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چکیده
درباره هویت و ماهیت فلسفه ابنسینا سه مسئله مهم را میتوان مطرح ساخت :نخست آنکه آیا
این فلسفه ادامه فلسفه ارسطوست؟ دوم آن که اگر چنین است ،چه نوع ادامهای است ،شرح است
یا بسط؟ و مسئله سوم آنکه اگر چنین نیست ،چه تفاوتی با فلسفه ارسطو دارد و با چه معیاری
میتوان این تفاوت را شناخت؟ برای پاسخ به این سه سؤال ،از خوانش ابنرشد از فلسفه
ابنسینا کمک گرفته شده و صرف نظر از انتقادهای ابنرشد به ابنسینا و پاسخی که میتوان به
آنها داد ،اصل تفاوتها ،به روایت ابنرشد ـ که شارح مهم و معتبر ارسطوست ـ برشمرده شده
است .دیدگاه ابنرشد درباره تفاوت فلسفه ابنسینا و ارسطو ،از سه جنبه مورد بررسی قرار گرفته
است که عبارت است از :تعابیری که نشان از این تفاوت دارد؛ اصول کلی و مبنایی؛ جزئیات
فلسفی مورد مناقشه در کتاب تهافت التهافت .بدین ترتیب ،به نظر ابنرشد ،فلسفه ابنسینا ادامه
فلسفه ارسطو نیست و در بیش از پنجاه موضع مهم با آن متفاوت است.
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طرح مسئله
ابنسینا(028- 951هـ ) رئیس فیلسوفان مشائ ي در دوره اسالمي است .جايگاه او در فلسفه به دلیل
مکتب خاصي است که تأسیس کرد .توجه ويژه وی به ارسطو و فلسفه او ،باعث شده تا برخي از
مورخان فلسفه ،تفسیرهای مختلفي در اينباره ارائه کنند؛ برای نمونه ،اتین ژيلسون  1بهرغم اعتقاد به
استقالل رأی ابنسینا ،باز هم مقام او را در سايه ارسطو دانسته و گفته« :تأثیر ابنسینا بر نظامهای
فلسفي و الهیاتي سده های میاني ،فقط يکي از ابعاد تأثیر همه جانبه ارسطوست»( ژيلسون،1983 ،
ص)251؛ دکتر ت.ج .دبور  ،2ابن سینا را همچو يک شارح يا کسي شمرده که تنها به شرح های ارسطو
توجه دارد .او ميگويد« :ابن سینا چون فارابي از زندگاني عمومي کناره نگرفت و برای غور در
شرح های مذهب ارسطو به گوشهگیری نگرايید؛ بلکه ميبینیم که نزد خود دانش يونان و حکمت
شرقي را به هم آمیخت»(دبور ،1912 ،ص .)102اين ديدگاه غربي تأثیر خود را در نگاه نويسندگان تاريخ
فلسفه در جهان اسالمي اين گونه نشان ميدهد« :ابنسینا مذه ب فلسفي جديد و مبتکرانهای برای ما
نگذاشته ،بلکه آنچه او در بیشتر مصنفاتش بهويژه در االشارات و التنبیهات ،و الحکمه المشرقیه
انجام داده ،اين است که بر فلسفه قديم لباسي نو پوشانده است»(الجر و الفاخوری ،1959 ،ص .)011يکي
ديگر از اين گونه نويسندگان در مقايسه ابنسینا و ابنرشد ،ارسطو را معیار قرار داده ،ميگويد :در واقع
موضع ابنرشد در مسئله اثبات مبداء از موضع ابن سینا به ارسطو نزديکتر است(صلیبا ،1931 ،ص.)25
اين ديدگاه در داوری مترجم کتاب تهافت التهافت نیز تأثیر گذاشته است ،آن هم زماني که هر دو
فیلسوف مسلمان را شارح دانسته و گفته است :ابن رشد در همه آثار خود ،مانند ابنسینا ،شارح و مفسر
انديشه های ارسطويي است(حلبي ،1980 ،ص)00؛ اما آيا در حقیقت چنین است؟
در مقابل ديدگاه های ذکر شده ،ديدگاههای کامالً مخالفي چون ديدگاه استاد سید جاللالدين
آشتیاني هم وجود دارد که ميگويد « :ارباب تحقیق از حکمای اسالمي و محققان و علمای غرب که
بین افکار ابن سینا و معلم صناعت ،ارسطو ،مقايسه به عمل آوردهاند ،اقرار کردهاند که ابنسینا خود
دارای استقالل فکری حیرتآور است»(آشتیاني ،1958 ،ص ،)23و نیز ديدگاه برخي از نويسندگان معاصر
عرب هم وجود دارد که درباره جايگاه و مقام مهم ابنسینا اينگونه گفتهاند :فلسفه اسالمي به دست
شیخالرئیس به قله های رفیع خود دست يافته بود(يوسف موسي ،1982 ،ص .)112اکنون برای داوری بین
اين دو نوع ديدگاه چه معیاری مناسب است؟ آنچه در اين مقاله بهعنوان راه حل روشي مطرح
1- Etienne Gilson
2- T.J.DeBoer
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ميشود ،مراجعه به ديدگاههای ابنرشد در اين باره است که ما از آن بهعنوان روايت ابنرشد ياد
ميکنیم؛ روايتي که ازکتاب تهافت التهافت تنسیق شده است .دراين باره بايد به اين نکات توجه
داشت:
1ـ ابن رشد بین شارحان قديم مثل اسکندر افروديسي ،تامستیوس و سیمپلیکیوس مقام برتر را
دارد ،حتي به تعبیر برخي از اساتید معاصر «او از شخص ارسطو ،ارسطوئيتر است»(ابراهیمي ديناني،
 ،1980ص)115؛ زيرا مطلقیت ارسطو نزد ابن رشد تا آنجاست که گفتهاند :انديشه ارسطو از نظر ابنرشد
تنها آن چیزی نیست که به صورت متن به دست ما رسیده است؛ بلکه عبارت از هر چیزی است که
ارتباط منطقي با اين متون داشته باشد(اوروی ،1981 ،ص.)129
2ـ ماجد فخری در باره مالحظات انتقادی ابنرشد گفته است :ابنرشد در رساله الفحص به انتقاد
از مابعدالطبیعه ابنسینا ميپردازد .او رساله ديگری به نام الرد علي ابنسینا در علم الهي دارد .اشارات
متعدد او به ابنسینا و فارابي در تفاسیرش از ارسطو ،کتاب تهافت التهافت و دو رساله مهم کالمي
يعني فصل المقال و الکشف عن مناهج االدله را نیز بايد به اين مجموعه افزود(فخری ،1952 ،ص.)239
اما نگاه ما در اين مقاله به دلیل تنگنای مجال و نیز نظ ر به جنبه مقايسه و تطبیقي که در کتاب
تهافت التهافت است ،تنها مبتني بر همین کتاب است .بررسي ديدگاه ابن رشد را در اين کتاب
ميتوان از سه جهت مطرح کرد :نقدهای ابنرشد بر ابنسینا؛ پاسخ به اين نقدها؛ و شمارش موضوع
اين نقدها برای رسیدن به مجموعهای از تفاوتهای ابن سینا با ارسطو .اين مقاله صرفاً به جهت سوم
مي پردازد و جز در موارد خاص ،نوع نقد يا پاسخ آن را مورد بحث قرار نميدهد.
9ـ برخي از پژوهشگران جديد غربي ،زوايايي از تضاد ابنرشد با ابنسینا را واکاويده و به نتايج
متفاوتي رسیدهاند .برای نمونه ميتوان به ديدگاه آموس برتوالچي  1اشاره کرد که طي مقالهای آورده:
بايد دوباره انتقادات ابن رشد را بازخواني کرد .به نظر او انتقادات ابنرشد به ابن سینا بر خالف ظاهری
که دارد ،نشانگر عالقه شديد ابن رشد به نظام فلسفي ابنسیناست .تحلیل برتوالچي اين است که
چون برخي از رسالههای ابنرشد اختصاصاً در رد ابن سینا نوشته شده و انتقادات او پرشمار و اغلب
تکراری است ،ميتوان نشان داد که در پس آنها ،گرايشي کلي ،اما پنهان به ابن سینا وجود داشته
است .اين انتقادها به همه نظام علمي او ـ مانند منطق ،فلسفه طبیعي ،متافیزيک ـ وارد شده ،و
ابنرشد غالباً ابنسینا را به سوء تفاهم زباني ،مبهمگويي ،اشتباهات روشي و تکیه بر منابع غیر قابل
اعتماد متهم ميکند و اين چیزی است که اعتبار و شأن يک انديشمند را بهطور عام ،و يک فیلسوف
1- Amos Bertolacci
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را بهطور خاص خدشهدار ميسازد .او از بررسي خود نتايج جالبي ميگیرد و ميگويد :بايد اذعان
داشت که يکي از مهمترين منابع نظام فلسفي ابنرشد ،همانا (فلسفه) ابنسیناست؛ زيرا فلسفه
ابن سینا میزان زيادی از اشتغال فکری ابن رشد را به خود اختصاص داده و او ارسطو را با معیار
مخالفت ابن سینا بهتر کشف کرده است).)Bertolacci ،2013, P.37-39
0ـ تفاوت های روشي ،مبنايي و نگرشي ابن سینا با ارسطو که در اين مقاله فهرستنگاری شده،
مشائي بودن او را مخدوش نميکند ،بلکه روايت جديدی از آن به دست ميدهد که با حکمت
مشرقي وی همسو است و جزء مقومات آن حکمت به شمار ميرود .نويسنده ،اين مطلب را در مقاله -
ای ديگر مورد بحث قرار داده و اشاره کرده است که مشائي بودن ابن سینا به معني ارسطوي ي بودن او
نیست ،بلکه به معني استداللي بودن اوست(ديباجي ،1930 ،ص11ـ.)91
1ـ عبارت های صريح و نکات مهمي در آثار ابنسینا وجود دارد که در نشان دادن تمايز فلسفه او با
ارسطو به برخي از آنها اشاره ميشود.

