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 مقدمه 

وجود  س ارسطورساله نف ی که دراماتارائه شرحی منسجم و منظم، و به دور از ابه فالسفه مشائی

سیر این رساله تف درامی ایشان اند و تقریباً تم دانستهمی خود را از مهمترین وظایفدارد 

له عقل و ماهیت مسئ شودمی اله مطرحاین رس دفتر سومل مهمی که در یکی از مسائ .اند دهیکوش

 Alexander) سیافرودوی. اسکندر بوده استسران ارسطو به آن همه مفمورد توجه آن است که 

of Aphrodisias)  تامستیوسرساله درباره نفس و درباره عقلدر  م( 9و 2قرن )حدود ، 

(Themistius) (927-988در )درباره  فارابی در آثار متعددی من جمله ،تفسیر رساله نفس م

 کتاب همچنینو  رساله نفس نظیری نیز در آثار سیناابن و ،رساله درباره عقلو  عقل و معقول

رشد نیز به عنوان ابن در این میان .اندتوجه داشته مسئلهبه این بویژه در فن ششم آن شفاء 

تفسیر ارسطو نگاشته است که به  رساله نفسر رین مفسر ارسطو سه کتاب با موضوع تفسیترگبز

 سیر میانهتف، (Averroes Short Commentary on Aristotle de Anima) کوتاه

(Averroes Middle Commentary on Aristotle de Anima) کبیر بر  تفسیر و

 (Averroes Long commentary on Aristotle De Anima) رساله نفس ارسطو

توان آن را می باشد ومی رشد در این موضوعابن که رساله اخیر، آخرین اثر باشندمی مشهور

این رشد ابن درباره ماهیت عقل هیوالنی دانست. بندی ویترین صورتین و نهاییحاوی آخر

که شاید  دست نیست، متن عربی این کتاب در ،نوشتهم 2288سال  در به احتمال زیاد کتاب را

صلی نسخه ا عمر دانست و به دلیل اواخر دررشد ابن توجیه آن را بتوان در گرفتاریهای تبعیدی

 توسط استوارت کرافوردم 2399سال در ن کتابایترجمه التینی  باشد.میان رفته  این کتاب از

(Stuart Crawford) تیلور پروفسور ریچارد ویرایش گردیده و (Richard Taylor) سالدر 

 همت آلفرد آیوریبه  2002سال  ازنیز  تفسیر میانه .به انگلیسی ترجمه نموده استن راآم  2003

(Alfred L. Ivry)  تفسیر  ،انگلیسی موجود است هم به عربی وبه به صورت یک جلدی هم

نگاشته شده این کتاب حدود  2288و احتماالً پیش از سال  انگلیسی استدارای متن نیز  کوتاه

 :2983، خراسانی) باشدمی سی صفحه است و دستنوشته آن در کتاب خانه ملی مادرید موجود

 Epistle 1) رساله اول درباره اتصالبه نام رشد ابن ازنیز در این زمینه یک رساله دیگر  .(989

On Conjunction)  به انگلیسی موجود است که آن هم داردوجود. 

ارائه تفسیری ازتفکر عقالنی است  ،رساله نفس ارسطو تفسیرکبیر بر در رشدابن اصلیهدف  

و در عین حال به نظرات سایر مفسران نیز توجه  را برطرف کند ارسطو نفس رسالهکه نقائص 



 279 / رشد ابن فلسفه در مفارق هیوالنی عقل

 که آیا عقل این بوده درمورد ارسطوسئله م .مبرّی باشد باشد تا از ایرادات آن تفاسیر همداشته 

از نفس  ،ارسطوبرای  ؟یرقوه احساس است یا خ از ای متمایزنفس و قوه عقل نوع دیگری از

همان به خارجی را اشیاء صور باید قوه عقالنی بشر چون دارای معرفت است وجهان و اشیاء آن 

و  .چنین شناختی است تبیینئله عقل هیوالنی کوششی برای سکل م تعقل نماید، که هستند،نحو

رشد به تبیین و توضیح ماهیت عقل هیوالنی به عنوان مبنایی ترین قوه شناختی ابن در این راستا

رشد ابن اهمیت این عقل در تفکرگیرد.می در نظرای پردازد و برای آن ماهیت ویزهمی در انسان

عقل هیوالنی در تفسیر کبیر به مراتب رشد در ابن تا به این مرحله است که برخی معتقدند تبیین

می نخستین فیلسوفی است بیشتر از تالش وی در باب عقل فعال است و در میان مفسران اسال

 .(88: 2930 ،)فتحی و بیانی که تا این حد به عقل هیوالنی توجه کرده است

ی نیز گرفته و مقاالت تالشهایی صورتارسطو تاکنون به فارسی  رساله نفسسیر اپیرامون تف

ر تو کم اندیا فارابی پرداختهسینا ابن اما اکثر و یا همه آنها به این مسئله در نگاه ،شدهنگاشته

موضع مقاله  به جزسفانه گارنده متأن .استتوجه کردهرشد ابن ای به ماهیت عقل از نظرنویسنده

ارسطو در باب عقل رشد در تفسیر نظر ابن میانی یوحنای نحوی نسبت به اسکندر افرودیسی و

 که نویسنده در آن به درستی سعی در تبیین نظر (30-88 :2930 )فتحی و کریمی، منفعل

نتوانست به فارسی  رشد در باب عقل هیوالنی داشت و منابع دقیقی را معرفی نموده استابن

آوردن نیز به . هرچند که در این مقاله با این موضوع پیدا کنددر رابطه خور توجه ای درنوشته

رشد آورده نشده و بیشتر ابن نحوه تبیین نظر رشد بسنده شده ورئوس و فحوای مطالب از نظر ابن

صفحه آورده شده به نحو مستوفی  9رشد تنها در ابن توجه به یوحنای نحوی بوده است، لذا نظر

شریح نفس رشد در باب تابن علیرغم اینکه خود نویسنده اذعان به کتابهای متعدد تبیین نگردیده،

اما در دنیای انگلیسی زبان این موضوع بیشتر مورد توجه بوده و آقای  و عقل ارسطویی دارد.

