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چکیده
مفهوم کمال ،در اندیشۀ ارسطو و در مابعدالطبیعه ،با کلماایی مانداد انیایاا و انتل یاا بیاا
میشود کاه های دو در انللیسای باه  actualityییجماه شادا اساار ارساطو در مباحا
م تلف از «انیایا» و «انتل یا» س ن افته اسا :در مابعدالطبیعه در بح

صاور ،،واوا و

فعل و علل چهاراانه ،در علم الدفس در یعییف نفْس و در طبیعیا ،در بحا
در اخلاق بح

حیکاا و

در سعاد ،بهنوعی از «کمال» و «فعلیا» استفادا کیدا اسار پیسش ایان

اسا که معدای دو واژۀ انیایا و انتل یاا چیساا و چاه نسابتی میاا معاانی آنهاا در ایان
مباح

م تلف وجود دارد؟ چیا ارسطو از دو واژا بیای بیا مقصود خود استفادا کایدا

اسا؟ آیا این دو واژا به هم وابل یحویل هستدد؟ ارسطو بایای انیایاا و انتل یاا یعییاف
واضح و صییحی ارائه نکیدا اسا و در والب مثالهاا یماایز آ دو را بیاا کایدا اساار
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یفاو ،میا انیایا و انتل یا بسیار ظییف اسا؛ انیایا به معداای «کاار معایّن» و انتل یاا باه
معدای «کمال و یمامیا» اسار در این نوشتار در پای آ هساتیم کاه ضامن یبیاین معداای
انیایا و انتل یا در اندیشۀ ارسطو ،در مباح

م تلفی که او از آنها سا ن افتاه اساا باه

یحلیل جایلاا و یفاو ،این دو واژا دسا یابیمر به این مدظور انیایا را در چهار معدا ،کاه
هملی به همدیلی وابل یحویل هستدد و انتل یاا را در دو معداا ،کاه باه هام وابال یحویال
نیستدد آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که «انیایا» معدایی مقدمایی بایای معداای «انتل یاا»
اسار
واژگان کلیدی :انیایا ،انتل یا ،فعلیا ،کمال ،صور ،،حیکا.
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مقدمه

ارسطو از دو کلمۀ «انیایا» و «انتل یا» در مباحا

م تلاف مابعادالطبیعی ،علام الدفسای و

طبیعیا ،بهیا بیدا اسار «انیایا» کلمهای از ریشۀ «ارااو » باه معداای «کاار» اساار ایان
واژا مدشأ کلمۀ «انیژی» در دورا مدر اسا؛ اما با نلاا مدر به این واژا نمییوا میاد
ارسطو از آ را فهمیدر این کلما ،در یونا پیش از ارسطو یافا نمیشودر بی این اساا
یافتن معدای پایهای آ بیفایدا اسا و بیای فهم آ باید یماماً به خود آثار ارساطو یکیاه
کیدر
ارسطو بیای فهم این دو واژا از مثالهایی بهیا میاییدر «انیایا» در جاهای
متفاویی از آثار ارسطو آمدا اسا؛ در حالی که او از انتل یا ،در مقایسه با آ  ،کمتی

استفادا کیدا اسار وی از انتل یا در طبیعیا( ،کتاب سوم و هشتم) و دربارۀ نفس
(کتاب دوم و ب ش اوّل کتاب سوم) و نیز متافیزیک (زیا و ثتا) به کار بیدا اسار هیجا
که انتل یا به کار رفته ،انیایا نیز آمدا اسار بدابیاین به نظی میرسد که این دو از هم
متمایز باشددر فهم و دریافا معدای این دو واژا وابسته به دریافا نسبا و مقایسۀ آنها با
مفاهیم مییبط اسا؛ ماندد ووا و فعل ،حیکا ،صور ،،غایا و «هکزیس»؛ چیا که
یبیین این مسئله به مباح

زیادی مییبط میشودر خصوصاً ایدکه در انللیسی این دو واژا

معمولاً به معدی «فعلیا» اسار حال معدای آنها و یفاو ،و کاربیدشا در فلسفۀ ارسطو
چیسا؟ در این نوشتار ابتدا دربارۀ معانی انیایا و سپس معانی انتل یا و جایلاا
هیکدامشا در مابعدالطبیعه ،علم الدفس ،طبیعیا ،و اخلاق ارسطو بح

میکدیم؛ سپس

به یحلیل و ارزیابی این دو واژا میپیدازیم یا به نتیجۀ معقولی دسا یابیمر
 .3معنای انرگیا

در آثار ارسطو ،اغلب ،از «انیایاا» و «انتل یاا» بایای بیاا مفهاوم «کماال» و نیاز «فعلیاا»
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استفادا شدا اسا که آ را در زبا انللیسی به فعلیا 1ییجمه کیدااند ( ارسطو،1314 ،
 1243الف)؛ یعدی کمال بیای ارسطو بیانلی فعلیا اساا و فعلیاا نیاز در آثاار او باا دو
واژۀ انیایا و انتل یا آمدا اسار به نظی میرسد این واژاها ابداع خود ارساطو باودا اساا
()Blair, 1967, p. 101ر فیهدگ لغتی که در یافتن معدای «بدیادی» این دو واژا کماک
کدددا باشد در در دستی

نیسا و فهم معدای آ دو یماماً متکی بی آثاار ارساطو درباارۀ

آنهاسار
واژۀ «انیایا» از «اراو » ،2به معدی کار معیّن ،متحقق و فیاآوردا ،ایفته شدا اسا
و ااهی «بود  -در -کار» معدا میشود که بیای یأکید بی مفهوم فعالیا 3اسار از حی
لغاشداسی نیز به معدی هما «فعلیا» اسا )(Blair, 1967, p. 105ر
انیایا در فلسفۀ ارسطو در معانی متفاویی به کار رفته اسا1 :ر «فعلیا» که در
نسبا با ووا لحاظ میشود2 ،ر «موجود کامل» که در نسبا با حیکا مطیح میشودر
حیکاْ ناوص اسا ،ولی انیایا کامل اسا؛ یعدی یفاو ،این دو در نقص و کمال اسا،
3ر صور ،و علا صوری و نیز در یعییف نفسر ارسطو نفس را محیک م لووا ،زندا
و فعلیا ن ستین آنچه بالقوا زندا اسا میداند (4 ،( Bechler, 1995, p. 5ر در
یعییف خیی ،در معدای اخلاوی آ ر دسا یافتن به خیی بیای انسا  ،هما سعاد ،اسا و
سعاد ،انسا در فعلیا نفس آ در مطابقا با فضیلا اسار
در ادامه به شیح این معانی چهاراانه میپیدازیمر
.3-3

انرگیا به معنای فعلیت در نسبت با قوه

یمااایز وااوا و فعلیاا از عداصاای اصاالی در طبیعیاا ،و مابعدالطبیعاۀ ارسطوسااا (ارسااطو،
 1211 ،1314الف )32-11ر ارسطو در کتاب «دلتا» مابعدالطبیعه (هما  1211 ،الاف -11
 actualityر

