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5 و معقول آدمي  ازليت عقل
 رشد در سايه ازليت نوع آدمي نزد ابن

*ابراهيم دادجو

 چكيده
و عقل فعال، ديدگاهي دارد كه از نظرية ابتكـاري ابن او رشد دربارة عقل، عقل هيوالني

و عقل فعال نشئت مي و بقاي عقل هيوالني گيرد. از آنجـا كـه راجع به بقاي نوع آدمي

و غايت فعاليت  او تحت تأثير ارسطو به اين اعتقاد روي آورد كه غايت همة موجودات

و الوهيت بهره و طبيعي آنها عبارت از اين است كه در حد امكان، از ازليت مند گردنـد

ودات نه به عين وجود شخصي خودشان، بلكه به واسطة نـوعي تك موج از آنجا كه تك

مي كه عضوي از آن يابنـد، نـوع آدمـي از اشـخاص آدمـي اند، به بقاي ازلي خود دست

مي مهم و ابن تر تك شود و تك انسان رشد بر اساس قول به بقاي نوع آدمي بين عقل هـا

مع تك انسان عقل نوع انسان فرق گذاشته، عقل تك و نابودي دانسته ها را در رض فساد

و اسـتمرار ازلـي است؛ اما عقل نوع انسان را همچون ماهيتي مـي  دانـد كـه بـا وجـود

مي تك انسان تك و ازمنه باقي به بقاي ازلي يابد. ايـن عقـول از آنجـا ها در طول اعصار

و در اين جهان از طريـق كه پيش و عقل كلّي به نحو ازلي جاي داشتند تر در نفس كلّي

 
و انديشه اسالمي.* و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ  استاديار
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ميب يا قاي نوع آدمي به بقاي خود ادامه دهند، در عالم پس از مرگ نيز به آن نفس كلّي

در عقل كلّي برخواهند گشت. اين دو عقل در اين جهان در اتصال با هم و بنـابراين اند

و در نوع آدمي در اتصال با هم قرار دارند. همچنين از آنجا كه معرفت تك انسان تك ها

در تك انسان تك و ها و نابودي است، معرفت آنان تابع معرفت نوع آدمي معرض فساد

و عقل فعال نوع آدمي است. و عقل فعال آنان تابع عقل هيوالني  عقل هيوالني

، اتصال.فيض عقل هيوالني، عقل فعال، ازليت، بقاي نوع، معرفت، واژگان كليدي:

 مقدمه
گاه كه دربارة عـالَمآن ارسطو دانند.مي ارسطورا پيرو افراطي رشد ابنروال بر اين است كه

كـه بحث مي و آغاز خلقت قائل باشد، به عالَمي قائل است كند، به جاي اينكه به مبدأ خالق

(ر.ك:  و داراي وجودي ازلـي اسـت  ,Aristotle, 1995, On the Heavens, 1, 1قديم

283 b 28-30 .(مي ارسطو تك وقتي به موجودات عالَم م پردازد، وجـودات در معـرض تك

و فَساد را موجوداتي مي و بيند كه نميكَون توانند هميشه همـاني كـه هسـتند بـاقي بماننـد

و الوهيـت بهـره  و به نحو ازلـي از ازليـت و پيوسته منـد وحدت عددي خود را حفظ كنند

 )  Aristotle, 1995, On the Soul, 415 b1-8; On theگردند. او در آثار متعـدد خـود
Generation and Corruption, 366 b 30; On the Generationof Animals, 731 

b و غايت فعاليت طبيعي آنها را عبارت از اين مـي  31 از ) غايت همة موجودات دانـد كـه

و الوهيت بهره تـك طريق توليد مثل، در حد امكان، از ازليت و از آنجـا كـه تـك مند گردند

آنموجودات نه به عين وجود شخصي خود اند، به شان، بلكه به واسطة نوعي كه عضوي از

و ابدي خود دست مي يابند، هر موجود را فقط تـا آن انـدازه كـه در تـوان دارد، بقاي ازلي

 ارسـطو ترتيـب دانـد. بـدين مند مـي اند، از ازليت بهره يعني از طريق نوعي كه عضوي از آن

و بقاي و بقاي، بلك»اشخاص«غايت حقيقي موجودات را نه حفظ موجودات» نوع«ه حفظ

و آغـاز ارسطوهمين ديدگاه رشد ابنداند. مي را اقتباس كرده است و، هرچند به مبدأ خالق

را طوري سامان داده است كه هم بتواند به خداوند خـالق ارسطوخلقت قائل است، ديدگاه 

و بقاي ازلي و هم به وجود مو-نه اشخاص موجودات بلكه-قائل باشد جودات قائـل انواع

 سـينا ابـنو فارابيگردد. او، از سويي، خداوند را خالق دانسته، حتي به جاي اينكه همچون 
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و مسـتمرّ الهـي قائـل اسـت عقول را واسطة خلقت خداوند بداند، به آفـرينش بـي واسـطه

صص1382رشد،(ابن غايـت» قوة مولـده«) و، از سوي ديگر، با آغاز از 184و 299، 296،

ر مياين قوه درا عبارت از اين و فساد بتواند به قـدري كـه داند كه موجود در معرض كون

و از آنجا كه تك و فسـاد توان دارد، به ازليت دست يابد تـك موجـودات در معـرض كـون

مي نمي كه توانند به ازليت دست يابند، آنها را از اين موهبت الهي برخوردار ايـن» نوع«داند

