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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 میآید .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 معرفتشناسانۀ 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 کريم با توجه به جامعیت و ابعاد گوناگوني که دارد شاخصترين منبع معرفتي در حوزۀ انديشۀ
اسالمي است که بر دانشهای بسیاری تأثیر گذاشته و موجب بالندگي آنها بهويژه در حوزۀ علوم اسالمي
شده است .در اين میان ،انديشههای عمیق فلسفي و عرفاني مرهون الهامبخشي کتاب وحي است .برخي
از مروجان حكمت متعالیه ،به دلیل رابطۀ درهمتنیده میان وحي الهي و فلسفۀ اسالمي ،ضمن تأکید بر
آنكه طرح و شكل فلسفه اسالمي بهواسطۀ وحي قرآني متعین شده است ،بر اين باورند که قرآن منبع و
منشأ الهام فلسفۀ اسالمي است .همچنین غالب مطالب فلسفۀ اسالمي ،رازگشايي دو کتاب مهم وحي،
يعني قرآن و جهان هستي [کتاب تشريع و تكوين] است(نصر ،1376 ،ص.)7
پس از تبیین الهامبخشي و تأثیرگذاری قرآن بر بالندگي فلسفۀ اسالمي ،بايد به ضرورت بهره-
گیری از رويكرد فلسفي در تعمیق فهم بهتر و کشف اليههای عمیقتر قرآن توجه کرد .بهبیانديگر،
باآنكه قرآن اساساً منبعي وحیاني و ديني است نه فلسفي ،با رعايت برخي قواعد دقیق دارای قابلیت
تفسیر از بعد فلسفي است .شاهد اين مدعا ،وجود موضوعاتي در قرآن است که خارج از حوزۀ حس و
تجربهاند و دستيابي به مفاهیم آنها نیازمند ژرفانديشي و تحلیلهای عقالني است .با مقايسۀ آيات
توحیدی بهويژه معرفت حقتعالي در قرآن پي ميبريم که بسامد داليل عقلي در اثبات خدا بیش از
پرداختن به پديدههای طبیعي است .داليل عقلي نیز خارج از حوزۀ حس و تجربه است .برايناساس،
در تبیین موضوعات الهیاتي قرآن ،سهم روشهای عقلي که متكي بر تعمق فلسفي است ،بیش از
روشهای حسي و تجربي است .استاد مطهری در تبیین اين دو روش چنین مينويسد :حقیقت اين
است که میزان کمكي که مطالعه در آثار آفرينش ميتواند بكند نسبت به مسائلي که صريحاً قرآن
کريم آنها را عنوان کرده ،اندک است .قرآن مسائلي را در الهیات مطرح کرده که بههیچوجه با مطالعه
در طبیعت و خلقت قابل تحقیق نیست(مطهری ،1354 ،ص.)51
وجود اين ارتباط دوسويه میان آموزههای قرآني و فلسفي سبب شده است تا ازيکسو ،برخي
انديشمندان منابع وحیاني را مبنای محكمي برای تأمالت فلسفي خويش قرار دهند؛ و از سوی ديگر،
از تعمّقهای فلسفي در تبیین دقیقتر مفاهیم قرآني بهره بگیرند .در اين میان ،بهکارگیری فراوان
برخي فیلسوفان از مفاهیم و مباني و قواعد عقلي فلسفي در تفسیر آيات الهي با استداللهای برهانيِ
مبتني بر قواعد موردپذيرش در تفسیر ،سبب ظهور «تفسیر فلسفي» در میان ساير گرايشها شد.
هرچند حجم تفاسیر فلسفي بهجامانده از حكما يكسان نیست؛ چنانکه برخي فیلسوفان ،مانند عالمه
طباطبايي ،ضمن توجه به ضوابط و اصول تفسیری و با بهکارگیری اصول عام فلسفي ،به تفسیر
تمامي آيات قرآن اهتمام ورزيدهاند .در تفسیر ايشان گرايشهای غیرفلسفي نیز بهفراواني مشاهده
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ميشود .در مقابل ،برخي ديگر از فالسفه مانند فارابي و ابنسینا و مالصدرا با انتخاب گزينشي پارهای
از سورهها و آيات قرآني ،به تببین آموزههای وحیاني ميپردازند.

رویكردهاي مختلف پيرامون تفسير فلسفی
اصل بهرهگیری از تحلیلهای عقالني و روشهای برهاني در تبیین مدلولهای آيات ،موردپذيرش
بیشتر تفسیرپژوهان است؛ دلیل اين امر نیز وجود آياتي است که دربارۀ معرفي خداوند متعال ،تبیین
ذات ،صفات و رابطۀ آنها ،جبر و تفويض ،خطاهای منسوب به انبیا ،قضا و قدر و غیره است .در اين
میان ،بهرهگیری از نیروی عقل در جمعبندی آيات همراه با توجه به لغت ،روايات و استنباط از آنها
جهت تبیین مفاهیم و مقاصد آيات غیر از بهرۀ ابزاری از براهین و قرائن عقلي در تفسیر برای روشن
کردن مفاهیم و مقاصد قرآن است .نتیجۀ کاربرد نخست عقل ،همان روش تفسیر عقلي
نظری(اجتهادی) است؛ حالآنكه نتیجۀ کارکرد دوم عقل ،همان روش تفسیر عقلي برهاني است .کارکرد
مجتهدانۀ عقل در همه روشها و گرايشهای تفسیری وجود دارد و منحصر به گرايش فلسفي نیست.
حال آنكه بهرهگیری از شیوۀ عقلي برهاني اغلب در تفاسیر فلسفي نمايان است .چنین روشي در توان
هر مفسّری نیست؛ زيرا «مفسّری که ميخواهد تفسیر عقلي برهاني ارائه کند ،بايد بهقدر کافي با
برهانهای عقلي آشنا باشد و مقدمات(عام) منطقي و فلسفي آن را بداند و شرايط برهان و مغالطه را
رعايت کند .همچنین الزم است با مسئله توهّم تعارض عقل و دين و موارد تعارض تفسیر عقلي و نقلي
و راهحلهای آن آشنا باشد»(رضايي اصفهاني ،1381 ،ص.)132
عدم تبحر تمام مفسّران در بهکارگیری روش تفسیر عقلي برهاني از يکسو و عدم قابلیت اجرايي آن
در تمامي آيات قرآن از سوی ديگر ،سبب شده است تا برخي صاحبنظران با رويكردی منفي و
ترديدآمیز به نقد جريان تفسیر فلسفي بپردازند .عمده اشكال اين افراد که اغلب از مخالفان فلسفه نیز
محسوب ميشوند ،تأويلهای نادرست و ديدگاههای خارج از قواعد تفسیری است .در مقابل اين رويكرد
بدبینانه ،مفسّران و محققان متبحر فلسفه بهويژه مروجان حكمت صدرايي ،ضمن تأکید بر ضرورت
تعمّق فلسفي در تبیین آيات ،عقل فلسفي را عقل برهانيِ مبتني بر مقدمات کلّي صادق ،ضروری و
يقیني ميدانند .ازنظر آنان چنین عقلي از مغالطۀ وهم و تخیّل مصون است و با اصول و علوم متعارف
خويش ميتواند اصل وجود مبدأ جهان و صفات و اسمای حسنای او را به اثبات رساند(جوادی آملي،1388 ،
ج ،1ص169ـ .)170بنابراين وجود پیشفرضهای بهطور کامل متضاد سبب شده است تا صاحبنظران
قرائت يكساني از تبیین جريان تفسیر فلسفي نداشته باشند.
در مقام جمع اين دو ديدگاه ميتوان دو گونه تعريف از تفسیر فلسفي را بیان کرد:
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گونۀ نخست :دستيابي به مفاهیم عمیق و مقاصد اساسي قرآن با بهرهگیری از استداللهای
برهاني و اصول عام فلسفي ،بهگونهای که مطابق قواعد صحیح و منابع معتبر تفسیری باشد و در آن
آرای فلسفي بر قرآن تحمیل و تطبیق نشود .اينگونه از تفاسیر پسنديده هستند و مصداقي از روش
تفسیر عقلي برهاني محسوب ميشوند .در حقیقت اين روش با هدف جمع میان مفاهیم صحیح آيات
قرآن و قوانین فلسفى و ايجاد هماهنگى میان آن دو به کار گرفته ميشود؛ ازاينرو مىتوان فلسفهای
قرآنى يا دينى و اسالمى ارائه داد .چنانکه برخي چنین شیوهای را به «قرآنيکردن فلسفه» تعبیر
ميکنند(عابدی و طیبحسیني ،1396 ،ص .)501در حقیقت در چنین روشي ،مفسّر داليل عقلى و شرعى را
جمع ميکند و هرگونه تعارض میان آنها را از بین ميبرد.
گونۀ دوم :تطبیق و تحمیل ديدگاهها و انديشههای فلسفي بر آيات قرآن ،بدون بهرهگیری از
قواعد صحیح و منابع معتبر تفسیری .اينگونه از تفسیر در حقیقت همان «فلسفى تفسیرکردن قرآن»
است(همان) .از نظر محققان نتیجۀ چنین روشي ،تنزّل نصوص دينى در برابر فلسفه و فراتر از آن ،تغییر
دادن مفاهیم حقیقى آيات قرآن و دورشدن از مقصود شريعت خواهد شد .درواقع اين نوع تفسیر ،تحمیل
رأى بر قرآن و از مصاديق «تفسیر به رأى» خواهد بود(علویمهر ،1381 ،ص .)352بهبیانديگر ،ثمرۀ اين
رويكرد بهجای قرآنيکردن فلسفه و روش فلسفي در قرآن ،ارائه يک قرآن فلسفيِ منطبق با يكي از
فلسفهها يا عقالنیتهای رايج خواهد بود که درنهايت تأويل و تطبیق بهنحو فراگیری به تفسیر آيات راه
مىيابد .برخي در همین راستا با رويكرد منفي به فلسفۀ يوناني بهعنوان منشأ فلسفه ،معتقدند چنین
روشي تالش صرفاً عقلى در تأويل آيات براى استخراج مقاصد اساسى آيات با هدف تطبیق نظريات
فلسفى يونان با قرآن و مستندساختن آراى فلسفى به آيات قرآنى است(ايازی ،1373 ،ص.)64
بر اساس دستهبندی فوق نميتوان بهطور کامل با نگاهي منفي و ترديدآمیز دربارۀ گرايش تفسیر
فلسفي حكم کرد .در اين میان ،چنانچه مفسّر با بهرهگیری از اصول عام فلسفي و استداللهای
برهاني به ژرفانديشى در استخراج معانى آيات و ادراک مقاصد اصلي قرآن بپردازد ،بهگونهای که
مطابق قواعد صحیح و منابع معتبر تفسیری باشد؛ چنین تفسیری مورد اتهام واقع نميشود؛ هرچند
امكان دارد مانند ساير گرايشهای تفسیری که بهطور کامل بشری و غیرمعصومانه است ،در استنباط
اغراض الهي دچار خطا شود.

