ابن رشد
مرتب کننده  :دکتربصیرکامجو

مقدمات
کتاب حاضر یکی دیگر از کتاب های ارزشمند فیلسوف بزرگ ابن رشد می باشد که به زبان عربی
تألیف یافته است .نام کامل این کتاب "المقدمات الممهدات لبیان ما اقتضته رسوم المدونه من االحکام
الشرعیات والتحصیالت المحکمات الشرعیات المهات مسائلها المشکالت" است که به نام المقدمات ابن
رشد معروف است و با موضوع فقه مالکی می باشد .چرا که ابن رشد مالکی مذهب می باشد .ابن
رشد در این کتاب به ذکر احکام شرایع می پردازد و از ساختاربندی کتاب به خوبی می توان مدخل
هایی را یافت که در فقه شیعه اثنی عشری وجود ندارد.
وی در ابتدای کتاب بحثی در خصوص وجوب استدالل ،اسماء و صفات خداوند متعال و چگونگی
شناخت احکام شرعی دارد و درباره وجوب طلب علم و چگونگی قیاس و اجماع سخن می گوید.
الزم به ذکر است که کتاب حاضر دو جلدی است و در یک مجلد چاپ شده است.
معرفی اجمالی نویسنده:
ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ،معروف به ابن رشد ،در سال  520هجری قمری 1126 /میالدی
در قرطبه یکی از مراکز اندیشه و علم در اسپانیامتولد شد .او در خانواده ای که سال ها مهد علم و
فقاهت بود ،پرورش یافت .پدر و جد پدری وی ،هر دو منصب قاضی القضاة اندلس را به عهده
داشتند .ابن رشد در جوانی به اکثر علوم زمان خود دست یافت و در ریاضیات ،طبیعیات ،نجوم،
منطق ،فلسفه و طب مهارت یافت .در سال  548هجری به دعوت "عبدالمؤمن" که درصدد تاسیس
مدارس علمی بود ،به مراکش رفت و در آن جا کتابی در طب عمومی ،موسوم به" الکلیات "نوشت.
آنچنان که مشهود است ،ابن رشد بنا به توصیه" ابن طفیل "در زمان ابو یعقوب (پسر و جانشین
عبدالمؤمن) که مردی با فرهنگ و مطلع از فلسفه بود ،به شرح آثار ارسطو پرداخت .معروف ترین
کتاب وی ،تفسیر او بر کتاب مابعدالطبیعه ارسطو است .در سال  565هجری قاضی" اشبیلیه "شد و
پس از دو سال ،به قرطبه بازگشت و منصب قاضی القضاتی را بر عهده گرفت .پس از مرگ ابو
یعقوب در سال  580هجری ،پسرش ابو یوسف ملقب به "المنصور" به جای او نشست .در آغاز ،او
ابن رشد را که دیگر مقامی بسیار ارجمند یافته بود ،سخت مورد تکریم و احترام قرار داد؛ اما پس از
 10سال بر اثر فشار افکار عمومی و یا به واسطه غرض ورزی های شخصی ،ابن رشد مورد اتهام
کفر و زندقه قرار گرفت و ناگهان از چشم خلیفه افتاد لذا فرمان داد کتاب هایش را بسوزانند .سپس او
را با جمعی از اهل فلسفه و علم به قبیله یهودی نشینی در  50کیلومتری جنوب شرقی قرطبه موسوم
به "السیانه" تبعید کردند .البته ابن رشد پس از مدتی با شفاعت جمعی از بزرگان اشبیلیه مورد عفو
خلیفه قرار گرفت و به مراکش فرا خوانده شد .ابن رشد در مراکش در صفر سال  595هجری قمری
 1198 /میالدی ،در سن هفتاد و دو سالگی وفات یافت و بعد از سه ماه جسد او را به قرطبه بردند و
در آنجا به خاک سپردند.

ساختاربندی کتاب:
این کتاب شامل فصولی به شرح ذیل می باشد:
فصل فی الوضوء
کتاب الصالة
کتاب الصیام
کتاب االعتکاف
کتاب الحج
کتاب النذور و االیمان
کتاب الصید
کتاب الذبائح
کتاب الضحایا
کتاب االشربه
کتاب العقیقه
کتاب الرضاع
کتاب طالق السنة
کتاب ارخاء الستور
کتاب االیمان باطالق
کتاب الظهار
کتاب االیالء
کتاب اللعان
کتاب ماجاء فی تحریم الربا فی الصرف
کتاب السلم واصل جوازه
کتاب بیوع اآلجال
کتاب بیع الغرر
کتاب بیع الخیار
کتاب العیوب
کتاب المرابحه
کتاب االستبراء
کتاب التجارة الی ارض الحرب
کتاب الجعل واالجارة
کتاب الرواحل والدواب
کتاب الدور.
منـابـع
ابن رشد -مقدمات

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد
یکی دیگر از کتاب های ارزشمند ابن رشد می باشد که به زبان عربی تألیف یافته است .این کتاب
دارای موضوعی فقهی است که در آن نویسنده در پی آن است که احکام فقهی ای که علما بر سر آن
اختالف و یا اتفاق دارند را بیاورد و بررسی کند .این کتاب در نوع خودش کتابی یگانه است هم در
موضوع و هم در اختصار و ایجاز آن .مولف در آن به ذکر اقوال علمای مختلف در خصوص هر
مسئله فقهی می پردازد و مشخص می کند که این عقیده مخصوص به کدام گروه از علما می باشد
مخصوص ظاهریه ،علمای مصر ...وی پس از طرح آرای یکی از آنها را ترجیح داده و ذکر می کند.
نویسنده در ابتدای کتاب راه های حمل و دریافت احکام شرعی را شرح می دهد و اسباب اختالف بین
علما را ذکر می کند .این کتاب در دو مجلد می باشد که هر دو جلد در یک مجلد چاپ شده است.
این کتاب علی رغم اهمیتی که دارد دارای کاستی هایی می باشد که شارحین آن بعدها به رفع آنها
پرداخته اند به عنوان مثال:
1در این کتاب احادیث بدون سند ذکر شده است در حالی که دانستن سند حدیث و صحت و سقم آندر استناد به حدیث از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
2گاها احادیثی ذکر می شود که با لفظ آنچه در کتب حدیثی آمده متفاوت است.معرفی اجمالی نویسنده:
ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ،معروف به ابن رشد ،در سال  520هجری قمری 1126 /میالدی
در قرطبه یکی از مراکز اندیشه و علم در اسپانیامتولد شد .او در خانواده ای که سال ها مهد علم و
فقاهت بود ،پرورش یافت .پدر و جد پدری وی ،هر دو منصب قاضی القضاة اندلس را به عهده
داشتند .ابن رشد در جوانی به اکثر علوم زمان خود دست یافت و در ریاضیات ،طبیعیات ،نجوم،
منطق ،فلسفه و طب مهارت یافت .در سال  548هجری به دعوت "عبدالمؤمن" که درصدد تاسیس
مدارس علمی بود ،به مراکش رفت و در آن جا کتابی در طب عمومی ،موسوم به" الکلیات "نوشت.
آنچنان که مشهود است ،ابن رشد بنا به توصیه" ابن طفیل "در زمان ابو یعقوب (پسر و جانشین
عبدالمؤمن) که مردی با فرهنگ و مطلع از فلسفه بود ،به شرح آثار ارسطو پرداخت .معروف ترین
کتاب وی ،تفسیر او بر کتاب مابعدالطبیعه ارسطو است .در سال  565هجری قاضی" اشبیلیه "شد و
پس از دو سال ،به قرطبه بازگشت و منصب قاضی القضاتی را بر عهده گرفت .پس از مرگ ابو
یعقوب در سال  580هجری ،پسرش ابو یوسف ملقب به "المنصور" به جای او نشست .در آغاز ،او
ابن رشد را که دیگر مقامی بسیار ارجمند یافته بود ،سخت مورد تکریم و احترام قرار داد؛ اما پس از
 10سال بر اثر فشار افکار عمومی و یا به واسطه غرض ورزی های شخصی ،ابن رشد مورد اتهام
کفر و زندقه قرار گرفت و ناگهان از چشم خلیفه افتاد لذا فرمان داد کتاب هایش را بسوزانند .سپس او
را با جمعی از اهل فلسفه و علم به قبیله یهودی نشینی در  50کیلومتری جنوب شرقی قرطبه موسوم
به "السیانه" تبعید کردند .البته ابن رشد پس از مدتی با شفاعت جمعی از بزرگان اشبیلیه مورد عفو
خلیفه قرار گرفت و به مراکش فرا خوانده شد .ابن رشد در مراکش در صفر سال  595هجری قمری
 1198 /میالدی ،در سن هفتاد و دو سالگی وفات یافت و بعد از سه ماه جسد او را به قرطبه بردند و
در آنجا به خاک سپردند.
ساختاربندی کتاب:
جلد : 399 1صفحه

کتاب الطهارة من الحدثکتاب الوضوءکتاب الغسلکتاب التیممکتاب الطهارة من النجسکتاب الصالةکتاب احکام المیتکتاب الزکاةکتاب زکاة الفطرةکتاب الصیامکتاب الجهادکتاب االیمانکتاب النذورکتاب الضحایاکتاب الذبائحکتاب الصیدکتاب العقیقهکتاب االطعمه واالشربهجلد: 404 2صفحه
کتاب النکاحکتاب الطالقکتاب االیالءکتاب الظهارکتاب اللعانکتاب البیوعکتاب الصرفکتاب السلمکتاب بیع الخیارکتاب بیع المرابحهکتاب الجعلکتاب القراضکتاب المساقاةکتاب الشرکةکتاب الشفعهکتاب القسمةکتاب الرهونکتاب الحجر-کتاب الصلح

کتاب الکفالهکتاب الحوالهکتاب الوکالةکتاب اللقطةکتاب الودیعهکتاب العاریهکتاب الغصبکتاب االستحقاق احکامهکتاب الهباتکتاب الفرائضکتاب العتقکتاب الکتابةکتاب امهات االوالدکتاب الجنایاتکتاب القصاصکتاب الدیات فی النفوسکتاب الدیات فیما دون النفوسکتاب القسامةکتاب احکام الزناکتاب القذفکتاب السرقةکتاب االقضیهمنـابـع
ابن رشد -بدایة المجتهد و نهایة المقتصد

The Distinguished jurist’s primer (Bidäyat Al-Mujtahid and Nihäyat AlMuqtasid)
It is another one of the “Ibn Rushd” (Averroes)’s valuable books which has been
written in Arabic. This book includes the juridical subject which the author
intends to relate and study the juridical injunctions that the scholars have
disagreement or agreement about it. This book in its kind is a unique book.
Both on subject and its brevity, the author mentions (in it) the different
scholars’ words about each juridical subject and specifies which this specific
opinion belongs to which group of scholars, specific to the Zahirites, Egypt
scholars, etc. After citing the opinions, he ####chooses one of them and
mentions it. At the beginning of the book, the author explains the ways of
understanding the legal injunctions and mentions the causes of disagreement
between the scholars. This book is in two volumes which each two volumes has
been printed in one volume. The book, in spite of its importance, including the
faults which its describers have later solved them, for example:
1- In this book the traditions have been related without documents, while
knowing the document of tradition, its correctness and incorrectness, in
documentation to tradition has considerable importance.
2- Sometimes are mentioned the traditions which are different with the word
of whatever have been related in the tradition’s books.
One of this book’s explanations was written by Abdullah Al-Ebädi and published
by the “Där Al-Islam Lel-Tabaqät wa Al-Bashar wa Al-Tozih” publishers, in
1992A.D. (1371S.H.).
The author’s brief biography:
Abu Al-Valid Mohammad the son of Ahmad Ibn Rushd, famous to Ibn Rushd
was born in Cordoba one of the thought and science centers in Spain in
1126A.D./530A.H. He was trained in a family which was the cradle of science
and “Sagacity” (the state of being learned in jurisprudence). His father and his
father’s ancestor, both of them, were in charge of judge of all judges’ position
in Andalusia. In the youth Ibn Rushd learned many sciences of his time and in
mathematics, physics, astronomy, logic, philosophy and medicine got master.
In 1153A.D. (548A.H.) he went to the Morocco by the invitation of Abdol
Mo’men who intended to found the scientific schools, and at that place he
wrote a book on General Medicine called “Al-Koliyät” (generalities). As it
shows, Ibn Rushd by the Ibn Tufayl’s recommendation in the time of Abu

“Yaqub”(Jacob) [the son and successor of Abdol Momen] who was educated
and knew the philosophy explained the Aristotle’s words. His most famous
book is his commentary on the Aristotle’s metaphysics book. In 1170A.D.
(565A.H.) he got the judge of Seville and after two years, returned to Cordoba
and took the change of the judge of judges position. After Abu Yaqub’s death in
1184A.D. (580A.H.) his son Abu “Joseph” (yusef) also called Al-Mansur got his
successor. At first, he treat Ibn Rushd respectfully who gained high position,
but after 10 years due to the public opinion’s pressure and or because of
personal animates, Ibn Rushud was accused of heresy and atheism and
suddenly lost the favor of caliph, therefore (caliph) ordered to burn his books.
Then he with a group of philosophers and scholars was exiled to the Jewish
clan, in 50-km of south – east of Cordoba called “Al-Siyäne”. Of course Ibn
Rushd later was forgiven by caliph with the intercession of a group of great
men of Seville and was invited to the Morocco. He died at the age of 72 in
Morocco, in 12.1198A.D. (595.2). After three month his body was carried to the
Cordoba and he was buried there.
The book structure:
1st volume: 399pages
-the book of purity’s invalidating [means the invalidate of “Wudu” (partial
ablution) and “Ghusl” (full ablution) ],
-the book of “Wudu” (ritual partial ablution),
-the book of “Ghusl” (ritual full ablution),
-the book of “Tayammum” (ablution with earth or sand instate of water),
-the book of purity from impurity
-the book of “salät” (prayer),
-the book of dead person injunctions
-the book of “zakät Al-Fitr” (alms as prescribed by Islam),
-the book of fasting
-the book of jihad
-the book of “vows or swear” (ayman)
-the book of “taking oaths” (nuzur),
-the book of Immolations
-the book of slaughters
-the book of hunting
-the book of “Aqiqeh” (menas sacrifice of an animal on the occasion of a child’s
birth),
-the book of eating and drinking

*2nd volume: 404 pages
-the book of marriage
-the book of divorce
-the book of “Vows of Abstention” (Iyl'a), [Iyl'a in a general word meaning oath,
but in jurisprudence it has a special meaning, which is that in order to annoy his
wife, a man recites a contract swearing that he will not have sexual intercourse
with her ever again or for a fixed period (four months or more)].
-the book of “zahar” (kind of divorce means husband saying to the wife you are
like the rear of my mother to me),
-the book of “L’än” (cursing in marriage),
-the book of "buying and selling" (boyu),
-the book of “Sarf” (buy in advance),
-the book of “Salam” (means buying or selling on credit),
-the book of “bey’ Al-khiyär” (option transition),
-the book of “bey’ murabaha” (kind of transaction),
-the book of “Ja’le” (Reward), [Reward in its essence is similar to the hiring of
people. In hire, however, a specific person is hired to do a specific work in
return for a specific sum, whereas in reward no certain person is hired. Instead,
the hirer simply announces that whoever does a certain work for him (like
finding his missing child, for example) will be paid a certain sum as a reward].
-the book of “AL-Qräz” (debts),
-the book of “Mosaqat”(agricultural partnerships for orchards),
-the book of partnership
-the book of “shofa’e”(right of precedence of one partner to buy the share of
the other),
-the book of division
-the book of “rahons” (mortgages),
-the book of “hajr” (prohibition),
-the book of “sulh” (peace) [peace have concerns property affairs- it differs
with the peace in political agreements],
-the book of bail (kefalat),
-the book of hawale (kind of liability or transfer), [hawale literally means
transfer or change from a locality to another locality or form a person to
another person or from a situation to another situation. Legally means a
contract through which a debtor is released from a debt by another person
who becomes responsible for it],
-the book of “wakalat” (representatives),

-the book of “ariyah” ( lending),[ Ariyah is that a person receives the property a
second person in order to benefit from its benefits],
-the book of “qhasb” (“Misappropriation” ),
-the book of "esthqhäe ahkäme"(means rights’ injunctions),
-the book of “hebät” (giving or gift),
-the book of “farä’ez” (here means: inheritance),
-the book of freeing of slaves (itq),
-the book of “ketabat” (kind of acquiring freedom by purchase, by this way a
slave settles an agreement with his owner that by paying a sum [or agreeing to
pay a sum in the future] he will become free),
-the book of “maidservant who giving birth” (omahät oläd),
-the book of “crimes” (jenäyat),
-the book of “financial Recompense of souls” (diayat fi Al-Nofus),
-the book of “financial Recompense of the body organs” (diyät fimä don alnofus),
-the book of “Al-qesäme” (swearings),
-the book of “adultery injunctions” (zenä),
-the book of qazf”(false accusation of intercourse- charging someone with
adultery),
-the book of “serqat” (robbery),
-the book of “Al-qaziye” (arbitration).
Sources
The Distinguished jurist’s primer (Bidäyat Al-Mujtahid and Nihäyat AlMuqtasid) by Abu Al-Valid Mohammad Ibn Rushd

