
 
 

 
 

 ي ارسطومفهوم خدا در اثولوجیا با تأثیرپذیري از اندیشه
 

 ∗حسن عباسی حسین آبادي
 

 چکیده
مهم خداشناسی فلسفی است. در تاریخ  هايچیستی مفهوم خدا از بحث

بودن فلسفه خدا با وجود و علت و خیر و عقل تبیین شده است. وجود با فعل و علت
در تبیین چیستی خدا در میمر پنجم، با وجود خدا آغاز  اثولوجیاهمراه است. 

. اما از نور و روشنایی نیز براي تبیین بهتر خدا بهره گرفته است در تبیین کندمی
آید. بخش بودن و علت اندیشه نیز میوجود او، صفات دیگر ازجمله علت وجود

به اینکه خدا در به نسبتی که میان فعلیت و علت، با وجود هست و باتوجهباتوجه
توان گفت خداي این است که آیا میي ما با بحث وجود مطرح شده، مسأله اثولوجیا
شدنی است و در این زمینه، از نگاه ارسطویی متأثر ، خداي وجودي و بیاناثولوجیا

شود که وجود به چه هایی مطرح میاست؟ براي بررسی این مسأله چنین پرسش
 اثولوجیامعناست، چه دالیلی براي اطالق فعل و علت به وجود، در مبحث خداوند در 

توان نور را نیز شود؟ آیا میبت وجود و فعلیت و علیت چگونه تبیین میاست؟ نس
وجودي تفسیر کرد و نوراالنواربودن را در راستاي وجودبودن خداوند تلقی کرد؟ 

وجیادر  وجود و فعل و نور یکی هستند و همه مبدأ و منشأ موجودات لحاظ  اثول
فعلی است که صورت وجودي است که جوهر نیست و  اثولوجیا اند؛ خدايشده

العلل است و شود؛ اما چون علتنیست و از این حیث، با دیدگاه ارسطو متفاوت می
 کند، متأثر از نظر ارسطو است.با نظر به خود ایجاد می
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 . مقدمه1
اي مانند وجود، فعل و علت را فلسفیبحث مفهوم خدا و ارتباطش با فلسفه و مفاهیم 

ها صریحاً ي یونان و پیشینیان آنتوان از ارسطو پیگیري کرد؛ چون فالسفهطور تلویحی میبه
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اند و اند، از مفاهیمی چون خیر، وجود، زیبایی، عقل سخن گفتهاز خدا بحثی نکرده
ق شده است. اما بررسی اند که آن مفاهیم، بر خدا حمل و اطالاندیشمندان دینی معتقد شده

آید؛ چراکه دست میي یونان بهمسیحی و فلسفه-جدي و دقیق آن، از تلفیق سنت یهودي
ي اینکه تو کیستی و ي خدا و وجود، از مطلب تورات و پرسش موسی از خدا دربارهمسأله

را  شود. تا پیش از اینکه تورات خدا، آغاز می»من آنم که هستم«، یعنی »اهیه«پاسخ خدا 
هم پیوند نداده بود، اما پس از مسیحیت، وجود معرفی کند، کسی وجود و خدا را به

-ي دینی یهوديي یونان و تلفیق آن با اندیشهاندیشمندان یهودي با تأثیرپذیري از فالسفه
مسیحی، سخن از خدا و وجود را مطرح کردند. ارسطو هم از علل چهارگانه سخن گفته، هم 

نیز در بحث از خدا،  اثولوجیاکند. و نزد او، وجود بیشتر بر جوهر داللت میاز تقسیم جواهر، 
یافتن مفهوم خدا از این مفاهیم فلسفی در بیانات  به وجود، فعل، خیر و عقل و نور توجه دارد.

ي حاضر است. سؤاالتی که از این ي مقاله، و بررسی تأثیرپذیري از ارسطو، مسألهاثولوجیا
و ارسطو از وجودي است که به خداوند  اثولوجیا، پرسش از وجود و تلقی خیزدمسأله برمی
 مرتبط است.

 شناسی اصطالحات وجودي. ریشه2
اند؛ کار بردهرا به» هویت«و » انیّت«هاي فالسفه در زبان عربی براي تبیین وجود، واژه

، ص: 7( است» یةالهو«) و مصدر آن 126، ص: 12ي عربی به معناي او یا آن است (»هو«
کار برد. کاربردهاي قدیمی این را به» هویت«بار کندي اصطالحی ). در عربی، براي اولین112

« ) و اصطالح 298، ص: 13ي متون از سنت فلسفی یونانی ظهور یافت (اصطالح، در ترجمه
، اثولوجیا). در 225- 223، صص: 6است (» تحقق عینی«و » وجود«، مدلول و معناي »انیّت
به معناي وجود آمده است و از موجودات به انیّات، و از خداوند به نخستین تعبیر شده  انیّت

اند که در زبان یونانی به معنی وجود و موجود دانسته 1ي انیّت را اُني کلمهاست. برخی ریشه
، 11اند (ي آن دانستهعربی را که حاکی از تأکید در وجود است، ریشه» إن«است و برخی نیز 

رود که از وجود محض بودن خداوند کار میزمانی به اثولوجیا در» انیه). «112، ص: 7؛ 26ص: 
، هم براي »انیّت« اثولوجیا. در 2»وجود صرف«تر، از سخن گفته شود یا به تعبیري صحیح

 ).125، ص: 12وجود آمده، هم براي بودن (
است؛ این اصطالح در » کون« رود،کار میبه انیّةاصطالح دیگري که آن را با  اثولوجیادر 

تواند به معناي ایجاد باشد که متضاد با فساد است (همان، ص: میمر دهم آمده است که می
128.( 
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 . بررسی معناي وجود3
پردازیم تا مراد از بحث نظر از اصطالحات وجودي، مختصري به معناي وجود میصرف
 و تأثیرپذیري آن از ارسطو روشن شود. پارمنیدس، افالطون و ارسطو، از اثولوجیاخدا در 

که ارسطو یونانی پیش از افلوطین بودند که این مسأله را بررسی کردند؛ چنان فیسلوفان
» شودرود و گفته میکار میموجود در معانی گوناگون به«کند: را با این جمله آغاز می» گاما«
 ).35الف 1003، 2(

؛ 3.موجود بالعرض1برد: کار میکتاب پنجم، فصل هفتم، وجود را در چهار معنا به او در
؛ 4. موجود در معناي موجود بالحقیقه یا صدق3. موجود بالذات: موجود در معناي مقوالت؛ 2
 ). 35-10الف  1017، 2( . موجود بالقوه و موجود بالفعل4

آیا این بدان معناست که جوهر گوید: ارسطو در پاسخ به اینکه موجود چیست، می
الف 1028، 2چیست؟ بنابراین پیش از هر چیز، باید موجود به معناي جوهر بررسی شود (

). جوهر در معناي دوم معانی یادشده، یعنی موجود، در معناي 5ب 1028؛ همان، 20-35
 مقوالت گنجانده شده است.

