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 دهكيچ

آكوييني تبيـين و     در اين مقاله ابتدا مفاهيم متافيزيكي نظام فلسفي توماس        

 از بـين  . شـود   تـصور خداونـد ارائـه مـي        ،ايـن مفـاهيم    ازطريق   سپس تعريف و 

 ، اسـت  ens  ،esseبه دو اصطالح متـداول        بيشترين توجه  ،اصطالحات متافيزيكي 

تومـاس در نظـام فلـسفي       . گيريم  ولي ساير مفاهيم متافيزيكي را نيز ناديده نمي       

ي موجـودات    كند و خداوند را وراي همـه         مي تأكيدطرف بر تعالي الهي      خود ازيك 

وجود مطلقي اسـت    بلكه،وجودي در عرض ساير موجودات ندارد     ند  خداو .داند  مي

 متـون مقـدس مـسيحيت       تـأثير  ، تحـت  ديگـر  ان است، ازطرف  كه وراي اين جه   

ي  كلمـه  ازطريـق  خلقـت . ي مخلوقات اثبات كند كوشد حضور الهي را در همه      مي

 ي خلقت به خداوند وابسته      در لحظه  فقط  بنابراين موجودات  ،گيرد  الهي صورت مي  

در اين  . اند ي خويش نيز نيازمند خلقت الهي      لحظه به  ، بلكه در تداوم لحظه    نيستند

 نوعي حـضور و     ،ي مخلوقات   در باطن همه   ، خداوند در عين تعالي از جهان      ،تصوير

  .فعاليت دارد

  .توماس آكوييني. 4خلقت الهي، . 3فعل وجودي، . 2موجود، . 1 :واژگان كليدي
  

   مقدمه.1

شـود   مـي هاي هر متفكري در يك نظام و ساختار فلسفي خاص مطرح  لح نظريات و راه   
 آن  نخست سؤال بنابراين ،دهد مياستفاده تشكيل     مورد مفهومي ي  كه بخشي از آن را شبكه     

در . كنـد  ميدر قالب چه مفاهيم و اصطالحاتي ارائه    تصور خود از خداوند را     است كه توماس  
دقـت تعريـف و      بـه  زم است مفـاهيم فلـسفي تومـاس       دقتي ال  ابتدا براي پرهيز از هرگونه بي     
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 ابهـام و ايهـام اجتنـاب        هرگونـه از    كه هنگام كاربرد اين اصطالحات     اي  گونه  به ،تبيين شوند 
  .شود

اصـطالحات    بـه ايـن معنـي كـه        كـم   دسـت .  ارسطويي است  اي  فلسفه توماس،   ي  فلسفه
.  اسـت ...و موجـود و ناي مـاده، صـورت، ضـرورت    متداول در اين ساختار فلسفي، كلمات آش  

شده و متداول توماس براي ارسطو است و توجه توماس بـه     لقب شناخته  »الفيلسوف«عنوان  
. ثار ارسطو مشغول بـوده اسـت      ارسطو تا آنجاست كه حتي ده سال آخر عمرش را به شرح آ            

اهميت اين بحث از آنجاست     . كند مياز منطق ارسطويي استفاده       توماس  كه ذكر است  شايان
ــر ــف و شــناخت  اد ويكــه م ــكاز تعري ــع  همــان شــناخت در منطــق و  ، ءشــي ي  درواق
  .)115 : ص،15 (شناسي ارسطويي است معرفت

به سه اصطالح متداول      بيشترين توجه  ،در ميان اصطالحات متافيزيكي توماس آكوييني     
ens  ،esse و essence هـدف  . گيريم ميولي ساير مفاهيم متافيزيكي را نيز ناديده ن        ، است

 نيـستيم ايـن اصـطالحات را بـا          درصـدد اين اصطالحات اسـت و        فهم معنا و مقصود    ،لياص
اي فراهم   زمينه ،شك از رهگذر اين نوشتار     ولي بي   اسالمي تطبيق كنيم   ي  فلسفههاي   معادل
طالحات و مفـاهيم    صـ با وجود، ماهيت، موجود و سـاير ا        تفاوت اين مفاهيم   شود تا  ميآورده  

  1.سالمي مشخص شود اي در فلسفه متافيزيكي
  

   شناسي مفهوم.2

 ، وجود و ذات موجود.1. 2

On Being and Essence ي رساله 
 : ص،1(» هـستي و ذات باب در «كه به فارسي 2

 تنهـا اثـري اسـت       درواقع  « و ي زندگي توماس   اوليه  ترجمه شده است، محصول دوران     )20
در ايـن   . شود مياً فلسفي ارائه    الهياتي و صرف   در فضايي غير   مابعدالطبيعي مباحث   ،كه در آن  

 تومـاس در ابتـداي      .)20 : ص ،1 (»شـود  مـي ارائه    توماس ي  مابعدالطبيعه مفاهيم اصلي    ،اثر
  :گويد ميرساله 
و ذات  ) ens(هـستومند   )  قائـل اسـت    سـينا   ابـن  كـه    گونـه   آن(هاي اوليـه عقـل       انتزاع«

)essence (اجتنـاب   هـا   انتزاعبه اين    بنابراين اگر بخواهيم از خطاهاي ناشي از جهل          .است 
  از ايـن راه كـه بيـان كنـيم منظـور از             ، آغـاز كنـيم    ها  آنبا بررسي مشكل     كنيم، بايد كار را   

چيــست؟ ايــن دو چگونــه در اشــياي مختلــف يافــت ) essence(و ذات  )ens(هــستومند 
  .)53 ص،1 (»شوند؟ مي

ترجمه كرده و  a being را به ens  التيني واژه ،مترجم محترم رساله به زبان انگليسي
در  esse ي  كلمهاز  .  است برده كار  به را معادل آن     »هستومند«ي    مترجم محترم فارسي واژه   
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نيـز معـادلي    being  كـه ذكر است ، ولي شايانميان نيامده است اين قسمت متن، سخني به   
را شـرح     داليـل متـرجم    ،در ادامـه  . كنـد  مـي پيشنهاد   esseاست كه مترجم براي اصطالح      

  .هيمد مي
گرفتـه   sum ي واژه التيني هـستند كـه از   هايي واژه essenceو  ens, esseهاي  هواژ

 Ego sum بخـشي از عبـارت التـين    sum فعل.  است»من هستم«به معناي  كه اند شده

qui sum ه دراست كانگليـسي آن   ي ترجمهفر خروج عهد عتيق است و اصل عبارتي از س
  .شود مي ترجمه I amفعل است و به  I am who am. sum عبارت است از

»Esse  مصدر فعلsum  است و فقط به معنـاي to be ] اسـت ] بـودن. ens ي  صـيغه 
باشـنده، هـستنده،    [انگليـسي    در   being  معـادل بـا    ،آن] يعني صفت مشتق از فعل    [فعلي  

يـك اسـم ذات      ens .بـرد  مـي كار    اسم فعل به   عنوان  بههر دو كلمه را      توماس. است] موجود
 »دونـده «يـا   » دويـدن اسـت     كسي يا چيزي كه درحال    «  كه مشخصاً بر   ]دونده[، مانند   است

 ،كنـد  مـي  داللـت  »بر چيـزي كـه هـست   « مشخص طور  به ens ،نحو همين  به. كند ميداللت  
 .)53ص  ،  1( »كنـد  مـي  همراه بـا عمـل دويـدنش داللـت           ، بر كسي  »دونده« كه   گونه  همان

  .كند ميي كه هست، داللت اي است كه به هر چيز  واژهens درواقع
بنـابراين تومـاس    .  اسـت  »وجـود   داراي«يعنـي حقيقتـي كـه        ens معناي ،از اين حيث  

 بلكه خود چيزي است كه وجـود        ،داشتن نيست  وجود ensمعناي اصلي و روشن     « :گويد مي
 بايـد   ، براي آن در نظر بگيـريم      اي  واژه ،ي معنايي   اگر بخواهيم از جنبه    .)263 : ص ،5 (»دارد

ي   البتـه واژه  . كـار ببـريم    هستي را بـه     ، يعني داراي  »هستومند «ي  واژهند مترجم فارسي،    مان
 . خواهـد بـود    ensوجود بگيريم، معادل     ، يعني داراي  اللفظي  تحتاگر به معناي     را» موجود«