فلسفه ابنسینا به روایت خود ابنسینا
شیخالرئیس در سه اثر خويش که امروزه موجود است ،مطالبي از شیوه و مکتب فلسفياش را معرفي
کرده است که عبارت است از :مقدمه حکمه المشرقیین ،المباحثات ،و السیره(زندگينامه خودنوشت).
در مقدمه حکمه المشرقیین ،حداقل چهار موضع يافت مي شود که هر کدام ميتواند اجزای اصلي
تعريف فلسفه ابن سینا محسوب شود ،اينها عبارتاند از:
الفـ تکريم از ارسطو
بـ انتقاد از مشائیان قديم و جديد
جـ نسبت ابن سینا با فلسفه مشاء
دـ طرحواره حکمت مشرقي
ابن سینا در ابتدا حساب ارسطو را ا ز مشائیان جدا مي کند؛ او ارسطو را شخصیت ممتاز فلسفه
مي خواند و پنج وجه برای تکريم او بر ميشمارد؛ اما بیان ميکند که پیروان او ـ يعني مشائیان ـ به
وظايف خود عمل نکردند .مراد او از پیروان ارسطو ،اوالً متعلمان و شارحان فلسفه او در ايام قديم و
باستان است که به شرح و بسط فلسفه او پرداختند و در تاريخنگاری جديد ،با عناويني همچون
نوافالطوني و اسکندراني از آنها ياد مي شود ،و ثانیاً تعدادی از مترجمان دوره اسالمي است که در
بغداد ،طي بیش از دو سده ،به ترجمه آثار ارسطو پرداختند و در زمان ابنسینا هم به طور جدی در
عرصه فلسفه حضور داشتند ،اما به نظر ابن سینا هر دو گروه به دلیل آنکه عمرشان را صرفاً در راه
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شناخت ارسطو گذراندند و از نوآوری و اصالح در فلسفه او غافل يا دور ماندند ،قابل مالمتاند(ابنسینا،

1011هـ ب ،ص .)9- 2وی در کتاب المباحثات هم ديدگاه شراح ارسطو و مشائیان بغداد را ضعیف
وگاهي نابخردانه دانسته وگفته است که در کتاب االنصاف خود اشکاالتي راهم بر اثولوجیا(که در آن
زمان به ارسطو منسوب بود) وارد کرده است(همو  ،1951 ،ص950ـ .)951همچنین ،در زندگينامه
خودنوشت(السیره) نوشتن شرح بر آثار ارسطو را رد کرده و گفته است که کتاب شفاء را به طور
مستقل درباره فلسفه مشاء خواهد نوشت(همو 1011 ،هـ الف ،ص.)23
اما دو موضع به ظاهر متفاوت در مقدمه کتاب حکمه المشرقیین ،يعني نقد مشائیان و هواداری از
فلسفه مشاء ،چگونه با يکديگر سازگارند؟ در پاسخ بايد گفت در واقع ابنسینا «فلسفه ارسطو را يک
فلسفه نیازمند اصالح دانسته و براساس مباني فکری خود بازخواني کرده است»(ديباجي ،1930 ،ص.)91
شیخالرئیس ميگويد « :اکنون که قضیه از اين قرار است [يعني ،اين میراث فلسفي به دست ما اصالح
شده است] ،سزاوار است که به دلیل اهداف عالیهای که داريم به اکثريت احکام آن اعتماد کنیم»
(ابنسینا1011 ،هـ ب ،ص.)0

به بیان ديگر چون «فلسفه مشائ ي اصالح شده زمینه ساز سخن گفتن و بنیاد نهادن حکمتي است
که شیخالرئیس آن را حکمت مشرقیین مينامد»(همان) .بنابراين ويژگي مشائي جزء فلسفه
ابن سیناست؛ بدين معنا که او يک فیلسوف مشائي است؛ اما نه به معني ارسطويي بلکه به معني آنچه
خود او در نظر دارد ،يعني فلسفه مشائي اصالح شده که ميتوان آن را به داللت التزام به معني
استداللي گرفت.

رابطه حکمت سینوی و فلسفه ارسطو نزد غزالی
از آنجا که مواضع ابنرشد درباره ابن سینا به اقتضای پاسخ به اشکاالت غزالي ظاهر شدهاند ،بررسي
ديدگاه غزالي و نگاه او به حکمت سینوی ـ اگرچه به اختصارـ مهم مينمايد.
ابوحامد غزالي(111- 011هـ )با نگاشتن کتاب مقاصد الفالسفه در صدد بود تا فهم خود را از
فلسفه به مخاطب خويش نشان دهد .او در مقدمه کتاب گوشزد کرد که پس از اين در پي نقد ديدگاه
فالسفه است .اين وعده غزالي در دو کتاب المنقذ من الضالل و ت هافت الفالسفه جامه عمل پوشید.
در کتاب المنقذ ـ که تأمالت عقلي و ديني اوست ـ فالسفه را در سه دسته دهری ها ،طبیعيدانان و
الهيدانان و از نظر تاريخي به سه گروه قدما ،متأخرانِ پیش از اسالم و فیلسوفان دوره اسالمي
تقسیم مي کند و از دوره اخیر تنها نام فارابي و ابنسینا را ميبرد ،آنگاه از واژه نقل ـ به معني انتقالِ
معنا و علم يا ترجمه يا بیان ـ درباره آنان استفاده کرده ،ميگويد « :هیچ فیلسوف ديگری همانند اين
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دو بر نقل دانش ارسطو ،در میان مسلمانان اقدام نکرده است»(غزالي1013 ،هـ ،ص91ـ .)95او با اشاره به
اختالفات فالسفه در علم الهي ميگويد[ :ولي] شیوه ارسطو در علم الهي ،چنانکه فارابي و ابنسینا
آن را بیان کردهاند ،به شیوه فیلسوفان مسلمان بسیار نزديک است(همان ،ص ،)02اما در تهافت
الفالسفه پس از کلمه "نقل" ،از واژه "تحقیق" استفاده کرده و بین مترجمان و شارحان آثار ارسطو با
فارابي و ابن سینا به تفاوتي اشاره ميکند و ميگويد « :مترجمان سخن ارسطو ،آثارشان خالي از
تحريف و تبديل نیست و نیازمند تفسیر و تأويل است و منشأ نزاع بین آن ها شده است ...اما
قویترين نقل و تحقیق فلسفه در اسالم از آنِ فارابي و ابنسیناست»(همو1331 ،م ،ص.)01
غزالي چنانکه مترجم انگلیسي  1تهافت التهافت گفته است در بسیاری از آراء خود تحت تأثیر
ابنسیناست( ،)Van Den Bergh, 1969, P.5در عین حال او نه در المنقذ و نه در تهافت الفالسفه
به دنبال تعريف نظام فلسفي ابن سینا و نحوه تحقیق او در اين فلسفه نیست بلکه در صدد کشف
تضادهای فلسفه با ايمان ـ به معني اشعری آن ـ است .عابد الجابری اين تضاد را اين گونه بیان
ميکند :گويي فلسفه ابنسینا يک جايگزين برای کالم اشعری است؛ زيرا ابنسینا در کتاب نجات
عناوين تندی علیه متکلمان دارد وغزالي هم به همین دلیل(در نقد خود) ابنسینا را در نظر داشته
است(الجابری2111 ،م ،ص .)193وی در جای ديگری از المنقذ مي گويد :يکي از اسباب ضعف ايمان،
تعمق در فلسفه است...؛ زيرا فردی که فلسفه ميخواند ميتواند بگويد من با خواندن فلسفه ،حقیقت
نبوت ر ا فهمیدم و دانستم که حاصل آن به حکمت و مصلحت بر مي گردد و دلیل و غرض از امور
تعبدی در آن ،مهار مردم عادی و جلوگیری از جنگ و نزاع و رها شدن در امور نفساني است ،اما من
که از مردم عادی و جاهل نیستم تا در اتاق تکلیف بمانم ،بلکه حکیم هستم و از حکمت تبعیت
ميکنم(غزالي1013 ،هـ ،ص59ـ.)50