داده  مورد توجه قرار رشدابن سینا وابن عقل را در نگاه فارابی،دویدسون در کتابی مستقل مسئله 

ای با عنوان قالهریچارد تیلور نیز م ه عقل هیوالنی نپرداخته اند.اما به طور خاص به مسئل است

رشد ابن فکربیشتر به سیر تطور تنیز اما ایشان نگاشته رشد ابن مفارقت عقل هیوالنی در فلسفه

هیچکدام از نویسندگان  . مضافاًاندتعاریف نکرده ای نیز ازیبند و دسته داشته در این باره نظر

و پاسخهای وی به مسائل رشد بر تفاسیر مفسران قبلی ابن اشاره صریحی به نقدهایمذکور 

 پژوهش حاضر سعی نموده ضمن ارائه تعریف از عقل هیوالنی، اند. نیاوردهناشی از عقل هیوالنی 

 .قرار دهدمد نظر را نیز این موضوعات 
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 رشد از عقل هیوالنیابن تحلیل

 آیا :کندمیآغاز پرسش  دوتحلیل خود را با  ارسطو، نفس بر رساله رتفسیرکبیدر کتاب  رشدابن

لحاظ  به ازسایر قوا متمایز است، منطقاًکه  این قوه همانطور آیا انفعال؟تعقل ازمقوله فعل است یا

 د درمور رشدابن قصودمنیل به  برای خیر؟ متفاوت است یا آنهااز نیز داردموضوعی که درآن قرار

 :تشخیص داد ای آنرا برچند  یفیرتوان تعامی عقل هیوالنی

 هیوالنیل از عقل ف اوتعری -0-0

 ،2نی خاصنه تعّی جسم و ای درنه قوه ،تنه جسم اس شود،می دهای که عقل هیوالنی نامیقوه»

برای تبیین این  رشدابن (.Averroes. 2009: 303) «جسم است مخالط باغیر اصالًپس آن 

 را های آن دوعدم مشابهت مشابهت و تا پردازد،می به مقایسه این قوه با قوه حس ابتدا ،تعریف

که با الفاظی صفات مشابهی  ،در صدد بیان این مطلب است که این مقایسه با او روشن نماید.

به  را این منظور رشدابن روند.نمی به یک معنی به کار، شودمی دادهقوه نسبت  ن دوایه ب یکسان

 :کندمی بیاناین صورت 

 :انفعالی بودنالف ( 

( و Ibid: 297« )کندپذیرد و ادراک میمی راای است که محسوس قوه»حس  از نظر وی الف(

داند و به همین خاطر که حس با محسوسات ارتباط دارد می از این رو حس را از قوای انفعالی

را حسی و انفعال این پذیرش  . وی(Ibid:334 ) «ای خارج ازجسم نیستقوه حس» معتقد است

و دارای اختالط با ماده ماده  درحالّ  مادی وامری  حس، ونچ داند: اول،می دارای دو ویژگی

 بیروناشیاء کند،می حس را منفعلکه آنچه  دوم، .کندپذیرش محسوس تغییر می اثر در است،

 پذیرد.می آنها را ،فس حساسه چون بالقوه استن کهاز نفس هستند  بالفعل خارج اشیاء یا؛ نفس

 کند.می ادراک و پذیردمی عقول رااست که مای قوهعقل »:گویدمی در مورد عقل نیز او ب(

 کند،می کادرا بیرون نفس را عقل همه اشیاء یعنی چون ست.از قوای انفعالی اهم این قوه  پس

هرچند عقل از قوای انفعالی  اما (.Ibid:301 ) «شودمی منفعل نامیده قبل از اندیشیدن آنها،

مادی ای نه قوه نه مادی و نی خاص،نه تعّیعقل هیوالنی  چون اول، است ولی طبق تعریف

در عقل انفعال این نوع  او .شودنمی ایجاد درآن بر خالف حس، در اثر این پذیرش تغییری است،

 ادراک صورتی که» ؛یعنی به این ترتیب معنای انفعال عقل .می نامد"پذیرندگی صرف"را

حتی  رشدابنبر این اساس  (.Ibid) «دارد رافقط پذیرندگی  معنای انفعال، قوه عقل از و پذیردمی
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فعال حسی با انعقل  این است که انفعالِ او و منظور داند،می غیرمنفعل عقل را برخی موارد، در

 به درک قادر اس نمود،احس را اینکه محسوسی شدید حس پس از». به یک معنی نیست

ربه درک قاد احساس کرد، نور شدیدی را یا شدید وقتی صدای مثالً نیست. ترمحسوس ضعیف

اما برعکس  .ای مادی استر این است که حس قوهعلت این ام .نیست ترصوت و نور ضعیف

و این  شود،می برای آن آسان ترادراک معقول ضعیف ادراک نمود، معقول شدیدی را وقتی عقل،

« نه تغییری نموده است منفعل شده ونه  آن است که آن توسط معقول شدید، گرنشان

(Ibid:334). 

  «.شناسیم داردمی اشیاء مادی مورد در نچهآازمعنای وسیعتری فعال ان لذا از نظر وی

(341:Ibid.)  انفعال را در مورد این دو  و، منفعل استغیرحس امقایسه ب دربه این معنی عقل

 .ددانمی مشترک لفظی

 : بالقوه بودنب( 

اص تعلق به یک تعین خم ایحس قوه داند که،می رشد بالقوه بودن حس را به این معنیابن (الف

 تحریک ،شودکه با آن دارای ارتباط می یبالفعل توسط چیز و ،ای جسمانی استجسم یا قوه یا

رشد حس تنها از طریق اشیاء مادی بالفعل است ابن به این ترتیب برای .(Ibid:301 ) گرددمی

 داند.می خواص جسم و مادهشود و این بالقوه بودن را از می که از قوه به قعل تبدبل

است که ذاتش قوه و پذیرندگی است  «جوهری مجرد»رشد عقل هیوالنی ابن برای ب(

.(Davidson. 1992: 291) نه  جسم و درای نه قوه عقل نه جسم واین  » از نظر وی یعنی

 و یک موجود عقل هیوالنی، پذیرد ومی قوه همان چیزی است کهبلکه بال ،یک تعین خاص است

 مادی نیست. اما ،است بالقوهطبیعت عقل هیوالنی  پس .(Ibid:303 ) باشدای مفارق میقوه

 عقول مورد اشیاء مادی و فعلیت در پذیرندگی و بالقوه،»گوید: می نیزتفاوت باره این در رشدابن

