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  علت فاعلى ايجادی در تفكر فالسفه يونان باستان

  *شوندی العابدين ينز            

  چكيده

له علت فاعلى از مباحث مهمى است كه در فلسفه يونان باستان قابـل بررسـى ئمس
سپس در فلسفه افالطـون و سقراطيان،  ما اين موضوع را ابتدا در فلسفه پيش. است

يـا همـان برخى از فالسفه يونان فقط به علت طبيعى . و ارسطو پى خواهيم گرفت
بـر . معتقدند یجاديرايغ ىعيرطبيالمواد معتقدند و برخى ديگر به علت فاعلى غ مادة

، در نتيجـه ايـن جهـان ديآ ىوجود نمه ، وجود از الوجود بآنهااساس مبنای فكری 
پـس خلـق از عـدم در انديشـه . داشته باشـد یا كننده ايجاد اندتو ىنمو  قديم است

ايـن فالسـفه،  با توجه به ظاهر آثار. استهفالسفه يونان باستان برخالف مبنای آن
در » خدا«رو،  از اين. به خلقتى كه در اديان ابراهيمى مطرح شده، معتقد نيستندآنها 

  .است هى متفاوتدر اديان اال» خدا«انديشه اين فالسفه با 

  . سقراطيان، خدا پيشعلت فاعلى ايجادی، علت مادی، علت فاعلى،  :ها كليدواژه

                                                 
 .دانشگاه آزاد اسالمى واحد كاشانمربى  *
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  مقدمه

گونـه راه  ايـن. فلسفه يونان باستان در آغازين منزل سير خود، به كاوش در اصـل مـواد پرداخـت
توجيه منشأ ايـن عـالم، بـه علـت اين انديشوران در پى . دكرخويش را از تخيالت اساطيری جدا 

معتقـد بـه  توانند ىيم كه آيا آنان مهست در اين مقاله در صدد پاسخ به اين پرسش. فاعلى رسيدند
علت فاعلى ايجادی هم برای اين جهان باشند؟ اعتقاد و عدم اعتقادشان بـه خـدا، موضـوع ايـن 

هايى همچون  يونانى نسبتهمچنين برخى انديشمندان اسالمى، به اكثر فالسفه . پژوهش نيست
شايسته و بايسـته اسـت . اند آن فالسفه را از پيروان ايشان دانسته اند و درك محضر پيامبران داده

اما ما در اين تحقيق بـا توجـه بـه . دشوله از حيث تاريخى و جغرافيای دينى بررسى ئكه اين مس
  .كنيم مىرا بررسى  ا و نيز با استناد به كلماتشان، موضوعهمبانى فكری و فلسفى آن

    سقراطيان پيش. 1

  :دكرتوان به دو دسته تقسيم  را مى) pre – socratics(سقراطيان  پيش

المواد يـا همـان علـت مـادی عقيـده  به مـادة فقطای كه در تشكيل جهان،  فالسفه .الف
  .اند اوردهيداشتند و از علت فاعلى بحثى به ميان ن

  .اند دهكر، از علت فاعلى اين جهان هم بحث كه عالوه بر علت مادی یا فالسفه .ب

  گروه نخست .الف

و از طرفـى  ؛اند دهكرهستند كه در طبيعت پژوهش  ١فالسفه اين گروه به عنوان اولين فيلسوفانى
  .نخستين تأمالت فلسفى، كوششى برای يافتن منشأ و ساختار جهان مادی بود

 آناكســيمندر. اســتايــن نــوع فلســفه  گــذار انيبن) Thales of miletus(ى لتوســيتــالس م
)Anaximander (و آناكسيمنس )Anaximenes (منشـأ عـالم  بـارههم توضيح مادی تالس را در

اوًال، بايد موجودی يا اصلى باشد كه همه چيزهـا از : اين متفكران همگى معتقد بودند. پى گرفتند
اخـتالف آنهـا بـر سـر . نس ماده باشدو ثانيًا اين موجود يا اصل، بايد از ج ؛آن به وجود آمده باشد
، (Xenophanes) گزنوفـانس: نـد ازا ساير فالسفه مهـم ايـن گـروه عبارت. ماهيت اين ماده بود

به در ادامه . (Democritus) سوو دموكريت (Leucippus) ، لوكيپوس(Parmenides) پارمنيدس
  .ميشو مىبا تفاوت ديدگاهشان آشنا كنيم و  مىايشان را بررسى  یر آرااختصا



ه  ف فال جادی   ی ا ع تانع  ن با   و

       59 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -  

) Arxe :آرخه( ؛ مانند تالس كه آب را اصل نخستينداند ىالمواد را چيزی م هر يك از اينان مادة. 1
را علـت ) Infinite( كـران و نـامتعين يعنى بى ،)Apeiron( پنداشت؛ و آناكسيمندر آپايرون مى

اهميـت  .)34و  1/28: 1375كاپلسـتون، ( و نيز آناكسيمنس هوا را آرخه دانسـت ؛مادی ناميد
های آنها  طبيعت داشتند، گرچه ما پاسخ بارهى است كه درهاي پرسشاينان در طرح  یآرا هعمد

تاريخى از حـس فراتـر رفتـه،  هدر آن بره نكهيشان را برای ا پذيريم، ولى تالش فكری را نمى
حـس  ٢.ميدانـ ىورای اين كثرات مادی دنبال وحدتى، گرچه مادی بودند، بسـيار ارزشـمند مـ

كند، بلكه ايـن درك مربـوط بـه قـوه تفكـر  نسان وحدت مادی نهان در طبيعت را درك نمىا
تفكر، از ظاهر به باطن رسيدن است؛ از محسوس گذشتن و امر معقول را يـافتن . انسان است
  .خره در ورای كثرات وحدت را ديدن استاست و باأل

و لذا قائل به خلـق  ؛شود، نه كم نه اضافه مىدانستند و معتقد بودند  المواد را ازلى مى اينها مادة. 2
گفتند چيـزی  دانستند و مى از عدم كه در اديان آمده است، نبودند؛ يعنى آن را مخلوق خدا نمى

ا در پـى يـافتن پاسـخ ايـن هـكـه آن يىاز آنجا. اين امكان ندارد  شود بشود؛ كه نيست كه نمى
 هايد بتوان استنتاج كرد كه هرچند آنها مادش» ند كه هستند؟ا چرا اشيا چنان«: پرسش بودند كه

  .، اما برای پيدايش عالم و نظام طبيعت آغازی قائل بودندكردند ىنخستين را ازلى فرض م
مسلك بودند و چيزی غير از طبيعـت را قبـول نداشـتند، ولـى ايـن بـا  اينها به يك معنا مادی. 3

بلكـه . فرق دارد ،كنند سپس انكار مى كنند و كه روح و مجرد را تصور مى ،مسلكِى امروز مادی
ها هنوز معلوم نشده بود و گويى در آن برهـه هنـوز مفهـوم مجـرد را درك نكـرده  اين تفاوت

 .بودند

دهد كه كاپلستون پس از نقل آنها برداشت علت فـاعلى يـا  ارسطو دو جمله را به تالس نسبت مى
  :داند خدا را از آن دو جمله بسيار بعيد مى