رابطه دین و فلسفه از دیدگاه ابن رشد
ایجاد وفاق میان «علم و دین» و نیز «حکمت و شریعت» مسأله ای است که از دیرباز اندیشمندان
زیادی بدان توجه داشته و خواسته اند میان داده های عقل و داده های ایمان ارتباط و انسجام پدید
آورند .توجهی که فالسفه اسالم به این موضوع نشان داده اند از چند جنبه است :یکی آن که فلسفه
قدیم یونان در چند موضوع با دین اسالم مخالف بود; از جمله مسأله خلق عالم و قدیم بودن آن و
صفات خدا و امثال آن .دیگر آن که گاهی فلسفه از سوی علمای مذهبی مورد سرزنش قرار می گرفت
و احساس می کردند که فلسفه برای دین خطر بزرگی است .این گروه غالبا مردم را علیه این پیشرفت
فکری تحریک می کردند .در مقابل ،فالسفه با این کار خود ،می خواستند از آسیب این گروه در امان
بمانند; این شیوه را رواج دادند تا در پناه آن بتوانند دیگر عقاید خود را ترویج کنند .معتزله پیش از
همه ،به فکر ایجاد وفاق میان دین و فلسفه افتادند; گفتند« :عقل و وحی (هر دو) از جانب خدایند و
یکی مکمل دیگری ،و میانشان هیچ گونه تعارضی نیست .وحی معقول است; زیرا از جانب خدای
حکیم است و چون معقول است با عقل تناقضی ندارد و اگر میان وحی و عقل اختالفی دیده شد ،باید
به تأویل پرداخت ».کندی ،فیلسوف عرب ،از فالسفه ای است که به چنین کوششی برخاست.
او در رساله ای که برای احمد بن المعتصم نوشته است ،می خواهد میان فلسفه و دین وفق دهد; او می
گوید« :به جان خودم سوگند که گفتار پیغمبر راستگو ،محمد (ص) ،و هر چه را که از جانب باری
(عز و جل) آورده ،چون به مقیاس عقل سنجیده شوند ،درخور پذیرشند و جز کسانی که از نعمت عقل
بی بهره باشند به دفع و انکار آن ها برنخیزند ».دیگر فالسفه نیز چنین بودند .اما ابن رشد می
خواست حرف آخر را بزند و موضوع را به نحو خاصی به تفصیل ،بیان کند .به خصوص در عصر
او ،فقها کامال در مقابل فلسفه یونان و به ویژه فلسفه ارسطو جبهه گرفته بودند .در این زمینه ،تمایل
موحدان به غزالی( صاحب کتاب تهافت الفالسفه )و سخت گیری درباره دین ،خود از عوامل مهم به
شمار می رفت.ابن رشد ،فیلسوف قرطبه ،با قاطعیتی تمام ،به بحث در موضوع پرداخت; زیرا خود
سخت مورد هجوم مخالفان فلسفه بود و به ارسطو عشق می ورزید .او نخست ضربه محکمش را بر
غزالی فرود آورد ،چنان که ارکان مذهب و ادعاهای او را متزلزل ساخت و به مردم فهماند که فلسفه
با دین مخالف نیست ،بلکه موجب استواری مبانی دین و تفسیر رموز و اسرار آن است.
او قصد اصلیش آن بود که خود را از تعریف متعصبان برهاند .ابن رشد کتاب تهافت التهافت و نیز
رساله فصل المقال و تقریر ما بین الحکمة و الشریعة من االتصال و رساله الکشف عن مناهج االدله
فی عقاید الملة و تعریف ما وقع فیها بحسب التأویل من الشبه المزیفة و العقائد المضله را در این باب
تألیف کرد.
دین و فلسفه
یکی از دستاوردهای مهم ابن رشد کوشش وی برای نشان دادن هماهنگی میان جهان بینی دینی و
فلسفی و به دیگر سخن ،آشتی دادن عقل و ایمان است .بدین سان ،وی برای از میان برداشتن درگیری
های ساختگی میان جهان بینی فلسفی و دینی ،که غزالی بیش از همه به آتش آن دامن زده بود ،نوشته
های مهمی پدید آورد که در هر جا ،به پیوند میان عقل و ایمان و دین و فلسفه پرداخته است .هسته
مرکزی نظریات ابن رشد در این زمنیه آن است که فلسفه ویژه نخبگان و شریعت برای همگان یا
عامه مردمان و به تعبیر خود وی ،برای «جمهور» است .هدف دین یا شریعت ،سعادت عامه مردم و
هدف فلسفه بعضی از آن هاست .یا چنان که خود وی می گوید« ،فلسفه هدفش تعریف سعادت عقلی
بعضی از انسان هاست و اینانند که باید حکمت را بیاموزند .اما شرایع قصدشان آموزاندن همه
مردمان است».

راه حل تعارض علم و دین
به نظر ابن رشد ،این تعارض به این صورت قابل رفع است که از معنای حقیقی گزاره های علمی،
که در متون مقدس آمده و بطالن آن توسط علوم بشری معلوم شده و خالف آن ثابت گردیده است،
دست برداریم و آن ها را حمل بر مجاز کنیم .او برای روشی که برگزیده به قرآن استدالل کرده است;
زیرا قرآن نظر عقلی را واجب دانسته و این به فراگرفتن فلسفه منجر می شود .آن گاه او به این نکته
می پردازد که مردم از حیث نظر و قریحه یکسان نیستند و به همین روی ،در شرع ،ظاهر و باطن
وجود دارد و برای درک باطن قرآن ،نیاز به قواعدی است که متفکر باید از آن بهره گیرد تا بتواند به
تأویل اقوال شرع نایل آید و ظواهر آیات و عقاید را ،که شرع برای عامه مردم خواسته است ،بشناسد.
ابن رشد ،در کتاب فصل المقال که در رد کتاب غزالی ،فیصل التفرقة بین االسالم و الزندقة نوشته
است می فرماید.
الف :شرع نظر فلسفی را واجب دانسته است.
ابن رشد معتقد است که از نظر فیلسوف در امور نظر تحلیل و تعلیل است .او سپس به تعریف فلسفه
می پردازد« :عمل فلسفه بیش از این نیست که آدمی در موجودات ،از آن حیث که داللت بر وجود
صانع و آفریدگار خود دارند ،بنگرد ».دین نیز مردم را به این نظر امر کرده و آن را واجب دانسته
است .این نگریستن با نظر عبرت در موجودات ،از ظاهر آیات عدیده دانسته شود; چنان که آیه« اولم
ینظروا فی ملکوت السموات و االرض و ما خلق هللا من شییء؛ آیا در ملكوت آسمانها و زمین و هر
چیزى كه خدا آفریده است ننگریسته اند( ».اعراف) 185 /و آیه« فاعتبروا یا اولی االبصار؛ پس اى
دیده وران عبرت گیرید( ».حشر) 2 /مردم را به وجوب استعمال قیاس عقلی یا قیاس عقلی و شرعی
با هم امر می کند .نظر و اعتبار جز با قیاس عقلی میسر نمی شود; زیرا «اعتبار چیزی جز همان
استنباط مجهول از معلوم و استخراج آن نیست و این امر یا خود قیاس است و یا به قیاس میسر شود».
پس نظر کردن در موجودات به وسیله قیاس عقلی واجب است و از این رو ،نظر فلسفی واجب است.
اگر فقیه از آیه« فاعتبروا یا اولی االبصار »استنباط وجوب معرفت قیاس فقهی می کند ،شایسته است
که عارف باهلل از همین آیه استنباط وجود معرفت قیاس عقلی نماید .از این گذشته ،آیا «حکمت» در
آیه چیزی غیر از فلسفه است؟ بنابراین ،روشن شد که شرع مردم را به قیاس عقلی وادار می کند و
آن را واجب می شمارد و از به کار بردن آن چاره ای نیست .پس متفکر باید قوانین این قیاس و
برهان را بشناسد و به تعلیم منطق توجه کند و به تحصیل فلسفه مشغول شود .ابن رشد می گوید:
«اگر چیزی نفع ذاتی داشت هرگز به دلیل ضرر عارضی از آن دست برنمی داریم و اگر شریعت
اسالم حق است و مردم را به نگریستن امر می کند تا به حق برسند ،پس نظر برهانی هرگز به
مخالفت با آنچه در شرع آمده است منجر نمی گردد ».بدین روی ،ابن رشد می خواهد اثبات کند که
دین طالب نظر عقلی است و نظر عقلی همان «فلسفه» است.
ب :دین را ظاهر و باطن است و تأویل ضروری
فالسفه اسالم عموما عقل و وحی را دو مصدر معرفت و وصول به حقیقت می دانند .ابن رشد نیز در
این هم بستگی نظریه خود را مطرح می کند« :چون این شریعت حق است و همگان را به نگرش و
پژوهش فرا می خواند و به شناخت حقیقت رهنمون می شود ،ما امت مسلمان قطعا می دانیم که نظر
برهانی به مخالفت با آنچه از سوی شرع آمده است ،نمی انجامد; زیرا حقیقت هرگز با حقیقت مخالف
نمی شود ،بلکه موافق آن است و بر آن گواهی می دهد ».یعنی علم موافق با دین است و دین موافق با
علم .اما در قرآن و احادیث ،عباراتی است که در ظاهر ،با حقایق فلسفه مخالفت می نماید و می

پندارند که فلسفه ضد دین است .ولی این ها در واقع ،چیزی جز ظاهر آن عبارت نیست و باید آن ها
را تأویل کرد .در این جا ،ابن رشد نظریه مهم خود را درباره «تأویل» مطرح می کند .این نظریه را
می توان بنیاد پژوهش های وی درباره هماهنگی میان دین و فلسفه به شمار آورد.
وی در تعریف تأویل می گوید« :تأویل بیرون آوردن داللت لفظ از معنای حقیقی به معنای مجازی
است ،بی آن که مخل شیوه معتاد زبان عربی در این باره باشد; مانند نام گذاری چیزی به نام چیزی
همانند آن یا علت آن یا نتیجه آن یا مقارن آن یا دیگر چیزهایی که در تعریف اقسام سخن مجازی
برشمرده شده است ».بنابراین ،اگر فقیه این شیوه را در بسیاری از احکام شرعی به کار می برد،
شایسته تر است که صاحب دانش برهان آن را به کار برد; زیرا فقیه دارای قیاس ظنی است و عارف
دارای قیاس یقینی .پس می توان به صورت قطعی تأکید کرد که آنچه برهان به آن می رسد و ظاهر
شرع با آن مخالف می باشد ،این ظاهر پذیرای تأویل ،هماهنگ با قاعده تأویل در عربی است .بدین
سان ،می توان منقول را با معقول به هم آمیخت; چنان که می توان گفت که هیچ سخنی در شرع نیست
که ظاهرش مخالف نتیجه برهان باشد ،مگر آن که وقتی شرع به دقت بررسی و اجزای آن کاوش
شود ،بتوان در الفاظ آن چیزهایی را یافت که در ظاهر خود ،به آن تأویل گواهی دهند.
ابن رشد علت به میان آمدن «ظاهر و باطن» را در شرع «اختالف سرشت انسان ها و تباین
استعدادهای ایشان از لحاظ تصدیق» می داند .اما علت به میان آمدن «ظاهرهای متعارض» در شرع
برانگیختن استواران در دانش (الراسخون فی العلم) به تأویل هماهنگ سازنده آن هاست .سخن خداوند
گواه بر این معناست ،آن جا که می فرماید« :هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات ...و
الراسخون فی العلم؛ اوست كسى كه این كتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره اى از آن آیات محكم
(صریح و روشن) است آنها اساس كتابند و [پاره اى] دیگر متشابهاتند [كه تاویل پذیرند] اما كسانى كه
در دلهایشان انحراف است براى فتنه جویى و طلب تاویل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پیروى مى
كنند با آنكه تاویلش را جز خدا و ریشه داران در دانش كسى نمى داند( ».آل عمران)7 /
ج :شرع متمم عقل است
در نظر ابن رشد ،شرع دارای دو معناست :معنای ظاهر و معنای باطن .و این دو یک معنای واحد
فلسفی هستند .اگر ظاهر را با قوانین عقل اختالفی بود ،باید آن را تأویل کرد و اگر بر وفق عقل بود،
بدون تأویل باید آن را پذیرفت .از این جا ،معلوم می شود که اشتباه است اگر ابن رشد را در فهم گفته
های شرع ،دو شخصیتی (قایل به تأویل و ظاهر) بدانیم; زیرا او به ظاهر و باطن ،به صورت دوگانه
معتقد نیست ،بلکه اگر به ظاهر و باطن معتقد می شود ،برای ایجاد یک وحدت است .در نظر ابن
رشد ،هر چه را شرع از طریق وحی آورده با عقل هم ساز است و علمی که از ناحیه وحی اخذ شده
باشد متمم علوم عقلی است .بر این پایه ،ابن رشد بارها تأکید می کند که مسائل فلسفی را نباید با
مسائل ایمانی و اعتقادی خلط کرد; زیرا فلسفه تنها با عقل و مبانی عقلی سر و کار دارد ،اما دین بر
پایه وحی و عقل (هر دو) استوار است.
عقل آدمی را مرزهای معینی است که نمی تواند از آن ها تجاوز کند .ابن رشد با تأکید بر این نکته،
هم چون فیلسوفی راستین که سخن درست یا حقیقتی را هر جا و نزد هر کس بیابد به آن گردن می
نهد ،منصفانه درباره غزالی می گوید :اما گفته او که« :هر چه عقل آدمی از دریافت آن کوتاه آید،
الزم است در آن به سوی شرع بازگردیم ،سخن درستی است; از آن رو که شناخت یافته شده به وسیله
وحی هم چون متمم شناخت های عقل آمده است; یعنی :آنچه عقل از (ادراک) آن ناتوان می باشد،
خداوند تعالی آن را به وسیله وحی به انسان بخشیده است» .
بنابراین ،از دیدگاه ابن رشد ،مبادی دین و شرع آمیزه ای از عقل و وحی است .دین نمی تواند و نباید
تنها بر پایه عقل و مبانی عقلی استوار باشد; زیرا به عقیده ابن رشد ،اگر هنرهای برهانی مبادیشان

همانا مصادرات (پوستوالها) و اصول موضوعه (آکسیوم ها) است ،چه بسا شایسته تر باشد که در
شرایع گرفته شده از عقل و وحی نیز چنین باشد .هر شریعتی که بر پایه وحی است ،عقل با آن آمیخته
و کسی که بپذیرد ممکن است دینی فقط به وسیله عقل وجود داشته باشد ،باید بپذیرد که آن دین
ضرورتا ناقص تر از دین هایی است که به وسیله وحی و عقل هر دو پدید آمده اند .همه فیلسوفان نیز
در این باره هماهنگند که اصول کردار و عمل باید به نحو تقلیدی گرفته شود; زیرا راهی برای برهان
بر ضرورت عمل یافت نمی شود ،مگر به وجود فضایل ناشی از کردارهای اخالقی و عملی.
ابن رشد در جای دیگری تصریح می کند که «بر هر انسانی واجب است که مبادی شریعت را بپذیرد
و در آن ها از واضع آن ها تقلید کند; زیرا انکار آن ها و مجادله در آن ها تباه کننده وجود انسان
است ...و آنچه باید درباره آن ها گفته شود این است که مبادی شریعت امری الهی اند فراتر از عقل
های انسانی و ناگزیر باید بر آن ها معترف بود .هر چند با ندانستن علت های آن ها».
سپس او مرحله بعدی رشد استکمالی انسان را در پیروی از مبادی شریعت بیان می کند و می گوید
اگر انسان هماهنگ با فضایل دینی رشد کند ،مطلقا با فضیلت می شود و اگر زمان و سعادت نصیب
وی شود تا از دانایان استوار در دانش گردد و چنان روی دهد که بتواند مبدأی از مبادی شریعت را
تأویل کند ،وظیفه اوست که این تأویل را آشکار سازد و درباره آن همان را بگوید که خداوند سبحان
گفت« :و استواران در دانش می گویند :ما به آن ایمان داریم ،همه از سوی پروردگاراست( ».آل
عمران )7 /از این مطالب ،روشن می گردد که وحی بر حقیقت فلسفی ،اوصاف و رموزی می افزاید
که موافق با میزان عقل عامه است ،شرع نیز مردم را به اعمال صالح وامی دارد و از این روست که
گفته شد وحی متمم ناتوانی های عقل از جنبه نظری و عملی است .نتیجه پایانی که ابن رشد از
پژوهش هایش درباره هماهنگی میان دین و فلسفه می گیرد این است که «فلسفه دوست شریعت و
خواهر اوست ،از یک پستان شیر نوشیده اند .این دو بالطبع ،هم نشین و در جوهر و سرشت خودشان
دوستدار یکدیگرند».
منـابـع
محمد صافحیان -مقاله فلسفه و دین از دیدگاه ابن رشد -مجله معرفت

جهان شناسی ابن رشد
ابن رشد
انواع دگرگونیهایی در جهان زیر سپهر ماه
صورت محرک اجرام آسمانی
وضعیت حرکت نیروهای محرک اجسام

ابن رشد
ابن رشد در جهان شناسی و کیهان شناسی خود نیز ،از یک سو پیرو وفادار ارسطو است و از سوی
دیگر می کوشد که کمبودها و دشواریهایی را که در نظریات ارسطو در این زمینه ها یافت می شود
جبران کند و از میان بردارد .وی در این رهگذر همچنین می کوشد که جهان شناسی و کیهان شناسی
ارسطویی را از عناصر بیگانه ی نوافالطونی که به وسیله ی فیلسوفانی مانند فارابی و به ویژه ابن
سینا با بینش ناب ارسطویی آمیخته است ،پالوده کند .ما جهان شناسی و کیهان شناسی ابن رشد را در
سه اثر مهم وی می یابیم :تهافت التهافت« ،تفسیر بزرگ »وی بر متافیزیک (مابعدالطبیعه) ارسطو و
نوشته ی زیبایی زیر عنوان« گفتار درباره ی جوهر فلکی »که اصل عربی آن گم شده و ترجمه ای
التینی از آن بر جای مانده است .وی در پایان فصل یکم این نوشته می گوید ما در این گفتار توضیح
داده ایم که جوهر آسمان چیست ،آنچه در اینجا گفته ایم مطابق با آن چیزی است که ارسطو در
کتابهایش اثبات کرده و نیز با آنچه که از گفته های او نتیجه می شود .با وجود این ،از سخنان خاص
ارسطو پیداست که وی قبال همه ی این چیزها را در کتابهایی توضیح داده است که به ما نرسیده اند.
پس این رساله را «گفتار درباره جوهر جرم فلکی» بنامیم .این عنوان که من برای آن معین کرده ام
بسیار مناسب آن است.
هدف اصلی ابن رشد در این نوشته بررسی این مسئله است که ماده و صورتی که اجرام آسمانی از
آنها ترکیب یافته اند ،چیست .وی می گوید ،پیش از هر چیز روشن است که آن ماده و صورت نمی
توانند از نوع ماده و صورتی باشند که جوهرهای پدید آینده و تباه شونده را تشکیل می دهند و
همانندی آنها با اینها به اشتراک اسم است .اکنون می توان پرسید که فرق میان جوهر فلکی و
جوهرهای زیر سپهر ماه (تحت فلک قمر) چیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ،نخست باید
بررسی شود که این جوهرهای اخیر چیستند ،و در این رهگذر به ویژه باید تعیین شود که مفهوم
ارسطویی و مشایی ماده نخستین (هیوالی اولی) چیست که فیلسوفان نوافالطونی مسلمان آن را سخت
دگرگون کرده بودند .ابن رشد به ویژه می کوشد که بدعتهای ابن سینا را در این باره محکوم کند.
اکنون باید دید که ،از دیدگاه ابن رشد ،ارسطو چگونه به مفهوم ماده نخستین رسیده بوده است؟
انواع دگرگونیهایی در جهان زیر سپهر ماه
ابن رشد نخست به بررسی و تحلیل انواع دگرگونیهایی می پردازد که در جهان زیر سپهر ماه روی
می دهند ،و می گوید این دگرگونیها به دو گونه اند :برخی از آنها فقط در اعراض موجودی که حامل
آنهاست روی می دهند؛ اینها از یک سو انبساط یا انقباضند که کمیت آن موجود را دگرگون می سازد.
دگرگونیهای دیگر که در صورتهای جوهری از پیش موجود روی می دهند ،صورتهای جوهری تازه
ای را تشکیل می دهند؛ هر یک از این دگرگونیهای اخیر سبب می شود که جوهری از میان برود و

