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  چكيده
شـده اسـت    بيان »ياانتلخ« و »ياانرگ« واژة دو با كليطور ارسطو به انديشة در »كمال« مفهوم

 يالـنفس بـرا   شده است. ارسطو در بحـث علـم   ترجمه actualityبه  يسيكه هر دو در انگل
 بـه را  آن ادامهكرده است و در يفتعر »طبيعي بدن صورت«نفس را به  ابتدانفس  يفتعر

 قـرار  »ثـاني  كمال« يا »نهايي كمال« دربرابر را اولكمال كرده است و  يفتعر »اولكمال «
 يفتعر اين براي اول كمال مفهوم انتخاب دليلكمال بودن نفس و  يينداده است. او در تب

 از چـرا  ارسـطو  نفـس،  تعريـف  در كه،است  ين. پرسش اگيرد يتناسب بهره م يآنالوژ از
بـودن   اولمـراد از   چيسـت؟ كمـال   ي. معناست كرده گذر كمال مفهومبه  صورت مفهوم
 و اولكمـال   يها كرده است؟ مؤلفه يمعرف اولكمال چرا ارسطو نفس را  يست؟چ كمال

 رامسـئله   ايـن  درصـدديم  ارسطو هاي آنالوژي بيان با نوشتار اين در يست؟چ ييكمال نها
 ترتيب اين به و است؟برده  اي بهرهنفس چه  يفدر تعر ها آنالوژي اين از او كه يمكن يلتحل
  .يابيم دستها  پرسش ينا پاسخ به

  كمال، ارسطو. ي،نفس، آنالوژ يت،فعل :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

 باشد، نيز ارسطو خود ابداع رسد مي نظر بهكه  يا استفاده از واژه با ارسطو، نزد نفس تعريف
: دهد مي ارائه تعريف سه نفس براي. ارسطو وستارسط النفس علممهم در  يها از بحث
 بدن در) اول ياي(انتلخ اول كمال زنده؛ بالقوه يعيبدن طب در »اول كمال« صوري؛ جوهر
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 نظر به. گويد يسخن م اولاز كمال  تعريف، سه اين از مورد. در دو  اندام داراي طبيعي
 و صورت،است. ماده و  نرفته كار بهاو  از پيشو  ارسطوست خود ابداع واژگان اين رسد مي

صورت و  تعبير دو يزنفس ن يفتعر در ودارد  اي يژهو يگاهجا ارسطو فلسفةقوه و فعل در 
 ارسطو چرا كه يناست و ا اول كمال دربارةنوشتار  يناست. بحث ما در ا رفته كار به يتفعل

چه  اول كمالچه معناست؟  به اول كمال كرده است. اساساً يفتعر اول كمال به را نفس
 اولكمال  عبارتچرا ارسطو از  يست؟چ »دوم كمال«دارد و تفاوت آن با با قوه  يارتباط

 صورت ربرا  آن ارسطو كه است كمالدر  اي يژگيو و يتاستفاده كرده است؟ چه خاص
  1.يمپاسخ ده ها آن به درصدديم بحث اين در كه است هايي سؤال ها اين است؟ داده ترجيح

  
  يوناننفس در  ةمسئل پيشينة. 2
pneuma(2( پنوما مانند واژگاني نفس براي باستان يونان در

، anima(4( يماان، 3)bios( يوسب ،
  .است رفته كار به psyche(5(و پسوخه

از  پس .كردند يم نفس را چونان نَفَس تصور يگراقوام د يون برخچ همباستان  يونانيان
باستان همواره  يونان ةفالسف ،)يلتوس(م يونيادر ا يتفكر فلسف يهابارقه يننخست يريگشكل

 يننخست ،طالس دربارةارسطو  .اند داشتهتوجه  ،ياز تفكر فلسف يبخش منزلة به ،النفس علم به
 :Aristotle( دانست يم محرك يزينفس را چ واكه  گويد مي ،باستان يونان يمتفكر فلسف

De Anima, 405 A 19.( آناكساگوراس نفس  يزو ن يمنسو آناكس يسماندرآناك ،از طالس پس
 404، 30- 5 الف 404: 1378(ارسطو  دانستند ميرا علت حركت و خودمتحرك  ياتح يا
  ).10- 5 ب

 را نفس افالطون است. دونيفادر كتاب  افالطون ةفلسفمركز و محور  پسوخه ةواژ
 است جوهري نفس براين عالوه. استكه علت حركت ماده  داند يم خودمتحرك جوهري

. ندارد نياز خود حيات براي خارجي علتي به و داراست نفسه في را خود حيات كه
 ,Plato, Phaedo( كند يم يفتعر نفسه فيو حركت  ياتافالطون نفس را ح درمجموع

op.cit., 25 C 4(. از حركتي هر كه كند مي استدالل چنين نفس دربارة قوانين در افالطون 
 بايد نخستين محرك. باشند نامتناهي ها محرك كه است غيرممكن و شود مي ناشي محركي

 منبع اين افالطون. درآيد حركت به ديگري چيز ةوسيل به تا باشد متحرك نفسه في
 را آسماني اجسام الهي مجرد نفوس. داند مي سان يك نفس با را حركت خودمحرك

  ).Menn 1992: 544( اند حاكم جهان بر و آورند درمي حركت به



 57   نفس ارسطوال علم در اولكمال  مفهوم

 است اين استبه آن داده نشده  يآثار ارسطو كه پاسخ منسجم يگفت معما توان مي
 مسئله ينحل ا يارسطو برا دهد؟ يحركت م شان يعيدر حركت طب را اشيا چيزي چه كه

حل آن  يو برا نگاشتپنج بخش  دررا  نفس دربارة كتابموجودات زنده  درمورد
 از پيشمشابه نوشت.  يجبا نتا را طبيعياتكتاب هفتم و هشتم  جانيب ياياش درمورد
 دروني مبدأ را نفس ارسطو پيشينيان .است كرده يم تبيين را حركتنفس  نظريةارسطو 
 ارسطو). Polansky 2007: 147( دانستند مي حيوان براي خاص ادراك و بدن حركت
و  حركت كه است چيزي نفس گويد مي. كند مي معنا كشيدن و دادنهل با را حركت
 حركت علت متحرك محرك مثابة به نفس. آورد مي پديد شيء و جسم در را احساس

  ).12 ب 433 :1378 ارسطو( است
. كنـد  يمـ  يـف تعر »اول يـت فعل« به را آن دهد مي ارائه نفس براي كه تعريفي در ارسطو

 مفهـوم  درادامـه شده اسـت.   يانب اول يايصورت انتلخ نزد ارسطو در بحث نفس به» كمال«
  كنيم. را بررسي مي »اول يتفعل« يا »اول كمال«

