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 چکیده 

یک مسئله که  تقدندیعنی مع؛ اندشده« حقیقت دوگانه» یان متهم بهرشدابنو رشد ابن
در بخش    .در فلسفه صادق است ن حقیقت باشد در حالی که نقیض آنتواند در دیمی

به رأی  در بخ  دومنظریه از دیدگاه کلیسا بررسی شده،  و معنای این اول مقاله تاریخ
اش ثششار فلسششفی و ک مششیآاز دسششته  در بششاچ چنششوننی بقششای نفشش  در دو رشششدابششن

این نتیجشه  در این دو دسته آثارش  رشدابنارزیابی نظر  ادر بخ  سوم ب و ایم،پرداخته
در باچ عقل هیوالنی و بقای مشترک و کلی آن پش  از   رشدابنرأی  به دست آمده که

 ،باچ بقای نفوس فردی در آثار ک می متناقض نیست )وحدت عقل( با رأی او در مرگ
توان او را معتقد به حقیقت لذا نمی زیرا وی در مورد نف  قائل به اشتراک لفظی است.
را دوحقیقتشی  رششد  ابشن  بنشابراین  دوگانه دانست بلکه او به وحدت حقیقشت بشاور دارد.  

 وی دارد. یدرک آرا عدم خواندن نشان از
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 درآمد. 9

و دینشری   (شرح و تفاسیرش بر ارسشوو )ی یکی فلسف است، دارای دو دسته آثار رشدابن
در این دو دسشته آثشار    که رسد. در نناه اول به نظر می، و..(الکشف ،المقال فصل)ک می 

ده است. زیشرا در  کرغیر قابل جمع مورح ی متضاد و یدر باچ جاوداننی نف  آرا رشدابن
آثار ک می به جاوداننی نفوس فردی و جزئیِ کثیر قائل شده و در آثار فلسفی جاوداننی 

راجشع بشه    رششد ابشن در باچ نظر  ه است.انستکلی و واحد د ۀرا تنها مختص به نف  ناطق
تشوان بشه   مشی هشا  ۀ آنحقیقت دوگانه مقاالت متعددی به فارسی نناشته شده که از جمل

ضمن بررسشی معشانی مختلشف بشرای حقیقشت       نویسندهد که کراشاره  «حقیقت مضاعف»
ی از حقیقت دوگانه را که هم ساختار واقعیت و حقیقت را در متن واقشع دو  یمعنادوگانه، 

اما معانی دینر را به نحشوی معقشول    غیر قابل پذیرش دانسته ،متناقضبداند و حقیقت را 
خود نیز ضمن بررسشی معشانی    کتاچحسن یوسفیان در . [41-40صص ،3]است  شمرده
. [929ص ،92]اسشت  نسشتت داده   رششد ابنگرایانه را به ، معنای عملاین نظریهمختلف 

را قائل به بیان یشک   رشدابنو  به این مسئله پرداختهخود  ۀلااسدهللا حیدرپور نیز در مق
اما هیچ از ایشن نویسشندگان   . [09-02صص ،0] است های مختلف دانستهحقیقت به زبان

به دلیل عقایدی  رشدابناند. چه بوده نکرده رشدابنکه دلیل این اتهام به ای به ایناشاره
کند و مورد اقتال فیلسوفان قرن که در آثار فلسفی خود در شروح  بر اسوو  مورح می

ین مقاله ضشمن  گیرد به این نظریه متهم شده است. در اناه پاری  قرار میشسیزدهم دان
فلسشفی   یآرا و ت ش گردیده تا با توجه به آثار ،توجه به معنای کفرآمیز حقیقت دوگانه

  به این موضوع توجه شود.به صورت مصداقی  ،رشدابن
 

  1حقیقت دوگانهنظریه اسناد تاریخی  .1.1

 امشا در  اسشت. هشا  آن حترجمه و ششر  آثار ارسوو وروزافزون به توجه  شاهدقرن سیزدهم 
در  .بشوده اسشت  نیشز موشرح   ، پیشرو او  فیلسوفان ایمان مخالفعقاید  از انتقاد همین زمان

دانشجویان فلسشفه  از برخی » آمده است که 9212 انی از توماس آکوئیناس در سالسخن
گفتشه  هشا  آن گویند چیزهایی وجود دارد که بر اساس ایمان درست نیستند و وقتی بهمی
 امشا خشود   ،گفتشه  دهند که ارسوو چنینگار نیست پاسخ میبا ایمان سازشود که این می
دو  .[p. 64 ,13] «باششند مشی عقاید ارسشوو   ۀو فقط بازگوکنند تندبا آن موافق نیسها آن

                                                           
9. The Theory Of Double truth  
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را یان ایمشان  رششد ابشن اشاره کرده بود کشه  کوئیناس ا 9212سال در نیز سال قتل از آن 
 ان نشان داد. زیرا از نظر اکوئیناس،تورا میها آن تناقض که دانندمییایی معووف به قضا

 ،قل از لحاظ عددی واحشد اسشت  عکه  گیرمنتیجه می من ضرورتاً» گویند:مییان رشدابن
تومشاس در  . [Ibid. p. 71] «.اسشت کنم که این امر متناقض با ایمشان  اما قاطعانه فکر می

 دهد.ایان نستت میگررشدابنرا منظور دارد و آن را به « دوگاننی حقیقت» جا دقیقاًاین
هشای مسشیحیت   ی در رابوشه بشا آمشوزه   یاز ابتدا نسشتت بشه تعشالیم ارسشوو    نیز کلیسا 