تمام چيزهـا پـر از «: ينكهی كه ارسطو به تالس نسبت داده، مبنى بر ابيان ديگر
» دهــد زيــرا آهــن را حركــت مى  ربــا دارای روح اســت؛ آهن«و » خــدايان اســت

اعالم اينكه اين بيان وجـود يـك نفـس . تواند با يقين مورد تفسير قرار گيرد نمى
) دميـورژ(صـانع  كند و سپس اين نفس جهانى را با خدا يـا بـا جهانى را ادعا مى
اشيا را از آب ساخته است؛ در آزادی  هگيرد كه گويى صانع هم افالطونى يكى مى

؛ 33 :همـان.: كن؛ 1/32: 1375كاپلستون، (تفسير، خيلى دور و پرت رفتن است 
  .)131ـ129: 1357خراسانى، .: كن
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مقصـود پارمنيـدس از . او و پارمنيدس مخالف حركت بودند ؛انگار بود نه موحد گزنوفانس يگانه. 4
گويد اينها خطای حـواس مـا  وجود، موجود است و او چون به شدت با تغيّر مخالف است و مى

؛ نتيجه دانست ىپارمنيدس هستى را مادی م نكهياست و اوهامى بيش نيست و نيز با توجه به ا
نبوده است؛ چون قائل به حركت يا كـون  جوی علت فاعلىو كه پارمنيدس در جست ميريگ ىم

اگر منظور از وجود موجود نبود و وجود و هسـتى بـود و اگـر او از مـاده . و فسادی نبوده است
  .بود ىوجودشناسى يونان باستان م یها نظريهاو يكى از بهترين نظريه  شك ى، برفت ىفراتر م

چـه بسـيار « :دارد بيان مـى گونه نيرا ا» آنچه هست«پارمنيدس، ازلى، نامخلوق، نامتحرك بودن 
 انيـپا ىاست؛ زيرا كامل، نامتحرك و ب ريناپذ ىنامخلوق و تباه» آنچه هست«ها هست كه  نشانه

 گرچه فالسفه پيش از او پا را از حـس فراتـر. )1/64 :1375كاپلستون، ( »است] زمانى نه مكانى[
ستين كسى كـه بـين حـس و عقـل و به روش عقلى به بررسى طبيعت پرداختند، اما نخ ندگذاشت

اما دريافت شدن به وسيله فكر و عقل را با خود . تمايز گذاشت و بدان تصريح كرد، پارمنيدس بود
  . فكر و عقل نبايد اشتباه گرفت كه واحد پارمنيدس از دسته اول است

است كه تفاوت آنها با طبيعيون در اين . معتقد به علت فاعلى نبودند ٣سولوكيپوس و دموكريت. 5
علت فاعلى را درك كردند، ولى ضروری ندانستند؛ اما طبيعيون با توجه به آنچه از ايشان  نهايا

  .)91-90: همان(د كننبه ما رسيده است، اصًال علت فاعلى را نتوانستند درك 

  گروه دوم .ب

و  نـدقائل به حركت و تغير در عالم بود  در پى يافتن منشأ عالم هستند، نكهيعالوه بر ا ،اين گروه
: نـد ازا برخى از فالسفه مهـم ايـن گـروه عبارت. هستند» علت فاعلى«الحركه و  به دنبال معطى
ــــوس ــــاغورس(Heraclitus) هراكليت ــــدكلس(Pythagoras) ، فيث ، (Empedoclos) ، امپ
  :كنيم آنها را بيان مى یبه صورت گذرا بعضى از آرا به ناچار و .(Anaxagoras) آناكساگوراس

از ديدگاه هراكليتوس مادةالمواد واحدی نداريم و آرخه خود صيرورت و شدن است و همـين را . 1
وی بـه دنبـال . بخشـد های متوالى به هسـتى او اسـتمرار مى كند كه شدن به آتش تشبيه مى

و نـام ...)  خداوند و هنه اراد( هستپشت آن  يافتن قوانين صيرورت بود و معتقد بود نظامى در
طبيعيـون پشـت . گذاشت؛ يعنى نوعى عقل پشت ايـن تغييـرات اسـت) logos( را لوگوس  آن

  .ديدند نمى یا یرماديطبيعت و ماده چيز غ
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را به عنـوان يـك خـدای  ،يعنى آتش يا همان لوگوس ،»واحد«نبايد تصور كنيم كه هراكليتوس 
و ) 74: همـان  .:كن( خدای هراكليت غيرمادی است رسد ىبه نظر م. ستشخصى در نظر گرفته ا

به عنوان ناظم و مهندس جهان هستى است، ولى به قول كاپلستون حتى از خـدای ارسـطو هـم 
هراكليت قطعًا به علت فاعلى معتقد بوده، اما نه علت فاعلى ايجادی؛ گرچـه علـت . است تر نييپا

  .مادی هم نيست

ارسـطو در ايـن بـاره  .فيثاغوريان پاسخى متفاوت به پرسش از منشأ عالم دادنـدو  فيثاغورس. 2
  :نويسد مى

شدند، خود را وقف رياضيات كردنـد و نخسـتين  كسانى كه فيثاغوريان ناميده مى
دانش را پيشرفت دادند و چون در آن پـرورش يافتـه  هكسانى بودند كه اين رشت

، b، 985 :1378ارسـطو، (بودند، پنداشتند كه اصول آن، اصول تمـام اشـيا اسـت 
  .)23ـ6

هـا و  گرچه مبادی و عناصر فيثاغوريان باالتر از مبادی مادی فالسـفه طبيعـى اسـت، ولـى بحث
ائل به دو مبدأ حركت هستند كه همان فيثاغوريان ق. زند ىتحقيقاتشان همه به گرد طبيعت دور م

 یا در عين حال معتقدند محدود و نامحدود طبـايع جداگانـه. است) زوج(و نامحدود ) فرد(محدود 
كه  اند يىزهاي، بلكه خود نامحدود و خود واجد جوهر چ)مانند آتش يا خاك يا مانند اين دو(نيستند 

 هآنهـا همـ. انـد هر همه اشـيا بـه شـمار آوردهو از اينجاست كه عدد را جو ؛شوند ىبر آنها حمل م
شود علت و معلـول عـدد  چگونه مى. دانند ىو مبدأ آنها را هم عدد م دانند ىمادی را عدد م یاشيا

  باشند؟

را وضـع ) هراكليتـى(امپدكلس تنها راه ممكن برای سازش بين نظر پارمنيـدس و نظـر تغيّـر . 3
و حد وسط بين نظر پارمنيـدس و نظـر هراكليتـوس لذا نظر ا. متعدد نهايِى مادی يافت یاجزا
بـرای اخـتالط و افتـراق ) هـای فـاعلى علت(امپدكلس دريافت كه وضع نيروهای فعال . است

اما او اين . گر را نفرت ناميد گر را عشق و نيروی افتراق او نيروی اختالط. عناصر ضروری است
تصـور ) هـای فـاعلى طبيعـى علت(ادی گذاری به عنوان نيروهای م رغم اين نام نيروها را على

يعنى پس از هر اختالطى، افتراقى و پس . است وار رهيبر نظر امپدكلس فراگرد عالم دا بنا .كرد
ترتيب اين جريان بدون نخستين آغاز و بدون آخرين پايان  بدين. از هر افتراقى، اختالطى است

  :گويد مى وار رهيفراگرد داتبيين چگونگى وقوع اين  بارهكاپلستون در. يابد ادامه مى
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مـادی طبيعـت رخ  وار رهيـامپدكلس موفق نشد، تبيين كند كه چگونه فراگـرد دا
ايـن بـه . دهد، بلكه بـه نيروهـای اسـاطيری، عشـق و نفـرت، متوسـل شـد مى

را به عنوان علـت اصـلى و ] نوس[آناكساگوراس واگذار شده بود كه مفهوم عقل 
كاپلسـتون، (جريـان عـالم معرفـى كنـد ] ىهـعلت فاعلى غيرمادی غيراال[اولى 
1375 :1/80(.  