روششناسی ابنرشد در مواجهه با غزالی
ابن رشد با چه هدف و انگیزهای به نقد تهافت الفالسفه غزالي پرداخته است؟ نخستین پاسخ
ابن رشد دفاع از فلسفه است .اما پاسخ دقیقتری هم وجود دارد :همان هدف و انگیزهای که در شرح
فلسفه ارسطو داشته ا ست .اين خود يک بحث تاريخي و سیاسي است که بايد در جای ديگر بدان
پرداخت .ابن رشد در ابتدای کتاب مي گويد :درصدديم تا نشان دهیم که اين کتاب در رسیدن به مقام
برهاني و يقیني قصور دارد(ابنرشد ،1982 ،ص)13؛ در مسئله نهم از کتاب تهافت التهافت ميگويد:
1-Simon Van Den Bergh
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غزالي در اين کتاب و سائر کتب خود سخنان فالسفه را تغییر ميدهد و نقل ميکند که «تا مردم را
از آنان روی گردان کند ...خدا مي داند که اگر چنین شری(يعني کتاب غزالي) بر حکمت وارد نشده بود،
سخني از آنان(يعني فالسفه يا متکلمان) در اينباره نمي گفتم و چنین کاری ـ يعني وارد شدن در
بحث از موضوعي که در مسئله نهم مطرح شده يا مسائل ديگر کتاب ـ را جايز نميشمردم»(ابنرشد،
 ،1982ص .)121ابن رشد برای سنجش سخن غزالي سه وجه برهاني ،جدلي وسفسطي بودن را معیار
قرار داده است.
غزالي در نظر ابن رشد شخصیتي سوفسطايي و جدلي است(همان ،ص ،)219فلسفه را با تعمق فرا
نگرفته(همان ،ص133ـ ،)211در سخن خود همیشه صداقت ندارد و احتماالً انگیزه ها و اهداف غیرديني
در کار خود داشته است(همان ،ص .)252البته در مواقعي نیز کالم غزالي مورد تأيید ضمني ابنرشد قرار
مي گیرد .اکنون اين پرسش مطرح است که اين مواجهه با غزالي بهعنوان دفاع از فلسفه است يا دفاع
از ارسطو و يا دفاع از ابن سینا؟ پاسخ را برخي از اساتید چنین بیان کردهاند« :آنچه در اين کتاب
[تهافت التهافت] به عنوان دفاع از فلسفه مطرح شده جز دفاع از انديشه های ارسطو آن هم بدانگونه
که در آينه ذهن ابن رشد انعکاس يافته ،چیز ديگری نیست»(ابراهیمي ديناني ،1980 ،ص.)111
محقق مراکشي ،عابد الجابری ،ميگويد« :ابنرشد نام ابن سینا را بیش از هشتاد مرتبه در کتاب
تهافت التهافت برده و در هر نوبت تذکر داده است که آنچه غزالي بر آن اعتراض دارد گردنِ فالسفه،
يعني ارسطو را نميگیرد و اينها آرای ابن سیناست که در التزام برهاني تساهل دارد و طريقهاش
جدلي است»(الجابری2111 ،م ،ص)111؛ رويکرد انتقادی ابن رشد را دکتر دبور به گونه ديگری ميگويد:
«مي بینیم که اين مرد [ابنرشد] در انتقاد از اسالف خود [يعني ابن سینا و فارابي] سختتر از ارسطو
در انتقاد از معلمِ خود ـ افالطون ـ بوده است»(دبور ،1912 ،ص .)219اين مسئله که در ادامه بحث،
موارد آن را خواهیم ديد ،به روشني پاسخ پرسش قبلي را نشان ميدهد که ابن رشد نه تنها از ابنسینا
دفاع نمي کند بلکه چند برابر غزالي بر او خرده مي گیرد! زيرا غزالي به بیست مسئله اختالفي و
ابنرشد ـ بنا به قول جابری ـ به هشتاد اختالفنظر پرداخته بود .بنابراين ،قصد او ظاهراً در کتاب
تهافت التهافت دفاع از ارسطوست ،اما اين مطلب هم مورد بحث و تحلیل اساتید فلسفه قرار گرفته
است .ژيلسون در تاريخ فلسفه مسیحي ميگويد« :ابنرشد در انسانشناسي و مابعدالطبیعه نوع خاصي
از فلسفه ارسطو را رواج داد که با فلسفه سینايي در نظر متفکران التیني سرتاسر سدههای سیزدهم و
چهاردهم در تضاد بود»(ژيلسون ،1983 ،ص919ـ)910؛ ژيلسون در اينجا ابن رشد را واجد فهم خاصي از
فلسفه ارسطو ميداند ،بدون آنکه اين فهم را معیار محسوب کند .سید جاللالدين آشتیاني نیز
ميگويد« :در کلمات ابن رشد اعوجاج سلیقه کمرنگي ديده مي شود و شخص دقیق وارد به مباني
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فلسفي به خوبي درک ميکند که ابن سینا در قوت ذکا و دقتنظر و احاطه حیرتآور به کلمات
اقدمین و حسن سلیقه و استقامت فهم و تنزه از اعوجاج در سلیقه ،به درجات بر ابن رشد ترجیح دارد و
کلمات ابن رشد پختگي خاص فارابي و قدرت تقرير او را فاقد است»(آشتیاني ،1958 ،ص.)032

گونهشناسی مسائل فلسفه ابنسینا در کتاب تهافت التهافت
چنانکه گفته شد عابد الجابری گفته است که ابن رشد بیش از هشتاد ارجاع به ابن سینا دارد و دکتر
ديناني نیز ميگويد ابنرشد در کتاب تهافت التهافت خود بیش از هشتاد بار از شخص ابنسینا نام
برده و اين فیلسوف بزرگ را مورد نکوهش قرار داده است(ابراهیمي ديناني ،1980 ،ص)118؛ اما اين
ارجاعات(که البته میزان دقیق آنها نود و شش بار است و در جدو ل آخر مقاله نمايه شده است) از
يک گونه نیستند؛ يعني تمام آن ها نقد يا نکوهش نیست ،بلکه انواعي از اعتراف به استقالل ابنسینا
و طريقه خاص او در فلسفه هم در میان آن ها به چشم ميخورد .ما اين گونه ها را در سه بخشِ تعابیر
کلي ،مباحث کلي و مباحث جزئي فلسفي پي مي گیريم تا بتوانیم ازطريق آنها ،ديدگاه ابنرشد را
درباره نظام فلسفي ابنسینا استخراج کنیم ؛ ديدگاهي که يک روی آن اشاره به هويت مستقل اين
نظام فلسفي دارد و مورد نظر اين مقاله است ،گرچه روی ديگر آن انتقادی است و آن را تخطئه
مي کند و پرداختن به آن و پاسخش مجال ديگری ميطلبد.

