
 

 
 
 
 

 

 مابعدالطبيعه نهمکتاب در (قوه) دوناميس دوم معنای

 احمد عسگری

 چکيدهچکيده
  متمـایز متمـایز   هـم هـم   ازاز  رارا( (   قوهقوه))  دوناميسدوناميس  معنایمعنای  دودو( ( مابعدالطبيعه مابعدالطبيعه  نهمنهم  کتابکتاب  ))  Θدر در   ""ارسطوارسطو""
ـ   ازاز  ارسـطو ارسـطو ..  داندداند  حرکت در ارتباط ميحرکت در ارتباط مي  را بارا با  اول آناول آن  معنایمعنای  گویدگویدميمي  وو  کندکندميمي ـ ای   معنـای معنـای   ننای

  دومدوم  معنـای معنـای   اصـلي اصـلي   هـدف هـدف   کهکه  دارددارد  تصریحتصریح  امااما  کند،کند،  ميمي  بحثبحث  تفصيلتفصيل  بهبه( ( قوه قوه   ))  دوناميسدوناميس
  بازباز( (   قوهقوه  ))  دوناميسدوناميس  دومدوم  معنایمعنای  بهبه  Θ 6  دردر  اواو. . استاست  مقدمهمقدمه  بابباب  ازاز  نخستنخست  بحثبحث  وو  استاست
  ازاز  منظـورش منظـورش   نيسـت نيسـت   معلوممعلوم  دقيقاًدقيقاً  کهکه  استاست  گرفتهگرفته  صورتصورت  نحوینحویبهبه  اواو  بحثبحث  اما،اما،. . گرددگرددميمي
( (   قـوه قـوه   ))دونـاميس دونـاميس   دومدوم  معنـای معنـای   دربارة اینکهدربارة اینکه  مختلفيمختلفي  نظراتنظرات  روروایناین  ازاز  چيست،چيست،  دومدوم  معنایمعنای
. . هسـتند هسـتند   اهميـت اهميـت   حـائز حـائز   دیـدگاه دیـدگاه   دودو  رسدرسد  ميمي  نظرنظر  بهبه  ميان،ميان،  ایناین  ازاز. . انداند  شدهشده  مطرحمطرح  استاستکدام کدام 
  کسانيکساني  وو  استاست  ««  بودنبودن  بالقوهبالقوه»»  یایا  ««  بالقوهبالقوه  وجودوجود»»  ارسطوارسطو  موردنظرموردنظر  معنایمعنای  معتقدندمعتقدند  کسانيکساني
  ارسطوارسطو  هدفهدف: : استاست  چنينچنين  شدهشده  ارئهارئه  مقالهمقاله  ایناین  دردر  کهکه  نظرینظری. . داننددانند  ميمي  ««  مادهماده»»  رارا  اواو  منظورمنظور
  بررسـي بررسـي   ازاز    عبارتسـت عبارتسـت   بـالقوه بـالقوه   وجودوجود  بررسيبررسي  امااما  است،است،  بالقوهبالقوه  وجودوجود  بررسيبررسي  وو  تحليلتحليل  Θ   دردر
  حرکـت حرکـت   بـا بـا   رابطـه رابطـه   دردر  کهکه  استاست  ایایقوهقوه  ،،قوهقوه  مواردموارد  ازاز  یکيیکي  وو  قوهقوه  مختلفمختلف  مصادیقمصادیق  وو  مواردموارد
  ««  جوهرجوهر»»  بابا  ارتباطارتباط  دردر  کهکه  استاست  ««  مادهماده»»  ست،ست،  ارسطوارسطو  نظرنظر  موردمورد  کهکه  آن،آن،دوم دوم   موردمورد  وو  استاست
  وودانـد  دانـد    مـي مـي   ««  مفيـدترین مفيـدترین   »»  حاضرحاضر  بحثبحث  دردر  رارا  آنآن  ارسطوارسطو  خاطرخاطر    همينهمين    بهبه  وو  گيردگيردميمي  قرارقرار

  اصـلي اصـلي   هـدف هـدف   کـه کـه   بـالقوه بـالقوه   وجـود وجـود . . استاست  بالقوهبالقوه  وجودوجود  تحليلتحليل  دردر  موردمورد  مفيدترینمفيدترین  منظورشمنظورش
 ..شودشود  ميمي  تبيينتبيين  قوهقوه  دومدوم  معنایمعنای  تحليلتحليل  قِبلقِبل  ازاز  استاستΘ   دردر  ارسطوارسطو

 ر.ر.جوهجوه  ماده،ماده،  فعل،فعل،  قوه،قوه،  دوناميس،دوناميس،: : کليدی واژگان
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 احمد عسگری 1313
(Ahmad Asgari) 

 

 مقدمه

 قـــوه  از بحــث  بــا  را مطلــب  بالفاصــله  فعـــل، و مســئلۀ قــوه   طــرح  از پــس  Θ1در ارســطو 
 وعـده  و گيـرد  مـي  پـي  است، حرکت با ارتباط در که اش حقيقي و اولي معنای در (δυναμιςدوناميس/ )
 تریبيشـ  اهميت معني آن که کند مي اشاره و. گفت خواهد سخن بعدا  قوه دیگر معنای دربارة که دهد مي
 انجـام  اولـش  معنـای  در قـوه  بررسـي  کـه  کنـد  مـي  اعالم ششم فصل در . (1045b35-1046a4)دارد
 اوست، اصلي هدف که قوه را دیگر معنای آن ضمن در و بگوید سخن فعليت دربارة خواهد مي و است شده

 : اسـت  توافـق  مـورد  و مشـخ   چنـدچيز  Θ6 آغـاز  در اسـاس  بـراین . (1048a25-30)کند  مشخ 
 دوم معنـای  ایـن  .3 دارد؛ نيز دیگری معنای قوه، .8 است؛ کرده بررسي را حرکت با مرتبط قوة طو،ارس .1

 . ارسطوست اصلي قوه، هدف
 و محققـين  چيسـت   قـوه  دیگـر  معنـای  که است این است شده ساز مشکل اینجا در که ای مسئله اما،
 پرسـش  این به متفاوتي بسيار های پاسخ کهبل ندادند، نظر توافق تنها نه رابطه این در ارسطو، آثار شارحان
 کنند تعيين را قوه دوم معنای که دارند تالش ای پيچيده های تحليل با ها پاسخ این از برخي. اند کرده ارائه
 ایـن  رابطه این در. کرد تعيين ارسطو درنظر را قوه دوم معنای توان نمي سادگي به که دهد مي نشان این و

 :است شده ارائه نظریات
  اسـت؛  امکـان  قـوه  دوم معنـای  .8اسـت؛   حرکـت  قـوة  مقابل در فعليت قوة ارسطو، نظر مورد قوة .1
 تحقق نحو یک قوه، دوم معنای .1است؛  جوهر ماده قوه، دوم معنای .8 است؛ طبيعت قوه، دوم معنای .3
 .است بودن بالقوه یعني داشتن وجود و
 را قـوه  معـاني  از یکـي  نظریـات  این از یک هر بررسي. مپرداز مي نظریه پنج این بررسي به ابتداء، در 
 ایـن  توضـيح  ضـمن  در قـوه  دیگـر  معـاني  درواقـع . نباشد نظر مورد معنای معنا آن اگرچه سازد. مي روشن
 مـوردنظر  معنـای  دهـم  نشان کنم مي تالش ها دیدگاه این بيان و توضيح از پس. شود مي روشن نظریات
 همان اینجا در ارسطو موردنظر معنای کرد، خواهم استدالل مانطورکهه. چيست (دوناميس) قوه از ارسطو
 تحليـل  و پيگيری گفت باید که نحوی به نيست پنجم معنای با ارتباط بي معنا این اما است، چهارم معنای
 فهـم  و تحليل در را فایده بيشترین که است چهارم معنای فهم و است چهارم معنای نيازمند پنجم معنای
 امـا  اند، بوده صائب چيست، ارسطو درنظر قوه دوم معنای اینکه در چهارم  معنای طرفداران. داد ودنب بالقوه
 بررسـي  و طرح درواقع،. اند نداشته توجه پنجم معنای با چهارم معنای ارتباط به که است این ها آن مشکل
ـ  طرفداران اما،. است پنجم معنای تبيين و تحليل برای قوه از معنای این  بـه  توجـه  اگرچـه  پـنجم  ۀنظری
 داننـد  مـي  مسـئله  همـين  را قوه دوم معنای اینکه در اما اند، کرده «بودن بالقوه» یعني Θ در بحث محور
 راسـتای  در "مفيـدترین " آنچـه  و است Θ در ارسطو "هدف" آنچه بين ها آن واقع در. اند شده خطا دچار
 رسـاله  شود ساختار مي ارائه اینجا در قوه دوم معنای از که تحليلي براساس. اند کرده خلط است هدف این
 . شد خواهد روشن نيز
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 فعليت قوة

 قـوة  و (/ κινησιςکينيسيس) حرکت قوة از عبارتند ارسطوست منظور که قوه نوع دو معقدند برخي
 تمـایز ( فعليت)انرگيا و (حرکت) کينيسيس بين Θ6 در ارسطو آنکه توضيح. (νεργεια/  انرگيا ) فعليت
فهميـدن،   دیدن، کردن، آموختن، معالجه شدن، الغر: آورد مي شدن و تغير از مثال چند او. است هشد قائل
 ایـن  غایات که معنا این به. هستند غایتي سوی به حرکت اول مورد سه ارسطو درنظر کردن. زندگي خوب
 سه اما. است هرسيد پایان به حرکت دیگر شود، حاصل غایت که زماني دارد وجود ها آن بيرون در تغيرات
 هـا  شـدن  اینگونه. نيست دیدن خود جز چيزی برای دیدن جریان و فعل. استدروني غایاتشان اخير مورد
برخـي   و خوانـده شـوند   (حرکـت ) کينيسـيس  برخـي  هـا  این همۀ از باید پس». هستند تمام هرلحظه در
 .  (1048b28)«(فعليت)انرگيا
 امـا  دارد، وجـود  محققـين  بين (فعليت) انرگيا و( کتحر)کينيسيس  تمایز از مختلفي تفسيرهای اگرچه
( حرکـت ) کينيسيس برخالف( فعليت)انرگيا . 1برد:  نام ها آن تمایز مالک عنوان به را توان چندویژگي مي
 دیـدن  بـرای  امـا  یابـد،  مـي  پایان آن تکميل با خانه یک ساختن مثال . یابد ادامه تواند مي نامحدود طور به
 نقطـۀ ( فعليـت )انرگيـا  اینکـه   .8برسد؛  پایان به دیدن آن به رسيدن با که داد نشان انتو نمي را ای نقطه
 و کنـيم  مـي  زنـدگي  ما ارسطو تعبير به. است تمام لحظه هر در که است معني بدین ندارد تکميل و پایان
( فعليـت )انرگيـا  از  لحظه هر در ویژگي این و ایم فهميده و فهميم مي ایم، دیده و بينيم مي ایم، کرده زندگي
 نتيجـه  و غایت هيچ شود که مي نتيجه است کامل و تمام لحظه هر در (فعليت)انرگيا  اگر .3 است؛ صادق
 .دارد شدن جریان خود از پایاني غير( حرکت)کينيسيس  اما ندارد، بيروني

 انهمـ  کـدام  هـر  بـا  متنـاظر  هـای  فعليـت  و قـوه  معنای دو که کرد دفاع نظریه این از "کسمن آریه"
 یعنـي  مابعدالطبيعه اساسي پرسش به را مسئله این سپس وی. دارد مدنظر Θدر ارسطو که است تفکيکي
 اصـلي  مسـئله  بـه  پاسـخ  بـه  نـاظر  اینجـا  در ارسـطو  بحث است معنتقد و کند مي مرتبط چيست  موجود

 دنظرمـور  کـه  نخسـت  معنـای  در قـوه  بـا  متناظر: است چنين کسمن دیدگاه خالصه 1.است مابعدالطبيعه
شـود   مي تمام و رود مي بين از یابد مي فعليت که موازاتي به قوه این. است (کينيسيس) حرکت ارسطوست

