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Abstract 
The concept of participation is, one of the key concepts that plays a central 

role in Thomas's metaphysics, based on which it communicates between 

creator and creature. It has a Record in the philosophy of Plato and Boethius, 

And in Thomas's terms, when anything receives in a particular manner that 

which belongs to another in a total manner. It is said to participate it. Since 

his metaphysics is based on special attention to "existence", and existence is 

also attributed to both the Creator and the Creator, and the creatures have 

existence, therefore, the type of relationship between the creator and the 

creature should be studied and it appears that each one shares the same in 

existence. Also, what role does it play in the relationship between existence 

and Essence? This paper intends, in the analytical and research 

methodology, to study the problem of participation in Thomas Aquinas 

philosophy by studying the his works and the scholars to determine that what 

is the purpose of participation, types of participation and the uses of the 

concept of participation in Thomas's philosophy. He recognizes three types 

of participation, of which only one can be attributed to God and beings. He 

justifies the relation between of creator and creature, the relation of Essence 

and existence and multiplicative relation with the unit by the participation 

theory. 
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 توماس آکوئیناس ۀمندی در فلسفبهره
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 مجتبی جعفری اشکاوندی
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 چکیده
مندی است، که بر اساس یکی از مفاهیم کلیدی که در متافیزیک توماس نقش اساسی دارد، مفهوم بهره

ای در فلسفه افالطون و بوئثیوس دارد و شینهمندی پیهبهرکند. آن، بین خالق و مخلوق ارتباط برقرار می

ا که به دیگری به نحو کامل تعلق ت از چیزی که به نحوی جزئی، آنچه رس عبارت اسامدر عبارات تو

بنا شده است و وجود  «وجود». از آنجا که متافیزیک وی براساس توجه خاص به کنددارد، دریافت می

 دیشود و موجودات از وجود برخوردار هستند، بنابراین باه مینیز هم به خالق و هم به مخلوق نسبت داد

ار گیرد و معلوم گردد هرکدام به چه نحو در وجود نوع ارتباط بین خالق و مخلوق مورد مطالعه قر

این مقاله در نظر دارد با  مندی چه نقشی دارد.همچنین در رابطه بین وجود و ماهیت، بهره اند.سهیم

را مندی بهره هلمسأپژوهشی آکوئیناس و شارحین و محقیقن به شیوه تحلیلی و مطالعه آثار توماس 

مندی در فلسفه مفهوم بهره استعمالموارد  و مندیانواع بهره ،مندیتا منظور از بهره نمایدسی ربر

دهد که تنها یکی از آنها قابل استناد به مندی را تشخیص میوی سه نوع بهره .مشخص گردد توماس

طه کثیر با رابطه ماهیت و وجود، راب مندی رابطه خالق و مخلوق،موجودات است. وی با نظریه بهرهخدا و 

 کند.جیه میواحد را تو
 

 .تمثیلماهیت، مندی، توماس آکوئیناس، وجود، بهره :های کلیدیواژه
 

 مقدمه. 1

روع کرتزمن، نقطه شکند، مندی نقش اساسی در متافیزیک توماس ایفا میمفهوم بهره

این مفهوم ریشه در ، داندمی مندی را متن بوئثیوساس در مورد مفهوم بهرهاندیشه توم

مندی را برای بیان رابطه میان شیء مرئی و رد. افالطون مفهوم بهرهاندیشه افالطون دا

 &kertzman)را مورد انتقاد قرار داده است  صور معرفی کرده است که ارسطو شدیداً آن

Stump, 1993: 22-23). ۀالمند است یا همانگونه که در رساش بهرهشیء از ایده 

چیزی که از  کند که »مثالًمی سقراط این سخن پارمنیدس را تایید ،پارمنیدس

شود و آنچه از »بزرگی« می «شبیه»»شباهت« بهره دارد به علت بهره داشتن از آن، 
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ل« یا ایی که از »عدشود و چیزهمی« بزرگ»مندی، بهره دارد به علت این بهره

 :1380)افالطون، شوند« ن از آنها عادالنه یا زیبا می»زیبایی« بهره دارند به علت بهره داشت

کنیم که »یگانه علت نیز مشاهده می فایدونیا در . (1393؛ به نقل از اردبیلی، 15۴8-15۴9

خود زیبایی زیبایی آن است که از »خود زیبایی« چیزی در آن است و به عبارت دیگر از 

 .(505 :همان) ای دارد«بهره

ارسطو، اما  هرا همان فلسف متافیزیک توماسن، یی از شارحبرخ با این حال، هرچند

کورنلیو  L.B.Geigerال.پی.گایگر، اما برخی دیگر همچون  دانندمی غسل تعمید یافته آن

، توماس را دیمن، براساس آموزه بهره R.J.Henleو آر.جی.هنل Cornelio Fabro فابرو

 .(25-26: 1378رک، بو )جیدانند متأثر از مابعدالطبیعه افالطون می

وجود گره خورده است.  توماس با مفهوم وجود و فعلِ مندی در فلسفهمفهوم بهره

برترین  عنواندر تصوری است که او از وجود یا هستی به  توماس فلسفی محور اندیشه

کند که توماس وجود را به بذاته و بغیره تقسیم می. (27 :1383)دالکورت،  واقعیت دارد

ماهتیش عین هم است،  بوده و خودِ وجود است و وجود و ته، قائم به ذاتوجود بذا

گر صرفاٌ از وجود ـان دیـ، به بیوجود بالغیر، ذاتاً وجود نیست بلکه دارای وجود است

 ود است. مرکب از ماهیت و وج ،مندموجود بهرهبنابراین مند است. بهره

اندیشد. مخلوق از مندی میبهرهمیان وجود خالق و مخلوق بر حسب  ۀرابط او دربارۀ

مندی به نحو تشابه و تمثیل است برخالف مند است و این بهرههرهفعل وجود الهی ب

 مخالفآنچه که در فلسفه اسالمی به عنوان اشتراک معنوی آمده است، چرا که توماس 

 کند.این دو نوع اشتراک اقامه میبر رد وده و دالیلی اشتراک معنوی و لفظی ب

مندی توماس نگاشته موزه بهرهای مستقالً در باب آبه اینکه تاکنون مقالهوجه با ت

نشده است و بیشتر در مباحث مربوط به وجود و ماهیت و یا مسأله معناداری صفات 

مندی شده است، له بهرهای کوتاه به مسأالهی و اسناد صفات به خالق و مخلوق اشاره

ت با مراجعه به آثار توماس و شارحین و کتب و مقاال نابراین الزم دیدیم در این مجال،ب

مندی پرداخته و از جوانب مختلف مورد تحلیل و مرتبط، بطور مستقل به آموزه بهره

منظور ارزیابی قرار دهیم. سؤاالتی که در اینجا قصد پاسخگویی بدان را داریم عبارتند از: 

و هرکدام در چه کدامند  دیمنهای بهرهمندی چیست؟ انواع و شیوهتوماس از بهره

توان در مورد خدا و موجودات بکار برد؟ توماس و کدام نوع را میروند مواردی بکار می

 در چه مواردی از این آموزه استفاده نموده است؟
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ارت است از چیزی که به مندی در عبارات توماس عبتوان گفت بهرهبطور خالصه می