الفـ تعابیر کلی ابنرشد در مورد فلسفه ابنسینا
در سرتاسر کتاب تهافت التهافت مواضع فراواني يافت ميشود که ابنرشد در آن ها گفته است که
ديدگاه مورد نظر ،به ابن سینا اختصاص دارد؛ در اينجا تعابیر کوتاه مربوط به مهمترين آنها ،به
صورت فهرستوار ذکر ميشود ،بدون آنکه به اصل آن مسائل پرداخته شود:
1ـ از مسئله نخست ،درباره وجود غیرمتناهي بالفعل(النعرف احداً ...في هذا المعني اال ابنسینا):
کسي جز ابن سینا را در اين مورد نميشناسیم(ابنرشد ،1982 ،ص.)39
2ـ از مسئله سوم ،مسئله صدور و قاعده الواحد( ....هي اقاويل ابن سینا) :اين ها سخنان ابنسیناست(همان،
ص.)011

9ـازمسئله چهارم ،در موضوع ماهیت اجسام فلکي(هو شيء انفرد به ابن سینا) :اين مسئلهای است
که تنها ابن سینا به آن پرداخته است(همان ،ص.)095
0ـ از مسئله پنجم ،موضوع توحید(هو مسلک انفرد به ابنسینا) :اين طريقه اختصاص بـه
ابنسینا دارد(همان ،ص.)019
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1ـ از مسئله پنجم ،زيادت وجود بر ماهیت(هو مذهب ابن سینا) :اين مکتب ابنسیناست(ابنرشد،
 1982ص.)089

1ـ از مسئله ششم ،درباره وجوب و امکان و نقش آن در مسئله اثبات خدا(الطريقه التي سلکها
ابن سینا) :اين مسیری است که ابن سینا رفته است(همان ،ص.)031
5ـ از مسئله ششم ،درباره اثبات واجبالوجود و نفي صفات(هذا ....طريقه ابن سینا في  :)...اين شیوه
ابن سینا در نفي صفات و اثبات واجبالوجود است(همان ،ص.)110
8ـ از مسئله دهم ،مفهوم وجوب بالغیر(اول من سلک فیما وصلنا ابنسینا) :تا آنجا که ما ميدانیم
ابنسینا نخستین کسي است که اين مطلب را گفته است(همان ،ص.)195
3ـ از مسئله دهم ،مفهوم واجبالوجود( ...اصحاب ابن سینا) :پیروان مکتب ابن سینا به تأويلي در
اين باره دست زدهاند(همان ،ص.)193
11ـ از مسئله دهم ،وجوب وجود در حکمت مشرقي ابنسینا (انه المعني الذی او دعه في فلسفته
المشرقیه) :اين مفهوم واجبالوجود مسئلهای است که ابن سینا در فلسفه مشرقي خود مطرح کرده
است(همان ،ص.)101
11ـ از مسئله شانزدهم ،درباره سبب رؤيا و وحي(هو شيء تفرد به ابن سینا) اين ديدگاه ،خاص
ابنسیناست(همان ،ص 510و .)551
12ـ از مسئله شانزدهم ،درباره معجزه( ...ال اعلم احداً قال به اال ابن سینا) کسي جز ابنسینا را
نمي شناسم که چنین سخني گفته باشد(همان ،ص.)550
19ـ از مسئله هجدهم ،قوای نفس و تجرد آن( ...اتبع مذهب ابن سینا )...غزالي در اين مورد
مذهب ابن سینا را دنبال کرده است.
تعابیر ذکر شده ،بهويژه مواردی که واژگان مذهب يا مکتب ابن سینا يا فلسفه مشرقي در آنها به -
کار رفته(مثل پنجم و نهم و دهم) ،بهخوبي نشان ميدهد که ابن رشد به ذهنیت ابنسینا برای
تأسیس يا تحکیم مکتب جديد فلسفي واقف است؛ اگرچه به ظاهر آن را قبول ندارد.

بـ مسائل کلی فلسفه ابنسینا در کتاب تهافت التهافت
در کتاب تهافت التهافت ميتوان بیش از پنجاه موضع را شناسايي کرد که ابنرشد با ارجاع به
ابنسینا ـ به صورت واحد يا مکررـ مباني و مسائل فلسفه او را مورد بحث قرار ميدهد يا با ارسطو
مقايسه ميکند .اين مواضع را در شش د سته کلي زير ميتوان قرار داد:
1ـ وجودشناسي ،شامل هجده بحث.
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2ـ فاعلیت الهي ،قاعده الواحد و حدوث عالم ،شامل سیزده بحث.
9ـ خداشناسي ،شامل هشت بحث.
0ـ علمالنفس ،شامل پنج بحث.
1ـ زمان ،افالک و تناهي عالم شامل پنج بحث.
1ـ دينپژوهي ،شامل سه بحث.
1ـ وجودشناسی ابنسینا ،از تمایز وجود و ماهیت تا مسئله جعل(ایجاد)
بدون ترديد ابن سینا فیلسوف وجودی است و کسي که با آثار وی آشنا باشد ،جايگاه نخست در
فلسفه او را جايگاه وجود مي بیند؛ اهمیت وجود در حکمت سینوی به دلیل مبنای او در تمايز ماهیت
از وجود ،جوب و امکان ،فاعلیت اله ي ،باور به جواهر مفارق و تبیین وی از اصل علیت است .اين پنج
مبحث تقريباً در تمام فلسفه وی حضور دارد و نظام فلسفياش را مبتني بر مواضع وجودشناسي او
کرده است .ابنرشد به اين مسئله توجه دارد و به همین دلیل بیشترين مالحظات او بر مباحث
ابن سینا در اين مسئله ياف ت ميشود.
مالحظات ابن رشد بر وجودشناسي ابنسینا را ميتوان در پنج بخش تنظیم کرد که عبارت است
از:
تمايز وجود و ماهیت ،زيادت وجود بر ماهیت ،وجوب و امکان ،وجوب بالغیر ،و مسئله جعل(ايجاد).
هرکدام از اين بخش ها دارای چند مسئله است که در اينجا تنها به طور فهرستوار بدانها پرداخته
ميشود.
ابنرشد در مسئله هفتم کتاب تهافت التهافت خود دوبار به ابن سینا ارجاع داده است ،يکي در
معنايي که مترجمان کتب يوناني برای کلمه موجود داشتهاند که همان ذات(يا ماهیت) است(ابنرشد،
 ،1982ص )151و ديگری درباره يکي بودن وجود و ماهیت در خداوند(همان ،ص .)130ابنرشد در هر دو
موضع ديدگاه خاص ابن سینا را بیان ميکند؛ ولي آن را نميپذيرد ،و تفاوتي بین موجود و ماهیت
قائل نیست و قبول ندارد که ميتوان به وجود نگاه فلسفي داشت؛ زيرا در آن صورت وجود عَرَضي در
موجود ميشود! در ادامه دوباره به اين مسئله خواهیم پرداخت .او همچنین در مسئله سوم اين تمايز
وجود از ماهیت را در بحث از ممکنالوجود حقیقي و ذهني مطرح ميکند(همان ،ص999ـ )992و با
تقسیم ممکنالوجود به دو نوع ،معتقد است که ممکنالوجود مورد نظر ابن سینا ممکن حقیقي نیست؛
زيرا ممکنالوجود حقیقي آن ا ست که وجود يافته است و ممکنالوجود ابن سینا صرفاً بر امکان يک
موجود ـ اگرچه تحقق نايافته باشد ـ داللت دارد.

