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چکیده
دایرۀ تفسیر سینوی آیۀ نور به نوشتههای ابنسینا محدود نیست و همواره برخی صاحبنظران در حوزههای
فلسفه و تفسیر به آن توجه کرده و بارها در این دو ساحت ،به آن پرداختهاند .برخی دلدادگان به فلسفه با
استفاده از مبانی فلسفی ،اینگونه تفسیر از آیۀ موردبحث را تأیید کرده و برخی بدبینان به فلسفه نیز
براساس نگرش منفی خود ،بر رد آن پای فشردهاند؛ اما جنبۀ نوآورانۀ پژوهش حاضر از این جهت است که
در آن به اصول و مبانی تفسیر اجتهادی توجه و بر آن اساس ،شواهد و قراین دالّ بر صحت این تفسیر
عرضه شده است .در این نوشتار ،با استفاده از روش تحلیلی -اسنادی ،همسویی محتوایی تفسیر ابنسینا با
محتوای مدرّج و انفسی آیۀ نور و با برخی قرائتها و روایات تفسیری و تفسیر ابیّ بن کعب را اثبات کرده
و درنهایت نتیجه گرفتهایم این تفسیر نهتنها منافی با معنای ظاهری آیه نیست؛ بلکه با برخی قرائات نیز
همسویی دارد؛ همچنین روشن شد که برخالف برخی ادعاها ،در تفسیر موردبحث ،تحمیل یک مبحث
فلسفی بر قرآن ،موردنظر نیست.
واژگان کلیدی :آیۀ نور ،ابنسینا ،تفسیر فلسفی ،تفسیر انفسی.

 استادیار گروه اخالق اسالمی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه

بهطور کلی ،بهنظر میرسد منتقدان روش تفسیر فلسفی ،بیشتر از طرفداران آن باشند و البته
تحلیل و بررسی دالیل هرکدام از این منتقدان و طرفداران ،مجالی گسترده و مستقل را
میطلبد .مسلّم است که درحوزۀۀ فلسفۀ اسالمی ،فیلسوفان مسلمان برای عرضۀ تفسیرهای
فلسفی از آیات گوناگون قرآن کوشش فراوان کردهاند.
اگرچه تالشهای تفسیری فیلسوفان مسلمان ،ریشهای بهدرازای تاریخ فلسفۀ اسالمی
دارد ،1نخستین نوشتههای درخور توجه برای عرضۀ تفسیرهای فلسفی را میتوان در
کارنامۀ علمی فیلسوف بزرگ اسالمی ،ابنسینا مشاهده کرد .وی سورههای فلق ،توحید و
ناس را تفسیر کرده و بهمناسبت ،در جایجای آثار خود ،به تفسیر چند آیۀ دیگر نیز
اشارههایی داشته و در این میان ،توجه ویژۀ او به آیۀ نور ،دارای جایگاهی خاص است.
تفسیر سینوی آیۀ نور در کتاب اإلشارات و التنبیهات ،بر نگاه تفسیری به این آیه ،اثری
قابل توجه داشته است .این تأثیر به دایرۀ فیلسوفان و آثار فلسفی محدود نمیشود؛ بلکه
میتوان گسترۀ آن را در تفسیرهای گوناگون پدیدآمده درطول تاریخ براساس سالیق
گوناگون مشاهده کرد.
بررسی گسترۀ تأثیر تفسیر فلسفی ابنسینا از آیۀ نور بر جریان تفسیر این آیه درطول
تاریخ ،اهمیت روش و رویکرد تفسیر فلسفی را نشان میدهد .مفسران گوناگون با سالیق
متفاوت به این تفسیر سینوی ،نگاهی معموالً مثبت داشته و آن را بهعنوان یک تفسیر مقبول
در آثار خود منعکس کردهاند؛ بنابراین ،تحلیل و بررسی مؤیدات تفسیر بوعلی از آیۀ نور،
افزونبر ابهامزدایی از این تفسیر ،پاسخ برخی اشکالهای مطرحشده درخصوص روش
تفسیر فلسفی را نیز روشنتر میکند .مسئلۀ اساسیای که در این مجال ،بهدنبال آن هستیم،
بررسی مؤیداتی است که بر درستی این تفسیر گواهی میدهند تا بدین ترتیب ،درنهایت ،از
تفسیر سینوی آیۀ نور بهصورت خاص و از درستی اصل روش تفسیر فلسفی 2بهصورت
عام دفاع کنیم.

 .1برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ک :مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،1382 ،ج ،8 .ص.309 .
 .2البته روشن است که دفاع از اصل روش تفسیر فلسفی بهمعنای پذیرش همۀ آن چیزی نیست که به این نام مطرح
شده است.

تحلیل و ارزیابی تفسیر فلسفی ابنسینا از آیۀ نور /محمد میری 155

پیشینۀ تحقیق

نخستین تفسیر فلسفی از آیۀ نور را ابنسینا بهدست داد و پساز وی ،محتوای این تفسیر را
بسیاری از فیلسوفان ،عارفان و حتی مفسران به شکلهای گوناگون و با الهامگیری از وی
تکرار کردند .از مهمترین نمونههای این آثار ،تفسیر غزّالی در مشکوة االنوار و تفسیر

مالصدرا در اثری جداگانه با همین نام را میتوان نام برد.
در دوران معاصر نیز مقاالتی دربارۀ تفسیر حکما و بهویژه ابنسینا از آیۀ نور منتشر شده
است که مهمترین آنها عبارتاند از« :تفاوت تأویلی آیۀ مبارکۀ نور ازمنظر ابنسینا و
مالصدرا» ،نوشتۀ منا خورشیدی فریدی و فاطمه سلیمانی؛ «تفسیر آیۀ نور ازمنظر ابنسینا و
داراشکوه» ،نوشتۀ هادی وکیلی و همکاران؛ «جایگاه آیۀ نور در فلسفۀ اسالمی» ،نوشتۀ
محمدرضا ابراهیمنژاد؛ «آیۀ نور در چشمانداز عالمان اسالمی» ،نوشتۀ حسین لطیفی .حسن
عاصی نیز در کتابی با عنوان التفسیر القرآنی و اللغة الصوفية فی فلسفة ابنسینا بهشکل
خاص ،تفاسیر بوعلی و ازجمله تفسیر آیۀ نور را بررسی کرده است.
پژوهشها و اعالمنظرهایی که تاکنون دربارۀ تفسیر سینوی آیۀ نور صورت گرفته ،یا در
فضای حکمت و فلسفه انجام شده و طبیعتاً در آنها از موضع قبول به این مسئله نگریسته
شده و یا در فضای تفسیری پدید آمده و در آنها بهجهت نبودِ اطالع کافی دربارۀ مبانی و
آموزههای فلسفی ،عمدتاً این مسئله انکار شده است .در این پژوهش ،درپی آن بودهایم که
فراتر از مبانی حِکمی ،در میدان تفسیر اجتهادی و براساس قواعد آن ،از این تفسیر دفاع
کنیم و بررسی تفسیر فلسفی ابنسینا با این رویکرد خاص ،جنبۀ نوآورانۀ پژوهش
پیشِروی بهشمار میآید.
 .1تفسیر فلسفی ابنسینا از آیۀ نور

بهطور کلی ،ابنسینا نوشتههای چندان زیادی درحوزۀ تفسیر قرآن برجای نگذاشته؛ اما به
تفسیر آیۀ نور عنایتی ویژه داشته و در آثار خود ،در مواردی به این موضوع پرداخته است.
وی در کتاب ارزشمند اإلشارات و التنبیهات که از زمان نگارش تا امروز ،جایگاه خود را
بهعنوان یک کتاب درسی اصلی درحوزۀ فلسفۀ اسالمی حفظ کرده ،در توضیح مراتب عقل
انسانی ،آیۀ نور را تفسیر کرده و در رسالة في اثبات النبوات و تأويل رموزهم و امثالهم نیز در
تأویل چند آیه و آموزۀ دینی ،تحلیلی نزدیک به همان مطالب ذکرشده در اشارات را در
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تفسیر آیۀ نور تکرار کرده است (ابنسینا ،بیتا-الف ،ص)125 .؛ همچنین اشارههایی گذرا

و قریب به همان تفسیر را در کتاب المبدأ و المعاد (ابنسینا ،1363 ،ص ،)11۷ .رسالة في
الفعل و اإلنفعال و اقسامهما (ابنسینا ،بیتا-ب ،ص )22۴ .و برخی اشعار وی (ابن سینا،
1960م ،ص )1135 .مشاهده میکنیم.
ناگفته نماند که حسن عاصی در کتاب التفسیر القرآنی و اللغة الصوفية فی فلسفة ابنسینا