  
  اولكمال . 3
و  انرگيا يها واژه .است تحقق كمال 7»انتلخيا« و فعليت، همان 6»انرگيا« ارسطو آثار در

دو واژه ابداع خود  ينا رسد ينظر م به و شود ينم يافتارسطو  از پيش يوناندر  انتلخيا
 يدو با نيست ممكنآن  اي يهپا يمعنا يافتن بنابراين ).Blair 1967:101ارسطو بوده است (

  .كرد رجوعفهم آن فقط به خود آثار ارسطو  يبرا
 يك در التين تفسيري سنت در كه دهد يمختلف ارائه م يفنفس سه تعر يبرا ارسطو

  :شوند مي جمع واحد تعريف
است  بالقوه حيات داراي است كه يعيجوهر باشد و نفس صورت بدن طب يد. نفس با1

  ؛)19- 18 لفا 412: 1378 ارسطو(
 412: همـان اسـت (  بـالقوه  حيـات  داراياست كه  يعيبدن طب نخستين يت. نفس فعل2
  ؛)27  الف

  ). 5- 4 ب 412: همانهاست ( ارگان ياست كه دارا يعيبدن طب يننخست يت. نفس فعل3
عـام كـه    يـف قرار باشد مـا از تعر  اگراست:  ينچن يشرط يانارسطو با ب يينها تعريف

 خواهد يآل يعيجسم طب يبرا اول كمال يفآن تعر ييم،باشد سخن بگو يمنطبق بر هر نفس
 مكـاني،  حركـت  ادراك، فكـر، : اند از كه عبارت كند يم يمعرف ياتح يبرا يطيشرا او .بود
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 صورتاز  ارسطو نزدنفس  يفتعر ينو سرانجام ذبول و رشد. بنابرا تغذيه، مستلزم حركت
. يابـد  مي تغيير ها انارگ يبدن دارا يننخست يتو سپس به فعل يعيبدن طب يننخست يتفعل به

كـرد چگونـه    يـين تب بايد حالجوهر است.  يبرا يننخست يتفعل معنايبه جوهري صورت
 يقـت ). صـورت تمـام حق  Boer 2013: 125-126شود ( يدهنام يننخست يتفعل تواند ينفس م

 طبيعـت را  چه آن بتواند كهاي گونهبه ،است »چيز« يافتگيحالت كمال يتاست و فعل »چيز«
كل مركب از مـاده و   توان يرساند. پس م انجامبه كامل طور به است كرده قصد آن وجود از

). اگر 200- 199 :1387 ي(قوام صفر ناميد فعليت تنهاييبه را صورت خود حتي ياصورت 
مـاده   يـن ا ييو در چـه معنـا   يسـت؟ آن صـورت چ  ةاست ماد يصورت جوهر يكنفس 

. مـاده  يسـت ن »چيز« خودش، خودي بهو  نفسه يف ماده،نسبت به نفس بالقوه باشد؟  تواند يم
. مـاده  شـود  يمـ  ينو متع »چيز«صورت داده شود  كه ياما زمان ،بدون صورت است نفسه في
. مـاده  بخشـد  يمـ  يندارد كـه بـه آن تعـ    يبه صورت يآن بستگ ينندارد و تع ينيتع نفسه في

را  برنز ،مثال مجسمه در ارسطو،. شود مي موجود هك است صورت تحت و صورت ازطريق
 يوندپ فعل به را صورت و قوه به را ماده ارسطو. داند مي آن صورت را مجسمهو شكل  ماده
 داراي ينفـس بـدن   مـادة ). Polansky 2007: 147( داند مي مهم يزنفس ن يفو در تعر زند يم

 باشـد  بـالقوه  نفس در مقايسه با تواند مي است  اندام داراي يعيطب بدن كهماده  8.است  اندام
)Boer 2013: 126-127.(  

باشد كه  يآالت ياست كه جسم دارا يمعن ينجسم آمده است به ا يكه برا يآل صفت
 يجسم مركب از اجزا يعني ؛است غايتي داراي خود فعاليت براي ها آنهركدام از 

 براي آماده جسمي چنين. دارد را خويش خاص عمل ها آنباشد كه هركدام از  يرمتشاكليغ
 است، متفاوت هايشان نقش و اشكال كه دارد متفاوتي) ابزارمانند( اجزاي بدن. است حيات
 پيوند زندگي فعاليت به را بدن كه است چيزي آن اين و دارند متفاوتي عملكرد يعني
 يول كند، زندگي بتواند كه دهد مي را اين قابليتآن  به يعني ؛)Gendlin 2012: 11( دهد مي

 همان معني اين. است نيفتاده كاربه و استدر او ظهور نكرده  يتاستعداد و قابل ينهنوز ا
 موجودي يعني زنده). بالقوه 35- 34 :1389 ي(داود شود مي تعبير بالقوه حيات به كه است
  ).Gendlin 2012: 9( باشد زنده تواند مي هم زنده بالفعل بدن البته و باشد زنده تواند مي كه

 حيات داراي كه جسمي« و »آلي جسم« ارسطو، نزد درواقع يات،ح يمعنا ينا به باتوجه
كه  اي مادي شروط آنكه است  يمعن ينا بهاست. كمال  يمعن يكبه  دو،هر  ،»است بالقوه

 فعليت را بالقوه حيات اين ها آنو تحقق  يابدتحقق  هاست نآ يمقتض يجسم آل ياتح
 يدارا گوييم مي يافت، يتدر او فعل ياتح يعني رسيد، مرحله آن به جسم وقتيو  بخشد
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 تمامكارافتادن است،  به ةآماد يينداشتن بدن كه مانند ماش با ي،. درواقع جسم آلشدنفس 
 كه است تر عالي حالتي ندارد كه چيزي تنهاو  داردرا  شدن ياتح واجد ياوصاف الزم برا

دوم همان است كه ارسطو كمال  يتقابل ينو ا كند حاصل آن براي را كارافتادن به قابليت
  ). 35- 34 :1389 ي(داود گذارد يو نام نفس بر آن م نامد يجسم م اول

 يينخود از نفس و تب يفبه تعر بخشيدنتجسم يزمنظور خود و ن يانب يبرا ،ارسطو
كمال  يزتفاوت و تما ها آن در كه برد مي كار به ييها يلتمث يا ها آنالوژي ،تعريف ايندر  كمال
 نيز بدن براي نفس دانستن كمال از ارسطو مراد و شود ميآشكار  دوم كمالو  اول

  .دشو مي  روشن
. خواب و 2 ؛)انديشيدن و شناخت( علم گرفتنكار به. علم و 1اند از:  عبارت ها آنالوژي

  .ديدن و بينايي داشتن. 3 يدار؛ب
 يا دبينديش بالفعل تواند مي استرا كسب كرده  »شناخت«كه  يكس :نخست آنالوژي