در نیشز   های متعددیمحکومیت نامهدانست و مشکوک بود و آن را خوری برای دین می
 ۀدر مقدماسقف پاری   9استیفن تامپیه علیه تعالیم ارسوو صادر نموده است. زمینهاین 

و بشر محکومیشت   تنظیم شده  .م9211 رس سالما 1 ، که درهانامهومیتیکی از این محک
یشا   2التینشی  گرایانرششد ابشن که به  هنر دانشناه پاری ، ۀدانشکد استادان یآرااز برخی 

اششاره   [p ,61. 1/8110] مششهورند  4ارگشذ بشدعت ارسووئیان یا  و 3ارسووگرایان افراطی
 :کندمی

بشر ایشن باورنشد کشه چیشزی       [پشاری   هنر در ۀاز اساتید دانشکد] برخی
هشا درسشت   موابق با فلسفه درست است اما موابق بشا اعتقشاد کاتولیشک   

هششای نیسششت، گششویی دو حقیقششت متنششاقض وجششود دارد و در آمششوزه    
کافرکیشان ملعون حقیقتی متعارض بشا حقیقشت کتشاچ مقشدس وجشود      

 .[p. 31 ,18] .«دارد
کشه یکشی از    کندمیو کفرآمیز تلقی  محکومفلسفی را  ۀآموز 291نامه این محکومیت

 نامه آمشده اسشت  این محکومیتاز  32. در بند است 3«وحدت عقل» ۀنظری هاآن ترینمهم
عقل از ایشن یشا آن بشدن     اگرچه زیرا آدمیان یکی است، ۀعقل از نظر تعداد برای هم»که 

خداونشد  »اسشت کشه   آمشده   21و در بنشد   .«ششود قابل انفکاک است، از کل ابدان جدا نمی
 اگرچشه  امشا  .[293ص ،92].« ند، بیافرینشد اتواند چند روح را که از نظر تعداد مختلفمین

وجشود دارد کشه چنونشه    تردیشدهای بسشیاری   هنشوز هشم    ،گشذرد تاریخ مشی  آن ها ازمدت

                                                           
9. Stephen Tempier  
2. Latin Averroist  
3. Radical Aristotelianism   
4. Heterodox Aristotelianism  
3. Unity of Intellect 
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از  کشه  دیشد بایشد   رواز این .اعتقاد داشته باشد گوید،می اسقفه تواند به آنچمی فیلسوفی
 شود؟میکفر موجب و چنونه  ؟چیستت دوگانه حقیق نظر کلیسا
 و دیشن  علشم کش م   درتواند میکه قائل باشیم چیزی گانه یعنی اینحقیقت دو ۀنظری

 چنشین قتول حال چنونه  .عک ربعقلی خیر و  از لحاظ فلسفی و اماحقیقت داشته باشد 
اگشر   د،دهش ای که کلیسا به برخی فیلسوفان نستت مشی حقیقت دوگانه ؟استچیزی کفر 
تشر  مهشم دومشی  و  ؛دهد و هم فساد در ایمشان را هم فساد در عقل را نشان می ،اثتات شود

ایشن   .ائل بشه آن از نظشر کلیسشا ملحشد اسشت     این اتهامی است که اگر اثتات شود ق است.
افشراد انسشانی    ۀو وحدت آن برای همش در باچ عقل هیوالنی  رشدابنمسئله در مورد رأی 
یشن اصشو ح   ا .اسشت  منکر بحث معاد دانسشته ششده   رشدابنب آن اِعمال شده و به موج

آن خشواهیم  کشه اششارتی نیشز بشه      ،عدم انسجام یا فساد فکر را نیشز در بشر دارد  همچنین 
 .داشت
 

 معنای کلیسایی حقیقت دوگانه .1.2

گویی  ها درست نیست،چیزی موابق با فلسفه درست است اما موابق با اعتقاد کاتولیک»
خوانشد  چون کلیسا با این تعتیر فیلسشوفان را کشافر مشی   « .تناقض وجود دارددو حقیقت م

یان رششد ابنو به تتع او  رشدابن اوالً توان منظور کلیسا را از این نظریه چنین دانست:می
 موابقشت آنچشه   »به دو حقیقت مستقل از یکدینر بشاور دارنشد. حقیقشت عتشارت اسشت از      

 . بششه [939ص ،9] ه در خشار  از نفشش  اسشت  ششود بشا آن چیششزی کش   در نفش  پیشدا مششی  

ایشن بشدین معنشی     این ترتیب معنای حقیقت عتارت است از انوتاق و موابقت بشا واقشع.  
 پش  اگشر    است که حقیقت همان واقعیت است و بین حقیقت و واقعیشت فرقشی نیسشت.   

 ایشن دو حقیقشت و ایشن     داشته باشد. دو حقیقت وجود دارد الجرم دو واقعیت باید وجود

صشرف نظشر از   » یعنشی  شناسانه داششته باششند،  دو واقعیت باید با یکدینر اخت ف هستی
گوید و یا متنشایی کشه   آید، یا زبانی که از آن سخن میکسی که درپی فهم حقیقت برمی

پش    .[31ص ،92] گزیند، در عالم واقع حقیقت متنوع و گوناگون اسشت برای عمل برمی
 هستند خودِ واقعیشت  «دو» هاو چون این دهند،ل میمتن خود واقع را تشکی وحی عقل و

 باششند. یکشدینر نیشز مشی    متناقض با این دو حقیقت موجود در هستی، و ثانیاً است. «دو»
 و«   د اسشت »باید به صورت  هاآن ایقحق ۀپ  رابو یعنی ویژگی حقیقت تناقض است.

