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بررسي تطبيقي روش و قواعد تفسيري عالمه 
  بالغي و بنت الشاطي

 1فاطمه احمدي نژاد

 2سيد عبدالرسول حسيني زاده

  چكيده
د و پــیش امروزه شاهد تفاسیر فراوان و متعدّدی از قرآن کریم هســتیم کــه هــر یــک حــاکی از روش، مبــانی، قواعــ

آالء الرحمن و عایشه تفسیر مفسر آن است. از این میان، شیخ محمدجواد بالغی، متکلم و مفسر شیعی، صاحب  یها فرض
بنت الشاطی، محقق و مفسر اهل تسنن، صاحب التفسیر البیانی از مفسران معاصــری هســتند کــه بــر اســاس روش و قواعــد 

و تطبیقی میان روش  یا سهیمقا. در این نوشتار با روشی تحلیلی و توصیفی، اند پرداختهکریم قرآن به تفسیر بخشی از  یا ژهیو 
در تفاسیر نامبرده انجام گرفتــه و مهمتــرین دســت آورد آن، اینکــه ایــن دو اندیشــمند در  برخی قواعد تفسیری این دو مفسر

اده از روایات، تبیــین مفــردات قرآنــی، استفهایی در  اشتراک نظر دارند؛ لیکن تفاوت قرآن به قرآنپایبندی به روش تفسیری 
. همچنــین بــا وجــود شــود یمــهای تاریخی و نوع رویکرد به تفسیر علمی در روش تفسیری آنها مشــاهده  استفاده از جریان

در علــوم ادبــی،  قرآندر قواعد تفسیری قرائت، توجه به ترتیب نزول سور و تفسیر موضوعی، در اصالت و معیار  ییها تفاوت
  .به هم نزدیک و یا اشتراک نظر دارند وم لفظ و بهره گیری از سیاق آیاتماعتبار ع

  
، تفسیر تطبیقی، روش شناسی تفسیر، قواعد تفســیری، آالء الــرحمن، التفســیرالبیانی، عالمــه بالغــی، قرآن: ها کلید واژه

  بنت الشاطی.
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  مقدمه
ردارنده سعادت دنیوی و کریم، کتاب هدایت، حّجت و برهان خدا بر بندگان و درب قرآن

از آن و کشــف مــراد خداونــد اخروی انسان است که بهره مندی از آن، مبتنی بر فهم و تفســیر 
هــای متنــوع و متعــدّدی  ها و گــرایش است. از آنجا که دانش تفسیر دارای مبانی، قواعد، روش

از هــم نی ، امروزه شاهد تفاسیر گوناگونی از فریقین هســتیم کــه در روش، گــرایش و مبــااست
دو مفسر بــزرگ معاصــری هســتند کــه هریــک بــا  بنت الشاطی . شیخ بالغی ومتفاوت هستند

بــر آن اســت  رو . مقالــه پــیشاند پرداختهکریم  قرآنبه تفسیر بخشی از  یا ژهیو رویکرد و روش 
ضمن معرفی این دو مفســر بــزرگ و توصــیف اثــر تفســیری آنهــا، روش و برخــی از قواعــد که 

  .باشدتفسیری آنها داشته  ییان آرام یا سهیمقا وتحلیل و بررسی کرده  تفسیری آنها را

  معرفي مؤلفان و تفسير آنها

  آالء الرحمنعالمه بالغي و تفسير ) الف
شیخ محمد جواد بالغی، متکلم بزرگ اســالمی، از اســتادان حــوزه علمیــه نجــف، پایــه 

. اســترن چهــاردهم هجــری گذار مباحث کالمی و اعتقادی نوین و یکی از اعالم تفسیری ق
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تــا  او .)٨۴۵: ١٣٨٧(عقیقــی بخشایشــی،  هجری قمری در نجف متولد شد ١٢٨٢ وی در سال
ســال در کــاظمین از اســاتید آن عصــر اســتفاده و  ۶ پــس از آن ســالگی در نجــف و ٢۴ســن 

 حوزه علمیه نجف بازگشت به ١٣١٢ال تحصیالت مقدماتی خود را به پایان رساند. سپس در س
: ١٣۶١(استادی،  و به مقامات علمیه عالی نائل آمدس اساتید بزرگ آن روز حاضر شد و در در 

بــه خــوبی بود، فارسی، انگلیسی و عبری را  اش یمادرعالوه بر زبان عربی که زبان  وی .)١٠٩
و از راه تــدریس،  کردجدید احداث  یا مدرسه) و در حوزه علمیه شیعه، ١٢۵: همانآموخت (

حقــایق و و  یشان ممکن بود از اسالم دفاع کــردتا آنجا که برای ا ها کتابر تألیف، ترجمه و نش
مرحوم بالغی در نجف و ســامراء، در محضــر آیــات  .)١٢٨همان:ا( معارف اسالمی را نشر داد

 )،١٣٢٣ (م )، محمدطــه نجــف١٣٢٣(م  )، سید محمد هندی١٣٢٢ (م رضا همدانی: آقا عظام
: همــان( ) تلّمــذ کــرده اســت١٣٣٨(م  حمــدتقی شــیرازی) و میرزا م١٣٢٣(م  خراسانی آخوند
١١٠(.  

