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Ya‘qûb Ibn Ishâq al-Kindî

Jumalan, Armeliaan armahtajan nimeen:

Ensimmäisestä Filosofiasta
Mu‘tasim bi-Allâhille1

Ensimmäisestä filosofiasta on ensimmäinen arabiaksi
kirjoitettu esitys metafysiikasta. Al-Kindî (k. n. 873)
mukailee vapaasti Aristoteleen Metafysiikan alun
yleisiä teemoja; näihin hän liittää uusplatonistisia
ja -pythagoralaisia sekä luomisopillisia johtoaiheita
tavalla, joka on ainutlaatuinen islamilaisen filosofian
historiassa. Kirjoittajalla oli käytössään vain murtoosa siitä antiikin perinnöstä, joka tuli arabifilosofien
ulottuville jo seuraavien vuosikymmenien aikana.
Siinä missä tutkijat ovat joskus nähneet al-Kindîn
sumeilemattomassa synkretismissä ainoastaan
filosofisen sivistyksen puutetta, on tutkimuksen
painopiste viime aikoina siirtynyt kirjoittajan
luovaan panokseen ja siihen ainutlaatuiseen
maailmannäkemykseen, jonka ääriviivat teos
hahmottelee.
Teos jakautuu neljään osaan, joista tässä on
suomennettuna ensimmäisen osan ensimmäinen luku
eli kirjan varsinainen johdanto. Michael Marmuran
tässä numerossa julkaistu artikkeli tarjoaa hyvän
katsauksen koko teoksen sisältöihin. Suomennoksen
pohjana on käytetty Roshdi Rashedin ja Jean Jolivet’n
tuoretta tekstilaitosta (Leiden 1998). Selitysten
laatimisessa on ollut suureksi avuksi Alfred Ivryn
englanninkieliseen käännökseen liitetty viiteapparaatti
(Ivry 1974).
Taneli Kukkonen