جوهری دیگر پدید آید .ارسطو در همه ی این دگرگونیها ،چه جوهری باشد چه عرضی ،خصوصیات
مشترکی را معین می کند ،که ابن رشد پنج تای از آنها را برمی شمارد:
هر دگرگونی مستلزم موضوعی است که آن دگرگونی را می آزماید؛2پیش از موجود شدن ،آنچه که در آن حاصل می شود یا پدید می آید ،نبوده است؛3پیش از موجود شدن ،آنچه که باید حاصل شود یا پدید آید ،ممکن بوده است؛4آنچه که در اثر دگرگونی پدید آمده و حاصل شده است ،مضاد با آن چیزی است که تباه شده است؛5آنچه تباه شده و آنچه پدید آمده است ،دو چیز از یک جنسند .اما در عین دگرگونیهایی که از یکسو در اعراض روی می دهند ،و از سوی دیگر ،گردآمدن یک تباهی با یک پیدایش ،اختالفی ژرف
یافت می شود ،آن هم علی رغم خصوصیات مشترک آنها .موضوع هر دگرگونی عرضی ،یک فرد
است که بالفعل وجود دارد .به گفته ی ابن رشد ،برعکس هنگامی که افراد ،یک دگرگونی را در خود
جوهرشان می یابند ،الزم است که موضوع این دگرگونی بالفعل وجود نداشته باشد و خودش دارای
صورتی نباشد که آن را یک جوهر می سازد ...در نتیجه طبیعت موضوعی که صورتهای جوهری
را می پذیرد (که همان ماده ی نخستین است) ضرورتا طبیعت یک بالقوه است ،یا به تعبیر ابن رشد
بالقوه فصل جوهری آن است .بنابراین آن موضوع هیچ گونه صورت خاصی ندارد ،و دارای هیچ
طبیعت موجود بالفعل نیست« ،جوهر آن بالقوه است» و از اینجاست که ماده (هیولی) شایسته ی
پذیرش همه ی صورتهاست .این قوه یا توانمندی که آن موضوع را جوهر می سازد ،در طبیعت خود
با موضوعی که به وسیله ی آن قوه متجوهر می شود ،فرق دارد ،و این فرق در اینجاست که قوه بر
حسب یا در پیوند با صورت گفته می شود (یعنی صورتی که موضوع بالقوه پذیرای آن است) اما
موضوع یکی از چیزهای بالذات موجود است این عنصر یگانه و جاویدان همه موجوداتی است که
بالذات موجودند و جوهر آنها بالذات بالقوه است.
ابن رشد می گوید فهمیدن یا تصور این امر دشوار است ،مگر چنان که ارسطو می گوید ،با مقایسه یا
با چیزی دیگر دست دهد .به نظر می رسد که ابن رشد ،در این زمینه ،اندیشه ی ارسطو را بسیار
دقیق تفسیر کرده است .این مجموعه ی همه ی امکانها ،که به اعتبار «بودن توانستن» موجود است؛
بنابر عقیده ی ارسطو ،نحوه ای از هستی است ،که جاودانه و بالذات وجود دارد؛ زیرا یک چیز
ممکن ،نمی تواند آغازی برای «ممکن شدن» داشته باشد ،چون چیز ممکن ،امکانش را جز از
خودش نمی گیرد .پس این مجموعه ی همه ی امکانها ،همان است که نزد ارسطو و مشائیان «ماده ی
نخستین» (هیوالی اولی) نامیده می شود .از این کاوشهای ابن رشد ،نتیجه این می شود که صورت
جوهری در هر فردی یگانه است و این اصل نه تنها در استنتاجی که بدان اشاره شد نقشی اساسی
دارد ،بلکه در میان اصولی که ابن رشد وضع کرده است ،کمتر اصلی را می توان یافت که مانند این،
توجه فیلسوفان اسکوالستیک (سده های میانه) را به خود جلب کرده باشد .این اصل به عنوان یکی از
ستونهای «متافیزیک »توماس آکوینی درآمده بود ،و در پایان سده ی  13م مناقشات بسیاری میان
مدافعان و مخالفان این اصل درگرفته بود .در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که با وجود کوششهای
ابن رشد ،که این اصل ،و بر روی هم بررسیهای مذکور در باال را نظریه ی ناب ارسطویی معرفی
کند ،ما نزد ارسطو این اصل را ،آن گونه که ابن رشد عرضه می کند ،نمی یابیم.
بنابراین شاید بتوان گفت که ابن رشد با توسل جستن به آموزش ارسطو ،خواسته است تأکیدی را از
آن استنباط کند که ارسطو نه آن را بیان و نه زمینه ی آن را فراهم کرده است؛ اما از سوی دیگر ،در
متافیزیک توماس آکوینی و شاگردان وی ،این بیان ابن رشدی همچون بیان اصیل و معتبر تفکر
مشایی به شمار می رفته است ،در حالی که یک نظریه ی ابن رشدی است .ابن رشد در پی
بررسیهای خود به این نتیجه می رسد که ماده ی نخستین تقسیم پذیر است .افراد مختلف یک نوع ،در
خودشان دارای یک صورت جوهری یگانه اند و بدین علت است که به همان نوع تعلق دارند ،اما

علت تمایز آنها از یکدیگر این است که آن صورت جوهری یگانه ،در آنها پاره های مختلفی از ماده
نخستین را ،صورت می بخشد .صورتهای جوهری بر اثر تقسیم ماده ی نخستین منقسم می شوند.
بدینسان در پی اختالف اجزاء ماده ی نخستین که در افراد هم نوع یافت می شوند ،آن افراد از
یکدیگر متمایز می گردند .ابن رشد با پیگیری پژوهشهایش به این نتیجه می رسد که یک جرم فلکی،
مانند جرمی که معرض پیدایش و تباهی است ،چیزی نیست که مرکب از ماده و صورت باشد .جرم
فلکی موجودی است بسط ،ناپذیرای تقسیم و در خود ،دارای شکل و ابعاد معین .اما در این میان ،همه
ی آسمان یا کیهان در حرکت است؛ بنابراین باید مرکب از دو طبیعت باشد ،یکی از این دو جرم
متحرک است و دیگری محرکی است که به آن حرکت می بخشد .اکنون این محرک باید تقسیم ناپذیر
باشد ،زیرا جاویدانی حرکتی که پدید می آورد نشانه ی آن است که قدرت آن نامحدود است .بنابراین
محرک یک جرم فلکی ،هر چه باشد ،طبیعتی بسیط و تقسیم ناپذیر است ،که در جرم فلکی نیست،
بلکه کامال از آن جداست.
از سوی دیگر شاید بتوان گفت که جرم فلکی نیز مرکب از ماده و صورت است ،بدینسان که جسم آن
ماده و محرک جدای (مفارق ) آن ،صورت است ،اما این اشتراک اسم میان جوهر فلکی و جوهرهای
معرض پیدایش و تباهی نباید موجب گمراهی ما شود ،که تمایز و اختالف بنیادی میان جرم فلکی و
اجسام در زیر سپهر ماه را ،از یاد ببریم .در این اجسام اخیر ،ماده چیزی است که هستیش بالقوه
است ،اما صورت آن نیز مستقل از ماده وجود ندارد ،بلکه در آن و به وسیله ی آن وجود دارد ،و در
واقع بالفعل شدن یکی از قوه های آن ماده است .اما در یک جرم فلکی ،برعکس ،ماده چیزی نیست
که بالقوه وجود دارد ،بلکه حامل و موضوع صورت است ،ولی موضوعی که بالفعل وجود دارد؛ اما
صورت در آن مستقل از ماده وجود دارد؛ به دیگر سخن ،بالفعل شدن ،قوه ای از آن ماده نیست.
بنابراین هنگامی که از یک جرم فلکی ،در همانندی با اجسام زیر سپهر ماه سخن می گوییم ،صرفا بر
پایه اشتراک اسم است ،و در واقع طبایع اجرام فلکی به کلی متمایزند .آن گاه ابن رشد می افزاید که
به همراه ارسطو می توان گفت که در یک جرم فلکی ،در عین حال چیزی یافت می شود که بالقوه
است ،بدین معنا که آن جرم ،می تواند بالقوه جای دیگری را غیر از جای کنونیش اشغال کند و همان
گونه که هر بالقوه ای در ماده ای جای دارد ،می توان گفت که در جرم فلکی نیز ماده ی معینی یافت
می شود ،یعنی ماده ای که شایسته ی حرکت مکانی است .بنابراین می توان آن ماده را همچون
واسطه ای میان ماده نخستین اشیاء زیر سپهر ماه (که کال در حالت بالقوه وجود دارد) و فعلیت محض
تلقی کرد .سه بعد محدود ،یک شکل هندسی مشخص ،مستقر در یک وضع معین ،همه اینها چیزهای
در فعلیت محضند ،بی آنکه با هیچ بالقوه ای آمیخته باشد .جرم فلکی به وسیله ی توانایی تغییر مکان،
بدون تغییر شکل ،دارای گونه ای ماده و در کنار آن فعلیت محض است .پس قوه نیز ،مانند ماده،
دارای درجاتی است .اجرام فلکی ،بر فراز خود ،همچنین دارای محرکی هستند که در آن دیگر هیچ
چیز بالقوه ای وجود ندارد ،و هیچ چیز در آن نمی تواند ماده نامیده شود.
صورت محرک اجرام آسمانی
اکنون باید دید که بررسی ابن رشد درباره ی صورتی که محرک اجرام آسمانی است ،چگونه است.
در درون یک محرک زیر سپهر ماه ،صورتی غیر کامل قرار دارد .اگر جسم حرکت می کند ،به
خاطر آن است که آن صورت ،کمال بیشتری کسب کند ،آن کمالی که در جسم متحرک ،صرفا بالقوه
است ،در هدفی که حرکت به سوی آن می گراید ،بالفعل می شود؛ پس در اینجا دو صورت یافت می
شود ،یکی آنکه علت فاعلی حرکت جسم است ،و دیگری آنکه در آن علت غایی است .اما در اجرام
فلکی چنین نیست؛ صورت آن اجرام حاصل از بالفعل شدن ماده ی تشکیل دهنده ی آنها نیست .این
صورت ،دیگر مستعد بالفعل شدن کم و بیش کامل و کسب کمالی کم و بیش عظیم نیست؛ پس دیگر
نمی توان میان صورت ناکامل که محرک جسم است و صورت کامل که هدف گرایش حرکت است،

تمایزی یافت .علت فاعلی حرکت در اینجا با علت غایی یکی است؛ صورتی هم که به حرکت می
آورد با صورتی که حرکت بدان می گراید یکی است .حرکتهای زیر سپهر ماه ،در لحظه ای پایان می
یابند که علت ناقصه به کمالی می رسد که به سوی آن می گراید ،یعنی لحظه ای که حرکت به هدفش
می رسد .برای یک جسم معرض پیدایش و تباهی ،جاویدانی حرکت تصورناپذیر خواهد بود ،زیرا در
آن علت محرکه با علت غایی یکی نیست؛ اما اجرام آسمانی می توانند جاوندانه حرکت کنند( .چون در
آنها علت محرکه با علت غایی یکی است)
از سوی دیگر ،محرک یک جرم فلکی نیرویی است که قدرت و شدت آن متناهی است ،با سرعتی
متناهی به حرکت می آورد؛ بدینسان آن محرک نه از لحاظ قدرت ،بلکه تنها از لحاظ مدت نامتناهی
است ،نامتناهی بودن آن عبارت است از تولید حرکتی جاویدان .این محرک که در خود متناهی است.
باید ،با وجود این ،به آن متناهی دست یابد ،و واضح است که جز به وسیله ی یک شوق یا یک
گرایش به سوی موجودی که برتر از آن است ،نمی تواند به آن نامتناهی برسد .این موجود که همان
نخستین محرک نامتحرک است (تعبیری ارسطویی برای «خدا») ،نمی تواند نه یک جسم باشد ،نه قوه
ای در یک جسم؛ این موجود که یک عقل جدای (مفارق) از هر ماده ای و هر جسمی است؛ و از
رهگذر شناخت به آن عقل متعالی است که محرک جرم فلکی به آن شوق می یابد ،و از این شوق
جاویدان است که جاویدانی حرکت حاصل می شود .به علت این شوق و نیز به سبب اشتراک اسم با
موجودات جاندار در زیر سپهر ماه ،می توان نام نفس (یا روان ) را بر آن صورتی نهاد ،که در هر
جرم فلکی ،شوق می ورزد و به وسیله این شوق ،جرم فلکی را به حرکت می اندازد.
اما در معنای این نامگذاری نباید دچار اشتباه شد و تصور کرد که «نفوس (روانهای) اجرام آسمانی
صورتهایی در ماده هایند ،یعنی صورتهایی که در ماده ی نخستین قرار دارند و جاودانگی خود را از
صورتهای غیر هیوالنی دیگری کسب می کنند .در واقع نتیجه این می شد که آنچه به خودی خود
دارای طبیعتی خاص برای جاودانه موجود بودن ،نیست ،جاودانگی را از موجود دیگری دریافت می
کند ،و این امری است کامال ناممکن .طبیعتی که مستعد پیدایش و تباهی است ،نمی توانسته است از
دیگری جاودانگی کسب کند؛ این نکته بر هر کسی که بنیادهای فلسفه ی ارسطو را در نظر گیرد،
آشکار است و اعتقاد به خالف آن خطای مبتدیان در فلسفه است .بدینسان مخالفت ابن رشد با ابن سینا
و مکتب نوافالطونی اسالمی آشکار می شود.
نکته ای که در نوشته ی ابن رشد مبهم می ماند این است که آیا وی برای هر یک از اجرام آسمانی،
یک عقل جداگانه قائل است ،یا یک عقل یگانه برای همه ی اجرام آسمانی؟ ظاهرا وی در این نوشته،
همیشه از علت بخشنده ی جاودانگی به حرکت آسمان به شکل مفرد تعبیر می کند :عقل شوق انگیز،
محرک نامتحرک و مطلقا عاری از هیولی .اما از سوی دیگر ،ارسطو نیز در کتاب هشتم «فیزیک»
(طبیعت) و در اکثر فصلهای کتاب «درباره ی آسمان» و در متافیزیک خود ،همین گونه سخن می
گوید .بر روی هم متن «گفتار درباره ی جوهر جرم فلکی» مشخص نمی کند که آیا هر جرم فلکی
دارای عقلی است .یا همه ی آسمان در زیر تنها یک نخستین محرک نامتحرک قرار دارد .اما باور
واقعی ابن رشد این نیست که همه ی کیهان دارای تنها یک نخستین محرک نامتحرک است.
وی این مسئله را در «تفسیر بزرگ» خود بر متافیزیک ارسطو بررسی می کند و در یک جا می
گوید « پس در جرم آسمانی نیرویی (قوه ای) یافت نمی شود جز نیروی مکانی فقط ،و اگر نیرویی که
به وسیله ی آن با این حرکت جاودانی (سرمدی) حرکت می کند ،در خود آن است ،از دو وجه بیرون
نیست ،یا (آن نیرو) متناهی است یا نامتناهی؛ اگر نامتناهی است ،الزم است که حرکتش در این آن
(زمان حال) باشد ،و اگر متناهی است ،ممکن است که جرم آسمانی به سکون برسد .اما روشن شده
است که به سکون نمی رسد ،پس به وسیله ی نیرویی که در آن است حرکت نمی کند ،بلکه به وسیله
ی نیرویی حرکت می کند که اصال در موضوعی نیست .اما می توان پرسید که اگر با نیرویی حرکت
می کند که فعل آن نامتناهی است ،پس تحریک آن نیرو این جرم را ضرورتا باید بیرون از زمان

