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چكيده
یكی از گرایشهاي تفسيري مورد توجه مفسّران در فهم قرآن ،تفسير فلسفی است .تكيه بر اصول
عام فلسفی و بهرهگيري از استداللهاي برهانی ،مهمترین ویژگی تفسيرهاي فلسفی بهشمار می-
آید .با مرور در جریان فكر فلسفی درمییابيم که ابنسينا نخستين فيلسوف مسلمانی بوده که به
معناي مصطلح تفسير ،بر برخی آیات و سورههاي قرآن تفسير نوشته است .باور به ماهيت معرفت-
شناسانۀ وحی و از سنخ ادراکات یقينی دانستن آن ،تكيه بر جایگاه قرآن بهمثابۀ منبع معرفت و
تبيين باطنی از آیات ،مهمترین مبانی ابنسينا در تفسير قرآن است .حضور آیات قرآنی در نظام
فلسفی ابنسينا گاه بهعنوان دليل ،گاه استشهاد و گاه اقتباس است .با تعمّق در آثار تفسيري
ابنسينا درمییابيم که تبيينهاي وي از قرآن را نه میتوان یكسره تفسير به معناي مصطلح ناميد و
نه سراسر تأویل تطبيقی .او در تبيين کالم وحی گاهی با توجه به قواعد صحيح و منابع معتبر
تفسيري ،با روشی برهانی به تفسير قرآن میپردازد؛ گاهی نيز با روش تأویلی به تحميل دیدگاهها
و اندیشههاي فلسفی خویش بر آیات قرآن روي میآورد که در مواردي مصداقی از تفسير به رأي
محسوب میشود .در پژوهش حاضر پس از تبيين رویكردهاي دوگانه در ارزیابی تفاسير فلسفی،
ضمن استخراج مبانی تفسيري ابنسينا ،بر مبناي معيارهاي تفسيرپژوهی به روششناسی آثار
تفسيري وي خواهيم پرداخت.
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بيان مسئله
قرآن کریم با توجه به جامعیت و ابعاد گوناگونی که دارد شاخصترین منبع معرفتی در حوزۀ اندیشۀ اسالمی
است که بر دانشهای بسیاری تأثیر گذاشته و موجب بالندگی آنها بهویژه در حوزۀ علوم اسالمی شده است.
در این میان ،اندیشههای عمیق فلسفی و عرفانی مرهون الهامبخشی کتاب وحی است .برخی از مروجان
حكمت متعالیه ،به دلیل رابطۀ درهمتنیده میان وحی الهی و فلسفۀ اسالمی ،ضمن تأکید بر آنكه طرح و
شكل فلسفه اسالمی بهواسطۀ وحی قرآنی متعین شده است ،بر این باورند که قرآن منبع و منشأ الهام فلسفۀ
اسالمی است .همچنین غالب مطالب فلسفۀ اسالمی ،رازگشایی دو کتاب مهم وحی ،یعنی قرآن و جهان
هستی [کتاب تشریع و تكوین] است(نصر ،1376 ،ص.)7
پس از تبیین الهامبخشی و تأثیرگذاری قرآن بر بالندگی فلسفۀ اسالمی ،باید به ضرورت بهرهگیری
از رویكرد فلسفی در تعمیق فهم بهتر و کشف الیههای عمیقتر قرآن توجه کرد .بهبیاندیگر ،باآنكه
قرآن اساساً منبعی وحیانی و دینی است نه فلسفی ،با رعایت برخی قواعد دقیق دارای قابلیت تفسیر از
بعد فلسفی است .شاهد این مدعا ،وجود موضوعاتی در قرآن است که خارج از حوزۀ حس و تجربهاند و
دستیابی به مفاهیم آنها نیازمند ژرفاندیشی و تحلیلهای عقالنی است .با مقایسۀ آیات توحیدی
بهویژه معرفت حقتعالی در قرآن پی میبریم که بسامد دالیل عقلی در اثبات خدا بیش از پرداختن به
پدیدههای طبیعی است .دالیل عقلی نیز خارج از حوزۀ حس و تجربه است .برایناساس ،در تبیین
موضوعات الهیاتی قرآن ،سهم روشهای عقلی که متكی بر تعمق فلسفی است ،بیش از روشهای
حسی و تجربی است .استاد مطهری در تبیین این دو روش چنین مینویسد :حقیقت این است که میزان
کمكی که مطالعه در آثار آفرینش میتواند بكند نسبت به مسائلی که صریحاً قرآن کریم آنها را عنوان
کرده ،اندک است .قرآن مسائلی را در الهیات مطرح کرده که بههیچوجه با مطالعه در طبیعت و خلقت
قابل تحقیق نیست(مطهری ،1354 ،ص.)51
وجود این ارتباط دوسویه میان آموزههای قرآنی و فلسفی سبب شده است تا ازیکسو ،برخی
اندیشمندان من ابع وحیانی را مبنای محكمی برای تأمالت فلسفی خویش قرار دهند؛ و از سوی دیگر،
از تعمّقهای فلسفی در تبیین دقیقتر مفاهیم قرآنی بهره بگیرند .در این میان ،بهکارگیری فراوان برخی
فیلسوفان از مفاهیم و مبانی و قواعد عقلی فلسفی در تفسیر آیات الهی با استداللهای برهانیِ مبتنی
بر قواعد موردپذیرش در تفسیر ،سبب ظهور «تفسیر فلسفی» در میان سایر گرایشها شد .هرچند حجم
تفاسیر فلسفی بهجامانده از حكما یكسان نیست؛ چنانکه برخی فیلسوفان ،مانند عالمه طباطبایی،
ضمن توجه به ضوابط و اصول تفسیری و با بهکارگیری اصول عام فلسفی ،به تفسیر تمامی آیات قرآن
اهتمام ورزیدهاند .در تفسیر ایشان گرایشهای غیرفلسفی نیز بهفراوانی مشاهده میشود .در مقابل،
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برخی دیگر از فالسفه مانند فارابی و ابنسینا و مالصدرا با انتخاب گزینشی پارهای از سورهها و آیات
قرآنی ،به تببین آموزههای وحیانی میپردازند.

رویكردهاي مختلف پيرامون تفسير فلسفی
اصل بهرهگیری از تحلیلهای عقالنی و روشهای برهانی در تبیین مدلولهای آیات ،موردپذیرش بیشتر
تفسیرپژوهان است؛ دلیل این امر نیز وجود آیاتی است که دربارۀ معرفی خداوند متعال ،تبیین ذات ،صفات
و رابطۀ آنها ،جبر و تفویض ،خطاهای منسوب به انبیا ،قضا و قدر و غیره است .در این میان ،بهرهگیری
از نیروی عقل در جمعبندی آیات همراه با توجه به لغت ،روایات و استنباط از آنها جهت تبیین مفاهیم و
مقاصد آیات غیر از بهرۀ ابزاری از براهین و قرائن عقلی در تفسیر برای روشن کردن مفاهیم و مقاصد
قرآن است .نتیجۀ کاربرد نخست عقل ،همان روش تفسیر عقلی نظری(اجتهادی) است؛ حالآنكه نتیجۀ
کارکرد دوم عقل ،همان روش تفسیر عقلی برهانی است .کارکرد مجتهدانۀ عقل در همه روشها و
گرایشهای تفسیری وجود دارد و منحصر به گرایش فلسفی نیست .حال آنكه بهرهگیری از شیوۀ عقلی
برهانی اغلب در تفاسیر فلسفی نمایان است .چنین روشی در توان هر مفسّری نیست؛ زیرا «مفسّری که
میخواهد تفسیر عقلی برهانی ارائه کند ،باید بهقدر کافی با برهانهای عقلی آشنا باشد و مقدمات(عام)
منطقی و فلسفی آن را بداند و شرایط برهان و مغالطه را رعایت کند .همچنین الزم است با مسئله توهّم
تعارض عقل و دین و موارد تعارض تفسیر عقلی و نقلی و راهحلهای آن آشنا باشد»(رضایی اصفهانی،1381 ،
ص.)132