 بـا  دوم معنـای  در قـوه  مقابـل،  در. شـود  جمع تواند نمي فعليت با قوه این. است ناتمام همواره فعليتش و
 دو بين تمایز واقع در قوه دو بين تمایز» بنابراین،. است تمام آن فعليت لحظه هر در و است همراه فعليت
 بـه  را مسـئله  ایـن  وی سـپس .  (Kosman, 1984, p.135)«اسـت  فعليت و قوه بين رابطه از صورت
 و ماده رابطۀΘ6  در ارسطو آنجاکه است معتقد و دهد مي ربط جوهر در صورت و ماده بين ارتباط مشکل
 است فعل همراه قوه آنجاکه یعني است دوم نوع از ای رابطه منظورش ،داند مي فعل و قوه رابطه را صورت
 از اسـت  ناتمـام  حرکـت  بـه  مربـوط  کـه  ای قوه بين تمایز با ارسطو و 8است تمام فعليتش لحظه هر در و
 را جوهر در صورت و ماده وحدت تواند مي دوم، نوع مدل براساس است، تمام حرکت به مربوط که ای قوه
 .کند تبيين
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 جـوهر  وحـدت  مسـئله  حـل  بـه  نظریـه  همـين  براساس وی. است کسمن ۀنظری طرفداران از "گيل"
 نحـو  این به است کرده طرح ارسطو که فعل و قوه رابطه نوع دو او عقيدة به. پردازد مي فعل و قوه براساس
 و فاعلي قوه دو دارای دو هر. است اول مدل بر منطبق عناصرش تمامي در دوم مدل که شوند مي مقایسه
 مـدل  برعکس اما. دارد وجود غایت دیگری و حرکت یکي فعليت نوع دو نيز، دوم مدل در و هستند قابلي
 حسـب  بـه  قابـل  و فاعـل  دوم مـدل  در کردنـد،  مي عمل متفاوت صورت دو بحسب قابل و فاعل که اول
 بمـاهو  غيـر  در تغير مبدء اول معنای در قوه که حالي در اساس براین. دارند انفعال و فعل واحدی صورت
 ترتيـب  این به و. باشد مي است خودش که جهت آن از شيء خود در تغير مبدأ دوم معنای در قوه است، غير
 تفـاوت  این نتيجۀ 3.است دوم برمعنای منطبق است، کرده تعریف Θ8 در ارسطو که طبيعت گيل نظر به
فعليت  دیگر، تحال به حالتي از گذر یعني است تغير مستلزم اول معنای در حرکت که حالي در که است آن
 کـه  اسـت  وضـعيتي  پویـای  بيان درواقع فعليت،. کند مي تکميل یا و کند مي حفظ را سابق حالت (انرگيا)

 ثانویـه  قوة و است شده ثانویه و اوليه قوة به قائل که نفس دربارة در ارسطو سخن گيل،. است داشته شيء
 معنـای  دو بـر  منطبق کرد، فرض آن برای يزن دومي را توان فعليت مي که 8داند مي اوليه فعليت معادل را
 1داند. مي است، داده توضيح آنچه مطابق Θ در قوه
 :است مواجه مشکل چند با دیدگاه این
 Θ6 پایـان  در کـه  است ای حاشيه بحث یک تقریبا  (حرکت)کينيسيس از (فعليت)انرگيا تمایز بحث .1 
 همـان  مطلب این پذیرفت بتوان دشوار اساس این بر. نيست مطرح Θ دیگر های قسمت در و است آمده
 است. آن دنبال به Θ در ارسطو که است اساسي نکتۀ
 را مـورد  پنج و پردازد مي آن موارد استقراء به قوه و فعليت معنای دادن دست به برای Θ6 در ارسطو .8
 : گوید مي سپس و زند مي مثال

  دیگردیگر  برخيبرخي  دردر  وو  استاست( ( وناميسوناميسدد))  قوهقوه  بهبه  نسبتنسبت  ((کينيسيسکينيسيس))  حرکتحرکت  مانندمانند  برخيبرخي  دردر[ [ فعليتفعليت]]»»
  جـامع جـامع   اواو  تقسيمتقسيم  کهکه  دهددهد  ميمي  نشاننشان  ارسطو،ارسطو،  کالمکالم  ..(1048b8-9)  ««مادهماده  بهبه  نسبتنسبت  جوهرجوهر  مانندمانند
  دودو  ایـن ایـن   ازاز  یکـي یکـي   بـه بـه   مربـوط مربـوط   هـا هـا   آنآن  ازاز  یکیک  هرهر  وو  شودشود  ميمي  شاملشامل  رارا  موردمورد  پنجپنج  هرهر  یعنيیعني  است،است،
  خـ ، خـ ، اا  معنـای معنـای   بهبه  حرکتحرکت  جزءجزء  کهکه  دارددارد  وجودوجود  موردمورد  دودو  هاها  مثالمثال  بينبين  دردر  طرفي،طرفي،  ازاز. . استاست  نسبتنسبت
  وو  خـواب خـواب   شـخ  شـخ    بهبه  نسبتنسبت  بيداربيدار  شخ شخ   یکيیکي. . نيستنيست  ،،((فعليتفعليت))انرگيا انرگيا   مقابلمقابل  دردر  حرکتحرکت  یعنيیعني
  بـودن بـودن   بيـدار بيـدار   وو  دیـدن دیـدن . . استاست  بستهبسته  رارا  چشمانشچشمانش  کهکه  کسيکسي  بهبه  نسبتنسبت  بيندبيند  ميمي  کهکه  کسيکسي  دیگریدیگری
  دوگانـۀ دوگانـۀ   تقسـيم تقسـيم   دردر  اکنـون اکنـون . . هسـتند هسـتند   کامـل کامـل   حرکـت حرکـت   یایا( ( فعليتفعليت))انرگيا انرگيا   مصادیقمصادیق  جزءجزء  مشخصاًمشخصاً
  یعنـي یعنـي   دومدوم  نـوع نـوع   ازاز  بایدباید  پسپس  باشند،باشند،  مادهماده  بابا  جوهرجوهر  رابطۀرابطۀ  نوعنوع  ززاا  تواندتواند  نمينمي  موردمورد  دودو  ایناین  ارسطوارسطو
 ..باشندباشند  حرکتحرکت

  حرکـت  یعنـي ( فعليـت )انرگيـا  قـوة  اسـت، Θ نظـر   مـورد  که قوه دوم معنای از ارسطو منظور اگر، .3
 ناتمـام  حرکـت  بـه  محـدود  را خـود  بایست مي گوید مي اولي معنای در قوه از سخن که زماني بود، کامل
 سـخن  قـوه  اول دربارة معنای که زماني ارسطو که بينيم مي عکس به نماید، اما( االخ  بالمعني حرکت)
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 مثـال  را دیـدن  Θ3 در مـثال   است، کامل حرکت به مربوط که کرده ذکر آن برای هایي مثال است، گفته
 نـای مع بـرای  هـایي  مثال عنوان به را (فعليت)انرگيا هم و (حرکت) کينيسيس هم ارسطو بنابراین،. زند مي

 . است کرده ذکر قوه نخست
 کنـيم   معنـي  چگونـه Θ در را (حرکـت ) کينيسيس که است آن است اساسي بحث نکتۀ این در آنچه،
 معنـای  دیگـری  و عام معنای یکي: برد مي کار به معنا دو به را (حرکت) کينيسيس ارسطو، رسد مي نظر به

 معنـای  و دارد حرکـت  و جریان نوع هر به داللت اول، معنای. گيرد مي قرار اول معنای ذیل در که اخ 
 یـا  اسـت  تـدریجي  شـدن  حرکـت،  واقـع  در. کند مي متمایز تمام حرکت از را آن و ناتمام حرکت به دوم،
 از ترکيبي ذومرتبه، و تدریجي فعليت این از ای مرحله یا ای نقطه هر. است امتداد و یندآفر یک که فعليتي
 مقابـل  در انـد،  حرکت و جریان مصداق و اند هم مثل هردو، جهت این از و. دارد ادامه که است فعل و قوه
 امـا . نيست کار در جریاني و حرکت و آید مي وجود به آن یک در جوهر. است جوهر شدن  که فساد و کون
 رفتن راه برخالف دیگر جهت از اما و فساد، کون مقابل در و است رفتن راه مانند جهت یک از اگرچه دیدن
 جهـت  ایـن  از و اسـت  تمـام  حرکـت  از لحظـه  هر در است، ناتمام نيافته پایان جریان و حرکت کل تا که
 ناتمام حرکت نوع دو هر به را (حرکت) کينيسيس ارسطو،  اگرچه بنابراین، .است جوهر بقای شبيه چيزی
. کنـد  مـي  صدق آن بر بيشتر و است ناتمام حرکت درخور بيشتر حرکت، عنوان اما کند، مي اطالق تمام و

 حرکـت  مقابـل  در و استداده قرار ناتمام حرکت عنوان را (حرکت) کينيسيس دیگر جای ارسطو رو، ازاین
 معني به Θ6 در (1048b8-9)تا Θ ابتدای از را( حرکت)کينيسيس  اگر 0.نامد مي (فعليت)انرگيا را  تمام
 بـه  را( حرکـت )کينيسـيس   شود،  مي آغاز (1048b18) از که Θ6 پایاني مطلب در سپس و بگيریم اول
 مصـداق  Θ3 در دیدن چرا شود که مي روشن مثال . کرد دفاع متن انسجام توان از مي بگيریم، دوم معنای
 توانـد  نمي کسمن نظریه دیگر بپذیریم، را تحليل این اگر. نيست حرکت مصداق Θ6 در اما است، حرکت
 مـورد  خاصـتا   کـه  قوه از دیگری معنای مقابل در را حرکت قوة Θ1 در ارسطو وقتي چراکه باشد، درست
 و ناتمـام  حرکـت  شـامل  که است حرکت عام و اول معنای حرکت از منظورش دهد، مي قرار اوست، نظر
 1.شود مي تمام

 طبيعت

 قـرار  قـوه  نخسـتين  معنای مقابل در را طبيعت است، قوه بر فعل تقدم سر بر بحث که Θ8 در ارسطو
 : گوید مي چنين و داده

  غيرغير  ماهوماهو  بهبه  یایا  غيرغير  دردر  تغيرتغير  مبدأمبدأ  بهبه  کهکه  نيستنيست  خاصخاص  نوعنوع  آنآن  تنهاتنها( ( دوناميسدوناميس))  قوهقوه  ازاز  منظورممنظورم»»
  نيزنيز( ( ,φυσιςفوسيس /فوسيس /))  طبيعتطبيعت  زیرازیرا. . سکونسکون  یایا  حرکتحرکت  مبدأمبدأ  هرهر  طورکليطورکلي  بهبه  بلکهبلکه  شود،شود،  ميمي  گفتهگفته
  خودخود  دردر  بلکهبلکه  غيرغير  دردر  نهنه  امااما  است،است،  مبدأحرکتمبدأحرکت[ [ طبيعتطبيعت]]  زیرازیرا  88قوهقوه  مانندمانند  استاست  جنسجنس  همانهمان  دردر
 ..(1049b5-10)  ««استاست  دشدشخوخو  کهکه  جهتجهت  آنآن  ازاز  شيءشيء



 احمد عسگری 1111
(Ahmad Asgari) 

 

