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تطبیق دارد .موجود به نحو مطلق به بالقوه بالهعل تقسیم مطشود از این ر این
تقسیم به جوهر اختصاصط ندارد ،اما از آنجا هه هموه معوانط موجوود (در معنوط
اَشفال مقوالت) به جوهر راجعند ،بحث از قوه فعل نیز نهایتواً بحوث از جووهر
بالقوه جوهر بالهعل است .تالش شده است نشان داده شود این معنا از اختصاصِ
بحث قوه فعل به جوهر هه در اینجا مورد نظر است ،غیور از معنوایط اسوت هوه
مورد نظر گر ه ا ل اسوت بنوابراین بورخالن آن دیودگاه ،اسوتقالل  Θرا نهوط
نمطهند.
هلمات هلیدی :قوه ،فعل ،ثتا ( ، )Θجوهر ،موجود ،مابعدالطبیعه

مقدمه 

 Θتنها جایط است هه ارسطو به نحو مستقل به مسئله قوه فعل پرداخته اسوت .در
این رابطه میتوان از جایگاه مسئله قوه فعول در فلسوهه ا لوط نیوز رسواله  Θدر
مابعدالطبیعه پرسش بحث هرد :چرا این بحوث بوه صوورت یوک مسوئله مسوتقل
برجسته شده در رساله مستقلط حرر شده است؟ این مسئله چه ارتباحط با مسوئله
اصلط ارسطو در فلسهه ا لط (مابعدالطبیعه) دارد؟ همچنوین آیوا قورار گورفتن  Θبوه
عنوان رساله نهم بعد از  Η Ζیا قرار گورفتن آن پویش از برخوط رسواالت دیگور
مابعدالطبیعه ،اتهاقط است یا ترتیبط حبیعط است؟ هر پاسخط هه به این مسئله داده
شود ،هم در درک ما از قوه فعل دخالت دارد هم در دیدگاه ما از فلسوهه ا الی
ارسطو مؤثر است.
در رابطه با تحلیل جایگاه بحث از قوه فعل در فلسهه ا الی ارسطو حوداقل بوه
سه دیدگاه مختلو در ادبیات فلسهط معاصر مط توان اشاره هرد :ا ل ،دیدگاهط هه قوه
فعوول را توضوویح تبیووین آنچووه ارسووطو در  Ζآ رده مووطدانوود(Guthrie, .

)11552:129د م ،دیووودگاهط هوووه قووووه فعووول را تفمیووول آنچوووه در  Ζآموووده
مطداند) .(Kosman, 1554; Johnstone, 2226سوم ،دیودگاهط هوه قووه فعول را
مسئله ای مستقل مطداند (Witt, 2229; Beere, 2225) .در رابطه بوا جایگواه  Θد

نظر هلط را میتوان از هم متمایز هرد -1 :مطابق دیدگاه ا ل د م Θ ،در ادامه Η Ζ
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قرار دارد آنها مجموعاً یک مسئله را مورد بررسط قرار دادهاند -2 .امّا مطابق دیدگاه
سوم Θ ،رسالهای مستقل است مسئلهای متمایز از  Ζرا بحث مط هند.

2

در این رابطه د مسئله جود دارد :اینفه چرا ارسطو اساسواً ایون مطلوب را بوه
عنوان یک مسئله حرر هرده رسالهای مستقل را به آن اختصاص داده است ،غیر از
آن است هه چرا در این قسمت این مسئله حرر شده است .به نظر موط رسود آنچوه
محل اختالن است ،پرسش د م است نه ا ل .ارسطو خود در آغاز  Θمطگویود هوه
موجود ) 9(to onاز یک حرن به مقوالت احالق مط شوود از حرفوط بوه حسوب
قوه)(kata dunamin

4

فعول (entelekheian)9اثور) 6.(1249b92-94بنوابراین

تقسیم قوه فعل همانند تقسیم جوهر عور ،،از تقسویمات موجوود اسوت .ایون
مطلب به یک معنط مهمترین بحث درباره قوه فعول اسوت ،یعنوط موجوود بمواهو
موجود بر د قسمت است یا به د نحو است :بالهعل بالقوه به تعبیری قوه فعل
از متعلقات بالذات موجودند .در اقع نفته اساسط در فلسهه ارسطو این است هوه ا
معتقد است تنها آنچه را ما به صورت مستقل بالهعل پیش ر داریم اقعیت نیست،
بلفه اقعیت حیطهای فراتر را در بر مطگیرد .ما اموری داریم هه اقعط هستند ،امّوا
بالهعل مستقل نیستند .این بخش از هستط

اقعیت ،همان اقعیت بالقوه است .به

عقیده ارسطو تنها با پط بردن فهم این الیه از اقعیت است هوه موطتووان مسوا ل
فلسهط متعدد از جمله حرهت را حل هرد .بنابراین یک تقسیم جود این است هوه
جود یا بالقوه است یا بالهعل در فلسهه ا لط هه بحث از موجوود بمواهو موجوود
است هامالً جا دارد هه از قوه فعل بحث شود رساله  Θجایط است هوه ارسوطو
این هار را انجام داده است.این مقدار از بحث چنودان محول اخوتالن نیسوت ،تنهوا
مشفلط هه در اینجا ممفن است مطرر شود ،محتووای رسواله  Θاسوت هوه شواید،
حداقل در نگاه ا ل ،انتظاری را هه از این بحث مط ر د برآ رده نمطهنود .بنوابراین
آنچه در اینجا محل بحث اشفال است این است هه چرا  Θدر این نقطه قرار گرفته
ارتباحش با مباحث دیگر چگونه است .در اقع بر اساس تحلیلط هه از این مطلب
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صورت مطگیرد پاسخط هه ارا ه مطشود موطتووان جایگواه Θرا در مابعدالطبیعوه
مشخص هرد .در این رابطه به د دیدگاه هلط مطتوان اشاره هورد هوه مطوابق یفوط
رساله Θدر ادامه رساله Ζاقع است

بنابراین قوه فعل اداموه بحوث جووهر در Ζ

است .مطابق دیدگاه د م  Θدر ادامه Ζقرار ندارد ،بلفه در هنار آن قرار موطگیورد
به بحثط مستقلط مطپردازد .در بررسط این د دیدگاه مطتوان د دسته از شوواهد
استداللها را مبتنط بر متن مابعدالطبیعه ارا ه هرد هه هر هدام یفوط از د دیودگاه را
تأیید مطهند .در اینجا مطتوان نظریه دیگری حرر هرد هوه از یوک حورن اسوتقالل
بحث قوه فعل را نشان دهد از حرن دیگر همچنان محوریت بحث جوهر موورد
تأیید قرار گیرد .در این دیدگاه بر اساس متن رساله  Εنیز ترتیب رساالت بعودی
استدالل مطشود به نظر میرسد عبارات مختلهط از مابعدالطبیعه هوه در ایون رابطوه
قرار مطگیرد بر اساس این دیدگاه به نحو منسجم قابل توضیحند.


دودیدگاهدربارهجایگاهبحثقوهوفعل 

الف-قوهوفعلادامهبحثجوهردرΖاست:مطابق یک تهسیر هه در شفل هلط آن
مورد حمایت د دیدگاه ا ل د م است ،مسئله قوه فعل در ارتباط مستقیم با مسئله
«جوهر چیست؟» قرار مط گیرد هه موضوع رساله  Ζاست .ایون تهسویر را موطتووان
7

اینگونه توضیح داد :ارسطو در تعریهط از فلسهه ا لوط موطگویود :علموط)(epistimi
جود دارد هه موجود بماهو موجود)(to on hi on

2

متعلقوات بالوذات آن (ta tutō

) 5 huparkhonta kathhotoرا مورد تأمل قرار موطدهود) .(1229a21-22از حرفوط
معتقد است هه ما یک امر عام مشترهط به نوام « جوود» هوه بوین هموه موجوودات
یفسان باشد نداریم ،بلفه موجود به صور مختلو ) 12(polakhōsاحالق مطشود ،یعنط
در رابطه با هر چیزی معنایط متهوا ت دارد منظوور از چیزهوای مختلوو ،مقووالت

