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  چکیده: 

روش و  سینا و اقسام آنها از سبک،مقاله ضمن احصاي آثار تفسیري ابندر این 

سبک تفسیري او متفاوت و در نهایت ایجاز  ایم.گرایش تفسیري او سخن گفته

، اما در همه آنها از  اندتفاسیر او فاقد مقدمه و طرح بحث و مباحث لغوي .است

روش تفسیري وي عقلی و در راستاي . موضوع وهدف سوره سخن رفته است

گرایش تفسیري او . حکمت است و قرآنیا  اثبات هماهنگی عقل و دین و

از نوع و  او تأویل فلسفی قرآنتفسیر . فلسفی و از بارزترین مصادیق آن است

سراسر اسرار است و از طریق ممارست و  قرآن. با فلسفه است قرآنتطبیق 

توان به این اسرار دست یافت. این میي فلسفی و حکمی هاتبحر در دانش

است و گرایش  قرآنسویی عقل و فلسفه با دین و  فیلسوف در پی اثبات هم

  تفسیري او تأویل فلسفی صرف است.

  

  .سیناابن ،تأویل فلسفی ،تفسیر عقلی فسیري،هاي تروش: ها کلیدواژه
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  :مقدمه

سینا مختصر و محدودند. این دسته از آثار ابنتفاسیر 

وي کمتر محل مداقه و تفکر و پژوهش شایسته قرار 

ي تخصصی نگارش ها. در بسیاري از کتاباندگرفته

ي تفسیري و در هنگام هایافته پیرامون مکاتب و روش

ي تفسیري تنها به این هاو گرایش هاذکر اقسام روش

سینا از مصادیق ابنمقدار بسنده شده است که تفاسیر 

به مصادیقی از آن نیز  و احیاناً اندبارز تفسیر فلسفی

اشاره شده است. ما دراین مقاله ضمن معرفی و احصاي 

وش و سینا و اقسام آنها از سبک،رابنآثار تفسیري 

ایم تاویل سعی کردهیم و اگرایش او در تفسیر سخن گفته

ست و پرواضح ا دیدگاه او تعریف و شناسایی کنیم را از

اي از علوم میان رشته که در این تحقیق و بررسی شاخه

یعنی تفسیر فلسفی را نشانه  اي در حوزه علوم اسالمی

ایم. تفسیر سینوي که تا کنون بسیار کمتر از فلسفه رفته

ز جمله تفاسیر سینایی به آن پرداخته شده است ا

تفسیري بعد از خود  است که در آثار برجسته فلسفی

که فیلسوفی مشایی و  سیناابنتاثیر بسزایی داشته است. 

گرا است، به همان اندازه مسلمان و مومن به غایت عقل

و معتقد به آیات وحیانی است. او با تفاسیر  قرآنبه 

  فلسفی خود از آغازگران راهی شد که 

را راه تطابق و هماهنگی عقل و وحی و توان آن می

  دانست. قرآنسرآغازي بر نگارش تفاسیر فلسفی 

  سیناابنمجموعه تفاسیر  -1

. 1 دسته تقسیم کرد: 3توان به میسینا را ابنتفسیرهاي 

سینا در ابنیک گروه رسائل تفسیري مستقلی هستند که 

کریم  قرآنو آیاتی از  هاآنها به ارائه تفسیر سوره

داخته است. این رسائل از آن جهت که وي آنها را به پر

نوشته است حائز اهمیت فراوانند.  قرآنقصد ارائه تفسیر 

و  اندي فلسفیهاتفاسیر استطرادي که در میانه بحث. 2

صورتی پراکنده، گهگاه، کوتاه، ناقص و به مناسبت ه ب

اي از استنادات وي به مجموعه. 3 .اندموضوع ارائه شده

گونه تفسیري که در آنها از ارائه هر قرآنکریمه  آیات

پرهیز شده و تنها به معناي ظاهري آیات استشهاد شده 

است. اکنون به قدر توان و نه به استقراي تام آنها را یک 

  .شماریممیبه یک بر 

  سینا: ابنرسائل تفسیري  -1-1

  این رسائل از نظر حجمی کوچک و در حد چند 

آنها معانی دقیق و عمیقی به یادگار  اما در ؛اندصفحه

گذاشته شده است که بر تفسیرنویسی فلسفی پس از او، 

 به ویژه تفاسیر صدرالمتألهین تأثیر بسزایی گذاشته است.

از سر آغاز نسخ خطی حاوي این رسائل که با «

شروع  »قال شیخ الحکماء و رئیسهم«جمالتی چون 

ز تقریرات شیخ شود که آنها یا امیشوند، استفاده می

و بعضی از شاگردانش آنها را تلفیق و تدوین  اندبوده

 و یا چنانچه رسم متقدمین است، نص عبارت اندکرده

شیخ را کاتب رساله مصدر به این گونه عبارات ساخته 

) که البته از سبک و سیاق 162 :1384(حکمت،  »است.

و نظم تألیف مشهود در این رساالت، احتمال دوم به 

تاریخ نگارش این رسائل مشخص  اقع نزدیکتر است.و

  نیست. 

   اعلی: ةسورتفسیر  -1-1-1

و تفسیر  کریم است قرآن 87تفسیر این سوره که سوره 

ر از سایر تفاسیر تتر و مفصلسوره توحید، کمی طوالنی

تر بودن تفسیر سوره توحید، شاید به او است. طوالنی

و ذات حق پرداخته این دلیل است که به بحث از توحید 

سینا این سوره به دلیل اهمیت موضوع ابنو به تصریح 

است. ولی تفصیل بیشتر سوره  قرآنآن معادل یک سوم 

اعلی قطعاً به دلیل نفس طوالنی تر بودن این سوره در 

سینا به تفسیر آنها ابنقیاس با دیگر سوري است که 

  پرداخته است.

  :)اخالص( توحید هسورتفسیر  -1-1-2
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ترجمه فارسی موجود است: یکی به  2از این رساله  

(ش) در  1326قلم حکیم ضیاءالدین دري که در سال 

تهران به طبع رسیده است و دیگري ترجمه اي است 

منسوب به فخرالدین احمد رودباري از حکماي متأله که 

(ق) آن را به فارسی ترجمه کرده  1268سال  در حدود

 1.نه مجلس موجود استو نسخه خطی آن در کتابخا

  (همانجا)

این تفسیر که ظاهراً اولین تفسیر عقلی از سوره 

توحید است که به ما رسیده است، بعدها توسط مالجالل 

الدین دوانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت، بطوریکه 

توان تفسیر سوره توحید دوانی را شرح انتقادي بر می

  )44 - 5 :1385(ناجی اصفهانی،  تفسیر شیخ دانست.

