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Abstract 

The philosophical God is explained by philosophical concepts and 

terms such as ‘being, cause’, ‘pure Act’ that in addition to them, in 

Uthulujiyya have also spoken of ‘pure One’, ‘light’ and ‘unthinking.’ In 

Al-Kindi, in addition to the first two terms, ‘agency’ and ‘Truth’ have 

been spoken of for the concept of God. The present issue is a 

comparative study of the conceptualization of God with Al-Kindi and 

Uthulujiyya to determine the degree of Al-Kindi's independence from 

Uthulujiyya or to determine the degree of similarity between Al-Kindi`s 

thought and the text of Uthulujiyya in the conceptualization of God. 

Therefore, there are questions raised, about how approach these 

common terms, semantically are in Uthulujiyya and Al-Kind’s thought? 

And how adaptable that are their application for Uthulujiyya and Al-

Kindi? Can Al- Kindi's thought and the book of Uthulujiyya about the 

concept of God be reconciled? In this article, we examine the concepts 

in both and analyze them, we find the concept of God in Uthulujiyya 

and Al-Kindi in concepts such as being, cause and One, Close to each 

other but in Concept of Aysa and Moeeis are different.  

Keywords: Uthulujiyya, Al-Kindi, One, Truth, God.  
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Uthulujiyya in this article is a text that is available in the Islamic world and 
its main Greek text not available. During the translation of the Uthulujiyya, 
the religious texts of the Muslims were also present and influenced the 
way of translation. Accordingly, the terms “Uthulujiyya “about God are also 
reflected in the minds of Muslim philosophers.  

In Encounter of Aristotle's Metaphysics, Muslim philosophers did not 

find the concepts of monotheism, creation, and resurrection; accordingly, 

they sought monotheistic concepts in other works such as Uthulujiyya. It 

includes the concepts of monotheism, the export of the universe, and the 

return of the soul to the origin of the universe. For this reason, Al-Kindi's 

circle translated it and removed Greek associative concepts.  

Al-Kindi is a philosopher who is concerned with the defense of 

religion, especially Islam. Theological approach is evident in the definition 

of philosophy and in philosophical issues and the definition of 

terminology; For example, in the discussion of causality, anniyya, huwiyya, 

and ays, the division of the subject and the division of One, and the 

discussion of "Truth", have taken concepts and terms in the service of 

theology. The term "huwiyya" refers to being and its relation to creative 

causality, and that creative cause is an essential being; Accordingly, he uses 

the philosophical concepts of “being”, “actuality”, “huwiyya”, and “cause” 

with their philosophical meanings in the service of theology; In this sense, 

his philosophy is theological. 

In Uthulujiyya, "Bari" refers to creativity, and the emphasis is on being 

a Wahid -ol-Haqq in line with Al-Kindi's Islamic teachings. In this sense, 

Al-Kindi's thought and Uthulujiyya overlap in some discussions of the 

conceptualization of God; But Al-Kindi's conceptualization of God is 

stronger than Uthulujiyya in terms of purpose and method of discussion; 

Because the intention and goal of Islamic philosophers to deal with 

theology is to pay more attention to theological issues in a specific sense, 

and in the encounter of other sources, they proceeded with the same 

motive; Uthulujiyya is for them an important philosophical source that 

serves their purpose in this direction. 

Conclusion  

1. It becomes clear that nowhere in any sense has Al-Kindi been explicitly 

and directly influenced by theology, but in terms of content and delivery, 
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Al-Kindi's thought and Uthulujiyya can be considered close. Their 

discussion of "being" and God both emphasize existentialism and the first 

Being that has a creative activity and causality. In "Cause and God" the 

distinction between Uthulujiyya and Al-Kindi becomes more apparent; for 

in Uthulujiyya there is no mention of the four Aristotelian causes; But Al-

Kindi addresses four reasons. Uthulujiyya pays attention to the agent cause, 

which is also the ultimate cause in some way; by dividing the agent cause 

into Faail ol-haqq and bel-Majaaz, Al-Kindi clarifies the task of the true 

agent and its relation to God. In the discussion of "truth (al-haqq) and 

God", which seems to be the "haqq" of religious and Islamic words in 

religious and Qur'anic texts, it is found in theology with the same 

existential use, which is slowly found in a more systematic and concise 

form. Here, too, Al-Kindi and theology come together in some way. 

2. The application of the concept of "creation" in Uthulujiyya is based on 

the idea that "God" is presented in the whole structure of theology 

according to causality, existence and activity; otherwise, direct expressions 

of "creator" in Uthulujiyya are few and different interpretations of 

"creation" are obtained in Uthulujiyya. In Al-Kindi`s thought, too, God is 

more a "Creator,"(Mobdie and Moeeis  ( . he acquires this "Origination" (al-

ibda) “coming-to-be of being (ays) from non-being (an lays) influenced by 

the Qur'an and believes in creation from non-being. 
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 چکیده

شود تبیین می« فعل محض»، «علت»، «وجود»خدای فلسفی با مفاهیم و اصطالحات فلسفی مانند 
نیز سخن گفته شده « نااندیشیده بودن»و « نور»، و «واحد محض»بر آنها از  عالوه اثولوجیاکه در 

برای مفهوم خدا سخن به « حق»و « فاعلیت»بر دو اصطالح نخست، از  است. در کندی نیز عالوه
یزان ست تا ما اثولوجیاسازی خدا نزد کندی و میان آمده است. مسئله حاضر بررسی تطبیقی مفهوم

زی خدا سادر مفهوم اثولوجیایا میزان قرابت میان اندیشه کندی و متن  اثولوجیااستقالل کندی از 
جیا واثولشود اصطالحات مشترک در مفهوم خدا در هایی مطرح میمشخص گردد. براین اساس پرسش

دی چقدر و کن اثولوجیاو اندیشه کندی چقدر از حیث معنایی بهم نزدیک هستند و کاربست آنها برای 
هم تحویل توان بدربارۀ مفهوم خدا را می اثولوجیاقابل تطبیق و انطباق است؟ آیا اندیشه کندی و کتاب 

خدا  سازیررسی آنها، مفهومدارد؟ براین اساس در این نوشتار، با بررسی مفاهیم در هردو و تحلیل و ب
را در مفاهیمی مانند وجود و علت و واحد بهم نزدیک و در مفاهیمی  رسائل فلسفی کندیو  اثولوجیادر 

 .یابیممتفاوت می« مؤیّس»مانند 

 .، کندی، علت، حق، خدااثولوجیا ها:واژهکلید
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 طرح مسئله. 5

به « تئوس» θεος یونانی است و مرکب از دو واژه θεολογια معرَّب کلمه« اثولوجیا»کلمه 

به معنی  θεολογια به معنی عقل، شناخت و کالم است و واژه« لوگوس» λογος معنی ایزد و

جا مانده از عصر ترجمه یکی از منابع فلسفی به اثولوجیا. (Jaeger, 1943: 47)ایزدشناسی است

های زیادی صورت گرفته است. یکی از احتماالت )نظر است که دربارۀ مؤلف آن احتماالت و بحث

 لوجیااثوای بر کتاب الکندی مقدمهاسحقبنآدامسون و زیمرمان( این است که ابویوسف یعقوب

افزوده و آنرا برای احمدبن معتصم باهلل خلیفه عباسی آماده کرده است. مقدمۀ رساله از آنِ کندی 

 ها متفاوت است و این رساله به هدف تعلیمیاساس سبک نگارش مقدمه با سایر بخش است؛ براین

در  اثولوجیا(. مراد از 38: 7831آبادی، حسینبا سفارش کندی ترجمه شده است)احمدی؛ عباسی

 این نوشتار متنی است که در جهان اسالم در دسترس است و متن اصلی یونانی آن در دست نیست.