مختلوو اسوت .امّوا ایون بوه معنوط اشوتراک لهوم همنوامط صورن نیسوت (ukh

)11 homōnumōsبلفه همه در ارتباط بوا یوک چیوز  (pros hen)12یوک حبیعوت
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خاص احد اصل احد قرار دارند به همین خاحر جوود بوه هموه آنهوا احوالق
مطشود این مبدء احد ،جوهر) 19(usiaاست ارسطو توضیح مطدهد چگونه هموه
مقوالت به اسطه ارتباحشان با جوهر موجود خوانده مطشوند).(1229a99-b12
بنابراین در بحث از موجود بماهو موجود ما عناصور موجوود (ta stoikheia tu
)ontos

14

علل نخستین )19(tas protas aitiasموجود بماهو موجود را بررسط مط

هنیم .یعنط مط پرسیم موجود چیست؟ موجود بودن برای چیزی ،فوار از آن هوه
چه چیزی باشد ،به چه معنط است؟ پاسخ این پرسش به این برمط گردد هه جوهر
چیست؟ ارسطو خود این مسئله را به همین صورت در  Ζ1حرر هرده است .به ایون
ترتیب رساله  Ζمتفهل پاسخ به این پرسش است هه «جوهر چیست؟» پرسشط هوه
با بنیان فلسهه ا لط مرتبط است .چون هر چیزی در ارتباط با جوهر موجود اسوت،
لط احالق موجود به جوهر از قبَل چیز دیگری نیست ،از حریق بررسط جوهر موط
توانیم تحقیق هنیم هه موجود چیست .ارسطو در رساله  Ζبه بررسط جواهر محسوس
مط پردازد ،بررسط این جواهر هه نخستین جواهری هستند هه ما با آنهوا موواجهیم،
مطتواند ما را به پاسخ این پرسش برساند هه «موجود چیست» یعنط موجوود بوودن
به نحوی هه جواهر موجود هستند موجود خوانده مطشووند چیسوت؟ ارسوطو در
تحلیل خود از جواهر محسوس آنها را مرهب از د جزء مطدانود :مواده صوورت.
این مسئله ما را با مشفالتط مواجه مطهند :ا ل آنفه حدت جووهر را هوه سوخت
مورد تأیید ارسطو است ،با اشفال ر بر مطهند ،یعنط جواهر خود مرهب از د چیز
دیگر خواهند بود .در این صورت تأهید ارسطو بر بنیادی بودن جوهر نیز قابل قبول
نخواهد بود ،چرا هه جوهر خود در ارتباط با چیزهایط مقدم بر آن قورار موطگیورد.
مسئله دیگر بحث هویت جواهر محسوس خواهد بود ،یعنط صورت هه ماهیت شطء
است غیر از ماده است هه صورت بر آن حمل مطشود این ارسطو را به اشفالط باز
مطگرداند هه خود ا به عنوان یک اشفال اساسط به فلسوهه افالحوون ارد سواخته
بود.
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در اینجا ارسطو سعط مطهند د عنصر مقوم جواهر یعنط مواده صوورت را بوه
نحوی توضیح دهد هه اشفاالت مذهور رفع شوند .ا در رساله  Ηبا توسل به مههوم
قوه فعل این اشفال را پاسخ مط دهد :ماده صورت یک چیزند هه یفط بوالقوه
دیگری بالهعل است ) .(1249a29-29بدین ترتیب در  Η6ارسطو مشخص مط هنود
هه مسیر حل اشفاالت باقط از  Ζچیست ،آن فهم رابطه ماده صورت به صورت
قوه فعل است .اهنون مطتوانیم توضیح دهیم هه چرا رساله  Θبعد از  Η Ζآموده
است نیز اینفه به حور خاصتر ،مسئله قوه فعول چوه نقشوط در فلسوهه ا الی
ارسطو دارد .در اقع پس از حرر اجمالط قوه فعل در  Η6به عنوان آخرین تحلیل
جوهر ،ارسطو در  Θاین مسئله را باز مطهند توضیح مطدهد هه قوه فعل به چوه
معنط است چگونه در ارتباط با یفدیگر قرار مطگیرند .این ا لین نقش قوه فعول
در تحلیل ارسطو از مسئله جوهر یا موجود است .امّا این بحث نقش دیگری نیوز در
تحلیل مسئله جوهر دارد .در خصوص جواهر این پرسش مطرر است هه آیوا تنهوا
جواهر محسوس موجودند یا جواهر غیر محسوس نیز جود دارند .ارسطو قا ل بوه
جواهر نامحسوس است ،بلفه آنها را مقدم بر جواهر محسوس مطدانود .آنچوه در Ζ

آمده تنها بحث از جواهر محسوس است اگر چه ارسطو تأهید دارد هه پرداختن به
جواهر محسوس جنبه مقدماتط دارد تا به جواهر نامحسووس بروردازیم(1297a12-

) ،16این مسئله در  Ζاتهاق نمطافتد .علت آن است هه هنوز مقدمات الزم برای این
بحث فراهم نشده است .در اینجاست هه قوه فعل نقش د م خود را در تبیین جوهر
ایهاء مط هند .فهم جوهر در قالب قوه فعل مقدموه ایون بحوث اسوت هوه چگونوه
جواهری جود دارند هه فعلیت محض صورت محضند چگونه ایون جوواهر بور
جواهر محسوس تقدم دارند علت آنها هستند .به این ترتیب مسئله قوه فعل نقش
اساسط در پاسخ ارسطو به پرسش «جوهر چیست» دارد به تبع آن جایگاه رساله
 Θدر حرر فلسهه ا الی ارسطو مشخص موط شوود Θ.آنچوه در  Ζآموده اسوت را
تفمیل مطهند مقدمات بحث  Λرا فراهم مطآ رد .بدین ترتیب این چند رساله یک
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مسئله احد را پط مطگیرند

121
در صدد پاسخ به آن هستند ،مسئلهای هه در آغواز Γ

مطرر شد :بررسط علل مبادی موجود بماهو موجود.
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تحلیلط هه در اینجا ارا ه شد در یک نگاه هلط مورد قبول بسیاری از محققوان

شارحان فلسهه ارسطو است 12،امّا در مقابل این نظر هه مسئله قوه فعل را در ادامه
تحویلِ سؤالِ موجود چیست به جوهر چیست تحلیل مط هند ،نظور دیگوری جوود
دارد هه مسئله قوه فعل را مستقل از بحث تحلیل جوهر مطداند.
ب-قوهوفعلبحثیمستقلازبحثجوهردرΖاس :در این تحلیل پطگیری بحث
مقوالت پرسش «جوهر چیست؟» فقط یک جنبوه از بحوث از موجوود را شوفل
مطدهد .زمانط هه تحلیل هردیم جوهر چیست ،هنوز بحث ما درباره «موجود» پاسخ
نیافته است .به عبارتط جود شناسط ارسطو بر خالن آنچه رایج است مسوا ی بوا
جوهرشناسط نیست.
نقطه عزیمت این نظر را مطتوان آغاز Θ1دانست ،جایط هوه ارسوطو بوه صوراحت
بحث قوه فعل را در مقابل بحث مقوالت جوهر قرار مطدهد:
«بنابراین درباره آنچه به نحوو مقودم

جوود دارد )(prōtōs ontos

15

هموه مقووالت دیگورِ

موجود هه به آن راجعند ،بحث شد ،درباره جوهر (زیرا به حسب مههومِ جوهر موجودات دیگر
[موجود] خوانده مطشوند ،مفمم ،مفیو سایر چیزهایط هه به همین نحو خوانده موطشووند،
زیرا همه آنها شامل مههوم جوهرند ،به همان نحوو هوه در گهتارهوای پیشوین گهتویم) چوون
موجود گهته مطشود از یک حرن به این چیز ) 22(to tiیا هیهیت یا همیت از حورن دیگور

به حسب قوه فعل اثر ،درباره قوه فعل بررسط خواهیم هرد» ).(1249b27-94

بر اساس این متن مط توان گهت تقسیم موجود به مقوالت یعنط جوهر سایر اعرا،
غیر از تقسیم موجود به بالقوه بالهعول اسوت .هسوانط هوه بحوث قووه فعول را در
چارچوب بحث از جوهر تحلیل مطهنند این تمایز را نادیده مطگیرند اسوتقالل ایون
بحث را از بین مطبرند ،در حالط هه بحث از جوهر اعرا ،یک قسومت از تحقیوق
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ارسطو از موجود را شفل مطدهد بحث از قوه فعل قسمت دیگر را .مودافعان ایون
نظر ،سخن ارسطو در آغاز  Θرا مؤید این مطلب مطدانند.