ارزیابی روش تأویل و تطبيقِ تفاسير فلسفی
درخصوص ارزيابي روش تأويلي تفاسیر فلسفي بايد به انواع تأويل و قواعد آن توجه کرد .چنانکه به
صورت کلي تأويل آيات قرآن به دو گونۀ صحیح و باطل دستهبندی ميشود .تأويل صحیح با رعايت
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قواعد تأويل و برحسب ضرورت انجام ميگیرد و مطابق با مضامین آيات و روايات و داليل عقلي
است(شاکر ،1376 ،ص .)260برای نمونه پیرامون رؤيت خداوند ،مفسّران شیعه ضمن تأکید بر امتناع رؤيت،
آن را بر داليل عقلي و نقلي استوار و به نحوهای از توجه خاص قلبي و شهودی تأويل ميکنند(طباطبايي،
1417هـ ،ج ،3ص43ـ .)44دلیل امتناع عقلي رؤيت خداوند نیز ازآنروست که الزمۀ ديدن ،پذيرش
جسمانیت و مكانمندی برای خداست که نتیجۀ آن چیزی جز محتاج و محدود بودن پروردگار نیست؛
وقتي هم که خداوند محتاج و محدود باشد ،ديگر نميتواند غني بالذات و المتناهي باشد.
در مقابل رويكرد فوق ،اين نظر وجود دارد که چنانچه مفسّری بر پايۀ ديدگاهها و مباني فلسفي
خويش ،آيهای را بدون دلیل نقلي و عقلي ،بر معنای خالف ظاهر آن حمل کند ،به تأويل باطل ،تطبیق
مبتني بر سلیقۀ شخصي و تفسیر به رأی گرفتار شده است؛ زيرا 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](طباطبايي1417 ،هـ ،ج ،3ص)77؛ تفسیر قرآن
بدون درنظرگرفتن معیارها و اصول و علوم متعارف عقلي و مطابقنبودن تفسیر با خطوط کلي خود
قرآن(جوادی آملي ،1388 ،ج ،1ص)177؛ استبداد به رأی خويش در مقابل سیرۀ عقال(معرفت ،1377 ،ج،1
ص.)69

بنابراين تأويلِ باطل افزون بر اينكه مفسّر را از معنای واقعي متن دور ميکند ،منشأ فتنه و انحراف
در جامعه ميشود .بيترديد گرهزدن تفسیر قرآن به تطبیق و تأويل به لحاظ روشي ،در معرض اين
آسیب است که متن ،داللت خود را پنهان کند و مفسّر بهجای جستوجوی مفاد متن ،دغدغۀ تثبیت
انديشهها و آرای خود را داشته باشد .پیرامون تفاسیر فلسفي نیز اگر فیلسوف تنها درصدد الهامگرفتن از
آيات برای پذيرش و تأيید ضمني اصول و قواعد و آرای فلسفي خود نباشد ،بلكه بهنحوی نظر خود را
مفاد آيه جلوه دهد ،يا مفاد آيه را حكايتگر يا مبتني بر نظر فلسفي خود قلمداد کند ،زمینۀ آسیب فراهم
خواهد شد .افزون بر صعوبت تبیین چگونگي داللت آيات بر نظر فلسفي و دشواری اسناد آن به قرآن ،با
توجه به تغییرپذيری آرای فلسفي و امكان خطا در آنها ،اين آسیب نیز وجود دارد که در هر دورهای مفاد
آيات را با يافتههای متغیر بشری هماهنگ سازيم(ديرباز و اسعدی ،1394 ،ص409ـ.)410