بـه   چراكـه  ؛داشـتن اسـت  ي وجود   خـارجي از جنبـه      خود حقيقـت   ، نيز مراد  اين صورت در  
 ، موضـوع متافيزيـك  ،رو ازايـن  تـوان نظـر كـرد؛    مي ديگري نيز هاي جنبهحقيقت خارجي از   

  .موجود استموجود بماهو
دهد، بعيد نيست كـه در       مي نسبت   سينا  ابنرا به    كاربرد اين واژه    اينكه توماس  به  باتوجه

 ترجمه كرده »وجود داراي«آن در نظر گرفته شده و آن را به          معناي لغوي    ، موجود ي  ترجمه
 ens  رامابعدالطبيعـه  موضـوع  تومـاس اسـت؛ چراكـه   ) ens( اسم ذات باشند كه در التين

commune""   آن را  ،دانـد كـه در انگليـسي       مـي  »موجـود عـام   « يا  general in being 
  3.)85 : ص،15( كنند ميترجمه 

 ، موجـود  .تـوان نـشان داد     ميرا با يك مثال     ) esse(وجود  و  ) ens(موجود   ي  واژهتمايز  
،  يعنـي سـفيدي    ،دهد كه به اين صـفت      ميو موضوعي را نشان      است »چيزي سفيد «مشابه  
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كنـد كـه     مي بر كيفيت و صفت سفيدي داللت        ،»سفيدي« همانند   ،وجود ولي   متصف است، 
  .)26 : ص،1 ( فاعل تحقق داردعنوان به ،» سفيدء شي«در اين 

 هـيچ   ،مابعـدالطبيعي  ايـن زبـان      انگليسي معتقد است كه    مترجم ، مطالب فوق  به  باتوجه
 being  را بـه esse  وa beingرا بـه   ensاگـر    امـا شـايد  ،معادل انگليسي مناسبي ندارد

 درواقـع ) ens(موجـود    .)26 : ص ،1 (باشـيم   به تفكر تومـاس خيانـت نكـرده        ،ترجمه كنيم 
 بودن، به تحقـق خـارجي   being يعني  esseهستي و تحقق است و        چيزي است كه داراي   

  .اشاره دارد
 و بـراي    نقـشي ارجـاعي دارد     ens ي  واژهم انگليسي معتقـد اسـت       رسد مترج  مينظر   به

كـار   را بـه  a being  عبـارت كه هنگامي ،ديگرتعبير به. رود ميكار  اشاره به حقايق خارجي به
  .هستي و تحقق است  حقيقتي است كه داراي منظور،بريم،  مي

كـار   به ens ي  ترجمهعنوان بهرا  being ("that which is")  نيزنظران صاحببرخي 
بـه   ي مفهومي اين تعبير نيست، جنبه beingاز  است مقصود  بديهي .)88 ص   ،15 (برند مي

 بلكه شـايد    ،وجود نيست   مفهومِ ،در اين بحث   موجود مراد از    ،تعبير مصطلح حكمت متعاليه   
  . استداشتنارجي، ازحيث وجودبتوان گفت واقعيت خ

 مـشاهده  اي رويـه  وحـدت  ،نگليـسي بـه زبـان ا     ens ي   در ترجمـه    كـه  ذكر اسـت   شايان
 ولـي در بيـشتر   ،بـرد  مـي كار  را به a being ، اينكه مترجم انگليسي فوقرغم علي. شود مين

  .)85 : ص و34 : ص،16( 4شود ميترجمه  "being" به ens ،ها نوشتهمكتوبات و 
 از حقيقتـي حكايـت   ،يـا هـستومند   موجـود  ، موضوع متافيزيـك   در بحث  ،خالصه طور  به

معـاني مختلفـي     ،براي موجود  توماس البته.  يا هستي است   )esse(وجود     كه داراي  كند مي
به معناي   ens ،تاوقا خوانده است اما در اغلب     خدا را نيز موجود   « تا آنجا كه   .كند ميلحاظ  

 از  ، مقالـه  ي   در ادامـه   .)440 : ص ،2 (» اسـت  5ذاتموجودي است كـه تركيبـي از وجـود و           
  .كنيم ميا هستومند استفاده اصطالح موجود ي

رود كـه   كـار مـي    بـه رو ازايـن  نيز  ي ذات  واژه «.پردازيم حال به تعريف توماس از ذات مي      
البته ايـن عبـارت      ،)59 : ص ،1( »، آن چيزي كه هست، هستي دارد      در آن  آن و    ي  واسطه  به

ت كـه   آن چيـزي اسـ    « درواقعذات  . دهد   هستي مي  ، به جوهر  ،به معناي اين نيست كه ذات     
 و در   واقـع     در  بـه حقيقتـي    ،ءتعريف يك شي  ). 68 : ص ،1( » است ءمدلول تعريف يك شي   

  .شود موجودات جزئي اشاره دارد كه ذات ناميده مي
 در جنس يا نوع خاصي      ،ء يك شي  ،آن ازطريق    است و  ء مبناي تعريف يك شي    6،ماهيت

ت را جـايگزين ذات     سـت كـه فالسـفه لفـظ ماهيـ         رو  ازاين «،اعتقاد توماس  به .گيرد  جاي مي 
 بنـابراين ماهيـت بيـشتر    .)58 : ص،1( » اسـت  يء تعريف يك ش   منشأ ،پس ماهيت . اند  كرده
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اشـاره   خـارجي  ي تحقق در اشياي  جنبهبه   ، ذات كه  درحالي ،ي منطقي و تعريفي دارد     جنبه
  . استء تعريف يك شيمنشأ ،نتيجه و دردارد

 فعاليت و عمل يك موجود      منشأ به    براي اشاره  7توماس از اصطالح طبيعت    ،ديگر ازطرف
زايش موجودات زنده، يا بـه      «به  اين واژه   .  است »زايش«اين واژه به معناي     . كند  استفاده مي 

 ذاتي تغيير يا حركت اشاره مبدأ به معناي هر     ،آخرفعال آن زايش و يا در       دروني مبدأ معنايِ
  .)64 : ص،1( »دارد

  ي و ذات هستي در رساله  موجودمختلف معاني .2 .2

ق يداند و از آن براي اشاره به حقا        مي متافيزيكي مفهومي را   موجودي   واژه گفتيم توماس 
 ولي هنگامي ،برد ميكار   آن را به سينا  ابنكند و معتقد است به پيروي از         ميخارجي استفاده   

راي  دو معناي عام ب  ،كند و به پيروي از او      ميدهد، از ارسطو تبعيت      ميكه معاني آن را شرح      
  .قائل است هستومند

 بـه ده مقولـه تقـسيم        هـستومند  ،هـت ج ازيك: رود ميكار    به دو معنا به    هستومندلفظ  «
 بـه   فرق ميـان ايـن دو آن اسـت كـه          . كند مي بر صدق قضايا داللت      ،ديگر جهت  شود و از   مي

 موجبـه تـشكل داد،      ي  ي آن يك قضيه     هر چيزي را در صورتي كه بتوان درباره        ،معناي دوم 
 اتيسلبعدام و    اَ ، امر محصلي نباشد، به اين طريق      درواقعحتي اگر    توان هستومند ناميد،   مي

، در چشم   كوري«و  » ايجاب، مقابل سلب است   «گوييم   مي چراكه شوند؛ ميهستومند ناميده   
ناميم مگر اينكه آن چيز در عالم واقع چيز          مين چيزي را هستومند     ،اما به معناي اول   . »است

 :ص ،1( » هـستومند نيـستند    ،نابراين به معناي اول، كوري و امور مشابه آن        ب. محصلي باشد 
58(.  

ي است  هست جودات مختلف يا هر چيزي كه داراي       مو ،به معناي نخست   گويد مي توماس
منظـور از   . شـوند  مـي يا هستومند ناميد، بـه ده مقولـه تقـسيم             را يك موجود    آنتوان   ميو  

  . استسطوييار ي گانه ده مقوالت، همان مقوالت
در اينجـا   . انگليـسي اسـت    is مربوط به ذهن است كه همان معناي         ،موجود معناي دوم 

 وجـود  ،موجـود شايان توجه است كـه مـراد از   .  است»هست«يا » است« همان ens مراد از 
بلكـه امكـان تـشكيل يـك گـزاره اسـت             مصطلح در حكمت متعاليه نيـست،      اي  گزاره رابط  .

