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چکیده
نقش حکیمان مسلمان در شکوفایی تمدّن اسـالمی انکارناپـذیر اسـت و نیـز نقـش
قرآن در شکلگیری تفکّر عقالنی و فلسفی مسلمانان از مهمتـرین پرسـشهـا و مسـائل
پیش روست .به نظر میرسد كه جامعیّت قرآن در ارائة آموزههـای جهـانشـمول بـرای
بسترسازی تحقّ سعادت حقیقی بشر باعث گردیده تا در این كتاب الهی ،در زمینههای
حکمی و عقالنی چون خداشناسی ،جهانشناسـی ،انسـانشناسـی ،اخـالق ،سیاسـت و
اجتماع برخی آموزههای الزم و جهتدهندة اندیشة متفکّران مسلمان ،اعمّ از متکلّمان و
فالسفه بیان شده باشد .از این رو ،مالحظة نظام عقالنی اوّلین فیلسوفان مسلمان چـون
فارابی و ابنسینا موارد گوناگونی از تأثیرپـذیری نظـام فلسـفی آنـان را از قـرآن نشـان
میدهد كه محوریّت هستیشناسی توحیدی و تبیین خاصّ از معرفتشناسی وحیانی از
مهمترین آنهاست .در این تحقی  ،تالش میشود با توجّه به اوصاف كلّی قرآن و بـا ذكـر
برخی آموزههای حکمی ،عقالنی و فلسفی آن ،نحوة تأثیرپذیری فیلسوفان اسالمی چون
فارابی و ابنسینا از آن در ابعاد گوناگون فلسفة خود بیان شود تا نشـان داده شـود كـه
فلسفة اسالمی ،علیرغم منابع غیراسالمی ،تنها در پرتو تعالیم عقالنـی و فلسـفی قـرآن
بود كه ویژگی «اسالمی» را به خود گرفت.
واژگان کلیدی :فلسفة اسالمی ،قرآن ،جهانشناسی ،انسانشناسی ،خداشناسی.
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مقدّمه
در شکلگیری و شکوفایی تمدّنها عوامل و عناصر گوناگونی نقش دارند كـه از مهـمتـرین
آنها میتوان به دین و جهانبینی دینی ،انسان و علم یا معـارف بشـری اشـاره داشـت .از ایـن
میان ،نقش دین و جهانبینی دینی و نیز علوم و معارف بشری اهمیّت خاصّی دارد؛ زیرا دین و
آموزههای آن هم نقش معرفتزایی دارند كه نتیجة آن ،ظهور و تقویت علوم و معـارف بشـری
است و هم نقش مهمّی در شکلدهی جهانبینی انسانها دارند كه از مبانی تمدّنسازی اسـت.
در این زمینه ،در باب تمدّن اسالمی میتوان به چنین رابطه و نسبتی میان علوم اسـالمی بـه
طور كلّی ،و قرآن بـه طـور خـاص توجّـه داشـت؛ زیـرا قـرآن و حـدیث در نحـوه و چگـونگی
شکلگیری علوم اسالمی عقلی ،نقلی و تجربی دارای نقشی انکارناپـذیر بودنـد كـه آن موجـب
شکلگیری تمدّن اسالمی و عصر طالیی اسالم گردید (ر .؛ نصـر .)97 :6836 ،ضـمن اینکـه
نقش قرآن و آموزههای اسالمی در تکوّن و گسترش همة علوم اسالمی یکسـان نبـوده اسـت و
نیز كلّیّت علوم اسالمی نیز نقش یکسان در شکوفایی تمدّن اسـالمی نداشـتند ،بلکـه تـأثیرات
آنها به شرایط تاریخی ،جغرافیایی و ماهیّت معرفتی ایشان و عوامل دیگر بستگی داشته است.
در این زمینه ،نقش حکمای اسالمی در شکلگیری و شکوفایی تمـدّن اسـالمی ،نـه تنهـا
غیرقابل انکار ،بلکه برجسته است؛ زیرا ماهیّت مبنایی علوم عقلی چون فلسفه نسبت بـه علـوم
دیگر و در واقع ،تغذیة علوم دیگر از حکمت و فلسفه و گستردگی فلسفه در بیشتر ابعاد مـادّی
و معنوی زندگی انسان مسـلمان در قـرون گذشـته اسـالمی و بـهویژه نقـش برجسـتة آن در
شکلگیری جهانبینی و نگرش انسان مسلمان تمدّنسـاز بـود كـه باعـث گردیـد تـا حکمـا و
فالسفة اسالمی همچون فارابی ،ابنسینا ،سهروردی و خواجه نصیر در رأس جریان تأسـیس و
شکوفایی تمدّن اسالمی بدرخشند .بر این امر ،باید وسعت دایـرة آگـاهی حکمـای مسـلمان از
شاخههای گوناگون معارف عقالنی ،ریاضیاتی ،پزشکی ،هنری ،سیاسی و اجتماعی را نیز افـزود
كه ارزش و قدر آنان را دوچندان میسازد .حال اگر این امر دربارة فیلسوفان اسـالمی پذیرفتـه
گردد ،این پرسش به ذهن میآید كه با توجّه به اخذ برخی منابع حکمت و فلسـفة اسـالمی از
فلسفة یونانی و رومی ،حکمت اسالمی چه ویژگیهایی داشت كه توانست در امـر تمدّنسـازی
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اسالمی در قرون گذشته نقش بسزایی داشته باشد؟ و اینکه فیلسوفان اسالمی چـه تـأثیرات و
نقش برجستهای داشتند كه بتوان برای آنها در تمدّنسازی اسالمی سهم چشمگیری در نظـر
گرفت؟ همچنین ،اینکه امروزه چگونه با بازاندیشی در فلسـفه و حکمـت اسـالمی میتـوان در
تمدّنسازی نوین اسالمی ،توانمندیهای آن را به كار گرفت؟
برای پاسخ به این پرسشها و برخی ابهامهـایی كـه دربـارة منـابع شـکلگیری حکمـت و
فلسفة اسالمی وجود دارد ،در این تحقی تالش میشود تا نشان داده شود كه اگرچـه فلسـفة
اسالمی ،به عنوان مهمترین بُعد حیات عقالنی و فلسفی تمدّن اسـالمی ،دارای منـابع یونـانی،
رومی ،مصری و ایرانی بود ،امّا آنچه كه هویّت آن را تشکیل داد و فلسفة اسالمی را به معنـای
واقعی ،اسالمی ساخت تغذیة فراوان آن از قرآن و حـدیث بـود كـه آن را قـادر سـاخت تـا بـه
تركیب جدیدی از فلسفه دست یابد كه ماهیّتا متفاوت از فلسفههای قبلـی ،بـهویـژه یونـانی و
رومی بود؛ به عبارت دیگر ،قرآن به عنوان كتـاب رسـتگاریبخـش ،دارای چنـان مجموعـهای
منسجم از تعالیم فلسفی ،حکمی ،عرفـانی ،اخالقـی ،عبـادی ،سیاسـی و اجتمـاعی اسـت كـه
استفاده از آنها این امکان را به فیلسـوفان اسـالمی داد تـا شـکل جدیـدی از تفکّـر عقالنـی و
فلسفی را ایجاد كنند كه متفاوت از گذشته بود .بنابراین ،هدف این تحقی آشکارسـازی ابعـاد
مهمّ آموزههای قرآن در بُعد عقالنی و فلسفی تمدّنسازی است كه این مهم نه تنهـا در قـرون
گذشته محقّ شده ،بلکه این قابلیّت وجود دارد تا مسلمانان عصر حاضر با بازگشت به قـرآن و
بازاندیشی تفکّر عقالنی خویش و شکل دادن یک جهانبینی عقلی و دینی منسجم و كارآمـد،
خود را از عقبماندگی علمی و معنوی نجات دهند و به بازتولیـد تمـدّن نـوین اسـالمی اقـدام
كنند.

1ـ ویژگيهای کلّي قرآن
قرآن كریم تنها كتـاب الهـی و وحـیشـده بـه قلـب پیـامبر گرامـی اسـالم(ص) اسـت كـه
ویژگیهای منحصربهفردی دارد .این كتاب الهی بـه واسـطة اینکـه مسـتقیما از منشـاء وحـی
دریافت شده ،بدون هیچ گونـه تحریـب و امکـانِ وقـوع خطـا در دریافـت و ابـالغ ،در اختیـار
مسلمانان قرار گرفته است و نیز كتـابی اسـت كـه بـه عنـوان معجـزة جاویـد رسـول گرامـی
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اسالم(ص) ،مبیّن نیازهای كلّی و ضروری امّت اسالمی است و به واسطة این ویژگیهاسـت كـه
صفاتی چون جامعیّت و كامل بودن را برای آن و دین اسالم موجب گردیده است .قـرآن تنهـا
كتابی است كه كلّیّات آموزههای الزم انسانها برای نیل بـه سـعادت دنیـوی و اخـروی در آن
بیان شده است ،چنانكه در دو آیة ذیل گفته شده است :وَنَزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لّکُ ّ
شَيْءٍ :و این كتاب را كه روشنگر هر چیزى است ،بر تو نازل كردیم( النّحل)36/؛ وَأَنزَلْنَـا
إِلَیْکَ الذّکْرَ لِتُبَیِنَ لِلنَاسِ مَا نُزّلَ إِلَیْهِمْ :و این قرآن را به سوى تـو فـرود آوردیـم تـا بـراى

مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است( النّحل .)99/این دو آیه بیان میكنند كه قرآن
به مثابة كتاب جامع الهی ،شامل آموزهها و راهکارهـای ضـروری حیـات و رسـتگاری مـادّی و
معنوی بشر است ،چراكه مسائل كلّی چگونگی زندگی انسان در آن توضیح داده شده است .در
اینجا عبارتِ تِبْیَانًا لّکُ ّ شَيْءٍ میتواند نشاندهنـدة آموزههـایی باشـد كـه بـرای تحقّـ
رستگاری دنیوی و آخرتی انسانها الزم هستند ،نه هر چیز جزئی در حیات بشر .ضمن اینکـه
جاودانگی ،جامعیّت و جهانی بودن قرآن مستلزم آن است كه آموزههای آن برای همة انسانها
در همة زمانها و مکانها كارایی داشته باشد .لذا مشاهده میشود كه در آیات قرآن ،مخاطـب
سخن ،همة انسانها و در برخی موارد ،همة مؤمنان هسـتند و قیـود زمـانی یـا مکـانی وجـود
ندارد.
عالوه بر موارد قبلی ،باید به نقش اساسی قرآن در شکلگیری جهـانبینی الهـی و كارآمـد
برای انسان مسلمان توجّه داشت .جهانبینی به مجموعة نگرشهای انسان نسبت بـه مقـوالت
اساسی زندگی وی گفته میشود؛ یعنی دیدگاه هر انسانی دربارة خودش ،خدا ،جهـان ،مـرگ،
آخرت ،رستگاری ،عدالت و موارد شبیه اینها ،جهانبینی او را شکل میدهد؛ به عبـارت دیگـر،
جهانبینی عبارت است از كیفیّت تحلیل جهان و انسان و نیز نظری كه انسان نسبت به فلسفة
حیات ابراز میدارد و مطاب آن تفسیر و آن بینش ،مشـکالت زنـدگی و راه حـلهـای آنهـا را
تعیین و ترسیم میكند (ر .؛ مطهّری ،6876 ،ج  .)861 :1چنین جهانبینی ،در واقع ،بینش
و نگرشــی اســت كــه كلّیّـت حیــات مــادّی و معنــوی انســان را در بــر میگیــرد و در نتیجــه،
تعیینكنندة ماهیّت اندیشة آدمی است كه از آن علـوم گونـاگون و رفتارهـای مربوطـه منـت
میشوند.
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با نظر به تعریبهای فوق ،قرآن بهتـرین و كامـلتـرین منبـع فکـری انسـان مسـلمان در
شکلدهی و بازسازی جهانبینی الهی است؛ زیرا تمام یا اكثـر مفـاهیم و مقـوالت مـورد نظـر
انسان مربوط به جهانبینی كارآمد در قرآن بیان شده اسـت .آیـات قـرآن آموزههـای اساسـی
دربارة موضوعهای مختلب دارد ،همچون6 :ـ خداشناسی؛ شـامل وجـود و صـفات خـدا ،ابعـاد
توحید نظری و عملی ،ویژگیهای توحید ذاتی ،صفاتی و افعـالی1 .ــ نبـوّت ،شـامل ضـرورت،
فلسفه و فواید بعثت انبیاء ،خصوصیّات انبیاء و خاتمیّت8 .ــ معـاد و مسـائل مهـمّ آن ،شـامل
اثبات وجود معاد ،ویژگیهای مرگ و رستاخیزی ،ماهیّت بهشت و جهنّم9 .ـ رابطة افعال خـدا
و انسان و مسائل مربوط به اختیار ،قضا و قدر است؛ برای مثال ،آیـة اللّهُ الَ إِلَهَ إِالَ هُوَ الْحَيُ
الْقَیُــومُ :خداســت كــه هــیچ معبــود شایســتهای] جــز او نیســت و زنــده پاینـده] اســت
(آلعمران ،)1/بر وحدانیّت خدا و اینکه تنها او دارای حیـات حقیقـی اسـت ،تأكیـد دارد .آیـة
 هُوَ اللَهُ الَذِی لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُوسُ السَلَامُ الْمُـْْمِنُ الْمُهَـیْمِنُ الْعَزِیـزُ الْجَبَـارُ
الْمُتَکَبِرُ سُبْحَانَ اللَهِ عَمَا یُشْرِکُونَ؛ هُوَ اللَهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْـنَ
یُسَبِحُ لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ :اوست خدای كـه جـز او معبـودى
نیست؛ همان فرمانرواى پا

سالمت بخش و] مؤمن به حقیقت حقّة خود كه] نگهبان عزیـز

جبّار و] متکبّر است] .پا

است خدا از آنچه با او] شریک م گردانند .اوست خـداى خـال

نوساز صورتگر كه] بهترین نامها و صفات] از آنِ اوست .آنچـه در آسـمانهـا و زمـین اسـت
جمله] تسبیح او م گویند و او عزیز حکیم است( الحشر18/ــ ،)19صـفات مهـمّ خداونـد،
همچون مالکیّت حقیقی ،حاكمیّت ،سالمتبخشی ،جبّاریّت ،عزیز بودن ،متکبّر بودن ،خالقیّـت
و موارد نظیر آنها را گوشزد میكند .این آیات به انسان مـیآموزنـد كـه خداونـد الیـزال تنهـا
موجود هستی است كه صفات جالل و جمال به معنای حقیقی فقط زیبندة اوست و انسان بـه
عنوان مخلوق او باید در اندیشه و عمل خود به این حقیقت توجّه كند .همچنین آیات معـاد از
سوی دیگر ،بینش مهمّی را به انسان متذكّر میشوند؛ برای مثال ،آیات نَحْنُ قَدَرْنَا بَیْـنَکُمُ
الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ :ماییم كه میان شما مـرگ را مقـدّر كـردهایـم و بـر مـا سـبقت
نتوانید جست( الواقعه ،)18/أَیْنَمَا تَکُونُواْ یُدْرِککُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُمْ فِي بُـرُوٍ مُشَویددَ ًٍ:

11
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هر كجا باشید ،مرگ شما را درم یابد ،هرچند در برجهاى استوار باشید( النّساء ،)73/تأكیـد
دارند كه مرگ انسان در اختیار خداست و آدمی هیچ راه گریزی از حقیقت مرگ ندارد؛ یعنـی
انسان موجودی رو به سوی مرگ است كه باید حیات مادّی خود را با توجّـه بـه ایـن واقعیّـث
تنظیم نماید .آیات دیگری هست كه مرگ را نابودی انسان نمـیداننـد ،بلکـه آن را بـه مثابـة
مرحلهای از حیات دنیوی میدانند كه انسان با وقوع آن وارد حیات تـازهای در جهـان آخـرت
میشود؛ برای مثال ،آیات الَذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَا َ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًـا :همـان
كه مرگ و زندگ را پدید آورد تا شما را بیازماید كه كدامتان نیکوكارترید( الملک)1/؛ قُ ْ
مَتَاعُ الدَنْیَا قَلِی ٌ وَاآلخِّرَ ُ خَیْرٌ لّمَنِ اتَقَ  :بگو برخوردارى از این] دنیا اند

و بـراى كسـ

كه تقوا پیشه كرده ،آخرت بهتر است( النّساء)77/؛ وَالَ تَحْسَبَنَ الَذِینَ قُتِلُواْ فِي سَـبِی ِ
اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِندَ رَبِهِمْ یُرْزَقُونَ :هرگز كسان را كه در راه خدا كشته شدهاند ،مـرده
مپندار ،بلکه آنها زندهاند و نزد پروردگارشان روزى داده م شوند( آلعمران ،)616/بیانگر نـه
تنها موقّتی و گذرا بودن زندگی دنیوی هستند ،بلکه تأكید دارند كه آنچه برای زندگی دنیـوی
هدف نهایی است ،دستیابی به رستگاری اخروی در آخرت است .آیات دیگری نیز وجود دارنـد
كه رابطة انسان و افعال او را با خدا بیان میكنند؛ برای مثال ،آیات وَإِذَا قَضَ أَمْـرًا فَإِنَمَـا
یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ :و چون به كارى اراده فرماید ،فقط م گوید موجود] بـاش ،پـس فـورا
موجود] م شود)( البقره)667/؛ کُ ُ امْرِئ بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ :هر كسـ در گـرو دسـتاورد
خویش است( الطّور)16/؛ إِنَا هَدَیْنَاهُ السَبِی َ إِمَا شَاکِرًا وَإِمَا کَفُورًا :ما راه را به او نشـان
دادیم؛ خواه شاكر باشد و پذیرا گردد ،خواه ناسپاس( اإلنسـان )8/و وَمَا تَشَـاُُونَ إِلَـا أَن
یَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَـالَمِینَ :و تـا خـدا ـ پروردگـار جهـانهـا ـ نخواهـد ،شـما نیـز] نخواهیـد
خواست( التّکویر )16/بیانگر رابطة طولی افعال الهی و انسان هستند و تأكیـد دارنـد كـه در
درجة اوّل مؤثّ ر و فاعل حقیقی جهان خداسـت و انسـان تنهـا بـالعرض و بـا اذن حـ تعـالی
میتواند دارای برخی افعال باشد و اینکه تا ارادة الهی بر چیزی تعلّ نگیـرد ،آن فعـل محقّـ
نخواهد شد .پس ارادههای بشری نیز در طول ارادة الهی است ،در عین حال ،انسـان در مقابـل
افعال خود مسئول است؛ زیرا قدرت انجام یا تر