ی از ناعمۀ حمصتوسط ابن اثولوجیابا توجه به اینکه کندی سرحلقۀ مترجمان بوده و کتاب 

 و اثولوجیاتوان از تأثیر و تأثر قطعی میان کتاب مترجمانِ زیرنظرِ کندی ترجمه شده است، نمی

سازی خدا، پوشانی و نیز تفاوت آنها در مفهوماندیشه کندی سخن بگوییم، بلکه میزان قرابت و هم

 ، متون دینی مسلمانان نیز در دست بوده واثولوجیامسئلۀ حاضر است. از جهتی نیز در حین ترجمۀ 

ندیشه دربارۀ خدا در ا« اثولوجیا»در نحوۀ ترجمه تأثیر داشته است. براین اساس اصطالحات 

اعل های مرسوم فلسفی، مانند علت و فبر اصطالحوهعال فیلسوفان مسلمان نیز بازتاب دارد. کندی

برد که خاص اندیشۀ او بکار می« أیس»از ریشۀ « مؤیّس»و واحد دربارۀ خدا، اصطالحاتی مانند 

د دارد؟ وجو چه ارتباطی اثولوجیاسازی خدا نزد کندی و آید میان مفهوماست. این پرسش پیش می

طبیقی است؟ دربارۀ بررسی ت اثولوجیاآیا کندی در این زمینه فیلسوفی مستقل است یا متأثر از 

 .مطلب مستقلی نوشته نشده است اثولوجیاسازی خدا نزد کندی و مفهوم

 اثولوجیاسازی خدا در مفهوم .2

وجود » ترینِ آنکند که فلسفیبرای تبیین خدا اسامی بیان می اثولوجیاخدا و إنّیّت: . 5-2

به « آنیات»بکار رفته و « بودن»و « وجود»برای  اثولوجیادر  annyya «آنیت»است. « محض

 گرفته شده است on و einai از اصطالح یونانی« آنیه»است. « موجودات»معنای 

.(Adamson, 2002bL: 300)  عنوان استفاده شود مراد از آن خدا به« آنیه»هرگاه  اثولوجیادر
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استفاده « کون»در میمر دهم از اصطالح « آنیه»بر  عالوه. (Ibid: 301)است« وجود محض»

 .و متضاد فساد است« ایجاد»معنای شده که به

است؛  «تعالیباری»و « باری»برای خدا بکار رفته،  اثولوجیاصورت غالب در اصطالحی که به

او مقدم بر وجود همۀ موجودات « وجود»است و « آنیه االولی»تعالی، در میمر سوم باری

تنها وجود او برهمه مقدم است؛ بلکه وجود همه (. نه21: 7178؛ 701: 7813، افلوطیناست)

آنیه »که معادل « باری اول(. »737: 7813؛ 31: 7178، هموموجودات نیز از او نشئت گرفته است)

کننده نیز دارد؛ چنانکه در میمر هشتم جهان عقالنی بر ایجادکننده، نقش اداره است؛ عالوه« اولی

(. در میمر 41: 7178؛ 171: 7813، همواست)« باری اول»شود و او توسط )آنیه االولی( اداره می

آورنده دو پدی« باری»عنوان گوید خدا بهتم و هشتم میبندی مطالب میمر سوم، و هفدهم نیز با جمع

است و وجود او با وجود دیگر چیزها یکی و همان نیست؛ بلکه  «آنیه اولی»همه چیزها است؛ او 

؛ 781: 7178، همووجود همه چیزهای دیگر از اوست و بازگشت همۀ آنها به وجود او خواهد بود )

7813 :144.) 

شود خدا وجود و یکی می« آنیه اولی»، علت اولی با اثولوجیار سوم در میمخدا و علت: . 2-2

در این میمر دربارۀ علت  اثولوجیاعلت موجودات است. علیت در میمر هشتم ایجادی است و مؤلف 

که ایجادکننده است، واحد « او»کسی است که آنرا ایجاد کرد. و « او»گوید ایجادی عقل می

امیت اشیاء مرکب و ساده را احاطه کرده و پیش از هر امر حقیقی، محض و بسیط است که تم

(. در ادامه نقش 41: 7178، همومتکثری علت وجود اشیاء و کثرت آنها و نیز سازنده عدد است)

گستراند و در میمر دهم علیت بر عقل بر امور و موجودات دیگر نیز میعلیت ایجادی خدا را عالوه

 :دهدن میخداوند برای همه موجودات را نشا

واحد محض همان علت کل اشیاء است؛ مانند شیئی از اشیاء نیست؛ بلکه مبدأ »

)بدء( آنهاست و همه اشیاء در اوست و او در شیئی از اشیاء نیست؛ بلکه همه اشیاء 

 (. 714: همان«)گردندقائم به او هستند و به سوی او باز می

 .در این سه میمر خدا بطور خاص علتِ وجودبخش است

در معنای وجودبخشی و در جایگاه خداوند است. « حقّ»نیز  اثولوجیادر متن  خدا و حقّ: .3-2

گوید اگر گوید و در میمر هفتم میسخن می« علت اولی»عنوان در میمر سوم و چهارم از حقّ به
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شوند. واحد اول علت حقیقی اشیاء دائمی و آنهایی که در معرض کون و فسادند نباشد موجود نمی

س علت آنها حقّ، نور حقّ و خیر حقّ است. پس اگر واحد، اول و ممکن نیست اشیا موجود نباشند پ

(. او در جایی نیز 32: 7178، افلوطینباشد علت حقیقی است و معلول او معلول حقیقی است)

 :گویدمی

بر همه اشیاء بسیط و مرکبی که قبل هر شیء  همان واحد حقّ محض بسیط»

 (.771همان: «)آن استکثیر است احاطه دارد و همان علت وجود شی و کثرت 

تواند شیء را ایجاد کند و چون تمام است و اگر چنین نباشد نمی فوق« حقّ محض»واحد 

اوائل »در جایی نیز از  .(782تمام است نیازی به چیزی ندارد و شیئی از اشیاء نیست)همان: فوق

. (711مان: گوید وجود حقّ و وجودبخش موجودات که همان نخستین حقّ است)هسخن می« الحقّ

. (183گوید)همان: او از عقل حقیقی، وجود حقیقی و فضل و حکمت و جوهر حقیقی سخن می

 .است« حقّ»آمده بیانگر رویکرد وجودی به  اثولوجیادر « حقّ»تمامی مطالبی که از 

هات است و اگر ذات او ذاتی مبدِع و آفریننده ج باری اول واحد از جمیع» خدا و واحد:. 0-2

باید عالم واحدی را ایجاد کند. وحدانیّت آفریده مانند وحدانیّت آفریننده و مبدِع نیست اگر است؛ 

بایست مبدع و آفریننده و آفریده و پدیدآمده یک حقیقت باشند و یکی بودن ایندو چنین بود می

ون چ جهات، کثرت پدیدار شود و کثیر شود؛شود در واحد از جمیعپذیر نیست؛ چون سبب میامکان

واحد بودن آفریده بعد از وحدانیّت مبدع و آفریننده آن است که از هر جهتی واحد است. پس 

د واحد اول پیش آیضروری است در واحد بودن آفریده کاستی و نارسایی نسبت به وحدانیّت باری

ن بر در این مت اثولوجیا(. 713: همان«)بودن آفریده ناقص و واحد بودن مبدع و آفریننده تامّ است

جهات و نیز تامّ بودن آن تأکید دارد. در ادامه با رویکردی ایجابی بر علت همه واحد بودن از جمیع

اشیاء بودن واحد محض تأکید دارد که شیئی از اشیاء نیست واحد محض مبسوط است در شیئی از 

( و در 782همان: )تمام استواحد حقّ، فوق .(781: هماناشیاء نیست و با اشیاء مشابهت ندارد)

کند واحد اول عدد نیست؛ چون واحد قبل از دو و دو بعد ادامه با رویکردی سلبی واحد را تبیین می

ترکیبی . (778-771 :هماناز واحد است و واحد غیرمحدود است؛ اما دو محدود از دو تا یک است)

. جرمی حض استو نیز تقسیمی ندارد. واحد از جهتی از جهات نیست؛ بلکه بنفسه واحد و بسیط م

 و از اجرام بسیط نیست یا مرکب از آنها، بلکه علت آنها و اشرف بر آنهاست. خارج از صنف اعداد
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بزرگ و اعظم نه از حیث جثه و جسم  فوق همه اعداد است نه عدد کمی یا جوهری. واحد عظیم

یط و از واحد بحت و بس .(730-711است او نهایتی ندارد جهتی و عددی برای او نیست)همان: 

 (.732 اوائل است)همان:بسائط و اولبسیط

اده با دو تلقی استف اثولوجیادر میمر سوم « فعل محض بودن»خدا و فعل محض بودن: . 1-2

 :شودمی

 و هستی او فعل محض است؛ ای ندارد که از قوه به فعل درآیدآنچه قوه .7 

باشد دارد و او بر ساختن شیء از قوه موجود بالفعل موجودی است که آنچه را باید داشته  .1 

به فعل و بطور کلی بر ایجاد کردن و پدید آوردن تواناست و در این تلقی دوم با نگاه کردن به خود 

 (.701-700: 7813؛ 27-20: هماندهد)فعلش را انجام می

قتی وبرای آفریدن نیاز به تفکر و اندیشیدن ندارد. او فعل محض است « باری»در این کتاب  

زد؛ ساکند آنگاه کارش را یکباره پدیدار میدهد با دقت به خودش نگاه میفعل خود را انجام می