دارد؛ موجود به معناي مقوالت و بنابر این معانی موجود که مابعدالطبیعه با آن سروکار 
 ).27، ص: 15قوه و فعلی است که با یکدیگر ربط دارند (

، در اثولوجیاطلبد. وي در اما یافتن جایگاه وجود در متن آثار افلوطین، کاري جدا می
مبحثی که از نسبت وجود و ماهیت بحث کرده است، از تمایز وجود و ماهیت در موجودات 

موجودات مجرد سخن گفته است. پرسش از ماهیت، همان پرسش از  مادي و عینیت آن در
، یعنی چرا آن ماهیت »لم هو«، یعنی ماهیت آن چیست، و پاسخ »ماهو«وجود است. پاسخ 

ي صفات و نمودهاي یک چیز، در خود آن چیز هست، هر دو یکی است. او معتقد است همه
گر غایت و صفات چیزي باهم و یکجا آیند و وجود آن چیز، همان صفات آن است. اگرد می

ي صفات و حاالت ، مجموعهاثولوجیایابد. پس درواقع در پدید آید، ماهیت آن تحقق می
دیگر، افلوطین چیزي که یکجا تحقق یابد، همان ماهیت و نیز همان وجود آن است. ازطرف

طه از خدا واسهایی که بیي موجودات یکی نیست؛ آنمعتقد است که وجود و ماهیت همه
اند، مثل عقل، ماهیت و وجودشان یکی است، اما در محسوسات که باواسطه خلق صادر شده

). افلوطین 141، ص: 9؛ 170-169، صص: 8اند، ماهیت با وجود یکی نیست (شده
ها با ماهیتشان ناسازگار داند که صفات آندانستن ماهیت و وجود را مشروط به این مییکی

گوید شایسته است که موجودات جهان باال نیز یکجا باشند. او در ادامه می نبوده و همه باهم
ها با پیوسته شوند که صفات آن هماي بهگونهخود، بهها خودبهچنین باشند و هریک از آن
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ها ناسازگار نباشد و همگی در یک جایگاه باشند و حقیقت و ذات موجودات جهان ماهیت آن
 باال این است. 
ها ضرورت بیشتري دارد؛ ماهیت اشیاي مجرد از ماده، از پرسش از وجود آن پرسش از

که ها داللت دارد، درصورتیزیرا پرسش از ماهیت اشیاي مجرد از ماده، بر آغاز و غایت آن
 ها داللت دارد.پرسش از وجود، بر رسایی و تمامیت آن

ز ماده است، ماهیتی اساس، هرگاه سخن از وجود خداوند است، چون او مجرد ابراین
 ندارد. او وجود محض و قائم بالذات است.

 

 . خدا و وجود4
 ،براي تبیین خدا، از آفریدگار نخست سخن گفته است. او براي آفریدگار اثولوجیامؤلف 

کند. هایی بیان مینخست، صفات و ویژگی مراتبی درنظر گرفته و براي تبیین آفریدگارِ
معنا در بحث از خداوند، این اندیشه است که خداوند وجود محض است. در  ترینفلسفی

 است.» وجود«، در میمرهاي مختلف، خدا اثولوجیا
وجود است و وجود او ارجمند است و هیچ  نخستْ در میمر سوم آمده است که آفریدگارِ

، ص: 8 ؛102، ص: 9ي موجودات است (ي بر او پیشی ندارد و وجود او پیش از همهوجود
کند و او آفریدگار نخستین، جهان عقالنی را اداره می ). در میمر هشتم گفته است که وجود52

 ).94، ص: 8؛ 212، ص: 9نخستین است (
ي وجودها از وجود او نشئت گرفته است، دلیل بر در میمر هفتم نیز این امر را که همه

ینجا خدا با وجود نخستین یکی گرفته کند؛ در ااین آورده که تمامی اشیاء را نیز او حفظ می
 ).181، ص: 9؛ 87، ص: 8شده است (

ي چیزهاست، آغاز کرده ي همهآورندهو در میمر دهم با توصیف خدا که آفریدگار و پدید
همان است و اظهار کرده که وجود او نخستین است و وجود او با وجود دیگر چیزها یکی و این

ها از وجود او ي پدیدآمدهدیگر از اوست و وجود همه ي چیزهاينیست؛ بلکه وجود همه
ها و نمودها به وجود او وابسته است و ي حقیقتپدیدار شده است و پایداري و استواري همه

 ).299، ص: 9؛ 134، ص: 8ها به وجود او خواهد بود (ي وجودبازگشت همه
مثل و ه یکتابودن و بیي وجود خداوند برگرفته است؛ ازجملدر این متن صفاتی از نحوه

هاي بودن و تغییرناپذیربودن. تغییرناپذیري یکی از ویژگی مانند بودن و مبدأ و آغاز و پایان
وجود خدا در نزد اندیشمندان غربی، از افالطون تا توماس آکوئینی است. اما دلیل اهمیت 

حقیقی و نیز مثل آید که بنابر آن، حقیقت و معرفت ي افالطون برمیاین صفت، از اندیشه
چیز نیز این ویژگی برجسته است. بنابراین وجود همه اثولوجیاباید ثابت و تغییرناپذیر باشد. در 
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کنند. چون آفریدگار نخستین، شود و درنهایت، همه به سوي او بازگشت میبا او آغاز می
ها ي پدیدهمهها از او نمودار شده و دلیل این پدیدارشدن هي حقیقتیکتاي منزه است، همه