 کهدوناميس اول معنای او عقيدة به دهد مي توضيح نحو همين به را( قوه)دوناميس معنای  دو "راس"
 که دوناميس دوم معنای اما ،«است غير بماهو غير در حرکت مبدأ» دهد، مي قرار آن معادل را  powerاو
 جدیـد  حالـت  بـه  رسـيدن  در A تـوان » از عبارتسـت  اسـت،  داده قرار آن معادل راpotentiality ، راس
 بـا  آورده( قـوه )دوناميس دوم معنای عنوان به راس، آنچه(Aristole, 1981, p.CXXXIV). « خودش
 بایـد  ارسطوست موردنظر که( قوه)دوناميس  دوم معنای او نظر در بنابراین کند، مي تطبيق طبيعت تعریف
 . باشد طبيعت
  مقابـل  در Θ6در ارسـطو  کـه  فعليتـي  یعنـي  دانـد،  مـي  فعليـت  قوه  را قوه دوم معنای اگرچه نيز گيل
  کـه  مـدلي  او عقيـدة  بـه . دانـد  مـي  دوم معنـای  ایـن  بر منطبق را طبيعت اما  کرد، متمایز ناتمام حرکت
 . نتيجـه  و حرکـت  قـوة قـابلي،   یـک  فـاعلي،  قـوة  یک کند مي تطبيق هم با دارد وجود قوه نوع دو هر در
ــا، ــک ام ــاوت ی ــين تف ــوع دو ب ــوه ن ــود ق ــوع در دارد، وج ــل دوم، ن ــودش در فاع ــت آن از خ ــه جه   ک

 آورد  مــي پدیــد را مــدل دو ایــن بــين اساســي تقــاوت نکتــه همــين و کنــد مــي عمــل اســت خــودش
2004, PP. 11-12) , (Gill, 1989, PP. 218-222 

  زیـرا  ت،اسـ ( قـوه )دوناميس  دوم معنای طبيعت که باشد نظر این موید تواند مي Θ8 در ارسطو سخن
  تعلـق  آن بـه  دو هـر  کـه  جنسـي . دانسـت  جـنس  یـک  بـه  متعلـق  را اوليش معنای در قوه و طبيعت او
 . خـود  در تغيـر  مبـدأ  دیگـری  و غيـر  مـاهو  بـه   غيـر  در مبدأ تغيـر  یکي اما ،تغير مبدأ از عبارتست دارند
ـ  ارتبـاط  بـي  و مشـترکند  جـنس  در( قوه)دوناميس معنای دو گفت، توان مي بنابراین   بـه  و نيسـتند  هـم  اب
  از غيـر  هـا  آن فصـول  و متفاوتنـد  نـوع  دو حـال  عـين  در. نيسـتند  لفظي مشترک اطالق دو این عبارتي
 اصلي مقصودآن را  و کند مي اشاره آن به Θ1 ابتدای در ارسطو که قوه دوم معنای اگر اما. است یکدیگر

 چـرا  نيسـت،  معلـوم  ایـن صـورت   در هآنک نخست: شویم مي مواجه ابهام چند با باشد، طبيعت ،داند مي

 از کرده، عمل طبيعيات در  چنانکه بپردازد، طبيعت توضيح و تعریف به مستقيم طور به آنکه جای به ارسطو
 وعـده  و کنـد  مـي  آغـاز  قـوه  اولـي  معنـای  از را خود بحث Θ1 در او. کند مي استفاده غيرمستقيم روش
 خواهد داده شرح نيز قوه دیگر معنای فعليت، از بحث نضم در قوه از معنا این بررسي از پس که دهد مي
  .(1046a3-4)شد 

 کنـوني  مقصـود  بـرای  چنـدان  قـوه  اول معنای چرا آنکه توضيح در Θ1 در ارسطو آنکه ديگر نکتة

 اطـالق  حرکـت  حسـب  بـه  تنها که مواردی از فراترند فعل و قوه که آورد مي را دليل این نيست، سودمند
 بـا  ارتبـاط  در نيـز  معنـا  ایـن  صورت این در باشد، قوه دوم معنای طبيعت، اگر اما ،(1046a1-3)شوند  مي
 را بحـث  ایـن  ارسـطو  کـه  حـالي  در است مربوط طبيعيات به طبيعت از بحث گذشته، آن از. است حرکت
 .است کرده طرح اولي فلسفۀ به مربوط ای مسئله عنوان به

( قوه)دوناميس  دوم معنای طبيعت، اگر است. داده رارق فعل مقابل در را قوه ارسطو آنکه ،ديگر مسألة

 طبيعـت  مقابـل  مفهوم ،(فعليت)انرگيا  که درحالي باشد فعل باید طبيعت مقابل مفهوم صورت این در است،
 از خـارج  حرکتشـان  مبدأ که دهد مي قرار تقابل در مصنوعي اشيای با را طبيعت غالبا  ارسطو بلکه نيست،
 ..(Johnston, 2006, pp.105-106)است  خود
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 امکان

"چـارلتون " عقيدة به اند. دانسته امکان را( قوه)دوناميس  دوم معنای برخي،
 اصـطالحي  زوج ارسـطو  ،0

 آنچه گوید مي آنجاکه ازجمله: است برده کار به تقابل چهار حداقل بيان برای را( قوه-فعل)دوناميس -انرگيا
بالقوگي  دوناميسدرست   معادل در اینجا، (Physics, 255b6)است  گرم(δυναμει) دونام ي  است سرد

(potentiality) فعـل  و قـوه  اولـي  و حقيقـي  معنای همان دیگر، مورد. است گرم بالقوه سرد، آب. است 
. گيرد مي قرار نامتناهي با ارتباط در که است دوناميساز معنایي سوم، مورد. شود مي بيان Θ1 در که است
 . است Θ در ارسطو نظر مورد خاص طور به که معنایي چهارم و

  کـه  اسـت  ای مجسـمه  و سـنگ  ارسـطو  مثـال . اسـت  نحوة وجود دو بيانگر اینجا در فعل و قوه تقابل
  مجسـمه  بـين  کنـد  مـي  طـرح  اینجا در ارسطو که تقابلي چارلتون، عقيدة به. شود مي ساخته سنگ آن از

ــالقوه ــل و ب ــت، بالفع ــه نيس ــين بلک ــام ي ب ــود) ا ن دون ــال موج ــاو ( /δυναμειον قوهب   ا ن انتلخي
 چـون  اما نيست، بالقوه معني بهدونام ي اینجا  در او عقيدة به. است( /εντελεχειᾳ ονبالفعل موجود)

 کـه  اند داده نسبت او به را سخن این و اند کرده برداشت چنين شارحين نکرده، تصریح را نکته این ارسطو
 اشـياء  که بگوید را سخن این بخواهد ارسطو اگر که حالي در رد،دا وجود بالقوه نحو به نشده ساخته مجسمه
 خطـا  دچـار  جـدی  نحـو  بـه  باشـند،  موجـود  بـالقوه  توانند مي است، گرم بالقوه سرد، آب که نحو همان به
 بالفعـل  باید درنتيجه و است سرد بالفعل آب مثال ،. باشد g بالفعل باید است، fبالقوه  آنچه زیرا. است شده
 تحقــق، امکــان دهــد مــي قــرار دونــاميس معنــای ایــن بــرای چــارلتون کــه را مفهــومي. دباشــ موجــود
(unfulfilled possibility)نيافته

 مقابـل  در نه است امکان یک تحقق مقابل در اینجا در امکان،. است 
 .(Charlton, 1989, pp.5-9) ضرورت یا امتناع

  :چارلتون استدالل مورد در نکاتي نخست؛  دارد؛ وجود چندنکته دیدگاه، این درخصوص
  باشـيم  داشـته  نظـر  در اسـت  مهـم »: دهـد  مي تذکر وی که این نيست معلوم من بر آنکه بر عالوه -1
ا ن  انتلخيـا  با را( بالقوه موجود)ا ن  دونام ي بلکه نداده تقابل بالفعل مجسمۀ با را بالقوه مجسمۀ ارسطو که
ــل( بالفعــل موجــود) ــأثيری چــه ،(Ibid, p.7) «اســت داده تقاب   ارســطو کــه آنجــا دارد، موضــوع در ت

 جـوهر  مصـداق  مذکور مثال در نيز مجسمه و است جوهر منظورش برد، مي کار به مطلق نحو به را موجود
 .است
 تصـور  فعليـت  ماننـد  را آن ندارد، بلکـه  بودن بالقوه و قوه از روشني تصور چارلتون رسد، مي نظر به -8
 شـکل  یـا  زرشـکي  رنگ که بگوید تواند نمي[ ارسطو] او افالطون برخالف»: گوید مي رو همين از. کند مي
 یـک  که زماني. دارند مصداق که وقتي که دارد وجود صورت همان به ندارد مصداقي هيچ که زماني کره،
 را ویژگـي  آن چيـزی  هـيچ  کـه  زمـاني . است موجود بالفعل شود، آن دارای چيزی یا یابد مصداق ویژگي
 صورت به آن بگویيم توانيم مي اما. است معني بي این زیرا است، موجود بالقوه که بگویيم نيمتوا نمي ندارد،
 (.Ibid, p.9) «است موجود نيافته تحقق امکان یک

 بـرخالف  ارسـطو،  مطلـب  اسـاس  گفتـيم  قوه وجود اثبات در ارسطو استدالل بررسي در که طور همان
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 مفهـومي  همان قوه یادوناميس و دارد وجود تفاوت ن دتوا نمي و نيست بين که است این چارلتون، سخن
 مفهـوم  این دهد نشان که است این تالشش تمام اتفاقا  و مي کند طرح منظور این برای ارسطو که است
 اما کرده، طرح را مطلب حرکت، قوة دربارة آنجا در ارسطو که است درست. است دار معني و معقول کامال 
قـوه   مفهـوم  چـرا  کـه  اسـت  نـداده  ارائـه  دليلـي  هـيچ  چـارلتون . اسـت  همـان  نيـز  بالقوه وجود در مبنا

(potentiality) ،دربـاره  بگوید، امکان دربارة که سخني را هر. است درست و مناسب امکان اما نادرست 
 . توان گفت مي نيز قوه
 مواجـه  مشکل اب نيز است امکان دوناميس دوم معنا اینکه یعني او ادعای چارلتون، استدالل از فارغ اما
 بيـان ( فعليـت ) انرگيـا از  بحـث  ضـمن  در را (قوه) دوناميسدوم  معنای گوید مي Θ1 در ارسطو .1: است
 بحـث . اسـت  نکـرده  عمل کرده، اعالم که طرحي مطابق او باشد، دوم معنای این امکان اگر. کرد خواهد
 . است شده طرح Θ4 و Θ3 در امکان
 قـوه  که کند نمي فرقي و است همراه آن با و آید مي دست به قوه اب ارتباط در که است معنایي امکان .8
 قوةحرکـت  کـه  اول معنای در چه دوناميسبلکه  نيست،دوناميس دوم معنای امکان،. باشد معنایي چه در
 و اول معنای. کند مي مالزم خود با را امکان معنای است،( جوهر) وجود قوة که دوم معنای در چه و است
 .یکدیگرند قسيم بلکه نيستند، یکدیگر الزممدوناميس  دوم

 ماده

  یـا  «صـورت  بـه  مـاده » نسـبت  واقـع  در. اسـت  جـواهر  ماده قوه دوم معنای که است این نظریۀدیگر
  در قـوه  دارد، وجـود  قـوه  نـوع  دو نظـر،  ایـن  مطـابق 16.اسـت  «فعـل  بـه  قـوه » نسبت «جوهر به ماده»

. فسـاد  و کـون  بـا  ارتبـاط  در دومش معنای در قوه و است عرضي های حرکت با ارتباط در اوليش معنای
 بـود  کرده اعالم Θ1 در را که طرحي Θ6 در ارسطو. کنيم مراجعه Θ6 به باید مطلب این بررسي برای
 ضمن در سپس و پردازد مي آن حقيقي معنای در قوه از بحث به نخست بود گفته Θ1 در. مي کند تکرار
 Θ6 در اکنـون  و .(1045b35-1046a4)کـرد   خواهـد  بررسـي  نيـز  را قوه دیگر معنای فعليت از بحث
 :گوید مي

   خـواهيم خـواهيم   بررسـي بررسـي ( ( انرگيـا انرگيـا ))  فعليـت فعليـت   دربـارة دربـارة   اکنوناکنون  شد،شد،  بررسيبررسي  حرکتحرکت  بابا  رابطهرابطه  دردر  قوهقوه  چونچون»»

 بـالقوه  بـالقوه    امـر امـر   بررسـي، بررسـي،   حـين حـين   دردر  زمـان زمـان   هـم هـم   زیـرا زیـرا . . اسـت اسـت   چگونـه چگونـه   وو  چيسـت چيسـت   فعليـت فعليـت   کـه کـه   کرد،کرد،

