
 ١٦٥   ١٨٤ـ١٦٥، از صفحه ١٣٨٩، سال چهل و سوم، ١مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، شماره 

 

 
 
 

 تحلیل و بررسي روش تفسیري شیخ بهایي 
 
 ١*١یزدي پور عباس مصالئي

 )ع( استادیار دانشگاه امام صادق
 )٢٥/١١/١٣٨٩ : ـ تاریخ پذیرش نهایي١٦/١/١٣٨٩: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

، دانشمند نامدار )ق١٠٣١د( شیخ بهایي حسین عاملي معروف به  بهاءالدین محمدبن
اي پرکار بوده و با  هجري و از مشاهیر عصر صفوي، نویسندهقرن دهم و یازدهم 

جامعیتي که در معقول و منقول داشته، نه تنها عصر خویش، بلکه آیندگان را تحت 
تحلیل و بررسي روش تفسیري شیخ بهایي، از مهمترین اهداف . تأثیر قرار داده است

ي منابع و مصادر ایهشیخ بهایي، به شیوه عقلي و اجتهادي، بر پ. این نوشتار است
گیري از روش تفسیري  بهره. متعدد، به تفسیر برخي از آیات قرآن کریم پرداخته است
، بیان دقائق و )علیهم السالم(قرآن به قرآن، استفاده از روایات و تقدیم قول معصومان 
هاي مفید از  بندي ي تقسیمظرائف آیات قرآن، دقت فراوان در تبیین مباحث، ارائه

 .هاي روش تفسیري شیخ بهایي است يویژگ
 

 .هاي تفسیري، تفسیر قرآن، تفسیر اجتهادي شیخ بهایي، روش  هاکلیدواژه
 

 طرح مسئله 
تر  و مهمبه این کتاب جاودانه   اهتمام.گذرد مي قرآن کریمچهارده قرن از نزول بیش از 

عالمان و .  دارد از صدر اسالم تاکنون پیشینه،کریم، تفسیر و بیان معاني قرآن از آن
 به ،اي ویژه  هر یک با نگرشي و از زاویه،هاي اسالم تاکنون  از نخستین سده،مفسران

علم . اند اند و به شرح و تبیین آن به فراخور حال خویش دست یازیده قرآن نگریسته
هاي گوناگوني را پشت سر نهاده و با   دوره، از عصر صحابه و تابعان تاکنون،تفسیر
 ، از کالمي، فلسفي، فقهي، ادبي، اجتماعي، علمي و غیره اعمّ،أثور و اجتهاديهاي م شیوه

  حسین  محمد بن بهاءالدین،فنونث و مفسر ذوعالم جلیل، فقیه، محدّ. دنبال شده است
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، به تفسیر آیات د خویش در میان آثار متعدّ،)ق١٠٣١د(  معروف به شیخ بهایي،عاملي
منابع و  مهمترین آثار تفسیري شیخ بهایي چیست؟ کهاین . است قرآن کریم نیز پرداخته

 از  چیست؟هاي روش تفسیري شیخ بهایي مصادر تفسیري وي کدام است؟ ویژگي
 شایان ذکر است ایمسؤاالت این نوشتار است که به پاسخگویي بدانها پرداختهمهمترین 

آثار تفسیري گري بوده است، اما در   مقارن با رواج اخباري،که گرچه عصر شیخ بهایي
 اثري ،هاي اخباریان  افکار و اندیشه،گونه که در مقاله نشان داده خواهد شد  همان،وي

 .نداشته است
ي در این مقاله، ابتدا مهمترین آثار تفسیري شیخ بهایي معرفي شده و سپس چیست

 مهمترین منابع و مصادر تفسیري ، به دنبال آنتفسیر نزد شیخ بهایي تبیین شده است؛
 .   ذکر گردیده استاوهاي روش تفسیري   بهایي و باالخره ویژگيشیخ

 
 آثار تفسیري شیخ بهایي  . ١

 به خوض و تدقیق پرداخته و آن ، از بیست تا پنجاه سالگي،شیخ بهایي، در تفسیر قرآن
مهمترین آثار ). ٣٨٧ـ٣٨٦ ،العروة الوثقي شیخ بهایي،(لوم دانسته است را اشرف ع

 :   به شرح زیر استتفسیري شیخ بهایي 
 
  العروة الوثقي  ١ـ١

ر بر کل قرآن شروع کرده است که  تفسیایي، این تفسیر را به آهنگ نوشتنشیخ به
م نیامده است بقره، به قلي  از سوره،حمد، و بحثي از حروف مقطعهي  سورهغیر از

 ٤١٠ تا ٣٨٦ از صفحه مشرق الشمسین در چاپ سنگي ،این رساله). ٤٠٢راد،  مهدوي(
 . آمده است

 
 فاتحهتفسیر سوره  ٢ـ١

 ١مفتاح الفالح کتاب ي آن را خاتمه،فاتحه که شیخ بهایيي تفسیري است بر سوره
با مطابقت . اي ذکر نکرده است  خطبه، براي این رساله،تخود قرار داده و به همین علّ

 :توان دست یافت  به دو نکته مي، العروة الوثقياین اثر با 
فاتحه را با رعایت ي  سعي کرده نکات مهم سوره،بهایي، در این اثرشیخ .  الف

 را آورده و در برخيالعروة الوثقي عین عبارتهاي ، در بیشتر موارد،وي. اختصار گرد آورد
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بندي بهتري  موارد هم با حفظ مطلب، عبارت را تغییر داده و یا اینکه مطالب را با تقسیم
) ١/٥ الفاتحة،( ".إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ"ر تفسیر ، دبراي نمونه. ارائه کرده است

 به تعداد نکات مطرح شده ،مطالب این آیه را در پنج امر سامان داده و در آغاز هر امري
مفتاح شیخ بهایي، (  آورده است، تفکیک شدهتصریح کرده و مطالب را به صورت کامالً

  ).٧٦ـ٧٥  درایتي،:؛ نیز نگاه کنید٢٩٤ـ٢٨٧، الفالح
 در ، زیرا شیخ بهایيانجام شده است؛ العروة الوثقي بعد از تألیف ،تألیف این رساله. ب

و اما االلتفات من الغیبة الي «: نویسد  نام برده و چنین ميالعروة الوثقي از ،این رساله
قتصر  أربع عشرة نکتة، و أالعروة الوثقي فقد ذکرت له في تفسیري الموسوم ب ،الخطاب

ي التفات از و درباره«: یعني) ٢٩١، مفتاح الفالح شیخ بهایي،(» . علي ست نکاتهنا
این بیان داشتم و العروة الوثقي چهارده نکته در کتاب تفسیرم به نام غیبت به خطاب، 

 به مکان و تألیف آن ، شیخ بهایي، در پایان این رساله».کنم جا به شش نکته بسنده مي
سوم ماه صفر سال ي  اوائل دهه،نویسد که تاریخ تألیف آن  ميتصریح کرده است و

شایان ذکر ). ٣٠٠، مفتاح الفالحشیخ بهایي،  (  قمري در شهر گنجه بوده است١٠١٥
 به کوشش ،هفت رساله در علوم قرآني و روایيي است که این رساله، ضمن مجموعه