از وجود او، آن است که او ماهیت و حد نداشته، ماهیت و نمود از او آفریده شده و حقیقت و 
ها وجود نداشتند و وجودشان را از او یک از ماهیتحد از او پدید آمده است. درواقع هیچ

 گرفتند. 
 دهد:افلوطین براي یکتایی و مطلق و محض بودن وجود خداوند، برهانی ارائه می

 ها نیاز ندارد؛ چون تمام و کمال است.یک از حقیقتالف. حقیقت یکتا به هیچ
آورد که مثل خود کامل و تام است و اگر ب. آنچه کامل و تام است، وجودي پدید می

 ).300، ص: 9ي آن کامل نخواهد بود (موجودي که پدید آورده، تام و کامل نباشد، آفریننده
دهم آورده است که خالق نخستین، جهان باالتر و برین را فقط با وجود،  میمر اثولوجیادر 

گوید او واحد محض است؛ زیرا نه با صفت دیگري غیر از وجود ایجاد کرده است. افلوطین می
 )135، ص: 8یابند (ي اشیاء از آن جریان میهمه

معناي کند. واحد بهافلوطین خدا را با صفات واحد و قائم بالذات توصیف می
است. بنابراین خدایی که وجود است، » نه در چیزي«معناي به و قائم بالذات ،ناپذیريتقسیم

ت گرفته أزیرا وجود دیگران از او نش ،ست. وجودي بالذات استدر اینجا بیشتر وجوددهنده ا
 مندي، وجود بالذاتمند و از دیگري باشد، منشأ و مبدأ این بهرهاست. هرجا وجودي بهره

 است.
تعبیر کرده است و آن را با وجود » نخستین«گاهی از خدا با اصطالح  اثولوجیامؤلف 

نخستین و علت نخستین و خیر محض و مبدأ و منشأ موجودات لحاظ کرده است. نخستین، 
وجود «علت نخستین ». خالق کسی است که خیر محض است« .وجود نخستین و خالق است

تر از جوهر است؛ زیرا او منشأ و مبدأ وجود و باالتر و شریف نخستین، آغاز و«است... » محض
ي جوهر است و نخستین، خیر محض است. خیر نخستین... بسیطی که خیر پدیدآورنده

 ).224، ص: 19» (ي اشیاء و موجودات از اوستهمه
 

 ي علت وجودبخشمثابه. خداوند به5
و و فعل محض و نیز نوراالنوار مفهوم خدا را از طریق علت وجودبخش  اثولوجیامؤلف 

توان اثبات کرد اي که خدا وجود است و در بحث علت وجودبخش، میکند. در نظریهبیان می
کند امر خداوند علت وجود و علت موجودات است. چندین متن وجود دارد که تصدیق می

 نخستین یا خدا علت وجود است:
 وجود آورد و رسید چه کسی عقل را بهگوید اگر کسی پ. در میمر هشتم جایی که می1
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واحد » او«گوییم او کسی است که آن را ایجاد کرد و چه کسی به او بزرگی عطا کرد، می
حقیقی، محض و بسیط است که تمامیت اشیاي مرکب ساده را احاطه کرده و کسی که قبل 

، ص: 8دد است (ي عها و نیز سازندهاز هر امر متکثري است و علت وجود اشیاء و کثرت آن
طور خاص، علت وجود است و کلید بحث ). آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که خدا به97

 ).134، ص: 12دهد (بودن خداوند را به ما میعلت
ي ذات خدا سخن توانیم دربارهسعی دارد بگوید این است اگرچه ما نمی اثولوجیاآنچه 

او با اشیاء سخن بگوییم که با آن، به یک شناخت  یي علّتوانیم از رابطهبگوییم، اما می
 رسیم.ي وجود خدا میدرباره

ی ي علّ پیوستههمي مراتب اشیا در این جهان، یعنی اشیاي بهتوانیم با تأمل دربارهما می
آید، به شناختی از وجود او برسیم. همچنین ما خدا را دست میي خدا و اشیا بهکه از رابطه

 ).125، ص: 20شناسیم (جهانی میی او با اشیاي ایني علدر رابطه
توان تر از او نمیهمچنین خدا وجود و علت موجودات است و او را به چیزهاي پایین

دیگر خدا را تنها با سلب عبارتیک بدون وجود او وجود نخواهند داشت؛ بهتوصیف کرد، هیچ
 کنیم (همانجا).ر از او توصیف میتي علی او با اشیاي پس از او یا پایینیا با رابطه

. در متنی دیگر در میمر نخست، افالطون بعد از تمایز میان موجودات حقیقی 2
ي موجودات، اعم از گوید علت حقیقی همهتغییرناپذیر و موجودات محسوس تغییرپذیر می

یک هاي پایدار و موجودات محسوس و ناپایدار، واحد است که خیر محض است و نام نحقیقت
تنها درخور آن است و هرچه خیر و نیکی در موجودات جهان باال و برین و نیز موجودات 

ي دست است، همه از اوست و او علت وجود است و آفریدگار نیکی و خیر در همهپایین
هاست و علت پدیدار ساختن زندگی است. نام ي حقیقتبخش همهجهانیان است. او حقیقت

 ).47، ص: 9او متعال است (
پردازد. مثال خیر می» خیر«، کتاب ششم، در یک تمثیل به توصیف جمهوريافالطون در 

بخشد و به است. آنچه به موضوعات شناختنی حقیقت می» علت علم و علت حقیقت«
شناسنده نیروي شناسایی، مثال خیر است. آن هم علت شناساییِ مبتنی بر عقل است و علت 

تر و زیباتر است؛ خود مراتب عالیود. خود خیر حقیقتی بهشآن حقیقتی است که شناخته می
خیر چیزي است که زیبایی آن وراي تصور آدمی است. چیزي که منبع حقیقت و دانش است 

شدن را تنها قابلیت شناختههاست. موضوعات دانش نیز نهحال برتر از هردوي آنو درعین
ماهیت » خیر«که خود از او دارند؛ درحالیند، بلکه وجود و ماهیت خود را نیز »خیر«مدیون 

 ).508، ص:  3نیست، بلکه از حیث علوم، بسی واالتر از ماهیت است (
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کند. خیر را به بودن خدا را بیان می، علت وجودي»خیر«هم با اصطالح  اثولوجیامؤلف 
» قادر به دریافت بخشی از آن باشند هااو خیر است براي اشیاي دیگر، اگر آن«معناي اینکه 