دو این تلقی  (. در هر21-27: 7178، هموچیزی خارج از او که برتر و فروتر از اوست وجود ندارد)

ون فعلیت محض دارد؛ چ« فاعل نخستین»عنوان خورد. خدا بهبه وجود گره می« فعل محض»

دهد او تنها موجودی که فعل محض فعلش را با نظر کردن به ذات خود و نه به خارج انجام می

است و وجودش بالذات است موجودات دیگر مانند عقل و نفس با اینکه فعل هستند؛ اما فعل محض 

فاعل »عنوان دهند و خدا بهنیستند؛ چرا که از نظر کردن به موجود مافوق خود فعل انجام می

 .است« فعل محض« »خستینن

و « آنیه االولی»بیان کرده و آنرا با « اول»گاهی خدا را با  اثولوجیامؤلف  خدا و خالقیت:. 6-2

و مبدأ و منشأ موجودات « مدبر االول»، و «اول االوائل»، «خیر محض»و « علت اولی»

. «خیر محض استخالق کسی است که « »اول، آنیه االولی و خالق است»سازی کرده است. معادل

تر از جوهر است؛ زیرا و باالتر و شریف« آغاز و مبدأ وجود»است... اول « وجود محض»علت اولی 

بسیطی که »... «خیر نخستین»است.  «خیر محض»و اول « منشأ و پدیدآورنده جوهر است»او 

 (Taylor, 1998: 224).«خیر همه اشیاء و موجودات از اوست

آمده است خالق نخستین، جهان باالتر و برین را تنها با وجود نه با هر  اثولوجیار میمر دهم د

یابند صفت دیگری غیر از وجود ایجاد کرد. او واحد محض است؛ زیرا همه اشیاء از آن جریان می
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ان توکه پیش از این از مطرح کردیم نیز می« فعل محض بودن»( در مؤلفۀ 782: 7178، افلوطین)

استنباط کرد خدا وجودبخش به عقل و موجودات جزیی است. برای اینکه  بودن خدا را« خالق»

ود از خچیزی بوجود آید الزم است آن امر شایستگی وجود یافتن داشته باشد و همان چیز خودبه

یابد؛ زیرا چیزی که اکنون نیست چگونه شایستگی فعلیت پیدا آید و وجود نمیقوه به فعل درنمی

نکته دوم اینکه آنچه اکنون هست و هستی او فعلیت دارد برتر و فراگیرتر از یابد؟ کرده و وجود می

چیزی است که شایسته وجود یافتن دارد. بنابراین خدای بزرگ، واحد متعالی، این موجودات و صور 

 (.27-20: 7178؛ 701-700: 7813، افلوطیناشیاء را بوجود آورد)

د و گویسخن می« خلق و ابداع»وع است هم از در این مسئله متن اثولوجیاعبارات و بیانات 

که منشأ فیض است و گاه « آنیت و هویّت او»، گاه با «نظر کردن به ذاتش»را گاه با « خلق»

والنور األول الذی هو انّ »گوید کند و از جوشش و نورافشانی سخن میاو تبیین می« نوریت»

خداوند از آن جهت که نور است فیض از او ( نوریت او عین آنیت اوست و 774: 7178، همو«)فقط

 .شودجاری می

 سازی خدا در کندیمفهوم. 3

بکار رفته است، عبارت از « وجود»اصطالحاتی که در فلسفه کندی برای  خدا و وجود:. 5-3

یونانی  on از ریشۀ اُن« إنّیّت»نظر ابوریده کلمه است. به«أیس»و « کون»، «هویّت»، «إنّیّت»

« إنّ»نیز  نظر برخی( و به13: 7493است)نور، « موجود»است و اسم فاعل آن « ودوج»به معنی 

تر است و غیرمعمول« أیس»(. اصطالح 19: 7831عربی که حاکی از تأکید در وجود است)کندی، 

هایی در حلقه او کاربرد داشته است. کندی در فن سوم جزء های کندی و در ترجمهتنها در نوشته

و  «تأییس»و « أیس»و نیز رساله فاعل الحقّ اول تام و فاعل ناقص از کلمه  اول فلسفه اولی

کینونه( مربوط به دورۀ «)بودن»(. أیس عربی مصدر 778تا: ، بیهموسخن گفته است)« لیس»

شود. نزد کندی ترجمه می« أیس»یونانی به «  einai-onاینای یا اُن»نخستین ترجمه است که 

« مؤیّس االیسات»ایجاد و خلق و ابداع از عدم دارد و درباره خالق جل شأنه کاربست کون و  «أیس»

 «وجود و موجود»معنی نزد کندی به «أیس»بنابراین کاربست رایج  .(14: 7493رود)نور، بکار می

در رسالته فی االبانه عن العله القریبه « مؤیس»است و کلمۀ « عدم و معدوم»معنی به« لیس»و 
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: 7413نیست)کندی، « أیس»است. در زبان غیرعربی اصطالحی برای « موجد»نای معالفاعله به

 گوید: می ...فی االبانه عن العله القریبهکندی در رساله  (.782

خدای بزرگ و واال همان وجود حقیقی )إنّیّت الحقّ( است که هرگز نیست نبوده »

ازلی و ابدی است(. شود. سابقۀ عدم نداشته و عدم نخواهد شد )وجود و نیست نمی

شود و همان علت اولی است که علتی برای همانا او حی واحدی است که کثیر نمی

ای است که کنندهآن نیست. فاعلی است که فاعلی برای آن نیست و تمام

ای برای آن نیست و ایجادکنندۀ )مؤیّس( هر چیزی از عدم است و کنندهتمام

 (.172، 7420، همو«)و علل استصورتگر بعضی از بعضی دیگر با اسباب 

و مشتقات آن « أیس»های اسماء خدا و صفات سلبی آن و افعال ابداعی، از کندی در اصطالح

« رهتأییس األیسات عن لیس، لیس لغی»کند. برای فعل ایجادی اشیاء، )ابداع( بسیار استفاده می

است و مادون آن « عل حقیقیفا»شود. خدا نامیده می« فعل حقّ االول»برد، همان که بکار می

فاعل مجازی است. باری تعالی علت همۀ مفعوالت است، او ازلی مطلقی است که در قوامش به 

 (.82: 1001چیزی احتیاج ندارد)جیهامی، هیچ

است که در بحث خالقیت و علیت و واحد بودن « هویّت»نزد کندی، « وجود»اصطالح دیگر 

بکار « حدوث»یا « وجود»را به معنی « کون»کندی لفظ  (.19: 7831خدا کاربرد دارد)کندی، 

 .بردمی

عل ف»مراد او  .گویدسخن می« فقط وجود»برد وقتی از را دربارۀ خدا بکار می« إنّیّت»کندی 

شود و آن مقدم بر ذات و است که همه صفات و تعینات از وجود حذف می« محض وجود داشتن

صرف است و متعلق به خدا است که متناسب با خلق  محموالت دیگر موجود است. موجود، وجود

 «از طریق وجودش»)الحقّ اآلنیّه( و « وجود حقیقی است»کردن است. بنابراین برای کندی خدا 

هرآنچه برای او إنّیّتی است برای او حقیقتی ...(Adamson, 2002b: 302). کندخلق می

 (.41: 7420کندی، «)ود استاست؛ پس حقّ ضرورتا موجود است و برای إنِّیَّات موج

علم حقّ اول که همان علت کل حقّ »گوید آن کندی در تعریف فلسفه میخدا و علت: . 2-3

را اشرف از علوم دانست؛ براین اساس فلسفه اولی علم علت نخستین است و فلسفه با  است و آن

لت نخستین، یعنی گوید ع( و در فلسفه اولی می31-37 :همانخورد)علم به علت نخستین گره می
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 :7831، هموالعلل و پدیدآورنده هر فاعل است)بخش کل، علتخداوند پدیدآورنده کل، تمامیت

نیاز از علت است و براین اساس علت نخستین علیت ایجادی و فاعلی دارد و خود بی .(704

نیز درباره علت نخستین چنین آورده است:  فی حدود االشیاء و رسومهاالعلل است. در رساله علت

 (.778 :7413کندی، «)کننده چیزها و نامتحرک استعلت نخستین آفریننده و فاعل و تمام»

در کندی از فاعلیت بحث شده است پرسش این است آیا فاعلیت در  خدا و فاعلیت:. 3-3

ت بنای بحث اس« فعل»جود توان گفت این اندیشه که وپذیر است؟ آیا میکندی به فعلیت برگشت

نزد کندی است؟ کندی هم فاعل و هم فعل را دارای « فاعل نخستین»یا « فاعل»از خدا به عنوان 