 فلق: هسورتفسیر  -1-1-3

ا هم و در سینا تفسیر سوره فلق و سوره ناس را بابن

از آن  ؛اي نزدیک نگاشته استیک زمان و یا به فاصله

جهت که این دو سوره به هم پیوسته و در یک موضوع 

سینا خود در تفسیر ابنباشند. میواحد یعنی استعاذه 

در بیان کیفیت استعاذه فرماید: سوره فلق میسوره ناس 

در بیان کیفیت  )ناس(به مبدأ اول بود و این سوره 

سینا، ابناست. ( )عقل فعال(استعاذه به مبدأ قریب 

و نیز درپایان تفسیر سوره ناس آورده  )282 :1385

فهذا ما یبلغ الیه العقل فی معانی هاتین السورتین «است: 

مشخص  ریحاً) که ص284 سینا، همان:ابن( »المجیدتین

  کند، وي تفسیر این دو سوره را با هم نوشته است. می

  :ناس هسورتفسیر  -1-1-4

است در میان رسائل  قرآناین سوره که آخرین سوره  

یکی از کم حجم ترین تفاسیر است. از  سینا،ابنتفسیري 

                                                 
) با مقدمه و حواشی ابن سینا» (پنج رساله«این ترجمه در ضمن .  1

  و تصحیح دکتر احسان یار شاطر به چاپ رسیده است.

نیز دو ترجمه  )فلق و ناستفسیر سوره (این دو رساله 

قلم استاد ضیاءالدین فارسی در دست است، یکی به 

به چاپ رسیده است و دیگري  1326دري که در سال 

ترجمه فخرالدین احمد رودباري که از سوي دکتر 

احسان یار شاطر در ضمن پنج رساله به زیور طبع 

  )51 د: 1383سینا،ابنآراسته شده است. (

  ): ۀفی معانی الحروف الهجائی(ۀ نیروزیرساله  -1-1-5

تفسیر و تأویل حروف فواتح برخی این رساله که در 

 فواتح السور و اسراراست، به رساله  قرآني هاسوره

نیز شهرت دارد. شیخ آن را در ایام نوروز براي  الحروف

الشیخ االمیرالسید ابوبکر بن عبدالرحیم یا «شخصی بنام 

تحریر نموده و لذا  »محمدبن عبید و یا محمدبن عبداهللا

  ده است.نامی نیروزیۀرا رساله آن 

ثم استوي «در تفسیر آیه شریفه:  ايرساله -1-1-6

  »الی السماء و هی دخان

 )41سورة (سوره فصلت  11این رساله در تفسیر آیه 

همان سوره  12معروف به آیه دخان و نیمی از آیه 

که در « »و اوحی فی کلّ سماء امرها«یعنی تا  ؛است

 به آخر 12شود و آیه میاینجا کالم شیخ ناگهان قطع 

رسد و نیز رساله فاقد خاتمه است چنانکه در دیگر مین

رساالت هست. گویا این رساله فصلی یا جزئی بوده از 

کتابی دیگر که اتفاقاً از آن جدا مانده و بعدها آن را به 

: 1384. (حکمت، »اندصورت رساله مستقلی کتابت کرده

این رساله بسیار مختصر است و در میان رسائل  )170

  تفسیري کمترین حجم را به خود اختصاص داده است. 

  : قرآنتفاسیر پرکنده آیات  – 1-2

صورت پراکنده در مجموعه ه سینا در این تفاسیر که بابن

، تفسیري مختصر از آیات، به اندآثار او قابل مشاهده

دست داده است. هر چند ممکن است همه آنها در ذیل 

قسمت اعظم آنها بدین  احصاء نشده باشند اما بی تردید

  قرارند:
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  تفسیر آیه نور:  -1-2-1

ویژه فیلسوفان ه این آیه که مورد عالقه خاص مفسران، ب

  سینا نیز ابنو عارفان بوده است، مورد عالقه خاص 

(نمط سوم، اشاره  االشارات و التنبیهاتباشد. او در می

پنجم) تفسیر مختصري از آن ارائه کرده است که شروح 

طوسی و قطب الدین رازي بسیار در فهم اجمال  خواجه

موجود در کالم شیخ الرئیس و ایجاد ترکیب در میان 

  مفردات آیه مؤثر است. 

سینا در رساله اثبات النبوات نیز تفسیري از ابن

همین آیه ارائه کرده است که با تأویالت اشارات مباینت 

یز بخشی ن الفعل و االنفعالو اختالفی ندارد. او در رساله 

را در ارتباط  )سه نارسیکاد زیتها یضیء و لو تم(از آیه 

دهد. حتی میبا کمال علمی پیامبر نقل و بر آن انطباق 

در یک دو بیتی که منسوب به اوست، عنایت و عالقه 

  سینا به آیه نور قابل مشاهده است. ابنخاص 

  لنفس کالزجاجۀ و العلم سراجانما ا   

المرء زیت ۀو حکم     

    فاذا اشرقت فانک حی  

 فاذا اظلمت فانک میت   

)882: 1386(نقل از صدرالمتالمین،   

» کلّ شیء هالک االّ وجهه«تفسیر آیه  -2- 1-2

  )381 :1376سینا،ابن( )88/قصص(

 »اتئان الحسنات یذهبن السی«تفسیر آیه  -3- 1-2

  )494سینا، همان: ابن ()116/هود(

 )76/انعام( »اآلفلین ال احب«تفسیر آیه  -4- 1-2

  )127ق: 1403سینا، ابن(

سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی «تفسیر آیه  -5- 1-2

انفسهم حتی یتبین لهم انّه الحق، اولم یکف بربک انّه 

 66سینا، همان: ابن( )53/فصلت( »علی کلّ شیء شهید

  )229ق (د): 1400و 

 ن الی ربکأو «تفسیر بسیار مختصري از آیه  -6- 1-2

  )69سینا، همان: ابن( )42/نجم( »المنتهی

آل ( »شهد اهللا انّه ال اله االّ هو«تفسیر آیه  -7- 1-2

  )80: 1379سینا، ابن( )18/عمران

ربنا الذي اعطی کلّ «تفسیر آیات هدایت:  -8- 1-2

الذي خلقنی فهو «و آیه  )50/طه( »شیء خلقه ثم هدي

 1383و  18سینا، همان: ابن( )78/شعراء( »یهدین

  )100(الف): 

