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  و انكار جاودانگِى شخصى

و   )نفس عاقله (رشدی وحدت عقل 
  جاودانگِى شخصى

  ∗∗∗∗حسن يوسفيان

حمالت تنـد مقامـات  يالدیم يزدهمرشد كه در قرن س
) نفس عاقلـه(وحدت عقل  ىساخت، آموزO فلسف

 يانرشـد ابن. اند دانسـته یفـرد ىاست كه الزمۀ آن را انكار جاودانگ
 يـنو ا ىزمـان از آن آمـوزO فلسـف دفـاع هم 

امكـان حـق بـودن دو گـزارO متنـاقض در دو 
ارسطو دربارO عقل  يدگاهآموزه، د ينا ىخاستگاه اصل

 اردر كنـ -رشد از سخنان ارسطو، عقل فعـال 
اسـت كـه هنگـام مـرگ، از بـدن انسـان جـدا 

نكته كه هر يك  ينحال با توجه به ا. گيرد شود و حيات جاويدان خود را پى مى
و عقل منفعل هر شخص نيز همـراه بـدن (از آدميان عقل فعال مخصوص خود ندارد 

كه چرا الزمۀ آموزO وحدت عقـل  ريمب به حقيقت اين مسئله پى مى
  . اند

    .وحدت عقل، جاودانگى فردی، معاد
                                         

∗ hasanusofian@gmail. com 
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و انكار جاودانگِى شخصى  )نفس عاقله (رشدی وحدت عقل  آموزO ابن

رشدی وحدت عقل  آموزG ابن
جاودانگِى شخصىانكار 

حسن يوسفيان

  چكيده
رشد كه در قرن س منسوب به ابن يماز تعال يكى
ساخت، آموزO فلسف ينىالت يانرشد را متوجه ابن يساكل

است كه الزمۀ آن را انكار جاودانگ ياندر همۀ آدم
 یو گـاه بـرا يرفتهمالزمه را پذ ينخود ا

امكـان حـق بـودن دو گـزارO متنـاقض در دو (دوگانـه  يقتحق يۀبه نظر ينىاعتقاد د
خاستگاه اصل. اند پناه برده) ساحت مختلف

رشد از سخنان ارسطو، عقل فعـال  ابن يربر اساس تفس. فعال و منفعل است
اسـت كـه هنگـام مـرگ، از بـدن انسـان جـدا  ىاز عقـول انسـان ىعقل -عقل منفعل 

شود و حيات جاويدان خود را پى مى مى
از آدميان عقل فعال مخصوص خود ندارد 

به حقيقت اين مسئله پى مى) رود ن مىاز ميا
اند را انكار معاد و جاودانگى فردی دانسته

  ها واژه كليد
وحدت عقل، جاودانگى فردی، معاد  رشد، ابن

                                                          

08/08/1389: تاريخ تأييد        1389/ 20/06: تاريخ پذيرش



بـا صـدور   )م1279متوفـای  ( 1ميالدی، اسقف شهر پاريس، استفن تامپيـه
: اسـت  رشديان را محكوم كرد كه آمـوزO زيـر از آن جملـه
ايـن . »تك آدميان را عقلى مخصوص به خـود نيسـت

ز آغاز بـا ا ـاند  كه انكار جاودانگى فردی و ثواب و عقاب اخروی را از لوازم آن دانسته
مــتكلم   )م1274-1225 (كــه تومــاس آكوينــاس  رو شــده اســت، چنان

 .See Aquinas, 1975, ch. 59 - 73; & 1991, pp)برجستۀ مسيحى، بارها در آثار خود به نقـد آن پرداختـه

بـه نگـارش  2عقـلانـدر وحـدت باره با عنوان  ميالدی كتابى مستقل در اين
  : نويسد

اكنون مدت زمانى طوالنى است كه دربارO عقل خطايى رواج يافتـه كـه ريشـه در 
ايم؛ اما  مطالب زيادی نوشته] نظريه[ما پيش از اين در رد اين 

جا كه چنين اشتباهاتى در اين موضوع همچنان گستاخانه رويـاروی واقعيـت 
مـا ... . بنويسـيم] مطـالبى[گر در رد اين خطا گيرند، قصد داريم يك بار دي

در پى آنيم كه نشان دهيم ديدگاه يادشده درست به همـان انـدازه كـه بـر خـالف 
  (McInerny, 1993, p. 19). های دينى است، با اصول فلسفى ناسازگار است 

پـردازد كـه  ىرشـديانى م آكويناس در اواخر همين كتاب با شگفتى تمام به نقل سخن زيـر از ابن
  : انگارند دانند و در همان حال، حقايق دينى را در تعارض با حقايق فلسفى مى

 جــهينت یضــرور ىبــه صــورت ىمــن از راه اســتدالل عقلــ
قاطعانه خالف آن را ، ىمانيلحاظ ا است؛ اما به ىكيكه عقل از نظر تعداد 

(ibid., p.  
دانند كـه  رشديان را معموالً متوجه دو نفر مى ابن  های كليسايى در محكوميت

ترين كســانى اســت كــه  وی يكــى از اصـلى. اســت
كـه خـود  محكوم شـده اسـت؛ چنان  )نوشتۀ آكويناس

سيگر در فصل هفـتم ايـن . را در پاسخ به آكويناس نوشته است
را » شـود؟ های آدميان متكثر مى تعداد بدن آيا نفس عاقله به

كنيم و نظر عقـل را  جا صرفاً كاری فلسفى مى كند كه ما در اين
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  مقدمه
ميالدی، اسقف شهر پاريس، استفن تامپيـه 1270در دهم دسامبر سال 

رشديان را محكوم كرد كه آمـوزO زيـر از آن جملـه ای، سيزده آموزه از تعاليم ابن اعالميه
تك آدميان را عقلى مخصوص به خـود نيسـت تنها يك عقل در جهان وجود دارد و تك«

كه انكار جاودانگى فردی و ثواب و عقاب اخروی را از لوازم آن دانسته ـآموزه 
ــه مخالفت رو شــده اســت، چنان هــای فراوانــى روب

برجستۀ مسيحى، بارها در آثار خود به نقـد آن پرداختـه
ميالدی كتابى مستقل در اين 1270و در سال  )113-116

نويسد وی در آغاز اين كتاب مى. آورده است در
اكنون مدت زمانى طوالنى است كه دربارO عقل خطايى رواج يافتـه كـه ريشـه در 

ما پيش از اين در رد اين ... . رشد دارد آثار ابن
جا كه چنين اشتباهاتى در اين موضوع همچنان گستاخانه رويـاروی واقعيـت  از آن

گيرند، قصد داريم يك بار دي قرار مى
در پى آنيم كه نشان دهيم ديدگاه يادشده درست به همـان انـدازه كـه بـر خـالف 