  رارا  غيـر غيـر   طبـع، طبـع،   حسبحسب  بهبه  را کهرا که  آنچهآنچه  ااتنهتنه  ماما  زیرازیرا. . شدشد  خواهدخواهد  روشنروشن  نيزنيز  (( δυνατονدوناتون /دوناتون /))
  بـالقوه بـالقوه   امرامر  خاص،خاص،  نحونحو  بهبه  چهچه  وو  مطلقمطلق  نحونحو  بهبه  چهچه  پذیرد،پذیرد،  ميمي  حرکتحرکت  غيرغير  ازاز  یایا  دهددهد  ميمي  حرکتحرکت
  خـاطر خـاطر   بـه بـه   وو[ [ شـود شـود   مـي مـي   خوانـده خوانـده   بالقوهبالقوه  چيزیچيزی]]  نيزنيز  دیگریدیگری  نحونحو  بهبه  بلکهبلکه  خوانيم،خوانيم،  نمينمي( ( دوناتوندوناتون))

 ..(1048a25-30)  ««کردیمکردیم  بررسيبررسي  رارا  هاها  ایناین  ماما  همينهمين

 : یک هر با متناظر فعليت نوع دو و قوه نوع دو: دارد وجود چيز چهار اینجا در
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A نخستين؛ معنای در قوه 
B  نخستين؛ معنای در قوه فعليت 
C نظر؛ مورد معنای در قوه  
D  نظر؛ مورد معنای در قوه فعليت 

 ضمن در و دهد توضيح را D و B خواهد مي اکنون. است کرده بحث Θ5 الي Θ1 درA  دربارة ارسطو
 توضيح و تعریف به آنکه جای به C و D و B بررسي در اینجا در ارسطو، اما. شد خواهد روشن نيز C آن
 حـد   دنبـال  بـه  بایسـت  نمي چيز هر در» آنکه بيان ضمن و کند مي ارائه مصداق و مثال چند بپردازد، ها آن
ــود ــور «ب ــود منظ ــق از را خ ــتقراء طری ــات اس ــر و جزئي ــرفتن درنظ ــه گ ــابه آنچ ــت، مش ــاحای اس   ض
 بایسـت  مـي  رسـد،  مي نظر به دریابيم را فعليت دوم معنای اینکه برای بنابراین، .(1048a35-38) مي کند
 نشـان  بـرای  مورد سه. آورد مي مثال هشت مجموع در ارسطو. کنيم مالحظه را ارسطو های مثال و موارد
 همـۀ  و نـدارد  وجـود  مثـال  ستهد دو در تفاوتي نظر، به اما. فعليت دادن نشان برای مورد پنج و قوه دادن
 .اند فعل و قوه ارتباط موارد دهندة نشان ها آن

  دردر[ [ 11: ]: ]گـویيم گـویيم   ميمي  بالقوهبالقوه  رارا  مواردموارد  ایناین  مثالًمثالً  بالقوهبالقوه  نحونحو  بهبه  نهنه  استاست  شيءشيء  وجودوجود( ( انرگياانرگيا))  فعليتفعليت»»
  کـه کـه   کسيکسي  استاست  عالمعالم[ [ 33]]  وو  استاست  خطخط  نصفنصف  خطخط  کلکل  دردر[ [ 88]]  وو  استاست  هرمسهرمس[ [ مجسمهمجسمه]]  چوبچوب
  بالفعـل بالفعـل   رارا  دیگـر دیگـر   طرفطرف  وو. . باشدباشد  تفکرتفکر  بربر( ( δυνατοςدوناتوس/ دوناتوس/ ))  قادرقادر  اگراگر  نيستنيست  تفکرتفکر  حالحال  دردر
  دردر  بایستبایست  نمينمي  وو  شود شود   ميمي  روشنروشن  جزئياتجزئيات  استقراءاستقراء  طریقطریق  ازاز  بگویيمبگویيم  خواهيمخواهيم  ميمي  آنچهآنچه  گویيمگویيم  ميمي
  دردر  بندـا بندـا [ [ 88]]  کـه کـه   همانطورهمانطور. . شودشود  لحاظلحاظ  استاست  مشابهمشابه  آنچهآنچه  بایدباید  بلکهبلکه  بود،بود،  حدّحدّ  دنبالدنبال  بهبه  چيزیچيزی  هرهر
  کـه کـه   کسـي کسـي   بـا بـا   نسـبت نسـبت   دردر  نـاظر نـاظر [ [ 00]]  وو  خـواب خـواب   بابا  نسبتنسبت  دردر  بيداربيدار[ [ 11]]  وو  استاست  مصالحمصالح  بابا  نسبتنسبت

  بـا بـا   نسبتنسبت  دردر  استاست  شدهشده  حاصلحاصل  مادهماده  ازاز  آنچهآنچه[ [ 11]]  وو  دارددارد  رارا  دیدندیدن  توانایيتوانایي  امااما  بستهبسته  رارا  چشمانشچشمانش
  وو  طرفطرف  یکیک  بابا  ((انرگياانرگيا))  فعليتفعليت  هاها  نسبتنسبت  ایناین  دردر. . ناتمامناتمام  بابا  نسبتنسبت  دردر  شدهشده  تمامتمام  آنچهآنچه[ [ 22]]  وو  مادهماده
  نحـو نحـو   یـک یـک   بـه بـه   همـۀموارد همـۀموارد   دردر  فعليـت فعليـت . . شود شود   ميمي  تعریفتعریف  دیگردیگر  طرفطرف  بابا( ( دوناتوندوناتون  توتو))  بالقوهبالقوه  امرامر
  دردر  ایناین  زیرا،زیرا،[ [ شودشود  ميمي  اطالقاطالق  مختلفمختلف  مواردموارد  دردر  فعليتفعليت]]  تشابهتشابه  واسطۀواسطۀ  بهبه  بلکهبلکه  شود،شود،  نمينمي  اطالقاطالق
  حرکـت حرکـت   ماننـد ماننـد   برخـي برخـي   زیـرا زیـرا . . اسـت اسـت   آنآن  بابا  نسبتنسبت  دردر  یایا  آنآن  دردر  آنآن  مانندمانند  ایناین  بابا  نسبتنسبت  دردر  یایا  ایناین
« « خـاص خـاص   دهدهمـا مـا   بـا بـا   نسـبت نسـبت   دردر  جـوهر جـوهر   ماننـد ماننـد   برخـي برخـي   وو  هسـتند هسـتند   قـوه قـوه   بابا  نسبتنسبت  دردر  ((کينيسيسکينيسيس))

(1048a30-b9).. 

 هر بين که ای رابطه حال، عين در. کنند مي ترسيم را مختلفي های رابطه و اند متفاوت های ارسطو مثال
 را، مختلف های رابطه او که دهد مي نشان ارسطو پایاني جملۀ و است دیگر رابطۀ شبيه است برقرار جفت
: است صورت دو به فعليت انواع یعني. دهد مي قرار ستهد دو در ،[2] تا[ 8] از یعني آخر مثال 1 در حداقل
 ،[8] ،[3] هـای  مثـال  کـه  حرکت دیگر و مربوطند آن به[ 2] احتماال  و[ 1] ،[1] های مثال که جوهر یکي
 دیگـری  و است ماده یکي: دارد وجود قوه نوع دو فعليت نوع دو این مقابل در 11.اند مربوط آن به[ 0] ،[1]
 .است« ماده» همان قوه دوم معنای ینبنابرا. حرکت قوه
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 بالقوه وجود نحوة

 گفته چنانکه. است کرده ارائه دیگری نظریۀ دوم و اول بخش ارتباط یعني ،Θ ساختار فرده درخصوص 
 ،"فـرده " عقيـدة  بـه . بـود  (قـوه ) دونـاميس  متفاوت معنای دو اساس بر بخش دو این ارتباط تفکيک شد،
 نوع دو بر( فعليت)انرگيا  آن تبع به و( قوه)دوناميس  که نيست این فعل، و قوه اطالق دو از ارسطو منظور
. اسـت  متفـاوت  کاربرد دو منظور بلکه گيرند، مي قرار هم عرض در که داریم متفاوت معنای دو ما و است
 از متفـاوت  نـوع  دو بـه  اشـاره  که نيست معني بدین دارد، مختلف کاربرد دو (قوه)دوناميس  لفظ اینکه ام ا

 این مطاب ق که دارد وجود( قوه)دوناميس  از دیگری نوع یک که نيست این موضوع». دارد( قوه)دوناميس 
 انـواع [ دوم] کاربرد این در( قوه)دوناميس  لفظ که است این مسئله بلکه است، دوناميس کلمۀ دوم کاربرد
« .گيـرد  مـي  بـر  در شـدند،  هداد تمييـز  ایـن  از پيش که را آن اصلي نوع ازجمله و (قوه)دوناميس  مختلف
(Ibid, pp.179-180.) 

 درخصـوص  جدیـدی  دیـدگاه  آنکـه  بـر  عـالوه  چون شود داده توضيح فرده دیدگاه است، الزم اینجا در
 از متفـاوت  های تحليل از برخي مبنای او نظریۀ کند، مي ارائه است، Θ رساله نظر مورد که قوه از معنایي
 .است گرفته قرار مابعدالطبيعۀ ارسطو رد Θکتاب و فعل و قوه مسئلۀ جایگاه
  مواجـه  مشـکل  دو بـا  سـت ا Θ سـاختار  درخصـوص  رایـج  دیـدگاه  کـه  اول نظریۀ گفت، باید ابتدا در
 : است

 و توضـيح  یکي: دارد نقش دو Θ کتاب شارحين و محققين از بسياری برداشت مطابق آنکه نخست

 برای الزم مقدمات آوردن فراهم دیگر و شد ائهار جوهر وحدت مسئلۀ حل راه به عنوان Η6 در آنچه بيان
 کنـد،  ایفـا  را نقـش  ایـن  باید آنچه فرض بنا به باز و. آمد خواهد غيرمادی جواهر خصوصدر Λ در آنچه
 نظریـۀ  یـک  تحليـل  در و کنـد  نمـي  بـرآورده  را انتظار این بخش این به مراجعه ام ا. است Θ دوم بخش
 پـنج  ارسـطو  اینکـه  مقابل، در 18.مواجهيم مشکل با دهد سخپا را موردنظر مسائل که منسجم و مشخ 
 طي در و است داده اختصاص دارد، مقدماتي جنبۀ فقط و نيست نظر مورد اصالتا  که اول معنای به را فصل
 پرداختـه، ( آمـده  Δ12 در آنچـه  شـبيه )قوگي  بي و قوه مختلف معاني مثال  فرعي مسائل در تدقيق به آن
 13.تاس سؤال و تعجب مورد

  دارد، وجـود  مشـکل  Θ از روشـن  بيـاني  و منسـجم  ارائۀ نظریه در تنها نه که است آن مسألةديگر

  دچـار  کتـاب  ایـن  در خـود  ارسـطو  معتقدنـد  "بنتـيس " و "راس" ماننـد  برجسته محققين از برخي بلکه
 کـه  را مفـاهيمي  کـه  به نحوی است، نداشته گوید مي آنچه از روشني تصویر و است عدم انسجام و خلط
دونـاميس   دوم و اول معنای یعني کند، مي خلط هم با دیگر جایي در کند، مي تفکيک و متمایز هم از خود
 جدیـد،  ای نظریـه  ارائـۀ  بـا  کند مي سعي و دهد مي قرار توجه مورد را دوم اشکال فرده، خصوصا  18.را(قوه)

 کـه  اسـت  نادرستي فرض پيش از اشکال از بخشي بلکه نيست، وارد ارسطو به اشکال این که دهد نشان
 ناشي آنجا از خلط و انسجام عدم احساس، این عمدة علت او عقيدة به (.Ibid, p.178) دارند شارحان این
 در و هسـتند  قـوه  دارای اول معنـای  بـه  که داریم چيزهایي طرف یک از ما است شده فرض که شود مي
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هسـتند  ( قوه)دوناميس مختلف  نوع دو ها این و دهستن قوه دارای دوم معنای به که داریم چيزهایي مقابل
(Ibid, p.179.) 