(ابنموجودات داراي بقاي ازل ص1997رشد،ي باشد ،120.(

در رشد ابنريشة ديدگاه بر تفسير كبيررا بايد او ارسطودربارة نفس او (همـان). ديـد

پذيرد كه به جزئيات نيز عنايتي شده است، اين عنايت را در حقيقت عنايـت بـه هرچند مي

مي» نوع« و بدين تلقي را ترتيب هدف افـالك از حركـت كند » حفـظ نـوع«هـاي گونـاگون

( مي ص1382، هموداند صص1387و 758-759، روسـت كـه وقتـي ). از همين420-421،

» نفـس«و حتـي» عقـل«آورد كـه پـردازد، بـه ايـن اعتقـاد روي مـييمـ» عقل«به بحث از 

و ميان نمي (همـو، انـ مشـترك عمـروو زيـد-بـراي مثـال-توانند شخصي باشند ، 1382د

مي890-489ص، 1387و 856ص و بنابراين دليل (همـو،) آورد كه نفس را فنـايي نيسـت

صص1387و 871، 858،صص1382 ت 498و 491، و نفـس قبـل از و بعـد از مـرگ) ولـد

(همو،  ص1382داراي وجودي كلّي است ص1387و97، ،39.(

و بقـاي ازلـي رشد ابندر طول بحث معلوم خواهد شد كه در»عقـل«چگونه به وجود ،

در»عقل فعال«و» عقل بالملكه«،»عقل هيوالني«هر سه مرتبة (ايـن» نوع آدمي«، قائل است

بودن اين عقل، در هر سـه مرتبـة، به حادث»آدمي شخص«هم معلوم خواهد شد كه او، در 

و رشــد ابــن آن، قائــل اســت). در اتخــاذ چنــين ديــدگاهي داراي افكــاري ابــداعي اســت

شناسي خود را بر اساس همين ديدگاه ابـداعي سروسـامان داده اسـت. بحـث را بـه معرفت

دو-ترتيب زير پيش خواهيم برد: يك ي نـوع عقـل بقـا-بقاي نوع نفس؛ سـه-بقاي نوع؛

و-بقاي نوع عقل فعال؛ پنج-هيوالني؛ چهار و عقـل فعـال در نـوع اتصال عقـل هيـوالني

و كثرت اين دو عقل؛ هفت-شخص آدمي؛ شش ها به تبع معرفت اشخاص انسان-وحدت

نُـه-معرفت نوع انسان؛ هشت و اتصال با عقل فعال بيرونـي؛ بـر-نفي نظرية فيض نقـدي
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.رشد ابنهاي ديدگاه

 بقاي نوع.1
مي رشد ابن و ايـن قـوه را از آنجـا كـه بحث از بقاي نوع را با بحث از قوة مولده آغاز كنـد

و هم از حيث غايت اين قـوه مـورد بحـث  منشأ بقاي نوع است، هم از حيث فعل اين قوه

دهد. فعل قوة مولده عبارت از اين است كـه مشـابهي را از نـوع خـود توليـد كنـد قرار مي

ص1997 رشد،(ابن و غايت قوة مولده عبارت از اين است كـه موجـود در معـرض 120، (

(همان). بدين و فَساد بتواند به قدري كه در توان دارد، به ازليت دست يابد ترتيب قـوةكَون

و با غايتي كه دارد، اعضاي نـوع مولده با فعليت خود، مشابهي از نوع خود را توليد مي كند

كَ و فَسادند به قدري كـه در تـوان دارد، در جهـت ازليـت حفـظ خود را كه در معرض ون

و فعـل قـوة مولـدة رشد ابنكند. مي بايد بيش از هر موجودي به آدمـي نظـر داشـته باشـد

و غايت اين قوه را در جهـت حفـظ ها را از جهت توليد افراد مشابهي از نوع انسان انسان ها

و عقـلو بقاي ازلي نوع آدمي بداند؛ زيرا بيش از  هر موجـودي از بقـاي ازلـي نـوع نفـس

 سخن گفته است.

و عقل.2  بقاي نوع نفس
گويـد كـه هايي سخن مـي از نفس التهافت تهافتدر اوايل مسئلة نوزدهم از مسائل رشد ابن

و تك و معـدن در عناصر جاي دارند و گياه مـي تك انواع موجود حيوان و هـا را آفريننـد...

و نفوس موجود در اجسـام محسـوس همچون حد وسط ميان نفو وس اجسام آسماني انـد

و بر بدن به و يا اينكه خودشان همان نفوسي ناچار بر نفوس اين جهان انـد ها تسلط دارند...