های دينى است، با اصول فلسفى ناسازگار است  آموزه
آكويناس در اواخر همين كتاب با شگفتى تمام به نقل سخن زيـر از ابن

دانند و در همان حال، حقايق دينى را در تعارض با حقايق فلسفى مى خود را مسيحى مى
مــن از راه اســتدالل عقلــ:] گوينــد رشــديان مى ابن[
كه عقل از نظر تعداد  رميگ ىم
(p. 143, ch. 5, part 123 رميپذ ىم

های كليسايى در محكوميت حملۀ اصلى اعالميه
اســت  )م1282-1240 ( 3تـرين آنهــا ســيگر برابـانتى مهم

نوشتۀ آكويناس (» اندر وحدت عقل«شان در رسالۀ  ديدگاه
را در پاسخ به آكويناس نوشته است» دربارO نفس عاقله«وی نيز رسالۀ 
آيا نفس عاقله به«گويى به اين پرسش كه  رساله، پاسخ

كند كه ما در اين با عباراتى بدين مضمون آغاز مى
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  : افزايد سپس مى. آن مهر تأييد بزنيمبودن  »حق«
هرگـز فريـب ] دينـى آمـده و انسـان راهای  در آموزه

با ايـن همـه، . شوند های آدميان متكثر مى دهد، نفوس عاقله برحسب تكثر بدن
بـر . انديشـند ای ديگر مى گونه به] اند و نظری متفاوت ارائه داده

طبق فلسفه، ماهيتى كه در هستى خود مجـرد از مـاده اسـت، بـا تكثـر مـاده متكثـر 

ها دربـارO  كند كه وی خود مـدت سيگر در قسمت ديگری از رسالۀ يادشده به اين نكته اشاره مى
بـاره چگونـه  در اين] ارسـطو [=فيلسـوف «و » پاسخ عقـل بـه ايـن پرسـش چـه توانـد بـود
دينـى هنگام چنـين ترديـدی، بايـد بـه ايمـان «: افزايد
  .(Siger, ch. VII)» بند بمانيم كه برتر از هر استدالل بشری است

شود، بـه  نهاده مى بر اساس اين ديدگاه، آدمى هنگامى كه پروای دين ندارد و به عقل خود وا
جا كه خداوند فراتر از قوانين  نمايند؛ اما از آن ناپذير مى

آميز خود، چيـزی را تحقّـق بخشـد  تواند در آنها تصّرف كند و با مداخلۀ معجزه
(Pine, 1973. ل، انديشۀ فيلسوف، وی را به ايـن برای مثا

خداونـد «در وجود همۀ آدميان حاضر است؛ ولى  
 .Copleston, 1972, v. 2, p. 436 (»بخشد آميز آنچه را كه ذاتاً يگانه است، كثرت مى

يكى دينى  (رای برقراری آشتى ميان آنچه دو حقيقت متعارض 
 در پـى آنـيم  ًجا صرفا ما در اين. اند، نيازمند نوشتاری مستقل است

پيشـتر . رشد را دربارO وحدت عقل و جاودانگى فـردی انسـان بررسـى كنـيم
از نظـر  -كـه خاسـتگاه اصـلى ايـن نظريـه اسـت -

مطلـب كـه در كـل عـالم طبيعـت،   ارسطو در فصل كوتاهى از رسالۀ نفس، پس از اشاره بـه ايـن
» علتى فاعلى«در كنار  ـ تواند همه چيز باشد كه بالفعل چيزی نيست و بالقوه مى

 

 

«كه بر  كاويم؛ بى آن دربارO موضوع يادشده مى
در آموزه[يقيناً بر طبق آن حقيقت كه 

دهد، نفوس عاقله برحسب تكثر بدن نمى
نظری متفاوت ارائه داده[برخى از فيلسوفان 

طبق فلسفه، ماهيتى كه در هستى خود مجـرد از مـاده اسـت، بـا تكثـر مـاده متكثـر 
   .شود ىنم

سيگر در قسمت ديگری از رسالۀ يادشده به اين نكته اشاره مى
پاسخ عقـل بـه ايـن پرسـش چـه توانـد بـود«كه  اين
افزايد آنگاه مى. در ترديد بوده است» انديشيده مى
بند بمانيم كه برتر از هر استدالل بشری است پای

بر اساس اين ديدگاه، آدمى هنگامى كه پروای دين ندارد و به عقل خود وا
ناپذير مى يابد كه حقيقى و خدشه نتايجى دست مى
تواند در آنها تصّرف كند و با مداخلۀ معجزه طبيعى است، مى

(v. 2, p 33 ,1973يافتنى نيست  كه برای عقل دست

  )نفس ناطقه (رساند كه تنها يك عقل  نتيجه مى
آميز آنچه را كه ذاتاً يگانه است، كثرت مى به صورتى معجزه

& v. 3, pp. 4-5(.  
رای برقراری آشتى ميان آنچه دو حقيقت متعارض رشديان ب ، تالش ابنحال هر به

اند، نيازمند نوشتاری مستقل است خوانده شده  )و ديگری فلسفى
رشد را دربارO وحدت عقل و جاودانگى فـردی انسـان بررسـى كنـيم كه ديدگاه خود ابن

- و منفعـلسخنان ارسطو را دربـارO عقـل فعـال 
  . گذرانيم مى

  عقل فّعال و منفعل از ديدگاه ارسطو
ارسطو در فصل كوتاهى از رسالۀ نفس، پس از اشاره بـه ايـن

كه بالفعل چيزی نيست و بالقوه مىـ را » ماده«همواره 



  : نويسد سازد، مى خارج مىبودن  بخشد و آن را از قوه
و در واقـع، از . واجب است كه در نفس نيز قائل به چنين فصـول مميـزی باشـيم

گـردد  تمام معقوالت مى] خود[دهيم كه چون  يك طرف در آن عقلى را تمييز مى
] مشابه علت فاعلى است؛ زيرا كـه[ست؛ و از طرف ديگر، عقلى را كه 

ای اسـت كـه مشـابهت بـه نـور  كه ملكه به اعتبار اين
هـای بالفعـل تغييـر  هـای بـالقوه را بـه رنگ دارد؛ زيرا كه به يك معنا نور نيز رنگ

فـارق و غيـر منفعـل و و همين عقل است كه چون بالـذات فعـل اسـت، م
عاری از اختالط است؛ زيرا كه همواره فاعـل اشـرف از منفعـل و مبـدأ اشـرف از 

. انديشد انديشد و گاهى نمى توان گفت كه اين عقل گاهى مى
و تنهـا او . و فقط وقتى كه مفارق شود، چيزی جز آنچه بالذات همان است، نيست

همه، چون اين عقل نامنفعل است، يادآوری   با اين. است
، م1980ارسـطو، (برای ما حاصل نيست؛ در صورتى كه عقل منفعل فسادپذير اسـت 