باشد ،آن گونه که شما فرض کردید ،یعنی اگر (نیرو) در خودش باشد .پاسخ این است که بگویید
درباره ی این حرکت روشن شده است که بر هم نهاده ای از دو محرک است ،یک محرکی که
تحریک آن متناهی است ،و این همان نفسی است که در آن (جرم آسمانی) است ،و دیگری محرکی که
تحریک آن نامتناهی است ،و این نیرویی است که در ماده نیست».
وضعیت حرکت نیروهای محرک اجسام
سپس ابن رشد در جای دیگری می افزاید «نیروهای محرک اجسام جاویدان ،ممکن است جاودانه به
حرکت آورند یا جاودانه به حرکت نیاورند .اما اینکه جاودانه محرک نباشند ،آن گاه فرض این است
که آنچه اینها به سوی آن حرکت می کنند ،یعنی نخستین محرک ،دچار دگرگونی می شود ،به گونه ای
از گونه های دگرگونی ،اما اگر آنها جاودانه متحرکند ،آن گاه آنچه اینها به سوی آن حرکت می کنند،
به هر گونه از گونه های دگرگونی ،نادگرگون شدنی است ،و بدینسان آن اصال جسم نیست .پس اگر
یک متحرک ازلی وجود دارد ،باید به وسیله ی نیرویی در آن حرکت کند ،که از محرکی می رسد که
دچار هیچ گونه از گونه های دگرگونی نمی شود ،و آنچه دارای این صفت است ،ناگزیر دارای ماده
نیست؛ این است معنای گفته ارسطو که هر فعل نامتناهی از یک نیروی نامتناهی ،یعنی (نیرویی ) که
فعلش نامتناهی است ،صادر می شود و نه از نیرویی متناهی ،که فعلش متناهی است».
بدینسان ابن رشد آنچه را که در «گفتار درباره ی جوهر جرم فلکی» مبهم و ناتمام گذارده بود ،کامل
می کند .ما دنباله ی این مبحث را در جای دیگری از تفسیر وی بر متافیزیک ارسطو می یابیم ،آنجا
که می گوید «هر متحرکی دارای محرکی ازلی است که خود حرکت نمی کند ،و هر حرکت سرمدی
دارای محرکی یگانه باید دارای محرکی یگانه باشد ،وگرنه متصل و یگانه نمی بود .ولی ما در آسمان
حرکتهای بسیاری می بینیم غیر از حرکتی که برای کل آسمان است و درباره ی آن می گوییم که
نخستین جوهری که نامتحرک است ،آن را به حرکت می آورد) و آنها حرکتهای ستارگان سرگردان
(یعنی سیار) هستند (الکواکب المتحیرة ،ترجمه ی عربی تعبیر یونانیان) ،و روشن است که این
حرکتها سرمدیند ،زیرا اجزایی از یک جسم سرمدیند (یعنی کل آسمان ) که ایست ندارد و حرکت آن
را نیز پایانی نیست ،چنان که درباره آن در دانش طبیعی توضیح داده شده است [در اینجا ابن رشد به
برهان بر بی آغازی و بی انجامی جهان اشاره می کند ،آن گونه که ارسطو در کتاب یکم ،فصل دهم
نوشته اش «درباره ی آسمان» آورده است] .پس ناگزیر هر یک از این حرکات باید دارای محرکی
باشد که به ذات خود نامتحرک است ،و جوهر آن سرمدی است.
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منبع و مرجع نظریات فیلسوفان اسالمی درباره عقل
مسئله عقل و انواع آن ،از دیدگاه ارسطویی و مشایی ،در تفکر فلسفی ابن رشد از مقام ویژه ای
برخوردار است .از سوی دیگر ،این نکته را باید در نظر داشت ،که مبحث عقل در نوشته های خود
ارسطو نیز ،چنان که شاید و باید شکافته و روشن نشده است .ارسطو در کتاب خود زیر عنوان
«درباره ی روان یا نفس» ،مسئله ی عقل و انواع آن را به اختصار ،و حتی می توان گفت ،با
ایجازی مخل مطرح کرده ،و پس از توضیحی ناکافی ،از کنار آن گذشته است ،و در نوشته های
دیگرش نیز جسته و گریخته به آن اشاره ای دارد .از این روست که پس از وی ،از همان آغاز ،در
درون مکتب مشایی و بیرون از آن ،در میان شارحان و مفسران ارسطو ،درباره ی عقیده و نظریه ی
واقعی ارسطو ،در مسئله ی عقل ،برداشتها و نتیجه گیریهای گوناگون و در بسیاری موارد متضاد،
پدید آمده بود.
برجسته ترین شارحان آثار ارسطو و از جمله کتاب «درباره ی روان» وی ،از قدیم ترین زمانها تا
سده های  5و  6میالدی ،همه ضمن بحث از روان شناسی ارسطو ،به نظریات وی درباره ی عقل
نیز پرداخته بوده اند .مشهورترین ایشان مانند ثئوفراستوس (373- 288ق.م) ،اسکندر افرودیسی،
پایان سده ی دوم و آغاز سده ی سوم میالدی ،ثمیستیوس (317-388م )نیکوالئوس دمشقی (از 4ق م -
پس از 64م) هر یک از گفته های مجمل ارسطو درباره ی عقل (به ویژه در فصل  ،5کتاب سوم
«درباره ی روان») برداشت و تفسیر ویژه ای داشته اند ،که غالبا با یکدیگر در تعارضند.
در آغاز شکوفایی نهضت فرهنگی اسالمی ،برخی از نوشته های مفسران و شارحان نامبرده به عربی
ترجمه شده بود ،و در پی آن ،در کنار نوشته های ارسطو ،منبع و مرجع نظریات فیلسوفان اسالمی
درباره عقل به شمار می رفته است .کندی ،فارابی و ابن سینا ،ابن باجه و سرانجام ابن رشد همه در
مباحث روان شناسی خود از آن ترجمه ها بهره و الهام گرفته بودند .رویکرد ابن رشد در این میان،
دارای این ویژگی است که وی می کوشد تا آنجا که ممکن است به اصالت تفکر ارسطویی آن گونه که
آن را می فهمیده است ،وفادار بماند.
نظریات ابن رشد درباره ی عقل در آثارش
ابن رشد نظریات خود را درباره ی عقل و اقسام آن در چند نوشته گنجانده است :نخست در دو شرح
بر کتاب «درباره ی روان» ارسطو :تلخیصکتاب النفس و تفسیر بزرگ بر آن نوشته ارسطو ،متن
عربی تلخیص باقی مانده و به چاپ رسیده است ،اما متن عربی «تفسیر بزرگ» ،چنان که گفتیم ،از

میان رفته و تنها ترجمه ی التینی آن باقی مانده و از سده ی  15م به بعد چندین بار در اروپا به چاپ
رسیده ،و چنان که گفته شد ،آخرین متن انتقادی و ویراسته ی آن در 1953م منتشر شده است.
در کنار این دو شرح ،از ابن رشد سه نوشته ی دیگر در دست است که وی در آنها نظریاتش را
درباره ی عقل عرضه می کند .یکی نوشته ای است که اصل عربی آن گم شده و ترجمه ی التینی آن
زیر عنوان« درباره ی سعادت روح نفس »موجود است ،و دیگری رساله ای که متن عربی آن نیز از
میان رفته و در ترجمه ی التینی زیر عنوان« رساله ای درباره ی اتصال عقل مجرد با انسان »
موجود است و سرانجام رساله ای است که عنوان عربی آن مقالة هل یتصل بالعقل الهیوالنی
العقاللفعال و هو ملتبس بالجسم؟ است و در ترجمه ی التینی زیر دو عنوان «مقاله ابن رشد که چگونه
عقل هیوالنی به عقل مجرد متصل می شود» و «رساله ای درباره ی عقل» نام گرفته است ،اما در
متن عربی این رساله که باقی مانده و منتشر شده است ،تصریح می شود که این اثر نوشته ی پسر ابن
رشد به نام ابومحمد عبدهللا است؛ خود وی می گوید که به فرمان پدرش تقریرات او را درباره ی این
موضوع به تحریر آورده است.
از سوی دیگر می دانیم که ابن رشد فرزندی به این نام داشته که در پزشکی چیره دست و مشهور
بوده و در این زمینه تألیفاتی داشته است .در میان نوشته های نامبرده ،که با فاصله های زمانی و در
سنین مختلف زندگی وی تألیف شده اند ،ابن رشد هر بار نظریات مختلفی درباره عقل عرضه کرده و
پس از چندی در پی تعمق بیشتر در نوشته های ارسطو و بازاندیشی درباره نظریات وی ،به نتایج
دیگری رسیده است ،و سرانجام آخرین و کامل ترین بررسیها و نتیجه گیریهایش را در «تفسیر
بزرگ» خود بر کتاب «درباره ی روان» ارسطو گنجانده است.
خود وی در این باره در تلخیص کتاب النفس در پایان گفتارش درباره ی عقل مادی می گوید« :آنچه
که درباره ی عقل هیوالنی بیان کردم ،چیزی است که پیش از این به نظرم رسیده بود .اما چون
پژوهش در گفته های ارسطو را پیگیری کردم ،بر من آشکار شد که عقل هیوالنی نمی تواند آن
جوهری باشد پذیرای نیرویی (قوه ای) که در آن اصال چیزی بالفعل یافت نشود ،مقصودم صورتی از
صورتهاست؛ زیرا اگر چنین می بود ،نمی توانست همه ی صورتها را بپذیرد .اما مفاهیم تخیل
(معانی خیالیه) آنهاییند که نسبتشان با عقل هیوالنی همان نسبت محسوس به حس است ،یعنی دیده شده
با بینایی ،نه نسبت چشم با بینایی ،یعنی موضوع ،چنان که پیش از این در این نوشته گفته ایم .کسی
که نخستین بار آن مطلب را گفت ،ابوبکر بن الصائغ (ابن باجه) بود و ما را به اشتباه انداخت .من
همه ی این مطالب را در شرح خود بر کتاب ارسطو «درباره ی روان» (نفس) توضیح داده ام .و هر
کس که می خواهد از حقیقت عقیده من در این مسئله آگاه شود ،به آن کتاب رجوع کند».
بنابراین ،چنان که خود ابن رشد می گوید ،ما باید فشرده ی پژوهشها و نظریات وی را درباره ی عقل
در شرح نامبرده ی وی جستجو کنیم .در این میان پژوهش تفصیلی ابن رشد درباره ی عقل و انواع
آن در تفسیر وی بر کتاب سوم «درباره ی روان» ارسطو و به ویژه در شرح بر فصل پنجم آن کتاب
یافت می شود .ابن رشد سخن را از عقل مادی (هیوالنی) آغاز می کند و بر پایه ی نظریه ی
ارسطویی در تعریف آن می گوید« :جوهری که عقل هیوالنی نامیده می شود ،نه جسم است نه
صورتی در جسم ،و بنابراین اصال آمیخته با ماده نیست».
از سوی دیگر ،ابن رشد در تعریف دیگری از عقل هیوالنی می گوید «عقل هیوالنی آن است که
بالقوه همه ی معانی صورتهای هیوالنی کلی است ،و بالفعل هیچ چیزی نیست ،پیش از آنکه آنها را
تعقل یا ادراک کند ».بدینسان ،طبق این تعریف ،عقل هیوالنی هم همانند ماده ی نخستین (هیوالی
اولی) است هم با آن فرق دارد .این فرق در اینجاست که عقل هیوالنی ،بالقوه ،همه ی معانی
صورتهای کلی مادی است ،در حالی که ماده ی نخستین ،بالقوه همه ی صورتهای محسوس را دربر
دارد .اتصال این صورتها با عقل هیوالنی موجب ظهور افراد واقعی جسمانی نمی شود ،بلکه سبب

پیدایش معانی یا مفاهیم مدرک و معلوم می گردد .اما صورتهای جوهری یا عرضی که ماده ی
نخستین به خود می گیرد ،صورتهای جزئی یا فردی و محسوسند ،که در اتصال به ماده ی نخستین،
اشیاء جسمانی متفاوت با یکدیگر را پدید می آورند ،در اینجاست که ابن رشد می گوید «پس این است
آنچه که ارسطو را به برنهادن (جعل) این طبیعت (یعنی عقل هیوالنی) برانگیخت ،که هم غیر از
طبیعت ماده است ،هم غیر از طبیعت صورت ،و هم غیر از طبیعت مرکب از آنها یعنی از ماده و
صورت».
جنس چهارم
اکنون می توان پرسید که این گونه تازه از موجود چیست؟ ابن رشد در پاسخ می گوید« :مسئله ی
سوم ،یعنی چگونه عقل هیوالنی ،که نه صورتی مادی است ،و نه ماده ی نخستین [نه مرکب از ماده
و صورت] می تواند موجود باشد؟ این چنین حل می شود .باید باور داشت که این یک جنس چهارم از
موجود است .همان گونه که موجود محسوس به صورت و ماده تقسیم می شود ،به همین سان موجود
معقول باید به دو چیز همانند آن دو تقسیم شود ،یعنی به چیزی همانند صورت و به چیزی همانند ماده.
و این امر در همه ی عقلهای مجرد ،که چیزی دیگر را (غیر خود) اداراک می کنند ،ضروری است،
وگرنه کثرتی در صورتهای مجرد وجود نمی داشت .در «فلسفه ی اولی» بیان شده است که هیچ
صورتی به سادگی و مطلقا آزاد از بالقوه نیست ،مگر «صورت نخستین» ،که به هیچ چیز بیرون از
خودش نمی اندیشد .چون هویت (وجود) او ماهیت اوست؛ همه صورتهای دیگر ،به گونه ای ،به
ماهیت و هویت تقسیم می شوند».
تقسیم بندی سه گانه ی عقل
از سوی دیگر ،ما نزد ابن رشد یک تقسیم بندی سه گانه ی عقل را می یابیم .چنان که وی می گوید
« باید باور داشت که در روان (نفس) سه بخش از عقل وجود دارند ،که یکی از آنها عقل پذیرنده
)(Intellectus recipensاست ،،سوم عقل حادث (تأثیر عقل فاعل بر عقل پذیرنده) .از این سه ،دو
عقل ابدیند ،یعنی عقل فاعل یا فعال و عقل پذیرنده ،سومین آنها به نحوی پدید آمده و تباه شونده (کائن
فاسد) و نحوی دیگر ابدی است ».ما به مسئله میرایی یا نامیرایی و جاویدان بودن این عقلها از دیدگاه
ابن رشد ،بعدا خواهیم پرداخت.
وظیفه ی عقل فعال
اکنون باید به وظیفه ی عقل فعال (یا فاعل) بنابر نظریات ابن رشد ،اشاره کنیم .چنان که لئون
گوتیه می گوید« :مسئله ی عقل فعال و کنش آن بر عقل منفعل انسان ،و دیگر مسائل مرتبط با آن،
یکی از مهم ترین مسائل فلسفه ی یونانی -اسالمی است ».وجود عقل فعال ،در کنار عقل هیوالنی،
ضروری است ،زیرا عقیده ی وی ،به دنبال نظریه ی ارسطو «دلیلی که ما را به برنهادن عقل فعال
وادار می کند (که غیر از عقل هیوالنی و اشیایی است که عقل هیوالنی ادراک می کند) همان دلیلی
است که به علت آن ،بینایی به نور نیاز دارد .همان گونه که بینایی به وسیله ی رنگها تحریک نمی
شود ،مگر هنگامی که آنها بالفعل بوده باشند ،و رنگها کمال نمی یابند ،مگر با حضور نور (زیرا نور
است که موجب می شود آنها از قوه به فعل درآیند) به همان گونه نیز معانی یا صورتهای خیالی ،عقل
هیوالنی را به جنبش نمی آورند ،مگر هنگامی که معقولها یا مفاهیم ،بالفعل شده باشند ،و این کمال
دست نمی دهد مگر اینکه چیزی حضور داشته باشد ،که همان عقل بالفعل است؛ و بدینسان الزم است
که آن هر دو عمل را به نفسی که در ماست نسبت بدهیم ،یعنی پذیرش معقول و ساختن آن؛ و آنچه
این فاعل و پذیرنده دربر دارند ،جوهرهای ابدیند.
بدین علت این دو گونه عمل تحت اراده ی ما قرار دارند ،یعنی تجرید یا انتزاع معانی و ادراک آنها،

تجرید یا انتزاع چیز دیگری نیست جز بالفعل ساختن معانی یا مفاهیم معقول ،پس از آنکه بالقوه بوده
اند .تعقل یا ادراک نیز چیز دیگری نیست جز دریافت آن معانی یا مفاهیم .پس می یابیم که همان یک
چیز در وجودش ،از یک مرتبه به مرتبه ی دیگر منتقل شده است؛ یعنی از حالت مفهوم یا معنای
خیالی به شکل مفهوم معقول درآمده است ،و بنابراین می گوییم که در این جریان یک علت فاعلی و
یک پذیرنده الزم است .پس پذیرنده (عقلی) هیوالنی است و علت فاعلی (عقل) فعال است ،و نیز می
یابیم که هرگاه اراده کنیم ،به وسیله ی این دو نیروی عقلی عمل می کنیم ،و هیچ عملی وجود ندارد
مگر به وسیله ی صورت (معقول) خاص آن؛ بنابراین الزم است که ما آن دو نیروی عقلی را به خود
نسبت دهیم؛ و عقلی که معقول یا مفهوم را انتزاع می کند و آن را به وجود می آورد ،ضرورتا باید
در ما مقدم بر عقلی باشد که آن را می پذیرد».
ارتباط عقل هیوالنی و عقل فعال
سپس ابن رشد نحوه ی پیوند میان عقل هیوالنی و عقل فعال را بررسی بیشتری می کند و نتیجه می
گیرد که «رابطه عقل فعال و عقل هیوالنی ،رابطه ی نور با جسم شفاف است .همان گونه که نور
کمال جسم شفاف است ،عقل فعال نیز کمال عقل هیوالنی است؛ و همان گونه که جسم شفاف به وسیله
ی رنگ متحرک است و نه آن رنگ را می پذیرد ،مگر اینکه روشن شود ،به همینسان این عقل
(هیوالنی) نیز معقوالت را دریافت نمی دارد ،مگر به آن اندازه که آنها به وسیله ی عقل فعال کامل
شده و روشن شده باشند .و همان گونه که نور سبب می شود که رنگ بالقوه به شکل بالفعل درآید و
بدینسان می تواند سبب حرکت جسم شفاف شود ،به همان گونه نیز عقل فعال معانی یا مفاهیمی را که
بالقوه اند ،بالفعل می سازد ،به نحوی که عقل هیوالنی آنها را دریافت کند .پس رابطه ی عقل هیوالنی
با عقل فعال چنین است».
بنابراین ،از دیدگاه ابن رشد ،عقل هیوالنی و عقل فعال الزم و ملزومند ،تا بدانجا که می توان آنها را
از لحاظی همان و از لحاظی دیگر نه همان به شمار آورد .وی در توضیح این نظریه می گوید «و به
طور کلی ،هر گاه که رابطه ی عقل هیوالنی را با عقل فعال در نظر بگیرند ،آشکار می شود که آنها
به نحوی دو چیز و به نحوی دیگر یک چیزند .آنها دو چیزند بنابر اختالف اعمال آنها؛ عمل عقل
فعال تکوین یا پدید آوردن است ،و عمل عقل هیوالنی پذیرفتن صورت است .ولی آنها همچنین یک
چیزند ،زیرا عقل هیوالنی به وسیله ی عقل فعال کمال می یابد و آن را ادراک می کند ».مسئله مهم
دیگری که بخش بزرگی از پژوهشهای ابن رشد را درباره ی عقل تشکیل می دهد ،چگونگی پیوند یا
اتصال عقل هیوالنی در انسان با عقل فعال است .ابن رشد در این باره در یک جا می گوید «و چون
عقل هیوالنی به عقل فعال متصل شود و بدین وسیله کامل گردد ،آن گاه ما نیز به عقل فعال متصل
می شویم .و این حالت «اکتساب» یا «عقل مکتسب» نامیده می شود».
عقل نظری
نوع دیگری از عقل که در روانشناسی ابن رشد جایی ویژه و مهم دارد ،عقل نظری است ،که بررسی
آن نزد وی به دشواریهایی برمی خورد .مفاهیم عقل نظری در افراد انسانهایی که آنها را ادراک می
کنند پدید می آیند و با مرگ ایشان از میان می روند ،و در یکایک افراد انسان فرق می کنند .در اینجا
ابن رشد می پرسد «چگونه معقوالت نظری پدید آینده و تباه شونده (کائن و فاسد) و عقل سازنده ی
آنها و عقل پذیرنده ی آنها جاویدان (ابدی) هستند؟» پاسخ به این پرسش از دیدگاه ابن رشد چنین است:
صورتی محسوس ،مثال ،رنگ را در نظر گیریم؛ این صورت هم زمان در دو موضوع جای دارد،
هم بیرون از ذهن (نفس) و متحد با ماده جسم شفاف است ،هم در نفس است ،یعنی در حسی که آن را
احساس می کند .به علت وجودش در این موضوع ،یعنی انسانی که آن را احساس می کند ،آن
صورت محسوس یکی از چیزهای موجود در این جهان است؛ از سوی دیگر ،همین صورت محسوس