مي كه به بدن و وقتـي يابند كه به دليل شباهت موجود در ميانشان پديد آورده هايي تعلق اند

و نامحسـوس بدن و اجسـام لطيـف گردنـد شـان بـازمي ها زايل گشتند، بـه مـادة روحـاني

ص1382رشد،(ابن ص1387و 862، از التهافت تهافت). او در ميان مسئلة اول از 493، نيز

مي عمرويو زيد » صـورت«غير از يكـديگر، امـا از حيـث» عدد«گويد كه از حيث سخن

و يكي جز» صورت«اند » صورت«داند. از نظر او، اگر اين دو از حيث نمي» نفس«را چيزي

گشـتند اند، داراي دو صورت مي بودند، در حالي كه داراي صورت واحد انساني نيز يكي مي
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آمد. با وجود اين، از نظر او، هرگاه نفس هنگـامميو بنابراين نفس ديگري براي نفس الزم

نابودي تن از بين برود، يا عنصر پايداري در خود داشته باشد، الزم است وقتي تـن را رهـا 

(همو،  ص1382كرد، وحدت عددي داشته باشد ص1387و97، ،39.(

به رشد ابن به اختصار سخن گفته است، به نظر مي هرچند ازق» نفـس كلّـي«رسد هم بـل

و هم به  از» نفس كلّي«تولد و نفس آدميان را جزئي »اي نفس كلّـي«بعد از مرگ قائل باشد

و نامحسوس داند كه وقتي از بدن مي و اجسام لطيف شان باز ها جدا گردند، به مادة روحاني

و» نفس«گردند. اين مي و انساني است و حيواني قواي رشد ابنداراي قواي مختلف گياهي

و عقـل فعـال تقسـيم انسا و عقـل بالملكـه و عالمة نفس را به سه مرتبة عقـل هيـوالني ني

در مي ش النفس ألرسطو الكبير لكتاب الشرحكند. او به20ـ1(كتاب سوم، تفصيل به بحث)،

مي از قواي سه و هرچنـد در شـمارة گانة عقل آدمي و 144-243و 232صصـ(4پـردازد (

س263-262(ص17شماره دوه قوه تصريح دارد، بيشتر بحث) به اين هـاي خـود را حـول

و عقل فعال متمركز مي در رشـد ابنكند. محور اصلي تفاوت قوة عقل هيوالني بـا ديگـران

و موضع تفاوت ديدگاه او با ديدگاه هاي سايرين را بايـد بحث از همين قواي عقالني است

 در نظرية ابتكاري او راجع به عقل هيوالني يافت.

 اي نوع عقل هيوالنيبق.3
( رشد ابن شم1997هرچند در جايي ص4، كتاب سوم، ) بر اين بـاور اسـت كـه عقـل 230،

و پيش از آنكه آنهـا را تعقـل يـا هيوالني بالقوه، همة معاني صورت هاي هيوالني كلي است

ص (همان، ) عقل هيوالني را نه 229ادراك كند، بالفعل هيچ چيزي نيست، در جاي ديگري

و  دانـد. از نظـر او، وجه به ماده آميخته نمي نه صورتي در جسم دانسته، آن را به هيچجسم

و از آنجـا كـه صـورت عقل هيوالني بالقوه همة معاني صورت هـاي هاي كلي مـادي اسـت

هـاي جزئـي يـا فـردي گيـرد، صـورت اي كه مادة نخستين به خـود مـي جوهري يا عرضي

، اشياي جسـماني متفـاوت بـا يكـديگر را پديـد اند كه در اتصال به مادة نخستين محسوس

ها با عقل هيوالني موجـب پديدآمـدن افـراد واقعـي آورند؛ حال آنكه اتصال اين صورت مي

مي جسماني نمي و معلوم مدرك  ارسـطو گردنـد. شوند، بلكه سبب پيدايش معاني يا مفاهيم
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ده، هـم غيـر از طبيعـت در مقام آن برآمده است كه عقل هيوالني را هم غير از طبيعـت مـا

ص (همان، و هم از طبيعت مركب از اين دو بداند ترتيب بدين رشد ابن). 231ـ230صورت

و در مقابل موجـودات محسـوس كـه داراي وجود عقل هيوالني را از سنخ ديگري مي داند

و صورت او ماده (خـدا) را عـين ماهيـت اند، بر اساس اينكه فقط صورت موجود نخسـتين

و عقلداند، مي و صـورت دانسـته موجودات معقول هاي مجرد را نيـز داراي نحـوي مـاده

ش ص5(همان، سه246، و عقـل)، عقل آدمي را به مراتب و عقـل فعـال گانة عقل هيوالني

و عقـل فعـال  (تأثير عقل فعال بر عقل هيوالني) تقسيم كرده، دو مرتبه عقل هيوالني مفعول

و ازلي مي و عقل مفع را ابدي ول را كه همان عقل بالملكـه يـا عقـل نظـري اسـت، بـه داند

و به نحو ديگري ازلي مي و تباه شونده ص نحوي پديد آمده (همان، ). حـال 244-243داند

بايد ديد چگونه است كه معقوالت نظري موجود در عقل نظري يا عقل بالملكه پديد آمـده، 

يعنـي-و عقـل پذيرنـدة آنهـا-يعني عقل فعال-شوند؛ حال آنكه عقل سازندة آنها تباه مي

و ازلي-هيوالني ص ابدي (همان، در پاسخ به آن به صـورت محسوسـي رشد ابن).239اند

هم همچون رنگ مثال مي و بنـابراين زند. اين صورت رنگي زمان در دو موضوع جـاي دارد

و نفس جاي دارد. معاني كلـي نيـز  و هم در درون ذهن  هم در اتحاد با مادة جسمي شفاف

و بنابراين هم در موضوع خارجي گونه اين يعنـي-اي كه داراي وجودي خـارجي اسـت اند

و حقيقـي اسـتو هم در موضوع دروني-قوة عقل هيوالني -اي كه داراي وجودي نفساني

رو اين معاني كلـي كـه چيـزي جـز صـورت نيسـتند، جاي دارند. از اين-يعني قوة متخيله

درد: در قوة متخيله كه به وسيلة آن، حقيقي مـي زمان در دو موضوع جاي دارن هم و گردنـد