تمايز فلسفه ابنسینا و ارسطو به روايت کتاب تهافت ابن رشد 11 

زيادت وجود بر ماهیت که در ادامه همان تمايز مفهوم وجود از ماهیت است و گاهي با تعبیر «عروض
وجود بر ماهیت» به نحو کاملتری بیان ميشود ،مسئلهای است که ابن رشد آن را در ذيل پاسخ به
ديدگاه های غزالي در مسائل پنجم ،هفتم و هشتم مورد بحث قرار داده است .در مسئله پنجم ارجاعات
زيادی به ابن سینا شده و زيادت را به معني عروض و عروض را به معني عرض بودن وجود گرفته
است(ابنرشد ،1982 ،ص .)081آن گاه گفته است که اگر وجود عرض ماهیت است ،بايد به تعداد اشیاء
مادی عرضِ وجود داشته باشیم و اعراض بي نهايت حاصل شود!(همان ،ص .)089بدون ترديد چنانکه
بسیاری از محققان متأخر هم بیان کردهاند ،مراد از عروض ،عروض تحلیلي است نه مقولي ،با وجود اين
مترجم انگلیسي کتاب تهافت التهافت سیمون ون دنبرگ همانند بسیاری از نويسند گان غربي معاصر به
نادرست گفته است :معتزلیان و ابن سینا وجود را صفت(عرض) ميدانستند؛ اما اشاعره و ابنرشد چنین
نبودند"(همو ،1985 ،ص .1 )130ابنرشد در مسئله هشتم ميگويد :غزالي درست اين مسئله را ـ آنطور که
بهخوبي در مقاصد الفالسفه نقل کرده ـ در اينجا تبیین نکرده است(همان ،ص .)135در مسئله هفتم باز
سوء تعبیر غزالي از اين مسئله را گوشزد ،و کالم خود را در اين باره تکرار ميکند(همان ،ص185ـ.)188
اما وجوب و امکان ،حداقل در ده موضع از کتاب تهافت التهافت مورد بحث قرار گرفته و ابنرشد
در اين مسئله به نوعي مشتاق و سرگردان و منکر و مثبت است! در مسائل اول ،سوم ،چهارم ،ششم،
هشتم و دهم ،گاهي بیش از يک بار نام ابن سینا به همراه مباحث مختلف وجوب و امکان آمده و اين
نظريه مورد بحث قرار گرفته است .در اينجا به مهمترين آن ها اشاره ميشود:
در مسئله نخست ،ديدگاه ابن سینا در تقسیم واجبالوجود به بالذات و بالغیر را در مورد رابطه خدا و
عالم ميپذيرد و آن را پاسخ مناسبي به غزالي ميداند(همان ،ص )158ولي خودش وجوب را به بيعلت
بودن تفسیر ميکند .اما در مسئله سوم مي گويد تقسیم موجود به واجب و ممکن بديهي نیست(همان،
ص .)219در مسئله چهارم ضمن تکرار اين مطلب(همان ،ص )001مدعي است که ابن سینا اساساً تقسیم
موجود به واجب و ممکن را از متکلمان اقتباس کرده است ،در عین حال سعي ميکند تا از آن تقريری
ارائه داده و آن را در پاسخ به اشکال غزالي بهکار بندد و آن گاه بگويد که اگر سخن ابنسینا را چگونه
بگويیم صحیح خواهد بود(همان ،ص001ـ .)001در مسئله ششم مبحث وجوب و امکان ابن سینا در نفي
صفات زائد بر ذات را مورد مالحظه انتقادی قرار ميدهد(همان ،ص031ـ )031و البته از آن تحت عنوان
1ـ ون دنبرگ در جلد دوم ترجمه تهافت التهافت که عمدتاً به شرح و پاورقي کتاب اختصاص دارد موارد فراواني از مسائل فلسفي
ابنسینا را با سوء تعبیر آورده است .مترجم کتاب تهافت التهافت به نمونههايي در بحث علمالنفس و رابطه خدا و عالم ،مفهوم
واجبالوجود و علم خدا به جزئیات اشاره کرده است(ابنرشد ،1985 ،ص ،119؛ ص ،110؛ ص ،211؛ ص.)51
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طريقه ابنسینا ياد ميکند .در مسئله هشتم وجوب بالغیر را مورد انتقاد قرار داده و ميگويد اگر طريقهای
که ابن سینا آورده به صورتي که ما مي گويیم تنظیم شود برهاني است(و طريقه او آن است که ممکن را
دارای وجود بالقوه فرض مي کند و برای رسیدن آن به حالت بالفعل ،يک محرک را الزم ميداند که به
جای همان واجبالوجود باشد و محرک است که مي تواند ممکن را از بالقوه به بالفعل برساند .يعني
برهان حرکت را به برهان وجوب و امکان آمیخته است) .ولي طريقه خود ابنسینا را جدلي
ميداند(ابنرشد ،1982 ،ص112ـ )110و باالخره در مسئله دهم بدون آن که از برهان صديقین نام ببرد ،اين
مسئله را مطرح ميکند که ابن سینا طريقه خود در اثبات وجود خدا را مبتني بر حکمت مشرقي و ممتاز
از طريقه همه حکمای قديم طرح کرده است و البته اين نگرش را مورد انتقاد قرار داده و ميگويد
طريقه او برهاني نیست مگر به صورتي که ما تبیین کرديم(همان ،ص101ـ .)195پیش از اين نکات ،او بار
ديگر وجو ب بالغیر را مورد نقد قرار ميدهد و مي گويد بهتر آن است که ما موجود را به ممکن حقیقي و
ضروری تقسیم کنیم(همان ،ص.)191
ابن رشد بحث سینوی جعل را ـ نه تحت عنوان جعل ـ در مسئله سوم مورد توجه قرار داده است.
او به مناسبت ،از ايراد غزالي به مسئله حدوث ،ابتدا سخن غزالي در نقد نظريه ابنسینا را سفسطه
خوانده ،آنگاه فرضهای سه گانه تعلق فعل را از ابنسینا نقل مي کند که وی گفته است فعل يا به
وجود تعلق مي گیرد يا به عدم يا به هر دو ،و چون عدم ،يا وجود و عدم با هم ،فرض های نادرستي
برای تعلقا ند ،پس فعل به وجود تعلق ميگیرد(همان ،ص ،)255آن گاه به اصل ارسطويي بازگشته و
ميگويد ابن سینا اين را از قلم انداخته است که بگويد وجود يا بالفعل است يا بالقوه و فعل به وجود
بالقوه تعلق ميگیرد(همان ،ص .)288آن گاه وجهي را برای درستي سخن ابنسینا ـ به زعم خودش ـ
مطرح کرده و سخن او را در مفارقات ميپذيرد و نه در ماديات(همان ،ص .)281در اينجا بهدرستي
معلوم است که ابن رشد از فاعلیت ايجادی تحاشي دارد و بین وجود و موجود گويي تفاوتي قائل
نیست.
2ـ فاعلیت الهی و مسئله حدوث عالم
فاعلیت الهي که گاهي تحت عنوانهای مسئله فیض يا صدور و گاهي در ذيل تو ضیح درباره قاعده
الواحد و گاهي به همراه مباحث علیت مطرح ميشود ،يکي از ارکان فلسفه ابن سیناست و چنانکه در
جای خود توضیح داده شده است ،تفسیری متفاوت از فیض و صدور فلوطیني دارد  .1در کتاب تهافت
1ـ ر.ک به :د يباجي ،1981 ،ص3
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التهافت بیشتر از هرجا اين موضوع در مسئله سوم يافت ميشود .اما در مسئله نهم و نوزدهم نیز اين
بحث با اشاره به نقد نظريه واهبالصور مورد توجه قرار گرفته است .ابنرشد در مسئله نهم بدون اعالم
نظر خود و ارسطو ،نظريه واهبالصور را نقد کرده ،ابن سینا را در اينجا ،تابع افالطون ميپندارد(ابنرشد،
 ،1982ص ،)121و در مسئله نوزدهم اعتقاد به اين نظريه را تفاوت فیلسوفان مسلمان با حکمای قديم
ميداند(همان ،ص.)812
اما در مسئله سوم نکات مهمي درباره ديدگاه ابن رشد در مورد قاعده الواحد وجود دارد .او ضمن
نقد غزالي به ديدگاه ابن سینا و ديگر فیلسوفان مسلمان در اين باره خرده ميگیرد .او در ابتدا ميگويد
الواحد را صرفاً فیلسوفان مسلمان مطرح کردند(همان ،ص )232ولي در ادامه ،روايت ابن سینا از صدور را
نميپذيرد(همان ،ص )919و به ابن سینا انتقاد مي کند که علم الهي را با سخنان خود دگرگون ساخته
است(همان ،ص )911و معتقد است که اساساً صدور ،يک افترا علیه فالسفه است که غزالي مطرح