آن را دارد.
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9ـ تنوّع موضوعها و آموزههای عقالني قرآن
سنّت عقالنی اسالمی كه از آموزههای قرآن متأثّر اسـت ،دارای تنـوّع خـاصّ خـود اسـت؛
یعنی در زمینههای مختلفـی چـون هسـتیشناسـی ،معرفتشناسـی ،الهیّـات ،جهانشناسـی،
انسانشناسی ،اخالق و فلسفة سیاست میتوان آموزههای عقالنی و فلسفی از قرآن یافت .برای
فهم اهمیّت بیشتر این مسئله ،ابتدا الزم است تا دو نکتة مهمّ ذكر شود .اوّل اینکه قرآن بـرای
اوّلینبار واژة حکمت را كه با فلسفه قرابت بیشتری دارد ،به معنای خاصّی به كـار بـرده اسـت.
دوم اینکه این كتاب الهی انسان را دعوت أكید به تعقّل ،خِرَدورزی و تفکّر میكند كه اهمیّـت
اندیشة عقالنی و فلسفی را در قرآن نشان میدهد .واژة «حکمت» در زبان قرآن ،دارای معنای
خاصـی از معرفـت و
ّ
خاصّی است و كسی كه واجد آن است و حکیم نامیده میشود ،به مراتب
عمل نائل شده است .قرآن خود خداوند را دارای صفت حکمت دانسته ،بیان میكند به هر كه
بخواهد ،حکمت عطا میكند كه آن همراه با خیر كثیر اسـت... :یُْتِي الْحِکْمَوةًَ مَـن یَشَـاء
وَمَن یُْْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا کَثِیرًا( :...خدا) دانش و حکمت را به هر كـس بخواهـد (و
شایسته بداند) ،م دهد و به هـر كـس دانـش داده شـود ،خیـر فراوانـ داده شـده اسـت...
(البقره .)116/همچنین اینکه به برخی از بندگان خاصّ خود ،همچون لقمان ،حکمـت را عطـا
كرده است :وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ :و بهراست لقمان را حکمت دادیم( لقمان .)61/در
برخی آیات نیز به جدال احسن ،حکمت و كتاب اشاره گردیده اسـت :وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِیثَـاقَ
النَبِیِیْنَ لَمَا آتَیْتُکُم مِن کِتَاب وَحِکْمَةٍ :...و یـاد كـن] هنگـام را كـه خداونـد از پیـامبران
پیمان گرفـت كـه هرگـاه بـه شـما كتـاب و حکمتـ دادم( ...آلعمـران )36/كـه میتوانـد
نشاندهندة آن باشد كه حکمت و معرفتی كه خدا عطا میكند ،با عقل بشری قابل فهم اسـت
(ر .؛ نصر ،6836 ،ج 99 :6ـ 96و  .)18به نظر مـیرسـد در زبـان قـرآن« ،حکمـت» همـان
معرفت و بصیرت همراه با عمل صالح است كه سعادت و خیر حقیقی را به همراه دارد و با نظر
به تعاریفی كه فالسفة اسالمی از فلسفه میكنند ،با آن ارتباط دارد .بر ایـن اسـاس اسـت كـه
برخی از فالسفة اسالمی چون فارابی ،ابنسینا ،سهروردی و مالّصدرا حاصـل تـأمّالت فلسـفی
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خود را بیشتر با لفظ حکمت بیان میكنند ،چنانكه مکتب فلسفی آنها با عنوانهایی همچـون
حکمت مشّاء ،حکمت اشراق و حکمت متعالیّه معروف شده اسـت كـه ایـن امـر نشـاندهنـدة
تأثیرپذیری فزایندة تفکّر فلسفی آنها از نگرش حکیمانة قرآنی است.
از سوی دیگر ،دعوت به تعقّل و تفکّر عقالنی نیز از ویژگیهای بارز قرآن است كـه منشـاء
تفکّر فلسفی و عقالنی اسالمیگردیده است .اهمیّت این امر در قرآن تا آنجاسـت كـه در آیـات
متعدّدی انسانها به دلیل عدم تعقّل مورد عتاب ح تعالی قرار میگیرند؛ برای نمونـه ،مـا بـا
تعابیری نظیـر أَفَالَ تَعقلُون ،أَفَالَ تَتَفَکّرُونَ  ،أفَالَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن و نظـایر آنهـا
شــعراء79/؛ لقمــان 16/و
مواجــه هســتیم (ر .؛ المائــده689 /؛ األعــراف13/؛ األنبیــاء98/؛ ال ّ
الزخرف .)11/همچنین قرآن از انسانهایی یاد میكند كه خِرَد را پیشـة اصـلی خـود سـاخته،
همواره از حکمت و جدال احسن استفاده میكنند كه به اولوااأللبـاب شـناخته میشـوند ،لـذا
میگویـد :إِنَ فِي خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَیْ ِ وَالنَهَارِ آلیَاتٍ لّأُوْلِي األلْبَـابِ
* الَذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَ َ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَـرُونَ فِـي خَلْـقِ السَـمَاوَاتِ
وَاألَرْضِ :...مسلّما در آفـرینش آسـمانهـا و زمـین و نیـز آمـدورفت شـب و روز ،نشـانههـاى
(روشن ) براى خردمندان است؛ * همانها كه خدا را در حال ایستاده و نشسته ،و آنگاه كه بر
پهلو خوابیدهاند ،یاد م كنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین م اندیشند؛ (و م گوینـد):
بــار الهــا! اینهــا را بیهــوده نیافریــدهاى! منزّهــ تــو! مــا را از عــذاب آتــش نگــاه دار!
(آلعمران668/ـ .)666با این وصب ،یعنی دعوت قـرآن بـه تعقّـل ،تفکّـر و حکمـت و اعطـای
حکمت به كسانی كه شایستة آن هستند ،طبیعی است كه قرآن به عنوان كتاب حکمـتآمیـز
مطالبی حکمی در حدّ ضرورت سعادت حقیقی بشـر ارائـه داده باشـد؛ یعنـی ایـن نیـز نشـانة
حکیمانه بودن و اتقان این كتاب الهی است كه خطوط اصلی تفکّر عقالنی ،فلسفی و حکیمانـة
حکمای الهی را ترسیم كرده است و انسان را به برخی از ابعاد حکمت الهی آشنا ساخته است.

9ـ )1خداشناسي در قرآن
از ویژگیهای بارز قرآن طری موضوعهای بسـیار مهـمّ عقالنـی ،فلسـفی و كالمـی دربـارة
خداست .این مباحث شامل مواردی چون وجود خدا ،صفات او ،وحدانیّت خدا ،رابطـة خـدا بـا
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جهان ،انسان و دیگر مسائل مربوط به او میگردد .اهمیّـت ایـن موضـوعها طـری اسـتقاللی و
عقالنی آنها و ارائة بینشهای جدید به انسان مسلمان برای بازاندیشی در جهانبینی فلسفی و
دینی اوست كه توحید در رأس و محور آنهاست .اشاره به گروهی از این آیـات میتوانـد ابعـاد
مسئله را بیشتر آشکار سازد .در آیاتی چون اللّهُ ال إِلَهَ إِالَ هُوَ الْحَيُ الْقَیُـومُ :معبـودى جـز
خداوند یگانة زنده ،پایدار و نگهدارنده نیست( آلعمران)1/؛ قُ ْ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ :بگـو اوسـت
خداى یگانه( اإلخالص)6/؛ أَنَمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ :كه خداى شـما خـدای یگانـه اسـت
(فصّلت)1/؛ لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَوةًٌ إِلَا اللَهُ لَفَسَـدَتَا :...اگـر در آسـمان و زمـین ،جـز «اللّـه»
خدایان دیگرى بود ،فاسد م شدند( ...األنبیاء .)11/قرآن به طرق گوناگون مسـئلة یگـانگی و
وحدانیّت خداوند را بیان میكند و بهویژه در آیة اخیر با اسـتفاده از اسـتدالل فلسـفی برهـان
خلب ،امکان وجود دو خدا در كنار هم را منتفی میسازد .اهمیّت چنین آیاتی تأكید مؤكّد بـر
توحید به معنای عمی و واقعی آن ،نه وحدانیّت عددی ،بلکه وحدانیّت حقیقـی خداسـت كـه
بسط این در تمام آرای فالسـفة اسـالمی بعـدی در عمیـ تـرین ابعـاد آن مشـاهده میشـود،
درحالیكه پیش از نزول قرآن ،در حکمت یونانی و یا حتّی مسیحی چنین تلقّـی از توحیـد بـا
این وضوی و عم وجود نداشت .گروه دوم آیاتی هستند كه صفات خدا را از جهـات گونـاگون
مورد بحث قرار میدهند كه هم شامل صفات ثبوتی و سـلبی و هـم ذاتـی و فعلـی میگـردد.
برخی از این صفات در بعضی آیات مورد اشاره قرار میگیرند؛ مثال :هُوَ اللَهُ الَذِی لَا إِلَهَ إِلَـا
هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُوسُ السَلَامُ الْمُْْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَارُ الْمُتَکَبِرُ سُـبْحَانَ اللَـهِ عَمَـا
یُشْرِکُونَ * هُوَ اللَهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِرُ لَهُ الْأَسْـمَاء الْحُسْـنَ یُسَـبِحُ لَـهُ مَـا فِـي
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ :و خدای است كه معبودى جـز او نیسـت ،حـاكم و
مالک اصل اوست ،از هر عیب منزّه است ،به كس ستم نم كند ،امنیّـتبخش اسـت ،مراقـب
همه چیز است ،قدرتمندى شکستناپذیر كه با ارادة نافذ خود هر امرى را اصـالی مـ كنـد ،و
شایستة عظمت است؛ خداوند منزّه است از آنچه شریک براى او قرارم دهنـد! * او خداونـدى
است خال  ،آفرینندهاى ب سابقه ،و صورتگرى (ب نظیر)؛ براى او نامهاى نیک اسـت .آنچـه در
آسمانها و زمین است ،تسبیح او م گویند و او عزیز و حکیم است!( الحشر18/ـ)19؛ مَـا
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یَشَاءُ وَاللّهُ عَلَ کُ ّ شَيْءٍ قَدِیرٌ :هر چه بخواهد ،م آفریند و خدا بر هـر چیـزى تواناسـت
(المائده)67/؛ ذَلِکَ لِتَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ یَعْلَمُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَأَنَ اللّهَ بِکُـ ّ
شَيْءٍ عَلِیمٌ :بدانید كه خدا آنچه را در آسمانها و زمین است ،م داند و خداست كـه بـر هـر
چیزى داناست( المائده)67/؛ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَا یَصِفُونَ :او پا