و يكي از موجودات جهان، يعنـي عقل هيوالني كه به وسيلة آن، موجوديت مي عقـل«يابند

مي»عقل بالملكه«يا» نظري (همان)،  گردند

و ازلي يا حادث رشد ابن و كثير بودن عقل هيوالني را بر اساس معقوالتي كه آدمي واحد

و نـزد توسـت، بـر حسـب داراست، طرح مي كند. از نظـر او شـيء معقـولي كـه نـزد مـن

و حقيقي اسـت، يعنـي بـر حسـب-فرد يا افرادي-موضوعي كه آن شيء براي وي صائب

بر صورت يـك هاي موجود در متخيله متكثر است، اما حسب موضوعي كه بـه وسـيلة آن،
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و واقعي است؛ يعني بر حسب صورت هاي موجود در عقل هيوالني، واحد است عقل كائن

ص و عقـل تـك انسـانتك» معلوم«). اين شيء معقول از آن جهت كه 247(همان، هاسـت

مي نظري انسان و در معـرض دهد، بـر حسـب افـراد انسـان ها را تشكيل هـا متكثـر اسـت

و زايلپديدآم از» معلـوم«شدن است. اما همين شيء معقـول از آن جهـت كـه دن تعـدادي

و اين انسان و زايل گردد، بلكه انسان هاست هاي گونه نيست كه نزد انسان واحدي پديد آيد

واحـدبودن رشـد ابنها واحد است. مختلفي آن شيء معقول را دارند، بر حسب افراد انسان

مو آن را بر اساس صورت و ازلـي هاي بـودن عقـل هيـوالني توضـيح جود در عقل هيوالني

ها آورد كه عقل هيوالني در همة انسان روست كه او به اين اعتقاد روي مي دهد. از همين مي

و از و ازلـي اسـت و بنابراين بر اين باور است كه نـوع آدمـي جـاودان و يكي است يگانه

و مشـترك ميـان همـة نـوع آدمـي رو الزم است عقل هيوالني هرگز از اصول طبي همين عي

ص (همان، ).244عاري نباشد

مي رشد ابن آورد كه چگونه عقـل هيـوالني پس از طرح سؤال پيشين به اين سؤال روي

و در كل افراد انسان و در عين حـال بـا توجـه بـه معلومـات و بنابراين ازلي است ها واحد

متعدد به تعـدد افـراد اسـت؟-و مشتمل بر عقل نظري است-متعقالتي كه بالفعل داراست

ص مي ). او پس از آنكه هردو240(همان، و نقد آنها ديدگاه را داراي اشكال و به طرح داند

و عقـل هيـوالني را ازلـي دانسـته اسـت، عقـل مي پردازد، در نهايت، از آنجا كه عقل فعال

مي هيوالني را نزد همة انسان و از اين ها يكي گـاه از مبـادي رو عقـل هيـوالني را هـيچ داند

ن اي كه نزد انسان طبيعي و از اينميها مشترك است، عاري گونه مبادي مشـترك رو اين داند

تك انسان از تك انسان ها را از جهت و فَسـاد دانسـته، و در معرض كـون و متكثر ها متعدد

و ازلي مي مي جهت نوع انسان واحد و در نتيجه به اين ديدگاه روي آورد كه اين جهان داند

ص هيچ (همان، ).244گاه از وجود نوع آدمي خالي نيست

 بقاي نوع عقل فعال.4
و مفعـول، همانرشد ابناز نظر و منفعـل و در اجناس طبيعي بين فاعـل طور كه در طبيعت

گذاريم، در عقل نيز كه يكي از اشياي طبيعي اسـت، بـين ايـن سـه فـرق خـواهيم فرق مي
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و عقل بالملكـه گذاشت. او، بر همين اساس، پس از آنكه بين سه قوة عقالني عقل هيوالني

ميو  مي گذارد، عقل فعال را قوه عقل فعال فرق اي را معقـول داند كه هر معقـول بـالقوه اي

و هيئت براي عقل بالفعل مي و همچون صورت (همـان، كتـاب سـوم، سازد هيوالني اسـت

ص17ش ص ). او عقل فعال را به نور تشـبيه مـي 264ـ263، (همـان، و بـر ايـن 264كنـد (

فع است كه نمي اعتقاد ميتوان عقل شود، همچـون صـناعت ال را نسبت به عقلي كه حادث

نسبت به مصنوع دانست؛ زيرا صناعت صورت مصنوع را در كل هيواليي كه فاقـد هرگونـه 

گونـه كند؛ زيرا اگر ايـن گونه عمل نمي دهد؛ حال آنكه عقل فعال اين صورتي است، قرار مي

و خيال نيازمند عمل مي شد، بلكه بدون اينكه عقل نمي كرد، آدمي در فهم معقوالت به حس

از ناحيـة عقـل فعـال بـه عقـل باشد معقوالت هاي محسوسه هيوالني نيازمند ديدن صورت

تـوان صـرف معـاني خيالـه را محـرّك عقـل طور نمـي كردند. همين هيوالني اتصال پيدا مي

و خارج مي كنندة آن از قوه به فعل دانست؛ زيرا اگر اين هيوالني و بود، ديگر گونه بـين كـلّ