تصحیحی از یک تکنسخۀ خطی منسوب به ابنسینا در تفسیر آیۀ نور صورت داده است
(عاصی1۴03 ،ق ،ص )88-86 .که البته صحت این انتساب را نمیتوان اثبات کرد؛ زیرا
اوالً سبک نگارش این رساله ،بیشتر به ادبیات حکمت متعالیه و عرفان نزدیک است تا
اصطالحات مشائی؛ چنانکه مثالً در اوایل این رساله ،دربارۀ انبساط نور وجود خداوند
متعال بر هیاکل ممکنات سخن گفته شده است و این ادبیاتِ «انبساط وجود» و امثال آن با
ویژگیهای علتومعلولی مطرح در فلسفۀ مشاء سازگاری ندارد و بیشتر به مبانی عرفانی و
حکمت متعالیه نزدیک است؛ ثانیاً اگر شخصیتی بزرگ همچون ابنسینا چنین اثری داشت،
حداقل میبایست از آن ،نامی ذکر میشد یا چند نسخهای باقی میماند.
به هر حال ،بوعلی در اإلشارات و التنبیهات« ،مشکوة» را به «عقل هیوالنی»« ،زجاجة» را
به «عقل بالملکه»« ،مصباح» را به «عقل بالفعل»« ،شجرة» را به «فکر»« ،زیتونة» را به
«حدس»« ،يَكادُ زَيْتُها يُضيء» را به «قوۀ قدسیه»« ،نار» را به «عقل فعال» و «نورٌ عَلی نور» را
به «عقل مستفاد» 2تفسیر کرده و با این تفسیر ،تطابق و تناسب مراتب مدرّج مذکور در آیۀ
 .1مالصدرا این شعر ابنسینا را همراه با تحسین وی نقل کرده است:
ما أحسن قول الفيلسوف أبي علي بن سينا في هذا المعنى حيث يقول:
هـــــذـ الـنـفــــــ بـالـعـــــلو لت قــــى

و تــــ ل الكـــــل فهـــــي للكـــــل بيــــــ

فــــالنفـ جالةجاجــــة و العقــــل ســــ ا

و حـــكـــمـــــــــة الـــلــــــــ زيـــــــــ

فــــــ ا أشـــ قـــــــ فــ نـــــ حـــــي

و إ ا أظـلـمـــــــــ فـ نــــــــ مــــــــيـ
(صدرالدین شیرازى ،1363 ،ص)692 .

 .2ازنگاه فالسفه ،مراتب عقل انسان از مرحلۀ عقل هیوالیی آغاز میشود و در مرتبۀ بعد ،به مرحلۀ عقل بالملکة و
سپس به مرتبۀ عقل بالفعل میرسد .مرتبۀ عقل مستفاد که درصورت اتصال عقل انسان به عقل فعال ،قابل حصول
است ،کاملترین مرتبۀ عقلی بشر محسوب میشود که هرکسی بدان راه ندارد (برای دیدن توضیح بیشتر در این
زمینه ر.ک :ابنسینا ،1363 ،ص9۷ .؛ صدرالدین شیرازی ،1366 ،ج ،1 .ص.)226 .
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نور را با مراتب کمال عقلی انسان بهخوبی تبیین کرده است .او با نظر به برخی مبانی
فلسفی ،با عنایت به مفاد آیۀ نور و با اتکا به اقتدار علمی -فلسفی خویش توانسته است
وجه تناسب و دلیل تفسیر هرکدام از مفردات آیه به موارد مذکور را اجماالً تبیین کند
(ابنسینا ،1381 ،ص)2۴2 .؛ البته شارحان پساز وی این موارد را بهصورت مفصّل توضیح
دادهاند (نصیرالدین طوسی ،1386 ،ج ،2 .ص۴۴8 .؛ سعادت مصطفوی ،138۷ ،ص.)1۷9 .
 .2تحلیل مؤیدات تفسیر سینوی از آیۀ نور

پساز تأمل ،تعمق و تحلیل محتوای تفسیر سینوی از آیۀ نور درمییابیم مضمون و محتوای
تفسیر خاصی که ابنسینا از آیۀ نور مطرح کرده است و سپس دیگر فالسفه و مفسران ،آن
را تکرار کرده و پی گرفتهاند ،نهتنها از اصول و مبانی شریعت فاصلهای ندارد؛ بلکه برخی
روایاتِ مؤید محتوای آن هم ذیل تفسیر این آیه دیده میشود؛ همچنین برخی قرائتها از
این آیه و برخی تفاسیر صحابه و تابعین نیز محتوای این تفسیر را کامالً تأیید میکنند.
بررسی تحلیلی همسویی تفسیر ابنسینا با هرکدام از این موارد میتواند مُهر تأییدی بر
درستی این تفسیر باشد.
در اینجا ممکن است این شبهه به ذهن آید که :هرکدام از این مؤیدها بهتنهایی
نمیتوانند مصحّح تفسیر سینوی باشند .در پاسخ میتوان گفت اوالً این شواهد ،ضعیف
نیستند؛ ثانیاً اگر هم در مواردی ،ضعف آنها را بپذیریم ،با درنظرداشتن قاعدۀ «تراکم
ظنون» که در فقه ،اصول فقه و بسیاری علوم دیگر هم کموبیش از آن استفاده میشود،1
درپی کنار هم قراردادن همۀ این شواهد و مؤیدات متعدد میتوان به درستبودن این تفسیر
اطمینان یافت؛ زیرا براساس تراکم و تجمیع ظنون و مؤیداتِ تاحدودی ضعیف میتوان به
مرتبۀ باالتری از معرفتِ اطمینانآور رسید.
 .1-2همسویی محتوایی تفسیر سینوی با محتوای مد ّرجِ تمثیل در آیۀ نور

خداوند متعال درونمایۀ آیۀ نور را با نوعی تمثیل عجین کرده و این بیان تمثیلی ،مجالی
گسترده را برای بیان گونههای فراوان تفاسیر ازسوی مفسران فراهم آورده است .در تحلیل

 .1برای دیدن توضیح بیشتر دربارۀ قاعدۀ تراکم ظنون و کارکردهای آن ر.ک :خطیبی1398 ،؛ عندلیب همدانی و
ستوده.1391 ،
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فخر رازی ،گوناگونی این تفاسیر ،برخاسته از اختالف مفسران در بیان معنای موردنظر از
«مشبَّه» بهکاررفته در این تمثیل است .او ده دیدگاه متفاوت در این زمینه را نقل کرده است
(فخر رازى1۴20 ،ق ،ج ،23 .ص .)386 .اگرچه رازی این ده تفسیر را نوعی اختالف میان
مفسران دانسته ،بهتر است با نگاهی گستردهتر ،وجه صحت هرکدام از آنها را ببینیم و همه
را بپذیریم .1به هر حال ،روح واحدِ حاکم بر این تفاسیر ،متأثر از چهارچوب تمثیل موجود
در آیه ،نوعی طبقهبندی و مرتبهبندیِ مشبَّه است .در این آیه ،دربارۀ یک چراغدان (مشکوة)
سخن گفته شده که در آن ،چراغى (مصباح) قرار گرفته است و آن چراغ نیز در شیشهاى
(زجاجة) همچون ستارهای درخشان جای دارد .مراتب این تمثیل قرآنی از مشکوة -که تنها
ارتباطش با روشنایی از آن جهت است که محلی برای قرارگرفتن چراغ در آن محسوب
میشود -شروع شده ،با اشاره به شیشۀ درخشان و خود چراغِ نورافشان ادامه یافته و پساز
اشاره به بهترین روغن زیتون که برترین مایۀ روشناییبخش چراغ است ،به باالترین مرتبۀ
این تمثیل ،یعنی «نُورٌ عَلى نُور» منتهی میشود؛ پس این بیان و سیاق مدرّج ،در نهاد و
چهارچوب اصلی آیه نهفته است و البته چنانکه خواهیم گفت ،برخی تفاسیر روایی آیه نیز
برپایۀ همین مرتبهبندی صورت گرفتهاند.
این بیان تمثیلی و چهارچوب مدرّجی که در آیۀ موردبحث دیده میشود ،بسیاری از
مفسران را بر آن داشت تا تفسیری مدرّج از معنای موردنظر خداوند متعال در این آیۀ
شریفه را بهدست دهند و بر این اساس ،هرکدام از متکلمان ،فیلسوفان و عارفان ،متناسب با
فهم و نگاه خاص کالمی ،فلسفی و عرفانی خود ،برداشت و تفسیری مدرّج از بیان تمثیلی
آیه را عرضه کردهاند (ر.ک :فخر رازى1۴20 ،ق ،ج ،23 .ص)2388-386 .؛ بدین ترتیب،
روشن میشود که روح و محتوای واحد در غالب این تفاسیر ،بیان مراتب مدرّج این تمثیل
قرآنی است .ابنسینا هم به پیروی از همین محتوا ،تمثیل آیه را بر مراتب عقل انسانی
 .1چنانکه حکیم ترمذی همۀ تفاسیر آیۀ نور را پذیرفته و نوشته است« :قد جث ت التفاسي لهذه اآلية من وجوه شتّى؛ جلٌ
حسنٌ» (ترمذى1۴22 ،ق ،ص.)9۴ .
 .2افزونبر فخر رازی ،برخی دیگر از مفسران نیز درصدد جمعآوری و دستهبندی تفاسیر گوناگون این آیه برآمدهاند
(بیضاوى1۴18 ،ق ،ج ،۴ .ص10۷ .؛ کاشانى1۴23 ،ق ،ج ،۴ .ص511 .؛ قمى مشهدى ،1368 ،ج ،9 .ص302 .؛
پانىپتى1۴12 ،ق ،ج ،6 .ص.)532 .
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تطبیق داده 1و وجه هماهنگی هرکدام از جزئیات و مفردات این تمثیل قرآنی بر مراتب عقل
و دیگر امور پیرامونی آن را بهخوبی تبیین کرده است تا هیچگونه ابهامی در این تفسیر باقی
نماند.2
ابوحامد محمد غزّالی نیز به سیاق مدرّج این آیه توجه و بر آن تأکید کرده است .او در
تفسیر خود دربارۀ این آیه ،تبیین دیگری از مراتب وجود انسان و بهتعبیر خودش« ،طبقات