و قضشیه را بشا هشم    توان ایشن د حقیقت متناقض است، نمی حال چون باشد.«   د نیست»
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که  تواند مفروض باشددر این صورت از نظر کلیسا این نتیجه می دانست.یا کاذچ صادق 
راه را بر پذیرشِ حقیقت بشودنِ طشرف دینشر     این حقایق قائل شدیم، هرگاه ما به یکی از

ای نشدارد. حشال چشون    از حقیقشت بهشره   طشرف دینشر   کشه  ایشم در واقشع گفتشه   ایم وبسته
بشا ایشن    ش   فلسشفی ش    هشای خش ف ایمشانی   های دینی و آموزهآموزه ر موردیان درشدابن

دینی نمود و اصشو ح حقیقشت دوگانشه    را متهم به بی هاآن کلیسا وضعیت مواجه بودند،
 قلمداد گردید.شان ای نشان از کفر

توان به دست داد، و ننارنده در جشایی بشه آن بشر    تفسیر دینری نیز از مورد اخیر می
فساد در عقل را نیشز دربشر دارد. زیشرا از     ،ست. این اتهام ع وه بر فساد در ایماننخورده ا

 ند که در آن واحد دو حقیقت متناقض با یکشدینر وجشود دارد،  انظر کلیسا فیلسوفان قائل
کشه از اسشاس منکشر وجشود     بشا ایشن   متناقض است و خود اما قول به دو حقیقت متناقض

چشرا   ا حقیقت متناقض یعنی اص ً حقیقتی وجود نشدارد. تفاوتی ندارد. زیر میحقیقت باش
حقیقشت   ۀالزمش  که اصل امتناع تناقض هرگز واجد مصداق نیست و وجود خارجی ندارد.

 «.حقیقت حقیقت نیست» متناقض این است که ما قائل باشیم
گویی و انکار کلشیِ حقیقشت قشرار    اسقف به این ترتیب فیلسوفان را در تنننای تناقض

زیرا مسشتلزم نادیشده    شما حقیقتی را قتول ندارید، دهد که اص ًبه آنان نستت میداده و 
آن را ( یعنشی ارسشوو  ا )همانی است که خشود ششم   اصل این و گرفتن اصل امتناع تناقض

 نماید.اص ً به نظر خردمندانه نمی» لذا از نظر برخی قتول حقیقت دوگانه اید.وضع نموده
شناختی نشاممکن و حتشی   به لحاظ معرفت ر متناقض باشند،پذیرش همزمان دو قضیه اگ

و از نظر برخی، انتساچ این نظریشه بشه افشراد انتسشاچ نشوعی       .[34ص ،3] .«میسر نیست
 ,16]اندنامیده« رسوا»خردی به ایشان است و در مواردی حتی این نظریه را اعتقادی کم

p. 409]  ام حتی یک فیلسشوف را بیشابم   تا کنون نتوانسته» که ژیلسون نیز معتقد استو
توانشد بشه دو   هشیچ کش  نمشی   » [.42، ص1.« ]حقیقت دوگانه باششد  ۀکه معترف به نظری
 .[p. 487 ,17].« حقیقت قائل باشد

بشر طتشق ایشن     دینی و کفر متهم سشازد. تواند فیلسوفان را به بیالتته اسقف هنوز می
 و به هیچ حقیقتی قائشل نیسشت.  ده است کرفیلسوف به طور کلی حقیقت را انکار  تفسیر،
امشا فیلسشوف ایشن     و ک م آسمانی قائل است، ،وحی به حقیقت ایمان، که کلیسادر حالی
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پ  کلیسا مجاز است فیلسوفان را به دلیل عدم اعتقاد بشه حقشایق    حقایق را قتول ندارد.
 9دین قلمداد کند.را بیها آن متهم به کفر و ارتداد و دینی،

 2وحدت عقل .2

وحشدت  » ۀی از مواردی که باعث اتهام حقیقت دوگانه به فیلسوفان گردیده است مسئلیک
ارسوو آمشده اسشت. امشا آیشا قشول       نف  ۀرسالبر  رشدابن تفسیر کتیراست که در  «عقل
ویشزی بشرای اتهشام وی بشه حقیقشت      آتواند دستوحدت عقل هیوالنی می ۀدربار رشدابن

 را کافر خواند؟ آن او ۀدوگانه قرار گیرد و در نتیج
 

 3عقلل هیلوالنی  ) نفس کبیر تفسیردر  نفس ناطقه ۀدربار رشدابندیدگاه  .2.1

 واحد(

کشه   اسشت تعاریف و مسشائلی  متوجه نف  به دقت  ۀخود از رسال کتیرتفسیر در  رشدابن
کمشال اول بشرای   » نفش  را  به تتع ارسشوو  رشدابن .کندمورح می نف  ۀرسالارسوو در 

آنچه مربوط به عقل  ۀدربار» گوید:میاما از تردیدهای وی که داند می «لیآجسم طتیعی 
رسد که آن نشوع  مع ذلک چنین به نظر می هنوز چیزی آشکار نیست. نظری است، ۀو قو

