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چکیده
ابن رشد و ابن رشدیان متهم به «حقیقت دوگانه» شدهاند؛ یعنی معتقدند که یک مسئله
میتواند در دین حقیقت باشد در حالی که نقیض آن در فلسفه صادق است .در بخش
اول مقاله تاریخ و معنای این نظریه از دیدگاه کلیسا بررسی شده ،در بخ دوم به رأی
ابششنرشششد در بششاچ چنششوننی بقششای نف ش در دو دسششته از آثششار فلسششفی و ک مششیاش
پرداختهایم ،و در بخ سوم با ارزیابی نظر ابنرشد در این دو دسته آثارش این نتیجشه
به دست آمده که رأی ابنرشد در باچ عقل هیوالنی و بقای مشترک و کلی آن پش از
مرگ (وحدت عقل) با رأی او در باچ بقای نفوس فردی در آثار ک می متناقض نیست،
زیرا وی در مورد نف قائل به اشتراک لفظی است .لذا نمیتوان او را معتقد به حقیقت
دوگانه دانست بلکه او به وحدت حقیقشت بشاور دارد .بنشابراین ابشنرششد را دوحقیقتشی
خواندن نشان از عدم درک آرای وی دارد.

کلید واژهها :حقیقت ،حقیقت دوگانه ،عقل هیوالنی ،نف  ،وحدت عقل.

آموخته دکتری گروه فلسفه دانشناه اصفهانalighorbani13@yahoo.com :
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 .9درآمد
ابنرشد دارای دو دسته آثار است ،یکی فلسفی (شرح و تفاسیرش بر ارسشوو) و دینشری
ک می (فصل المقال ،الکشف ،و .)..در نناه اول به نظر میرسد که در این دو دسشته آثشار
ابنرشد در باچ جاوداننی نف آرایی متضاد و غیر قابل جمع مورح کرده است .زیشرا در
آثار ک می به جاوداننی نفوس فردی و جزئیِ کثیر قائل شده و در آثار فلسفی جاوداننی
را تنها مختص به نف ناطقۀ کلی و واحد دانسته است .در باچ نظر ابشنرششد راجشع بشه
حقیقت دوگانه مقاالت متعددی به فارسی نناشته شده که از جملۀ آنهشا مشیتشوان بشه
«حقیقت مضاعف» اشاره کرد که نویسنده ضمن بررسشی معشانی مختلشف بشرای حقیقشت
دوگانه ،معنایی از حقیقت دوگانه را که هم ساختار واقعیت و حقیقت را در متن واقشع دو
بداند و حقیقت را متناقض ،غیر قابل پذیرش دانسته اما معانی دینر را به نحشوی معقشول
شمرده است [ ،3صص .]41-40حسن یوسفیان در کتاچ خود نیز ضمن بررسشی معشانی
مختلف این نظریه ،معنای عملگرایانه را به ابنرششد نسشتت داده اسشت [ ،92ص.]929
اسدهللا حیدرپور نیز در مقالۀ خود به این مسئله پرداخته و ابنرشد را قائل به بیان یشک
حقیقت به زبانهای مختلف دانسته است [ ،0صص .]09-02اما هیچ از ایشن نویسشندگان
اشارهای به اینکه دلیل این اتهام به ابنرشد چه بوده نکردهاند .ابنرشد به دلیل عقایدی
که در آثار فلسفی خود در شروح بر اسوو مورح میکند و مورد اقتال فیلسوفان قرن
سیزدهم دانشناه پاری قرار میگیرد به این نظریه متهم شده است .در این مقاله ضشمن
توجه به معنای کفرآمیز حقیقت دوگانه ،ت ش گردیده تا با توجه به آثار و آرای فلسشفی
ابنرشد ،به صورت مصداقی به این موضوع توجه شود.
 .1.1اسناد تاریخی نظریه حقیقت دوگانه