» له الخلق و االمر اال«تفسیر آیه  -9- 1-2

 1383و  303ق(ج):  1400سینا، ابن( )54/اعراف(

  )15(ج): 

ما خلقت الجن و االنس االّ «تفسیر آیه  -10- 1-2

  )304(ج):  1400سینا، ابن) (56/ذاریات( »لیعبدون

انّ الصالة تنهی عن الفحشاء و «تفسیر آیه  -11- 1-2

  )308سینا، همان: ابن( )45/عنکبوت( »رالمنک

و علیها تسعۀ عشر و ما جعلنا «تفسیر آیه  -12- 1-2

نقل از ذهبی، ( )30-31/مدثر( »اصحاب النار االّ مالئکۀ

  )426-2/8: م 1976

و یحمل عرش ربک فوقهم «تفسیر آیه  -13- 1-2

  (همانجا) )17/حاقۀ( »یومئذ ثمانیۀ

عن ربهم یومئذ  کالّ انّهم«تفسیر آیه  -14- 1-2

ق: 1403نقل از عاصی، ( )15/مطففین( »لمحجوبون

167(  

لها سبعۀ ابواب لکلّ باب منهم «تفسیر آیه  -15- 1-2

: م1976نقل از ذهبی، ( )44/حجر( »جزء مقسوم

2/428(  

  قرآنسینا به آیات ابنمجموعه استنادات  -1-3

 دهد ومیسینا تفسیر خاصی از آنها ارایه نآیاتی که ابن

و تأیید و تقویت  تنها داراي جنبه استشهادي براي اثبات

یک مبحث فلسفی هستند و بیشتر به معناي ظاهري انها 

  تمسک شده است.

 )65/کهف( »و علمناه من لدنا علماً«آیه  -1- 1-3
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  )223ق (د): 1400سینا، ابن(

 »نزل به الروح االمین علی قلبک«آیه  -2- 1-3

  (همانجا) )193/شعراء(

 االیظهر علی غیبه احداً  العالم الغیب ف«آیه  -3- 1-3

  (همانجا) )26/جن( »من ارتضی من رسول

) 113/ نساء( »و علّمک ما لم تکن تعلم«آیه  -4- 1-3

  (همانجا)

و کذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا ما «آیه  -5- 1-3

) 52/شوري( »کنت تدري ما الکتاب و ال االیمان

  )224(همان: 

آل ( »من انبیاء الغیب نوحیها الیکتلک «آیه  -6- 1-3

  ) (همانجا)44/عمران

رسالً قد قصصنا هم علیک من قبل و «آیه  -7- 1-3

  ) (همانجا)164/نساء( »رسالً لم نقصصهم

الم، غلبت الروم فی ادنی االرض و هم «آیه  -8- 1-3

) 2روم/( »سنین من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع

  (همانجا)

س الذي یوسوس فی الوسواس الخنا«آیه  -9- 1-3

) (همان: 4 –6ناس/( »صدور الناس من الجنه والناس

226(  

سحروا اعین الناس و استرهبوهم و «آیه  -10- 1-3

  ) (همانجا)116اعراف/( »حر عظیمسب ؤواجا

 »ما نعبد هم الّا لیقربوا الی اهللا زلفی«آیه  -11- 1-3

  )228) (همان: 3زمر/(

فی  ةذرال یعزب عن علمه مثقال «آیه  -12- 1-3

ق 1400سینا، ابن) (3سبأ/( »االرض و ال فی السماء

  )337ق(الف):  1400و  51(ب): 

 »و ما امرنا الّا واحده کلمح البصر«آیه  -13- 1-3

  )252ق(ب):  1400سینا، ابن) (50قمر/(

 »لو کان فیهما آلهه الّا اهللا لفسدتا«آیه  -14- 1-3

  )38: 1379سینا، ابن) (22أنبیاء/ (

و من عنده ال یستکبرون عن عبادته و «آیه  -15- 1-3

 »الیستحسرون یسبحون اللیل والنهار ال یفترون

  )13(ج):  1383سینا، ابن( )20 -21/أنبیاء(

 »و ما منّا الّا له مقام معلوم«آیه  -16- 1-3

  )30) (همان: 164/صافات(

 )35/یونس( »اهللا یبدء الخلق ثم یعیده«آیه  -17- 1-3

  )31(همان: 

 )123/هود( »کلّه یرجع اال مر لیهو ا«آیه  -18- 1-3

  (همانجا)

   1سیناابنسبک تفسیري  -2

سینا، خاص و متفاوت ابنبدون شک سبک تفسیري 

است. تفاسیر او شکل و شمایل تفاسیر رایج را ندارند و 

هاي لذا در بحث سبک تفسیري، اگر بخواهیم از تفاوت

   درازا سبک او با دیگر سبکها سخن بگویم، کالم به

هاي سبک تفسیري او ال ویژگیکشد. بنابراین به اجممی

  شماریم: میرا بر

هاي سبک او، رعایت ایجاز و اختصار از ویژگی - 2-1

و پرهیز شدید از اطاله کالم است. بنابراین معانی بلند 

را در نهایت اتقان و در اوج  عقلی و تفسیري خود

ن بر تفاسیر او توامیکه  طوريه کند، بمیاختصار بیان 

باشند، شروح مفصلی را به میکه مبتنی بر فلسفه او 

  رشته تحریر درآورد. 

سینا مباحث لغوي و مراجعه به ابندر تفاسیر  - 2-2

                                                 
لب است که به دو سبک تفسیري، نحوه بیان و تنظیم مطا ز. مراد ا 1

؛ یکی شرایط مخاطب، مثالً تفسیري که براي عامل بستگی دارد

شود باید ساده و جذاب باشد و دیگري ذوق و  نوجوانان نوشته می

ند از سبک اهاي کلی در تفسیر عبارتسلیقه شخصی است. سبک

بی و موضوعی. اما به مختصر، مفصل، ترتی منظوم، منثور، مزجی، 

ی دیگري را هم اي جزئهحسب ذوق و سلیقه شخصی مفسر سبک

: 1381توان یافت که به تعداد مفسران متفاوت است. (شاکر،  می

139(  
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کتب لغت جایگاه چندانی ندارد، اگر چه هرگاه الزم بوده 

از آن ابائی نداشته است. به عنوان مثال در تفسیر سوره 

کند و در میاي صمد ذکر توحید دو معناي لغوي بر

تفسیر سوره ناس از معناي لغوي کلمات اله، تخنّس، 

کند و یا در تفسیر سوره فلق از میجنّ و انس بحث 

تفاوت معناي کلمات رب، اله و یا از لغت استعاذه سخن 

  گوید. می

بیشتر تفاسیر او فاقد مقدمه و طرح بحث هستند،  - 2-3

گیري و که به منزله نتیجهاراي یک خاتمه اما به اتفاق د

  باشند. میتلخیص مطالب سوره است، 

سینا در کلیه رسائل تفسیري خود از موضوع ابن - 2-4

  کلی سوره و هدف آن سخن گفته است. 