بودن او یعنی زنده» بخشدکند، اگر درواقع او زندگی میاو زندگی می«و دومی یعنی اینکه 
 )126، ص: 20وجود او علت زندگی است. (

صورت برتر و متعالی وجود دارد، یا صفت حی خیر در خداوند که علت مخلوقات است، به
سو صفات مخلوقات و خدا شبیه توان گفت ازیکات است. میاو، علت زندگی و حیات موجود

دیگر، صفات در خدا برتر و فوق مخلوقات است و از این حیث، تفضیلی هم هستند و ازطرف
هاست، آن صفات را است. در صفاتی که میان خدا و مخلوقات مشابه است، خدا که علت آن

توان است. بنابراین با بررسی صفات میهآن» فوق«و » برتر«ها شبیه نیست و دارد و به آن
 بودن خداوند رسید.به علیت و فاعل علی

گوید موجودات عقالنی، موجوداتی حقیقی هستند؛ زیرا بدون . در میمر هفتم نیز می3
گرفتن، دال بر اند. ایجادشدن و نشئتاند و ایجاد شدهواسطه، از وجود نخستین نشئت گرفته

 ند است.بخش بودن خداوعلت وجود 
ي طور مشخص، به علیت خدا براي همهکه پیش از این گفتیم)، به. در میمر دهم (چنان4

صورت ایجابی، از علت نخستین در این میمر به اثولوجیاموجودات اشاره کرده است. مؤلف 
وجود ي علت نخستین و اشیایی که از او بهگوید. در این میمر وقتی دربارهبودن خدا سخن می

گوید آن صراحت علیت او براي کل اشیاء را بیان کرده است و مییند سخن گفته، بهآمی
وجود نخستین که اصل نهایی و آغازین پیدایش موجودات دیگر است، علت کل اشیاء است. 

است، مانند هیچ شیئی نیست؛ بلکه او مبدأ اشیاء است؛ » کل االشیاء«علت نخستین بااینکه 
ي یک از اشیاء نیست. براین اساس، به شیوهحال، در هیچعینو در ي اشیاء در او بودههمه

-54، صص: 5دارد (نداشتن واحد محض به اشیاء را بیان میسلبی بازگشت کرده و شباهت
55.( 

است، چند معنا دارد: نخست اینکه خدا در » وجود محض«بنابراین این عبارت که خدا 
یعنی وجود خدا نخستین است و پیش از او موجودي میان موجودات، در باالترین مرتبه است؛ 

شود، اما ها مینیست و او ماوراي وجود هم نیست. دوم اینکه صفات معلوالت سبب کثرت آن
از طریق وجود «یا » از طریق خودش«خدا صفاتی ندارد که سبب کثرت در او شود، او تنها 

ت را دارد. سوم اینکه خداوند کند و وجود او اقتضاي واحدبودن و نیز بساطعمل می» محض
که معلوالت، وجود یا فعلیت را از خداوند دارند. چهارم بالذات است، درحالیفعل محض و قائم

اینکه وجود خدا مبدأ و غایت و انتها نیز هست؛ علت وجودي موجودات و علت بقا نیز هست. 
 شود.نامیده می» وجود«یا » فعل«بنابراین خداوند 
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 ي فعل محضمثابهبه. خدا 6
میمر سوم، دلیل براي فعل محض بودن آمده و خدا وجودبخش به عقل و  اثولوجیادر 

وجود آید، الزم است آن امر شایستگی وجودیافتن موجودات جزئی است. براي اینکه چیزي به
زي یابد؛ زیرا چیخود از قوه به فعل درنیامده و وجود نمیرا داشته باشد و همان چیز، خودبه

ي دوم اینکه آنچه یابد؟ نکتهکه اکنون نیست، چگونه شایستگی فعلیت پیدا کرده و وجود می
اکنون هست و هستی او فعلیت دارد، برتر و فراگیرتر از چیزي است که شایستگی وجودیافتن 

وجود آورده دارد. بنابراین خداي بزرگ، خالق، واحد متعالی، این موجودات و صور اشیاء را به
 ).51-50، صص: 8؛ 102-100، صص: 9( است

گوید. او بعضی صور را ي صور سخن میواسطهبیدر ادامه، از چگونگی ایجاد باواسطه یا 
واسطه و برخی را باواسطه ایجاد کرده است. او فعلیت محض است و با نگاه به خود، بالفعل بی

 ).51-50صص: ، 8سازد (بخشد و کارش را یکباره پدیدار میچیزي را وجود می
بودن خدا مفروض است؛ چراکه با آن مقدماتی که گفته شد، در این مبحث، بالفعل 
اساس یعنی خدا فعلیت شود به این نتیجه رسید که خدا خالق این موجودات است؛ براینمی

ي وجودیافتن است، آن را به فعلیت محضی است که با وجودبخشیدن به امري که شایسته
دادن به توان گفت وجودداشتن، با فعلیت گره خورده است و فعلیتع میرساند؛ درواقمی

 کردن به خود پیوند زده است.موجودات بالقوه را به نگاه
با استدالل به اینکه نخستین، بهترین است و هیچ چیزي باالي او نیست،  اثولوجیامؤلف 
کردن به فعل را با نگاهگیرد که نخستین، باالترین فعلیت است یا فعل محض است. نتیجه می

کند؛ دهد. امر نخستین با نگاه به خود، نه به چیزي خارج از خودش عمل میخود انجام می
اساس فعل خداوند که با نظر به کند. براینکه عقل، با نگاه به امر نخستین عمل میدرحالی

 شود، فعل محض است و فعل عقل با توسل به امر نخست محض است.خودش حاصل می
را یافت؛ نخست، این گزاره که خداوند با نگاه به  اثولوجیاتوان تأثیر ارسطو بر در اینجا می

کند، موازي با دیدگاه ارسطوست که محرك نخستین، با اندیشه به خودش خودش عمل می
کند؛ دوم اینکه فعلش را با نگاه به خودش ي خود ایجاد میاندیشد و حرکت را با اندیشهمی