و برتـر اسـت از آنچـه

وصب م كنند( األنعـام)688/؛ وَمَا تَشَاُُونَ إِلَا أَن یَشَاءَ اللَهُ :و تـا خـدا نخواهـد شـما]
نخواهید خواست( اإلنسان)88/؛ الَ تُدْرِکُهُ األَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ األَبْصَـارَ وَهُـوَ اللَطِیـفُ
الْخَبِیرُ :چشمها او را درنم یابند و اوست كه دیدگان را درمـ یابـد و او لطیـب آگـاه اسـت
(األنعام)688/؛ بَدِیعُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَنَ یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُن لَهُ صَـاحِبَةٌ وَخَلَـقَ
کُ َ شَيْءٍ وهُوَ بِکُ ّ شَيْءٍ عَلِیمٌ :پدیدآورندة آسمانهـا و زمـین اسـت .چگونـه او را فرزنـدى
باشد ،در صورت كه براى او همسرى نیست و هر چیزى را آفریده است و اوسـت كـه بـه هـر
چیزى داناست( األنعام)686/؛ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ الَ یَعْلَمُهَا إِالَ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْبَـرّ
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَََقَةٍ إِالَ یَعْلَمُهَا وَالَ حَبدةٍ فِي ظُلُمَاتِ األَرْضِ وَالَ رَطْب وَالَ یَابِس إِالَ
فِي کِتَاب مُبِینِ :كلیدهاى غیب تنها نزد اوست ،جـز او كسـ ] آن را نمـ دانـد و آنچـه در
خشک و دریاست م داند و هیچ برگ فرو نم افتد ،مگر اینکه] آن را م داند و هیچ دانهاى
در تاریکیهاى زمین و هیچ تر و خشک نیست ،مگر اینکه در كتـاب روشـن ثبـت] اسـت
(األنعام)96/؛ اللّهُ الَ إِلَـهَ إِالَ هُوَ الْحَيُ الْقَیُومُ الَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَالَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَـمَاوَاتِ
وَمَا فِي األَرْضِ مَن ذَا الَذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَـا خَلْفَهُـمْ وَالَ
یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِالَ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُهُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَالَیَُْودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِیمُ :خداست كه معبودى جز او نیست .زنده و برپادارنده است نه خواب سبک
او را فرو م گیرد و نه خواب گران .آنچه در آسمانها و زمین است ،از آنِ اوسـت .كیسـت آن
كس كه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت كند؟! آنچه در پیش روى آنان و آنچـه در پشـت
سرشان است ،م داند و به چیزى از علم او جز به آنچه بخواهد ،احاطـه نمـ یابنـد .كرسـ او
آسمانها و زمین را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشـوار نیسـت و اوسـت واالى بـزرگ
(البقره .)199/نکتة مهم در این آیات ابتدا تأكید بر تنـزّه و بـری بـودن حـ تعـالی از صـفات
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متناهی و موقّتی بشری و در عین حال ،اشاره بـه داشـتن صـفاتی كـه نامتنـاهی بـودن ذاتـی
آنهاست .از جملة این صفات كه بیشتر مورد توجّه فیلسوفان اسالمی است ،میتـوان بـه علـم،
قدرت ،حیات ،اراده ،خال بودن و حکمت و فاعلیّت اشاره داشت كه نحـوة بیـان آنهـا دیـدگاه
فالسفة اسالمی را در موضوعهایی چون علم خدا به جهان ،قبل و بعد آفرینش آن ،علم خدا به
جزئیّات و كلّیّات ،گسترة قدرت خدا ،حتّی نسبت به اعمال اختیاری انسان ،رابطة ارادة خـدا و
ارادة انسان ،نوع حیات خدا ،فاعلیّت الهی و نظایر آنها راهنمای قابل توجّهی در فلسفهپـردازی
باشد .بر این اساس است كه فالسفة اسالمی دیدگاههـای متنـوّع و بعضـا دارای رابطـة طـولی
تکاملی ،در بحث علم و فاعلیّت الهی ارائه دادهاند و به فاعلیّـتهـایی چـون بالعنایةة ،بالرّضـا و
بالتّجلی استدالل كردهاند.

9ـ )9انسانشناسي در قرآن
از ویژگیهای بسیار برجستة قرآن ،ارائة آموزههای اساسی دربارة انسان است كه فیلسوفان
اسالمی را در تأسیس انسانشناسی دینی ،فلسفی و عرفانی كمکهای شایانی كـرده اسـت .در
قرآن در باب انسانشناسی موضوعهای فلسفی ،علمی ،اخالقی ،عبـادی و مـواردی نظیـر آنهـا
طری شده است كه ما را در شناخت ابعاد گوناگون هستی او یـاری میكنـد ،بـهویژه كـه ایـن
آموزهها بر تجربة بشری مبتنی نیستند ،بلکه از آموزههای پیشـین و الهـی قـرآن هسـتند كـه
امکان خطا در آنها ممتنع است .در این زمینه ،میتوان بـه مقولـههایی چـون آفـرینش ،ابعـاد
وجودی و معرفتی ،طبیعت و سرشت ،آزادی و اختیار ،عقـل و دل انسـان ،سـنّتهـا و قـوانین
الهی جهانشمول حاكم بر زندگی او توجّه داشت.
گروه اوّل آیاتی هستند كه در آنها خداوند متعال ضمن بیان حاالت گونـاگونی از آفـرینش
خاصـی دارد .اهمیّـت ایـن نـوع خلقـت در نـزد
ّ
انسان ،بر دمیدن روی خود ،در كالبد او تأكید
پروردگار تا آنجاست كه او به فرشتگان مقرّب خود دستور میدهد تا بر انسان سجده كنند كـه
این امر بر برتری انسان نسبت به آنها ،اشرف بودن او نسبت بـه مخلوقـات و نیـز خلیفةةاللّهـی
انسان داللت دارد و در برخی آیات به این حقیقت اشاره شده است؛ نظیرِ وَلَقَـدْ خَلَقْنَـاکُمْ
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ثُمَ صَوَرْنَاکُمْ ثُمَ قُلْنَا لِلْمَآلئِکَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ :و در حقیقت ،شما را خل كـردیم ،سـپس بـه
صورتگرى شما پرداختیم)( األعـراف)66/؛ ثُمَ سَوَاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُوحِـهِ وَجَعَـ َ لَکُـمُ
السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ َ قَلِیالً مَا تَشْـکُرُونَ :سـپس (انـدام) او را مـوزون سـاخت و از روی
خویش در وى دمید و براى شما گوش ،چشمها و دلها قرار داد ،امّا كمتر شکر نعمـتهـاى او
را بهجا م آورید!( السّجده .)6/تعبیرهایی این گونـه از خلقـت انسـان میتوانـد نشـاندهندة
صفات خاصّ او نسبت به موجودات دیگر باشد؛ زیرا خداوند در ذكر ویژگیهای خلقت انسـان،
هم بر دمیدن از روی خود و هم بر سجدة فرشتگان بر انسان آفریدهشده از خـا

تأكیـد دارد.

در نتیجه ،انسان تنها موجودی است كه بهرهای از صفات الهی دارد؛ زیرا در وجود او ،روی خدا
نشانی از خداست و اینکه آدمی بزرگترین نشانه و مُهر خدا را بر خود دارد.
گروه دوم آیاتی هستند كه با تعبیرهای گوناگون عقل و اندیشة انسان را مورد تأییـد قـرار
داده است و تعقّل انسان را صفتی اساسی برای او لحاظ كـردهانـد؛ مـثال در آیـة قُـ ْ هَـ ْ
یَسْتَوِی األَعْمَ وَالْبَصِیرُ أَفَالَ تَتَفَکَـرُونَ :بگـو آیـا نابینـا و بینـا یکسـان اسـت؟ آیـا تفکّـر
نم كنید( األنعام ،)98/نتیجة موهبت عقل ،امکان شناسایی هستی و دست یافتن انسان بـه
حکمت و علم اعلی است .پس عقل ،قوّه ادراكی و صفت ممیّزه انسان از دیگر موجودات اسـت
كه ناشی از وجود روی الهی در اوست؛ آیة الَذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُـوبُهُم بِـذِکْرِ اللّـهِ أَالَ
بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ :همان كسان كـه ایمـان آوردهانـد و دلهایشـان بـه یـاد خـدا آرام
م گیرد آگاه باش كه با یاد خدا دلها آرامش م یابد( الرّعد )13/نشانگر آن است كه بین دل
و عقل انسان رابطهای نزدیک وجود دارد؛ یعنی عقل جنبة ادراكی روی انسـان و دل یـا قلـب،
جنبة عاطفی و ایمانی آن است كه با عمل انسان نیز در ارتباط است .پس دل و قلب نیز عالوه
بر عقل ،دارای قابلیّت آگاهسازی و بهویژه اطمینانبخشی به انسان هستند و در میان انسانهـا
بر اساس یقین و معرفت قلبی است كه میتوان تفاوت و تمایز قائل شد و از انسانهای باتقوا یا
فاسد سخن گفت (ر .؛ نصری7 :6876 ،ـ.)686
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گروه سوم آیاتی هستند كه بر اهمیّت فطرت و طبیعت اوّلیّه و خودِ حیوانی انسـان تأكیـد
دارند و از آن به فطرةاهلل تعبیر میشود .در آیة زیر بیان میشود كه فَأَقِمْ وَجْهَـکَ لِلـدِینِ
حَنِیفًا فِطّْرَ َ اللَهِ الَتِي فَطَرَ النَاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِی َ لِخَلْقِ اللَـهِ( الـرّوم .)88/گـروه چهـارم
آیاتی كه بر واقعیّت آزادی و اختیار انسان در تعیین سرنوشت او تأكید دارند .در آیات وَقُـ ِ
الْحَقُ مِن رَبِکُمْ فَمَن شَاء فَلْیُْْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ :و بگـو حـ از پروردگارتـان رسـیده]
است .پس هر كه بخواهد ،بگرود و هر كه بخواهد ،انکار كند( الکهـب)16/؛ کُ ُ امْرِئ بِمَـا
کَسَبَ رَهِینٌ :چیزى از كار ها]شان را نم كاهیم ،هر كس در گرو دستاورد خـویش اسـت
(طور)16/؛ إِنَ اللّهَ الَ یُغَیِرُ مَا بِقَوْم حَتَ یُغَیِرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ :در حقیقت ،خدا حال قـوم
را تغییر نم دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند( الرّعد ،)66/ظهـور و تأثیرگـذاری مسـئلة
آزادی و اختیار در تمام شئون زندگی نظری و عملی ،فردی و اجتماعی ،اخالقـی و سیاسـی و
دینی انسان با سرنوشت او پیوند میخورد.
عالوه بر اینها ،آیات متعدّدی در قرآن وجود دارند كـه قانونمنـدیهـا و سـنّتهـای الهـی
جهانشمول والیت غیر زندگی انسان را به او گوشزد میكنند كه این سنّتها در واقـع ،مبـانی
نگرشها و جهانبینی فلسفی و دینی انسـان را در آموزههـایی چـون سیاسـت ،اخـالق ،علـوم
اجتماعی و روانشناسی بیان میكنند .از نمونههای این سنّتها میتوان به مواردی زیر اشـاره
كرد :سنّت هدایت رسوالن و هدایت مردم (النّحل ،)81/سنّت امداد به مؤمن و كافر در زنـدگی
دنیوی (اإلسراء63/ـ ،)18سنّت برگشت بدیهای انسان به خـود او (النّسـاء ،)76/سـنّت اجـل
معیّن داشتن امّتها و تمدّنها (الحجر 9/و النّحل ،)16/سنّت ابتالی مردم به انواع آزمونهـا و
بالها (آلعمران ،)698/سنّت هدایت و اضالل الهی (طـه98/؛ األنعـام 86/و البقـره ،)11/سـنّت
پیروزی ح بر باطل (سبأ 96/و اإلسـراء ،)36/سـنّت وراثـت زمـین بـرای مؤمنـان (ابـراهیم/
68ـ ،)69سنّت مجازات (اإلسراء67/؛ األنبیاء 66/و الح  ،)99/سنّت استدراج (األعراف )631/و
ســنّت مهلــت دادن بــه كــافران و گناهکــاران (الکهــب93/ـــ .)96در واقــع ،وجــود چنــین
قانونمندیهای الهی در قرآن بود كه ذهنیّات فلسفی فیلسوفان اسالمی ،چون فارابی ،ابنسینا،
ابنخلدون ،ابنمسکویه و خواجه نصیر را در ارائـة فلسـفة سیاسـی ـ اجتمـاعی و نیـز تصـویر