معرفی تفاسير ابنسينا
با دقت در تاريخ فلسفۀ اسالمي ميتوان پي برد که نخستین فیلسوفي که بهصورت روشمند و به معنای
مصطلح تفسیری به تفسیر برخي از آيات و سورههای کوتاه قرآن پرداخت ،ابنسینا بود .هرچند پیش از
وی در آثار کندی و فارابي بهطور بسیار مختصر و بهصورت اشارهای ،در ضمن مباحث فلسفي ،از تفسیر
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برخي آيات سخن به میان آمده است(شريف ،1367 ،ج ،1ص .)601تفاسیر ابنسینا باوجود مختصر و محدود
بودن ،بر فالسفه و متكلمان پس از خود تأثیری شگرف ايجاد کرد؛ بهگونهای که ميتوان او را مبتكر و
نظريهپرداز اصلي تفسیر فلسفي نامید .بهطورکلي آثار تفسیری ابنسینا را ميتوان به سه نوع متفاوت
دستهبندی کرد:
گونۀ نخست :آثاری مستقل در قالب تکرسالهها و تفسیر برخي سورهها و آيههای قرآن .اين
آثار از نوع تفسیر مصطلحاند و ابنسینا در آنها در قامت يک مفسّر قرآن ظاهر شده است .رسائل
تفسیری بهجایمانده از ابنسینا که تاريخ نگارش آنها مشخص نیست ،عبارت است از :تفسیر کامل
سورههای توحید و اعلي و ناس و فلق ،رسالۀ نیروزيه في معاني الحروف الهجائیه درزمینۀ تفسیر و
تأويل حروف مقطعه موجود در آغاز برخي سورهها و بیان اسرار آنها؛ رسالهای در تفسیر آيات  11و
 12سورۀ فصلت.
گونۀ دوم :تفاسیر ضمني و استطرادی از برخي آيات قرآن در البهالی مباحث فلسفي .اين نوع
تفاسیر پراکنده و کوتاه و بهتناسب موضوع ارائه شده است .مواجهۀ ابنسینا با چنین آياتي از نوع
استشهاد و بهرهگیری از آنها در تأيید و تقويت مباحث فلسفي است .نمونهای از اين تفاسیر پراکنده و
استطرادی عبارت است از :تفسیر آيۀ نور ،آيۀ  17سورۀ حاقه ،آيۀ  18آلعمران ،آيۀ  50طه و 78
شعراء ،آيۀ  44حجر و موارد ديگر.
گونۀ سوم :استناد به معنای ظاهری آيات و پرهیز از هرگونه تفسیر .مواجهۀ ابنسینا با چنین
آياتي از نوع اقتباس و استشهاد از آيات در ضمن طرح مباحث به مناسبتهای گوناگون است .او در
اين موارد بهصرف اندکي تناسب محتوايي میان قرآن و پارهای از مسئلههای فلسفي ،به برخي از
آيات استناد ميکند ،بيآنكه تفسیری از آنها ارائه دهد .برخي استنادهای ابنسینا به آيات قرآن عبارت
است از 35 :کهف 193 ،شعراء 52 ،شوری 3 ،زمر 50 ،قمر 22 ،انبیاء و موارد ديگر(ابنسینا1427 ،هـ،
ج ،2ص219؛ 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 تأثیرپذيری از فارابي برای وحي ماهیتي معرفتشناسانه قائل است و آن را از سنخ ادراکات
يقیني محسوب ميکند .او با تحلیل نظام ادراکي و کیفیت ادراک آدمي سعي در تبیین فلسفي وحي
دارد .شیخالرئیس تبیین وحي را با متناسب و همسنخ دانستن آن با مدرکات عقلي شروع ميکند .در نظر
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وی ،تمام معارف ازجمله معلومات عقلي و وحي افاضۀ عقل فعال است که شخص از طريق آن به
معلومات آگاه ميشود .در اين میان نیز استعداد نفوس برای دريافت فیض عقل فعال به دو گونه است:
استعداد ناقص که پیش از تعلیم و اکتساب و فكر است؛ استعداد تام که پس از تعلیم و اکتساب و فكر
است(ابنسینا1404 ،هـ ،ص218؛ حاجیان ،1393 ،ص .)40بااينحال ،ابنسینا برخالف فارابي که عقل فعال را
تنها منشأ وحي ميداند ،کلیات وحي را افاضۀ عقل فعال به نفس نبي و جزئیات آن را ناشي از فیض
نفوس فلكي به نفس مستعد نبي ميداند(ماليری ،1393 ،ص41ـ.)42
ابنسینا در جهت تحلیل فلسفي از وحي ،شرايط سهگانهای را برای پیامبران در دريافت وحي ذکر
ميکند که عبارت است از:
 .1شدّت قوۀ حدس :ازنظر او ،نیروی حدس پیامبر بايد بهحدی باشد که بدون نیاز به تفكر و
آموزش ،معلومات را از عقل فعال دريافت کند(ابنسینا ،1363 ،ص116ـ .)117در باور شیخالرئیس ،نفس
ناطقه وقتي به باالترين مرتبۀ کمال برسد ،به شدّت صفا پیدا کرده و به مبادی عقل فعال دسترسي
پیدا ميکند؛ بهگونهای که همۀ صور موجود در عقل فعال در نفس او منعكس ميشود .در آن صورت
صاحب «قوۀ قدسیه» خواهد شد که محل نزول وحي است(همو1404 ،هـ ،ص212؛ همو ،1326 ،ص.)46
 .2شدّت قوۀ تخیل :ابنسینا معتقد است نیروی متخیلۀ پیامبر بايد بهحدی قدرتمند باشد که علوم
و معارف دريافت شده برای او تجسم يافته ،تا حد مشاهده و استماع تنزّل يابد .از نظر وی ،نفس
پیامبر در اثر اتصال به عقل فعال ،علم غیب را از فرشته وحي(عقل فعال) دريافت ميکند و قوه
متخیله ،اين حقايق وحیاني دريافت شده را بهصورت حروف و اشكال مختلف تصوير مينمايد .سپس
اين صور و اشكال در لوح حس مشترک منطبع و مشاهده و استماع ميشود(همو ،1363 ،ص.)117
 .3شدّت قوۀ متصرفه :در نظر ابنسینا نفس متحرکۀ پیامبر بايد بهحدی باشد که بهواسطۀ آن در
مواد و عناصر عالم دخلوتصرف کند و معجزاتي برای اثبات صدق دعاوی خود بیاورد(همان ،ص.)121

 .2جایگاه قرآن بهمثابۀ منبع معرفت
براساس آثار ابنسینا ميتوان گفت که وی دين و قرآن را يكي از راههای کسب معرفت برميشمارد.
شاهد اين مدعا آن است که بوعلي ضمن اعتراف به غیرقابل اثبات بودن معاد جسماني از منظر فلسفي،
آن را از منظر نقلي اثبات شده ميداند .او در رسالۀ اضحويه ضمن ممتنعدانستن معاد جسماني ،قائل به
لزوم تأويل چنین متوني در شريعت است(ابنسینا ،1382 ،ص)105 ،98؛ بااينحال ،معاد جسماني را بهصورت
تعبّدی ميپذيرد و بر اثبات نقلي آن تأکید ميورزد .در نظر او ،تنها راهي که برای اثبات معاد جسماني
پیشرو قرار دارد ،تكیه بر خبر انبیا و شرع مقدس است(همو1404 ،هـ ،ص423؛ همو ،1379 ،ص.)628
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ابنسینا تأکید دارد که ارزش معرفت حاصل از آموزههای وحیاني و ديني مطابق عقل است .در
نظر او ،حتي اموری که عقل از اثبات آنها عاجز است و دين بر آنها صحه گذاشته ،خالف عقل نیست؛
بلكه دين در اينجا متمم عقل ،و معرفت حاصل از آن يقیني است .وی پیرامون معاد جسماني ضمن
تصريح بر آنكه اين مسئله بهطور عقلي قابلاثبات نیست؛ بر اين باور است که بهواسطۀ شريعت الهي
که نهتنها مخالف عقل نیست ،بلكه متمم آن است ،ميتوان آن را اثبات و نسبت به آن يقین حاصل
کرد(همو ،1326 ،ص115ـ.)116
باآنكه نظام فلسفي شیخالرئیس بر عقل و استدالل تكیه دارد و برهان ـ دربردارندۀ مقدمات يقیني
که به نتايج يقیني ميانجامدـ يگانه روش حقیقي فلسفه قلمداد ميشود(همو ،1379 ،ص)126؛ بااينحال
در مباحث معرفتشناسي و ارزششناسي که بهترتیب بیانگر منابع معرفت و امور مرتبط با سعادت
انسان است(سراج و رهبر ،1392 ،ص ،)92 ،85قرآن منزلتي ويژه نزد ابنسینا دارد .چنانکه در نظر وی،
معارف وحیاني و آموزههای شريعت بهعنوان يكي از برجستهترين عوامل سعادت انسان و همپايۀ
عقل ،تلقي شده است .او چنین سعادتي را باالتر از هر سعادت و لذت ديگری دانسته است و آن را
کاملترين سعادتهای کسبشده برای انسان بهشمار ميآورد(ابنسینا ،1379 ،ص.)115

 .3تفسير باطنی از آیات قرآن
ازنظر برخي محققان ،سنّت اسالمي(قرآن و سنّت) ،سنّت اسماعیلي و شیعي و سنّت متافیزيكي
(ارسطو ،افالطون ،نوافالطونیان و فارابي) سه سنّتي بودند که شاکلۀ فكری ابنسینا را در يک تعامل
مستمر صورتبندی ميکردند و متافیزيكي خاص برای وی ساخته بودند که هرمنوتیک کتاب و سنّت
ابنسینا را تحتتأثیر قرار ميدادند(نصر اصفهاني ،شانظری و امامي جمعه ،1396 ،ص .)73در اين میان ،تأويلها
و اشارههای باطني ابنسینا از برخي آيات قرآن دقیقاً متناسب با گفتمان اسماعیلیه است ،چراکه پدر و
برادرش اسماعیلي مذهب بودند .ابنسینا خود بر آن تصريح دارد که بر اثر حضور در جلسات بحث و
گفتوگوى اسماعیلیان ،متوجه علوم عقلى شده است(ر.ک :شاکر ،1376 ،ص258؛ محمدی ،1392 ،ص110؛
عليمحمدی ،بيتا ،ص.)5