S

uokoon Jumala sinulle pitkää ikää, korkeimman
prinssin ja onnen siteiden poika! Joka pitää kiinni
niiden johdatuksesta, saa omakseen autuuden sekä
tämän maailman talossa että ikuisuuden asuinsijoilla. Vaatettakoon Jumala sinut kaikin hyvein ja puhdistakoon Hän
sinut likaisista paheista.
Tiedä, että filosofian taito on inhimillisistä taiteenlajeista
korkea-arvoisin ja ylhäisin. Se määritellään tiedoksi asioista
sellaisina, kuin ne todellisuudessa ovat, siinä määrin, kuin
tämä on ihmisen vallassa.2 Mitä tulee tietoihin, on filosofin
päämääränä saavuttaa totuus ja mitä tulee tekoihin, toimiminen totuuden mukaan. Toiminta ei tosin ole loputonta:
kun pääsemme totuuden äärelle, lopetamme ja toiminta
lakkaa.
Emme löydä etsimäämme totuutta, ellemme löydä syytä.
Jokaisen asian olemassaolon yhtä lailla kuin sen jatkuvuuden
syy on Totuus, koska kaikki sellainen on todellista, mikä on
olemassa. Tämä Totuus on välttämättä, ja sen perusteella
olevat ovat olemassa.3
Jaloin ja korkein filosofian laji on ensimmäinen filosofia.
Tarkoitan tällä tietoa Ensimmäisestä Totuudesta, joka on
kaiken todellisen alkusyy. Tämän vuoksi täydellisimmältä
ja jaloimmalta filosofilta vaaditaan, että hän ymmärtää läpikotaisin tämän jaloimman tieteen. Onhan syyn tietäminen
jalompaa kuin seurauksen. Näin on, koska joka ainoasta
tiedettävästä asiasta pitää paikkansa, että tiedämme sen kokonaisuudessaan vasta, kun olemme päässeet selville sen syystä.
Jokainen syy on joko (1) aineellinen tai (2) muodollinen
tai (3) vaikuttava – tarkoitan tällä liikkeen periaatetta – tai
sitten (4) täydellisyyttä koskeva. Viimeisellä tarkoitan sitä,
minkä tähden jokin on. Tämän mukaisesti tietoakin tavoitellaan neljää tietä, kuten olen määritellyt asian toisissa filosofisissa tutkimuksissani. Kysytään, (i) onko jokin; (ii) mikä
se on; (iii) mikä näistä sekä viimeksi (iv) miksi. Kun kysytään
”onko”, tutkitaan yksin olemista, ja sikäli kuin jokainen oleva
kuuluu johonkin sukuun, kysymys ”mikä” tutkii sen sukua.
”Mikä näistä” puolestaan tekee selväksi sen, miten suvut
jakautuvat: ”mikä” ja ”mikä näistä” yhdessä selvittävät olevaisen lajit. ”Miksi” tutkii olevaisen täydellistymisen syitä. Se
siis selvittää kertakaikkista syytä.4
Tämän perusteella on ilmeistä, että kun pääsemme
täyteen selvyyteen olion aineesta, tiedämme suvun, johon se
kuuluu. Kun pääsemme selvyyteen muodosta, tiedämme lajin,
johon se kuuluu (lajityypillisen eron tunteminen sisältyy lajin
tietämiseen). Kun tiedämme aineellisen ja muodollisen ja
päämääräsyyn, pääsemme selvyyteen olion määritelmästä,
ja jokaisen määritellyn asian todellinen luonto käy ilmi sen
määritelmästä.
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Ensimmäistä Alkusyytä koskevaa tietoa on aivan oikein
tavattu kutsua ”ensimmäiseksi filosofiaksi”, sillä kaikki filosofinen tietämys sisältyy siihen.5 Se on etusijalla, mitä tulee
jalouteen ja lajiin ja siihen, miten varmasti asiat tiedetään.
Lisäksi se on ajallisesti ensimmäinen, sillä se on ajan itsensä
syy.6
Totuus edellyttää, ettemme moiti ketään, joka on syynä
vaikka vain pieneen ja vähäiseenkin hyötyyn, joka koituu
osaksemme. Kuinka sitten on niiden laita, jotka ovat syynä
moneen, suureen, todelliseen ja merkittävään hyötyyn? Jos
he ovatkin jääneet paitsi jostakin totuudesta, ovat he silti
sukuamme ja kumppaneitamme siinä mielessä, että he ovat
lahjoittaneet meille pohdintojensa hedelmät. He ovat siis
toimineet meille polkuna ja apuvälineenä: heidän avustuksellansa me olemme päässeet käsiksi paljoon sellaiseen tietoon,
jonka todellinen luonne jäi heiltä itseltään piiloon.
Näin on erityisesti sen vuoksi, ettei kukaan yksittäinen
ihminen ole edes ahkeran pyrkimyksen tuloksena päässyt
totuuteen, so. siihen, mitä totuus ansaitsisi – eivät kaikki
yhteenlaskettunakaan. (Tämä on vaikuttanut ilmeiseltä paitsi
itselleni, myös minua edeltäneille merkittäville filosofeille
muista kieliperheistä.) Pikemminkin on niin, että jokainen
heistä joko ei ole tavoittanut mitään tai on päässyt kiinni vain
vähään suhteessa siihen, mitä totuus ansaitsisi. Kuitenkin
kun ne vähäiset asiat, jotka jokainen erikseen on totuudesta
tavoittanut, kootaan yhteen, saadaan jotakin suunnattoman
arvokasta.
Meidän tulee olla suuresti olla kiitollisia niille, jotka ovat
antaneet meille vaikka vähänkin totuudesta, niistä puhumattakaan, jotka ovat antaneet paljon. Hehän ovat jakaneet kanssamme pohdintojensa hedelmät ja tällä tavoin helpottaneet
pääsyämme varsinaisten, siihen asti piilossa pysyneiden tutkimusaiheiden luo. Tämä on käynyt eritoten sitä kautta, että
he ovat auttaneet meitä löytämään ne premissit, jotka ovat
tehneet totuuden tavoittamisen meille helpoksi. Ilman näitä
tienraivaajia ei edes keskittynyt tutkimus meidän aikanamme
olisi riittänyt saamaan kokoon niitä perustavia tosiasioita,
joista käsin me voimme edetä salaisissa tutkimuksissamme
aina johtopäätöksiin saakka.
Näin tietoa on kerääntynyt aikojen saatossa aikakausi
aikakaudelta aina meidän päiviimme saakka. Siihen on
vaadittu keskittynyttä tutkimusta, sinnikkyyttä ja rakkautta
tehtyä työtä kohtaan. Vaikka yksittäisen ihmisen elinikä olisi
kuinka pitkä, vaikka hän tutkisi asioita tarkkaan, vaikka hän
hahmottaisi asioita tarkasti ja vaikka hän rakastaisi työntekoa,
ei hän siltikään pystyisi elinaikanaan kokoamaan niin paljon
kuin mitä on koottu monta kertaa pidemmässä ajassa vastaavanlaisin menetelmin.7 Kuten Aristoteles, huomattavin
kreikkalaisista filosofeista on sanonut: ”Meidän tulee olla kiitollisia niiden isille, jotka ovat luovuttaneet käsiimme jonkin
totuuden: ovathan edelliset syynä jälkimmäisten syntymään.
Vielä kiitollisempia meidän tulee olla lapsille itselleen. Hehän
ovat tavoittaneet totuuden, ja heidän ansiostaan mekin yllämme siihen.”8 Kuinka kauniisti hän puhuikaan!
Meidän ei tule häpeillä sitä, että arvostamme totuutta, ei
liioin sitä, että tartumme siihen kiinni, mistä vain saamme
– vaikka sitten kaukaisten rotujen ja vieraiden kansojen keskuudesta.9 Yksikään asia ei näet käy totuuden etsijän mielessä
totuuden edelle: hän ei väheksy totuutta eikä vähättele sitä,
joka sen lausuu tai välittää. Totuus ei paina ketään alas, vaan
kaikki se ylevöittää.