1

قرن سیزدهم شاهد توجه روزافزون به آثار ارسوو و ترجمه و ششرح آنهشا اسشت .امشا در
همین زمان انتقاد از عقاید مخالف ایمان فیلسوفان پیشرو او ،نیشز موشرح بشوده اسشت .در
سخنانی از توماس آکوئیناس در سال  9212آمده است که «برخی از دانشجویان فلسشفه
میگویند چیزهایی وجود دارد که بر اساس ایمان درست نیستند و وقتی به آنهشا گفتشه
میشود که این با ایمان سازگار نیست پاسخ میدهند که ارسوو چنین گفتشه ،امشا خشود
آنها با آن موافق نیستند و فقط بازگوکنندۀ عقاید ارسشوو مشیباششند» [ .]13, p. 64دو
9. The Theory Of Double truth
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سال قتل از آن نیز در سال  9212اکوئیناس اشاره کرده بود کشه ابشنرششدیان ایمشان را
معووف به قضایایی میدانند که تناقض آنها را میتوان نشان داد .زیرا از نظر اکوئیناس،
ابنرشدیان میگویند« :من ضرورتاً نتیجه میگیرم که عقل از لحاظ عددی واحشد اسشت،
اما قاطعانه فکر میکنم که این امر متناقض با ایمشان اسشت .]Ibid. p. 71[ ».تومشاس در
اینجا دقیقاً «دوگاننی حقیقت» را منظور دارد و آن را به ابنرشدگرایان نستت میدهد.
کلیسا نیز از ابتدا نسشتت بشه تعشالیم ارسشوویی در رابوشه بشا آمشوزههشای مسشیحیت
مشکوک بود و آن را خوری برای دین میدانست و محکومیت نامههای متعددی نیشز در
این زمینه علیه تعالیم ارسوو صادر نموده است .استیفن تامپیه 9اسقف پاری در مقدمۀ
یکی از این محکومیتنامهها ،که در  1مارس سال 9211م .تنظیم شده و بشر محکومیشت
برخی از آرای استادان دانشکدۀ هنر دانشناه پاری  ،که به ابشنرششدگرایان التینشی 2یشا
ارسووگرایان افراطی 3و یا ارسووئیان بشدعتگشذار 4مششهورند [ ]16, p. 1/8110اششاره
میکند:
برخی [از اساتید دانشکدۀ هنر در پشاری ] بشر ایشن باورنشد کشه چیشزی
موابق با فلسفه درست است اما موابق بشا اعتقشاد کاتولیشکهشا درسشت
نیسششت ،گششویی دو حقیقششت متنششاقض وجششود دارد و در آمششوزههششای
کافرکیشان ملعون حقیقتی متعارض بشا حقیقشت کتشاچ مقشدس وجشود
دارد.]18, p. 31[ ».

این محکومیتنامه  291آموزۀ فلسفی را محکوم و کفرآمیز تلقی میکند کشه یکشی از
مهمترین آنها نظریۀ «وحدت عقل» 3است .در بند  32از این محکومیتنامه آمشده اسشت
که «عقل از نظر تعداد برای همۀ آدمیان یکی است ،زیرا اگرچه عقل از ایشن یشا آن بشدن
قابل انفکاک است ،از کل ابدان جدا نمیششود ».و در بنشد  21آمشده اسشت کشه «خداونشد
نمیتواند چند روح را که از نظر تعداد مختلفاند ،بیافرینشد ،92[ ».ص .]293امشا اگرچشه
مدتها از آن تاریخ مشیگشذرد ،هنشوز هشم تردیشدهای بسشیاری وجشود دارد کشه چنونشه

9. Stephen Tempier
2. Latin Averroist
3. Radical Aristotelianism
4. Heterodox Aristotelianism
3. Unity of Intellect
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فیلسوفی میتواند به آنچه اسقف میگوید ،اعتقاد داشته باشد .از اینرو بایشد دیشد کشه از
نظر کلیسا حقیقت دوگانه چیست؟ و چنونه موجب کفر میشود؟
نظریۀ حقیقت دوگانه یعنی اینکه قائل باشیم چیزی میتواند در علشم کش م و دیشن
حقیقت داشته باشد اما از لحاظ فلسفی و عقلی خیر و برعک  .حال چنونه قتول چنشین
چیزی کفر است؟ حقیقت دوگانهای که کلیسا به برخی فیلسوفان نستت مشیدهشد ،اگشر
اثتات شود ،هم فساد در عقل را نشان میدهد و هم فساد در ایمشان را؛ و دومشی مهشمتشر
است .این اتهامی است که اگر اثتات شود قائل بشه آن از نظشر کلیسشا ملحشد اسشت .ایشن
مسئله در مورد رأی ابنرشد در باچ عقل هیوالنی و وحدت آن برای همشۀ افشراد انسشانی
اِعمال شده و به موجب آن ابنرشد منکر بحث معاد دانسشته ششده اسشت .ایشن اصشو ح
همچنین عدم انسجام یا فساد فکر را نیشز در بشر دارد ،کشه اششارتی نیشز بشه آن خشواهیم
داشت.
 .2.1معنای کلیسایی حقیقت دوگانه