 ةزند موجود طور ينهم .شناخت است يدارا يزن خوابد يم يا خورد يم كه ياو زمان .دنينديش
نفس  يدارا ،يستن كهزماني چهو  ستامشغول  يزندگ يتبه فعال كهيچه زمان ،نفس يدارا

 يمفهوم كند يم يشناخت است. ارسطو سع ياست كه دارا يتاز فعل ينوع نيزاست. نفس 
 »شناخت به نفس نسبت«: شود يم يانب گونه ينا »تناسب« ازطريقمفهوم  ينتازه بسازد. ا

  .است »انديشيدن به مستمر فعاليت نسبت« مانند
 ،انديشـد  مـي  بالفعل كه حالتي در چه است،كرده  كسب را يمعرفت اگر داند يم يهركس

آن معرفـت اسـت.    يدارا ،اسـت  بيـدار  كه  حالتي درو چه  است، خواب كه  حالتي در چه
 ينواسطه ب ينوع اولكمال كه  رساند يدرك م ينتناسب ما را به ا اينكردن  مطرح باارسطو 
 كار به كه ينهم ا وشود  گرفته كار به دارد احتمال همواسطه  اينشدن است كه  كاملكمال و 
 فعليـت  و فقـدان  يامحض  ةقو مابين يعني بودن، واسطه .)Gendlin 2012: 10( نشود گرفته

  دارااست كه بر وجودداشتن و  يا قوه يرفتن برا يتفعل سويبه يدرواقع نوع .بودنمحض 
 دارد ديگـر  غايتي سوياما راه به است، يتو نها يتغا نوعي چنين همبودن داللت دارد كه 

 ددرصـد  تناسـب  ايـن  در ارسـطو . كه داراست است چيزي آنشدن  كارگرفته هب يتغا آن كه
 و يكلـ  يممفـاه  يدارا ،دينديشـ ب بالفعـل  كـه  نيـ ا از پيش ،مسئله است كه شخص ينا يينتب

. ديفتـ ب اتفـاق  فعـاليتي  كه نيا از قبل ،ابتدا باشد يدبا يتقوه و قابل ينادراكات و صور است. ا
 است اولكمال  يعني ،دارد شباهت نفس و معرفت به كه است(كمال)  فعليت از نوعي اين

)ibid.(اي يشـه اند يچهـ  كـه   درحـالتي  يكه حتـ  يكمال ،است شناخت نوع از ي. نفس كمال 



 1396سال هشتم، شمارة دوم، تابستان ، حكمت معاصر   60

معناسـت كـه    يـن ا  بـه حاضر اسـت. نفـس    يداريب در چهحالت خواب  در چهو  كند ينم
  ).Owens and Catan 1981: 111-112(است  اول انتلخياي

مانند  يزيچ بيداري. مستلزم وجود نفس است يداريمانند ب يزخواب ن :دوم آنالوژي
 به خوابببرد.  كاربهرا  نآ كه نآ بي ،استخواب مانند داشتن علم  و است علم بردنكار به
كه در خواب  ي. كسيشيدناند يتفعال يعني انديشه، وجود بهنه  ،است يهشب انديشه شتندا

 »بودن  دارا« به ناظر ترتيب به بيدار و يده. خوابداردرا  يتفعل نخست ةاو مرحل ياتاست ح
 است.» بالفعل بودن«مقدم بر » داشتن«و  اند  شناخت »كاربردن به يا كردن تمرين« و شناخت

 كـه  دارد توجـه  مسـئله  اين به اولكمال  نفس به يفتعر تبيين براي ارسطو مثال اين رد
. افتـد  ياتفاق مـ  يداريدر حالت ب يشهاند يتاست و فعل يشهاند كارگيري هب از مانع خوابيدن

 چيزهـا  بعضي كه نايمگر ،انديشد مي بالفعل دارد شناخت تمرين كه كسي آن ارسطو زعم به
و  كـردن ينتمـر « بـر » داشـتن «تقدمِ  به ناظر »اول«ارسطو از  ةاستفاد. شوند تمرين اين مانع
 كـه طور همـان . اسـت  زمـاني  داشـتن تقدم گريانكه ب ،است شناخت فرايند در »گرفتنكار به

 يتـي فعل يـد نفس با ،است نفس داراي بيداري هنگام همانندخواب  هنگام حتي زنده موجود
 بسـتن كار بهبر  داشتنعلم. علم بستنكاربه فعليت مانند نه ،باشد علم داشتن فعليت ونچ هم
 بالقوه زنده است.  يعيجسم طب اولاست كه نفس كمال  يلدل ينهمبه  .دارد زماني تقدم علم

 يـدار ب فـرد تعلق دارد. نفـس   يدارب افرادنفس  به همو  يدهبه نفس افراد خواب هم يشهاند
اما  ،»است انديشه يدارا« يدهخواب فردنفس  ،انديشد يصورت بالفعل م به يعني ،»انديشد يم«

 ،نفس هم صورت است جا نيدر ا. )Aristotle, On Soul, 2, 412a, 17-26( انديشد يبالفعل نم
  است. يدرون يتو اعمالش فعال ،هدف يك يو هم دارا ،يتهم واقع
 ياسـت كـه بـالقوه دارا    يعـي طب يكبدن ارگان يبرا اولكمال  نفس گويد يارسطو م وقتي

 .گويـد  مـي  سـخن  زنـده  بـدن  از كتابش سرتاسر در. نيستبدن مرده  منظورش ،است ياتح
 يـدي ترد گويـد  يسخن مـ  »آلي جسم«بدن و  يا »زنده بالقوه جسم«ارسطو از مفهوم  كه زماني

 Owens and( اسـت  ،اولكمـال   منزلـة  بـه  ،بدن با صـورت  يبكه مراد او ترك گذارد ينم يباق

Catan 1981: 111-112.(  
 بنيادمتفاوت ذات دوداشت و معتقد بود  يدبر وحدت جوهر موجود زنده تأك ارسطو

 ذات يك تنها بلكه ،باشند شده متحد علتي در يجوهر طور هب كه ندارد وجود بدن و نفس
  .)Beor 2013: 19( دارد وجود

 مشابه يگريد يآنالوژ اولكمال نفس به  يفتعر يينتب يارسطو برا :سوم آنالوژي
 نظر درو جدا  مستقل رامخلوق  يك. اگر چشم است آورده يشهشناخت و اند يآنالوژ
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بالفعل  برايعملكرد چشم است. اما  يا يتغا يدند يراز ،بود خواهد ديدن فعليتش ،بگيريم
وجود داشته  يناييو ب يدند يچشم بالقوه برا يعني ،باشد ديدن بر مقدمچشم  يدبا يدند