بر همان قیاس کشه   دینری از نف  باشد و تنها آن بتواند جدا از بدن وجود داشته باشد،
ارسوو  .کام ً آگاه بوده استنیز  [01ص ،4]« دگردمیی از امری فسادپذیر جدا ازل امری

دانسته یا الاقل در مشورد آن ششک   نظری عقل صادق نمی ۀقو ۀتعریف کلی نف  را دربار
عقل یا جزء نظری باید پذیرنشده  که  گویدمی نف  ۀرسالاز  4-3 بند در ویه است. اشتد

و  ،مجشرد  مفشارق،  و آن راد صشور باشش  ر قَتا بتواند مَ و در عین حال نامخالط با ماده باشد،
تفسشیر  در  رششد ابشن  اصلی ۀمسئل به همین دلیل داند.موضوع غیر مادی صور معقول می

آن پذیرفتشه   ۀتعیشین ماهیشت معقشوالت بالفعشل و موضشوعی کشه بشه وسشیل         ،نف  کتیر
 باشد و ت ش دارد این مسئله را از طریق عقلی و فلسفی توجیه نماید.می شوند،می

کسشی کشه   ، اول .توان دارای سشه اصشل دانسشت   می رشدابنت را در نظر یند شناخآفر
طور همان حسی را از دست بدهد معقوالت متصل به آن ح  را نیز از دست خواهد داد.

                                                           

 1و  3شماره  ،ه دوگاننی حقیقت مراجعه به منابعشناسانبرای موالعه بیشتر در زمینه معنای هستی. 9
 .نشر سعاد 2  هاتاریخ فرهنگ اندیشهدر فیلیپ واینر  ،"حقیقت دوگانه"به: مارتین پاین،  نیز و

2. Unity of Intellect 

3. Material intellect 
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نوع را در  کسی که فرد را ح  نکند،، دوم یابد.که کور معقوالت ناشی از رنگ را در نمی
بعد از گذر زمشان بشرای    ار و حفظ احساس،معقوالت کلی فقط با تکر، سوم .خواهد یافتن

 ،تدهشد کشه در ششناخ   توضیح مشی  رشدابنبا این اصول  .[920ص ،1] شودما حاصل می
بشرای   یششیدن دبدون این صور خیالی انو  آیندپدید می از روی صور حسیمعانی خیالی 

کشه  چنشان  صور خیالی نیشاز دارد،  ۀنف  ناطقه به مشاهد: »گویداو می .انسان امکان ندارد
از  9مفکشره  ۀتوسشط قشو  ایشن معشانی    .[,p 11 .319]« های محسوسابژه ۀح  به مشاهد

گیرنشد  شده در اختیار حافظه قرار مشی ای برهنهعوامل غیرذاتی پیراسته و به عنوان معانی
عقشل   ۀاین انتزاع هم بشه وسشیل   انتزاع شوند.ها آن معقوالت بالفعل از تاگردند و آماده می

عقل هیشوالنی کشه در    ۀوسیله است و هم ب 3«صورت برای ما» درنف  به عنوانکه  2فعال
 گیشرد. ، صشورت مشی  باششد معقوالت بالفعل مشی  ۀپذیرند نف  به عنوان موضوع غیرمادی

که محتشوای عق نشی خشود را از     در نف  است، 4«عقل نظری»حاصل این امر پدید آمدن 
را هشا  آن معقوالت بشالقوه در  عقل فعال دست آورده و از طریق فعالیته خیال ب ۀصور قو

کشه   ،خیشال  ۀاز طریشق قشو  فراهم آوردن محتوای معقوالت  است. ساخته معقوالت بالفعل
سشت  انسشان هشر موقشع کشه خوا     و ،گیشرد انسان صورت مشی  ۀ، به ارادتای در ماده اسقوه
تعقشل مشا    کنشیم، و ما هر گاه که بخواهیم چیزی را تعقل مشی » :تواند به تعقل بپردازدمی

بشه همشین    .[p. 116 ,12] .«نیسشت هشا  آن چیزی جز اوالً ایجاد معقوالت و ثانیاً پذیرش
معقشوالت بالفعشل نیشز    » معقوالت نامیشد.  3«موضوع حقیقی» توان فرد راه میدلیل است ک

صشور   که همان ،نداصادقها آن یکی موضوعی که بر حسب آن،دارای دو موضوع هستند، 
 .[p. 316 ,11] .«خیالی حقیقی است

وحدت علم و داششتن   ۀهمچنین متوجه مسئل تفسیر کتیر نف همچنین در  رشدابن
بشه آن اششاره نمشوده     0، که تامستیوسشودها میانسان ۀمشترک بین هم تصورات علمی

ایشم  ما کسانی باشیم که از چیزی بالفعل و چیزی بالقوه ترکیب یافتشه  ۀکه هماین»است: 
 کنشد. در  ما به یک عقل فعشال واحشد ارجشاع مشی     ۀن حساچ وجود همتعجتی ندارد. با ای

                                                           
9. Cognition Power 
2. Agent Intellect 
3. form for us 
4. Theoretical Intellect 
3. The True Subject 
0. Themistius 
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؟ و چنونشه  مششترک باششیم   غیر این صورت چنونه ممکن بشود کشه مشا دارای معلومشات    
کشه یادگرفتشه باششیم، یکسشان     ما بشدون ایشن   ۀتعاریف اولیه و قضایای نخستین برای هم