با دقت در آثار تفسیری ابنسینا نیز درمييابیم که وی اصل تأويل را مبنای تفسیر خويش از قرآن
قرار داده و بهعنوان ابزاری مهم در پیوند ظاهر و باطن شريعت بهشمار آورده است .در نظر او ،حقیقت
غیبي درصورتيکه از طريق وحي نازل شود ،نیازمند تأويل است(ابنسینا1400 ،هـ ،ص .)225در حقیقت او با
کاربستِ تأويل ،حقايق وحیاني را با مباني عقالني تبیین ميکند .هرچند در نظر شیخالرئیس اين شیوه
بهطور کامل اختصاصي و الهامي است ،چراکه قرآن سراسر اسراری است که جز خواص ،ديگران از
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درک آن عاجزند .چنانکه در آغاز رسالۀ النیروزيه بحث از تفسیر حروف مقطعه را مربوط به حكمت
الهي دانسته و اين بحث را از پیچیدهترين مسائل حكمت و دين به حساب آورده است(همو،1326 ،
ص134ـ .)135در ادامه نیز بر مبنای نظام فلسفي و با تطبیق حروف ابجد بر موجودات ،به تبیین حروف
مقطعه ميپردازد .بر اين اساس ،رويكرد ابنسینا به نصوص قرآن ،مانند اسماعیلیه ،رمزی و باطني است.
در نظر ابنسینا ،قرآن سراسر رموز و اسراری است که پیامبر(ص) بهوسیلۀ آن به حقايقي 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 اين حقايق اشاره کرد و آنچه عموم مردم توان درک آن را ندارند و فقط خواص
آن را درک ميکنند ،از آنان پنهان کرد(ذهبي ،1396 ،ج ،2ص425ـ .)426وی در رسالۀ في اثبات النبوات
و تأويل رموزهم و امثالهم چنین ميگويد« :بر نبي شرط و الزم است که کالمش رمز و الفاظش
اشاره باشد؛ چنانکه افالطون در کتاب نوامیس ميگويد :کسي که از معاني رموز پیامبران آگاه نباشد،
به ملكوت الهي نميرسد .همانگونهکه فالسفه و انديشمندان بزرگ يونان در کتابهايشان از رموز و
اشارات استفاده ميکردند و اسرار خود را درون آن قرار ميدادند؛ مانند فیثاغورث ،سقراط و افالطون و
ديگران .اين امر برای حضرت محمد(ص) نیز ممكن نبود که يک عرب بیاباني 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 ميتوان مواردی از تفسیر قرآن را يافت که در آنها بر مبنای قواعد
تفسیری ،مانند توجه به معنای لغوی واژهها و توجه به ظهور نهايي يا مستقر کالم (دستيابي به مراد
جدّی متكلم با مراجعه به قرينههای منفصل) و درنظرگرفتن سیاق و بافت کالم ،به مفاهیم عمیق و
مقاصد اساسي آيات قرآن دست يافته است .او در اين موارد با بیاني فلسفي ،از استداللهای برهاني و
اصول عام فلسفي در جهت تفسیر آيات بهره گرفته است .چنین مواردی چون بر قواعد صحیح و
منابع معتبر تفسیری متكي شده و در آن ،آرای فلسفي بر قرآن تحمیل نشده است ،گونهای از تفسیر
محسوب ميشود .روش نظری ـ ادبي و نظری ـ تجربي و نظری ـ فلسفي مهمترين گونههای
روشهای تفسیری است که ابنسینا در تبیین آيات از آنها بهره گرفته است .باوجود شواهد بسیار
متقن در تفسیرانگاریِ برخي نگاشتههای قرآني ابنسینا ،برخي محققان تمامي آثار تفسیری وی را
يكسره تأويلي و تطبیقي ميدانند .ازنظر آنها« ،تفسیر فلسفي ابنسینا از نوع تطبیق قرآن با فلسفه

  54دوفصلنامه علمي حكمت سینوی /سال بیست و چهارم /بهار و تابستان  /1399شماره 63

است و بهجای آنكه تفسیر باشد ،تطبیق و هماهنگکردن قرآن با فلسفه است؛ تا آنجا که گويا قرآن
يک متن فلسفي است و ابنسینا شارح آن است»(وکیلي ،گودرزی و اماني ،1391 ،ص .)142برخالف اين
ديدگاه در اين بخش ،با بازشماری روشهای سهگانۀ تفسیر عقلي ـ برهاني ابنسینا مشخص خواهیم
کرد که بخش فراواني از نگاشتههای قرآني وی در زمرۀ تفسیر محسوب ميشود نه تطبیق.
1ـ .1روش نظري ـ ادبی
ازآنجاکه خداوند لغت عرب را ابزار و قالب نزول در میان بشريت قرار داده است و تفهیم و تفاهم نیز
با زبان و گفتار صورت ميپذيرد ،توجه به معاني لغوی و مفاهیم مفردات قرآن ،نخستین قاعده و اصل
الزم در تفسیر بهشمار ميآيد .ابنسینا نیز با توجه به چنین قاعدهای مانند بیشتر مفسّران در مواردی به
تحلیل لغوی مفاهیم قرآني پرداخته است ،هرچند برخالف آنان بالفاصله پای زبان فلسفي و مباني
خاص فلسفي خويش را به میان ميکشد و از لغت در تحلیل فیلسوفانه استفاده ميکند .برای نمونه در
تفسیر عبارت «ال شَرْقِيَّةٍ وَ ال غَرْبِيَّةٍ»(نور )55 ،ميگويد« :شرق» در لغت جايي را گويند که نور از آن شروع
به تابش ميکند و «غرب» جايي را گويند که نور در آن غروب ميکند .همچنین شرق استعاره از جايي
است که نور وجود دارد و غرب ،از جايي که نور وجود ندارد(ابنسینا ،1326 ،ص126ـ.)127
ابنسینا در تفسیر سورۀ اخالص افزون بر تحلیل برهاني و فلسفي ،رويكردی ادبي و واژهشناسانه نیز
داشت؛ چنانکه در تبیین واژۀ «صمد» در آيه «اللَّهُ الصَّمَدُ»(اخالص )2 ،چنین مينويسد :صمد در لغت به
دو معناست :نخست کسي که بطن و درون ندارد و ديگری ،سرور و آقا .معنای نخست سلبي است و
اشاره به نفي ماهیت از خداوند دارد؛ زيرا 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؛ بنابراين خدای صمد حق از جمیع وجوه ،واجبالوجود مطلق است .بنا بر
تفسیر دوم ،معنای صمد(ايجابي و) اضافي است .او سرور تمامي موجودات يعني مبدأ آفرينش تمامي
آنهاست .ممكن است هر دو تفسیر مراد آيه باشد؛ يعني «خدا بودن» عبارت است از مجموع اين سلب و
ايجاب(ابنسینا1400 ،هـ ،ص317ـ318؛ همو1425 ،هـ ،ص23؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص257ـ.)258
1ـ .2روش نظري تجربی
ابنسینا يكي بزرگترين طبیعيدانان و پزشكان عصر خويش بوده و انديشههای وی در سالهای
متمادی تأثیرگذار بوده است .بر اساس ديدگاه محققان ،کتاب قانون بهعنوان مبسوطترين اثر ابنسینا
در طب ،قرنها موردتوجه طبیبان اسالمي و اروپايي بوده است .او در اين کتاب بحثهايي دربارۀ
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روانشناسي و روانپزشكي دارد که واقعاً مايه تعجب است(نجاتبخش اصفهاني ،بيتا ،ص4ـ .)5با مراجعه
به آثار تفسیری شیخالرئیس درمييابیم که ايشان از علوم طبیعي زمان خويش در تبیین آيات بهره
گرفته است .هرچند مباني بسیار از آن علوم در سدۀ معاصر مورد خدشه و انتقاد جدّی قرار گرفته
است .در اين میان ،برخي اشارات علمي ابنسینا به جهت رعايت ضوابط تفسیری ،در قلمرو تفسیر
علمي قرار ميگیرد و نميتوان آنها را تفسیر به رأی تلقي کرد.
ابنسینا در تفسیر آيه «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً»
(فصلت )11 ،چنین مينويسد« :پروردگار با لفظ دخان به مادۀ آسمان اشاره ميکند .دخان جوهر ظلماني
است و ماده نیز منبع ظلمت است؛ ازاينجهت که منبع عدم است .تعبیر «فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً
أَوْ كَرْهاً» نیز اشاره به اين مطلب دارد که مادۀ فلک با مادۀ عناصر ديگر متفاوت است» (ابنسینا1427 ،هـ،
ج ،2ص285ـ286؛ عاصي1403 ،هـ ،ص.)91