یت) 21(Witt, 2229:4-5هه از استقالل بحث قوه فعل دفاع موطهنود معتقود

است ارسطو د بحث درباره موجود دارد :یفط انواع موجود دیگر انحاء موجود.

22

بحث ا ل بحث از انواع مقوالت است بحث د م بحث از قوه فعل .بوه عقیوده ا
هدن جودشناسط هه ارسطو از بحث قوه فعل دارد غیر از آن چیزی است هوه از
بحث جوهر دارد .تصویری هه ارسطو مبتنط بر بحث قووه فعول از اقعیوت ارا وه
مطهند یژگطهای اساسط دارد هه اگر در بحث «جوهر چیست؟» خوود را محود د
هنیم ،آن خصا ص برای جود
هه معنای جود

اقعیت متحقق نخواهد بود .بنابراین ر یفردهوایط

جودشناسط نزد ارسطو را مسا ی با تحقیق از جوهر موطداننود،

اشتباه است .جنبههایط از اقعیت نزد ارسطو جود دارد هه در قالب جوهر عر،
نمطگنجد ،بلفه صرفاً بر اساس قوه فعل قابل حرر توضیح است .بوه عقیوده ا
نگاه به موجود از جهت قوه فعل ا الً اقعیت هستط را بوه صوورت یوک نظوام

هامالً سلسله مراتبط(29تشفیفط) تصویر مطهند ،ثانیاً در نتیجه ،مهاهیم ارزشوط را
به نحو در نط ذاتط در هستط جای مطدهد ).(Witt, 2229: 9&5
دیدگاه دیگری هه رساله  Θرا در عر Ζ ،مطداند نه در ادامه آن ،نظریهای است

هه بیر) 24(Beere, 2225:22-29ارا ه هرده است .نظریه بیر همانند نظریه یت مسوئله
قوه فعل را به صورت مسئلهای مستقل از مسئله جوهر تحلیل مطهند ،امّا نسبت بوه
دیدگاه یت پیچیدهتر است بنا بر فر ،قبول به نحو مشخصتر جودیتور نشوان
مطدهد هه مسئله قوه فعل چه نقشط در مسئله موجود دارد .نظریه یت صرفاً برخط
خصا ص را برای ساختار هستط در نظر ارسطو بدنبال داشت ،یعنوط سواختار سلسوله
مراتبط ارزشط هه به ادعای ا بد ن فر ،استقالل بحث قوه فعل نمطتووان آن را
توجیه هرد .امّا نظریه بیر ،در خصوص استقالل رساله  ،Θتالش مطهند نشان دهد هوه
بحث قوه فعل چه مسئله اساسط را در بحث موجود هدن قرار داده است .به عقیوده
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ا حرر مسئله قوه فعل در راستای تحلیل نسبت جود فعل 29است .ا علط رغوم
آنفه نسبت  Θرا با  Η Ζنهط نمطهند ،اما نمطپذیرد هه هدن اصلط ایون رسواله در

ارتباط با مسئله مطرر شده در آن رساالت است 26.ا  Θرا در ادامه رساله سوفسطا ط
افالحون قرار مطدهد .به عقیده ا مسئلهای هه رساله سوفسطا ط را در این رابطه قورار
مطدهد ،مشفلط است هه افالحون در خصوص «موجوود» حورر موطهنود .افالحوون
مشفلط را در بررسط اقعیت یا موجود در قالب نزاع بین ایزدان غولها (جنهوا)

27

حرر مطهند .در اسطورههای یونانط غولها موجوداتط زمینط ،ناقص زشت هستند
در مقابل ایزدان موجوداتط زیبا هاملند .در اینجا افالحون این د گر ه را بوه عنووان
نماینده عالم مادی غیر مادی آ رده است .یک حرن سعط دارد همه چیوز را پوایین
بفشد ،زیرا معتقد است هه موجود اقعط محسوس قابل لمس است .اینها اقعیوت را
مسا ی با جسم مطدانند ،اگر هسوط از اقعیوت غیور موادی سوخن بگویود گووش
نمطدهند (246a-b).به این ترتیب اگر بخواهیم به تعبیر ارسطویط بگوییم عقیوده آنهوا
این است هه موجود بودن یعنط مادی بودن پاسخ اینفه موجود چیست این است هوه
موجود جسم است ماده 22.اما در حرن مقابل هسانط هستند هه معتقدنود اقعیوت از
صورتهای عقالنط بد ن جسم تشفیل یافته است) (246bافالحون بوه بررسوط ایون
مسئله ادامه مطدهد در تأیید اینفه اقعیت غیر محسوس جود دارد بحوث نهوس
خرد عدالتط هه بواسطه نهس حضور دارد را مطرر موطهنود هوه نموطتووان آنهوا را
محسوس جسمانط دانست) .(246e-247bسرس این پرسش را مطرر مطهند هه چه
چیزی بین اقعیت محسوس نامحسوس مشترک است این پیشنهاد را مطدهود هوه
چیزی اقعیت دارد هه یک نیر یط ) (dunaminداشته باشد ،چه نیر ی توأثیر چوه
تأثر هر چند به همترین اندازه .بنابراین موجودات چیزی جز توان ) (dunamisنیستند.
یعنط توان قوه داشتن ،مالک اقعیت داشتن است) .(247eاما حرن دیگر(ایزدان) هه
بین شدن

جود اقعط تمایز قا لند به این تعریو رضایت نخواهند داد ،زیرا نیور ی

تأثیر یا تأثر متعلق به شدن است با جود اقعط ناسازگار).(242c

25

124
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به عقیده بیر ارسطو در  Θدنباله نزاعط را پط مطگیرد هه در اینجا بوین ایوزدان
غول ها است ،درباره اینفه آیا مالک هستط ثبات است یا قابلیت توانِ فعل .بحوث
قوه فعل ارسطو به عقیده ا پط گیری مسئله جود فعل است .ارسوطو بوا قا ول
شدن به جود بالقوه به نحوی موضع غولها را مطپذیرد هه یک نوع اقعیت جوود
دارد هه با توان قابلیت مرتبط است .عال ه بر آن مط پذیرد هه ایون نووع اقعیوت
مختص امور مادی ،جسمانط محسوس است .امور مادی در حرهتند آنچه حرهت
مطهند جود بالقوه دارد .البته ارسطو تصورش از قوه پیچیدهتر از آنچیزی است هوه
افالحون حرر هرده بود .مثالً ارسطو به قوههایط اشاره دارد مانند دیدن زیسوتن
آنها را در مقابل قوههایط قرار مطدهد هه فعلیتشان حرهوت اسوت .از حورن دیگور
ارسطو از فعلیتط هه حرهت بود به جود بالهعل مطرسد .مشفلط هه افالحون مواجه
بود آن بود هه حیات عقل نوعط حرهت را برای موجودات مثوالط الزم موطآ رد.
ارسطو به جای حرهت از جود بالهعل استهاده مط هند حیوات عقول را فعلیوت
مط داند ،اما حرهت نه .نفته دیگر آنفه حتط در موجودات محسوس نیز هه اقعیوت
بالقوه تحقق دارد این بالقوگط در ذیل فعلیت است .یعنط همواره فعلیتط هست هه این
قوه ،قوه آن است .اگر این قوه حقیقط است بهرهای از جود دارد ،امّا فعلیت آن به
جه باالتری از اقعیت برخوردار است بواسطه این فعلیوت آن قووه نیوز اقعیوت
دارد).(Beere: 9-17

بررسیدودیدگاه 
دیدگاههای مختلهط درباره نقش مسئله قوه فعل در فلسهه ا الی ارسطو جایگاه
رساله  Θدر مابعدالطبیعه بیان شد .اهنون نوبت ارزیابط نقد این نظریات اسوت :در
ابتداء این نفته را متذهر مطشوم هه غالباً هسوانط هوه در ایون رابطوه اتخواذ موضوع
داشتهاند به جوانب مسئله نررداختهاند ،یعنط ا الً عدم توجه به تطبیق موضع خود بوا
سایر اجزاء نظام فلسهط ارسطو ثانیاً مهمتر عدم توجه به عبوارات تصوریحات