آيد و نـه از ميـان  آناكساگوراس مانند امپدكلس نظريه پارمنيدس را ـ كه وجود نه به وجود مى. 4
اما او با اين نظر امپدكلس موافق نيست كه واحدهای . رود، بلكه تغيّرناپذير است ـ پذيرفت مى

او معتقد است هر چيـزی . هستند) هوا، آتش و آب  خاك،(نهايى اجزايى متشابه با چهار عنصر 
سـعى . آن از لحاظ كيف عين كل آن است، نهـايى و غيرمشـتق اسـت یكه اجزا دارد و اجزا

م رد آناكساگوراس بر حفظ رأی پارمنيدس در باب وجود بود؛ ولى حواس را هم به عنوان تـوهّ 
تون امتياز اصلى فلسفه آناكسـاگوراس كاپلس. پذيرفت كرد، بلكه به عنوان يك حقيقت مى نمى

امپدكلس حركت را در جهان به دو نيروی جسمانى و مادی عشـق و : دارد گونه بيان مى را اين
يـا عقـل را معرفـى كـرد » نـوس«نفرت نسبت داده بود، اما آناكساگوراس به جای آنها اصل 

  .)85: همان(

» چيزهـا نيتر و خالص نيتر فيلط«ند از وی، همان» نوس« هكاپلستون پس از نقل جمالتى دربار
: كنـد كـه بيـان مى گونـه نيا» كننـده در آنجاست كه هر چيـز ديگـر هسـت، در تـوده احاطه«و 

سپس كاپلستون هم اشتراك لفظـى . راند آناكساگوراس با كلمات مادی از نوس يا عقل سخن مى
بينانـه  او در تفسـيری خـوش .)همـان(دانـد  تعابير مادی و غيرمادی را منشـأ ايـن اشـكاالت مى

  :گويد مى

آناكساگوراس در تصور خود از امر روحانى، موفق نشده است كه تفـاوت اساسـى 
بين امر روحانى و امر جسمانى را به نحوی روشن دريابد، اما اين بدان معنا نيست 

بوده است ) dogmatic materialist(مذهب جزمى  كه بگوييم كه او يك مادی
   .)86: همان(

گرچه اين گروه به علت فاعلى معتقد بودند و نيز گرچه برخى از ايشـان ايـن علـت را طبيعـى . 5
  . پنداشتند هى هم نمىدانستند، ولى اال نمى
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  فالسفه يونان باستان بارهمالصدرا و برخى فالسفه اسالمى در یبررسى آرا. 2

طرق مختلف تلقـى و تفسـير زيرا به   در تاريخ اسالم حكمای يونان باستان وضعيت خاصى دارند؛
دانند، بلكه بيان آنها  هى نمىديدگاه اول مربوط به دانشمندانى است كه نه تنها آنها را اال. اند شده

از جمله ايشان حكمای مشايى هسـتند كـه بيـان يونانيـان باسـتان را . دانند را به دور از عقل مى
: ديـگو ىتانى در اشاره به اين مطلب مـشهرس. اند سخيف و دور از عقل خوانده، بدان وقعى ننهاده

 شهرسـتانى،( »انـد از ذكـر ايشـان تغافـل كرده] سـينا فارابى و ابن[متأخران از حكمای اسالمى «
2001 :374(.  

جاهليـت يونـان  هديدگاه دوم مربوط به ابوريحان بيرونى است كه روزگار يونان باستان را دور
شهرسـتانى در قـرن  ملل و نحـلهای  م را در كتابديدگاه سو .)32: 1358بيرونى، (خوانده است 

سـهروردی تـا  یهـا الدين اشكوری در قرن يازدهم و نيـز در كتاب قطب محبوب القلوبششم تا 
كنند كه گويى با يكـى از انبيـا  ای از فالسفه يونان باستان ياد مى ؛ زيرا به گونهمينيب ىمالصدرا م

بـه قـول شهرسـتانى، . شوديل و شواهد تاريخى اثبات بايسته است اين ادعا با دال. ارتباط داشتند
: گونـه آورده اسـت اين ملـل و نحـلاو در . حكمتشان مقتبس از مشكات نبوت يكى از انبياسـت

امپـدكلس در . روشـن سـاخت) ع( تالس، حكيم ملطى، مذهب خود را از مشكات نبوت موسـى«
: 2001شهرسـتانى، ( »دانشـور نمـود بود و استفاده از بحر علـوم آن پيغمبـر) ع( زمان داوود نبى

382(.  
يونان باستان قبل از ارسطو بيش از فلسفه خود ارسطو و  هيان به دوريسهروردی برخالف مشا

او بـا وجـود . داند او افالطون را امام حكمت و رئيس آن را افالطون مى. دهد پيروانش اهميت مى
او . دانـد حكمـت ذوقـى و مشـرقى نمىاحترامى كه برای معلم اول قائل است، امـا او را صـاحب 

همانند اكثر مورخان ملل و نحل، جماعتى از حكمای يونان باستان را يا نبّى دانسته يا مسـتفيض 
  .)10: 1358سهروردی، (خواند  از مشكات نبوت انبيا مى

از برخى فالسفه يونان باستان، همانند امپدكلس و فيثاغورس، به طور خاص دفاع شهروردی 
 تـوان ىا به رمز است و نمـهدر همه موارد، دفاعيات وی مبتنى بر اين است كه كلمات آن. دكن ىم

  .)433و  1/432: تا بىسهروردی، (تعمدًا يا غفلتًا از اين رموز غافل بود 
القـول  داند كه در نظريـات خـود متفق مالصدرا نيز متفكران از تالس تا ارسطو را حكمايى مى

خود آشكارا گفته است كه  رساله حدوثاو در . نبوی برخوردار بودندبودند و از نور حكمت مشكات 
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؛ همـو، 5/207: 1981، شـيرازی(نظريه قدم عالم بدعتى است متأخر و مبتنى بر تحريف حكمت 
  .)69و  13: 1378

تـالس، آناكسـاگوراس (سـه تـن از فالسـفه يونـان  ملـل و نحـلمالصدرا هماننـد صـاحب 
كند و پنج  ملطيّه معرفى مى هگامان فلسفه در حوز ا به عنوان پيشر) و آناكسيمنس ٤]آناكسيمندر[

را به عنوان به اوج رسانندگان فلسفه ) امپدكلس، فيثاغورس، سقراط، افالطون و ارسطو(تن ديگر 
وكـالم « :دارد گونه بيان مى اصلى و مشترك ايشان را اين یای از آرا او خالصه. كند يونان ياد مى

و فـى اإلبـداع  ]هـى[وحدانية البارئ وإحاطته علمًا بالكائنات، كيف : دور علىهؤالء فى الفلسفة ي
وتكوين العالم وأّن المبادئ اُالَول ما هى وكم هى وأّن المعاد ما هو ومتى هو وكيف بقـاء الـنفس 

  .)157: 1378همو، ( »يوم القيامة
هـای  تالس پس از بيان جمالتـى از وی ـ كـه خالصـه آن، برخـى از عبارت بارهدر صدرامال

كـه نتيجـه  ،در اين جملـه. است ملل و نحلكند كه عين متن  ای را بيان مى پيشين است ـ جمله
  :نگارد شده از تالس است، چنين مى های مطرح قول قطعى نقل

المـاء «): تـالس(ال قـ. »الماء«إّن أصل الموجودات هو : ومن العجب أنّه ُنقل عنه
 »قابل لكّل صورة ومنـه ُابـدع الجـواهر كلّهـا مـن السـماء واألرض ومـا بينهمـا

: 1378، شـيرازی(وكأنّه أراد به المادة الجسمانية : أقول) 376: 2001شهرستانى، (
160(.  