«چیزی موابق با فلسفه درست است اما موابق با اعتقاد کاتولیکها درست نیست ،گویی
دو حقیقت متناقض وجود دارد ».چون کلیسا با این تعتیر فیلسشوفان را کشافر مشیخوانشد
میتوان منظور کلیسا را از این نظریه چنین دانست :اوالً ابنرشد و به تتع او ابنرششدیان
به دو حقیقت مستقل از یکدینر بشاور دارنشد .حقیقشت عتشارت اسشت از «موابقشت آنچشه
در نفش پیشدا مششیششود بشا آن چیششزی کشه در خشار از نفش اسشت [ ،9ص .]939بششه
این ترتیب معنای حقیقت عتارت است از انوتاق و موابقت بشا واقشع .ایشن بشدین معنشی
است که حقیقت همان واقعیت است و بین حقیقت و واقعیشت فرقشی نیسشت .پش اگشر
دو حقیقت وجود دارد الجرم دو واقعیت باید وجود داشته باشد .ایشن دو حقیقشت و ایشن
دو واقعیت باید با یکدینر اخت ف هستیشناسانه داششته باششند ،یعنشی «صشرف نظشر از
کسی که درپی فهم حقیقت برمیآید ،یا زبانی که از آن سخن میگوید و یا متنشایی کشه
برای عمل برمیگزیند ،در عالم واقع حقیقت متنوع و گوناگون اسشت [ ،92ص .]31پش
عقل و وحی متن خود واقع را تشکیل میدهند ،و چون اینها «دو» هستند خودِ واقعیشت
«دو» است .و ثانیاً این دو حقیقت موجود در هستی ،متناقض با یکشدینر نیشز مشیباششند.
یعنی ویژگی حقیقت تناقض است .پ رابوۀ حقایق آنها باید به صورت « د اسشت» و
« د نیست» باشد .حال چون حقیقت متناقض است ،نمیتوان ایشن دو قضشیه را بشا هشم
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صادق یا کاذچ دانست .در این صورت از نظر کلیسا این نتیجه میتواند مفروض باشد که
هرگاه ما به یکی از این حقایق قائل شدیم ،راه را بر پذیرشِ حقیقت بشودنِ طشرف دینشر
بستهایم و در واقشع گفتشهایشم کشه طشرف دینشر از حقیقشت بهشرهای نشدارد .حشال چشون
ابنرشدیان در مورد آموزههای دینی و آموزههشای خش ف ایمشانی ش فلسشفی ش بشا ایشن
وضعیت مواجه بودند ،کلیسا آنها را متهم به بیدینی نمود و اصشو ح حقیقشت دوگانشه
نشان از کفر ایشان قلمداد گردید.
تفسیر دینری نیز از مورد اخیر میتوان به دست داد ،و ننارنده در جشایی بشه آن بشر
نخورده است .این اتهام ع وه بر فساد در ایمان ،فساد در عقل را نیشز دربشر دارد .زیشرا از
نظر کلیسا فیلسوفان قائلاند که در آن واحد دو حقیقت متناقض با یکشدینر وجشود دارد،
اما قول به دو حقیقت متناقض خود متناقض است و بشا ایشنکشه از اسشاس منکشر وجشود
حقیقت باشیم تفاوتی ندارد .زیرا حقیقت متناقض یعنی اص ً حقیقتی وجود نشدارد .چشرا
که اصل امتناع تناقض هرگز واجد مصداق نیست و وجود خارجی ندارد .الزمشۀ حقیقشت
متناقض این است که ما قائل باشیم «حقیقت حقیقت نیست».
اسقف به این ترتیب فیلسوفان را در تنننای تناقضگویی و انکار کلشیِ حقیقشت قشرار
داده و به آنان نستت میدهد که اص ً شما حقیقتی را قتول ندارید ،زیرا مسشتلزم نادیشده
گرفتن اصل امتناع تناقض و اصل این همانی است که خشود ششما (یعنشی ارسشوو) آن را
وضع نمودهاید .لذا از نظر برخی قتول حقیقت دوگانه «اص ً به نظر خردمندانه نمینماید.
پذیرش همزمان دو قضیه اگر متناقض باشند ،به لحاظ معرفتشناختی نشاممکن و حتشی
میسر نیست ،3[ ».ص .]34و از نظر برخی ،انتساچ این نظریشه بشه افشراد انتسشاچ نشوعی
کمخردی به ایشان است و در مواردی حتی این نظریه را اعتقادی «رسوا» نامیدهاند [16,
] p. 409و ژیلسون نیز معتقد است که «تا کنون نتوانستهام حتی یک فیلسشوف را بیشابم
که معترف به نظریۀ حقیقت دوگانه باششد ،1[ ».ص« .]42هشیچ کش نمشیتوانشد بشه دو
حقیقت قائل باشد.[17, p. 487] ».
التته اسقف هنوز میتواند فیلسوفان را به بیدینی و کفر متهم سشازد .بشر طتشق ایشن
تفسیر ،فیلسوف به طور کلی حقیقت را انکار کرده است و به هیچ حقیقتی قائشل نیسشت.
در حالیکه کلیسا به حقیقت ایمان ،وحی ،و ک م آسمانی قائل است ،امشا فیلسشوف ایشن
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حقایق را قتول ندارد .پ کلیسا مجاز است فیلسوفان را به دلیل عدم اعتقاد بشه حقشایق
دینی ،متهم به کفر و ارتداد و آنها را بیدین قلمداد کند9.
 .2وحدت عقل

2

یکی از مواردی که باعث اتهام حقیقت دوگانه به فیلسوفان گردیده است مسئلۀ «وحشدت
عقل» است که در تفسیر کتیر ابنرشد بر رسالۀ نف ارسوو آمشده اسشت .امشا آیشا قشول
ابنرشد دربارۀ وحدت عقل هیوالنی میتواند دستآویشزی بشرای اتهشام وی بشه حقیقشت
دوگانه قرار گیرد و در نتیجۀ آن او را کافر خواند؟
 .1.2دیدگاه ابن رشد دربارۀ نفس ناطقه در تفسیر کبیر نفس (عقلل هیلوالنی

3

واحد)