توماس سه کند. نحو کامل تعلق دارد، دریافت می حوی جزئی، آنچه را که به دیگری بهن

توان به دهد که تنها یک مورد از آنها را میمندی را تشخیص مینوع یا سه شیوۀ بهره

 مندی رابطه خالق و مخلوق، رابطه ماهیتبا نظریه بهره خدا و موجودات نسبت داد. وی

ثبات وجود یکی از براهین اکند. همچنین در ر با واحد را توجیه مییو وجود، رابطه کث

  گیرد.از این آموزه کمک می ستی و چیستی خداعینیت ه نیز و خداوند
 

 های آنو انواع و شیوه مندیبهره معنای. 2

لف شود در متون مختمندی ترجمه میکه به مشارکت یا بهره participationاصطالح 

نی ن اصطالح را در معـس ایاما در اصل، توما داشته باشد. می تواندی ـمعانی متفاوت

 بکار برد. اشفنی

را ارائه  participare شناسیِف ریشهـدر تفسیرش بر کتاب بوئثیوس، تعری استوم

از  بخشیگرفتن عبارت است از  ،(To participate) مند شدنگوید: بهرهو میدهد می

ه بدفهمی مندی، ممکن است منجر بشناسانه و لغوی بهرهنوع نگاه ریشهچیزی. این 

. دریافت کردن، پذیرفتن، گرفتن یا داشتن مندی متافیزیکی گرددبهرهمعنای حقیقی 

بخشی از چیزی، ممکن است تصور بخشی از یک کل را در میان چندین دریافت کننده 

فر. اما از لحاظ متافیزیکی، چنین نشان دهد، مانند تقسیم کلوچه میان چهار یا شش ن

مندی فعل و کیفیت، چیزهای بسیطی هستند. پس اگر بهرهتقسیمی ممکن نیست: زیرا 

اصالً تواند به معنی داشتن بخشی از یک چیز باشد، زیرا رود، نمیبرای آنها بکار می

ر د کهرد جزئی، ناقص و محدود، فعل و صورتی را دا نحوهبخشی، وجود ندارد، بلکه ب

 شود.کلی، کامل و نامحدود یافت مینحو هجای دیگر ب

: افزایدمیبالفاصله ندی، ماز بدفهمی معنای حقیقی بهره پیشگیریبرای س ماتو

تعلق دارد، دریافت کند،  کاملنحو وقتی چیزی به نحوی جزئی، آنچه را که به دیگری به

 .(John J, 1956: 28-27) استمند شود از آن بهرهگفته می

 آسمان ارسطو دیدهفسیر توماس بر کتاب کی در تـمندی متافیزیشرح دیگر بهره

از دیگری به  نمند بودن چیزی نیست جز پذیرفتهرهب»گوید: شود، که در آن میمی

 . (Ibid) «نحوی جزئی

 طوریبه است چیزی از بخشی گرفتن مندیبهرهتوان گفت بنابراین، بطور کلی می

 دریافت راامل ک واقعیت یک از بخشی ،جزئی شیء هرگاه .نشود کم دهنده از چیزی که
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 به ،موضوعی به جزئی صفتی اگر یعنی است، شده ندمبهره آن از شودمی گفته کند،می

 شده مندبهره صفت آن از موضوع گوییممی بگیرد، تعلق تام شکل به نه و جزئی شکل

 مندبهره صفت آن از دیگری هایبخش از خود نوبۀ به هم دیگر موضوعات زیرا است،

 ؛۴۴ :1390زاده،)طالب کنندنمی پیدا وحدت تفص آن با کدام هیچ و بود خواهند

(Kertzman & Stump, 1993: 93. 

مندی را ارائه شیوه بهره سه در فصل دوم شرح بر کتاب بوئثیوس، سه نوع یاتوماس 

 و استعالئی (predicamental) محمولی، logical عبارتند از: منطقیدهد که می

(transcendental) .بلکهخواند، مندی را با این اسامی نمیرهتوماس انواع به البته 

 .(John J, 1956: 30) انددگان مدرن این اسامی را بکار بردهنویسن

 از حیوانانسان مثالً . دهدمندی را ذیل سه مثال توضیح میتوماس این سه نوع بهره

و )ماهیت( حیوانی ندارد، و به همین نح ود، طبیعتبسط کامل خ زیرا او در بردبهره می

مندی فرد از انسان حیوان و بهره زا انسان مندیبرد. بهرهبهره میانسان  زاسقراط 

مندی در مقاصد های بهرهزیرا این نمونه هستندمندی منطقی بهره ی از نوعهاینمونه

مقاصد  به لحاظ واقعی و نه به لحاظ، برخالف دو نمونه دیگر که رودمنطقی بکار می

 گیرند.یمنطقی مورد توجه قرار م

مندی هایی از بهرهصورت نمونه ازماده  مندیاعراض و بهره ازمندی موضوع بهره

 ازعرض و ماده  ازموضوع  .گیرندمورد توجه قرار می از لحاظ واقعیهستند که  محمولی

بخود عام است، به خود یا عرضی(، که)خواه جوهری  زیرا صورت مند استبهرهصورت 

دهد که ، بین موجوداتی رخ میحمولیمندی مبهرهیابد. میاین یا آن موضوع تعین 

مندی اند، همچون ترکیب ماده و صورت، ترکیب جوهر و اعراض. در بهرهمرکب

بطور یکسان و بعنوان یک را بطور کامل، صفت توانند یک ی، چندین موجود میحمولم

 . (Ibid: 31)شتراک بگذارند بخش، ا

مندی در بهره گیرندهنطقی، صورت بهره ی ممندبنابراین، همچون مورد بهره

)گرچه وجود ذهنی در عقل دارد(، از لحاظ واقعی تنها در افراد وجود دارد که  محمولی

  .شونداند و از آن انتزاع میدر آن شریک

 علت ازمعلول  مندیهالیی، بهرمندی استعمندی، یعنی بهرهنوع سوم بهره نمونه

 ای ازست که هر علیتی، نمونهـماس مقصودش این نیالزم به ذکر است که تو. است

 استعالییآورد، علیت ی بدنیا میاتوله، وقتی یک سگ، مثالًاست. استعالیی مندی بهره

از این  رییپیشگزیرا هر دو موجود از یک نوع هستند. برای  در اینجا مدنظر نیست،
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علتش  ازمعلول » :دـگویاست، توماس می یـاستعالیکه هر علیتی، نادرست، گمان 

، برای مثال، وقتی گفته ستـنی همسانش ـعلت وهبا قژه وقتی که ـبویمند است بهره

. هوا همان نوع از نور را که خورشید داراست، مند استبهرهاز نور خورشید هوا شود می

این  .«درجه درخشش که در خورشید وجود دارد، ندارد دارد، اما هوا نور را با همان

رسد حاکی از به نظر می «بویژه وقتی که با قوه علتش همسان نباشد»اس که جمله توم

آن است که او در اینجا نه از علیت همسان و متحد، همچون تولید در یک نوع، بلکه از 

 ,John J)کند ن بحث میاز علت نخستی نه از علل ثانوی بلکه اصوالًو علیت تمثیلی، 

1956: 32-41) . 