عدم تبحر تمام مفسّران در بهکارگیری روش تفسیر عقلی برهانی از یکسو و عدم قابلیت اجرایی آن
در تمامی آیات قرآن از سوی دیگر ،سبب شده است تا برخی صاحبنظران با رویكردی منفی و تردیدآمیز
به نقد جریان تفسیر فلسفی بپردازند .عمده اشكال این افراد که اغلب از مخالفان فلسفه نیز محسوب
میشوند ،تأویلهای نادرست و دیدگاههای خارج از قواعد تفسیری است .در مقابل این رویكرد بدبینانه،
مفسّران و محققان متبحر فلسفه بهویژه مروجان حكمت صدرایی ،ضمن تأکید بر ضرورت تعمّق فلسفی
در تبیین آیات ،عقل فلسفی را عقل برهانیِ مبتنی بر مقدمات کلّی صادق ،ضروری و یقینی میدانند.
ازنظر آنان چنین عقلی از مغالطۀ وهم و تخیّل مصون است و با اصول و علوم متعارف خویش میتواند
اصل وجود مبدأ جهان و صفات و اسمای حسنای او را به اثبات رساند(جوادی آملی ،1388 ،ج ،1ص169ـ.)170
بنابراین وجود پیشفرضهای بهطور کامل متضاد سبب شده است تا صاحبنظران قرائت یكسانی از
تبیین جریان تفسیر فلسفی نداشته باشند.
در مقام جمع این دو دیدگاه میتوان دو گونه تعریف از تفسیر فلسفی را بیان کرد:
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گونۀ نخست :دستیابی به مفاهیم عمیق و مقاصد اساسی قرآن با بهرهگیری از استداللهای
برهانی و اصول عام فلسفی ،بهگونهای که مطابق قواعد صحیح و منابع معتبر تفسیری باشد و در آن
آرای فلسفی بر قرآن تحمیل و تطبیق نشود .اینگونه از تفاسیر پسندیده هستند و مصداقی از روش
تفسیر عقلی برهانی محسوب میشوند .در حقیقت این روش با هدف جمع میان مفاهیم صحیح آیات
قرآن و قوانین فلسفى و ایجاد هماهنگى میان آن دو به کار گرفته میشود؛ ازاینرو مىتوان فلسفهای
قرآنى یا دینى و اسالمى ارائه داد .چنانکه برخی چنین شیوهای را به «قرآنیکردن فلسفه» تعبیر
میکنند(عابدی و طیبحسینی ،1396 ،ص .)501در حقیقت در چنین روشی ،مفسّر دالیل عقلى و شرعى را
جمع میکند و هرگونه تعارض میان آنها را از بین میبرد.
گونۀ دوم :تطبیق و تحمیل دیدگاهها و اندیشههای فلسفی بر آیات قرآن ،بدون بهرهگیری از قواعد
صحیح و منابع معتبر تفسیری .اینگونه از تفسیر در حقیقت همان «فلسفى تفسیرکردن قرآن» است(همان).
از نظر محققان نتیجۀ چنین روشی ،تنزّل نصوص دینى در برابر فلسفه و فراتر از آن ،تغییر دادن مفاهیم
حقیقى آیات قرآن و دورشدن از مقصود شریعت خواهد شد .درواقع این نوع تفسیر ،تحمیل رأى بر قرآن
و از مصادیق «تفسیر به رأى» خواهد بود(علویمهر ،1381 ،ص .)352بهبیاندیگر ،ثمرۀ این رویكرد بهجای
قرآنیکردن فلسفه و روش فلسفی در قرآن ،ارائه یک قرآن فلسفیِ منطبق با یكی از فلسفهها یا
عقالنیتهای رایج خواهد بود که درنهایت تأویل و تطبیق بهنحو فراگیری به تفسیر آیات راه مىیابد.
برخی در همین راستا با رویكرد منفی به فلسفۀ یونانی بهعنوان منشأ فلسفه ،معتقدند چنین روشی تالش
صرفاً عقلى در تأویل آیات براى استخراج مقاصد اساسى آیات با هدف تطبیق نظریات فلسفى یونان با
قرآن و مستندساختن آراى فلسفى به آیات قرآنى است(ایازی ،1373 ،ص.)64
بر اساس دستهبندی فوق نمیتوان بهطور کامل با نگاهی منفی و تردیدآمیز دربارۀ گرایش تفسیر
فلسفی حكم کرد .در این میان ،چنانچه مفسّر با بهرهگیری از اصول عام فلسفی و استداللهای برهانی
به ژرفاندیشى در استخراج معانى آیات و ادراک مقاصد اصلی قرآن بپردازد ،بهگونهای که مطابق قواعد
صحیح و منابع معتبر تفسیری باشد؛ چنین تفسیری مورد اتهام واقع نمیشود؛ هرچند امكان دارد مانند
سایر گرایشهای تفسیری که بهطور کامل بشری و غیرمعصومانه است ،در استنباط اغراض الهی دچار
خطا شود.

ارزیابی روش تأویل و تطبيقِ تفاسير فلسفی
درخصوص ارزیابی روش تأویلی تفاسیر فلسفی باید به انواع تأویل و قواعد آن توجه کرد .چنانکه به
صورت کلی تأویل آیات قرآن به دو گونۀ صحیح و باطل دستهبندی میشود .تأویل صحیح با رعایت
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قواعد تأویل و برحسب ضرورت انجام میگیرد و مطابق با مضامین آیات و روایات و دالیل عقلی
است(شاکر ،1376 ،ص .)260برای نمونه پیرامون رؤیت خداوند ،مفسّران شیعه ضمن تأکید بر امتناع رؤیت،
آن را بر دالیل عقلی و نقلی استوار و به نحوهای از توجه خاص قلبی و شهودی تأویل میکنند(طباطبایی،
1417هـ ،ج ،3ص43ـ .)44دلیل امتناع عقلی رؤیت خداوند نیز ازآنروست که الزمۀ دیدن ،پذیرش جسمانیت
و مكانمندی برای خداست که نتیجۀ آن چیزی جز محتاج و محدود بودن پروردگار نیست؛ وقتی هم که
خداوند محتاج و محدود باشد ،دیگر نمیتواند غنی بالذات و المتناهی باشد.
در مقابل رویكرد فوق ،این نظر وجود دارد که چنانچه مفسّری بر پایۀ دیدگاهها و مبانی فلسفی خویش،
آیهای را بدون دلیل نقلی و عقلی ،بر معنای خالف ظاهر آن حمل کند ،به تأویل باطل ،تطبیق مبتنی بر
سلیقۀ شخصی و تفسیر به رأی گرفتار شده است؛ زیرا تفسیر به رأی در اصطالح عبارت است از :حمل
لفظ برخالف معنای ظاهری ،بدون دلیل(انصاری1420 ،هـ ،ص)35؛ استقالل در تفسیر و اعتماد مفسّر به رأی
خود بدون مراجعه به غیر [از کتاب و سنت](طباطبایی1417 ،هـ ،ج ،3ص)77؛ تفسیر قرآن بدون درنظرگرفتن
معیارها و اصول و علوم متعارف عقلی و مطابقنبودن تفسیر با خطوط کلی خود قرآن(جوادی آملی،1388 ،
ج ،1ص)177؛ استبداد به رأی خویش در مقابل سیرۀ عقال(معرفت ،1377 ،ج ،1ص.)69
بنابراین تأویلِ باطل افزون بر اینكه مفسّر را از معنای واقعی متن دور میکند ،منشأ فتنه و انحراف در
جامعه میشود .بیتردید گرهزدن تفسیر قرآن به تطبیق و تأویل به لحاظ روشی ،در معرض این آسیب
است که متن ،داللت خود را پنهان کند و مفسّر بهجای جستوجوی مفاد متن ،دغدغۀ تثبیت اندیشهها و
آرای خود را داشته باشد .پیرامون تفاسیر فلسفی نیز اگر فیلسوف تنها درصدد الهامگرفتن از آیات برای
پذیرش و تأیید ضمنی اصول و قواعد و آرای فلسفی خود نباشد ،بلكه بهنحوی نظر خود را مفاد آیه جلوه
دهد ،یا مفاد آیه را حكایتگر یا مبتنی بر نظر فلسفی خود قلمداد کند ،زمینۀ آسیب فراهم خواهد شد .افزون
بر صعوبت تبیین چگونگی داللت آیات بر نظر فلسفی و دشواری اسناد آن به قرآن ،با توجه به تغییرپذیری
آرای فلسفی و امكان خطا در آنها ،این آسیب نیز وجود دارد که در هر دورهای مفاد آیات را با یافتههای
متغیر بشری هماهنگ سازیم(دیرباز و اسعدی ،1394 ،ص409ـ.)410