ابنرشد در تفسیر کتیر خود از رسالۀ نف به دقت متوجه تعاریف و مسشائلی اسشت کشه
ارسوو در رسالۀ نف مورح میکند .ابنرشد به تتع ارسشوو نفش را «کمشال اول بشرای
جسم طتیعی آلی» میداند اما از تردیدهای وی که میگوید« :دربارۀ آنچه مربوط به عقل
و قوۀ نظری است ،هنوز چیزی آشکار نیست .مع ذلک چنین به نظر میرسد که آن نشوع
دینری از نف باشد و تنها آن بتواند جدا از بدن وجود داشته باشد ،بر همان قیاس کشه
امری ازلی از امری فسادپذیر جدا میگردد» [ ،4ص ]01نیز کام ً آگاه بوده است .ارسوو
تعریف کلی نف را دربارۀ قوۀ نظری عقل صادق نمیدانسته یا الاقل در مشورد آن ششک
داشته است .وی در بند  4-3از رسالۀ نف میگوید که عقل یا جزء نظری باید پذیرنشده
و در عین حال نامخالط با ماده باشد ،تا بتواند مَقَر صشور باششد و آن را مفشارق ،مجشرد ،و
موضوع غیر مادی صور معقول میداند .به همین دلیل مسئلۀ اصلی ابشنرششد در تفسشیر
کتیر نف  ،تعیشین ماهیشت معقشوالت بالفعشل و موضشوعی کشه بشه وسشیلۀ آن پذیرفتشه
میشوند ،میباشد و ت ش دارد این مسئله را از طریق عقلی و فلسفی توجیه نماید.
فرآیند شناخت را در نظر ابنرشد میتوان دارای سشه اصشل دانسشت .اول ،کسشی کشه
حسی را از دست بدهد معقوالت متصل به آن ح را نیز از دست خواهد داد .همانطور
 .9برای موالعه بیشتر در زمینه معنای هستیشناسانه دوگاننی حقیقت مراجعه به منابع ،شماره  3و 1
و نیز به :مارتین پاین" ،حقیقت دوگانه" ،در فیلیپ واینر تاریخ فرهنگ اندیشهها  2نشر سعاد.
2. Unity of Intellect
3. Material intellect
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که کور معقوالت ناشی از رنگ را در نمییابد .دوم ،کسی که فرد را ح نکند ،نوع را در
نخواهد یافت .سوم ،معقوالت کلی فقط با تکرار و حفظ احساس ،بعد از گذر زمشان بشرای
ما حاصل میشود [ ،1ص .]920با این اصول ابنرشد توضیح مشیدهشد کشه در ششناخت،
معانی خیالی از روی صور حسی پدید میآیند و بدون این صور خیالی اندیششیدن بشرای
انسان امکان ندارد .او میگوید« :نف ناطقه به مشاهدۀ صور خیالی نیشاز دارد ،چنشانکشه
ح به مشاهدۀ ابژههای محسوس» [ .]11, p. 319ایشن معشانی توسشط قشوۀ مفکشره 9از
عوامل غیرذاتی پیراسته و به عنوان معانیای برهنهشده در اختیار حافظه قرار مشیگیرنشد
و آماده میگردند تا معقوالت بالفعل از آنها انتزاع شوند .این انتزاع هم بشه وسشیلۀ عقشل
فعال 2که درنف به عنوان «صورت برای ما» 3است و هم به وسیلۀ عقل هیشوالنی کشه در
نف به عنوان موضوع غیرمادی پذیرندۀ معقوالت بالفعل مشیباششد ،صشورت مشیگیشرد.
حاصل این امر پدید آمدن «عقل نظری» 4در نف است ،که محتشوای عق نشی خشود را از
صور قوۀ خیال به دست آورده و از طریق فعالیت عقل فعال معقوالت بشالقوه در آنهشا را
معقوالت بالفعل ساخته است .فراهم آوردن محتوای معقوالت از طریشق قشوۀ خیشال ،کشه
قوهای در ماده است ،به ارادۀ انسان صورت مشیگیشرد ،و انسشان هشر موقشع کشه خواسشت
میتواند به تعقل بپردازد« :ما هر گاه که بخواهیم چیزی را تعقل مشیکنشیم ،و تعقشل مشا
چیزی جز اوالً ایجاد معقوالت و ثانیاً پذیرش آنهشا نیسشت .]12, p. 116[ ».بشه همشین
دلیل است که میتوان فرد را «موضوع حقیقی» 3معقوالت نامیشد« .معقشوالت بالفعشل نیشز
دارای دو موضوع هستند ،یکی موضوعی که بر حسب آن ،آنها صادقاند ،که همان صشور
خیالی حقیقی است.]11, p. 316[ ».
ابنرشد همچنین در تفسیر کتیر نف همچنین متوجه مسئلۀ وحدت علم و داششتن
تصورات علمی مشترک بین همۀ انسانها میشود ،که تامستیوس 0بشه آن اششاره نمشوده
است« :اینکه همۀ ما کسانی باشیم که از چیزی بالفعل و چیزی بالقوه ترکیب یافتشهایشم