1

 (ενέργεια) ergon =energiaر

2

. activity

3
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 )21معانی ووا را بیا میکدد و در کتاب «ثتا» این معانی را به یاک ناوع بیمایایداناد و
میاوید «یوانمددیهایی که از این نوعاناد ،هماه ناوعی مباادیاناد و در اضاافه باه یاک
ن ستین نوع یوانمددی افته میشوند که مبدأ دایااونی در چیاز دیلایی یاا (در هماا
چیز) چونا چیز دیلیی اسا» ( هما  1241 ،الف )12-1ر
ارسطو بیای یبیین ووا به فعلیا نیاز دارد و بیای یبیین فعلیا نیز به ووا نیازمدد
از هیکدام که آغاز کدیم ،دیلیی نیز به دنبال آ خواهد آمدر

اسار بی این اسا

موجود بالقوا جز با کمک مفهوم فعلیا نمییواند یافا شود؛ زییا فعلیا در مفهوم و در
ذا ،و نیز در زما بی ووا مقدّم اسا (هما 1241 ،ب )22-11ر یک جوهی ،بالقوا
چیزهای بسیاری اسا ،اما بالفعل فقط یک چیز اسار ذهنْ بالقوا مییواند به همه چیز
بیددیشد؛ اما در یک زما  ،یدها به یک چیز مییواند بالفعل بیددیشد ( Dale, 2004, p.
)20ر بی این اسا

امی بالفعل ،امیی محصَّّل و محقَّّق را به ذهن متبادر میکدد؛ در مقابل

امی بالقوا ،که امیی مابین نیستی و متحقق شد اسار
ارسطو ،در بح

از معانی «موجود» ،اوسامی بیای موجود بیمیشمارد که یکی از

آنها موجود بالقوا و بالفعل اسا (هما 7 ،1217 ،ب)1ر در ووا دو جدبه وجود دارد؛
یوانستن و نداشتنر کودکی که یوانایی یولید مثل ندارد ،بالقوا به این کار وادر اسا؛
یعدی هیچدد این یوانایی را بالفعل ندارد ،بالقوا واجد آ اسار کودک صور ،خاصی
ندارد ،بلکه عدم آ صور ،را دارد و آ خود بی صور ،مع ّیدی دلالا میکدد؛ چو هی
صور ،فعلیا اسا (ووام صفیی ،1317 ،صر )111-111ر
ووۀ محض غایتش را در بی دارد و نمییواند جدای از فعلیا وجود داشته باشد
()Bechler, 1995, p. 12ر امی بالقوا آ اسا که در خودش مبدأی دارد که وادر یا
یوانایش میکدد یا به چیزی بهتی یابدیی دایاو شودر اای چیزی این یوانایی را نداشته
باشد ،حیکتش غییممکن اسا ( ووام صفیی ،1317 ،صر )111ر همیشه بیای دایاو
شد به چیزی معیّن ،صور ،معیّدی لازم اسا؛ صوریی که ودر ،دایاو شد به آ
چیز مع ّین ،در آ نهفته اسا (ووام صفیی ،1317 ،صر )111ر صور ،در اندیشۀ ارسطو
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فعلیا اسار بی این اسا

دایاونی امی بالقوا به چیزی مع ّین ،به صور ،یا فعلیا نیاز

داردر
انیایا در این معدا در نسبا با ووا معدا میشود و به معدی «موجود بالفعلشدا» یا
موجود کاملشدا اسار در این معدا ،انیایا موضوعی بیای هسا شد یا بود اسار در
اندیشۀ ارسطو مادّا یمایل طبیعی به سوی بالفعل شد و متع ّین شد داردر یع ّین بالفعل
بیای مادّا ،هدف آ اسار زمانی که مادّا به هدف خود میرسد و بالفعل میشود،
ووااش به فعلیا میرسد و موجود کامل میشودر همین موجود کامل ،انیایاسار
چدانکه پیش از این افتیم ،واژۀ «انیایا» از «اراو » ایفته شدا اسا؛ یعدی کار
معیّن ،متحقّق ،فیاآوردار انیایا ،بود شیء اسا (ارسطو 1247 ،1314 ،الف)31-32 ،ر
یعدی انیایا به معدی وجود چیز اسا نه بدا اونه که بهوسیلۀ «بالقوا» بیا میکدیمر
بهعدوا مثال میاوییم یددیس هیمس بالقوا در وطعهای از چوب ،و پارا خط بالقوا در
کل خط اسا؛ زییا مییواند از آ جدا شودر ما حتی کسی را که یحصیل نکیدا اسا،
اای وادر به یحصیل باشد ،دانشمدد مینامیمر آنچه در مقابل هییک از این موارد ویار
دارد بالفعل اسا (هما  1247 ،الف )31-32ر کلمهای که ارسطو در این فقیا بیای
فعلیا ،به کار میبید «انیایا» اسا که در زبا یونانی از «اراو » مشتق شدا اسا و به
معدی کار و کدش و فعالیا و کارکید اسا (ووام صفیی ،1317 ،صر )111ر
ارسطو دربارۀ ایدکه فعلیا (انیایا) چیسا یعییفی واضح به ما نمیدهد و درصدد
یعییف این کلمه نبودا اسا؛ بلکه آ را در مثالهایی معیفی میکدد و یا با سلب ووا از
آ  ،به یعییف سلبی از فعلیا میپیدازدر در ثتا ( 1247الف) ،در یعییف فعلیا،
میاوید« :فعلیا» یک شیء زمانی اسا که آ «بالقوا» نباشدر بهعدوا مثال شکل
هیمس در یک چوب ،بهصور ،بالقوا وجود دارد؛ از همین رو ما کسی را ،حتی زمانی
که به چیزی نمیاندیشد« ،شداسددا» مینامیم؛ زییا او وابلیا اندیشید داردر ووا در مقابل
فعلیا اسار
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ارسطو در مورد انیایا مثالهایی میآوردر مثلاً اای ب واهیم «در» را یعییف کدیم،
میاوییم چوبی یا سدلی که چدین و چدا ویار ایفته اسا ،یا دربارۀ یک خانه
میاوییم آجیها و اَّلواری که چدین و چدا ویار ایفتهاند ،یا همچدین یخ را آبی که
مدجمد اسا یا به چدین و چدا صوریی فشیدا شدا یعییف میکدیم (ارسطو،1314 ،
 1243الف )11-12ر او در جایی دیلی این مثال را میآورد« :چدانکه نسبا بدا به آنچه
مییواند بدا شود ،یا نسبا بیدار به خوابیدا ،یا نسبا بیدددا به آنکه دیداا خود را بسته
اسا ،اما دارای بیدایی اسار اکدو یکی از این دو جزء متمایزْ فعلیا اسا و دیلیی
ووا اسا» (هما 1241 ،ب)1 ،ر از این مثالها مییوا فهمید اای چیزی در واوعیا کامل
وجود داشته باشد ،فعل اسا و ووا ،فاود وجود در واوعیا اسار
جایی که ارسطو «کار» ن ْفس را ،بهطور خاص و دویق ،اندیشید میداند و در مورد
موجود عاول بکار میبید« ،کار» به معدای «امی انجامشدا» اسا؛ از این رو کاربسا
«انیایا» ،به معدای «فعالیا درونی» ،بی آ صدق میکدد)(Blair, 1967, p. 106ر
در جوهیهای محسو  ،فعلیا چیسا؟ پاسخ این اسا :آنچه در جوهیها محمول
مادّا میشود ،فعلیا (انیایا) اسا (ارسطو 1243 ،1314 ،الف )12-1ر در ایدجا میاد از
جوهی محسو

