
 

 ارسطو ۀبررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیش

  1مستانه کاکائی
 2 حسن عباسی حسین آبادی

 
 چکیده

با کلماایی مانداد انیایاا و انتل یاا بیاا   ،در مابعدالطبیعهو ارسطو  ۀدر اندیش ،مفهوم کمال

ییجماه شادا اساار ارساطو در مباحا    actualityهای دو در انللیسای باه کاه شودمی

س ن افته اسا: در مابعدالطبیعه در بح  صاور،، واوا و « انتل یا»و « انیایا»م تلف از 

یکاا و س و در طبیعیا، در بحا  حفعل و علل چهاراانه، در علم الدفس در یعییف نفْ

استفادا کیدا اسار پیسش ایان « فعلیا»و « کمال»نوعی از سعاد، بهدر در اخلاق بح  

انیایا و انتل یاا چیساا و چاه نسابتی میاا  معاانی آنهاا در ایان   ۀمعدای دو واژ که اسا

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

ژا به هم وابل یحویل هستدد؟  ارسطو بایای انیایاا و انتل یاا یعییاف دو وا اسا؟ آیا این

کایدا اساار  ا یارا ب دو آ  زیهاا یمااواضح و صییحی ارائه نکیدا اسا و در والب مثال
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باه  ایاو انتل « نیّکاار معا» یبه معداا ایاسا؛ انیا فیظی اریبس ایو انتل  ایانیا ا ییفاو، م

 یمعداا نیایضامن یب کاه میهسات آ  یپا در نوشتار نیاسار در ا« ایکمال و یمام» یمعدا

از آنها سا ن افتاه اساا باه  اوکه  یدر مباح  م تلف ،ارسطو ۀشیدر اند ایو انتل  ایانیا

 کاه ،را در چهار معدا ایمدظور انیا نه ایر بمیابیدسا  این دو واژا و یفاو، لاایجا لییحل

 لیایحو وابال هام باه کاه ،را در دو معداا ایاو انتل  هستدد لییحو وابل لییهمد به یهمل

 «ایاانتل » یمعداا یبایا یمقدمای ییمعدا «ایانیا» که رسیدیم جهینت نیاو به  میآورد ستددین

 راسا

 .حیکا ،صور، ،کمال ،ایفعل ،ایانتل  ،ایانیا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و  یعلام الدفسا ،یعیدر مباحا  م تلاف مابعادالطب «ایانتل »و  «ایانیا» ۀارسطو از دو کلم

 نیااساار ا «کاار» یباه معداا« ارااو » ۀشیر از یاکلمه «ایانیا»بهیا بیدا اسار  ا،یعیطب

میاد  یوا یواژا نم نیدر دورا  مدر  اسا؛ اما با نلاا مدر  به ا «یانیژ» ۀواژا مدشأ کلم

 اساا  نیا بیر شودینم افای ارسطو از شیپ ونا ی در کلما، نیر ادیرا فهم آ ارسطو از 

 هیایک ارساطو آثار خود به یماماً دیبا آ  فهم یبیا و اسا دایفایب آ  یاهیپا یمعدا افتنی

 رکید

 یدر جاها« ایانیار »یدیایبهیا م ییهااز مثال این دو واژافهم  یارسطو بیا

کمتی  ،با آ  سهیدر مقا ،ایانتل او از  کهی حال از آثار ارسطو آمدا اسا؛ در یمتفاوی

 نفس ۀدربار و( هشتم و سوم)کتاب  ا،یعیطب در ایانتل  وی از اسار  کیدااستفادا 

ر هیجا اسا بیدا کاره ب( ثتا و)زیا  کیزیمتاف زین و( سوم کتاب لاوّ ب ش و دوم)کتاب 

 از هم دو نیاکه  رسدینظی مه ب نیآمدا اسار بدابیا زین ایکار رفته، انیاه ب ایکه انتل 

ها با آن ۀسیمقا و نسبا افایوابسته به در معدای این دو واژا افایباشددر فهم و در زیتمام

که  چیا ؛«سیهکز» و ایمییبط اسا؛ ماندد ووا و فعل، حیکا، صور،، غا میمفاه

 واژا دو نیای سیانلل در دکهیا ر خصوصاًشودمییبط می یادیمسئله به مباح  ز نیا نیییب

 ارسطو ۀفلسف در شا کاربید و یفاو، و آنها یر حال معدااسا «ایفعل» به معدی معمولاً

 لاایو جا ایانتل  یو سپس معان ایانیا یمعان دربارۀ نوشتار ابتدا نیدر ا سا؟یچ

؛ سپس میکدیو اخلاق ارسطو بح  م ا،یعیعلم الدفس، طب عه،یدر مابعدالطبکدامشا  هی

 ر  میابیدسا  یمعقول ۀجییا به نت میپیدازیدو واژا م نیا یابیو ارز لیبه یحل

  ایانرگ یمعنا .3

 «ایافعل» زیان و «کماال» مفهاوم ا یاب یبایا« ایاانتل »و « ایاانیا»از  ،اغلب ،در آثار ارسطو
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 ،1314ارسطو، ) اند کیداییجمه  1ایفعل به یسیدر زبا  انللآ  را که  اسا شدا استفادا

باا دو در آثاار او  زیان ایااساا و فعل ایفعل انلییارسطو ب یکمال بیا یعدی ؛الف( 1243

ابداع خود ارساطو باودا اساا  هااواژ نیا رسدینظی مه آمدا اسار ب ایو انتل  ایانیا ۀواژ

(Blair, 1967, p. 101)کماک  این دو واژا «یادیبد» یمعدا افتنیکه در  یفیهدگ لغت ر

 ۀبی آثاار ارساطو درباار یمتک یماماً دومعدای آ  و فهم  سایدر در دستی  ن ا باشدددکد

 آنهاسار 

 اسا ایفته شدابه معدی کار معّین، متحقق و فیاآوردا،  ،2«اراو »از  «ایانیا» واژۀ

  یاسار از ح 3ایفعال مفهوم بی دییأک یبیا که شودیمعدا م« کار -در -بود » یو ااه

  ر(Blair, 1967, p. 105) اسا «ایفعل»هما   یبه معد ی نیزشداسالغ

در که  «ایفعل» ر1 :کار رفته اساه ب یمتفاوی یمعان درارسطو  ۀدر فلسف ایانیا

ر شودیدر نسبا با حیکا مطیح م که «موجود کامل»ر 2، شودینسبا با ووا لحاظ م

 ،در نقص و کمال اسا دو نییفاو، ا یعدیکامل اسا؛  ایانیا ولی ناوص اسا، حیکاْ

نفس را محیک م لووا، زندا  ارسطور نفس فیدر یعی زیو ن یر صور، و علا صور3

ر در Bechler, 1995, p. 5 (، 4) داندمی اسا زندا بالقوا آنچه نین ست ایفعل و

انسا ، هما  سعاد، اسا و  یبیا ییبه خ افتنیدسا  رآ  یاخلاو یدر معدا ،ییخ فییعی

 اسار  لاینفس آ  در مطابقا با فض ایسعاد، انسا  در فعل

 رمیپیدازیم چهاراانه یمعان نیاشیح  به ادامهدر 

 در نسبت با قوه تیفعل یمعنا به ایانرگ  .3-3

ارسااطو، ارسطوسااا ) ۀعاایمابعدالطبو  ا،یااعیطبدر  اصاالیعداصاای از  ایااوااوا و فعل زییمااا

-11الاف  1211هما ، ) عهیمابعدالطب« دلتا» ارسطو در کتاب ر(32-11الف  1211، 1314

                                                           
 actuality ر1

  ergon =energia (ενέργεια) ر2
3. activity 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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 و ایدانادیبیما ناوع کیا به را یمعان نیا «ثتا» کتاب در و کددیم ا یووا را ب یمعان (21

 کیاو در اضاافه باه  انادیمبااد یاناد، هماه ناوعنوع نیکه از ا ییهاییوانمدد» دیاویم