مي جزء فرقي نمي و در اين هنگام عقل از جنس قوة مخيله رو حال كه گرديد. از همين ماند

نسبت معاني خيالي به عقل هيوالني همچون نسبت محسوسات به حواس است، بالضـروره 

و آن،  به وجود محرّك ديگري نياز است كـه بالفعـل عقـل هيـوالني را بـه حركـت درآورد

و هيولي، آن معقول بـالقوه را معقـول بالفعـل عبارت است از اي نكه با تجزية معقول از ماده

و از آنجا كه معنايي كه مجبور مي از سازد و غيـر سازد عقل فعال را غيـر از عقـل هيـوالني

مي صورت يابد، شبيه به معنايي اسـت هاي اشيائي بدانيم كه عقل هيوالني به فهم آنها دست

مي كه از جهت آن معنا بينايي و منفعل، به نور محتاج غيـر از گردد؛ در حالي كه هردو فاعل

از نورند، در تعريف عقل فعال به تشبيه آن به نور اكتفـا شـده اسـت. او كـه عقـل فعـال را

مي ارسطوطريق تشبيه آن به نور تعريف كرده است، از زبان  كند آن نوعي كه سبب تصريح

نـ مي وعي اسـت كـه در بينـايي نيازمنـد نـور اسـت. شود به عقل فعال قائل باشـيم، همـان

كـه ها قرار نمي كه بينايي تحت تأثير رنگ همچنان گيرد، مگر اينكـه در مقابـل نـوري باشـد

كند، عقل هيـوالني نيـز تحـت تـأثير معنـايي خيـالي قـرار ديدن را از قوه به فعل تبديل مي

ل گردند.گيرد، مگر اينكه معقوالت شيئي كه حاضر است، معقول بالفع نمي
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ص رشد ابن و فعـل تعقـل 265(همان، ) هردو فعل مذكور، يعني فعـل قبـول معقـوالت

بـه معقوالت، را به نفس درون ما نسبت مي و قبـول تعقـل را و از آنجا كه فعل تعقـل دهد

مي ارادة آدمي، يعني به تج و فهم آنها، دو زية معقوالت و قبـول تعقـل را دانـد فعـل تعقـل

ش» جوهر ازلي« ميبه و فعـل تعقـل را از آنِ مار و قبول تعقل را از آنِ عقـل هيـوالني آورد

 داند. عقل فعال مي

و شخص آدمي.5 و عقل فعال در نوع  اتصال عقل هيوالني
و و كار عقل فعال، فعل تعقل است دو رشد ابنكار عقل هيوالني، قبول تعقل انتسـاب ايـن

مي فعل را به نفس انسان ص ها امري ضروري (همان، ). از آنجا كـه ايـن دو فعـل، 265داند

و عقل مـا كار نفس است، قوايي كه اين دو فعل را انجام مي دهند، بالضروره بايد به خود ما

و عقل فعال و اين دو عقل عبارت از عقل هيوالني كـ انـد. مـا مـي نسبت داده شوند ه يـابيم

و هيچ عملـي مگـر بـه واسـطة هرگاه اراده كنيم به وسيله اين دو قواي عقلي عمل مي كنيم

بـه گردد، از همين صورت معقول خاص آن واقع نمي روست كه مـا آن دو قـواي عقلـي را

(همان). خود نسبت مي  دهم

و كثرت اين دو عقل.6  وحدت
ص رشد ابناز نظر ف271ـ270(همان، و عقل عال را بايـد از دو منظـر ديـد. ) عقل هيوالني

و بنابراين قبل از عقـل تك افراد انسان عقل هيوالني در تك ها بر عقل فعال تقدم زماني دارد

ال تـأخر  و به بسـاطت خـود بـر عقـل فعـ فعال در اتصال با آدمي است؛ اما به خودي خود

مي-دارد مي زيرا عقلي كه معقول يا مفهوم را انتزاع و به وجود درآو كند رد، ضـرورتاً بايـد

ص ما بر عقلي كه آن را مي (ر.ك: همان، ).265پذيرد، مقدم باشد

واحـد-و به تعبير او، در صنف آدمـي-طور كه عقل هيوالني را در نوع آدمي او، همان

و هميشگي مـي  و در عـين حـال همـين دانسته، فهم اين عقل از هر صورتي را دائمي دانـد

را مند به شمار مـي ها داراي فهمي زمان انسانتك عقل هيوالني را در تك آورد، عقـل فعـال

و از اين نيز همانند عقل هيوالني تلقي مي رو عقـل فعـال را نيـز در نـوع آدمـي واحـد كند

و هميشگي به شمار مي و در عـين دانسته، فهم اين عقل از هر صورتي را فهمي دائمي آورد



14

ان
ست
زم

13
91

ارة
شم

/
52/

جو
داد

يم
راه

اب

مي داراي فهمي زمانها تك انسان حال همين عقل فعال را در تك كنـد. از نظـر او، مند تلقي

بودن اين دو قواي عقالني در آدمي از اين امر ناشي است كـه نـوع آدمـي در فعـل عين هم

و در فعل عقل فعال خود به نحو واحدي عمل مي كـه كند. از همـين عقل هيوالني روسـت

ص رشد ابن و عقل فعال را از جهتي واح272(همان، و از جهـت ديگـري ) عقل هيوالني د

اند، دو چيزند؛ زيرا فعـل كند: اين دو از جهت اينكه داراي دو فعل مختلف دو چيز تلقي مي