از یک سو مادّا اسا و از سوی دیلی فعلیا و صور ،،و سومین آ

میکّب از این دو اسا (هما 1243 ،الف)32 ،ر موجود بالقوا با مفهوم مادّا مییبط
میشود؛ درحالیکه موجود بالفعل با صور ،محض یا فعلیا یافتن بهوسیلۀ صور،ر
()Brentano, 1975, p. 27ر
مییوا نسبا فعلیا به ووا را با نسبا صور ،به مادّا در یک آنالوژی بیا کید:
مادّا بیای صور ،ماندد ووا بیای فعل اسار همۀ چیزهایی که افته میشود ،در طییق
یکسا  ،بالفعل موجود نیستدد؛ اما یدها بهوسیلۀ آنالوژی نسبا مییوا نسبا این فیایدد را
بیا کیدر میاد از فعلیا در جوهیهای محسو

نیز انیایا اسار یلی معتقد اسا «زوج

ییکیبی ووا و فعل عبار ،دیلیی از زوج مادّا و صور ،اسا»ر در یک وطعه چوب،
یددیس هیمس بهصور ،بالقوا موجود اسا و همچدین در ذهن معمار ،خانه بهصور،
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بالقوا وجود دارد و خانهای که در عالم خارج محقق شود ،فعلیا اسا (یلی،1312 ،
صر )214-211ر
اما فعلیا این ووۀ محض چیسا؟ دو امکا وجود دارد :فعلیا یا انتل یای نهایی
اسا یا چیزی در میا آ و ووۀ محض یا واوعیر ارسطو فعلیا (انیایا) را چیزی در بین،
یعدی حیکتی از ووّۀ محض به انتل یای نهایی آ  ،میداندر آیا این ووا فینفسه از هی دو
ووۀ پیشین آ و صور ،فعلی بعدی آ (یعدی صور ،یغییییافتهای که بهدنبال آ حاصل
شدا اسا) متمایز اسا؟ ارسطو این بح
()Bechler, 1995, p. 9ر بی این اسا

را در اریباط بین ووا و حیکا یبیین میکدد
از ووا یا انتل یا میایبی لحاظ شدا اسار

مییبۀ ن ساْ ووا اسا و مییبۀ دوم انیایا ،یعدی فعلیتی که همیاا با ووا اسا ،سپس
انتل یا که کمال یحقق موجود یا شیء اسا ،بدو هیچ حیکتی و هدفی بالایی از خودر
.0-3

انرگیا به معنای «کامل» در نسبت با حرکت

این معدای انیایا در نسبا با حیکا بی مبدای «کمال و نقص» اساار انیایاا بای «موجاود
کاملشدا» و حیکا بی امی ناوص و ناکامل دلالا داردر
ارسطو در عباریی در مابعدالطبیعه میاوید اما میرود فعلیا (انیایا) بیش از
هی چیز حیکا اسا (ارسطو 1247 ،1314 ،الف )32ر ازآنجاکه او در بیا مدظور خود
معمولاً بهجای یعییف از مثال بهیا میایید ،خصوصاً در بح

ووا و فعل ،در این بح

نیز یفاو ،حیکا و فعلیا (انیایا) را با مثالهایی بیا میکدد؛ لاغی شد  ،آموختن ،راا
رفتن و بدا کید حیکا ،هستدد و هی حیکتی درواوع نایمام اسا (هما  1241 ،ب)31ر
در مثال راا رفتن« ،راا میرود» و «راا رفته اسا» یکی نیستدد؛ زییا راا میرود بیانلی
حیکا اسا؛ چو بهسوی غایتی در حیکا اسا؛ اما «راا رفته اسا» بیانلی فعلیا
اسا؛ زییا حیکا متحقق شدا اسار در مثالی دیلی «بدا» میکدد» یعدی در حال بدّایی
اسا ،حیکا اسا؛ اما «بدا کیدا اسا» یعدی عمل بدّایی متحقق شدا اسار باید یوجه
داشا «حیکا میکدد» با «حیکا کیدا اسا» متفاو ،اسا؛ پس موارد دوم فعلیا،
یعدی انیایا ،اسا و موارد ن سا ،که نایمام اسا ،حیکا اسار
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حیکا عبار ،اسا از فعلیا آنچه بالقوا اسا ،از آ جها که بالقوا اسار
حیکا «فعلیا یافتن امی بالقوا اسا»ر ماهیا حیکا این اسا که در آ امی بالقوا
هدوز بالقوا بودنش را یماماً از دسا ندادا و بالفعل نشدا اسا ( Ross, 1995, p.
)84ر
ارسطو میاوید حیکا یا کدسیس 1یک فعلیا پایا نیافته اسار چدین چیزهایی،
ماندد «یادایفتن ،راا رفتن ،ساختن» ،فعلیا پایا نیافته هستدد که به غایتشا نیسیدااندر
آنها با امی پایا یافتدیای که خارج از آنها وجود دارد ،یعدی معلم شد  ،سلامتی و یک
خانۀ مح َّّقق ،همزما نمییواندد وجود داشته باشددر فعلیا ،بهطور خاص ،فعلیتی پایا -
یافته اسا (ارسطو 1241 ،1314 ،ب)23-22ر هیجا که س ن از فعلیتی اسا که به
«کدسیس» موسوم اسا ،میادْ فعلیا پایا نیافته اسا؛ زییا وواای اسا که فعلیتش به
پایا نیسیدا اسا (ارسطو 221 ،1311 ،ب)33ر ساختما ْ فعلیا امیی اسا که وابلیا
ساخته شد داشته اسا و فعلیا آ فیایدد ساختن اسا؛ اما ووتی یک خانه وجود دارد،
وابلیا ساختن ادامه ندارد (هما  221 ،ب)Bechler, 1995, p. 10( )13-ر
درواوع حیکا را نه مطلقاً ووا مییوا یلقی کید و نه فعلیا؛ زییا نه شیئی که فقط
استعداد داشتن اندازۀ معیّدی را دارد در حال یغییی اسا و نه چیزی که بالفعل دارای
اندازۀ معیّدی اسار از سوی دیلی حیکا نوعی فعلیا اسا ،ولی فعلیا ناوص؛ زییا
شیء بالقواای که حیکا فعلیا آ اسا ناوص اسا و هدوز کمال نیافته اسا (ارسطو،
 221 ،1311ب)ر
ارسطو در کتاب یازدهمْ فصل نهم ،میاوید چیزی فقط بالفعل وجود دارد و
چیزی بالقوا؛ اما چیزی [هم هسا که] هم بالقوا و هم بالفعل وجود دارد (ارسطو،
 1211 ،1314ب )1-1ر بدابیاین آنچه در یفاو ،این دو ،یعدی حیکا و انیایا ،مهم
اسا این اسا که ارسطو در متافیزیک بی فعلیا ناوص بود حیکا اذعا دارد و

 κινησιsر
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یأکید میکدد که حیکا هدفی بییونی دارد که خارج از حیکا اسا و هدفی در خود
نداردر مثلاً انسانی که هدفش لاغی شد اسا ،زمانی به هدف خود میرسد که لاغی شدا
باشد؛ بی این اسا