سینا، تفسیر سوره ابندر میان رسائل تفسیري  - 2-5

ست که داراي مقدمه، طرح اعلی نمونه یک تفسیر کامل ا

گیري است و بدین و نتیجهبندي، خاتمه بحث، فصل

  تر است. تفاسیر او ممتاز و البته طوالنی وسیله از بقیه

در تفاسیر خود به آراء و اقوال تفسیري سایر  او - 2-6

آید که با سنت میکند و چنین برمیمفسران اشاره ن

تفسیري پیش از خود آشنا نبوده است و یا در پی آن 

از سایر  بوده که خود تفسیري مستقل و صرف نظر

 تفاسیر بنویسد. او تنها در تفسیر سوره فلق و تفسیر رب

الفلق بدون ذکر مأخذ از یک رأي تفسیري که مورد 

پسند و قبول اوست یاد کرده است و البته این اندازه 

  نمایانگر توجه و التفات او به دیگر آراء تفسیري 

  تواند باشد. مین

دي و بناو براي مباحث تفسیري خود فصل - 2-7

گذاري ندارد و تنها در تفسیر سوره اعلی با یک عنوان

مقدمه و طرح بحث، مباحث سوره را به سه بخش تقسیم 

از هم جدا و  »مطلب«کند و هر کدام را با عنوان یک می

  گیرد. میپی 

سبک عبارات شیخ الرئیس در انشاي رسائل  - 2-8

تفسیري، مشابه سبک عبارات او در انشاي کتب فلسفی 

است و با آنها مباینتی  نجاتو  شفاو  اشاراتون چ

ندارد، بلکه غالباً با همان کلمات و جمالت، تنظیم شده 

  است.

  سیناابنمبانی تفسیري  -3

  در این بخش تالش خواهیم کرد تا مبانی تفسیري 

سینا را با تحلیل متون برجا مانده از رویکرد تفسیري ابن

بر این مبانی غلبه و  سینا استخراج کنیم. اما آنچهابن

سینا است ابنچیرگی تام دارد همانا رویکرد عقل مدارانه 

  که در ادامه بیشتر بدان پرداخته خواهد شد.

  :1عقلی روش تفسیري -3-1

سینا در عرصه تفسیر به عنوان یک فیلسوف ابنورود 

 تفسیري گرا، ورودي عقلی است و لذا روش مشائی عقل

عقلی و برهانی است و بدین   ریر و تفسیر سور،قاو در ت

جا که اگر از کند. تا آن تفسیر مأثور پرهیز میترتیب از 

ی متون تفسیري وي صرف نظر کنیم، در مقابل قرآنآیات 

  خود با یک متن فلسفی عقلی روبرو خواهیم بود.

نظم و انسجام مطالب و مباحث او و ارتباط و 

براهین  ناقکند، به ات پیوندي که میان آنها برقرار می

فلسفی است و نگاهی گذرا به مباحث کوتاه تفسیري وي 

اند و  ها از جمله مباحث فلسفی دهد که همه آن نشان می

سینا ابناقتضاي فلسفه، برهان، استدالل و عقالنیت است. 

حتی در برخی رسائل غیرتفسیري خود نیز درصدد 

                                                 
. مراد از روش، روش استفاده از ابزار یا منابع خاص در تفسیر  1

است که معانی و مقصود آیه را روشن ساخته ونتایج مشخصی  قرآن

دهد. روش یعنی روش چگونگی کشف و استخراج  دست میرا به 

. لذا روش تفسیري، روش کشف معنا و قرآنمعانی و مقاصد آیات 

مقصود آیه است براساس منبع و ابزار تفسیري همچون عقل و نقل. 

 قرآنروش تفسیري امري است فراگیر که مفسر آن را در همه آیات 

  الف در کل تفسیرف در آن باعث اختگیرد و اختال به کار می

(رضایی  آن چیزي جز منابع و مستندات تفسیر نیست  می شود و

  )46: 1382 و شاکر، 21-3:  1382اصفهانی،
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برآمده است، تا مسائل عبادي و اخالقی را هم برهانی 

به عنوان مثال در رساله ماهیه الصاله و یا در رساله کند. 

به دنبال آن است تا از  ،سبب اجابه الدعا و کیفیه الزیاره

نماز و فواید آن و علت اجابت دعا و فواید زیارت به 

لسان کامالً عقلی و فلسفی سخن بگوید. یعنی عبادات و 

شوند و تفکر و  تعبدیات نیز به لسان عقلیات تقریر می

النیت حاکم بر امور عبادي و اعمال و مناسک عبادي عق

شود. و این در پی رسالت اوست که  به تصویر کشیده می

  درصدد اثبات هماهنگی کامل عقل و دین است.

بدین لحاظ ورود او به مباحث تفسیري نیز اثبات 

از سوي خداي حکیم  قرآناست.  قرآنهماهنگی عقل و 

حکیم، جز حکمت علی االطالق نازل شده است و از 

تبلور عقل است و آیات و  قرآنشود و لذا  صادر نمی

اند و بدین مبنا  سور آن در اوج استحکام عقلی و برهانی

به تقریر برهان شبیه است و در برهان نیز  قرآنتفسیر 

اجزاء و ابعاض و هر پاره آن در جاي خود و در یک 

 فیلسوف«و ترتب منطقی قرار دارند. در نتیجه،  ینشچ

در سلوك فلسفی خود در تفسیر به دنبال انسجام و 

ترتیب لفظی و معنوي است که تفسیر او را شبیه برهان 

آن قدر برهانی که بگوید این ترتیب قابل  قرار دهد، 

  )224 :1385 سینا،ابن( »تغییر نیست.