نوع صادق یک  از ی، همانگونه که در مورد نسلباشندیک نوع اگر علت و معلول از 

. مند هستندبهرهصورت  نوعِ همان ازموجود  است زیرا هر دو حمولیممندی، است، بهره

بکار ، وقتی علت و معلول، از درجات مختلف وجود هستند، همچون در مورد علیت اما

یا   analogousمثیلی، تمندی توسط مخلوقرفته توسط خالق نسبت به مخلوق، بهره

 .(Ibid: 37) شودخوانده می transcendental استعالیی

که:  کردح ـیشرترا به این نحو  استعالییو ی حمولممندی تفاوت میان بهره توانمی

 چیزیکدر و چیزی که یا میان د .1: د صورت گیردتوانبه دو صورت میمندی بهره

یا براین  .2. صورت گیردالق و مخلوق میان ختواند ، و چنین توافقی نمیاندمشترک

آن  دربه نحو تشابه وجود دارد و وجود دیگری  نفسه و مطلقاًفی چیزیککه  اساس

شود، زیرا خدا یک موجود انجام تواند میان مخلوق و خدا . چنین توافقی میسهیم است

ست. دش نین وجوـ، مخلوق عیحالنـباایوجود است.  عینِ ،او خود ،شودخوانده می

گیرد که دو شریک یک نوع از ماهیت یا می زمانی صورت یمحمولمندی منطقی یا بهره

مندی متفاوت است. بهره جهتازاین، استعالییمندی کیفیت را اشتراک بگذارند. بهره

و با همه بب ذات خودش، صفتی را دارد موجود مربوط است: یکی به س وبه د استعالیی

تشابه ت و موجود دیگر در کمال این موجود برتر به سبب کماالت صفت سازگار اس

 . (Ibid: 42) سهیم استداراست،  کمالی که موجود برتر ذاتاً

اق ـاتفن خالق و مخلوق ـبی : نهایتاًتوان گفتمی یـاستعالیمندی در مورد بهره پس

 یا تشابه مربوط است.  ه شباهتاینکه بو ، افتدمی

توان به خدا و دی را میمنکه کدام نوع از بهرهدر پاسخ به سؤال تحقیق حال 

 از وجود (ens)ی ـندی یک موجود واقعـمید کرد که بهرهـتأکباید مخلوقات نسبت داد 

(esse) ا یک تواند باشد زیرمندی باشد. از نوع اول نمیتواند از نوع اول و دوم بهرهنمی
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مند است و بنابراین تر بهرهکلیکه از مفهوم  گیردبرمی را در با کلیّت کمتری مفهومِ

مندی یک موجود از وجود، واقعی است و منجر به منطقی است اما بهرهصرفاً تصوری و 

تواند ز نمیـشود. از نوع دوم نیمی یرندهـگبهرهدهنده و تمایز واقعی بین موضوع بهره

مندی ماده از تر از بهرهو اساسی تربنیادی ،مندی یک موجود از وجودهرهرا بـباشد زی

ض است. اگر موضوع، وجود داشته باشد نخست باید از عرمندی موضوع صورت و یا بهره

ماده وجود دارد، باید از وجود  د. بنابراین، اگر ترکیب صورتمند باشبهره (esse)از وجود 

و  دی موجودات از وجود، تحت نوع سوممنکه بهر یابیممیدر ازاینجاپس مند باشد. بهره

 .مند استبهره آن معلول از علت واسطهبهگیرد که قرار می یترمهم
 

 توماس ۀمندی در فلسفکاربردهای اصطالح بهره. 3
  وجود از فعل متحقق مندی ماهیتبهره. 3-1

خود  ۀنوببهشیء، که  (essence) ذاتیا  (quiddity) فعلیتی است که ماهیت (esse) وجود

 تماهیاست و با ماهیت خارج از تعریف  وجودکند. ینسبت به آن بالقوه است دریافت م

کند ای که آن را در عالم تثبیت میفقط از طریق هستی ذات یا ماهیتشود. ترکیب می

. وجود، آن فعلیتی است که یک شیء را تبدیل به (30-31 :1382، آکوئیناس) ذات است

کمال همۀ کماالت  و ها. وجود، فعلیت تمام فعلیتفعلِ بودن است Esseکند. ت میذا

  .(Aquinas, 1932: VII, 2, ad 9) است

 ماهیتگیرد، را در نظر می فعل، رابطه قوه و ماهیت و وجودتوماس در ارتباط بین 

 عمل صورت اما همچون نیست صورت گرچه وجود فعل دارد بالقوه جنبۀ ماده مانند

برای مادۀ  صورت را وجود فعلِ اسـتوم .برساند یتـفعل به را بالقوه ماهیتِتا  کندمی

به وحدت بین  یبه عبارت داندمی یا »صوری« صورت ه مانندبلک داند،نمی یتـماه

. است قائل وجود فعل و صورت بین تشابه ینوعبهصورت و فعل وجود قائل نیست بلکه 

 یک رسد ومی داشتن وجود مابعدالطبیعه رتبۀ به و شودموجود می وجود، فعلِ با ماهیت

 .(Aquinas, 1983: 58) شودمی ens»»عید واقموجو

 مثابهبهمسائل دشوار فلسفه توماس، نحوه ترکیب ماهیت و فعل وجود  ازیکی 

بیند واقعیت می و ثبوت مقام در ترکیب ،را ترکیب این او زیراترکیب قوه و فعل است، 

فعل وجود  از قبل ماهیت کهیدرصورت باشد، وجودی امر دو میان ترکیب دبای بنابراین

تا از  کوشدمی ترکیب تعبیر با توماس ظاهراً. ودش وارد ترکیب در بتواند تا نیست چیزی

مفهومی اسمی  وجود. کند جلوگیری عقلی مفهوم یک به داشتن« وجودمعنایی» تنزل
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 شودمی شناخته داشتن وجود یا بودن لعف با خارج رتبۀ در وجود کهیدرحال دارد،
  .(52: 1390زاده، )طالب

مندی ودات محدود از ویژگی بهرهو ماهیت موج غالباً توماس برای ترکیب وجود

)وجود( esse  ،گوید: در مخلوقات، می«در باب هستی و ذات»در رساله آورد. دلیل می

مندی بهره یلهوسبهز وجود است و شأن یک ذات را ندارد؛ مخلوقات ذواتی دارند که غیر ا

  (.31 :1382، یناسوئکآ) موجودنداز هستی الهی 

کند تا دهد. در آنجا تالش میبر کتاب بوئثیوس ارائه می او دو رویکرد را در تفسیر

و »آنچه هست« در ذوات بسیط مفهوماً متفاوت است،  (esse) نشان دهد که اگر وجود

دیگری بهره آورد که وجود خود از چیز لیل مید نخستاو  .اندمتفاوتدر مرکبات واقعاً 

. بدین ترتیب نیستاز وجود دیگری غیر  چیزیچهاش شامل رسمیرد و به معنای ندا

( یا ماهیتِ)تواند با چیزِ گیرد که خود وجود، مرکب نیست؛ بنابراین نمینتیجه می

شود، اما رت محدود میصو-مرکب، متحد و یکی شود. چنین استداللی به ترکیبات ماده

ی غیر خدا، کامالً بسیط نیستند؛ یا صور جوهر تر است. عقولرویکرد بعدی او گسترده

چنین صورت جوهری  روینازاشوند. به نوع خاصشان از وجود منحصر می هاآنرا زی

همین، از  به خاطرمند است. بلکه تنها از آن بهره، تواند با وجود عام متحد شودنمی

واهد شد. )فعل وجودش( از سوی دیگر ترکیب خ و وجود ا ماهیتش از یکسوصورت ی

 ,Aquinas) است یافتهتوسعه (Summa Theologia)« جامع الهیات» این خط تفکر در

2006, q 75, Art.5, ad 4) .عنوانبهاز آن  آنچهمرتبط است با دهنده هر ویژگی بهره 

ر باشد، باید از وجود ـلوق، اگر جوهمند است. اما هر صورت جوهری مخفعلش بهره

جواهر  .بردمی هآن بهر زمحدود به قوه چیزی است که ادهنده هرهمند باشد. وجود ببهره

، ترکیب یافتند. دهندهمعقول مخلوق، از قوه و فعل، یعنی از صورت و وجود بهره
(Kretzmann, 1999: 105-106). 