، رو  ازايـن  ؛»كوري در چشم است   «: تشكيل است    به اين صورت قابل    يا   گزاره ،ي كوري  درباره
  .ناميم مي  را موجود»كوري«

و ثبـوتي   اين است كه كوري به حقيقتي وجـودي  ،بنابراين مقصود توماس از اين عبارت   
تـوان كـوري را      مي ولي   ،به معناي اول نيست    موجود ، كوري ،نتيجهدر. در خارج اشاره ندارد   
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 اي  گـزاره  موجبـه،    ي  گـزاره  مراد توماس از تشكيل يك       شك  بي. وم ناميد موجود به معناي د   
  .با واقع استاست كه مطابق 

هـا از عـالم واقـع سـخن          م توماس آن است كه آدمـي بـا گـزاره          رسد جان كال   مينظر   به
،  در متن قبلي كند كه به تعبير توماس     مياي به حقيقتي در خارج اشاره        گاهي واژه . گويد مي

 حقيقتي وجودي اسـت و     ،توان گفت اين شيء    مييعني   ،)58 : ص ،1( » است چيز محصلي «
 بـه معنـاي     ، در ايـن كـاربرد     »تحـصل  «ي  واژه. اسـت   موجـود  ، به معنـاي اول    ،صورت دراين

 گـاهي   ،مقابـل در .)همـان  (گيـرد  مي جاي   »عدم«،  است كه در مقابل آن     8حقيقتي وجودي 
 ادراكـي در    ي  قـوه لكه مانند كوري به فقدان       ب ،نظر به امري متحصل اشاره ندارد       مورد ي واژه

بـه تعبيـر     صادق و مطابق با واقـع اسـت و  ،نظر  موردي  گزاره،صورت دراين. چشم اشاره دارد
، تنهـا بـه معنـاي دوم        ولي كـوري  . باب كوري تشكيل شده است     موجبه در  اي  گزاره ،توماس

  .صل است بلكه فقدان امر متح، امر متحصلي نيست، كوريچراكه موجود است؛
 به معنـاي صـدق بـر        فقط ، و معناي دوم   »تحصل در خارج  «، يعني    بنابراين معناي اول  

 بين صدق بر واقعيـت خـارجي و   نوعي بهتوان گفت توماس     مي رو  ازاين. حقايق خارجي است  
 تا »تحصل «ي واژه كهرسد مينظر  ، به توضيحات فوقرغم  به. گذارد  تحصل در خارج تمايز مي    

شود كه هر چيزي كه متحـصل        مياز اين عبارت توماس چنين برداشت       . اردحدودي ابهام د  
  . معدوم است،نباشد

وي « ، ولـي در بحـث موضـوع فلـسفه    ،نامد توماس خداوند را نيز هستومند يا موجود مي 
تنهـا خداونـد را موضـوع متافيزيـك        ، نـه  رو  ازايـن . دانـد    و اصل مخلوقات مي    منشأخداوند را   

. دانـد    نيز نمي  اين موضوع، يعني موجود بماهوموجود    دا را فردي براي      بلكه حتي خ   ،داند  نمي
 ،شـود   مطالعـه مـي  غيرمـستقيم نحـو     به فقطخداوند در متافيزيك    ، معتقد است كه     مقابلدر

 ،15( »موجود قـرار دارنـد  ي حقايقي است كه تحت موجـود بمـاهو         همه منشأ اصل و    چراكه
  .شود  هستي موجودات بررسي ميمنشأ عنوان هب بنابراين خداوند نيز تحقق دارد و ،)86 :ص

 آثار تومـاس بايـد دقـت كـافي          ي  مطالعه مطالبي كه گفتيم، هنگام      به  باتوجه ،مجموعدر
 ،جهـت نيـست كـه امـروزه بـين محققـان          بي. رود  كار مي  به چه معنايي به   داشت كه موجود    

ـ  ولـي در خـود مك      ، امري متداول اسـت    being و   ""beingنهادن بين   تمايز ات تومـاس   توب
 و توجـه بـه خـود واژه معطـوف           تأكيـد  ، در بين گيومـه    beingدادن  با قرار «. چنين نيست 

 ولـي   ،شـود   اش لحاظ مـي     خود واژه در حالت منطقي     ، در اين صورت   ،ديگر عبارت  شود؛ به  مي
being       121 : ص،18( »كنـد   براي اشاره به حقيقتي است كه اين واژه از آن حكايـت مـي(. 
مقابل واقعيات خارجي موجود    دري مفهوم موجود      براي اشاره به جنبه    ،مه عالمت گيو  درواقع

  .شود  ميبرده كار به
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ي ي معنـاي    بيشتر از جنبه   ،دادن موجود به جوهر و عرض      ي نسبت   مانند نحوه  هايي  بحث
جي  خود واقعيـت خـار     ، در اين حالت   دهد؛ ي تحقق اشياء را در خارج نشان مي        است و نحوه  

تومـاس آكـوييني    . ي تحقق اشياء در خـارج مقـصود اسـت           بلكه نحوه  ،ست مراد ني  تنهايي به
 ولي جـوهر و عـرض       ،شود  معتقد است موجود يا هستومند به جوهر و عرض نسبت داده مي           

  . به يك معنا موجود نيستندرو ازاينبه يك نحو موجود نيستند و 

  9وجود. 3. 2

حـال بايـد   .  اسـت  يا هـستومند  يك موجود،با وجود  تركيبي واسطه  بهگفتيم يك ذات    
 حـضور   ي  نحوه ، بحث ي   عمده ،هستي و ذات    در كتابِ   از وجود چيست؟   توماسينيم مراد   بب

 ، از وجـود  ،شود ميكه مفاهيم متافيزيكي شرح      ذات در حقايق مختلف است و در مقدمه نيز        
رود كـه    مـي  كار  به رو  ازايني ذات    واژه«  كه  اين جمله  آيد و صرفاً   ميميان ن  چندان سخني به  

ولي در بخش   . خورد ميچشم   به ،» آن و در آن، آن چيزي كه هست، هستي دارد          ي  واسطه  به
 تأكيـد در اينجـا  . شـود  مـي اشـاره    به وجود  » حضور ذات در مجردات    ي  نحوه« يعني   ،چهارم

 بـا طبيعـت يكـسان نيـست و          ،)ens(موجودات   يعني ساير    ،وجود در غير خداوند   « شود مي
 وجـود   ، ولـي در خداونـد     ؛)96 : ص ،1( »كننـد  مـي ي غير دريافت     را از ناحيه   وجود   ،رو  ازاين

  .همان طبيعت و ذات خداست
 خـود عقـل اسـت و مـاهيتش          ،ماهيت عقل  «:گويد ميتوماس   باب مجردات نيز  حتي در 

 چيـزي اسـت     ، مأخوذ از خداست و آن     اش  هستيعين آن چيزي است كه هست، حال آنكه         
  .)97 : ص،1 (»واقع قيام به ذات دارد در عالم ، آني واسطه بهكه 

 ايـن همـان چيـزي اسـت كـه      «) انگليـسي ( وجود چيست؟ به تعبيـر متـرجم   ولي خود
 هـيچ پاسـخ روشـني بـه آن داده           چراكـه  ؛آورد ميستوه   اننده را در سرتاسر اين رساله به      خو

 ،ه وجود  فقط در اوست ك    چراكه ،با راز خدا يكي است    ) esse(هستي   راز   درواقع... شود، مين
  .)98 : ص،1 (»يك طبيعت يا ذات است

آثـار مفـسران    در  كـه     ترجمه شده اسـت    existenceبه   esse  در كتاب جامع الهيات   
 ،15 (شـود   مـي بـرده  كـار  بهنيز  existence (esse)اصطالح البته . تر است  متداولتوماس

ولـي مـراد     ،شـود  مـي ترجمـه    existence يا   beingبه   esse ي   واژه ،مجموعدر. )94 :ص
  چيست؟ وجودتوماس از 

يعنـي بـودن    to be وجـود بـه معنـاي    :قائل استبراي وجود  دو معنا كم دستتوماس 
دو  «،تومـاس به تعبيـر    . مرتبط است  ،»بودن«مفهوم انتزاعي    با esse مراد از    بنابراين. است
 تشكيل  به معناي  يكي به معناي فعليت يك ذات و ديگري       . تصور است  قابل esseبراي  معنا  

 ... .دهـد  مـي دادن يك محمول بـه موضـوع تـشكيل     نسبت ازطريق يك گزاره است كه ذهن 
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 ،»خداونـد هـست  «گـوييم    ميدهيم و    مي خداوند تشكيل    ي  دربارهاي كه    دانيم اين گزاره   مي
  .)20 : ص،9( 10»يابيم مي اين امر را در،هاي خداوند معلول ازطريق درست است و ما