جایگاه ثتا ( )Θدر مابعدالطبیعه

129

ارسطو هه در این رابطه قرار مطگیرد .اگر چه احصاء همه مواردی هه از آثار ارسطو
در این رابطه قرار مطگیرد در اینجوا امفوانپوذیر نیسوت ،امّوا نگواهط اجموالط بوه
مابعدالطبیعه عبارات قابل توجهط را نشان مطدهد هه مطتوانند در ایون رابطوه قورار
گیرند .به نظر مط رسد بر اساس این عبارات حداقل در نگاه ا ل ،د نوع استدالل را
مطتوان پیش برد هه در نقطه مقابل هم قرار مطگیرند .مطابق یفط استقالل بحث قوه
فعل نتیجه مطشود مطابق دیگری عفس آن .امّا معموالً هسانط هه در این رابطوه
اتخاذ موضع هردهاند فقط به مطالبط نظر داشتهانود هوه در اثبوات نظرشوان اسوت
تحلیلط از مطالبط هه مطتواند مبنای استدالل مخالو قورار گیورد ارا وه نموطدهنود.
نخست تالش خواهد شد بر اساس سخنان ارسطو استداللط را پیش ببریم هه قووه
فعل را بحثط هامالً مستقل نشان مطدهد.
ارسطو در  ،Δرساله پنجم مابعدالطبیعه ،هه در سراسور آن بوه اصوطالر شناسوط
مطپردازد ،فصل ههتم را به معانط «موجود» اختصاص داده است چهار احوالق را
برای موجود بر مطشمارد1 :و آنچه بالعر ،است؛ 2و آنچه بالذات است؛ 9و آنچوه
صادق یا هاذب است؛ 4و آنچه بالقوه یا بالهعل است .مطتوان گهوت ارسوطو احوالق
جود هستط را در ساختار بیانط « Xاست» توضیح مطدهد با این توضیح هه ا الً
در نظر ارسطو « جود» هیچگاه به نحو مطلق بفار نمطر د یعنط « جود» «بودن»
« جود داشتن» همواره «چیزی بودن» است« .آنچه است» ،یعنط محمول ،بیان گر
یفط از چهار مورد فوق است .ا لین مورد از بفار بردن «است» آن است هه موضوع
بالعر ،است (بالعر ،چیزی است) مثالً انسان هنرمند است ،در مقابل مواردی هوه
بالذات است ،مثالً سقراط انسان است .مورد د م در جایط است هه چیوزی بالوذات
است (چیزی بالذات چیزی است) هه این نوع بودن خود به معنط یفوط از مقووالت
بودن است یعنط جوهر بودن یا عر ،بودن .در اینجا هاربرد «است» داللت بر ایون
دارد هه موضوع جوهر است یا عر ،هدامیک از اعرا .،در موورد سووم قتوط
«است» را بفار مطبریم منظور بیان صدق قضیه است ،مثالً افالحون شاگرد سوقراط
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است در اینجا «است» « جود» بیان اتصال بین افالحون شواگردی سوقراط در
ففر ماست زمانط هه مطگوییم سقراط شاگرد افالحون نیست ،یعنط در ذهن ما بین
سقراط شاگردی افالحون اتصال قا ل نیستیم .معنای چهارم «است» بالقوه بودن یا
بالهعل بودن است .مثالً مطگوییم انسان از لحظه تولد حساس است یعنط بالقوه دارای
حس است .بر این اساس باید گهت در نظر ارسطو تقسیم جود به بوالقوه بالهعول
غیر از تقسیم جود به جوهر عر ،است ،چرا هه ارسطو این د را به عنوان قسیم
یفدیگر ذهر هرده است .امّا آنچه ارسطو در ادامه مابعدالطبیعه انجام موطدهود ،ایون

مطلب را به نحو قویتری تأیید مطهند .ا در  ،Εرساله ششم ،در فصل ا ل موضووع
تحقیق علمط هه پیش ر دارد ،یعنط فلسهه ا لط را بیان مطهند هه عبارت است از
بررسط علل مبادی موجودات از آن جهت هه موجودند .سرس در فصل د م ،همان
چهار احالق موجود را هه در  Δ7بیان هرده بود بازگو مط هند

92

در هموان فصول

بررسط موجود بالعر ،را آغاز مط هند ،اگر چه تذهر مط دهد هه این معنای جوود
موضوع هوی مطالعوه ای نیسوت نشوانه آن ایون اسوت هوه هوی دانشوط بوه آن
نمووطپووردازد) .(1226b9-9بنووابراین در اینجووا بحووث ارسووطو از موجووود بووالعر،
استطرادی است برای مشخص هردن آن است .ارسطو بحث خود را در فصل سووم
نیز ادامه مطدهد در فصل چهارم به موجود به معنط صادق مطپردازد

91

در پایان

این فصل هوتاه مطگوید:
« موجود به عنوان بالعر ،به عنوان صادق را باید رها هنیم ،زیرا علت یفط ،نامعین است
علت دیگری انهعال ففر است ،هر د اینها ابسته به جنس دیگرموجودنود

(to loipon

 genos tu ontos)92هی یک داللت بر یوک حبیعوت عینوط خواص از جوود ندارنود.
بنابراین باید اینها را رها هنیم علل مبادی خود موجود را از آن جهت هه موجود اسوت
بررسط هنیم» ).(1227b92-1222a4

بنابراین ارسطو د احالق جود را هنار گذاشت ،امّا درباره د معنای دیگور سوخنط
نگهت این بدان معناست هه د معنای باقط مانده در ارتباط با موجوود بوه معنوای
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مورد نظر هستند جزء بررسط موجود بماهو موجودند .ا رساله Εرا در اینجوا بوه
پایان مط برد بالفاصله  Ζآغاز مطشود هه در آن بوه بررسوط موجوود بوه معنوای
مقوالت البته با محوریت جوهر میرردازد .ارسطو مقوالت دیگر یعنط معانط مختلو
موجود در این احالق را به یک معنط از موجود یعنط جود جوهری ارجاع مطدهود
به بررسط علل مبادی جوهر مطپردازد بحث خود را در فصول  17بوه پایوان
مطرساند .امّا در رساله بعدی یعنط  Ηد باره مسئله  Ζرا پط مطگیرد سعط مطهند
خالصه جمعبندی از آنچه در  Ζآمد ارا ه دهد در ضمن پارهای ابهاموات را هوه
شاید به نظر برخط هنوز باقط است ،توضیح بیشتری دهد .ارسطو  Ηرا چنوین آغواز
مطهند:
«اهنون باید از آنچه گهته شد نتیجهگیری هنیم نفات اصلط را جمعبندی تحقیق خوود را
به پایان برسانیم» ).(1242a9-4

آخرین فصل  Ηدرباره حدت تعریو در خصوص جوهر است در آخرین جمالت
این فصل چنین مطخوانیم:
«علت 99آن است هه این افراد بدنبال علت حدت تموایز بوین قووه فعول هسوتند ،اموا
همانطور هه گهته شد ماده قریب صورت یک چیز هستند هه یفط بالقوه دیگری بالهعول
است» ).(1249b16-15