بیای این هدف حیکا میکددر همۀ حیکاها چدین هستدد و

ناوصاند؛ اما فعلی یا عملی که هدفی در خود دارد «پیاکسیس» اسار مثلاً دید در
چیزی غیی از استفادا از بیدایی به دسا نمیآیدر هدف دید و استفادا از بیدایی یکی
اسار این امی دربارۀ اندیشید هم درسا اسار این موارد دوم انیایا و فعلیا هستدد؛
اما مورد ن سا هملی حیکا و ناوص هستدد ((Chen, 1956, p. 63ر
در این معدا انیایا از دو حی

با حیکا متفاو ،اسا1 :ر انیایا فعلیا اسا و در

نسبا با حیکا ،که ناوص و ناکامل اسا ،موجودی کاملشدا اسار یأکید بی کمال و
نقص اسار 2ر انیایا با پیاکسیس ،عملی که هدفی در خود دارد ،یکی دانسته میشود و
در مقابل حیکا ،که هدفی بییو از خود دارد ،ویار دارد و یأکید بی هدف داشتن در
این دو ،یعدی انیایا و حیکا ،اسار هدف در انیایا در خود ،و در حیکا در بییو از
خود اسار 3ر حیکا ،فعلیا ناوص اسا؛ آ نوع فعلیا یافتدی که متضمن نقص
خویش و حضور پیوسته بالقوا بود اسا و انیایا فعلیا کامل اسار در هی لحظه از
فعلیا ،بالقوا بود یماماً باطل میشود و به فعلیا یبدیل میایدد؛ اما در حیکا این
یبدیل شد کامل نمیشود ملی ایدکه پایا پذییدر 4ر حیکا کدد و یدد میشود؛ اما
انیایا این یغیییا ،را نداردر
.1-3

معنای انرگیا در نسبت با صورت و نفس

در میا علل چهاراانۀ مادی ،صوری (ایدو

که ارسطو آ را انیایا میاوید) ،فااعلی

و غایی (یلو ) ،میاد ارسطو از علا صاوری انیایاساار ارساطو فعلیاا را بایای علاا
صوری و ووا را بیای علا مادی به کار بیدا اسار او در طبیعیاا( ،ارساطو111 ،1313 ،
ب  )4افته اسا «اراو یلو
یلو

اسا»؛ پس انیایا یلو

اساا؛ اماا چاو دوباارا افتاه

صور ،اسا ،بدابیاین انیایا صاور ،اساا (واوام صافیی ،1317 ،صر )111؛ باه

این دلیل که خود ارسطو نیز همیشه فعلیا را با صاور ،یکای مایداناد (ارساطو،1371 ،
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 412الف )1ر صور ،یمام حقیقا چیز اسا و فعلیا حالاا کماالیاافتلی چیاز اساا،
بهاونهای که بتواند آنچه را طبیعا از وجود آ وصد کیدا اسا ،بهطور کامل باه انجاام
رساندر پس مییوا کل میکّب از مادّا و صور ،و یاا حتای خاود صاور ،را باهیدهاایی
فعلیا نامید (ووام صفیی ،1317 ،صر )222-111ر
درواوع از دو حی

انیایا «صور »،اسا :این که غایا اسا و هیغایتی صور،

اسا؛ و دوم این که صور ،فعلیا اسا و انیایا نیز فعلیا اسا؛ پس انیایا صور،
اسار همۀ کاربساهای «انیایا» در آرای ارسطو مبتدی بی معدای «فعالیا» اسا که به
معدای هما «فعلیا» اسار )(Blair, 1967, p. 109ر

اما انیایا در یعییف نفس به صور ،نیز به کار رفته اسار ارسطو در کتاب دربارۀ
نفس ،نفس را صور ،و صور ،را کمال میداند (ارسطو 412 ،1371 ،الف )12ر ارسطو
در این بح

که نفس صور ،و فعلیا بد موجود زندا اسا یا بالقوا و استعداد و

وابلیتی بیای این فعلیا اسا ،یصمیم میایید نقش دوم را انت اب کددر او این نظی را با
این عبار ،که نفسْ فعلیا «ن ستین» یا «پیشین» بد زندا اسا بیا میکددر جدبۀ مهم
این «فعلیا ن ستین» این اسا که اایچه آ صور ،اسا ،همچدین بالقوا جدبهای از
صور ،نهایی یا فعلیا نهایی نیز هسا؛ اما میاد او این اسا که امی بالقوا جدبهای از
انیایاسار درنتیجه این حقیقا آشکار میشود که او ووا را «هکسیس» 1مینامدر
مش صۀ بالقوا (هکسیس) در این آنالوژی ،که او به مدظور یبیین این مفهوم ارائه
کیدا اسا ،روشن میشود :شداخا بهطور بالقوا مقدم بی فعلیا یأمل اسا و از این رو
شداخا ،فعلیا ن ستین فعلیا غایی یا انیایای اندیشه اسار بدابیاین نفس ،فعلیا
ن ستین بد طبیعی اسا که حیا ،بالقوا دارد ) .(Bechler, 1995, p. 7اندیشه به
نفس افیادی که خوابیدااند و نیز افیاد بیدار یعلق داردر نفس بیدار «میاندیشد» اسا؛
یعدی بهصور ،بالفعل میاندیشد؛ نفس خوابیدا «دارای شداخا اسا» ،اما بالفعل

. Hexis
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نمیاندیشد (ارسطو412 ،1371 ،الف)21-17 ،ر در ایدجا نفس هم صور ،اسا ،هم
واوعیا و هم دارای یک هدف ،و اعمالش فعالیا درونی اسار
صور ،نهاییْ فعلیا شیء اسا؛ یعدی نظم و فعلیا خاص بهعدوا یک شیءر
بدابیاین بیید ْ فعلیا چاوو اسا؛ هما طور که دید  ،فعلیا چشم اسار این فعلیا یا
انیایا وواای نسبا به آ داردر هکسیس ب شی از آ فعلیا اسار نهیدها حیوا دو جدبۀ
مادّا و صور ،دارد ،بلکه صور ،آ نیز فینفسه چدین اسا و دو جدبۀ بالقوا ،هکسیس
یا نفس ،و انیایا یا فعلیا داردر در هی صور ،،فعلیا یا انیایا جدبهای از ووا دارد که
هما هکسیس آ اسا که با وجود این ب شی از آ فعلیا اسار رابطۀ بین هکسیس و
انیایا ،یا فعلیا ن ستین و فعلیا نهایی ،که در آ صور ،حیوانی باوی میماند ،کمتی
روشن شدا اسا ).(Bechler, 1995, p. 7
مییوا افا فعلیا دو میحله داردر میحلۀ اول آ ماندد علمی اسا که بیای
ش ص حاصل میشود ،ولی هدوز به کار نمیرود؛ اما اای چدین علمی به کار افتد ،یعدی
مثلاً ش ص عالم یفکی علمیای را که وادر به آ و واجد آ اسا آغاز کدد و به کار
اندازد ،به درجۀ کاملیی و بالاییی از فعلیا میرسدر میحلۀ اول فعلیا هما اسا که در
یعییف ارسطو با نام کمال اول یا فعلیا ن ستین آمدا اسا و به معدی فعلی که به کار
نیفتادا باشد اسار به این ییییب نفسْ فعل اول یا کمال اول بیای جسم زندا اسا و
هما انیایاسار
در این یعییف فعلیا ثانوی نیز آمدا اسا که هما به کار رفتن ووای کمال ثانی
یا فعل اکمل آ اسار کسی که در خواب اسا ،حیا ،او میحلۀ اول فعلیا را
داراسا؛ یعدی چدین کسی دارای نفس اسا ،مدتها ووای نفس او غیی از ووۀ نبایی در
حال سکو اسار کمال اولیه یعدی یک مادّا به فعلیتش میرسد و کمال ثانویه یعدی
کاربیدی که بیای آ شیء متصور اسار مثلاً یبی در وهلۀ ن سا صفا ییزی و بُیندای
داردر این صور ،،اولین کمال بیای مادۀ آ محسوب میشود؛ ولی یبی علاوا بی ییزی و
بُیندای ،کاربیدهای دیلیی ماندد بیید درختا و شکستن اشیاء دارد و یا حتی بیای
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کشتن انسا دیلیی به کار میرودر ایدها کمال ثانی یبی محسوب میشوند که این میحله
«انتل یا» اسار مییوا افا فعلیا ن ستین ،انیایاسا و فعلیا ثانوی انتل یا ،که
کاربید و یحقق کامل اسا .درواوع انیایا پیش از انت لیاسا و میحلۀ پیش از یحقق
نهایی اسار «انتل یا» در این ب ش معدای «کاربیدی» دارد و با معدای انیایا ،در مقایسه با
حیکا ،که «پیاکسیس» بود ،هم وانی داردر
.4-3