و پذيرفتن  و پديدآوردن، اما فعل عقل هيوالني عبارت از تفكير عقل فعال عبارت از تكوين

و رسـد صورت است؛ اين دو از جهت اينكه عقل هيوالني به واسطة عقل فعال به كمال مي

و از جهـت يابد، يك چيزند. از اين به فهم دست مي رو اين دو عقل هرچند از جهتي واحد

و منفعله بـه هم ديگري دو چيزند، در اتصال با و در آدمي است كه دو قوة عقالني فاعله اند

 رسند. ظهور مي

 ها به تبع معرفت نوع انسان معرفت اشخاص انسان.7
وج-پس از آنكه جوهر رشد ابن او-ودو صـورت نخسـتين، يعنـي خـدا، را عـين ماهيـت

مي مي كند كه همة معقوالت، همچون محسوسات، داراي چيزي شبيه صـورت داند، تصريح

و ماده نباشند، نميو ماده توانيم كثيربـودن اند؛ زيرا اگر معقوالت داراي چيزي شبيه صورت

ص (همان، و مفارقات را تعقل كنيم هـر امور معقول نمي)؛ اما همين 246معقوالت توانند از

و ديگري از هـر جهـت  جهت، واحد يا از هر جهت، كثير باشند؛ زيرا اگر معقوالت نزد من

مي واحد باشند، الزم مي كنيم، ديگري نيز به آن معقول علم آيد وقتي كه به معقولي علم پيدا

و ديگري از هر جهت كثير باشند، الزم و اگر معقوالت نزد من آيد وقتي كه بـهمي پيدا كند

و شخص ما به نحو دوگانـه معقولي علم پيدا مي اي كنيم، آن معقول در نوع ما به نحو واحد

و همين و تا بي حدوث يابد نهايت ادامـه طور هر امر معقولي داراي امر معقول ديگري باشد

معلـم گردد، مگر اينكه علمي كـه نـزد يابد؛ همچنين يادگيري شاگرد از معلم غيرممكن مي

ص  (همـان، و خالق علمي باشد كـه نـزد شـاگرد اسـت و 247است، قوة حادثه ). او كثيـر

و وحدت موضوع آن طرح مـي  را واحدبودن معقوالت را از جهت كثرت و معقـوالت كنـد

هـاي خيـال، كثيـر دانسـته، بـر حسـب وحـدت بر حسب كثرت موضوع آن، يعني صورت
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دانـد بودن عقل به آن است، واحد مـي كه عقلموضوع آن، يعني عقل هيوالني، يعني چيزي

تك(همان). وي بدين مي تك انسان ترتيب ميان و نوع آدمي فرق و از آنجا كه عقل ها گذارد

را ازلـي-به تعبيـر او، صـنف بشـري-هيوالني را در كل بشريت واحد دانسته، نوع بشري

بشري، يعني از تصـديقات داند، عقل هيوالني را از مبادي طبيعي مشترك بين كل صنف مي

را ها مشترك است، خالي نمي اي كه بين جميع انسانو تصورات اوليه و اين معقـوالت داند

و ازلي، اما از جهت تك مـي تك انسـان از جهت نوع آدمي واحد و حـادث دانـد. هـا كثيـر

تك بدين و نـابودي تك انسان ترتيب اين معقوالت هرچند نسبت به ، انـد ها در معرض فساد

و نابودي واقع نمي ص نسبت به نوع آدمي بسيط بوده، در معرض فساد (همان، ).244شوند

مي» عقل هيوالني«بحث اصلي خود را روي رشد ابن و تصريح كند كـه، از نظـر متمركز

در» عقل هيوالني«او،  و عقـل هيـوالني را بايد به دو وجه ديد: عقل هيوالني در نوع آدمـي

هـا تـك انسـان هاي خيالي موجود در تـك هيوالني نسبت به صورت ها. عقل تك انسان تك

و به بساطت-به تعبير او، صنف آدمي-داراي فهمي تدريجي است، اما نسبت به نوع آدمي

(همـان، اين دليل كـه صـنف آدمـي نابودشـدني نيسـت خود، داراي فهمي دائمي است، به

).270ص

و اتصال با عقل فعال بيرو.8 نينفي نظريه فيض
دررشـديان درباب وحـدت عقـل در رد ابـن در سراسر كتاب-آكوئينيبر خالف امثال ،

در5ـ79،4، قسمت نخست، الهيات جامع ردو كه مدعي اسـت-2،76،ّ كافران جامع در

مي رشد ابن و عقل فعال را خارج از آدمي و به وجود مسـتقل آنهـا قائـل عقل هيوالني داند

و فيض الهـي بـه سينا ابنو فارابيدر مقابل رشد ابناست،  ، كه به وجود خارجي عقل فعال

(فارابي، واسط ص1404سينا، ابن/22، فصل1361ة عقل فعال انـد، بـه مخالفـت ) قائل406،

و واسطة فيض و وجود عقل فعال  رشـد ابـن آورد. بودن عقل فعـال روي مـي با نظرية فيض

و بـا رد ايـن قاعـده،مي» احد اليصدر عند اال الواحدالو«نظرية فيض را مبتني بر قاعدة داند

مـي نظرية فـيض را رد كـرده، آن را نظريـه  دانـد اي بـه دور از فضـاي فيلسـوفان مسـلمان

ص1382رشد،(ابن ). از نظر او صدور جميع موجودات مسـتقيماً از ناحيـة مبـدأ اول 296،
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ص (همان، مي299است  گويد: ). وي همچنين

م و غيرمفارقـه از مبـدأ اول افاضـه شـده ... جميع و نيـروي بادي مفارقه انـد...