 نفس براي. بيند مي بالقوه كه است مخلوقي منزلة بهچشم  اول يتفعل بينايي روايناز .باشد
 بالقوه امااست،  صورت خوداست كه  ينا يننخست فعليت ينمهم ا ةجنب. است چنين نيز

 يتفعل ييصورت نها .)Bechler 1995: 7( ستا يينها يتفعل يا يياز صورت نها يا جنبه
  . شيء يكخاص  يتنظم و فعل يعني ،است يءش

 ،خود دارد از قوه را در يا كه جنبه يبر دو قسم است: صورت ارسطو نزدصورت 
كمال  يا ييكه صورت نها يمراد است؛ و صورت اولكمال  يا يننخست يتدر فعلكه  نچنا
  است.  يءش عملكرد نكاربست بههمان تحقق و  ييصورت نها ازاست. مراد  يينها

كه مشابه  كند يمطرح م يزرا ن بريدن و چاقو آنالوژي خود منظور بيان براي ارسطو
 يدنطوركه د همان ،وستچاق يتفعل يدنبر ،تمثيل آن بنابر. است يدنو د يناييب يآنالوژ
 يفتعر در دوم كمالو  اول كمالبهتر  يينتب برايارسطو  .)ibid.: 9چشم است ( يتفعل

 كمالدو  يناز ا يكخاص هر هاي  ويژگيتا  است برده كار بهرا  ها آنالوژي ايننفس 
 يدند يبرا ييتواناو  قابليت و بيناييبودن  داراداشتن و وجود به او. شود فهميده خوبي به

 و يتقابل و رندگيب وجود و دارندگي به ينچن و هم دارد، تقدم ديدن بر كه كند مي اشاره
  است. اولكمال  هماناو  نزدكه  دارد تقدم بريدن بر كه كند يم اشاره بريدن براي يمند توان

 دو بين تناسب آنالوژي 9.اند تناسب يبحث آنالوژ يندر ا شده مطرح هاي آنالوژي
 قرار ديگر يك با اي مقايسه نظم در كه است نسبت دو بين بلكه نيست، شيء دو يا واقعيت
 و چشم براي بينايي قوة كه معني همان به  است آلي طبيعي جسم براي كمال نفس .دارند
 به نفس نسبت هايي آنالوژي چنين براساس. است چنين چاقو مانند ابزاري براي برندگي قوة

 نسبت مانند يا ،يدنو د يناييمانند نسبت ب يا ،علم كارگيري همانند نسبت علم به ب شناخت
و  بيناييو  علم يعنينسبت،  نخستدر بخش  ها يآنالوژ ايناست. در  يدارو ب يدهخواب

است و  يدرون يامر يتغا يناست و ا يتيغا سوي هب كه استنهفته  يتقابل ينوع ،خوابيده
   .نيست ها آناز  يرونب

 موجود نفس درمورد كه داند مي انديشيدن دقيق، و خاص طور هب ،را نفس »كار« ارسطو
 »دروني فعاليت« معنايبه و »شدهمنجاا امر« معناي به عبارت اين در كار. شود مي مطرح عاقل
 )πρᾶξις( »پراكسيس« دارد خود در هدفي كه عملي يا فعل اما ،)Blair 1967: 106( است
 از استفاده و ديدن .شود نمي محقق بينايي ةاستفادو  كاربستن به با جز به ديدن مثالً ،است
 توان يم ينبنابرا ).Chen 1956: 63( است چنين نيز انديشيدن درموردو  است يكي بينايي
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 مانند است بيروني يا غايتش كه كند ميداللت  غايت داراي امر بر سويكاز اولكمال گفت 
 و ،ستاو عمل  پراكسيس كه يدرون يتفعال ينوع مانند است دروني يا ،حركت
  .است  داشتن »وجود« نوعي گربيان يگرد يازسو
  

  نفس بودن اولكمال  يو بررس تحليل. 4
كمال  هاي مؤلفه ينچن هم و اولكمال  مفهوم ،ارسطونفس  يفدر تعر ها آنالوژي بيان با 1.4
 .مطرح شد كمال داشتن مراتب ةمسئل و شد يينتب با هم يسهمقا در دوم كمالو  اول

گفـت برحسـب مراتـب     تـوان  يو مـ  يسـت ن معنـا  يك به جا همهنزد ارسطو  كمال 2.4
و ارسطو از  ندا فعليتاز  يمراتب نهايي كمالو  اولكمال  .دارد يمتفاوت يمعنا كمالمختلف 

 .است گرفته بهره متفاوتي هاي يگاهمنظور خود در جا يانب يبرا انتلخياو  انرگيا ةواژ دو

 را نقـش  دو اين از يكي بايد نفس گفت توان مي نفس ةوجودشناسان جايگاه دربارة 3.4
 قـابليتي  و اسـتعداد  و قـوه  يا ،باشد زنده موجود بدن فعليت يعني صورت يا كه باشد داشته
 داراي بـالقوه  طبيعـي  بـدن  صوري جوهر نفس گويد مي ابتدا ارسطو. باشد فعليت آن براي
 جـوهر  مفهـوم  از را خـود  سخن سپس اما ،)21- 19 الف 412: 1378 ارسطو( است حيات
 كنـد  مي بيان چنين و كند مي انتخاب را دوم نقش و بخشد مي برتري كمال مفهوم به صوري

 فعليـت  بـالقوة  ةجنب يننخست فعليت از او مراد اما ،است زنده بدن يننخست فعليت نفس كه
 بر مقدم بالقوه شناخت كند مي مطرحكه ارسطو  شود مي فهميده جا آن بالقوه ةمشخص .است
 فعليـت  بـه  شـناخت  از شـناخت  كاربردن هب يا انديشه ديگرعبارتبه و است انديشه فعليت
 اسـت  انديشـه  انرگيـاي  يـا  غـايي  فعليت يننخست فعليت شناخت روينازا ،است تر نزديك

)Bechler 1995: 6.(  
 .كند مي تقسيم قسم دو به نيز را كمال و دارد وجود ارسطو نزد فعليت از مراتبي بنابراين

 واژة جاي به را اولكمال  ارسطو). .ibid( است فعاليت يا بالقوه نهايي كمال همان اولكمال 
 نه كاركرد، ةقو ايجاد براي است يتشكل نفس از منظور كه كند تأكيد تا گذارد مي صورت
 شروط يافتن تحقق كمال از او مقصود). بالفعل ديدن يا انديشيدن مثالً( بالفعل كاركرد
 را بالقوه حيات اين ها آن ققتح تا ستها آن مقتضي آلي جسم حيات كه است اي مادي
 را فعليت قوه، جاي به ،نفس چون ،است كمال يك نفس گويد مي ارسطو .بخشد تيفعل