 هماا )در  ایا یلایید زیاچ در یدایااون مبدأ که شوندیم افته ییوانمدد نوع نین ست

 ر(12-1الف  1241، هما « ) اسا یلیید زیچ چونا ( زیچ

 ازمددیبه ووا ن زین ایفعل نیییب یدارد و بیا ازین ایووا به فعل نیییب یارسطو بیا

دنبال آ  خواهد آمدر ه ب زین یلیید م،یاسا  از هیکدام که آغاز کد نیا بی راسا

در مفهوم و در  ایفعل یایشود؛ ز افای یواندینم ایموجود بالقوا جز با کمک مفهوم فعل

جوهی، بالقوا  کی ر(22-11ب 1241، هما م اسا )در زما  بی ووا مقدّ زیذا، و ن

 زیبه همه چ یواندیبالقوا م اسار ذهنْ زیچ کیاما بالفعل فقط  ،اسا یاریبس یزهایچ

 .Dale, 2004, p) شدیددیبالفعل ب یواندیم زیچ کییدها به  ،زما  کیاما در  شد؛یددیب

 مقابل در کدد؛یم متبادر ذهن به را قمحقَّّ و لمحصَّّ یامی بالفعل، امی اسا  نیا بی ر(20

 راسا شد  قمتحق   و یستین نیماب یامی که ،بالقوا امی

 از یکی که شماردیموجود بیم یبیا یاوسام ،«موجود» یدر بح  از معان ،ارسطو

 ؛در ووا دو جدبه وجود دارد ر(1ب7، 1217، هما اسا ) بالفعل و بالقوا موجود آنها

 اسا؛ وادر کار نیا به بالقوا ندارد، مثل دییول ییکه یوانا ییوانستن و نداشتنر کودک

 یخاص صور، کودکر اسا آ  واجد بالقوا ،ندارد بالفعل را یییوانا نیا هیچدد یعدی

 هی چو  کدد؛یا مدلال یدیّ مع صور، بی خود آ  و دارد را صور، آ  عدم بلکه ندارد،

 (ر111-111، صر 1317 ،یصفی)ووام  اسا ایفعل صور،

وجود داشته باشد  ایاز فعل ییواند جدایدارد و نم بی در را تشیمحض غا ۀوو

(Bechler, 1995, p. 12)ایدارد که وادر  یامی بالقوا آ  اسا که در خودش مبدأ ر 

را نداشته  یییوانا نیا یزیبدیی دایاو  شودر اای چایبهتی  یزیبه چ یا کددیم یشیوانا

دایاو   یبیا شهیهم ر(111، صر 1317 ،یاسا ) ووام صفی یممکنیحیکتش غ ،باشد

به آ  شد   که ودر، دایاو  یصوری ؛لازم اسا یدیّصور، مع ،نیّمع یزیشد  به چ

 ارسطو ۀشیصور، در اند ر(111، صر 1317ووام صفیی، در آ  نهفته اسا ) ،نیّ مع زیچ
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 ازین ایفعل ای صور، به ،نیّ مع یزیچ به بالقوا امی یدایاون اسا  نیا بی راسا ایفعل

 ردارد

 ای« شدابالفعل موجود»ی به معد و شودیمعدا در نسبا با ووا معدا م نیدر ا ایانیا

بود  اسار در  ایهسا شد   یبیا یموضوع ایانیا ،معدا نیدر ا رشدا اساموجود کامل

 بالفعل نیّ یعر دارد شد  نیّ متع و شد  بالفعل یسو به یعیطب لییما مادّا ارسطو ۀشیاند

 شود،یم بالفعل و رسدیم خود هدف به مادّاکه  یزمانر اسا آ  هدف مادّا، یبیا

 سارایموجود کامل، انیا نیر همشودیم کامل موجود و رسدمی ایفعل به اشووا

کار  یعدی؛ اسا ایفته شدا« اراو »از  «ایانیا» ۀواژ ،میافت نیاز ا شیچدانکه پ

 ر(31-32الف،  1247، 1314ارسطو، اسا ) ءی، بود  شایفیاآوردار انیاق، متحقّ ن،یّمع

 رمیکدیم ا یب« بالقوا» ۀلیوساونه که بهاسا نه بدا  زیوجود چ یبه معد ایانیا یعدی

و پارا خط بالقوا در  ،از چوب یاهیمس بالقوا در وطعه سییدد مییاویعدوا  مثال مبه

 اسا، نکیدا لیرا که یحص یکس یما حت راز آ  جدا شود یواندیم یایکل خط اسا؛ ز

موارد ویار  نیاز ا کیآنچه در مقابل هی رمینامیدانشمدد م ،باشد لیاای وادر به یحص

 یفقیا بیا نیارسطو در ا ای کهکلمه ر(31-32الف  1247، هما دارد بالفعل اسا )

مشتق شدا اسا و به « اراو »از  یونانیاسا که در زبا  « ایانیا» بید، به کار میایفعل

  ر(111، صر 1317 ،یو کارکید اسا )ووام صفی  ایش و فعالکار و کد   یمعد

درصدد  و دهدینم ما به واضح یفییعی سایچ( ای)انیا ایفعل دکهیا ۀارسطو دربار

با سلب ووا از  ای و کددیم یمعیف ییهارا در مثال بلکه آ  ؛کلمه نبودا اسااین  فییعی

 ،ایفعل فیدر یعی ،الف( 1247ر در ثتا )پیدازدیم ایاز فعل یسلب فیبه یعیآ ، 

عدوا  مثال شکل نباشدر به« بالقوا»اسا که آ   یزمان ءیش کی «ایفعل» :دیاویم

، حتی زمانی را یما کس رو نیصور، بالقوا وجود دارد؛ از همچوب، به کیهیمس در 

داردر ووا در مقابل  د یشیاند ایاو وابلزییا  ؛مینامیم« شداسددا» اندیشد،که به چیزی نمی

 اسار  ایفعل
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 ،میکد فیرا یعی« در» میمثلاً اای ب واه رآوردیم ییهامثال ایدر مورد انیا ارسطو

خانه  کی ۀدربار ای ،و چدا  ویار ایفته اسا نیکه چد یسدل ای یچوب مییاویم

که  یرا آب خی نیهمچد ای ،اندو چدا  ویار ایفته نیکه چد یلوارآجیها و اَّ مییاویم

، 1314ارسطو، ) کدیمیعییف میفشیدا شدا  یو چدا  صوری نیبه چد ای اسا مدجمد

چدانکه نسبا بدا به آنچه » :آوردیمثال را م نیا لیید ییدر جااو  ر(11-12الف  1243

 بسته را خود داا ید آنکه به دددایب نسبا ای ،دایخواب به داریب نسبا ای ،شود بدا یواندیم

 یلیید و اسا ایفعل زْیدو جزء متما نیاز ا یکیر اکدو  اسا ییدایب یدارا اما ،اسا

کامل  ایواوع در یزیاای چ دیفهم یوا یها ممثال نیاز ا ر(1ب، 1241، هما ) «اسا ووا

 اسار  ایواوع فعل اسا و ووا، فاود وجود در ،وجود داشته باشد

در مورد  و داندیم د یشی، اندقیطور خاص و دوهب ،س رانفْ « کار»که ارسطو  ییجا

کاربسا  رو نیاسا؛ از ا« شداامی انجام» یمعدا به« کار» ،یدبیموجود عاول بکار م

 (رBlair, 1967, p. 106)کددیبی آ  صدق م ،«یدرون ایفعال» یبه معدا ،«ایانیا»