و جسـماني  روحاني واحداي است كه در ارتباط با جميـع نيروهـاي روحـاني

و بنـابراين درسـت  و جريان واحدي اسـت... و در كل آنها داراي سريان است

ص (همان، و حافظ هر چيز است ).314است كه خداوند، خالق هر چيز

 رشد هاي ابن بر ديدگاه نقدي.9
از رشد ابننقطة آغاز دفاع الف) مـورد» بقاي نـوع«از بقاي عقل آدمي را بايد در پيروي او

را ارسطوجست. ارسطواعتقاد  و غايـت همـة موجـودات هرچند به ازليت عالم قائل است

مي بهره و آن را از طريـق وربودن آنها از ازليت وصـول موجـودات قابـل» بقـاي نـوع«داند

به داند، داراي هيچ مي درستي اثبات كند غايت همـة موجـودات، حفـظ گونه دليل نيست كه

و اشخاص نسبت به انواع اهميـت كمتـري دارنـد. از ايـن گذشـته، خـود» بقاي نوع« است

و اين در حالي است كه خود نيز به نظر نمي ارسطو رسد به وجود جوهري انواع قائل باشد

د مياو فقط جوهرها را داند. او جوهرها را يـا جـوهر نخسـتين، يعنـي اراي وجودي واقعي

و اجنـاس، مـي  و اشخاص، يا جوهر ثـانوي، يعنـي انـواع ( افراد  ,Aristotle, 1995دانـد

Categories, 2 a 16-18 و اشيا). از نظر او، فقط انـد داراي واقعيت-يعني جزئيات-افراد

وو جوهر به شمار مي يعني بـه طـور مثـال نـوع انسـان يـا جـنس-اجناسروند، اما انواع

و جداگانـه-انسان و نماينـدة جزئيـات واقعـي و چيزي جز اوصاف اي كـه در آن مفـاهيم

)  ).Aristotle, 1995, Metaphysics, 7, 10, 1035 b 25اوصاف اشتراك دارند، نيستند

از رشد ابنرسد به نظر نميب) ب ارسطودر پيروي اشـد. در عـين حـال، به راه درستي رفته

عقل«و» نفس كلي«و به نوعي» عقل«و» نفس«، به وجود پيشين ارسطو، بر خالف رشد ابن

و عقول همة انسان» كلّي هـا پـيش از تولـد آنـان در يـك قائل است؛ اما اثبات اينكه نفوس

 افالطـون نفس كلي يا عقل كلي جاي داشته است، اگر امكان هم داشته باشد، قريب به قول 

و مخـالف ارسـطو پيـرو افراطـي رشـد ابـن اجع به عالَم مثال خواهد بـود؛ در حـالي كـهر

همچـون بيشـتر رشد ابندربارة عالم مثال، يعني عالم كليات است. البته افالطونهاي ديدگاه

مي فيلسوفان مسلمان، مثال و از اين جهت شايد هاي افالطوني را در علم خداوند جاي دهد
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و از همين» علم خداوند«در» عقل كلي«يا»س كلينف«بتوان به وجود روسـت كـه قائل شد

(ابن ص1387رشد، او به حدوث نفس قائل نيست ،104.(

و عقول داراي وجودي پيشـيني در علـم خداوندنـد، چگونـه اگر هم بپذيريم كه نفوس

و نامحسـوس است كه پس از جدايي از بدن و اجسـام لطيـف  شـان بـاز ها به مادة روحاني

مي مي و عقول چگونه و در اين صورت اين نفوس توانند هم استقالل شخصي خـود گردند

و هم در اتصال با نفس كلي يا عقل كلي باشند.  را حفظ كنند

در قول او به بقاي نوع عقل هيوالني است. اعتقاد به اينكه افـزون رشد ابنخطاي اصليج)

واحـدي وجـود دارد كـه همچـون مـاهيتي ها، عقل هيوالني تك انسان بر عقل هيوالني تك

مي است كه در نوع انسان دهد، مستلزم هويت واحدبخشيدن بـه عقـل ها به بقاي خود ادامه

نيـز بـر ايـن بـاور رشـد ابنو ارسطو هيوالني نوع آدمي است. اين در حالي است كه خود 

و اشـخاص  و همچون افراد و وجود واحدي است داراي نيستند كه نوع آدمي داراي هويت

و خارجي است؛ بنابراين خود آنان نبايد معتقد باشـند كـه عقـل هيـوالني  اي وجودي عيني

 دهد. وجود دارد كه در نوع آدمي به بقاي خود ادامه مي

مي همان رشد ابند) داد، فعل تعقـل را نيـز بـه طور كه قبول تعقل را به عقل هيوالني نسبت

و از آنجـا كـه ايـن عقل فعال نسبت مي ، يعنـي بـه تجزيـة دو فعـل را بـه ارادة آدمـي دهد

و فهم آنها مي دو معقوالت مي» جوهر ازلي«داند، آن دو را آورد؛ اما عقل فعال نيز، به شمار