 بـه ايـن   ،وجودآيا مراد از .  خالي از ابهام نيست  ، توماس 11ي  »هتشكيل يك گزار  «عبارت  
ي ايـن معنـا   . اسـت » بودن« انتزاعي   مفهوم نفسِ فعاليت ذهن، امكان تشكيل گزاره يا         ،معنا

 نيـست كـه معقـول       »مفهوم وجود « معادل   عيناً ، به تعبير مصطلح در حكمت متعاليه      وجود
ق منظور اسـت كـه در       يهوم به حقا  فب اين م   بلكه حكم و فعاليت ذهني در انتسا       ،ثاني است 

  .شود ميقالب يك گزاره بيان 
نگـاه  از.  و ذات در موجـودات مـرتبط اسـت         با بحـث تركيـب وجـود       معناي ديگر وجود،  

تومـاس بـه ايـن      . است 12كه در جهان تحقق دارد، داراي فعل وجودي        هر موجودي  ،توماس
ت وجودي است كـه عـين خارجيـت          گف توان ميدهد و    ميوجود را در مقابل ذات قرار        معنا
  .كند استفاده مي تعبير فعل وجودياز  ،توماس ي ذهني ندارد و جنبه ،وجود ،نظر ازاين. است

. رساند مي اين است كه ذات را از قوه به فعليت      ، ويژگي اين فعل وجودي    ، به تعبير ديگر  
 ،عل وجودي داشـت فاين توان از  مي چه تعريفي  شود اين است كه     كه مطرح مي   سؤاليحال  

آن اسـت كـه بـه     پاسخ توماس .رساند مي حقايق را از قوه به فعل       وجودي كه از اين    ،درواقع
تومـاس  . تـر باشـد    صـوري  )يعنـي خـود وجـود     (آن   توان چيزي افزود كه از     مي ن ،وجوداين  
  :گويد مي

  كماالت است و ايـن امـر  ي ها و كمال همه نامم، فعليت همه فعليت    مي esseآنچه من   «
 تـا موجـود    يك صـورت خـاص  چراكه تر است؛  از قوه كامل، فعل هميشهچراكه ؛واضح است 

ي  توان در قـوه  مي طبيعت انسانيت و حرارت را رو ازاين. آيد ميحساب ن ، يك فعليت به   نباشد
، بالفعـل بـه   وجـود  ولي با    ، در ذهن لحاظ كرد    فقط و يا حتي     13ماده و يا قدرت عامل مباشر     

 و  هـا   فعليـت  ي   همـه  نامم، فعليـت   مي وجود  واضح است كه آنچه من     ،رو  ينازا. آيد ميوجود  
تـر   توان چيزي افزود كـه صـوري     مينامم ن  مي وجود من   آنچهبه   . كماالت است  ي   همه كمالِ

 كـه بـه   وجود زيرا ؛ را تعين بخشدوجودكند،  ميفعل كه قوه را متعين  بتواند همانند  باشد و 
 تعـين  ي وسـيله  بـه اساسي و ذاتي متفاوت است با چيزي كه   شود، به نحو     مياين نحو لحاظ    

 ؛چيـزي افـزود كـه خـارج از آن باشـد            وجودتوان به    مي ن بنابراين. بتوان به آن چيزي افزود    
 اين موجـود از    ،ترتيب اين  ، به ... و عدم است كه صورت يا ماده نيست         نيستي ، وراي آن  چراكه

  .)78 : ص،18( »شود مي متمايز ،بيعت تعلقش به اين يا آن طي واسطه به ،آن موجود
 و كمال   14ي وجود، نوعي فعليت    واژه  اول آنكه از   :فهم است  از عبارت فوق اين نكات قابل     

جهان را پـر      و بودهتحقق    به اين معنا عين خارجيت و       وجود دوم آنكه . مراد است  15خارجي
ماده يا در قـدرت فاعـل    رساند كه بالقوه در ذهن يا در       ميكرده است و حقايقي را به فعليت        
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عين تعين و فعليـت      ،سوم آنكه وجود  .  تحقق است  ، ويژگي ذاتي وجود   ،رو  ازاين تحقق دارند؛ 
 هر چيز ديگري كه بخواهيم به وجـود بيفـزاييم           چراكه ؛توان چيزي به آن افزود     مياست و ن  

 عـدم   ،رسيم كه مقابل وجـود     مي چهارم   ي   به نكته  رو  ازاين ،وجود است تعين  خودش وابسته   
تحقق يافتـه  است كه يا ذاتي   از راه طبيعت،پنجم آنكه كثرت و تمايز وجودات  . محض است 

  .است
 نخـست حكـم و انتـساب مفهـوم بـديهي           :اسـت   داراي دو معناي كلي    وجود ،مجموعدر

 يـا  16توماس خداونـد را وجـود مطلـق   .  نوعي فعليت در خارجدوم به حقايق است و   »ودنب«
 ،حيـث  ازايـن . بـرد  ميكار    به  فعل وجودي  صورت  به وجود را    ،ب مخلوقات بادر. نامد ميبنفسه  

. پـردازيم  مـي بحث وجود مطلق با تصور توماس از خداوند مرتبط است كه در ادامـه بـه آن                   
 توماس از فعل وجودي نيز به بحث چگونگي ارتباط خداوند با ساير موجودات مرتبط          مقصود

  .دهد مياست كه بحث بعدي را تشكيل 
  

   جهاني واسطه بيخالق  ،وجود مطلق:  از خداتوماس  تصور.3

   وجود مطلق.1. 3

تومـاس خداونـد را وجـود       : مخلوقـات ساير  با وجود    تفاوت وجود خداوند  . 1. 1. 3
 itself, herself بـه معنـاي   ipsum ي التينِ  واژهي  ترجمه،مطلقي  واژه. نامد مطلق مي

himself رو  ازاين. است، esse ipsum    ص،5(وجود ، خود )445 : ص ،8(الوجود  به نفس : 
ترجمـه  ) 439 : ص ،2(  و وجـود مطلـق     ، وجود بنفـسه   )250 : ص همان،(وجود  ، عين   )249

  17.شده است
 در ذات  ووجـود  ي   رابطـه  ي  دربـاره  »هـستي و ذات   « ي در فصل چهـارم رسـاله      توماس

 اصـلي آن  سؤال.  وجود داردنظر اختالفدر تفسير آن  گويد كه امروزه نيز  ميمجردات سخن   
 از اين موضـوع  نظر قطع اثبات وجود خداوند است؟ درصدد ،در اين بحثتوماس است كه آيا  

 تصور تومـاس از خداونـد   خوبي به اثبات وجود خداست يا نه، اين متن درصددكه آيا توماس   
  .دهد ميرا نشان 
 جـزء   ، وجـود   آنكه  اول :ستتصور ا   قابل ءيك شي وجود   معتقد است سه حالت براي       وي

شـده و يـك      تركيـب  آن عـارض شـود و بـا ذات          از خارج به   ،وجود دوم آنكه    ذات آن باشد؛  
  .خودش تمام ذات چيزي باشد ، وجود آنكه سوممركب تشكيل دهند؛ 18 يا هستومندموجود

 تواند بدون اجـزايش    ميهيچ ذاتي ن  « چراكه ، درست نيست  حالت اول  ،از ديدگاه توماس  
ي  بـدون اينكـه چيـزي دربـاره    ]  ذات الهـي جـز  بـه البتـه  [هـر ذاتـي را   . م واقع شود  فه مورد

 .)104 : ص ،1( »نيـست  ي از ذاتش  وجودش جزئ  ،رو  ازاين ؛توان فهميد  مياش بدانيم،    هستي
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 آن  ،ايـن صـورت   تمـام ذات حقيقـت باشـد، در          ، باشد، يعنـي وجـود      درست حالت سوم اگر  
 عنوان بهتصور خود از خداوند را   ويواضح است كه     .حقيقت حداكثر يكي بيشتر نخواهد بود     

 خداوند موجودي است كه از ديدگاه تومـاس، بـه فـرضِ           ،ديگر عبارت  به. كند ميفرض مطرح   
  .ستد داشتن، قابل كثرت نيست و يكتاوجو

 وجود جـزء    : وجود و ذات در نظر گرفته است       ي  توماس سه حالت براي رابطه     ،مجموعدر
 باشد كه در اين صـورت،       ءي ذات يك شي     وجود همه   نيست؛ پذير  نامكا باشد كه    ءذات شي 