سینا در پایان تفسیر سوره توحید و در ذیل ابن

رتیب دقیق و منطقی چنان ت» خاتمه لهذا التفسیر«عنوان 

را میان آیات و حتی کلمات وحیانی این سوره به 

هرگونه نظم و  يجایی و برقرار گذارد که جابه نمایش می

نماید؛  ی به غیر از نظم و ترتیب موجود ناممکن میبترتی

زیرا ترتیب آیات و حتی کلمات به یک نظم عقالنی 

مطابق با حقیقت خارجی و براساس حقیقت ذات اقدس 

لهی است. ترجمه خاتمه این تفسیر که تلخیصی از آن ا

  :است، گویاي این نکته خواهد بود

بیاندیش در کمال حقایق این سوره که ابتدا به «

هویت محضی اشاره کرده است که هیچ اسمی براي او 

است. سپس به دنبال آن » هو«نیست جز این که او 

و  الهیتی را ذکر کرده است که اقرب لوازم آن حقیقت

ترین و بهترین تعریف او است. سپس به دنبال آن  کامل

فایده است: فایده  2را ذکر کرد که در آن » احد«لفظ 

اما  ،مات استواول، آن که چون تعریف کامل به ذکر مق

م ندارد) و به واز آن عدول شده (چون حق تعالی مق

کند ن پرداخته شده است؛ لذا لفظ احد داللت میلوازم بی، 

الجهات است (یعنی  ر ذات خود واحد من جمیعاو د

  مقوم ندارد).

آن که احدیت را مترتب بر الهیت کرد و   فایده دوم،

الهیت را مترتب بر احدیت نکرد، چرا که الهیت عبارت 

به سوي  و احتیاج کلّ نیازي و استغناي از کلّ است از بی

ا محتاج او و آن چه که چنین است واحد مطلق است والّ

ي خویش است. پس الهیت من حیث هی هی اجزا

مقتضی وحدت است اما وحدت مقتضی الهیت نیست. 

که داللت دارد بر » اهللا الصمد«سپس به دنبال آن فرمود: 

صمدیت که به معنی  هتحقیق در معناي الهیت به واسط

وجوب وجود و مبدئیت از براي وجود همه موجودات 

  است.

حق تعالی مثل او سپس به دنبال آن بیان کرد که از 

شود، زیرا او خود از غیر متولد نشده است،  متولد نمی

ها  اض وجود به همه آنچرا که اله همه موجودات و فی

است، پس جایز نیست که بر مثل او نیز افاضه وجود 

بشود، تا همچون خود او وجودش از ناحیه غیر نبوده 

باشد. و پس از آن فرمود که در عالم وجود چیزي 

که مساوي او در قوه وجود باشد. پس از ابتداي  نیست

در بیان ماهیت و لوازم ماهیت و » اهللا الصمد«سوره تا 

وحدت حقیقت اوست و این که او به کلی غیرمرکب 

در بیان » ولم یکن له کفواً احد«تا » لم یلد«است و از 

آن است که براي او مساوي در نوع و جنس نیست؛ چرا 
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یگري است و نه چیزي از او متولد که او نه متولد از د

 .»شود و نه چیزي در عالم وجود موازي با اوست می

  شود،  چنانچه مالحظه می )262- 4همان:  سینا،ابن(

سینا در خاتمه مذکور درصدد آن است که نظم و ابن

انضباط دقیق کلمات و آیات سوره را و تسلسل و 

  ها را نشان دهد. ارتباط دقیق عقلی و منطقی آن

بوعلی سینا در پایان تفسیر سوره فلق و ناس 

فهذا ما یبلغ الیه العقل فی معانی هاتین «فرماید:  می

یعنی اوالً  )284همان:  سینا،ابن( ».السورتین المجیدتین

تفسیر او تفسیري عقلی است، ثانیاً تفسیر او در اعلی 

آن چیزي است که عقل  نهایتدرجات عقلی است و 

دو سوره دریابد. بدین ترتیب  نای تواند از معانی می

و آن چه گفته است،  است تفسیر عقلی ارائه مبناي او

  ترین و بهترین مصادیق تفسیر عقلی است. کامل

 قرآنسینا به ابنبررسی زاویه دید  ،از سوي دیگر

دهد که او گریزي از  ، نشان میقرآنو نوع تلقی او از 

اعلی، هدف  تفسیر عقلی ندارد؛ چرا که در تفسیر سوره

از انزال همه کتب آسمانی را تبیین مباحث مبدأ و معاد و 

و یا در  )245همان:  سینا،ابن( نبوت بیان کرده است.

تفسیر سوره توحید، هدف این سوره را تنها مبدأشناسی 

پذیرد که این  کند و آن گاه بر همین مبنا می معرفی می

 )264 همان: سینا،ابن( باشد. قرآنسوره باید معادل ثلث 

معادشناسی و نبوت شناسی است.  قرآندو ثلث دیگر 

   هر چند مبدأشناسی رئیس علوم و معارف است.

  )240 سینا، همان:ابن(

نخست   و دیگر کتب آسمانی در درجه قرآنپس 

و  هستندیک دوره حکمت الهی  تبیینارایه و درصدد 

معادل حکمت است و اگر حکمت است، شیوه  قرآن

م آن عقلی، برهانی و استداللی است. پیامبر تفسیر و فه

نیز که خود آورنده این پیام الهی است، سرآمد مردمان و 

حکما در قوه نظري و مشرف به همه علوم حقیقی و 

) براي تبیین 235همان:  سینا،ابن( معارف الهی است.

از  قرآندقیق تر موضوع، بررسی میزان انطباق حکمت و 

  .سینا ضروريابندیدگاه 

  :1گرایش فلسفی-3-2

مونه سینا، ننویسان تفسیر، تفسیر ابنبه اذعان همه تاریخ

از  اندگاه که خواستهبارز تفاسیر فلسفی است و هر

درنگ از تفسیرهاي کوتاه تفاسیر فلسفی نام ببرند، بی

یی از تأویالت فلسفی او را هاو نمونه اندسینا نام بردهابن

ي او از این حیث نمایشگاهی . رسائل تفسیراندذکر کرده

سینا بر آن ابنچرا که  ؛و نظریات فلسفی است از آراء

هاي فلسفی به تفسیر آیات بوده که با پیش فرض

  بپردازد. 

به عنوان مثال در تفسیر آیه دخان و آیه پس از آن 

فقال لها و لألرض ائتیا طوعاً «) درباره 11–12/ فصلت(

 ةالی ما تقرر انّ ماد رةاشا هذا«فرماید: می »او کرهاً

:  1385 سینا،ابن( »العناصر ةبماهیتها لماد ۀالفلک مخالف

) یعنی در واقع تفسیر آیه مبتنی شده است بر یک 286

که  طوريه ب »ۀوما تقرر فی الفلسف«پیش فرض فلسفی 

  گویا آیه به آن بحث فلسفی اشاره می کند.