کند. او فاعل را به دو فاعل حقیقی و ها بیان میداند و اقسام فعل را برحسب فاعلاقسامی می

ر ون اینکه خود فاعل از فعل اث؛ فعلِ فاعل حقیقی، ایجاد اشیاء از عدم است بدمجازی تقسیم کرده

است و دیگر فاعلی که مبدع و مخلوق است، « ابداع»بپذیرد و چنین فاعلی خداوند است و فعلِ او 

فاعل  .(782-781: همانگوید)منفعل از فاعل حقیقی است براین اساس به او فاعل مجازی می

د. فاعل حقّ علت فاعلی حقّ همان مؤثر در شیء اثرپذیر است بدون اینکه خود تأثیر بپذیر

 (.789: همانهای خویش است بدون آنکه هرگز منفعل شود)معلول

تقسیم نموده سپس با « واحد بالحقّ و واحد بالمجاز»را به « واحد»کندی  خدا و واحد:. 0-3

، «ت نیستواحد حرک»، «واحد عدد نیست»پردازد. می« واحد بالحقّ»بیان سلبی به تبیین و توصیف 

، «واحد اسماء مترادف و نیز متشابهات اسمی نیست»، «واحد عقل نیست»، «س نیستواحد نف»

و در ادامه در « واحد فوق همۀ مفهومات است»گوید و با بیانی ایجابی می« واحد عنصر نیست»

 گوید: توصیف سلبی آن چنین می

یک از معقوالت نیست. ماده، جنس، نوع، شخص، فصل، عرض واحد حقیقی هیچ»

نفس و عقل و حرکت و...نیست. واحد نسبت به دیگری هم نیست؛ بلکه واحد عام، 

شود پذیرد و مرکب و کثیر نیست و حدود بر آن حمل نمیمطلق است. کثرت نمی

ترین چیزی است که برای آن است. واحد حقیقی نه هیولی دارد و نه دارای و بسیط

نه متحرک است و های دیگر است و صورت و کمیت و کیفیت و نسبت و عرض

جنس و فصل هم ندارد. او صرفا وحدت محض است؛ یعنی چیزی جز وحدت 
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نیست و هر واحد جز او متکثر است...واحد بالحقّ آن واحد بالذاتی است که از هیچ 

 (.701: همان«)جهتی از جهات کثیر نیست

 یای قرآنآموزهدهد و این تشکیل می« وحدت تام خداوند»نظر محقّقان جوهر فکر کندی را ه ب

 براین اساس ]واحد حقیقی[ وحدت محض»گوید است. کندی پس از بیان توصیفی سلبی واحد می

چ خدا از هی«. که هرچیز دیگری غیر او متکثر استاست؛ یعنی چیزی جز وحدت نیست؛ درحالی

 (.30: 7841کند؛ بلکه علت هر وحدت است)نتون، موجود دیگری وحدت کسب نمی

 «الحقّ»در آغاز فلسفه اولی از  و در فلسفۀ کندی ریشه قرآنی دارد« حقّ» قّ:خدا و ح. 1-3

و در فن چهارم فلسفه اولی بحث واحد بالحقّ، از  فی فاعل حقّ اولگوید و در رساله می

له اإلبانه عن العکند و در رساله برای تبیین فاعل و واحد برای خداوند استفاده می« حقّ»مفهوم

 (.172: 7420برای تبیین خدا سخن گفته است)کندی، « اإلنّیّه الحقّ»نیز از ... الفاعله القریبه

حقّ غیر از علت نیست و علت وجود هرچیزی و ثبات آن حقّ است؛ زیرا هرآنچه »

برای او إنّیّتی است برای او حقیقتی است؛ پس حقّ ناچارا و ضرورتا موجود است و 

 .(41: 7413، همو«)برای انیّات موجود است

علم »ید آاست؛ چنانکه از تعریف او از فلسفه برمی« وجودی»کاربست حقّ نزد کندی در معنای 

بلکه  و مباحث نظری« نظر»کندی حقّ بودن را نه تنها در «. به حقایق اشیاء به قدر توانایی انسان

ملش، عمقصود فیلسوف در علمش رسیدن به حقّ و در »گوید کند؛ چنانکه میدر عمل نیز لحاظ می

ت عل« حقّ»دهد؛ ربط می« إنّیّت»را به « حقّ»طور اختصاصی از طرفی نیز به«. عمل به حقّ است

زیرا چیزی که دارای إنّیّت است دارای حقیقت است. پس »وجود و پایداری در هر چیزی است؛ 

 (.1 :7831؛ 11 :انهم«)های موجود، وجود داردناگزیر حقّ برای إنّیّت

در قرآن است و حقّ یکی از اسماء الهی است؛ چراکه در « اهلل»ندی بیانگر برای ک« حقّ»لفظ 

  گوید فاعل حقیقی،بحث فاعل حقّ می

که خود از این فعل اثر بپذیرد و آن همان فعلش ایجاد اشیا از عدم است، بدون آن»

فاعل واحد یا خداوند است هیچ فاعلی به معنی حقّ غیر از او نیست، او اهلل است 

 (.787: 7413، همو«)باشدل او ابداع مىو فع
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هر مدرکی با حس  .گویدکندی درباره نفس و عقل نبودن واحد سخن میخدا و اندیشه: . 6-3

موجودی یا در عین یا در فکر ما وجود طبیعی دارد یا در لفظ و خطوط  آید و هریا با عقل بدست می

چه هنگام فکر که از بعضی صور اشیاء به صور  ؛وجود عرضی دارد. نفس دارای نوعی حرکت است

شود. پس شود و چه در اخالق که نفس دچار حاالت غضب و شادی و حزن میدیگری منتقل می

فکر متکثر است و هر امر متکثری معدود است و این از اعراض نفس است. پس واحد حقّ نفس 

 .نیست

م طریق مستقیکر این است که بهگوید واحدالحقّ عقل نیست: نهایت فکندی در ادامه می

نوع معقول از میان انواع اشیاء برتر از اشخاص محسوس و جزیی  .سوی عقل در حرکت استبه

کند، فعل را از قوه به فعل خارج می شود و آنچه آنسوی فعل خارج میاست. هر شی از قوه به

شود و و اجناس اشیاء متحد میشود با انواع است و هرگاه نفس که عاقل بالقوه است عاقل بالفعل 

شود و عقل آن است که با کلیات اشیاء سروکار دارد. کلیات متکثر است و با اتحاد نفس عاقل می

 (.41-49: همانشود. بنابراین واحدالحقّ عقل نیست)عقل نیز متکثر می

دهد؛ چنانکه در تبیین بخشی ربط می«هویّت»را به « خالق»کندی خدا و خالقیت: . 7-3

  :گویدمی« ازلی»مفهوم 

ازلی آن چیزی است که معدوم نبوده باشد... قوام ازلی از غیر نیست و ازلی علت »

ندارد و موضوع و محمول و فاعل و سبب ندارد... ازلی جنس نیست؛ زیرا اگر جنس 

باشد خود او نوع خواهد بود و نوع مرکب است جنس و فصل است... ازلی فساد 

فساد صرفا همان تبدل محمول است نه حامل اول، و اما حامل پذیرد؛ زیرا نمی

پذیرد تامّ و آنچه تبدّل نمی پذیرد...، است تبدل نمی«أیس»اول که همان 

 (.19-12: همان«)است

پردازد؛ کندی در ادامه در بحثی طوالنی از طریق تناهی عالم به اثبات خالق نامتناهی عالم می

زمان، حرکت و ترکب با اثبات تناهی عالم به اثبات خالق برای آن او براساس چهار موضوع مکان، 

 زیرا ؛(701-701پردازد. نظر او برای اثبات وجود خدا ملتزم به الگوی خالق قرآنی است)نتون: می

 .او به آفرینش از عدم معتقد است
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ترین روش، قرآن باالترین الهام برای کندی است؛ چراکه قرآن با ظریف»

« کندحقایق را برای پژوهش و مطالعه بشر بیان میترین عمیق

(Janssens,2007: 15) 

گذارد و معرفت نبوی را برتر از هر کندی بین دو معرفت بشری و معرفت پیامبران تمایز می

های دربارۀ کمیّت کتابداند؛ زیرا منبع و مصدر آن ارادۀ الهی است. در رسالۀ نوع معرفت بشری می

ی به گوید انبیاء چنان پاسخ کوتاه و روشنۀ پاسخ انبیاء و فالسفه به سؤاالت میدر مقایسارسطو... 