 قوه به بيان اين رسد مي نظر به كه است اولكمال  نفس گويد مي سپس .دهد مي نشان
 فعل« و »يافتهتعين ةقو« نفس كه شود مي گفته دليل همين به. يتفعل تا است تر نزديك

  .است »ادهيفتنكار به



 63   نفس ارسطوال علم در اولكمال  مفهوم

 معنايبه بلكه نيست، كردن بالفعل و كارگرفتن هب يامعنبه نفس يبرا اولكمال  4.4
است  يءبودن ش همان فعليت ،مابعدالطبيعهارسطو در  يها بنابر نوشته .است »داشتن«
نه  امااست  ييزوجود چ يامعنبه فعليتاو  نزد .)35- 30الف  1047 :1384 ارسطو(

 يا هرمس بالقوه در قطعه يستند گوييم يمثال م براي .كنيم يم يانبالقوه ب واژة باكه گونه بدان
 ياز آن جدا شود و ما حت تواند يم يراز ،ستهخط بالقوه در كل خط و پاره هستاز چوب 

چه  نآ .ناميم يمند م دانش بالقوه ،باشد يلاگر قادر به تحص است،نكرده  يلرا كه تحص يكس
 .)همانموارد قرار دارد بالفعل است ( يناز ا يكدرمقابل هر

 محسوب فعليت فقدان هرچند دارد، قرار بالفعل درمقابل كه لحاظ   آن از بالقوه مفهوم ـ
 قوة است، فعليت صورت هر چون و كند، مي داللت معيني صورت بر خود شود، مي
 كه اي آينده فعليت لحاظبه تنها است فعليت شود لحاظ تنهاييبه اگر نيز فعليتي هر

  ).189- 188: 1387 صفري قوام( است قوه باشد داشته تواند مي و است ممكن
آن به  يفنفس در تعر يكه برا ييها مشابه مثال آورد مي ييها مثال درادامه ارسطو ـ

 وجوي جستدر  يزيهرچ يبرا يستن الزم او زعم به زيرا است، آورده اولكمال 
به  بنا نسبت كه نچنا. «كرد استفاده آنالوژي و مقايسه از توان مي بلكه برآييم، يفتعر
 ديدگانش كه آن به بيننده نسبت يا ابيده،به خو يدارنسبت ب يا شود، بنا تواند مي چه نآ
و  يتفعل متمايز جزء دو اين از يكي اكنوناست ...  يناييب ياما دارا ،است بسته را
و  يدارها ب مثال ين). در ا35 ب 1047: 1384 ارسطو( »استبالقوه  يا مندتوان يگريد
در مثال  ارسطورا بسته قوه است.  يدگانشكه د يو كس يدهاست و خواب يتفعل ينندهب

در  يشهاند يتشناخت، و فعل كارگيري به نه ،است شناخت مانند نفس گويد مي نفس
 كارگيري بهو  يننه در حالت خواب و خواب مانع از تمر ،است يداريحالت ب
 .است انديشه

 x كـه  نيـ گفـتن ا  مـثالً  .متناسب با نوع بدن است اولكمال نفس به  يفتوص ةفايد 5.4
 ،كنـد  يرا كامـل مـ   yاسـت كـه    چيـزي هرآن xاست كه  ينا گفتن ماننداست  y اولكمال 

بالقوه  يعيجسم طب اولكمال . كرد حمل y مشخص هاي يتفعال رب بتوانرا  نآ كهاي گونه به
بلوط شـدن را در خـود داشـته     تيقابل ديدرخت بلوط با ةدان. دانه يا تخممانند  ،است زنده

 نتـا آ  كند يرا كامل م دانه يااست كه تخم  چيزيهرآن اولكمال شود.   بلوط بالفعلباشد تا 
 Menn( كـرد  حمـل  آن بـر  را مختلـف  حياتي فعاليتبتوان  كه اي گونه به كند، زنده گياهرا 

 بـراي بدن  يعنياست  زنده بالقوه طبيعي بدن يبرا اولكمال  نفس كه نيا .)105-106 :2002
 بـا بـدن   ينبنابرا ؛يابد  ياتيح يتحمل فعال يتقابل يعني ،شود كامل است كه بالفعل زنده  آن
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بدن  ياست. وقت يكارگان يآل يعيتنها كمال بدن طب يعيو كمال بدن طب شود مي كامل نفس
  )..ibid( ندارد ياتبالفعل ح هنوز دارد ياتبالقوه ح
از  يواحـد  معنـاي  گوييم يسخن م يتانواع فعل دربارة وقتي كه استآن  بر ارسطو 6.4

وجود داشته باشد و ما  يتموارد فعل ةدر هم كه نداريم يمشترك امر يعني ،نداريم نظر درآن 
 ازطريقبر موارد مختلف  يتبلكه اطالق فعل يم،امر مشترك اشاره كن نآ به يمبتوان يفبا تعر
 خانـه  بالفعـل  كسـي  يابالفعل است  ةخان يزيچ گوييم يم يوقت مثالً .است) ي(آنالوژ تشابه
مطـابق   يـت انواع مختلف فعل .بريم نمي كار به ها آن ةدربار سان يكبالفعل بودن را  ،سازد مي
 طوركههمان درست. است آن صورت است داده فعليت خانه به چه نآ. دارد وجودواژه  ينا

  .)32 :1392 ي(عسگر دهد مي فعليت بنّا در موجود توان به ساختن خانه عمل
 برخـي بـودن   دارا خواهد  يم كند يم يزرا متما دوم كمالو  اولكمال ارسطو  وقتي 7.4

 متمـايز آن تـوان   كردنيعمل يا كردن استفاده از را ها آن دادن انجام توان داشتن وكاركردها 
 كمـال  تـوان و  دارايياز آن  كردن استفاده و است اول كمال بودن مند توان و. دارا بودن كند
بـه   نفـس  نسـبت مسئله مطرح شد كـه   ينا يزن يمكرد يانكه ب هايي ي. در آنالوژاست دوم

 يعنـي  ؛يـم شـناخت دار  يتما قابل .است آن كارگيري هب به علم داشتن نسبتشناخت مانند 
اسـت.   يننخست فعليت فقطنفس ما  انديشيم ينم بالفعل كه درحالتياما  ،ميينديشب توانيم يم

حالت  درنفس ما  ،بريم مي كار به انديشيدن براي را توانمان بالفعل يعني ،انديشيم مي وقتي
 ،است گرفتنكار بهو  بودن دارا نسبت گربيان يزن بيدار به خوابيده نسبت. است ثاني فعليت
. گيـرد  مـي  كار به رانفس خود  قواي بيدار يول ،نفس است يدارا خوابيده كه ترتيب  بدين
 گرفتنكـار  بـه  ديـدن امـا   ،اسـت  يـدن د يقـوا  بودن ادار يناييب ،ديدن و بينايي يآنالوژ در
  .ستقوا  ينا