ل او در تفسیر سوره فلق با مبانی فلسفی به تحلی

مسئله شرّ و تطبیق آن با آیات پرداخته است و یا آیه 

کند. مینور را بر مبانی خویش در علم النفس تطبیق 

                                                 
ي هاو لون هایا اتجاهات تفسیري، صبغه هایش. مراد از گرا 1

 شود به تمایالت ذهنی ومیاست که مربوط  قرآنمختلف تفسیر 

چیز در مفسر ارتباط  3 گیري عصري او و بهروانی مفسر و جهت

ي مفسر نسبت هادغدغه – 2روحیات و ذوقیات مفسرّ  – 1دارد. 

هایی که مفسرّ در و سرانجام دانش – 3به مسائل مختلف بیرونی 

توان چنین نام میي تفسیري را هاآنها تخصص دارد. اقسام گرایش

ی ي کالمی، عرفانی،  فلسفی، اخالقی، تربیتی، اجتماعهابرد: گرایش

: 1381(شاکر، سیاسی، علمی، تاریخی، هدایتی، ارشادي و روحانی.

139(  
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براي تأیید بیشتر، ذکر سه عبارت دیگر از شیخ الرئیس 

  به نقل از رسائل تفسیري او، خالی از فایده نیست: 

فاعلم انه ثبت فرماید: میدر تفسیر سوره اعلی  -1

لها تعلقان، احدهما  ۀانّ النفس البشری ۀالصلیفی العلوم ا

) 235 همان: سینا،ابن( ۀ.یلالعم ۀالثانی و ۀالنظری ةالقو

ما ثبت فی «یعنی مأخذ و مستمسک او در این تفسیر

  است.» العلوم االصلیۀ

و لهذا «و در تفسیر سوره توحید آورده است:  -2

انّ تعریف البسائط باللوازم  هو ، وۀاصل فی الحکم

 .»فی الکمال، کتعریف المرکبات بذکر مقوماتها ۀیبرالق

) در اینجا نیز تفسیر مبتنی است بر 253 سینا، همان:ابن(

 یک اصل حکمی و فلسفی. 

و لما «گوید: میو باز در تفسیر سوره اعلی  -3

الجرم  ۀیلاشرف من العم ۀالنظری ةانّ القو هینثبت بالبرا

) عبارت 235 همان: نا،سیابن( ».وجب تقدیمها فی الذکر

، اشاره است به آنچه که با براهین »لما ثبت بالبراهین«

  فلسفی و عقلی به اثبات رسیده است. 

حال در تمسک به مبادي و اصول یقینی  علی اي

ادن این در سایر علوم، مذمتی نیست، بلکه هدف نشان د

و مبانی فلسفی  هااساس دانستهسینا برنکته است که ابن

یر پرداخته است. و خواننده تفاسیر او در مقابل به تفس

خود با یک متن فلسفی و با اصطالحات فلسفی روبرو 

ي فلسفی است و غورو هااست که محتاج پیش زمینه

  طلبد. میتأمل فلسفی را 

سینا از نوع تطبیق بدین لحاظ تفسیر فلسفی ابن

با فلسفه است و به جاي آنکه تفسیر باشد، تطبیق  قرآن

، قرآنبا فلسفه است، تا آنجا که  قرآنماهنگ کردن و ه

  سینا شارح آن است. ابنگویا یک متن فلسفی است و 

ه کریم که ب قرآندر تفسیر آیات  این خصیصه

هاي فلسفی صورت جسته و گریخته در البالي کتاب

خورد، بیشتر قابل مالحظه و میشیخ الرئیس به چشم 

او از آیات در راستاي توجه است. در این موارد استفاده 

براي مبحث فلسفی مورد نظر  قرآنارائه مؤیدي از سوي 

ی در همین جهت تفسیر و تأویل قرآناست و لذا آیات 

  . اندشده

در اینجا به عنوان شاهد مثال و براي تبیین بیشتر 

سینا، به برخی ابنصبغه و گرایش فلسفی در تفاسیر 

ي فلق و هامباحث فلسفی مطرح شده در تفسیر سوره

  کنیم: میناس اشاره 

  سوره فلق: 

خداوند شکافنده ظلمت عدم به نور وجود است و  -

کیفیت استعاذه به مبدأ  بدین لحاظ هدف این سوره بیان

 وجود است.

خداوند خیر مطلق است و دخول شرّ در قضاي الهی  -

 که اول صادر است، مقصود بالعرض است نه بالذات. 

ست و قدر همان خلق و خلق شرور الزمه قدر ا -

 اجسام ذوات تقدیر است. 

 کدورات الزمه ماهیاتند.  -

 خیر مقصود اول و شرّ مقصود ثانوي و بالعرض است.  -

طرح مباحث مربوط به قواي نباتی، حیوانی و نفس  -

ناطقه انسانی و شرور الزمه هر کدام و تأویل آیات بر 

 آنها. 

به مذاق فلسفی است  حتی در پایان، دعا و آرزوي او -

کند. می و از خداوند تجرد تام و تأله کامل را درخواست

 )266-78 سینا، همان:ابن(

 سوره ناس:  -2

هدف این سوره بیان کیفیت استعاذه به مبدأ یا واهب  -

 الصور یا عقل فعال است. 

رب الناس، نام مبادي مفارقه است به لحاظ ایجاد  -

 انسان و تکوین مزاج بدن.

ملک الناس، نام مبادي مفارقه است به لحاظ افاضه  -

 نفس ناطقه که مالک مطلق تدبیر بدن است.
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اله الناس، نام مبادي مفارقه است به لحاظ اینکه  -

ها مشتاق بازگشت به این مبادي و طالب قرب و انسان

 وصول به آنها هستند. 

حرکت نفس ناطقه به سوي مبادي عالیه و حرکت  -

و قوه متخیله، بسوي ماده است و لذا  نفس حیوانی

 متخیله وسواس خنّاس است. 

تطبیق جنّه و ناس بر حواس باطنی و ظاهري و اینکه  -

واسطه آن ه صدر، اولین قدمگاه نفس انسانی است که ب

شوند و لذا تأثیر وسوسه میقوا در همه اعضاء پراکنده 

   )279-84 سینا، همان:ابنابتدا در صدر است. (

  فلسفی: تأویل  -3-3

سینا، اواخر سده چهارم و اوایل قرن پنجم، ابنعصر 

عصر رواج تأویل است، به طوري که هر کسی براي 

کمک  قرآناثبات فرقه و مرام و مسلک خود از آیات 

گرفته و تأویل بدین سبک در میان اشاعره و معتزله و  می

صوفیه و باطنیه و حتی پیروان حکمت و فلسفه یونان 

تفسیر و تأویل سالح  ،داشته است. بر این طریقرواج 

 قاطعی بود براي اسکات مخالفان و الزام مخاصمان.