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،63پاییز 6868

18

جامعههای كنونی و فاضلة الهی و مدینة اسالمی آماده كرد تا آنها ابعاد گونـاگون آن را تبیـین
كنند.

9ـ )3جهانشناسي در قرآن
بدون تردید یکی از مهمترین آموزههای قرآن ،ارائـة مطالـب ارزشـمند حکمـی ،فلسـفی و
علمی دربارة جهان ،یعنی ماسویاهلل ،اعمّ از جهان مادّی و غیرمادّی است كه میتوان از آن به
جهانشناسی نام برد .اهمیّت جهانشناسی قرآنی نه تنها گسترش اف جهانشناختی ما ،بلکه
آشنایی با ساختارهای گوناگون جهان هستی ،اعمّ از مادّی و غیرمادّی و نیز اطّـالع از خلقـت،
جریان بقا و غایت آن است كه اینها از موضوعهای اساسی فلسفه نیز هسـتند .در ایـن زمینـه،
موضوعها و مسائل بسیار مهمّی از سوی قرآن طری گردید كه جهت جدیـدی بـه تـالشهـای
فیلسوفان اسالمی در تأمّالت جهانشناختی آنها داد .از مهمترین ایـن موضـوعها ،میتـوان بـه
تقسیم جهان به عالم غیب و شهادت ،مسئلة خلقـت ،مسـئلة حـدوث و قِـدَم عـالم ،مراحـل و
چگونگی خلقت جهان ،وابستگی جهان به خدا در خلقت و بقا ،ضرورت و واقعیّت جهان دیگـر،
فاعلیّت الهی در جهان و غایتمندی آفرینش جهان اشاره كرد كه در آیات متعـدّد قـرآن مـورد
اشاره و تأكید قرار گرفتهاند و نتیجة طری آنها ،ظهور جهانشناسی دینی و فلسفی جدیدی در
میان اندیشمندان مسلمان بود .برخی از آیات به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.
اوّلین و شاید مهمترین اشارات قرآنی به مسئلة خلقت كُلّ هستی از سـوی خداسـت .ایـن
واقعیّت در آیات متعدّدی همچـون بَدِیعُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَنَ یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُـن
لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ کُ َ شَيْءٍ وهُوَ بِکُ ّ شَيْءٍ عَلِیمٌ :پدیدآورندة آسمانها و زمین است .چگونه
او را فرزندى باشد ،در صورت كه براى او همسرى نیست و هر چیزى را آفریده است و اوسـت
كه به هر چیزى داناست( األنعـام)686/؛ وَهُوَ الَذِی خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ بِالْحَقّ :و او
كس است كه آسمانها و زمین را بهح آفرید( األنعـام)78/؛ وَهُوَ الَذِی خَلَق السَمَاوَاتِ
وَاألَرْضَ فِي سِّتَةِ أَیَام :و اوست كس كه آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید و عـرش او
بر آب بود( هود )7/مورد تأكید قرار گرفته است .نکتة مهمّ اشارات چنـین آیـاتی تأكیـد بـر
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خلقت كلّ هستی و ماسویاهلل از سوی خداست و اینکه این خلقـت از سـوی خـدایی علـیم و
قادر صورت گرفته است .همچنین برخی آیاتی هستند كه عمل خلقت الهی را آفرینش از عدم
معرّفی مینمایند؛ برای مثال آیة إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ :چون به
چیزى اراده فرماید ،كارش این بس كه م گوید :باش! پـس بـ درنـگ] موجـود مـ شـود
(یس ،)31/داللت بر خل از عدم دارد ،در حالیكه وجود نمیتواند از عدم باشد كـه در مقابـل
دیدگاه آفرینش از مادّة موجود قبلی است .آیات مذكور و نیز آیاتِ فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَ فِي کُ ّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَیَنَا السَمَاء الدُنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَلِکَ تَقْدِیرُ
الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ :پس آنها را به صورت] هفت آسمان در دو هنگام مقرّر داشت و در هر آسمان
كار مربوط به] آن را وح فرمود و آسمان این] دنیا را بـه چـراغهـا آذیـن كـردیم و آن را
(فصـلت ،)61/وَالسَمَاء بَنَیْنَاهَـا
نیک] نگاه داشتیم .این است اندازهگیرى آن نیرومند داناّ 
بِأَیْدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ :و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و ب گمان مـا آسـمانگسـتریم)
(الذّاریّات ،)97/اللّهُ الَذِی رَفَعَ السَمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا :خدا همان] كسـ اسـت كـه
آسمانها را بدون ستونهای كه آنها را ببینید برافراشت( الرّعد )1/بـر نـوعی مرحلـهبنـدی
خاصّی در امر آفرینش جهان ،بهویژه جهان مادّی و نیز تفاوت حـدوث ذاتـی و زمـانی داللـت
دارند كه از آن به روزها یا دورههای خلقت میتوان تعبیر كرد كه قطعا در تـوان عقـل و علـوم
بشری صرف نیست تا از راز آنها آگاهی كاملی به دست آورنـد .امّـا اهمیّـت ایـن آیـات ،طـری
مسئلة بسیار مهمّ عقالنی حدوث و قدم دربارة جهان مادّی و غیرمادّی است كه با شـکلگیری
فلسفة اسالمی و مقدّم بر آن تکوّن كالم اسالمی ،از مهمترین پرسشهای بنیـادی پـیش روی
آنان بود؛ زیرا در این آیات ،داللت بر آفرینش زمانی ،حدّاقل عالم مادّی وجـود دارد و از سـوی
دیگر ،با نظر به صفت فیضبخشی الهی باید به وجود متعلّ فیض الهی به صورت ازلی و قـدیم
توجّه داشت .عالوه بر این ،تأكیدها و اشارات فراوان خداوند بر خلقت كلّ هستی ،اعـمّ از عـالم
مادّی و غیرمادّی و نیز انسـان و اینکـه خـدا در عمـل خلـ و ابقـای خـویش مسـتقلّ از هـر
موجودی است كه در آیاتی چـون یَا أَیُهَا النَاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَ اللَهِ وَاللَـهُ هُـوَ الْغَنِـيُ
الْحَمِیدُ :اى مردم! شما به خدا نیازمندید و خداست كه ب نیاز ستوده است( فاطر )69/بیـان
شده است ،منشاء یکی از مهمترین نظریّهها و اصول فلسفی در فلسفة اسالمی گردیـد كـه آن
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تقسیم كلّ هستی به واجب و ممکن و تقسیم آنها به بالذّات و بالغیر ،بهویژه تقسیم موجـودات
به مستقلّ و نیازمند است كه فیلسوفان مشّایی آن را در تقسیم واقعیّت به ماهیّت و وجـود در
قالب امکان ماهوی ،و فیلسوفان وجودی چون مالّصدرا در امکان وجودی یا فقری بسط دادند.
مجموعة چنین آیاتی همچنین ضمن تأكید بـر قـدرت مطلّقـة الهـی در امـر آفـرینش و ادارة
جهان هستی ،از اندیشة حلول خدا در جهان یا همهخدایی كه در برخی تفکّرات فلسفی وجود
داشت ،دوری میگزیند ،بلکه جهان و انسان را به مثابة مخلوق و نیازمند مطل به حـ تعـالی
معرّفی میكند كه در تمام هستی خود به او وابستهاند.
از دیگر آیات مهمّ جهانشناختی قرآن ،طری واقعیّت عالم غیب و شهادت ،در آیاتی چـون
عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَهَادَ ِ الْعَزِیزُ الْحَکِـیمُ( التّغـابن )63/و الَـذِینَ یُْْمِنُـونَ بِالْغَیْـبِ
(البقره )8/است و اینکه جهان غیب از مهمترین ابعاد هستی كلّ جهان و آنگاه طری ضرورت و
واقعیّت عالم آخرت و ویژگیهای آن كه نوعی عالم غیب است ،با تفصیل بیشـتر میباشـد كـه
عقل بشری صِرف قادر به كشب آنها نیست؛ به عبارت دیگر ،از برجستگیهای دینی و فلسـفی
مهمّ قرآن ،معرّفی آیات جهانشناختی غیرمادّی است كه نگرش ما را نسبت به افـ هـای كـلّ
هستی و آیندة زندگی خودمان گسترش میدهد و ضرورت شناخت فلسفی عـوالم هسـتی و از
جمله غیب را بر ما آشکار میسازد .در همین زمینه ،از مهمترین آموزههای دیگر قـرآن ،طـری
واقعیّت مرگ هم برای انسان و هم دیگر موجودات است كـه بـهویـژه بـرای انسـان ،ضـرورت،
اهمیّت و كاركرد عالم آخرت را نشان میدهد .در برخی آیات همچون نَحْنُ قَـدَرْنَا بَیْـنَکُمُ
الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ :ماییم كه میان شما مـرگ را مقـدّر كـردهایـم و بـر مـا سـبقت