خ توانند چنان پاسخ دهند. مانند پاساندیشی و پژوهش نمیدهند که فیلسوفان با چارهسؤاالت می

دربارۀ آنچه مشرکان از ایشان پرسیدند، از آنچه ]خداوند[ به او آموخته بود؛ چه او به  پیامبر )ص(

د و زدنکه طعنه مىچیزى آگاه است، ابتدا و انقضا ندارد، بلکه سرمدى و ابدى است، درحالى ره

چه »اى بدانچه از او )ص( پرسیده شده نخواهد داد که یا محمد کنندهکردند که پاسخ قانعگمان مى

نشدن زیرا این امر ]زنده « کند؟که پوسیده و خاک شده زنده مىها را درحالىکسى استخوان

ه به او وحى کرد ک -جل ثنائه  -ها امرى مسلم بود، پس آن یگانۀ حقیقی ها[ از نظر آناستخوان

خن تا س -کند و او به همۀ آفریدگان داناست اش مىبار آن را آفرید زندهبگو همان که نخستین»

 (.740 :7831؛ 897-890: 7420()کندی، 14-13یس/ «)باشدباش پس مى -او که 

این مطلب با ارجاع به آیاتی از قرآن، موضع فیلسوفان را در راستای موضع انبیا  کندی در

گیرد و خدا را آفریننده و خالقِ قادر و دانایی داند و از آن آیات برای تحکیم نظر خود بهره میمی

 .کندکه وجودش ازلی و ابدی است توصیف می

 بررسی تطبیقی تحلیل و .0

رای است که ب« باری» اثولوجیااصطالحی که بیانگر خدا است در متن عربی خدا و وجود: . 5-0

. او محدود است« باری»تبیین آن از مفاهیمی استفاده شده است و در کندی استفاده از اصطالح 

ز از عبدالرحمن بدوی ا اثولوجیاکند. در متن عربی را جایگزین می« و واحد« حقّ»بیشتر مفاهیم 

و « إنّیّت»عبدالهادی ابوریده اصطالح  رسائل الکندی الفلسفیهو در « آنیات»و « آنیت»اصطالح 

ها را یکی دانسته و آنرا آمده است. آدامسون و ابوریده ریشۀ هردو این اصطالح« إنّیّات»جمع آن 

 Adamson,2002b:300)؛41: 7420؛ کندی، 13: 7493اند)نور، برگردانده on و einai به

ست ا« وجود»، «إنّیّت»رود: در یک معنا به دو معنا بکار می« إنّیّت»ۀ کندی و اندیش اثولوجیادر 
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ر است که ب« وجودبخشی»معنای به« إنّیّت»که بر تحقق عینی داللت دارد و در معنای دیگر، 

کند؛ ، از اصطالحات دیگری نیز استفاده می«إنّیّت»بر فاعلیت وجود و علیت اشاره دارد. کندی عالوه

بیانگر  «أیس»کند. استفاده می« ازلی»است. او از این اصطالح در تبیین « أیس»صطالح ازجمله ا

باشد؛ یعنی موجودی است که وجودش از خود است، درمقابل موجوداتی که ازلی نیستند می

موجوداتی که آغازی برای بودنشان هست و نوعی نیازمندی به علت برای آنها مطرح است. پس 

( و 19-12: 7413کندی، «)أیس»دارد و ربط ازلی به « ازلی»یفی که برای کندی باتوجه به توص

و بر وجودی  است« أیس»کند که از ریشۀ معرفی می« مؤیس»اعتقاد به خلق از عدم، خدا را 

« أیس»بالذات داللت دارد که علت نخستین و وجودبخش است. بنابراین استفادۀ از اصطالح قائم

« أیس»کندی، در تبیین اسماء خدا، و نیز صفات و فعل و ابداع او است. و مشتقات آن در اندیشۀ 

د پذیرد و قائم به خوکه بیانگر وجودی است که تبدّل و استحاله نمی« ازلی»در بحث از مفهوم 

علی و در نسبت با ف« أیس»اسم فاعل مشتق از « مؤیّس»شود. یکبار نیز باعنوان است مطرح می

یعنی کسی که موجودات را از عدم ایجاد « مؤیّس»برد. نرا برای خدا بکار میدهد آکه خدا انجام می

ایجاد »، یعنی «تأییس األیسات عن لیس»و مشتقات آن مانند « أیس»کند. براین اساس می

در خداشناسی کندی در بحث از مفهوم خدا و نیز فعل او بکار « مؤیّس»و « موجودات از عدم

ای که از آیات قرآن کید کندی بر ایجاد موجودات از عدم و نمونهرود. از سوی دیگر نیز تأمی

 .آورد بیانگر رویکرد قرآنی کندی به مسئله خالقیت خدا و آفرینش موجودات استمی

ر یابد چراکه کاربست آن باست که آن نیز در رابطه با دیگری معنا می« هویّت»اصطالح دیگر 

خالقیت اشاره دارد. کندی در مبحث ازلی معتقد است عنوان علت وجودبخش است و به خدا به

هرآنچه ازلی نباشد آفریده و مخلوق است؛ چون هویّت یافتن آن از خود و به ذات نیست؛ بلکه از 

ت. یابی اشیاء اسشود و واحد حقیقی علت هویّتعلتی است و با هویّت یافتن آفریده و خلق می

شود مخلوق است. پس علت آفرینش چه هویّت بدان داده میخالق و علت، هویّت را از خود دارد و آن

همان واحد حقیقی نخست است علتی که مبدأ حرکت از اوست؛ یعنی محرک است او فاعل است. 

پس چون واحد حقیقی نخست علت مبدأ حرکت هویّت یافتن اشیاء است پس او خالق و آفریننده 

 اثولوجیادر هردو « کون»( و اصطالح 90-23: همانشوند)تمامی اموری است که دارای هویّت می

 .و کندی استفاده شده است
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ده در هم تنی« فعل محض»، «آنیت نخستین»علت نخستین، » اثولوجیادر خدا و علت: . 2-0

، کند و در بیاناتیعلت را ایجادی و وجودبخش لحاظ می اثولوجیاو بعضا معادل هم هستند؛ مؤلف 

ن علتِ کند ایبه بازگشت اشیاء و امورات به وجود نخستینی که از آن نشئت گرفتند اشاره می

اهی باشد؛ اگرچه اشاره مستقیم کوتبر اینکه علت فاعلی است، علت غایی نیز میوجودبخش عالوه

است؛ اما علت فاعلی و غایی در متن سخنان او مطرح  وجیااثولبه بحث علل چهارگانه ارسطویی در 

ت گوید و تقسیمی از علشده است. این درحالی است که کندی قاطعانه از علل چهارگانه سخن می

دهد و حتی فلسفه را علم به علت نخستین از جهت اشرف فاعلی به علت قریب و بعید نیز ارائه می

داند. ارسطویی بودن بحث علل در بخش بودن علت میبودن علت بر معلول و فاعلیت و وجود

ندی موضوع فلسفه نیست؛ اما برای ک اثولوجیابرای « علت»تر است. از جهتی دیگر نیز کندی غالب

موضوع فلسفه است. اگرچه تأکیدبر وجودبخشی و « علت نخستین»و « العللعلت»به صراحت 

یز کند؛ اما بیان علل چهارگانه و نا بهم نزدیک میو کندی، اندیشه آنها ر اثولوجیاعلیت ایجادی در 

کند می تردر کندی او را به ارسطو نزدیک« العللعلت»و « علت نخستین»تعریف فلسفه به علم به 

 .اسانه داردشننقش وجودشناسانه و جهان« علت» اثولوجیا. بنابراین در کندی و نیز اثولوجیاتا به 

و  «قوه نداشتن»با دو تلقی  اثولوجیادر « فعل محض»: خدا و فاعلیت و فعل محض. 3-0

و نیز تأکید بر تامّ بودن و اینکه هرآنچه برای بودنش الزم است داراست به « فعلیت محض بودن»

یابد؛ درواقع تنها فاعل نخستین، فعل محض است و فعل محض بودن ربط می« فاعل نخستین»

، قوه نداشتن «فعل محض»دهد. دراینجا مراد از جام میاو از آنروست که با نظر به ذات خود فعل ان

در معنای « فعل محض»سازی خدا از کند؛ اما برای مفهومبحث می« قوه و فعل»است. کندی از 

می که برای گوید و با تقسیسخن می« فاعل نخستین»گیرد؛ بلکه از بهره نمی اثولوجیاارسطویی و 

کند: داند؛ او فاعلیت خدا را با دو مضمون بیان میمی« ستینفاعل نخ»دهد خدا را ارائه می« فاعل»

فعل ». منفعل و اثرپذیر نبودن. هردو این مضمون در 1. ایجادکنندگی و علت ایجادبخش بودن؛ 7