 ).   ٩٤ـ٧٩درایتي، ( محمد حسین درایتي نیز چاپ شده است
 
 انوار التنزیل حاشیه بر ٣ـ١

 شیخ ي را، حاشیهتفسیر بیضاويآقابزرگ تهراني، یکي از بهترین حواشي غیر کامل بر 
ازنگارش   پستفسیر بیضاوي،تألیف حاشیه بر ). ٦/٤٤آقا بزرگ تهراني، : نکـ (داند  بهایي مي

خطي از  اي نسخه ).١٨ الحاشیه علي انوار التنزیل،شیخ بهایي، ( بوده است کتاب االربعین
 ). ٦١ /١ اشکوري،حسیني( ي میرزامحمد کاظمیني یزد موجود استکتابخانه این اثر، در

 
 مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ٤ـ١

 ذکر ،ق در قم١٠١٥ تألیف آن را سال ت از در این کتاب که تاریخ فراغ،شیخ بهایي
ني مربوط به احکام شرعي را ، آیات قرآ)٤٨٠ مشرق الشمسین،شیخ بهایي، : نکـ ( کرده

 حدیث صحیح و حسن بهره ٤٠٠ از حدود ،وي، در آن. آورده و آن را تفسیر کرده است
 ي گاه به صورت تطبیقي اقوال ائمه،شایان ذکر است که شیخ در این اثر. برده است

براي نمونه ( شود مذاهب اسالمي همچون شافعي، مالک و ابوحنیفه را نیز متعرض مي
ي ناتمام ولي دریغا که این اثر فقهي قرآن). ٣٣٧  مشرق الشمسین،یخ بهایي،ش: ـ نک

شایان ذکر است که . شته شده است، تنها باب طهارت نو از اثر مذکور، چهمانده است؛



 ١٣٨٩  ،چهل و سومسال ، ١مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، شماره                                        ١٦٨

 

 بسیار مهمي در تقسیم احادیث و معاني برخي اصطالحات ي داراي مقدمه،این اثر
 . بندي است محدیثي نزد قدما و توجیه و تعلیل این تقسی

 
   دیگر آثار تفسیري٥ـ١

 این اثر غیر از  ـ، شرح تفسیر قاضي بیضاوي)٦٩نفیسي، ( کشافحواشي بر تفسیر 
 االسئلة ،)٧٣ همو،( عین الحیوة في التفسیر، )٧٢ همو،(  ـ استانوارالتنزیلحاشیه بر 
الصوفیة، تأویل اآلیات من اول القرآن الي آخره علي نهج یقرب من طریق ، التفسیریة

 و "فسحقا الصحاب السعیر" رسالة في شرح قول القاضي البیضاوي في تفسیر قوله تعالي
 .از دیگر آثار شیخ بهایي است) ٢/١٣٤٥ خرمشاهي،( لغز الکشاف

 
 چیستي تفسیر. ٢

 به معني کشف و هویدا ساختن معناي ، تفسیر را در لغت، در آثار خویش،شیخ بهایي
و معناي . داند  است مي،»سفر«که قلب » فسر«واژه را مأخوذ از وي این . کند لفظ ذکر مي

أسفرت المرأة «: گوید که وي، عرب ميي به گفته. کند ذکر مي» کشف«را به معني » سفر«
از دید شیخ بهایي، تفسیر در اصطالح، . »اذا ظهر: و أسفر الصبح. اذا کشفته: عن وجهها

 آن ، بحث کنند؛ به قصد اعجاز نازل شدهعلمي است که در آن از کالم خداي تعالي که
قید قصد اعجاز به .  بر معنایي که مراد خدا از آن است،هم  از حیث داللت کردن کالم

بیرون رفتن بحث از حدیث قدسي است که عبارت از کالمي است که از جانب ي واسطه
 ). ٣٥٧ ، اربعینشیخ بهایي،( باشدن به قصد اعجاز  حق متعال، نازل شده باشد وحضرت

 مقصود و مراد ،فهمند از دید شیخ بهایي، معناي ظاهري آیات که اهل زبان آن را مي
علوم عربي، اسباب نزول، عام و خاص، ناسخ و توجه به  از طریق ،معناي ظاهري. است

 از طریق تطهیر نفس از آلودگیهاي ،معناي باطني. شود منسوخ و امثال آن حاصل مي
ابطال . پذیر است  امکان،از طریق مراقبت بر طاعات و ریاضاتدار غرور و مراقبت نفس 
جمع .  مذهب حشویه است،ابطال اسرار و بواطنهمچنین، . ظواهر، رأي باطنیه است

علي نبینا و ( حضرت موسي. بین معناي ظاهر و نیز معناي باطن، طریق اهل کمال است
هم بیرون آوردن نعلین ) ٢٠/١٢ طه،( " ... .فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ... "از ) آله وعلیه السالم

را  )ص( طور، اهل کمال هنگامي که کالم نبي همین. ظاهري و هم خلع باطني را فهمید
ا از هاي ظاهري ر شنوند، سگ ميرا  "التدخل المالئکة بیتا فیه کلب أو صورة"که 
اک  پ،قلب خویش را از سگ معنوي که غضب باشدسازند؛ چنانکه  هایشان خارج مي خانه
 ). ٩٤ـ٩٣ الحاشیة علي انوار التنزیل،شیخ بهایي، ( دارند مي
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 منابع و مصادر تفسیري. ٣
توان به عنوان مهمترین منابع و مصادر تفسیري شیخ بهایي   مي،از کتابهاي تفسیري زیر

 :یاد کرد
 
  تبیان تفسیر١ـ٣

را ) ق٤٦٠د( شیخ طوسي تبیان هاي شیخ بهایي از تفسیر  هایي از استفاده نمونه
 "رزق" در بیان این مطلب که ، شیخ بهایي،براي نمونه.  مشاهده کرداربعینتوان در  مي

 به ،توان آن را بر وجه حرام اطالق کرد اختصاص به چیزي دارد که حالل باشد و نمي
 ). ١/٥٧ نیز مقایسه کنید با طوسي،؛٢٥٧ اربعین،شیخ بهایي،  :نکـ ( دهد  ارجاع ميتبیان
 
 ب  تفسیر راغ٢ـ٣

را ) ق٥٠٢د( ١هاي شیخ بهایي از تفسیر کبیر راغب اصفهاني هایي از استفاده نمونه
 ".الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ"ي  ذیل آیه،براي نمونه.  مشاهده کردالکشکولتوان در  مي

 مطالبي را به نقل از راغب ، جهات موجب حمد و مدح و تعظیميبارهدر) ١/٢ الفاتحة،(
 ).١٩١ـ٣/١٩٠، الکشکولشیخ بهایي، ( کند رش ذکر ميدر تفسی

 
 کشافتفسیر   ٣ـ٣

به عنوان یکي از محققان مفسر اهل تسنن ) ق٥٣٨د(  از زمخشري،شیخ بهایي
ي هایي از استفاده نمونه ).٣٣٣ مشرق الشمسین، شیخ بهایي،: نکـ ( برد  نام مي،)عامه(