انرگیا به معنای سعادت در بحث اخلاقی

در اخلاق نیکوماخو  ،کتاب دهم ،انیایا بیای لذ ،و سعاد( ،ائودایمونیا) به کار رفتاه
اسار خوشی انیایای بد و ذهن انسا اسار ارسطو میا لذ ،و فعالیا اریبااط بیوایار
میکدد و میاد او ربط داد لذ ،و خوشی به فعالیا اساار او باه فعالیاا آاااهی نفاس
اشارا دارد :دید  ،دانستن ،احسا

کید و رررر لذ ،در آااهی ما از کمال رخ میدهد؛

زییا ما لذ ،را زمانی یجیبه میکدیم که احسا

میکدیم طبیعا ما در راا درسا و حاق

یوسعه یافته اسار لذ ،چیزی فیایی از فعالیاا نیساا؛ بلکاه یاک کماال از یوساعۀ خیای
فعالیا آااهی اسا ((Landazuri, 2012, Issue. 2ر ساعاد ،کامالییین غایاا های
چیزی اسا و کاملییین سعاد ،بیای انسا فعلیا عقل مطابق باا حکماا اساار نقاش
انیایا در اخلاق ،فعلیا دانایی عقل اسا )(Chen, 1956, p. 59ر
ارسطو با یوجه به عملکیدهای انسا میاوید سلامتی یک بد به این اسا که
یمام اعضایش سالم باشدد و بیای کمال نیز باید همۀ فضایل غییفیدی را دارا باشدر کلمۀ
«کمال» در هی دو رسالۀ نیکوماخو

(ائودایمونیا) به معدای کامل شد یا به غایا

رسید اسا؛ اما او در یعییف سعاد ،در رسالۀ نیکوماخو
درحالیکه در ائودمو
 .0معنای انتلخیا

بی یمامیا یأکید دارد؛

بی جامعیا یأکید دارد ((Kenny, 2002, p. 24-25ر
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واژۀ «انتل یا» 1کاه باه لاایین  entelecheiaاساا ( )Sachs, 1995, p. 245باه معداای
«یمامیا» اسار این واژا میکب از دو کلمۀ «اناتلس» 2و «هکازیس» 3اساار «اناتلس» باه
معدای «کامل شد و رشد کامل و یام» و «هکزیس» به معدای «طییاق خاصای کاه وسایله
یداوم بیای حفظ آ شیایط» اسار انتل یا ماندااری در رسید به غایا را بیا مایکداد
و به معدای یمامیا و کمال اسار درواوع انتل یا «موجودیا در کاار و ماناد در هماا »
( )Sachs, 1995, p. 245یا «موجودیا و بود در یک غایا» اسا ( Sachs, 1999,

)p. 42ر
انتل یا یا یمامیا و کمال هی چیزی ،در بود آ چیز در آ کار ،یعدی انیایا،
اسار در آثار ارسطو «انیایا» هما فعلیا و «انتل یا» کمال یحقق اسار بدابیاین انتل یا
«بود مستمی در کار یا انیایا و کامل شد کار» اسار مییوا افا معدای هی دو کلمه
یکی اسار بستلی به این یصور دارد که هی چیزی شیئیتش نوعی از کار اسا؛ طییقۀ
خاص از «بود در حیکا» اسار همۀ موجودایی که اکدو هستدد ،موجودی بالقوا
نیستدد ،بلکه موجودی در کار هستددر موجود در کار ،انیایاسا و ماندااری موجود در
کار ،انتل یاسار
 .3-0انتلخیا به معنای کامل در نسبت با حرکت

افتیم «انتل یا» میکّب از دو کلمه اسا« :انتلس» به معدای «کامل شاد و رشاد کامال و
یام» و «هکزیس» به معدای «طییق خاصی که وسیلۀ یداوم بیای حفاظ آ شایایط اساا»ر
انتل یا از «فعل» مشتق میشود کاه درهامپیوساتلی (هکسایس) باا «کماال یحقاق» اساا
(ارسطو1247 ،1314 ،الف )32ر بدابیاین انتل یا دو جدبه دارد :هکسیس و کامال شاد  ،و
به سوی غایا رفتنر به آنچه وجودش در غایتش اسا اصطلاحاً «انتل یا» افتاه مایشاودر
. ἐντελέχεια

1

). entelēs (ἐντελής

2

 echein = hexisر

3
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درواوع وجود آ در چیزی اسا که به غایتش رسیدا باشدر
ارسطو درحقیقا چدین روشی را در بح

از حیکا مکانی طبیعی در پیش

میاییدر مکا ن ستین ،فقییییین وجود را داراسا که شیء در خودش همه شیایط
ضیوری درونی بیای به غایا رسید را داردر بدابیاین فعلیا نهایی جایلاا انتل یا،
دربیدارندۀ وجود وبلی ووااش در مکا ن ستین اسا؛ یعدی ووتی به میحلۀ انتل یا رسید،
یمام میاحل پیشین را در خود داردر ماندد دانۀ درخا بلوط که وابلیا بلوط شد را در
خود دارد؛ زییا آ دانه بالفعل بلوط میشود ()Bechler, 1995, p 8ر میاد از
«انتل یا»« ،بود در یک هدف» یا کامل بود اسار ارسطو در هیچ جا به یعییف
صییحی از «انتل یا» نمیپیدازد ))Blair, 1967, p. 110ر کلمۀ میکّب انتل یا

1

(کاری که هدف خاص یک چیز اسا) غایاشداسی نیز هسار
فعلیا مقدّم بی ووا اسا؛ به این علا که هی موجودی بهسوی یک مبدأ و هدف
در حیکا اسار مبدأ همانا «بهخاطی آ » اسا ،اما پیدایش به خاطی هدف یا غایا