  .))آ 430/ 
 5.دار پديد آمده كـه هنـوز بـه سـرانجام نرسـيده اسـت

عقلـى كـه : يـابيم سطو آن است كه با تأمل در وجود انسان رد پای دو عقـل را مى
توان آنها  كه مى-وی برای اين دو عقل . همچون علت فاعلى است، و عقلى كه همانند ماده است

-ناميـد 
شـمارد كـه برخـى از آنهـا  هـايى بـر مى ويژگى 6

اما به كمـك عقـل فعـال كـه ذاتـاً امـری بالفعـل اسـت، 
  . دشوهمۀ معقوالت ] در اثر اتحاد عالم و معلوم

كار نـور هماننـد كـرد؛ اگـر  تـوان بـه بخشى به عقل منفعل را مى
  7.القوه دارند و قابل ديدن نيستند

گاه از انديشـيدن بـاز  هيچ 8تواند از بدن جدا شود، مى
  9.همچنين عقل فعال را توان يادآوری نيست

  عقل فّعال، موجودی مستقل يا بُعدی از ابعاد عقل انسان؟
گويى به آن، شارحان ارسـطو را در دو گـروه اصـلى جـای داده، ايـن 
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بخشد و آن را از قوه كه به ماده فعليت مى يابيم  مى
واجب است كه در نفس نيز قائل به چنين فصـول مميـزی باشـيم... 

يك طرف در آن عقلى را تمييز مى
ست؛ و از طرف ديگر، عقلى را كه مشابه ماده ا

به اعتبار اين 4كند؛ همۀ آنها را احداث مى
دارد؛ زيرا كه به يك معنا نور نيز رنگ

و همين عقل است كه چون بالـذات فعـل اسـت، م. دهد مى
عاری از اختالط است؛ زيرا كه همواره فاعـل اشـرف از منفعـل و مبـدأ اشـرف از 

توان گفت كه اين عقل گاهى مى و نمى... . ماده است
و فقط وقتى كه مفارق شود، چيزی جز آنچه بالذات همان است، نيست

است است كه فناناپذير و ازلى
برای ما حاصل نيست؛ در صورتى كه عقل منفعل فسادپذير اسـت 

/  5دفتر سوم، فصل ( 228-225ص
دار پديد آمده كـه هنـوز بـه سـرانجام نرسـيده اسـت در شرح اين عبارت كوتاه اختالفاتى دامنه

سطو آن است كه با تأمل در وجود انسان رد پای دو عقـل را مىظاهر سخنان ار
همچون علت فاعلى است، و عقلى كه همانند ماده است

ناميـد » عقل منفعـل«و » عقل فعال«را به ترتيب 
  : اند چنين

اما به كمـك عقـل فعـال كـه ذاتـاً امـری بالفعـل اسـت، امری بالقوه است؛  عقل منفعل  )الف
در اثر اتحاد عالم و معلوم[تواند از قوه به در آيد و  مى

بخشى به عقل منفعل را مى كار عقل فعال در فعليت  )ب
القوه دارند و قابل ديدن نيستندها وجودی ب نوری نباشد، رنگ

مى ـبر خالف عقل منفعل  ـعقل فعال   )ج
همچنين عقل فعال را توان يادآوری نيست. ايستد و فناناپذير و ازلى است نمى

عقل فّعال، موجودی مستقل يا بُعدی از ابعاد عقل انسان؟
گويى به آن، شارحان ارسـطو را در دو گـروه اصـلى جـای داده، ايـن  شى كه پاسخترين پرس مهم
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است كه آيا عقل فعال بُعدی از ابعاد عقل انسانى است، يا موجود مستقلى كـه جايگـاه اصـلى آن 
های گذشته تاكنون همواره برخـى از محققـان بـر ايـن نكتـه 

قـوام صـفری، : نـك(» عقل فعال چيزی غير از عقل انسان نيست
داننـــد و از  در مقابـــل، گروهـــى ديگـــر عقـــل فعـــال را جـــدای از انســـان مى

ـ برخى از افـراد دسـتۀ دوم . دهند هماننـد اسـكندر  ـ
؛ 94، ص1349داوودی، : نـك(  سـازند عقل فعال را بر خـدا منطبـق مى
آن را دهمين عقـل از  -  )ق. ه339 -259(همچون فارابى 

شمارند كه موجودات عالم طبيعت، فيض االهى را با وساطت آنـان دريافـت 
های ارسـطو  كـه تـا چـه مقـدار بـا انديشـه بـا قطـع نظـر از اين

د در دفـاع از توانـ خـود ابهـام چنـدانى نـدارد، و حتـى از نظـر وی مى
رشـد و  امـا هنگـامى كـه بـه ابن. كار آيـد سازی مسئلۀ وحى نيز بـه

نظر از ابهامـات نهفتـه در  خوريم كـه صـرف مى رسيم، به تفسيری از سخنان ارسطو بر
و بـرای دفـاع از آن  رفتـه  شـمار  های الحـاد فيلسـوفان بـه

 -كـه اشـاره شـد چنان -اين نسبت الحاد  12.ای جز توسل به نظريۀ حقيقت دوگانه نبوده است
را انكار جاودانگى فردی و ثـواب و عقـاب ديدگاه 

شـورای  (يسـايى ميالدی يكى از شـوراهای كل 1512
كنيم بـا تكيـه بـر  ، در ادامه تـالش مـىحال هر به 14

  . رشدی به دست دهيم ترين آموزO ابن

  رشد دربارG وحدت عقل و جاودانگى شخصى
عال را از جايگاه وااليى كه كسانى چـون فـارابى بـرای آن 
و آن را به عنوان عقلى از عقـول انسـانى، در كنـار عقـل منفعـل 

بر خـالف عقـل  ـاين دو عقل نيست؛ عقل فعال بودن 
حـال اگـر . گيرد شود و حيات جاويدان خود را پى مى
و عقل منفعِل هـر  (اين نكته را بيافزاييم كه هر يك از آدميان عقل فعالى مخصوص به خود ندارد 

بـريم  مى به حقيقت اين مسـئله پـى 17 )رود همراه بدن از ميان مى

 

 

است كه آيا عقل فعال بُعدی از ابعاد عقل انسانى است، يا موجود مستقلى كـه جايگـاه اصـلى آن 
های گذشته تاكنون همواره برخـى از محققـان بـر ايـن نكتـه  خارج از وجود انسان است؟ از زمان

عقل فعال چيزی غير از عقل انسان نيست«از نظر ارسطو  اند كه تأكيد ورزيده
در مقابـــل، گروهـــى ديگـــر عقـــل فعـــال را جـــدای از انســـان مى 10..)338، ص1382