ارواح و مراتب انوار بشری» بهدست داده و قبلاز آن ،بهعنوان مقدمه بر این مسئله تأکید کرده
که سیاق مدرّج این آیه ،مصحح چنین تفسیری است .وی قرائت خاص ابنمسعود و ابیّ
بن کعب را نیز مؤید دیگری بر تفسیر آیه به مراتب وجودی انسان دانسته است (این مسئله
را در بخش بعدی بررسی میکنیم).
الفصل الثاني في بيان مثال المشكوة و المصباح و الةجاجة و الشج ة و الةيـ و النار:
و بيان ل يستدعي تقديم قطبين ...و القطب الثاني :في طبقات أرواح الطينة البش ية و م اتب
أنوارها ،ف ن هذا المثال [المذکور فی اآلية] مسوق لبيان ل  .و قد ق أ ابن مسعود« :مثل نوره
في قلب المؤمن جمشكوة فيها» و ق أ أبيّ بن جعب« :مثل نور قلب من آمن جمشكوة فيها»
(غزّالى1۴16 ،ق ،ص.)280 .

براساس آنچه گفتیم ،محتوای تفسیر مدرّج ابنسینا از آیۀ نور ،پیشاز هر چیز ،مبتنیبر
سیاق مدرّج تمثیلِ موجود در خود این آیه است و تطابق و هماهنگی بسیار زیاد طبقات
مطرح در آیۀ نور با طبقات مطرح در مراتب تکاملی عقل انسان برمبنای دیدگاه فالسفه ،او
را به عرضۀ چنین تفسیری واداشته است؛ البته این تفسیر ،مؤیدات دیگری هم دارد که در
ادامه ،آنها را بررسی خواهیم کرد.
 .1چنانکه خواجه نصیرالدین طوسی در شرح این سخن ابنسینا نوشته است« :لمّا جانـ اإلشارة المت تّبة في التمثيل

المورد في التنةيل لنور اّللّ -تعالى ...-مطابقة لهذه الم اتب ...فقد فسّ الشيخ تل اإلشارات بهذه الم اتب» (نصیرالدین

طوسی ،1386 ،ج ،2 .ص .)۴50 .برخی مفسران هنگام نقل این تفسیر نوشتهاند« :تمثيل للقوة العقلية في م اتبها بذل

[ای بالنور المذکور فی اآلية]» (بیضاوى1۴18 ،ق ،ج ،۴ .ص108 .؛ شیخزاده1۴19 ،ق ،ج ،6 .ص230 .؛ قونوى،

1۴22ق ،ج ،13 .ص3۷9 .؛ قمى مشهدى ،1368 ،ج ،9 .ص303 .؛ پانىپتى1۴12 ،ق ،ج ،6 .ص.)533 .
 .2بوعلی پساز تبیین همۀ جزئیات و ظرایف موجود در این تمثیل قرآنی و تطبیقدادن تمام موارد مذکور در آن با
مراتب عقل انسانی و مسائل پیرامونیاش نوشته است« :فانظ جيف راعى التمثيل و ش ائط » (ابنسینا ،بیتا-الف ،ص.
.)12۷
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 .2-2همسویی محتوای تفسیر انفسی ابنسینا از آیۀ نور با محتوای انفسی این آیه

چنانکه برخی مفسران گفتهاند ،تفاسیر عرضهشده از آیۀ نور را میتوان بر دو بخش کلی
تقسیم کرد :یکی تفسیر آفاقی و دیگری تفسیر انفسی (نظام االعرج1۴16 ،ق ،ج ،5 .ص.
1205؛ صدرالدین شیرازى ،1361 ،ج ،۴ .ص .)23۷9 .محتوای تمثیلی این آیه براساس
تفسیر آفاقی صورتگرفته از آن ،به کیفیت نور خداوند متعال در آسمانها و زمین ،و
برمبنای تفسیر انفسی ،به مراتب وجودی انسان اشاره میکند .بسیاری از مفسران به هردو
تفسیر آفاقی و انفسی آیۀ نور توجه کرده و تفسیر و تبیین آیه را از هردو جهت صورت
دادهاند (بهعنوان نمونه ر.ک :طبرى1۴12 ،ق ،ج ،18 .ص105 .؛ طبرسى ،13۷2 ،ج ،۷ .ص.
22۴؛ بیضاوى1۴18 ،ق ،ج ،۴ .ص.)10۷ .
چنانکه خواهیم گفت ،ابیّ بن کعب از نخستین مفسرانی بوده که تفسیری انفسی از آیۀ
نور بهدست داده است .وی «مشکوة» را اشاره به سینه (صدر) مؤمن« ،زجاجة» را اشاره به
قلب او ،و «شج ة مبارکة» را اشاره به اخالص و عمل صالحی دانسته که مایۀ اولیۀ نور دل
مؤمن است؛ بنابراین ،تفسیر انفسی آیۀ نور ،همواره و رسماً موردتوجه و تأکید مفسران بوده
است و چنانکه توضیح خواهیم داد ،ریشۀ آن را در صدر تاریخ تفسیر ،قرائات آیه و برخی
روایات تفسیری میتوان یافت.
سیاق مدرّج آیۀ نور بهانضمام محتوای انفسی آن ،حتی مفسری همچون ابنقیم جوزیه
را که در سلفیگری و ارادت ویژه به ابنتیمیه ،و مخالفت تامّ با حکما و عرفا زبانزد است

3

نیز بر آن داشت تا مانند ابنسینا و بسیاری دیگر از مفسران ،این آیه را اشاره به درجاتی از
تکامل انسان در مراتب باطنی خویش بداند .او «مشکوة» را مَثَلِ صدر« ،زجاجة» را مَثَلِ
قلب« ،مصباح» را مَثَلِ نور قلب ،و «زیت» و «شجرة» را مَثَلِ وحی بهمثابۀ مادۀ روشنیبخش
قلب قلمداد کرده و در ادامه ،فراز «نورٌ على نورٍ» را اشاره به مؤمنی دانسته که در قلب وی
نور وحی به نور فطرتش ضمیمه شده و کمال روشنایی را برایش فراهم آورده است
« .1لآلية تأويالن :أحدهما من عالم اآلفاق و اآلخ من عالم األنفـ».
« .2و لها تأويالن آخ ان أحدهما في عالم اآلفاق ،و الثاني في عالم األنفـ».