رنگ ،هم زمان در جسمی بیرون از نفس وجود دارد؛ و بنابراین حقیقی (یعنی واقعی) است .معانی
کلی نیز چنینند؛ هر یک از آنها هم زمان در دو موضوع وجود دارد ،یکی موضوعی که بدان وسیله
حقیقی است ،و دیگری موضوعی که بدان وسیله یک واقعیت بیرونی و یکی از اشیاء جهان است.
اما در این میان ،موضوعی که آن معانی بدان وسیله حقیقیند ،بیرون از نفس جای ندارد ،بلکه در خود
نفس است ،یعنی در نیروی تخیل (قوه ی متخیله) است .بنابراین ،یک صورت هم زمان در دو
موضوع جای دارد؛ در قوه ی متخیله که به وسیله ی آن حقیقی می شود ،و در عقل هیوالنی که به
وسیله ی آن موجودیت می یابد و یکی از موجودات جهان ،یعنی «عقل نظری» می شود .از سوی
دیگر ،آن صورت معقول یگانه ،در هر یک از دو موضوع به یک نحو جای ندارد ،بلکه در هر یک
از آنها به نحوی متناسب با طبیعت آن موضوع پذیرفته می شود؛ در قوه ی متخیله به شکل نگاره (یا
شبح) منطبق با شی ء جای دارد ،و در عقل هیوالنی به گونه ی یک معنای مجرد و کلی از دیدگاه این
رشد حل می شود ،چنان که در جای دیگری می گوید «شی ء معقولی که نزد من است و آنکه نزد
توست ،بر حسب موضوعی [یعنی فردی یا افرادی] که آن شی ء برای وی حقیقی است ،متکثر است،
یعنی همچون صورتهای موجود در مخیله ،اما یکی است در موضوعی که به وسیله ی آن یک عقل
موجود واقعی است ،و این (موضوع) همان عقل هیوالنی است».
در توضیخ این سخن ابن رشد باید گفت ،که اگر عقل نظری ،که گونه ای بر حسب افراد انسانها
متکثر است ،و نیز پدیدآینده و میراست ،بدان علت است که عقل فعال در پیوندش با عقل هیوالنی نمی
تواند معانی یا مفاهیم موجود در این عقل را بالفعل سازد ،مگر هنگامی که قوه ی متخیله ی انسانی
صوری را که آن معانی بالقوه در آن یافت می شوند ،در اختیار عقل هیوالنی قرار دهد ،هر چند به
گونه ای دیگر .پس اگر فرض کنیم که در زمانی هیچ کس یافت نشود که از یک صورت متخیله چنان
معنایی را انتزاع کند ،آن گاه عقل فعال دیگر نخواهد توانست موجب شود که عقل هیوالنی آن معنا یا
مفهوم را بپذیرد؛ و این بدان معناست که اگر زمانی پیش آید که هیچ انسانی وجود نداشته باشد ،عقل
فعال ،در آن زمان به هیچ روی نخواهد توانست به عقل هیوالنی متصل شود و از این راه عقل نظری
را پدید آورد.
بنابراین ،در آن زمان عقل نظری دیگر وجود نخواهد داشت .بدینسان الزم است که همواره در جهان
دست کم یک انسان وجود داشته باشد که دارای معانی یا مفاهیم مجرد کلی باشد .پس جاویدانی یا بقاء
عقل نظری مستلزم و مشروط به جاویدانی نوع انسان است .بر این پایه است که ابن رشد می گوید
« پس ما معتقدیم که عقل هیوالنی در همه ی انسانها یگانه یا یکی است ،و بنابراین معتقدیم که نوع
انسان جاویدان (ابدی) است ،و چنان که در جای دیگری بیان شده است ،الزم است که عقل هیوالنی
هرگز از اصولی طبیعی و مشترک میان همه ی نوع انسان عاری نباشد ،یعنی از قضایا و مفاهیم
اولیه ی جزئی مشترک میان همه ی انسانها ...پس اگر از لحاظ یک فرد معین انسان ،معقولی از
معقوالت اولیه ،تباه شونده باشد ،با تباهی موضوع خودش (یعنی آن فرد انسان) که به وسیله ی آن به
ما متصل شده و حقیقی است ،پس باید بگوییم که آن معقول به طور مطلق تباه شونده است به این نحو
است که می توانیم بگوییم که عقل نظری در همه ی انسانها یکی است (یعنی از لحاظ نوع انسانی که
جاویدان است ،نه از لحاظ افراد انسان که تباهی پذیرند) .پس از لحاظ آنکه این معقوالت ،موجوداتی
مطلقند( ،نه از لحاظ نسبت آنها به یک فرد معین) می توان به حق گفت که آنها جاویدان (ابدی)
هستند ،نه اینکه گاه تعقل می شوند و گاه تعقل نمی شوند ،بلکه همیشه تعقل می شوند».
نظریه شناخت
نظریه ی شناخت و به ویژه روان شناسی و نظریه ی عقل ابن رشد را می توان از مهم ترین دست
آوردهای تفکر فلسفی او دانست ،که در سده های میانه و پس از آن در اروپا انگیزه ی موضع گیریها،

مشاجرت و نیز برداشتهای گوناگون و غالبا متضاد بوده است .باید گفت که ابن رشد یک اندیشمند
وفادار ارسطویی است ،که می کوشد تا حد امکان از اصول نظریات فیلسوف یونانی پیروی کند.
اصول نظریه ی شناخت وی نیز کامال ارسطویی است .ارسطو می گفت که تنها از راه ادراک حسی
است که ما می توانیم گروه بسیاری از تک چیزها (افراد اشیاء) یا چیزهای جزئی را مشاهده ،یا
رویداد مکرر امری را بررسی کنیم ،و سپس به یاری اندیشه ی مجرد یا تعقل به یک ماهیت کلی یا
یک اصل کلی دست یابیم ،زیرا «حضور چیز محسوس ضروری است ،به همین سان است درباره ی
شناختها به محسوسات ،و به همین علت که محسوسات تک چیزها (اشیاء منفرد) و در بیرونند».
ابن رشد نیز بر همین عقیده است .عقل یا اندیشیدن ،نخست و پیش از احساس یا ادراک حسی ،از هر
گونه صورت محسوس تهی است و سپس آن را از راه و به وسیله ی حواس می گیرد .و آن گاه معانی
آنها را تجرید می کند و به شکل صورتهای معقول یا مفاهیم عقل درمی آورد .ابن رشد در یکی از
تلخیصهایش ،پس از نقل این نکته ی ارسطو ،که «هر کس حسی را از دست دهد ،شناختی را از
دست می دهد» ،می گوید« :هر آنچه که انسان می شناسد از دو راه بیرون نیست که به آن شناخت
می یابد ،یا از راه استقراء است یا از راه برهان .اما برهان از راه مقدمات کلی است و استقراء از راه
امور جزئی؛ ولی برای شناخت مقدمات کلی ،راهی نداریم جز استقراء ،و این از آن روست که مقدمه
ی کلی که در ذهن گرفته شده است ،مجرد از مواد است؛ و اگر انسان بخواهد که که صدق آنها را
بیان کند ،آن را از راه استقراء بیان می کند ،یا به طور مطلق (اگر از چیزهایی باشند که شأن آنها این
است که مجرد از مواد یافت شوند ،مانند مقدمات ریاضی) یا اینکه آنها را به ماده ای نزدیک می کند
(اگر از چیزهایی که شأن آنها این است که در ماده ای یافت شوند) و بدینسان هرگاه حسی را از دست
بدهیم ،دیگر راهی برای استقراء محسوسات آن حاسه نداریم ،و اگر برای ما راهی به استقراء نبوده
باشد ،آن گاه دیگر راهی برای شناخت مقدمات کلی که در آن جنسند ،نخواهد بود؛ و چون برای ما
راهی به شناخت مقدمات کلی نباشد ،راهی به برهان بر چیزی در آن جنس نخواهد بود .بنابراین هر
گاه حسی را از دست بدهیم شناختی را از دست داده ایم».
ابن رشد در همانجا تعریفی از برهان می دهد و می گوید« :برهان قیاسی است یقینی که شناخت به
شی ء را آن گونه که در وجود هست به وسیله ی علتی که بدان آن شی ء موجود است ،به دست می
دهد اگر آن علت از اموری باشد که بالطبع برای ما شناخته شده است».
برتری شناخت کلیات به جزئیات
ابن رشد ،به پیروی از ارسطو ،همچنین شناخت به کلیات را برتر از شناخت به جزئیات می داند،
زیرا اگر کلی معنای یگانه ای باشد و نه یک نام مشترک ،معنای وجودش در بیرون از ذهن کمتر از
وجود اشخاص آن نیست ،بلکه از لحاظ هستی یک افزونی به آن می دهد و آن اینکه تباه شونده و پدید
آینده (یا فاسد و حادث) نیست ،در حالی که اشخاص ،یعنی افراد اشیا پدید آینده و تباه شونده اند؛ و اگر
اسم کلی بر معنای یگانه داللت کند ،نباید گمان کرد که بدین سبب ،آن کلی چیزی است که جدا از
افراد اشیاء ،موجود است.
بنابراین کلیات ،از دیدگاه ابن رشد و به دنبال ارسطو ،دارای هستی مستقل بیرون از ذهن نیستند زیرا
«کلی نزد ارسطو چیزی است که ذهن آن را از جزئیات گرد می آورد ،یعنی همانندی میان آن دو را
می گیرد و آن را معنایی یگانه می سازد ،چنان که در کتاب برهان گفته شده است ».ابن رشد در جای
دیگری تصریح می کند که «اشخاص (یعنی افراد اشیاء یا تک چیزها) در اعیان وجود دارند و کلیات
در اذهان» و «گفته ی فیلسوفان بر اینکه کلیات در اذهان موجودند ،مقصودشان این است که آنها
بالفعل ،در اذهان وجود دارند ،نه در اعیان ،و مرادشان این نیست که آنها اصال در اعیان وجود
ندارند بلکه این است که آنها بالقوه و نه بالفعل (در اعیان) وجود دارند».

کیفیت حصول کلیات
ابن رشد درباره ی حصول کلیات می گوید« :اگر درباره حصول معقوالت برای ما ،و به ویژه
معقوالتی که مقدمات تجربی از آنها بر هم نهاده می شوند ،تأمل کنیم ،آشکار می گردد که برای دست
یافتن به آنها ناگزیریم که نخست حس کنیم و سپس تخیل ،در این هنگام است که دست یافتن به کلی
برای ما ممکن می شود؛ و از این روست که هر کس حسی از حواس را از دست دهد ،معقولی را از
دست داده است ...اما تنها این نیست ،بلکه به همراه آن دو نیرو (یعنی حس و تخیل) به نیروی حافظه
نیز نیاز هست ،و نیز به تکرار آن احساس چندین بار ،تا اینکه کلی برای ما آشکار شود ،و بدین سبب
این معقوالت برای ما با گذشت زمان دست می دهد( ».تلخیص کتاب النفس) و وجود برای کلی از آن
حیث که کلی است ،وابسته است به آنچه جزئی است ،چنان که پدر ،پدر است از آن حیث که فرزندی
دارد ...و آشکار است که این کلیات وجودی بیرون از ذهن (نفس) ندارند ،و آنچه در بیرون موجود
است ،تنها اشخاص آنهاست.
بررسی شناخت بر پایه اصول ارسطویی
بر روی هم ،ابن رشد ،جریان شناخت را نزد انسان ،بر پایه ی اصول ارسطویی چنین توضیح می
دهد که «معنای ادراک شده بر دو گونه اند :یا کلیند یا شخصی (یعنی جزئی) ،و این دو معنا کامال
متباینند؛ زیرا کلی عبارت است از معنای عام مجرد از ماده (هیولی) ،در حالی که ادراک شخصی
(یعنی جزئی و فردی) ادراک معنایی در ماده است .پس نیروهایی که این دو معنا را ادراک می کنند،
ضرورتا متباینند ».از سوی دیگر «حس و تخیل معنایی را در ماده ادراک می کنند ،هر چند نه به
نحوی مادی؛ زیرا ما نمی توانیم محسوسات را مجرد از ماده تخیل کنیم .بلکه آنها را در ماده ادراک
می کنیم ،و از این جهت است که آنها متشخص می شوند .اما ادراک معنای کلی وماهیت به گونه ای
دیگر است؛ زیرا ما آنها را از ماده تجرید می کنیم ...بنابراین نیرویی هم که معانی را مجرد از
هیولی ادراک می کند ،ضرورتا نیرویی غیر از آن دو نیروی دیگر است.
اما کار این نیرو تنها این نیست که معنایی را مجرد از ماده ادراک کند ،بلکه همچنین این است که
بعضی معانی را با بعضی دیگر ترکیب و به وسیله ی بعضی درباره ی دیگر داوری کند .ترکیب نیز
ضرورتا کار ادراک کننده بسائط است .نخستین کار این نیرو «تصور» نامیده می شود و دومی
«تصدیق» .ترکیب برخی معانی با برخی دیگر ،موجب می شود که انسان بتواند به هنرها و پیشه
های بسیار ،که همه برای وجود وی سودمندند ،دست یابد .بدینسان الزم است که در انسان این نیرو،
یعنی نیروی اندیشیدن (نطق) نهاده شده باشد ...از اینجا آشکار می شود که این نیرو نخست به دو
گونه تقسیم می گردد ،که یکی عقل عملی و دیگری نظری نامیده می شود ...عقل عملی مشترک میان
همه ی ا نسانهاست و انسانی نیست که از آن بی بهره باشد ،تنها بیش و کم دارد ...اما عقل نظری از
کارش چنین پیداست که جدا الهی است و در بعضی از انسانها وجود دارد ،و ایشانند مقصود از عنایت
در این نوع از عقل».
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گرایش ارسطویی در دانشگاه پاریس
ابن رشدیان متقدم عبارتند از :آلبرت کبیر ،توماس آکوئینی و بوناونتوره ،که جملگی الهیدان بودند و
مدرس دانشکده ی الهیات دانشگاه پاریس .این الهیدانان بودند که اول بار به آثار
مابعدالطبیعی ارسطو عالقه نشان دادند و از این آثار بهره گرفتند ،و اهمیت متون فلسفی ای را که به
تازگی در دسترس ایشان قرار گرفته بود دریافتند .ولی تقریبا از اواسط قرن سیزدهم استادان و
مدرسان دانشکده ی صناعات در پاریس (یا ،به بیان دقیق تر ،گروهی از آن استادان و مدرسان)
افزون بر توجه به آثار منطقی ارسطو ،به نوشته های مابعدالطبیعی ،کیهان شناسانه و اخالقی ارسطو
نیز عطف توجه کردند .بی تردید توجهی که در دانشکده ی الهیات به ارسطو مبذول می شد سبب ساز
عالقه ی ایشان بود .به هر روی ،فعالیت الهیدانان در این خصوص به عطف توجه همکاران ایشان
در دانشکده ی صناعات نسبت به کل نظام ارسطویی کمک کرد.
اختالف در نگرش اعضای دانشگاه پاریس نسبت به ارسطو
اما دیری نگذشت که اختالف عظیم در نگرش و روش بین اعضای این دو دانشکده پدیدار شد.
فیلسوف -الهیدانی چون آلبرت یا توماس مایل نبود مکتب ارسطو را بدون جرح و تعدیل بپذیرد؛ زیرا
به نزد آنان روشن بود که برخی نظریه های ارسطو با الهیات راست کیشانه ی مسیحی مغایرت دارد
خاصه اگر تفاسیر ابن رشد تعبیر راستین فلسفه ی ارسطو محسوب می شد .ولی گروهی مدرس در
دانشکده ی صناعات پیدا شدند که به کلی حاضر بودند کل مکتب ارسطو را به دیده ی قبول بنگرند
بدون آنکه نگران آن باشند که آیا همه ی نظریه های ارسطو از حیث الهیاتی راست کیشانه است یا نه.
و الاقل برخی از ایشان تردیدی به خود راه نمی دادند که تفاسیر ابن رشد تعبیر صحیح آرای
ارسطوست ،علی الخصوص در زمینه ی واحد بودن عقل در جمیع افراد نوع انسان .از این روست
که معموال ایشان را «ابن رشدی ها» خوانده اند.
تفسیر ژیلسون از منازعۀ فوق
نگرش سطحی درباره ی این وضعیت ممکن است برخی را به این نتیجه گیری راهنمایی کند که
الهیدانان که واجد عقاید پیش انگاشته ای بودند ،طبیعتا ناگزیر بودند به تحریف اندیشه ی ارسطو دست
یازند تا او را با آن عقاید پیش انگاشته دمساز کنند .در مقابل ،استادان دانشکده ی صناعات کمتر دچار
پیش داوری بودند .آنها از آزادی و استقالل فلسفه در مقابل استبداد الهیات دفاع می کردند .ولی
تفسیری از این دست نشان از کژفهمی اساسی وضعیت دارد .اوال ،در ابتدا این ،الهیدانان -فیلسوفان،
بودند که اگر می خواستند نظریات الهیاتی و دینی خود را با مکتب ارسطو بسنجند ،مجبور بودند که
از منظری انتقادی در نظریه ها و استداللهای ارسطو بازاندیشی کنند .و این واقعیتی تاریخی است که
تالشهای سازنده در فلسفه طی قرن سیزدهم از ناحیه ی الهیدانان – فیلسوفان بود ،نه از ناحیه ی