شیخالرئیس همچنین در تفسیر سورۀ اعلي ذيل آيات «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ،الَّذي خَلَقَ فَسَوَّى ،وَ

الَّذي قَدَّرَ فَهَدى ،وَ الَّذي أَخْرَجَ الْمَرْعى ،فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى»(اعلي1 ،ـ ،)5وجود خداوند متعال را از راه تأمل در
خلقت حیوانات و گیاهان مستدل ميسازد و آفرينش حیوانات را مبتني بر طبیعتشان نميداند و نیازمند
خالق قادر مختار ميداند .تعابیر وی در اين زمینه چنین است :بدانکه مقصود از اين آيات ،دو گونه
استدالل بر وجود خداوند حكیم علیم است :نوع نخست ،استدالل به آفرينش حیوانات است؛ چنانکه
حیوان مرکب از بدن و نفس است که در آيۀ «خَلَقَ فَسَوَّى» بدان اشاره شده است .دلیل اين استدالل
عبارت است از اينكه بدن هر حیواني به مقدار معیني تقدير يافته و اين تقدير همان «خلق» است.
همچنین اين بدن از اجزاء چهارگانۀ گرمي و سردی و رطوبت و خشكي تشكیل شده است و هرکدام از
اين اجزاء بايستي به اندازۀ معیني تقدير يافته باشد تا مزاج موردنظر به وجود بیايد؛ زيرا اگر اين اجزاء
افزايش يا کاستي پیدا کند ،مزاجي که به وجود ميآيد ،مزاجي ديگر خواهد بود نه آن مزاج موردنظر ،اين
همان معنای «تسویه» است.
امّا آيۀ «وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدى» شاهد استدالل به نفس حیوان است و معنای آن اين است که خداوند
متعال برای هرکدام از اين اعضای مخصوص ،نیروی ويژۀ آن عضو را مقدّر کرده و پسازآن ،اين
نیروها را بهعنوان نیروهای کسب منافع و مصالح قرار داده است .بهطور مثال ،برای چشم نیروی
ديدن ،برای گوش نیروی شنیدن و برای معده نیروی هضمکننده قرار داده است.
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نوع دوم ،استدالل بر وجود صانع بهوسیلۀ احوال نبات است که با آيات «وَ الَّذي أَخْرَجَ الْمَرْعى،

فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى» به چنین آفرينشي استدالل شده است .علت مقدمداشتن استدالل به احوال حیوان
بر استدالل به احوال نبات نیز دو چیز است :يكي شريفتر بودن حیوان(نسبت به نبات) و ديگری نیز
فزوني شگفتيهای خلقت حیوان نسبت به نبات(ابنسینا1427 ،هـ ،ج ،2ص232ـ233؛ عاصي1403 ،هـ،
ص96ـ.)97

در پايان نیز در پاسخ به اين پرسش اگر گفته شود که خالق و مؤثر در حیوانات و گیاهان ،طبیعت
است و نیازی به باور به وجود خداوند متعال نداريم ،ابنسینا چنین پاسخ ميدهد که کار طبیعت در
کیفیت با يكديگر مختلف نیست ،درحاليکه خلق حیوان دارای جهتها و کارهای گوناگوني است؛
بنابراين نميتوان آن را به يک فاعل بدون شعور مانند طبیعت نسبت داد(ابنسینا1427 ،هـ ،ج ،2ص.)220
1ـ .3روش نظري فلسفی
در مواردی روش مفسّر بدينگونه است که ضمن پايبندی به ظاهر آيات قرآن ،آنها را با زبان
فلسفي توضیح ميدهد .بهبیانديگر ،در اين موارد اهتمام مفسّر پس از وفاداری بر ظاهر آيات و
ضوابط تفسیری ،شرحوبسط و مستدلکردن مفاد آيه از طريق مفاهیم و اصول و قواعد فلسفي است.
بسیار روشن است که اگر مبنای موردتوجه فیلسوف به لحاظ تأمالت عقالني ،پذيرفتني باشد و با
رهنمودها و محكمات کلي قرآن و روايات در تغاير نباشد ،ميتوان از آن بهعنوان يكي از اليههای
معنايي آيات دفاع کرد.
روش نظری فلسفي ازآنرو در تفسیر آيات کارآمد است که برخي آيات عمیق اعتقادی قرآن در
فلسفه بررسي ميشوند .در مواردی نیز فالسفه با بهرهگیری از مفاهیم فلسفي و استداللهای برهاني
و اصول و قواعد فلسفي به تبیین چنین آياتي ميپردازند .در اين میان ،برخي مباني عام فلسفي به-
طور کامل عقالني و در محدودۀ بديهیات و مبتني بر قواعد متقن استنتاج منطقي هستند .چنین مباني
و قواعدی مطابق با مقاصد و مدلولهای آيات هستند و بهنوعي تفسیر اجتهادی محسوب ميشوند.
ابنسینا نیز بر اساس روش يادشده به تبیین برخي آيات قرآن ميپردازد.
شاخصترين روش برهاني و فلسفي ابنسینا در تفسیر آيات در سورۀ اخالص نمايان است .او در
تفسیر آيۀ «لَمْيَلِدْ وَ لَمْيُولَدْ»(اخالص )3 ،ابتدا بر مبنای اينكه احتیاج و استناد همۀ عالم به خداوند
است و او اعطاکنندۀ وجود به جمیع موجودات و فیاض وجود ،با بخشش بر تمامي ماهیات است،
سخن را به آنجا ميرساند که صدور مثل از او ممتنع است .در توضیح امتناع صدور مثل از خداوند
نیز چنین مي نويسد :شايد به ذهن چنین خطور کند که همان گونه که هويت خداوند متعال ،اقتضای
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خداوندگاری اوست که معنای آن افاضه بر کلّ و ايجاد کلّ است ،شايد از وجود خود ،وجود مثل
خويش را افاضه کند تا آن مثل ،فرزند او باشد .در ادامه در رد اين ذهنیت ،نسبت میان مولود و
خداوند را از نوع نسبت پدری و فرزندی نميداند و چنین نسبتي را بههیچوجه عملي نميداند؛
چراکه از خداوند ،مثل او متولد نمي شود ،زيرا هر چیزی که از آن ،مثلش متولد ميشود ،ماهیت آن
مشترک میان آن و غیرش است .پس آن چیز جز با ماده و ارتباط با آن مشخص نميشود و هر
چیزی که مادی باشد يا با ماده ارتباط داشته باشد ،متولد از غیر است .بر اين اساس ،تقدير کالم
اينگونه ميشود که «لَمْیَلِدْ النّه لَمْیُولَدْ» او نميزايد ،چون متولد نميشود(ابنسینا1400 ،هـ ،ص318؛
همو1425 ،هـ ،ص23ـ24؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص258ـ.)259