دین چنپس از بیان چندین دلیل برای  او .(Averroes. 2009:341 ) «استمشترک لفظی 

پذیرندگی ماده اولی علت مطلق »: نویسدمی ،عقول مادی و اموربرای تفاوت بالقوه بودن دلیل 

علت  پذیرندگی ،دهدمی رخاشیاء جزئی  است که درراه باتغییرهم بلکه علتِ پذیرندگیِ نیست،

 عقول مفارق نیز و کنندمی ادراک پذیرند و می مفارق را صور ی،اجرام فلک زیرا دارد.هم دیگری 

 «و فقط اولین اندیشنده از چنین ماهیتی آزاد است یابند،می فعلیت به یکدیگرتوجه  اب

(342:Ibid). پذیرندگیِ صرفِ امورِ مفارقی چون عقول مجردِ افالک،  با این وصفکند. می ذکر

، بدین معنی که پذیرندگی باشدمی از عقول مرتبه باالتر ازخود ادراک عقول مرتبه پایین همان
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آنها فقط مربوط به عقول باالتراست و نه در نسبت با چیز دیگری. پس عقل فقط نسبت به 

معقوالت بالقوه است، نه نسبت به امور و صور مادی. با این وصف انحصار بالقوه بودن و پذیرنده 

اما قوه یا پذیرنده است، که آن هم بالرسیم می رود و به موجود جدیدیماده، ازمیان می بودن در

 مادی نیست.

 نسبت بین حس ومحسوس و عقل و معقولج( 

عقل ومعقول  میان محسوس وجود دارد، که بین حس و همان نسبتی تبع ارسطوبه رشدابن الف(

نه  سازد، مسئله نزدیک به ذهن را این است کهتنها  قصد او از این بیان اما .داندمی برقرار نیز

رشد ابن برای ی پذیرندگیمعنا مشترک لفظی بودن .بداند کامال شبیه یکدیگر رااینکه این دو 

عقل هیچ » واست معقول در نسبت با پذیرندگی عقل فقط برای وی  ؛ یعنیامری اساسی است

 این پذیرندگی، .(Ibid:299 )«ندارد کند،می معقولی که دریافت گی ِصورِپذیرند ماهیتی مگر

تعینی خاص امری قابل اشاره و  رفته شده،که آنچه پذیشودنمی باعث خالف پذیرندگی مادی،بر

فعل به معقوالت بال و ،یک نوع استعضوی از خاصی، تعیّن هر او نظر از زیرا ،باشدجزئی  یا

که معقول بالقوه  را، صور تعینات جزئی تواندنمی هیوالنیعقل لذا کنند.می انواع داللتِ خود

عقل اما  ،دشبامتعیّن  پذیرد کهمی ماده صورتی را پس .(Taylor. 2004: 299) بپذیرد هستد،

عقل  در ون معقوالت موجودچ و ادراک نماید. راو متعین اص صور خ تواندنمی چنین هیوالنی

 تعین خاص است،ط موضوعی که خود جزئی یا توانند توسنمی ،یستندن خاص اتتعین هیوالنی،

 .پذیرفته شوند

 مادی بکار امور رد عقل ومواره به اختالف معنای صفاتی که دراش بارشد ابن این ترتیب،به 

بودن عقل را  مفارق سعی دارد و ،مقوله ماده جداست از که مقوله عقلدهدمی نشان روند،می

 .«در جسم و نه تعیّنی خاص استای آن نه جسم نه قوه: »اثبات کند کهو  مدلل سازد

 تعریف دوم عقل هیوالنی -0-2

« بایست در ذات خود، هیچ یک از صور مادی را داشته باشدنمی هیوالنیجوهر عقل »

(302:Averroes. 2009)که برای  کندمی رشد به تبع این نظر ارسطو طرحابن . این تعریف را

 خارج از امور ) آن حیث که همه چیز از]عقل[ »ارسطو یکی از حیثیات عقل عبارت بود از اینکه 

 را همه امور که ،عقل هیوالنی اگر . از نظر وی(229: 2988 )ارسطو، «شناسدمی را (نفس

پذیرش  مانع از آن صورت خاص، ،ه باشدداشت را خود «صورت خاص»کند می پذیرد و ادراکمی

این » :کهحالی  در خواهد داد. تغییر را ست کم آنهاد یا بود، خواهد شبا خود بیرونیِ مغایر صور
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 ؛بپذیرد (نوئتیک) (Noetic Identity) عقالنیاینهمانی  با را یست صور اشیاءبامی قوه نفس

آن صور دچار تغییراتی  آن،در پیش موجود صورتی از ماده یا اختالط این قوه با اثر در نباید یعنی

  .(Taylor. 2004: 290-291) «شوند

به  از طرف فعلیت آن ماده، بات عدم اختالط عقل فعال بااث مورد در همین برهان را رشدابن

چه  بریم،می ردرباره این دو عقل به کا این برهان را وقتی ما» :پرسدمی تعجب با و بردمی ارک

 صادقبرای عقل هیوالنی غیراما درباره عقل فعال صادق، برخی آن راکه ؟کندمی تفاوتی

  (.Averroes. 2009 :353)«مشابه هستند کامالً که این دو درحالی دانند.می

ر عقل اگ» اول گوید:می و آوردمی خالطت عقل با مادهعدم م ایبر را همی دالیل رشدابن

 این صورت، که در بود گرمی خواهدوسردی  دارای کیفیاتی نظیر هیوالنی مخالط با جسم باشد،

 «اعضای حواس پنجگانه نداریم به جز ،اعضایی ما و داشت،می به عضو حسی نیاز

(Averroes.2009:321). مقرّ آنهایی که نفس را» گوید:می تبع ارسطوبه  رشدابن دوم 

 مکان را اشباهت آن ب از چیزی بیشتر آن، توضیح جوهرِ در اما گویند.می درست می دانندصور

بلکه فقط مربوط به نفس  نفس دانسته شود، همه اجزاء وردم رد این شباهت نباید ،پذیرندنمی