اعضای دانشکده ی صناعاتی ،که تمایل داشتند فکر ارسطو را تجسم عقل و ذروه ی نبوغ انسانی
بدانند ،و فلسفه را با مکتب ارسطو معادل گیرند.
گرایش افراطی اعضای دانشکده ی صناعات به ارسطو
به جهت همین واقعیت است که پاره ای از مورخان معتقد بوده اند که اطالق نام «ابن رشدی ها» بر
اعضای دانشکده ی صناعات نامگذاری خطایی است .زیرا ،فی المثل ،آنها هنگامی که نظریه ی
وحدت نفس [که منتسب به ابن رشد است] را شرح و تفصیل می دادند این کار را از آن رو نمی
کردند که این نظریه ،نظریه ی ابن رشد بود ،بلکه دلیل کارشان این بود که معتقد بودند نظریه ی
مزبور نظریه ی ارسطوست ،که ابن رشد آن را به درستی تفسیر کرده است .پس اطالق نام «ابن
رشدی ها» بر ایشان خطاکاری در تعیین محل تأکید است :درست تر این است که ایشان را
«ارسطوییان تمام عیار» بخوانیم .این مدعا به نظر ما بسیار خردپسند است .آن نظریه ی اصلی که
تعبیر و تفسیر خاص ابن رشد از ارسطو بود ،نظریه ی وحدت نفس انسانی بود که به صورتی بر آن
تأکید شده بود که انکار خلود شخصی را در پی داشت؛ و این نظریه نیز در پاریس محکوم شد؛ اما
نظریه ی مزبور به هیچ وجه یگانه قضیه ی مشکل آفرینی نبود که «ابن رشدی ها» مطرح کرده
بودند ،هرچند نظریه ای بود که بیش از سایر نظریات آنها جلب توجه کرد .بدین قرار ،دلیل محکمی
در دست داریم که «ابن رشدی ها» را «ارسطوییان تمام عیار» بخوانیم .ولی ،با همه ی این احوال،
نام چندان اهمیتی ندارد؛ و سهل تر است که آنها را «ابن رشدی ها» بنامیم .اما مهم این است که بدانیم
در نزد ایشان این ارسطو بود که «الفیلسوف» به شمار می رفت و ابن رشد «المفسر» محسوب می
شد.
نسبت دین و فلسفه از نظر ابن رشدی ها
وقتی ابن رشدی ها یا ارسطوییان تمام عیار به دلیل آرا و اقوال الهیاتی بدعت آمیز خویش مورد حمله
قرار گرفتند ،پاسخ عجیبی دادند .آنها گفتند که صرفا قصد شرح آرای ارسطو را دارند .به تعبیر
دیگر ،ایشان در مقام دلیل آوردن برای بی التفاتی خویش نسبت به سازگار کردن فلسفه و الهیات
اظهار داشتند که کارشان کار مورخان است .بانیان محکومیت سال  1277تأکید داشتند که برخی
اعضای دانشکده ی صناعات بر این باورند که قضایای مشکل آفرین «بر طبق فلسفه درستند ولی بر
طبق ایمان مسیحی نادرستند» .اگر این تأکید واقعا بازنمای طرز فکر ابن رشدی ها باشد ،موضع
ایشان را می توان به اشکال گوناگونی تعبیر کرد .می توان گفت که ابن رشدی ها نظریه ی «حقیقت
دوگانه )» (theory double – truthرا از سر تمایلی احتیاط آمیز به پرهیز از اتهام ارتداد پیش می
نهادند.
حتی می شود گفت که در نظریه ی ایشان این معنای ضمنی نهفته بود که وحی مسیحی افسانه ای بیش
نیست .با این همه ،اگر تبیین موضع ابن رشدی ها که به ایشان نسبت داده می شد جدی باشد ،باید آن
را به گونه ای تعبیر کرد که ،فی المثل ،حاکی از این معنا باشد که عقل انسان ،که در مقام طبیعی
(مقامی که فلسفه به آن می پردازد) در تمام اعضای نوع انسان تعدادا واحد و یکسان است ،به طرز
معجزه آسایی با فعل الهی ،که الهیات به آن می پردازد ،متکثر شده است .ولی اشکال کار در این است
که این چیزی نیست که ابن رشدی ها می گفتند .به طور مثال ،سیگر بربانتی به صراحت تمام می
گفت که تنها یک حقیقت وجود دارد ،که حقیقت وحیانی است ،و اهداف فلسفه صرفا شرح و تفسیر
آرای فالسفه ،و در رأس آنها ارسطو ،است .حال که مقصود فلسفه شرح و تفسیر است ،پس باید آرای
ارسطو را طابق النعل بالنعل شرح داد ،حتی اگر با آنچه درست می انگاریم مغایر باشند .اگر این بیان
بازنمای طرز فکر واقعی ابن رشدی ها باشد ،به نظر می رسد که وقتی بانیان محکومیت سال 1277

نظریه ی حقیقت دوگانه را به ایشان نسبت می دادند چیزی را بیان می کردند که ،به زعمشان ،نتایج
منطقی موضع ابن رشدی ها بود .این نیز برمی آید که شخصی همچون سیگر بربانتی (siger of
)Brabantکار فیلسوف را تا مرتبه ی کار مورخ فلسفه پایین آورد.
در این صورت ،دالیل زیادی در اختیار داریم که بگوییم بیهوده است که از ابن رشدی های قرن
سیزدهم انتظار تفکر فلسفی سازنده داشته باشیم؛ زیرا آنها ،بنابر ادعای خودشان ،صرفا آرای فالسفه
ی گذشته را گزارش می کنند .ولی اگر فرض کنیم که بانیان آن محکومیت با شناختی بیش از آنچه ما
می توانیم حاصل کنیم از طرز فکر واقعی ابن رشدی ها سخن می گفتند ،چنین برمی آید که پاسخ ابن
رشدی ها از سر صدق و اخالص نبوده است .قرائن و ادله ی موجود به راستی آن قدر نیست که ما
را قادر سازد قاطعانه معلوم داریم که پاسخ ابن رشدی ها صادقانه بوده است یا نه ،یا ،اگر صادقانه
نبوده ،طرز فکر واقعی ایشان دقیقا به چه شکل بوده است .با این حال ،توماس قدیس نیز باور نمی
کرد که ابن رشدی ها صرفا اشتغال به گزارش آرای ارسطو دارند.
عدول از تفسیر افراطی فلسفه ارسطو
این نیز اهمیت دارد که بعد از محکومیت سال  ،1270ابن رشدی ها ،یا برخی از آنها ،از تعلیم پنهانی
آنچه قبال در انظار تعلیم می دادند دست نشستند .سیگر بربانتی (حدود  ،)1282-1235که در دانشکده
ی صناعات پاریس درس می داد ،مشهورترین عضو این جماعت بود .او مدعی بود که فلسفه ی
ارسطو را شرح می دهد .در این شرح ،عالم ،قدیم نمایانده می شود؛ و هیچ نوعی عضو نخستینی
ندارد .فرآیندی چرخه ای و بازآیند از رخدادهای موجب وجود دارد ،و مشیت الهی در کار نیست .در
انسان ،عقل مبدأیی مجزاست ،که در تمام انسانها تعدادا یکی است ،و فعالیت آن مشروط و محدود به
تصورات مختلفی است که معلول تجربه های حسی مختلف هستند .خلود شخصی در کار نیست .برخی
معتقد بودند که بعد از محکومیت سال  1270سیگر بربانتی آرای خود را در جهت تومیسم جرح و
تعدیل کرده است .قرائن و ادله ی موجود در این باره چندان مسلم نیست .ولی به هر صورت ،اگر بنا
باشد مدعای سیگر را همان طور که هست بپذیریم ،یعنی به این صورت که او صرفا در کار گزارش
آرای ارسطو بوده و عقاید خود را بیان نمی کرده است ،موارد عدول او از مواضع پیشین خویش
تغییراتی در شرح و تفسیر او از ارسطو بوده نه در آرای خود او .ولی ممکن است این موارد عدول
از مواضع نشان از تغییر عقیده ای واقعی داشته باشند.
علل محکمیت سال 1277
در سال  1277محکومیت دیگری رخ داد و اتین تامپیه) ، (Étienne Tempierاسقف پاریس ،حدود
 219قضیه را تخطئه کرد .این محکومیت عمدتا متوجه سیگر بربانتی و بوئتیوس
داکیایی) ، (Boethius of Daciaاهل سوئد ،بود .از جمله عقاید بوئتیوس داکیایی یکی هم این بود که
فالسفه قادرند به تنهایی به سعادت راستین نایل شوند که عبارت است از معرفت حقیقت و به جای
آوردن کردار نیک؛ و به تعبیر دیگر ،پرورش طبیعی عالی ترین قابلیتهای انسان .مثل روز روشن
است که بوئتیوس آن دریافت از سعادت را شرح و بسط می داد که در اخالق ) (Ethicsارسطو وجود
دارد .ولی آیا او مشتغل بود به صرف گزارش اندیشه ی ارسطو ،یا بیان عقیده ی خودش ،فارغ از
جمیع مالحظات الهیاتی و بدون اینکه بخواهد این آموزه ی مسیحی را مردود شمرد که غایت قصوای
انسان ،غایتی که اصال و ابدا به فالسفه محدود نمی شود ،نوعی عاقبت به خیری فوق طبیعی است که
در حیات اخروی می توان بدان نایل شد؟ ما واقعا جواب این سؤال را نمی دانیم.

محکومیت سال 1277م و توماس
اما ،با اینکه محکومیت سال  1277در درجه ی اول متوجه سیگر و بوئتیوس بود ،دامنگیر برخی
قضایای مورد اعتقاد آکویناس و شماری دیگر از الهیدانان نیز شد ،و البته این چیزی بود که بانیان آن
محکومیت نیز می خواستند .به نظر می رسید هدف این بود که ارسطو گرایی مسیحی آکویناس را به
ارسطو گرایی بدعت آمیزی که در دانشکده ی صناعات شرح و بسط داده می شد ربط دهند ،و بدین
قرار هر دو را نابود کنند .احتماال خصومت روحیانیون آزاد با روحانیون عضو فرقه در این ماجرا
ن قشی داشت .به هر روی ،توماس قدیس پیشتر کامال معلوم داشته بود که ابن رشدی نیست .او اثر خود
به نام درباره ی وحدت عقل در رد ابن رشدی ها (On the Unity of the Intellect against the
)Averroistsرا در سال  1270تصنیف کرد ،یعنی همان سالی که محکومیت اول رخ داد .ولی
برخی از آرای او که محکومیت سال  1277دامنگیر آنها شد (فی المثل این نظریه که ماده اصل تفرد
است) مورد اعتقاد سیگر بربانتی هم بود.
این امری طبیعی بود ،زیرا این آرا در ارسطو سرچشمه داشتند یا اشکال بسط یافته ی آرای ارسطو
بودند .پس در این باره چندان نمی توان تردید کرد که تنظیم کنندگان سیاهه ی قضایایی که در سال
 1277محکوم شدند با کل مکتب ارسطو دشمنی داشتند .ولی گرچه ایشان در نظر داشتند ضربه ی
مهلک را بر پیکر مکتب ارسطو یا ارسطوگرایی وارد آورند ،در نیل به آرزوی خویش توفیق نیافتند.
برای بازگشت به وضعی که پیش تر از آنکه آثار تازه باب شده ی ارسطو با گستره و عمق خویش
بهترین متفکران را در بین الهیدانان -فیلسوفان تحت تأثیر قرار دهد و استادان دانشکده ی صناعات را
مشتاق خود کند ،استادانی که دیگر به کارهایی که تا آن زمان برایشان مقرر گردیده بود قانع نبودند.
منـابـع
فردریك كاپلستون -دیباچه اي بر فلسفه قرون وسطي -تهران -ققنونس1383 -
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تاثیر ابن سینا و ابن رشد بر تحول فکری قرون وسطی
رنسانس
نحوۀ جذب فلسفه ابن سینا و ابن رشد
مشهورترین مترجم ابن رشد
سرانجام فلسفه ابن رشد در غرب
رنسانس
به طور متداول ،اکثر مورخان در نحوه ی آشنایی غربیان با معارف و فلسفه های اسالمی به سه دوره
ی مشخص تاریخی قائل شده اند .مرحله ی اول شامل اولین آشناییهای غربیان با مسلمانان است و
شاید بتوان گفت همزمان با به روی کار آمدن کارولنژین ها شروع شده و حدودا تا اوایل قرن دوازدهم
به طول انجامیده است .مرحله ی دوم آشنایی غربیان با تفکر اسالمی را حدودا از سه ربع آخر قرن
دوازدهم تا اواسط قرن سیزدهم می توان دانست که بیشتر به عصر ترجمه ها معروف است .مرحله
ی سوم حدودا نیمه ی دوم قرن سیزدهم به بعد را در بر می گیرد و از لحاظی خاصه به علت ابن
رشدیان التینی تا اوایل دوره ی «رسانس» ادامه دارد.
صورتهای مختلف تأثیرگذاری ابن سینا و ابن رشد بر غرب مسیحی
الف– آنچه به سبب ترجمه ی آثاری در سنت فارابی و ابن سینا منجر به پیدایش نوعی نحله ی فلسفی
شده است که مطابق اصطالحاتی ازژیلسون آن را می توان نهضت« اگوستینوسی و ابن سینایی »
)(Augustinisme avicennisantنامید .این نهضت که بیشتر در نیمه ی دوم قرن دوازدهم و اوایل
قرن سیزدهم به وقوع پیوسته موجب تجدید حیات موضع اگوستینوس در کالم مسیحی شده است و
حتی از لحاظی می توان در نزد فرقه فرانسیکنها نیز گرایشی به همین سنت پیدا کرد.
ب -سنت فلسفه ی ابن رشد و تفسیرهای او از ارسطو ،موجب پیدایش نحله هایی شده است که در طی
حداقل بیش از سه قرن یعنی از نیمه ی دوم قرن سیزدهم گرفته تا دوره ی تجدید حیات فرهنگی غرب
(رنسانس) در نیمه ی اول قرن شانزدهم ادامه داشته و مورد قبول و استفاده ی متفکرانی بوده که آنها
را به طور رسمی ،ابن رشدیان التینی نامیده اند.
نحوۀ جذب فلسفه ابن سینا و ابن رشد
با وجود گسترش تأثیر افکار ابن سینا در زمینه های مختلف فرهنگ فلسفی غرب ،باز نمی توان از
سنت ابن سینا التینی صحبت به میان آورد؛ چه در قرن دوازدهم و چه بعد حتی یک مورد نمی توان
پیدا کرد که متفکری کل فلسفه ی ابن سینا را یکجا و به عینه در تمام زمینه ها قبول کرده باشد ،بلکه
اغلب فقط عناصر و اجزاء تفکر او مورد استفاده قرار گرفته است نه کل فلسفه ی او .در میان تمام
فلسفه های اسالمی که در قرون وسطی مورد شناسایی غربیان قرار گرفته فقط در مورد فلسفه ی ابن
رشد است که به معنای وسیعتر کلمه می توان از سنت او و از ابن رشدیان التینی صحبت به میان
آورد .البته از لحاظی تأثیر ابن سینا به طور مسلم عمیقتر و باطنی تر بوده و در دوره ای از تاریخ
مشرب او با حیات درونی و گرایش عرفانی بعضی از متفکران غربی واقعا عجین شده است ولی به
هر طریق این تأثیر هیچ گاه در مسیر واحد و متحد الشکل و با اهداف اجتماعی و سیاسی مشخص
حرکت نکرده است ،بلکه اغلب گویی در حاشیه ی جریان روز باقی مانده و جنبه ی سلیقه ی شخصی
و فردی پیدا کرده است.

تاثیر امور سیاسی و فرهنگی در جذب فلسفه ابن رشد
در مورد ابن رشد و افکار او نه فقط از یک تأثیر بلکه باید از یک مسأله ی بزرگ سیاسی و فرهنگی
صحبت کرد که در واقع از اوصاف مشخصه ی فلسفه در جوامع غربیان از اواخر قرن سیزدهم به
بعد است .از این لحاظ تأثیر ابن رشد نه فقط مکمل و ادامه راهی نبوده است که در آن زمان برای
مشرب ابن سینا باز شده بوده است بلکه اغلب در جهت مخالف آن و شاید حتی به نحوی وضع مقابل
آن بوده و گاهی از لحاظ سیاسی برای براندازی قدرت مرکزی پاپها به کار رفته است.
مشهورترین مترجم ابن رشد
مشهورترین مترجم ابن رشد ،میخائیل اسکوت انگلیسی و یک آلمانی به نام هرمان ) (Hermannکه
هر دو کار ترجمه را در طلیطله آغاز کرده بودند و بعد در صقلیه( سیسیل )وابسته به دربار
خانواده هوهنشتوفن ) (Hohenstaufenشده اند .ترجمه های آنها در طی تمام قرن سیزدهم مورد
بحث و بررسی و انتقاد متکلمان بزرگ فرقه دومینیکن خاصه شاغل در دانشگاه پاریس بوده است.
متکلمان پیرو گرایش ابن رشدی
نقش برابانت در خلوص بخشیدن به نظام فکری ارسطو
البته متکلمانی نیز با گرایش ابن رشدی وجود داشته که در نیمه ی دوم قرن سیزدهم مهمترین و
مشهورترین آنها شخصی به اسم سیژر برابانتاست که از سال  1266تا  1277در دانشگاه پاریس
تدریس و به دفاع از تفاسیر ابن رشد پرداخته است .او بر اساس تفاسیر ابن رشد سعی می کرده هر
نوع جنبه ی نوافالطونی را از نظام فکری ارسطو بزداید .به نحو دقیقی که ابن رشد تعلیم می دهد،
فلسفه ارسطو کامال با آنچهمسیحیان به عنوان وحی قائل هستند منافات دارد .سیرژ برابانت بر این
اعتقاد است که آنچه توماس و امثال او در سنت ارسطو به اتکای ابن سینا در مورد تفکیک وجود از
ماهیت گفته اند منتج به نتایجی که مورد نظر آنها بوده نمی شود ،چه در نزد ارسطو تمایز وجود از
ماهیت صرفا ذهنی ) (In intellectuو منطقی است و با هیچ امر واقعی ) (In reتطبیق نمی کند و ما
به ازای خارجی ندارد.
سیرژ برابانت در عقل ،قائل به تشکیک نیست و آن را واحد و مستقل از افراد می داند .سیرژ برابانت
با جدا ساختن فلسفه ی ارسطو از کالم مسیحی بدون اینکه خود آن را گفته باشد در منشأ تفکر افرادی
بوده که در غرب ،قائل به دو حقیقت شده اند و حقیقت علمی را از حقیقت دینی به نحو کامل جدا
ساخته اند .در سال  1277میالدی تعلیمات سیرژ برابانت خطرناک تشخیص داده می شود و به
دستور پاپ ژان (یحیی) بیست و یکم جواز تدریس از او سلب می گردد .او برای دفاع از افکار خود
به رم می رود در آنجا به دست منشی اش که گویا حالت غیر متعادل داشته ،کشته می شود .تاریخ
مرگ او میان سالهای  1281تا  1284میالدی گزارش شده است.
ابن رشدیان التینی در قرن چهاردهم
بعد از سیرژ برابانت در قرن چهاردهم از مشهورترین ابن رشدیان التینی می توان از یحیای اهل
باکنتروپ ) (Jean de Baconthropنام برد و در واقع سنت ابن رشد نه فقط بیش از دو قرن مورد
توجه بوده ،بلکه به نحوی در اوایل دوره ی تجدید حیات فرهنگی غرب (رنسانس) منجر به پیدایش
حوزه ی بسیار مهمی در پادو ) (Padouدر شمال ایتالیا شده است .اینها را کال در تاریخ فلسفه و