نتوانید جست( الواقعـه)18/؛ أَیْنَمَا تَکُونُواْ یُدْرِککُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُمْ فِي بُـرُوٍ مُشَویددَ ًٍ
(النّساء)73/؛ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ :آیا پنداشتید كه شـما
را بیهوده آفریدهایم و اینکه شما بـه سـوى مـا بازگردانیـده نمـ شـوید؟!( المؤمنـون)669/؛
وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِن کَـانَ مِثْقَـالَ حَبدوةًٍ مِـنْ
خَرْدَل أَتَیْنَا بِهَا وَکَفَ بِنَا حَاسِبِینَ :و ترازوهاى داد را در روز رستاخیز م نهیم .پـس هـیچ
كس در] چیزى ستم نم بیند و اگر عمل] هموزن دانه خردل باشد ،آن را م آوریم و كاف
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است كه ما حسابرس باشیم( األنبیاء ،)97/نه تنها ضرورت مرگ برای سفر به جهان آخرت را
بازگو میكند ،بلکه بر اینکه مرگ سرانجام اجتنابناپذیر نوع آدمی اسـت نیـز تأكیـد میكنـد.
همچنین واقعیّت وجود عوالم شهادت و غیب و اینکه ضرورت زندگی تدریجی انسان در هر دو
و بقای او در عالم آخرت نشاندهندة هدفمندی و غایتمندی افعال الهی است كه این آمـوزه از
مهمترین آموزههای كالمی و فلسفی و نیز راهنمای فیلسوفان اسالمی بوده و هست .این آیـات
و آیات دیگر قرآن مانند وَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ :و آسـمان را برافراشـت و تـرازو را
گذاشت( الرّحمن)7/؛  هُوَ اللَهُ الَذِی لَا إِلَهَ إِلَا هُـوَ الْمَلِـکُ الْقُـدُوسُ السَـلَامُ الْمُـْْمِنُ
الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَارُ الْمُتَکَبِرُ سُبْحَانَ اللَهِ عَمَا یُشْرِکُونَ * هُـوَ اللَـهُ الْخَـالِقُ الْبَـارِئُ
الْمُصَوِرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَ یُسَبِحُ لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیـزُ الْحَکِـیمُ
(الحشر18/ـ ،)19همچنین رابطة خدا را با جهان و انسان ،با دقی ترین روش صـفات ثبـوتی و
سلبی خدا معرّفی میكنند؛ زیرا با بیان صفات فعلی خدا ،یعنـی فاعلیّـت ،خالقیّـت ،عالمیّـت،
رازقیّت ،ارادة مطل و حاكمیّت الهی بر كلّ جهان و از جمله انسان نشـان میدهنـد كـه كـلّ
جهان نه تنها مخلوق ،بلکه وابسته به خدا و تحت سیطرة مطل الهی است و ارادة حـ تعـالی
در ذرّهذرّه كائنات جاری و ساری است كه این امر نظریّة فاعلیّـت الهـی را در جهـان و اعمـال
انسان ،به عنوان اصلی كالمی و فلسفی معرّفی میكند.
خالصه اینکه مجموعة آیات الهی در راستای زمینهسازی تحقّ كماالت معنوی و سـعادت
حقیقی انسان است؛ زیرا قرآن كتاب الهی هدایت راستین آدمـی اسـت كـه بـا ارائـة مفـاهیم،
مضامین ،آموزهها و اصول عقالنی ،حکمی ،دینی و فلسفی این امکان را برای متفکّران مسلمان
فراهم ساخت تا با جهانبینی دینی و فلسفی ملهم از قرآن ،به تفکّر عقالنی و فلسفی بپردازنـد
كه نتیجة آن ،در موارد زیر تجلّی یافت6 :ـ ارائة نظریّههای جدید فلسفی كه در حکمت یونانی
سابقهای نداشت1 .ـ تغییر محتوای برخی موضوعها و مسائل فلسفی مأخوذ از یونان بـا حفـظ
شکل كلّی آن8 .ـ ردّ برخی نظریّههای فلسفی یونانی و اصالی كامل برخی از آنهـا كـه نتیجـة
این امر ،بازتولید فلسفه در پرتو آموزههای اسالمی و افـزایش مسـائل فلسـفی از  188مسـئله
هنگام ورود آن به جهان اسالم تا حدود  388مسئله در عصر مالّصدراست.
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3ـ فرایند بسط تاریخي آموزههای قرآن در حیات عقالني اسالمي
فرایند تأثیرگذاری آموزههای قرآنی بر روند شکلگیری تفکّـر عقالنـی و فلسـفی اسـالمی،
حدود دو قرن طول كشید .در واقع ،طری اوّلیّة این آموزهها با نزول قرآن طیّ  18سال بر قلـب
مبار

پیامبر گرامی اسالم آغاز میگردد كه این آغاز نزول وحی با اوّلین تفسـیرهای حکمـی
(ع)

پیامبر اسالم و نزدیکان مقرّب او چون امام علی قرین است؛ به عبارت دیگر ،رسـول گرامـی
اسالم و نیز حضرت علی(ع) از اوّلین حکمای اسالمی به معنای حقیقی بودند كه آیات فلسفی و
حکمی وحی را تفسیر و تبیین میكردند كه این امر با پرسـشهـای فلسـفی كـه اعـراب تـازه
مسلمان داشتند ،تناسب داشت .در این زمینه است كه كتاب گرانقدر نه البالغه ،كه تفسیری
عالی از مضامین عرفانی ،فلسفی و دینی قرآن است ،در شکلگیری اندیشـة كالمـی و حکمـی
مسلمین نقش بسزایی داشت .در تدوام روند شکلگیری اندیشة فلسـفی و عقالنـی مسـلمانان،
باید بر نقش و تأثیر ظهور گرایشهای كالمی در قرن اوّل ،مقدّم بر ورود فلسفة یونـانی توجّـه
خاص داشت كه بررسی بیشتر آن در ادامه طری میشود.
3ـ )1ریشه های قرآني و نقش گرایشهای کالمي متقدّم در تفکّر عقالني اسالمي
به نظر میرسد كه كالم اسالمی مهـمتـرین نمـود علـوم عقالنـی اسـت كـه از آموزههـای
حکیمانه و عقالنی قرآن بهرهمند گردید؛ زیرا مجموعـة موضـوعهایی كـه بـه تـدری در كـالم
اسالمی به وجود آمدند ،ریشهها یا زمینههـای قرآنـی داشـتند .در واقـع ،علـم كـالم مسـتلزم
بررسی و مطالعة عقالنی ایمان اسالمی بود كه بسترهای الزم آن در قرآن مطری شده بـود .بـر
این اساس مالحظه میشود كه در قرآن به طرق مختلب موضوعهای متعدّد كالمی طری شـده
است كه از جملة آنها میتوان مسئلة خلقت ،قضا و قدر ،صـفات خـدا ،ماهیّـت ایمـان و كفـر،
چگونگی قیامت و زندگی پس از مرگ ،عاقبت گناهکاران و مسائل بسیار دیگر تنها نمونهای از
آنها هستند كه بسط تاریخی آنها طیّ قرون اوّلیّة اسالمی منشاء شکلگیری كالم اسـالمی بـه
عنوان مهمترین مشخّصة تفکّر عقالنی مسلمانان گردید (ر .؛ البیاضی .)88 :6696 ،مسئلهای
كه در اینجا مهم است نقش عوامل متعدّد در بسـط تأثیرگـذاری قـرآن در شـکلگیری كـالم
اسالمی است .از مهمترین این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره كرد6 :ـ طـری مبنـایی اكثـر
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مسائل كالمی به شیوة عقالنی در قرآن1 .ـ وجود برخی دیدگاهها در قرآن دربارة ادیـان دیگـر
چون یهودیّت و مسیحیّت كه بحث كالمی را مهمتر میساخت8 .ــ دعـوت قـرآن بـه تفکّـر و
جدال احسن كه زمینة تفکّر عقالنی و مواجهة منطقی با نگرشهـای دینـی مخـالب را آسـان
میساخت9 .ـ وجود آیات محکمات ،متشابهات و طری دیدگاههـای مختلـب دربـارة آنهـا كـه
زمینة بحثهای عقالنی را فراهم ساخته و بسط میداد (ر .؛ عبدالحلیم ،6836 ،ج .)696 :6
بنابراین ،مالحظه میشود كه طری اوّلیّه پرسشها و مسائل عقالنی در قالب مسائل كالمی
از همان ابتدای نزول قرآن آغاز گردید كه موارد زیادی از آن در كتـب تـاریخی كالمـی طـری
شده است .از جملة این مسائل پرسشهایی بودند كه یهودیان و مسیحیان مدینه در مخالفـت
با پیامبر مطری میكردند .با رحلت رسول گرامی اسالم ،مهمترین مسئلة دینـی و كالمـی كـه
مسلمانان با آن مواجه شدند ،مسئلة جانشینی پیامبر بود و پاسخی كه شیعه در قالب امامت و
اهل سنّت در قالب خالفت ارائه دادند ،پاسخ به مهـمتـرین پرسـش فلسـفة سیاسـی بـود كـه
حکومت شایسته چه كسانی است و بهترین شیوة حکومتی چیست؟ در دورة خلفای چهارگانه
و بنیامیّه پرسشهای كالمی مسلمین گسترش زیادی به خود میگیرد و با توجّه به نبود یـک
مرجعیّت دینی و فکری برای پاسخگویی به آنها ،ما با ظهور و شکلگیری فِرَق كالمی متعدّدی
مواجه هستیم كه خوارج ،زیدیّه ،قدریّه ،مرجئه ،اسماعیلیّه ،امامیّه ،معتزله ،اباضـیّه ،اشـعریّه و
ماتریدیّه نمونههایی از آنها هستند كه پرسشهای دینی و عقالنی خـاصّ خـود را دارنـد و بـر
اساس نوع پاسخی كه به دست میآورند ،گرایش دینی خود را از دیگری متمـایز میسـازند .از
مهمترین موضوعهای این دوران ،میتوان به قضا و قدر الهی ،حکم مرتکبان كبائر ،ارادة الهی و
افعال ناروا ،حدوث و قِدَم قرآن ،ماهیّت صفات خدا ،رابطة ذات و صفات الهی ،حقیقت ایمـان و
مسائل مهمّی اشاره داشت كه در آن فضای كالمی طری میشدند و ابعاد گوناگونی مییابنـد و
آنگاه به موضوعهای فلسفی تبدیل میشـوند (ر .؛ گلپایگـانی619 :6873 ،ــ  .)683اهمیّـت
این موضوعها آن است كه مقدّم بر ظهور نهضت فلسفی در قرن سوم هجری ،جایگـاه تـأمّالت
عقالنی و كوششهای استداللی متکلّمان را نشان میدهند .به گفتة آیتاهلل مطهّری ،متکلّمان
اسالم قبل از آنکه كتب فلسف ترجمه شود ،به یک سلسله بحـثهـاى تعقّلـ و اسـتدالل
پرداختند؛ زیرا كه آنها نزدیکترین گروه فکری بـه فالسـفة اسـالمی بودنـد و ایـن امـر حیـات
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طوالنی عقلی مسلمین را مقدّم بر ورود فلسفة یونانی نشـان میدهـد كـه منشـاء قرآنـی دارد
(ر .؛ مطهّری ،6839 ،ج  .)16 :9همین قرابت فکری باعث گردید تا در طـری مسـائل جدیـد
فلسفی متکلّمان نقش مؤثّری ایفا كنند ،در حالیكه منبـع اوّلیّـة شـکلگیری ایـن مسـائل در
ذهن متکلّمان نیز قرآن و در مرحلة بعدی سنّت بود .به گفتة اسـتاد مطهّـری ،مباحـث عقلـی
مطری از سوی متکلّمان كمک فراوان به حکماء و فالسفة اسالم در مسائل الهیّات كـرد كـه
یک از آنها در مسائل الهیّات به معن اخص بـود؛ یعنـی فلسـفة اسـالمی كـه سـرزمینهـاى
جدیدى فتح كرد و فاصلهاش با فلسفة یونان و اسکندران زیاد شد ،برخی از بنمایههای اوّلیّـة
خود را از كالم اسالمی گرفت (ر .؛ همان66 :6817 ،ـ .)16استاد مطهّـری بـر آن اسـت كـه
فلسفة اسالم و كالم اسالم در یکدیگر زیاد تأثیر گذاشتهاند .یک از آن تأثیرهـا ایـن اسـت
كه كالم براى فلسفه مسائل جدیدى جبرا مطری ساخت و فلسفه نیـز موجـب شـد كـه دایـرة
كالم وسعت یابد؛ به این معنا كه ضرورت طری بسیارى از مسائل فلسف در قلمـرو كـالم الزم
شناخته شد (ر .؛ همان ،6839 ،ج  .)16 :8او بر این باور است كه عکـسالعمـل نشـان دادن
فلسفة اسالم نسبت به كالم ،مسائل جدیدى را به میان آورد كه در فلسفههاى قـدیم یونـان
و اسکندران سابقه نداشت (ر .؛ همان ،ج .)188 :68
عالوه بر این موارد ،باید به اهمیّت عقلگرایی در نزد گـرایشهـای كالمـی چـون معتزلـه،
شیعه ،اعمّ از اسماعیلی و امامیّه توجّه خاص داشت؛ زیرا خِرَدگرایـی ایـن گـروههـای كالمـی،
بهویژه شیعة امامیّه ،باعث بهرهمندی وسیع و آزادانه از آموزههای حکمی قرآن گردیـد كـه در
ارائة دیدگاههای عقلی آنها در موضوعهای فلسفی نقش بسزایی داشت و زمینه را برای جـذب،
هضم و بازتعریب اندیشههای جدید عقالنی و فلسفی ،اعمّ از یونانی ،مصری و ایرانـی فـراهمتـر
ساخت.