دهند آن نيز همين تفسير را ارائه مىبودن  »مفارق«
عقل فعال را بر خـدا منطبـق مى -   )م200متولد حدود  (افروديسى 

Ross, 1974, p. 152(  همچون فارابى  -اما گروهى ديگر از آنان
شمارند كه موجودات عالم طبيعت، فيض االهى را با وساطت آنـان دريافـت  ای مى عقول دهگانه

ـ جا  سخن فارابى در اين. كنند مى بـا قطـع نظـر از اين ـ
خـود ابهـام چنـدانى نـدارد، و حتـى از نظـر وی مى به خـودی ـهماهنگ باشد 

سازی مسئلۀ وحى نيز بـه ويژه معقول معتقدات دينى و به
رسيم، به تفسيری از سخنان ارسطو بر پيروانش مى

های الحـاد فيلسـوفان بـه ترين نشـانه ها يكى از اصلى ، تا قرن11آن
ای جز توسل به نظريۀ حقيقت دوگانه نبوده است چاره
ديدگاه ست كه يكى از پيامدهای اصلى اين رو از آن

1512 در سالبر همين اساس،  13.اند اخروی دانسته
14.اين نظريه را محكوم كرده است  )التران پنجم

ترين آموزO ابن رشد، تصويری از اين معروف آثار خود ابن

رشد دربارG وحدت عقل و جاودانگى شخصى ديدگاه ابن
عال را از جايگاه وااليى كه كسانى چـون فـارابى بـرای آن رشد عقل ف آيد كه ابن چنين به نظر مى

و آن را به عنوان عقلى از عقـول انسـانى، در كنـار عقـل منفعـل  15كشد اند به زير مى ترسيم كرده
بودن  رتبه اين سخن البته به معنای هم 16.نشاند مى

شود و حيات جاويدان خود را پى مى جدا مىهنگام مرگ از بدن انسان  ـمنفعل 
اين نكته را بيافزاييم كه هر يك از آدميان عقل فعالى مخصوص به خود ندارد 

همراه بدن از ميان مى ـكه اشاره شد  چنان ـشخص نيز 



در واقـع، بـر اسـاس ايـن  18.اند عـاد و جـاودانگى فـردی مـتهم شـده
  19.است  )عقل فعال = (ماند، يك امر مجرد كلى 

است » يك عقل«آيد كه انسان تنها دارای  چنين بر مى
بـر  آكوينـاساز سوی ديگـر،  20.شود ناميده مى» منفعل

را ممكـن تنها عقل فعال، بلكه عقـل  نه ـبه تبعيت از پيشوای خود 
كاپلستون گويا با تأثيرپـذيری از همـين سـخنان  21.

ها يـك عقـل واحـد  اين آموزه كه عقل منفعل، همانند عقل فعـال، در همـۀ انسـان
طـوری  دهد؛ به است و هنگام مرگ فقط اين عقل وحدانى به حيات خود ادامه مى

دهم يـك اصـل اعتقـادی شـود، در قـرن سـيز كه جاودانگى شخصى فرد انكار مى
رشـدی از ارسـطو  و چون اين آموزه بـا تفسـير ابن. شد

، 2، ج1387كاپلســتون، (رشــديان معــروف شــدند  شــد، مــدافعان آن بــه ابن

كـه بـه ترتيـب در سـخنان آكوينـاس و كاپلسـتون 
روند؛ بـر ايـن اسـاس، تفـاوتى ميـان  كار مى ديگر به

با اين حال، اتين ژيلسون ميان اين دو تعبير تمـايز قائـل شـده و در 
از نظـر   )عقـل منفعـل (كـه يكـى از آنهـا كنار عقـل فعـال از دو عقـل ديگـر سـخن گفتـه اسـت 

  : واحد و فناناپذير) عقل ممكن
. اين عقـل منفعـل همـان خيـال اسـت... . پذيرد  رشد عقل منفعلى برای افراد مى

 عقـل 23.رود جا كه امری كامًال جسمانى است، با زوال بدن از ميان مى
  )يا خيـال (كه شناسايى را در آدمى پديد آورد، بايد اين عقل منفعل 

انجامـد كـه همـان  تماس اين دو عقل به پيدايش عقل سومى مى
وجه جسمانى نيست؛ ايـن عقـل قـوO  عقل هيوالنى به هيچ

 Oايـن نكتـه دچـار هـيچ اشـتباهى فيلسـوفان مدرسـى دربـار
رشد، نه تنها عقل فعال، بلكه حتى عقل  گويند كه در نظر ابن

اين عقل، فقط به همان اندازه به فرد تعلق ... . بالقوه نيز برای همۀ آدميان يكى است

 

 

هم
زد

پان
ل 

سا
/ 

ره
ما

ش
 

وم
س

 

34  

عـاد و جـاودانگى فـردی مـتهم شـدهرشديان به انكار م كه چرا ابن
ماند، يك امر مجرد كلى  ها باقى مى ديدگاه، آنچه پس از مرگ انسان

چنين بر مى رشد بنبا اين همه، از برخى از سخنان ا
منفعل«و به اعتباری ديگر » فعال«كه از يك نظر 

به تبعيت از پيشوای خود  ـرشديان  اين باور است كه ابن
.دانند ها مى واحد و مشترك ميان همۀ انساننيز 

  : گويد است كه مى
اين آموزه كه عقل منفعل، همانند عقل فعـال، در همـۀ انسـان

است و هنگام مرگ فقط اين عقل وحدانى به حيات خود ادامه مى
كه جاودانگى شخصى فرد انكار مى

شد ارسطوييان افراطى تلقى مى
شــد، مــدافعان آن بــه ابن تأييــد مى

  .)554-553ص
كـه بـه ترتيـب در سـخنان آكوينـاس و كاپلسـتون  ـ» عقل منفعـل«و » عقل ممكن«تعابيری چون 

ديگر به اغلب به صورت مترادف يك ـ 22آمده است
با اين حال، اتين ژيلسون ميان اين دو تعبير تمـايز قائـل شـده و در . آيد ديدگاه اين دو به نظر نمى

كنار عقـل فعـال از دو عقـل ديگـر سـخن گفتـه اسـت 
عقل ممكن (رشديان، متكثر و فناپذير است، و ديگری  ابن

رشد عقل منفعلى برای افراد مى ابن
جا كه امری كامًال جسمانى است، با زوال بدن از ميان مى خيال، از آن

كه شناسايى را در آدمى پديد آورد، بايد اين عقل منفعل  فعال برای اين
تماس اين دو عقل به پيدايش عقل سومى مى. را روشن گرداند

عقل هيوالنى به هيچ... . است 24عقل هيوالنى
فيلسـوفان مدرسـى دربـارO . عقالنى محـض اسـت