2

اسار هدف همانا فعلیا اسا ،و به این دلیل یوانمددی به دسا میآید؛ زییا بیای
داشتن بیدایی نیسا که جاندارا میبیددد ،بلکه بیدایی دارند بیای ایدکه میبیددد (ارسطو،
1212 ،1314الف )11-12-1ر همچدین مادّا بالقوا وجود دارد؛ زییا مییواند به صور،
بیسد؛ اما هیااا فعلیا یابد یا بالفعل شود ،آ ااا در صور ،وجود داردر فعلیا در این
عبار ،به معدای کار و کدش و فعالیا به کار میرود (هما 1212 ،الف )22ر کار هدف
اسار کار فعلیا (انیایا) نیز هسار به همین علا نام «فعلیا» بهحسب «کار یا فعل»

3

افته میشود و به سوی «کمال یحقق یا یحقق کامل» یا «هدفیافتلی و کمالیافتلی»
(انتل یا) میایاید (هما 1212 ،الف )21-22ر اای فعلیا هدف اسا و هی فعلیتی هدفی
1ر بعضی عقیدا دارند که اصطلاح ارسطو در آثار ادبی بیای انتل یا ،به معدی اثبا ،،پایداری و یدوام
و پایددای اسا (ووام صفیی ،1317 ،صر )111ر
 telosر

2

. ergon

3
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در خود دارد ،پس اشیایی که ووا هستدد و فعلیا نیستدد ،درواوع یعدی هدف دارند ،اما
هدفشا در خودشا نیسار
به نظی میرسد « »actualityییجمۀ خوبی بیای این دو کلمۀ ارسطو نیسا و در
یبیین بیا ارسطو از «فعل» نارساسار میاد ارسطو «انجام داد چیزها بهطور درونی» و
معانی دیلی «غایا درونی داشتن» اسا )(Blair, 1967, p. 114ر بدابیاین پیش از
این نیز افتیم که انیایا بود -در-کار ،و در معدایی داشتن هدف در خود اسا و آ را
با حیکا نیز مقایسه کیدیم که هدفش بییو از خودش اسار انتل یا ادامۀ انیایاسا؛ به
این معدا که هدفی که در خود دارد ،یحقق کامل یافته اسار کمال یحقق و هدف-
یافتلی ،نهایییی از داشتن هدف در خود اسار بی این اسا

انتل یا یحقق کامل هدفی

اسا که انیایاسار
ارسطو در ثتا میاوید در بیخی موارد آنچه هدف اسا کاربید اسا ،و مثالی که
میآورد ،مثال بیدایی بیای دید اسا؛ چو کار بیدایی دید اسا و جز دید کاری از
بیدایی بینمیآیدر بی این اسا

کار یا عملی دیلی در کدار فعلیا ،که هما دید اسا،

وجود نداردر در این موارد فعلیا حاضی در خود عامل اسا؛ ماندد دید  ،که در بیدددا
وجود داردر بدابیاین جوهی و صور ْ،فعلیا اسا؛ اما مواردی هم هسا که در آ
چیزی پدید میآید؛ مثلاً بهوسیلۀ هدی معماری علاوا بی بدا کید  ،خانه نیز پدید میآیدر
عمل «خانهسازی» در خانه ساختن ظاهی میشود؛ یعدی همزما با «خانه» پدید میآیدر در
این موارد «خانه» غیی از کاربید ،یعدی «بدا کید » ،اسا؛ بدابیاین فعلیا در چیز ساخته-
شدا ،یعدی «خانه» ،وجود دارد (ارسطو1212 ،1314 ،الف 31- 21و 1212ب )1ر در این
مثال انیایا و انتل یا بی هم مدطبق میشوند؛ زییا آنچه بی «انتل یا» ،به معدی «کمال یحقق»،
دلالا میکدد ،بی انیایا نیز دلالا داردر
از طیفی مییوا افا یفاو ،انیایا و انتل یا در مثالهایی که ارسطو بیای بیا
مقصود خود به کار میایید ،بسیار ظییف اسار همچدین هی دوی این کلمهها بعضاً به
معدای «کمال» و درواوع هممعدی هستددر اویا ارسطو از دو واژا بیای یبیین مقصود خود
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ازمعدایی واحد بهیا ایفته اسار هی مثالی از انتل یا ،کاربستی از انیایا نیز هسا که
دویق ًا موازی با آ اسار
در کتاب نهم مابعدالطبیعه (ثتا) آمدا اسا:
نام «فعلیت» (انتلخیا) 1،که در همبستگی با «کمال تحقق» 2قرار دارد ،از
حرکتها بهویژه به چیزهای دیگر منتقل شده است؛ زیرا گمان میرود که فعلیت
بیش از همه و بهویژه حرکت است .بدین علت است که «جنبیدن» را به چیزهای
«ناموجود» نسبت نمیدهند ،بلکه مقولاتی را برای آنها به کار میبرند؛ مثلاً
میگویند که «ناموجودها» اندیشیدنی یا آرزوکردنیاند؛ اما نه اینکه متحرکاند.
این از آن روست که (ارسطو1411 ،1831 ،الف  )83-84هرچند آنها بالفعل
«موجود نیستند» ،یک زمان بالفعل وجود خواهند داشت؛ زیرا برخی از
«ناموجودها» بالقوه «هستند» ،اما با وجود این «نیستند»؛ زیرا در تحقق کامل
نیستند (همان1411 ،ب  .)3هر جوهری گونهای «تحقق کامل» و طبیعتی منفرد
است (همان1411 ،الف.)14 ،

پیش از این نسبا انیایا با حیکا را بیا کیدیمر اکدو اای انتل یا را «یحقق
کامل» معدا کدیم ،آنچه یحقق کامل بیابد وجود دارد و بالفعل موجود اسا و آنچه
بالفعل موجود نیسا ،یحقق کامل ندارد؛ بدابیاین بالقوا اسار از سوی دیلی ،حیکا به
امور «موجود» یعلق میایید نه امور ناموجود؛ از این رو حیکا به اموری یعلق میایید
که موجودیا یافتهاندر حال باید پیسید که این امور وائم بی خودند یا وابسته به امی
دیلیی هستدد؟ ارسطو حیکا را در مقولا ،مکا  ،کم و کیف میداند که اعیاض
هستدد و وجودشا وابسته به وجود جوهی اسار بدابیاین از این حی

نیز حیکا به

1ر ووام صفیی در کتاب نظییۀ صور ،در فلسفۀ ارسطو ،در واژانامۀ یونانی-فارسی کتاب ،فعلیا را با انیایا ،و
انتل یا را با کمال یحقق یکی دانسته اسار بی این اسا

میاد او از فعلیا هما انیایا و از انتل یا کمال یحقق اسا؛

اما در متو انللیسی بیای هی دو واژۀ انیایا و انتل یا  Actualityآمدا اسار
. entelécheia

2
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بیخی اعیاض یعلق میاییدر حال انتل یا میبوط به امی بالفعل و متحقق اسا و جایلاا
امی بالفعل و متحقق در آرای ارسطو جوهی ،صور ،و غایا اسار
بدابیاین فعلیا در سایۀ حیکا نشا دادا میشود و آ ااا اشیاء و موجودا ،در
دو حد ووۀ محض و فعلیا محض ویار میاییند و این سیآغاز کیها شداسی
ارسطوسار از ییکیب ووا و فعل ،فوزیس ایجاد میشود که در آ فعلیا محض و ووۀ
محض وجود نداردر در طبیعا اشیایی وجود دارد که مبدأ حیکا را در ووا دارند و
حیکا معیوض اشیاء متحیک اسار شیء طبیعی دارای حیکا اسا و فعلیا محض
فاود حیکا اسار بدابیاین فعلیا محض در طبیعا نیسا؛ پس باید الهی باشد که در
لامبدأ از آ بح