ميکند و منشأ آن فارابي و ابنسینا هستند(همان ،ص)011؛ آنان به نظر ابن رشد اساساً منظور ارسطو را
متوجه نشدهاند(همان ،ص )015و غزالي هم از طريق آنان با اين قاعده و مباحث مربوط به آن آشنا شده
است(همان ،ص )019و خود او در مشکاهاالنوار ا ساساً بر همین سیاق سخن گفته و به ديدگاه فالسفه
مسلمان نزديک شده است(همان ،ص .)933ابن رشد با همه انتقاداتي که بر ابن سینا در اين زمینه دارد،
هم وجهي برای توجیه الواحد بیان ميکند(همان011 ،ـ )011و هم در مسئله مهمِ بقای معلول از ديدگاه
او کمک ميگیرد تا اصطال حي را که خود در زمینه نظريه آفرينش برساخته است ،توضیح دهد .او از
تعبیر «حدوث دائم» استفاده ميکند و آن را به جای قَدِم عالم به کار مي گیرد تا اشکال اشاعره را
جواب دهد و آن ها را قانع سازد(همان ،ص .)231حدوث دائم برآمده از مفهوم سینوی «امکان ماهوی»
است و ابنرشد اگرچه بهصراحت مي گويد که معلول ،الزمه علت فاعلي نیست(همان ،ص )283بلکه
الزمه علت صوری و غايي است و علت فاعلي را علت فعل ميداند نه علت وجود ،اما چون نميتواند
از مسئله بقاء معلول ـ که در نظام ارسطويي سابقه ندارد ـ طفره رود ،با تعبیر «حدوث دائم» دلیل بقاء
را در صورت و غايت جستوجو ميکند و همان معني وابستگي معلول به علت را که ابنسینا در
مفهوم امکان ديده است ،در دوام حدوث ميبیند.
3ـ اثبات وجود خدا و صفات او
دستکم در هشت موضع از کتاب تهافت التهافت  ،مباحث مربوط به اثبات وجود خدا و صفات او از
منظر ابنسینا يافت مي شود که در سه مورد از آن ها به ابتکار ابن سینا اعتراف شده است .ابنرشد در
ابتدای مسئ له پنجم ضمن اعتراض به سوء تعبیر غزالي ،ابتکار ابنسینا در مسئله توحید را يادآور شده
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و گفته است وقتي اين شیوه درست تفصیل يابد ،به سخن برهاني نزديک ميشود؛ اگرچه در مسئله
ششم برای نفي شريک از خدا ،شیوه ابن سینا را از جهت منتهي شدن به عله العلل مطلق مورد انتقاد
قرار ميدهد(ابنرشد ،1982 ،ص ،)031اما باز در مسئله هشتم وقتي مي خواهد برهان حرکتِ ارسطو را در
اثبات خدا مطرح کند ،آن را براساس شاکله وجوب و امکان سینوی تبیین ميکند و باز به سوء تعبیر
غزالي از ابن سینا انتقاد ميکند(همان ،ص135ـ .)138و سرانجام در مسئله دهم اذعان ميکند که برهان
ابن سینا در اثبات فلسفي وجود خدا ،منحصر به اوست اگرچه عنوان «صديقین» را نام نميبرد؛ اما
چون وجه شرافت آن را از ديگر براهین ،به نقل از ابنسینا متذکر ميشود ،قطعاً مراد او برهان
صديقین است(همان ،ص .)195در اينجا نیز ابن رشد تبصره خود را به اين برهان تکرار کرده و معتقد
است آن را بايد با شیوه او ـ که پیش از اين ذکر شد ـ تبیین ساخت! اما در اينجا اشکاالت خويش را
بر مفهوم وجود ،که کانون اصلي برهان صديقین است ،گوشزد نميکند!(همان ،ص.)198
از میان مباحث صفات خداوند ،فاعلیت و علم بیشترين بحث را به خود اختصاص دادهاند؛ درباره
فاعلیت در ادامه سخن خواهیم گفت ،اما درباره نفي صفات از ذات و مسئله علم خدا به جزئیات به چهار
موضع از کتاب تهافت التهافت ميتوان اشاره کرد .در مسئله ششم ،ديدگاه ابن سینا در نفي صفات را پیش
کشیده اما آن را نمي پذيرد .البته ابنرشد در اينباره موضع روشني ندارد و بسیار مبهم سخن ميگويد .او
اشکال غزالي بر ابن سینا را هم قبول ندارد ،تنها ميگويد :راه معتزلیان برای اشاعره بهتر است؛ زيرا
مرادشان از ممکن ،ممکن حقیقي است(همان ،ص .)110اما در همین مبحث (مسئله ششم) وقتي سخن از
علم خدا به جزئیات است ،تعابیر غزالي درباره ابن سینا و فالسفه را با تندی محکوم کرده و با لحني آمیخته
با تقدير ميگويد ابن سینا خواسته است بین دو انديشه جمع کند :اينکه خدا جز به خود علم ندارد(انديشه
ارسطو) و اينکه علم او به اشیاء و جزئیات ،شريفتر از علم انسان هاست ،اگرچه به اندازهای که ما شرح
داديم ،نتوانسته مسئله را تبیین کند!(همان ،ص195ـ )198البته بخش دوم سخن ابن رشد در واقع نگرش خود
اوست؛ ابن سینا اين را که علم خدا شريفتر از علم انسانهاست ،قبول دارد و مورد تأکید قرار ميدهد؛ اما
در صدد است تا نحوه علم خدا به جزئیات را به گونهای تقرير کند که تغیر در ذات مطرح نشود و ابنرشد
اين مسئله را با تغافل و نوعي اشعریگری ناديده مي گیرد .به همین دلیل است که در آخر مسئله دوازدهم
سوء تعبیر غزالي را در عکس اين قضیه «العارف بذاته يعرف بغیره»(کسي که خود را ميشناسد ،غیر خود
را هم مي شناسد) تحت عنوان «من ال يعرف غیره ال يعرف ذاته»(کسي که غیر خود را نميشناسد ،خود را
هم نمي شناسد) ،يک الزام صحیح علیه ابنسینا تلقي ميکند!(همان ،ص )180در صورتي که ابنسینا ال
يعرف غیره(يعني سخن ارسطو) را در مورد خداوند قبول ندارد .و شايد ابن رشد به همین دلیل است که
پیشتر از اين ـ يعني در مسئله يازدهم ـ پای فیلسوفان ديگر را هم در علم خدا به جزئیات وارد ميکند با
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آنکه قبالً آن را تنها به ابنسینا نسبت داده بود(همان ،ص .)113در حقیقت ابنرشد در اي ن چند موضع هم به
ابتکار ابن سینا اذعان دارد و هم آن را با مباحث ديگر مي آمیزد و بدون استناد ،به ديگر فالسفه هم نسبت
ميدهد.
4ـ مسائلی از علم النفس
بدون ترديد ابن سینا يک فیلسوف نفس است؛ زيرا اهتمام زيادی به مباح ث نفس داشته و در
مواضع مهمي از اين علم ديدگاه منحصر بهفردی دارد و به گونهای که ميتوان گفت اين دانش را از
نو تدوين کرده است .نويسنده در مقاله ديگری داليل اين مطلب را ارائه کرده است(ديباجي،1981 ،
ص .)10ابن رشد حداقل در پنج موضع از مباحث علمالنفس ابنسینا ياد ميکند؛ در مسئله دوم ،شکايت
غزالي را از حدوث و فساد نفس از ديدگاه ابنسینا ،بيمعنا تلقي ميکند(ابنرشد ،1982 ،ص )201و در
مسئله چهارم نیز بر غزالي خرده مي گیرد که در مورد تبیین کثرت نفوس و عدم تناهي آنها از
ديدگاه ابن سینا دچار اشتباه شده است(همان ،ص)009؛ اما در مسئله نخست ،در موضوع بقای نفس
مي گويد :جز آنچه غزالي از ابنسینا نقل کرده ،فیلسوفي را نمي شناسم که بگويد روح(نفس) واقعاً
حادث است به حدوث حقیقي(همان ،ص .)133وی مطالب مبهمي را مطرح ميکند ،از جمله حدوث
اضافي و نسبي نفس به معني اتصال به امکانات جسماني که پذيرای اين اتصالاند .چنانکه مشخص
است ،در اينجا موضع دوگانه او ـ يعني بقاء نفس به بقای عقل و فنای فردی آن ـ که در تفسیر
مابعدالطبیعه ارسطو به تبع تامستیوس و اسکندر افروديسي اتخاذ کرده است ،مانع از آن است که
ديدگاه ابن سینا را در حدوث و بقای نفس بپذيرد در عین حا ل اين ديدگاه را رد نميکند و ديدگاه
فالسفه ديگر را با اجمال و بدون اعالم موضع خود بیان ميکند(همان ،ص.)133