سرس رساله هشتم به پایان مط رسد رساله نهم Θ ،به مسئله قوه فعل اختصاص
مطیابد .ارسطو  Θرا با این مطلب آغاز مطهند هوه دربواره موجوود نخسوتین یعنوط
جوهر هه همه مقوالت به آن راجعند بحث شد .اما چون موجود از یک سو به جوهر
سایر مقوالت احالق مطشود از سوی دیگر به حسب قوه فعول اثور احوالق
مطشود ،به بررسط قوه فعل مطپردازد .سراسر رساله  Θبه همین بحث اختصاص
دارد 94.بر اساس این مقدمات باید گهت هه مسئله قووه فعول رسواله  Θمسوتقل
است .زیرا ا الً احالق موجود به قوه فعل در عر ،احالق آن بوه مقووالت آموده
است .ثانیاً ارسطو د احالق موجود یعنط موجود بالعر ،موجود به معنط صوادق
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را هنار گذاشت ،امّا درباره د احالق دیگر سخن نگهت در پایان  Εتصریح داشت
هه اهنون باید به بررسط خود موجود برردازیم .ثالثاً ارسطو د رساله مستقل در هنار
هم به هر یک از این د معنط اختصاص داده است .رابعاً آنچه در آغاز  Θآمده نشان
مطدهد هه بحث مستقلط آغاز شده آنچه در اینجا آمده هوامالً بوا نحووه برخوورد
ارسطو با قوه فعل در  Ε Δهه آن را در عر ،جوهر عر ،قورار داد تطبیوق
مطهند.
برخط جمالت پایانط  Ηرا هه ارسطو در حل مسئله حدت جوهر از تعابیر قووه
فعل استهاده هرده است ،به این معنط گرفته اند هه رساله نهم بسط توضویح ایون
نفته است) (Gill, 1525: 5&171-172چون این نفته در ذیل مسئله جوهر است
هل رساله  Θتوضیح ذیلط بر  Ζاسوت .امّوا ایون اسوتدالل درسوت نیسوت ،زیورا
همانطور هه ر ند بحث نشان مطدهد  Θدر هنار  Ζاست فرضاً اگر جمالت پایانط
 Ηرا در نظر نگیریم ،باز هامالً این انتظار جود دارد هه معنای دیگر موجوود را هوه
ارسطو در  Εبیان هرد مورد تحقیق قرار دهد .به نظر مطرسد تقارن جمالت پایانط Η

هه از قوه فعل سخن به میان آ رده با رساله  Θهه بحث از قوه فعل است ،اتهاقط
است نشانگر رابطه خاصط نیست .البته بحث قوه فعل مطتواند در حل بسویاری
از مسا ل ف لسهه ارسطو از جمله حدت جوهر مورد استهاده قرار گیرد ،امّا مسئله
مذهور خصوصیتط ندارد.
در  Λ9نیز ارسطو مطلبط آ رده هه داللت بر استقالل بحث قووه فعول دارد .در
ابتداء الزم به ذهر است ارسطو در  Λ4این مسئله را مطرر مطهند هه علل مبوادی
موجودات به یک معنط مختلو است به یک معنط ،اگر به نحو هلوط بوه حسوب
تشابه سخن بگوییم ،احد است .مثالً سه مبدء جود دارد ،صورت ،فقدان ماده ،اما
هر یک از اینها برای هر جنسط از اشیاء متها ت اسوت .ارسوطو در آغواز  Λ9موط

گوید برخط موجودات مستقل جدا ) 99(khōristaهستند برخوط نوه .گور ه ا ل
جوهرند از همین ر علل جوهر ،علل همه موجودات اسوت).(1272b96-1271a1
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چون همه موجودات به اسطه یک نوع موجود یعنط جوهر ،موجود هستند بنوابراین
علل جوهر ،علل همه موجودات است .علل جووهر عبارتسوت از مواده صوورت.
سرس ارسطو چنین ادامه مطدهد هه به معنایط دیگری نیز به حسوب تشوابه ،اشویاء
دارای مبادی احد هستند این مبادی احد فعل قووه هسوتند) .(1271a9-9در
اینجا نیز ارسطو با قوه فعل به نحوی برخورد هرده هه اسوتقالل آن را موطرسواند.
زیرا حدت مبادی بر حسب قوه فعل را غیر از حدت مبوادی بور اسواس علول
جوهر هه همان ماده صورت هستند دانسته است .اگر سخن هسانط را هه مطگویند
قوه فعل صرفاً تعبیر دیگری از ماده صورت است ،برذیریم در این صورت قوه
فعل نیز صرفاً علل جوهر خواهند بود بنابراین سخن ارسطو در این هه «به معنایط
دیگر» نیز مبادی احد مط توانند باشند جهط نخواهد داشت.
اگر بحث به همینجا ختم مطشد ،استداللط هه تا اینجا پیش بردیم هافط بود تا اینفه
استقالل بحث قوه فعل در تحقیق موجود بماهو موجود را نشان دهود .امّوا از حورن
دیگر مطتوان استداللط شفل داد هه خالن این مودعا را تأییود موطهنود .ارسوطو در
تعریو آنچه برای ما تحت عنوان مابعدالطبیعه شهرت دارد البته ا آن را فلسهه ا لوط
مطداند سخنان متها تط دارد .امّا آنچه مسلم است ارسطو فلسهه ا لط را یک علم تلقط
مطهند بنا به دالیلط مطتوان دقیقترین تعریو از این علم را بحث از موجود بمواهو
موجود دانست هه البته ارسطو نیز به این تصریح دارد .امّا اگر موجود به د نحو هوامالً
متمایز احالق شود هر یک از آنها بحثط مستقل در باب موجوود را الزم بیا رنود بوا
این سؤال مواجه مطشویم هه ارتباط این د بحث مسئله با یفدیگر به چه نحو است
چگونه مطتوان حرر فلسهه ا لط را به عنوان علمط احد تبیین هرد؟ در اینجوا اگور
بخواهیم از فلسهه ا لط به عنوان یک علم سخن بگوییم باید ارتباط بین این د بحوث
تبیین شود .امّا آنچه بر مشفل مطافزاید آن است هه ارسطو قا ل به چیزی به نام جود
مطلق نیست .ارسطو در آثار مختلو خود بارها تأهید هرده است هه چیز احدی به نام
جود نداریم هه چیزهای موجود در آن مشترک باشند.
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«هی چیز عام متمایز از جوهر سایر مقوالت جود ندارد» ).(1272b1-2

«اما ممفن نیست هه احد ) 96(to henیا موجود جنس موجودات باشند» ).(552b22
« چون اشیاء به همان حرق مختلهط هه موجود خوانده مط شوند ،خیر نیز خوانده مط شوند...
اضح است هه نمط تواند چیز هلط

احد در همه آنها[به عنوان خیر] جود داشته باشود»

(اخالق نیفوماخوسط.)1256a29-22 ،
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البته الزم به ذهر است هه تعدد احالق موجود را ارسطو در د حووزه مطورر هورده
است :یفط در چهار احالقط هه از  Ε Δبیان شد دیگر در خصوص یفط از ایون
چهار هاربرد ،یعنط آنجا هه موجود در خصوص مقوالت بفار رفته اسوت .پوس ا الً
جود در این چهار معنا1 :و جود بالذات؛ 2و جود بالعر،؛ 9و جود بوه معنوای
صادق؛ 4و جود به معنای بالقوه بالهعل ،به حرق مختلو احالق مط شود ثانیاً در
خود مورد ا ل نیز جود به حرق مختلو احالق مطشود ،گاهط به معنط جوهر است
گاهط به معنط هیو ،هم  ...است .آنچه از ارسطو نقل شد هوه جوود اموری عوام
نیست ،بلفه در هر مورد ،احالق آن معنایط متها ت دارد ،عمدتاً در رابطه بوا مسوئله
د م یعنط احالق جود به مقوالت مختلو است ،امّا عیناً مطتوان آن را درباره تعودد
احال ق جود به چهار معنط اصلط نیز صوادق دانسوت .زیورا در هور صوورت چیوز
احدی به نام « جود» نداریم هه بخواهد حودت بخوش بحوث از موجوود بمواهو
موجود باشد .بنابراین حدت این علم از د جهت مورد خدشه است :ا ل د معنای
مختلو جود یفط به معنط جود مقوالت دیگری به معنط جود بالقوه بالهعل
دیگر ده معنای جود در ده مقوله .ارسطو در  Γ2به همین مسئله توجوه موطهنود
مطگوید اگر چه موجود به معانط مختلو به هار برده مطشود ،امّا احوالق جوود بوه
نحو اشتراک لهظط نیست سرس نه بر اساس قا ل شدن به یک امر احد مشترک،
بلفه بطریقط دیگر سعط مطهند ارتباط معانط مختلو موجود را تبیین هند .اگور ایون
ارتباط تبیین نشود احالق موجود در موارد مختلو به اشتراک لهم اسوت در ایون
صورت موجود نمط تواند موضوع علم احدی باشد بنابراین فلسوهه ا لوط جوود
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نخواهد داشت .امّا ارسطو معتقد است نوعط دیگر از نسبت ،غیر از اشتراک در یوک
امر احد عام ،بین امور متعدد مط توان فر ،هرد هه این نسوبت موطتوانود آن را
موضوع علم احد قرار دهد به سبب همین نسبت است هه یک مههوم بر همه آنها
مطتواند احالق شود.
«زیرا اینگونه نیست هه تنها چیزهایط هه به حسب امر احود)[ 92(kath henآنچوه هسوتند]
خوانده مط شوند ،موضوع علم احدی باشند ،بلفه همچنین چیزهایط هه در رابطه بوا یوک
حبیعت احد هستند [موضوع علمط احدند]»).(1229b12-14