ابنسینا با طرح پرسشي مقدّر پیرامون اينكه اگر کسي بگويد کجای اين سوره اشاره دارد بر اينكه
خداوند متعال از چیزی متولّد نشده است ،چنین پاسخ ميدهد :چون خداوند متعال ،هیچ ماهیت و
اعتباری جز آنكه هويت مطلقه [او ،اوست] ،ندارد و هويت او به ذات خودش است ،بنابراين واجب
است از کسي متولّد نشود وگرنه در اين صورت ،هويتش از ديگری گرفته ميشود و او [هويت مطلقه]
برای ذات خويش نخواهد بود(همو1400 ،هـ ،ص318؛ همو1425 ،هـ ،ص24؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص.)259
ابنسینا در پايان در مقام نتیجهگیری معتقد است که اين محدود و مشخصکردن گستره در قرآن
بهوسیلۀ (لفظ) همسر و فرزند به اين شرح بازميگردد که تولد به معنای جدا شدن چیزی از مثل خود
است و به آنچه مثل ندارد ،گفته نميشود که فرزند دارد و مثل او از او جدا نخواهد شد؛ زيرا جدا
شدن(انفصال) اقتضای انفعال است و شيء زماني منفعل ميشود که ماهیت نوعیهاش ،متكثر باشد.
اين ماهیت نیز به دلیل ماده است و هر چیزی که مادی باشد ،ماهیتش ،هويت او نخواهد بود .در
مقابل ،واجبالوجود ،ماهیتش هويت اوست .پس غیری از او متولد نميشود و او نیز از غیرش ،متولد
نخواهد شد(همو1400 ،هـ ،ص318ـ319؛ همو1425 ،هـ ،ص24؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص259ـ.)260
در توضیح ديدگاه ابنسینا که «هويت حقتعالي را به ذات خودش» يا آنكه «ماهیت واجبالوجود
را هويت او» ميداند ،بايد گفت اين ديدگاه به «عینیت وجود و ماهیت در واجبالوجود» بازميگردد.
با اين توضیح که خداوند برخالف موجودات که مرکب از وجود و ماهیتاند ،وجود محض و بسیط
حقیقي است و هیچ نوع ترکیبي در ذاتش راه ندارد .پذيرش يكي بودن وجود و ماهیت خداوند بهمنزلۀ
باور به اصل منبع فیّاضیت حقتعالي است .ازآنرو که خداوند وجود محض است ،در هر لحظه در
حال افاضۀ وجود به مخلوقات است و ضمن آنكه مخلوقات را ايجاد ميکند ،به آنها وجود ميبخشد.
بهبیانديگر ،خداوند وجود بينیازی است که وجود همۀ مخلوقات مرتبط با او و متعلق به اوست .در
مقابل ،ماهیت مخلوقات هیچ اقتضايي نسبت به وجود و عدم ندارد و برای موجوديت ،به افاضۀ وجود
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از ديگری نیازمند هستند؛ ازاينرو وجود داخل در ماهیت آنها نیست و از خارج بر آنها عارض شده
است .در مقابل ،وجود برای حقتعالي ،عرضي نیست و ماهیتي غیر از وجود و انیّتش نیست؛ درنتیجه
ذات او عین وجود است.
تبیین فلسفي ابنسینا در آيۀ «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ»(اخالص )4 ،نیز بهطور کامل نمايان است .او
در تبیین کفونداشتن برای خداوند به آيۀ پیشین اشاره ميکند که بر اساس آن ،او از مثل خويش
متولد نشده و مثلش نیز از او متولد نشده است .پس موجودی که از چنین شأني برخوردار است ،هیچ
کفوی ندارد .در ادامه اهتمام ويژهای در تبیین لفظ «کفواً» ميورزد و کفو نداشتن برای خداوند را
عدم امكان کفو در تساوی و قدرت وجود ميداند .ابنسینا در تحلیل عدم امكان کفو در تساوی
قدرت وجود برای خداوند ،تساوی را با دو احتمال بیان ميکند:
نخست آنكه برای او مساوی در ماهیت نوعي وجود داشته باشد؛ دوم آنكه مساوق در وجوب وجود
باشد؛ امّا احتمال نخست با بیان «وَ لَمْ یُولَدْ» باطل ميشود ،زيرا هر آنچه ماهیتش ،مشترک میان
خود و ديگری باشد ،وجودش مادی است و از غیر خودش متولد شده است؛ درحاليکه او از غیر
خودش متولد نشده است .در بیان احتمال دوم نیز بر اين باور است که اگر برای او مساوی در ماهیت
جنسیه ،وجود داشته باشد که همان وجوب وجود است ،اين با معني آيه باطل ميشود؛ زيرا در اين
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 يافت ،حالآنكه او تولد نیافته است .در پايان نیز بطالن احتمال دوم را بر
اساس ابتدای سوره ميداند که بر اساس آن ،هر چیزی که ماهیتش از جنس و فصل تشكیل شده
است ،هويتش برای ذات او نخواهد بود ،امّا او ،اوست(ابنسینا1400 ،هـ ،ص319؛ همو1425 ،هـ ،ص24ـ25؛
همو1427 ،هـ ،ج ،2ص260ـ.)262

ابنسینا در پايان تفسیر سورۀ اخالص مطالبي بهطور کامل برهاني و فلسفي بهعنوان خاتمه ذکر
ميکند که بهنوعي بیانگر ترتیب برهاني سوره و نظم منسجم موجود در ترتیب کلمات آن است .ازنظر
وی ،از ابتدای سوره تا «اللَّهُ الصَّمَدُ» در پي بیان ماهیت خداوند و لوازم ماهیت او و وحدت حقیقت
اوست که اصالً مرکب نیست .همچنین از آيۀ «لَمْيُولَدْ» تا «وَ لَمْيَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» در پي بیان اين
است که هیچچیزی در نوع و جنس با خداوند برابر نیست .بدينمعنا که تعريف حدّی برای حقتعالي
وجود ندارد و مفهوم واجبالوجود «انیّت محض» است؛ ازاينرو دارای ماهیتي که پس از تكمیل معنای
نوع بر آن عارض ميشود ،نیست .همچنین ازآنجاکه جنس از جهتي بخشي از شيء است ،بنابراين
ترکیب در ذات واجبالوجود راه ندارد .حال عدم برابری اشیاء با خداوند نه بهوسیلۀ متولدشدن او از کسي

برهان و تأويل دو روی روش تفسیری ابنسینا 59 

و نه بهوسیله زايیدن کسي از اوست و نه بهوسیلۀ اينكه کسي در وجود با او برابر باشد .با اين حد،
شناخت ذات او کامل ميشود .اگر هدف نهايي از طلب همه علوم شناخت ذات خداوند متعال و صفات و
کیفیت صدور افعال او باشد ،با توجه به اينكه اين سوره به شیوۀ تعريض و اشاره ،به همۀ مطالب مرتبط
با بحث شناخت ذات خداوند داللت دارد ،بدون ترديد معادل ثلث قرآن خواهد بود(همو1427 ،هـ ،ج،2
ص.)222

آيات ششم تا انتهای سورۀ اعلي از ديگر آياتي است که ابنسینا با تحلیلي فلسفي به تبیین آنها
پرداخته است .در اين میان از آيات يكم تا پنجم مباحث توحید ،از آيات ششم تا پانزدهم مباحث نبوت
و از آيات شانزدهم تا هفدهم ،مباحث معاد را برداشت ميکند(ابنسینا1427 ،هـ ،ج ،2ص234ـ245؛ عاصي،
1403هـ ،ص97ـ.)103