 دهد؛ زیرا هیچ چیزي خارج از او نیست که باالتر یا بهتر از او باشد.انجام می
رسد. موجودات ارسطو از موجود وابسته، به موجودي مستقل و از حرکت، به ثبات می

ي اشیاست؛ زیرا ممکن نیست حرکت و انفعالی، اند. جوهر علل همهوابسته به جوهر وابسته
ها هستند واهر در میان اشیاء موجود، نخستینِ آن) ج5آ 1071، 2مستقل از جوهر روي دهد (

چیز فسادپذیر خواهد بود؛ ولی ممکن نیست که ي جواهر فسادپذیر باشند، همهو اگر همه
حرکت و زمان متکون باشند یا از میان بروند؛ حرکت همیشه هست، اگر حرکت مستدیر دائم 
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نحو واحد، به این حرکت فعلیت وجود دارد، پس باید علتی ثابت موجود باشد که همیشه به
و تحقق ببخشد. باید مبدائی وجود داشته باشد که ذات و ماهیتش فعلیت باشد. این علت 

آنکه خود حرکت کند، علت باید فاقد ماده و سرمدي و جوهر باشد. علت محرکه باید بی
ورند. آآنکه خود متحرك باشند، به حرکت درمیمحرکه باشد. موضوع میل و موضوع فکر بی

: 2نماید، موضوع میل است ( اند؛ زیرا آنچه نیک مینخستین موضوعات میل و فکر عین هم
 ).35ب، 1071

ي نخستین و نیز متعلق اندیشه 5ارسطو خواست آشکارا نشان دهد که محرك نخستین
دهد. متعلقات نخستین میل و اندیشه، متعلق میل نخستین است و بگوید چگونه حرکت می

. خیر متعلق میل است و خیر واقعی متعلق نخستین میل عقالنی است؛ زیرا یکی هستند
، ص: 16آورد (ي شروع است. متعلق اندیشه است که اندیشه را به حرکت درمیاندیشه نقطه

رو متعلق )؛ ازاین480، ص: 16ي متعلقات اندیشه، جوهر نخستین است (). میان همه479
شد که بالفعل وجوددارد و مقام نخستین را دارد...و نخستین اندیشه باید جوهري بسیط با
ب، 1071، 2( همیشه بهترین یا شبیه به بهترین است آنچه در هر طبقه مقام نخستین را دارد،

35.( 
کلی، آنجا که بهتري هست بهترینی  طور: به6گویدنیز چنین می ي فلسفهدربارهارسطو در 

میانِ چیزهاي موجود، یکی بهتر از دیگري است، چیزي نیز وجود دارد. بنابراین ازآنجاکه در 
نیز وجود دارد که بهترین است که الهی خواهد بود. چیزي بهتر از امر الهی وجود ندارد که 

 ).29-28، صص: 1( 7تر خواهد بوددیگر الهی موجب تغییر در آن شود؛ زیرا آنگاه آن چیزِ
را باید داشته باشد دارد و او بر ساختن موجودي است که آنچه  وجود بالفعلْ اثولوجیا در

طور کلی بر ایجادکردن و پدیدآوردن تواناست. او فعلش را با نظرکردن شیء از قوه به فعل و به
است. نظرکردن یعنی نگریستن » نظر«دهد؛ آنچه مبدأ فعل و فعلیت و آفرینش است انجام می

نظر و بالفعل هستند، یا در خود نظر  در خود یا در موجودي باالتر از خود. موجوداتی که اهل
کنند و کنند و با نیروي خود، یا با نظرکردن بر موجود باالتر از خود، نیرو کسب میمی

اند و تنها از آنِ خداوند است. موجوداتی آورند. اولی را فعل محض نامیدهموجودات را پدید می
حض نیستند؛ چون از نظرکردن به مانند طبیعت و نفس و عقل نیز بالفعل هستند؛ اما فعل م

 ).64-63، صص: 4کنند (موجود مافوق خود است که کسب نیرو می
ي فعل محض بودن خدا، توان گفت خدا فعل محض است. الزمهبنابراین با این دلیل می

بالذات بودن خداست؛ درواقع فرض فعل محض براي خدا منوط به این وجود بالذات و قائم
مندي از خدایی دارند که ه اشیاي مخلوق وجودشان را از طریق بهرهکصفت است. درحالی

العلل و مبدأ و هاست؛ او علتوجود یا فعل محض است. بنابراین خدا علت وجود یا فعل آن
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منشأ است. این اطالق علیت نیز با نظام ارسطویی هماهنگ است؛ چون ارسطو نیز باور دارد 
 ).135، ص: 12دهد (می که علت، علیتش را به معلولش انتقال

 

 . خداي نااندیشنده7
برانگیز است. در بعضی میمرها، وجود را با عقل نسبت وجود و عقل نیز تأمل اثولوجیا،در 

گوید هریک می اثولوجیایکی دانسته و خدا را فراتر از وجود لحاظ کرده است. در میمر هشتم 
ها عقل و که در جهان عقالنی هستند، عقل و وجود هستند و همچنین کل آن از این اشیایی

ي موجودات است. همین که عقل وجود است. موجودات همه از عقل پدید آمده و عقل، همه
اساس اند. برایني موجودات در آن گرد آمدهي چیزها وجود دارند؛ چون همهوجود دارد، همه

اندیشد و وجود توسط عقل اندیشیده یرا عقل، وجود را میاین عقل و وجود جدا نیستند؛ ز
 ).216، ص: 9شود. عقل و وجود، با هم وجود دارند (می

اندیشه نیست و بدون اندیشه  اثولوجیادر اینجا برخالف ارسطو و در نقد بر ارسطو، خداي 
 کند. اندیشه با وجود برابر است و هر دو مخلوق خداوند هستند.نیز عمل می

کنیم، خدا براي آفریدن نیاز به تفکر و به دلیلی که در ذیل مطرح می ثولوجیاادر 
 اندیشیدن ندارد.