 محمول جوهیها در آنچه :اسا نیا پاسخ سا؟یچ ایمحسو ، فعل یدر جوهیها

میاد از  دجایدر ا ر(12-1الف  1243، 1314ارسطو، اسا )( ای)انیا ایفعل ،شودیم مادّا

آ   نیو سوم ،و صور، ایفعل لیید یمادّا اسا و از سو سو کیجوهی محسو  از 

موجود بالقوا با مفهوم مادّا مییبط  ر(32الف، 1243، هما اسا ) دو نیب از امیکّ

ر صور، ۀلیوسبه افتنی ایفعل ای محض صور، با بالفعل موجود کهیدرحال شود؛یم

(Brentano, 1975, p. 27)ر  

: کید ا یب یآنالوژ کی در مادّا به صور، نسبا با را ووا به ایفعل نسبا یوا یم

 قیطی در ،شودیم افته که ییزهایچ ۀهمر اسا فعل یبیا ووا ماندد صور، یبیا مادّا

را  ددیفیا نینسبا ا یوا یم نسبا یآنالوژ ۀلیوسهب یدها اما ستدد؛ین موجود بالفعل ،کسا ی

زوج »معتقد اسا  لییر اسا ایانیا زین محسو  یجوهیها در ایکیدر میاد از فعل ا یب

 ،وطعه چوب کیدر  ر«اسا صور، و مادّا زوج از یلیید عبار، فعل و ووا یبیییک

صور، خانه به ،در ذهن معمارهمچدین صور، بالقوا موجود اسا و هیمس به سییدد
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، 1312 لی،یاسا ) ایفعل شود،در عالم خارج محقق  ای کهبالقوا وجود دارد و خانه

 ر(214-211صر 

 یینها یایانتل  یا ایدو امکا  وجود دارد: فعل سا؟یمحض چ ۀوو نیا ا یاما فعل 

 ن،یب در یزی( را چای)انیا ایر ارسطو فعلیواوع ایمحض  ۀآ  و وو ا یدر م یزیچ ایاسا 

 دو هی از نفسهیف ووا نیا ایر آداندیم ،آ  یینها یایانتل  به محض ۀووّ از یحیکت یعدی

دنبال آ  حاصل ای که به)یعدی صور، یغییییافته آ  یبعد یفعل صور، و آ  نیشیپ ۀوو

 کددیم نیییب حیکا و ووا نیب اریباط در را بح  نیا ارسطو ؟اسا زیمتما شدا اسا(

(Bechler, 1995, p. 9) لحاظ شدا اسار  یمیایب ایانتل اسا  از ووا یا  نیا بیر

سپس  اسا، ووا با همیاا که یتیفعل یعدی، ایدوم انیا ۀمییب و ووا اسا ن ساْ ۀمییب

 بالایی از خودر یو هدف یحیکت چیبدو  ه ،اسا ءیش ایکه کمال یحقق موجود  ایانتل 

 حرکت با نسبت در «کامل» یمعنا به ایانرگ  .3-0

 موجاود» بای ایاانیار اساا «نقص و کمال» یمبدا بی حیکا با نسبا در ایانیا یمعدا نیا

 ردارد دلالا ناکامل و ناوص امی بی حیکا و «شداکامل

 از شیب( ای)انیا ایفعل رودیم اما  دیاویم یعهمابعدالطبدر  یارسطو در عباری

 خود مدظور ا یب دراو  ازآنجاکه ر(32الف  1247، 1314ارسطو، ) اسا حیکا زیچ هی

 بح  نیا در فعل، و ووا بح  در خصوصاً ،یدیایم بهیا مثال از فییعی یجابه معمولاً

 راا آموختن، شد ، لاغی ؛کددیم ا یب ییهامثال با را( ای)انیا ایفعل و حیکا یفاو، زین

 ر(31ب 1241 ،هما ) اسا نایمام درواوع یحیکت هی و هستدد حیکا، کید  بدا و رفتن

 انلییب رودیم راا یایز ستدد؛ین یکی «اسا رفته راا» و «رودیم راا» رفتن، راا مثال در

 ایفعل انلییب« راا رفته اسا»در حیکا اسا؛ اما  یتیغا یسوبه چو  اسا؛ حیکا

 ییدر حال بدّا یعدی «کددیم« ابد» لیید یحیکا متحقق شدا اسار در مثال یایاسا؛ ز

یوجه  دیمتحقق شدا اسار با ییعمل بدّا یعدی «بدا کیدا اسا»اسا، حیکا اسا؛ اما 

 ،ایاسا؛ پس  موارد دوم فعل متفاو،« حیکا کیدا اسا»با  «کددیحیکا م»داشا 

 حیکا اسار  ،که نایمام اسا ،اسا و موارد ن سا ،ایانیا یعدی
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آنچه بالقوا اسا، از آ  جها که بالقوا اسار  ایاز فعل اسا حیکا عبار،

اسا که در آ  امی بالقوا  نیحیکا ا ایماه ر«امی بالقوا اسا افتنی ایفعل»حیکا 

 .Ross, 1995, p)از دسا ندادا و بالفعل نشدا اسا  هدوز بالقوا بودنش را یماماً

 ر(84

 هایی،زیچ نیاسار چد افتهینا یپا ایفعل کی 1سیکدس ایحیکا  دیاویارسطو م

ر اندداینیس تشا یهستدد که به غا افتهینا یپا ایفعل ،«راا رفتن، ساختن ادایفتن،ی»ماندد 

 کیو  یمعلم شد ، سلامت یعدی ،که خارج از آنها وجود دارد اییافتدیا یآنها با امی پا

-ا یپا یتیطور خاص، فعلهب ،ایوجود داشته باشددر فعل یوانددیزما  نمهم ،قمحّقَّ  ۀخان

اسا که به  یتیهیجا که س ن از فعل ر(23-22ب 1241، 1314ارسطو، اسا )  افتهی

به  تشیاسا که فعل یاووا یایاسا؛ ز افتهینا یپا ا یفعل میادْ ،موسوم اسا «سیکدس»

 ایاسا که وابل یامی ایفعل ساختما ْ ر(33ب 221 ،1311ارسطو، اسا ) نیسیدا ا یپا

خانه وجود دارد،  کی یساختن اسا؛ اما ووت ددیآ  فیا ایفعل و ساخته شد  داشته اسا

  ر(Bechler, 1995, p. 10( )13-ب 221، هما ساختن ادامه ندارد ) ایوابل

 فقط که یئیش نه یایز ا؛یفعل نه و کید ییلق یوا یووا م درواوع حیکا را نه مطلقاً

 یدارا بالفعل که یزیچ نه و اسا ییییغ حال در دارد را یدیّمع ۀانداز داشتن استعداد

 یایز ناوص؛ ایفعل یول اسا، ایفعل ینوع حیکا لیید یسو ازر اسا یدیّمع ۀانداز

ارسطو، ) اسا افتهین کمال هدوز و اسا ناوص اسا آ  ایفعل حیکا که یابالقوا ءیش

 رب( 221 ،1311

 و دارد وجود بالفعل فقط یزیچ دیاویم ،نهم فصل ازدهمْیارسطو در کتاب 

ارسطو، ) وجود دارد بالفعل هم و بالقوا هم[ که هسا]هم  یزیچ اما بالقوا؛ یزیچ

 مهم ،ایانیا و حیکا یعدی ،دو نیا یفاو، در آنچه نیبدابیا ر(1-1ب  1211، 1314

ناوص بود  حیکا اذعا  دارد و  ایفعل بی کیزیمتاف در ارسطو که اسا نیا اسا

                                                           
 κινησιs ر1
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در خود  یو هدف اسا از حیکاکه خارج دارد  ییونیب یکه حیکا هدف کددیم دییأک