 19شـدن بـا ذات، موجـودي       وجود با تركيب  . يكتاستحداكثر يك موجود اين چنين است و        
  .چنين است وند اين خداجز بهي موجودات  در همه ،وجود. مركب تشكيل دهند

از خداونـد چيـزي     گفتيم تصور توماس    : مجردات وجودتفاوت وجود خدا با      .2. 1. 3
كه در مجـردات تركيـب مـاده و          است معتقد   وي. است كه ذاتش عين هستي و وجود است       

 ولي در اين مجردات نيز تركيب ديگري        ؛است 20 به صورت  شانصصورت وجود ندارد و تشخ    
  .تر است كه همان تركيب وجود و ذات است دهد كه بسيار ظريف روي مي

ــدگاه  ــا  م،وياز دي ــردات، م ــك و مج ــستند و ازالئ ــدي ني ــد،رو ناي ــاده ندارن ــي  م ، ول
 ولـي   ،انـد   بـراي تحقـق بـه مـاده متكـي          »ور مادي ص«، هر چند    حيث ازاين. اند  صورت داراي

  . نيز وجود دارد كه براي تحقق به ماده وابسته نيستهايي صورت
 بـه تركيـب     ها  آنمراد وي از بساطت آن است كه در         . داند ميتوماس مجردات را بسيط     

ي تشخص ايـن    اول آنكه نحوه :شود مي مطرح   سؤال دو   باره  دراين. صورت قائل نيست  ماده و   
 خداونـد نيـز     چراكهاين عقول چه تفاوتي با خداوند دارند؟         دوم آنكه  مجردات چگونه است؟  

  دوم پاسـخ داديـم كـه در خداونـد          سـؤال  گذشـته بـه      بخشدر  . بسيط است  ،نگاه توماس از
  :پردازيم مي اول سؤالال به ح. تركيب وجود و ذات وجود ندارد

 ي مـاده  در اشيايي كه مركب از ماده و صورت نيستند، تشخص نيز به         «:گويد ميتوماس  
 خـود  درواقـع . دهنـد  مـي  به خود تشخص ها صورتنيست و خود   به اين ماده،   متعين، يعني 

ارج  در خـ درواقـع  آنچهرو  ازاين. دهد ميخصوص را تشكيل  هصورت، كلِ هويت اين موجود ب  
  21». چيزي جز يك طبيعت نيست،وجود دارد

صـورت يـا     وجود ندارد و كل هويت يك مجـرد همـان            اي  ماده  در مجردات  ،ديگر بيان  به
 همان صورت يا طبيعت آن است و ، هويت يك مجرد   ،در مجردات  بنابراين .طبيعت آن است  

سـت و ايـن     هر موجود مـادي داراي مـاهيتي ا       . ستها  آن به صورت    ها  آن  تشخص ،نتيجهرد
ذات خود نيازمند است  به اموري خارج از ،يافتن تحقق در خارج و تعين    براي ،ماهيت يا ذات  
جردات نيز چيزي جز ذاتشان      ولي در مجردات چنين تركيبي وجود ندارد و م         كه ماده است؛  

  .ستها آن همان ذات ، تنها راه شناخت ما از مجردات،رو ازاين نيستند؛
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ــل.3. 1. 3 ــ و تحلي ــد و  مــيطــرف مجــردات را صــورت  يــك تومــاس از: ي بررس دان
 همـان   ،مراد از ذات در اينجا    . به تركيب وجود و ذات قائل است        در غير خداوند   ،ديگر ازطرف

 از وي  مـراد تبيـينِ طرح است كه بـه    قابلسؤاالتي   مورددر اين .صورت حقيقت مجرد است   
  .كند ميوجود كمك 

در موجودات مختلف، وجود ت؟ در صورت اختالف ي حقايق يكسان اس آيا وجود در همه  
توان چيزي افزود كـه از       مي چون گفتيم به وجود ن     ،تر دقيق بيان   به چيست؟ به   وجودهاتمايز  

  تصور است؟ چگونه قابل ،وجودشناختي، اين كثرت در ي وجود تر باشد، از جنبه آن صوري
بـراي تومـاس دو      «:ان گفـت  تو مي بحث جواهر بسيط     به  باتوجه ويژه  به ،از ديدگاه برخي  

ان يكسان اسـت  وجود مخلوق نزد همگ   . وجود الهي و وجود مخلوق    : شود مينوع وجود يافت    
 را  هـا   آني وجـودي     ماهيت اين موجودات رتبـه    . اساس ماهيتشان است  و تمايز موجودات بر   

دانـد و    مـي هـا  آنتوماس تمايز موجودات را به ماهيت       .)433 : ص ،2( »كند مينيز مشخص   
 تعلقش به اين   ي  واسطه  به ، اين موجود از آن موجود     ،ترتيب اين  به. ..«كند كه      مي تأكيدتي  ح

. سـت ها  آن تمايز موجودات به طبيعت      ،اين برداشت اساس  بر» .شود  يا آن طبيعت متمايز مي    
طريق نوافالطوني، كه وجود را به يك معنـي          صريح به  طور  به« توماس ،ساس اين برداشت  برا

ي وجوديـشان در نظـر        رتبـه يـا انـدازه      اسـاس بري مراتب موجـودات را       لسلهگيريم و س   مي
 توجـه بـه ايـن بخـش از آثـار            ديـدگاه، اعتقاد اين    به .)434 : ص ،2( » نرفته است  ،گيريم مي

  .شود ميتوماس، كمتر در مكتوبات محققاني چون ژيلسون يافت 
و يـا   وجود  در خود  راه بعدي آن است كه تفاوت در خود وجود باشد و به نوعي تشكيك             

    شك تومـاس بـه تبـاين وجـود معتقـد نيـست       بي.  قائل شويم  وجود تباين و تفاوت در خود، 
 داند كه با تشكيك سازگارتر است،      مي تمثيليموجود بر اشياء مختلف را حمل         حمل چراكه
بـا   موجودات گفت توان مي نيبنابرا داند، يم خودش خاص را يموجود هر وجود او ،يازطرف

 در كيكتـش   بهتوماس حتي ،جهت ايناز و شوند يم زيمتما موجودات گريد از ،وجود نيهم

  ).154 : ص،7 (شود مينزديك  وجود
 بـه  ، تفكـر وي ، از ايـن حيـث   هرچند و اند  صورت مجردات   ، از ديدگاه توماس   ،مجموعدر

 بـه   هباتوجـ ولي   ،به اصالت ماهيت بيشتر شباهت دارد      ، مالصدرا ي   متداول در فلسفه   اصطالح  
اصـالت وجـود     پذيرد، در اين بحث نيـز بـه        مياينكه تركيب وجود و ذات را نيز در مجردات          

 تـوان گفـت      مـي  ،از مكتوبات توماس توجه شـود      اگر تنها به اين بخش     البته. تر است  نزديك
 با اين صـراحت و وضـوح بـراي         ،حكمت متعاليه  ي اصالت وجود به معناي مصطلح در       لهمسأ

  .استتوماس مطرح نبوده 

   جهاني واسطه بيخالق :  خدا.2. 3
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 موجـودات  منـشأ  خداوند ،در نگاه ايمان مسيحي:  و ايمان مسيحيت   خالقيت. 1. 2. 3
 مخلوقـات   ،درواقـع .  سـاير موجـودات اسـت      ي  واسطه  بي ،جهان است و عملِ خلقت خداوند     

 اي  واسـطه در اين زمينه هيچ عامـل يـا          توماس«. شوند مي از خداوند صادر     واسطه  بيجهان،  
 ازطريـق    خلقـت  ،نگاه تومـاس  از .)115 : ص ،12 (»كند ميبين خداوند و مخلوقاتش لحاظ ن     

اي در نظـر   توان در خالقيـت الهـي واسـطه    ميبنابراين ن.  صورت گرفته است »ي الهي  كلمه«
ي موجـودات    همـه منشأشود كه خداوند     خداوند موجب مي  يِ    واسطه  خالقيت بي اين   .گرفت

فيلـسوفان   ازطريـق  كه گانه ده بحث عقول  نباشد؛گانه دهگري عقول  ه واسطهگردد و نيازي ب  
  .)445 : ص،2 (نقد توماس قرار گرفت  موردمسلمان به قرون وسطي رسيده بود و