 ناطقه نفس، جزء ماده هستند، در مادی وفس که صوری ن اجزاء که برخالف سایر ناطقه است،

عقل » گوید:می و بردمی دلیلی معرفت شناختی بهرهاز :سوم .(Ibid:332 ) «چنین نیست

 طریق قضایای کلیه،از ،آن باچون  نامخالط باشد. بایدتش ادراکا هیوالنی به واسطه احکام و

 یعنی قوه مخالط فردی فقط در؛ نفس قوه حاکمه ومی دانیم–کنیممی نامتناهی حکم مورداشیاءدر

قوه مخالط نفس  کند،نمی حکممتناهی  اشیاء مورد در پس آنچه کندمی متناهی حکم اشیاء مورد

 .داندمی نیز اسینابن باجه وابن قبول را مورد او این برهان (.Ibid:353 ) «نیست

هیوالنی عقل »آن است.  «فاقد صورت بودن»پس طبق تعریف دوم، ویژگی عقل هیوالنی 

درلباس –دارای هیچ صورت مادی نیست، زیرا آن یک جوهراست و آنچه پذیرنده صورمادی

رشد ابن توان تفسیرمی این بخش را (Ibid:303 ) «است، خودش صورت مادی ندارد-معقوالت

« آن بالضروره باید عاری از مخالطت باشد»از ارسطو دانست که به تبع اناکساگوراس معتقد بود 

 (.229: 2988 )ارسطو،

 سومین تعریف عقل هیوالنی -0-3

عقل هیوالنی چیزی » :کندمی تعریفبه این صورت  نی راعقل هیوالدر عبارتی دیگر  رشدابن

 «آنها نیست بالفعل هیچ یک از ولی کلی مادی است، لقوه همه معانی صورکه با است،
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(304:Ibid.) نحوه وجودی جوهریت و» پی روشن نمودن در واقع وی عریف دراین ت با او» 

با این تعریف از حیث پذیرندگی و عدم فعلیت عقل  .است آن برخوردار عقل هیوالنی از است که

 اشکالی است که تئوفراستوسیابد و این می هیوالنی با ماده یا هیوالی اولی شباهت

(Theophrastus) (972-287  )که هیچ فعلیتی ندارد، عقلی» گوید:می نیز مطرح ساخته وق م 

 در .(288 :2993، )داودی «هیوالی اولی دارد؟ چه فرقی با قوه و قابلیت است، که سراسرلب

وه عقل هیوالنی بالق (الف :گویدمی رشدابن نخستین های عقل هیوالنی و مادهتوضیح دقیق تفاوت

صوری که  .محسوس است نخستین بالقوه همه صورماده  همه معانی کلی صور مادی است و

که  ،باشندمی محسوس بالقوه است فقط صور آنها نسبت با در و بپذیرد آنها را تواندمی ماده اولی

 امر سومی به نام، شیء شوندمی ی ترکیبماده اول وقتی با و ات هستند،جزئی خاص و اتتعیّن

فقط  اما عقل هیوالنی» آید.می پدید تعین خاص است، و که یک فرد ،صورتو ماده  مرکب از

 وجود افراد در واعی هستند که به صورت بالقوهان عانی کلیو م ،بالقوه معانی کلی اشیاء است

 طورهمان ،دهندتشکیل می را افرادکه نوع  بالقوه معقوالت بالفعل است، عقل هیوالنی،پس  .دارند

 .(Daividson. 1992: 294) «عقل هیوالنی بالقوه نوع است است، بالقوه فرد که ماده اولی،

 ماده اولی از اما کند.می ادراک نیز کند،که دریافت می ای راعقول کلیم صور عقل هیوالنی، ب(

 پذیرد ادراکمی که ری رااولی صو دلیل اینکه ماده پذیرد هیچ ادراکی ندارد.می ری کهصو

ادراکی  هیچ لذا نه معقول بالفعل، معقول بالقوه هستند، خاص یا ا صورکه آنهاین است  کند،نمی

هیوالنی  ا عقلام است،فردی  جزئی و صور یپذیرنده ننخستی ماده ج( ور نیست.برای آن متص

متفاوت  دهد،می اده رخای که در مرندگینوع پذی رندگی آن ازپس پذی کلی است ورص یندهرپذی

پذیرد می که چیزی را زیرا اولی نیست، جنس ماده ل هیوالنی ازعقتوان گفت می لذا .است

 (.:Averroes, 2009 306-305) بود پس پذیرنده آنهم متفاوت خواهد متفاوت است،

 ماده وجود دارند دربه کلی  مادی که صورزیرا  جنس صورت هم نیست، از اما عقل هیوالنی

 اما ند،ابسیط مفارق صور زیرا هرچند بسیط هم نیست، جنس صورز ا این عقل نیستند. مفارق و

که هم  ،اندمفارق و عقول مجرد یرند،پذمی یا کنندفارق ادراک میعقول م بسیط یاآنچه صور 

مگر اینکه آنها  پذیرد،را نمی عقل هیوالنی صور»اما باشند.هم معقول بالفعل می الفعل وعقل ب

ه کقبالً هم بیان شدیعنی در محسوسات قرار داشته باشند.  .(Ibid: 305) «معقول بالقوه باشند

این »:گیردنتیجه می رشدابن لذا صورت هم نیست.پس مرکب از ماده و فاقد صورت است،آن 

ماهیت  از غیر )اولی(، ماهیت ماده از که غیر قائل شود، ماهیتی را آن داشت تا رب را وارسط موارد

 و مجرد منفعل،غیر یک موجود، ،آن» و باشدصورت( مرکب)ازماده و ماهیت امر از غیر صورت و
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بالقوه همان چیزی است که  صورکلی است، یآنچه پذیرنده» عین حالدر و باشدمیمفارق 

و  .(Ibid: 326) «اشدبوجود می نوع چهارمی از» عقل هیوالنی رشدابن برای لذا« پذیرد می

اگر عقل هیوالنی زیرا » و برای نوع بشر عدداً واحد و یکی است. ،ازلی این نوع چهارم از وجود،

بب تمایز اشیاء از اگر ماده عبارت از اصلی است که سو در ماده وجود ندارد، غیرجسمانی است و

 «تواند یک عقل هیوالنی برای همه بشر وجود داشته باشدپس تنها می شود،یکدیگر می

(Davidson. 1992: 288.) 