مالصدرا معتقد است مقصود تالس از آب همان وجود انبساطى است كه در لسان صوفيه موسـوم 
بـدان اشـاره شـده ) 7: هـود( »َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى الَْماءِ «: شريفه هاست و در آي» رحمانىنفس «به 

  .)5/208 :1981همو، .: كن(است 
  :گويد آناكسيمنس هم مىه صدرا دربارمال

قد علم من كالمه أّن مذهبه دثور هذا العالم وفسـاده وزوالـه وظهـر مـن كالمـه 
وأّن . ئمة بذاته، من غير لزوم تكثّر فـى صـفاتهأيضًا أّن علومه ـ تعالى ـ قديمة قا

معلوماته حادثة لقيامها بالهيولى التى شأنها القوة واالستعداد وقبول التجدد والدثور 
  .)5/210: 1981همو، .: كن؛ 164 :1378همو، (لصور االجساد صورة بعد صورة 
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لمواد آناكسيمنس را هم كه هوا ا د، مادةكرالمواد تالس را حمل بر هيوالی اولى  كه مادة او همچنان
نفـس «كـه همـان  ،آن بـه كـار بـرد بـارهد و باز تعبير برخى عرفا را دركراست، حمل بر همان 

  .است» رحمانى
مالصدرا از گزنوفانس، پارمنيدس و لوكيپوس نامى به ميان نياورده است؛ نه در كتاب شـريف 

رسد او گزنوفانس و پارمنيدس را  ه نظر مىبا توجه به مبنای ايشان، ب. رسالة حدوثو نه در  اسفار
هى شمرده است؛ اما لوكيپوس را نه تنها جزء اساطين حكمـت نيـاورده، بلكـه جـزء اهـل هم اال

  .صناعت هم نياورده است
را جزء حكما و فالسفه نياورده، بلكـه در ) ذيمقراطيس(س واو در رساله حدوث خود، دموكريت

كـّل واحـد «: گويـد اين عّده مى هوی دربار. ده استكرپنج دانشمند اهل فن و صناعت ذكر  هزمر
  .)156: 1378همو، (» منهم ينسب إلى صناعة من الصناعات أو سيرة من السير

قائـل بـه ) شايد منظـور لوكيپـوس هـم باشـد(س و اتباع وی ومالصدرا معتقد است دموكريت
دانـد و درك  رازی كالم اين يونانى را آكنده از رمز و مجاز مىدر ادامه صدرای شي. ندا حدوث عالم

هيـات تعمـق داند، بلكه انديشمندانى را كه در امور عقلى و اال و فهم كالم او را كار هر كسى نمى
بسـيط و ذرات  یس از اشـياوگويـد منظـور دموكريتـ مى وی .دانـد اند، اهل درك مى دهكرشديد 
شده از آن  مركب و اجسام تشكيل یثابته است و مقصود او از اشيا، همان صور عقليه ريناپذ ميتقس

همـو، .: كنـ؛ 5/237: 1981 همـو،(ذرات، صور جسمانى است كه يا فلكى هسـتند يـا عنصـری 
1378 :222(.  

كند  داند و جمالتى را از وی نقل مى او همچنين هراكليتوس را جزء قائالن به حدوث عالم مى
: 1981همـو، (از اين عبارات همان خدای تبـارك و تعـالى اسـت  گويد مقصود هراكليتوس و مى

  .)225-224: 1378همو، .: كن؛ 2/239
او حـدوث را از . گويد هراكليتوس در اين رأی از امپـدكلس تبعيـت كـرده اسـت مالصدرا مى
شود، بـه  كند كه هر عاشقى كه به چيزی غير خودش عاشق مى گونه برداشت مى عبارت فوق اين

 ؛چراكه هر ناقص مشتاقى را غايتى است ؛گردد فتد تا به سوی او برود و در او فانى مىا حركت مى
كما أنّه يبـدأ « ؛م با هر آنچه در آن است روزی به سوی او برخواهد گشتگويد عالَ  و در ادامه مى

  .»منه
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زيسته و حكمت را از وی اخذ  مى) ع( معتقد است فيثاغورس در زمان سليمان پيغمبر صدرامال
همچنين معتقد است منظور فيثاغورس از عدد، معنای عرفى و مشـهور عـدد نيسـت، . كرده است

  .دهد البته وی آن معنا را توضيح نمى. بلكه معنايى دقيق است
در تأييد نظـر  وی. هى استامپدكلس معتقد است او جزء پنج حكيم اصيل اال همالصدرا دربار

يعنى افالك را نيـز عنصـری  - داند چهار عنصر مىكه همه اجزای عالم را متشكل از  ،امپدكلس
وكـون األفـالك « :گويـد كند و مى عربى استناد مى عارفانى چون ابن یبه آرا - داند نه اثيری مى

قـّدس (عنصرية مّما ذهب إليه بعض العرفاء كالشيخ العارف المحّقق محيى الدين األعرابّى الطائّى 
  .)167: 1378همو، ( »)سّره

مالصدرا از سخن منسوب به امپدكلس مبنى بر اينكه در نهايت، نفـوس جزئـى، از  ،همچنين
كند كه امپدكلس قائل به  شوند، برداشت مى اين عالم جدا شده و در عالم كليات مستقر مى یاشيا

بطالن عالم طبيعت و زوال آن است؛ چراكه وجود اجرام و اجسـام بـدون نفـوس و ارواح ممكـن 
  .ى متقوم به نفس استنيست و طبيعت جرمان

  فالسفه يونان باستان خصوصنكاتى درباره تحقيق در 

در ) ع( زمانى انديشمندان يونان باستان از حدود ششصد سال قبل از ميالد حضـرت مسـيح هبره
تا به سـقراط و افالطـون و ارسـطو در شده كه بخشى از يونان آن دوره است، آغاز  ،آسيای صغير

كـاوش در افكـار آن  نكـهيبرای ا. انجامد ىميالد، در يونان امروزی محدود چهارصد سال قبل از 
واقعيـت باشـد، رعايـت نكـات مهمـى ضـروری  انگريـدوره با اتقان بيشتری صورت پذيرد و نما