شـود خداونـد تمـام مخلوقـات را بـا            مي يعني اينكه گفته     ،ي خلقت  باور صحيح درباره  «
دهـد كـه معتقدنـد خداونـد         مـي  نـشان     خطاي كساني را   درواقعكند،   ميي خود خلق     كلمه

يم خلقـت در    گـوي  مـي  هنگـامي كـه      ،اينبـر   عالوه. كند ميبه نحو ضروري خلق      مخلوقات را 
خـاطر نيـازي كـه بـه         دهيم كه خداوند مخلوقات را نه به       ميخداوند، يك عشق است، نشان      

 بلكه خلقت به علت عشق بـه  ، خلق نكرده است هيچ عامل بيروني،   و نه به دليل     داشته ها  آن
  .)116 : ص،12 (»خوبيِ خود ذاتش است

اينكه  ،ديگر عبارت  اصلي است؛ بهسؤالي خلقت و حضور خداوند در مخلوقات         حال نحوه 
 جـود  گفتـيم كـه موجـود از تركيـب ذات و و    . حضور داردخداوند به چه نحو در يك موجود  

  .تشكيل شده است

، خداوند در همه اشـياء اسـت   «:گويد ميتوماس : ر الهي و حضو وجودي  فعل .2. 2. 3
 ،]ت وابـسته اسـ    هـا   آنكه بـه    [عنوان يك عرضي      و نه به   ها  آني از ذات    عنوان جزئ   ولي نه به  

 عامـل  چراكه كه در آن فعاليت دارد، حضور دارد؛در چيزي  بلكه به همان نحو كه يك عامل    
در . متصل باشد و آن را با قدرتش لمس كنـد          واسطه  بيكند،   ميبايد به آنچه در آن فعاليت       

  22 .)44 : ص،9(»طبيعيات ثابت شده است كه محرك و متحرك با يكديگر معيت دارند
 به معناي حـضور خداونـد در ذات   خداوند در موجودي مانند انسان را   حضور   وي درواقع

 يـك   هيچه  حضور خداوند ب  . داند مي يعني انسانيت و اعراضي مانند سياهي و سفيدي ن         ،ءشي
 . بلكه همانند حضور يـك عامـل در جـايي اسـت كـه فعاليـت دارد                 ،از اين دو صورت نيست    

فاعل و فعل همواره با يكـديگر  . انفكاك نيست  از فاعل، مستقل و قابلگاه هيچ ،فعاليت و فعل  
  .)44 : ص،9 ( فاعل تداوم نداردي واسطه بي و فعل، بدونِ فعاليت اند مرتبط واسطه بي

كند كـه يـادآور الهيـات عرفـاني          مي ذكر    مثال ديگري  ،شدن موضوع  اي روشن  بر توماس
 ولي در تداوم خـود      ،كند مي هوا را روشن     نور خورشيد . مشابه نور است   esseوجود يا   . است

يك هديه و هبـه بـه   عنوان   بهحتي وقتي هوا روشن است، نور  . نيازمند اشراق خورشيد است   
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 : ص،9 (تداوم خود به خورشيد نيازمند است   لحظه در    به  بلكه لحظه  ،هوا بخشيده نشده است   
تومـاس عمومـاً از معـادل التـين واژه          « ، نيست كه به اعتقاد برخي محققان      جهت  بي 23.)44

existence   يعني existensia   براي esse   بـه ايـن دليـل كـه     شـك  بـي كـرد،   مـي  پرهيز 
  .)22 : ص،1( »كند يان ميي هستي را ب ي فعاالنه  بهتر خصيصه،esseپنداشت اسم فعل  مي

گفتيم . كند ميمقدمه استفاده   عنوان     به خود از خداوند    از تصور پيشين   ،در ادامه  توماس
هر معلول با علـت خـود تناسـب دارد،    .  استذات خداوند خود هستيِ قائم به       ،ياز ديدگاه و  

 از آنجاست و چون هويت خداوند عين هستي ا.  مخلوقات نيز با خداوند تناسب دارند      رو  ازاين
 از خداونـد چيـزي   بايد بين علت و معلول تناسب وجود داشته باشد، مخلوقات نيـز بايـد       كه  

 وجـود يـا فعلـي وجـودي        ، مخلوقات از خداوند   ،رو  ازاين متناسب با ذات الهي دريافت كنند،     
  .كنند ميدريافت 

ود دارد چه چيـزي وجـ   بر اينكه در موجود  مطرح بود مبني  سؤاليي بحث قبل،     در ادامه 
 حضور الهي در    ي  نحوه ،ديگر بيان  به لحظه در تداوم خود به خداوند وابسته است؟        به  كه لحظه 

  موجـودات داراي فعـل وجـودي       كـه   مـادامي .  اسـت  وجود ،مخلوقات چيست؟ پاسخ توماس   
 نوعي  به ،ي وجود   نحوه . حضور دارد  ها  آن در   24،ءاشيا  وجود ي  نحوه به  باتوجههستند، خداوند   

  .ستتشكيك مالصدرا يادآور
الوجـود اسـت،      عـين هـستي و نفـس       ، هويت و ذاتش   به  باتوجهحال از آنجا كه خداوند      «

.  معلول متناسب با آتش اسـت      ، كه حرارت  گونه  همان مخلوقات بايد معلول مناسب او باشند،     
 هنگـامي كـه   تنهـا  نـه  البته ،كند مياكنون خداوند اين اثر و فعلِ خود را در مخلوقات اعمال      

مـادامي كـه هـوا       ،بـراي مثـال    حضور دارنـد؛   وجود در   ها  آن بلكه مادامي كه     ،تي يافتند هس
، يء مـادامي كـه يـك شـ    ،رو ازايـن  .توسط خورشيد در آن ايجاد شده است       نور   ،روشن است 

 ،9( » در آن حـضور داشـته باشـد    ،ي وجـودش    نحوه به  باتوجهاست، خداوند بايد     وجود داراي
  25.)44 :ص

 دارايِ فعليـت و  وجـود،  ي واسـطه  بـه مخلوق . شناختي داردي وجود جنبهدر اينجا بحث    
كننـد و دوام آن      مـي  بلكه آن را از علت دريافـت         ، نيست ها  آنذاتي   ، ولي وجود  ،تحقق است 

 و از    حـضور دارنـد    »وجود« مخلوقات در    ،به تعبير توماس   . وابسته است  ،نيز به فعاليت علت   
  . هستند26مند آن بهره

  آن چيزي اسـت كـه ذاتـي هـر شـيء     ، وجود،رو ازاين«: گويد امه چنين مي توماس در اد  
 ء زيرا نسبت به هر چيـزي كـه در شـي           ، قرار دارد  ءي اشيا  بنيادي در كنه همه    نحو  است و به  
 تـرين نحـوِ    ترين و بنيادي    خداوند بايد به دروني    بنابراين. ي صوري دارد   شود، جنبه  يافت مي 

آن  ،مراد از ذاتي در اين عبارت      27.)44 : ص ،9( »داشته باش د  حضور ء اشيا يِ   در همه  ،ممكن
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 هـا  آن توان وجود را از  نمي،ديگرتعبير   وابسته به وجود است؛ به     ها  آن كه تحقق و ثبوت      است
  .شوند  معدوم ميچراكه ،سلب كرد

 و   تحقـق دارد    هر موجود   هويت مري است كه در كنه     ا ، وجود ،توماساز ديدگاه   بنابراين  
قائـل   وجـود  به اصالت توان گفت توماس      ميدر اين بحث    .  به خداوند وابسته است    هر لحظه 

 وجـود كـه    نيست و نبايد آن را حتي با مفهومِ  ءي از ذات و چيستي شي      جزئ ،وجود .شود مي
 مـساوق   مفـاهيمِ ،ويي   در فلـسفه رو ازايـن . حاصل تجريد و انتزاع ذهني است، خلـط كـرد      

تـوان گفـت بـه اصـطالح متـداول در        مـي . )88 : ص ،18 (است كمال  و  فعل هاي  واژه،  وجود
  .گيرد مي تعلق esse يعني ،حكمت متعاليه، جعل به وجود

بـه   ءشـي   يـك  هاي  ويژگيي عوارض و     نسبت همه :  معتقد است   در متن پيشين   توماس
تشخص و تعين ماده به صورت است و نسبت آن          . ، همانند نسبت ماده به صورت است      وجود