، )٣٣٣همو،(  مشرق الشمسین درتوان را مي) ق٥٣٨د(  زمخشريالکشافشیخ بهایي از 
شیخ بهایي، : نکـ (  اربعینو )٢٢٤ ،١٧٤ـ٢/١٧٣، الکشکولشیخ بهایي، : نکـ  (الکشکول

هاي زمخشري را تحسین  شیخ بهایي گاه گفته. مشاهده کرد) ٧٣، ٥٧ـ٥٦ ،اربعین
هُ بِکَلِماتٍ  إِبْراهِیمَ رَبُّ وَ إِذِ ابْتَلى"  را ذیل آیه کشاف گفتار صاحب،براي نمونه. کند مي

 ".فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِي قالَ ال یَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ
 داند  قول خوبي مي،که داللت بر عدم صالحیت فاسق براي امامت دارد )٢/١٢٤ البقرة،(
البته گاه ). ١٨٤سه کنید با زمخشري،  نیز مقای٤٦٦ ،مشرق الشمسین شیخ بهایي،: نکـ (
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، درة التأویل في متشابه )ر یا التفسیر الکبیرجامع التفسی(= ، تفسیر القرآن الکریم )مفردات ألفاظ القرآن(القرآن 
، تحقیق البیان في  تأویل القرآن، احتجاج القرآء، المعاني األکبر و الرسالة )حل متشابهات القرآن(= التنزیل 

 ).١١ـ٨داودي، : نکـ (المنبهة علي فوائد القرآن 
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 شیخ بهایي، نظرات ارائه شده توسط زمخشري را به شدت مورد انتقاد قرار داده است
 ).  ١٣٠ـ١٢٨، مشرق الشمسین شیخ بهایي،: نکـ (

 
 مجمع البیانتفسیر   ٤ـ٣

به عنوان یکي از محققان مفسر امامیه ) ق٥٤٨د(  از ابوعلي طبرسي،شیخ بهایي
ي هایي از استفاده نمونه  ).٣٣٣مشرق الشمسین،  شیخ بهایي،: نکـ ( برد ام مين) خاصه(

همو، : نکـ (  مشرق الشمسینتوان در  شیخ طبرسي را ميمجمع البیانشیخ بهایي از 
 از ، گاه،البته). ٢/٣٤٣ ،الکشکولشیخ بهایي، (  مشاهده کرد الکشکولو) ٣٣٣ ،٢٤٤

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ ... " براي نمونه ذیل آیه. کند سکوت شیخ طبرسي اظهار تعجب مي
 بیان "من"معناي لفظ ي بارهاختالف نظر مفسران را در )٥/٦ده، المائ( "... أَیْدِیکُمْ مِنْه

 را به معناي ابتداي غایت، بعضي به معناي سببیت و "من"برخي : نویسد ميو داشته 
 از متعرض نشدن شیخ طبرسي ،شیخ بهایي. اند  را تبعیضیه گرفته"من"باالخره برخي 

و نه در ) ٣/٢٥٩ ،مجمع البیان طبرسي،: ـ نک( مجمع البیاننسبت به این معاني نه در 
شگفتي خویش را ابراز کرده ) ٣١٦ـ١/٣١٥ ،جوامع الجامع طبرسي،: نکـ (دیگر آثارش 

 ).٣٤٢ـ٣٤١ مشرق الشمسین، شیخ بهایي،: نکـ ( است
 
  تفسیر کبیر ٥ـ٣

. است)ق٦٠٦د(  فخررازيتفسیر کبیرشیخ بهایي در تفسیر، ي ابع مورد استفادهاز من
  مشاهده کرد،اربعینتوان در آثاري همچون   شیخ بهایي را مييهایي از استفاده نمونه

شیخ بهایي، گاه نظرات فخررازي را بر دیگر اقوال ترجیح . )١٢١ ،اربعینشیخ بهایي، : نکـ (
 به این )١/٥الفاتحة،( ".إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ"خصوص آیه  در ،براي نمونه. دهد مي

 الغیر متکلم معياستعمال صیغه، وجوه متعددي در کند که مفسران مطلب اشاره مي
رازي را   نظر فخر،وي سپس. رازي است اند که از بهترین وجوه، کالم فخر ذکر کرده

 ).١/٢١٣ رازي، فخر با کنید  مقایسه؛٤ـ١/٣، الکشکولیي، شیخ بها: نکـ ( دارد مفصل بیان مي
 
  تفسیر کواشي٦ـ٣

توان در  را مي) ق٦٨٠د(١تفسیر کواشيشیخ بهایي از ي هایي از استفاده    نمونه
 ).١٢٧مشرق الشمسین، شیخ بهایي، : نکـ (  مشاهده کرد الشمسین مشرق

_____________________________________________________________ 
 و نیز التبصرة في التفسیر. تفسیر استموفق الدین احمد بن یوسف کواشي شافعي موصلي، مفسري داراي چند . ١ 

 ). ٢/١٤٨٩ ،١/٣٣٩حاجي خلیفه، ( کشف الحقائق في التفسیر
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 تفسیر بیضاوي  ٧ـ٣
الغایة في کتابهایي همچون ) ق٦٩١د( ثار بیضاوي از آ،الکشکولگرچه شیخ بهایي در 

کند، اما  یاد ميرا  المصباح في الکالم و  الطوالع،المنهاج، شرح المصابیح، الفقه
 انوارالتنزیلموسوم به  ،تفسیر بیضاويمشهورترین کتاب بیضاوي را در زمان خود، 

هاي شیخ بهایي را  دههایي از استفا نمونه). ١/٥٤ ، الکشکولشیخ بهایي،: نکـ (داند  مي
هاي بیضاوي  شیخ بهایي گاه با تمجید از گفته.  مشاهده کردمشرق الشمسینتوان در  مي

 إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ  وَ إِذِ ابْتَلى"  گفتار بیضاوي را ذیل آیه،براي نمونه. کند یاد مي
 ".مِنْ ذُرِّیَّتِي قالَ ال یَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ وَ لَقا إِماماً لِلنَّاسِ جاعِلُکَ إِنِّي فَأَتَمَّهُنَّ قالَ

 پیش از بعثت و نیز عدم ،)علیهم السالم( که داللت بر عصمت انبیاء )٢/١٢٤ البقرة،(
 مشرق الشمسین،شیخ بهایي، ( دانسته است قول حقي ،صالحیت فاسق براي امامت دارد

 ،١بیضاويتفسیر  ناگفته نماند از آنجا که ).١/١٠٤ یز مقایسه کنید با بیضاوي،؛ ن٤٦٦ـ٤٦٥
 ، اختصار بیضاوي، گاه، زمخشري است، از دید شیخ بهایيکشاف تهذیب ،در حقیقت

. )٥٣،  الحاشیه علي انوار التنزیلشیخ بهایي،(مطالب زمخشري نیست خالي از اخالل به 
    ).٣٣ همو، (ه است شیخ بهایي، بر اطناب بیضاوي نیز ایراد گرفت،شایان ذکر است که گاه

 
 تفسیر نیشابوري ٨ـ٣

 بیانگر ،)ق٧٢٨د(٢از تفسیر نیشابوري ،الکشکولنقل قولهاي متعدد شیخ بهایي در 
: ـ براي نمونه نک(  یکي از منابع تفسیري شیخ بهایي بوده است،آن است که این تفسیر