به عقیده ارسطو احالق موجود بر موجودات مختلو ،جوهر اعرا ،،از نوع رابطه
د م است .هویت ماهیت اعرا ،در ارتباط نسبت با جوهر است .بنابراین احالق
موجود به آنها نیز در گر نسبت با جوهر است .امّوا جووهر مسوتقل هوویتش بوه
حسب خود است .بنابراین جود جوهر در نسبت با چیز دیگری قرار نمطگیرد.
«موجود نیز به حرق مختلو احالق مطشود اما همه در نسبت با یک مبدء احود ،برخوط
چون جوهرند موجود خوانده مطشوند ،برخط چون انهعاالت جوهرند ،برخط چوون حریقوط
بسوی جوهرند یا فسادها یا عدمها یوا هیهیوات یوا سوازنده یوا مفوونِ جوهرنود یوا». ...
).(1229b9-5

ارسطو در  Ζ1نیز این مسئله را بیان هرده است هه احالق موجود بور هوم هیوو
سایر تعینات به سبب آن است هه آنها هیهیت ،همیت سایر تعینوات موجوود یعنوط
جوهر هستند) .(1222a12-22بنابراین آنچه محور احالق موجود است ،جوهر است
سایر چیزها چون نسبتط با جوهر دارند موجود خوانده مطشووند بودین ترتیوب
موجود مشترک لهظط نیست مطتوان از علم موجود بماهو موجود سخن گهت .پس
اگر فلسهه ا لط علم به موجود بماهو موجود است این در صورتط ممفن است هوه
احالق موجود ،حداقل در موارد مورد نظر ،به صورت اشتراک لهظط نباشد ،اگر امر
احد عامط به نام جود نداریم ،بلفه یک حبیعت احد داریم هه در مرتبه نخست،
احالق موجود به آن حبیعت احد صورت مطگیرد در مرتبه ثانط به چیزهایط هوه
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در نسبت با آن حبیعت احد هویت مطیابند ،پس بحث از موجود بماهو موجود بوه
یک معنط منحصر در جوهر خواهد بود این نتیجه حاصل مطشود هه بحث مستقل
دیگری نمطتوان درباره موجود فر ،هرد ،چرا هه حدت فلسهه ا لط بهم مطریوزد.
بر اساس این استدالل مطتوان از این نظر دفاع هرد هه بحث قوه فعل بحث مستقلط
نیست در ذیل بحث از جوهر خواهد بود .ارسطو در پایان  Ζ1نیز سخنط مطگوید
هه تأییدی بر همین مسئله است ا مطگوید:
«سؤالط هه همواره بوده ،هست خواهد بود همواره موجب سرگشتگط است ،این است هه
موجود چیست این بدین معنط است هه جوهر چیست»).(1222b2-4

دفاعازاستقاللبحثقوهوفعلبراساسمتنرستالهΕوترتیت رستا
بعدی 



اهنون در ضعیتط قرار گرفتیم هه د استدالل مختلو ،استقالل بحث قووه فعول را
اثبات نهط مط هنند .با این جود به نظر مط رسد بنا به دالیل ذیل باید از استقالل
بحث قوه فعل دفاع هرد:
 1و گهتار ارسطو در استقالل بحث قوه فعل از صراحت باالیط برخوردار است ،امّا
اینفه این بحث نمطتواند مستقل باشد باید ذیل جووهر قورار گیورد بوا نووعط
تحلیل استدالل حاصل شد تقریباً باید گهت ارسطو صوراحتاً ایون را نگهتوه
است ،جز آنچه در پایان  Ζ1آمده است هه مسئله «موجود چیست» را به «جوهر
چیست» تحویل مطهند .اما بحث از چیستط موجود تنها بررسط علول مبوادی
صوری موجود است همچنان مطتوان از علت تفون یا علت محرک موجود نیز
پرسش هرد .بحث از قوه فعل ا الً مربوط به تفون موجوودات اسوت .توضویح
آنفه ارسطو در  Εپس از هنار گذاشتن د معنای جود ،د معنای دیگر را حهم
مطهند :یفط جود به معنط مقوالت مختلو دیگری جود به معنط بالقوه بودن
یا بالهعل بودن .سرس در  Θ Ζبوه تحلیول تبیوین ایون د نووع «بوودن»
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مطپردازد ،یعنط علل مبادی موجود در معنای مقوالت علل مبادی موجود
در معنای قوه فعل .در اقع در موجودات د نوع «بودن» متحقق است یا به
عبارتط موجودات را از د منظر میتوان نگریست .یفط آنفه نبودهاند سرس به
جود آمده اند یا هستند سرس از بین میر ند؛ دیگور آنفوه هسوتند تعینوط
دارند ،به این معنط هه هر شیئط یک چیزِ خاص است متمایز از هر چیزِ دیگر.
ارسطو موجودات را از هر د نظر جستجو مطهنود .بحوث قووه فعول ،ا الً در
رابطه با موجودات از منظر نخست است یعنط اینفه اشیا ط جوود دارنود ،موثالً
نبودهاند سرس جود یافتهاند .ا این تفون پیدایش موجودات را تحت عنوان
فعلیت یافتن قوه تعبیر مطهند .علت جود هر موجود به این معنط ،امری فراتر از
خود آن موجود است ،یعنط علت فاعلط یا محرک .اما تبیین موجودات از منظور
د م به نحو دیگری است ،در اینجا جود هر موجودی علتط فراتر از خود ندارد.
هر چیزی بحسب خود آن است هه هست ،بحث از جوهر همین مطلب است.
2و در  Γ2نیز  Ζ1هه ارسطو سعط مطهند جوهر را محوور حلقوه صول احوالق
موجود قرار دهد ،بحث بر سر معانط مختلو جود در بین مقوالت است نه احالق
مختلو جود در مرحله ا ل .یعنط همانطور هه گهته شد جود در نظر ارسوطو بوه
چهار معنط بفار مطر د هه یفط از آن چهار معنط جود به معنوط صوور مقووالت
است .سرس این معنا از موجود خود به ده معنط تقسیم مطشود .در اینجاسوت هوه
ارسطو جوهر را محور احالق موجود قرار داده است نه در قسمت ا ل.
9و ارسطو علط رغم آنفه تالش هرده است معانط مختلو جود در بین مقووالت را
به نحوی به هم مرتبط هند ،امّا چنین هاری را در خصوص معانط مختلو جوود
در مرحله ا ل ،یعنط چهار معنط هه در  Ε2بیان شد ،انجام نداده است .این نشان
مط دهد هه به نظر ارسطو تعدد معانط جود در میوان مقووالت اگور ارتباحشوان
تبیین نشود مط تواند حدت فلسهه ا لط را به عنوان یک علم با مشوفل مواجوه
هند ،امّا احالق موجود به مقوالت به قوه فعل چنین سؤال مشفلط را پیش
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نمط آ رد بنابراین سخنط در این رابطه حرر نفرده است .یعنط چنوین سوؤالط
درباره مقوالت سؤالط درست بجاست نیاز به پاسخ تبیینط جودا دارد .امّوا
چنین سؤالط درباره قوه فعل مقوالت سؤال درستط نیست فقط هافط است
توضیح دهیم هه احالق جود به مقوالت یعنط چه احوالق جوود بوه موجوود
بالقوه بالهعل به چه معنط است .در اقع موجود بالقوه موجود بالهعل د نووع
موجود دیگر نیستند هه در هنار مقوالت قرار گیرند ،بلفه د نحو جود یوا د
مرحله از جود هستند هه هر یک از مقوالت مطتوانند بوه آنهوا متصوو شووند.
مقوالت مختلو با هم تباین بالذات دارند نمطتوانند با یفودیگر جموع شووند.
حال این سؤال مطرر است هه موجود بودن هر یک از اینها چگونه مطتوانود بوا
موجود بودن دیگری رابطه داشته باشد؟ امّا قوه فعل از این سنخ نیسوتند بلفوه
هر یک از آنها مط تواند بالهعل باشد یا بالقوه .لذا در اینجا بحث بور سور د امور
متباین نیست هه بخواهیم ارتباحشوان را تبیوین هنویم .ارسوطو در ابتودای Θ12