ابنرشد در مسئله هجدهم به دو موضوع مهم علمالنفس ابن سینا اشاره دارد ،يکي قوه واهمه و
ديگری تجرد است .او مي گويد تنها ابنسیناست که از قوه واهمه سخن گفته است(همان ،ص)818؛
آن گاه سعي دارد تا دلیلي بر توجیه سخن ابنسینا ـ به زعم خود ـ بیاورد(همان ،ص )813و در ادامه
بیان ميکند که غزالي برهان ابنسینا را برای اثبات تجرد نفس از راه بيمکاني معقوالت بهدرستي
بیان نکرده است(همان ،ص )825و در اين جا نیز سعي دارد تا برهان را کامل کند.
5ـ زمان ،افالک و تناهی عالم
در مسئله نخست ،به موضوع وضع و نقش ابن سینا در طرح آن اشاره دارد که اگر موجودی دارای
وضع نباشد(مجرد باشد) چه تفاوتي از نظر تعدد و کثرت با موجودات ذی وضع دارد .آنگاه بیان
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ميکند که اين ،با اصول فلسفه مشائي نمي سازد و به آن خرده ميگیرد((ابنرشد ،1982 ،ص)39؛ اما در
همین مسئله وقتي سخن از نوع تقدم خدا بر عالم پیش ميآيد ،بدون آنکه از فردی نام ببرد،
مي گويد فیلسوفان متأخر مسلمان چون از آرای گذشتگان کمتر اطالع داشتند ،تقدم موجود نامتحرک
بر متحرک را با دو موجود متحرک نسبت به يک ديگر ،قیاس کرده و به معنايي نادرست [يعني تقدم
ذاتي] رسیدهاند(همان ،ص .)100در اينجا مشخص است که مراد او ديدگاه ابن سینا و فارابي است و
تقدم غیر زماني را که آنان تقدم ذاتي نامیدهاند ،ابن رشد تقدم وجود غیر متغیر بر وجود متغیر نامیده
است؛ درواقع ابن رشد تقدم وجودی را به جای تقدم ذاتي به کار برده و گفته :آنان که تقدم ذاتي را
مطرح کردهاند ،کم سواد بوده اند! اين در حالي است که اساساً تقدم وجودی يک اصطالح ريشهدار
نیست و خود ابنرشد آن را برساخته است و معنايي جز تقدم ذاتي از آن فهمیده نميشود ،وانگهي
ابن رشد که تقدم خدا بر جهان را از نوع تقدم علت بر معلول نميداند ،چگونه با تقدم وجودی درصدد
تبیین تقدم خدا بر عالم است؟
ديدگاه ابن رشد اگرچه در مورد نوع تقدم علت بر معلول نیست؛ ولي از توضیحات او بر ميآيد که
کامالً نظر ابنسینا را پسنديده ،اما با تعبیر ديگری ـ يعني تقدم وجودی ـ از آن ياد ميکند .وی
مفهوم زمانِ ابنسینا را نیز پذيرفته و به ابتکاری بودن آن اذعان داشته است ،آنجا که در مسئله
نخست ميگويد :زمان ،کم همه کمها يا امتداد همه امتدادهاست و بر هرچه حادث است ،تقدم
وجودی دارد .تا آنجا که مي گويد اين طريقه ابن سینا در اثبات زمان است که تا اندازهای هم مشکل
است(همان ،ص.)113
ابنرشد در مسئله پانزدهم و شانزدهم به بعضي از مباحث مربوط به افالک در فلسفه ابنسینا
ميپردازد؛ در مسئله پانزدهم بر عقیده ابن سینا در تأثیر افالک بر بقای موجودات زمیني صحه
مي گذارد و ديدگاه نقدی غزالي را رد ميکند(همان ،ص ،)591اما در مسئله شانزدهم که سخن از تطابق
عقول و نفوس مربوط به افالک با مالئکه در لسان دين است ،بخشي را ميپذيرد و بخشي را رد
ميکند(همان ،ص.)501- 500
6ـ مباحث دینپژوهی
دينپژوهي و عرفانپژوهي از ويژگي های حکمت سینوی است؛ اين خصیصه جزء فلسفهورزی اوست
و اين يکي از اسباب تفاوت فلسفه او با ارسطو و نیز ماندگاری بسیاری از مباحث فلسفي او در تاريخ
فلسفه است .ابنرشد در کتاب تهافت التهافت چهار موضوع وحي ،معجزه ،علم غیب و رؤيا را به
مناسبت نقدهای غزالي پیش کشیده و در مسئله شانزدهم مورد بحث قرار داده است .وی در اين
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مواضع ،متذکر شده است که تنها ديدگاه خاص ابن سینا چنین است؛ اما هیچگاه به طور تفصیلي ديدگاه
فیلسوف ديگری را مطرح نکرده است؛ زيرا فالسفه متقدم و مشائیان قديم بهجز در مورد رؤيا ،مباحث
ديگر را اساساً مورد بحث قرار ندادهاند .خود او نیز وقتي در اين کتاب و کتاب های ديگر خود به اين
مباحث ميپردازد ،ناچار است در همان چارچوب ديدگاه فارابي و ابن سینا سخن بگويد و احیاناً برای آن -
که سخنش متفاوت با ديدگاه آنان جلوه کند ،با جمله يا تعبیری مخالفت کرده و از تعبیر يا جمله
ديگری استفاده ميکند.
ابنرشد در مسئله شانزدهم وقتي سخن از علم غیب و رؤيا است ،به اين تذکر بسنده ميکند که
اين ديدگاه را جز از ابن سینا از کس ديگری نميشناسیم(ابنرشد ،1982 ،ص)511؛ آن گاه بر آن ايراداتي
وارد ميکند و به مبحث صدور فعل جزئ ي يا کلي از عقول ميپردازد .درباره وحي نیز موضعي مشابه
دارد و تحلیل ابن سینا را منحصر بهفرد خوانده و گفته است آرای قدما چیز ديگری است(همان،
ص)510؛ اما نمي گويد که قدما درباره وحي چه مي گويند .در ادامه مطلب وقتي سخن از امور مرتبط با
وحي ،يعني لوح و قلم است ،قاعده مهمي را مطرح ميکند و ميگويد :پاسخ غزالي از گونه علوم نقلي
است نه عقلي ،و اساساً نبايد در اين کتاب مطرح ميشد .در واقع فلسفه و فالسفه هرچه را در شرع
آمده بررسي ميکنند؛ اگر آن را ادراک کردند ،پس دو ادراک عقلي و نقلي يکي مي شوند و اين مقام
اتم در معرفت است ،اما اگر آن را نفهمند ،قصور عقل انساني را اعالم و بیان ميکنند که تنها شرع
ميتواند آن را بفهمد(همان ،ص.)518
سخن اخیر او ـ درباره اينکه فلسفه به پارهای از امور ديني نميرسد ـ با بحث معجزه مصداق پیدا
ميکند؛ زيرا ميگويد فالسفه قديم درباره معجزه هیچ سخني نگفتهاند ،چون تفحص درباره آن را
الزم نميدانند و معتقدند آن ها نبايد به مسئله فلسفي تبديل شوند!(همان ،ص .)559البته از هیچکدام از
اين فالسفه نام نمي برد و دلیلي هم ذکر نميکند ،مگر اينکه ميگويد اين مسئله هم مثل ساير
مبادی شريعت نبايد مورد تفحص قرار گیرد؛ يعني اموری چون :آيا خدا موجود است ،آيا سعادت
واقعي است؟ آيا فضائل موجودند؟ او اين ها را اموری ميداند که کیفیت وجودشان الهي است و دست
عقل بشری از ادراکشان کوتاه است؛ زيرا اين ها مبادی اعمالي است که انسان به سبب آنها به
فضیلت مي رسد و بنابراين پ یش از رسیدن به فضیلت نبايد به مبادی آن ها پرداخت(همان،
ص159ـ .)150آنگاه ابنرشد ميگويد :درباره علت معجزه هم هیچ فیلسوفي جز ابنسینا را نميشناسم
که بدان پرداخته باشد (همان ،ص .)150وی در اينباره سعي مي کند توجیهي برای تبیین ابنسینا بیابد؛
اما چنانکه خودش به صورت قاعده کلي گفته است که اگر کسي نميخواهد درباره اين امور سکوت
کند ،به همین حداقل بسنده کند ،بـه همین اندازه بسنده ميکند و مي گويد راه تصديق پیامبران چیـز
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ديگری است(غیر از تحلیل فلسفي) .در اينجا پیش از آنکه به نتیجهگیری بپردازيم ،مباحث باال و
فراواني آن ها را در قالب جدول زير ميآوريم .اين جدول ،موضوع ارجاعات به ابنسینا و فراواني هرکدام
را ـ با عالمت() ـ در کتاب تهافت التهافت نشان ميدهد.
جدول ارجاعات ابنرشد به ابن سینا و موضوعات آن در کتاب تهافت التهافت
مسئله