 بـا  ارتبـاط  در( قـوه )دوناميس  نخستين معنای گوید مي ارسطو که همانطور است معتقد فرده مقابل، در
 به و شود مي فعال قوه این مناسب شرایط در دارد( تغير یا تغيير)قوةحرکت  چيزی که زماني. است حرکت
 واقعـي  نشـانۀ  داشـتن،  تـأثيری  یا اثر یوناني اندیشۀ در ام ا. پذیرد مي صورت حرکت یعني رسد، مي فعليت
 یـا  فـاعلي  قوة که زماني است، شده طرح افالطون سوفيسترسالۀ  در وضوح به مطلب این و است، بودن
 آن بـه  نيـز  دیگـری  نحو به ام ا فعاليت، معني به ناميد  «انرگيا» توان مي را آن آید مي در حرکت به قابلي
  دیگـری  معنـي  بـه  نگـاه  این با و است بودن واقعي نشانۀ فعاليت، این معني که  این به. کرد نظر توان مي
 از ای درجـه  دادن نسبت یعني چيزی به( فعاليت)فعل  نوع یک دادن نسبت.  (Ibid, p.182) است انرگيا
 را تـوان  ایـن  آنچه برای را بودن واقعي از ای درجه نيز حرکت قوة و توان داشتن صرف ام ا. آن به واقعيت
 دو یـا  داشـتن  واقعيـت  نوع دو بنابراین. ندارد هم تواني ندارد، واقعيتي هيچ که چيزی. دارد همراه به دارد
 (.Ibid, p.184) بودن بالفعل و بودن بالقوه: است تمييز قابل اینجا در بودن نوع

 صـرف  ام ا است، اره شکل ترین واقعي یعني است، اره یک بالفعل بریدن، هنگام در اره یک مثال برای
. اسـت  داشتن واقعيت نوع یک نيز است نيفتاده کار به هنوز که هنگامي یعني اره در بریدن نيروی داشتن
 دارد نيرویي و توان آنچه مثال این در بنابراین،. است اره بالقوه ام ا نيست، اره بالفعل چه اگر اره، این یعني
 ایـن  وقتـي . است بالقوه وجود از مثالي ساکن نيروی و توان همين واسطۀ به است نيفتاده کار به هنوز که
 را وجـود  و واقعيت از نحو دو کنيم مي مقایسه آید مي در حرکت به نيرو این که وقتي با را غيرفعال نيروی
 نظـر  مـورد  کـه  اسـت  فعـل  و قـوه  دوم معنـای  همـان  ایـن  و کنـيم،  اطـالق  تـوانيم  مي شيء همين به

 . (Makin, 2006, p.18)ارسطوست
 از دیگـری  نـوع  اصـلي  معنـای  بـه ( قوه)دوناميس  کنار در که کند مي مطرح را ادعا این فرده بنابراین،
 معنـای  در دونـاميس  دوم، معنای در دوناميس بلکه ندارد، وجود (potentiality) بالقوگي یعني دوناميس
 صـورت  تنهـا  حرکـت  کـه  دهـد  مـي  توجـه  ارسـطو  ام ا(. Frede, 1994, p.184) گيرد بر مي در را اول
 بـه  دوم اصطالح بنابراین و دارد وجود نيز فعليت از دیگری انواع بلکه نيست، داشتن فعليت و بودن واقعي
 تنهـا  کـه  مـواردی  از فراترند فعل و قوه گوید مي که آنجا ارسطو منظور و یابد مي بسط نيز موارد آن همۀ
 (.Ibid, p.182) است مطلب همين شود، مي قاطال ها آن به حرکت حسب به
  نخسـت  شـود   مـي  اطـالق  نيـز  هـا  آن بـه  دوم اصـطالح  چگونـه  و کدامند دیگر انواع و موارد این ام ا
  یـک  هـر . شـود  مـي  قائـل  تفـاوت  زیسـتن،  تفکر، دیدن، مانند فعل دیگر انواع و حرکت بين ارسطو آنکه
 صـور  دوم مـورد  11.انـد  بالفعـل  و دارنـد  واقعيـت  حرکـت  مانند ام ا نيستند، حرکت و تغير چه اگر ها این از

 است حرکت که خانه، ساختن اندازة به حداقل بيشتر، نه اگر بودن انسان یا بودن خانه مثال  است جوهری
  ادعـای  بنـابراین (. Ibid) اسـت  داشـتن  واقعيـت  و بـودن  بالفعـل  از نحـو  یک است، فعليت اصلي نوع و
  فعليـت  اول نـوع  عنـوان  به را حرکت ارسطو که زماني شود مي تصور که آنچه فبرخال که است این فرده
  فعليـت  متمـایز  نـوع  دو کـه  نيسـت  ایـن  منظـورش  دهد مي قرار نامد، مي فعليت Θ6 در آنچه مقابل در
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  در بالفعـل،  وجـود  یعنـي  آیـد،  مـي  دسـت  بـه  حرکـت  از کـه  معنـایي  همـان  که است آن بلکه دارد، وجود
  فعليـت  انـواع  دربـارة  مـا  وقتـي  کـه  اسـت  معتقد ارسطو ام ا. است اطالق قابل نيز گریدی چيزهای مورد
  فعليـت  مـوارد  همـۀ  در کـه  مشـترکي  امـر  یـک  یعنـي  نـداریم  آن از واحـد  معنای یک گویيم مي سخن
 طریق از مختلف موارد بر فعليت اطالق بلکه آوریم، دست به را آن بتوانيم تعریف با ما و باشد داشته وجود
  خانـه  بالفعـل  کسـي  یـا  و اسـت  بالفعـل  ای خانه چيزی گویيم مي وقتي مثال  10.است (analogy) تشابه

 کـاربرد  ایـن  مطـاب ق  کـه  آنچه ام ا بریم، مي کار به ها آن دربارة یکسان نحو به را بودن بالفعل ما مي سازد،
  فعليـت  مختلـف  نـواع ا بلکـه  دارد وجـود  مـورد  دو هـر  در که نيست فعليت از خاص نوع یک است واحد
  ایـن  شـود،  مـي  بـرده  کـار  بـه  ها دربارة آن یکسان نحو به فعليت که این مبنای 11.هستند واژه این مطاب ق
  کـه  آنچـه . دارد وجود دیگر مورد در که است ای رابطه شبيه دارد وجود که ای رابطه مورد هر در که است
 تـوان  بـه  سـاختن  خانـه  عمـل  که همانطور تدرس است آن صورت است داده فعليت بالفعل، خانه یک به

 (. (Ibid, p.183دهد مي فعليت بن ا در موجود
  ظـاهرا   بپـذیریم  را آن چنانچـه  آنکـه  نخسـت  اسـت،  ارزیـابي  قابـل  مختلـف  جهـات  بـه  فرده نظریه
  یعنـي . داد پاسـخ  تـوان  مـي  بـود،  کـرده  طـرح  آن بـه  پاسخ در را خود دیدگاه فرده که اساسي را مشکل
 در خـود  کـه  را مفـاهيمي  ارسـطو  که نيست اینگونه راس و بنتيس ادعای برخالف که داد نشان توان مي
  فـرده،  دیـدگاه  براسـاس  آنکـه،  دیگـر  مطلـب . باشـد  کـرده  خلـط  هـم  بـا  اسـت  برآمده آن تفکيک صدد
  اگـر  درواقـع . داد توضـيح  دارد، وجـود ( 1-1 فصـول ) اول بخـش  در کـه  طـوالني را  بحث توان مي بهتر
 مفصـلي  و طـوالني  نسـبتا   بحـث  آنگـاه  بـدانيم،  قـوه  از متمـایزی  نـوع  بـه  ناظر رادوناميس ل او معنای

 ایـن  در ارسـطو  بحـث  زیـرا  نيست، چنين فرده دیدگاه مطابق ام ا است، برانگيز سؤال معنا این درخصوص
 بالقوه امر بين رابطه ما است، حرکت و حرکت قوه بين که ارتباطي روی از که بود خواهد آن برای فصول
 رابطه این فهم برای را فعل و قوه مصداق ترین دست در و بارزترین ما واقع در. کنيم درک را بالفعل امر و
 معاني Δ12 در ارسطو که است آن کند مي تأیيد را فرده دیدگاه که دیگری نکتۀ. ایم داده قرار مداقه مورد
 نـام  بـالقوه  امر معني به را دوناميس معاني از جدایي مورد ام ا است، داده توضيح و برشمرده را قوه مختلف
 . است نبرده
 که کند مي عنوان ارسطو،. رسد نمي نظر به سازگار آن با فرده نظر که گفته سخني Θ آغاز در ارسطو اما
. نيسـت  مفيـد  چنـدان  اسـت،  فصـل  این در او مقصود که آنچه برای معنایش ترین حقيقي در قوه بررسي
 در قـوه  بررسـي  اتفاقـا   او نظـر  مطابق چون باشد، فرده دیدگاه برخالف ارسطو نسخ این رسد مي نظر به

 .شود مي رهمنون دوم معنای به را ما که است اولي معنای
 Θ استقالل به اصرار که ویت12.است گرفته قرار قبول و توجه مورد محققين برخي ازسوی فرده نظریۀ
 از چگونـه  "ویـت " اما 10.است «بالقوه وجود نحوة» قوه دوم معنای که است این بر مبتني اش نظریه دارد،
 ارسـطو  کـه  است یادآوری به الزم ابتداء، در دهد  مي تطبيق ارسطو متن با را آن و کند مي دفاع خود نظر
 بـين  شباهت نوع یک که مواردی. است کرده استفاده جزئي موارد و مثال از نظر مورد معنای ایضاح برای
 کـه  اسـت  الزم «شـبه  وجـه » یک باشد، برقرار چيز چند بين شباهتي که جایي هر اما. است حاکم ها آن
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 را پرسـش  این توان مي نيز ارسطو های مثال درخصوص. شوند مي خوانده هم شبيه چيزها آن آن، سبب به
 دفـاع  چنـين  نظریـه  این توان از مي پرسش این اساس بر چيست  ها آن ميان در شبه وجه که کرد مطرح
 هـر  در که است آن شبه وجه و است هم شبيه است، برقرار طرف دو بين که ای رابطه موارد مۀه در: کرد
 دیگـر  طـرف  در و شيء آن بالقوة وجود طرف یک در. داریم را چيز یک وجود داشتن از نحو دو ما مورد،
 که ای رابطه روی از که نيست این ارسطو منظور دیدگاه این مطابق گفت رو، باید ازاین و. آن بالفعل وجود
 که است آن منظورش بلکه برسيم، است دیگر برخي بين که ای رابطه نوع به دارد وجود موارد برخي بين
 86. دریابيم دارد وجود موارد همه بين در که را شبه وجه موارد، این مقایسۀ با

 بودن بالقوه از قوه دوم معنای تمايز

 هـر  نيـز  دیگر نظریۀ سه البته. هستند اهميت دارای مپنج و چهارم نظریۀ مختلف، های دیدگاه ميان از
 برجسـته  را قـوه  از ارسـطو  اندیشۀ دربارة مهمي نکات مجموع در و اند داده ارائه توجهي قابل دالیل یک
 دوم معنـای  از ارسـطو  منظور توان پذیرفت نمي که اند مواجه مهمي اشکاالت با نظریه سه آن اما. نمودند
 ارسـطو  کـه  انـد  داده قـرار  متني اساس بر را خود تحليل چون اخير، نظریۀ دو ثانيا . هاست آن از یکي قوه،
. دارنـد  تـرجيح  وضـوح  بـه  دهـد،  نشـان  را قـوه  دوم معنـای  و فعليت معنای خواهد مي آنجا در صراحت به
 جهـت  ایـن  از و اسـت  «مـاده » قـوه  از ارسطو نظر مورد معنای کرد خواهم بحث ادامه، در که طور همان
 دور ارسطو هدف از نيز است پنجم دیدگاه نظر مورد که «بالقوه وجود» اما گوید، مي درست چهارم هدیدگا
 . کند طرح را قوه معنای دو که است مسئله این برررسي و تحليل در ارسطو بلکه نيست،