 ترجمه )act( فعلرا به  انتلخيا واژةارسطو  نفس دربارة شرحدر  يزن ينيآكوئ توماس
معنا شناخت  يكقائل شده است: در  يزتما فعلاصطالح  يدو معنا ياناو م .است كرده
 شان قوه با ها فعل ارتباطبه  تفاوتشاناست.  فعل يشهاند يگر،د يدر معنا و است فعل
 است نياموختهرا  نآ هنوز كه زمانياست،  دان يكه نحو يكس درمورد مثالً .گردد برمي

 ،رسيد فعليت به عادت با كه اين بعدازاما  ،رسد يم يتفعل بهبا آموزش  يعني عادت ازطريق
است و  فعل يكشناخت  ين. بنابراشود يم محققبالفعل  ةيشاند انديشد يم كه مادامي

 در كه فعليتي يزن توماس نزد ).Aquinas 1951: vol. 2, 216است ( فعل يگرنوع د يشهاند
 ،است نشده راه هم يتبا فعال يا استنشده  يلتبد يتتا به فعال ،ستاشناخت  ةمرحل
 يينها يايانتلخ ةمرحل به دوش راه هم يتبا فعال كه ياست و زمان يننخست يتفعل ةمرحل
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دوم  ةدر مرحل يتاما فعل ،استبودن  دارانخست همان  ةدر مرحل يت. فعلرسد يم
  .است ييآن دارا كارگيري هب

 ادهيفتـ ن كـار  بـه و فعـل   يافته تعين قوةنفس همان  يفدر تعر اولكمال  كه شد بيان 8.4
 فعليـت  بـراي  مرتبـه  چهـار  بنابراين. يينها يايمحض و انتلخ ةقو ينماب يامر يعني ،است
 ؛اسـت  اولكمال دارا بودن كه  ياوجود  معناي. قوه به2 ؛محض ةقو. 1: كرد لحاظ توان مي
 فعليـت . 4 ؛)يـا (انرگ دارد نظـر  غـايتي  بـه  كـه  يبستنكار بهدارا بودن و  معناي به يت. فعل3
 فراسـوي  غـايتي  و است نهايي غايت استمرار و دوام كه يبستنكار به ياتحقق تام  معناي به

 ).نهايي(كمال  ندارد خود

 در »كاربردن به« كهاست  اين آيد مي دست به مباحث اين تحليل ازكه  اي نكته ـ
 چهارگانه مراتب داراي فعليت چراكه است، »كمال«در  »كاربردن به« از اعم »فعليت«

 .است فعليت تقسيم زيرمجموعة كمال اقسام و است

 كند مي چيزيرا  يءكه ش است فعليت يراز ،است كمالاعم از  فعليتمعنا  يك در ـ
 يراز است، فعليتاعم از  كمال ديگر، معناي در. است صورتش يعني هست، كه

  .دارد مستمر فعليت آن ازطريق و آناست كه موجود در  كمالي يا يتكمال آن غا
 مـوارد  ايـن  مانندبودن  اولكمال  ،شد يانب كه ييها مثالگفته شد و  تاكنون چه نآ بنابر 9.4
 وجـود  .4)؛ بـودن  برنـدگي  داراي( يدن. وجود بر3 يده؛. وجود خواب2. وجود دانش؛ 1است: 
  آن  ماننـد  هـا  وضـعيت . است شيء هاي وضعيت اولكمال  درواقع .بودن) يناييب ي(دارا چشم
   بـودن  دارا گـر يـان و ب دنكن يرا اعطا م يتشانو قابل ،عملكرد خاص، قواي مالكشان به كهاست 
  .اند فعاليت و گرفتنكار بهبدون 
 و دارند نظر غايتي به كه يهاي فعل اند، قوه با راه هم يموارد فعل ينا تمام درواقع ـ

 بستهاما  ،دارد يناييكه ب ي. چشمهاستهمان تحقق كامل آن يتبه غا رسيدنشان
چشمان قوه به فعل  كردناست و با باز يدند قوة با راه هماست كه  يفعل است
 يتقابل ين. ادارد بريدن قابليت چاقو. شود ميمتحقق  يدنو عمل د شود يم يلتبد

 يتبه فعل يتقابل ينآن چاقو ا كارگيري به با كه قوه، با راه هماست  يداشتن فعل
  .است اولكمال  گربيان قوه با راه همفعل  ،موارد ينا تمام در. شود يم يلتبد

 عمل. 3 ؛بودن بيدار. 2 يشيدن؛و اند دانش كاربردن به. 1: است ينا ماننددوم  كمال ـ
خاص به آن  يتدوم فعال ياي. بالفعل زنده بودن. انتلخ5 ديدن؛ عمل. 4 بريدن؛
 .است  وضع
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 و قوه اولكمال . 5
 ديدگاه اثبات و فعل و قوه دربارة يانرد نظر مگار يبرا ،مابعدالطبيعه كتاب نهم در ارسطو
در بحث نفس  نخست يايبحث انتلخ با ها آناز  يكي .است آورده هايي  استدالل ،خود
  .دارد خواني هم

اما بنابر  ،ندارد سازيخانه توان نيست خانه ساختن درحال كه كسي مگاريان نظر بنابر
است،  ندادهدست  ازرا  نآ علتيتا به ،را آموخته باشد يكه هنر معمار ينظر ارسطو كس

 يستممكن ن ،باشد ياموختهرا ن يهنر معمار ياما اگر كس ؛ندارد را هنر آن گفت توان نمي
 صناعت اين كه كسي و ندارد معماري هنر كه كسي بيناست  فرق ينبنابرا .آن باشد يدارا
 دارايكه بنّا مشغول است  يهنگام مگاريان نظر به. يستآن ن دادن انجام درحالاما  ،دارد را

 فنداشتن  كهيدرحال ،استآن  فاقد يستمشغول ن كه زماني و است يهنر و صناعت معمار
 :1384 ارسطو( است علتي به مسبوق آن دادندستمسبوق به آموختن است و از هنر و

را  نچه آ ،را آموخته باشد يكه هنر معمار يكس .)20- 5 الف 1047؛ 35- 30 ب 1046
 بالقوه و بودن مندتوان گربيان بودن دارا اين و ستاآن هنر  يدارا ،نگيرد چه گيرد كار به

 چيزينداشته باشد.  وجود يناممكن يچه شيافتنفعليت براي كه است آن بالقوه .است بودن
 يآن ناممكن يبرا ،باشد نشسته واقعدرهرگاه  ،دارد نشستن امكان و است نشستن تواناي كه