شايد بتـوان گفـت تومـاس     رو ازاين .)87 : ص،18( ند نسبت قوه به فعل است صورت، مانبه
ي  حقـقِ همـه  ت بـه ايـن معنـا كـه فعليـت و      ، استقائل در مخلوقات به اصالت فعلِ وجودي   

رسـاند  مـي فعليت    را به  ها  آني    همه ،هرچند وجود .  است وجودوابسته به    ، هر شيء  كماالت، 
  .داوند وابسته استواسطه به خ بي ولي در تداوم خود،

 هـاي  تـرين ويژگـي    مهم.  است  خارجيِ  نوعي فعاليت  ،وجود  از منظور توماس  ،مجموعدر 
ي وابـستگي بـه      ي فعليت در مقابل قوه و نيز جنبه        جنبه:  در مخلوقات عبارت است از     وجود

  . در مقابل ثبوت،غير

 كه در   سؤالي:  ارسطويي يا افالطوني؟   اي   آموزه ،28مشاركتمندي يا      بهره .3. 2. 3
 اي عرفاني اسـت؟  ، آموزهوجود مندي موجودات در  آيا بهره  اين است كه   شود  مياينجا مطرح   

تومـاس بـراي     توان مـدعي شـد     ميآيا   مندي افالطوني چيست؟   با بهره  تفاوت و شباهت آن   
و يـا اينكـه      كنـد  مـي مندي افالطوني استفاده      از اصل بهره   ،توضيح چگونگي خلق موجودات   

  ؟ از ارسطوستمتأثرنيز توماس  ن بحثحتي در اي
بـه معنـاي    منـدي  بهـره  گويـد كـه بـا    ميسخن مندي  بهره  از دو نوع  كم دست«  توماس

 وجـود ي مخلوقـات از هـستي بـه معنـاي             همـه  كـه ينااول  معنـاي   . الطوني متفاوت است  اف
ر ، دوجـود  يعنـي  ،دهـد  مـي رخ منـدي   بهره  شركت و ، در آن  آنچه ،در اين حالت  . مندند بهره

وقات، ماننـد نـسبت قـوه بـه فعـل           يعني مخل  ،شود ميشركت در آن واقع      ومندي    بهرهآنچه  
  .)43 : ص،16( »است

  در تعريـف مخلـوق، يعنـي محـلِ    ،اسـت منـدي   بهـره   وجـود كـه عامـل   ،اين صورت در  
 ، مـشابه اند؛  مشابه فرد كلي، محسوس اشياي ،كه در نگاه افالطوني    درحالي.  نيست مندي  بهره

 هـم بـر     ، حيوان ناطق  مثالً ،ديگر بيان  به. شوند ميآن است كه هر دو انسان خوانده        به معناي   
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چيـزي از    منـديِ   بهـره  معنـاي دوم،  . حمـل اسـت     انسان و هم بر افراد انسان قابل       مثال كلي 
منـد    از جنسي مانند حيـوان بهـره       ،يك نوع  عنوان  به انسان   مثالً.  ذاتي تعريفش است   اجزايِ
از مثـل افالطـوني     منـدي     بهـره  دهـد و بـا     مـي مندي، بين مفاهيم رخ      ه بهر اين معنايِ . است

  .)44 :ص، 16( متفاوت است
 ايـن قاعـده را      وي. كند مي فلسفي استفاده    اي  قاعدهتوماس در بحث اثبات وجود خدا از        

 قـائم   وجـودي آنچههر چيزي كه وجودي قائم به غير دارد، به          «: كند مي بيان   اين صورت به  
، سـفيدي   تومـاس  مثـالِ  29.)96 : ص ،1( »گـردد  مياش، باز   علت اوليه  عنوان  بهبه ذات دارد،    

 . عـين سـفيدي اسـت      ، سفيدي  ولي خود  .مندند ه از سفيدي بهر   چراكه ،سفيدنداشياء  . است
 هستي و ذات از ايـن قاعـده اسـتفاده كـرده و خداونـد را                ي  رسد توماس در رساله    مينظر   به
  .دكن ميالوجود اثبات   نفسعنوان به

 هستي داشـته    ،ي غير  ش مغاير با طبيعتش باشد، بايد از ناحيه       ا  هر موجودي كه هستي   «
علت عنوان   به،ذات دارد به  قائم وجوديبه آنچه    ،غير دارد  به  هر چيزي كه وجودي قائم    باشد و   

 بايد واقعيتي وجود داشته باشد كـه علـت هـستي سـاير اشـياء      رو ازاين .گردد مي باز اش  اوليه
 كارمـان بـه تسلـسل در علـل     ،بـود  مـي  هستي محض اسـت كـه اگـر چنـين ن       كهچرا ؛است
  .)106 :ص، 1 (»...كشيد مي

 به معناي وابـستگي     ي توماس،  در وجود، در فلسفه   مندي    بهره رسد ميمجموع به نظر    در
مخـتص بحـث   منـدي   بهـره   كـه چندهر. ايجاد شدن است  بودن، و توسط غير    به غير، معلول  

در وجـود بـه معنـي وابـستگي     منـدي   بهره .رود ميكار  وجود نيز به، ولي درباب  وجود نيست 
به علت همواره موجـود      نوعي فقر    ء،   شي  ذات نهدر ُك  ،ديگر عبارت   به غير است؛ به    ءذاتي شي 

  .رفع نيست است كه قابل
عارفـاني    ولي با تفكـر    ،رسد مينظر   گاه نخست، عرفاني به   البته اين وابستگي هرچند در ن     

 يا حقيرنـد، نـه،      اهميت  بي ،گويم مخلوقات  مين«: گويد مياكهارت  . تفاوت دارد چون اكهارت   
 بلكـه   ،دانـد  مـي  ولي توماس مخلوقات را عدم محـض ن        .)228 : ص ،6( »اند  محض عدم   ها  آن

  .دند نياز دارداند كه پيوسته به خداو مي را مانند فعلي ها آنتحقق 
 وابستگيِ ذاتـي در اشـياء   نوعي  به ،و همچون وي   توماس پيش از مالصدرا      ،در اين بحث  

ي تومـاس، ارسـطويي اسـت تـا        در فلـسفه  منـدي     بهـره  رسد معنـاي   مينظر    به .معتقد است 
  . تغيير يافته تا با دين و ايمان مسيحيت سازگار شودشدت بهولي ارسطويي كه . افالطوني

) by likeness(ي  را در كنـار واژه منـدي   بهـره  ،در اغلـب مـوارد   توماس« ،اين بر  عالوه
 هرگونـه  هـدف آن اسـت كـه از           محققـان،   برخـي   به اعتقاد  .)116 : ص ،18( »برد ميكار   به

منـدي   بهره  تصورهرگونه ،ديگر عبارت  به. ركت در وجود الهي اجتناب شود     احتمال تصور مشا  
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ـ      هيچ  ات به مخلوق«.  منتفي است  ،در وجود الهي   . ي از خداونـد قلمـداد شـوند       وجه نبايـد جزئ
سمي يا وحـدت    يئممكن است به نگاهي پانت     ،مندي  بهرهه بود كه فهم نادرست از       آگا توماس
  .)97 : ص،15( »به جهان منجر شود وجودي
 منـدي بـا وحـدت وجـود       بر تفاوت بهـره    تأكيد محققاني چون ژيلسون با      ،جهت همين  به

آن  بلكه برعكس، منـافي      ، متضمن هيچ نوع وحدت وجود نيست      تنها  نهاين تعبير   «: گويد  مي
مندي هم بيانگر پيوند و اتحـاد خـالق و مخلـوق اسـت كـه خلقـت را           مشاركت و بهره  . است

. شـود   مـي  هـا   آنسازد و هم مبين آن جدايي و تمايزي است كه مانع از اخـتالط                 معقول مي 
بودن كمالي است كه در خـدا قـديم و       ابودن در فعل محض يا كمال خدا به معناي دار          سهيم

 چيزي نيست كه شخص در آن سهيم است، بلكـه عبـارت اسـت از                ازلي است، اما بخشي از    
 بهترين برهـان اسـت     ،و واقعيت دريافت وجود از خدا     ذ و دريافت وجود از موجودي ديگر        اخ

  .)517 : ص،4( » وجود، خدا نيستي كننده يافتدربر اينكه 
ود جـ بـودن مخلوقـات در و      دت وجود ازنگاه ژيلسون به معناي سـهيم       رسد وح  نظر مي  به