میشودر به نظی میرسد انتل یا در این بح

اخص از انیایاسا و

علاوا بی انیایا ،هکسیس و دوام و ماند در انیایا را نیز شامل میشودر
 .0-0معنای انتلخیا در نسبت با صورت

در ی اک معدااا انتل ی اا جااایلزیدی باایای «ای ادو » 1افلاااطو اسااا و معااادل انللیس ای
آ  actualityاسا؛ اما میاا ایادو

افلااطو و انتل یاای ارساطو فاصاله بسایار اساار

افلاطو و ارسطو ،هی دو ،فلسفه را علم به کلیا ،میداندد؛ اما ارسطو کلیا ،را در اشایای
محسو

جزئی ،که موسوم به ذوا ،اشیاء هساتدد ،یافاا؛ درحاالیکاه باه نظای افلااطو

کلیا ،جدای از اشایای جزئای وجاود دارناد و اللاو و نموناهای بایای اشایای محساو
هستددر درواوع ایدو

افلاطو عبار ،از حقیقاا معقاول شایء و آنچاه شایء بهواساطۀ

اریباط و ایصال با آ شیء میشود و شیئیا شیء به آ اسا بود که این وجه محساو
نیسا ،بلکه معقول اسا و شیء فقط در یک حیکا صاعودی ماییواناد باه آ واصال
شودر
چدا که در یعییف نفس در بح

انیایا دیدیم ،فعلیا دوم هما انتل یاسا و

انتل یای ارسطو عبار ،از کاربید و نوع فعالیا شیء اسار از نظی افلاطو صور،
 eidosر

1
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صددلی یک صور ،حقیقی مفارق اسا؛ در حالی که در نظی ارسطو صور ،صددلی
عبار ،از استفادا و کاربید صددلی اسار صور ،ارسطو کاربید و کاربسا شیء را بیا
میکددر او میخواهد حقیقا معقول افلاطو را حفظ کدد و جدبۀ کاربیدی به آ بدهدر
ارسطو در بح

جوهی چیزهای محسو  ،چونا فعلیا ،از انیایا استفادا میکددر

انتل یا مساوی با کمال ،فعلیا محض و صور ،محض اسا و نقطۀ مقابل آ دونامیس
اسا که مساوی با ووۀ محض اسار اایچه در فقیاای از مابعدالطبیعه ،1ارسطو بهجای
ایدکه انتل یا را که وجودی در حال کمال یحقق اسا ،در مقابل دونامیس یعدی وجود
بالقوا بیاورد ،آ را در مقابل هولیکو

میآورد که به معدای مادّا اسا (ووام صفیی،

 ،1317صر )224ر
کمال یعدی استعدادی که به میحلۀ ظهور رسیدا اسار مادّا یا استعداد محض و
فقدا اسار معدای هستیشداختی مادّا عبار ،اسا از فقدا صور ،و موجودی که
محیوم اسا و درعین حال بیخوردار از استعداد بیای صور ،بعدی اسار اای کمال
نقطۀ پایانی و یمام لحاظ شود به معدای یعیین و یحقق صیف به کمال یحقق و یع ّین اسار
در اندیشۀ ارسطو مادّا بیابی با ووا و صور ،بیابی با فعل ،یعدی کمال ،اسا؛ اما مادّا بیای
یحقق عیدی خارجی به صور ،نیاز دارد و نسبا مادّا و صور ،به نحوۀ موجود شد و
هستی اشیاء اریباط مییابدر بدابیاین «فعلیا» در نظی ارسطو «فعلیا صور »،اسار
صور ،هی هستیای ،فعلی اسا که خودْ فعلی ندارد (ژیلسو  ،1311 ،صر )322؛ اما
ووا بیای فعل به فیایددها و حالا ،نیاز داردر
ازطیفی «انیایا» اعم از انتل یا اسا؛ چیاکه هم بی حالا یحققیافته اطلاق میشود
و هم بی فعالیتی که به آ حالا میانجامدر هم بیای به غایا رسید و هم در راا وصول
به غایا بود از «انیایا» استفادا میشودر

1ر «هستی دو صور ،دارد ،و نهیدها در حالا کمال یحقق ،بلکه بهعدوا مادّا نیز وجود دارد» (مو1271 ،3 ،الف
)31-32ر
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 .1تحلیل و بررسی

انیایا در چهار جایلاا و انتل یا در دو جایلاا بیرسی شدر
1ر واژاهای انیایا و انتل یا ،هی دو ،در انللیسی به فعلیا ییجمه شدااند؛ اما آنچه
میاد از انیایا اسا بیشتی فعلیا اسا و میاد از انتل یا کمال یحقق اسار درواوع انیایا
صور ،،یلو

و فعلیا اسار انتل یا کامل شد و یحقق نهایی شیء اسا که با یلو

هم وانی داردر ارسطو معمولاً از «فعلیا» و «انتل یا» بهطور یبادلپذییی استفادا میکدد و
انتل یا را در جایی به کار میبید که به معدای کمال اسار از یک جها انیایا اعم از
انتل یاسا؛ زییا انیایا فعلیتی اسا که شیء را آ چیزی که هسا میسازد؛ یعدی
صور ،،و از جها دیلی انتل یا اعم انیایاسا؛ زییا انتل یا آ غایا و یا کمالی اسا
که موجود در آ و از طییق آ فعلیا مستمی داردر
2ر از میا علل چهاراانه نیز علا صوری و صور ْ،انیایاسا؛ اما صور ،خود
بی دو وسم اسا :صوریی که جدبهای از ووا را در خود دارد (چدانکه در «فعلیا ن ستین»
یا «کمال ن ستین» میاد اسا) و صوریی که صور ،نهایی یا کمال نهایی اسار میاد از
صور ،نهایی هما یحقق و کاربسا شیء اسار بی این اسا

«کمال ن ستین» انیایا و

کمال نهایی انتل یاسار انتل یای ارسطو نیز عبار ،از کاربید و نوع فعالیا شیء اسار
بدابیاین صور ،نهایی هما کاربید و کاربسا شیء اسا و با انتل یا یکی اسار
3ر یفاو ،میا انیایا و انتل یا بسیار ظییف اسار انیایا بی کار دلالا دارد که با
ووا و حیکا همیاا اسا؛ اما انتل یا حیکا یمامیافته و فعلیا محض اسا و هیچاونه
وواای نداردر در بیرسی حیکا و نفس انیایا این نتیجه به دسا میآید که انیایا
واوعیتی اسا که یک هدف در خود دارد و به این معدا ،بالفعل یا فعلیا اسا؛ فعلیتی که
در خود با ووا همیاا اسار انیایا در این معدا بین ووۀ محض و انتل یای نهایی و درواوع
حیکتی بهسوی انتل یای نهایی اسار به این اعتبار اسا که ارسطو در عباریی در
مابعدالطبیعه میاوید اما میرود فعلیا بیش از هی چیز ،حیکا اسار
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حیکا بی یمایز میا یمامیا و نقص مبتدی