3ـ )9منابع قرآني اندیشههای اوّلین حکمای مسلمان
فلسفه و حکمت اسالمی به عنوان مهمترین نوع تفکّر عقالنی نظاممند ،پس از ترجمة آثـار
حکمای یونانی از قرن سوم هجری با ظهور فیلسوفانی چون الکنـدی ،فـارابی ،زكریـای رازی و
ابنسینا شکل كامل خود را بدست آورد ،امّا چنانكه گفته شـد ،دو قـرن مقـدّم بـر ایـن امـر،
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بخش مهمّی از مسائل فلسفی در قرآن طری شده بود و متکلّمان آن را بسط داده بودند ،ضمن
اینکه حیات عقالنی اسالمی نیز تجربهای طوالنی داشت .بنابراین ،فلسـفة اسـالمی بـا میـراث
غنیّ اسالمی قرآن ،سنّت و كالم اسالمی از یک سو و آثار حکمای یونانی از دیگـر سـو ،شـکل
رسمی خود را گرفت ،در حالیكه قرآن و آموزههای آن نه تنها در تأمین موادّ چنین فلسـفهای
نقش مهمّی را بر عهده داشتند ،بلکه در تعیین ماهیّت صـورت و محتـوای آن هـم تأثیرگـذار
بودند .بر این اساس ،است كه از همان زمان شـکلگیری رسـمی فلسـفة اسـالمی مهـمتـرین
موضوعهای آن دربارة واحد یا هستی مطل  ،وجود كلّی و تمام درجات سلسـلهمراتـب جهـان
هستی و دربارة انسان و كمال او و بازگشت نهایی جهان بود كه همة این گونه تأمّالت فلسـفی
تنها در پرتو قرآن میتوانست امکان و معنـا یابـد (ر .؛ نصـر ،6836 ،ج  )16 :6و بـه عبـارت
دیگر ،خداشناسی ،جهانشناسی و انسانشناسی كه از همان ابتدای نض فلسفة اسالمی شکل
گرفت ،متأثّر از آن قرآن بود .همچنین فیلسوفان اسالمی برای اوّلـین بـا برخـی از مهـمتـرین
مسائل مطری قرآنی چون ماهیّت وحی ،خلقت ،حدوث و قِدَم جهان ،وجود مطل و مقیّد ،علم
خدا به كلّیّات و جزئیّات ،معادشناسی ،صفات الهی ،رابطة ذات و صـفات خـدا ،اختیـار انسـان،
ارادة الهی و نظایر آنها مواجه شدند و تالش كردند تا تفسیری فلسفی ،ولی منطب با محتـوای
قرآن ارائه دهند (ر .؛ همان99 :ـ .)16در اینجا مهمتـرین تأثیرگـذاری قـرآن را میتـوان بـر
محوریّت هستیشناسی در اندیشـة فیلسـوف مسـلمان دانسـت (ر .؛ همـان 18 :و اكبریـان،
 )87 :6831كه بر اثر این تأثیر ،آنها فلسفة ماهیّتی یونانی را تفسیر وجـودی كردنـد .از میـان
موضوعهای مطری ،تلقّی وحی به عنوان یکی از منابع مهمّ معرفت و سخن از معرفت یا فلسفة
نبوی از ویژگیهای منحصر به فرد فلسفة اسالمی تحت تأثیر قرآن است .عالوه بر این ،برخـی
از فالسفة اسالمی همچنین بـر نوشـتن تفسـیرهایی بـر قـرآن تـالش كردنـد كـه ابنسـینا و
سهروردی نمونههای مهمّ آن است (ر .؛ نصر ،6836 ،ج  )16 :6كـه ایـن احاطـة آنـان را بـه
معارف قرآن نشـان میدهـد .در اینجـا بـه طـور مختصـر تأثیرگـذاری آموزههـای قـرآن را در
اندیشههای فلسفی برخی از اوّلین فیلسوفان مسلمان و بزرگ ،چون فارابی و ابنسـینا بررسـی
میكنیم.

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،63پاییز 6868

11

مهمترین تأثیر آموزههای قرآنـی را در فلسـفة فـارابی میتـوان در دیـدگاههـای او دربـارة
توحید ،صفات خدا ،عینیّت ذات با صفات ،بساطت و یکتایی ،علم خدا ،خلقـت ،حـدوث عـالم،
رابطة انبیاء و فیلسوفان ،تحلیل فلسفی وحی و نبوّت و نیز نظریّة فیلسـوفشـاه دانسـت .او در
خداشناسی خود خدا را با تعبیرهایی چون سبب اوّل و موجود اوّل نام میبـرد كـه بسـاطت و
یکتایی تنها زیبندة اوست و از هر گونه تركیب و نقص مبرّاسـت و بـرای او بـه عینیّـت ذات و
صفات قائل است و از آنجا كه خدا را علّتالعلل همـة موجـودات میدانـد ،او را عـالم بـه همـة
هستی دانسته كه آن از علـم او بـه ذات خـود حاصـل میشـود (ر .؛ فـارابی6666 ،م 97 :.و
همان6668 ،م ،.الب .)99 :فارابی در نظریّة آفرینش خود تركیبی از نظریّة صـدور افلـوطینی و
خلقت در زبان قرآن را ارائه میدهد كه مطاب آن ،خدا در امر آفرینش هیچ غایتی برای خـود
ندارد؛ زیرا او غنیّ بالذّات است ،بلکه آفرینش جهان نتیجة فیضان وجـود حـ تعـالی و الزمـة
جداییناپذیر وجود اوست .او همچنین به بحث حدوث و قِدَم عالم نظـر داشـته و قِـدَم زمـانی
عالم را مال