 .3برای تحقیق بیشتر دربارۀ ابنقیم جوزی و آرای ضدفلسفی و عرفانی او ر.ک :مقالۀ نجیب مایل هروی در دانشنامۀ
جهان اسالم ،ج ،۴ .مقالۀ .166۴
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(ابنقیم جوزیه1۴10 ،ق .)392-389 ،همانگونه که میبینیم ،ابنقیم جوزیه باوجود داشتن
گرایشهای سلفیگری و ضدفلسفی ،تحث تأثیر قرائت و تفسیر ابیّ بن کعب ،همان
محتوایی را در تفسیر آیۀ نور ،به زبان سادۀ عرفی مطرح کرده که ابنسینا با زبان فلسفی
خود بهدنبال تبیین آن بوده است.1
 .3-2همسویی تفسیر سینوی با قرائت ابنمسعود و ابیّ بن کعب از آیۀ نور

اثرگذاری قرائات مختلف بر تفسیر ،مسئلهای اجتنابناپذیر محسوب میشود و سیوطی
بارها بر نقش دانش قرائات در تفسیر قرآن تأکید کرده است .او علم به قرائات مختلف
قرآن را یکی از شرایط الزم برای مفسر بهشمار آورده (سیوطی1۴21 ،ق-ب ،ص130 .؛
سیوطی1۴21 ،ق-الف ،ج ،2 .ص )۴50 .و تصریح کرده است برخی گوناگونیها در
تفاسیر قرآن ،در اختالف قرائات ریشه دارند (سیوطی1۴21 ،ق-الف ،ج ،2 .ص.)۴56 .
نقش علم به قرائات گوناگون قرآن در تفسیر ،پیشاز دوران سیوطی نیز مطرح بوده؛
چنانکه راغب اصفهانی هم علم به قرائات را یکی از شرایط مفسر بهشمار آورده است
(راغب اصفهانى1۴2۴ ،ق ،ج ،1 .ص.)21۷8 .
درخصوص آیۀ نور ،قرائتهایی وجود دارد که سیاق آیه را بهسمت تفسیر انفسی ،و
تحلیل و تبیین مراتب وجودی انسان سوق میدهد .3در ادامه ،این قرائتها را بررسی
میکنیم.
 .1-3-2قرائت ابنمسعود

عبداهلل بن مسعود ،ششمین فرد ایمانآورنده به پیامبر اکرم (ص) و نخستین کسى بود که
پساز رسول خدا (ص) ،آشکارا و با صداى بلند در مکه ،قرآن تالوت کرد .پیامبر (ص)
 .1نگارنده ،پیشتر در مقالۀ «بررسی نگاه حکما و اهل معرفت به تفسیر مفاتح الغیب در آیۀ  59سورۀ انعام» به این نکته
اشاره کرده است که فیلسوفان و عارفان مسلمان کوشیدهاند به عمق معنای عرفی و عوامانهای راه یابند که عموم
مردم و مفسران از آیات قرآن در ذهن دارند؛ بنابراین ،تفاسیر و تحلیلهایشان در این حوزه ،این امتیاز را دارد که
آنان دقیقتر و علمیتر از دیگر صاحبنظران به آموزههای قرآنی توجه کردهاند (میری ،1396 ،ص.)109 .
 .2برای تحقیق بیشتر در این حوزه ر.ک :ایزدی مبارکه ،13۷6 ،ص.)150-133 .
 .3شگفت آنکه نویسندۀ مقاله «واکاوی تأثیر اختالف قرائات سبع در تفسیر سورۀ نور» ،اصالً متوجه این اختالف
قرائت نشده و درنهایت نتیجه گرفته است« :اختالف قرائات در این سوره تأثیر بسزایی در تفسیر آیات نداشته است»
(صیادی و میرحسینی ،1398 ،ص.)169 .
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خوش مىداشت که آیات قرآن را با تالوت او بشنود .ابنمسعود از داناترین صحابه به
معانى قرآن بود و بهگفتۀ خود ،آموختن آیات قرآن را با شناخت مفاهیم آنها و نحوۀ
عملکردن به آیات همراه مىکرد .همۀ صحابه به فضیلت و دانش او به کتاب و سنت
اعتراف کردهاند؛ چنانکه امام على (ع) دربارۀ وی فرموده است« :قرآن و سنت را آموخت و

به پایان برد» (مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،1382 ،ج ،8 .ص.)231 .
قرائت ابنمسعود از آیۀ نور بدین صورت است« :مَثَلُ نُورِه فِي قَلبِ المؤمنِ» (ماتریدى،
1۴26ق ،ج ،۷ .ص56۴ .؛ بغوى1۴20 ،ق ،ج ،3 .ص .)۴15 .ابنقتیبۀ دینورى در کتاب
تفسیر غریب القرآن ،مبنای تفسیر خود از آیۀ نور را همین قرائت ابنمسعود قرار داده است
(ابنقتیبه1۴11 ،ق ،ص.)261 .
همسویی روشن این قرائت با تفسیر آیۀ نور براساس مراتب کمالی انسان موجب شده
است صدرالمتألهین دو بار در کتاب تفسیر القرآن الکریم ،به این قرائت تمسک جوید
(صدرالدین شیرازى ،1361 ،ج ،۴ .ص 350 .و .)۴1۴
 .2-3-2قرائت اُبَىّ بن کعب انصاری

اُبَىّ ،دیگر مفسر برجسته درمیان صحابه و از اصحاب عقبۀ دوم بود و در همۀ جنگهاى
پیامبر (ص) حضور داشت .وی نخستین کاتب پیامبر (ص) در مدینه بود و بهسبب جایگاه
ممتازش در دانش ،کمال ،فضل و شرف به «سید القراء» و «سید المسلمین» شهرت یافت.
پیامبر (ص) دربارۀ او فرمود« :برجستهترین قاریان ،ابىّ بن کعب است» .وى تمام وقت خود را
برای تعلیم قرائت قرآن صرف کرد و شاید به همین سبب بود که براساس نقلى ،ریاست
گروه یکسانسازى مصاحف در زمان عثمان به او واگذار شد (مرکز فرهنگ و معارف قرآن،
 ،1382ج ،8 .ص.)232 .
قرائت ابیّ بن کعب از آیۀ نور بدین صورت است« :مَثَلُ نُورِ مَن آمَنَ بِ » (ابنابىحاتم،
1۴19ق ،ج ،8 .ص259۴ .؛ طبرانى2008 ،م ،ج ،۴ .ص۴33 .؛ بغوى1۴20 ،ق ،ج ،3 .ص.
)۴15؛ البته قرائت ابیّ بهشکل «مَثَلُ المؤمنِ» نیز نقل شده است (طبرى1۴12 ،ق ،ج،18 .
ص )105 .که با قرائت پیشین چندان تفاوتی ندارد.
به هر حال ،قرائت ابیّ چه بهشکل «مَثَلُ نُورِ مَن آمَنَ بِ » باشد و چه بهصورت «مَثَلُ
المؤمنِ» ،سبکوسیاق آیه را بهسمت تبیین مراتب مدرّج انسان در مراحل ایمان سوق
میدهد و راه را برای تفسیر و تطبیق آیه درباب مراتب انسانی باز میکند.
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 .4-2همسویی محتوایی تفسیر سینوی با برخی روایات صادرشده ذیل آیۀ نور

درمیان احادیث فراوانی که در تفسیر آیۀ نور نقل شدهاند ،دو روایت با محتوای تفسیر
سینوی تناسب و تقارب بیشتری دارند و میتوان آنها را مؤید درستبودنِ این تفسیر
بهشمار آورد .در ادامه ،این دو روایت را بررسی میکنیم.
نخستین مورد ،این روایت از امام باقر (ع) است که در تفسیر القمی ،ذیل آیۀ نور نقل
شده و پساز آن در دیگر تفاسیر و نیز بحار االنوار آمده است:
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَ ِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي ِ عَنْ جَعْفَ ِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي ِ (ع) فِي هَذِهِ اآلْيَةِ« :اّللَُّ نُورُ السَّماواتِ وَ
األَْرْضِ» .قَالَ بَدَأَ ِبنُورِ نَفْسِ ِ -تَعَالَى« -مَثَلُ نُورِهِ» مَثَلُ هُدَاهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ «جَمِشْكوةٍ فِيها
مِصْباحٌ الْمِصْباحُ» وَ الْمِشْكَوةُ جَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَ الْقِنْدِيلُ قَلْبُ ُ وَ الْمِصْبَاحُ النُّورُ الَّذِي جَعَلَ ُ اّللَُّ
فِي قَلْبِ ِ« . ...يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ» يَكَادُ النُّورُ الَّذِي جَعَلَ ُ اّللَُّ فِي قَلْبِ ِ يُضِيءُ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ «نُورٌ
عَلى نُورٍ» فَ ِيضَةٌ عَلَى فَ ِيضَةٍ وَ سُنَّةٌ عَلَى سُنَّةٍ« .يَهْدِي اّللَُّ ِلنُورِهِ مَنْ يَشاءُ» يَهْدِي اّللَُّ ِلفَ َائِضِ ِ وَ
سُنَنِ ِ مَنْ يَشَاءُ «وَ يَضْ ِـُ اّللَُّ األَْمْثالَ لِلنَّاسِ» فَهَذَا مَثَلٌ ضَ َبَ ُ اّللَُّ لِلْمُؤْمِنِ ،قَالَ فَالْمُؤْمِنُ يَتَقَلَّبُ
ال ُم ُ نُو ٌرَ -و َمصِي ُ ُه َي ْو َ ا ْل ِقيَا َم ِة ِإلَى
خ َ ُج ُ نُو ٌرَ -و ِع ْل ُم ُ نُو ٌر َو َج َ
خ ُل ُ نُو ٌر َو َم ْ
ن النُّورَِ ،م ْد َ
س ٍة ِم َ
خ ْم َ
فِي َ
ـ قَا َل
ل نُو ِر ال َّ ِّ
ك يَا َس ِّيدِي ِإ َّن ُه ْم َيقُولُو َن َم َث ُ
ـ ِفدَا َ
ح َّم ٍد (ع) ُج ِع ْل ُ
ن ُم َ
ج ْع َف ِ ْب ِ
ـ ِل َ
ج َّن ِة نُورٌُ ،ق ْل ُ
ا ْل َ
ّلل ا َْألمْثا َل (قمى1۴0۴ ،ق ،ج ،2 .ص.)103 .
ض ِبُوا َِّ
ّلل فَال َت ْ
ل -قَا َل ا َُّ
ّلل َم َث ٌ
ـ َِّ
ّلل َل ْي َ
ُس ْبحَا َن ا َِّ