که لاغی شدا  رسدیبه هدف خود م یزمان ،که هدفش لاغی شد  اسا یمثلاً انسان رندارد

هستدد و  نیها چدحیکا ۀر همکددیهدف حیکا م نیا یاسا  بیا نیا بی ؛باشد

در  د یمثلاً د راسا «سیپیاکس»در خود دارد  یکه هدف یعمل ای یند؛ اما فعلاناوص

 یکی ییدایو استفادا از ب د یهدف د ردیآیدسا نمه ب ییدایاز استفادا از ب ییغ یزیچ

 هستدد؛ ایفعل و ایانیا دوم موارد نیا رهم درسا اسا د یشیاند ۀامی دربار نیاسار ا

 رChen, 1956, p. 63)) هستدد ناوص و حیکا یهمل ن سا مورد اما

در  و اسا ایفعل ایانیار 1: اسا متفاو، حیکا با  یح دو از ایانیا معدا نیدر ا

 و کمال بی دییأکر اسا شداکامل یموجودنسبا با حیکا، که ناوص و ناکامل اسا، 

 و شودیم دانسته یکی ،دارد خود در یهدف که یعمل ،سیپیاکس با ایانیار 2ر اسا نقص

 در داشتن هدف بی دییأک و دارد ویار ،دارد خود از یو یب یهدف که ،حیکا مقابل در

 از یو یب در حیکا در و خود، در ایانیا در هدف راسا ،حیکا و ایانیا یعدی ،دو نیا

 نقص متضمن که یافتدی ایفعل نوع آ  اسا؛ ناوص ایفعل حیکا،ر 3ر اسا خود

 از لحظه هی در راسا کامل ایفعل ایانیا و اسا بود  بالقوا وستهیپ حضور و شیخو

 نیا حیکا در اما ایدد؛یم لییبد ایفعل به و شودیم باطل یماماً بود  بالقوا ا،یفعل

اما  شود؛یر حیکا کدد و یدد م4  ریدیپذ ا یپا دکهیا ملی شودینم کامل شد  لییبد

 را نداردر یا،یییغ نیا ایانیا

 نفس و صورت با نسبت در ایانرگ یمعنا .3-1

 ی(، فااعلدیاویم ایرا انیا که ارسطو آ  دو ی)ای صور ،یماد ۀعلل چهاراان ا یدر م

علاا  یرا بایا ایاساار ارساطو فعلایانیا یمیاد ارسطو از علا صاور ،)یلو ( ییو غا

 111، 1313)ارساطو،  ا،یاعیطبکار بیدا اسار او در ه ب یعلا ماد یو ووا را بیا یصور

یلو  اساا؛ اماا چاو  دوباارا افتاه  ایپس انیا ؛«اسااراو  یلو  »افته اسا  (4 ب

باه  ؛(111، صر 1317 ،ی)واوام صافیصاور، اساا  ایانیا نیبدابیا ،یلو  صور، اسا

، 1371ارساطو، ) دانادیما یکایرا با صاور،  ایفعل شهیهم زیکه خود ارسطو ن لیدل نیا
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 ،اساا زیاچ یافتلیاکماال حالاا ایاسا و فعل زیچ قایصور، یمام حق ر(1 الف 412

طور کامل باه انجاام به ،از وجود آ  وصد کیدا اسا عایطبرا که بتواند آنچه  یااونهبه

 یییدهااباه را صاور، خاود یحتا ایا و صور، و مادّا از بمیکّ کل یوا یرساندر پس م

  ر(222-111، صر 1317 ،یصفی)ووام  دینام ایفعل

 صور، یتیهیغا و اسا ایغا که نیا: اسا «صور،» ایانیا  یدرواوع از دو ح

 صور، ایانیا پس اسا؛ ایفعل نیز ایانیا و اسا ایفعل صور، که نیا دوم و اسا؛

اسا که به  «ایفعال» یبی معدا یارسطو مبتدآرای در  «ایانیا» یهاکاربسا ۀهم راسا

   ر(Blair, 1967, p. 109)اسار  «ایفعل»هما   یمعدا

 ۀدربارارسطو در کتاب  راسا رفته کاره ب زین صور، به نفس فییعی در ایانیااما 

ارسطو  ر(12الف  412، 1371ارسطو، ) داندی، نفس را صور، و صور، را کمال منفس

بالقوا و استعداد و  ایبد  موجود زندا اسا  ایبح  که نفس صور، و فعل نیدر ا

با  رانظی  نیاو ا رنقش دوم را انت اب کدد یدیایم مییصم ،اسا ایفعل نیا یبیا یتیوابل

مهم  ۀر جدبدکدیم ا یبد  زندا اسا ب «نیشیپ» ای «نین ست» ایفعل که نفسْ عبار، نیا

از  یابالقوا جدبه نیاسا که اایچه آ  صور، اسا، همچد نیا «نین ست ایفعل» نیا

از  یاامی بالقوا جدبهکه اسا  نیمیاد او ا هسا؛ اما زین یینها ایفعل ای ییصور، نها

 ر نامدیم 1«سیهکس»که او ووا را  شودیآشکار م قایحق نیادرنتیجه سار ایانیا

 ارائه مفهوم نیا نیییب مدظور به او که ی،آنالوژ نیا در( سی)هکس بالقوا ۀمش ص

 رو نیا از و اسا یأمل ایفعل بی مقدم بالقوا طورهب شداخا: شودیم روشن ،اسا کیدا

 اینفس، فعل بدابیاین راسا شهیاند یایانیا ای ییغا ا  یفعل ن ین ست ا یفعل شداخا،

به  شهیاند  (Bechler, 1995, p. 7).دارد بالقوا ا،یح که اسا یعیطب بد  نین ست

اسا؛  «شدیاندیم» دارییعلق داردر نفس ب داریبافیاد  زیو ن انددایخواب ی کهافیاد نفس 

اما بالفعل  ،«شداخا اسا یدارا» داینفس خواب شد؛یاندیصور، بالفعل مبه یعدی

                                                           
1. Hexis 
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 هم ،اسا صور، هم نفس دجایدر ا (ر21-17الف، 412، 1371)ارسطو،  شدیاندینم

 راسا یدرون ایفعال اعمالش و ،هدف کی یدارا هم و ایواوع

ر ءیش کی عدوا به خاص ایفعل و نظم یعدی اسا؛ ءیش ایفعل ییْصور، نها

 ای ایفعل نیچشم اسار ا ای، فعلد یطور که دچاوو اسا؛ هما  ایفعل د ْیبی نیبدابیا

 ۀدو جدب وا ییدها حاسار نه ایاز آ  فعل یب ش سینسبا به آ  داردر هکس یاووا ایانیا

 سیبالقوا، هکس ۀاسا و دو جدب نیچد نفسهیف زیمادّا و صور، دارد، بلکه صور، آ  ن

 که دارد ووا از یاجدبه ایانیا ای ایصور،، فعل در هی ردارد ایفعل ای اینفس، و انیا ای

 و سیهکس نیب ۀرابطر اسا ایفعل آ  از یب ش نیا وجود با که اسا آ  سیهکس هما 

 کمتی ،ماندیم یباو یوانیح صور، آ  در که یی،نها ایفعل و نین ست ایفعل ای ،ایانیا

  (Bechler, 1995, p. 7). اسا شدا روشن

 یاسا که بیا یماندد علمآ  اول  ۀمیحل داردردو میحله  ایافا فعل یوا یم

 یعدی ،به کار افتد یعلم نیاما اای چد رود؛یهدوز به کار نم یول ،شودیش ص حاصل م

را که وادر به آ  و واجد آ  اسا آغاز کدد و به کار  اییم یفکی علممثلاً ش ص عال 

هما  اسا که در  ایاول فعل ۀر میحلرسدیم ایاز فعل ییی و بالاییکامل ۀبه درج ،اندازد

کار ه که ب یفعل و به معدیآمدا اسا  نین ست ایفعل اینام کمال اول  اارسطو ب فییعی

و  جسم زندا اسا یکمال اول بیا ایفعل اول  نفسْ بیییی نه ایر باسا باشد فتاداین

 سار ایهما  انیا

 یکمال ثان یکه هما  به کار رفتن ووااسا آمدا  زین یثانو ایفعل در این یعییف

را  ایاول فعل ۀاو میحل ا،یح ،که در خواب اسا یفعل اکمل آ  اسار کس ای

در  ینبای ۀاز وو یینفس او غ یووا امدته ،نفس اسا یدارا یکس نیچد یعدیداراسا؛ 

 یعدی هیو کمال ثانو رسدیم تشیبه فعل مادّا کی یعدی هیحال سکو  اسار کمال اول

 یینداو  بُ یزین سا صفا ی ۀمثلاً یبی در وهل رمتصور اسا یءآ  ش یکه بیا یکاربید

 و یزیبی ی یبی علاوا یول شود؛یمحسوب م آ  ۀماد یکمال بیا نیصور،، اول نیر ادارد

 یبیا یحت ای ودارد  اءیاش شکستن و درختا  د یبی ماندد یلیید هایکاربید ،ییندابُ
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 میحله نیا که شوندیم محسوب یبی یثان کمال دهایا ررودیم کاره ب یلیید انسا  کشتن