تعجتی ندارد .با این حساچ وجود همۀ ما به یک عقل فعشال واحشد ارجشاع مشیکنشد .در
9. Cognition Power
2. Agent Intellect
3. form for us
4. Theoretical Intellect
3. The True Subject
0. Themistius
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غیر این صورت چنونه ممکن بشود کشه مشا دارای معلومشات مششترک باششیم؟ و چنونشه
تعاریف اولیه و قضایای نخستین برای همۀ ما بشدون ایشنکشه یادگرفتشه باششیم ،یکسشان
است؟ اگر ما در یک عقشل مششترک نتاششیم ،آنگشاه هشیچ فهمشی از یکشدینر نخشواهیم
داشت .]20, p. 588-589[ ».اما آنچه که برای ابنرشد فهم مششترک مشا را امکشانپشذیر
میسازد عقل هیوالنی است .به این ترتیب ،ایدۀ عقل هیشوالنی واحشد بشرای همشۀ بششر،
که تأمینکنندۀ وحدت فهم از جانشب افشراد انسشانی اسشت ،بشرای وی ششکل مشیگیشرد.
او میگوید« :عقل نه جسم و نه قوهای در جسم و نه یک تعین خاص اسشت ،بلکشه بشالقوه
همان چیزی است که میپذیرد و عقل هیوالنی یا عقل بالقوه ،خود یک موجود و قشوهای
مفارق ،میباشد .[11, p. 303] ».همچنین ابنرشد به تتعیشت از ارسشوو «جاینشاه نفش
فردی و مسئول بسط عق نی و اخ قی بشر را در بدن فیزیکی میدانشد کشه بشا جزئیشات
سر و کار دارد .]21, p. 100[ ».یعنی آنچه برای ابنرشد در فرآیند تعقشل جنتشۀ فشردی
و شخصی افراد را تشکیل میدهشد ،قشوای بشدنی و مشادی آنهاسشت .بشا ایشن تعشاریف از
عقل هیوالنی نتیجه میشود که «اگر عقل هیوالنی غیرجسمانی اسشت و در مشاده وجشود
ندارد ،و اگر ماده عتارت از اصلی است که ستب تمایز اشیا از یکدینر میشود ،پ تنهشا
میتواند یک عقل هیوالنی برای همشۀ بششر وجشود داششته باششد .]13, p. 288[ ».او در
تعریفی دینر از عقل هیوالنی میگوید« :عقل هیوالنی چیزی است که بالقوه همۀ معشانیِ
صورِ کلیِ مادی است .]11, p. 304[ ».لذا وی عقل هیوالنی را عتارت از امشری مشیدانشد
که پذیرندۀ کلیات است .پ آنچه در عقل هیوالنی یافت میشود فقشط کلیشات اسشت و
آنچه کلیات را میپذیرد امکان ندارد که یک تعیّن خاص یا امری جزئی باشد و میگوید:
«بر این اساس ما معتقدیم که عقل هیوالنی برای همۀ انسانها یکشی اسشتIbid, p. [ ».
 .]322اما ابنرشد متوجه این اشکال بوده که چنونه ممکن است چیشزی غیرمشادی کشه
بالفعل است ،قابلیت پذیرندگی داشته باششد ،و لشذا عقشل هیشوالنی را «آخشرین مرتتشه از
سلسله مراتب عقول که بعد از عقل فعشال قشرار دارد [ ]Ibid, p. 359و نیشز آن را «نشوع
چهارمی» از وجود دانست [ ]Ibid, p. 326تا لشوازم متشافیزیکی چنشین امشری را فشراهم
ساخته باشد .یعنی او عقل را از سایر موجشودات عشالم متمشایز مشیدانشد و از بشین قشوای
انسانی معتقد است که تنها این قوۀ مجرد است و پ از مفارقشت از بشدن مشیتوانشد بشه
حیات و موجودیت خود ادامه دهد.
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بنابراین طتق نظر ابنرشد راجع به عقل هیوالنی ،در بین قوای نف تنهشا ایشن قشوه
میتواند پ از مرگ موجود باشد .اما از آنجا که این قشوه نیشز نشوع چهشارمی از وجشود
است ،پ از مرگ انسان تنها به صورت واحد ،کلی و مشترک بین همۀ افشراد مشیتوانشد
باقی بماند و هیچ اثری از فردیت افراد در آن بر جای نخواهد بود .نتیجه اینکه بر طتشق
این نظر ،نفوس فردی و جزئی بقایی ندارند پ نمیتوانند در معشاد مسشئولیت اخ قشی
اعمال خوی را بر عهده گیرند .به همین دلیل این رأی با آموزۀ معشاد در دیشن معشارض
دانسته شده و کلیسا آن را محکوم نموده است .و ابنرشد و ابنرشدیان به دلیل قول بشه
وحدت عقل به کفر متهم شدهاند.