این روایت ،موثق و دارای سند قابل اعتماد است .علی بن ابراهیم قمی این حدیث را از
حُمَیْدُ بْنُ زِیَاد از مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْن از مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى از طَلْحَةَ بْنِ زَیْد از امام صادق از
پدرش امام باقر (ع) نقل کرده است .شیخ طوسی ،حُمَیْدُ بْنُ زِیَاد (طوسى ،بیتا ،ص )60 .و
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْن (طوسى ،بیتا ،ص )1۴0 .را توثیق کرده و نجاشی نیز محمد بن یحیى را
موردوثوق دانسته است (نجاشى ،1365 ،ص .)359 .طلحة بن زید نیز اگرچه عامیالمذهب
بوده ،شیخ طوسی او را هم مورداعتماد دانسته است (طوسى ،بیتا ،ص .)86 .براساس آنچه
گفتیم ،در بررسی رجالی نتیجه میگیریم روایت ،موثق و بهلحاظ سندی در حجیت ،تمام
است؛ هرچند بهسبب امامینبودن طلحة بن زید نمیتوان حدیث را ازنوع صحیح دانست.
پساز بررسی سندی این روایت ،کاوش در محتوای آن را آغاز میکنیم .مطابق این
حدیث ،امام باقر (ع) در تفسیر آیه معتقدند خداوند متعال در این آیه ،رشتۀ سخن را از نور
خود آغاز کرده و فرموده است« :اّللَُّ نُورُ السَّماواتِ وَ األَْرْضِ»؛ سپس ادامۀ کالم را به تبیین نور
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هدایت خویش در قلب مؤمن اختصاص داده 1و بدین ترتیب ،مراد باری -تعالی -از «مَثَلُ
نُورِهِ» مَثَلِ نور هدایت خود در قلب مؤمن است .مراد از «مشکوة» نیز بدن انسان مؤمن
است که بهمثابۀ یک چراغدان ،جایگاهِ قرارگرفتن مصباحی قلمداد میشود و آن مصباح در

زجاجۀ قلب مؤمن جای دارد؛ به این ترتیب ،مراد از «زجاجة» یا همان قندیل ،2قلب مؤمن
و مراد از «مصباح» ،نور الهیِ جایگرفته در قلب است .در ادامۀ حدیثَ « ،زیْت» نیز به

نوری اشاره میکند که خداوند متعال در قلب مؤمن قرار داده است .امام (ع) فراز «نُورٌ عَلى

نُورٍ» را نیز عبارت از «فَ ِيضَةٌ عَلَى فَ ِيضَةٍ وَ سُنَّةٌ عَلَى سُنَّةٍ» ،یعنی اعمال صالحی تفسیر کردهاند
که این مؤمن روشندل ،یکی پساز دیگری انجام میدهد .امام باقر (ع) در فرازهای پایانی
حدیث ،در جمعبندی تفسیر آیه فرمودهاند« :وَ هَذَا مَثَلٌ ضَ َبَ ُ اّللَُّ لِلْمُؤْمِن»؛ سپس انبوه انوار
احاطهکنندۀ مؤمن را برشمردهاند تا معنای «نُورٌ عَلى نُورٍ» دربارۀ بندۀ مؤمن ،روشنتر شود.

نمونههایی بسیار مشابه با بخشهایی از فرازهای این حدیث شریف را در برخی تفاسیر
صدر اول از صحابه همچون ابنعباس و ابیّ بن کعب و همچنین تابعین میتوان یافت .این
سطح از تشابه و بلکه عینیت در عبارات ،قابل تأمل فراوان است و این احتمال را تقویت
میکند که اصل حدیث در سخنان امام علی (ع) ریشه دارد و ابنعباس و دیگر صحابه و
تابعین نیز از بیان ایشان استفاده کرده و در تفسیر این آیه ،کلمات شریفشان را تکرار
کردهاند .گواه این ادعا آن است که بخشی از فراز پایانی این حدیث را شیخ صدوق از امام
صادق (ع) از آبای طاهرینش از امام علی (ع) نقل کرده (ابنبابویه ،1362 ،ج ،1 .ص)2۷۷ .
و احتماالً از نقل عبارات ماقبل آن ،بهسبب تناسبنداشتن با چهارچوب کتاب خصال و
 .1توضیحی که درخصوص حدیث «قَالَ بَدَأَ بِنُورِ نَفْسِ ِ -تَعَالَى" :مَثَلُ نُورِهِ" مَثَلُ هُدَاهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ» در اینجا آوردیم،
کمی با خود متن فاصله دارد؛ اما عبارت تفسیر ابیّ بن کعب که با عبارت این حدیث شباهت فراوانی دارد،
درستبودن این توضیح را اثبات میکند .مفسران نوشتهاند« :عن أبيّ بن جعب في هذه اآلية قال :بدأ بنور نفس فذج ه ثمّ
ج نور المؤمن فقال مَثَلُ نُورِه» (ثعلبى1۴22 ،ق ،ج ،۷ .ص.)101 .
 .2در این حدیث« ،زجاجة» ،قندیل ترجمه شده؛ چنانکه یحیى بن سالم تیمی بصری قیروانی (م200 .ق ).در تفسیر
خود ،هنگام نقل تفسیر ابنعباس« ،زجاجة» را «قندیل» ترجمه کرده است .گویا این ترجمه هم از ابنعباس و شاید
هم توضیحی باشد که خود یحیى بن سالم به کالم افزوده است (تیمى1۴25 ،ق ،ج ،1 .ص .)۴۴9 .به هر حال ،در
تفاسیر متعدد« ،زجاجة»« ،قندیل» ترجمه شده است (طبرى1۴12 ،ق ،ج ،18 .ص108 .؛ ماتریدى1۴26 ،ق ،ج،۷ .
ص56۷ .؛ مکى بن حموش1۴29 ،ق ،ج ،8 .ص.)5101 .
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مرتبطنبودن با مطالب آن قسمت از این کتاب چشم پوشیده است .اگر انتساب این حدیث
شریف در تفسیر آیۀ نور به امام علی (ع) ثابت شود ،علت شباهت بسیار زیاد برخی
عبارات این حدیث با عبارات تفسیری کسانی همچون ابنعباس ،ابیّ بن کعب ،مجاهد و
حسن بصری معلوم خواهد شد .درواقع ،این افراد نکات ذکرشده در تفسیر آیۀ نور را از
امام علی (ع) دریافت کردهاند.
در ادامه به مشابهتیابی هشت فراز از این حدیث با الفاظ و عبارات تفسیری نقلشده
از صحابه و تابعین میپردازیم تا مشابهت و عینیتشان با این حدیث و ریشهداشتن آنها در
این روایت روشنتر شود.
الف) «اّللَُّ نُورُ السَّماواتِ وَ األَْرْضِ؛ قَالَ بَدَأَ ِبنُورِ نَفْسِ ِ -تَعَالَى» :تفسیر ابیّ بن کعب ،گویا تکرار
همین فراز از حدیث است و حتی میتواند توضیح آن هم باشد« :رول ال بيع عن أبي العالية