Koska tahdon innokkaasti lajilleni10 sitä täydellisyyttä,
joka totuudessa piilee, näen tämän kirjan puitteissa hyväksi
seurata tapaa, joka minulle on muodostunut kaikkien tutkimusaiheiden kohdalla. Esitän toisin sanoen kokonaisuudessaan ja mahdollisimman suoraan ja helpossa muodossa sen,
mitä muinaiset ajattelijat ovat aiheesta sanoneet: täydennän
lisäksi parhaan kykyni mukaan ja ajan tapaa ja kieltä noudattaen sen, mitä he eivät ole selittäneet kokonaisuudessaan.
Tunnustan samaan hengenvetoon, että tehtävääni hankaloittaa se, että tahdon pidättäytyä pitkistä väittelyistä, joiden
avulla vaikeaselkoisia ongelmia yleensä ratkotaan.
Aion myös visusti välttää niitä tulkintoja, joita ovat
esittäneet monet, jotka tänä maailmanaikana ovat kuuluisia
teoreettisesta tarkastelutavasta, mutta joille totuus on siitä
huolimatta vieras. Näiden ihmisten pään päälle on ilman ansiota soviteltu totuuden kruunua: silti he ovat ymmärtäneet
vain vähän totuuden tavoittelun tavoista ja siitä, millaiset kaikille yhteiset näkemykset ja arviot sopivat majesteetin arvolle.
Näin on siksi, että heidän petosielussaan11 asustaa saastainen
kateus, joka verhoaa ja sumentaa heidän teoreettisen näkökykynsä totuuden valolta. Niitä, jotka ovat päässeet osalliseksi
inhimillisestä onnesta, pitävät siis uhkarohkeina ja vaarallisina
vihollisina ne, joiden oma onnen tavoittelu loppuu lyhyeen ja
jotka jäävät siinä rannalle!12
Näin he puolustavat valtaistuimia, jotka he ansiotta pystyttivät saadakseen toimia johtajina ja käydäkseen kauppaa
uskolla. Silti juuri uskoa heiltä puuttuu. Joka näet käy jollakin asialla kauppaa, myy sen ja joka myy jotakin, sillä ei
sitä enää ole. Siis sillä, joka käy uskolla kauppaa, ei itsellään
ole uskoa. Onkin oikein, että siltä, joka vastustaa asioiden
todellisen laidan tietämistä ja kutsuu sitä epäuskoksi, itseltään
riistetään usko.13
Asioiden todellisen luonnon tietäminen koostuu siitä,
että tiedetään Jumalan herruus, ykseys ja hyvyys sekä kaikki
se, mikä on hyödyksi ja miten siihen päästään. Samoin ymmärretään, miten vahingollisesta pysytellään etäällä ja miten
sitä tulee varoa. Tosi lähettiläät toivat Jumalalta (olkoon Hän
suuresti ylistetty) lahjana tiedon siitä, miten kaikki tämä
saavutetaan. Todelliset lähettiläät – Jumala heitä siunatkoon!
– vahvistivat yhden Jumalan herruuden sekä sen, että meidän
tulee pitäytyä hyveissä, jotka miellyttävät Häntä ja karttaa
paheita, jotka ovat hyveen vastakohta sekä itsessään että vaikutuksiensa osalta.
Totuuden omaavilta vaaditaan omistautumista tälle kallisarvoiselle omaisuudelle. Kuten edellä totesin ja kuten tässä nyt
toistan, meidän tulee antautua kaikin voimin tavoittelemaan
totuutta. Vastapuolenkin lausunnot edellyttävät välttämättä
totuuteen pyrkimistä. Hehän eivät voi välttää sanomasta, että
totuuteen pääseminen joko on tai ei ole välttämätöntä.14 Jos
he sanovat totuuteen pääsemisen olevan välttämätöntä, heiltä
vaaditaan sen tavoittelemista; jos he taas väittävät, ettei se ole
välttämätöntä, heiltä edellytetään tämän perustelemista ja sitä,
että väite todistetaan tieteellisesti.15 Perustelut ja tieteellisten
todistusten esittäminen puolestaan kuuluvat asioiden todellisen laidan tietämisen piiriin. Näin vastustajienkin kielet
laulavat sen puolesta, että tavoiteltaisiin totuuteen pääsemistä,
ja heiltäkin edellytetään asialle omistautumista.
Jumala tuntee salatuimmat mietteeni: Hän tietää, miten
tarmokkaasti pyrin löytämään todistuksen Hänen herruutensa puolesta ja selittämään Hänen ykseyttään. Hän tietää,
miten puolustan Häntä epäuskoisten vastustajien edessä