هـا تك انسـان همچون عقل هيوالني، گرچه به ارادة آدمي قائم باشد، از آنجا كه به ارادة تك

و نه به ارادة نوع آدمي، نمي  به شمار آيد.» جوهري ازلي«تواند قائم است

باه) و عقل فعال در شخص آدمي در پيونـد رشد ابندر عين حال موافقيم كه عقل هيوالني

و اين دو عقل در نوع با يكديگرند، هرچند نمي پذيريم كه نوع آدمي داراي بقاي ازلي باشد

و داراي بقاي ازلي باشند.  آدمي در اتصال با هم

هي رشد ابنهرچندو) ميعقل و عقل فعال را از دو منظر در والني و از منظر وجود آنها بيند

مي تك انسان تك دانـد، ولـي از منظـر ها، عقل هيوالني را به لحاظ زماني بر عقل فعال مقدم

مـي فعال مـؤخر مـي عقل هيوالني را از عقلوجود آنها در نوع آدمي،  رسـد دانـد، بـه نظـر
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تك مي و از منظر وجود خـارجي تك انسان توان اين دو عقل را در درون ها از دو منظر ديد

و تك انسانو عيني عقل هيوالني را در تك و از منظـر منطقـي ها بر عقل فعال مقدم دانست

 ها بر عقل فعال مؤخر دانست. تك انسان عقالني عقل هيوالني را در تك

و در پيونـد بـا هـم تك انسان اين دو عقل فقط در عقل تك انـد، هرچنـد ها جاي دارند

و از جهت ديگري دو چيزند.مي رشد ابنهمچون   پذيريم كه اين دو عقل از جهتي واحد

تكز) و امكان مي تك انسان با رد بقاي نوع آدمي، فقط حدوث كـه ها را و از آنجـا پذيريم

و نه نوع آدمي داراي بقاي ازلي است، مبـادي طبيعـي مشـترك انسـان  نه نوع عقل هيوالني

ت و تصورات اوليه را هرچند مشترك بين انسانهمچون مي صديقات اي ازلـي دانيم، مبادي ها

بـه به شمار نمي و فسادنبودن اين مبادي را نه از جهت نسبت آنهـا كَون و در معرض آوريم

و اوليه مي نوع آدمي، بلكه از جهت مبادي فكري عامه  پذيريم. بودن آنها

و به اتصال با عقل فعـال بيرونـي سينا ابنو فارابييان، به نظرية فيض نوافالطون رشد ابنح)

و ترديـدي به واسطة عقول ده گانه قائل نبود؛ اما در عـين حـال مخـالف فـيض الهـي نبـود

و پيوستن به عقل فعـال نداشت كه غايت تالش و معنوي آدمي چيزي جز اتصال هاي عقلي

كه نيست؛ عقلي كه همان نفسدر كتاب ارسطوطور و فاعل درباره گفته است، مبدأ محرّك

و مبدأ ماست، بايد ما را بـه  و اين عقل فعال از آن جهت كه از جهان مادي جداست ماست

(ابـن همان صورتي به حركت درآورد كه عاشق، معشـوق را بـه حركـت درمـي  رشـد، آورد

).1613ـ3،1612، 1377

 گيري نتيجه
و غايـت فعاليـت ارسطوبا تكيه بر نظريه رشدابن راجع به اينكـه غايـت همـه موجـودات

و تك و الوهيت برخوردار باشند تك موجودات طبيعي آنها عبارت از اين است كه از ازليت

آن،نه به عين شخصي خودشان ازلـي خـوديبه بقا،ندا بلكه به واسطه نوعي كه عضوي از

كـه» عقل كلي«و» نفس كلي«يابند، با اعتقاد به وجود دست مي بـه ايـن نظريـه روي آورد

و معقول آدمي را نيز نه باقي به اشخاص انسانيآدمي به بقايبقا ،هانوع آدمي است. عقل

و عقـل فعـال-نوع عقل،بلكه باقي به نوع انسان دانسته و معقـول-اعم از عقـل هيـوالني
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 آدمي را داراي وجود ازلي دانست.

ع قل هيوالني اسـت؛ ايـن در حـالي اسـت كـه خطاي اصلي وي در اعتقاد به بقاي نوع

و بر اين باور نيستند كه نـوع در كنـار اشـخاص انسـان رشدابنو ارسطو هـا داراي هويـت

و عقل فعال نميوجود واحدي است. همين باشـند.» جوهر ازلـي«توانند طور عقل هيوالني

و تصورات اوليه نيـز نمـي روي از اين خـوردار باشـند. نـوعي ازليـت بر تواننـد از معقوالت

و بدين و عقل فعال آن،ترتيب عقل هيوالني معقوالت آدمـي، موجـود بـه اشـخاص،به تبع

ميانسان  باشند.ها

 نوشت: پي
كه ارسطو.1 جز«تصريح دارد (آيد عدم برنمياز عدم «Aristotle, 1995, Physics, 191 b 12(

انـد يـا صـورت دانـد كـه يـا مـاده از موضـوعاتي مـي رو منكر خلق عالَم است. او عالَم را عبارتو از اين

)Aristotle, 1995, Metaphysics, 1042 a 28-29 و صـورت را امـوري قـديم مـي و مـاده دانـد)

)Ibid, 1069 b 35 & 1070 a 1.(
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