علمالدفس بی یمایز فعلیا ن ستین و ثانوی یا نهاییر یمایز میا یمامیا

و نقص ،به یک نوع فعلیا وابلاطلاق اسا که «هدفی دارد»ر این هدف یا در خود اسا،
که هما انیایاسا ،یا هدفی بییو از خود اسا ،که حیکا اسار یمایز اول و ثانی نیز
بی نوع دیلیی از فعلیا اطلاق میشود که در مورد نفس به کار میرودر فعلیا ن ستین
هما انیایاسا و فعلیا دوم انتل یاسا؛ چو فعلیا دوم در معدای کاربیدی اسا و
کاربید در مورد انتل یا یبیین شدر
دربارۀ این دو نحوۀ یمایز در بح

حیکا و نفس ،مییوا دو دیدااا عیضه

کید:
الف -هی چیزی که بتواند موضوع بیای یمامیا و نقص باشد ،مییواند موضوع
بیای یمایز اول و ثانی واوع شود؛ اما چدین نیسا که هی چیزی که موضوع بیای یمایز
اول و ثانی ویار بلیید ،بتواند موضوع بیای یمامیا و نقص و یمایزا ،اول و ثانی هم
ویار بلیید؛ اما نفس فقط موضوع بیای اول و ثانی اسا ،نه موضوع بیای یمایز یمامیا
و نقصر ب -هیآنچه موضوع بیای یمایز اول و ثانی باشد ،موضوع بیای یمامیا و نقص
هم خواهد بود؛ اما چدین نیسا که هیآنچه موضوع بیای یمامیا و نقص باشد ،موضوع
بیای یمایز اول و ثانی هم باشدر مثلاً نفو ْ هم موضوع بیای اول و ثانی هستدد و هم
موضوع بیای یمامیا و نقص؛ اما حیکا فقط موضوع بیای یمایز یمامیا و نقص اسا
(ویسدوفسکی ،1311 ،صر )12-11ر
1ر یدها یمایزی که ارسطو آشکارا در مبح

نفس بین فعلیا ن ستین و فعلیا

دوم وائل میشود ،یمایز میا یوانمددی و بهکاراییی یوانایی اسار در این یمایز ،انیایا
میحلۀ مقدمایی بیای انتل یا یلقی میشودر حیکا یک انیایای ناوص اسار
1ر نکتۀ دیلی این که در مبح

نفس،کمال ن ستین هما انیایا اسا و کمال

نهایی ،کمال یحقق شیء اسا ،که هما انتل یاسار ارسطو در علمالدفس ،بیای یعییف
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نفس ،از کمال ن ستین یا فعلیا ن ستین بهیا میایید که میادش انیایاسا و در اخلاق
نیز سعاد ،را غایا هی چیزی میداند ،که میادش هما انیایاسا؛ چو به نوعی
حیکا مستمی به سوی سعاد ،و نیکب تی اشارا داردر هیجا اذار بهسوی غایا و
کمال مدنظی باشد ،کاربسا «انیایا» کاراشاسا و هیجا یحقق کامل که بالایی از آ
غایتی بیای شیء نیسا موضوع بح

باشد« ،انتل یا» کاربید داردر

7ر اای در نسباهای چهاراانه نسبا انیایا و انتل یا را بیا کدیم ،انیایا نسبا به
انتل یا عموم و خصوص مطلق اسا؛ یعدی هی انتل یایی انیایا را نیز در خود دارد ،اما هی
انیایایی انتل یا نیسا؛ چیاکه بیای یحقق کامل یافتن ،به نوعی دوام و پایداری نیاز
اسا که در ییکیب واژاا انتل یا نیز آمدا اسا؛ «رشد کید »« +دوام و پایداری
داشتن»؛ در حالی که انیایا از اراو  ،به معدای «کار» ،ایفته شدا اسا و معدای آ
موجودی در کار اسار زمانی که کاری دوام داشته باشد و به فعلیا و یحقق کامل بدو
هیچ وواای بیسد ،انتل یاسار
 .4نتیجهگیری

1ر یکی از نتایجی که از این نوشتار به دسا میآید ،نارسا بود ییجمۀ انللیسای واژا-
های انیایا و انتل یا به  Actualityاسار معاادل  Actualityهماۀ معاانی ذکیشادا
بیای «انیایا» و «انتل یا» را مدعکس نمیکدادر بایای معاانی چهارااناۀ انیایاا ،یعدای
فعلیا (موجود در کار یا بود در کار) ،موجود کامل ،صور ،،و ساعاد ،،معاادل
انللیسی  ،Actualityییجمۀ رسا و کاملی نیسا و همۀ معانی نهفتاه در ایان واژا را
بیا نمیکددر این معادل انللیسی دربارۀ «انتل یا» نیز ،که دو معدای «یحقاق کامال» و
«فعلیا دوم» را که معدای کاربیدی صور ،اساا دارد ،رساا نیساا و هایچیاک از
این معانی در ییجمۀ مذکور بیا نمایشاودر بداابیاین ییجماۀ یادشادا ،در انللیسای
بیای این دو واژا نارساسا و فهم مدظور ارساطو از ایان واژااا را پیچیادا و مابهم
میسازدر
2ر ارسطو از «انیایا» بیای یبیین مقادمایی معداای «کماال» بهایا مایایاید؛ چدانکاه در
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یعییف نفس به فعلیا ن ستین ،انیایا جدباهای از واوا را در خاود دارد و باه عداوا
واوعیتی که در خود هدف درونی دارد لحاظ میشاود؛ حاال آنکاه «انتل یاا» فعلیاا
دوم اسا که در آ نفس به یحقق کامل میرسدر ارسطو بایای فعلیاا دوم از یاک
سو م تصا ،ثبا ،ویغیییناپذییی را ،که بیانلی صوَّر افلاطونی اسا ،لحاظ میکداد
و از سوی دیلی با به کار بید علم در مثال بیای بیا فعلیا دوم در یعییاف نفاس،
به کاربیدی بود معداای انت لیاا اذعاا مایکدادر درواواع ارساطو در واژۀ «انتل یاا»
صور ،ثابا و یغیییناپذیی افلاطو را کاربیدی میکددر
3ر استفادۀ ارسطو از دو واژا ،در یبییدی که آمد ،بیانلی این اسا که معانی متفاو،
انیایا هملی به یکدیلی وابلیحویل هستددر معدایی که مییوا مشتیک میا چهار
معدای انیایا دانسا ،موجود در کار و موجود دارای هدف در خود اسار این
معدای مشتیک ،در معدای انیایا در نسبا با ووا و هم در انیایا به معدای موجود
کامل در نسبا با موجود ناوص و بح

حیکا ،و هم در یبیین انیایا به معدای

صور ،در یعییف نفس ،وجود دارد؛ چیاکه در همه آنها انیایا همیاا با ووا بودا و
واوعیتی دارای هدف اسار اما معانی انتل یا وابل یحویل به هم نیستدد؛ چیاکه در
یک معدا یحقق کامل را بیا میکدد و از آ معدای استاییک به ذهن متبادر می-
شود ،و از سوی دیلی به کاربیدی بود معدای «کمال» یا «فعلیا» یا «انتل یا» در
یعییف نفس و فعلیا دوم میانجامدر
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