مطگوید:
«موجود الموجود گاهط بحسب اَشفال مقوالت احالق مطشود گواهط براسواس بوالقوه
بودن بالهعل بودن این مقوالت یا اضداد آنها»).(1291a94-b1
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همانطور هه گهته شد تقسیم موجود به بالقوه بالهعل با تقسیم موجوود بوه مقووالت
متباین قابل جمع است بدین نحو هه هر یک از آنها یا بالقوه است یا بالهعل.
4و اگر چه بالقوه بودن بالهعل بودن درباره جود هر یک از مقوالت صادق است،
امّا چون موجود بودن هر یک از مقوالت از قبَل جوهر است لذا بوالقوه بوودن
بالهعل بودن هر یک از آنها نیز به جوهر برمطگردد به یک معنط قوه فعل بوه
جوهر منحصر مطشود .بنابراین اگر بحث قوه فعل را به این معنط در رابطه بوا
جوهر بدانیم نادرست نیست.
9و نفته اخیر نشان مطدهد هه چگونه از یک حرن بحث قوه فعل مستقل اسوت
از یک حرن در ارتباط با جوهر قرار مطگیرد .امّا این هه قوه فعل را بوه یوک
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معنط منحصر در جوهر دانستیم متها ت است از قول هسانط هه اساسواً آن را بوه
عنوان فرع مسئله جوهر تلقط مطهنند.
6و به نظر مطرسد آنچه موجب شده است هه  Θفرع  Ζمسئله جوهر تلقوط شوود
عمدتاً ناشط از عدم توجه به مطلبط است هه در نفته  9 2بیان شد .یعنط آنجوا
هه ارسطو بحث از موجود را منحصر به بحث از جوهر مطداند منظوورش معوانط
مختلو موجود در بین مقوالت است .عال ه بر این یک نفته دیگر نیز این سووء
تهاهم را تقویت هرده است آن تقارن اتهاقط جمالت پایانط  Ηبا آغاز  Θاست.

نتیجه 
از جمع بندی عبارات مختلو مابعدالطبیعه میتوان گهت اسوتقالل بحوث قووه فعول
نتیجه مطشود .به نظر مطرسد هسانط هه قووه فعول را ذیول مسوئله جووهر قورار
مط دهند به سبب هاربردهایط است هه این بحث در مسئله جوهر دارد ،مانند آنچه در
پایان  Η6در خصوص تحلیل حدت جوهر آمده است .اما همانطور هه گهتوه شود
نقش تمایز قوه فعل در حل مسا ل دیگر ،آن را ذیل آن مسا ل قرار نمطدهد .نفته
دیگر آنفه در تحلیلط هه در اینجا ارا ه شد نیز بحث از قوه فعل مختص به بحث از
جوهر بالقوه جوهر بالهعل دانسته شد ،اما این دیدگاه با نظر هسانط هه قوه فعول
را اصالتاً ذیل جوهر قرار مطدهند تها ت اساسط دارد.در نظر آنها قوه فعل زاییوده
بحث جوهر در  Ζاست اساساً مطلبط غیر از چیستط جوهر را دنبال نمطهنود در
اقع پرسش «جوهر چیست؟» ارسطو را به اینجا رساند هه موجوود را بوه بوالقوه
بالهعل تقسیم هند .اما به نظر ما تقسیم موجود به بالقوه بالهعل اصالتاً مستقل است
ریشه در د معنای موجود دارد هه ارسطو در  Εحرر هرده است تقسیم موجود به
قوه فعل مسئله متمایزی از چیستط موجود جوهر را دنبال مطهند .اینفوه بحوث
قوه فعل نهایتاً بحث از جوهر بالقوه جوهر بالهعل است ،به این دلیل نیسوت هوه
قوه فعل زایید بحث «جوهر چیست» است ،بلفه ناشط از ایون مطلوب اسوت هوه
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معانط مختلو موجود ،در معنای صور مقوالت ،نهایتاً به جووهر راجعنود بوه ایون
جهت ،بحث از قوه فعل هه در ابتدا مطتوانست در رابطه بوا هور یوک از مقووالت
حرر شود ،نهایتاً به یفط از صور مقوالت یعنط جوهر اختصاص موطیابود .بوه نظور
مط رسد دیدگاه هسانط هه معتقدند قوه فعل صرفاً بیان دیگری از مواده صوورت
است هه در  Ζبعنوان تحلیل جوهر آمده است ،به سبب عدم توجه به این نفته است.
به عبارت دیگر هم در  Ζهم در  Θمحور بحث جووهر اسوت ،اموا د نووع بحوث
درباره جوهر .در  Ζجود به معنط صور مقوالت مورد بحث قرار موطگیورد ،یعنوط
پرسش از اینفه «موجود چیست» .اما چون چیستط هر چیز به چیستط جووهر بواز
مطگردد محور بحث جوهر مطشود در اقع پاسخ به پرسوش «جووهر چیسوت»
مشخص مطهند هه «موجود چیست» به این ترتیب علل مبادی صوری موجوود
تحلیل مطشود .در  Θجود به معنط قوه فعل بررسط مطشود ،یعنط «چرا چیوزی
بالقوه یا بالهعل است» به عبارتط علل «تفون موجوود» را جسوتجو موطهنویم .در
اینجا نیز نخست مطتوان از بالقوه بالهعل بودن هر چیز بحث هرد ،اموا چوون هموه
مقوالت به جوهر راجعند ،بحث از قوه فعل نیز منحصر به بوالقوه بالهعول بوودن
جوهر مطشود .به این ترتیب در  Ζتوضیح داده مطشود هه چرا هور چیوزی هسوت
یعنط چیزی هه هست ،هست در  Θتوضیح داده مطشود هه چرا هر چیزی هسوت
یعنط چرا این چیز هه نبوده است اهنون هست.
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پینوش :

 -1گاتری به این نظر تصریح هرده است .Guthrie,1552: 129-124 :همچنین از سخنان یگر همین
دیدگاه استنباط مطشود .ا از رسا ل Ζ Η Θبه عنوان رسا ل مربوط به جوهر فعلیت نام مطبرد ،یعنط
فعلیت را دا ماً به جوهر عطو مطهند سخنط درباره تمایز آنها نمطگوید .از این ر مطتوان گهت در نظر
ا فعلیت بیان دیگری از جوهر است .به عقیده ا این سه رساله ،Ζ Η Θ ،در مجموع بحث احد مستقلط

بودند هه با  Ζشر ع مطشود سرس  Ηقرار دارد در نهایت  Θاست ارسطو بعداً این سه رساله را در
جای هنونط خود ارد هرده است ) .(Jaeger: 221-222گیل نیز ) (Gill,1525چنین برداشتط از بحث
قوه فعل دارد.
 - 2هر د دیدگاه ا ل د م مسئله قوه فعل را ذیل مسئله جوهر قرار مطدهند ،به این معنط هه معتقدند

ا در  Ζاین مطلب را بحث هرده است

مسئله فلسهه ا لط نزد ارسطو این است هه «جوهر چیست؟»

 Θ Ηادامه همین بحث هستند .اما برخط  Θرا توضیح  Ζمطدانند به این نحو هه آنچه در  Ζآمده

است را ارسطو در  Θاز منظر دیگر با تعبیری دیگر بیان هرده است .ا در  Ζبراساس ماده صورت

پیش مطر د در  Θبر اساس قوه فعل .گاتری به این مطلب تصریح دارد« :آنها تنها د نحوه نگاه به
یک چیزند» ) .(Ibid, 129مطابق دیدگاه د م نیز مسئله ارسطو بحث از جوهر است هه در  Ζبحث

شده است در  Ηبرخط ابهامات آن نفات تفمیلط توضیح داده شده است .اما بحث از جوهر علل
مبادی آن به صورتط هه در Ζ

مطحلبد،

 Ηحرر شده ناتمام

ناقص است

مسئله توضیحط فراتر را

 Θجایط است هه ارسطو بحث خود را تفمیل مطهند .بنابراین  Θتفمیل  Ζاست .در

مقابل ،دیدگاه سوم رساله  Θرا آغاز بحثط مستقل مطداند هه ادامه بحث از «جوهر چیست» ،نیست .ما
با دیدگاه سوم در استقالل رساله  Θموافقیم ،اما براساس تحلیلط دیگر .استقالل بحث قوه

فعل

رساله  Θبه نظر ما بر مبنانط این است هه در نظر ارسطو موجود به د معنط است -1 :صور مقوالت.