عن ابيّ بن جعب في هذه اآلية قال :بدأ بنور نفس فذج ه ثمّ ج نور المؤمن فقال مَثَلُ نُورِه» (ثعلبى،
1۴22ق ،ج ،۷ .ص)101 .؛ همچنین« :عن أبيّ بن جعب :اّللَُّ نُورُ السَّماواتِ وَ األَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ قال:

بدأ بنور نفس فذج ه ،ثم قال :مَثَلُ نُورِهِ يقول :مثل نور من آمن ب » (طبرى1۴12 ،ق ،ج ،18 .ص.
.)105
ب) «مَثَلُ نُورِهِ مَثَلُ هُدَاهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِن» :عین این عبارت را ابنعباس از امام علی (ع) نقل
کرده است (طبرى1۴12 ،ق ،ج ،18 .ص.)106 .
ج) «المِشْكَوةُ جَوْفُ الْمُؤْمِن» :نظیر این جمله را در تفسیر ابنعباس و مجاهد نیز میتوان
دید« :عن ابنِعباسِ و مُجاهِد :أنُّ مَثَلٌ للمؤمنِ ،غي ُ أنّ المصباحَ و ما فِي مَثلُ فؤادِ المؤمنِ ،و المشكوةَ مَثَلُ
الجَوفِ» (مکى بن حموش1۴29 ،ق ،ج ،8 .ص« .)5100 .قالَ مجاهدُ و ابنُعباسِ جميعاً:

المصباحُ و ما فِي مَثَلُ فؤادِ المؤمنِ و جَو ِف  ،المصباحُ مَثَلُ الفؤادِ ،وَ الكُوةُ مَثَلُ الجَوفِ» (طبرى1۴12 ،ق،
ج ،18 .ص.)108 .
د) «وَ الْقِنْدِيلُ قَلْبُ ُ» :با توجه به سیاق حدیث مذکور و نظر به شواهد پیشگفته در توضیح
حدیث ،مراد از قندیل ،همان «زجاجة» در آیۀ شریفه است و اتفاقاً ابنعباس هم «زجاجة» را
عبارت از قلب مؤمن تفسیر کرده است« :عن ابنِعباسِ قالَ ...:و الةجاجةُ القنديلُ وَ هو مَثَلُ قلبِ

المؤمن» (تیمى1۴25 ،ق ،ج ،1 .ص.)۴۴9 .

 166دوفصلنامۀ علمی حکمت سینوی ،دورۀ  ،25شمارۀ  ،65بهار و تابستان 1400

ه) «وَ الْمِصْبَاحُ النُّورُ الَّذِي جَعَلَ ُ اّللَُّ فِي ِ [في القلب]» :این فراز از حدیث را نیز میتوان در
تفسیر ابنعباس مشاهده کرد« :عن ابنِعباسِ ...قالَ :فِيها مِصْباحٌ و هو النورُ الذي فِي قلبِ المؤمنِ»
(تیمى1۴25 ،ق ،ج ،1 .ص .)۴۴9 .تفسیر ابنعمر از آیۀ موردبحث نیز بیارتباط با این
محتوا نیست« :وَ قالَ ابنُعم فِي هذِه اآليةِ :المشكوةُ :جَوفِ محمّد -صَلّى اّللُّ علي ِ وَ سلّم -وَ الةُّجاجة:

قلبُ و المصباحُ :النُّور الِّذي جَعل ُ اّللُّ فِي » (طبرانى2008 ،م ،ج ،۴ .ص.)۴36 .
و) «نُورٌ عَلى نُورٍ فَ ِيضَةٌ عَلَى فَ ِيضَةٍ وَ سُنَّةٌ عَلَى سُنَّةٍ» :قریب به محتوا و مضمون این فراز از
حدیث را میتوان در تفسیر حسن بصری که از تابعین صاحبنظر درحوزۀ تفسیر بهشمار
میآید (معرفت ،138۷ ،ج ،1 .ص ،)111 .مشاهده کرد .او در تفسیر «نُورٌ عَلى نُورٍ» گفته
است هرقدر بندۀ مؤمن خدا سطح عملکردن به فرایض را در خود باالتر ببرد ،از نورانیت
بیشتری برخوردار خواهد شد« :قالَ الحسنُ البص يُ ...:جُلَّما ازدادَ الف ائضُ حقيقةً ،ازدادَ المصباحُ

نور ًا» (تسترى1۴23 ،ق ،ص .)112 .درپی اندکی تأمل مشخص میشود مضمون این تفسیر،
برگرفته از فراز یادشده از روایت است؛ زیرا در آن بخش از روایت نیز تفسیر «نُورٌ عَلى نُورٍ»
با عملکردن به فرایض گره خورده است.
ز) «هَذَا مَثَلٌ ضَ َبَ ُ اّللَُّ لِلْمُؤْمِن» :ابیّ بن کعب هم در تفسیر آیۀ موردبحث گفته« :هُو مَثَلٌ

ضَ َبَ اّللُّ -تَعالى -لِقلبِ المؤمنِ» (جصاص1۴05 ،ق ،ج ،5 .ص )188 .و از ابنعباس نیز
منقول است« :فَهو مَثَلٌ ضَ َب اّللُّ لنورِ الهُدَل و اإليمانِ فِي قلبِ المؤمنِ» (مکى بن حموش،
1۴29ق ،ج ،8 .ص.)5092 .
ح) «فالْمُؤْمِنُ مَنْ يَتَقَلَّبُ فِي خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِ مَدْخَلُ ُ نُورٌ وَ مَخْ َجُ ُ نُورٌ وَ عِلْمُ ُ نُورٌ وَ جَالَمُ ُ نُورٌ وَ

مَصِي ُهُ يَوْ َ الْقِيَامَةِ ِإلَى الْجَنَّةِ نُور» :ابیّ بن کعب هم در تفسیر خود از این آیه ،همین عبارت را
ذکر کرده و همان پنج نور احاطهکنندۀ مؤمن را نام برده است؛ هرچند ترتیب ذکر این انوار،
مطابق حدیث مذکور نیست« :فَهو يَتَقَلَّبُ فِي خَمسةٍ مِنَ النورِ فَكالمُ ُ نورٌ ،و عَمَلُ نورٌ ،و مَدخَلُ نورٌ،

و مَخ َجُ نورٌ ،و مَصي ُه إلى النورَ يو َ القيامةِ في الجنًّةِ» (طبرى1۴12 ،ق ،ج ،18 .ص10۷ .؛
ابنابىحاتم1۴19 ،ق ،ج ،8 .ص2603 .؛ سیوطى1۴0۴ ،ق ،ج ،5 .ص.)۴8 .
این شواهد و قراین هشتگانه ،ریشهداشتن بخشهایی از تفاسیر صحابه و تابعین از آیۀ
نور در حدیث موردِبحث در اینجا را تأیید میکنند و با توجه به اینکه دورۀ زندگی صحابه
و تابعین ،پیشاز عصر امام باقر (ع) بوده است ،نتیجه میگیریم اصل این حدیث به امام
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علی (ع) بازمیگردد؛ چنانکه پیشتر نیز گفتیم که ذیل این حدیث را شیخ صدوق از امام
علی (ع) نقل کرده و اتفاقاً در برخی تفاسیر اهل سنت هم تفسیر ابنعباس از آیۀ نور،
مستند به فرمایش امام علی (ع) قلمداد شده و به نقل از ایشان آمده و بخشهایی از حدیث
مذکور در آن گنجانده شده است (طبرى1۴12 ،ق ،ج ،18 .ص1106 .؛ سیوطى1۴0۴ ،ق،
ج ،5 .ص.)2۴8 .
حدیث دومی را که در تفسیر آیۀ نور وارد شده است و تاحدودی با محتوای تفسیر
سینوی تناسب دارد و میتوان آن را مؤید درستی این تفسیر بهشمار آورد ،سلمی از امام
صادق (ع) نقل کرده است؛ البته کتاب تفسیر امام صادق (ع) که بهجهت رنگوبوی عرفانی
چشمگیر آن درمیان عرفا رواج داشته و موردتوجه آنان بوده است ،دارای سند نیست و