اي آغازي دارد؛ آفریدگار که وجود او ارجمند و بزرگ است، نخستینی پیش اوالً هر اندیشه
 ي بر وجود او پیشی ندارد.از خود ندارد و هیچ وجود

اي دیگر. خیزد و آن نیز از فکر و اندیشهمیاي براندیشهاي از فکر و ثانیاً هر اندیشه
رود، یا به جایی منتهی ها یا تا نامتناهی پیش میي اندیشهپیوستههمي بهسان سلسلهبدین

 شود.می
شود، ولی اگر به جایی منتهی شود، ثالثاً اگر تا نامتناهی پیش رود، معرفتی حاصل نمی

 شود، یا حس است یا عقل. بررسی شق نخست:هی میآنچه فکر و اندیشه به آن منت
. ازآنجاکه 1آورد، به دو دلیل باطل است: شق نخست که نیروي حس، اندیشه را پدید می

بایست نیروهاي حس بر وجود اندیشه پیشی داشته هر فاعلی پیش از فعل است، پس می
. آنگاه که 2ل است؛ باشد و این امر ناممکن است؛ چون جایگاه وجود حس، پس از وجود عق

 خداوند آفرینش را آغاز کرد، نه حس وجود داشت و نه عقل.
 اثولوجیا ي اندیشه است؛ مؤلفبخش و پدیدآورندهحال بررسی شق دوم: عقل وجود

دهد که چون تفکر عبارت است از تألیف قضایا براي رسیدن به نتیجه و از علم توضیح می
تواند کار عقل در حس ریشه دارد، پس تفکر نمی حصولی برخاسته است و علم حصولی نیز

 محض باشد. بنابراین فاعلیت خدا پیش از پدیدآمدن فکر و اندیشه است و فاعلیت او ناشی از 
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 ).138-137، صص: 9؛ 67-66، صص: 8فکر و اندیشه نیست (
، آفریدگار نخست در این جهان مادي یا در جهان مجردات هیچ چیزي را با اندیشه نیافرید

 پس شایسته است که در آفریدگار نخست اندیشه و فکري نباشد.
اند؛ یعنی موجودات با حکمت گویند موجودات با اندیشه و فکر پدید آمدهکسانی که می

ي خود همانند آن را پدید و دانش نخستین نظام یافتند. اگر اندیشمند بخواهد با اندیشه
ود بدین استواري که از روي حکمت نظام یافته، ي خبیاورد، هرگز نخواهد توانست با اندیشه

گونه نظم داده، چنین موجودات را پدیدار سازد. تنها وجود نخستین که نظام وجود را بدین
 دانشی دارد (همانجا)

گوید چیزي هست و سپس آن را نقد دیدگاه کلی این کتاب طوري است که ابتدا می
حرك نامتحرك و فکر فکر نیز چنین است و ي مي دیدگاه ارسطو دربارهکند. دربارهمی
شدنی است و سو از آن تأثیر گرفته و ردپاي ارسطو مشاهدهنوعی، نگاه دوگانه دارد، ازیکبه
دیگر، با بیان صریح موضع خود، نظر ارسطو را نقد نوعی ارسطو را تأیید کرده و ازسويبه

 کند.می
اندیش اصل نخستین جهان -و براي فکر خودافلوطین از ارسط انئادها و نیز در اثولوجیادر 

انتقاد کرد. اعتراض اصلی او این است که هر عقلی اگر مشغول اندیشیدن است، باید به چیزي 
ي فکر تواند ذاتی بسیط باشد. در این مورد افلوطین دربارهبیندیشد و بنابراین عقل نمی

وجود دارد؛ یعنی اندیشنده و  تنها ثنویت فاعل و متعلقکند که نهارسطوئیان استدالل می
اندیشه، بلکه خود اندیشه یک کثرت است. ما آن را یک کثرت محدود دانستیم؛ یعنی عالم 

ي چیزهاي دیگر که کثیرند. بنابراین اندیشیدن مثل افالطون جهانی معقول است، مانند همه
اندیشید، همین نیازمند متعلقی است که موضوع اندیشه قرار گیرد و عقلی که به متعلقی می

 شود.سبب کثرت فاعل اندیشه و متعلق شناسا و نیز اندیشنده و اندیشه و متعلق اندیشه می
 کند:افلوطین در چند مورد ارسطو را نقد می

 انگارانه نیست.ـ نخست اینکه واحد افلوطین در مقابل الهیات یونانی پیشین، انسان
خدا و مبدأ و اصل » نوس«اي ارسطو که برنیست؛ چنان» واحد« اثولوجیاـ عقل در 
 ).553، ص: 18؛ 76، ص: 18نخستین است (

ـ افلوطین بارها اعتراض کرده که مفهوم خداي ارسطو مبتنی بر پژوهشی است که او 
کند به محرك نخستین نامتحرك نیاز دارد و خواهد. ارسطو فکر میبراي وجود حرکت می

ي صرف. سطو چنین محرکی باید فعلیت باشد تا قوهنظر ارکند. بهچنین وجودي را اثبات می
فعلیت او باید با آنچه بهترین است، سروکار داشته باشد و آن باید بهترین نوع فعالیت باشد. 

ي چیزهاي ازلی و ارزشمند ي ارسطوست و ازآنجاکه باید دربارهاین فرض اصلی براي اندیشه
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ترین فعالیت وجود انسانی ارسطو اندیشه را مهم ي خودش فکر بکند.فکر بکند، باید تنها درباره
ترین نحو، با موجودات تغییرناپذیر در ارتباط است؛ ترین و محضداند. اندیشه به عالیمی

رو تغییرناپذیر است و درنتیجه، الهی است؛ اگر الهی باشد، خدا باید آن را داشته باشد ازاین
 ).77، ص: 17(

دیگر، نیاز ندارد و نامتغیر و نامتحرك است. ازسوي هرآنچه فعل محض باشد، به حرکت
ي چنین فعلی این است که موجودي که شود و الزمهفعل او نیز از راه نگاه به خود انجام می

دهد، بسیط باشد و واحد و کامل و تام باشد تا براي این فعلش را با نظر به خود انجام می
ن آن فعل محض، بسیط نیز هست و قبول ترکیب و ایجاد، به غیر نیازي نداشته باشد. بنابرای

 به دنبال آن، تکثر نیز نخواهد کرد.
بودن، به اسامی دیگري  بر وجود محض و فعل محض و نااندیشندهعالوه اثولوجیااما خداي 
 و روشنایی.» نور«شود؛ مانند نیز خوانده می

 

 . روشنایی و نور8
نهایت درخشان و تابان نخستین است. او بی وجود نخستین همان روشنایی و تابندگی