معرفی تفاسير ابنسينا
با دقت در تاریخ فلسفۀ اسالمی میتوان پی برد که نخستین فیلسوفی که بهصورت روشمند و به معنای
مصطلح تفسیری به تفسیر برخی از آیات و سورههای کوتاه قرآن پرداخت ،ابنسینا بود .هرچند پیش از
وی در آثار کندی و فارابی بهطور بسیار مختصر و بهصورت اشارهای ،در ضمن مباحث فلسفی ،از تفسیر
برخی آیات سخن به میان آمده است(شریف ،1367 ،ج ،1ص .)601تفاسیر ابنسینا باوجود مختصر و محدود
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بودن ،بر فالسفه و متكلمان پس از خود تأثیری شگرف ایجاد کرد؛ بهگونهای که میتوان او را مبتكر و
نظریهپرداز اصلی تفسیر فلسفی نامید .بهطورکلی آثار تفسیری ابنسینا را میتوان به سه نوع متفاوت
دستهبندی کرد:
گونۀ نخست :آثاری مستقل در قالب تکرسالهها و تفسیر برخی سورهها و آیههای قرآن .این آثار
از نوع تفسیر مصطلحاند و ابن سینا در آنها در قامت یک مفسّر قرآن ظاهر شده است .رسائل تفسیری
بهجایمانده از ابنسینا که تاریخ نگارش آنها مشخص نیست ،عبارت است از :تفسیر کامل سورههای
توحید و اعلی و ناس و فلق ،رسالۀ نیروزیه فی معانی الحروف الهجائیه درزمینۀ تفسیر و تأویل حروف
مقطعه موجود در آغاز برخی سورهها و بیان اسرار آنها؛ رسالهای در تفسیر آیات  11و  12سورۀ فصلت.
گونۀ دوم :تفاسیر ضمنی و استطرادی از برخی آیات قرآن در البهالی مباحث فلسفی .این نوع
تفاسیر پراکنده و کوتاه و بهتناسب موضوع ارائه شده است .مواجهۀ ابنسینا با چنین آیاتی از نوع
استشهاد و بهرهگیری از آنها در تأیید و تقویت مباحث فلسفی است .نمونهای از این تفاسیر پراکنده و
استطرادی عبارت است از :تفسیر آیۀ نور ،آیۀ  17سورۀ حاقه ،آیۀ  18آلعمران ،آیۀ  50طه و  78شعراء،
آیۀ  44حجر و موارد دیگر.
گونۀ سوم :استناد به معنای ظاهری آیات و پرهیز از هرگونه تفسیر .مواجهۀ ابنسینا با چنین
آیاتی از نوع اقتباس و استشهاد از آیات در ضمن طرح مباحث به مناسبتهای گوناگون است .او در این
موارد بهصرف اندکی تناسب محتوایی میان قرآن و پارهای از مسئلههای فلسفی ،به برخی از آیات
استناد میکند ،بیآنكه تفسیری از آنها ارائه دهد .برخی استنادهای ابنسینا به آیات قرآن عبارت است
از 35 :کهف 193 ،شعراء 52 ،شوری 3 ،زمر 50 ،قمر 22 ،انبیاء و موارد دیگر(ابنسینا1427 ،هـ ،ج،2
ص219؛ مهدوی ،1333 ،ص40؛ خرمشاهى ،1377 ،ص795 ،738؛ حكمت ،1384 ،ص170؛ محمدی،1392 ،
ص102ـ.)105

مبانی ابنسينا در تفسير قرآن
 .1ماهيت معرفتشناسانه در تبيين وحی
ابنسینا با تأثیرپذیری از فارابی برای وحی ماهیتی معرفتشناسانه قائل است و آن را از سنخ ادراکات
یقینی محسوب میکند .او با تحلیل نظام ادراکی و کیفیت ادراک آدمی سعی در تبیین فلسفی وحی
دارد .شیخالرئیس تبیین وحی را با متناسب و همسنخ دانستن آن با مدرکات عقلی شروع میکند .در نظر
وی ،تمام معارف ازجمله معلومات عقلی و وحی افاضۀ عقل فعال است که شخص از طریق آن به معلومات
آگاه میشود .در این میان نیز استعداد نفوس برای دریافت فیض عقل فعال به دو گونه است :استعداد
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ناقص که پیش از تعلیم و اکتساب و فكر است؛ استعداد تام که پس از تعلیم و اکتساب و فكر است(ابنسینا،

1404هـ ،ص218؛ حاجیان ،1393 ،ص .)40بااینحال ،ابنسینا برخالف فارابی که عقل فعال را تنها منشأ وحی
میداند ،کلیات وحی را افاضۀ عقل فعال به نفس نبی و جزئیات آن را ناشی از فیض نفوس فلكی به نفس
مستعد نبی میداند(مالیری ،1393 ،ص41ـ.)42
ابنسینا در جهت تحلیل فلسفی از وحی ،شرایط سهگانهای را برای پیامبران در دریافت وحی ذکر
میکند که عبارت است از:
 .1شدّت قوۀ حدس :ازنظر او ،نیروی حدس پیامبر باید بهحدی باشد که بدون نیاز به تفكر و آموزش،
معلومات را از عقل فعال دریافت کند(ابنسینا ،1363 ،ص116ـ .)117در باور شیخالرئیس ،نفس ناطقه وقتی
به باالترین مرتبۀ کمال برسد ،به شدّت صفا پیدا کرده و به مبادی عقل فعال دسترسی پیدا میکند؛
بهگونه ای که همۀ صور موجود در عقل فعال در نفس او منعكس میشود .در آن صورت صاحب «قوۀ
قدسیه» خواهد شد که محل نزول وحی است(همو1404 ،هـ ،ص212؛ همو ،1326 ،ص.)46
 .2شدّت قوۀ تخیل :ابنسینا معتقد است نیروی متخیلۀ پیامبر باید بهحدی قدرتمند باشد که علوم و
معارف دریافت شده برای او تجسم یافته ،تا حد مشاهده و استماع تنزّل یابد .از نظر وی ،نفس پیامبر
در اثر اتصال به عقل فعال ،علم غیب را از فرشته وحی(عقل فعال) دریافت میکند و قوه متخیله ،این
حقایق وحیانی دریافت شده را بهصورت حروف و اشكال مختلف تصویر مینماید .سپس این صور و
اشكال در لوح حس مشترک منطبع و مشاهده و استماع میشود(همو ،1363 ،ص.)117
 .3شدّت قوۀ متصرفه :در نظر ابنسینا نفس متحرکۀ پیامبر باید بهحدی باشد که بهواسطۀ آن در
مواد و عناصر عالم دخل(همان ،ص.)121

 .2جایگاه قرآن بهمثابۀ منبع معرفت
براساس آثار ابنسینا میتوان گفت که وی دین و قرآن را یكی از راههای کسب معرفت برمیشمارد.
شاهد این مدعا آن است که بوعلی ضمن اعتراف به غیرقابل اثبات بودن معاد جسمانی از منظر فلسفی،
آن را از منظر نقلی اثبات شده میداند .او در رسالۀ اضحویه ضمن ممتنعدانستن معاد جسمانی ،قائل به
لزوم تأویل چنین متونی در شریعت است(ابنسینا ،1382 ،ص)105 ،98؛ بااینحال ،معاد جسمانی را بهصورت
تعبّدی میپذیرد و بر اثبات نقلی آن تأکید میورزد .در نظر او ،تنها راهی که برای اثبات معاد جسمانی
پیشرو قرار دارد ،تكیه بر خبر انبیا و شرع مقدس است(همو1404 ،هـ ،ص423؛ همو ،1379 ،ص.)628
ابنسینا تأکید دارد که ارزش معرفت حاصل از آموزههای وحیانی و دینی مطابق عقل است .در نظر
او ،حتی اموری که عقل از اثبات آنها عاجز است و دین بر آنها صحه گذاشته ،خالف عقل نیست؛ بلكه
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دین در اینجا متمم عقل ،و معرفت حاصل از آن یقینی است .وی پیرامون معاد جسمانی ضمن تصریح
بر آنكه این مسئله بهطور عقلی قابلاثبات نیست؛ بر این باور است که بهواسطۀ شریعت الهی که نهتنها
مخالف عقل نیست ،بلكه متمم آن است ،میتوان آن را اثبات و نسبت به آن یقین حاصل کرد(همو،
 ،1326ص115ـ.)116

باآنكه نظام فلسفی شیخالرئیس بر عقل و استدالل تكیه دارد و برهان ـ دربردارندۀ مقدمات یقینی
که به نتایج یقینی میانجامدـ یگانه روش حقیقی فلسفه قلمداد میشود(همو ،1379 ،ص)126؛ بااینحال
در مباحث معرفتشناسی و ارزششناسی که بهترتیب بیانگر منابع معرفت و امور مرتبط با سعادت انسان
است(سراج و رهبر ،1392 ،ص ،)92 ،85قرآن منزلتی ویژه نزد ابنسینا دارد .چنانکه در نظر وی ،معارف
وحیانی و آموزههای شریعت بهعنوان یكی از برجستهترین عوامل سعادت انسان و همپایۀ عقل ،تلقی
شده است .او چنین سعادتی را باالتر از هر سعادت و لذت دیگری دانسته است و آن را کاملترین
سعادتهای کسبشده برای انسان بهشمار میآورد(ابنسینا ،1379 ،ص.)115