همین نکته ،استناد به آن را با دشواری و تردید مواجه میکند .3محتوای این حدیث با
محتوای حدیث پیشین ،همسویی دارد و در آن ،تبیینی عرفانی از مراتب تکامل انسان در
مراحل سلوک و تقرب الی اهلل صورت گرفته است .درواقع ،در این حدیث ،مراتب منازل
سالکان الی اهلل بهترتیب ،براساس نوری که در هر مرحله از خداوند متعال دریافت میکنند،
برمبنای آیۀ نور تعیین و تصریح شده هرکسی براساس ارتقای خود در مراتب سلوک ،از
این مراتب نور ،بهرهمند است .ابوالفضل رشیدالدین میبدى هم در تفسیر خود ،بدون آنکه
نامی از این حدیث ذکر کند ،عبارتی درچهارچوب آن و تاحدودی مشابه با حدیث
موردبحث را آورده و گویی عبارت وی برداشتی آزاد از این حدیث شریف است (میبدى،
 ،13۷1ج ،6 .ص:)5۴3 .
قال جعف بن محمد :األنوار مختلفة أولها نور حفظ القلب ثم نور الخوف ثم نور ال جاء ثم
نور التذج ثم النظ بنور العلم ثم نور الحياء ثم نور حالوة االيمان ثم نور اإلسال ثم نور

 .1عبارت طبری چنین است« :عن علي ،عن ابنعباس :مَثَلُ نُورِهِ مثل هداه في قلب المؤمن».
 .2عبارت سیوطی چنین است:
أخ

ل نُو ِر ِه مثل هداه في قلب
ابنج ي و ابنالمنذر و ابنأبىحاتم و البيهقي في األسماء و الصفات من ط يق على عن ابنعباسَ ...م َث ُ

المؤمن َج ِمشْكو ٍة يقول موضع الفتيلة يقول جما يكاد الةيـ الصافي يضیء قبل أن تمس النار إ ا مست النار ازداد ضوأ على ضوئ جذل
يكون قلب المؤمن ي؟ مل بالهدل قبل أن يأتي العلم ف ا أتاه العلم ازداد هدل على هدل و نورا على نور.
 .3برای آشنایی بیشتر با کتاب تفسیر امام صادق (ع) ر.ک :مبلّغ 13۷5 ،و راستگو.138۴ ،
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اإلحسان ثم نور النعمة ثم نور الفضل ثم نور اآلالء ثم نور الك ثم نور العطف ثم نور القلب ...ثم
ّلل
نور الهوية .و لكل واحد من هذه األنوار اهل و ل حال و محل و جلها من أنوار الحق التي ج ا ّ
ض» و لكل عبد من عبيده مش ـ من نور هذه األنوار و
ت َو ا َْأل ْر ِ
ّلل نُو ُر السَّماوا ِ
تعالى في قول «ا َُّ
ربما جان ل حظ من نورين و من ثالثة( ...سلمى ،1369 ،ص.)۴6-۴5 .

روشن است که مطابق این حدیث ،امام صادق (ع) محتوای مدرّج آیۀ نور را به درجات
متعدد مطرح برای عارفان تفسیر کردهاند.
 .5-2همسوییِ محتوایی تفسیر سینوی با تفسیر ابیّ بن کعب

این مفسر ،همسو با قرائت خاصی که از آیۀ نور داشته ،تفسیری بهدست داده که طبری آن
را با این مضمون نقل کرده است :این آیه ،چگونگی نور مؤمن را تبیین میکند؛ بدین ترتیب
که در آن« ،مشکوة» به صدر (سینۀ) مؤمن اشاره میکند و «مصباح» اشارهای است به قرآن و
ایمانی که در آن سینه جای میگیرد« .زجاجة» نیز اشاره به قلب اوست که پساز
روشنیگرفتن از مصباحِ قرآن و ایمان ،همانند «جَوْجَب ُدرِّي» ،درخشان و نورانی میشود و
مراد از «شج ة مبارکة» در این آیه ،اخالص و عمل صالح است که مایۀ اولیۀ این نور مبارک
محسوب میشود .درنهایت ،حال چنین مؤمنی «نورٌ عَلى نُورٍ» و مستغرق در نور خواهد
بود؛ زیرا او از نور آمده است ،به نور میرود و عاقبتش نیز با نور در روز قیامت همراه
خواهد بود (طبرى1۴12 ،ق ،ج ،18 .ص .)10۷ .پساز طبری ،برخی دیگر از مفسران نیز
همه یا بخشهایی از این تفسیر ابیّ بن کعب را آوردهاند (بهعنوان نمونه ر.ک :ابنابىحاتم،
1۴19ق ،ج ،8 .ص2596 .؛ طبرانى2008 ،م ،ج ،۴ .ص۴36 .؛ ماتریدى1۴26 ،ق ،ج،۷ .
ص566 .؛ میبدى ،13۷1 ،ج ،6 .ص.)535 .
محتوای تفسیر سینوی آیۀ نور به بیشترین میزان با این تفسیر همراهی دارد و گویا
بوعلیسینا خواسته است تبیینی فلسفی از این تفسیر ابیّ بهدست دهد .روشن است که
هرکدام از این دو مفسر با ادبیات خاص خود ،مراتب کمالی انسان را بر مراتب مدرّج در
آیۀ نور تطبیق دادهاند.
 .3دفاع از تفسیر سینوی آیۀ نور درمقابل اشکاالت مطرحشده بر روش تفسیر فلسفی

پساز بررسیهای صورتگرفته ،مجموعۀ اشکاالت مطرحشده بر روش تفسیر فلسفی را
میتوان بر دو بخش تقسیم کرد :یکی اشکاالت وارد و دیگری اشکاالت ناوارد .بیشتر
اشکاالتی که برخی بیگانگان ازمنظر فلسفه و فلسفهورزی مطرح کردهاند ،برخاسته از
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نداشتن آگاهی کافی درخصوص اصل فلسفه و بدبینی مفرط آنها به این وادی است؛ اما
این مسئله بهمعنای چشمپوشی از برخی اشکاالت واردشده بر بخشی از تفاسیر فلسفی
نیست.
درمیان منتقدان تفاسیر فلسفی ،امثال دکتر ذهبی اگرچه دستی در علوم قرآنی و تفسیری
دارند ،از وادی فلسفه بیگانهاند و در اثبات این مدعا همین بس که وی تفاسیر فلسفی را به
تأویالت باطنیه ملحق کرده است (ذهبی ،بیتا ،ج ،2 .ص)۴31 .؛ درحالی که این مقایسه به
هیچ وجه صحیح نیست .فالسفهای که در وادی تفسیر وارد شدهاند ،بر این نکته تأکید
کردهاند که تفسیری که با ظاهر قرآن همسویی نداشته باشد ،مقبول نیست.
فاعلم أوال أن مقتضى الدين و الديانة إبقاء الظواه على حالها و أن ال يؤول شيء من األعيان
التي نطق بها الق آن و الحديث إال بصورتها و هيئتها التي جاءت من عند اّلل و رسول ف ن جان
اإلنسان ممن خص اّلل بكشف الحقائق و المعاني و األس ار و إشارات التنةيل و رموز التأويل
ف ا جوشف بمعنى خاص أو إشارة و تحقيق ق ر ل المعنى من غي أن يبطل ظاه ه فحواه و
تناقض باطن مبناه و تخالف صورت معناه (صدرالدین شیرازى ،1363 ،ص8۷ .؛
صدرالدین شیرازى ،1361 ،ج ،۴ .ص166 .؛ صدرالدین شیرازى ،13۷8 ،ص.)299 .