24 • niin & näin /

!""!#!$"!%&'&(()%%%&*

+(,-,&(().%++/00/)1

todistuksin, jotka nujertavat heidän epäuskonsa: ne repivät
hunnun heidän häpeällisten tekojensa yltä ja paljastavat
puutteet uskossa, jonka he ovat vetäneet ylleen. Pyydän
Jumalalta, että Hän ympäröisi minut ja sen, joka lähestymistapaani seuraa, lakkaamattoman mahtinsa suomalla turvalla;
edelleen pyydän, että Hän verhoaisi minut suojaavaan haarniskaan ja soisi avuksi miekkansa, jonka terä leikkaa syvältä
sekä väkevän, kaiken voittavan mahtinsa. Pyydän tätä, jotta
näin pääsisin lopulliseen tavoitteeseeni ja saisin olla totuuden
apuna ja totuudellisuuden tukena16 ja jotta näin voisin yltää
niiden tasolle, joiden tavoitteista Hän pitää ja joiden toimet
Hän hyväksyy. Jospa voisin yltää niiden joukkoon, joille Hän
lahjoittaa menestystä ja niihin, joille Hän suo voiton Jumalan
vastustajista: nämä kiistävät Hänen siunauksensa ja poikkeavat Häntä miellyttävältä totuudenmukaiselta polulta.
Päättäkäämme nyt tämä osio hyveiden Herran ja hyvien
tekojen vastaanottajan tuella.
Suomennos ja selitykset Taneli Kukkonen
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Selitykset
1.

2.

3.