ای نه قوه نه جسم،» را چنین دانست عقل هیوالنی رشد راجع بهابن توان نظرمی در مجموع

بالقوه همه  صورت است و فاقد ،شناسدمی را جسم و نه تعیّن خاصی است و چون همه چیزدر 

 وجود نوع چهارمی ازنیز  و آنها نیستیک از بالفعل هیچ است و جسمانی معانی کلی صور اشیاء

رشد ابن فیلسوفان ارسطویی وجود دارد و اکثراز آنجا که نظریه عقل هیوالنی در آراء اما  .«است

این دیدگاه و داشته بسیار توجه فیلسوفان قبل از خود  نظریاتبه  ،برای رسیدن به این دیدگاهنیز 

 یینارساوی و در ایرادات و انتقادات  به اجمال ،مطرح نموده استسایرین های هرا در مقابل دیدگا

نیز این تبیین منظور وی از  تا بدین وسیله در این باره را از نظر خواهیم گذراند پیشینیان خودنظر 

 .شودخص شبیشتر و بهتر م

 باره عقل هیوالنی نزد فیلسوفان پیشینرشد درابن نظر -2

 استعداد بودن عقل هیوالنی الف(

این است که  ،(Ibn Bajjah (Avempace)) باجهابن و افرودویسی اسکندرع به راج او نظر

، نتوانستند دیدگاه دانندمی نفسانی «استعداد» عبارت از عقل هیوالنی را چون ،لسوفاین دو فی

 «خیالی موضوع آن هستنداستعدادی که صور» باجه آن راابن .ارسطو را به درستی توضیح دهند

(313:Ibid) این استعداد دیگری در بدون اینکه چیز صرف استعداد عقل بالقوه را» اسکندر و 

صرف »عقل هیوالنی  رشد،ابن رنظ از اما داند.می (Averroes. 2002: 110) «یافت شود

 .چه در نفس و چه در قوه خیال نیست «استعداد

که پس ای مادی، فنا پذیر به گونهعلول بدن، اسکندر عقل هیوالنی را مرتبط با بدن و حتی م

و همانطور که نفس کثیر است  شماردمی رود،می از مرگ همراه با سایر قوای دیگر نفس از بین

باشد و هرکس عقل هیوالنی می دارد عقل هیوالنی هم کثیریعنی هر کسی نفس فردی خود را 

 ارسطو»رشد معتقد است که ابن در این باره .(87: 2930 فتحی،کریمی،) خاص خود را دارد

 ...بودن جسم غیرمخالط با و منفعل... غیر ماده... از تمفارق برای عقل مثل صفاتی را
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حاالت ماده منفعل  سایر مانند بدنی انسان وهای از جنبه حالی که اسکندر عقل را در ،شمارد برمی

شاره در مخالفت با این رأی اسکندر ا رشدابن اما .(Davidson. 1992: 284) «شماردمی

قل ع «کمال اولِ» اسکندر ،دانسته است «کمال اول جسم طبیعی» رانفس  ارسطو کند چون می

کمال  گمان بردهموضوعی جسمانی برای آن در نظر گرفته است، لذا و  ای حادث دانستهرا قوه

 ، کهصورت چون» اسکندراز نظر  ،در نگاه او .به یک معنی است قوای نفس، اول بودنِ همه

قوایی  ،ماالت اول نفسکپس ممکن نیست  مفارق باشد، محال است صورتمند است، غایت شیء

ارسطو  این قسمت از آرای تفسیر خود وی از اما (.Averroes. 2009: 313) «مفارق باشند

 قوای نفس مشترک لفظی سایر نفس ناطقه و بودنِکمال اول صورت یا  ،ارسطو کهاین است 

 نی راهیوالعقل فعال وعقل توجه نکرده که ارسطو اسکندر است معتقد رشدابن همچنین .داندمی

 استعداد هیوالنی یااین است که عقل بیانگر رشدابن ین مقایسه از نظرا است.هم مقایسه کرده با

این استعداد خاص را با  گرنه ارسطواستعدادهای نفس متفاوت است و ایرس عقالنی انسان با

مفارق  در هر دو ه،آنجاست کهیوالنی ازعقل فعال وه بین عقلمقایس نمود.نمی فعال مقایسهعقل

این خصوصیات را  نیزکه همه سلسله مراتب عقول  -یرمخالط بودنغ نامنفعل بودن و بودن،

 .مشترک هستند -دارند

 به خاطر فرارباجه ابن» معتقد است و هیوالنی مخالف است،باب عقلدر یزباجه نبنرأی ا و باا

 آنجا تا قوه خیال،» ل شدکه عقل هیوالنی،عبارت است ازقائ ،]مشکالت اسکندر[ این مشکالت از

 رصو رشدابن اما (.Ibid: 313) «هستند معقول بالفعل شدن، مستعدآن  در موجود صور که

 آنهابلکه  داند،می نه چیزی که بوسیله عقل تحریک شده باشد واستعداد عقالنی  نه خود خیالی را

عقالنیِ  استعدادِ» :نویسدمی باجهابن در توضیح این اشکال او .شماردمی حکم محرک عقل در را

هستند متکثر  این دو استعداد، زیرا است، قوای نفس اول سایر مالِک و استعداد ، همانندخیالیصورِ

 یکی استعداد این است کهتفاوت آنها در اما شوند.می فاسد کائن و فساد افراد، به تبع کون وو 

دیگری استعداد پذیرندگی و استعدادی است  و خیالی،صور یعنی استعداداست؛  تحریک کنندگی

 خیال کنداشتباه به باجه ابن باعث شدها این شباهت قوای نفس است. سایر برایکه کمال اول 

درحالی که تفاوت بین  خیالی الزم نیست. صور استعداد استعدادی به جز معقول شدن،برای  ،که

زیرا یکی استعداد تحریک کنندگی است و دیگری  آسمان است، زمین تا استعداد از دواین 

 (Ibid: 321) «پذیرندگی استعداد تحریک شوندگی و
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 مفارق بودن عقل هیوالنی ب(

طبق استدالل ارسطو  بسیاری مفسران دیگر تامستیوس و ،تئوفراستوس رشدابن نظر از اما

برای  عقل هیوالنی .باشدمی جسم بانامخالط  ماده و که عقل هیوالنی مفارق از پذیرفته بودند