تعداد ارجاع به
ابنسینا

موضوع ارجاع وفراوانی آن

امکان()1؛ حدوث عالم()2؛ تعريف زمان()1؛ وجوب بالذات
1
اول
وبالغیر()1؛ حدوث و بقای نفس()1
حدوث وفساد نفس()1
1
دوم
علیت()0؛ صدور کثرت از واحد ،قاعده الواحد()5؛ زيادت وجود بر
21+2
سوم
ماهیت()1؛ ممکنالوجود نزد ابنسینا()9؛ اجسام سماوی()2؛ تأثیر
ابنسینا بر غزالي()1؛ ديدگاه کلي در مورد تفاوت ابنسینا با
ارسطو در علم الهي()9؛ عنوان مذهب ابنسینا()2
در باره امکان و مفهوم ممکن()2؛ وجوب وامکان()0؛ تقرير ابن -
5+1
چهارم
رشد از وجوب و امکان( )1وجود نفس()1
طريقه ابنسینا درتوحید و تکمله ابنرشد بر آن()0؛ مذهب ابن -
8+1
پنجم
سینا در زيادت وجود برماهیت()9؛ اجسام سماوی()1؛ مذهب
ابنسینا در کثرت()1
وجوب وامکان()1؛ نفي صفات خدا()1؛ علت فاعلي ومادی()1؛
1
ششم
علم خدا به جزئیات()2
مفهوم وجود()9؛ عروض وجود بر ماهیت()1؛ توحید()1؛ نظريه
1
هفتم
عقول()1
وجودشناسي(رابطه وجود وماهیت)()2؛ واجب بالغیر()2؛ برهان
1
هشتم
وجود وامکان()1؛ تقرير ابنرشد از مسئله عروض وجود بر
ماهیت()1
داوری بین غزالي و ابن سینا و جدلي خواندن غزالي()1؛ مفهوم
2
نهم
واهب الصور نزد ابنسینا()1
تقسیم موجود به واجب وممکن()1؛ برهان صديقین()9؛ تقرير
5
دهم
ابنرشد از برهان ابنسینا()1؛ اشاره به حکمت مشرقي
ابنسینا()1؛ وجوب بالغیر(.)1
علم خدا به غیر خود()9؛ تفاوت علم خدا با انسان()9؛ علم خدا به
5
يازدهم
جزئیات()1
رابطه شناخت خدا از خود با شناخت خدا از عالم()1
1
دوازدهم
مسئله وضع در حرکت()1؛ عدم تناهي در حرکت()2
9
پانزدهم
طريقه ابنسینا در تحلیل سبب رؤيا و وحي()2؛ معجزه()1؛ علم
5
شانزدهم
غیب()2؛ تخیل در افالک()2
تجرد نفس()1؛ ابتکار در طرح قوه وهمیه()2
9
هیجدهم
تعدد نفوس()2
2
نوزدهم
 تعداد مباحث10 :؛ تعداد ارجاعات( 31 :تعداد ارجاع با نام32 :؛ تعداد ارجاع با ضمیر يا اسم اشاره در
موضوع مستقل که با عالمت  +نشان داده شده است )0 :مسائل سیزدهم ،چهاردهم ،هفدهم و بیستم
ارجاع به ابنسینا ندارد.
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یافتههای پژوهش
آنچه در دوره تاريخ نگاری فلسفه در دوران اخیر ـ متأثر از روش مطالعات اسالمي در غرب ـ رواج
دارد ،غالباً روايتي از فلسفه ابن سینا را مورد بحث قرار ميدهد که در آن ،وی همچون شارحي از
فلسفه ارسطوست که عناصری از فلسفه افالطون را به آن آمیخته است؛ در اين میان تفاوتي بین
نگرش نويسندگان غربي و بسیاری از نويسندگان مسلمان و يا کشورهای عربي وجود ندارد .اما آيا او
واقعاً در حد يک شارح است يا اينطور نیست بلکه دارای فلسفه مستقل وموسس يک مکتب فکری
است؟ اين مقاله برای پاسخ ،ضمن اشاره به برخي از ديدگاه های نويسندگان معاصر کتب فلسفي ـ در
غرب ودر کشورهای مسلمان ،مالحظات و تبصرههای ابنرشد بر فلسفه ابنسینا را ـ از کتاب تهافت
التهافت ـ مورد بررسي قرار داده است ،تا از طريق انتقادهای ابنرشد به تفاوتهای دو ديدگاه فلسفي
ابن سینا و ارسطو گذر کند و اصل تفاوتها را مالک تمايز دو مکتب فلسفي تلقي نمايد.
ابن رشد در اثر مهم خود ،تهافت التهافت ،همزمان با پاسخ به اشکاالت غزالي ،نزديک به صد بار
از ابنسینا ياد مي کند و در اکثر آن مواقع به تفاوت ديدگاه وی با ارسطو اشاره ميکند و گاهي با
تفصیل به آن تفاوتها ميپردازد .مالحظات ابنرشد را ميتوان از سه ديدگاه مورد بررسي قرار داد:
اصل انتقادهای او به ابن سینا ،پاسخي که ميتوان به انتقاد های وی داد ،و تفاوتي که ميتوان به
سبب آن انتقادها ،بین فلسفه ارسطو و ابن سینا دريافت .اين مقاله تنها سومین ديدگاه را مورد نظر قرار
داده و آن مالحظات را در سه ساحت دسته بندی کرده است :بررسي تعابیر و عناوين کلي که ابنرشد
در خالل بحث های خود ،از فلسفه ابنس ینا دارد؛ مسائل کلي و بنیادی فلسفه ابن سینا که در نظر
ابن رشد ،مبدأ تفاوت ديدگاه او با ارسطو واقع شده است و جزئیاتي که ابن رشد از آن مسائل کلي و
بنیادی به بحث گذاشته است .اين مقاله با شمارش اين مباحث به بیش از پنجاه موضعِ تفاوت بین دو
ديدگاه ،دست يازيده و آن ها را در شش دسته کلي(وجودشناسي ،فاعلیت الهي و مسئله صدور ،خدا و
صفات آن ،علمالنفس ،زمان و تناهي عالم و دينپژوهي) فهرست نموده است .بهعالوه تعابیر کلي
ابن رشد را درباره روش و مکتب ابن سینا ،در بیش از ده موضع يادآور شده است.
مقاله اگرچه در پي بررسي و پاسخ به خردهگیریهای ابنرشد بر ابنسینا نیست ،اما در مواضعي به
آن ها اشاره کرده و نشان داده است که ابنرشد ،آن طور که امثالِ عابد الجابری مي گويند ،در همه
مواضعِ کتاب خود منتقدِ ابنسینا نیست؛ بلکه در مباحث مهمي چون ماهیت زمان ،صفتِ وجوب
وجود ،مفهوم امکان حقیقي و حدوث عالم ،از تفکر ابن سینا بهره مي گیرد و در مواقعي به ابتکارات
فلسفي او اذعان دارد ،بهويژه به حکمت مشرقي ابن سینا اشاره کرده و مباحث وجود را کانونِ آن
دانسته است .باالتر اينکه اگر بخواهیم تحلیل افرادی چون برتوالچي را بپذيريم ،بايد بگويیم اساساً
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ديدگاه های ابنسینا برای ابنرشد يک منبع و معیار است .البته تفاوتهايي که در اين مقاله مورد
اشاره قرار گرفت ،همه اجزای فلسفه ابن سینا را معرفي نميکند؛ اما چارچوبي به دست ميدهد که
ميتوان اصول کلي تمايز فلسفه او را با فلسفه ارسطو بازشناخت .گام بعدی در اينباره ،اين است که
کتاب هايي بسان المحاکمات ـ که در تاريخ حکمت سابقه درخشاني دارد و بین فخر رازی و خواجه
نصیر طوسي در نقد يا دفاع از ابن سینا به داوری پرداخته يا داوری های حکما را گزارش ميکند ـ
نگاشته شود تا بتوان با داوری بین ابنسینا و ابنرشد ،به نقاط روشنتری از تمايز فلسفه ابنسینا و
ارسطو رسید.
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