شیخ بهایي، : ـ کو نیز ن ٥/٥٤٩ ،و مقایسه کنید با نیشابوري ١/٥٤، الکشکولشیخ بهایي، 
 .  )٣٤٣ ،٤٥ـ٢/٤٤، الکشکول

 
 کنز العرفان في فقه القرآن  ٩ـ٣

، همراه با نقد )ق٨٢٦د( فاضل مقداد سیوريکنزالعرفان نقل قولهاي شیخ بهایي از 
  بیانگر ،)٢١٠ ،مشرق الشمسین شیخ بهایي،: ـ براي نمونه نک( اقوال وي در بعضي موارد

_____________________________________________________________ 
اي است که برخي، هنگام معرفي آثار بیضاوي، به جاي   زمخشري، به گونهکشافمیزان اثرپذیري بیضاوي از . ١ 

). ١/٢٤٨ داودي،: ـ نک(کنند  یاد مي مختصر الکشاف از )انوار التنزیل و اسرار التأویل(= تفسیر بیضاوي عنوان 
 زمخشري دانسته کشاف را در حقیقت، تهذیب و ویرایشي از انوار التنزیل ،  EI2نویسنده مدخل البیضاوي در 

  ).  Robson,1986,v.1, p.1129(است 
و یا ) ٢/٣٤٣، ل الکشکوشیخ بهایي،  ("الفاضل المحقق موالنا نظام الدین رحمه هللا"شیخ بهایي از او با تعبیر . ٢

 . کند یاد مي) ١٣٩ ،اربعین شیخ بهایي،( "صاحب تفسیر نیشابوري که موالنا نظام الدین اعرج است"
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  .  تفسیر است از این،شیخ بهایيي استفاده
 
 مصادر و منابع لغوي. ٤

 ،)"صعید"براي نمونه واژه (یک واژه ي باره، اختالف اهل لغت در گاه،از دید شیخ بهایي
). ٣٣٥ مشرق الشمسین، ،بهایيشیخ: نکـ ( شود موجب اختالف فتوي توسط فقها مي

 .مهمترین کتابهاي لغوي مورد استفاده شیخ به شرح زیر است
 
 للغة جمهرة ا١ـ٤

 توان در را مي) ق٣٢١د(  ابن دریدجمهرة اللغةاز ي شیخ، هایي از استفاده نمونه
 .مشاهده کرد) ٣٣٥ همو،( مشرق الشمسین

 
  الصحاح٢ـ٤

توان در  را مي) ق٣٩٣د( از صحاح جوهريهاي شیخ بهایي هایي از استفاده نمونه
 الشمسین،مشرق بهایي، شیخ( الشمسین مشرق و )٣٠٢ اربعین، بهایي،شیخ( اربعین
 .مشاهده کرد) ٤٧٣ ،٣٣٥
 
  مجمل اللغه٣ـ٤

 همو،(  مشرق الشمسینتوان در را مي) ق٣٩٥د(  ابن فارسمجمل اللغةاستفاده از 
 .مشاهده کرد) ٣٣٥
 
  مفردات راغب٤ـ٤

الْقَناطِیرِ "رت توان در توضیح عبا هایي از استفاده از مفردات راغب را مي نمونه
زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ " در آیه "الْمُقَنْطَرَةِ

 ،الکشکولشیخ بهایي، : نکـ ( مشاهده کرد) ٣/١٤ عمران، آل( "... .مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
 ).٦٧٧  و مقایسه کنید با راغب اصفهاني،٣/٢٥٢

 

 لمحیط القاموس ا٥ـ٤
نیز بهره برده است که ) ق٨١٧د( فیروزآبادي القاموس المحیطشیخ بهایي از 

  مشرق الشمسینو) ٣٠٣  اربعین،شیخ بهایي،: نکـ ( اربعینتوان در   ميهاي آن را نمونه
 .مشاهده کرد) ٤٧٣ مشرق الشمسین، شیخ بهایي،(
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 هاي روش تفسیري شیخ بهایي ویژگي. ٥
 ذوق و ابتکار و نوعي ،ده است که در ارائه و تدوین مطالب سبب ش،جامعیت شیخ بهایي

هاي روش تفسیري شیخ بهایي به شرح  مهمترین ویژگي. نبوغ خاص از خود بروز دهد
 :زیر است

 
  عنایت به روش تفسیر قرآن به قرآن١ـ٥

  آیات قرآن کریم با استعانت از آیات دیگر،که در آن قرآن به قرآن يتفسیرروش 
  ازيیک ،)٣٦١ ي،عمید زنجان: نکـ (شود  ها مشخص مي  آنمقصود ازشده و توضیح داده 

 همچون ابنبرخي این روش، که به گفته .  تفسیر قرآن استيها روشترین  دیرینه
  مورد)٢/٢٣١ تیمیه، ابن: نکـ ( است ترین روش تفسیر قرآن صحیح ،)ق٧٢٨د(تیمیه 

  خَتَمَ اللَّهُ عَلى" يي براي تفسیر آیه و،براي نمونه. عنایت شیخ بهایي قرار گرفته است
  از آیه)٢/٧ البقرة،( ". أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ  سَمْعِهِمْ وَ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى

  قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى سَمْعِهِ وَ  عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى"
 گیرد و  کمک مي)٤٥/٢٣ الجاثیة،( ".بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَال تَذَکَّرُونَ
 ، منع قلب از فهم است و از سویييضمن بیان این مطلب که ختم بر سمع، مقدمه

 يدیم ختم بر قلب را در آیه ختم بر قلب است، دلیل تق،مقصود اصلي ذات باري تعالي
  و آنکرده سوره الجاثیة بیان ٢٣ ي البقرة و نیز تقدیم ختم بر سمع را در آیهي سوره٧

 البقرة، بیان اصرار کفار بر کفري  سوره٧ يزیرا در آیه. داند را بر اساس بالغت قرآني مي
 ه قلب تعلق داردي است که با خویش و عدم پذیرش ایمان از جانب آنهاست و این مسأله

  در مقام بیان عدم پذیرش نصیحت و موعظه از سوي،الجاثیةي  سوره٢٣ي و آیه
 الحاشیه علي انوارشیخ بهایي، ( اي است که به سمع تعلق دارد آنهاست و این مسأله

 لَنْوَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ " يشیخ بهایي براي تفسیر آیه). ٥٠، التنزیل
 وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّي" ي از آیه)٢١/٨٧ االنبیاء،( "...نَقْدِرَ عَلَیْهِ

 ).١٥٨مفتاح الفالح، تا،  شیخ بهایي، بي: نکـ (  استفاده کرده است)٨٩/١٦ الفجر،( ".أَهانَنِ
 

 )السالم علیهم( م قول معصومان عنایت به تفسیر قرآن به مأثور و تقدی٢ـ٥
 قرآني،  و معارف فرهنگي در ترویج و توسعه)السالم علیهم( معصومانجایگاه و نقش 

 افرادي ،)السالم علیهم( بیت اهل . کلیدي و اساسي استنقشيویژه تفسیر قرآن کریم، ه ب
 . است اشارت رفتهین مطلب بد، در روایات.آگاه به تمام مفاهیم و معاني قرآن هستند