  :ميشو ىكه بعضى از آنها را يادآور م دينما ىم

 یها شـهينيـز اند دينى منبعث از وحى و یها شهيبه طور قطع قبل از انديشه يونان باستان، اند. 1
جامانده  هانديشه عقلى مكتوب ب نيتر ىميعقلى محض در ساير نقاط زمين وجود داشته، اما قد

تا بدان حد اسـت كـه منطـق  شهياين اند یها هيما بن. يونان باستان است یها شهياز بشر، اند
 یها ارسطو پس از گذشت دو هزار و چهار صد سال، با حذف و اضافاتى هنوز هم در دانشـگاه

 . دشو جهان تدريس مى

معاصر  یها شهيشايسته است به اين موضوع توجه داشته باشيم كه وقتى در برداشت و نقل اند. 2
ولـى . ديـنما ىگذشته نابجا م یها هزاره یها شهي، توقع عدم خطا در نقل اندشود ىخطا واقع م

بايـد ايـن پـژوهش بـا  ،از سوی ديگر. دشود كه درصد اشتباه كاسته كربايد بستری را فراهم 
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استفاده از منابعى باشد كه به زبان اصلى آن عصر باشد، همچون زبان يونانى، التين، عبری و 
 .يسى، آلمانى و غيرهشده به التين، انگل نه منابع دست دوم و سوم ترجمه. غيره

پس محقـق بايـد عينـك خـاص خـود را از ديـدگان . باشد فرض شيبايد اين پژوهش بدون پ. 3
و  ؛واقعيـت را شـكار كـرد توان ىنه با عينك شكاكى و الحادی و نه با عينك دينى، نم. بردارد

 یها شـهيكـه اند چنان. اسـتاش تغيير آگاهانه واقعيت  اين غير از ديد مغرضانه است كه ثمره
از  نكهيپس ما قبل از ا. ها در امان نمانده است يونان باستان نيز از آسيب همه اين نوع نگرش

 .محصول كاوش محققى بهره ببريم، نخست بايد از نوع نگاهش آگاه شويم

 ،هـا و رسـوم گذشـته و حـال و اطـراف خـود به طور حتم از اديـان، فرهنگ ها شهيافكار و اند. 4
پـژوهش دربـاره انديشـه  ،بنـابراين. اقليمى و حكومتى و غيره، متأثر استهمچنين از شرايط 

فكری پيش و پس از آن دوره و همچنين غفلـت  یها يونان باستان بدون در نظر گرفتن نحله
مجاور، تحقيقى فاقد جامعيت بـوده، ممكـن اسـت بـه  یها ملت ژهيو  ملل ديگر، به شهياز اند

 .واقعيت اصابت نكند

و احتمال بهره گرفتن انديشمندان يونـانى از است اسراييل بوده  عصر پيامبران بنى هماين دوره . 5
يعنـى  ،هـىتعاليم انبيا وجود داشـت؛ بـه خصـوص برخـى از ايشـان كـه بـه مهـد اديـان اال

يا برخى كه همچون فيثاغورس برای كسب دانش به بالد  ؛قرابت مكانى داشتند ،المْقدس تيب
بايد توجه داشت كه به طور قطع ارتباطات آن دوره بسـيار كمتـر از  اما. كردند ىمختلف سفر م

امروز بود و از طرفى ما در عصر ارتباطات شـاهديم كـه بـا وجـود بلـوغ فكـری بشـر، هنـوز 
پـس صـرف . كننـد ىخداباور در يك كشـور زنـدگى مـ ها ونيليپرست در كنار م بت ها ونيليم

جا كه  تا بدان. دينى انديشمندان يونان باستان باشددليل ايمان  تواند ىبا پيامبران نم یعصر هم
المقدس نيز تحت سـيطره  كه آسيای صغير و بيت(قرن چهارم ميالدی، امپراتوری روم شرقى 

 .دين مسيحيت را به عنوان دين رسمى اين امپراتوری برگزيد) آن بود

 یهـا ری و نيـز آموزهبايد تحقيقى جامع و كامل دربـاره ديـن و دينـداری و خـداباو :نتيجه اينكه
ايـن تحقيـق . اساطيری و تأثير اين همه بر انديشه عقلى انديشمندان يونان باستان صورت پذيرد

و بـدون  هـا یورز از منابع دست اول آن عصر باشد و نيز بايـد عـاری از غـرض یريگ بايد با بهره
ققـان از تـأثير برخـى از مح رسـد ىبـه نظـر مـ. تا نمايانگر واقعيت باشـد فكری باشد فرض شيپ
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اند و برخى ديگر از ُبعد عقلى محض و  دهكريونان باستان غفلت  شهيهى بر انداديان اال یها آموزه
  . اند اساطيری غافل شده یها از آموزه ها شهينيز از اثرپذيری آن اند

  افالطون و علت فاعلى. 3

  :ارسطو مدعى است
He has used only two causese, that of the essense and material 
cause (Aristotle, 1980:  a, 988) 

بحـث كـرده اسـت كـه ) چهارگانه مادی، صوری، غايى، فاعلى(افالطون فقط از دو علت از علل 
  .های صوری و مادی علت: ند ازا عبارت

كاپلسـتون ايـن ادعـای . افالطون از علت فاعلى بحثى به ميان نياورده اسـت ،پس به نظر او
  : گويد ارسطو را ناعادالنه دانسته، مى

گزار  حقيقت امر اين است كه ارسطو به طور كلى نسبت به افالطون عادل و حـق
را به عنـوان علـت ) (demiurge مفهوم دميورژ تيمـائوسنيست؛ زيرا افالطون در 

غائيـت، از خـدايان  های دربـار و همچنين ضمن حفظ نظريـه ؛كند فاعلى وارد مى
زيـرا علـت . جويد بهره مى )]41: 1351افالطون، (يا ستارگان خدايى، [ای  ستاره

  .)1/334: 1375كاپلستون، (است » خير«) به معنای تقليد(ى صيرورت، تحقق يغا

. دكنـ ه علت فاعلى اشاره مىچگونگى پيدايش كيهان در فلسفه افالطون باز گاتری نيز در بحث 
؛ )علت فاعلى(اول، صانع « :گويد آفرينش كيهان نزد افالطون بر پايه سه اصل نهايى است او مى

صورتى كه سازنده بر روی آنها كار  ؛ سوم، مواد بى)ای و صوری علت نمونه(دوم، سرمشق ازلى او 
  .)41: تا ىگاتری، ب) (علت مادی( كند مى

شايد اين واژه به ايـن معنـا . گر و اهل فن آمده است لغت به معنای صنعتدر » دميورژ«واژه 
كند كه ممكـن اسـت آن  گر بر روی ماده خاصى با الگوی مخصوص كار مى كه صنعت كنداشاره 

   .الگو فقط در ذهن باشد
د؛ يعنى عالم ُمثـل كن افالطون ارتباط ميان عالم ُمُثل و عالم محسوسات را با علّيت تبيين مى

  .)33: 1351افالطون، (داند  را صانع اين عالم مى» خير«داند و مثال  ا علت محسوسات مىر

دانـد؛ چراكـه الزمـه محسـوس  افالطون محسوس بودن جهان را مالك نياز آن به علت مى
  :بودن، تغيّر و حدوث آن است
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و حادث است؛ زيـرا ديـدنى و محسـوس اسـت و دارای » شده«جهان، مخلوق، 
و آنچـه بـا  ؛چيزی كه چنين باشد، با حـواس قابـل ادراك اسـت هر. استجسم 