یکشدینر نخشواهیم   گشاه هشیچ فهمشی از    است؟ اگر ما در یک عقشل مششترک نتاششیم، آن   
پشذیر  فهم مششترک مشا را امکشان    رشدابن. اما آنچه که برای [p. 588-589 ,20] .«داشت
  بششر،  ۀعقل هیشوالنی واحشد بشرای همش     ۀاید ،عقل هیوالنی است. به این ترتیب سازدمی

  گیشرد. بشرای وی ششکل مشی    وحدت فهم از جانشب افشراد انسشانی اسشت،     ۀکنندکه تأمین

قوه ، بلکشه بشال  ای در جسم و نه یک تعین خاص اسشت نه جسم و نه قوه عقل» گوید:میاو 
ای خود یک موجود و قشوه  و عقل هیوالنی یا عقل بالقوه، پذیردمیهمان چیزی است که 

جاینشاه نفش    »به تتعیشت از ارسشوو    رشدابنهمچنین  .[p. 303 ,11].« باشدمی مفارق،
 دانشد کشه بشا جزئیشات     میبدن فیزیکی  در ل بسط عق نی و اخ قی بشر رائوفردی و مس

 فشردی   ۀیند تعقشل جنتش  آدر فر رشدابنیعنی آنچه برای  .[p. 100 ,21].« و کار دارد سر

 ریف از ابشا ایشن تعش   هاسشت.  دهشد، قشوای بشدنی و مشادی آن    و شخصی افراد را تشکیل می

وجشود   اگر عقل هیوالنی غیرجسمانی اسشت و در مشاده  » شود کهعقل هیوالنی نتیجه می
پ  تنهشا   شود،و اگر ماده عتارت از اصلی است که ستب تمایز اشیا از یکدینر می ندارد،
او در  [.p. 288 ,13.« ]بششر وجشود داششته باششد     ۀتواند یک عقل هیوالنی برای همش می

معشانیِ   ۀکه بالقوه هم عقل هیوالنی چیزی است: »گویدتعریفی دینر از عقل هیوالنی می
دانشد  عقل هیوالنی را عتارت از امشری مشی   ویلذا  [.p. 304 ,11.« ]ستصورِ کلیِ مادی ا

شود فقشط کلیشات اسشت و    میپ  آنچه در عقل هیوالنی یافت  .کلیات است ۀکه پذیرند
: گویدمیپذیرد امکان ندارد که یک تعیّن خاص یا امری جزئی باشد و میآنچه کلیات را 

 .Ibid, p] .«ها یکشی اسشت  انسان ۀرای همبر این اساس ما معتقدیم که عقل هیوالنی ب»

متوجه این اشکال بوده که چنونه ممکن است چیشزی غیرمشادی کشه     رشدابن. اما [322
آخشرین مرتتشه از   »گی داشته باششد، و لشذا عقشل هیشوالنی را     ندقابلیت پذیر بالفعل است،

نشوع  » را و نیشز آن  [Ibid, p. 359] سلسله مراتب عقول که بعد از عقل فعشال قشرار دارد  
کی چنشین امشری را فشراهم    یتا لشوازم متشافیز   [Ibid, p. 326] دانستاز وجود  «چهارمی

دانشد و از بشین قشوای    مشی ساخته باشد. یعنی او عقل را از سایر موجشودات عشالم متمشایز    
توانشد بشه   مشی پ  از مفارقشت از بشدن    مجرد است و ۀقو تنها اینمعتقد است که انسانی 

 حیات و موجودیت خود ادامه دهد. 
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راجع به عقل هیوالنی، در بین قوای نف  تنهشا ایشن قشوه     رشدابنبنابراین طتق نظر 
نشوع چهشارمی از وجشود    جا که این قشوه نیشز   اما از آن تواند پ  از مرگ موجود باشد.می

توانشد  مشی اد افشر  ۀو مشترک بین همکلی  ،است، پ  از مرگ انسان تنها به صورت واحد
که بر طتشق  ایندر آن بر جای نخواهد بود. نتیجه  افراد باقی بماند و هیچ اثری از فردیت

عشاد مسشئولیت اخ قشی    وانند در متنمی ی ندارند پ یجزئی بقا نفوس فردی و این نظر،
معشاد در دیشن معشارض     ۀعهده گیرند. به همین دلیل این رأی با آموز اعمال خوی  را بر

یان به دلیل قول بشه  رشدابنو  رشدابنو ه و کلیسا آن را محکوم نموده است. دانسته شد
  اند.وحدت عقل به کفر متهم شده

 
 فصلل و  تهافلت )در آثلار کمملی   راجع به بقای نفوس فردی  رشدابننظر  .2.2

 (المقال

 ، بشه صشراحت بشه بقشای    لاو فصل المق تهافت التهافتمانند  ،در آثار ک می خود رشدابن
 فصشل او در مشورد اعتقشاد بشه ششریعت در      و معاد اعتقشاد دارد. نفوس فردی رگ بعد از م
و سرششت   ما مسلمین معتقدیم که شریعت ما الهی و بر حشق اسشت...  » نویسد:می المقال

 :نویسشد نیز می در مورد زندگی بعد از مرگ .[31ص ،2].« دهدهر ک  به آن گواهی می

 ۀزیشرا همش   ای دینی است که باید تصشدیق ششود،  هوزآم س افرادوزندگی پ  از مرگ نف»
ماهیشت دقیشق آن اخشت ف وجشود      در مورد گرچه د...نسازآن را مدلل می هگانالیل سهد