 من یعلم کتابه منا اهل بیت لم یزل اللّه یبعث انا«: فرماید  مي)السالم علیه( صادقامام 
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خداوند متعال همواره از میان ما کسي را « : یعني)٥٢٨صفار،  (» الي آخرهاولهمن 
 یکي از ،تقدیم قول معصومان. »است کتابش از آغاز تا آخر آن انگیزد که آگاه به برمي

 در آثار ،ردا به چند نمونه از این موذیالً. ش تفسیري شیخ بهایي استهاي رو ویژگي
 :کنیم  اشاره مي،شیخ بهایي

 ".وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَال تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً"  در آیه"مساجد"شیخ بهایي، تفسیر 
ان وي سپس آنچه بعضي مفسر. داند مي را اعضاي هفتگانه سجده )٧٢/١٨ الجن،(

  همین مسجدهاي متعارف است را ردّ،مذکوري  در آیه"مساجد"اند که مراد از  گفته
امام صادق و امام (بعد از آنکه تفسیر آیه از دو امام معصوم « :نویسد وي مي. کند مي

 ياز درجه) تفسیر بعض مفسران(است، علیهما السالم بر آن وجه، روایت شده ) جواد
 ). ١٧٩ ،اربعینشیخ بهایي، (» ، ساقط خواهد بوداعتبار

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ " ي ذیل آیه،نیز شیخ بهایي
ا ، ب)٥/٦ المائده،( "... .وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ

 مبني بر مسح بعض سر به جهت حرف باء در ،)ع(  از امام باقر، زرارةياستناد به صحیحه
 ، به انکار سیبویه،)علیهم السالم(بعد از ورود مثل این روایت از معصومان « :نویسد آیه مي

 این ؛کند آمدن باء به معناي تبعیض را در کالم عرب انکار مي،سیبویه. شود توجهي نمي
.  بر آمدن باء در نظم و نثر عرب به معناي تبعیض اصرار دارد،ست که اصمعيدر حالي ا

 از سیبویه ، انس بیشتري با کالم عرب دارد و به مقاصد عرب،ناگفته نماند که اصمعي
عَیْناً "  با نظر اصمعي موافقت دارند و باء در آیه، بسیاري از نحویان،در ضمن. داناتر است

 را براي تبعیض در نظر ")٧٦/٦ االنسان،( ".هِ یُفَجِّرُونَها تَفْجِیراًیَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّ
 ). ١١٢ـ١١١مشرق الشمسین، بهایي،  شیخ: نکـ ( اند گرفته

فوق، اینکه آیه داللت بر غسل مرافق دارد یا ندارد؟ یا آیه داللت ي  در آیه،همچنین
چه، گاه .  موجود نیست،در آیهبر مسح کعبین دارد یا ندارد؟ به نظر شیخ بهایي، داللتي 

 مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ  وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرٍَة فَنَظِرَةٌ إِلى" :شود مانند آیه  داخل مغیي نمي،غایت
یت داخل مغیي است، و گاه غا) ٢/٢٨٠ البقرة،( ".تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

علیهم (وي بر اساس فعل ائمه . "لي آخرهحفظت القرآن من اوله ا"همچون عبارت 
 ).     ١١٠ ـ١٠٩، همو(کند   استدالل مي١ بر ادخال مرافق در حکم غسل،)السالم

 گیري از روایتي از  با بهره) ٥١/٤الذاریات،( ".فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً"  ذیل آیه ،شیخ بهایي
 

_____________________________________________________________ 
 ).٤باب صفة الوضوء، حدیث  (٢٥/ ٣کلیني، : ـ براي نمونه، نک. ١ 



 ١٧٥  تحلیل و بررسی روش تفسیری شیخ بهایی

 

  من الیحضره الفقیه،ویه،باب ابن: نکـ (  کردهنقلکه شیخ صدوق آن را ) ع( امام رضا
آدم را ما بین طلوع فجر تا  داند که ارزاق بني  را مالئکه مي"مقسمات"، مراد از )١/٥٠٤

  ). ٤، مفتاح الفالح شیخ بهایي، : نکـ (کنند  ، تقسیم ميطلوع خورشید
 
   اهتمام به قرآات٣ـ٥

براي . ستهاي روش تفسیري شیخ بهایي ا  یکي از ویژگي،ت مختلفائاعنایت به قر
دارد که  بیان مي) ٢/٢٢٢ البقرة،( "... وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ ِ..." ي ذیل آیه،نمونه

 را با تخفیف "یطهرن" ،اند و بقیه قرآء  را با تشدید خوانده"یطهرن"حمزه و کسائي 
اگر از نوع  هفتگانه را ائاتشیخ بهایي قر). ٢٤٣  مشرق الشمسین،شیخ بهایي،( اند خوانده

 ".مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ" ي قرائت ملک و مالک در آیه، همچون؛داند  متواتر مي،جوهر باشد
شیخ : نکـ ( داند  همچون مد و اماله، متواتر نمي، اگر از نوع اداء باشد و)١/٤ الفاتحة،(

 ).٨٦ زبدة االصول، بهایي،
 
 نزولالگیري از روایات اسباب   بهره٤ـ٥

وَ أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ "تي در سبب نزول آیه روایي ارائه
هاي  یکي از نمونه، )١١/١١٤ هود، (". لِلذَّاکِرِینَ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْرى

 ). ٧٧ـ٧٦ ربعین،اشیخ بهایي، : نکـ (النزول است شیخ بهایي از روایات اسباب ي استفاده
 
 بیان اقوال مختلف همراه با ارزیابي  ٥ـ٥

هاي روش تفسیري شیخ بهایي، بررسي نظرات و اقوال مختلف ذیل آیه  از ویژگي
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ " ي ذیل آیه،براي نمونه. است

متعرض ) ٥/٦ المائده،( "... .ى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِأَیْدِیَکُمْ إِلَ
 شده و ،است، مسح و یا غسل  که آیا حکم آن"ارجل"حکم ي باره، دراقوال مختلف

. ١: کند وي چهار قول را در این زمینه بیان مي. اقوال را به قائالن آن نسبت داده است
. ٣. اربعه است این مذهب اصحاب مذاهب غسل؛. ٢. ین مذهب عموم امامیه استمسح، ا

تخییر بین . ٤.  این مذهب برخي همچون داود ظاهري استجمع بین غسل و مسح؛
جریر طبري و پیروان   بن  ري، ابوعلي جبائي، محمدغسل و مسح، این مذهب حسن بص

عمده دلیل شیخ بهایي بر ). ١٢٣ـ١٢٢ مشرق الشمسین، بهایي،شیخ: نکـ ( آنهاست
دال بر مسح ) السالم علیهم(ترجیح و اختیار قول به مسح، نقل متواتر از ائمه اهل بیت 

و پدر خود ) ص(  خویش رسول خدا از جدّ،که آن بزرگواران ارجل است و این
ي  به گفته،از سوي دیگر. اند اند و از غسل نهي کرده مسح را نقل کرده) ع( امیرالمؤمنین
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شیخ (  مسح ارجل است،گذارد که مراد  نمي شیخ بهایي، ظاهر آیه هم جاي شکي باقي
 ).١٢٥ـ١٢٤ ،مشرق الشمسینبهایي،
 ".مُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِال أُقْسِ" :همچون(مراه شدن قسم به ال در قرآن کریم  هيبارهدر