رو وجود جهان بخشد؛ ازایني موجودات جهان برین نور و تابندگی میاست و پیوسته به همه
طور دائمی نورانی شدنی نیست. نور نخستین همان نوراالنوار است، او عالم عقل را بهبرین تباه

ایی و درخشندگی برگرفت و به کرد و آسمان، از جهان برین که باالي آن است روشن
دادن و تدبیر جهان ماده و حس پرداخت. پس روشنایی نخستین و آفریدگار سروسامان

ها را نخستین، جهان مجرد از ماده و جهانِ برین را سروسامان خواهد داد و کارهاي همان
مانی ي موجودات جهان آسدهنده و تدبیرکنندهتدبیر خواهد کرد و جهانِ برین سروسامان

است و کارهاي این جهان، یعنی جهان حس و ماده را موجودات جهان آسمانی اداره خواهند 
ها به وجود آفریدگار دادني این تدبیرها و سروسامانکرد و سروسامان خواهند داد و همه

ها پرتوان خواهند شد ي آن وجودها وابسته است و همهي وجودنخست و نخستین مدبّر همه
 ).246، ص: 9؛ 120-119، صص: 8(

ل یي نور و روشنایی و نوراالنوار دانستن خداوند، یادآور تمثدرباره اثولوجیااین مطلب 
هایی متوسل شده که یکی خورشید افالطون است. افالطون براي تبیین بهتر خیر، به تمثیل

ت شناخت ها تمثیل خورشید است. مثال خیر نزد افالطون، علت وجود موجودات و نیز علاز آن
اش ، کتاب ششم، به تبیین این امر پرداخته؛ خدایی که روشناییجمهوريها نیز هست. در آن
بخشد دیگر به چیزهاي دیدنی قابلیت میکند و ازسويسو دیدگان ما را توانا به دیدن مییکاز

یر ). مثال خ508:  3شناسیم (تا دیده شوند، همان خدایی است که او را با صفت خورشید می
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ها برتر است. موضوعات دانش نیز حال، از هردوي آنمنبع حقیقت و دانش است و درعین
ند، بلکه وجود و ماهیت خود را نیز از او دارند »خیر«تنها قابلیت شناخته شدن را مدیون نه
 ).508، ص: 3(

آفریدگار نخست و عقل و نفس، نور هستند و ماده ظلمت است. وي هر نوري  اثولوجیادر 
ي واسطهه در عالم طبیعت است، اعم از انوار حسی و غیرحسی، از قبیل زندگی و آگاهی، بهک

ي نسبت آفریدگار نخست به وجود و نفس به این عالم بخشیده شده است؛ هرآنچه را درباره
کند. آفریدگار نخست یا خداوند منشأ عقل، نفس و ي نور نیز بیان میعقل گفته است، درباره

 است؛ پس او نوراالنوار است. دیگر انوار
از روشنایی و درخشندگی و پرتوافکنی است و این دو حاکی از آگاهی و » نور«ي واژه
اند. پس نور آگاهی و خالقیت است، البته سخن از نوري است که قائم به ذات است فعالیت

 ).61، ص: 4(
ل که نخستین خداوند چون روشنایی و نور است، مبدأ هر فعل و فعالیتی است و عق

ي حیات و آگاهی و مبدأ افعال بعدي است. نفس ي اوست و پس از او قرار دارد، چشمهآفریده
ي زندگی و آگاهی و فعالیت را دارد و اوست که به ماده نیز به حکم نوربودن، این سه خصیصه

 ).61، ص: 4شود. (بخشد و سبب زندگی آن مینور می
 

 . تحلیل و بررسی9
ترین هاي ارسطو درخصوص وجود و شاید مهماز این گفتیم، یک از تلقیکه پیش چنان

شود، اگرچه شاید تلقی او از وجود، جوهر بود، اما براي افلوطین وجود بر جوهر اطالق نمی
ي صفات و حاالت شیء که با هم بتوان گفت وجود همان تحقق ماهیت است و مجموعه

که همان وجود آن است؛ البته در مجردات. اما دهند سازگار باشند، ماهیت آن را شکل می
طور مشترك بر جوهر و واحد اطالق شود، وجود ندارد. براي او هیچ مفهومی از وجود که به

تر از واحد و در سطح عقول فقط وجود است که وجود دارد، وجود جوهر و این وجود، پایین
 ).384، ص: 14است (

ت و فراطبیعت و فراجوهر است. وي در این نکته فراماهی اثولوجیاوجود خدا براي مؤلف 
گیرد که وجود افلوطین، جوهر نیست؛ اما براي ارسطو، جوهر بیشترین از ارسطو فاصله می

داللت را بر وجود دارد و یکی از اقسام جوهر که غیرمادي و سرمدي است، موضوع 
یز نیست. بنابراین خدا مابعدالطبیعه است. اما براي افلوطین جوهر در طبیعت است و وجود ن

 که وجود است، جوهر نیست. 
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اي از فعل محض وجود است. بدین منظور وجود واحد، وجودي مطلق است که نتیجه
اي واحد در معناي فعل محض وجود، چند معنا دارد: نه تنها بر واحدي که بدون هیچ قوه

، 14کند (نیز داللت می اي نداردکند داللت دارد، همچنین بر فعل تام که هیچ قوهعمل می
 ).386ص: 

دیگر، این آفریدگار نخست وجود دانسته شده و وجودبخش نیز هست. ازسوي اثولوجیادر 
وجود نخست، خود نور و روشنایی است. در بعضی موارد نیز عقل را با وجود یکی دانسته 

ماهیت است. وجود خدا بدون حد و ماهیت است. براي افلوطین، وجود در مجردات همان 
هاست؛ اما در محسوسات چنین نیست. وجودي که در مجردات است، با نوري که در آن

تر خود مبدأ هستند. بنابراین مجردات است، هر دو مبدأ فعل هستند. هردو براي امور پایین
شود، اما در مخلوقات مجرد، وجود در خداوند، محض است و حد و ماهیتی براي او لحاظ نمی

شان یت است و ماهیت و حدود صفات و حاالت آن موجود است که مجموعهوجود همان ماه
حال، وجود نیز هست. درواقع پرسش از ماهیت موجودات ها، ماهیت آن است و درعینآن

ها نیز هست. اما در مخلوقات محسوس، این مسأله متفاوت است و مجرد، پرسش از وجود آن
 ها بیانگر وجودشان نیست.ماهیت آن

دیگر، نور و آگاهی یکی دانسته شد؛ سو وجود با عقل یکی دانسته شد و ازسويازیک 
اند. نوري که همان وجود نخست است. پس وجود و عقل و نور هر سه یکی هستند و فعالیت

پس آفریدگار نخست که وجودي است نخست که پیش از او وجودي نیست و وجودبخش 
ي هاست. نوري که مبدأ و مدبر همهبر آنحال، نوري است که مدموجودات است، درعین

توان نتیجه گرفت که وجود و نور و آگاهی یکی موجودات است، همان نوراالنوار است. می
 هستند و همان نوراالنوارند.