 .3تفسير باطنی از آیات قرآن
ازنظر برخی محققان ،سنّت اسالمی(قرآن و سنّت) ،سنّت اسماعیلی و شیعی و سنّت متافیزیكی (ارسطو،
افالطون ،نوافالطونیان و فارابی) سه سنّتی بودند که شاکلۀ فكری ابنسینا را در یک تعامل مستمر
صورتبندی میکردند و متافیزیكی خاص برای وی ساخته بودند که هرمنوتیک کتاب و سنّت ابنسینا را
تحتتأثیر قرار میدادند(نصر اصفهانی ،شانظری و امامی جمعه ،1396 ،ص .)73در این میان ،تأویلها و اشارههای
باطنی ابنسینا از برخی آیات قرآن دقیقاً متناسب با گفتمان اسماعیلیه است ،چراکه پدر و برادرش اسماعیلی
مذهب بودند .ابنسینا خود بر آن تصریح دارد که بر اثر حضور در جلسات بحث و گفتوگوى اسماعیلیان،
متوجه علوم عقلى شده است(ر.ک :شاکر ،1376 ،ص258؛ محمدی ،1392 ،ص110؛ علیمحمدی ،بیتا ،ص.)5
با دقت در آثار تفسیری ابنسینا نیز درمییابیم که وی اصل تأویل را مبنای تفسیر خویش از قرآن قرار
داده و بهعنوان ابزاری مهم در پیوند ظاهر و باطن شریعت بهشمار آورده است .در نظر او ،حقیقت غیبی
درصورتیکه از طریق وحی نازل شود ،نیازمند تأویل است(ابنسینا1400 ،هـ ،ص .)225در حقیقت او با کاربستِ
تأویل ،حقایق وحیانی را با مبانی عقالنی تبیین میکند .هرچند در نظر شیخالرئیس این شیوه بهطور کامل
اختصاصی و الهامی است ،چراکه قرآن سراسر اسراری است که جز خواص ،دیگران از درک آن عاجزند.
چنانکه در آغاز رسالۀ النیروزیه بحث از تفسیر حروف مقطعه را مربوط به حكمت الهی دانسته و این بحث
را از پیچیدهترین مسائل حكمت و دین به حساب آورده است(ابنسینا ،1326 ،ص134ـ .)135در ادامه نیز بر
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مبنای نظام فلسفی و با تطبیق حروف ابجد بر موجودات ،به تبیین حروف مقطعه میپردازد .بر این اساس،
رویكرد ابنسینا به نصوص قرآن ،مانند اسماعیلیه ،رمزی و باطنی است.
در نظر ابنسینا ،قرآن سراسر رموز و اسراری است که پیامبر(ص) بهوسیلۀ آن به حقایقی دور از فهم
عموم مردم و خارج از توان درک آنان ،اشاره کرده است .پیامبر(ص) بهوسیلۀ آنچه مردم توان درک آن
را دارند ،به این حقایق اشاره کرد و آنچه عموم مردم توان درک آن را ندارند و فقط خواص آن را درک
میکنند ،از آنان پنهان کرد(ذهبی ،1396 ،ج ،2ص425ـ .)426وی در رسالۀ فی اثبات النبوات و تأویل
رموزهم و امثالهم چنین میگوید« :بر نبی شرط و الزم است که کالمش رمز و الفاظش اشاره باشد؛
چنانکه افالطون در کتاب نوامیس میگوید :کسی که از معانی رموز پیامبران آگاه نباشد ،به ملكوت
الهی نمیرسد .همانگونهکه فالسفه و اندیشمندان بزرگ یونان در کتابهایشان از رموز و اشارات
استفاده میکردند و اسرار خود را درون آن قرار میدادند؛ مانند فیثاغورث ،سقراط و افالطون و دیگران.
این امر برای حضرت محمد(ص) نیز ممكن نبود که یک عرب بیابانی خشک را بر علم آگاه سازد؛ چه
رسد به همۀ انسانها ،چراکه وی بهسوی همه انسانها مبعوث شده بود»(ابنسینا ،1326 ،ص124ـ.)125

روششناسی تفاسير ابنسينا
 .1روش تفسير عقلی ـ برهانی
با دقت در آثار تفسیری ابنسینا میتوان مواردی از تفسیر قرآن را یافت که در آنها بر مبنای قواعد
تفسیری ،مانند توجه به معنای لغوی واژهها و توجه به ظهور نهایی یا مستقر کالم (دستیابی به مراد
جدّی متكلم با مراجعه به قرینههای منفصل) و درنظرگرفتن سیاق و بافت کالم ،به مفاهیم عمیق و
مقاصد اساسی آیات قرآن دست یافته است .او در این موارد با بیانی فلسفی ،از استداللهای برهانی و
اصول عام فلسفی در جهت تفسیر آیات بهره گرفته است .چنین مواردی چون بر قواعد صحیح و منابع
معتبر تفسیری متكی شده و در آن ،آرای فلسفی بر قرآن تحمیل نشده است ،گونهای از تفسیر محسوب
میشود .روش نظری ـ ادبی و نظری ـ تجربی و نظری ـ فلسفی مهمترین گونههای روشهای
تفسیری است که ابنسینا در تبیین آیات از آنها بهره گرفته است .باوجود شواهد بسیار متقن در
تفسیرانگاریِ برخی نگاشتههای قرآنی ابنسینا ،برخی محققان تمامی آثار تفسیری وی را یكسره تأویلی
و تطبیقی میدانند .ازنظر آنها« ،تفسیر فلسفی ابنسینا از نوع تطبیق قرآن با فلسفه است و بهجای آنكه
تفسیر باشد ،تطبیق و هماهنگکردن قرآن با فلسفه است؛ تا آنجا که گویا قرآن یک متن فلسفی است
و ابنسینا شارح آن است»(وکیلی ،گودرزی و امانی ،1391 ،ص .)142برخالف این دیدگاه در این بخش ،با
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بازشماری روشهای سهگانۀ تفسیر عقلی ـ برهانی ابنسینا مشخص خواهیم کرد که بخش فراوانی از
نگاشتههای قرآنی وی در زمرۀ تفسیر محسوب میشود نه تطبیق.
1ـ .1روش نظري ـ ادبی
ازآنجاکه خداوند لغت عرب را ابزار و قالب نزول در میان بشریت قرار داده است و تفهیم و تفاهم نیز
با زبان و گفتار صورت میپذیرد ،توجه به معانی لغوی و مفاهیم مفردات قرآن ،نخستین قاعده و اصل
الزم در تفسیر بهشمار میآید .ابنسینا نیز با توجه به چنین قاعدهای مانند بیشتر مفسّران در مواردی به
تحلیل لغوی مفاهیم قرآنی پرداخته است ،هرچند برخالف آنان بالفاصله پای زبان فلسفی و مبانی خاص
فلسفی خویش را به میان میکشد و از لغت در تحلیل فیلسوفانه استفاده میکند .برای نمونه در تفسیر
عبارت «ال شَرْقِيَّةٍ وَ ال غَرْبِيَّةٍ»(نور )55 ،میگوید« :شرق» در لغت جایی را گویند که نور از آن شروع به تابش
میکند و «غرب» جایی را گویند که نور در آن غروب میکند .همچنین شرق استعاره از جایی است که
نور وجود دارد و غرب ،از جایی که نور وجود ندارد(ابنسینا ،1326 ،ص126ـ.)127
ابنسینا در تفسیر سورۀ اخالص افزون بر تحلیل برهانی و فلسفی ،رویكردی ادبی و واژهشناسانه نیز
داشت؛ چنانکه در تبیین واژۀ «صمد» در آیه «اللَّهُ الصَّمَدُ»(اخالص )2 ،چنین مینویسد :صمد در لغت به
دو معناست :نخست کسی که بطن و درون ندارد و دیگری ،سرور و آقا .معنای نخست سلبی است و اشاره
به نفی ماهیت از خداوند دارد؛ زیرا هر چیزی که ماهیت داشته باشد ،درون و باطن خواهد داشت .در
مقابل ،هر موجودی که باطن نداشته باشد ،در ذاتش ماهیت و اعتباری غیر از وجود نیست و چنین موجودی
قابلیت عدم ندارد؛ بنابراین خدای صمد حق از جمیع وجوه ،واجبالوجود مطلق است .بنا بر تفسیر دوم،
معنای صمد(ایجابی و) اضافی است .او سرور تمامی موجودات یعنی مبدأ آفرینش تمامی آنهاست .ممكن
است هر دو تفسیر مراد آیه باشد؛ یعنی «خدا بودن» عبارت است از مجموع این سلب و ایجاب(ابنسینا،
1400هـ ،ص317ـ318؛ همو1425 ،هـ ،ص23؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص257ـ.)258

1ـ .2روش نظري تجربی
ابنسینا یكی بزرگترین طبیعیدانان و پزشكان عصر خویش بوده و اندیشههای وی در سالهای
متمادی تأثیرگذار بوده است .بر اساس دیدگاه محققان ،کتاب قانون بهعنوان مبسوطترین اثر ابنسینا
در طب ،قرنها موردتوجه طبیبان اسالمی و اروپایی بوده است .او در این کتاب بحثهایی دربارۀ
روانشناسی و روانپزشكی دارد که واقعاً مایه تعجب است(نجاتبخش اصفهانی ،بیتا ،ص4ـ .)5با مراجعه
به آثار تفسیری شیخالرئیس درمییابیم که ایشان از علوم طبیعی زمان خویش در تبیین آیات بهره

برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابنسینا 99 

گرفته است .هرچند مبانی بسیار از آن علوم در سدۀ معاصر مورد خدشه و انتقاد جدّی قرار گرفته است.
در این میان ،برخی اشارات علمی ابنسینا به جهت رعایت ضوابط تفسیری ،در قلمرو تفسیر علمی قرار
میگیرد و نمیتوان آنها را تفسیر به رأی تلقی کرد.
ابنسینا در تفسیر آیه «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» (فصلت،
 )11چنین مینویسد« :پروردگار با لفظ دخان به مادۀ آسمان اشاره میکند .دخان جوهر ظلمانی است و
ماده نیز منبع ظلمت است؛ ازاینجهت که منبع عدم است .تعبیر «فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً»
نیز اشاره به این مطلب دارد که مادۀ فلک با مادۀ عناصر دیگر متفاوت است» (ابنسینا1427 ،هـ ،ج،2
ص285ـ286؛ عاصی1403 ،هـ ،ص.)91

شیخالرئیس همچنین در تفسیر سورۀ اعلی ذیل آیات «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ،الَّذي خَلَقَ فَسَوَّى ،وَ الَّذي

قَدَّرَ فَهَدى ،وَ الَّذي أَخْرَجَ الْمَرْعى ،فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى»(اعلی1 ،ـ ،)5وجود خداوند متعال را از راه تأمل در خلقت
حیوانات و گیاهان مستدل میسازد و آفرینش حیوانات را مبتنی بر طبیعتشان نمیداند و نیازمند خالق قادر
مختار میداند .تعابیر وی در این زمینه چنین است :بدانکه مقصود از این آیات ،دو گونه استدالل بر وجود
خداوند حكیم علیم است :نوع نخست ،استدالل به آفرینش حیوانات است؛ چنانکه حیوان مرکب از بدن و
نفس است که در آیۀ «خَلَقَ فَسَوَّى» بدان اشاره شده است .دلیل این استدالل عبارت است از اینكه بدن هر
حیوانی به مقدار معینی تقدیر یافته و این تقدیر همان «خلق» است .همچنین این بدن از اجزاء چهارگانۀ
گرمی و سردی و رطوبت و خشكی تشكیل شده است و هرکدام از این اجزاء بایستی به اندازۀ معینی تقدیر
یافته باشد تا مزاج موردنظر به وجود بیاید؛ زیرا اگر این اجزاء افزایش یا کاستی پیدا کند ،مزاجی که به وجود
میآید ،مزاجی دیگر خواهد بود نه آن مزاج موردنظر ،این همان معنای «تسویه» است.
امّا آیۀ «وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدى» شاهد استدالل به نفس حیوان است و معنای آن این است که خداوند
متعال برای هرکدام از این اعضای مخصوص ،نیروی ویژۀ آن عضو را مقدّر کرده و پسازآن ،این نیروها
را بهعنوان نیروهای کسب منافع و مصالح قرار داده است .بهطور مثال ،برای چشم نیروی دیدن ،برای
گوش نیروی شنیدن و برای معده نیروی هضمکننده قرار داده است.
نوع دوم ،استدالل بر وجود صانع بهوسیلۀ احوال نبات است که با آیات «وَ الَّذي أَخْرَجَ الْمَرْعى ،فَجَعَلَهُ
غُثاءً أَحْوى» به چنین آفرینشی استدالل شده است .علت مقدمداشتن استدالل به احوال حیوان بر
استدالل به احوال نبات نیز دو چیز است :یكی شریفتر بودن حیوان(نسبت به نبات) و دیگری نیز
فزونی شگفتیهای خلقت حیوان نسبت به نبات(ابنسینا1427 ،هـ ،ج ،2ص232ـ233؛ عاصی1403 ،هـ،
ص96ـ.)97
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در پایان نیز در پاسخ به این پرسش اگر گفته شود که خالق و مؤثر در حیوانات و گیاهان ،طبیعت
است و نیازی به باور به وجود خداوند متعال نداریم ،ابنسینا چنین پاسخ میدهد که کار طبیعت در
کیفیت با یكدیگر مختلف نیست ،درحالیکه خلق حیوان دارای جهتها و کارهای گوناگونی است؛
بنابراین نمیتوان آن را به یک فاعل بدون شعور مانند طبیعت نسبت داد(ابنسینا1427 ،هـ ،ج ،2ص.)220
1ـ .3روش نظري فلسفی
در مواردی روش مفسّر بدینگونه است که ضمن پایبندی به ظاهر آیات قرآن ،آنها را با زبان فلسفی
توضیح میدهد .بهبیاندیگر ،در این موارد اهتمام مفسّر پس از وفاداری بر ظاهر آیات و ضوابط تفسیری،
شرحوبسط و مستدلکردن مفاد آیه از طریق مفاهیم و اصول و قواعد فلسفی است .بسیار روشن است
که اگر مبنای موردتوجه فیلسوف به لحاظ تأمالت عقالنی ،پذیرفتنی باشد و با رهنمودها و محكمات
کلی قرآن و روایات در تغایر نباشد ،میتوان از آن بهعنوان یكی از الیههای معنایی آیات دفاع کرد.
روش نظری فلسفی ازآنرو در تفسیر آیات کارآمد است که برخی آیات عمیق اعتقادی قرآن در
فلسفه بررسی میشوند .در مواردی نیز فالسفه با بهرهگیری از مفاهیم فلسفی و استداللهای برهانی
و اصول و قواعد فلسفی به تبیین چنین آیاتی میپردازند .در این میان ،برخی مبانی عام فلسفی بهطور
کامل عقالنی و در محدودۀ بدیهیات و مبتنی بر قواعد متقن استنتاج منطقی هستند .چنین مبانی و
قواعدی مطابق با مقاصد و مدلولهای آیات هستند و بهنوعی تفسیر اجتهادی محسوب میشوند.
ابنسینا نیز بر اساس روش یادشده به تبیین برخی آیات قرآن میپردازد.
شاخصترین روش برهانی و فلسفی ابن سینا در تفسیر آیات در سورۀ اخالص نمایان است .او در
تفسیر آیۀ «لَمْيَلِدْ وَ لَمْيُولَدْ»(اخالص )3 ،ابتدا بر مبنای اینكه احتیاج و استناد همۀ عالم به خداوند
است و او اعطاکنندۀ وجود به جمیع موجودات و فیاض وجود ،با بخشش بر تمامی ماهیات است،
سخن را به آنجا میرساند که صدور مثل از او ممتنع است .در توضیح امتناع صدور مثل از خداوند
نیز چنین می نویسد :شاید به ذهن چنین خطور کند که همان گونه که هویت خداوند متعال ،اقتضای
خداو ندگاری اوست که معنای آن افاضه بر کلّ و ایجاد کلّ است ،شاید از وجود خود ،وجود مثل
خویش را افاضه کند تا آن مثل ،فرزند او باشد .در ادامه در رد این ذهنیت ،نسبت میان مولود و
خداوند را از نوع نسبت پدری و فرزندی نمیداند و چنین نسبتی را بههیچوجه عملی نمیداند؛ چراکه
از خداوند ،مثل او متولد نمی شود ،زیرا هر چیزی که از آن ،مثلش متولد میشود ،ماهیت آن مشترک
میان آن و غیرش است .پس آن چیز جز با ماده و ارتباط با آن مشخص نمیشود و هر چیزی که
مادی باشد یا با ماده ارتباط داشته باشد ،متولد از غیر است .بر این اساس ،تقدیر کالم اینگونه
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میشود که «لَمْیَلِدْ النّه لَمْیُولَدْ» او نمیزاید ،چون متولد نمیشود(ابنسینا1400 ،هـ ،ص318؛ همو،
1425هـ ،ص23ـ24؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص258ـ.)259