   .)Owens 1978: 307 ؛29- 24الف 1047 ،همان( است هداشتوجود ن
 بودن يتوانا يزياست چ ممكن گويد يم مابعدالطبيعه نهم كتاب فصل سوم در ارسطو

 رفتن راه تواناي كه كسي نيز مقوالت سايراما باشد. در  ،باشد نبودن يو توانا ،اما نباشد ،باشد
 ب 1047: 1384 ارسطو( برود راه است نرفتن راه تواناي كهآن و نرود راهاست  ممكن است

مثل  ديتول ييكه فاقد توانا ي: توانستن و نداشتن. كودكدارد وجود جنبه دو قوه در نيبنابرا). 25
 آنبالقوه واجد  ،را بالفعل ندارد ييتوانا نيهرچند ا يعني ،كار قادر است نياست بالقوه به ا

 ينيمع صورت بر خود آن و دارد را صورت آن عدم بلكه ندارد، يخاص صورت كودك. است
  ).189- 188 :1387 يصفر قواماست (  تيفعل يچون هر صورت كند، يم داللت
اما نه  است، امكان معنايبه قوه كهاست  ينا اولكمال  و قوه تفاوت ها، مثال اين در
 وجودشان اگر يابند،وجود  توانند مي كه يزهاييكه چ يثح ينبودن، بلكه از ا يذهن يثازح

 مفهومي و كند نمي پيدا ظهور ياوگرنه امكان در اش شوند، يموجود م ،مستلزم تناقض نباشد
 ،است يتفعل ةقو اولكمال  10.است واقعي امري بالقوه كه نآ  حال شود، يم انتزاعي و ذهني
 است.  يفتادهن كار به فعل و است يافتهينتع ةهم قوه است و هم فعل. قو يعني
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 ة. قو2 فعليت؛ قوة. 1: است جملهدارد كه از آن  يمتعدد يمعان ارسطو نزدقوه  بنابراين
 و تحقق معناي. قوه به5جوهر؛  مادة معنايبه قوه. 4 طبيعت؛ معنايبه ه. قو3امكان؛ 
 ،دارد فعليت سوي به رو قوه). 2 :1391 عسگريو  مسگري( بودن بالقوه يعني داشتن وجود
  قوه است. آن كارگيري به همان كه يتينها سويبه يعني

 /teleiosis( تليوسيس واژةدو  ،شانزدهم فصل دلتا كتاب ،مابعدالطبيعهدر  ارسطو

τελείωσις (تليوتيس و )teleiotes/ τελειότης كه برد مي كار به يتو تمام يتنها براي) را 
 بيان نهايت و كمال براي هايي ويژگي اوكمال دارد.  بحث در كاربردنبه مشابه ييمحتوا
  :است چنين خالصه طوربه كه كند مي

 يست؛ن ياز آن زمان يرونمانند زمان كه ب نباشد، آن از بيرون آن از جزء يك حتي. 1

 يك يمانند زبردست نيابد، برتري آن بر چيزي جنس ازلحاظ نيكويي و فضيلت در. 2
 پزشك در كار طبابت؛

 باشد، نداشته كم را طبيعي عظمت از جزئي هيچ آن ويژة فضيلت صورت، ازلحاظ. 3
 يدن؛بر يبودن چاقو برا رندهمانند ب

 يا كامل گويمانند دروغ رود، مي كاربه يزبد ن يزهايدرمورد چ حتيبودن  كامل. 4
 كامل؛  دزد

 شوند؛ مي ناميده كامل اند رسيده هم پسنديده و عالي هدفي به كه چيزهايي. 5

و بد  يدهنكوه يزهايچ بهرا  نكاربرد آ توان يم يزهاستچ ينكه هدف از واپس جا ازآن. 6
 است؛ يزندگ يانمعنا مرگ پا ين. در اكرد منتقل هم

 ).2 الف 1022 ؛12 ب 1021: 1384 ارسطو( است هدف يك نيز »آن خاطر به« واپسين. 7

 يءش كه يتيو هم به هدف و غا دارد، اشاره نهايتو  حد بهو كمال هم  يتتمام بنابراين
 يتچون هر دو غا ،تام لحاظ شوند توانند يم ،هر دو ،انديشه و معرفتآن دارد.  سوي به رو

اسـت و   يـت غا يمعنا كه دارا ينبه ا ،است يتنفس، غا اولكمال  شناخت،و هدف دارند. 
 بـه  و اسـت  غايت نفس، ثانيكمال  انديشه،. دارد غايت سوي دارد كه رو به يتياشاره به قابل

 ين). بنـابرا 73- 72 :1389 يسنوسـكي (و كنـد  يعمـل مـ   يتغا مثابة به كه دارد اشاره فعليتي
  .است توان به بخشي يتفعل يشهاست و كمال اند منديشناخت اتمام توان

  
  گيري نتيجه. 6

 ياز آنـالوژ  نفـس  يـف تعر در اولكمـال   يـي كمال بودن نفـس و چرا  ييندر تب ارسطو 1.6
 برندگي ياچشم  يبرا يناييرا مانند ب يآل يعيجسم طب ياست و كمال برا گرفتهتناسب بهره 
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نـزد   كمـال كه  يديمرس نتيجه اينبه  ها يآنالوژ ياننوشتار با ب ين. در ااست دانسته تبر براي
 آن كـارگيري  هو ب بودن دارا به ناظرو دوم  اولبه  كمال يممراتب است و تقس يارسطو دارا

 .است نيفتاده كار بهاست كه  اي يافته ينتع قوة اولكمال  يو معنا است دارايي

 براي آن كاربردن بهاست كه بر نوع داللت دارد و  يءثابت ش يتهمان وضع فعليت 2.6
 مفهوم از نفس يبعد هاي يفدر تعر ارسطوهمان صورت دانستن نفس است.  نفس

بر وجود و دارا بودن  اولكمال گذر كرده است. بنابر مراتب كمال،  كمال مفهومبه  صورت
 نظر دارد. يتاست كه به غا ييقوه و كمال نها بين اي داللت دارد و واسطه

 را قوه از اي جنبه كه صورتي اما است، زنده بالقوه طبيعي بدن صورت نفس از مراد 3.6
 ييكه صورت نها ي. صورتاست مراد اولكمال  يا يننخست فعليت در كه نچنا دارد، خود در
 است يتفعل ةقو اولكمال  اساسبراين. است شيء كاربستن بهو  تحقق است ييكمال نها يا
 دارد.  يجا نهايي كمالقوه و  بينابين و

بودن و  داراو دوم براساس  اولكمال به  تقسيم شدهمطرح هاي آنالوژي بنابر 4.6
 وجودي كه ،اولكمال . است دوم كمال كاربردن بهو  اول كمال بودن دارااست.  كاربردن به