ابنسینا در بخشي از کتاب اشارات و تنبیهات نیز در تبیین برهان صديقین که مختص حكمای الهي
است ،آن را بهتر از برهان متكلمان و حكمای طبیعي ميداند .ازجمله داليلي که ابنسینا در ترجیح
برهان حكما بدان استناد کرده آيۀ «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 تقرير برهان صديقین به تفاوت مسیری
که انديشمندان در اثبات واجبالوجود پیمودهاند ،اشاره ميکند .در اين میان ،متكلمان از طريق حدوث
عالم و حكماى طبیعى از طريق وجود حرکت بر وجود خداوند استدالل کردهاند .در نظر شیخالرئیس اين
دو روش ،استدالل از اثر بر مؤثر و راه يافتن از معلول به علت است که فالسفه آنها را «برهان إن و
دلیل» مينامند .در مقابل ،شیوۀ حكمای الهي بدينگونه است که از بررسي حقیقت هستي و بدون
وساطت مخلوقات به واجبتعالي ميرسند .به بیان ديگر ،آنها از طريق وجود و اينكه موجود يا واجب است
و يا ممكن ،بر اثبات واجبالوجود استدالل مىکنند .به باور ابنسینا ،روش حكمای الهي در اثبات واجب-
تعالي ،شريفتر و محكمتر از روش متكلمان و حكمای طبیعي است؛ به جهت آنكه حكمای الهي از
علت به معلول ميرسند ،چراکه با بررسي در احوال هستي به وجود واجب اعتراف ميکنند و به نظر آنان
وجوب وجود ،دلیلي بر ساير هستيهای امكاني واقع ميشود .اين استدالل همان «برهان لم» است که
در علم منطق بهعنوان بهترين استدالل معرفي شده است ،استداللي که از هر نوع خطا و اشتباه مصون
است و موجب يقین ميشود .به همین دلیل ابنسینا روش حكمای الهي را روش صديقین نامیده است.
در اين میان ،دو مرتبۀ استدالل به آيات آفاقي و انفسي 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 انّي و لمّي قرار داد(طوسي،
 ،1375ج ،3ص67ـ.)68
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 .2روش تأویلی تطبيقی
با مراجعه به آثار تفسیری ابنسینا درمييابیم که وی در تبیین برخي آيات قرآن بدون توجه به
قواعد صحیح تفسیری همچون پايبندی به ظاهر آيات ،مباني و ديدگاههای فلسفي خويش را بر آيات
تطبیق و تحمیل ميکند .چنانکه پیشتر مطرح شد اين رويكرد ابنسینا در راستای تبعیت از انديشه-
های باطنیان اسماعیلیه در سدههای چهارم و پنجم هجری است .بر اساس اين ديدگاه ،حقايق اصلي
و باطني کتاب الهي در ورای الفاظ ظاهری پنهان ،و طريق دستيابي به اين حقايق بهوسیلۀ تأويل
که همان «اساس» است ،میسر خواهد شد(ناصرخسرو ،1338 ،ص .)180در نظر باطنیان اسماعیلیه ،مرتبۀ
باطن بر ظاهر تقدم دارد و باطن ،روح دين محسوب ميشود؛ چنانکه ناصرخسرو ،شريعتِ بدون
تأويل را مانند جسم بيروح ميداند(همو ،1348 ،ص .)66او همچنین بر جنبۀ رمزی و مثالي قرآن و
شريعت بهعنوان حكايتکنندۀ حقايق واالتر تأکید ميکند و چنین مينويسد« :شريعت ناطق ،همه
رمز و مثل است؛ پس هر که هر مثال را معاني و اشارت نداند ،بيفرمان شود»(همان ،ص .)180برخي
محققان در توجیه رويكرد باطني انديشمندان به آيات قرآن در سدههای چهارم و پنجم هجری بر اين
باورند که شايد بهظاهر بتوان با اين نظر همراهي کرد که اوضاعواحوال زمانه ايجاب ميکرد که
انديشمند برای اعتباربخشي به نظر خود مؤيداتي از کتاب و سنّت بیاورد تا متهم به مخالفت با دين
نشود ،ولي آنچه صواب به نظر ميرسد اين است که عموم انديشمندان آن عصر نیز از دل و وجدان
به کتاب و سنّت باور داشتند و مطالبشان را موافق دين و يافتههای نظری خود را تأويل و اسرار آيات
و روايات ميدانستند(ديرباز و اسعدی ،1394 ،ص.)386
درهرحال براساس قضاوتي منصفانه و مبتني بر ارزيابيهای تفسیرپژوهانه ميتوان گفت که برخي از
تفاسیر ابنسینا در شمار تفسیر به رأی ،و مبتني بر سلیقۀ شخصي او است .دلیل اين امر نیز ناشي از
عدم توجه به قواعدی چون دستيابي به ظهور نهايي يا مسقر کالم ،سیاق و بافت کالم ،اصل قراردادن
محكمات برای روشنکردن متشابهات و ساير موارد است .ابنسینا در نمط سوم از اشارات بهتفصیل و
در رسالۀ ششم از کتاب تسع رسائل فى الحكمه و الطبیعیات بهاختصار و با رويكردی فلسفي و عرفاني
به تطبیق مراتب عقل نظری با آيۀ نور ميپردازد .او در سراسر تفسیر اين آيه با شیوۀ تأويلي تطبیقي
پیش رفته است ،بهگونهای که کمترين پیوندی میان ظاهر و معنای باطني مشاهده ميشود.
او در ابتدا در تطبیق مراتب عقل نظری بر آيۀ نور به صورتبندی قوای نفس ميپردازد .چنانکه
در نظر او ،قوای نفس انساني که به نفس ناطقه قدسي معروف است ،دو دستهاند :قوۀ عملي که به
صورت مختار ،در بدن تأثیر ميگذارد و در آن تصرف ميکند و آن را کمال ميبخشد؛ قوۀ نظری که
از مافوق خويش تأثیر ميپذيرد و رو بهسوی عقل فعّال دارد و برحسب استعداد نهفته در جوهرش
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طلب کمال ميکند(طوسي ،1375 ،ج ،2ص351ـ .)352ابنسینا در ادامه عقل نظری را با توجه به فعلیت
ادراک و میزان تقرب به عوالم عقلي و مبادی عالي وجود ،به چهار مرتبۀ عقل هیوالني ،عقل بالملكه،
عقل بالفعل و عقل مستفاد طبقهبندی ميکند(همان ،ص352ـ .)355شیخالرئیس افزون بر عقل عملي و
عقل نظری ،در کتاب اشارات از عقل قدسي نیز سخن به میان ميآورد و در تطبیق آن بر برخي
تعابیر آيۀ نور استفاده ميکند .بهطورکلي ،او عقل قدسي را مرحلهای از عقل نظری ميداند که در آن
معقوالت از طريق حدس و بدون تفكر حاصل ميشود(همان ،ص.)360
با مراجعه به تبیین ابنسینا از آيۀ نور ميتوان به رويكرد تطبیقي وی در تمثیل آيه پي برد .در نظر
او ،نور مشترک معنوى است و دو مفهوم ذاتي و استعاری دارد .نور در مفهوم ذاتى آن همانگونه که
ارسطو در کتاب دربارۀ نفس ،گفته به معنای کمال است .در مفهوم استعارى نیز دربردارندۀ دو معنا
است :يكى خیر و ديگری سببى که رساننده به خیر است .نور ،در اين آيه نیز به همین معناست؛ يعنى
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 آيه تطبیق ميدهد .در حقیقت او بهواسطۀ تمايل
و اشتیاقي که به سازش میان دين و فلسفه دارد ،کلمات آيه را رموزی برای اصطالحات فلسفي
خويش قرار ميدهد .چنانکه عقل هیوالني را به «مشكات» ،عقل بالملكه را به «زجاجۀ» ،عقل
بالفعل را به «مصباح» ،عقل مستفاد را به «نورٌ علي نورٍ» و عقل قدسي را به «يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ
لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ» ،مطابقت ميدهد .همچنین عقل فعال را به «نار» ،فكر را به «شجرة مباركة زيتونة»
و حدس را به «زيت» تشبیه ميکند(طوسي ،1375 ،ج ،2ص353ـ.)354

ابنسینا در تفسیر سورۀ فلق نیز دست به تأويل ميزند ،دلیل اين رویآوردن وی به تأويل نیز ايجاد
يک نظام فلسفي برای اين سوره است .او در ابتدای سوره« ،رَبِّ الْفَلَقِ» را به کسي که تاريكي عدم را
به نور وجود شكافته تأويل کرده که همان مبدأ اول و واجبالوجود بذاته است .اين شكافندگي تاريكي
عدم به نور وجود نیز از لوازم خیريّت مطلق خداوند است .همچنین نخستین موجودی که از او صادر
شده قضای اوست که هیچ شرارتي در آن نیست ،جز اينكه خداوند امر را به عالم قدر نازل ميکند و در
اينجا تزاحم و درگیریها آشكار ميشود و در عَرَض شرهايي ايجاد ميشود .بنابراين در اينجا استعاذه
موردنیاز ميشود« :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 حقیقي و اول مطلوب است و شر ،مقصود
بالتبع و بالعرض است .سپس «غاسق» را به تاريكيهايي تأويل کرده است که از نیروهای حیواني نفس
جزئي انسان حاصل ميشود و وجه نفس نوراني را مكدر ميکند .اين امر استعاذه به ربالفلق را ايجاب
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کرده است« :وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ» .اين دو آيه 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 نباتي که
جسم انسان را با دمیدن خود رشد ميدهد و تغذيه ميکند ،تأويل کرده است؛ چون نفس با اين نیرو هم
مكدر ميشود ،نیازمند استعاذه از اين شر است .شايسته ذکر است که جايگاه اين نیروها پس از نیروهای
حیواني است ،ازاينرو در آيه مؤخر آمده است .در انتها نیز آيۀ پاياني را به نزاع حاصل میان تمامي
نیروهای بدن و نفس ،تأويل ميکند .از نظر او ،پس از همه اينها شری باقي ماند که بايد از آن پناه برد
که همان شر تعارض و تقابل میان تمام اين نیروها و نفس است .اين همان تعارضي است که بین
انسان و شیطان واقع شد و سبب حسادت شیطان به انسان شد .اين همان مطلبي است که سوره به آن
ختم ميشود و با آيه «وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ» به آن اشاره شده است(ابنسینا1400 ،هـ ،ص325ـ329؛
همو1425 ،هـ ،ص27ـ31؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص266ـ.)278