بینیازی آن نمی داند كه این امر به توجّه فارابی به تقسیم موجودات به نیازمنـد

و بینیاز ،یا ممکن و واجب ارتباط دارد .از مباحث مرتبط دیگـر او ،تحلیـل فلسـفی فـارابی از
مقام نبیّ و ارتباط دادن آن با فیلسوف است كه فارابی آن را با تحلیل رؤیـا انجـام میدهـد .او
رؤیای صادق را همسنخ اخبار غیبی پیامبران میشمارد و باور دارد كـه از یـک سـو ،وحـی بـا
دستیابی به عقل مستفاد حاصل میشود و از سوی دیگر ،با كمال قوّة متخیّله .لذا میگوید كه
هرگاه قوّة متخیّلة انسان چنان قوی و كامل گردد كه در بیداری نیز بتواند از چنگ قوای دیگر
بگریزد و به كار ویژة خود ،یعنی محاكات بپردازد ،زمینة دریافت وحـی فـراهم میشـود (ر .؛
همان6983 ،ق .)91 :.نهایتا اینکه فارابی در فلسـفة سیاسـی خـود مدینـههـای بشـری را بـه
مدینههای فاضله و غیرفاضله تقسیم میكند كه اگرچه ریشة افالطونی دارد ،امّا بـا تعبیرهـای
قرآن نیز ارتباط زیادی دارد و در تعیین اركان مدینة فاضـله بـر نقـش رئـیس اوّل مدینـه ،یـا
فیلسوف شاه تأكید خاصّی دارد كه عمدتا ویژگیهای انبیاء را بـه ذهـن متبـادر میسـازد .بـه
گفتة او ،رئیس مدینة فاضله كسی است كه عقل و معقول بالفعل گردیده است و بـا دسـتیابی
به عقل مستفاد ،برای دریافت وحی الهی شایسـتگی یافتـه اسـت (ر .؛ همـان6668 ،ق ،.ب:
19ـ.)11
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در بــاب منشــاء قرآنــی اندیشــههــای ابنســینا میتــوان بـه صــورت خــاص بــه محوریّـت
هستیشناسی ،بهویژه تمییز وجود از ماهیّت ،تقسیم موجودات به واجب و ممکـن ،تلقّـی او از
معاد روحانی و جسمانی ،ثواب و عقاب اخروی ،نحوة وجود و صفات واجبالوجود ،تبیـین او از
برهان امکان و وجوب معروف به برهان صدّیقین اشاره كرد.
در باب وجودشناسی ابنسینا ،گفتنی است كه او بود كه آن را محور و قلب فلسفة اسالمی
قرار داد ،در حالیكه این امر در حکمت یونانی سابقه نداشت و به واسطة تأثیر وحی توحیـدی
یعنی اسالم بود كه ابنسینا در آن زندگی كرد و از اصول و عقاید خود پیروی نمود .او مطالعـة
وجود را محور فلسفه ،یعنی آن برترین علمی فرض كرد كه از زمان ارسطو به عنوان متافیزیک
معروف شده بود (ر .؛ همان .)688 :همچنین تقسیم هستی به موجـود واجـب و ممکـن كـه
نقش مهمّی در فلسفة بعدی داشت و حتّی در قرون وُسطای غرب ،تأثیرهای مهمّـی در افکـار
صـرف از
كسانی چون توماس آكویناس گذاشت ،مبتنی بر تمایز بنیـادین بـین وجـود غنـی و ّ
وجــود نیازمنــد و ممکــن اســت كــه در آن ،خــدا تنهــا واجــبالوجــود و ماســویاهلل همگــی
ممکن الوجود و دارای ماهیّت و نیازمند هستند كه این امر به تمایز وجود از ماهیّت موجـودات
منتهی میگردد و در مورد خدا به صرف وجود بودن او ،یعنـی بـدون ماهیّـت بـودنش تأكیـد
میگردد كه این امر كامال مبتنی بر تفکّر توحیدی سینوی و مأخوذ از قرآن است و متفـاوت از
در

ارسطویی از وجود ،جوهر و محرّ

اوّل میباشد (ر .؛ همان .)689 :اهمیّت ایـن تمـایز

ابنسینایی در آن است كه چنین امری برای فلسفة ارسطویی مطری نبود؛ زیرا او متوجّه وجود
و به تعبیر درستتر جوهر ،ماهیّاتی بود كه وجود خارجی دارند ،درحالیكه ابنسینا ماهیّاتی را
مطری كرد كه موجود نیستند و وجود را طب نظریّة خلقت به دسـت مـیآورنـد كـه در زبـان
قرآن از آن به «كُن فیکون» تعبیر میشود .ضمن اینکه تمایز نقش وجودشناسی مبتنی بر فقر
و نیازمندی را در فلسفه بنا نهاد كه در آن ،همة ماسویاهلل نسبت به ح تعالی وجـود رابـط و
تعلّ محض هستند كه تداوم این دیدگاه به اصالت وجود در فلسـفة مالّصـدرا منتهـی گردیـد
(ر .؛ همان696 :ـ .)691عالوه بر این ،نظریّة فیضان الهی كه ابتدا از سـوی افلـوطین مطـری
شده بود ،زا سوی ابنسینا با وحدت وجود خدا و بسیطالحقیقه بـودن او ارتبـاط مـییابـد كـه
طب آن ،تمام ماسویاهلل مظاهر و تجلّیّات ح تعالی هستند و به صورت ازلی و بیزمـان از او
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صدور مییابند .همین امر امکان تبیین قدم زمانی عالم و حدوث ذاتی آن را بـا نظـر بـه طـری
خاصـی از فاعلیّـت حـ تعـالی
ّ
نظریّة خلقت در قرآن فراهم میسازد .در اینجا ابنسینا تبیین
دارد كه از آن به فاعل بالعنایه تعبیر كرده است (ر .؛ ابنسینا136 :6871 ،ـ .)883در واقـع،
وجودشناسی توحیدی ابنسـینا او را قـادر میسـازد تـا مبتنـی بـر آموزههـای قـرآن ،خـدا را
واجبالوجود بالذّات ،وجود صرف ،بسیط ،بدون شریک در الوهیّت ،مبداء هسـتی ،عـالم ،قـادر،
حیّ بالذّات كه در ذات او هیچ كثرتی نیست و ذات و صفات او عین هم هستند ،در نظر گیـرد
و برهان مشهور امکان و وجوب یا صـدّیقین را بـر وجـود او اقامـه كنـد (ر .؛ همـان:6817 ،
96ـ 99و همان117 :6836 ،ـ .)178در میان همة صفات خداوند ،مهـمتـرین و اساسـیتـرین
آن ،وحدت و یگانگی خداست كه نه تنها در اندیشة ابنسینا ،بلکه در فلسـفة همـة فیلسـوفان
اسالمی ،محوریترین فکر فلسفی و مبنای الهیّـات فلسـفی اسـالمی اسـت .در علـمالـنّفس و
مباحث عقل ،اگرچه ابنسینا تا حدودی از سنّت فلسـفی ارسـطویی پیـروی كـرده اسـت ،امّـا
دیدگاه خاصّ او دربارة عقل قدسی ،نشـان از توجّـه او بـه قـرآن و آموزههـای آن دارد .او ایـن
مرتبه را برای كسانی میداند كه بتوانند همة مطلوبها را در كمترین زمان ممکن بـه صـورت
غیرتقلیدی ،یعنی با التفات به حدّ وسط ادرا

كنند و اینکه تنها انبیای الهی میتواننـد دارای

چنین شأنی باشند .از دید او ،نبی از برترین مرتبة عقـل بشـری برخـوردار و نفـس او از عـالم
صـوَر
مادّی و بدن منعزل است و توجّه و اتّصال او به عقل فعّـال بـه قـدری شـدید اسـت كـه ُ
موجود در عقل فعّال فورا و دفعتا یا با كمترین تأخیر دریافت میشود .بر اساس نظر ابنسـینا،
نفس نبی به دلیل انعزال از عالم مادّی و بدن ،و اتّصال به عقل فعّال ،حقای مربـوط بـه عقـل
نظری را با التفات به حدّ وسط آنها فورا درمییابـد .همچنـین بـه دلیـل توانـایی و غلبـة قـوّة
متفکّره ،از حواسّ و محسوسات فارغ و به عالم ملکوت متّصل اسـت و حقـای نـاظر بـه عقـل
عملی را درمییابد (ر .؛ همان13 :6898 ،ـ.)79
عالوه بر موارد مذكور ،باید به دیدگاه ابنسینا دربارة معاد روحـانی و جسـمانی نیـز توجّـه
داشت؛ زیرا او خود را تنها قادر به تبیین فلسفی معاد روحانی میداند و بـا توجّـه بـه اشـارات
متعدّد قرآن به معاد جسمانی ،بر اساس قرآن ،ایمان به آن و ثـواب و عقـاب اخـروی را الزم و
ورای استدالل میداند (ر .؛ همان918 :6871 ،ـ  .)979نهایتا اینکه او در باب حکمت عملـی
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و تقسیم آن به چهار بخش اخالق ،تدبیر منزل ،سیاست و علم قوانین حاكم بـر فـرد ،منـزل و
مدینه یا قانونگذاری .قِسم اخیر را تنها از طری نبوّت ممکن میدانـد و میگویـد كـه مبـداء
اقسام حکمت عملی از ناحیة شریعت الهی اخذ و كماالت حدود آنها نیز به وسـیلة آن تبیـین
میشود .در این بخش ،او بر اهمیّت و ضرورت نبوّت و وحی الهی كـه الزمـة زنـدگی و تکامـل

اجتماعی انسان است ،سخن میگوید كه نشاندهندة نقش فزایندة آیات نبوی و سیاسی قـرآن
در نحوة شکلگیری نظام فکری ابنسیناست ( ر .؛ فنایی اشکوری.)836 :6868 ،
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جریان بود ،ولی تا ظهور اسالم منجر به شکلگیری نظام فلسـفی جدیـدی نگردیـد .در واقـع،
تعالیم عقالنی و فلسفی ملهم از قرآن ،هم نحـوة نگـاه بـه هسـتی و هـم تفسـیر هسـتی را در
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مستقل و نظایر آنها ارائـه شـد كـه بـیسـابقه و بـدیع بـود .همچنـین معرفتشناسـی وحـی،
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اسالمی بودن فلسفة اسالمی ،علـیرغـم تغذیـة آن از فلسـفة یونـانی بـه ایـن نیسـت كـه در
خاورمیانه و از سوی متفکّران مسلمان تأسیس شده ،بلکه در این است كـه از سـوی مسـلمین
در پرتو آموزههای الهی قرآن شکل گرفت و به بار نشست .اگر این امر پذیرفته گردد ،میتوانـد
نشان دهد كه در عصر حاضر كه با بحران عقبماندگی فکری جوامع اسالمی روبـهرو هسـتیم،
میتوان با رجوع دوباره به قرآن و خِرَد جمعی مسلمانان بـه بازسـازی عناصـر معرفتـی تمـدّن
اسالمی اقدام كرد كه فلسفة اسالمی یکی از آنهاست و نقش مبنایی دارد.
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