 بودن« فعل محض»کندی را به « فاعلیت»توان با این تلقی نیز وجود دارد پس می« محض

کنند گذر می« فاعل نخستین»به « فعل محض»از  کندیرسائل و هم متن  اثولوجیابرگرداند. هم 

 «فعل محض»ارسطویی دارند؛ به این معنا که « فعل»و از فاعل نخستین گذاری برای معنای 

« فعل»ست ا« فاعلیت»و نوعی « انجام دادن»دیگر صرفا قوه نداشتن و منفعل نشدن نیست؛ بلکه 
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ین است. از ا« فاعل»خود « فعلی»ن چنین است. بنابرای« فعل»)در معنای ارسطویی( که منشأ 

 .شوندبهم نزدیک می اثولوجیاحیث اندیشه کندی و مؤلف 

واحد من »دارد. وقتی از « واحد»دو رویکرد ایجابی و سلبی درباره  اثولوجیا خدا و واحد:. 0-0

گوید از حیث وجودی و علت وجودبخش بودن رویکردی ایجابی دارد واحد سخن می« جمیع جهات

دیگر  او در جایی در این نگاه، قاطع رویکرد ایجابی دارد. خستین علت نخستین و حقیقی استن

داند واحد بسیطی که محیط بر همه اشیاء بسیط و مرکب است؛ واحد را حقّ محض و بسیط می

این متن ظاهر ایجابی  چون آن قبل از هر شیء کثیری است و علت وجود شیء و کثرت آن است..

پذیرد پس واحد و بسیط است و چون علت با معنای سلبی دارد؛ یعنی او کثرت و ترکیب نمی

 لوجیااثووجودی اشیاء بسیط و مرکب است و بر آنها احاطه دارد واحد و بسیط است. تا اینجا بحث 

از واحد، سلب ترکیب دارد؛ در ادامه با سلب عدد و کمّی بودن « واحد»رویکرد ایجابی در توصیف 

 اثولوجیادر « حدوا»گیرد. بنابراین با توجه به خوانش و تقسیم، و سلب جرم داشتن رویکرد سلبی می

. ترکیب نداشتن و 7شود: با معانی متفاوتی تبیین می اثولوجیارویکرد غالب ایجابی است. واحد در 

. واحد و ربط آن به 1وجودبخش؛ . واحد وجودی و 8. عدد نبودن و نامحدود بودن؛ 1بسیط بودن؛ 

ن در و علت نخستین و آنیت نخستی« واحد نخستین»پوشانی میان بحث از نور. بنابراین نوعی هم

 .وجود دارد اثولوجیا

به « فاعل»دهد واحد را نیز مانند تقسیماتی برای آن ارائه می« واحد»کندی در تبیین بحث 

کند. خدا واحد است از هیچ جهتی کثیر تقسیم می« واحد مجازی یا استعاری»و « واحد حقیقی»

که همه مخلوقات دیگر بطور است؛ درحالی« بالحقّ»شود. خدا ذاتا واحد است و واحد بودنش نمی

را فوق همه مفاهیم مانند جنس و فصل « واحد»شوند. کندی استعاری و مجازی واحد خوانده می

سته و واحد و هویّت مشخصه علت نخستین است داند و واحد را با هویّت یکی دانمی و مقوالت

 گیرد. همین نگاهکه آفریننده و خالق است و هرآنچه غیر از او باشد هویّتش و وحدتش را از او می

بینیم ربط واحد به علت و به وجودبخشی در مقایسه واحد نخستین آفریننده با نیز می اثولوجیارا در 

ه هستند. اگرچه غالب بحث در کندی درباره واحد با بیان شود و آفریداشیایی که واحد لحاظ می

کند. ک مینزدی اثولوجیاسلبی و رویکرد سلبی است؛ اما ربط واحد به وجودبخشی نظر کندی را به 

تفاده اس« واحد بالحقّ»نیز در عبارتی از  اثولوجیابودن خدا تأکید دارد و « واحد بالحقّ»کندی بر 
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در کندی رویکردی اسالمی و برگرفته از قرآن و « حقّ بودن واحد»بر  کند و اگر بگوییم تأکیدمی

 .کندقویت میرا ت اثولوجیابینیم و ربط کندی به نیز این عبارت را می اثولوجیامتون اسالمی است در 

های متفاوتی اعم از وجودی، معرفتی، اخالقی، حقّ در فلسفه معنا و کاربستخدا و حقّ: . 1-0

در جایگاه وجودی بر علت وجودبخش داللت دارد در رویکرد معرفتی به مطابق با و منطقی دارد. 

واقع بودن و در زمینه اخالقی به ارزش اشاره دارد و در جنبه منطقی هم صدق و کذب را نشان 

رسیدیم و موارد از رویکرد « حقّ»درباره « وجودی»به رویکرد  اثولوجیادهد. با بررسی متن می

داند و در جایی که از عقل را علت وجودبخش می« حقّ»معرفتی یا منطقی و اخالقی نیافتیم. 

نگاه  مأبانه تلقی کرد؛ اما بیشتر برتوان ارزشگوید نگاه او را میحقیقی و حکمت حقیقی سخن می

رف از معلول است و آنچه حقیقی و حقّ است اشرف است از چیزهایی وجودی تأکید دارد که علت اش

هم وجودی است و هم معرفتی و هم ارزشی. « حقّ»در کندی اما ؛ است که حقّ و حقیقی نیستند

نجا گوید حقیقی در ایها و واحد از فاعل حقیقی و واحد حقیقی و بالحقّ سخن میاو در تقسیم فاعل

است و نوعی ارزش درونی و ذاتی برای آن چیز قائل شدن است.  بیانگر راستین و اشرف بودن

گیرد. و صراحتا جای بهره می« حقّ»بر اینکه او به صراحت از علت وجودبخش بودن برای  عالوه

نوعی از معنای فلسفی از جهت معرفتی و وجودی به معنای گیرد؛ درواقع بهو خدا را می« اهلل»

نک جایگاه گرفت ایعنوان اصل و مبدأ راستین برای فلسفه قرار میهکند و همان که بدینی عبور می

یابد و پایه و اساس نه تنها معرفت و علوم است، بلکه اصل و منشأ وجودی وجودی اصل نیز می

اعم از « حقّ»گیرد. بنابرآنچه گفته شد نگاه کندی به مفهوم نیز می« اهلل»است که خود عنوان 

 .کندعبور می اثولوجیااه اسالمی و دینی است و از و آمیخته به نگ اثولوجیا

« باری»به این دلیل است که اندیشمند بودن  اثولوجیانااندیشیده بودن در  خدا و اندیشه:. 6-0

او در تعارض است. در کندی چنین دیدگاهی وجود « وحدانیّت»شود و با منجر به کثرت در او می

دهد واحد، خدا را فراتر از ایندو در مراتب وجودی قرار می ندارد؛ بلکه با نفی وسلب نفس و عقل از

، جنبۀ از قوه به فعل رفتن و حرکت در فکر و «خدا»یا « حقّ»و با دلیل برای نفی نفس و عقل از 

ا نوعی بشود. اما کندی بهها در خدا یافت نمیگردد؛ زیرا که این جنبهادراک نیز از او سلب می

آوریم یا از راه حس است یا از راه که هر ادراکی که از اشیاء بدست می کندهمراهی می اثولوجیا

سوی فعل است. عقل، و هر ادراکی نوعی حرکت است. حتی تفکر نیز حرکت و خروج از قوه به
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ا عبور از ب اثولوجیابراساس این تغییر و تکثر یافتن نفس و عقل، واحد نفس و عقل نیست. در 

قی رسد؛ در کندی با تقسیم فعل به حقیتوجیه نظر کردن و فعل ایجاد مینااندیشنده بودن واحد به 

وجود آوردن آن چیزی است که داند و منظور از آن بهو مجازی فعل حقیقی را مختص خدا می

 .یابدپیش از آن نبوده و این فعل مختص باری تعالی است و به نظر کردن ربط نمی

بسیار نادر است؛ ولی مضمون ایجاد و  اثولوجیادر  بودن« خالق»عبارت  خدا و خالقیت:. 7-0

ه با ک« خلق»و « ابداع»توان برای هم می اثولوجیاآید. در ابداع و وجودبخشی از متن او بدست می

، چون خدا نور است و «نورافشانی»نیز همراه است مضمونی یافت، هم برای « فیض»مفهوم 

« باری»خدا را  اثولوجیاگردد. ال، فیض از او جاری میدلیل پری و کمکند. خداوند بهنورافشانی می

« ظرن»کند که وجودبخش و علت و فعل محض و فاعل نخستین است و با آفریننده معرفی می

ت از خلق»است؛ اما مضمون دینی  «ایجاد»و « ابداع»کند. همه اینها بیانگر نوعی کردن ایجاد می