 رشد محسوبابن این دسته از اسالف فکریو از این نظر  بود. «جسمانییرغ جوهر ازلی و» آنها

بالقوه  عقل گرا» ،گفته بود وس به دلیل اینکه ارسطوفراستوس و بویژه تامستیاما تئوشوند. می

پس به  ،قوه به فعل رساند از آن را تا داشته باشد، عقلی بالفعل هم وجود باید داشته باشد وجود

 و ازلی باشد باید ، ]آنهم[النی استهیو عقلفعال و  که چون تولید عقل عقل سومی قائل شدند

این  تیجه این تفسیرن (Ibid: 306) دانستند.( Theoretical Intellect) «نظریعقل» آن را

 بالفعل معقول آنها را ،فعال و بوسیله عقل اندیشدخیالی می اگر عقل هیوالنی به صوراست که 

 پدید شود، می ادراک حسی آغاز که از انتزاع ال به واسطهقوه خی درنیز معقوالت  و سازدمی

صور  آیا نباید کند،می ازل کار از بر روی عقل هیوالنی ازلی، ازلی،پس وقتی عقل فعال  ،آیندمی

ک ادرا این صورت، درکه  ؟باشند یازل موجود در عقل هیوالنی )که همان عقل نظری است( هم

که  ی هم نیزاشیاء خارج به همین ترتیب، باید ازلی باشد. حسی هم که زمینه صور خیالی است،

چون دیدگاه تامستیوس رشد ابن از نظرپس  ید ازلی باشند.محسوسات هستند، با ساززمینه

 پذیردنمی ن راآ و پارادوکسیکال است، داند،می ازلی های فیزیکی را ابژه

(Davidson.1992:294). 

داند که نه تنها می هیوالنی را دیدگاه کاملیرشد دیدگاه خود درباره عقل ابن به این ترتیب

اشکاالت نظریات فالسفه پیش از خود را ندارد، بلکه آن را دیدگاهی جامع )جمع بین تامستیوس 

سعی  وداند که قادر به پاسخ گویی به مسائل مطرح پیرامون عقل هیوالنی است می باجه(ابن و

 مشترک برای و عقل هیوالنی واحدقول به و  ف،ائتی خاص از نظرات این دو فیلسوتا با قر دارد

او باید به سه در این راستا  .همه انسانها، به نوعی پاسخی در خور نیز به این مشکالت ارائه کند

 .پاسخ دهد وجود داشته، در این بارهکه از قبل اصلی مشکل 

 عقل هیوالنی بابرشد به مشکالت مطرح درابن پاسخ -3-0

باشد که ای سه گانه مسائلتواند پاسخگوی می با این تفسیر خاصبه نظر وی عقل هیوالنی 

داند و می سه گانهرا دیگران قادر به ارائه راههکار صحیح به آن نبودند. او این مسائل و پاسخها 

 آورد:می پاسخ خود را به آنها چنین
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 مسئله اول:

 ازلی هستند؟ عقل پذیرنده ه عقل فعال وک حالیونه عقل نظری کائن و فاسد است درچگ

فس نیز واجب است که در ن» نویسد:می رشد آنجا که ارسطوابن توجه داشت که، ابتدا باید

چون خود  که از یک طرف، آن عقلی را تمیز دهیم، درواقع در و قائل به چنین فصولی باشیم،

 که مشابه علت فاعلی است، راعقلی  و ازطرف دیگر، ه ماده است،مشاب گردد،می تمام معقوالت

باید بر این » کندمی تفسیرچنبن  را (229: 2988 ،ارسطو) «کندمی چون همه آنها را احداث

 و سازددیگری عقلی که می یرنده،یکی عقل پذ نفس وجود دارد،عقالنی در سه جزءکه ود اعتقاد ب

 داری سه جزءو بر این اساس نفس را ا .(Averroes. 2009: 322) «سوم محصول این دو

  می نامد.«عقل نظری» عقل است،محصول آن دوو جزئی را که  داندمی عقالنی

ادراک حسی چیزی » :گویدمی و داندمی همانند ادراک حسی به تبع ارسطو،تعقل را  رشدابن

 )و صادق باشد حس، شودمی یکی موضوعی که باعث یابد،می تحقق «موضوع دو» است که در

آن یک موجود  شود،می باعث دیگری موضوعی که و شد(بامی نفساز ین شیئ محسوس خارجا

یکی موضوعی که  بایست دارای دو موضوع باشد،می یزلذا معقول ن )کمال اول عضو حسی(. باشد

گری موضوعی که بر حسب دی و خیالی حقیقی، یعنی صورباشد؛  «حقیقی صادق یا» حسب آنبر

این دومی عقل  و دبین سایر موجودات جهان باش موجودی دریا  یک موجود ،آن معقوالت

 ن حس و عقل در اینجا مطرحرشد مابیابن که تنها تفاوتی (.Ibid: 316)« هیوالنی است

 ؛بیرون از نفس است شود،می که باعث صدق یا حقیقت حس این است که موضوعی کند،می

درون نفس قرار  دهد،می تشکیلصدق معقول را و موضوعی که حقیقت و خارجی،های یعنی ابژه

 .یعنی صور خیالی نفس؛ دارد

که محرک بینایی  ،همانطور که رنگ» :برد می تشبیهی به کار ،شدن تربرای روشن رشدابن 

 ی نیز تنهامعانی خیال نکه بوسیله نور فعلیت یافته باشد،مگر ای کند،نمی بینایی را تحریک است،

 ...یده باشندرسقوه به فعلیت  عقل فعال از توسطکه... کنندمی تحریک زمانی عقل هیوالنی را

موضوعی که  بلکه کمال اول رنگی که ادراک شده نیست، ،که رنگ بالقوه بنابراین همانطور

که فهمیده  به همین ترتیب موضوعی هم که بوسیله امری توسط رنگ فعلیت یافته، بینایی است،

و  (Ibid: 316-317)« بلکه عقل هیوالنی است ی نیست،صور خیال فعلیت یافته،و شده است 

 فقط با معقوالت نظری، عقوالت بالفعل یاکه م گیردنتیجه می لذا ازلی است. و واحد این عقل