 .2.2نظر ابنرشد راجع به بقای نفوس فردی در آثلار کمملی (تهافلت و فصلل
المقال)

ابنرشد در آثار ک می خود ،مانند تهافت التهافت و فصل المقال ،بشه صشراحت بشه بقشای
بعد از مرگ نفوس فردی و معاد اعتقشاد دارد .او در مشورد اعتقشاد بشه ششریعت در فصشل
المقال مینویسد« :ما مسلمین معتقدیم که شریعت ما الهی و بر حشق اسشت ...و سرششت
هر ک

به آن گواهی میدهد ،2[ ».ص .]31در مورد زندگی بعد از مرگ نیز مینویسشد:

«زندگی پ از مرگ نفوس افراد آموزهای دینی است که باید تصشدیق ششود ،زیشرا همشۀ
دالیل سهگانه آن را مدلل میسازند ...گرچه در مورد ماهیشت دقیشق آن اخشت ف وجشود
دارد[ ».همان ،ص .]02در نهایت وی در همین کتاچ مینویسد مسائلی وجود دارنشد کشه
هیچ ک از خوا در آنها معذور نیست «که اگر در متادی و ضروریات شریعت باشد کفر
است ...مثل وجود خدا ،نتوت ،و سعادت و شقاوت اخروی .زیرا سه اصل یادشده از اموری
است که همۀ دالیل سه گانه ش خوابه ،جشدل ،و برهشان ش آنهشا را مشدلل مشیسشازند».
[همانجا] .او همین موضوع را در تهافت نیز بیان میدارد:
فیلسوفان بی از همه به شرایع تعظیم داشتند و به آنها ایمشان آورده
بودند ...زیرا شرایع به ادارۀ مردمان میپردازند ...و او را به سعادت خاص
او نائل میسازند ...فضایل اخ قی نیرومند ننردند منر به معرفت خشدای
تعالی ...و فیلسوفان اعتقاد دارند که سزاوار نیست کسی با قول مثتِت یشا
متوِل منکر متادی عام شریعت شود ...شرایع همه بر وجودی دینر پ
از مرگ همداستاناند ،گرچه در وصف ایشن وجشود اخشت ف کشردهانشد...
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شرایع از نظر فیلسوفان واجباند زیرا آدمیان را به سوی حکمت رهنون
میشوند ،9[ .ص.]393

التته او در فصل المقال آنجا که آموزههای دینی با حقایق علمی و برهشانی در تضشاد
قرار میگیرد ،به تأویل ظاهر کتاچ آسمانی قائل میشود و مینویسد:
الزم است که تأوی ت فقط در کتب برهشانی آورده ششوند .زیشرا در ایشن
صورت هیچ ک منر اهل برهان به آنها دسترسی نمییابشد .در حشالی
که اگر در کتاچهای غیربرهانی و به شیوههای شعری ،خوابی ،و جدلی
آورده شوند مانند کاری که ابوحامد انجشام داده ،چنشین کسشی هشم بشر
فلسفه و هم بر شریعت خیانت کرده است ،2[ .ص]09

به این ترتیب ابنرشد بیان برهانی عقاید ک می خود را به کتشب برهشانی یشا فلسشفی
ارجاع میدهد.
 .3ارزیابی نظرات ابن رشد در دو دسته از آثارش و نسلبت آن هلا بلا حقیقلت
دوگانه
این دو نوع اظهار نظر ابنرشد (وحدت عقل در آثار فلسفی و بقای نفوس فشردی در آثشار
ک می) باعث گردیده عدهای اتهام اعتقاد به حقیقت دوگانه را بشه وی روا دارنشد .امشا آیشا
ابنرشد در این دست آثار میتواند قائل به حقیقت دوگانه ،آنطور که منظور کلیسا بوده
است ،باشد؟ برای بررسی این موضوع به آثار ابنرشد میپردازیم.
الزمۀ اعتقاد به دوگاننی حقیقت این بود که حقیقت را به لحاظ هستیشناسشی «دو»
بدانیم و معتقد شویم که حقیقت واقعاً «دو» است و این «دو» بودن مشتن خشود هسشتی و
واقع را تشکیل میدهد .ابنرشد در هر دو دسته از آثارش به صراحت با ایشن «دو» بشودن
حقیقت و واقعیت مخالفشت کشرده و بشه هشیچ روی حقیقشت را «دو» نمشیدانسشته اسشت.
ابنرشد در فصل المقال میگوید:
زیرا حکمت دوست و همنام شریعت و خواهر رضاعی آن است ...شریعت و فلسفه دو
امرند که بالوتع با یکدینر همراه بودهاند و ذاتاً و در غریزۀ آنها دوستی با یکدینر اسشت.
[ ،2ص]00
او همچنین میگوید:
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نظر در اصول استدالل و براهین به مخالفت با دستورات و احکشام ششرع
منتهی نخواهد شد .زیرا حق با حق در تضاد نیست ،بلکه با آن موافشق و
گواه آن است.

همچنین در تفسیر کتیر نیز مینویسد:

همانطور که ارسوو میگوید واجب است که حقیقت از هر جهشت هشم
گواه و هم موافق با خود باشد ].[11, p. 315

همچنین مینویسد:

کسانی که میگویند فلسفه مخالف دین اسشت و یشا بشر عکش  ،کسشانی
هستند که به کنه حقیقت دین و فلسفه نرسیدهاند [ ،3ص.]900