 که ،ایانتل  یثانو ایفعل و اسایانیا ن،ین ست ایفعل افا یوا یمر اسا «ایانتل »

 یحقق از شیپ ۀمیحل و اسایانت ل از شیپ ایدرواوع انیا. اسا کامل یحقق و کاربید

 با سهیمقا در ،ایانیا یمعدا با و دارد «یکاربید» یمعدا ب ش نیا در «ایانتل »ر اسا یینها

 ردارد یهم وان ،بود «سیپیاکس» که ،حیکا

 یسعادت در بحث اخلاق یمعنا به ایانرگ  .3-4

رفتاه کار ه ( بایمونیلذ، و سعاد، )ائودا یبیا ایانیا ،کتاب دهم ،کوماخو ین اخلاقدر 

اریبااط بیوایار  ایلذ، و فعال ا یارسطو م ربد  و ذهن انسا  اسا یایانیا یر خوشاسا

نفاس  یآاااه ا یااو باه فعال راساا ایبه فعال یلذ، و خوش داد  و میاد او ربط کددیم

 دهد؛یما از کمال رخ م یررر لذ، در آااهر تن، احسا  کید  وسدان د ،یاشارا دارد: د

ما در راا درسا و حاق  عایطب میکدیکه احسا  م میکدییجیبه م یما لذ، را زمان یایز

 ییاخ ۀکماال از یوساع کیابلکاه  ؛سااین ایایی از فعالفیا یزیاسار لذ، چ افتهییوسعه 

های  ایاغا نیییساعاد، کامال رLandazuri, 2012, Issue. 2))اسا  یآااه ایفعال

عقل مطابق باا حکماا اساار نقاش  ایانسا  فعل یسعاد، بیا نیییاسا و کامل یزیچ

 ر(Chen, 1956, p. 59)عقل اسا  ییدانا ایدر اخلاق، فعل ایانیا

اسا که  نیبد  به ا کی یسلامت دیاویانسا  م یهایوجه به عملکید ارسطو با

 ۀرا دارا باشدر کلم ییفیدیغ لیفضا ۀهم دیبا زیکمال ن یسالم باشدد و بیا یشیمام اعضا

 ایبه غا ایکامل شد   ی( به معداایمونی)ائودا کوماخو ین ۀدر هی دو رسال« کمال»

دارد؛  دییأک ایبی یمام کوماخو ین ۀسعاد، در رسال فیدر یعیاو اما  ؛اسا د یرس

 رKenny, 2002, p. 24-25))دارد  دییأک ایائودمو  بی جامع در کهیدرحال

 ایانتلخ یمعنا .0



  3179بهار و تابستان ،  02  تأملات فلسفی، شماره پژوهشی -علمی فصلنامهدو    111

 

 

 یمعداا باه (Sachs, 1995, p. 245)اساا   entelecheia نیکاه باه لاای 1«ایانتل » ۀواژ

 باه« اناتلس» اساار 3«سیهکاز»و  2«اناتلس» ۀکلم دو میکب از  واژااین ر اسا «اییمام»

 لهیکاه وسا یخاصا قیاطی»به معدای  «سیهکز»و « کامل شد  و رشد کامل و یام» یمعدا

 کدادیما ا یرا ب ایبه غا د یدر رس یمانداار ایاسار انتل  «طیحفظ آ  شیا ییداوم بیا

«  در کاار و ماناد  در هماا ایموجود» ایدرواوع انتل  رو کمال اسا اییمام یو به معدا

(Sachs, 1995, p. 245) اسا «ایغا کی در بود  و ادیموجو» ای (Sachs, 1999, 

p. 42)ر  

 ،ایانیا یعدیدر آ  کار،  زیدر بود  آ  چ ،یو کمال هی چیز اییمام ای ایانتل 

 ایانتل  نیکمال یحقق اسار بدابیا «ایانتل »و  ایهما  فعل  «ایانیا»اسار در آثار ارسطو 

هی دو کلمه  یافا معدا یوا یاسار م« کار شد  کامل و ایانیا ایبود  مستمی در کار »

 ۀقیطی ؛از کار اسا ینوع تشیئیش ییصور دارد که هی چیز نیبه ا یاسار بستل یکی

بالقوا  یموجود ،که اکدو  هستدد یموجودای ۀاسار هم« بود  در حیکا»خاص از 

موجود در  یسا و مانداارایدر کار هستددر موجود در کار، انیا یبلکه موجود ستدد،ین

 سارایکار، انتل 

 کامل در نسبت با حرکت یبه معنا ایانتلخ . 0-3

کامل شاد  و رشاد کامال و » یبه معدا «انتلس»ب از دو کلمه اسا: میکّ «ایانتل »  میافت

ر «اساا طیشایا آ  حفاظ یبیا یداوم ۀلیوس که یخاص قیطی» یمعدا به «سیهکز» و« یام

اساا « کماال یحقاق»( باا سی)هکسا یوساتلیپکاه درهام شودیمشتق م «فعل» از ایانتل 

و  ،و کامال شاد  سیدو جدبه دارد: هکس ایانتل  نیبدابیا ر(32الف 1247، 1314ارسطو، )

ر شاودیافتاه ما «ایانتل » اسا اصطلاحاً تشیآنچه وجودش در غابه رفتنر  ایغا یبه سو

                                                           
1. ἐντελέχεια 

2. entelēs (ἐντελής) 

 echein = hexis ر3
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 باشدر  دایرس تشیاسا که به غا یزیدر چآ   وجود درواوع

 شیدر پ یعیطب یرا در بح  از حیکا مکان یروش نیچد قایارسطو درحق

 طیدر خودش همه شیا ءیوجود را داراسا که ش نیییییفق ن،یر مکا  ن ستیدیایم

 ا،یانتل  لاایجا یینها ا یفعل نیداردر بدابیا به غایا رسید  را یبیا یدرون یضیور

 ،دیرس ایانتل  ۀبه میحل یووت یعدیاسا؛  نیاش در مکا   ن ستووا ی وجود وبل ۀدربیدارند

بلوط شد  را در  ایدرخا بلوط که وابل ۀماندد دان ررا در خود دارد نیشییمام میاحل پ

میاد از  ر(Bechler, 1995, p 8) شودیبالفعل بلوط م دانه آ  یایخود دارد؛ ز

 فیبه یعی جا چیهکامل بود  اسار ارسطو در  ای« هدف کیبود  در »، «ایانتل »

 1ایب انتل میکّ ۀکلم ر((Blair, 1967, p. 110 پیدازدینم «ایانتل »از  یحیصی

 رهسا زین یشداسایغا( اسا زیچ کیکه هدف خاص  ی)کار

 هدف و مبدأ کی یسوبه یموجود هی که علابه این  ؛اسا ووا بی ممقدّ ایفعل

 2ایغا ای هدف خاطی به شیدایپ اما ،اسا «آ  خاطیبه» همانا مبدأر در حیکا اسا

 یبیا یایز د؛یآیدسا مه ب ییوانمدددلیل  نیو به ا ،اسا ایاسار هدف همانا فعل

ارسطو، ) دددیبیم دکهیا یبیا دارند ییدایبلکه ب د،ددیبیکه جاندارا  م ساین ییدایداشتن ب