از وجود به سه  گیرندهبهره عنوانبه توماس از طبایع و ماهیات معلول یا مخلوق

مند از وجود قائم هرهب عنوانبه .2مند از وجود عام بهره عنوانبه .1گوید: طریق سخن می

ذاتی در وجود مخلوق  طوربه)فعل وجود( که  مند از وجودبهره عنوانبه .3)خدا(  بالذات

»هر چیز از وجود  ه:ک دیآیبرمعبارت توماس شود. این طریق سوم از فهمیده می

  .(Kretzmann, 1999: 98) . موجود است«رسماًآن  واسطهبهمند است، که مخلوقش بهره

که  (esse Commune) اس بین وجود الهی، که ذاتاً وجود محض است و وجود عامتوم

وجود  ازآنجاکهنهد. شود، فرق میهای وجود انتزاع میمفهومی است که از همه تفاوت
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شود؛ ارض آن تواند عکامل است، هیچ امر زائدی نمی الجهاتعیجممنود و الهی نامحد

(. 11۴ :1382)آکوئیناس،  پذیردنسی و نوعی را میاما مفهوم وجود عام، عروض مفاهیم ج

 .1کند: او به سه تفاوت در رابطه وجود عام، با وجود خدا و موجودات دیگر اشاره می

اند، اما خدا بدان وابسته نیست، بلکه عام وابستهدیگر موجودات، به وجود  کهیدرحال

سیطره وجود عام قرار  همه موجودات، تحت .2د عام، به خدا وابسته است. خودِ وجو

دیگر  .3دارند، اما خدا نیست، بلکه خود وجود عام، تحت قدرت خدا قرار دارد. 

د مخلوق، یک مند نیست، بلکه وجواما خدا بهرهمند هستند موجودات، از وجود بهره

 «دارای»با گفتن اینکه وجود عام ای خاص از خدا دارد و شبیه اوست. توماس بهره

 «دارای»مند است و با انکار اینکه خدا ست که آن از شباهتش بهرهخداست، معتقد ا

که اگر  دیآیبرممند است. از این نکته ن است که خدا از آن بهرهیوجود است، منکر ا

نیز  هاآن، اندمند است و اگر موجودات دیگر، به وجود عام وابستهبهرهوجود عام، از خدا 

 .  (Kretzmann, 1999: 96) مند هستنداز وجود الهی بهره

است و وجود که از او بهره  زیچکیبرد بینیم که ماهیت مخلوق، که بهره میلذا می

مرتبط با وجودی  دهگیرنماهیت یا طبیعت بهره عالوهبهشود چیز دیگری است. برده می

توماس یک ارتباط  گریدعبارتبهه فعل. کند همچون قوه نسبت باست که دریافت می

کند که در همه ماهیات مندی و دیدگاهش برقرار میدیکی میان متافیزیک بهرهبسیار نز

و  سوکیجوهری غیر خدا، ترکیب واقعی )یعنی نه صرفاً ذهنی( طبیعت یا ماهیت از 

ترکیب در مورد  به نظر کرتزمن، نظرشوجود دارد.  ود( از سوی دیگروجود )فعل وج

خدا، شرط ضروری و جزئی از متافیزیک  عی ماهیت و وجود در مورد موجوداتِ غیرواق

 مندی است.توماس در مورد بهره

 بر اساسماهیات حال ماهیات به چه میزان از فعل وجود برخوردارند؟ به نظر توماس 

ۀ قو از ازآنجاکهبسیط،  ماهیاتوردار هستند، ن، از فعل وجود برخدرجات قوه و فعلشا

 برای بیشتر ظرفیت طبیعی برتر بوده و کمتر و فعلیت بیشتری برخوردارند، از جواهر

قوه بیشتر، برخورداری از  به خاطرب، مرک ماهیات و دارند وجود فعل از مندیبهره

ماهیت است و  آن درجات دهندۀ نشان ماهیتی هر داشتن وجود. دارند تریکم ظرفیت

 :1390، زادهطالب) کندمی معین وجود مراتب در را آن جایگاه ماهیت هر وجودی ظرفیت

 .(Aquinas, 1983: 58-59؛ 52
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میزان برخورداری از درجات قوه و فعل، و بر اساس  برحسببنابراین ماهیات متحقق، 

 گردند.مید منوجود بهرهفعل بساطت و ترکیبشان از درجات مختلف 
 اسناد وجود به خالق و مخلوق. 3-2

)سفر خروج،  مقدس ابکت در آورده است خداوند «کافران رد در جامع» ابکت در توماس

» من هستم؛ به  :گویدو می کندموسی »من هستم« معرفی می به را خودش( 3:1۴

 ,Aquinas, 1905, ch.20) است« فرستاده شما نزد مرا هست که او بگویید اسرائیلبنی

p.47).  )توان و وصفی است که به خدا میم ناترین و کامل نیترمناسب)کسی که هست

خداوند  و گیرندمی قرار وجود سلسلۀ تحت خداوند، دیگر صفات او ظرن به .نسبت داد

 .(83: 1390، )احمدی و کاکایی وجود« است محض فعل»

توان فقط در مورد او می است و به معنای حقیقی کلمه نفسهیفوجود  خدا،فقط 

مند از وجودند( نه )بهرهحقیقتاً ی و مخلوق ت )که هست( سایر موجودات امکانگف

برای بودن ، وجود محض: که یوس بیان کرده بودثاین نکته را قبل از توماس، بوئ. ودموج

د از وجود ـ، برای بودن بای()آنچه هست کهیدرحالشود، مند نمیبهره یزیچچیهاز 

کب و محدود تمایز ربین دو نوع موجود عام و بسیط و موجود میوس ثبوئ .مند شودبهره

علیت و این  داندمیعلت وجودی موجود محدود را لق( )مط وجود عام قائل شده است و

وجود، نخستین کمال است و  (276 :1375)ایلخانی،  شودتوجیه می مندیبنا بر اصل بهره

، کماالت دیگر؛ از قبیل خیر، حیات، ازآنپسکند. که خداوند به مخلوقات اعطاء می

 (.3۴5: 1382)ایلخانی،  شودغیره به مخلوقات داده میشرافت و 

شود که وجود یا فعل وجود به چه معنا و به چه نحو به حال این سؤال مطرح می

شود؟ آیا به اشتراک معنوی است یا به اشتراک لفظی؟ و یا به خدا و مخلوقات اطالق می

 پذیر است؟حو دیگری امکانن

اء از اشی یراحتبهانس با مخلوقات،  لیبه دلود را ما مفاهیم ذهنی خس، توما نظر به

ما  ستـه به مخلوقات نیـخداوند قابل تشبی ازآنجاکهو ، مـآوریمی به دستخارجی 

نیست،  جسم خدا ندارد، فصل و جنس بشناسیم. خدا هست کهچنان را او توانیمنمی

از  مخلوقات فصااو سلب و سلبی صفات این طریق از فقط ما و... پس ض نداردرااع خدا

و اوصافش  خدا از کاملی شناخت برسیم. ما خدا از تقریبی شناخت به توانیمخدا می

و  میشناسیمو تنزیه  سلبما خدا را بیشتر با . نیست بشری فهمقابل مطلقاً او نداریم و

 .(Aquinas, 1905: I, Ch.21-30, p.49-60)شناخت ایجابی ما از او کم است 
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 نسبت یجابیا اندک شناخت تبیین برایتوماس خداشناسی سلبی،  اعتقاد به باوجود

 Edwards, 1967: vol.8)، است کرده ابداع را (analogy) تمثیل یا تشابه نظریۀ ،خدا به

 :1392، پورشریف )محمدرضایی ود تا خود را از دام تعطیل، شکاکیت و تشبیه برهان (.111:

65). 