ابتدا پنج وجه را ذکر ) ٥٦/٧٥ الواقعة،( ".فَال أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ"و ) ٧٥/١ القیامة،(
). ١٦٧ـ١٦٦ مشرق الشمسین، شیخ بهایي،(کند  برخي از این وجوه را نقد مي و کرده

مقسم "متعال به د  آن است که ال، ال نفي است و خداون،براي نمونه یکي از این وجوه
شیخ بهایي این وجه . کند  سوگند یاد مي، بلکه به امري اعظم از آنخورد؛  قسم نمي"به

قابل ) ٧٠/٤٠ المعارج،( ". فَال أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغاِربِ إِنَّا لَقادِرُونَ" يرا در آیه
 ). ١٦٧ ،همو( داند اطالق نمي

دارد که در اکثر  بیان مي) ٨٠/١ عبس،( ".وَ تَوَلَّىعَبَسَ  " در خصوص فاعل آیه
 ولي بعضي از مفسران همچون سید ذکر شده است؛) ص( پیامبر اکرم ،تفاسیر، فاعل

 ادله سید مرتضي را به تفصیل ، آن گاه،وي. دانند امیه مي مرتضي، فاعل را مردي از بني
 عبوس بودن ،نمونهبراي ). ٣/٤٥٠، الکشکولشیخ بهایي، : نکـ ( شود متعرض مي

شیخ بهایي، ( در تعارض است) ٦٨/٤القلم، ( ". خُلُقٍ عَظِیمٍ وَ إِنَّکَ لَعَلى"ي  با آیه،حضرت
 ).٣/٤٥٠، الکشکول

و ) ٢٥/٤٨ الفرقان،( ".وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً..."ي  در خصوص آیه،شیخ بهایي
جائز «: نویسد وي مي. دارد متعددي را بیان مي چیست، احتماالت "السماء"اینکه مراد از 

 بر هر چیزي ، سماء در لغت، چهباشد؛) سحاب( ، ابر سماء در این آیه و امثال آن،است
 به این باشد؛) فلک(آسمان  ، مراد از سماء،نیز جائز است. شود  اطالق مي،که باال باشد

 آید  به زمین مي،از آن جاریزد و  مي) سحاب( به ابر) فلک(  از آسمان،معني که باران
 ). ٣٣ـ٣٢ ،الحاشیه علي کتاب من الیحضره الفقیه شیخ بهایي،(

 
 هاي ادبي   توجه به بحث٦ـ٥

 .توان در آثار شیخ بهایي مشاهده کرد هاي نحوي ذیل آیات را مي هایي از بحث نمونه
 بُرْهانَ رَبِّهِ کَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ   رَأىوَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ"  ذیل آیه،براي نمونه

 گیري از حدیثي از امام  با بهره)١٢/٢٤یوسف، ( ".السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِینَ
 یعني.  مقدم شده است"لوال"ر  که بداند  مي"لوال" را جواب "وَ هَمَّ بِها" عبارت ،)ع( رضا

  قصد اساساً،)ع( آید که یوسف  الزم نمي،با این توجیه. " برهان ربه لهم بهالوال أن رأي"
 ،الکشکولبهایي، شیخ( گونه که شأن نبوت نیز این گونه است همانمعصیت کرده باشد؛
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مقدم  بر آن"لوال"اب اند که جو بهایي، آن چه بعضي از مفسران بیان داشتهشیخ .)٢/٢٣٦
 بر ، که مستندي در کالم متقدمان از پیشوایان عربیتستهدان کالمي ظاهري شود را نمي

 ).٢/٢٣٦ همو،: نکـ  ( وجود ندارد"لوال"ا مانعي از مقدم شدن جواب آن نیست و لذ
  که اختصاص به پرسشهاي مأمون عباسي از امام رضااربعیننیز در حدیث هفدهم از 

  مورد سؤال،منافات دارد) علیهم السالم(دارد و آیاتي که در ظاهر با عصمت انبیاء ) ع(
 : یعني"جَهْرَةً"« :نویسد مي )٢/٥٥ البقرة،( "....نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ..." ي ذیل آیه،واقع شده

  یا بر حالیت؛"نعاین عیانا" به این تقدیر که. تو نصبش به مفعول مطلق بودن اس. عیاناً
 شیخ بهایي،(» . است"هللا"یا از مفعول آن که   که ضمیر متکلم است؛"نري" از فاعل
 ). ٣٠٢ ،اربعین

 کي در آیه در دو موضع قرآن کریم، ی"اسم مفعول" به معناي "اسم فاعل"آمدن 
 )١١/٤٣هود،( ".... جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ ال عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ قالَ سَآوِي إِلى"

 به معناي "اسم مفعول" و نیز آمدن )٨٦/٦ الطارق،( ".خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ"و دیگري آیه 
وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ "  یکي آیه،در سه موضع قرآن کریم "اسم فاعل"

 جَنَّاتِ عَدْنٍ" و دیگري در آیه) ١٧/٤٥األسراء، ( ".الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً
 و باالخره آیه )١٩/٦١ مریم،( ".الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّهُ کانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا

اي   نمونه)١٧/٦٣ األسراء،( ".اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُکُمْ جَزاءً مَوْفُوراً"
 ).١١٨ـ٣/١١٧ ،الکشکولبهایي، شیخ ( استکولالکش در ،دیگر از مباحث ادبي مطرح شده

 عنایت به تقدیم و تأخیر موجود در آیات ،هاي روش تفسیري شیخ بهایي از ویژگي
وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَکُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ " براي نمونه در آیه. است

  تقدیمبیان سرّ )٦٢/١١ الجمعة،( ".هْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَاللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّ
 از مباحث قابل توجه براي ، تأخیر آن در ذیل آیه در صدر آیه و سرّ"لَهْواً" بر "تِجارَةً"

  ). ٢/٦، الکشکولشیخ بهایي، : نکـ ( شیخ بهایي است
 :یخ بهایي موارد زیر استاز دیگر مباحث ادبي مورد عنایت ش

  بیان دقائق و ظرائف آیات١ـ٦ـ٥
هاي روش تفسیري شیخ بهایي  طرح پرسشهاي متعدد ذیل یک آیه، یکي از ویژگي

إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ " اي همچون آیه اینکه چرا آیه. است
 آغاز شده است، یکي از سؤاالت "إِنَّ"  بالفعلبا حرف مشبهة) ٢/٦ البقرة،( ".ال یُؤْمِنُونَ

 به جهت سکوت ،صاحب الکشافوي تعجب خویش را از بیضاوي و نیز . شیخ بهایي است
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 اعالم داشته و سپس وجه آن را بیان "إِنَّ"و عدم تعرض نسبت به  وجه تصدیر آیه به 
 ). ٣٦ ،ر التنزیل الحاشیه علي انواشیخ بهایي،( دارد مي