به صور،  یواندیم یایمادّا بالقوا وجود دارد؛ ز نیهمچد ر(11-12-1الف 1212، 1314

 نیدر ا ایااا در صور، وجود داردر فعلآ  ،بالفعل شود ای ابدی ایبیسد؛ اما هیااا فعل

کار هدف  ر(22الف 1212، هما ) رودیبه کار م ایکار و کدش و فعال یعبار، به معدا

 3«فعل ای کار» حسببه «ایفعل» نام علاه همین ب رنیز هسا( ای)انیا ایفعلکار  راسا

 «یافتلیو کمال یافتلیهدف» ای« یحقق کامل ایکمال یحقق » یبه سوو  شودیافته م

 یهدف یتیهدف اسا و هی فعل ایاای فعلر (21-22الف 1212، هما ) دیایای( مای)انتل 

                                                           
ارسطو در آثار ادبی بیای انتل یا، به معدی اثبا،، پایداری و یدوام ر بعضی عقیدا دارند که اصطلاح 1 

 (ر111، صر 1317و پایددای اسا )ووام صفیی، 
 telos ر2

3. ergon 
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اما  ،هدف دارند یعددرواوع ی ،ستددین ایکه ووا هستدد و فعل ییایپس اش ،در خود دارد

 ر سایهدفشا  در خودشا  ن

و در  سایارسطو ن ۀکلم دو نیا یبیا یخوب ۀییجم «actuality» رسدینظی مه ب

و  «یطور درونهب زهایانجام داد  چ»میاد ارسطو  رنارساسا« فعل»ارسطو از  ا یب نیییب

 از شیپ نیبدابیا ر(Blair, 1967, p. 114)اسا « غایا درونی داشتن» لیید یمعان

 را آ  و اسا خود در هدفداشتن  ییمعدا در و ،کار-در-بود  ایانیاکه  میافت زین نیا

 به ؛اسایانیا ۀادام ایانتل ر اسا شخود از یو یب هدفش که میکید سهیمقانیز  حیکا با

-هدف و یحقق کمالر اسا افتهی کامل یحقق ،دارد خود در که یهدف که معدا نیا

 یهدف کامل یحقق ایانتل  اسا  نیا بیر اسا خود در هدفداشتن  از یییینها ،یافتلی

 راسایانیا که اسا

که  یو مثال ،موارد آنچه هدف اسا کاربید اسا یدر بیخ دیاویارسطو در ثتا م

از  یکار د یاسا و جز د د ید ییدایاسا؛ چو  کار ب د ید یبیا ییدایمثال ب ،آوردیم

 ،اسا د یکه هما  د ،ایدر کدار فعل لیید یعمل ایاسا  کار  نیا ر بیدیآیبینم ییدایب

 دددایکه در ب ،د یحاضی در خود عامل اسا؛ ماندد د ایموارد فعل نیدر ا روجود ندارد

 ی هم هسا که در آ اما موارد ؛اسا ایفعل جوهی و صور،ْ نیبدابیا روجود دارد

ر دیآیم دیپد زیبی بدا کید ، خانه ن علاوا یهدی معمار ۀلیوسمثلاً به د؛یآیم دیپد یزیچ

 درر دیآیم دیپد «خانه» با زما هم یعدی شود؛یم ظاهی ساختن خانه در «یسازخانه» عمل

-ساخته زیدر چ ایفعل نیبدابیا ؛اسا ،«کید  بدا» یعدی ،کاربید از ییغ «خانه» موارد نیا

 نیدر ار (1ب 1212و 31- 21الف 1212، 1314ارسطو، وجود دارد ) ،«خانه» یعدیشدا، 

 ،«کمال یحقق» یبه معد ،«ایانتل »آنچه بی  یایز شوند؛یبی هم مدطبق م ایو انتل  ایمثال انیا

 ردارد دلالا زین ایانیا بی ،کددیدلالا م

 ا یب یبیا ارسطو که ییهامثال در ایانتل  و ایانیا یفاو، افا یوا یم یاز طیف

به  بعضاً هاکلمه ی ایندو هیهمچدین  راسا فیظی اریبس ،یدیایکار م هب خود مقصود

مقصود خود  نیییب یارسطو از دو واژا بیا ایاو رهستددمعدی درواوع همو « کمال» یمعدا
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هسا که  زین ایاز انیا یکاربست ،ایاز انتل  یبهیا ایفته اسار هی مثال یی واحدازمعدا

 با آ  اسار  یمواز قاً یدو

  :)ثتا( آمدا اسا عهیمابعدالطبدر کتاب نهم 

از  ،قرار دارد 2«کمال تحقق»با  یبستگهم که در 1،(ای)انتلخ «تیفعل» نام

 تیفعل که رودیم گمان رایز است؛ شده منتقل گرید یزهایچ به ژهیوها بهحرکت

 یزهایچ به را «دنیجنب» که است علت نیبد. است حرکت ژهیوهب و همه از شیب

 مثلاً برند؛یم کار به آنها یبرا را یمقولات بلکه دهند،ینم نسبت «ناموجود»

 .اندمتحرک نکهیا نه اما اند؛یآرزوکردن ای یدنیشیاند «ناموجودها» که ندیگویم

 بالفعل آنهاهرچند  (83-84الف 1411، 1831ارسطو، ) که روست آن از نیا

 از یبرخ رایز داشت؛ خواهند وجود بالفعل زمان کی ،«ستندین موجود»

 کامل تحقق در رایز ؛«ستندین» نیا وجود با اما ،«هستند» بالقوه «ناموجودها»

 منفرد یعتیو طب« تحقق کامل» یاگونه یهر جوهر .(3ب 1411)همان،  ستندین

  .(14الف، 1411، همان) است

یحقق »را  ایاای انتل  کدو ر امیکید ا یبا حیکا را ب اینسبا انیا نیاز ا شیپ

وجود دارد و بالفعل موجود اسا و آنچه  ابدیآنچه یحقق کامل ب ،میمعدا کد« کامل

ه حیکا ب لی،ید یبالقوا اسار از سو نیبدابیا ؛یحقق کامل ندارد سا،یبالفعل موجود ن

 یدیاییعلق م یاموره حیکا ب رو نینه امور ناموجود؛ از ا یدیاییعلق م« موجود»امور 

وابسته به امی  ای دنخودوائم بی امور  نیاکه  باید پیسیدر حال اندافتهی ایکه موجود

که اعیاض  داندیم فیهستدد؟ ارسطو حیکا را در مقولا، مکا ، کم و ک یلیید

حیکا به  زین  یح نیاز ا نیبدابیا رهستدد و وجودشا  وابسته به وجود جوهی اسا

                                                           
فارسی کتاب، فعلیا را با انیایا، و -نامۀ یونانی، در واژانظییۀ صور، در فلسفۀ ارسطور ووام صفیی در کتاب 1 

از فعلیا هما  انیایا و از انتل یا کمال یحقق اسا؛  نسته اسار بی این اسا  میاد اوانتل یا را با کمال یحقق یکی دا

 آمدا اسار Actualityاما در متو  انللیسی بیای هی دو واژۀ انیایا و انتل یا 
2 . entelécheia 
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 لاایجا ومیبوط به امی بالفعل و متحقق اسا  ایانتل  حال ریدیایاعیاض یعلق م یبیخ