4.
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Al-Mu‘tasim, jolle teos Ensimmäisestä filosofiasta on omistettu, oli kahdeksas abbasikalifi ja kuuluisan Hârûn al-Rashîdin poika: hän hallitsi
Bagdadissa vuosina 833–842. Al-Kindî oli tuttu hahmo hovissa ja muun
muassa opetti al-Mu‘tasimin poikaa Ahmadia.
Katso Aristoteles, Metafysiikka 1.2 ja 6.1. Al-Kindî puhuu inhimillisista
taiteenlajeista (arab. sinâ‘a = kr. tekhnê) erotukseksi ”jumalallisesta
taidosta”, toisin sanoen profetiasta. Todellisuuden tuntemisen tehtävän
ymmärtäminen ontologisesti oli tyypillistä aleksandrialaiselle koulufilosofialle.
Katso Aristoteles, Metafysiikka 2.1, 993b19–31. Ajatus, että ikuista
alkusyytä tarvitaan jatkuvasti ylläpitämään maailman olemassaoloa,
on uusplatonistista perua. Muslimit löysivät sille vastineen Koraanin
jakeesta 28:88: ”Kaikki muu on katoavaista paitsi Hänen kasvonsa.”
Kun Jumala kääntää kasvonsa luomakunnan puoleen, se on olemassa;
mutta jos Jumala päättää kääntää kasvonsa pois, vaipuu kaikki muu
välittömästi olemattomuuteen. Vastaava tapa käsittää ensimmäisen
Tosiolevan ja luodun todellisuuden suhde esiintyy muun muassa alGhazâlîn (k. 1111) teoksessa Jumalan 99 kaunista nimeä (nimi al-Haqq,
”Tosi”: suomennos ilmestyy, Basam Books, 2003).
Kaksi neljän kohdan listaa eivät oikein vastaa toisiaan, minkä vuoksi
olen numeroinut ne eri tavoin. Ensimmäinen luettelo on tavanomainen aristoteelinen neljän syyn jaottelu (katso Fysiikka 2.3); toisessa luettelossa aineellinen syy häviää ja sen tilalla olevaisten jaottelu muodollisten tekijöiden nojalla tarkentuu suvun ja lajin mukaan tapahtuvaksi.
Samat muotoilut löytyvät Porfyrioksen Eisagôgêsta (Bussen laitos 1887,
2–3).
Päämääräsyytä pidettiin arabialaisessa filosofiassa yleisesti ensisijaisena ja viimekätisenä (Avicenna muun muassa muotoili asian niin,
että päämääräsyy on ”kaikkien syiden syy”), kahdesta syystä. Ensinnä
elävän olennon tietoisessa toiminnassa päämäärä on syynä muille liikkeille, toiseksi aristoteelisessa katsannossa Ensimmäinen Liikkumaton
Liikuttaja (so. Jumala) on kaiken tavoittelun perimmäinen kohde ja
siten saattaa maailman liikkeeseen. Jumalasta päämääräsyynä arabialaisessa filosofiassa katso Kukkonen (2000).
Millä tavoin kaikki tietämys sisältyy metafysiikkaan? Mahdollisia
vastauksia on ainakin kaksi. Mikäli ensimmäinen filosofia tarkastelee
”olevaa olevana” (katso Aristoteles, Metafysiikka 4.1), silloin ensimmäisen filosofian tutkimusala kattaa kaiken olevaisen. Tällöin alkusyistä
haetaan ensisijaisesti muodollista syytä, sitä, minkä nojalla jokin on
juuri sitä, mitä se on (katso esim. Toinen analytiikka 2.1). Mutta tutkimuksen kohteena voi olla myös vaikuttavien ja/tai päämääräsyiden
ketjussa ensimmäinen (vrt. Metafysiikka 2.2), so. Jumala (Metafysiikka
12.6–9; vertaa 6.1). Tällöin metafysiikan tehtäväksi tulee jäljittää kaikki
Jumalaan ja johtaa kaikki Jumalasta. Aristoteleen Metafysiikkaan
sisältyvä jännite tuli arabialaisessa filosofiassa keskeiseksi: katso Gutas
(1988), 238–254. Al-Kindî oli taipuvainen painottamaan jälkimmäistä
tulkintaa, so. pitämään metafysiikkaa teologiana: silti ainakin yhdessä
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mielessä myös ”olevan tutkiminen olevana” sisältyy hänen metafysiikkaansa. Kun Jumala antaa kaikelle ykseyden, ts. yhdistää erilaiset
määreet yhden substanssin alle, hän vasta tekee niistä jotakin tiettyä (kr.