این عتارات راه را بر قائل شدن بشه دوگشاننی حقیقشت ،آن طشور کشه کلیسشا منظشور
میداشت (تغایر هستیشناسانۀ دو حقیقت) و کفر فیلسوفان را از آن نتیجشه مشیگرفشت،
میبندد .به همین دلیل نمیتوان ابنرششد را قائشل بشه «دو» هسشتی و حقیقشت دانسشت.
همچنین در باچ ویژگی دوم دوگاننی حقیقت که عتارت بود از انکار اصل تناقض و اصل
اینهمانی ،میتوان گفت که ابنرشد با تأکید بر اینکه حقیقت یکی است و هیچ تضشادی
با خود ندارد و حتی با خود موافق است ،میتوان نتیجه گرفت که پش حقیقشت ویژگشی
تناقض را ندارد و بلکه ویژگی آن توافق است .بنابراین ابنرشد تناقض را وصشف حقیقشت
نمیدانسته است .او در عتارتی اعتقاد خود را به هر دو اصشل تنشاقض و اینهمشانی چنشین
بیان میدارد:
هر یک از آن دو (وجود و عدم) جاینزین یکدینر میشوند .هر گاه عشدم
چیزی ناپدید گردد ،وجودِ آن جای آن را میگیرد و هرگاه وجودِ چیزی
ناپدید گردد ،عدم آن چیز جای آن را میگیرد .چون ممکن نیسشت کشه
خود عدم به وجود منقلب گردد [ ،9ص.]933

نیز در جای دینر میگوید:
بعضی مسلمانان خدا را بر جمع میشان دو امشر متقابشل قشادر مشیداننشد.
شتههای که برای آنان پدید آمده این اسشت کشه آفشرین عقشل مشا بشه
گونهای است که چنین چیزهایی را محال میشمارد ،اما ممکن است به
عقل سرشتی دینر عوا شود که بشر اسشاس آن چنشین اجتمشاعی را روا
بداند .الزمۀ چنین سخنانی این است که نه برای عقشل طتیعتشی معشین
باشد و نه برای موجودات .همچنین بر این اساس باید صدق عقل را تابع
وجود موجودات ندانیم [همان.]349 ،
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و یا میگوید:
اگر ضرورتی که میان کمیتها و کیفیتها و مواد اشیاء محسوس اسشت
از میان برود ...حکمشت موجشود میشان صشانع و مخلوقشات نیشز از میشان
میرود ،و در آن صورت ممکن است کشه هشر فشاعلی صشانع باششد و هشر
مؤثری در موجودات آفریدگار باشد ،ولی همۀ این سخنان به مثابه انکار
عقل و حکمت است [همان ،ص.]924