از ديگر تأويلهای ابنسینا ميتوان به تأويل «خنّاس» به قوۀ متخیله و «جن» و «ناس» به حواس
باطني و ظاهری در سورۀ ناس اشاره کرد .او در تفسیر آيۀ «مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ»(ناس )4 ،بر اين
باور است که نیرويي مسبب وسوسه نیروی متخیله است که به جهت صیرورت آن برای نفس حیواني
بهکار ميآيد .حرکت اين 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 کني ،نیروی تخنّس حاصل ميشود؛
يعني معكوس حرکت ميکند و نفس انساني را خالف مبادی مفارقه جذب ميکند .به همین دلیل اين
نیرو خنّاس نامیده شده است(ابنسینا1400 ،هـ ،ص333ـ334؛ همو1425 ،هـ ،ص33؛ همو1427 ،هـ ،ج ،2ص.)283
از نظر ابنسینا در آيۀ «مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ»(ناس )6 ،مراد از جن ،استتار و مخفيشدن 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 آيۀ «وَ الْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ»(حاقّه)17 ،
عرش را به فلک نهم که به فلکاالفالک مشهور است ،تأويل ميکند .همچنین هشت فرشتۀ
حملکنندۀ عرش را به فلکهاى هشتگانهاى که زير فلک نهم قرار دارند ،تأويل کرده است .او در
تبیین معنای قرارگرفتن خداوند متعال بر روی عرش ،آن را به نهايت موجودات ابداع شدۀ جسماني ،معنا
ميکند(ابنسینا ،1326 ،ص128ـ.)129
ابنسینا در تفسیر آيات «عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ،وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِالَّ مَالئِكَةً(»...مدّثّر30 ،ـ ،)31جحیم
را به نفس حیواني و نوزده موکل آن را به نیروهای نفس تأويل کرده است .مالئكه را نیز به نیروهای
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لطیفِ نامحسوس تأويل ميکند(ابنسینا ،1326 ،ص131ـ.)132

شیخالرئیس در تفسیر آيات «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« ،يومین» را به ماده و صورت و «امر» را به عقول مفارق تأويل ميکند .او
پس از آنكه دخان را به مادۀ آسمان معنا کرد که جوهر ظلماني و منبع عدم است؛ تعبیر «فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ
ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» را بیانگر تفاوت مادۀ فلک با مادۀ عناصر ديگر ميداند .از نظر وی ،وجه تعبیر به «أَوْ

كَرْهاً» آن است که صور جسماني در مادۀ عناصر برخالف مادۀ فلک ،ازلي نیست و به دنبال زوال و فساد
صورت پیشین ،صورت بعدی جايگزين ميشود .بنابراين عناصر ،تا زمانيکه با صورت پیشین است ،نسبت
به صورت بعدی پذيرش ندارد و اين کون و فساد با قهر و کراهت همراه است .ابنسینا در ادامه پیرامون
آيۀ دوازدهم چنین مينويسد :اين آيه به کُرات هفتگانهای اشاره دارد که ستارگان هفتگانه را حمل
ميکنند .مراد از «يومین» نیز دو جزء آنهاست؛ يعني ماده و صورت .تعبیر «أَوْحى في كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها» نیز
اشاره به عقول مفارق ميکند که محرک آسمان بهشیوۀ تشويق و ترغیبکردن هستند(ابنسینا1427 ،هـ ،ج،2
ص285ـ287؛ عاصي1403 ،هـ ،ص91ـ.)93

ابنسینا تعبیر افول در آيۀ «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَءا كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ الأُحِبُّ

الْآفِلينَ»(انعام )76 ،را به موجودات ممكن و محسوس تأويل ميکند .او برخالف برخي از قائالن به کثرت
واجبالوجود بالذات که تمامي موجودات ممكن و محسوس اعم از ستارگان و افالک و عناصر را قديم
بالذات ميدانند؛ با استدالل به تعبیر «الأُحِبُّ الْآفِلينَ» بر اين باور است که تمام موجودات امكاني و
محسوس از آنرو که وجودشان از غیر است ،دارای يک نوع افول هستند(طوسي ،1375 ،ج ،3ص.)127

تأويل حروف مقطعه از شاخصترين ابتكارهای ابنسینا محسوب ميشود که در اغلب موارد سلیقهای
و مبتني بر اجتهادی شخصي است .او در بسیاری از موارد بر پايه نظريۀ صدور و سلسله مراتب وجود،
حروف مقطعه را رمزی از اعداد يا موجوداتي خاص در عالم هستي قرار ميدهد و به نوعي به تطبیق
حروف ابجد بر موجودات ،ميپردازد .از نظر شیخالرئیس ،تطبیق حروف ابجد بر حقايق عالم هستي
مبتني بر برخي قواعد است؛ چنانکه معتقد است اين حروف به ترتیب بر موجودات عالم از
واجبالوجود گرفته تا ماده داللت ميکند .همچنین حرف نخست بر موجود اول ،حرف دوم بر موجود
دوم و بقیه بر موجودات بعدی داللت ميکند؛ برای نمونه «الف» بر واجبالوجود و حروف بعدی به
ترتیب بر مراتب بعدی موجودات داللت ميکند .ديگر قاعدۀ مورد باور ابنسینا بدينگونه است که
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حروف ابجد ،بدون در نظر گرفتن اضافه با شيء ديگری که در مرتبۀ پايینتر قرار دارد ،بر ذات
موجودات و در صورت اضافهشدن ،بر موجودات داللت ميکند؛ چنانکه «الف» بر ذات واجبالوجود،
«ب» بر عقل« ،ج» بر نفس« ،د» بر طبیعت« ،هـ» بر واجب در مقايسه و اضافه بر ساير موجودات،
«و» بر عقل در مقام اضافه« ،ز» بر نفس در حالت اضافه با يک موجود ديگر داللت ميکند(ابنسینا،
 ،1326ص138ـ.)139

نتيجهگيري
تفسیر ابنسینا بر آيات قرآني را ميتوان نمونۀ تمام عیار يک تفسیر فلسفي به شمار آورد .در اين میان،
توجه به ماهیت معرفتشناسانۀ آموزههای وحیاني ،تلقي قرآن بهعنوان يكي از مهمترين منابع کسب
معرفت و تكیه بر تفسیر رمزی و باطني از آيات ،مهمترين مباني تفسیری ابنسینا بهشمار ميآيد.
بهصورت کلي ،تأويلها و اشارات باطني شیخالرئیس از برخي آيات وحي ،همسو با گفتمان اسماعیلیه
است .در حقیقت ابنسینا بنا به اوضاع و احوال زمانه جهت اعتباربخشي به ديدگاههای عقلي و فلسفي
خويش ،مؤيداتي از کتاب و سنّت را در قالب تأويل بیان کرده است تا به مخالفت با دين متهم نشود.
با تفكیک قواعد روش تفسیر عقلي اجتهادی از روش تفسیر عقلي برهاني ميتوان معیاری دقیق در
ارزيابي آثار تفسیری ابنسینا ارائه کرد .او در مواردی با بهرهگیری از اصول عام فلسفي و استداللهای
برهاني به تبیین معانى عمیق آيات و استخراج مقاصد اصلي قرآن پرداخته است .اينگونه از تفاسیر وی
چون بر قواعد صحیح و منابع معتبر تفسیری مبتني شده و در آن آرای فلسفي بر قرآن تحمیل نشده
است ،گونهای از تفسیر موردپذيرش محسوب ميشود .با بازشماری روشهای سهگانۀ تفسیر عقلي
برهاني ابنسینا مانند روش نظری ادبي و نظری تجربي و نظری فلسفي درمييابیم که بخشي از
نگاشتههای قرآني وی در زمرۀ تفسیرِ مصطلح به شمار ميرود .در مقابل ،در مواردی بدون بهرهگیری از
قواعد صحیح و منابع معتبر تفسیری ،به تطبیق و تحمیل ديدگاهها و انديشههای فلسفي خويش بر آيات
قرآن ،ميپردازد .اينگونه تفسیرها که اغلب از سنخ تأويل است ،چون مبتني بر سلیقۀ شخصي و بدون
توجه به قواعد صحیح تفسیری همچون پايبندی به ظاهر آيات و توجه به سیاق و بافت است ،تفسیر به
رأی قلمداد ميشود.

منابع
قرآن کريم
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