افزونبر اشکال پیشگفته ،ذهبی و برخی دیگر از منتقدان (عاصی1۴03 ،ق ،ص،)32 .
فالسفه را به ترجیحدادن فلسفه بر قرآن متهم کردهاند؛ بدین شرح که ازنظر آنان ،فالسفه در
معانی آموزههای قرآنی و نصوص دینی دخلوتصرف میکنند تا به هر قیمت ،آنها را
همسو با مبانی موردقبول خود درحوزۀ فلسفه نشان دهند (ذهبی ،بیتا ،ج ،2 .ص.)۴18 .
نگاه انتقادآمیز ذهبی به روش تفسیر فلسفی ،به برخی دیگر از متون و آثار پیروان وی نیز
تسری یافته است و آنان نیز کموبیش ،همین سخنان را در نقد تفاسیر فیلسوفان تکرار
کردهاند (بهعنوان نمونه ر.ک :ماردینی1۴30 ،ق ،ص120 .؛ احمدیان ،1382 ،ص15۷ .؛
زقزوق1۴23 ،ق285 ،؛ رضایی اصفهانی ،1382 ،ص .)۴39 .ذهبی همین اشکال را دربارۀ
تفسیر بوعلی از آیۀ نور هم بهصورت خاص مطرح و بهنوعی ،او را به ترجیحدادن و
تحمیلکردن سخنان امثال افالطون و ارسطو بر کالماهلل متهم کرده است (ذهبی ،بیتا ،ج،2 .
ص.)۴29 .
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به هر حال ،این دو اشکال ممکن است بر برخی تفاسیر مطرحشده با عنوان و روش
فلسفی وارد باشد (اساساً در هر تفسیر و روشی امکان بروز خطا وجود دارد و این خطا در
مواردی موجب ابطال اصل آن روش یا تفسیر نمیشود)؛ اما پساز دقت و بررسی خواهیم
دید تفسیر ابنسینا از آیۀ نور ،از این دو اشکال اساسی مبراست؛ زیرا اوالً این تفسیر نهتنها
منافی با معنای ظاهری آیۀ قرآن نیست؛ بلکه با برخی قرائات مطابقت بسیار دارد و میتوان
آن را تفسیری برمبنای آن قرائات بهشمار آورد .اتفاقاً این تفسیر ،چنانکه پیشتر گفتیم ،با
برخی روایات تفسیری ذیل این آیه ،بهصورتی معنادار همسویی دارد و حتی با محتوای
برخی تفاسیر صحابه نیز همخوان است .ثانیاً در این تفسیر ،هیچگونه دخلوتصرفی در نص
آیه صورت نگرفته؛ بلکه پیرو همان قرائات ،روایات و تفاسیر صحابه ،درواقع ،توضیحی
فلسفی برای این معنای آیۀ شریفه بهدست داده شده است .در این تفسیر ،تطبیق یک مبحث
مهم فلسفی با مضمون آیۀ نور را مشاهده میکنیم .درواقع ،ابنسینا در این تفسیر ،بهدنبال
تطبیق مباحث فلسفی با محتوای آیۀ نور بوده است و این تطبیق با تحمیل تفاوت دارد.1
یک فیلسوف مسلمان و دلداده به تعالیم شریعت ،وقتی بخشی از علم تخصصی خود را
همسو و همراه با قرآن میبیند ،دارای این حق است که هماهنگی قرآن با مبانی علمی
فلسفه را تبیین کند و در این راه ،اگر از ضوابط تفسیر خارج نشود ،کسی نمیتواند
براساس سوءظن و نداشتن فهم کافی از اصل سخن وی آن را رد کند .علم تفسیر هم
ضوابط خاص خود را دارد؛ پس اگر فیلسوفی سخنی درباب تفسیر آیهای گفت ،باید آن را
براساس همان قواعد و ضوابط علم تفسیر سنجید و اگر سخن وی با این ضوابط مغایرتی
نداشت ،نمیتوان و نباید صرفاً بهسبب فیلسوفبودن گوینده ،آن را رد کرد .متأسفانه ،ذهبی
و پیروانش دچار این خبط شدهاند و البته این مسئله در سوءظنی ریشه دارد که درطول
تاریخ ،دربارۀ کلیت فلسفۀ اسالمی وجود داشته است؛ چنانکه آلوسی نیز بیتوجه به
پذیرش تفسیر سینوی آیۀ نور ازسوی بسیاری از مفسران ،با همین پیشزمینۀ ذهنی ،تفسیر
سینوی آیۀ نور را نقد کرده و آن را مبتنیبر فلسفۀ یونانی و دور از شریعت دانسته است
(آلوسى1۴15 ،ق ،ج ،9 .ص)365 .؛ درحالی که آلوسی که چنین بر بوعلی میتازد ،در
 .1برای تحقیق بیشتر دربارۀ تفاوت تطبیق با تحمیل ر.ک :نصیری ،1386 ،ص.99 .
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جایی دیگر از تفسیر خود ،از همین مبحث فلسفی بهره برده است (آلوسى1۴15 ،ق ،ج،۷ .
ص.)29۷ .
نتیجهگیری

اصوالً فیلسوفان مسلمان بهعلت تعمقها و تأمالت عقلی -فلسفی در هستی ،دقتنظر
بیشتری نسبتبه دیگران در مسائل هستیشناسانه دارند .این دقتنظر و قوّت فلسفی در
مواجهه با آموزههای شریعت برای انسان ،این امکان را فراهم میآورد که با نگاهی دقیقتر
و چشمی بازتر ،به آیات و روایات ناظر بر تبیین مسائل هستی بنگرد و با فهمی برتر در
مقایسه با کسانی که این قوّت فلسفی را ندارند ،تفسیری دقیقتر دربارۀ آنها بهدست دهد؛
البته روشن است که باید با حفظ ضوابط از افراط یا تفریط در این روش پرهیز کرد .یکی
از مهمترین ضوابط تفسیر ،خارجنشدن از ظواهر الفاظ و همچنین حفظ اصول و مبانی
شریعت است و بر این اساس بهنظر میرسد ابنسینا توانسته است با حفظ ظواهر لفظی آیۀ
نور ،مراد از تمثیل موجود در آن را تبیین و تحلیل کند.
این تالش فیلسوفانه برای فهم ،تبیین و توضیح شریعت در جای خود ،بسیار مغتنم و
باارزش است و درواقع ،ابنسینا همان تفسیری را که بسیاری از مفسران توسط لسان
شریعت بیان کردهاند ،با استفاده از لسان فلسفۀ اسالمی بازسازی و بازنویسی کرده است.
تالشهایی از این دست در فلسفۀ اسالمی و در نگاهی کالنتر ،در منظومۀ علوم اسالمی،
معنا ،اهمیت و البته اثر مبارک و خاص خود را دارد و البته این مطلب بهمعنای بیاعتنایی یا
بیمهری به دیگر مفسران فاقد ذوق فلسفی نیست؛ بلکه زحمات آنها نیز در جای خود،
قابل تقدیر است؛ ولی نمیتوان بهراحتی و بدون تأمل و فهم الزم ،تفاسیر فیلسوفان بزرگ
مسلمان را رمی به بطالن کرد.

تفسیر ابنسینا از آیۀ نور ،نمونهای موفق از بهرهگیری از روش فلسفی برای تفسیر قرآن
کریم است .در این تفسیر ،هیچیک از قواعد تفسیری نادیده گرفته نشده و بهطور کلی،
داشتههای علمی و فلسفی ابنسینا مانع او از فهم قرآن نشده است؛ بلکه کامالً برعکس،
قوّت علمی وی در فهم و تفسیر قرآن را افزایش داده است .شیخالرئیس با الهامگیری از
فلسفه ،تفسیری انفسی و همسو با تفسیر و همچنین قرائت برخی صحابه از آیۀ نور را
بهدست داده است که با برخی روایات ذیل آیۀ نور نیز همسویی و همراهی معناداری دارد؛
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بدین ترتیب ،فلسفه نهتنها همچون حجابی مانع بوعلی از فهم درست قرآن نشده؛ بلکه
وسیلهای برای تعمیق و تدبر بیشتر او در قرآن بوده است.
اشکاالت مطرح دربارۀ روش تفسیر فلسفی قرآن ،ممکن است در مواردی از تفاسیر
عرضهشده با استفاده از این روش ،وارد باشد؛ اما روشن است که وجودداشتن اشکاالتی در
برخی موارد بهمعنای باطلبودن اصل روش فلسفی در تفسیر قرآن نیست؛ زیرا در هرکدام
از روشهای تفسیری میتوان خطاهایی را مشاهده کرد؛ ولی این خطاها اصل روش را
باطل نمیکنند؛ بنابراین ،فایدۀ مهم تالش بوعلی در تفسیر آیۀ نور ،تأکید وی بر نزدیکی و
اتحاد عقل و شریعت با عرضۀ تفسیری روشمند ،منسجم ،نظاممند ،سازگار با چهارچوب
شریعت و متناسب با اصول تفسیر قرآن است.
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 174دوفصلنامۀ علمی حکمت سینوی ،دورۀ  ،25شمارۀ  ،65بهار و تابستان 1400

رضایی اصفهانی ،محمدعلی ( .)1382درسنامۀ روشها و گرایشهای تفسیری قرآن .قم :مرکز
جهانی علوم اسالمی.
زقزوق ،محمود حمدی (1۴23ق) .الموسوعة الق آنية المتخصصة .مصر :وزارة االوقاف (المجلس
االعلی للشئون اإلسالمية).
سعادت مصطفوی ،حسن ( .)138۷شرح اشارات و تنبیهات (نمط  .)3تهران :دانشگاه امام صادق
(ع).
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المع فة.

تحلیل و ارزیابی تفسیر فلسفی ابنسینا از آیۀ نور /محمد میری 175

طوسى ،محمد بن حسن (بیتا) .الفهرست .نجف اشرف :مکتبة الم تضوية.
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غزّالى ،ابوحامد محمد (1۴16ق) .مجموعۀ رسائل اإلمام الغزّالى .بیروت :دار الفکر.
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