 اما دارد، ديدن قابليت كه است فردي بينايي قوة مانند دارد، غايتي و است كارگرفتن به بدون
 مانند است، غايت خود كه است نهايتي كاربردن به نهايي انلتخياي. است بسته را چشمانش

 .ندارد خود از فراتر غايتي كه ديدن
 انتلخياو صورت در حالت بالفعل.  شود يدر حالت بالقوه با جوهر مرتبط م ماده 5.6

 استعدادي همان .كند يماده را عرضه م مثابةبه جوهر كه است اي قوه دربرابر فعليت معناي به
 .است رسيده ظهور مرحلة به كه است

 است اين نفس تعريف در كمال مفهومبه  صورت مفهوماز  ارسطو گذركردن دليل 6.6
 است، چيز يافتگيكمال حالت كمال و است چيز حقيقت تمام گربيان صورت كه
  .رساند انجام طور كامل به قصد كرده است به وجودش از طبيعت را چه آن بتواند كه اي گونه به

  
  ها نوشت پي

 

 صـرفاً  نـه  و يمكن مي گيري ينفس را پ يفدر تعر كمالبحث  يمقاله به صورت اختصاص ايندر . 1
كردن  مطرحو  ارسطوست النفسدر علم كمالبحث  يينتب ينفس ارسطو. مراد اصل يفبحث تعر

 يزتمـا  هـا   آنـالوژي  ايـن . است گرفته بهره ها آنمسئله از  ينا يينتب يبرا ارسطو كه  هايي يآنالوژ
. كننـد  يرا روشـن مـ   يننخست كمالو مراد ارسطو از  كنند يم يانرا بهتر ب و كمال دوم اولكمال 
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 نفـس  ماهيت«عنوان  با يسندهنو مقالةبه  يدنظر ارسطو، بنگر نفس از يفبحث تعر گيري يپ يبرا
  .»افلوطين ديد از ارسطويي

 متون در و »نَفَس« يبرا باستان وناني در كلمه نيا. است دم و جان يمعنابه) πνεῦμα( پنوما ةواژ. 2
كه معادل است  و باد ،در حركت، تنفس يهوا پنومارفته است.  كاربه »نفس« و »روح« يبرا ينيد
(پسـوخه)   مـا  نفـس  مانند درستگويد  او ميسقراط است.  ازشيپ منسيآناكس ةشيدر اند» هوا«

  .دربرگرفته است را جهان كل هوا و(پنوما)  نَفَس ماست، دارنگه كه است ييهوا
  .كرد برداشت توان  مي را حيات معنايواژه  ينا از. 3
  .رود مي كار هب »ياتو اصل ح مبدأ« براي كه است ينيالت ياصطالح واژه اين. 4
 ،»نفـس « معنايباستان به يونان) است و در زبان متداول ψυχη( ِپسوخه يونانيزبان  درنفس  ة. واژ5

 ارسطو نزداست. » و حكم يشهاند يةعامل اراده، سبب احساس، ما يل،منشأ م«و  ،»روح« ،»تنفس«
زنـده بـودن و زنـده     يعني داشتن پسوخه بنابراين. است اي هر مخلوق زنده يها صورت پسوخه
  ).Oksenberg and Nussbaum 1995: 111( داشتن پسوخه يعنيبودن 

 فعليت و ،)effect( كارمؤثر ،)work( كار معنايبه آكسفورد ديكشنري در) Ενέργεια( انرگيا واژة. 6
)actual (است آمده )Little 1988: c.v. ‘energetic’( energia  ةشيراز ergoin، ن،يمع كار يمعنا به 

  .است شده گرفته فراآورده،متحقق، 
) آمده end( نهايت و) perfectionكمال ( معناي به آكسفورد ديكشنري رد) ἐντελέχεια( انتلخيا واژة. 7

كه  شود ياستفاده م يمورد يبرا ياارسطو انتلخ انديشة در كه است آمدهآن  يحالبته در توض است.
 تيـ تمام يمعنا به نيالت در ايانتلخ ةواژ ).’Little 1988: c.v. ‘entelechy( باشد رسيده فعل به قوه از
ـ موجو«از آن  يگـر يد ة). ترجمSachs 1995: 245( است» كامل شدن و رشد كامل و تام«و  و  تي

  ).ibid.: 42( تاس »تيغا كي بودن در
 كاربه)  اندام ايماده (بدن  في) در تعرنفس يصورت (دارا نياست كه ا نيا سخن نيا از جهينت يك. 8

ـ بـدن   داشـتن  بهو فقط  است نفسداشتن  به بودنزنده  بالفعل ارسطو نظرمطابق با  رايز رود،يم  اي
ـ در تعر مـاده و  صـورت  يمشـكل در فهـم معـان    كـه  است آن بر لي. اكرستيناندام  نفـس از   في
. كنـد  ياسـتفاده مـ   صـورت و  مـاده  ميمفـاه  يمعنـا  دادننشان يبرا ارسطو كه زديخيبرم ييها مثال
 است، نزمجسمه بر ةماد مجسمه، مثال در. جداستصورتش  ازماده  دهد يارسطو نشان م يها مثال
 برنز، و است برنز ماده. است شكل آن به صورتشبا بدن سقراط است و  مشابه آن شكل كه يحالدر

 كـه  اسـت   نيا دوم ةجينتدر ماده است.  يزيچ شهيمجسمه است. صورت هم كيتحت صورتش، 
ـ . اكركنـد  ياست و كون و فساد را تحمل م رييتغ ةستاديرايماده ز احتماالً  كـه  كنـد  ياسـتدالل مـ   لي

ـ ز دانست،برنز در مجسمه  ةماد مانند صورت، بيترك ةمثاب به را،نفس  يدارا ةماد توان ينم بـدن   راي
دارد كـه   ازيـ ن يبه شكل ،اش موجود زنده با يهماننيا يبرا وان،يح يماد ةدهندليجزء تشك ةمنزل به

  ).Boer 2013: 128( بخشديماو  بهو پسوخه  نفس
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رابطه است كه  يادو نسبت  يسةآن مستلزم مقا اي ريشه و اصيل يوناني معنايبه آنالوژي اين. 9
 اصطالح يك »مبدأ و اصل« اصطالح مثال ي. برانامد مي »تناسب« آنالوژي راآن  ينيتوماس آكوئ
دو  ةمستلزم رابط خط به نقطه نسبت با است رودخانه به چشمه نسبت تناسباست.  آنالوژيك

به  ياسق اينكه  اند شدني مقايسهخط  بهمبدأ  نسبت بارودخانه  بهنسبت مبدأ  يعني ،نسبت است
  ).Ashworth, 1999: 1-12موسوم است ( تناسب يآنالوژ

  .Brentano 1975: 27به  يد. بنگر10
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