گويند كه در نظر ابن همۀ آنها مى: اند نشده
بالقوه نيز برای همۀ آدميان يكى است
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ن تـوا بنـابراين، نمى. سازد بدان متعلق اسـت دارد كه پرتوی كه جسم را نورانى مى
گفت كه جاودانگى آدمى عبارت است از جـاودانگى جـوهری معقـول كـه قـادر 

كـل آنچـه در افـراد آدمـى . است پس از مرگ بدن به بقـای خـويش ادامـه دهـد
جاودانه يا قادر به بقا است، در حقيقت متعلق به عقل فعال است و فقط بـه واسـطۀ 

  .)126-124، ص1386ژيلسون، 
ديگر  بـا وجـود اختالفـاتى كـه بـا يـك ـ» وحدت عقل

اند كـه الزمـۀ ايـن آمـوزه، انكـار جـاودانگى فـردی بـرای 
كـه  تصريح كرده و بـدون اين -به صورت مستقل  

تـوان هـر  فيلسوفان را بر اين باور دانسـته اسـت كـه نمى
بـا  - التهافـت تهافتوی در كتـاب  26.يك از افراد انسان را دارای نفسـى مخصـوص خـود دانسـت

ايـن بحـث نيـز آن را كه در خصـوص  (رشد  كه مخاطبى عام دارد و طبق مبنای عام ابن
: كند دليل اين مدعا را چنين بيان مى ـهر سخنى را نبايد در آن مطرح ساخت 

كـه در انسـانيت بـا -بنـابراين، آنچـه زيـد و عمـرو را 
خود نفس يا يكـى بر اين اساس، اگر . سازد، بدن مادی آنها است
. مانـد روند، جز يك نفـس بـاقى نمى ها از ميان مى
نور به تعداد اجسام نـورانى متعـدد بـه : توان نفس را به نور همانند كرد

پيوندنـد  هری به هـم مىهای ظا آيد؛ اما هنگامى كه بساط اجسام برچيده شود، همۀ كثرت
  . )134-131، صم1998رشد، 

رشد خود به اين سخنان باور دارد يا صرفاً در مقام نقـل ديـدگاه فيلسـوفان اسـت؟ آيـا 
كـه  را نشـانۀ آن دانسـت» هذا العلم ال سبيَل إلى افشـائه فـى هـذا الموضـع

رشد از تصريح به مقصود واقعى خود واهمه دارد؟ آيا انكار جاودانگى فردی با تأكيد بـر ايـن 
رشـد از  آيـا مقصـود ابن 28سـازگار اسـت؟ )557، ص

آن اسـت كـه  29»انجامد اختالف در خصوصيات معاد به كفر نمى
جـا در پـى  را نيز در جمع خود بپذيرند؟ ما در اين» 

رشـد در اواخـر  كنيم كـه ابن ها نيستيم؛ تنها به بيان اين نكتـه بسـنده مـى

 

 

دارد كه پرتوی كه جسم را نورانى مى
گفت كه جاودانگى آدمى عبارت است از جـاودانگى جـوهری معقـول كـه قـادر 

است پس از مرگ بدن به بقـای خـويش ادامـه دهـد
جاودانه يا قادر به بقا است، در حقيقت متعلق به عقل فعال است و فقط بـه واسـطۀ 

ژيلسون، (جاودانگى آن جاودانه است 
وحدت عقل«رشدی  يرهای گوناگون از آموزO ابنتفس

اند كـه الزمـۀ ايـن آمـوزه، انكـار جـاودانگى فـردی بـرای  ديگر متفق در اين نكته با يك ـدارند 
 ـرشد گاه به اين الزمه  ابن. نفوس انسانى است

فيلسوفان را بر اين باور دانسـته اسـت كـه نمى 25به صراحت پای عقول را به ميان آورد،
يك از افراد انسان را دارای نفسـى مخصـوص خـود دانسـت

كه مخاطبى عام دارد و طبق مبنای عام ابن وجود آن
هر سخنى را نبايد در آن مطرح ساخت   )تكرار كرده است

بنـابراين، آنچـه زيـد و عمـرو را . منشأ كثـرت عـددی جـز مـاده نتوانـد بـود
سازد، بدن مادی آنها است متعدد مى ـاند ديگر شريك يك

ها از ميان مى فناناپذير باشد، هنگامى كه بدن 27از اجزای آن
توان نفس را به نور همانند كرد برای فهم درست مسئله مى

آيد؛ اما هنگامى كه بساط اجسام برچيده شود، همۀ كثرت نظر مى
رشد،  ابن: نك(گذارند  و امری واحد را به نمايش مى

رشد خود به اين سخنان باور دارد يا صرفاً در مقام نقـل ديـدگاه فيلسـوفان اسـت؟ آيـا  آيا ابن
هذا العلم ال سبيَل إلى افشـائه فـى هـذا الموضـع«توان تعابيری چون  مى
رشد از تصريح به مقصود واقعى خود واهمه دارد؟ آيا انكار جاودانگى فردی با تأكيد بـر ايـن  ابن

، صهمان( »اند منكران معاد سزاوار قتل«مطلب كه 
اختالف در خصوصيات معاد به كفر نمى«بيان سخنانى بدين مضمون كه 

» جاودانگى نوعى«مؤمنان بايد حتى معتقدان به 
ها نيستيم؛ تنها به بيان اين نكتـه بسـنده مـى گويى به اين پرسش پاسخ



ر به اين بحـث بازگشـته و بار ديگ  )التهافت تهافت (همان كتابى كه مطالب يادشده را در آن آورده 
بـه گفتـۀ وی، كسـانى كـه . ای برای اعتقاد به جاودانگى فردی نيز انديشيده اسـت

توانند پس از مرگ نيز همچنان آن را مرتبط با امری مادی 
وإذا فسـدت ... . إنها فى مادة لطيفة: قوللمن يّدعى بقاَء النفس وتعدَدها أن ي

با اعتقاد به وجـود . )551-550، صم1998رشد،  ابن(»أجسامها اللطيفة التى التُحس
منشأ كثرت عددی جـز مـاده «بندی به اين سخن كه 

  . را باور داشت
هـيچ نـوع «: گويـد ای فلسفى است كه مى رشد از زبان قوم آورده، مفاد قاعده

جا به همين قاعده تمسك كـرده  رشديان نيز در اين
است كه اين قاعده مربـوط با اين همه، واقعيت آن 

از مـاده مبراينـد؛ نـه مجـرد » فعـل«و چـه در مقـام » 
طباطبـايى، : نـك(شـود و در مقـام فعـل نيازمنـد مـاده اسـت 

1. Stephen Tempier  
2. De Unitate Intellectus Contra Averroistas 

نيـز كتـابي در ايـن بـاره     ) م 1280-1200(كتاب به دست آكويناس، آلبـرت كبيـر   
رشديان بـه ميـان    سازد و نامي از ابن رشد مي نوشته بود؛ با اين تفاوت كه وي حمالت خويش را متوجه خود ابن