سینا که در ابنو بعید نیست  )159- 60 :1384(حکمت، 

اي اسماعیلی متولد شده است از باطنیه  میان خانواده

ی قرآنتأثیر پذیرفته باشد؛ چرا که تمایل به تأویل آیات 

سینا به وضوح به ابنغیرتفسیري در آثار تفسیري و 

آید و انصافاً در تطبیق افکار فلسفی خود با  چشم می

ی توفیق بسیار داشته است و چنان در این امر قرآنتعالیم 

با صالبت و استواري عمل کرده که تفسیر فلسفی پس از 

خود را، به ویژه صدرالمتألهین را تحت تأثیر و نفوذ خود 

  قرار داده است.

تعریفی از  ،ثار خود و حتی در آثار تفسیرياو در آ

تأویل ارایه نکرده و حتی به ندرت از کلمه تأویل 

استفاده کرده است، اما از آن جا که تعبیر معادل تأویل 

است، با این تفاوت که تعبیر را براي خواب و تأویل را 

برند، شاید بتوان با تعریفی که از  براي وحی بکار می

 گوید: یف تأویل نزدیک شد. او میتعبیر کرده به تعر

ام که متخلیه  تعبیر یعنی چه چیزي از عالم غیب دیده«

آن را بدین صورت تغییر داده است و بیشتر تعبیرها به 

 )134 (ب):1383 سینا،ابن( .»تخمین و تجربه است

بدین قرار تأویل یعنی چیزي از غیب و باطن معانی 

شري باي زبان ه وحی هست که اکنون به دلیل محدودیت

ها به  بدین صورت تغییر یافته است و بیشتر تأویل

ها را مدلول قطعی وحی  توان آن تخمین است و لذا نمی

ممارست و تبحر  دانست. در تعبیر، تجربه و در تأویل،

تواند ما را در رسیدن  می فلسفی و حکمی،هاي  دانشدر 

  به تأویل درست یاري دهد.

هاي  که در پایان رسالهسینا ابناز برخی عبارات 

را کتابی  قرآنآید که  تفسیري وي آمده است، برمی

کاري   بیند که رسیدن به باطن و حقیقت آن اسرارآمیز می

گوید،  دشوار است و آن چه او درباره این اسرار می

ي بشري است. شاید به  نهایت تالش و تعقل و اندیشه

تفسیري هاي  همین دلیل است که پایان بخش اکثر رساله

در ». واهللا اعلم بحقایق کلماته«او این عبارت است: 

گوید: آن چه گفته است نهایت  پایان سوره توحید می

 سینا،ابن( توفیق او در وقوف بر اسرار این سوره است.

حاوي اسرار است و تأویل و  قرآنیعنی  )265: 1385

تفسیر سینا، دستیابی به این اسرار است، البته به قدر 

  او. توفیق

در سوره اعلی نیز کار خود را تأمل در اسرار این 

او حتی بر این باور  )245سینا، همان: ابن( داند. سوره می

است که در مناسک و اعمال عبادي نیز رازهایی است 

توان پرده از اسرار آنها برگرفت،  که به مدد عقل می

اي که آن را در علت اجابت دعا  چنانچه در پایان رساله

فاوضحتها بقدر الطاقۀ «نویسد:  ثیر زیارت نوشته، میو تأ

و الخوض فی العلوم لیکشف لک هذا السرّ مؤثراً االیجاز 
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 1400سینا، ابن( ».و التحقیق مستعیناً باهللا عزّ و جلّ

  )336(الف): 

پس همه جا سخن از اسرار است و آن چه او 

ها ها است، نه معانی ظاهري آن سوره گوید اسرار این می

نه تفسیر ظاهري آنها، بلکه سخن از حقایق کلمات و  و

آیات است. حتی این رازگشایی در برخی از مواقع به 

قدر مصلحت است و اسرار دیگري نیز در نزد اوست که 

کند. در پایان رساله  ها را اقتضاء نمی مصلحت، افشاي آن

که در تفسیر اسرار و معانی حروف مقطعه است  نیروزیه

نقل ( »بعد هذا اسرار تحتاج الی المشافهۀ ثم«گوید:  می

شود به صورت  که آنها را نمی )174: 1384از حکمت، 

فاش و علنی به رشته تحریر درآورد و گاهی از خواننده 

خواهد اسراري را که براي او گفته در جایی و در نزد  می

والتمس من کلّ من اسبغ علیه فیض «کسی منتشر نکند. 