دسـت آورد، ه حواس قابل درك باشد و از راه ادراك حس بتوان تصوری از آن بـ
ای بالضـروره بايـد در اثـر علتـى بشـود  متغيّر، حادث و شونده است و هر شـونده

  .)22: همان(

حال بايـد ببينـيم مقصـود . است نتيجه قطعى مطالب فوق پذيرش علّت فاعلى از سوی افالطون
  .هىافالطون از علت فاعلى چه نوع علت فاعلى است؛ طبيعى است يا ايجادی اال

  افالطون به علت فاعلى ايجادینداشتن اعتقاد . 4

پـس . به موادی است كه قبًال در اختيار داشـته اسـت هدهند دميورژ در انديشه افالطون فقط نظم
خواست همه چيـز تـا  چون صانع مى« :خوانيم مى تيمائوسدر . چيزی را از عدم خلق نكرده است

حد امكان خوب باشد نه بد و چون ديد هر چه محسوس و ديدنى است، ثبات ندارد، بلكه گرفتـار 
ل ساخت؛ زيرا ايـن حـال، مطلقـًا بهتـر از حـال نظمى را به نظم مبدّ  رو بى نظمى است، از اين بى

  .)33 :همان( »نخستين است
بخش نيست، بلكـه بهتـرين  توان گفت دميورژ در فلسفه افالطون، خدای هستى مى ،بنابراين

  :بخشد نظم بهترين نظم را مى بى یناظمى است كه به اشيا
He is the best of causes (Plato, 1999: n. 29, p. 23) 

كـل ) صـانع(مثـال خيـر، منشـأ « :كند گونه نقل مى در توصيف خير از قول افالطون اين ژيلسون
واسطه عقـل و  نور و پروردگار نور در عالم محسوس و منبع بى ه؛ آفرينند)خوبى(زيبايى و درستى 

قدرتى كه اگر انسان بخواهد در زندگى خصوصى يا در ميـان جمـع . حقيقت در عالم معقول است
: 1366؛ افالطـون، 36: 1374ژيلسـون، ( »فتـار كنـد، بايـد چشـم بـه آن بـدوزدبه حكم عقل ر

  .)517، جمهوری
از خدا تلقى كرد، ) افالطون(توان اين قسمت را، شرح و تعريف خود او  مىتقد بود عمژيلسون 

» خـدا«را » خير«گاه  ماند كه خود افالطون هيچ ولى با همه اين اوصاف، اين نكته هنوز باقى مى
كند كه شايد افالطون هم، خير يا همان مثـال  گونه توجيه مى ژيلسون در ادامه اين. ده استنخوان

چرا بايد مثال، خدا باشد؟ مثال كه شخص نيست، روح هـم نيسـت، . كرده است را خدا تصور نمى
  )37: 1374ژيلسون، (ماند تا به شخص  بلكه در نهايت علت معقولى است كه بيشتر به شىء مى



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،  ز (   ۶١اول،   )١٣٩٣پا

70 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -    

او  ،مثـالرای بـ. تر از ُمُثـل اسـت اين است كه نزد افالطون، شأن خدايان، پايين مطلب ديگر
با ايـن  .يستاست كه از خدايان ن» خير«دانست، ولى به نظر او خورشيد فرزند  خورشيد را خدا مى

نگـرش . »همه چيز پر از خدايان اسـت«: معيار است كه افالطون هم مانند اسالف خويش گفت
اند، نه تنها روشنگر بعضى جهات تعاليم  خدايان كه مراقب و مدبر زندگى انسانىدينى افالطون به 

گرچه افالطون   پس. ميكند تا به منشأ ظهور مفهوم فلسفى خدا نيز پى ببر اوست، بلكه كمك مى
انـد كـه سـهم  مؤسس ُمُثل است، ولى مؤسس خدايان نيست، بلكـه آنهـا ميـراث اسـاطير يونانى

  .فالطون دارندای در اساطير ا عمده
افالطون گفت، اين است كه او قطعًا معتقـد بـه علـت  بارهتوان در آنچه از مباحث گذشته مى

عـدم امكـان خلـق از «يعنـى  ،او چون معتقد به اصل قطعى آن عصـر. هى نبوده استفاعلى اال
ت توانـد معتقـد بـه علـ بوده، پس نمى» آيد به وجود نمى) عدم(وجود از الوجود «يا همان » عدم

  . الوجود است ـ باشد فاعلى ايجادی ـ كه معطى

  ارسطو و علت فاعلى. 5

را به صورت منطقى مطـرح كـرده  ٥داند كه بحث علل چهارگانه ارسطو خود را نخستين كسى مى
  :گويد او مى. است

That all men seem to seek the causes named in the physics and 
that we cannot name any beyond these but they seek these 
vaguely (Aristotle, 1980: 993 a) 

وجوی همان عللى هستند كه ما در ضمن تحقيقات خـود دربـاره طبيعـت  جست همه متفكران در
ا در اين زمينه مبهم بـوده هولى پژوهش آن. توان نام برد و علتى عالوه بر آنها را نمى ؛ايم برشمرده

 .است

ارسطو وجود تغيير و حركت در جهان را . است نشدنىفه ارسطو انكاروجود علت فاعلى در فلس
سنگى كه نتراشيده است، تا آنجـا كـه : گويد مثال، او مىرای ب. داند دليل ضرورت علت فاعلى مى

تراشـد و چـوب يـا برنـز  ماند، سنگ خـود را نمى شود، نتراشيده باقى مى به خود سنگ مربوط مى
يك علت دگرگونى خود نيستند؛ نه چـوب از  شوند، هيچ دگرگون مىهنگامى كه تغيير حالت داده، 

سازد و نه برنز از خود مجسمه، بلكه علت دگرگونى و تبديل آنهـا چيـز ديگـری  خود، صندلى مى
  .است كه سرچشمه و مبدأ حركت است
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  ارسطو به علت فاعلى ايجادینداشتن اعتقاد . 6

ت فاعلى را منشـأ حركـت و سـكون و عامـل طور كه در توضيح علت فاعلى گذشت، او عل همان
های او پيداست، مانند اينكه پدر علت فرزند اسـت و بنّـا علـت  داند؛ همچنان كه از مثال تغيير مى

در فلسفه ارسطو، علت فاعلى . داند نه ايجادی پس او علت فاعلى را طبيعى مى. ساختن خانه است
بخِش موجـودات  تواند فاعل هسـتى نمى ،اينبنابر .موجود از حالى به حال ديگر است همحرك ماد

هيچ نوع علتى را كه خارج  ،ارسطو علل را منحصر در اين چهار علت دانسته ،از سوی ديگر. باشد
طور كه قبًال بيان شـد، رسـيدن بـه علـت ديگـر را نـاممكن  پذيرد و همان از چارچوب باشد، نمى

  :داند مى
And that we cannot name and beyond these (Ibid., n. 1013, p. 
1600). 