د کشه  نش نویسد مسائلی وجود داردر نهایت وی در همین کتاچ می .[02ص ،همان].« دارد
شریعت باشد کفر که اگر در متادی و ضروریات » معذور نیستها آن هیچ ک  از خوا در

زیرا سه اصل یادشده از اموری  و سعادت و شقاوت اخروی. ،نتوت ،مثل وجود خدا است...
.« دنسشاز مشی را مشدلل   هشا آنش    و برهشان  ،، جشدل خوابهش   دالیل سه گانه ۀاست که هم

   دارد:نیز بیان می تهافترا در  او همین موضوع .[جاهمان]
ایمشان آورده  ها آن م داشتند و بههمه به شرایع تعظیاز فیلسوفان بی  

ا به سعادت خاص و او ر ...دنپردازمردمان می ۀشرایع به ادار زیرا دند...بو
منر به معرفت خشدای   دنفضایل اخ قی نیرومند ننرد سازند...او نائل می
 که سزاوار نیست کسی با قول مثتِت یشا  و فیلسوفان اعتقاد دارند تعالی...

پ   ودی دینرشرایع همه بر وج م شریعت شود...متوِل منکر متادی عا
 انشد... در وصف ایشن وجشود اخشت ف کشرده    گرچه  ند،ااز مرگ همداستان
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ون ا به سوی حکمت رهنزیرا آدمیان ر اندشرایع از نظر فیلسوفان واجب
 .[393ص ،9]. شوندمی

در تضشاد   و برهشانی های دینی با حقایق علمی جا که آموزهآن المقال فصلدر او التته 
   نویسد:شود و میمیچ آسمانی قائل به تأویل ظاهر کتا گیرد،قرار می

ایشن   زیشرا در  در کتب برهشانی آورده ششوند.  زم است که تأوی ت فقط ال
در حشالی   یابشد. دسترسی نمیها آن ل برهان بهصورت هیچ ک  منر اه

لی و جد ،خوابی ،های شعریهای غیربرهانی و به شیوهکه اگر در کتاچ
چنشین کسشی هشم بشر      انند کاری که ابوحامد انجشام داده، آورده شوند م

   [09ص ،2]. فلسفه و هم بر شریعت خیانت کرده است
بیان برهانی عقاید ک می خود را به کتشب برهشانی یشا فلسشفی      رشدابنبه این ترتیب 

 دهد.ارجاع می
 

بلا حقیقلت    هلا آن و نسلبت  آثارشاز در دو دسته  رشدابننظرات ارزیابی  .3

 دوگانه

وحدت عقل در آثار فلسفی و بقای نفوس فشردی در آثشار   ) رشدابناین دو نوع اظهار نظر 
یشا  آامشا   .حقیقت دوگانه را بشه وی روا دارنشد  ای اتهام اعتقاد به باعث گردیده عده (ک می
وده طور که منظور کلیسا بتواند قائل به حقیقت دوگانه، آنمیدر این دست آثار  رشدابن

 .پردازیممی رشدابنضوع به آثار وبرای بررسی این م است، باشد؟
« دو»شناسشی  اعتقاد به دوگاننی حقیقت این بود که حقیقت را به لحاظ هستی ۀالزم
بودن مشتن خشود هسشتی و    « دو»و این  است« دو» و معتقد شویم که حقیقت واقعاً بدانیم

بشودن  « دو» ه از آثارش به صراحت با ایشن در هر دو دست رشدابندهد. واقع را تشکیل می
 دانسشته اسشت.  نمشی « دو»یقشت را  حقیقت و واقعیت مخالفشت کشرده و بشه هشیچ روی حق    

   گوید:می المقال فصل در رشدابن
شریعت و فلسفه دو  زیرا حکمت دوست و همنام شریعت و خواهر رضاعی آن است...

 یکدینر اسشت.  دوستی باها آن ۀو در غریز اند و ذاتاًامرند که بالوتع با یکدینر همراه بوده
 [  00ص ،2]

 گوید:او همچنین می
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احکشام ششرع    به مخالفت با دستورات و نظر در اصول استدالل و براهین
بلکه با آن موافشق و   زیرا حق با حق در تضاد نیست، منتهی نخواهد شد.

  گواه آن است.
 نویسد:نیز می کتیر تفسیرهمچنین در 
هشم  گوید واجب است که حقیقت از هر جهشت  ارسوو میطور که همان

 .[p. 315 ,11]خود باشد  موافق باگواه و هم 
 :  نویسدهمچنین می

کسشانی   عکش ، ر گویند فلسفه مخالف دین اسشت و یشا بش   کسانی که می
 .[900ص ،3]اند هستند که به کنه حقیقت دین و فلسفه نرسیده

نی حقیقشت، آن طشور کشه کلیسشا منظشور      این عتارات راه را بر قائل شدن بشه دوگشان  
گرفشت،  و کفر فیلسوفان را از آن نتیجشه مشی   (دو حقیقت ۀشناسانتغایر هستی)داشت یم

هسشتی و حقیقشت دانسشت.    « دو»را قائشل بشه    رششد ابنتوان به همین دلیل نمی دد.بنمی
اصل همچنین در باچ ویژگی دوم دوگاننی حقیقت که عتارت بود از انکار اصل تناقض و 