 اسار  ایارسطو جوهی، صور، و غاآرای امی بالفعل و متحقق در 

 در موجودا، و اءیاش اااآ  و شودیم دادا نشا  حیکا یۀسا در ایفعل نیبدابیا

 یشداسها یک سیآغاز نیا و یندیایم ویار محض ایفعل و محض ۀوو حد دو

 ۀوو و محض ایفعلآ   در که شودیم جادیا سیفوز فعل، و ووا بیییک ازر ارسطوسا

 و دارند ووا در را حیکا مبدأ کهوجود دارد  ییایاش عایطبدر ر وجود ندارد محض

 محض ایفعل و اسا حیکا دارای یعیطب یءشر اسا حیکتم اءیاش معیوض حیکا

 در که باشد  یاله دیبا پس سا؛ین عایطب در محض ایفعل نیبدابیار اسا حیکا فاود

و سا ایاخص از انیا بح  نیا در ایانتل  رسدیم نظیه ب رشودیم بح  آ  از ألامبد

 ر شودیشامل م زیرا ن ایو دوام و ماند  در انیا سیهکس ا،یبی انیا علاوا

 در نسبت با صورت ایانتلخ یمعنا . 0-0

 یساایافلاااطو  اسااا و معااادل انلل 1«دو یااا» یباایا یدیلزیجااا ایااانتل  معدااا کیاادر 

اساار  اریارساطو فاصاله بسا یایاافلااطو  و انتل  دو یاا ا یااسا؛ اما م  actualityآ 

 یایرا در اشا ا،یکل ارسطو اما ؛دانددمی ا،یفلسفه را علم به کل ،هی دو ،افلاطو  و ارسطو

افلااطو  باه نظای  کاهی؛ درحاالافااهساتدد، ی ئی، که موسوم به ذوا، اشیاءمحسو  جز

محساو   یایاشا یابای یانموناه و وجاود دارناد و اللاو ئایجز یایاز اشا یجدا ا،یکل

 ۀواساطبه یءو آنچاه شا یءمعقاول شا قاایافلاطو  عبار، از حق دو یهستددر درواوع ا

وجه محساو   نیابود که به آ  اسا  ءیش ایئیو ش شودیم ءیاریباط و ایصال با آ  ش

باه آ  واصال  یوانادیما یحیکا صاعود کیفقط در  ءیش و بلکه معقول اسا سا،ین

 شودر 

سا و ایدوم هما  انتل  ایفعل ،میدید ایبح  انیادر نفس  فیکه در یعیچدا 

 صور، افلاطو  نظی ازر اسا ءیش ایفعال نوع و کاربید از عبار، ارسطو یایانتل 

                                                           
 eidos ر1
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 یصددل صور، ارسطو نظی در کهی حال در اسا؛ مفارق یقیحق صور، کی یصددل

 ا یب را ءیش کاربسا و کاربید ارسطو صور،ر اسا یصددل کاربید و استفادا از عبار،

 ربدهدآ   به یکاربید ۀجدب و حفظ کدد را افلاطو  معقول قایحق خواهدیم اور کددیم

ر کددیاستفادا م ایاز انیا ،ایچونا  فعل ،محسو  یزهایبح  جوهی چ درارسطو 

 سیمقابل آ  دونام ۀو نقط اسا محض و صور، محض ایبا کمال، فعل یمساو ایانتل 

 یجاارسطو به ،1عهیمابعدالطباز  یار اایچه در فقیااسا محض ۀبا وو یاسا که مساو

 وجود یعدی سیدر مقابل دونام ،حال کمال یحقق اسا در یرا که وجود ایانتل  دکهیا

 ،ی)ووام صفی اسا مادّا یمعدا بهکه  آوردیم کو یهول مقابل در را آ   اورد،یب بالقوا

  ر(224، صر 1317

استعداد محض و  ایر مادّا اسا دایظهور رس ۀکه به میحل یاستعداد یعدیکمال 

 که یموجود و صور، فقدا  عبار، اسا از مادّا یشداختیهست یفقدا  اسار معدا

 کمالاای ر اسا یبعد صور، یبیا استعداد از بیخوردار حال نیدرع و اسا محیوم

ر اسا نیّ یع و یحقق کمال به صیف یحقق و نیییع یمعدا به شود لحاظ یمام و یانیپا ۀنقط

 یبیا مادّا اما ؛اسا ،کمال یعدی فعل، با بیابی صور، و ووا با بیابی مادّا ارسطو ۀشیاند در

 و شد  موجود ۀنحو به صور، و مادّا نسبا و دارد ازین صور، به یخارج یدیع یحقق

 راسا« فعلیا صور،»در نظی ارسطو « فعلیا» نیر بدابیاابدییم اریباط اءیاش یهست

اما  ؛(322ر ص، 1311 لسو ،یفعلی ندارد )ژ ای، فعلی اسا که خودْصور، هی هستی

 داردر  ازیو حالا، ن ددهایفعل به فیا یووا بیا

 شودیم اطلاق افتهییحقق حالا بی هم چیاکه اسا؛ ایانتل  از اعم «ایانیا» یازطیف

 وصول راا در هم و رسید  ایغا به بیای همر انجامدیم حالا آ  به که یتیفعال بی هم و

 رشودیم استفادا «ایانیا» از بود  ایغا به

                                                           
الف 1271، 3)مو، « وجود داردعدوا  مادّا نیز یدها در حالا کمال یحقق، بلکه بههستی دو صور، دارد، و نهر »1 

 (ر32-31
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 یو بررس لیتحل .1

 ر بیرسی شد لاایدر دو جا ایو انتل  لاایدر چهار جا ایانیا

 آنچه اما ؛اندشدا ییجمه ایبه فعل یسیدر انلل ،هی دو ،ایو انتل  ایانیاهای اواژ ر1

 ایانیا درواوع راسا یحقق کمال ایانتل  از میاد و فعلیا اسا شتییب اسا انیایا از میاد

 یلو  با که اسا ءیش یینها یحقق و شد  کامل ایانتل ر اسا ایفعل و یلو  صور،،

 و کددیاستفادا م یییپذطور یبادلبه «ایانتل »و  «ایفعل»از  ارسطو معمولاً ردارد یهم وان

از  اعم ایانیا جها کیر از اساکمال  یمعدابه که  بیدیبه کار م ییجادر  را ایانتل 

 یعدی سازد؛یم هسا که یزیچ آ  را ءیش که اسا یتیفعل ایانیا یایز اسا؛یانتل 

 اسا یکمال ای و ایغا آ  ایانتل  یایز اسا؛یانیا اعم ایانتل  لیید جها از و ،صور،

 ردارد مستمی ایفعل آ  قیطی از وآ   در موجود که

سا؛ اما صور، خود ایانیا و صور،ْ یعلا صور زیعلل چهاراانه ن ا یاز م ر2

 «نین ست ایفعل»چدانکه در )خود دارد  از ووا را در یاکه جدبه یبی دو وسم اسا: صوری

از اسار میاد  ییکمال نها ای ییکه صور، نها یو صوری (میاد اسا «نیکمال ن ست» ای

و  ایانیا «نیکمال ن ست»اسا   نیا اسار بی ءیهما  یحقق و کاربسا ش ییصور، نها

ر اسا ءیش ایعبار، از کاربید و نوع فعالنیز ارسطو  یایسار انتل ایانتل  ییکمال نها

 راسا یکی ایانتل  با و اسا ءیش کاربسا و کاربید هما  یینها صور، نیبدابیا

بی کار دلالا دارد که با  ایاسار انیا فیظی اریبس ایو انتل  ایانیا ا ییفاو، م  ر3

 اونهچیمحض اسا و ه ایو فعل افتهیحیکا یمام ایووا و حیکا همیاا اسا؛ اما انتل 

 ایکه انیا دیآیدسا مه بنتیجه  نیا ایحیکا و نفس انیا یدر بیرسنداردر  یاووا

 که یتیفعل ؛اسا ایفعل ایبالفعل  ،معدا نه ایب دارد ودر خود  هدف کاسا که ی یتیواوع

و درواوع  یینها یایمحض و انتل  ۀوو نیمعدا ب نیدر ا ایر انیااسا همیاا ووا با خود در

در  یارسطو در عباریکه اعتبار اسا  نیبه ا راسا یینها یایانتل  یسوبه یحیکت

 حیکا اسار ،از هی چیز شیب ایفعل رودیاما  م دیاویم یعهمابعدالطب
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 یو نقص مبتد یایماممیا   زییما یدر مبح  حیکا ب ،ارسطو ۀشیدر اند ایانیا ر4