بـه تعبيـر ديگـر، . كنـد ىای به علت فاعلى ايجادی نم او همانند اسالف خود هيچ اشاره ،بنابراين
  .اصوًال درك علت فاعلى ايجادی با نوع تفكر فلسفى او سازگار نيست

اصل كلى حاكم در فلسفه يونان باستان و در فلسفه ارسطو اين است كه خلق از عدم محـال 
 متافيزيـكاو در . نزد ارسطو مطرح نيست ،است، بنابراين خلق عالم به معنای اعطای وجود به آن

  :گويد به اين اصل اشاره كرده، مى
Therefore as we say it in impossible should be produced if there 
were noting before (Ibid., n. 993, p. 1469). 

پس بـديهى اسـت كـه جزئـى از . اگر پيش از آن چيزی نباشدممكن نيست چيزی به وجود آيد، 
و مـاده خـود چنـين  Yآيد، به حكم ضرورت بايد پيش از آن موجـود باشـد شيئى كه به وجود مى

شـود  جزئى است؛ زيرا ماده در جريان تكون حاضر است و هـم ايـن مـاده اسـت كـه شـيئى مى
  .)، ب1032، 278: 1378، ارسطو(

آيـد، بـه سـبب  هر شىء كه به وجود مى« :كند ه اين موضوع تصريح مىاو در ادامه مجددًا ب 
  .)، آ1033، 280: همان( »شود آيد و شيئى مى آيد و از شيئى به وجود مى شيئى به وجود مى

بر اساس همين ديدگاه ارسطو است كه علت فاعلى ايجادی قابل طرح نخواهد بود؛ زيرا ايـن 
بخواهد از مرحله نيستى و عدم به مرحله هسـتى و  علت هنگامى قابل طرح است كه يك چيزی

وجود وارد شود و اگر كسى به چنين امـری معتقـد نباشـد و پيـدايش از عـدم را نـاممكن بدانـد، 
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» معطـى الحركـه«تواند از علت فاعلى ايجادی سخن بگويد علت فاعلى در ديـدگاه ارسـطو  نمى
  .شود عليت مىاست كه موجب حركت يك قوه و استعداد برای رسيدن به ف

داند و تحقق هر نوع حركـت، بـدون قـوه و  ارسطو مبدأ هر نوع حركت را قوه و توانمندی مى
ايـن حركـت و [به طور كلى قوه، مبدأ حركت يا تغييـر اسـت كـه « :داند توانمندی را ناممكن مى

  .)، آ1019، 196 :همان( »شود، جای دارد در شيئى غير از شيئى كه به حركت آورده مى ]تغيير
عالم او عالمى ازلى و ابدی است كـه عنصـر . اساس مكتب ارسطو بر قوه و فعل استوار است

ضـرورتى ازلـى . عالم ارسطو، عالمى ازلى و ابدی اسـت .دهد اساسى آن را قوه و فعل تشكيل مى
مـده، بلكـه دانيم چگونه به وجـود آ له اين نيست كه نمىئلذا مس. دارد و ضرورتًا عالمى ازلى است

  .)42: 1374ژيلسون، (دهد و در نتيجه اصوًال چيست  اين است كه دريابيم در آن، چه رخ مى

  محّرك اول نزد ارسطونبودن  بخش هستى. 7

من فعليت موجود بالقوه را از آن جهت كه بـالقوه اسـت، «: دكن ىارسطو حركت را چنين تعريف م
گونـه  وی درباره محـرك نخسـتين نيـز ايـن .)، ب1065، 441: 1378ارسطو، (» نامم ىحركت م

  :نگارد ىم

در حالى . گونه محرك است كه معشوق محرك است علت غايى نامتحرك، همان
، ممكن است غيـر از آن شود ىكه هر محرك ديگر، چون خود به حركت آورده م

رو اگر فعليّتش نخستين نوع حركت مكانى است، چون  از اين. كه هست نيز باشد
است؛ ممكن است از حيث مكان غير از آن باشـد كـه  ري ّرك و تغخوش تح دست
، در حـالى آورد ىديگر را به حركت درم یولى چون چيزی هست كه اشيا. هست

كه خود آن نامتحرك و موجود بالفعل است، اين چيز به هيچ وجه ممكن نيسـت 
، بنـابراين. مسبب اين حركت، محرك نخستين است... غير از آن باشد كه هست 

محرك نخستين موجودی ضروری است و چون وجودش ضـروری اسـت، پـس 
   .)، ب1072، 481: همان(خير است و به اين معنا مبدأ نخستين است 

برهان حركت ارسطويى مستلزم اثبات وجود خدايى نيست كه عـالم مسـبوق بـه عـدم را آفريـده 
: 1375كاپلستون، (ودات است كند كه غايت موج موجود بودن خدايى را اثبات مى فقطباشد؛ بلكه 

در نظـر ارسـطو،  .)767: 1370وال، ( كشـد ىو موجودات را با جذبه خود به سوی خود م) 1/434
  : گويد او مى. آورد شوق خود آنها به خدا است آنچه آسمان و ستارگان را به جنبش در مى
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كند محرك جميع موجودات به عنوان علـت غـايى  فكری كه درباره خود فكر مى
شود كه علل ديگر، علت باشند، از اين طريق  اگر محرك اّول باعث آن مى. است

نيست كه فعلى از او به علل ثانوی سرايت كند و همين فعل باعث آن گردد كـه 
، 8، فصـل 12ارسـطو، كتـاب (د اين علل، هم موجـود شـوند و هـم علـت باشـن

  .)آ  ،1074

ول باشد؛ زيرا هر حركت و انتقالى از قوه به فعـل تواند فاقد يك محّرك ا جهان نمى ،از ديدگاه او
پس جهان به طور كلى مستلزم يك محّرك اول است و اين محّرك . مستلزم مبدئى بالفعل است

نكته مهم در اين بيان ارسطو اين است كـه منظـور او از . اول مبدأ سرمدی حركت سرمدی است
ته شود؛ زيرا بـر طبـق ايـن نظـر او كـه كلمه اول و نخستين، نبايد به صورت زمانى در نظر گرف

  .حركت بالضروره ازلى است، بايد اين كلمه را به معنای اعال در نظر بگيرم
تواند به عنوان فاعل ايجادی باشد؛ زيرا همچنـان كـه گفتـه شـد، جهـان از  محرك اول نمى

لـت پس نقش محرك اول اين است كه جهان را بـه عنـوان ع. ديدگاه ارسطو ضرورت ازلى دارد
  .غايى به حركت درآورد
يناس و ارسطو ئتوماس آكو یضمن مقايسه بين آراروح فلسفه قرون وسطا، ژيلسون در كتاب 

 .)119 :1379ژيلسون، (كند  خدا، به اين مطلب اشاره مى هدربار

  هى و خدای افالطون و ارسطوخدای اديان اال. 8

وجود واحدی را به نام خدا ناميده و وجود كه  مينيب ىفلسفى يونان نم یها از دستگاه كدام  چيدر ه
هى افالطونى و ارسطويى نيز چنـين كل عالم را تابع چنين خدايى شمرده باشند، حتى در علم اال

تـوان او را  به نظر افالطون، يـك خـدای صـانع وجـود دارد كـه نمى. توفيقى حاصل نشده است
با سرمشـق قـرار دادن مثـل،  فقطتند و او مبدأالمبادی دانست؛ زيرا ُمُثل، فوق او و برتر از او هس

حـاكى از  تيمائوسرساله  .)30، تيمائوس، ش3ج: 1366افالطون، ( سازد ىجهان را از روی آنها م
يكـى از  اماسعى افالطون برای شناخت خدايى است كه اگرچه مقام اّول را در ميان خدايان دارد، 