در تفكر ژيلسون، وحدت وجود به      . ي از خداوند تلقي شوند    الهي است و اينكه مخلوقات، جزئ     
 ،كننـد   هستي را دريافـت مـي  ،معناي عينيت خداوند و مخلوقات است و همين كه مخلوقات 

  .مخلوق، غير خالق استبيانگر آن است كه 
  

  گيري نتيجه. 4

خداونـد عـين وجـود    اول اينكـه  : دز خداونـد دو تـصور اساسـي دار      كلي ا طـور   توماس به 
ي مخلوقات به او وابسته هـستند و      م اينكه خدا خالق جهان است و همه       دو. خود است  به  قائم

  تومـاس يعنـي وجـود      در تصورِ   خداوند ،تر  دقيق عبارت   به .ي مخلوقات است   آغاز و انجام همه   
  . جهان استيِ واسطه  بيمطلقي كه خالقِ

 عـين وجـود يـا وجـود بنفـسه      چراكهداند  ايز از جهان مي   طرف خداوند را متم     ازيك وي
 چراكـه  شـود؛   مـي تأكيـد شود كـه بـر تعـالي خداونـد       تصويري ارائه مي ،از اين طريق  . است

رسد تومـاس در فرهنـگ        نظر مي  به. فرهنگ مسيحيت با وحدت وجود چندان موافق نيست       
 شباهتي ترين  ككوچكه  حساس است   گويد كه حتي نسبت به تعابيري         مسيحيت سخن مي  

  .با وحدت وجود و حتي گاهي تشكيك وجود دارد
.  در جهـان حـضور دارد  ،وجـودي فعـل    ازطريـق    ديگر معتقد اسـت خداونـد       ازطرف ولي

 بلكه خداوند وجود مطلقـي اسـت كـه وراي       ،خداوند وجودي در عرض ساير موجودات ندارد      
 اين تصوير، خداونـد در    در. خالقيت خود در جهان حضور دارد      ازطريق    ولي ،اين جهان است  

 ،ديگـر  عبـارت   به  نوعي حضور و فعاليت دارد؛     ،ي مخلوقات   در باطن همه   ، تعالي از جهان   عينِ
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 بـا جهـان ارتبـاط دارد و جـدا از     ،ديگـر  سوي ، از جهان، متعالي است ولي از     سو يكداوند از خ
  .جهان نيست
را از خداوند وجـود     مخلوق  .  حضور دارند  »وجود«كه مخلوقات در    كند     مي تأكيدتوماس  
تـوان گفـت     مي خالق و مخلوق با يكديگر ارتباط دارند و حتي           ،جهت اين  كند و از    دريافت مي 

 توماس به تبـاين     شك  بي جهت از اين    كم  دست. شباهت دارند  كه خالق و مخلوق به يكديگر     
  .شود وجود معتقد نيست و به تشكيك نزديك مي

 كـه  ، وجود استء شي هرترين هويت  صوري،ماستواز ديدگاه    از آنجا كه     رسد مينظر   به
 كـه   است  خارجي يت نوعي فعل  ، حضور دارد و وجود    ء در آن شي   ، ممكن ترين نحوِ  به بنيادي 

 كند اسـتقاللِ   وي تالش ميتوان گفت مي  به خدا وابسته است،   ، خود لحظه در تداومِ   به  لحظه
 كنـد كـه حقـايقي ثابـت و           ثابـت  مخلوقات را از خداوند نفي و حـضور الهـي را در اشـيايي             

 نـوعي   بـه  ،در اين بحث، توماس پيش از مالصدرا و همچـون وي          . رسند  نظر مي  خود به   به  قائم
  . معتقد استمخلوقاتوابستگيِ ذاتي در 

  

  ها يادداشت
ي  بنابراين از آثاري اسـتفاده شـده كـه ترجمـه    . ي آثار توماس آكوييني به زبان التين است       عمده. 1

هاي جامع الهيات، جامع در رد كفـار و تفـسير بـر               مواردي كه به كتاب   . ود است ها موج   انگليسي آن 
ي  دربـاب رسـاله  . هاي انگليـسي موجـود اسـت     دهيم، ازطريق ترجمه    مابعدالطبيعه ارسطو ارجاع مي   

  .ي فارسي آن استفاده شده است هستي و ذات، از ترجمه
2. De ente et Essentia. 

موجود «كه همان » داند  ميbeing(ens) considered as beingتوماس موضوع فلسفه را  «.3
  .ي اسالمي است در فلسفه» بماهوموجود

 .being Analogy of being (ens): براي مثال.4

5. essence           6. quiddity          7. nature          8. ontological       9. esse 

ي  صورت زير است كه اعداد بـه ترتيـب شـماره    مع الهيات بهها، ارجاع به كتاب جا در اكثر كتاب  . 10
  .كتاب، سؤال، مقاله و پاسخ به اشكاالت است

1, Q:3, A4, ad: 2 

 "To be" can mean either of two things. It may mean the act of essence,or 

it may mean the composition of a proposition effected by the mind in 

joining a predicate to a subject. Taking "to be" in the first sense, we 

cannot understand God's existence nor His essence; but only in the 

second sense. We know that this proposition which we form about God 

when we say "God is," is true; and this we know from His effects. 
11  . Composition of a proposition            12. actus essendi         13. agent 

14. act                              15. perfection                                16.  ipsum esse                  
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 subsistentصـورت    است كه بـه ipsume esse per se sucsistensعبارت كامل التين  .17

being itselfشود  ترجمه مي.  
18. ens                       19. ens                    20. form                              

  :متن انگليسي عبارت فوق عبارت است از. 21 
 On the other hand, in things not composed of matter and form, in which 

individualization is not due to individual matter---that is to say, to "this" 

matter---the very forms being individualized of themselves---it is 

necessary the forms themselves should be subsisting "supposita." 

Therefore "suppositum" and nature in them are identified. 

فهم عبـارت فـوق بـه درك معنـاي التـين            . ي زير ضرورت دارد     ي فارسي نكته    براي دقت در ترجمه   
supposita  توماس از اين واژه براي اشاره به كل هويت يك شيء در خـارج اسـتفاده     .  وابسته است

  . استparticular substantial formكند كه داراي صورت جوهري جزئي  مي
 يك صورت جوهري خاصي الزم    suppositشايان ذكر است هرچند براي تحقق يك شيء جزئي يا           

به يك صورت جوهري قابل تحويل يـا كـاهش نيـست و صـورت                لزوماً   suppositaاست، ولي يك    
كـم در يـك       دسـت .  اسـت  suppositaي    دهنـده   جوهري مفروض، فقـط يكـي از عوامـل تـشكيل          

supposita           توماس موجودات  .  مادي، عناصر متافيزيكي ديگري نيز مانند ماده و عرض وجود دارند
. گيـرد  عـراض را نيـز موجـود در نظـر مـي     جهت، ا اين  دهد؛ به   را در قالب مقوالت ارسطويي جاي مي      

هـاي التـين ديگـري        كند، ولي بيش از آن از واژه         استفاده مي  suppositaي    رو هرچند از واژه     ازاين
همچنين توماس براي .  هستندindividual و particular  ،singularكند كه معادل      استفاده مي 

  ).50:  ، ص17(نك به . دكن  استفاده مي"person"ي  اشاره به فرد آدمي از واژه
22. God is in all things; not, indeed, as part of their essence, nor as an 

accident, but as an agent is present to that upon which it works. For an 

agent must be joined to that where in it acts immediately and touch it by 

its power; hence it is proved in Phys. vii that the thing moved and the 

mover must be joined together.(1, q:8, a:2). 

23. Now God causes this effect in things not only when they first begin to 

be, but as long as they are preserved in being; as light is caused in the air 

by the sun as long as the air remains illuminated. 

24. mode of being(esse). 

25. Now since God is very being by His own essence, created being must 

be His proper effect; as to ignite is the proper effect of fire. Now God 

causes this effect in things not only when they first begin to be, but as 

long as they are preserved in being; as light is caused in the air by the sun 

as long as the air remains illuminated. Therefore as long as a thing has 

being, God must be present to it, according to its mode of being. 

26. participation. 

27. But being is innermost in each thing and most fundamentally inherent 

in all things since it is formal in respect of everything found in a thing, as 
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was shown above (Q[7], A[1]). Hence it must be that God is in all things, 

and innermostly. 

28. participation 

  :كند ، توماس اين قاعده را چنين بيان مي)Q:53, 4(در كتاب جامع در رد كفار . 29
Whatever is participatively is caused by some self-existing thing 
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