   ».رّيش االینشروا سرّي و آمنو العقل و نورالعدل ان

  )310ق(ج): 1400سینا، ابن(

نه تنها صاحب سرّ است بلکه  قرآنبنابراین 

صاحب اسرار است و دریافت هر مرتبه از راز و رمز 

نیست و  قرآنبه معنی انتهاي فهم و پایان تأویل  قرآن

هرکس به قدر طاقت و توان عقلی خود به سرّي از 

فهم  رابد و بیان همه اسرار، در خوی دست می قرآناسرار 

ها را نباید  اي از آن و توان درك همگان نیست و لذا پاره

 افشاء کرد و تنها براي خواص قابل ذکرند و آنها نیز

  افشاي اسرار کنند. نباید

به راز  قرآنآید که نه تنها  سینا برمیابناز کلمات 

و رمز سخن گفته، بلکه به صورت موجبه جزئیه 

دهد.  یی را به کالم نبی و اکثر حکما نیز نسبت میرمزگو

شیخ در یکی از رسائل خود گفته است: شرط است بر 

ش اشاره باشد، چنان که ظپیامبر که کالمش رمز و الفا

نویسد: کسی که از معانی  می نوامیسافالطون در کتاب 

رمزهاي پیامبران آگاه نباشد به ملکوت الهی نرسیده 

در  نشانه بزرگ یونان و پیامبرااست و همچنین فالسف

 کردند و هاي خود از رموز و اشارات استفاده می کتاب

ساختند مانند فیثاغورس،  اسرار خود را در آنها پنهان می

و  )428 م:1976نقل از ذهبی، ( …سقراط، افالطون و 

 صلی اهللا علیه و آلهنیز درباره کالم نبی  الهیات شفاءدر 

یشتمل خطا به علی رموزات و  و البأس ان«فرماید:  می

اشارات تستدعی المستعدین بالجبلۀ للنظر الی البحث 

یعنی حتی کالم نبی  )490 :1376سینا، ابن( ».الحکمی

نیز گاهی مشتمل بر رموزي است که  صلی اهللا علیه و آله

مقتضی بحث حکمی است و بدین جهت تفسیر او از 

سفی است. او ، حکمی و فلقرآنکالم نبوي و تفسیر او از 

و احادیث  قرآنبا مبانی حکمی و فلسفی در پی فهم 

نبوي است و آنها رموزي هستند که جز خواصی چون 

  ها را درك کنند. توانند حقیقت آن خود او نمی

صلی اهللا علیه و کالم نبی  قرآنبدین ترتیب چون 

حکمت است و حکمت، معقول و حاصل تالش  و آله

تأویل فلسفی و حکمی  سینا،ابنعقلی است، تأویل 

است و گرایش او در تفسیر، گرایش فلسفی  قرآنآیات 

   .ي فلسفی استهاو همراه با تأویل

  و حکمت:  قرآنانطباق و معادله  -3-4

  :ترادف حکمت و فلسفه -3-4-1

صدرالمتألهین تفکیکی میان  همانندسینا، ابن نزددر 

ادف د او مترنزدر  واژه حکمت و فلسفه نیست و این دو

اند. به عنوان مثال در الهیات شفا  و به یک معنا بکار رفته

  در دو موضع به این ترادف تصریح دارد:

و ایضاً قد کنت تسمع انّ هیهنا فلسفه « الف)

بالحقیقۀ و فلسفۀ اولی و انّها تفید تصحیح مبادي سایر 

 :1376 سینا،ابن( ».العلوم و انّها هی الحکمۀ بالحقیقۀ

ا فلسفه حقیقی معادل حکمت حقیقی تلقی در این ج )13

شده است، چنانچه مالمهدي نراقی در شرح الهیات شفاء 

اطلق علیها اوالً الفلسفۀ بالحقیقۀ و ثانیاً «گوید:  می
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 و مختلفۀ اعتبارات علی تنبیهاً ……الحکمۀ بالحقیقۀ 

(نراقی،  ».سفۀ بمعنی الحکمۀالفل فان واحد، المراد

1365: 14(  

ین لک اآلن انّ هذا العلم الذي نحن فنحن نب« ب)

   ».بسبیله هو الفلسفۀ االولی و اَنّه الحکمۀ المطلقۀ

که در این جا نیز فلسفه اولی و  )12: 1376سینا، ابن(

  حکمت حقیقی را یکسان در نظر گرفته است. 

اصطالح حکمت متعالیه و راسخان در حکمت 

ده است، متعالیه را که صدرا بارها در آثار خود بکار بر

 اولین بار ابوعلی در اشارات از آن استفاده کرده است.

  )401 ق:1403سینا، ابن(

  سینا:ابندر نزد  حکمت معانی -3-4-2

  تعریف از حکمت ارایه داده است: 3سینا در تعلیقات ابن

حکمت عبارت است از معرفت وجود « الف)

و یا  )16 :1379 سینا،ابن( ».واجب یعنی اول تعالی

الحکمۀ معرفۀ الوجود الحق و الوجودالحق «رماید: ف می

فالحکیم هو من عنده علم هو الواجب الوجود بذاته؛ 

  )69 سینا، همان:ابن( ».بالکمال واجب الوجود بذاته

حکمت در نزد حکماء علم تام است و علم « ب)

در  و تام در باب تصور آن است که تصور به حد باشد

 ».ا اسباب و علل آنباب تصدیق علم به شیء است ب

  )16 سینا، همان:ابن(

شود. یعنی  حکمت به فعل محکم نیز اطالق می ج)

تمام آن چه که در وجود و حفظ وجود آن  ء،به شی

  )17سینا، همان: ابن( ضرورت دارد، اعطا شود.

   و حکمت: قرآن -3-4-3

سینا در تفسیر سوره اعلی، مقصود از انزال همه کتب ابن

  کند، خت الهیات، نبوات و معاد اعالم میآسمانی را شنا

داند  بث میعتا آنجا که اشتغال به ماسواي این مطالب را 

 داند. و تنها راه رسیدن به سعادت را شناخت آنها می

با توجه به این نکته و با نظر به  )245 :1385 سینا،ابن(

در واقع مشتمل  قرآنسینا است، ابنحصري که در کالم 

توان چنین گفت که حکمت  حتی میو بر حکمت است 

  معادل با آن است.

بخش و به ترتیب اهمیت چنین  3او حکمت را در 

معرفۀ االلهیات اوالً، ثم معرفۀ النبوات «کند:  عنوان می

مقصد نهایی از  و (همانجا)».ثانیاً، ثم معرفۀ المعاد ثالثاً

شناخت ذات خدا و صفات و   طلب همه علوم و معارف،

ت و شناخت مبدأ در رأس همه علوم و افعال اوس

 264سینا، همان: ابن( هاي حکمی است. معارف و دانش

 نیز سینا حکمت راابنیشتر دیدیم، پو چنان چه  )235 و

به شناخت و معرفت واجب الوجود تعریف کرد و در 

  تأکید کرد.تعلیقات در دو موضع بر این تعریف 

  نتیجه گیري 

سینا، موجز و مختصر ابن تفاسیر ،از جهت سبک تفسیري

هاي رایج است و هیچ کدام از مباحث  برخالف سبک و

اختالف  ادبی، متداول تفسیري چون مباحث لغوي،

را در بر ندارد. روش تفسیري  آراء تفسیري و... قراءات،

سینا عقلی و استداللی است، آن هم عقلی به معناي ابن

و  خاص و مورد نیاز در فلسفه، یعنی عقل برهانی

  استداللی. 

در بحث تأویل نیز اگر چه مباحث اولیه و مقدماتی 

آید، اما از  سینا به چشم نمیابنتأویل و تفسیر در آثار 

توان دریافت که به شدت  راه و روش تفسیري او می

پر راز و رمز  او از نگاه قرآنپایبند تأویل است؛ چرا که 

اسرار  و اسرارآمیز است و او در پی رازگشایی و تأویل

حکمت حقیقی و معارف حکمی را منحصر  اوآن است. 

را مشتمل  قرآنو  است  به علم مبدأ و معاد و نبوت کرده

داند و سعادت حقیقی را منحصر به کسب  می 3بر این 

توان چنین بیان نمود که در  می. بنابراین است  آنها دانسته

است، اگرچه به آن  قرآنحکمت معادل وي، نگاه 

  رد.اتصریح ند
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