فرهنگ غربی ،در سنت ابن رشد التینی ) (Averroisme latinقرار می دهند که انعکاسی از آن را
حتی در آثار بعضی از متفکران عصر جدید چون الیب نیتس می توان پیدا کرد.
سرانجام فلسفه ابن رشد در غرب
با وجود اهمیت تاریخی ابن رشد تأثیر او را در غرب از لحاظ حیات اخالقی و معنوی انسان شاید
نتوان کامال مثبت ارزیابی کرد .گویی اغلب افکار او ،تحریف و در بسیاری از موارد دست آویز
افراد ماجراجو و پرخاشگر شده است ،به نحوی که کم کم ابن رشد در اذهان مردم در اواخر قرون
وسطی مظهر و نمونه ای از الحاد درآمده است و نوعی بدبینی نسبت به پیروان او پیدا شده است،
حتی در نزد« هومانیست )» (Humanistesها دوره ی تجدید حیات فرهنگی «رنسانس» چنین چیزی
به خوبی مشهود است.
نظر هانری کربن درباره تأثیر ابن سینا با ابن رشد
در این زمینه ،بی مناسبت نیست باز گفته ای را هم از هانری کربن بیاوریم .او در کتاب تاریخ فلسفه
ی اسالمی خود با مقایسه ی تأثیر ابن سینا با ابن رشد می نویسد« :در حالی که سنت ابن سینا به مدت
کوتاهی در غرب و از آن زمان تا به امروز در ایران ،موجب شکوفایی حیات عرفانی بوده است ،ابن
رشدی التینی در قرن چهاردهم میالدی در افکار سیاسی اشخاصی چون یحیای ژودان و مارسیل
پادوئی انحطاط یافته است ».البته درباره ی این مطالب نباید همیشه به استنباط غربیان اکتفا کرد؛ بلکه
در مورد ابن رشد که بنا به عبارت ارنست رنان« بوئسیوس مسلمانان است» بهتر است خود مسلمانان
با توجه به متون اصلی این فیلسوف در وجوه مختلف فکر او دقیق شوند و بعد از تأمل کامل درباره
جهت اصلی فکر او ،نه الزما حکم قطعی بلکه به حکمی دست یابند که بر اساس آن بتوان نظر واقعی
این فیلسوف را فهمید و ارزش و اعتبار مشرب «اصالت عقلی» او را ،من حیث هو و کامال مستقل
از کالم مسیحی ،مورد سنجش و بررسی قرار داد.
منـابـع
کریم مجتهدی -فلسفه در قرون وسطی -تهران -امیر کبیر1379 -
اتین ژیلسون -تاریخ فلسفه قرون وسطی1379 -
هانری کربن -تاریخ فلسفه ی اسالمی -مترجم جواد طباطبایی -کویر1383 -

تاثیر ابن رشد بر تفکر فلسفی قرون وسطی
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راههای نفوذ فلسفه اسالمی در غرب
فلسفه ی اسالمی به طرق گوناگون در تفکر غربی نفوذ کرد .جنبشهای فرهنگ پژوهی را در غرب
آغاز کرد؛ علوم تاریخی و روش علمی را عرضه داشت؛ تعلیمات اصحاب مدرسه را در هماهنگ
کردن فلسفه و ایمان یاری داد؛ عرفان غربی را به حرکت برانگیخت؛ تجدید حیات علم و
ادب ایتالیا را بنیاد نهاد و تا حدی تفکر جدید اروپایی را تا زمان امانوئل کانت ،و حتی بعد از آن ،در
جهت معین شکل داد .در اینجا به تأثیر تفکر ابن رشد بر قرون وسطی اشاره می شود.
ترجمه آثار ابن رشد
در اواسط قرن هفتم ،سیزدهم تقریبا تمام آثار ابن رشد ،که در دنیای التینی به  Averroesشهرت
داشت ،به التینی ترجمه شده بود .این کار ترجمه در مؤسسات متعدد به وسیله ی چند تن از مدرسیون
اجرا می شد .در مدرسه ای که ریموند ،سراسقف طلیطله ،بنیاد نهاده بود پاره ای از مهم ترین آثار
نویسندگان مسلمان درباره ی علم و حکمت ،شامل ترجمه های عربی آثار ارسطو و مخلصاتی به
وسیله ی فارابی ،ابن سینا ،و ابن رشد به التینی ترجمه شده بود .یکی از مترجمان معروف که در
طلیطله کار می کرد یک آلمانی بود به نام هرمان  Hermannلیکن راجر بیکن گردانده های او از
ترجمه های عربی آثار ارسطو را مهجور و نامعقول شمرد .خاورشناسانی مانند کاسیری ،رسی،
و ژوردن سهوا ابن رشد را نخستین مترجم عربی آثار ارسطو می دانند .در واقع ابن رشد
نه یونانی می دانست نه سریانی؛ نخستین مترجم ارسطو بودنش بماند .آثار ارسطو در حقیقت پیش از
او به وسیله ی اشخاص متعدد به عربی ترجمه و تفسیر شده بود و ابن رشد آثار ارسطو را از طریق
این ترجمه ها خواند.
آثار ذیل از ابن رشد به التینی و عبری ،یا به عبری ،ترجمه شده بود :تهافت التهافت به التینی و
عبری به همین ترتیب منهاج االدله ی او ،اثری در فلسفه و الهیات؛ فصل المقال او که در رابطه ی
فلسفه و ایمان بحث می کند به عبری ترجمه شده بود .ترجمه ی کتاب سه جلدی او درباره ی قانون به
نام  ،Vigilia super erroris reportas in textibus civilisو همچنین ترجمه ی عبری خالصه ی
ابن رشد از المجسطی درباره ی نجوم ،اما فقط ترجمه ی التینی آن با عنوان celestis spheare
Motu Deموجود است .نوشته های او درباره پزشکی در یک جلد با عنوان کلیات جمع آوری شده
بود .این نوشته ها به التینی ترجمه شده و در چند مجلد با عنوان De Colligetبه طبع رسیده بود.
مجلدات  2و  4و  7به وسیله ی ژان بر ویرن شامپیه  Jean Bruyerin Champierجمع آوری شده
و به Collectanea de Remedicaموسوم بود .همچنین ترجمه ای از منظومه ی ابن سینا درباره
ی پزشکی به نام ارجوزة فی الطب که یکی از معروف ترین کتابهای ابن رشد بود .رساله ای هم به
نام تریاق از ابن رشد به التینی و عبری ترجمه شده بود .تفسیرهای ابن رشد درباره کتابهای ارسطو

به وسیله مایکل اسکوت ،هرمان آلمانی و دیگران به التینی ترجمه شده بود .ارنست رنان در کتاب
خود به نام ابن رشد و فلسفه ی ابن رشدی شرحی کامل از متون التینی ارائه کرده است.
مهمترین نظریات ابن رشد
در عالم اسالم ابن رشد را بزرگترین مفسر ارسطو پنداشته اند .او در زمینه ی تفسیر ارسطو سه نوع
اثر تألیف کرد ،یکی به صورت موجز ،دیگری در اندازه ی متوسط ،و یکی هم به طور مشروح.
لیکن او فقط یک مفسر نبود؛ او همچنین متفکری بود اصیل و نه اندک مایه .تمایلی که او در غرب
برانگیخت و فلسفه ی ابن رشد نام گرفت قرنها ادامه یافت .سیژه دو برابان Siger de Brabant
آخرین نماینده ی آن بود .ابن رشد تمام تفسیرهای پیشین از ارسطو را انحراف از فکر استاد می
پنداشت .او جهد کرد تا فکر استاد را بدان گونه که اصالتا بود ،فارغ از هرگونه تأثیر نوافالطونی،
تفسیر کند .از خالل آثار ابن رشد بود که ارسطو در همه جای اروپا شناخته شد .کسانی که در دوران
قرون وسطی ارسطوی واقعی را می جستند و تصویر مبهم او را از پیشینیان ابن رشد گرفته بودند،
به صورت شیفتگان آیین ابن رشدی درآمدند.
هیچ یک از متفکران مسلمان در غرب قرون وسطی ،نفوذ ابن رشد را نداشت .تصورات اصلی که
ابن رشد به خاطر آنها معروض مخالفت شدید طالب شرق و غرب بود از قرن ششم تا هشتم،
دوازدهم تا چهاردهم بنیادگرایان تفکر با شیفتگی بسیار او را اقبال کردند ،و راه را برای رستاخیز
فرهنگی اروپا باز کرد از این قرار بود:
1تفسیر رمزی از کتابهای مقدس.2نظریه ی حقایق دوگانه ،که به تعبیر مک دونالد همچون اخگری فروزان در مدارس اروپا رخنهکرد.
3اعتقاد به هسته ی نفسانی که مستلزم نامیرایی نفس کلی انسان و میرایی نفس جزئی بود.4ابدیت و امکانیت ماده.5آزادی زنان.نظریه ی ابن رشد درباره دو حقیقت ،که با اندیشه ی ابدیت ماده و قدرت آن در ایجاد تمام صور از
درون خود تلفیق شده بود ،برای کسانی که در غرب تفکر علمی داشتند و ،علی القاعده ،از طرف
کلیسای ارتودوکس ،و حکومت محکوم می شدند و آزار می دیدند موهبتی آسمانی بود .اینان در
موضوعات مذکور که به عنوان فلسفه ی ابن رشد شناخته شد بهترین تکیه گاه خویش راه یافتند .به
این دلیل است که دو وولف  de Wulfابن رشد را مسئله آموز مخالفان اهل مدرسه نامید.
نقش یهودیان اسپانیا در انتقال تفکر مسلمانان
در انتقال تفکر مسلمانان به غرب غیر مسلمان ،یهودیان اسپانیا مقام رهبری را احراز کردند .در
دوران کوتاه فرمانروایی تعصب آمیز مسلمانانمراکش ،موحدین ،یکی از آنان ابویوسف یعقوب
المنصور (حکمرانی  )1199 -1184 /596 -580حتی ابن رشد را برای آرام کردن کلیسای شرقی
برای مدتی از مراکش تبعید کرد .یهودیان آزار دیدند و وادار شدند به کشورهای مجاور یعنی،
به لئون و کاستیل( قسمت مسیحی اسپانیا) ،به فرانسه ،از طریق پیرنه ،و به سیسیل مهاجرت
کنند .آلفونسوی ششم ،که خود در میان اعراب تعلیم دیده بود و به آشنا ساختن مسیحیان با تفکر
مسلمین مبادرت کره بود ،از آنان استقبال کرد .اخالف او فردیناند دوم و آلفونسوی معروف به
خردمند ،سنت را حفظ کردند و علمای یهودی را به کار ترجمه گماشتند .بعدها بسیاری از علمای
یهودی که در کشور مجاور پیرنه می زیستند و به سبب گرایش به فلسفه ابن رشد از آنجا رانده شده
بودند به دیگر نواحی اروپا گریختند ،در حالی که تعلیمات مسلمین را با خود داشتند.

به هر جا رحل اقامت افکندند آثار متفکران مسلمان را ،باألخص آثار ابن رشد را ،که به طور کلی او
را می ستودند ،از عربی به عبری و از عبری به التینی ترجمه کردند .خاندان ابن تبون که
در لونل مستقر بودند تقریبا به طور منحصر ترجمه ی آثار اصلی ابن رشد و تفسیرهای او را بر
عهده گرفتند .از این دست بودند آثاری از قبیل« عقاید فالسفه» ،از سموأل ابن تبون« ،در جستجوی
خرد »از یهودبن سلیمان کهن ،و« دروازه ی آسمان »از گرشون بن سلیمان .در میان فالسفه ی
یهودی در حالی که هالوی (به عربی :ابوالحسن) از غزالی پیروی می کرد ،میمون بن سینا از
شاگردان ابن رشد بود .عالوه بر طالب یهودی ،سیاستمداران و مسافران یهود در نشر فلسفه ی ابن
رشد در فرانسه ،ایتالیا و اروپای مرکزی مؤثر بودند .راهبان آزاد نیز تسریع نشر فلسفه ی ابن رشد
را راهبری کردند؛ آثار ارسطو از اصل یونانی و نیز تفسیرهای ابن رشد از این آثار زیر نفوذ آنان
ترجمه شد.
حکمرانی فلسفه ی ابن رشد از قرن دوازدهم تا شانزدهم
در پایان قرن ششم ،دوازدهم ،فلسفه ی ابن رشد چنان شایع شده بود ،به خصوص در ضمن تمام
درسهای فالسفه که نخستین بار به وسیله ی دانشکده ی ادبیات پاریس ارائه گردید ،و به صورت چنان
تهدیدی برای مسیحیت ارتودوکس در آمده بود که در سال  1210/607شورای پاریس همه ی تعلیمات
تاریخ طبیعی ارسطو و تفسیرهای ابن رشد درباره ی آنها را نهی کرد .این ممانعت از طرف نماینده
ی پاپ ،روبردو کورکن ،کاردینال پاریس در سال  1215/612تأیید شد و در سالهای  629و
 1231/643و  1245از جانب پاپها تجدید شد .طبیعیات و فلسفه ی مابعدالطبیعه ی ارسطو در سال
 1263/662به وسیله ی اوربان چهارم در دانشگاه تولوز ممنوع بود .در سال  1269/668اسقف
پاریس پانزده مورد از آموزه های اساسی ابن رشد را محکوم کرد و در سال  1277/676سیژه دو
برابان طرفدار برجسته ی فلسفه ی ابن رشد را محکوم کرد .با وجود این قدرت فلسفه ی ابن رشد
مقاومت ناپذیر بود .هیچ نیرویی نمی توانست آن را سرکوب کند.
در سال  1215/612فردریک دوم امپراطور روم شد .او ،که در پالرمو تحت تعلیم مدرسین عرب
پرورش یافته بود و با مسلمانان سیسیل و در طول جنگهای صلیبی با مسلمین سوریه در ارتباط
نزدیک قرار گرفته بود ،ستایشگر طرز فکر مسلمانان به طور کلی و افکار ابن رشد باألخص شد .در
سال  1224/621اساسا به قصد معرفی علم و حکمت مسلمین به مردم غرب دانشگاهی
در ناپل تأسیس کرد .توماس آکویناس تعلیمات خود را در این دانشگاه کسب کرد .مترجمان مسیحی و
یهودی هر دو در این دانشگاه به ترجمه ی آثار عربی به التینی و عبری گماشته شدند .آثار ارسطو و
ابن رشد به صورت ترجمه های التینی آنها نه فقط در دوره ی تحصیالت این دانشگاه به کار می
رفت بلکه به دانشگاههای پاریس و بولونیا هم فرستاده می شد.
فلسفه ی ابن رشد در هیچ کجا عمیق تر از دانشگاههای بولونیا و پادوا ریشه نکرد .از این دو مرکز
آموزش پادوا به صورت بستر گرم فلسفه ی ابن رشد در آمد .آیین فلسفی ابن رشد به سرعت شیوه ی
پیروز تفکر در غرب شد .علمای اروپای دوره ی قرون وسطی از ارسطوی ابن رشد بیش از هر
مؤلف دیگر به وجد می آمدند .از پایان قرن ششم تا پایان قرن دهم ،دوازدهم تا شانزدهم ،فلسفه ی ابن
رشد در غرب مذهب فرمانروای تفکر بود و علی رغم عکس العمل ارتودوکس نخست در میان
مسلمانان اسپانیا و سپس در میان تلمودیان و سرانجام در میان روحانیان مسیحی جان گرفت .نوشته
های او پس از آنکه به وسیله ی مراجع روحانی از مطالب درخور اعتراض منقح گردید در دانشگاه
پاریس و دیگر مؤسسات آموزش عالی به صورت مطالعات مجاز در آمد.
ابن رشد در دنیای التینی شهرت بیشتری کسب کرد تا در دنیای مسلمان ،زیرا که در کشورهای

مسلمان نسخه های بسیار معدودی از کتابهای او تهیه و توزیع شد .به عالوه آن بی عنایتی که در
اواخر عمر با آن مواجه شد در فراموش شدنش مؤثر بود .دلیل مهم دیگر این امر انهدام کتابهای او
در اسپانیا به فرمان خیمنث  Ximenezبود .در تعقیب این فرمان هشتاد هزار نسخه ی دست نویس به
زبان عربی در میدانهای غرناطهسوزانده شد .در حوالی سال  1600/1009اسکالیجر هنگامی که در
اسپانیا در جستجوی نسخه های خطی جدید بود نتوانست حتی یک نسخه از آثار ابن رشد را پیدا کند.
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کتاب تلخیص الخطابه
کتاب حاضر یکی دیگر از کتابهای ارزشمند ابن رشد می باشد که به زبان عربی تألیف یافته است.
ابن رشد در این کتاب به تلخیص کتاب" الخطابه "ارسطو می پردازد .به نظر می رسد خصوصیت
مشترک تلخیصات ابن رشد این است که وی در کتابهای خود کالم ارسطو را با لفظ "قال" شروع می
کند و بعد از اینکه چند جمله از اوائل سخن او را آورده و بعد از آن به شرح می پردازد بدون اینکه
مشخص کند که این کالم خود اوست یا ادامه سخن ارسطو است .علی رغم اینکه استطرادهایی در
کالم وی دیده می شود و مثالهایی از جانب خودش عنوان می دارد اما در کل ترتیب نص ارسطو را
رعایت می کند و به آن مقید است .تفاوت تلخیصات وی با تفسیرات وی نیز در این است که او در
تفسیراتش کالم ارسطو را جمله به جمله ذکر می کند سپس عبارت تفسیر می کند و کالمش کامال از
متن سخنان ارسطو متمایز است.
ابن رشد در تلخیص خود تمام مطالب و فصول نص ارسطو را ذکر نمی کند .همچنین بسیاری از
مثالهایی را که ارسطو آورده است را حذف کرده زیرا وی مثالهای یونانی را برای خواننده عرب
مجهول می داند و آن را با جو اسالمی ای که در آن زندگی می کند هماهنگ نمی داند به همین خاطر
این مثالهای یونانی را به نظیر آنها در اسالم تبدیل می کند و شاهد مثالهایی از فقه و تاریخ اسالمی و
زبان عربی می آورد .حقیقتا وی در این خصوص تالش بسیار کرده به خصوص در مقاله سوم
آنجایی که در صدد آن است که قواعد و نمونه هایی که ارسطو ذکر کرده را با لغت و ادبیات و خطبه
های عربی تطبیق دهد.
معرفی اجمالی نویسنده
ابوالولید محمد بن احمد بن رشد ،معروف به ابن رشد ،در سال  520هجری قمری 1126 /میالدی
در قرطبه یکی از مراکز اندیشه و علم در اسپانیامتولد شد .او در خانواده ای که سال ها مهد علم و
فقاهت بود ،پرورش یافت .پدر و جد پدری وی ،هر دو منصب قاضی القضاة اندلس را به عهده
داشتند .ابن رشد در جوانی به اکثر علوم زمان خود دست یافت و در ریاضیات ،طبیعیات ،نجوم،
منطق ،فلسفه و طب مهارت یافت .در سال  548هجری به دعوت" عبدالمؤمن "که در صدد تأسیس
مدارس علمی بود ،به مراکش رفت و در آن جا کتابی در طب عمومی ،موسوم به" الکلیات "نوشت.
آنچنان که مشهود است ،ابن رشد بنا به توصیه" ابن طفیل "در زمان ابویعقوب (پسر و جانشین
عبدالمؤمن) که مردی با فرهنگ و مطلع از فلسفه بود ،به شرح آثار ارسطو پرداخت .معروفترین
کتاب وی ،تفسیر او بر کتاب مابعدالطبیعه ارسطو است .در سال  565هجری قاضی" اشبیلیه "شد و
پس از دو سال ،به قرطبه بازگشت و منصب قاضی القضاتی را بر عهده گرفت .پس از مرگ
ابویعقوب در سال  580هجری ،پسرش ابویوسف ملقب به" المنصور "به جای او نشست .در آغاز ،او
ابن رشد را که دیگر مقامی بسیار ارجمند یافته بود ،سخت مورد تکریم و احترام قرار داد؛ اما پس از
 10سال بر اثر فشار افکار عمومی و یا به واسطه غرض ورزی های شخصی ،ابن رشد مورد اتهام
کفر و زندقه قرار گرفت و ناگهان از چشم خلیفه افتاد لذا فرمان داد کتاب هایش را بسوزانند.
سپس او را با جمعی از اهل فلسفه و علم به قبیله یهودی نشینی در  50کیلومتری جنوب شرقی قرطبه
موسوم به" السیانه "تبعید کردند .البته ابن رشد پس از مدتی با شفاعت جمعی از بزرگان اشبیلیه مورد
عفو خلیفه قرار گرفت و به مراکش فرا خوانده شد .ابن رشد در مراکش در صفر سال  595هجری
قمری1198 /میالدی ،در سن هفتاد و دو سالگی وفات یافت و بعد از سه ماه جسد او را به قرطبه
بردند و در آنجا به خاک سپردند.