شود. نظریۀ فیض و صدور وجود از خدا، صدور ضروری بوده و بدست داده نمی اثولوجیادر « عدم

نش قائل است. فعل آفری« عدم»و « نیستی»ارادی و اختیاری نیست. کندی اما به خلقت و ایجاد از 

گیرد؛ زیرا فکر فیض یا خلقِ ضروری با صفات علم و حکمت و اراده که تحت اراده خدا صورت می

کندی قائل به  .(48: 7439زد فیلسوفان مسلمان است تناقض دارد)حمروش، صفات مبدِع اول ن

داند هرچند سریان فعل خدا در همۀ اشیاء وسیلۀ خدا میابداع است و جهان را پدیدآمده از عدم به

امور بطور اجمال در آثار کندی ذکر شده که با عقیدۀ دینی هماهنگ است؛ اما در آثار او سخنی از 

پیش از این مثالی از  .(19-12: 7831و فیض تدریجی به میان نیامده است)کندی، عقول و نفوس 

 .قرآن برای پیوند اندیشۀ کندی با عقیدۀ دینی ذکر شد

همان ایجاد شدن از « تأییس»کند. استفاده می« و لیس -تأییس-أیس»کندی از عبارت 

گیرد. می بط خدا با غیر خود بهرهنیز برای تبیین خالقیت و ر« هویّت»نیستی است و نیز از اصطالح 

ل است به خدا قائ« خالقیت»از طرفی دیگر اینکه کندی بنابر رویکرد اسالمی و کالمی خود که به 

است و  وجیااثولدنبال اثبات خالقیت نیز از تناهی عالم است. رویکرد کندی در این بحث مستقل از 

 .کندبیان می« ابداع»نرا با اصطالح توجه به مبانی فلسفی خود و نگاه اسالمی آ بیشتر با

 کندی در حلقۀ ترجمه برخی آثار یونانیان، از میراث تفکر یونانی تأثیر پذیرفته تطبیق کلی:. 8-0

: 7431ان، آید)فرحشمار میاست و حلقۀ اتصالی بین متون عربی اسالمی و میراث فکری یونانی به
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در مواجهه با کتاب متافیزیک ارسطو مفاهیم توحید، خلقت و معاد را در آن  (. فالسفه مسلمان11

 اثولوجیاد؛ برآمدن اثولوجیااساس در جستجوی مفاهیم توحیدی در آثار دیگری مانند نیافتند؛ براین

دلیل نهمیسوی مبدأ عالم است. بهدربرگیرندۀ مفاهیم توحیدی، صدور عالم و بازگشت نفس به

: 7831عباسی،  ؛آمیز یونانی را از آن زدود)احمدیرا ترجمه نمود و مفاهیم شرکحلقۀ کندی آن 

 (.41 و 31

ه اینکه ایمان ب کندی به حکم اطالع و آگاهی از میراث یونانی که به عربی منتقل شده بود و با

 کم ایمان به اینکه مقارنت دین و فلسفه بدون تعارضبین دین و فلسفه تعارضی نیست یا دست

ای درباره توحید و جرم عالم و نیز اثبات نبوت پرداخت. آثار کندی ن است، به نگارش رسالهممک

 (.13: 7491رود)الشیبی، به ربط نتیجه تالش فیلسوف و علم نبی پیش می

 (Janssens, 2007:4). کندی فیلسوفی است که دغدغۀ دفاع از دین و خصوصا اسالم دارد

نمایان  اونوعی رویکرد الهیاتی در تعریف فلسفه و در مسائل فلسفی و تعریف اصطالحات به

د ، تقسیم فاعل و تقسیم واح«هویّت»، «أیس»، حتی بحث «إنّیّت»گردد؛ مثال در بحث علیت، می

، مفاهیم و اصطالحات را در خدمت الهیات گرفته است. فلسفه، علم علتِ نخستین «حقّ»و بحث 

 دال بر وجودبخشی و ربط آن با علیت« هویّت»است و علتِ نخستین علت ایجادی است. اصطالح 

 نیز به خدا ربط« هویّت»اساس بالذات است؛ براینایجادی است و آن علت ایجادی، موجودی قائم

ها را نیز در فاعل حقیقی و واحد بالحقّ دیدیم مراد از فاعل حقیقی و واحد یابد. تقسیم فاعلمی

. گردداصطالحی قرآنی و در معانی وجودی و ارزشی بر خدا اطالق می« حقّ»بالحقّ خداست. 

ای استفاده کرده که معنای فلسفی آن با معنای اسالمی آن گونهبه« حقّ»کندی از مفهوم قرآنی 

رو با معنای دارد؛ ازاین« ارزشی»و « وجودی»در اطالق بر خدا معنای « حقّ»مطابق گردد؛ درواقع 

لق ت و خگردد. او در پی اثبات خالقیت خدا ازطریق تناهی عالم است؛ خالقیقرآنی آن مطابق می

است. « مؤیّس»یابد. خدایی که خالق و وجودبخش و نمود می« أیس و لیس»از عدم در مفهوم 

اساس کندی مفاهیم فلسفی وجود، فعلیت، هویّت و علت را با معانی فلسفی آنها، در خدمت براین

لت دارد بر آفرینندگی دال« باری» اثولوجیاگیرد؛ از این حیث فلسفۀ او کالمی است. در الهیات می

ۀ حیث اندیشهای اسالمی نزد کندی است. ازاینو تأکید بر واحد حقیقی بودن در راستای آموزه

سازی یابند؛ اما مفهومپوشانی میسازی خدا باهم همدر بعضی مباحث در مفهوم اثولوجیاکندی و 

 صد وقوت بیشتری دارد؛ چون ق اثولوجیاجهت هدف و روش بحث، نسبت به خدا نزد کندی به



 

Comparative Study of the Concept of God in the Book … 

H. Abbasi Hosseinabadi 
923 

است و  معنای اخصهدف فالسفۀ اسالمی پرداختن به الهیات، بیشتر پرداختن به مباحث الهیات به

ت که نزد آنها منبع مهم فلسفی اس اثولوجیادر مواجهه با منابع دیگر با همین انگیزه پیش رفتند؛ 

 .کندها را در این جهت تعلیم تأمین میهدف آن

 نتیجه .1

جا در هیچ مفهومی به صراحت و مستقیما کندی از شود هیچبنابر آنچه گفته شد روشن می .7

بهم  وجیااثولتوان اندیشه کندی و صورت مضمون و تحویلی میاثر نگرفته، اما به اثولوجیا

و خدا هردو بر وجودبخشی و وجود نخستین که فاعلیت « وجود»نزدیک دانست. بحث آنها از 

رای ب رسائل فلسفی کندیو  اثولوجیاارد تأکید دارند. اصطالحاتی که در و علیت ایجادی د

 همپوشانی دارد؛ اما« إنّیّت»وجود در نسبت با خدا بکار رفته است در مواردی مانند بحث از 

و اطالق آن بر « هویّت»و مشتقات آن و نیز اصطالح « أیس»در مواردی مانند اصطالح 

دو  نکند؛ چراکه ایرا متفاوت می رسائل کندیو  اثولوجیا، راه رسائل فلسفی کندیخدا در 

و ایجادکننده بودن خدا تأکید دارد و خلق و ایجاد « خالقیت»اصطالح )مؤیس و هویّت( بر 

 .ستا« موجد»معنای در نسبت با افعال خدا به« مؤیس»نیز نزد کندی، ایجاد از عدم است و 

. مؤلف شودنیز نمایان می سائل فلسفی کندیرو  اثولوجیاتمایز رویکرد « علت و خدا»در  .1

نوعی غایی نیز هست توجه دارد؛ کندی با تقسیم علت فاعلی بر علت فاعلی که به اثولوجیا

حث کند. در ببه فاعل حقیقی و مجازی تکلیف فاعل حقیقی و ربط آن به خدا را روشن می

متون دینی و قرآنی باشد  ای دینی و اسالمی درکلمه« حقّ»رسد که بنظر می« حقّ و خدا»

ر و مندتشود که در کندی صورتی نظامنیز با همان کاربرد وجودی یافت می اثولوجیادر 

نوعی ز بهیابد و اینجا نیبر کاربرد وجودی، کاربست معرفتی نیز مییابد و عالوهتر میمنسجم

 .شوندبهم نزدیک می اثولوجیاکندی و 

در « خدا»برحسب تصوری است که از  اثولوجیابر « لقیتخا»در مفاهیمی نیز اسناد مفهوم  .8