Maurer, in: New Catholic Encyclopedia, V. 1, p. 1127

3. Siger of Brabant 

سيژه، سيژر، سـيژيه، سـيگر،   ) الف: هاي مختلفي تلفظ شده است؛ از جمله
  . هل بربانبرابانتي، بارابانتي، برابانت، براباني، دوبرابان، اهل براهان، و ا

سان در  درست به همين... «: اند زبان اين قسمت از كالم ارسطو را چنين ترجمه كرده
وجـود دارد كـه از راه شـدن همـه چيـز      ] عقـل [= يـك نـوس   
در . )333، صنظریـۀ صـورتقـوام صـفري،   (» سـازد  يشود؛ نوس ديگـري وجـود دارد كـه همـة آن چيزهـا را مـ      

اند ـ همچون ترجمة قديمي عربي از اسحاق بن   هاي ديگري از رسالة ارسطو كه در دسترس نگارنده بوده
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همان كتابى كه مطالب يادشده را در آن آورده 
ای برای اعتقاد به جاودانگى فردی نيز انديشيده اسـت جا چاره در آن

توانند پس از مرگ نيز همچنان آن را مرتبط با امری مادی  دانند، مى نفس را فناناپذير و متعدد مى
لمن يّدعى بقاَء النفس وتعدَدها أن ي«: به گفتۀ او. بشمارند

أجسامها اللطيفة التى التُحس... األبدان عادت إلى
بندی به اين سخن كه  توان در عين پای اين مادO لطيِف ناديدنى، مى

را باور داشت جاودانگى فردی نفوس آدميان» نتواند بود
رشد از زبان قوم آورده، مفاد قاعده ، آنچه ابنحال هر به

رشديان نيز در اين برخى از ابن. »مجردی بيش از يك فرد ندارد
با اين همه، واقعيت آن  30.اند و آن را مورد اتفاق همۀ فيلسوفان دانسته
» ذات«به مجردات تامى است كه چـه در مقـام 
شـود و در مقـام فعـل نيازمنـد مـاده اسـت  ناقصى كـه اصـطالحاً نفـس ناميـده مى

 .)86، صق. ه1416

  ها نوشت پى
  

كتاب به دست آكويناس، آلبـرت كبيـر    چهارده سال پيش از نگارش اين
نوشته بود؛ با اين تفاوت كه وي حمالت خويش را متوجه خود ابن

 ;1127؛1291، ص4، ج1371، ويـل دورانـت  : نـك . آورد نمـي 

Copleston, 1972, V. 2, p. 441 .  

هاي مختلفي تلفظ شده است؛ از جمله دو بخش اين نام در زبان فارسي به گونه
برابانتي، بارابانتي، برابانت، براباني، دوبرابان، اهل براهان، و ا) ري؛ ب جيه سيگريوس، سيجه، و سي

زبان اين قسمت از كالم ارسطو را چنين ترجمه كرده برخي از نويسندگان فارسي. 4
يـك نـوس   . قلمرو نفس نيز بايد اين تمايز وجود داشته باشـد 

شود؛ نوس ديگـري وجـود دارد كـه همـة آن چيزهـا را مـ       مي
هاي ديگري از رسالة ارسطو كه در دسترس نگارنده بوده ترجمه
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اي انگليسي از جِي اي اسـميت   كه با تحقيق آقاي عبدالرحمان بدوي منتشر شده و ترجمه
هـايي درخـور    آمـده اسـت ـ تفـاوت    » كتابخانة حكمت اسـالمي 

  .Ross, 1974, pp. 148-153؛ 168 -135م، ص1957

بـار در   را نيـز تنهـا يـك   » عقـل منفعـل  «استفاده نكرده و اصطالح 
را بـراي آنچـه كـه بـه تعبيـر      » عقل فعـال «از سوي ديگر، برخي از انديشمندان نام 

قـوام  : نـك (اند  را بر آن ترجيح داده» آفرينندهعقل «مناسب ندانسته و تعابيري چون 

ر بـالقوه  «اشـياء    است و رنـگ » مبصر بالقوه«به گفتة وي، چشم ما  ؛ »مبصـ
 يهذا العقل المفارق ف فعلُ «: توان گفت كه مي جا است از همين
 . )103م، ص1991

برخي بر اين باورند كه تعبير نخست به . به كار رفته است» مفارق
  ).474، ص1386كرد فيروزجايي، 

تفسـير   ).، پـاورقي متـرجم  229-228م، ص1980ارسـطو،  : نـك (كم چهار تفسير ارائه شـده اسـت   
انديشد و چيزي را از معقوالت پيشين به ياد  رشد آن است كه پس از مرگ انسان، عقل فعال جز به خود نمي

بعينه الذي يعقل المعقوالت التي ههنا عنـد انضـمامه الـي العقـل الهيـوالني؛      
و لذلك صرنا النـذكر بعـد المـوت جميـع مـا كنـا       . يقدر أن يعقل شيئاً معا ههنا

م، 1994رشـد،   ابـن (» و إذا فارقنـا عقـل ذاتـه   فهو إذا اتصل بنا عقَل المعقوالت التي ههنا؛ 

: نـك (اند  ناميده» رشدي عقيدة ابن«و ديدگاه مقابل آن را » وحدت عقل
و » وحـدت عقـل فعـال و منفعـل    «: قابـل طـرح اسـت   » وحدت

 ـ  رشديان گره خورده، معناي دوم است؛ و البته به معنـاي اول 
به هر حال، ايـن تعـابير گونـاگون از    . توان مدافع وحدت عقل به شمار آورد

شـمار   عقـل و گـاه مخـالف آن بـه    رشديان گاه طرفدار وحـدت  
 . ديگر ندارند، سردرگمي خوانندگان را در پي دارند

رشدشناسان چنـان اضـطرابي    هاي رايج تاريخ فلسفه و حتي آثار متخصصان فلسفة قرون وسطي و ابن
پديد آمده است كه نظير آن را در جايي ديگـر  ) وحدت عقل
 . م1998المصباحي، 

رشـديان را   نگاشـته، پناهگـاه ابـن   » وحـدت عقـل  «كه گذشت، آكويناس در كتـابي كـه بـراي رد نظريـة     
به نگارش  1702هايي كه در سال  هم در يادداشت) م1716-

بـه عنـوان حقيقتـي مسـلّم و     [» محافـل خصوصـي  «رشـديان در  

 

 

  
كه با تحقيق آقاي عبدالرحمان بدوي منتشر شده و ترجمه) ق. ه298 -215(حنين 

كتابخانة حكمت اسـالمي «افزار  و نيز نرم Great Booksكه در جلد هفتم 
 . خورند توجه در ترجمة اين فصل به چشم مي