ساختاربندی کتاب:
تلخیص معانی المقاله االولیالقول فی المدح والذم
القول فی الشکایه واالعتذار
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القول فی العذلب
القول فی االیمان
المقاله الثانیهالقول فی الغضب
القول فی المسکنات فی الغضب
القول فی الصداقه والمحبه
القول فی الخوف
القول فی الحیاء والخجل
القول فی اثبات المنة وشکرها
القول فی االهتمام
القول فی النفاسة
القول فی الحسد
القول فی الغطبه
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القول فی الخلقیات
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المقاله الثالثهالقول فی االلفاظ المفردة
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منـابـع
ابوالولید محمد بن رشد -تلخیص الخطابة
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The summary of "Aristoteles"
English 1161 Views |فارسی
The book “Aristoteles” is the name of a poetical work composed by the preeminent philosopher “Aristotle” , intending poetical figures and different
kinds of poem. The book summarized by the great philosopher “Aveross”
(Ibn Roshd) in Arabic.
Classic and modern European literature and also Arabic literature were
influenced by “Aristoteles”.
This work is one of the most important Aristotle’s works in which the Greek
thought of his own time is obviously observed. “Averroes” summarized the
book in Arabic and tried to correspond the poetical rules of Aristotle to those of
Arabic.

The author
Abū 'l-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd, better known just as Ibn Rushd
and in European literature as Averroes (1126 – December 10, 1198) in Córdoba,
was an Andalusian Muslim polymath; a master of Islamic philosophy, Islamic
theology, Maliki law and jurisprudence, logic, psychology, politics, Arabic music
theory, and the sciences of medicine, astronomy, geography, mathematics,
physics and celestial mechanics.
Ibn Rushd’s education followed a traditional path, beginning with studies in
Hadith, linguistics, jurisprudence and scholastic theology. Throughout his life he
wrote extensively on Philosophy and Religion, attributes of God, origin of the
universe, Metaphysics and Psychology.
Ibn Rushd began his career with the help of Ibn Tufail ("Aben Tofail" to the
West), the author of Hayy ibn Yaqdhan.
He was also a student of Ibn Bajjah ("Avempace" to the West), another famous
Islamic philosopher who greatly influenced his own Averroist thought.
However, while the thought of his mentors Ibn Tufail and Ibn Bajjah were
mystic to an extent, the thought of Ibn Rushd was purely rationalist. Together,
the three men are considered the greatest Andalusian philosophers.

Works
Ibn Rushd's works were spread over 20,000 pages covering a variety of
different subjects, including early Islamic philosophy, logic in Islamic
philosophy, Arabic medicine, Arabic mathematics, Arabic astronomy, Arabic
grammar, Islamic theology, Sharia (Islamic law), and Fiqh (Islamic
jurisprudence). In particular, his most important works dealt with Islamic
philosophy, medicine and jurisprudence. He wrote commentaries on most of
the surviving works of Aristotle. These were not based on primary sources (it is
not known whether he knew Greek), but rather on Arabic translations.
His most important original philosophical work was The Incoherence of the
Incoherence (Tahafut al-tahafut), in which he defended Aristotelian philosophy
against al-Ghazali's claims in The Incoherence of the Philosophers (Tahafut alfalasifa). In medicine, Averroes wrote a medical encyclopedia called Kulliyat
("Generalities", i.e. general medicine). This encyclopedic work was completed
at some time before 1162 and elaborated on physiology, general pathology,
diagnosis, materia medica, hygiene and general therapeutics. He argued that
no one can suffer from smallpox twice, and fully understood the function of the
retina.
Ibn Rushd was the last major Muslim logician from Andalus. He is known for
writing the most elaborate commentaries on Aristotelian logic.
According to Ibn Rushd, there is no conflict between religion and philosophy,
rather that they are different ways of reaching the same truth. He believed in
the eternity of the universe. He also held that the soul is divided into two parts,
one individual and one divine; while the individual soul is not eternal, all
humans at the basic level share one and the same divine soul. Ibn Rushd has
two kinds of Knowledge of Truth. The first being his knowledge of truth of
religion being based in faith and thus could not be tested, nor did it require
training to understand. The second knowledge of truth is philosophy, which
was reserved for an elite few who had the intellectual capacity to undertake
this study.
In the West, Averroes is most famous for commentaries on Aristotle's works,
most of which had been inaccessible to Latin Europe during the Early Middle
Ages.

The book structure

The author “Averroes” first explains Aristotle’s speech, then represents some
Arabic poems in order to clarify the rules presented by Aristotle. Averroes
composed this literary work by the request of the Emir of Morocco “Abi yaqub
Ibn Abdul Momen”.
The preface of the book is written by “Dr. Muhammad Salim Salem”,
in which he explains the general poetic rules according to Aristotle.
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ارسطوگرایی ابن رشد و دفاع از مرزهای فلسفه
در میان فیلسوفان بزرگ مسلمان ،ابن رشد تنها فیلسوفی است که یکباره و یکپارچه شیفتهی ارسطو و
فلسفهی اوست و این شیفتگی را بارها در شرحها و تفسیرهایش بر نوشتههای ارسطو بر زبان
میآورد .در یک جا میگوید «سپاس خدایی را که این مرد (یعنی ارسطو) را از میان دیگران در
کمال ممتاز کرده و وی را در برترین جایگاه عظمت انسانی قرار داده است ،که هیچ انسانی ،در هر
دورانی که باشد ،نتوانسته است به آن برسد .به اوست که خداوند در این آیه اشاره میکند« :ذلک فضل
هللا یؤتیه من یشاء؛ این برتری است که خداوند به هر که میخواهد میبخشد( ».مائده)» 54 /و در
جای دیگری دربارهی ارسطو میگوید «در واقع من معتقدم که این مرد قاعدهای در طبیعت بوده است
و نمونهای که طبیعت پدید آورده تا کمال نهایی انسانی را در امور مادی نشان دهد( ».در ترجمهی
التینی« تفسیر بزرگ »ابن رشد بر کتاب سوم« دربارهی روان )» (De animaارسطو ،بخش ،1
فصل  ،2تفسیر ،14چاپ کرافورد ،ص )433
سرانجام میگوید «او (ارسطو) آن کسی است که حقیقت نزد وی به کمال رسید ».بدینسان میتوان
ابن رشد را وفادارترین و هشیارترین پیرو ارسطو در میان فیلسوفان مسلمان دانست ،از این ستایشها
میتوان دریافت که چرا وی بارورترین سالهای جوانی و پیری خود را وقف شرح و تفسیر نوشتههای
ارسطو کرده بود .چنین وفاداری به ارسطو را باید مهمترین انگیزهی مخالفت و درگیری ابن رشد با
برخی از نظریات فیلسوفانی مانند فارابی و ابن سینا به شمار آورد .موضع گیری سرسختانه و گاه
بیرحمانهی وی در برابر متکلمان ،و به ویژه غزالی نیز ،از همین جاست.
اکنون این پرسش به میان می آید ،که عقاید و نظریات اصلی ابن رشد را باید در ال به الی تفاسیر و
شروح وی بر آثار ارسطو جستجو کرد ،یا در نوشتههای مستقل او؟ ابن رشد نیز ،مانند هر فیلسوف و
اندیشمند بزرگ دیگری ،عقاید و نظریات خود را در طی همهی دوران زندگانی خویش ،شکل بخشیده
و در این رهگذر مراحلی را پیموده ،در مسائل تجدیدنظر کرده ،نظریاتش را کامل کرده ،برخی را
دگرگون ساخته ،و حتی برخی از نظریاتی را که مثال در دوران جوانی داشته ،در میانسالی یا پیری
کنار نهاده است .بنابر این درست است اگر بگوییم که سیمای واقعی فلسفی ابن رشد را باید هم در
تفسیرها و شرحهای وی بر نوشتههای ارسطو و هم در نوشتههای مستقل وی جستجو کنیم .البته در
این رهگذر یک دشواری یافت می شود ،و آن اینکه اصل عربی بیشتر آثار مهم بازماندهی ابن رشد
از دست رفته و تنها ترجمههای عبری یا التینی آنها موجود است و به جز شمار اندکی از آنها (که
بیشتر در چند سدهی پیش ضمن مجموعهی آثار ارسطو به التینی چاپ شدهاند) به زبانهای
رایج اروپاییبرگردانده شدهاند .بدینسان اگر کسی بخواهد این وظیفهی دشوار را بر عهده گیرد و
نظریات و عقاید ابن رشد را از میان آن دسته از آثارش جستجو کند ،سرانجام شاید تصویر «ابن رشد
التینی» با تصویر ابن رشد در آثار مستقلش (که اصل عربی آنها بر جای مانده است) از برخی جهات
متفاوت باشد.
در این میان معیار داوری را باید نظریات و عقاید ابن رشد در مراحل پختگی و میانسالی و سرانجام
در آثار پیری وی قرار داد .اشاره کردیم که ابن رشد همواره میکوشید است که به فلسفهی اصیل
ارسطویی ،آنگونه که وی آن را میفهمیده است ،وفادار بماند .از سوی دیگر میدانیم که فلسفهی
ارسطویی در پهنهی تفکر اسالمی با عناصر مهمی از فلسفهی نوافالطونی آمیخته شده است .حتی خود
ابن رشد نیز ،ناخواسته و ناآگاهانه از تأثیر این عناصر نوافالطونی در تفکر فلسفهاش ،مصون نمانده
است .با وجود این ،وی در مواردی هم که با یک نظریهی در اصل نوافالطونی ،ولی به ظاهر
ارسطویی (یعنی آنگونه که در آثار منحول و منسوب به ارسطو در ترجمههای عربی آنها یافت
میشده است) روبرو میشود ،یا آنها را نادیده میگیرد و بنابر شم نیرومند مشایی خود در اصالت آنها

شک میکند ،یا میکوشد که آنها را بر طبق معیارهای ناب ارسطویی ،دگرگون سازد و عناصر اصیل
ارسطویی را از میان آنها بیرون کشد.
متانت در برخورد با غزالی
ابن رشد با چنین رویکرد بنیادی ،در میان سنت فلسفی پیش از خود با دو چهرهی برجسته ،یعنی
فارابی و ابن سینا ،روبرو میشود .جهان بینی فلسفی ایشان نیز ،چنان که میدانیم ،آکنده از عناصر
تفکر نوافالطونی است .یعنی عناصری کامال بیگانه با جهان بینی ناب ارسطویی .از سوی دیگر ،چند
دهه پیش از تولد ابن رشد ،نویسنده و اندیشمند نیرومندی مانند غزالی کوشیده بود که جهان بینی فلسفی
را به سود جهانبینی ناب دینی و ایمانی (از دیدگاه و به گمان خود) ویران سازد و این وظیفه را در
چند نوشته ،به ویژه در کتاب «لغزش یا فروریزش فیلسوفان( »تهافت الفالسفة )به انجام رسانید.
غزالی در رهگذر این ویرانسازی ،دو تن از برجستهترین چهرههای اسالمی تا آن زمان ،یعنی فارابی
و ابن سینا را برگزیده بود .اکنون ابن رشد که بنابر تأکیدها و اعترافهای مکرر و صریح خودش،
شیفتهی حقیقت و کشف آن بوده است (آن هم حقیقتی که در روش و قالب تفکر فلسفی آشکار میشود)
خود را ناگزیر میبیند که به «ویرانسازی» غزالی و کتاب وی برخیزد .غزالی دربارهی هدف اصلی
خود در کتابش میگوید «ما در این کتاب نه همچون آمادهسازان (زمینهی) حقیقت ،بلکه همچون
ویرانگران و معترضان ،به مسائل میپردازیم ،و از این رو کتاب را فروریزش فیلسوفان نامیدهایم ،نه
آماده سازی حقیقت».
ابن رشد در کتاب خود« تهافت التهافت »پاسخهای کوبندهای به اعتراضات غزالی به فیلسوفان میدهد.
وی در دفاع از فیلسوفان میگوید« :اما فیلسوفان در جستجوی شناخت موجودات به وسیله
عقلهایشانند ،نه از راه استناد به گفتهی کسی که ایشان را به پذیرفتن گفتهی خود ،بدون برهان ،فرا
میخواند .فیلسوفان در این رهگذر ای بسا با چیزهای محسوس نیز مخالفت کردهاند ».ابن رشد
همواره در طی پاسخهای خود به اعتراضات غزالی به عقاید فیلسوفان ،بر عکس غزالی در
داوریهایش دربارهی ایشان ،میکوشد که مقام علمی غزالی را رعایت کند و دربارهی او منصفانه
داوری کند .وی در یک جا به نکتهای دقیق دربارهی غزالی اشاره میکند و میگوید «پرداختن
ابوحامد به اینگونه چیزها به این نحو از پرداختن ،شایستهی کسی مانند او نیست؛ زیرا این از دو امر
بیرون نیست :یا اینکه وی این چیزها را در حقایقشان فهمیده است و در اینجا آنها را بر خالف
حقایقشان کشانده است ،که این کردار بدکاران است ،و یا اینکه وی آنها را در حقیقتشان نفهمیده و از
روی بی شناختی دربارهی آنها سخن میگوید ،و این نیز کار نادانان است ،ولی این مرد نزد ما از هر
دو حالت برتر است .اما ناگزیر هر اسب راهواری را لغزشی است ،و لغزش ابوحامد تألیف این کتاب
است .شاید هم به خاطر زمان و مکانش به این کار ناگزیر شده است».
ابنرشد در جای دیگری همین نکته را بدین گونه بیان میکند «مقام ابوحامد از این بزرگتر است ،لکن
شاید اهل زمانش وی را به نوشتن این کتاب وادار کرده باشند ،تا این گمان را که وی هم عقیدهی
فیلسوفان است ،از خود دور کند ».از این داوری ابن رشد بار معنای بسیار سنگینی را میکشد .ولی
سرانجام ابن رشد ،واپسین داوری خود را دربارهی کتاب غزالی با صراحت و تلخی بیان میکند و
مینویسد «از این رو شایسته ترین نامها برای این کتاب« ،کتاب فرو ریزش مطلق» یا «فروریزش
ابوحامد» است ،نه فروریزش فیلسوفان».
غزالی فیلسوفان را تکفیر می کند و علتهای آن را برمیشمارد« :تکفیر ایشان در سه مسئله واجب
است :اعتقاد به بی آغازی جهان (قدم عالم) ،انکارشان آگاهی خود را به جزئیات اشیاء (علم هللا
بالجزئیات) ،وانکارشان معاد جسمانی را .اما در مسائل دیگر ،در بیشتر آنها با معتزله و فرقههای
دیگری از اسالم ،شریکند ،و همهی مسلمانان دربارهی تکفیر اهل بدعتها ،اتفاق نظر ندارند ».ابن
رشد نیز ،کتاب خود را با این جمالت پایان میدهد «غزالی فیلسوفان را در سه مسئله تکفیر کرده

است:
1در قول به بیآغازی جهان ،اما مقصود فیلسوفان از این نام غیر از آن است که متکلمان ایشان رابه سبب آن تکفیر کردهاند .مقصود ایشان از بیآغاز (قدیم) آن چیزی نیست که دارای علتی نیست،
بلکه آن چیزی است که زمان وجودش را آغازی نیست.
2در انکارشان آگاهی خدا را به جزئیات ،این گفته عقیدهی ایشان نیست.3انکارشان معاد جسمانی را ،این مسئله نزد ایشان از مسائل نظری است ،و خود غزالی نیز درجاهای دیگری ،غیر از این کتابش ،در تکفیر به اجماع تردید کرده است .اما چنان که میبینی ،همهی
اینها سخنان دروغ آمیزی است .شکی نیست که این مرد دربارهی شریعت خطا کرده است ،همان گونه
که دربارهی حکمت خطا کرده است».
ابن رشد همان داوری را بار دیگر ،دربارهی غزالی ،در جای دیگری تکرار میکند «ابوحامد...
دربارهی شرع و حکمت خطا کرد ،هر چند قصدش خیر بود ...و گروهی جویای نکوهش حکمت و
گروهی جویای نکوهش شریعت و گروهی جویای جمع میان آن دو بودهاند؛ و چنین پیداست که این
یکی از مقاصد وی (غزالی) از کتابهایش باشد ،و دلیل بر اینکه قصد وی از این کار آگاهانیدن
ذهنهاست ،این نکته است که وی در کتابهایش پایبند مذهبی معین نیست ،بلکه با اشعریان ،اشعری
است ،و با صوفیان صوفی است ،و با فیلسوفان فیلسوف است.
منـابـع
ارنست رنان -تاریخ فلسفه
کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
ابراهیمی دینانی -درخشش ابن رشد در حکمت مشاء -طرح نو1385 -