به نحو متواطی  رد کهبمی کار معنوی به ترکشم معنای به را univocal واژه توماس

توماس اشتراک معنوی را به  گریدعبارتبهدارد  یکسان وضع و شود حمل مصادیق بر

های مختلف نهـق یک مفهوم در دو یا چند کاربرد در زمیـمعنای وحدت تمام و دقی

متن واقعیت ر مقام مفهوم و معنا، حاکی از وحدت و یکسانی در ین وحدت دداند که امی

عینی است، ولی چون میان خدا و مخلوقات،  است، لذا اشتراک معنوی حاکی از وحدت

گونه جهت اشتراک و وحدت گونه وحدت واقعی و مصداقی خاصی وجود ندارد، هیچهیچ

اشتراک معنوی  ازآنجاکه .(150 :1386ی، )علیزماننیست  تصورقابل، واقعبهمفهومی ناظر 

جامد بنابراین وی انبا جهان میلوق، به نظر توماس، به تشبیه خدا میان صفات خدا و مخ

 .کندیم نظرصرفاز این معنا 

در مورد هر  که لفظی بردبه معنای مشترک لفظی بکار میرا  equivocal هواژ و

ن خدا و انسان ـصفات مشترک بی اکهـازآنج .داشت خواهد دیـمعنای جدی مصداق

ی ـاک لفظبه رد اشترتوماس، ن باشد، ـر و متبایـمتغای الًنای کامـمع تواند به دونمی

پردازد، زیرا در آن صورت نه خداوند به انسان و نه انسان به خداوند علم دارد و می

ن ـد بود و مخاطبیـوم و لغو خواهنـیز همگی نامفهـانی کتاب مقدس نـکلمات وحی

یل عقل است. توماس عالوه بر توانند معنای آن را درک کنند و این امر مستلزم تعطنمی

، در رد «جامع الهیات»و  «کافران جامع در ردّ»ب ایگری نیز در کتاین دالیل، دالیل د

 ,Aquinas) اشتراک معنوی و اشتراک لفظی صفات خدا و مخلوقات اقامه نموده است

2006, q.13, Art. 4-5; Aquinas, 1905, I, Ch. 32, p. 65-66; Davies, 2016, 79.) 
ا معروف به »نظریه تمثیل« ارائه این دو نوع اشتراک، نظریه خود ر ماس پس از ردّوت

   (Aquinas, 2006, q.13, Art.6; Davies, 2016, 80) دهدمی

و برای بیان  توماس، تمثیل، بینابین اشتراک معنوی و لفظی است ازنظر

رسطو تلفیق دیدگاه انشأت گرفته و  نظریه تمثیل برد.کار میناختی اوصاف الهی بمعناش

 :1390و رحمانی،  )کاکایی مندی استطون در باب بهرهلی و افالـدر مورد وحدت تمثی

گوید: مبادی موجودات ارسطو در باب وحدت و کثرت مبادی موجودات می .(1۴0-139

ییم مبادی تمام موجودات یکی حو تمثیلی سخن بگواند، اما اگر به نبه یک معنا مختلف
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ت، عالوه بر وحدت در بیان انواع مختلف وحد سطوت تمثیلی دارند. ارهستند و وحد

از نظریه  دارد وجنسی، وحدت نوعی و وحدت فردی، وحدت تمثیلی را نیز بیان می

تلف، با موجودات مخ چراکهکند، تمثیل، برای بیان معانی مختلف وجود، استفاده می

رود. بنابراین وجودات مختلف کار میاند که اوالً و بالذات برای جوهر به دی مرتبطوجو

ارند. اما از طرفی، نحوه وجود موجودات مختلف، یکی نیست. بنابراین وحدت د باهم

 اختالف در عین اشتراک و اشتراک در عین اختالف، اساس تمثیل ارسطو است

(mostgines, 2004: 23-24 .) 
 گرددیبرمعلیت  مسئلهالزم به ذکر است که مبنای تمثیل در نگاه توماس، به 

(Aquinas, 2006: q.13, art.6)،سنخیتی بین علت و معلول وجود دارد،  . در بحث علیت

آنچه بالضروره  .(78: 1387)توکلی،  نوعی تشابه و تماثل میان معلول و علتش وجود دارد

علت از آن مندی است. هرهعلت است برای چیزی که وجودش از طریق ب، موجود است

شبیه اوست، پدید نهد، پس هر علتی، معلولی را که است، اثر میل حیث که بالفع

آورد. اگر جهان در نظر آکوئیناس، معلول خداست و معلول هم به معنای مخلوق می

مماثلت بینشان جاری  است، پس جهان باید موجودی شبیه خدا باشد. پس مشابهت و

ارد: تمثیل گاه به نحو توماس در توضیح نظریه تمثیل به دو نوع آن اشاره داست. 

شوند و آن امر واحد، مناط مور کثیر به امر واحد ارجاع داده میاسنادی است که در آن، ا

یک حیوان سالم است  ییمبگو کهآنشود، مثالً سالمتی مرجع است برای تشابه واقع می

غذا سالم است  ،است، دارو سالم است چون علت سالمتی استموضوع سالمتی  چون

متی است. گاه به نحو ست و ادرار سالم است چون عالمت سالافظ سالمتی حا نچو

تناسبی است که در این نوع تمثیل، مناط تشابه و تمثیل در میان دو امر، یکی از آن دو 

 شودیممثالً وجود بر جوهر و عرض حمل  شود،تا است و به امر سومی ارجاع داده نمی

مرجع عرض و جوهر امر سومی  کهیناشود، نه یعرض به جوهر ارجاع داده م کهینحوبه

شد. حمل اسامی بر خدا و مخلوقات مطابق حالت نخست تمثیل نیست، زیرا الزم است با

باشد، تمثیل تناسب  برحسبامر سومی مقدم بر ذات الهی فرض شود، پس ناچار باید 

 باهمکه در آن، وجه تشابه جدای از دو طرف تشابه نیست، بلکه طرفین در نسبت 

  (.۴9-50 :1390، دهزاطالب؛ 27: 1389توماس، ) شوندتعریف می

و مخلوقات نسبت  تمثیل و تشابه به خدا نحو وجود بهگوید: که ژیلسون میچنان

نیست. توماس  کارمخلوق در  و دامیان فعل وجود خ معنای واحدیو هیچ  شودداده می

لق و مخلوق را در نظر دارد و از میان خا تشابه نوعی طرفیکازمندی با نظریه بهره
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. کندجلوگیری میان خالق و مخلوق ـو نفی مرزهای میدرهم تنیدن طرف دیگر، از 

از آن به مخلوق  نیست که جزئی بدین معنااز فعل محض و یا کمال خدا  یمندبهره

 چیزی از آن کم شود کهآنمخلوق از فعل وجود الهی است بدون  یمندبهرهه برسد بلک

 .(51 :1390، زادهبطال)