 اییمام ا یم زییمار یینها ای یو ثانو نین ست ایفعل زییما یالدفس باسا و در مبح  علم

 اسا، خود در ای هدف نیا ر«دارد یهدف» که اسا اطلاقوابل ایفعل نوع کی به ،نقص و

نیز  یثان و اول زییمار اسا حیکا که اسا، خود از یو یب یهدف ای ،اسایانیا هما  که

 نین ست ایفعلر رودیم کاره ب نفس مورد در که شودیم اطلاق ایفعل از یلیید نوع یب

 و اسا یکاربید یمعدا در دوم ایفعل چو  اسا؛یانتل  دوم ایفعل و اسایانیا هما 

 رشد نیییب ایانتل  در مورد کاربید

عیضه  دااایدو د یوا یم ،در بح  حیکا و نفس زییما ۀدو نحو نیا ۀدربار 

 کید:

موضوع  یواندیم ،و نقص باشد اییمام یکه بتواند موضوع بیا یهی چیز -الف 

 زییما یکه موضوع بیا یکه هی چیز ساین نیواوع شود؛ اما چد یاول و ثان زییما یبیا

هم  یاول و ثان زا،یو نقص و یما اییمام یبتواند موضوع بیا ،یدیلبویار  یاول و ثان

 اییمام زییما ینه موضوع بیا ،اسا یاول و ثان ی؛ اما نفس فقط موضوع بیاویار بلیید

و نقص  اییمام یموضوع بیا ،باشد یاول و ثان زییما یهیآنچه موضوع بیا -بو نقصر 

موضوع  ،و نقص باشد اییمام یکه هیآنچه موضوع بیا ساین نیهم خواهد بود؛ اما چد

و هم هستدد  یاول و ثان یموضوع بیاهم  مثلاً نفو ْ رهم باشد یاول و ثان زییما یبیا

و نقص اسا  اییمام زییما ی؛ اما حیکا فقط موضوع بیاو نقص اییمام یموضوع بیا

  ر(12-11، صر 1311 ،یسدوفسکی)و

 ایو فعل نین ست ایفعلین که ارسطو آشکارا در مبح  نفس ب یزییدها یما ر1

 ایانیا ز،ییما نیاسار در ا یییوانا یییکاراهو ب ییوانمدد میا  زییما شود،وائل میدوم 

 ناوص اسار  یایانیا کیر حیکا شودیم ییلق ایانتل  یبیا یمقدمای ۀمیحل

اسا و کمال  ایهما  انیا نیکمال ن ستدر مبح  نفس،این که  لیید ۀنکت ر1

 فییعی یبیا ،الدفسدر علمارسطو سار ایانتل هما   ، کهاسا ءیکمال یحقق ش ،یینها
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سا و در اخلاق ایمیادش انیاکه  یدیایبهیا م نین ست ایفعل ای نیاز کمال ن ست ،نفس

 یسا؛ چو  به نوعایانیاهما   شمیادکه  ،داندیم یهی چیز ایسعاد، را غا زین

و  ایغا یسواشارا داردر هیجا اذار به یب تکیسعاد، و ن یحیکا مستمی به سو

هیجا یحقق کامل که بالایی از آ   و کاراشاسا «ایانیا»کاربسا  ،کمال مدنظی باشد

 کاربید داردر  «ایانتل » نیسا موضوع بح  باشد، ی بیای شیءتیغا

 به نسبا ایانیا ،میکد ا یب را ایانتل  و ایچهاراانه نسبا انیا یهااای در نسبا ر7

 هی اما ،دارد خود در زین را ایانیا ییایانتل  هی یعدی اسا؛ مطلق خصوصو  عموم ایانتل 

 ازین یداریپا و دوام ینوعبه  ،افتنی کامل یحقق یبیا چیاکه سا؛ین ایانتل  ییایانیا

 یداریپا و دوام»+ «کید  رشد» ؛اسا آمدا زین ایانتل  واژاا  بیییک در کهاسا 

 ی آ معدا و اسا شدا ایفته، «کار» یمعدا به ،اراو  از ایانیا کهی حال در ؛«داشتن

 بدو  کامل یحقق و ایفعل به و باشد داشته دوام یکارزمانی که ر اسا کار در یموجود

 راسایانتل  ،بیسد یاووا چیه

 گیرینتیجه .4

-واژا یسایانلل ۀنارسا بود  ییجم ،دیآیدسا مه نوشتار ب نیکه از ا یجیاز نتا یکی ر1

ذکیشادا  یمعاان ۀهما Actuality معاادلاسار  Actuality به های انیایا و انتل یا

 ، یعدایایاانیا ۀچهاراانا یمعاان بایای رکدادیرا مدعکس نم «ایانتل »و  «ایانیا» یبیا

معاادل بود  در کار(، موجود کامل، صور،، و ساعاد،،  ای)موجود در کار  ایفعل

 را اواژ نیاا درنهفتاه  یمعانهمۀ  و ساین یرسا و کامل ۀییجم ،Actuality یسیانلل

 و «کامال یحقاق» یمعدا دو که ،زین «ایانتل » ۀدرباراین معادل انللیسی ر کددینم ا یب

از  کیاچیهارساا نیساا و  دارد، صور، اساا یکاربید یکه معدا را «دوم ایفعل»

 یسایدر انللیادشادا،  ۀییجما نیر بداابیاشاودینما ا یبۀ مذکور در ییجم این معانی

و مابهم  دایاچیواژااا  را پ نیاواژا نارساسا و فهم مدظور ارساطو از ا دو نیا یبیا

 رسازدیم

 در چدانکاه ید؛یاایما بهایا «کماال» یمعداا یمقادمای نیییب یبیا «ایانیا»ارسطو از  ر2
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عداوا   از واوا را در خاود دارد و باه یاجدباه ای، انیانین ست ایفعل به نفس فییعی

 ایافعل «ایاانتل »حاال آنکاه  شاود؛یدارد لحاظ م یکه در خود هدف درون یتیواوع

 کیادوم از  ایافعل یر ارسطو بایارسدیدوم اسا که در آ  نفس به یحقق کامل م

 کدادیلحاظ م ،اسا یر افلاطونصوَّ انلییکه ب ی را،ییناپذیییم تصا، ثبا، ویغ سو

نفاس،  فیادوم در یعی ایفعل ا یب یکار بید  علم در مثال بیاه با ب لیید یاز سو و

 «ایاانتل » ۀواژ در ارساطو درواواع رکدادیما اذعاا  ایاانت ل یبود  معداا یکاربید هب

 رکددیم یکاربید را افلاطو  یییناپذیییغ و ثابا صور،

 متفاو، یمعانکه  اسا نیا انلییب ،که آمد یدییدر یب ،ارسطو از دو واژا ۀاستفاد ر3

چهار  ا یمشتیک م یوا یکه م ییمعدا رهستدد لییحووابل لییکدی به یهمل ایانیا

 نیر اد اساهدف در خو یموجود در کار و موجود دارا ،دانسا ایانیا یمعدا

 موجود انیایا به معدایو هم در  در نسبا با ووا ، در معدای انیایامشتیک یمعدا

انیایا به معدای  نیییب درهم  و حیکا، بح  و  ناوص موجود با نسبا در کامل

 و بودا ووا با یااهم ایانیادر همه آنها  وجود دارد؛ چیاکه نفس، فییعی در صور،

 در چیاکه ستدد؛ین هم به لییحو وابل ایانتل  یمعان امار اسا هدف یدارا یتیواوع

-یم متبادر ذهن به کیاستای یمعدااز آ   و کددیم ا یب را کامل یحقق معدا کی

 در «ایانتل » ای «ایفعل» ای «کمال» یمعدا بود  یکاربید به لیید یسو از و شود،

 رانجامدیم دوم ایفعل و نفس فییعی
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