1957؛ رينان، 105 - 80، ص1349داوودي، : ، نكبراي نمونه. 5
استفاده نكرده و اصطالح » عقل فعال«گاه در آثارش از تعبير  ارسطو هيچ. 6

از سوي ديگر، برخي از انديشمندان نام . همين بحث به كار برده است
مناسب ندانسته و تعابيري چون » فاعل همه چيز است«ارسطو 
  . Lloyd, 1968, p. 197)؛ 329، ص1382صفري، 

به گفتة وي، چشم ما . تر است تعابير فارابي در اين باره دقيق. 7
از همين. است» نور«سازد  ها را بالفعل مي آنچه اين بالقوه
1991فارابي، ( »البصر يشبيه فعل الشمس ف يالعقل الهيوالن

مفارق«در عبارتي كه از ارسطو آورديم، دو بار تعبير . 8
كرد فيروزجايي، : نك(رد و غيرمادي بودن عقل فعال اشاره دا» تجرد«
كم چهار تفسير ارائه شـده اسـت    از ويژگي اخير دست. 9

رشد آن است كه پس از مرگ انسان، عقل فعال جز به خود نمي ابن
بعينه الذي يعقل المعقوالت التي ههنا عنـد انضـمامه الـي العقـل الهيـوالني؛      ] العقل الفعال يعني[و هو «: آورد نمي

يقدر أن يعقل شيئاً معا ههنا لكنه إذا فارق العقل الهيوالني لم
فهو إذا اتصل بنا عقَل المعقوالت التي ههنا؛ . علمناه حين اتصاله بالبدن

 ). 130ص

وحدت عقل«برخي از محققان اين ديدگاه را نظرية . 10
وحدت«جا دوگونه  در واقع در اين. )81، ص1349داوودي، 

رشديان گره خورده، معناي دوم است؛ و البته به معنـاي اول  آنچه با نام ابن. »ل در همة آدميانوحدت عقل فعا«
توان مدافع وحدت عقل به شمار آورد آنان را نميـ بنا بر مشهورترين نظر   

رشديان گاه طرفدار وحـدت   كه بر اساس آنها ابن(سوي نويسندگان مختلف 
ديگر ندارند، سردرگمي خوانندگان را در پي دارند كه در واقع تعارضي با يك گو اين) اند آمده

هاي رايج تاريخ فلسفه و حتي آثار متخصصان فلسفة قرون وسطي و ابن در كتاب. 11
وحدت عقل در مسئلة(رشديان  رشد و ابن در شرح ديدگاه ابن

المصباحي، : كشرح مفصل اين ديدگاه ن رايب. توان ديد كمتر مي
كه گذشت، آكويناس در كتـابي كـه بـراي رد نظريـة      چنان. 12
-1646(نيتس  اليب. دانسته است» دوگانگي حقيقت«

رشـديان در   كند كه ابـن  درآورده است، به اين نكته اشاره مي
 



براي توجيه ناسازگاري اين آمـوزه بـا تعـاليم    (» محافل عمومي
Leibniz, 1976, v. 2, p. 554.(  

13. See: Copleston, 1972, p. 121 & 200; Marenbon, 1987

14. See: Ebbesen, v. 1, pp. 596 - 597; Williams, New Catholic Encyclopedia

» واهـب الصـور  «] تـرين واسـطة فـيض الهـي و     بـزرگ [رشد از ديدگاه كساني كه عقل فعـال را  
 . 1496، ص3؛ ج882، ص2، ج1377؛ همو، 551م، ص1998

ه است؛ اما در كلمات وي، همواره شأن عقل منفعل با عقل فعال سخن گفت
يكـي از محققـان   . ماند پردازد، محفوظ مي عقل فعال به عنوان موجودي خارج از انسان كه به تدبير امور وي مي

رشد در اين مسئله خالي از ابهام نيست و به ظاهر از ديدگاه كساني چـون  
سينا بر ايـن   بسياري از فيلسوفان بزرگ اسالمي مانند فارابي و ابن

رانـد و در تـدبير امـور     باورند كه عقل فعال يك جوهر مجرد و مفارق است كه بر سراسر اين جهـان حكـم مـي   
رشد  ف ديدگاهي كه ابنبر خال[در نظر اين انديشمندان بزرگ 

عقل فعال در حيطة هستي نفس محبوس نيست؛ بلكه ارتباط يا اتصال آن با نفس، يك 
 ).399-398، ص1384ابراهيمي ديناني، (» بخشد ارتباط يا اتصال تدبيري است كه به كردار و رفتار انسان سامان مي

، 1377رشـد،   ابـن (» ان العقل الهيوالني كـائنٌ فاسـد  «زند كه  و مهر تأييد مي
فإن ارسطو يـنص علـي   «: اند با اين همه، عبارتي با مضموني كامالً مخالف را نيز به وي نسبت داده

محققان ديـدگاه   شايد بر همين اساس باشد كه برخي از. )331
مقدمـه عبـدالرحمن   : نـك (داننـد   مبهم مـي ) عقل منفعل(= رشد را دربارة فناپذير يا فناناپذير بودن عقل هيوالني 

از  بـه تعبيـر برخـي   . همان نفس يا جـزء مقـوم آن اسـت     فرض است كه عقل
رشد خود رابطة ميان  ابن. )48م، ص1993فهمي زيدان، (» او العقل

فأما الجزء من النفس الـذي بـه نـدرك اإلدراك المسـمي عقـالً و      
جا بـر تفـاوت ميـان عقـل و نفـس       برخي از انديشمندان در اين

نفس «: اند يابي كرده رشد به انكار جاودانگي فردي را در خلط ميان اين دو ريشه
دي بقاي عقل، فر... . هاي ديگر فيلسوفان مسلمان نيز متفاوت است

تواند پـس از مـرگ بـه     نفس به سبب استقالل از بدن مي] اما
 . )172، ص1، ج1993فو،  ده: همچنين، نك. 235-

19 . see (Leibniz, 1976, v. 2, p 554 .)  

��א ��� א������ � א
	� �����א ���� �� ��. א��� ����  ��� ! א������
: نـك (همچنين  ).125، صم1994رشد،  ابن(» ����$ א!א�א ! �� �*%�()؛ � �� �� &% $ ש" �א��

21. Aquinas, 1975, ch. 5, part 86.  
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محافل عمومي«زنند و در  دم مي» وحدت عقل«از ] ناپذير خدشه
554: نك( برند  پناه مي» حقيقت دوگانه«ه نظرية ب) ديني

1987, p. 68; Leibniz, 1976, v. 2, p. 425 . 
New Catholic Encyclopedia, v. 13, p. 468 . 