حظه مال نه با و هستند فاسد کائن و دهد،می تشکیل را ی که حقیقت آنهامالحظه موضوع
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صوری  چون صورخیالی ما، زد.سامی موجودات جهان بین سایر را موجودی در موضوعی که آنها

تا  ،ماده است ای درخیال قوه و دارندادراک حسی  و ریشه در کائن و فاسد هستند، فردی و

تابع آنها  فساد درکون و کنند،می ود را از آنها دریافتی خکه معقوالت صدق و محتوای درونآنجا

که موضوعی  نی،هیوال چون عقل اما ازلی هستند. عنی معقوالت نظری غیربه این م و ،هستند

 وجوهری ازلی است، واحد ویژگی مادی ندارد، شوند،می «هست» آن است که معقوالت در

یعنی  کنند.می آن تبعیتاز وصفات خود احکام در آیند،می که درآن بوجود آنجا تا معقوالت نیز

 دو» تئوریعقل هیوالنی از  مورد له اول دربرای توضیح مسئ رشدپس ابن واحد هستند. ازلی و

یکی موضوعی که آنها  موضوع برای معقوالت است. به دو یعنی قائل گیرد.می کمک «موضوعی

و دیگری موضوعی که آنها را یک  ادراک حسی هستند صور خیالی برگرفته از وکند می را صادق

 .عقل هیوالنی استسازد و آن می موجود در بین سایر موجودات جهان

 مسئله دوم 

 اما معقوالت بالفعل یا عقل نظری ای همه افراد بشر عدداً یکی است،هیوالنی برچگونه عقل 

 می شوند؟ کائن و فاسد آنها و نیز باکون و فساد عددافراد انسانی مت برحسب تعدد

او این  گیرد.می موضوعی خودکمک -تئوری دو از به این مسئله نیزبرای پاسخ  رشدابن

که برای آن  راشقوق مختلفی  ابتدا داند و برای طرح آن،می اولمسئله  از تربسیار دشوارمسئله را

عقل » حالت اول این است که: گیرد:می نظر حالت برای آن در دو و کند.می مطرح ،ممکن است

 این حالت این است که عقل هیوالنی،الزمه »  بدانیم کثیر به تبع کثرت افرادانسانی، ،هیوالنی را

 شود.می به انسان و قوای بدنی اوبالکل وابسته  زیرا ای جسمانی باشد.قوهجسم یا اص یاتعیّنی خ

 .ارسطواست این امرخالف نظر ،چنانکه گفته شد

آن را برای همه  و ،کثیر ندانیمبه تبع کثرت افراد انسانی عقل هیوالنی را، حالت دوم اینکه

آن معقول  باید همه افراد آورد،بدست اگر فردی معقولی را این حالت در .آوریمبه شمار واحد افراد

ت آن معقول بایسمی من نیز کنی،می معقولی را کسبتی که تووقیعنی »؛ به دست آورده باشند را

که من نیز باید آن را فراموش کنم، کنی،می آن را فراموشوقتی تو  و را به دست آورده باشم،

 (.Ibid: 318) «کندنمی ما چنین چیزی را تأییدتجربه 

-نظریه دو از مسئله اول، مانند محال هستند، رشدابن برای شق، دو ازآنجاکه این هر

 هیوالنی( )فعال و عقل اول دو میان این سه عقل،از» :گویدمی کند ومی استفاده موضوعی خود

ما معتقد  و به نوعی ازلی است... فاسد ائن وک به نوعی )عقل نظری( سوم جزء و ازلی هستند

عقل  معتقدیم که نوع انسانی ازلی است. یکی است و برای همه انسانهاهستیم که عقل هیوالنی 
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یم بسیط مشترک مفاه یعنی قضایای اولیه ونوع بشر؛ اصول طبیعی مشترک برای  هیوالنی از

)فردی  برحسب اما هستند، واحد ،لیل معقوالت ازجنبه پذیرندهبه همین د انسانها عاری نیست.

 پس تا باشند.می متکثر خیالی،یعنی صور؛ شوندمی اساس آن حقیقی بر و اندپذیرفته شده که(

 لحاظِ کثرتِ به دست آورنده آنها، از وکون فساد زلی هستند...ا باشندمی آنجا که معقوالت واحد

متحد  شانصدق در ما چون معقوالت با اما .نه ازلحاظ واحد بودنشان ،شودمی آنهابر عارض 

توان گفت عقل نظری یکی است برای می لذا شوند...می ضوعشان فاسدپس با فساد مو هستند،

و با توجه  شودمی به وجود معقوالت مربوط آنجا که صرفاً تا پس. (Ibid: 322-323) «همه

 به حقیقت بلکه همیشه معقول هستند، ی معقول و گاهی غیر معقول نیستند،به اینکه آنها گاه

چنین نیست که آن گاهی » گوید:می اینکه ارسطو رشدابن نظر از .توان گفت که ازلی هستندمی

به  این امر ی است زمانی که مطلق انگاشته شود.عقل هیوالن منظور «نیاندیشد گاهی و بیاندیشد

 وجود هرفرد یعنی به صور خیالی که درشود که به افراد؛ می عقل هیوالنی این دلیل عارض بر

به  زیرا ،چنین چیزی برای آن صادق نیست مالحظه نوع بشر درحالی که با ،وابسته است دارد

مگر اینکه  اندیشد،می نی همواره به معقوالتعقل هیوال ارجاع به نوع انسان، عنی بای ؛مطلقورط

گیرد که عقل نظری به این می لذا نتیجه .(Ibid: 358) «که محال است ،نوع بشر از دنیا برود

 عقل ئماً در کار ایجاد معقوالت است،دا و همانطور که عقل فعال ،ائن است و نه فاسدک معنی نه

 .در حال شناخت استنیز دائماً  پذیرنده

 مسئله سوم

 نه صورت مادی است و نه ماده اولی؟ یوالنی یک موجود است اماچگونه عقل ه

 پذیرندگی قابلیت و ازکه عبارت  داند،می رای فعلیتی مخصوصدا عقل هیوالنی را رشدابن

جسم شفاف تشبیه  با به نسبت نور عقل هیوالنی را نسبت عقل فعال به اگر معقوالت است.