ظه شد اسناد فعل وجود به خدا و مخلوق در نظر توماس، که مالح طورهمانبنابراین 

نه به اشتراک لفظی و نه اشتراک معنوی است بلکه به نحو تمثیل و تشبیه است که 

یت است. تمثیل خالق و مخلوق در فعل وجود، بدین نحو است که مبتنی بر رابطه عل

به مند است. رهد بهوجودی خود از فعل وجود و دیگر صفات خداون رتبه برحسبمخلوق 

توان گفت وی از سویی رابطه های توماس، میاندیشهبا نظر به عبارات و  نظر نگارنده،

بندی وی دیگر، اقرار به رتبهکند و از سرا مطرح می معلولعلیت و سنخیت علت و 

شکیک مفهوم وجود و اشتراک معنوی از ت حالینبااوجودیِ موجودات و ماهیات دارد، 

که گریزان است. درصورتی ،مشبههاهل به بهانه ترس از دام  ک است،که الزمه تشکی

داشته باشند و بینشان  باهمدانیم اگر مصادیق یک مفهوم، نسبت علّی و معلولی می

مصداق ختالف خواهد بود و اال، عین ما بههاآناالمتیاز در بندی حاکم باشد، مابهرتبه

برخوردار است و در  هاآنیقت مشترک میان علت، به نحو اکمل از مصداق معلول، از حق

و اشتراک معنوی  هاآناین صورت، ناگزیر باید قائل به تشکیک در مفهوم مشترک میان 

مندی، با اعتقاد به . به نظر درک درست نظریه بهرهکندیمشد، که توماس آن را نفی 

 میسر خواهد بود. ،نگاه تشکیکی به وجود

توان به قول حصصِ وجودی مورد اعتقاد می همسامحاما توماس را با قدری 

به  ،اضافه واسطهبهوجود یعنی معنای مطلقی  متکلمین، نزدیک دانست. قول به حصصِ

، معنایی است مطلق که اگر به بعضی افراد اضافه «انیتانس»چیزی مقید شود، مثالً 

د، چیزی از ، انسانیت با اضافه به زی«زید انسان است»مثل  کند؛شود، تقید پیدا می

این اضافه متعین  درشود، ولی وجوهی از آن، دهد و بخشی از آن جدا نمیمیدست ن

ه علّی که با ماهیت فعل مطلق وجود، به جهت اضاف ماس،شود. حال طبق عقیده تومی

بخشد، این آن فعل وجود می ازای کند، هر ماهیتی را به فراخور حال، بهرهبرقرار می

فعل مطلق ندارد مگر به جهت اضافه علّی بودن به آن. فعل وجود  بهره اشتراکی با آن

ت، در د و تابع اضافه سببیت اسرخومخلوقات پیوند میخدا، نسبت به ماهیت، با سببیت 

 کند.تش دریافت مییماه درخورای از فعل وجود را ه این اضافه، هر ماهیتی حصهسای
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شتر ندارد. فعل وجود الهی، فعل این حصه فعل وجود با فعل مطلق وجود تشابهی بی

فعلِ بودن یا وجود داشتنِ ماهیت  و مطلق است اما فعل وجود مخلوقات،وجود اصیل 

 .(53-5۴ :1390، زادهطالب) وت استاز اصل خود متفا روینازامعینی است و 

 مندی با علت فاعلیرابطه بهره. 3-3

شود، بلکه علیت فاعلی را شامل میمندی، کند که بهرهتصریح نمی گاه دقیقاًهیچ توماس

ای نمونه، در تمایز شود. برارتباط نزدیک میان این دو، در بسیاری از جاها نشان داده می

ل، هرچه که به موجودی تعلق دارد، یا معلول مبادی حا»: گویدمی وجود و ماهیت

، ودشمیده در انسان، یا از برخی اصول خارجی ناشی ماهیتش است، مثل قابلیت خن

وجود، معلول ورشید است. اما محال است که فعل همانطورکه نور در هوا از نفوذ خ

د و خود را صورت یا ماهیت شیء باشد، زیرا در آن صورت، چیزی علت خودش خواهد بو

، غیر از ورد که محال است. بنابراین هر چیزی که فعل وجودشآبه وجود خواهد 

 ,Aquinas Thomas ) «دگری داشته باشـیز دیچ ازد فعل وجودش را ـتش است بایـماهی

1983, p. 56). از  اما برخیمندی در اینجا نشده است، گرچه ذکر روشنی از بهره

پذیرش کمال از موجودی خارجی،  .2نتیجه علیت،  دو و لیتع .1عناصرش معلوم است: 

که  یه موجودکند کبیان میدر اینجا  ، توماس صریحاًحالاینباوجود از موجود دیگر.  .3

در ذات خود دارای وجود نیست، باید آن را از دیگری، مثالً از علت فاعلی داشته باشد. 

به  که گونهآناست وجه کرده ت فاعلی تـرسد که توماس به علیبنابراین به نظر می

-John J, 1956: 50) این آموزه دانست توان الزمه ذاتیچه نمیگرمندی مرتبط است، بهره

51).  
کند، مندی و علیت فاعلی داللت میرابطه میان مفهوم بهره دیگری که به متن

شود باید معلول مندی در چیزی یافت میبهره واسطهبههرچه که »عبارت است از: 

آتش  وسیلهبهکه آهن  طورهمانبدان تعلق دارد  آن ضرورتاً واسطهبهچیزی باشد که 

 بهره دقیقی هیچ اشادر اینجا  بازهمگرچه  .(Aquinas, 2006: q.44, art.1) «شودگرم می

، زیرا منطقی و مستدل استنباط شود نحو بهممکن است ولی ، علیت فاعلی نشده است

وه بر صورت آتش، عاملی که باعث وجود بالفعلش شود، نیاز ، عالتولید آهن سرخ داغ در

 .است

وابستگی معلول ، علیت با مفهوم مشترک گرددمیآشکار  فوقمتن  که از طورهمان

مندی مرتبط است. دلیل این رابطه نزدیک این با بهره به علت، موضوعی است که دقیقاً
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برای و انفعال داللت دارد، بر پذیرش و  ،مفهوم خاصش خاطر بهمندی است که بهره

 .بدلطرساندن، عاملی میاتمام فعل بهره 

علت فاعلی  عنوانبهال الهی افعدر اینجا این است که در نگاه توماس  ذکرانشاینکته 

بروز خواهد   (providence) تدبیرو  (conservation) ، حفظ(creation) خلقبه سه نحو 

 خواهد بود خلقت است. این فعل موردتوجهفاعلی علت  عنوانبهخدا که  فعل . اولینکرد

  .است شدهتعریف هاتتمام ذ بهایجاد چیزی  عنوانبه

خدا خلق شدند، بلکه تنها خدا علت نخستین، محرک  همه مخلوقات توسط تنهانه

تواند هر چیز را خلق کند. طبق الهیات طبیعی می است که ذاتبهقائمل، وجود مطلق، او

تواند فعل خلق را به مخلوقی واگذارد. خلق کردن برای هر نمی توماس، خدا حتی

 ,John J) یعنی کمکی ،ابزاری صورتبهخود، خواه  باقدرتاست، خواه  غیرممکنخلوقی م

1956: 53.) 
کلی و کامل مخلوق توسط خدا، بیانگر رابطه وابستگی کامل مخلوق به  ایجاد

نه در خدا؛ رابطه در خدا صرفاً تا  رابطه واقعی در مخلوق است، این رابطهخداست. 