با این تفاسیر نمیتوان ابنرشد را با توجه به این دو دسته آثار مشتهم بشه اعتقشاد بشه
دوگاننی حقیقت آنطور که منظور کلیسا بوده دانست .پ باید به دنتال راهی بشود کشه
بتوان این دو رأی را در یک راستا و بدون تناقض فهمید.
توضیحات ابنرشد در تفسیر کتیر نفش نششان داد کشه او در آن کتشاچ بشه هسشتی
معقششوالت بالفعششل و موضششوع پذیرنششدۀ آنهششا مششیپششردازد و در واقششع مشششغول نششوعی
هستیشناسی برای نف است ،که عتارت است از چنشوننی ایجشاد معقشوالت و ماهیشت
آنچه که آنها را میپذیرد .تحقق فهم عق نی برای ابنرشد مشروط بود بشه ایشن کشه دو
عقلِ مفارقِ فعال و هیوالنی در نف موجود و نف از آنها بهرهمند باشد ،بدون اینکشه
نف ذاتاً موضوع آنها باشد .در توضیح این مولب میتوان گفشت کشه از نظشر ابشنرششد
«اشیائی وجود دارند که کمال اول آنها از جوهرشان مفارق اسشت ،چنشان کشه در مشورد
اجرام فلکی معتقدیم .[11, p. 318] ».پ کمال اول نف نیز میتواند امشری مفشارق از
آن باشد ،زیرا نف کمال اول جسم طتیعی آلی است ،اما ایشن دو عقشل مفشارق از مشاده
هستند [ .]Ibid, p. 319او در باچ کمال اول بودن قوۀ ناطقه این نکتشه را نیشز مشیآورد
که «کمال اول نف از کمال اول سایر قوا متمشایز اسشت و واژۀ «کمشال» بشرای آنهشا بشه
صورت مشترک لفظی به کار میرود ]Ibid, p. 320[ ».و آن را بشه طشور کلشی متمشایز و
جدای از سایر قوای نف در نظشر مشیگیشرد .او در تفسشیر ارسشوو مشیگویشد« :بشه نظشر
نمیرسد که آن قوه ،نف باشد و حتی روشنتر این است که آن نفش نیسشت ...بعشد از
بررسی دقیق ،به نظر درستتر میرسد که بنوییم آن نوع دینری از نف است و اگر آن
را نف مینامیم به صورت مشترک لفظی است و اگر استعداد عق نی نف چنین است،
پ در بین سایر قوای نف تنها این قوه میتواند از مشاده مفشارق باششد و بشا فسشاد آن
فساد نپذیرد و مفارق و ازلی باشد .]Ibid, p. 128[ ».به این ترتیب ابنرشد نف ناطقه
را نوع دینری از نف میداند و کاربرد کلمۀ «نف » را برای آن مشترک لفظی مشیدانشد
که ذاتاً جزء نف انسانی نیست.
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اگر واژۀ «نف » دربارۀ نف ناطقه و نف فردی به صورت مشترک لفظی است ،پ
ابنرشد در مورد یک مسئله و موضوع دو رأی مخشالف اظهشار ننمشوده اسشت .در تفسشیر
کتیر او متوجه نف ناطقۀ کلی است و برای اثتات بقای پ از مرگ آن نیز برهان اقامه
میکند .اما این برهان حامل نتیجهای برای نوع دینری از نف نیست .ابنرششد در ایشن
آثار بر بقای نف واحد ناطقه استدالل میکند ،اما برای میرا بشودن و فناپشذیری نفشوس
جزئی برهان اقامه نمیکند .لذا نتاید از برهانی که ابنرشد برای بقای نف ناطقشه آورده،
فنای نف جزئی را نتیجه گرفت .برای او این دو نف مشترک در لفشظ هسشتند .طتشق
این تفسیر ،ابنرشد با توجه به ماهیت بحث خود از نف (هستیشناسشی نفش ) و نشوع
روشی که برای بررسی آن در آثار فلسفی بر میگزیند ،اساساً به موضوع جاوداننی نفوس
بر نمیخورد تا راجع به آن نفیاً یا اثتاتاً نظری دهد .آنچه در ایشن رأی ابشنرششد اهمیشت
فراوان دارد این است که برهان وی هیچ داللتی بر انکار جاوداننی نفوس فردی ندارد ،یشا
او جاوداننی را برای نفوس فردی اثتات نکرده است .هستیشناسی ابنرششد از نفش در
رابوه با معقوالت ،در آثار فلسفیاش باعث نمیشود تشا او بشه مسشئلۀ جشاوداننی نفشوس
فردی ،که زمینهساز آموزۀ معاد در تعالیم دینشی اسشت ،بپشردازد .در فلسشفۀ وی متوجشه
متاحث کلی است و راجع به نحوۀ وجود کلی و موضوعی که میتواند پشذیرای آن باششد،
بحث میکند .لذا متاحثی که در مورد این نف کلی ناطقه مورح میکند ،چیشزی را در
مورد نف فردی نشان نمیدهد تا با تمسک به آنها و متضاد دانسشتن آنهشا بشا آمشوزۀ
بقای نفوس فردی در آثار ک می ،وی را متهم به دوگانه دانستن حقیقشت نمشاییم .حتشی
میتوان گفت که ابنرشد در آثار فلسفی خود ،متوجه آرای خود در آثار ک می و جشدلی
بوده است و در هر دو به حقیقت واحدی و نه دو حقیقت متمشایز توجشه دارد ،یعنشی در
هیچ کدام از این آثار برای عدمِ بقای نفوس فردی برهشان نمشیآورد تشا نششان دهشد کشه
نفوس فردی فناپذیرند ،بلکه فقط جاوداننی عقل کلی را اثتات و مترهن میسشازد .پش
در آثار فلسفی خود مولتی را نمیآورد ،به طشوری کشه در آثشار ک مشی خشود نقشیض آن
مولب را آورده باشد .و رأی او در باچ عقل هیوالنی هیچ دلیلی به دست نمیدهد که مشا
وی را ،منکر حیات پ از مرگِ نفوس فردی که در آثار ک می خود به آن اشاره نمشوده
است بدانیم و با توجه به این دو دسته آثار او را از اصحاچ حقیقت دوگانه شماریم.
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 .4نتیجهگیری
به این ترتیب مشخص میشود که تلقی قرون وسوی از حقیقشت دوگانشه در انتسشاچ آن
به ابنرشد و وی را متدع آن دانستن درست نتوده و ابنرشد را نمیتوان قائل به حقیقت
دوگانه شمرد ،به طوری که در کتب فلسفی خود نتایجی را اثتات کرده باششد ،در حشالی
که نقیض آن نتایج را در آثار ک می خود باور داشته است .بنابراین نمیتوان با توجه بشه
آثار فلسفی ابنرشد او را قائل به دو حقیقت که خود وی عتاراتی صشریح در مخالفشت بشا
آن دارد دانست .آنچه ابنرشد در کتب برهانی و فلسفی خود آورده است ،بهویژه آنچه از
تفسیر کتیر نف او به دست میآید ،یعنی قول به هستیِ واحشد و کلشی عقشل هیشوالنی
پ از مرگ ،با توجه به اینکه نف ناطقه و نفوس جزئی را مششترک لفظشی مشیدانشد،
اعتقاد وی را به فناپذیری نفوس جزئشی متشرهن نمشیدارد .بنشابراین ابشنرششد در کتشب
فلسفی خود هرگز عدم بقای نفوس فردی یا فناپذیری نفوس فشردی را متشرهن نسشاخته
است بلکه او فقط دلیلی برای بقای نف فردی اقامه نکشرده اسشت زیشرا آن را از متشادی
دین میدانسته .آنچه او آورده ،برهشان بشرای خلشود نفش ناطقشۀ کلشی اسشت کشه هشیچ
نتیجهای برای انکار بقای نف فردی در بر ندارد و ایشن مسشئله را مشیتشوان مهشمتشرین
رویکرد او در این مسئله دانست که وی در هیچ جا با قول به انکشار بقشای نفشوس فشردی
موافق نتوده ا ست و برای آن برهان نیاورده است .او هشم در آثشار ک مشی بشا منکشران آن
مخالف است و هم در آثار فلسفی دلیلی برای رد آن نیاورده است.
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