های ارتشود؛ وگرنه عبباتوجه به علیت، وجودبخشی و فاعلیت مطرح می اثولوجیاکل ساختار 

بدست  ااثولوجیدر « خلق»های متفاوتی از اندک است و تلقی اثولوجیادر « خالق»مستقیم از 

بودن را با « مبدع»است و این « یسمؤ»و « مبدع»آید. در کندی نیز خدا بیشتر می

 .آورد و به ایجاد از عدم و نیستی معتقد استتأثیرپذیری از قرآن بدست می
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ق نوراالنوار بودن تواف»و « نااندیشیده بودن خدا»و کندی در مفاهیمی نیز مانند  اثولوجیا .1

ت لبی یافخدا و نوراالنوار بودن مط« نااندیشنده نبودن»درباره  رسائل کندیندارند در 

هم در مسئله خدا ب اثولوجیاتوان گفت اندیشه کندی و کتاب شود. براین اساس مینمی

 .یابند اگرچه در مواردی قرابت و همپوشانی دارندتحویل نمی

 هانوشتپی

اسحاق، یعقوب بن اسحاق بنچهار مترجم ماهر در اسالم حنین»گوید: صاعد اندلسی در کتاب مذکرات می .7

: 7493، نور«)قره، عمربن الفرخان الطبری هستند و کندی از میان آنها عرب اصیل استبنثابتالکندی، و 

14.) 
 ههو یفیض على النفس صور و العقل، و إن کان هو ما هو بالفعل، فإنه معلول من العلۀ األولى، ألنه إنما .1

 (.27: 7178، افلوطیناألولى) هاألولى، و هى اآلنی هبالقوۀ التی صارت فیه من العل
 ء، و لیس هو األشیاء بلء من األشیاء بل هو بدء الشىاألشیاء کلّها، و لیس کشى هالواحد المحض هو علّ .8

ء من األشیاء، و ذلک أن األشیاء کلّها إنما انبجست منه و به ثباتها و األشیاء کلّها فیه؛ و لیس هو فى شى

 .قوامها و إلیه مرجعها
 (.782: 7178،افلوطینلتمام)أن الواحد الحقّ الذی هو فوق ا .1
 (.731واحد فقط و هو بسیط البسیطات، و أول األوائل)همان:  .2
 (.713 :7178، افلوطینالواحد المحض الحقّ فهو واحد ال من جهت )من( الجهات، لکن بنفسه فقط) .9
 (.739 :7178، افلوطینإنه واحد عظیم، أعظم األشیاء ال بالجثه) .1
یفعل فعله و هو ینظر إلى ذاته ال إلى خارج منه ألنه لیس خارجا  فإنه -محض و هو فعل - الفاعل األول .3

 (.27: 7178، افلوطینء آخر هو أعلى منه و ال أدنى)منه شى
 (.13: 7493حرف تأکید در لغت عربی است)نور، « إن»از اصل « إنیّه»سینا نزد ابن .4

و یفوقه فی الناحیه االتمولوجیه.   einaiانیو أیس العربیه هی مصدر الکینونه القدیم و یوازی المصدر الیون» .70

)مؤیس «قد صاغ منه الکندی مایفید الکون واالیجاد والخلق واالبداع من العدم، فقال فی الخالق جل شأنه

 (.13: 7493االیسات()نور، 
 (.731: 7420کندی، «)بل یشتق من المصدر فعال هو: أیّس یؤیس تأییسا، بمعنى أوجد یوجد إیجادا» .77
 (771و حیهُ و قل ربِّ زدنی علما)طه/اهلل الملک الحقّ و ال تعجل بالقرآنِ من قبل أن یقضی إلیک فتعالی .71
این عبارت کندی توحید کالمی با صورت فلسفی است و وصل « علم الحقّ االول الذی هو عله کل حقّ» .78

 (.13: 7491شدن به کالم واضح است)الشیبی، 
ء بعد أن لم تکن، دون أن یتأثر هو بذلک؛ و هو فاعل حقّ واحد ال فاعل على الحقّیقۀ، فعله إیجاد األشیا .71

 (.787: 7413فاعل بالمعنى الحقّ غیره، و هو اللّه، و فعله هو اإلبداع)کندی، 
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: 7178، فلوطیناو التمام) هالفاعل هو العلّ هالفالسفۀ أن علل العالم القدیمۀ البادیۀ أربعۀ و هى: الهیولى و الصور .72

2.) 
 (.32: 7178، افلوطینحقّا) هالواحد األوّل کذلک، أى علّکان  فإن .79
 و المرکبۀ الذی هو قبل هالذی أبدعه و هو الواحد الحقّ المحض المبسوط المحیط بجمیع األشیاء البسیط .71

 (.771: 7178، افلوطینء و کثرته)الشى هآنی هء کثیر، و هو علکل شى

References 

 Abbasi Hosseinabadi, Hassan (1388) "The Impact of Theology on Ibn 
Sina's Theory of Psychology", PhD Thesis, Shahid Beheshti University. 

 Adamson, Peter (2002a) The Arabic Plotinus, a Philosophical Study of the 
Theology of Aristotle, Duckworth. 

 Adamson, Peter (2002b) “Before Essence and Existence: Al-Kindi`s 
Conception of Being”, Journal of the History of Philosophy, Vol. 40(3): 297-
312. 

 Ahmadi, Hassan, Abbasi Hosseinabadi, Hassan (1387). "The History of 

Theology", Mirror of Knowledge, pp. 81-104. https://jipt.sbu.ac.ir/article_ 

94447.html?lang=fa  (In Persian) 

 Alaa, Hammouche (1986) “Al-Kindi, the prominent representative of 
the transition from theology to philosophy”, Bulletin of the Girls College 
Yearbook, No. 13: 85-99. (Available on 2021.2.4 dir Dusters Pod) 
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/696757 (in Arabic) 

 Al-Kindi, Jacob Ibn Isaac (1978) Rasa`il al-Kindi al-Falsafiyya, Mohaqeq 
Abu Rida; Muhammad Abdul Hadi, Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi. (in 
Arabic) 

 Al-Kindi, Yaqub Ibn Ishaq (2008) Majmooe Rasail Kindi, trans. Seyed 
Mahmoud Yousef Thani, Tehran: Scientific and Cultural. (In Persian) 

 Al-Shaybi, Kamel (1964) "Al-Kindi Al-Mutaklam", Magazine (anonymous). 
No. 94: 22-35. https://www.noormags.ir/view/fa/ articlepage/762025 
(Available on 2021.2.4) (in Arabic) 

 Aristotle (1384) Metaphysics, trans. Sharafuddin Khorasani, Ch 3, Tehran, 
Hekmat Publications. (In Persian) 

 Farhan, Mohammad Gloub (1984) “About Ziada Al-Kindi of Arab 
Philosophical Thought: A New Reading Project” Arab Future Bulletin, 
No. 65: 16-38. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/508074 
(Available on 2021.2.4  in Dusters Pod) (in Arabic) 

 Gihami, Gerard (2002) Encyclopedia of terms Al-Kindi and Al-Farabi. 
Beirut: Library of Lebanon Publishers. (in Arabic) 

 Jaeger, Werner Wilhelm (1943) Humanism and Theology, Marquette 
University Press. 

https://jipt.sbu.ac.ir/article_%2094447.html?lang=fa
https://jipt.sbu.ac.ir/article_%2094447.html?lang=fa
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/696757
https://www.noormags.ir/view/fa/


  
926 

 Janssens, Jules (2007) “The Founder of Philosophical Exegesis of the 
Qur`an”. Journal of Qur`anic Studies. Vol. 9(2): 1-21. (in Persian) 

 Neton, Ian Richard (2019) God Almighty Studies on the structure and semiotics 
of Islamic philosophy, theology and cosmology, trans. Seyedeh Leila Asghari, 
Tehran: Hekmat. (in Persian) 

 Nour, Ali (1968) “Al-Kindi Between the Ego and the Not: A Philological 
Study”, The Journal of June, No. 138: 46-50. 
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/640444 (Available on 
2021.2.4 in Dusters Pod) (in Arabic) 

 Plotinus (1413 AH) Uthulujiyya Aflutin end-alarab, Mohaqeq Abdal-
Rahman Badawi, 3rd ed. Qom: Bidar Publications. (in Arabic) 

 Plotinus (1999) Uthulujiyya, trans. & describe. Hassan Malekshahi, 
Tehran: Soroush. (in Persian) 

 Taylor, Richard C. (1998) Aquinas, the “Plotiniana Arabica” and the 
Metaphysics of Being and Actuality, Journal of the History of Ideas, Vol. 
59(2): 217-239. 

 The Arabic Plotinus, A Philosophical Study of the Theology of Aristotle, 
Duckworth. (in Persian) 
 

https://www.noormags.ir/view