ند؛ ابه خود خدا مرتبط قعاً. مخلوقات واگردندبرمیبه او  اتآنجائی است که مخلوق

ای است در خدا هیچ رابطه واقعی نسبت به مخلوق وجود ندارد، بلکه رابطه کهیدرحال

 .(Aquinas, 2006: q.45, art.3) مرتبط به او هستند که آنجائیتنها در ایده و ذهن، از 

 لتِقات در حاز مخلواجنبه دیگر علیت فاعلی خدا نسبت به مخلوقات، حفظ او    

هستی هر » دارد که:بیان می «الهیاتجامع »توماس در  ( است.being)وجود بودن

 شد،قدرت الهی حفظ نمی از طریقاگر هستی  کهطوریبهمخلوقی به خدا وابسته است، 

 (.Aquinas, 2006: q.8, art.1 )« د، بلکه به نیستی خواهد افتادتوانست بمانبرای آنی نمی

 طورهماندرست ؛ کندشفاف روشن می یک مثالن مقاله این آموزه را با توماس در همی

مطلق خدا شد هوا هیچ نوری نداشت، همچنین اگر قدرت که اگر خورشید خاموش می

مند است، از وجود بهره ، هر مخلوقی، که از وجود خدابرداشته شود از مخلوقات

 . ایستدبازمی

 تدبیر قرار گیرد، قدرت موردتوجهمندی وجودی که باید آخرین مرحله بهره

(providence)  خیر و هدف  ترینبزرگجهت  بهخدا نسبت به مخلوقات است. این جنبه

علت  عنوانبه، مفهوم خدا، روازاینشود. به خدا مربوط می ،نهایی همه مخلوقات

خدا، وجود عقالنی است، فعل  ازآنجاکه. شودهر موجود مخلوق ارائه می )غایی(نهایی

 John) قی بر طبیعت( داشته باشدقدم منطپیش مقرری )حداقل ت زلقتش باید تدبیر اخ
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J, 1956: 55) . هدف نهایی، که همان خداوند است،  سویبهو بدین ترتیب همه مخلوقات

 شوند.هدایت می

مندی و علیت صریحاً به رابطه بهرهردید که گرچه توماس رتیب معلوم گبدین ت

مندی، با علیت هتوان دریافت که بهرت ولی از فحوای کالم او میفاعلی اشاره نکرده اس

 فاعلی مرتبط است.

 عینیت هستی و چیستی خدا. 3-4

در اینجا به نظر توماس هستی و چیستی خدا عین هم است و مغایرتی بینشان نیست. 

شود و آنگاه به توماس بیان می ازنظرشاراتی به عینیت هستی و چیستی خدا نخست ا

 .شداشاره خواهد مندی در بحث مذکور رد آموزه بهرهکارب

اگر خدا یک صورت محض است او واجد الوهیتش نیست، او عین الوهیت است. در 

هست و آن چیزی که او هست یکسان هستند. کتاب مقدس به این امر  آنچهخدا 

انجیل ) کند که خدا عین حیات است: من طریق و حقیقت و حیات هستمصریح میت

 .(6آیه  :1۴ا، باب یوحن

توان گفت، یکی در مورد او می آنچهش و حیاتش و همه بنابراین خداوند با الوهیت

این صحیح است که ، ولی به گفته ژیلسون ((Aquinas, 1905: I, ch:19-20: p. 47است 

القاعده ما الوهیتش است، اما این امر هنوز کل حقیقت نیست و علی خدا، عین مییبگو

موسی از  کهیهنگام، زیرا چیست یم حدس بزنیم که حقیقت کامل و تام واقعاًباید بتوان

کند، جواب این نبود که: من الوهیت خودم هستم بلکه جواب این خدا نامش را سؤال می

قیقت کامل در این مورد باید این باشد بود که: من کسی هستم که هست. بنابراین ح

 .(191 :1375ون، )ژیلس در خدا هست، هستی اوست آنچهکه: 

ی و ذات، در توضیح اینکه چطور ذات در جواهر در فصل چهارم کتاب در باب هست

ی وجود دارند، بساطت علت اولی را مسلم ـعنی در نفوس، عقول و علت اولـمفارق، ی

اش مغایر با ماهیتش است باید ه موجود بالغیر چون هستیدهد کگیرد و توضیح میمی

 ازاینجاو  بازگردد ود قائم بالذاتجشته باشد، بنابراین باید به مواز ناحیه غیر هستی دا

هستی  چراکهگیرد که باید واقعیتی باشد که علت هستی سایر اشیاء است نتیجه می

در . (Aquinas, 1983: 58) امدنمحض است. این هستی محض را او علت اولی یا خدا می

ای که خداست اش است، هستییگوید خدا، ذاتش همان هستمی صراحتبهفصل پنجم 

محض بودنش،  خاطر بهبنابراین تواند به آن اضافه شود. نمی چیزهیچ است که ایگونهبه

 .(Ibid: 60) های دیگرای است متمایز از همه هستیهستی
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کند که یکی از عینیت هستی و چیستی خدا اقامه می توماس سه دلیل برای اثبات

 :استمندی بهرهوزه آمدالیل آن با استفاده از 

 (by participation مندی یا مشارکت)از طریق بهره رهیبغیا  هستی موجودات یا بذاته است

زی تنها از طریق ـآن چیزی که امری را واجد است اما بذاته عین آن نیست، چنین چی

المثل چیزی که آتش نیست اما روی آتش قرار را واجد خواهد بود، فی ی آنمندبهره

آن چیزی که  طورنیهماست(.  مندی آتشاست )از طریق بهره رهیبغشود، آتش میداده 

 .است رهیبغهستی دارد و خود هستی نیست یک هستی 

د بلکه بواگر ماهیت خدا را عین هستی او در نظر نگیریم دیگر موجود بالذات نخواهد 

گرفت.  جودش را از دیگری خواهدو رهیبغیک موجود  عنوانبهاست و غیره بفقط 

 ,Aquinas, 1905: I) ، بلکه عین هستی استعین ذات خودش است تنهانهبنابراین خدا 

ch: 19-20, p 47; Aquinas, 2006: q.3, Art 4) 

 اثبات وجود خدا. 3-5

یکی از مندی استفاده کرده است. زه بهرتوماس در اثبات وجود خداوند نیز از آمو

بر اثبات وجود  (Aquinas, 2006: q. 2, Art 3) «الهیاتجامع »براهینی که توماس در 

ون برهان مبتنی بر مراتب وجود است که توماس مژده سآورده است به تعبیر ژیلاوند خد

آورد.  اهدبر خوتوان کشف کرد دهد که برهان خود را از درجاتی که در امور میمی

و امری کمتر  کنیم که امری بیشتر خوبمالحظه می درواقعاست که؛  گونهینابرهان 

ر شریف، امری بیشتر حقیقی و امری کمتر امری بیشتر شریف و امری کمتخوب، 

حقیقی وجود دارد و به همین نحو در مورد همه کماالت یک نوع این حکم صادق است. 