رشد از ديدگاه كساني كه عقل فعـال را   ناخرسندي ابن. 15
1998رشد،  ابن: خورد دانند، در آثار زير به چشم مي مي
عقل منفعل با عقل فعال سخن گفت» اتحاد«و » اتصال«البته فارابي نيز از . 16

عقل فعال به عنوان موجودي خارج از انسان كه به تدبير امور وي مي
رشد در اين مسئله خالي از ابهام نيست و به ظاهر از ديدگاه كساني چـون   معاصر پس از اشاره به اينكه سخن ابن

بسياري از فيلسوفان بزرگ اسالمي مانند فارابي و ابن«: گويد له گرفته است، ميسينا فاص فارابي و ابن
باورند كه عقل فعال يك جوهر مجرد و مفارق است كه بر سراسر اين جهـان حكـم مـي   

در نظر اين انديشمندان بزرگ . كننده دارد زميني و آسماني نقش فعال و تعيين
عقل فعال در حيطة هستي نفس محبوس نيست؛ بلكه ارتباط يا اتصال آن با نفس، يك ] كند از آن جانبداري مي

ارتباط يا اتصال تدبيري است كه به كردار و رفتار انسان سامان مي
و مهر تأييد ميجا بر اين سخن ارسط رشد در يك ابن. 17

با اين همه، عبارتي با مضموني كامالً مخالف را نيز به وي نسبت داده. )1489، ص3ج
331، ص1985الخضيري، : نك(» أن العقل الهيوالني أزلي

رشد را دربارة فناپذير يا فناناپذير بودن عقل هيوالني  ابن
 ). 12م، ص1980تاب ارسطو، في النفس، كبدوي بر 

فرض است كه عقل گيري بر اساس اين پيش اين نتيجه. 18
او العقل ةالناطقالنفس ... المقصود بالنفس هنا«: نويسندگان

فأما الجزء من النفس الـذي بـه نـدرك اإلدراك المسـمي عقـالً و      «: كند نفس و عقل را چنين از ارسطو نقل مي
برخي از انديشمندان در ايناز سوي ديگر، . )121م، ص1994رشد،  ابن(» ... فهماً

رشد به انكار جاودانگي فردي را در خلط ميان اين دو ريشه ساختن ابن تأكيد ورزيده، متهم
هاي ديگر فيلسوفان مسلمان نيز متفاوت است رشد، بلكه در نظام و عقل نه فقط در نظام ابن

اما ... . [و شخصي نيست؛ بلكه جمعي و مشترك است
-234، ص1369شيخ، (» حالت فردي به وجود ادامه دهد

��א ��� א������ � א
	� �����א!��� �� א�*%, �*א ��(+؛ «. 20 א���
����$ א!א�א ! �� �*%�()؛ � �� �� &% $ ש" �א��$ ��א�)، � �� ��
 ).13-10م، ص1998محمد المصباحي، 
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كند؛ در همين باره،  استفاده مي passiveو  activeكاپلستون براي اشاره به عقل فعال و منفعل، از دو تعبير رايج 
  . است) possibilem (possibleو ) 

رود، عقل منفعـل اسـت؛    كه پيداست، مقصود ژيلسون آن است كه تنها چيزي كه با زوال بدن از ميان مي
اين در حالي است كـه  . مانند باقي مي) اي اتحاد نيز ميان آنها برقرار است

رشـد،   ابن(» ان العقل الهيوالني كائنٌ فاسد«ند كه ز رشد بر اين سخن ارسطو مهر تأييد مي

material intellect  وpossible intellect  ـ كه مترجم آنها را به عقل هيوالني
 .  

ثمـري در  ـ كه پيشتر به آن اشاره شد ـبراي ايجاد تمايز ميان عقل و نفس 
 . برهاند» انكار جاودانگي فردي

 . نامند

وي به تبعيت از ارسطو آن را جزئي  ـبر اساس آنچه گذشت 

ممكن است كساني به اين پرسش پاسخ مثبت دهند و سازگاري يادشده را از اين راه تبيين كننـد كـه ارائـة دو    
 . رشد شاهدي است بر اعتقاد وي به امكان حق بودن دو آموزة متناقض

وذلـك إذا اعتـرف . ، والمصيب مشكورا ومأجوراويشبه أن يكون المخطئ فى هذه المسئلة من العلماء معذوراً 
من أنحاء التأويل؛ أعنى فى صفة المعاد ال فى وجوده، إذا كان التأويل اليؤدی إلى نفى 

 ).555صم، 1998

30. Siger of Brabant, ch. VII & MacClintock, “Averroism”, in: 

225 . 

 

 

  
كاپلستون براي اشاره به عقل فعال و منفعل، از دو تعبير رايج . 22

) agent) agenteآنچه در كالم آكويناس آمده، تعبير 
كه پيداست، مقصود ژيلسون آن است كه تنها چيزي كه با زوال بدن از ميان مي چنان. 23

اي اتحاد نيز ميان آنها برقرار است كه گونه(اما عقل فعال و عقل هيوالني 
رشد بر اين سخن ارسطو مهر تأييد مي ابن ـكه گذشت  چنانـ 

 ). 1489، ص3، ج1377

material intellectظاهراً مقصود ژيلسون از دو تعبير . 24

. ترجمه كرده ـ يك چيز است) ممكن(و عقل بالقوه 
براي ايجاد تمايز ميان عقل و نفس شود كه تالش  جا روشن مي از همين. 25

انكار جاودانگي فردي«رشد را از اتهام  تواند ابن جا ندارد و نمي اين
نامند مي monopsychismامروزه چنين ديدگاهي را . 26
بر اساس آنچه گذشت  ـرشد همان عقل فعال است كه  گويا مقصود ابن. 27

 . داند از نفس و فناناپذير مي

ممكن است كساني به اين پرسش پاسخ مثبت دهند و سازگاري يادشده را از اين راه تبيين كننـد كـه ارائـة دو    . 28
رشد شاهدي است بر اعتقاد وي به امكان حق بودن دو آموزة متناقض ديدگاه متناقض از سوي ابن

ويشبه أن يكون المخطئ فى هذه المسئلة من العلماء معذوراً «. 29
من أنحاء التأويل؛ أعنى فى صفة المعاد ال فى وجوده، إذا كان التأويل اليؤدی إلى نفى  بالوجود وتأول فيها نحواً 

1998همو، : همچنين، نك. 113م، ص1997رشد،  ابن(» الوجود
& MacClintock, “Averroism”, in: The Encyclopedia of Philosophy, v. 1, p. 



 . طرح نو: ، تهراندر ح4مت مشاء رشد درخشش ابن

  . حكمت: ، تهرانتفسیر مابعدالطبیعة
: محسـن مهـدی و ابـراهيم مـدكور، القـاهرة :، تحقيق

 .  
محمد عابد : ، تحقيقما بین الشریعة و الح4مة من االتصال
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رشد مفکراً عربیاً  ابن: فى» رشد فى النفس و العقل نظريۀ ابن
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