 مختار رأی

 و بـالقوه  وجود لتحلي دنبال به Θ در ارسطو: است این کنم مي طرح اینجا در که ای نظریه ترتيب، این به
 طـور  بـه  که کند مي بررسي را قوه از معنا دو ارسطو راستا این در. است Θ اصلي هدف آن و است بالفعل
 بـا  ارتبـاط  در قـوه  اسـت  مفيدتر کنوني مقصود برای که دارد تصریح ارسطو که قوه دوم معنای مشخ 
  است، «ماده» جوهر یعني
 نيـز  چهـارم  نظریه طرفداران البته که متني شواهد بر عالوه ت،اس ماده قوه دوم معنای اینکه از دفاع در
 بـا  مطلـب  ایـن  ارتبـاط  چگـونگي  و Θ رساله ساختار اساس بر اند، کرده استدالل اساس همين بر عمدتا 
 خواهـد  مـي  وقتـي  Θ1 در او. کنم مي آغاز ارسطو جملۀ با را بحث .کرد خواهم استدالل Θ اصلي مسئلۀ
  چـه  اگـر  اطالقـش  تـرین  حقيقـي  در قـوه  دربـارة  نخست،: »گوید مي چنين دهد، شرح را قوه اول معنای
 (1045b35-1046a1) «نيست مفيدترین آنيم، طالب اکنون آنچه برای[ قوه معنای این]

  دیگـری  و «آنـيم  طالـب  آنچـه » یکـي : دارد زیـادی  اهميت چيز دو تفکيک عبارت این در من نظر به
 نادیـده  را تفکيـک  ایـن  کـه  اسـت  آن پـنجم  دیـدگاه  مهـم  اشکال یک درواقع. «است مفيدترین آنچه»

 راستای در را قوه معنای دو ارسطو که درحالي. دارند داللت چيز یک به دو آن کند مي گمان و است گرفته
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 دو، معنای بلکه نيست مفيدترین اول، معنای ميان این در البته و است گرفته کار به «است آن طالب آنچه»
 . چنين است
 کـه  چنـان  بپذیریم  را تفکيک این باید دليل چه به و چيست است، آن طالب اینجا در ارسطو آنچه ا،ام
 در ارسطو و است بالقوه و بالفعل به تقسيم موجود بماهو موجود تقسيمات از یکي شد بحث قبل فصل در
Θ آغـاز  در خود چنانکه هم است، بالفعل موجود و بالقوه موجود از بحث و تبيين دنبال به Θ1  گویـد  مـي: 
 و قـوه  بحسـب  دیگر طرف از و شود مي اطالق کميت یا کيفيت یا چيز این به طرف یک از موجود چون»
 .(1045b32-35) «کرد خواهيم بررسي فعل و قوه درباره اکنون اثر و فعل
 ماتتقسـي  از که جهت  آن از است فعل و قوه از بحث «آنيم طالب آنچه» از ارسطو مقصود ترتيب این به
 بالقوه وجود بررسي به نخست ارسطو ميان این در و هستند، بالفعل وجود و بالقوه وجود موجود یعني اوليه
 نـام  بـه  چيزی به قائل ارسطو شد بحث نيز قبال  و است مشهور که همانطور آنکه دیگر نکتۀ 81.پردازد مي
 مختلـف  موجـودات  بين در وجود نام به مشترکي و عام امر هيچ که است معتقد یعني. نيست مطلق وجود
 داللـت  واحـد  امـر  یـک  به نيست، صرف لفظي مشترک که حال عين در وجود عام لفظ بنابراین،. نيست
 تقيسم که جهت آن از وجود بررسي بنابراین، همچنانکه. است راجع مختلف مصادیق و انواع به بلکه ندارد،
 در 88نيسـت،  موجـود  گوناگون مصادیق و مختلف مقوالت بررسي جز چيزی شود، مي مختلف مقوالت به

 و مـوارد  بررسـي  جـز  چيـزی  شـود،  مـي  تقسـيم  بالفعل و بالقوه به که جهت آن از وجود بررسي اینجا نيز
 ببينـد  باید کند، بررسي را بالقوه وجود خواهد مي ارسطو وقتي رو، ازاین. نيست فعل و قوه مختلف مصادیق
 . است نوع چند بر و دارد مصادیقي چه قوه که

  کـه  بگـویيم  تـوانيم  مـي  کـردیم  تحليـل  را هـا  آن و شـد  بررسـي  قوه گوناگون مصادیق و انواع هرگاه
  فـرض  بـر  بنـا  اگـر . نيسـت  مـوارد  ایـن  از متمـایز  امـری  بالقوه وجود زیرا است، شده تحليل بالقوه وجود
 تبيـين  بـالقوه  جـود و بحث حرکت، با مرتبط قوة بررسي با صورت این در بود، حرکت امر در منحصر قوه،
 حرکـت  بـا  ارتبـاط  در کـه  قوه از معني همين اتفاقا  فرضي چنين در. یافت مي پایان ما بررسي و بود شده
 امـا . اولي بـود  فلسفۀ در طبيعيات و نه در جایگاهش قوه از بحث بود چنين اگر البته. بود مفيدترین است،
 هـا  آن بـه [ فعـل  و قـوه ] حرکـت  حسـب  به تنها که مواردی از فراترند فعل و قوه» که است معتقد ارسطو
 عنـوان  هـيچ  بـه  اسـت  حرکت با رابطه در که ای قوه بررسي با بنابراین، .(1046a1-2) «شود مي اطالق
 .ماند مي باقي قوه دیگر موارد زیرا پذیرد، نمي پایان ما تحقيق
 اسـت  مـواردی  یا مورد ارسطو منظور. چيست «است مفيدترین آنچه» شود که مي معلوم ترتيب، این  به
 از اسـت  «تر مفيد» دیگر مورد این چرا اما. نيستند حرکت با رابطه در اما شود، مي اطالق ها آن به قوه که
 چراکـه  ندارند  اهميت بالقوه وجود از بحث در اندازه یک به قوه از معنای دو این مثال  چرا و حرکت مورد
 . الزمند بالقوه موجود تحليل در دو هر پس ،هستند بالقوه موجود از مورد دو دو، این اگر

  دارد نقشـي  حاضـر  بحـث  در دوم مـورد  کـه  دهد مي نشان ،داند مي مفيدتر را دوم معنای ارسطو اینکه
  قـوه  از بحـث  خـود  خـودی  بـه  کـه  اول معنای از بحث برخالف احتماال  اینکه آن و ندارد اول معنای که
  فلسـفۀ  بـه  مربـوط  را مسـئله  کـه  اسـت  چيزی دوم معنای از بحث دهد، مي قرار طبيعيات با ارتباط در را
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  اسـت،  جـوهر  بـا  ارتبـاط  در احتمـاال   دوم معنـای  ایـن  کـه  زد توان حدس مي جا همين از. مي کند اولي
 قـوه  دوم معنای که است آن شد روشن اینجا تا آنچه بنابراین. شود تأیيد مي  Θ6به مراجعه با که حدسي
 تبيـين  نيـز  بالقوه وجود آن، تبيين ق بل از بلکه نيست، آن با ارتباط بي باشد چه هر ماا نيست، بالقوه وجود
 . شد خواهد
 ایـن  و داند نمي مفيد چندان دوم معنای با مقایسه در را اول معنای آنکه رغم به ارسطو، آنکه دیگر نکتۀ
 ارسطو بحث اما گيرد، صورت اول معنای دربارة مختصری بحث صرفا  که کند مي ایجاد را انتظار این نکته
 مقدمات اول، معنای تبيين که است جهت این به مسئله این. یابد مي ادامه Θ5 پایان تا اول معنای دربارة
 اسـت  جهـت  بـدین  ندانست مفيدترین را آن ارسطو اینکه. کند مي فراهم دوم معنای از بحث برای را الزم
: گویـد  مـي  کند، بحث را دوم معنای خواهد مي که Θ6 در او. دارد مقدماتي جنبۀ دوم بحث به نسبت که
 و (1048a30) «کـردیم  بررسـي  نيـز  را دیگـر  معنـای  خـود  بررسـي  در[ قـوه  دوم معنای] این خاطر به»

 معنـای  و فعليـت  معنای که منظور این به کند، مي بيان فعل و قوه رابطه از مثال چندین ارسطو بالفاصله
 نحو یک به موارد همۀ در فعليت": گوید مي ها مثال ذکر از پس ارسطو .شود آشکار طریق این از قوه دوم
 بـا  نسـبت  در یا آن در آن مانند این با نسبت در یا این در این زیرا تشابه، واسطه به شود، بلکه نمي اطالق
 «خـاص  مـادة  بـا  نسبت در جوهر مانند برخي و هستند قوه با نسبت در حرکت مانند برخي زیرا. است آن

(1048b4-9). نظـر  در بایـد  چگونـه  را قـوه  معنـای  دو کـه  دارد تصـریح  ارسطو جملۀ پایاني من نظر به 
 که تحليلي و بحث با این و  دوم معنای مصداق برخي و هستند اول معنای مصداق برخي ها مثال. بگيریم
 .کند مي تطبيق کردیم ارائه Θ1 جمالت از
  ایـن  قبـل  اشـکاالت  بـر  عـالوه  ،دانـد  مـي  بالقوه وجود را قوه دوم معنای که پنجم دیدگاه با رابطه در 
 از ایـن  چراکـه  باشـد،  درست تواند نمي است، بالقوه وجود طرح و معرفي منظور اگر که دارد وجود اشکال
 وجود که دانيم مي اجمال نحو به ما و است کرده معرفي را بالقوه موجود Ε و Δ در ارسطو. بود معلوم اول
 موجـود  تبيين منظور اگر اما. است شده تکرار نيز Θاول در فرض این. بالفعل و بالقوه: دارد تحقق نحو دو
 وجـود  مـوارد  شـناخت  و تبيـين  طریـق  از شود، مگـر  نمي حاصل این است، آن از تفصيلي درک و بالقوه
 Θ9پایـان  تـا  اینجـا  از. ارسطوست بحث آغاز بلکه نيست، کار پایان قوه دوم معنای معرفي البته 83.بالقوه
 خود بحث از مهمي نتایج رسطوا Θ8 در خصوصا  و  پردازد مي قوه از معنای این تبيين و تحليل به ارسطو
 . کند مي اخذ

 خصـوص  در قـبال   آنچه با شد، ارائه بالقوه موجود با آن ارتباط و قوه دوم معنای از اینجا در که تحليلي
 و قـوه  از بحث که شد گفته آنجا در. کند مي بيقتط گفتيم، اولي فلسفه در فعل و قوه مسئلۀ و Θ جایگاه
 فعـل  و قـوه  بـه  کلـي  نحو به موجود و ندارد جوهر به اختصاص و است مستقلي بحث لحاظ یک به فعل
 جـوهر  بـودن  بالفعـل  و بـالقوه  از بحث دارد، محوریت جوهر موجودات ميان در چون اما،. شود مي تقسيم
 موجـود  و نه جوهر ماده ارسطوست نظر مورد که قوه دوم معنای که گفتيم نيز اینجا در. یابد مي محوریت
 موجـود  از بحـث  محور قوه معنای این از بحث موجودات در جوهر خاص وضعيت دليل به اما بالقوه است،
 .است بالقوه
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 ها نوشت پی