tode ti) eli lahjoittaa substansseille niiden substanssin luonteen.
Viimeinen väite voidaan tulkita kolmella tavalla. (i) Aristoteelisessa
luonnonfilosofiassa aika määritellään liikkeen luvuksi varhaisemman
ja myöhemmän mukaan (Fysiikka 4.11, 220a24–26): koska uloimman
taivaankannen kehäliike tarjoaa viitekehyksen kaikille muille (4.14,
223b12–24), voidaan Ensimmäistä Liikkumatonta Liikuttajaa pitää
ajan kulumisen puitteiden aiheuttajana. (ii) Platonistisessa perinteessä
ajateltiin, että ajan lakien alainen muuttuva maailma saa olemisensa
ikuisista, ts. ajattomista prinsiipeistä käsin. Uusplatonisteille tämä
prosessi oli jatkuva ja ainainen, vailla alkua ja loppua; (iii) al-Kindî kuitenkin ajatteli luomisteologian perinteisen tulkinnan mukaisesti, että
maailmalla on ajallinen alkunsa rajallisessa menneisyydessä. Ensimmäinen syy siis edeltää ajattomuudessaan kaikkea aikaa, jonka kuluminen
puolestaan alkaa samalla kuin maailman liikkeidenkin.
Arabialaisessa ajattelussa korostettiin mielellään sitä, että erityisesti
vaikeiden aihepiirien kyseessä ollen tieto voi karttua ainoastaan hitaasti,
ajan myötä ja sukupolvien saatossa. Al-Kindî teroittaa samaa tähtitieteellisen tiedon yhteydessä selittäessaan Ptolemaioksen Almagestia:
vertaa al-Ghazâlîn omaelämäkerran viimeistä lukua, teoksessa Totuuden etsijät.
Edeltävä pitkä jakso nojaa vahvasti Metafysiikan 2. kirjan ensimmäiseen
lukuun: tätä nimenomaista lausahdusta, joka esitetään ikään kuin suorana lainauksena, ei kuitenkaan löydy sieltä sellaisenaan.
Tästä alkaa hahmottua al-Kindîn johdannon poleeminen tehtävä:
filosofia on vieras, kreikkalainen tiede, jonka omaksuminen osaksi
islamilaista kulttuuria tulee erikseen perustella. Vielä Ibn Rushd (lat.
Averroës, 1126–1198) turvautuu samantapaiseen päättelyyn käsitellessään Viisauden ja Lain, so. filosofian ja uskonnon suhdetta. Koska
todellisuuteen eli luomakuntaan tutustuminen on ihmisen tehtävä ja
Koraanin asettama velvollisuus ja koska filosofia tarjoaa tähän parhaat
välineet, ei sitä tule kieltää eikä sen harjoittajia missään kulttuuripiirissä halveksua. Katso Fasl al-maqâl, 1–8.
So. ihmiskunnalle, joka maan päällä ainoana kykenee teoreettiseen
ajatteluun ja jonka lajityypillinen täydellisyys kytkeytyy tähän.
Al-nafs al-bahîmiyy: kunniaa hakeva intosielu l. toinen kurittomista
hevosista Platonin Faidroksen kuuluisassa valjakkovertauksessa. Kateus
on yksi intosielun passioista tai paheista.
Erityinen inhimillinen onni syntyy luonnollisesti itse filosofian oikeanlaatuisesta harjoittamisesta. Al-Kindî ei siis kiistä, etteivätkö eläinsielun
ja halujen tyydyttämisen parissa askaroivat ihmiset saattaisi itse pitää
itseään onnellisina, hän vain väittää, ettei tämä ole ihmiselle erityisesti
ja lajityypillisesti kuuluvan onnen lähde.
Al-Kindî pilkkaa tässä ilmeisen avoimesti aikansa uskonnollisia auktoriteetteja. Siitä, ovatko kyseessä lainoppineet vai spekulatiivisemman
teologian harjoittajat eli mutakallimit, on vaikea päästä selvyyteen.
Kolmannen poissuljetun lain mukaisesti.
Väitteelle täytyy toisin sanoen esittää burhân, so. aristoteelinen
demonstraatio, joka etenee välttämättömyyden voimalla: katso Aristoteles, Toinen analytiikka.
Miellyttävän nöyrästi asetettu tavoite muistuttaa Sokrateen Theaiteoksessa ilmaisemaa toivetta saada toimia viisauden kätilönä.
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