که حقیقت یکی است و هیچ تضشادی  با تأکید بر این رشدابن گفت که توانمیاینهمانی، 
توان نتیجه گرفت که پش  حقیقشت ویژگشی    ، میحتی با خود موافق استبا خود ندارد و 

حقیقشت  تناقض را وصشف   رشدابنبنابراین  .ویژگی آن توافق است بلکهتناقض را ندارد و 
و اینهمشانی چنشین    عتارتی اعتقاد خود را به هر دو اصشل تنشاقض   او در دانسته است.نمی

   دارد:بیان می
شوند. هر گاه عشدم  عدم( جاینزین یکدینر می د ویک از آن دو )وجو هر

گیرد و هرگاه وجودِ چیزی ، وجودِ آن جای آن را میچیزی ناپدید گردد
ه کش . چون ممکن نیسشت  گیردگردد، عدم آن چیز جای آن را میناپدید 
 .[933ص ،9]عدم به وجود منقلب گردد  خود

 گوید:  یز در جای دینر مین
 .داننشد یشان دو امشر متقابشل قشادر مشی     خدا را بر جمع م بعضی مسلمانان

این اسشت کشه آفشرین  عقشل مشا بشه        ای که برای آنان پدید آمدهشتهه
ن است به ، اما ممکشماردچنین چیزهایی را محال می ای است کهگونه

اجتمشاعی را روا  که بشر اسشاس آن چنشین     تی دینر عوا شودعقل سرش
عتشی معشین   چنین سخنانی این است که نه برای عقشل طتی  ۀ. الزمبداند

. همچنین بر این اساس باید صدق عقل را تابع باشد و نه برای موجودات
 .[349همان، ]وجود موجودات ندانیم 
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ها و مواد اشیاء محسوس اسشت  ها و کیفیتاگر ضرورتی که میان کمیت

از میان برود... حکمشت موجشود میشان صشانع و مخلوقشات نیشز از میشان        
 رود، و در آن صورت ممکن است کشه هشر فشاعلی صشانع باششد و هشر      می
به مثابه انکار این سخنان  ۀ، ولی همثری در موجودات آفریدگار باشدؤم

 .[924ص ،همان]عقل و حکمت است 
را با توجه به این دو دسته آثار مشتهم بشه اعتقشاد بشه      رشدابنان تومیبا این تفاسیر ن

تال راهی بشود کشه   . پ  باید به دنطور که منظور کلیسا بوده دانستدوگاننی حقیقت آن
 بتوان این دو رأی را در یک راستا و بدون تناقض فهمید.

 کشه او در آن کتشاچ بشه هسشتی     دادنششان   کتیر نفش   تفسیردر  رشدابنتوضیحات 
پششردازد و در واقششع مشششغول نششوعی  مششیهششا آن ۀمعقششوالت بالفعششل و موضششوع پذیرنششد 

که عتارت است از چنشوننی ایجشاد معقشوالت و ماهیشت      شناسی برای نف  است،هستی
بشه ایشن کشه دو     بودمشروط  رشدابنتحقق فهم عق نی برای  پذیرد.را میها آن آنچه که

کشه  بدون این مند باشد،بهرهها آن د و نف  ازعقلِ مفارقِ فعال و هیوالنی در نف  موجو
 رششد ابشن توان گفشت کشه از نظشر    توضیح این مولب می در باشد.ها آن نف  ذاتاً موضوع

کشه در مشورد   چنشان   از جوهرشان مفارق اسشت،  هااشیائی وجود دارند که کمال اول آن»
ند امشری مفشارق از   تواپ  کمال اول نف  نیز می .[p. 318 ,11] .«اجرام فلکی معتقدیم

عقشل مفشارق از مشاده     اما ایشن دو  زیرا نف  کمال اول جسم طتیعی آلی است، آن باشد،
آورد مشی ناطقه این نکتشه را نیشز    ۀاو در باچ کمال اول بودن قو .[Ibid, p. 319] هستند

بشه  هشا  آن بشرای  «کمشال » ۀکمال اول نف  از کمال اول سایر قوا متمشایز اسشت و واژ  » که
و آن را بشه طشور کلشی متمشایز و     [ Ibid, p. 320].« رودترک لفظی به کار میصورت مش

بشه نظشر   » گویشد: ارسشوو مشی   در تفسشیر  او گیشرد. جدای از سایر قوای نف  در نظشر مشی  
بعشد از   تر این است که آن نفش  نیسشت...  نف  باشد و حتی روشن رسد که آن قوه،نمی

ییم آن نوع دینری از نف  است و اگر آن رسد که بنوتر میبه نظر درست بررسی دقیق،
 نامیم به صورت مشترک لفظی است و اگر استعداد عق نی نف  چنین است،را نف  می

تواند از مشاده مفشارق باششد و بشا فسشاد آن      پ  در بین سایر قوای نف  تنها این قوه می
نف  ناطقه   رشدابنبه این ترتیب  .[Ibid, p. 128] .«فساد نپذیرد و مفارق و ازلی باشد

دانشد  را برای آن مشترک لفظی مشی  «نف » ۀداند و کاربرد کلمرا نوع دینری از نف  می
 که ذاتاً جزء نف  انسانی نیست.
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پ   است،مشترک لفظی نف  ناطقه و نف  فردی به صورت  ۀدربار «نف »ۀ اگر واژ
 تفسشیر در  در مورد یک مسئله و موضوع دو رأی مخشالف اظهشار ننمشوده اسشت.     رشدابن
کلی است و برای اثتات بقای پ  از مرگ آن نیز برهان اقامه  ۀاو متوجه نف  ناطق کتیر
در ایشن   رششد ابنای برای نوع دینری از نف  نیست. حامل نتیجهکند. اما این برهان می