افلوطین از یک جهت از ارسطو متأثر شده و از جهتی در مقابل اوست. از این حیث که 
ه خودش عمل کرده، متأثر از علیت فکر فکر ارسطوست خداوند در انجام فعل و عملش با نگاه ب

آیند. اما درمقابل، آنچه فکر است، که از روي عشق و میل به خود موجودات به حرکت درمی
بر  اثولوجیاکند و آنچه چنین است، بسیط نیست و این نقدي است که به چیزي فکر می

کردن فکر فکر در ي عملوهکند. برعکس تأثیرپذیري از نحي ارسطویی وارد میاندیشه
 آورد.بدون اندیشه و تنها با نظر به خود، عقل را پدید می اثولوجیابخشی به عالم، خداي حرکت
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 . نتیجه10
در موجودات مجرد با محسوسات متفاوت است. براي  اثولوجیا،. بحث از وجود در 1

همان ماهیت است و براي محسوسات چنین نیست. درواقع تحقق ماهیت  وجودْ ،مجردات
ماهیت است اما جوهر نیست؛ زیرا جوهر در محسوسات  همان وجود است. وجود در مجرداتْ

اساس، بر خدا نیز است. پس نزد افلوطین، جوهر جایگاهی در تعریف وجود ندارد و براین
أثیر نگرفته و درمقابل اوست؛ چراکه نزد ارسطو، شود. از این حیث، وي از ارسطو تاطالق نمی

ترین معنا، جوهر است و در تقسیمات جوهر نیز یک قسم آن همان محرك وجود در قوي
الیتحرك و فکر فکر است. خداي ارسطویی جوهر است، جوهري که وجود است. بنابراین 

قی و در دو معناي توان گفت خداي ارسطو و افلوطین هر دو وجود هستند؛ اما در دو تلمی
 متفاوت؛ یکی با جوهر همخوانی دارد ولی دیگري چنین نیست.

واسطه خیزد و بیوجود محض است که از او یکتایی و بساطت نیز برمی اثولوجیا. خداي 2
یا باواسطه علت وجودي براي موجودات دیگر است. فعل او همان نظرکردن است. با نگاه به 

خصوص و نیز علیت و وجودبخشی، به ارسطو نظر دارد؛ ایندرکند. افلوطین خود ایجاد می
ي ارسطو، العلل است و در یک معنا، موضوع مابعدالطبیعهعلت اثولوجیاچراکه خداي 

ي فکر فکر اثر پذیرفته است، با این در فعل و نظر از ارسطو و مسأله اثولوجیاالعلل است. علت
در بیان  اثولوجیاتوان گفت مؤلف درواقع می نااندیشنده است؛ اثولوجیاتفاوت که خداي 

ي خدا و فعل او، از روش ارسطو بهره گرفته است؛ یعنی از این عمل خداي ارسطو که مسأله
کردن به خود نیز با نگاه اثولوجیاشود. خداي با اندیشیدن به خود سبب حرکت در عالم می

کر ارسطو، در به خود نگریستن شود. روش به خود اندیشیدن در فکر فسبب ایجاد عالم می
 باره از ارسطو تأثیر پذیرفته است.مدنظر قرار گرفته است و دراین اثولوجیاخداي 
. نور همان آگاهی است. آگاهی نیز با وجود یکی است. پس نور همان وجود و وجود 3

فس الناالنوار است. بحث نور در افالطون مطرح شده، همان بحث در علمنخستین، همان نور
 ارسطو، در بحث عقل فعال راه یافته و در افلوطین، در بحث خدا مطرح شده است. 

توان وجود، علت، فعل، نااندیشنده و نوراالنوار است. جز در نوراالنوار، می اثولوجیا. خداي 4
 وجود دارد. اثولوجیاهاي ارسطویی، چه در موافقت یا در تقابل با گفت درباقی موارد، رگه
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هایادداشت  
1. On.   

2. Only being.                    

3. Accidental.        

4. True. 

اي ي خدایی که محرك نامتحرك است، به دورهي ارسطو دربارهپنداشت آموزه. ورنر یگر می5
 هاي آکادمی است. یگراي افالطونی داشته است و از بحثگردد که افالطونی ارسطو اندیشهبرمی

ها، جایگزینی براي صور افالطونی است به عنوان کند که خداي ارسطو در بعضی راهپیشنهاد می
 ). 554، ص: 18متعلقات برین اندیشه (

شناسی معروف شده است: . به گزارش سیسرو، برهانی دیگر دارد که بعدها به برهان نظم و غایت6
کنند، وقتی بینند و قدرت بادها را مشاهده میها را میوقتی آدمیان، ناگهان زمین، دریاها و آسمان
بینند که آسمان را یابند، وقتی در شب ستارگان را میکه خورشید و زیبایی و قدرت آن را درمی

کنند که با تمام ستارگان ها با هم متفاوت است نیز وقتی ماه را مشاهده میاست و نور آن احاطه کرده
ي ها را هم خدایان و هم ساختهکنند، بدون تردید، آنمشاهده میکند، وقتی این چیزها را فرق می

 .)28 -27، صص: 1کنند (خدایان تلقی می

ي برهان وجودي دانست. کاپلستون نیز این برهان توان این برهان را پیشینه. راس گفته است که می7
 .)131، ص: 10( تداند که بعدها در طریق چهارم توماس آکوئینی پرورده شده اسرا برهانی می
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