 -2قوه فعل .چیزی هه در  Ε2 Δ7بدان تصریح شده است .ارسطو در فلسهه ا لط بدنبال علل

مبادی موجود بما هو موجود است ،اما پرسش از «موجود چیست؟» هه نهایتاً به «جوهر چیست؟»
ختم مطشود ،تنها یک جنبه از بحث است ،یعنط تحلیل علل

مبادی صوری موجود .بحث دیگر

پرسش از علت فاعلط یا محرک موجود است .این د بحث با د معنایط هه ارسطو از موجود حرر

هرده است ،تطبیق دارد .بنابراین در  Ζبحث درباره چیستط موجود است در  Θدرباره محرک فاعل

موجود Η .تفمیل توضیح  Ζاست  Λتفمیل توضیح  .Θاین نظریه را در مقاله مستقلط هه به
جایگاه  Λدر مابعدالطبیعه پرداخته خواهد شد ،بسط تهصیل خواهم داد.

-3
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-4
-5
 -6عباراتط هه از مابعدالطبیعه نقل مطشود بر اساس متن یونانط بوه تصوحیح دیویود راس )(Ross 1521

است .هرگاه از ترجمهای از مابعدالطبیعه استهاده شده ذهر شده است.
-7
-8
-9
-10
- 11
- 12
- 13
-14
-15
 -16اشفال آن است هه نظریه افالحون الزم میا رد هه بین شطء

آنچه شطء به اسطه آن این شطء

هست ،جدایط د گانگط جود داشته باشد.

 -17این توضیح را به د نحو مطتوان در نظر گرفت :یفط آنفه  Θتوضیح تبیین  Ζباشد دیگر آنفه
تفیمل هننده آن باشد.
 -12هسانط مانند گاتری هسم ن دیگرانط هه در ذیول حورر دیودگاه ا ل د م بوه آنهوا اشواره شود.
همچنین در این رابطه(چگونگط قرار گرفتن مسئله قوه فعل در ارتباط با مسئله جوهر) رجووع شوود
بهFrede .1554, 174-179:

-19
-20
 -21یت در این هتاب دیدگاه خود را حرر هرده است (خصوصاً رجووع شوود بوه صوهحات 4الوط)5
مسا لط از رساله  Θرا شرر مطدهد.

-22
hierarchical -23
 -24بیر در این هتاب به شرر رساله  Θپرداخته است نظریه خود را درباره جایگواه  Θدر بخوش ا ل (-9
 )25توضیح داده است .خصوصاً در پا رقط صهحه  9صهحات .29 22
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being and doing -25

« -26از یک جهت با برنیت ) (Burnyeatموافقم ...در اینفه  Θمقدمهای است برای بحث از جواهر
نامحسوس در  . Λهمچنین موافقم هه  Ηآغاز تغییر تمرهز از ماده -صورت در  Ζبه قوه-فعل است هه

بعداً در  Θبسط میابد ...اما همچنین معتقدم هه  Θنتیجه فلسهط مهمط را مستقالً نیز بدنبال دارد

ارتباط [ ]Θبا رساله سوفسطا ط افالحون این مسئله را ظاهر مطهند(Beere, 2225: 22, note 9).».

giants - 27
 -22البته افالحون از قول آنها اصطالر( )sōma( σωμαجسم) را بفار برده است.
 -25افالحون این بحث را چنین ادامه مطدهد هه نهس مطشناسد

اقعیت شناختنط است شناختن فعل

است ،فعلِ شناختنِ چیزی .بنابراین آنچه شناخته مط شود متأثر مطگردد

اقعیت شناخته شده از

آنجهت هه مورد شناسایط است ،باید دارای تغیر باشد .از حرفط نمطتوان پذیرفت هه جود اقعط فاقد
حیات ،نهس فهم باشد .آیا مطتوان چیزی را دارای عقل بدانیم امّا فاقد حیات باشد؟ پس باید نهس
داشته باشد هه حیات عقل به آن متعلق باشند .اما در این صورت چگونه مطتوان از سفون بط
حرهتط آن سخن گهت ) .(242d-245aبنابراین باید حرهت امر متحرک را اقعط بدانیم .اگر همه
چیز بط حرهت باشد هی عقلط جود نخواهد داشت ،امّا اگر هر چیزی حرهت هند باز عقل جود
ندارد ،چون بد ن ثبات عقل ناممفن است .پس اقعیت باید هر د ی آنها باشد ) (245b-dبنابراین
اقعیت چیز سومط است در رای سفون حرهت هه شامل آن د ست ) (292bنه اینفه اقعیت
چیزی است هه در عین حال هم حرهت دارد

هم ساهن است ،بلفه چیزی متمایز از آن د ست

) ،(292cاما این ناممفن به نظر مطرسد هه اقعیت نه متحرک باشد

نه ساهن ) .(292dدر اینجا

افالحون مسئله بهرمندی ترهیب شدن را پیش مط هشد سه فر ،مطرر مطهند :هر چیزی با هر
چیزی ترهیب شود بهرمند گردد ،هی چیزی با چیزی ترهیب نشود یا برخط چیزها با برخط چیزها
ترهیب شوند برخط نه ) .(291dاگر برذیریم هه هی چیزی با چیزی ترهیب نمطشود حرهت سفون
از جود بط بهره خواهند بود .این فر ،هم هسانط را هه جهان را هالً در حرهت مطبینند هم هسانط
هه آن را یک احد بط حرهت مطدانند ناهام مطگذارد .امفان ترهیب هر چیزی با هر چیزی نیز قابل
قبول نیست فقط یک فر ،مطماند ) .(292به این ترتیب اگر چه هر چیزی با هر چیزی نمطتواند
ترهیب شود مثالً خود حرهت با خود سفون ،امّا بسیاری از چیزها مطتوانند با هم ترهیب شوند.
 - 92ا در اینجا نیز همان چهار معنط موجود را برمطشمارد :موجود به نحو مطلق

بسیط به انحاء

مختلهط احالق مطشود .یفط آنچه به نحو بالعر ،موجود است .دیگر موجود به عنوان صادق
ناموجود به عنوان هاذب .سومین معنط موجود اَشفال مقوله است ،مانند جوهر انواع اعرا .،معنای
چهارم موجود بالقوه بالهعل است(1226a99-b2) .

1952  پاییز زمستان،22  شماره، د رهء جدید،جا یدان خرد

122

. د باره این مسئله را مورد توجه قرار داده استΘ12  امّا در، ارسطو در این باره اندهط بحث مطهند- 91
- 32
 این سخن ناظر به توضیح قبلط ارسطو است هه افرادی بدنبال علت حدت جوهر بودند برای این-99
.منظور سخن از بهره ری (در نظر افالحون) یا با هم بودن (درنظر لوهوفر ن) به میان آ ردهاند
 اما صدق هذب را در آنجا با قوه، البته در فصل دهم ارسطو به موجود به معنط صادق مطپردازد- 94
.فعل مربوط مطسازد
- 35
- 36
(Barnes, 1559)  بر اساس ترجمه آهسهورد به تصحیح بارنز- 97

- 38
: قسمت پایانط عبارت چنین است-95

 «موجود الموجود گهته: را ناظر به بالقوه بودن بالهعل بودن گرفته استταναντια فرث در ترجمه خود

 محمد.»]] به حسب قوه فعلِ اینها یا اضداد آنها [القوه الفعلb[ ،] به حسب اشفال مقوالتa[ مطشوند
 ثانیاً با اشاره به بالقوه یا بالهعل بودن این مقوالت یا بالقوه...« :حسن لطهط نیز همینگونه ترجمه هرده است
»بالهعل نبودن آنها

.Λ  درΘ  تفمیل مطشود بحثΗ  درΖ  البته همانطور هه اشاره شد بحث-42
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