میرا بشودن و فناپشذیری نفشوس    کند، اما برای بقای نف  واحد ناطقه استدالل میآثار بر 
برای بقای نف  ناطقشه آورده،   رشدابنکند. لذا نتاید از برهانی که ن اقامه نمیجزئی برها

طتشق  فنای نف  جزئی را نتیجه گرفت. برای او این دو نف  مشترک در لفشظ هسشتند.   
و نشوع  ( شناسشی نفش   هستی)با توجه به ماهیت بحث خود از نف   رشدابن این تفسیر،

گزیند، اساساً به موضوع جاوداننی نفوس بر می روشی که برای بررسی آن در آثار فلسفی
اهمیشت   رششد ابشن خورد تا راجع به آن نفیاً یا اثتاتاً نظری دهد. آنچه در ایشن رأی  بر نمی

فردی ندارد، یشا   نفوس فراوان دارد این است که برهان وی هیچ داللتی بر انکار جاوداننی
از نفش  در   رششد ابنشناسی ستیجاوداننی را برای نفوس فردی اثتات نکرده است. هاو 

جشاوداننی نفشوس    ۀشود تشا او بشه مسشئل   اش باعث نمیرابوه با معقوالت، در آثار فلسفی
وی متوجشه   ۀدر فلسشف  معاد در تعالیم دینشی اسشت، بپشردازد.   ۀ ساز آموزفردی، که زمینه

 تواند پشذیرای آن باششد،  میوجود کلی و موضوعی که  ۀمتاحث کلی است و راجع به نحو
چیشزی را در   کند،مورح می ناطقه لذا متاحثی که در مورد این نف  کلی کند.بحث می

 ۀمشوز بشا آ هشا  آن و متضاد دانسشتن ها آن بهتمسک با تا دهد مورد نف  فردی نشان نمی
. حتشی  وی را متهم به دوگانه دانستن حقیقشت نمشاییم  بقای نفوس فردی در آثار ک می، 

ک می و جشدلی  خود در آثار  یمتوجه آرا آثار فلسفی خود،در  رشدابنتوان گفت که می
یعنشی در   توجشه دارد، و نه دو حقیقت متمشایز  بوده است و در هر دو به حقیقت واحدی 

آورد تشا نششان دهشد کشه     برهشان نمشی   ن آثار برای عدمِ بقای نفوس فردیهیچ کدام از ای
پش    سشازد. ات و مترهن میبلکه فقط جاوداننی عقل کلی را اثت نفوس فردی فناپذیرند،

آورد، به طشوری کشه در آثشار ک مشی خشود نقشیض آن       در آثار فلسفی خود مولتی را نمی
دهد که مشا  لیلی به دست نمیهیچ دو رأی او در باچ عقل هیوالنی  مولب را آورده باشد.

که در آثار ک می خود به آن اشاره نمشوده  ، منکر حیات پ  از مرگِ نفوس فردی وی را
 با توجه به این دو دسته آثار او را از اصحاچ حقیقت دوگانه شماریم. و بدانیم است
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که تلقی قرون وسوی از حقیقشت دوگانشه در انتسشاچ آن    شود به این ترتیب مشخص می
قائل به حقیقت  توانمین را رشدابن درست نتوده وو وی را متدع آن دانستن  رشدابنبه 

در حشالی   به طوری که در کتب فلسفی خود نتایجی را اثتات کرده باششد،  ،شمرددوگانه 
توان با توجه بشه  میبنابراین ن که نقیض آن نتایج را در آثار ک می خود باور داشته است.

او را قائل به دو حقیقت که خود وی عتاراتی صشریح در مخالفشت بشا     رشدابنآثار فلسفی 
ویژه آنچه از هب ،تب برهانی و فلسفی خود آورده استدر ک رشدابنآنچه  آن دارد دانست.

واحشد و کلشی عقشل هیشوالنی      یعنی قول به هستیِ ،آیداو به دست می نف  کتیر تفسیر
دانشد،  که نف  ناطقه و نفوس جزئی را مششترک لفظشی مشی   با توجه به این ،پ  از مرگ

در کتشب   رششد ابشن  اینبنشابر  .داردنمشی متشرهن   فناپذیری نفوس جزئشی اعتقاد وی را به 
را متشرهن نسشاخته   بقای نفوس فردی یا فناپذیری نفوس فشردی   فلسفی خود هرگز عدم

را آن را از متشادی  زیش  رده اسشت دلیلی برای بقای نف  فردی اقامه نکش  است بلکه او فقط
کلشی اسشت کشه هشیچ      ۀلشود نفش  ناطقش   برهشان بشرای خ   ،آنچه او آورده .دانستهدین می
تشرین  تشوان مهشم  مشی و ایشن مسشئله را   در بر ندارد بقای نف  فردی ی برای انکار انتیجه

ار بقشای نفشوس فشردی    وی در هیچ جا با قول به انکش  هدانست ک در این مسئله رویکرد او
ست و برای آن برهان نیاورده است. او هشم در آثشار ک مشی بشا منکشران آن      نتوده ا موافق

 ن نیاورده است.مخالف است و هم در آثار فلسفی دلیلی برای رد آ
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