   سَمْعِهِمْ وَ عَلى  قُلُوبِهِمْ وَ عَلى خَتَمَ اللَّهُ عَلى"  در آیه"علي" اینکه چرا حرف جرّ
 ،تکرار شده، و وجه تکرار آن چیست) ٢/٧ البقرة،( ".أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ

، همو(  بیان کرده استبیضاويتفسیر یکي از سؤاالتي است که شیخ بهایي در حاشیه بر 
 و ابصار به صورت جمع  به صورت مفرد آمده، در حالي که قلوب"سمع"نیز چرا ). ٥٠

 ). ٥٣همو،( پیش گفته استي ، یکي دیگر از سؤاالت شیخ بهایي ذیل آیهذکر شده
  استشهاد به شعر٢ـ٦ـ٥

.  کرده استاه به اشعار عرب استشهاد گ، براي تفسیر آیات قرآن کریم،شیخ بهایي
 ".ال أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ" :همچون( شدن قسم به ال در قرآن کریم را همراه،براي نمونه

امري شایع در کالم ...) و )٥٦/٧٥ الواقعة،( ".فَال أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ"و ) ٧٥/١ القیامة،(
مشرق  یخ بهایي،ش: نکـ ( فصحا دانسته و شعر امرؤ القیس را شاهد آورده است

 ).١٦٦ الشمسین،
 
  رفع تعارض ظاهري آیات٧ـ٥

براي . رفع تعارض ظاهري میان آیات است هاي روش تفسیري شیخ بهایي، از ویژگي
یَْومَ تَأْتِي کُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ " میان آیه ،نمونه

گفتگو و مجادله مردم براي استخالص از  که داللت بر) ١٦/١١١ النحل،( ".ال یُظْلَمُونَ
 أَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ  الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلى" اب الهي در روز محشر دارد و آیهعذ

ر دهان که ناظر بر نهادن مهر خاموشي ب) ٣٦/٦٥ یس،( ".أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ
 ،شیخ بهایي.  تعارض ظاهري وجود دارد،بندگان و تکلم اعضا و جوارح به جاي زبان است

 :نویسد بندي ميمقام جمعدهد و سپس در   چند جواب ارائه مي،براي رفع تعارض
آید که هرگاه دهانها مهر شود، مجادله و احتجاج از جانب بندگان   الزم نمي،اینبنابر

ه اعضاي تواند احتجاج بوده باشد، نهایتش به زبان نباشد و ب يچه، م. نتواند واقع شد
 ). ١٤٠ـ١٣٩ ، اربعینشیخ بهایي،(» .دیگر واقع شود، فتدبر

 
 هاي کالمي  عنایت به بحث٨ـ٥

وي در .  شیخ بهایي مشاهده کرد اربعینتوان در هاي کالمي را مي هایي از بحث نمونه
 ،دارد یا اینکه حرام نیز رزق است اختصاص به حالل ،"رزق"خصوص این مطلب که 

ابع  در اصول و کالم، ت، که بیشتر فقهاي اهل سنت ـدارد که جمهور اشاعره بیان مي



 ١٧٩  تحلیل و بررسی روش تفسیری شیخ بهایی

 

 که اصول و کالم ـو معتزله .  اعم است از حالل و حرام"رزق"ایشانند ـ بر این باورند که 
 ،معتزله. نیست اتفاق دارند بر آنکه حرام، رزق  ـ موافق مذهب ایشان است، اغلب،شیعه

الَّذِینَ " ي براساس آیه،یکي از این استداللها.  استداللهایي دارند،براي اثبات نظر خویش
استوار است که در مقام مدح و ) ٢/٣ البقرة،( ".یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ

آید که انفاق  ام، الزم مي باشد از حر اعمّ"رزق"اگر .  نازل شده است،تعریف اهل ایمان
 مقتضي ،ایشان از حرام نیز مقتضي مدح الهي باشد و هیچ شکي نیست که انفاق از حرام

 ). ٢٥٧  اربعین،شیخ بهایي،( مدح الهي نیست
 
 هاي مفید  بندي تقسیمي ارائه  ٩ـ٥

 ذیل ،براي نمونه. بندي مطالب دارد تفسیر، سعي بر تقسیمي  هنگام ارائه،شیخ بهایي
 )١/٧ الفاتحة،( ".صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ ال الضَّالِّینَ"ي آیه

ها یا دنیوي هستند و یا   نعمت،چه.  استنعمتهاي الهي را بر هشت نوع تقسیم کرده
ام یا روحاني  یا موهوبي هستند و یا اکتسابي و نیز هر کد،اخروي، و هر کدام از این دو

 ، نعمت دنیوي موهوبي روحاني.١: تفصیل آن به این شرح است. هستند و یا جسماني
 نعمت .٣ . مانند اعضاء و جوارح، نعمت دنیوي موهوبي جسماني.٢ .مانند عقل و فهم

 نعمت دنیوي کسبي جسماني مانند .٤.  مانند ملکات حمیده،دنیوي کسبي روحاني
 نعمت اخروي موهوبي .٥ .سندیده از قبیل لباس و غیرهچیزهاي په زینت کردن بدن ب

 نعمت اخروي موهوبي .٦ .توبه نباشده  مانند آمرزش گناه که مسبوق ب،روحاني
 ،نعمت اخروي کسبي روحاني .٧ . مانند نهرهاي بهشت از عسل و شیر و غیره،جسماني

د نعمتهاي  مانن،نعمت اخروي کسبي جسماني. ٨ .توبهه مانند غفران ذنوب مسبوق ب
شایان ذکر است ). ٢٩٧، مفتاح الفالحشیخ بهایي، (  اعمال خیر استه بهشتي که منوط ب

 . ها، موجب درك بهتر مفاد آیه براي خواننده خواهد شد بندي  این تقسیميکه ارائه
 
 هاي علوم قرآني   ارائه برخي دیدگاه  ١٠ـ٥

یخ هاي علوم قرآني ش دگاهتوان برخي دی  مي،الي تفسیر آیات قرآن کریمه در الب
فیل ي ضحي و الم نشرح و نیز دو سورهي دو سورهي بارهبراي نمونه، در. بهایي را یافت

ضحي و الم نشرح و نیز ي  آن است که دو سوره،و ایالف، مذهب جماعتي از فقهاء امامیه
و  گرچه جمعي از سلف ،از دید شیخ بهایي. فیل و ایالف یک سوره هستندي دو سوره

قائالن به وحدت ي شیخ بهایي، ادله.  خالف آن است، حقّاماخلف این عقیده را دارند، 
مانند ارتباط معنوي میان دو سوره، کالم اخفش و ي داند؛ ادلهرا ضعیف ميدو سوره 
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 پایاني سوره فیلي  آیهدر آغاز سوره ایالف به) الیالف( ر بر تعلق جار و مجروزجاج دالّ
از دید . کعب بن  و نیز نبودن فاصله بین دو سوره در مصحف ابي،)کولفجعلهم کعصف مأ(

 ارتباط معنوي وجود دارد و حال آن که اختالفي در تعدد ، بین بسیاري از سور،شیخ
 فیل و قریش و نیز ضحي و الم نشرح از ي موجود نیست و سوره،ها بین امت اسالمي آن