آمـده اسـت، خـدای دينـى  تيمـائوسساله صانع افالطونى بر طبق آنچه در ر. جمله خدايان است
  .توان مفهوم خلقت را فهميد صانع نمى بارهاز سخن افالطون در. تواند باشد نمى

از سـوی ديگـر، او . را» مثـال خيـر«يك از ُمُثل را خدا نناميد، حتى  افالطون در فلسفه هيچ
سـت از پرسـتش ا نتوانست از خدايان اساطيری دست بكشد؛ چراكه دين حقيقى افالطون عبارت
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ها متوسل  زادگان عبادتشان كرده، در حوايج شخصى و اجتماعى بدان كه آدمى یشمار ىخدايان ب
لذا ژيلسون بين فلسفه و دين افالطون تفاوت قائل شده، معتقد است افالطـون قـدرت . شوند مى

  .كنار گذاشتن خدايان اساطيری را نداشت
رسطو آمده اسـت، در كتـاب دهـم مابعدالطبيعـه تعـدد با وجود آنكه تصّور خدای يگانه در آثار ا 

خدای ارسطو در مقايسه با خدای اسالم، محرك غيرمتحرك مفارقى است . شود ىخدايان مشاهده م
.: كنـ؛ 43و  42: همـان(كه فعل محض و فكر فكر است و عـالم مـا را بـه وجـود نيـاورده اسـت 

د محض و اعطاكننـده وجـود بـه عـالم و در حالى كه خدای اسالم، وجو) 1/428: 1375كاپلستون، 
از نظر فلسفى، استبعادی از كثرت محرك نامتحرك وجود نـدارد؛ حـال . خالق و آفريننده عالم است

  .)61: 1386اكبريان، .: كن(گونه كثرتى مبرا است  الوجود بالذات از هر سينا واجب آنكه در فلسفه ابن
ازلى دارد و خدای متعالى او جهان را به  جهان ارسطويى، جهانى ازلى و ابدی است و ضرورت

چنين جهانى بالفعل موجود اسـت و امكـان  .)43و  42: 1374ژيلسون، .: كن(وجود نياورده است 
 ،كه به قول ارسطو خارج از خدا و بدون خـدا اسـتمرار دارد ،عالم ازلى. عدم آن قابل تصّور نيست

  .الوجود ندارد در حدوث و بقای خود نياز به معطى

  له خلقتئافالطون و ارسطو و مس. 9

كـه  چنـان ،چه، قبول مبدأ اول تمام وجود. اعتقاد به خالقيّت را نبايد به ارسطو و افالطون نسبت داد
دهد كه چـرا جهـان چنـان اسـت كـه  را به ما مىپرسش اين فقط پاسخ افالطون و ارسطو بر آنند، 
 یا در رساله تيمائوس، صانع را به گونـه افالطون. كند كه چرا جهان هست هست وليكن معلوم نمى

توانـد  افالطـون نمى. آنكه وجود آن را افاده كنـد بخشد بى كند كه هر چيزی به جهان مى تصوير مى
ه اشيا را از عدم بـ) 5 :يونس(» ُكنْ «مانند فالسفه اسالمى اين سخن را بپذيرد كه خدا فقط با كلمه 

  .افالطون افاده وجود نيست؛ بلكه افاده صورت است نحوه فعاليّت صانع از نظر. آورد وجود مى
همچنين محرك اول غيرمتحرك كه ارسطو بدان قائل است، در نظر اين حكيم از يك لحاظ 

رود؛ لكن نبايد اعتقاد به خالقيّت را درباره منشأ عالم بـه وی  به شمار مى اعلت حركت جميع ماسو
او بـه ايـن . كنـد نمـى بررسـىتين را با وجود او در فلسفه خود نسبت ميان علت نخس. نسبت داد

برد كه خدا عـين  اگر ارسطو به اين حقيقت پى مى. رسد كه خدا علت غايى عالم است حقيقت مى
: 1386اكبريان، (وجود است، امكان نداشت كه بتوان او را در غفلت از قبول خلقت معذور دانست 

67(.  
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  يجهنت

همانند تالس، آناكسـيمندر، آناكسـيمنس، گزنوفـانس، پارمنيـدس،  ،برخى فالسفه پيش از سقراط
. انـد هكردای به علت فـاعلى ن اند و اشاره فقط از علت مادی سخن گفته ،سولوكيپوس و دموكريت

برخى ديگر، همانند هراكليتوس، فيثاغورس، امپدكلس و آناكساگوراس، پس از قبول علت مادی، 
پذيرد، علت فـاعلى صـانعى  نهايت چيزی كه افالطون مى .اند رفتهيفقط علت فاعلى طبيعى را پذ

ارسـطو  .الوجود است، نـدارد كه معطى ،او نيز اعتقادی به فاعل ايجادی. است نه ايجادی) دميورژ(
الحركـه اسـت، نـه  تواند پذيرای فاعليت ايجادی باشد و محرك نخستين او فقـط معطـى نيز نمى

  .وجودات است، نه خالق آنهامحرك اول ارسطو غايت م. خالق از عدم
ا چون معتقد به هآن. اند نبوده) ايجادی( هىفالسفه يونان باستان قطعًا معتقد به علت فاعلى اال

به وجود ) عدم(وجود از الوجود «يا همان » عدم امكان خلق از عدم«اصل قطعى آن عصر، يعنى 
 .الوجود است ـ باشند ـ كه معطى توانند معتقد به علت فاعلى ايجادی اند، پس نمى بوده» آيد نمى
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 :ها نوشت پى

                                                 
. انـد اين دليل است كه روش عقلى و فلسفى را در پژوهش طبيعت بـه كـار بردهاطالق فيلسوف به اين دسته به . ١

كه تبيين اساطيری طبيعت و ارجاع همـه حـوادث  لذا اينان فيلسوفان طبيعت هستند و نگرش پيشينيان خود را، 
  .به خواست و اراده خدايان بود، به روش فلسفى تغيير دادند

 .مانند هومر و هزيود كه با حس و عرف سر و كار داشتند، فراتر رفتندگرايى پيشينيان،  زيرا اينها از حس. ٢
  .اين دو از نحله اتميان هستند. ٣
منشـأ ايـن اشـتباه مالصـدرا . طور كه بيان شد، دومين فيلسوف ملطى، آناكسيمندر است نه آناكساگوراس همان. ٤

  .است) شهرستانى ملل و نحل(منبع وی 
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  :كند گونه تعريف مى ارسطو علل چهارگانه را اين ٥.

  .شود؛ مثًال مفرغ علت مجسمه است است كه شىء از آن ساخته مى ]در شىء[علت مادی؛ حاضر . الف
  .علت صوری؛ صورت يا انگاره يعنى تعريف ماهيت است و همچنين اجناس اينها. ب
  .، علت كودك استعلت فاعلى؛ نخستين مبدأ حركت يا سكون است؛ مثًال پدر. ج
علت غايى؛ غايت است؛ يعنى آنچه يك چيـز بـرای آن اسـت؛ مـثًال تندرسـتى علـت راه رفـتن اسـت . د

  ).، آ1013، 167: 1378ارسطو، (



 

 