   ارجـاع ارجـاع   وو  موردتوجـه موردتوجـه   بسـيار بسـيار   محققـان، محققـان،   سـوی سـوی   ازاز (Kosman, 1984)  بـاره بـاره   در ایـن در ایـن   کسـمن کسـمن   مقالۀمقالۀ .1
  وو  قـوه قـوه   دربـارة دربـارة   خـود خـود   دیدگاهدیدگاه  ارتباطارتباط  چگونگيچگونگي  (Kosman, 1994)مقالۀ دیگریمقالۀ دیگری  دردر  همچنينهمچنين. . استاستبودهبوده
 ..استاستدادهداده  بيشتریبيشتری  بسطبسط  وو  توضيحتوضيح  رارا  جوهرجوهر  مسئلۀمسئلۀ  بابا  فعلفعل
  ابـراز ابـراز ( ( انرگيـا انرگيـا )) ἐνεργεια وو( ( دونـاميس دونـاميس ))  δυναμις  انگليسيانگليسي  هایهایمعادلمعادل  ازاز  اساساساس  ایناین  بربر  کسمنکسمن. 8

  ἐνεργειαکـه کـه   آوردآوردمـي مـي   الزمالزم  متنمتن  استدالل،استدالل،  فهمفهم  رایرایبب  زیادیزیادی  هایهایزمينهزمينه  دردر. .   ..  ..»»: : کندکندميمي  ناخرسندیناخرسندی
  هـای هـای زمينهزمينه  دردر  رارا  (actuality)  فعليتفعليت  اندازه،اندازه،  همانهمان  بهبه  اگرچهاگرچه  شودشود  ترجمهترجمه (activity)  فعاليتفعاليت  بهبه( ( انرگياانرگيا))
  متـون متـون   دردر  مختلفمختلف  هایهایواژهواژه  ازاز  استفادهاستفاده  ناموفقِناموفقِ  امااما  رایجرایج  حلحلراهراه  کردمکردم  سعيسعي  منمن. . آوردآوردميمي  الزمالزم  دیگریدیگری  زیادزیاد

   دردر  ابهـام ابهـام   ایجـاد ایجـاد   ازایازایبـه بـه   تنهـا تنهـا   رارا  کـالم کـالم   شـيوایي شـيوایي   روشروش  ایـن ایـن   مـن مـن   نظـر نظـر بهبه  زیرازیرا  رم،رم،نگينگي  کارکار  بهبه  رارا  مختلف،مختلف،
-actuality)عبـارت  عبـارت    ازاز  توانسـتيم توانسـتيم مـي مـي   شد،شد،نمينمي  طویلطویل  خيليخيلي  اگراگر. . دهددهدميمي  دستدست  بهبه  بزرگتر،بزرگتر،  هایهایاستداللاستدالل

activity)  اصـطالح اصـطالح   نبـود نبـود   نامـأنوس نامـأنوس   خيلـي خيلـي   اگـر اگـر   یـا یـا   وو  کنـيم کنـيم   استفادهاستفاده  (activuality)  توانسـتيم توانسـتيم   مـي مـي   رارا   
  رارا  ،،act  تومـاس تومـاس   سـاده سـاده   عبـارت عبـارت   نبـود نبـود   ایـدئولوژیکي ایـدئولوژیکي   وو  تـاریخي تـاریخي   معنایيمعنایي  باربار  ازاز  انباشتهانباشته  اگراگر  یایا  وو  کنيمکنيم  جعلجعل
 تومـاس تومـاس   دهـد دهـد   نشـان نشـان   کـه کـه   اسـت اسـت   ایناین  استاست  آنآن  دنبالدنبالبهبه  مقالهمقاله  ایناین  کهکه  ایاینکتهنکته. . کنيمکنيم  استفادهاستفاده  توانستيمتوانستيم  ميمي
  ایناینبنـابر بنـابر   وو  اسـت اسـت   فعاليـت فعاليـت   فعليـت، فعليـت،   کهکه  دیددیدميمي  رارا  ایناین  ارسطوارسطو  وجودشناسيوجودشناسي  قلبقلب  دردر  کهکه  بودبود  صوابصواب  راهراه  بهبه  

 ..(Kosman, 1984, n.1)  ««استاست  فعلفعل  وجودوجود
 بلکه شود،مي غيرگفته ماهو به یا غير در تغير مبدأ به که نيست خاص نوع آن تنها قوه، از منظورم»». . 33
 مبـدأ [ طبيعـت ] زیرا قوه مانند است جنس همان در نيز طبيعت زیرا سکون یا حرکت مبدأ هر کلي طوربه

 .(1049b5-10) «است خودش که جهت آن از شيء خود در بلکه غير در نه اما است حرکت
 را ثانویـه  قـوة  و است شده ثانویه و اوليه قوة به قائل که(1 ،8) نفس بارة در در را ارسطو سخن گيل. 8
 در قـوه  معنـای  دو بر منطبق کرد، فرض آن برای نيز دومي فعليت توان مي که داند مي اوليه فعليت معادل
Θ داند مي است داده توضيح آنچه مطابق. 
(. Gill, 1989, pp.214-217) اسـت  کـرده  بيان جوهر از بحث ضمن را خود . گيل، نخست دیدگاه1
-Gill, 2004, pp.7) اسـت  داده بسـط  را آن و پرداخته مسآله این به مستقل طور به اش اثر بعدی اما در

13).  
 : : اسـت اسـت رفتـه رفتـه   کـار کـار   بـه بـه   نـا نـا معمع  سـه سـه   دردر  ارسـطو ارسـطو   نـزد نـزد ( حرکت)  κινησιςگفت گفت   توانتوان  ميمي  اساساساس  . بر این. بر این00  
  بـه بـه   کـه کـه   الخاصالخاص  بالمعنيبالمعني  . . 88است؛ است؛   تغيرتغير  معادلمعادل  وو  شودشود  ميمي  اطالقاطالق  شدنشدن  نوعنوع  هرهر  بهبه  کهکه  االعماالعم  بالمعنيبالمعني    ..11

   بـه بـه   تنهـا تنهـا   کـه کـه   االخـ  االخـ    بـالمعني بـالمعني   . . 33  اسـت؛ اسـت؛   فسـاد فسـاد   وو  کـون کـون   مقابـل مقابـل   دردر  وو  شودشودميمي  اطالقاطالق  عرضيعرضي  تغيراتتغيرات
 ..شودشودميمي  اطالقاطالق  ناتمامناتمام  هایهایحرکتحرکت
. شود مي حفظ فعل ضمن در قوه که دارد تأکيد نکته این به تمام حرکت درخصوص کسمن،. 1

 اطالق در قوه معاني جزء Θ1در ارسطو که قوة مقاومت در مورد دهد، نشان کند مي سعي جانستون
 را انفعال برابر در مقاومت قوه او عقيدة به شود، مي حفظ فعل ضمن در قوه نيز است برشمرده آن حقيقي



 9393 نهم مابعدالطبيعهنهم مابعدالطبيعهدرکتاب درکتاب ( ( قوهقوه))  دوناميسدوناميس  دومدوم  معنایمعنای   
(The Second Sense of Dunamis in Metaphysics (Book IX)) 

 

 ترجيح دوم صورت عقيدة او به انفعال. برابر در مقاومت .8 نشدن؛ فعلمن .1: فهميد توان مي صورت دو به
 چارچوب در قوه از معنای این چر که داد توضيح توان مي دوم، تنها در حالت که علت این به جمله از دارد،
 قوه عقيدة او به. گيرد مي قرار قوه حقيقي اطالق( واحد امر با ارتباط در :هن پروس) προς ἑνساختار
 فعل ضمن در قوه که اند مشترک نکته این در است برده نام فعليت عنوان به در ارسطو آنچه نيز و اومتمق
 قرار ارتباط همان در توان مي هم را دارد، دومي قرار قوه نخست معنای ضمن ید اول چون و است باقي
شده  خوانده فعليت در هآنچ به مربوط تواند نمي ارسطوست، نظر مورد که قوه دیگر معنای بنابراین. داد
 .(Johnston,2006, pp.97-101)باشد  است،

))8. ἀλλ’ ὅλως πασης ἀρχης κινητικης. και γαρ ἡ φυσις ἐν ταὐτῳ 

γενει τῃ δυναμει(( 
   اسـت، اسـت،   کـرده کـرده   مطـرح مطـرح   اسـت، اسـت،   امکـان امکـان   قـوه قـوه   دومدوم  معنـي معنـي   را کـه را کـه   قـول قـول   ایـن ایـن   پيشـتر پيشـتر   ««بنيتسبنيتس»»  ظاهراً،ظاهراً،. 0
   اسـت، اسـت،   کـرده کـرده   بيـان بيـان   چـارلتون چـارلتون   کـه کـه   گونـه گونـه   آنآن  رارا  نظریـه نظریـه   ایـن ایـن   وو  نـدارم نـدارم   دسـت دسـت   دردر  رارا  اواو  هایهای  نوشتهنوشته  منمن  اما،اما،
   معتقـد معتقـد   بنيـتس بنيـتس : »: »گویـد گویـد   مـي مـي   اواو. . دهـد دهـد   ميمي  نسبتنسبت  نيزنيز  ""مِنمِن  استفناستفن""  بهبه  رارا  نظریهنظریه  ایناین  ""ویتویت""  اما،اما،. . آورمآورم  ميمي
   اخيــراًاخيــراً  کــهکــه  نظــرینظــری  اســت،اســت،  ممکــنممکــن  معنــيمعنــي  بــهبــه  جدیــدشجدیــدش  یــایــا  وجــودیوجــودی  معنــایمعنــای  دردر  دونــاميسدونــاميس  کــهکــه  اســتاســت
ــط ــطتوسـ ــتفن  توسـ ــتفناسـ ــن   اسـ ــن مِـ ــام  وو  (Menn, 1994)مِـ ــامویليـ ــارلت  ویليـ ــارلتچـ ــذ (Charlton, 1989)ون ون چـ ــذاخـ   اخـ
  مِـن، مِـن،   نظـر، نظـر،   بـه بـه   کـه کـه   استاست  آنآن  ویتویت  سخنسخن  دربارةدربارة  عجيبعجيب  نکتۀنکتۀ  .(Witt,2003, p.131, n. 4).«.«استاست  شدهشده
 . . امکانامکان  نهنه  داندداند  ميمي  مادهماده  رارا  قوهقوه  دومدوم  معنایمعنای
  اکنون ارسطو مشابه، نحو به» :گوید مي او. کرد اشاره توان مي م ن به نظریه این طرفداران از. 16
  قابلي قوة تواند مي خاص شرایط تحت قاعدگي، ماده مثال  ماده، نوع کی که کند مي مطرح
 «بود بالقوه آنکه از پس شود بالفعل انسان و آورد پدید را انسانيت جوهر و اندازد کار به را خود شدن انسان

(Menn, 1994, p. 107) ."دارد را نظر همين نيز "لند فری. (Freeland, 1979) «تشابه0 فصل ، 
جوهر  در ماده با که قوه از نوع آن یعني کند مي ارائه قوه «مفيدتر» معنای کردن روشن برای را مهمي

 و شدن جوهر برای هستند ماده به مربوط که هایي آن قوه، نوع دو.  . .» ؛(Ibid, p.15) «تناسب دارد
 معتقد اما داند مي وهق دوم معنای را ماده نيز جانستون. (Ibid, p.18) «حرکت برای قابليتند که هایي آن
 کرد خواهم استدالل که همانطور بلکه نيست، شدن جوهر ماده دربارة متن این در ارسطو مطلب»: است
 نظر مورد مادة که است این او منظور. (Johnston, p.169, n. 188)« دارد نظر در را جوهر ماده او

 جوهر که ای ماده نه دارد، حضور مرکب جوهر در که است ای ماده است، قوه دوم معنای که ارسطو
 .صورت مقابل در ماده نه جوهر مقابل در ماده یعني. شود مي

 هـای  مثـال  ارسـطو  احتمـاال   البته،. ندارد تعلق گروه دو از یک هيچ به دوم رسد مورد نظر مي . به11
 و کـرده  مطرح را رابطه نوع دو این فعليت با رابطه در زیرا است، داشته درنظر را[ 2] الي[ 8] دوم دستۀ
 .هستند فعليت دادن نشان برای دوم دستۀ های مثال
 درخصـوص  کسـمن  ؛(Frede,1994, p.176). انـد  کـرده  بيان کرات به را مسئله این . محققين18
 it is a .frustrating discussion”  (Kosman, 1994, p.196)“: گوید مي آمده Θ در آنچه
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 یعني Δ به نزدیک را Θ سبک برخي. است مطلب همين ابکت این به توجهي کم علل از یکي. 13
 .اند دانسته شناسي اصطالح رسالۀ یک صورت به