شود که این امور به گوناگون تنها از این نظر گفته می اما کمتر یا بیشتر در باب امور

که به چیزی  تر چیزی استشوند. مثالً گرمن مرتبه نزدیک میدرجات مختلف به برتری

تر باشد. بنابراین چیزی وجود دارد که در برترین که در اعلی درجه گرما است نزدیک

 زعمبهوجود است. زیرا،  مرتبه اعالی یجهدرنتدرجه حقیقی و نیکو و شریف است، و 

 رتبه وجود را هم داراست. ارسطو، آنچه برترین درجه حقیقت را داراست برترین م

د، علت و میزان و وشبرترین مرتبه در نوع خود ذکر می عنوانبهاز سوی دیگر آنچه 

مقیاس هر چیزی است که بدین نوع تعلق دارد. مثالً آتش، که برترین درجه گرماست، 

ین باید چیزی دیگری وجود داشته باشد که علت ازان هر گرمایی است. بنابرعلت و می

و همین چیز است که  اء هستکه در هر قسم از جمیع اشی خیر و کماالتی باشد وجود،

  .(116-117 :138۴)ژیسلون،  نامیمما آن را خدا می
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 کهاین برهان، با همه مشکالتی که ممکن است داشته باشد و تفاسیر متعددی 

آن  . چنانکه ژیلسونمندی باشدبهرهاصل رسد مبتنی بر فرض صورت گرفت، به نظر می

)ژیسلون،  داندنتیجه میمندی بیوسی بهرهرا بدون دخالت اندیشه افالطونی و اوگوستین

استداللی افالطونی  ،ا کاپلستون نیز قائل است که این استدالل در اصلیو  (120 :138۴

گیرد. موجودات امکانی نه وجودشان و نه نیکی ض میورا مفر مندیاست و مفهوم بهره

کنند و ریافت میها کماالتشان را دشان از خودشان نیست؛ آنختییا حقیقت هستی شنا

 تتواند کماالشوند. خود علت غایی کمال باید کامل باشد؛ او نمیمند میها بهرهاز آن

باشد؛ او موجود قائم بالذات و کامل خود را از دیگری بگیرد، بلکه باید کمال خودش 

 .(۴۴1 :1387)کاپلستون،  بالذات است

 با واحد کثیرتوجیه کثرت و رابطه  .3-6
مند اش از پرتو وجود خالق بهرهظرفیت ذاتی اندازهبهمندی، هر موجودی رهدر نظریه به

از چیزی از مبدأ هستی کم شود و چون در جریان خلقت، چیزی  کهآنشود، بدون می
باشد.  کثراتتواند منشأ واحد بسیط می عنوانبهشود، خداوند ذات الهی صادر نمی

دارد ندی مخلوقات از وجود، اظهار میمدر توضیح بهره «الهیاتجامع »توماس در 
)ماهیت( مشارکت دارد، یعنی هر فردی  که فرد انسان با طبیعت انسان طورهمان

مخلوقی با حقیقت وجود مشارکت دارد و مصداقی از ماهیت کلی انسان است، هر 
ن ذاتی وجود دارد، موجودات تنها با حقیقت بین موجودات و خداوند تبای کهییازآنجا
؛ 107 :1390)سیدهاشمی، ی خداوند عین حقیقت وجود است ، مشارکت دارند، ولوجود

Aquinas, 2006: q.45, art 5). 

قاعده »الواحد الیصدر عنه  بنا برگیرد؟ حال چگونه کثرات از واحد بسیط نشأت می
سینا برای شود. ابنسیط بیشتر صادر نمیاال الواحد« از هر موجود بسیط، یک معلول ب

گانه بنا نهاد، اما ل طولی و افالک نه، یک نظام طولی را بر اساس عقومسئله حل این
 کند.توماس صریحاً با قاعده الواحد مخالفت می

ا طرح این سؤال که آیا کثرت و تمایز موجودات از خدا ب «الهیاتجامع »در توماس 
واحد صادر  طور طبیعی واحد ازکند که بهسینا اشاره میبنناشی شده است، به نظر ا

شباهت و سنخیتی باید بین علت و معلول باشد، بنابراین از خدای  عالوهبهشود، می
دارد که برخی ار میپاسخ اظه درتواند صادر شود. وی شیء بسیط می ،واحد بسیط

د، برخی تمایز اشیاء را انهمچون دموکریتوس، تمایز بین اشیاء را به ماده دانسته
سینا و پیروانش، تمایز و تکثر اشیاء را و برخی دیگر همچون ابن اندنسبت داده صورتبه

یجاد گوید: اوالً آفرینش و اسینا میاند. وی در نقد دیدگاه ابنبه علل ثانوی نسبت داده
یاً نظام ای برای خلقت اشیاء وجود ندارد، ثاناشیا مختص خداوند است، یعنی واسطه
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به خدا نخواهد بود، بلکه مربوط به تعدادی سینا مستند دیدگاه ابن بر اساسهستی 
عوامل اتفاقی است که این محال است. سپس خود، تمایز و تکثر اشیاء را از اراده مبدأ 

خدا اراده توانند بدون واسطه از های کثیر میداند یعنی معلولنخستین یعنی خداوند می
آن را از معنای نوافالطونی اما  بردیملبته توماس گاهی لفظ صدور را بکار اصادر شوند. 

. به عبارتی چون خلقت از روی ضرورت نیست بلکه با اراده الهی است کندیمخالی 
 ,Aquinas, 2006: q.47, art.1; Aquinas) رددر آفرینش جهان ندا واسطهبهبنابراین نیاز 

1905, II, ch 35-37, p. 210-215).  ،اهد خواست که توماس می جهتازآنطرح بحث اراده
سینا و که ابن گونهآننشان دهد که کثرت و تمایز اشیاء، بر اساس صدور نوافالطونی و 

ت اشیاء کثیر بدون اند، نیست، بلکه امکان خلقپیروانش در مورد صدور عقول گفته
آثار متعدد باشد و ضرورتی در  تواند منشأواسطه از اراده الهی وجود دارد. فعل ارادی می

تر بتوانند این کثرت و تنوع الزم بوده است تا مخلوقات هرچه کامل کار نیست. اصالً
 .(253 :138۴)ژیلسون،  ا نشان دهندمشابهت خود با خدای خالق ر

مندی گره خورده است. به نظر توماس اراده فرینش، با نظریه بهرهاما اراده الهی در آ
شود بلکه با منتقل نمیبیرون  ست، در جریان خلقت، چیزی از ذات خدا بهالهی، ازلی ا

برند. اراده ازلی خدا، مخلوقات در زمان خاصی و یا همراه زمان، از وجود الهی بهره می
مند بهره بال واسطهوع، از وجود و کماالت او، پس با اراده الهی، موجودات متعدد و متن

ا از هم برند. توماس دو نوع اراده رمتفاوت بهره می ورطبهخدا  گردند و از شباهتمی
غایت  عنوانبهدهد: اراده خدا به ذات و اراده خدا به اشیاء. خدا ذات خود را تمییز می
 عنوانبهسایر موجودات را کند که اراده نسبت به ذاتش ضروری است، اما اراده می

خیر اراده  عنوانبه، خدا ذات خود را گریدعبارتبهکند. مند از خیر وجودش اراده میبهره
ولی الزمه این امر، صدور اشیاء از او نیست، بلکه  -چون خیر همان وجود است– کندمی

آفرید  مند ساختن موجودات از این خیر وجود، اشیاء راتنها به سبب لطفش در بهره
 .(178-179 :1390)سیدهاشمی، 

 

 یجهنت. 4
بر فیزیک توماس آکوئیناس نقش اساسی دارد و توماس هایی که در متایکی از آموزه

مندی است. ، آموزۀ بهرهکندیممبنای آن آفرینش و رابطه خالق و مخلوق را تفسیر 
نچه را که به مندی در عبارات توماس عبارت است از چیزی که به نحوی جزئی، آبهره

مندی سه شیوۀ بهره کند. توماس سه نوع یادیگری به نحو کامل تعلق دارد، دریافت می
مندی و بهره محمولیمندی مندی منطقی، بهرهاز بهره اندعبارتدهد که را تشخیص می

توان به خدا و مندی استعالیی، را می، یعنی بهرههاآناستعالیی که  تنها یک مورد از 
مندی رابطه خالق و مخلوق، رابطه ماهیت و ت نسبت داد. وی با نظریه بهرهموجودا



 مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناسبهره /186

در یکی از براهین اثبات وجود  کند. همچنینبا واحد را توجیه می ثیر، رابطه کوجود
 گیرد. خداوند و نیز عینیت هستی و چیستی خدا از این آموزه کمک می
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