ابنسینا با طرح پرسشی مقدّر پیرامون اینكه اگر کسی بگوید کجای این سوره اشاره دارد بر اینكه
خداوند متعال از چیزی متولّد نشده است ،چنین پاسخ میدهد :چون خداوند متعال ،هیچ ماهیت و
اعتباری جز آنكه هویت مطلقه [او ،اوست] ،ندارد و هویت او به ذات خودش است ،بنابراین واجب است
از کسی متولّد نشود وگرنه در این صورت ،هویتش از دیگری گرفته میشود و او [هویت مطلقه] برای
ذات خویش نخواهد بود(همو1400 ،هـ ،ص318؛ همو1425 ،هـ ،ص24؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص.)259
ابنسینا در پایان در مقام نتیجهگیری معتقد است که این محدود و مشخصکردن گستره در قرآن
بهوسیلۀ (لفظ) همسر و فرزند به این شرح بازمیگردد که تولد به معنای جدا شدن چیزی از مثل خود
است و به آنچه مثل ندارد ،گفته نمیشود که فرزند دارد و مثل او از او جدا نخواهد شد؛ زیرا جدا
شدن(انفصال) اقتضای انفعال است و شیء زمانی منفعل میشود که ماهیت نوعیهاش ،متكثر باشد .این
ماهیت نیز به دلیل ماده است و هر چیزی که مادی باشد ،ماهیتش ،هویت او نخواهد بود .در مقابل،
واجبالوجود ،ماهیتش هویت اوست .پس غیری از او متولد نمیشود و او نیز از غیرش ،متولد نخواهد
شد(همو1400 ،هـ ،ص318ـ319؛ همو1425 ،هـ ،ص24؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص259ـ.)260
در توضیح دیدگاه ابنسینا که «هویت حقتعالی را به ذات خودش» یا آنكه «ماهیت واجبالوجود را
هویت او» میداند ،باید گفت این دیدگاه به «عینیت وجود و ماهیت در واجبالوجود» بازمیگردد .با
این توضیح که خداوند برخالف موجودات که مرکب از وجود و ماهیتاند ،وجود محض و بسیط حقیقی
است و هیچ نوع ترکیبی در ذاتش راه ندارد .پذیرش یكی بودن وجود و ماهیت خداوند بهمنزلۀ باور به
اصل منبع فیّاضیت حقتعالی است .ازآنرو که خداوند وجود محض است ،در هر لحظه در حال افاضۀ
وجود به مخلوقات است و ضمن آنكه مخلوقات را ایجاد میکند ،به آنها وجود میبخشد .بهبیاندیگر،
خداوند وجود بینیازی است که وجود همۀ مخلوقات مرتبط با او و متعلق به اوست .در مقابل ،ماهیت
مخلوقات هیچ اقتضایی نسبت به وجود و عدم ندارد و برای موجودیت ،به افاضۀ وجود از دیگری نیازمند
هستند؛ ازاین رو وجود داخل در ماهیت آنها نیست و از خارج بر آنها عارض شده است .در مقابل ،وجود
برای حقتعالی ،عرضی نیست و ماهیتی غیر از وجود و انیّتش نیست؛ درنتیجه ذات او عین وجود است.
تبیین فلسفی ابنسینا در آیۀ «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ»(اخالص )4 ،نیز بهطور کامل نمایان است .او در
تبیین کفونداشتن برای خداوند به آیۀ پیشین اشاره میکند که بر اساس آن ،او از مثل خویش متولد
نشده و مثلش نیز از او متولد نشده است .پس موجودی که از چنین شأنی برخوردار است ،هیچ کفوی
ندارد .در ادامه اهتمام ویژهای در تبیین لفظ «کفواً» میورزد و کفو نداشتن برای خداوند را عدم امكان
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کفو در تساوی و قدرت وجود میداند .ابنسینا در تحلیل عدم امكان کفو در تساوی قدرت وجود برای
خداوند ،تساوی را با دو احتمال بیان میکند:
نخست آنكه برای او مساوی در ماهیت نوعی وجود داشته باشد؛ دوم آنكه مساوق در وجوب وجود
باشد؛ امّا احتمال نخست با بیان «وَ لَمْ یُولَدْ» باطل میشود ،زیرا هر آنچه ماهیتش ،مشترک میان خود
و دیگری باشد ،وجودش مادی است و از غیر خودش متولد شده است؛ درحالیکه او از غیر خودش
متولد نشده است .در بیان احتمال دوم نیز بر این باور است که اگر برای او مساوی در ماهیت جنسیه،
وجود داشته باشد که همان وجوب وجود است ،این با معنی آیه باطل میشود؛ زیرا در این صورت دارای
جنس و فصل است و وجود او از ازدواج حاصل از جنس او که مانند مادر و فصل او که مانند پدر است،
تولد خواهد یافت ،حالآنكه او تولد نیافته است .در پایان نیز بطالن احتمال دوم را بر اساس ابتدای
سوره می داند که بر اساس آن ،هر چیزی که ماهیتش از جنس و فصل تشكیل شده است ،هویتش
برای ذات او نخواهد بود ،امّا او ،اوست(ابنسینا1400 ،هـ ،ص319؛ همو1425 ،هـ ،ص24ـ25؛ همو1427 ،هـ،
ج ،2ص260ـ.)262

ابنسینا در پایان تفسیر سورۀ اخالص مطالبی بهطور کامل برهانی و فلسفی بهعنوان خاتمه ذکر
میکند که بهنوعی بیانگر ترتیب برهانی سوره و نظم منسجم موجود در ترتیب کلمات آن است .ازنظر
وی ،از ابتدای سوره تا «اللَّهُ الصَّمَدُ» در پی بیان ماهیت خداوند و لوازم ماهیت او و وحدت حقیقت اوست
که اصالً مرکب نیست .همچنین از آیۀ «لَمْيُولَدْ» تا «وَ لَمْيَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» در پی بیان این است که
هیچچیزی در نوع و جنس با خداوند برابر نیست .بدینمعنا که تعریف حدّی برای حقتعالی وجود ندارد و
مفهوم واجبالوجود «انیّت محض» است؛ ازاینرو دارای ماهیتی که پس از تكمیل معنای نوع بر آن
عارض میشود ،نیست .همچنین ازآنجاکه جنس از جهتی بخشی از شیء است ،بنابراین ترکیب در ذات
واجبالوجود راه ندارد .حال عدم برابری اشیاء با خداوند نه بهوسیلۀ متولدشدن او از کسی و نه بهوسیله
زاییدن کسی از اوست و نه بهوسیلۀ اینكه کسی در وجود با او برابر باشد .با این حد ،شناخت ذات او کامل
میشود .اگر هدف نهایی از طلب همه علوم شناخت ذات خداوند متعال و صفات و کیفیت صدور افعال او
باشد ،با توجه به اینكه این سوره به شیوۀ تعریض و اشاره ،به همۀ مطالب مرتبط با بحث شناخت ذات
خداوند داللت دارد ،بدون تردید معادل ثلث قرآن خواهد بود(همو1427 ،هـ ،ج ،2ص.)222
آیات ششم تا انتهای سورۀ اعلی از دیگر آیاتی است که ابنسینا با تحلیلی فلسفی به تبیین آنها
پرداخته است .در این میان از آیات یكم تا پنجم مباحث توحید ،از آیات ششم تا پانزدهم مباحث نبوت
و از آیات شانزدهم تا هفدهم ،مباحث معاد را برداشت میکند(ابنسینا1427 ،هـ ،ج ،2ص234ـ245؛ عاصی،
1403هـ ،ص97ـ.)103
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ابنسینا در بخشی از کتاب اشارات و تنبیهات نیز در تبیین برهان صدیقین که مختص حكمای الهی
است ،آن را بهتر از برهان متكلمان و حكمای طبیعی میداند .ازجمله دالیلی که ابنسینا در ترجیح برهان
حكما بدان استناد کرده آیۀ «سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ في أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ
بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ»(فصلت )53 ،است .او در تقریر برهان صدیقین به تفاوت مسیری که
اندیشمندان در اثبات واجبالوجود پیمودهاند ،اشاره میکند .در این میان ،متكلمان از طریق حدوث عالم و
حكماى طبیعى از طریق وجود حرکت بر وجود خداوند استدالل کردهاند .در نظر شیخالرئیس این دو روش،
استدالل از اثر بر مؤثر و راه یافتن از معلول به علت است که فالسفه آنها را «برهان إن و دلیل» مینامند.
در مقابل ،شیوۀ حكمای الهی بدینگونه است که از بررسی حقیقت هستی و بدون وساطت مخلوقات به
واجبتعالی میرسند .به بیان دیگر ،آنها از طریق وجود و اینكه موجود یا واجب است و یا ممكن ،بر اثبات
واجبالوجود استدالل مىکنند .به باور ابنسینا ،روش حكمای الهی در اثبات واجبتعالی ،شریفتر و محكم-
تر از روش متكلمان و حكمای طبیعی است؛ به جهت آنكه حكمای الهی از علت به معلول میرسند،
چراکه با بررسی در احوال هستی به وجود واجب اعتراف میکنند و به نظر آنان وجوب وجود ،دلیلی بر
سایر هستیهای امكانی واقع میشود .این استدالل همان «برهان لم» است که در علم منطق بهعنوان
بهترین استدالل معرفی شده است ،استداللی که از هر نوع خطا و اشتباه مصون است و موجب یقین
میشود .به همین دلیل ابنسینا روش حكمای الهی را روش صدیقین نامیده است .در این میان ،دو مرتبۀ
استدالل به آیات آفاقی و انفسی بر وجود حق و استشهاد بهوسیلۀ حق بر هر چیزی را در سخن خداوند
متعال که فرمود« :سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ في أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْيَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ
عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ» به ازای دو شیوۀ برهان انّی و لمّی قرار داد(طوسی ،1375 ،ج ،3ص67ـ.)68