،  سخن این دواوالً: نویسد  مي،و زجاج کالم اخفش  در خصوص ردّ،وي. این نوع هستند
به ) الیالف( نعي در تعلق جار و مجرور ماثانیاً در امثال این مطالب حجت نیست؛

 ي بین دو سوره،نبودن فاصلهي باره، درشیخ.  در خود همان سوره نیست"فلیعبدوا"
کعب  نب ید سهوي از جانب ابي بر این باور است که شا،کعب بن پیش گفته در مصحف ابي

 در ،شیخ.  صالحیت معارضه با سایر مصاحف امت را ندارد، این مصحف، به عالوهباشد؛
 و ثقه  تبیان مانند شیخ الطائفه ابوجعفر طوسي در،مورد آنچه جماعتي از مفسران امامیه

 از ائمه ، از ورود روایتي به وحدت دو سوره،مجمع البیاناالسالم ابوعلي طبرسي در 
 روایاتي ،این روایت را نیافتیم و آنچه اطالع یافتیم: نویسد  مي،اند وردهآ) علیهم السالم(

 ظاهرتر ، بر تعدد، داللت بعضي از روایات، بلکه که بر وحدت دو سوره داللت ندارد؛است
 در یک رکعت ، جواز جمع بین آن دو،است و دورترین مطلبي که قابل استنباط است

آن در مشهد موالیمان و ي که به مشاهدهمصاحفي : نویسد وي در ادامه مي. است
 به ، بعضي از آنهاشرفیاب شدیم و) علیهما السالم( ضارالموسي  بن اماممان ابوالحسن علي

)  السالم معلیه( به خط آباء طاهرین آن حضرت ،و برخي)  السالم علیه( خط آن حضرت
فیل و قریش ي  بین دو سوره، در آن مصاحف، چه، است؛ مؤید آنچه بیان داشتیم،است

شیخ بهایي، (  فاصله افتاده است، سوري همانند بقیه،ضحي و الم نشرحي و نیز دو سوره
 ).٣٨٨، العروة الوثقي

 
 تأثیر آراء تفسیري شیخ بهایي بر دیگران. ٦

. خمیني مشاهده کردتوان در آثار امام  هایي از نظرات تفسیري شیخ بهایي را مي نمونه
صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ "ي  ذیل آیه،ي امام خمینبراي نمونه
 شیخ العروة الوثقي از ،هاي الهي کالمي در تفسیر نعمت) ١/٧ الفاتحة،( ".ال الضَّالِّینَ

 ،"لطافت"کند و ضمن تجلیل از این تقسیم سودمند و وصف آن بیان به  بهایي نقل مي
 :گوید  مي،شیخ بهایي. اند  نیافته و در تکمیل و تتمیم آن سخن گفتهآن را کامل

دنیوي و اخروي، و هرکدام از آنها یا موهبتي است و یا : اند هاي الهي دو گونه  نعمت«
 ،مفتاح الفالح شیخ بهایي،(» کسبي، و هر یک از آنها یا روحاني است و یا جسماني
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داند و در تتمیم   مي"حظ متوسطین"خ را هاي برشمرده شی امام خمیني، نعمت). ٢٩٧
نعمت معرفت ذات و : آن سه استي هاي دیگري است که عمده نعمت«: نویسد آن مي

 ). ١٨٦ـ٢/١٨٥خمیني، (»توحید ذاتي، نعمت معرفت اسماء و نعمت معرفت توحید افعالي
 ،هبراي نمون. عالمه طباطبایي، برخي آراء شیخ بهایي را در تفسیر خود آورده است

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ " ذیل آیه
که در  این پنج خصلتي: کند که از شیخ بهایي نقل مي) ٥٧/٢٠ الحدید،( "... .الْأَوْالد

، از نظر سنین عمر آدمي  و ) و تکاثرلعب، لهو، زینت، تفاخر( شریفه ذکر شدهي  آیه
 چون تا کودك است حریص در لعب و بازي  است، ؛ مترتب بر یکدیگرند،مراحل حیاتش

مند به لهو و   عالقه،شود  بندیش محکم مي رسد و استخوان  بلوغ مي که به حدّزمانيو 
ود و  نهایت رسید، به آرایش خشود، و پس از آنکه بلوغش به حدّ  ها مي  سرگرمي

لب پردازد و همواره به فکر این است که لباس فاخري  تهیه کند، مرکب جا  زندگیش مي
و آرایش خود بپردازد، و بعد توجهي  سوار شود، منزل زیبایي بسازد، و همواره به زیبایي 

 آن وقت است که بیشتر به فکر تفاخر به حسب و ؛رسد   کهولت مي به حدّ،از این سنین
 در بیشتر کردن مال و ،کوشش و تالششي  همه، چون سالخورده شدافتد، و  نسب مي

 .)١٩/١٦٤طباطبایي، ( شود   صرف مي،اوالد
 برخي آراء تفسیري شیخ بهایي را آورده ، هم در تفسیر خودسید عبدالحجة بالغي

 ).٦/٢٣٤بالغي، : نکـ ( است
 
  نتیجه

لتنزیل و مشرق الشمسین و اکسیر العروة الوثقي، تفسیر سوره فاتحه، حاشیه بر انوار ا. ١ 
 . از مهمترین آثار تفسیري شیخ بهایي است،السعادتین

 یکي از ،و حدیث) آیات األحکام(  بر مبناي قرآن کریم،ارائه فقه استداللي امامیه. ٢
 .خدمات قابل توجه در آثار تفسیري شیخ بهایي است

 ،فهمند هل زبان آن را مياز دید شیخ بهایي، معناي ظاهري آیات قرآن کریم که ا. ٣
نزول، عام و خاص، ال از طریق علوم عربي، اسباب ،معناي ظاهري. مقصود و مراد است

 از طریق تطهیر نفس از ،معناي باطني. شود ناسخ و منسوخ و امثال آن حاصل مي
پذیر   نفس از طریق مراقبت بر طاعات و ریاضات امکانتربیت غرور و سراي آلودگیهاي 

.  مذهب حشویه است،نیز ابطال اسرار و بواطن. ل ظواهر، رأي باطنیه استابطا. است
 .جمع بین معناي ظاهر و نیز معناي باطن، طریق اهل کمال است
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 ،تفـسیر نیـشابوري    بیضاوي و    انوارالتنزیل زمخشري،   کشاف طبرسي،   البیان  مجمع. ٤
 .از مهمترین مصادر و منابع تفسیري شیخ بهایي است

 ذوق و ابتکار و ، سبب شده است که در ارائه و تدوین مطالب،بهایيجامعیت شیخ . ٥
قرآن به قرآن، استفاده گیري از روش تفسیري  بهره. روز دهد از خود ب،نوعي نبوغ خاص

، بیان دقائق و ظرائف آیات قرآن، دقت )علیهم السالم(از روایات و تقدیم قول معصومان 
هاي روش تفسیري   از ویژگي،هاي مفید بندي تقسیمي فراوان در تبیین مباحث، ارائه

علمي در ها، نوعي نوآوري  نایت به مجموع این ویژگيرسد ع به نظر مي. شیخ بهایي است
 .روش تفسیري باشد
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 قرآن کریم.  ١
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 .ق  ه ١٤١٨
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 .١٣٦٢اعلمي، 
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