 نسبت نور مانند بدانی که نسبت عقل فعال به عقل هیوالنی باید» :دهدکهمی توضیحوی  کنیم،

 هیوالنی راعقل  عقل فعال نیز و شود،می باعث فعلیت جسم شفاف نور است به جسم شفاف.

 باشد، وقتی که نور مگر شود،نمی تحریک شفاف توسط نورم که جسهمانطور سازد.می بالفعل

 شند.وقتی که توسط عقل فعال بالفعل شده با مگر کند،نمی دریافت معقوالت را ل نیزعق

 عقل جسم شفاف را تحریک کند، بتواند کهکندمی ه نحوی بالفعلب رنگ بالقوه را که نورهمانطور

ل عق بپذیرد. را آنها ل هیوالنی بتواندکه عق سازدمی وی بالفعلبه نح معانی بالقوه را فعال نیز

 (.Ibid: 328) «فهمیده شوند این معنی باید فعال در هیوالنی و
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 وس به ماده و صورت تقسیمبه تبع ارسطو قائل است که همانطور که اشیاء محس رشدابن

ی چیزی شبیه یعن یست در معقول هم وجود داشته باشد،بامی ، چیزی شبیه به این تقسیمشوندمی

او معتقد است که عقول پذیرنده باید عقول بالفعل را ادراک  مادی.-به صورت و چیزی شبیه

 خود از نخستین که به هیچ چیز غیر ورتصمگر نیست، ز این قاعده مستثنانمایند و هیچ عقلی ا

عقول همان قابلیت ماده در-پس امرشبه ندگی است.گونه پذیرهر واقع فاقد در و اندیشدنمی

این همان جنبه و -پذیرش یا انفعال عقل از عقل –ادراکی است که عقول از یکدیگر دارند

 و شریفتر است اصل از ماده، پذیرنده و ن فاعل ازحال چو دهد.می تشکیلپذیرندگی عقول را

مرتبه می توان آخرین عقل هیوالنی را »پس عقول قائل به سلسله مراتب است، براینیز رشد ابن

کمتر غیر مادی  آن در نسبت با فعالیت سایر عقول، زیرا فعالیت از سلسله مراتب عقول دانست.

دانیم که تنها دلیل می رسد نه فعاالنه ...اکنونمی رچراکه فعالیت آن بیشتر انفعالی به نظ است.

آنها هیچ تمایزی با هم به غیر از این ست...مفارق اختالف در فعالیت آنها اتمایز مابین عقول 

 کند و گاهی عملمی چون عقل فعال گاهی بر روی اشیائی که در اینجاست عملندارند...و

 (.Ibid: 354) «اندیشدنمی اندیشد و گاهیمی مورد آنهاعقل هیوالنی هم گاهی در د،کننمی

گیرد  میعنوان آخرین مرتبه قراربه  فعال، عقل هیوالنی بعد از عقل سلسله مراتب عقول، پس در

و به این ترتیب  گیردمی فعلیت محض قرار نخستین یاصورت  آن یعنی باالترین مرتبه، برابر در و

 رشدابن توان گفت که از نظرمی گیرد.می هیوالنی مورد تأکید قرارشناختی عقل شأن هستی

های های فیزیکی، صورت ابژهماده ابژه موجود را تشخیص داده اند، فیلسوفان تاکنون سه نوع از»

توان از عقول مفارق می ماده را -شبه وجود ارمی ازنوع چه اما جواهر غیر جسمانی. فیزیکی و

 .نوع چهارم وجود دانست مادی را–شبه این وجود و (Davidson. 1992: 291) «آموخت

 گیرینتیجه

کند مسائل و موضوعات فلسفه وی می عهدی که نسبت به ارسطو دارد تالشبا توجه به ت رشدابن

ه خود ارسطو تبیین و توجیه نماید، هرچند که این موضوع با شد طرح ریزی را با توجه به اصول

او بر این اساس تقریباً نظرات همه فالسفه پیشین خود را درباره تفسیر  ابهام مواجه است، اما

. وی سعی دارد تا با توجه به اصول خود داندمی ارسطو و بویژه در مسئله عقل ناتمام و ناکامل

بیان با  اومسئله ماهیت عقل را توضیح دهد. و بدون بهره گیری از تعالیم مکاتب دیگر و طارس

عقل هیوالنی را باجه، ابن با عنایت به نظر تامستیوس و ،از عقل در نهایتمتعددی ریف اتع

همین تعریف و باشد. می ذیرندگی صرفگی بالقوه بودن و پداند که دارای ویژهمی جوهری مجرد
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سازد تا عقل هیوالنی جوهری واحد برای تمام انسانها بشناسد، چیزی که در تاریخ می او را وادار

بدین معنی است که همه انسانها از عقل هیوالنی واحد بهره -، فلسفه به وحدت عقل شهرت دارد

 یعث بروز مشکالتی کالمی برابا مند هستند و عقل هیوالنی به تبع نفوس کثیر نیست،

در  ایاز چنین نظریهو رفع ابهامات دینی دفاع  رشدی پس از خود گردید. او برایابن فیلسوفان

هم کائن و فاسد بدین وسیله گردد تا می موضوعی -دو ابداعی ئوریمتوسل به تمسئله شناخت 

دینی با کثرت و با مشکالت و بتواندبه مشکالت عقل و هم ازلی بودن آن را اثبات نماید نبود

هر چند که او بدین وسیله در تبیین شناخت بر فلسفه . البته فلسفی با وحدت آن پاسخ گوید

چنان که در نهایت روشن ماند. اما با این حال می تجربه گرایی و ضد افالطونی ارسطو وفادار

ی را آخرین مرتبه از و عقل هیوالننیز برای عقل قائل بوده ای ناسانهشهستیشأن گردید او 

سلسله مراتب عقول، پس از عقل فعال که در سنت فلسفه اسالمی آخرین مرتبه آن سلسله 

رشد از ابن و بویژه چون این دیدگاه در تفسیرو به همین دلیل  باشد، دانسته است.می مراتب

 دانست. توان محل تردیدمی رارشد ابن ارسطویی صرف بودنگردد، آثاری از ارسطو مطرح می

 نوشتپی

 به را آن انگلیسی مترجم و باشند حسی اشاره قابل که بردمی کار به اموری مورد در را اصطالح این رشدابن .2

Determinate particular .ترجمه نموده است 
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