 .2روش تأویلی تطبيقی
با مراجعه به آثار تفسیری ابنسینا درمییابیم که وی در تبیین برخی آیات قرآن بدون توجه به قواعد
صحیح تفسیری همچون پایبندی به ظاهر آیات ،مبانی و دیدگاههای فلسفی خویش را بر آیات تطبیق
و تحمیل میکند .چنانکه پیشتر مطرح شد این رویكرد ابنسینا در راستای تبعیت از اندیشههای
باطنیان اسماعیلیه در سدههای چهارم و پنجم هجری است .بر اساس این دیدگاه ،حقایق اصلی و
باطنی کتاب الهی در ورای الفاظ ظاهری پنهان ،و طریق دستیابی به این حقایق بهوسیلۀ تأویل که
همان «اساس» است ،میسر خواهد شد(ناصرخسرو ،1338 ،ص .)180در نظر باطنیان اسماعیلیه ،مرتبۀ باطن
بر ظاهر تقدم دارد و باطن ،روح دین محسوب میشود؛ چنانکه ناصرخسرو ،شریعتِ بدون تأویل را
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مانند جسم بیروح میداند(ناصرخسرو ،1348 ،ص .)66او همچنین بر جنبۀ رمزی و مثالی قرآن و شریعت
بهعنوان حكایتکنندۀ حقایق واالتر تأکید میکند و چنین مینویسد« :شریعت ناطق ،همه رمز و مثل
است؛ پس هر که هر مثال را معانی و اشارت نداند ،بیفرمان شود»(همان ،ص .)180برخی محققان در
توجیه رویكرد باطنی اندیشمندان به آیات قرآن در سدههای چهارم و پنجم هجری بر این باورند که
شاید بهظاهر بتوان با این نظر همراهی کرد که اوضاعواحوال زمانه ایجاب میکرد که اندیشمند برای
اعتباربخشی به نظر خود مؤیداتی از کتاب و سنّت بیاورد تا متهم به مخالفت با دین نشود ،ولی آنچه
صواب به نظر میرسد این است که عموم اندیشمندان آن عصر نیز از دل و وجدان به کتاب و سنّت
باور داشتند و مطالبشان را موافق دین و یافتههای نظری خود را تأویل و اسرار آیات و روایات
میدانستند(دیرباز و اسعدی ،1394 ،ص.)386
درهرحال براساس قضاوتی منصفانه و مبتنی بر ارزیابیهای تفسیرپژوهانه میتوان گفت که برخی از
تفاسیر ابنسینا در شمار تفسیر به رأی ،و مبتنی بر سلیقۀ شخصی او است .دلیل این امر نیز ناشی از عدم
توجه به قواعدی چون دستیابی به ظهور نهایی یا مسقر کالم ،سیاق و بافت کالم ،اصل قراردادن
محكمات برای روشنکردن متشابهات و سایر موارد است .ابنسینا در نمط سوم از اشارات بهتفصیل و در
رسالۀ ششم از کتاب تسع رسائل فى الحكمه و الطبیعیات بهاختصار و با رویكردی فلسفی و عرفانی به
تطبیق مراتب عقل نظری با آیۀ نور میپردازد .او در سراسر تفسیر این آیه با شیوۀ تأویلی تطبیقی پیش
رفته است ،بهگونهای که کمترین پیوندی میان ظاهر و معنای باطنی مشاهده میشود.
او در ابتدا در تطبیق مراتب عقل نظری بر آیۀ نور به صورتبندی قوای نفس میپردازد .چنانکه در
نظر او ،قوای نفس انسانی که به نفس ناطقه قدسی معروف است ،دو دستهاند :قوۀ عملی که به صورت
مختار ،در بدن تأثیر میگذارد و در آن تصرف میکند و آن را کمال میبخشد؛ قوۀ نظری که از مافوق
خویش تأثیر میپذیرد و رو بهسوی عقل فعّال دارد و برحسب استعداد نهفته در جوهرش طلب کمال
میکند(طوسی ،1375 ،ج ،2ص351ـ .)352ابنسینا در ادامه عقل نظری را با توجه به فعلیت ادراک و میزان
تقرب به عوالم عقلی و مبادی عالی وجود ،به چهار مرتبۀ عقل هیوالنی ،عقل بالملكه ،عقل بالفعل و
عقل مستفاد طبقهبندی میکند(همان ،ص352ـ .)355شیخالرئیس افزون بر عقل عملی و عقل نظری ،در
کتاب اشارات از عقل قدسی نیز سخن به میان میآورد و در تطبیق آن بر برخی تعابیر آیۀ نور استفاده
میکند .بهطورکلی ،او عقل قدسی را مرحلهای از عقل نظری میداند که در آن معقوالت از طریق
حدس و بدون تفكر حاصل میشود(همان ،ص.)360
با مراجعه به تبیین ابنسینا از آیۀ نور میتوان به رویكرد تطبیقی وی در تمثیل آیه پی برد .در نظر
او ،نور مشترک معنوى است و دو مفهوم ذاتی و استعاری دارد .نور در مفهوم ذاتى آن همانگونه که
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ارسطو در کتاب دربارۀ نفس ،گفته به معنای کمال است .در مفهوم استعارى نیز دربردارندۀ دو معنا
است :یكى خیر و دیگری سببى که رساننده به خیر است .نور ،در این آیه نیز به همین معناست؛ یعنى
آنكه خدا خیر است و سبب هر چیزى نیز هست(ارسطو ،1369 ،ص225 ،75؛ ابنسینا ،1326 ،ص.)125
شیخالرئیس در ادامه ،مراتب قوۀ نظری را بندبهبند با آیه تطبیق میدهد .در حقیقت او بهواسطۀ تمایل
و اشتیاقی که به سازش میان دین و فلسفه دارد ،کلمات آیه را رموزی برای اصطالحات فلسفی خویش
قرار میدهد .چنانکه عقل هیوالنی را به «مشكات» ،عقل بالملكه را به «زجاجۀ» ،عقل بالفعل را به
«مصباح» ،عقل مستفاد را به «نورٌ علی نورٍ» و عقل قدسی را به «يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
نارٌ» ،مطابقت میدهد .همچنین عقل فعال را به «نار» ،فكر را به «شجرة مباركة زيتونة» و حدس را
به «زیت» تشبیه میکند(طوسی ،1375 ،ج ،2ص353ـ.)354

ابنسینا در تفسیر سورۀ فلق نیز دست به تأویل میزند ،دلیل این رویآوردن وی به تأویل نیز ایجاد
یک نظام فلسفی برای این سوره است .او در ابتدای سوره« ،رَبِّ الْفَلَقِ» را به کسی که تاریكی عدم را به
نور وجود شكافته تأویل کرده که همان مبدأ اول و واجبالوجود بذاته است .این شكافندگی تاریكی عدم
به نور وجود نیز از لوازم خیریّت مطلق خداوند است .همچنین نخستین موجودی که از او صادر شده قضای
اوست که هیچ شرارتی در آن نیست ،جز اینكه خداوند امر را به عالم قدر نازل میکند و در اینجا تزاحم و
درگیریها آشكار میشود و در عَرَض شرهایی ایجاد میشود .بنابراین در اینجا استعاذه موردنیاز میشود:
«بِرَبِّ الْفَلَقِ ،مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ» .همچنين دليل اينكه تعبير «رَبِّ الْفَلَقِ» پيش از «مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ» ذکر شده،
آن است که دانسته شود خیر ،به قصد حقیقی و اول مطلوب است و شر ،مقصود بالتبع و بالعرض است.
سپس «غاسق» را به تاریكیهایی تأویل کرده است که از نیروهای حیوانی نفس جزئی انسان حاصل
میشود و وجه نفس نورانی را مكدر میکند .این امر استعاذه به ربالفلق را ایجاب کرده است« :وَ مِنْ شَرِّ
غاسِقٍ إِذا وَقَبَ» .این دو آیه نسبت عموم و خصوص دارند ،چراکه استعاذۀ اول از همه شرور و استعاذه
دوم از شرور خاص است .در ادامه «النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَد» را به نیروهای نباتی که جسم انسان را با دمیدن
خود رشد میدهد و تغذیه میکند ،تأویل کرده است؛ چون نفس با این نیرو هم مكدر میشود ،نیازمند
استعاذه از این شر است .شایسته ذکر است که جایگاه این نیروها پس از نیروهای حیوانی است ،ازاینرو
در آیه مؤخر آمده است .در انتها نیز آیۀ پایانی را به نزاع حاصل میان تمامی نیروهای بدن و نفس ،تأویل
میکند .از نظر او ،پس از همه اینها شری باقی ماند که باید از آن پناه برد که همان شر تعارض و تقابل
میان تمام این نیروها و نفس است .این همان تعارضی است که بین انسان و شیطان واقع شد و سبب
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حسادت شیطان به انسان شد .این همان مطلبی است که سوره به آن ختم میشود و با آیه «وَ مِنْ شَرِّ
حاسِدٍ إِذا حَسَدَ» به آن اشاره شده است(ابنسینا1400 ،هـ ،ص325ـ329؛ همو1425 ،هـ ،ص27ـ31؛ همو1427 ،هـ،
ج ،2ص266ـ.)278