  راس شـرح  در آنچـه . نـداده  ارجـاعي  ام ا   دهـد  مي نسبت بنتيس و راس به را مطلب این . فرده18

 پيشتر است، نشده (potentiality) و (power) تمایز حفظ به موفق ارسطو اینکه»: است چنين یافتم،
 از بحـث  در ارسـطو . اسـت  شـده  داده نشـان  کرد، توجه ها آن به بنتيس که (facts) هایي فاکت توسط

power از  تعریفي. 1: کند مي معرفي را چيز دوδυνατον (دوناتون )بر وضوح به که potentiality 
« power بـر  نـه  و دارد potentialityبـر   داللـت  کـه  طوالني بخش. 8 ؛power بر نه دارد داللت

(Ross, 1981, p. 241). 
 لحظـه  هـر  در که جریاني و است ناتمام بنابراین و است حرکت که جریاني بين Θ6 در . ارسطو11
 .است قائل تفاوت نامد، مي فعليت را آن ارسطو و است تمام
 معـاني  بـه  وجـود  ارسـطو  نظر در. است وجود همانند ارسطو برای فعليت فرده، عقيدة به درواقع. . 1010
 اسـت  این صرف لفظي اشتراک با فرقش البته. ندارد واحد معنای و شود مي حمل موجودات به ختلفم
 . گيرند مي قرار معني یک با ارتباط در مختلف معاني اینجا در که
 را فعل و قوه معنای گوید مي ارسطو اینجا در. است 1048a35-b9 به مسئله این در فرده استناد. . 1111
 کـرد،  ارائـه  تعریف توان نمي چيزی هر مورد در که فهميد، چرا توان مي آن های لمثا و موارد بررسي با
 .شوند جستجو باید تشابه طریق از بلکه
 مورد نظریه این گوید مي ام ا پذیرد، مي زیادی حدود تا را دیدگاه این Θ کتاب شرح در "مکين". 12
 (Makin, 2006, .p.18) نيست همه پذیرش
  ازاز  دیگـری دیگـری   معنيمعني  وو  ««نيرونيرو»»  بينبين  خواهدخواهد  ميمي  ارسطوارسطو  کهکه  دارددارد  وجودوجود  قویقوی  متنيمتني  هدهدشواشوا: »: »گویدگوید  ميمي  اواو. 10
  نظـری نظـری . .   ..  ..چيستچيست  دوناميسدوناميس  جدیدجدید  معنایمعنای  ایناین  کهکه  نيستنيست  واضحواضح  اگرچهاگرچه  شود،شود،  قائلقائل  تمایزتمایز  Θ  دردر  دوناميسدوناميس
  بالفعلبالفعل  بابا  بودنبودن  x  بالقوهبالقوه  بينبين  نسبتنسبت  خواهندخواهند  ميمي  مثالمثال  پنجپنج  هرهر  کهکه  استاست  ایناین  دهمدهم  ميمي  بسطبسط  اینجااینجا  دردر  منمن  کهکه
x  هستندهستند  وجودوجود  انحاءانحاء  ازاز  هایيهایي  مثالمثال  هاها  آنآن  همۀهمۀ. . دهنددهند  شانشاننن  رارا  بودنبودن»»  (Witt, 2003, pp.39-40) 

  بلکـه بلکـه   دانـد، دانـد،   نمـي نمـي   دارددارد  اشـياء اشـياء   ازاز  متمایزمتمایز  طبقهطبقه  یکیک  بربر  داللتداللت  کهکه  معنایيمعنایي  رارا  قوهقوه  دومدوم  معنایمعنای  نيزنيز  . بير. بير8686
  دربـر دربـر   رارا  تـری تـری   وسـيع وسـيع   حيطـه حيطـه   کـه کـه   استاست( دوناميس)  δυναμις  کلمهکلمه  ازاز  دیگریدیگری  کاربردکاربرد  صرفاًصرفاً  دومدوم  معنایمعنای
  موضـوع موضـوع   آنآن  باشـد باشـد   موضـوعي موضـوعي   دردر  کـه کـه   قـابليتي قـابليتي   نوعنوع  هرهر  واسطهواسطه  بهبه. . استاست  بالقوهبالقوه  وجودوجود  نحوةنحوة  آنآن  وو  ددگيرگير  ميمي
  دردر  فـرده فـرده   ازاز  پـيش پـيش   ،همچنـين همچنـين . (Beere 2009, p.24, pp.171-173)  شودشود  ميمي  بودنبودن  بالقوهبالقوه  بهبه  متصفمتصف
  اشارهاشاره  یکیک  صورتصورت  بهبه  تنهاتنها  البتهالبته. . دارددارد  تطبيقتطبيق  وجودوجود  نحوةنحوة  دیدگاهدیدگاه  بابا  کهکه  دارددارد  وجودوجود  عباراتيعباراتي  هاها نوشتهنوشته  برخيبرخي
   مشـترک مشـترک   چيـزی چيـزی   چـه چـه : »: »گوینـد گوینـد   ميمي  چنينچنين  دیگراندیگران  وو  برنيتبرنيت(. (. استاست  منمن  نظرنظر  موردمورد  کهکه  مواردیمواردی  دردر  حداقلحداقل))

   پـس پـس . . نيسـت نيسـت   آنآن  نصـف نصـف   بـالقوه بـالقوه   خـط خـط   یـک یـک   امـا امـا   اسـت، اسـت،   هرمسهرمس  یکیک  بالقوهبالقوه  چوبچوب  است است   هاها  مثالمثال  همۀهمۀ  دردر

  توانتوان  ميمي  سختيسختي  بهبه  امااما  کل کل   ««دردر»»  خطخط  نصفنصف  وو  استاست  چوبچوب  ««دردر»»  بالقوهبالقوه  هرمسهرمس  کهکه  استاست  ایناین  مطلبمطلب  شایدشاید
  شـاید شـاید   پـس پـس . . اسـت اسـت   چنـين چنـين   بالفعـل بالفعـل   علمعلم  گفتگفت  توانتوان  ميمي  چهچه  اگراگر  است،است،  بالقوهبالقوه  عالمعالم  ««دردر»»  بالفعلبالفعل  عالمعالم  گفتگفت
  A  ::شـود شـود   دادهداده  توضـيح توضـيح   گونهگونه  ایناین  بایدباید  استاست  A ، ،B  کهکه  ایای  نحوهنحوه  موردمورد  هرهر  دردر  کهکه  استاست  ایناین  مشترکمشترک  ویژگيویژگي
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(The Second Sense of Dunamis in Metaphysics (Book IX)) 

 

  دردر  رارا  نيمـه نيمـه   کـل کـل   آنآن  ،،((نحـو نحـو   یکیک  بهبه))  استاست  هرمسهرمس  یکیک  چوبچوب  آنآن. . بشودبشود  B  تواندتواند  ميمي  امااما  نيست،نيست،  B  اکنوناکنون
  ایـن ایـن   نيزنيز  ""آیدآید". (Burnyeat, 1984, p.125)  ((نحونحو  یکیک  بهبه))  دارددارد  علمعلم  مردمرد  آنآن  ،،((نحونحو  یکیک  بهبه))  دارددارد  خودخود
 (IX1-5) دردر: »: »گویـد گویـد   مـي مـي   وو  کنـد کنـد   مـي مـي   نقدنقد  شود،شود،  ميمي  جوهرجوهر  کهکه  استاست  ایای  مادهماده  قوه،قوه،  دومدوم  معنایمعنای  کهکه  رارا  نظرنظر

 رردد  کـه کـه   حـالي حـالي   دردر  کنـد، کنـد،   مـي مـي   صحبتصحبت  تغيرتغير  بابا  رابطرابط  دردر  چيزیچيزی  قوهقوه  دربارةدربارة  رودرود  ميمي  انتظارانتظار  کهکه  طورطور  همانهمان  ارسطوارسطو
(IX6-9)  عنـوان عنـوان   بـه بـه   قوهقوه  بهبه  نخستنخست  ارسطوارسطو  پسپس. . گویدگوید ميمي  سخنسخن  باشد،باشد،  چيزیچيزی  بالقوهبالقوه  چيزیچيزی  اینکهاینکه  دربارةدربارة  
  ««کنـد کنـد   مـي مـي   توجـه توجـه   وجـود وجـود   نحـوة نحـوة   یـک یـک   عنـوان عنـوان  هبب  قوهقوه  بهبه  (IX6-9)  دردر  امااما  دارد،دارد،  توجهتوجه  حرکتحرکت  علتعلت  وو  مبدأمبدأ

(Ide,1992, p.3).  ایـن ایـن   دهدهبـاز، فـر  بـاز، فـر    بـدانيم، بـدانيم،   وجـود وجـود   نحـوه نحـوه   نظریـه نظریـه   بـر بـر   دالدال  رارا  تعابيرتعابير  ایناین  اگراگر  حتيحتي  البتهالبته  
 ..استاست  کردهکرده  تبيينتبيين  نظریهنظریه  یکیک  عنوانعنوان  بهبه  رارا  آنآن  کهکه  دارددارد  رارا  خصوصيتخصوصيت
  محورمحور  آنچهآنچه  واقعواقع  دردر. . نيستنيست  جهتجهت  بيبي  استاست  کردهکرده  مقدممقدم  رارا  فعل، قوهفعل، قوه  وو  قوهقوه  ازاز  بحثبحث  دردر  ارسطوارسطو  اینکهاینکه. 81
  ««بالقوهبالقوه  امرامر»»  بودنبودن  معقولمعقول  ازاز  بتواندبتواند  کهکه  استاست  ایناین  بربر  مبتنيمبتني  اواو  بحثبحث  تمامتمام  وو  استاست  ««قوهقوه»»  ارسطوستارسطوست  بحثبحث
 ..کندکند  دفاعدفاع
  سـایر سـایر   بـر بـر   جـوهر جـوهر   تقـدم تقـدم   جهـت جهـت   بـه بـه   ارسـطو ارسـطو   عقيدهعقيده  بهبه  گذشت،گذشت،  قبلقبل  در فصلدر فصل  کهکه  توضيحيتوضيحي  بهبه  . البته. البته8888
  ازاز  یکـي یکـي   بررسـي بررسـي   دردر  متمرکزمتمرکز  شود،شود،  ميمي  تقسيمتقسيم  مختلفمختلف  مقوالتمقوالت  بهبه  کهکه  جهتجهت  آنآن  ازاز  موجودموجود  بررسيبررسي  مقوالتمقوالت
 ..استاست  جوهرجوهر  مقولهمقوله  یعنيیعني  مقوالتمقوالت
  رارا  قـوه قـوه   دومدوم  معنـای معنـای   آنآن  طریقطریق  ازاز  وو  کندکند  بحثبحث  فعليتفعليت  دربارةدربارة  خواهدخواهد  ميمي  کهکه  Θ6  ابتدایابتدای  دردر  . ارسطو. ارسطو8383
  چگونـه چگونـه   وو  چيسـت چيسـت   فعليـت فعليـت   کـه کـه   کـرد کـرد   خواهيمخواهيم  بررسيبررسي  فعليتفعليت  دربارةدربارة  اکنوناکنون»»: : گویدگوید  ميمي  کند،کند،  مشخ مشخ   نيزنيز
. . استاست  مسلممسلم  مسئلهمسئله  ایناین  داریم،داریم،  بالفعلبالفعل  وجودوجود  نحوةنحوة  ماما  کهکه  کندکند  نمينمي  بحثبحث  ارسطوارسطو. . (1048a26-27)  ««استاست
  صادقصادق  نيزنيز  قوهقوه  دربارةدربارة  ببمطلمطل  همينهمين. . استاست  چگونهچگونه  وو  چيستچيست  بالفعلبالفعل  وجودوجود  نحوهنحوه  کهکه  کندکند  بحثبحث  خواهدخواهد  ميمي  اواو
 ..استاست
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