از دیگر تأویلهای ابنسینا میتوان به تأویل «خنّاس» به قوۀ متخیله و «جن» و «ناس» به حواس
باطنی و ظاهری در سورۀ ناس اشاره کرد .او در تفسیر آیۀ «مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ»(ناس )4 ،بر این باور
است که نیرویی مسبب وسوسه نیروی متخیله است که به جهت صیرورت آن برای نفس حیوانی بهکار
میآید .حرکت این نیرو معكوس است؛ چراکه وجه نفس بهسوی مبادی مفارقه(اصول واالی جدا از ماده)
است .پس اگر نیروی متخیله را مشغول ماده و متعلقات آن کنی ،نیروی تخنّس حاصل میشود؛ یعنی
معكوس حرکت میکند و نفس انسانی را خالف مبادی مفارقه جذب میکند .به همین دلیل این نیرو
خنّاس نامیده شده است(ابنسینا1400 ،هـ ،ص333ـ334؛ همو1425 ،هـ ،ص33؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص .)283از نظر
ابنسینا در آیۀ «مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ»(ناس )6 ،مراد از جن ،استتار و مخفیشدن و مراد از اِنس ،اُنس و
الفتگرفتن است .پس مراد از امور مستتر و مخفى ،حواس باطنى و پنهان و امور موجب انس ،حواس
ظاهرى و آشكار است(ابنسینا1400 ،هـ ،ص334؛ همو1425 ،هـ ،ص33ـ34؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص.)284
شیخالرئیس در تفسیر آیۀ «وَ الْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ»(حاقّه)17 ،
عرش را به فلک نهم که به فلکاالفالک مشهور است ،تأویل میکند .همچنین هشت فرشتۀ حملکنندۀ
عرش را به فلکهاى هشتگانهاى که زیر فلک نهم قرار دارند ،تأویل کرده است .او در تبیین معنای
قرارگرفتن خداوند متعال بر روی عرش ،آن را به نهایت موجودات ابداع شدۀ جسمانی ،معنا میکند(ابنسینا،
 ،1326ص128ـ.)129

ابنسینا در تفسیر آیات «عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ،وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِالَّ مَالئِكَةً(»...مدّثّر30 ،ـ ،)31جحیم
را به نفس حیوانی و نوزده موکل آن را به نیروهای نفس تأویل کرده است .مالئكه را نیز به نیروهای
لطیفِ نامحسوس تأویل میکند(ابنسینا ،1326 ،ص131ـ.)132
شیخالرئیس در تفسیر آیات «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا
أَتَيْنا طائِعينَ ،فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحى في كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها(»...فصلت11 ،ـ« ،)12سبع سماوات»
را به کُرات هفتگانه« ،یومین» را به ماده و صورت و «امر» را به عقول مفارق تأویل میکند .او پس از آنكه
دخان را به مادۀ آسمان معنا کرد که جوهر ظلمانی و منبع عدم است؛ تعبیر «فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ
كَرْهاً» را بیانگر تفاوت مادۀ فلک با مادۀ عناصر دیگر میداند .از نظر وی ،وجه تعبیر به «أَوْ كَرْهاً» آن است
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که صور جسمانی در مادۀ عناصر برخالف مادۀ فلک ،ازلی نیست و به دنبال زوال و فساد صورت پیشین،
صورت بعدی جایگزین میشود .بنابراین عناصر ،تا زمانیکه با صورت پیشین است ،نسبت به صورت بعدی
پذیرش ندارد و این کون و فساد با قهر و کراهت همراه است .ابنسینا در ادامه پیرامون آیۀ دوازدهم چنین
مینویسد :این آیه به کُرات هفتگانهای اشاره دارد که ستارگان هفتگانه را حمل میکنند .مراد از «یومین»
نیز دو جزء آنهاست؛ یعنی ماده و صورت .تعبیر «أَوْحى في كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها» نیز اشاره به عقول مفارق میکند
که محرک آسمان بهشیوۀ تشویق و ترغیبکردن هستند(ابنسینا1427 ،هـ ،ج ،2ص285ـ287؛ عاصی1403 ،هـ،
ص91ـ.)93
ابنسینا تعبیر افول در آیۀ «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَءا كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ الأُحِبُّ الْآفِلينَ»(انعام،

 )76را به موجودات ممكن و محسوس تأویل میکند .او برخالف برخی از قائالن به کثرت واجبالوجود
بالذات که تمامی موجودات ممكن و محسوس اعم از ستارگان و افالک و عناصر را قدیم بالذات میدانند؛
با استدالل به تعبیر «الأُحِبُّ الْآفِلينَ» بر این باور است که تمام موجودات امكانی و محسوس از آنرو که
وجودشان از غیر است ،دارای یک نوع افول هستند(طوسی ،1375 ،ج ،3ص.)127

تأویل حروف مقطعه از شاخصترین ابتكارهای ابنسینا محسوب میشود که در اغلب موارد سلیقهای
و مبتنی بر اجتهادی شخصی است .او در بسیاری از موارد بر پایه نظریۀ صدور و سلسله مراتب وجود،
حروف مقطعه را رمزی از اعداد یا موجوداتی خاص در عالم هستی قرار میدهد و به نوعی به تطبیق
حروف ابجد بر موجودات ،میپردازد .از نظر شیخالرئیس ،تطبیق حروف ابجد بر حقایق عالم هستی
مبتنی بر برخی قواعد است؛ چنانکه معتقد است این حروف به ترتیب بر موجودات عالم از واجبالوجود
گرفته تا ماده داللت می کند .همچنین حرف نخست بر موجود اول ،حرف دوم بر موجود دوم و بقیه بر
موجودات بعدی داللت میکند؛ برای نمونه «الف» بر واجبالوجود و حروف بعدی به ترتیب بر مراتب
بعدی موجودات داللت میکند .دیگر قاعدۀ مورد باور ابنسینا بدینگونه است که حروف ابجد ،بدون
در نظر گرفتن اضافه با شیء دیگری که در مرتبۀ پایینتر قرار دارد ،بر ذات موجودات و در صورت
اضافهشدن ،بر موجودات داللت میکند؛ چنانکه «الف» بر ذات واجبالوجود« ،ب» بر عقل« ،ج» بر
نفس« ،د» بر طبیعت« ،هـ» بر واجب در مقایسه و اضافه بر سایر موجودات« ،و» بر عقل در مقام
اضافه« ،ز» بر نفس در حالت اضافه با یک موجود دیگر داللت میکند(ابنسینا ،1326 ،ص138ـ.)139
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نتيجهگيري
تفسیر ابنسینا بر آیات قرآنی را میتوان نمونۀ تمام عیار یک تفسیر فلسفی به شمار آورد .در این میان،
توجه به ماهیت معرفتشناسانۀ آموزههای وحیانی ،تلقی قرآن بهعنوان یكی از مهمترین منابع کسب
معرفت و تكیه بر تفسیر رمزی و باطنی از آیات ،مهمترین مبانی تفسیری ابنسینا بهشمار میآید .بهصورت
کلی ،تأویلها و اشارات باطنی شیخالرئیس از برخی آیات وحی ،همسو با گفتمان اسماعیلیه است .در
حقیقت ابنسینا بنا به اوضاع و احوال زمانه جهت اعتباربخشی به دیدگاههای عقلی و فلسفی خویش،
مؤیداتی از کتاب و سنّت را در قالب تأویل بیان کرده است تا به مخالفت با دین متهم نشود.
با تفكیک قواعد روش تفسیر عقلی اجتهادی از روش تفسیر عقلی برهانی میتوان معیاری دقیق در
ارزیابی آثار تفسیری ابنسینا ارائه کرد .او در مواردی با بهرهگیری از اصول عام فلسفی و استداللهای
برهانی به تبیین معانى عمیق آیات و استخراج مقاصد اصلی قرآن پرداخته است .اینگونه از تفاسیر وی
چون بر قواعد صحیح و منابع معتبر تفسیری مبتنی شده و در آن آرای فلسفی بر قرآن تحمیل نشده
است ،گونهای از تفسیر موردپذیرش محسوب میشود .با بازشماری روشهای سهگانۀ تفسیر عقلی برهانی
ابنسینا مانند روش نظری ادبی و نظری تجربی و نظری فلسفی درمییابیم که بخشی از نگاشتههای
قرآنی وی در زمرۀ تفسیرِ مصطلح به شمار میرود .در مقابل ،در مواردی بدون بهرهگیری از قواعد صحیح
و منابع معتبر تفسیری ،به تطبیق و تحمیل دیدگاهها و اندیشههای فلسفی خویش بر آیات قرآن ،میپردازد.
اینگونه تفسیرها که اغلب از سنخ تأویل است ،چون مبتنی بر سلیقۀ شخصی و بدون توجه به قواعد
صحیح تفسیری همچون پایبندی به ظاهر آیات و توجه به سیاق و بافت است ،تفسیر به رأی قلمداد
میشود.
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