گروه زیادی از فضالی آن روز حوزه علمیه نجف، از محضر مرحوم بالغــی اســتفاده و  
صــاحب  )١۴١٣(م  بــه ســید ابوالقاســم خــویی توان یمکه از جمله  اند کردهدر خدمت او تلّمذ 

رانقــدرش را در آن و نظــرات اســتاد گ کــه نــام، یــاد هاشــاره کــرد البیان فی تفسیر القرآنکتاب 
 مجموعــاً از مرحوم بالغی  .)٢٨٣، ٢٠٠-٢٠١، ۶١، ۵٧، ٢٠(خویی، بی تا:  منعکس کرده است

جملــه فقه، اصول، تفسیر، کالم، عقاید و ادبیات برجــای مانــده اســت. از  یها نهیزماثر در  ۶٠
و  الرحله المدرسیه، المصطفی دین الهدی الی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن تفسیر: به توان یم

اشاره  ... و البالغ المبین، انوارالهدی، التوحید و التثلیث، اعاجیب االکاذیب، المدرسه السیاره
شــعبان  ٢٢، در شــب سرانجام پس از یک عمــر بــا برکــت وی .)۶/٣۵٨: ق ١۴٢٠(امین،  کرد
و جهــان  )١٢٢: همــان( د سالگی در نجف اشرف از دنیا رفتدر سن هفتا هجری قمری ١٣۵٢

  اسالم را در ماتمی بزرگ و مصیبتی جبران ناپذیر فرونشاند.
ن را در دو تفاسیر شیعه است که عالمه بالغــی آ نیتر  ارزندهیکی از ، آالء الرحمن تفسیر

های برجسته ایــن تفســیر،  به نگارش درآورده است. از جمله ویژگی سال آخر عمر شریف خود
عصری متجددمآبانــه،  یها شیگرابا  ییها برداشتر قرآنی در برابر ظواهاتقان، اختصار، دفاع از 
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و والیــت ع) ( یعلــهمچون توجه به فضیلت امام (علیهم السالم)  دفاع از شأن و مقام اهل بیت
بقــره)، برگزیــده بــودن  ٢٠٩، ذیل آیه ١/١٨٧بقره؛  ٢٠٨، ذیل آیه ١/١٨۶: ١۴٢٠(بالغی،  ایشان

آل عمران)، اثبات آیــه مباهلــه در حــق  ٣٢، ذیل آیه ١/٢٧٧: همان( خاندان عصمت و طهارت
 آل عمــران)، جریــان فــدک حضــرت زهــرای مرضــیه ۶١ذیل آیه  به بعد، ١/٢٩٠: همان( ایشان

 ٣٣، ذیــل آیــه ٢/١٠٣: همــان( نساء) و ماجرای عهــد غــدیر ١٢به بعد، ذیل آیه  ٢/٣۶: همان(
بــا ذوق فلســفی و عرفــانی و اجتنــاب از  نقرآنساء)، دفاع از احکام فقهی شیعه، پرهیز از تفسیر 

 یها ســورهایــن تفســیر، دربردارنــده تفســیر  .)٣۵: ١٣٨٠(اشــرفی،  ات اســتتمسک به اسرائیلی
و آیه ششم سوره مائده در دو جلد است؛ جــزء  ۵٧فاتحه الکتاب، بقره، آل عمران، نساء تا آیه 

در چهــار فصــل:  شــگفتار قرآنــی مفســرصــفحه آن، پی ۴٩کــه  ؛صفحه اســت ٣٨٣نخست آن 
خاتمــه و هم چنــین دارای یــک  "تفسیر قرآن"و  "قرائت" ،"توحید مصاحف"، "اعجاز قرآن"

صــفحه  ١۴٧منابع تفسیری خود پرداخته اســت. جلــد دوم آن نیــز در معرفی  است که در آن به
اســت؛ یعنــی در کشــف معــانی و  "اجتهــادی"در ایــن تفســیر،  تنظــیم یافتــه اســت. روش وی

 و دارای گرایش فقهــی اســت بهره جسته ، سّنت، لغت و تاریخقرآن ت، از مآخذآیا یها مدلول
  .)۴۴: ١٣٨٠(اشرفی، 

  التفسيرالبياني بنت الشاطي و )ب
در دمیاط مصر به  م ١٩١٣ /ق  ١٣٣١سال عایشه عبدالرحمن، مشهور به بنت الشاطی در 

ی خــود را در رشــته قــرآن را فراگرفــت. تحصــیالت عــالو  عربــیدنیا آمد و نزد پدرش ادبیــات 
به نشر اشعار و مقاالت خود اقــدام  النهضهادبیات عربی دنبال کرد و در دوره جوانی، در مجله 

در دانشــکده ادبیــات  یالدیمــ ١٩٣٩شــد. در ســال "	االهرام"و مدتی منتقد ادبی روزنامه کرد 
در مقطــع  یدالیمــ ١٩۴١(دانشگاه قاهره کنونی) در مقطع لیسانس و در سال  دانشگاه فؤاد اول

فارغ التحصیل شد. سپس در همــان ســال،  ربیفوق لیسانس همین دانشکده در رشته ادبیات ع
از رســاله خــود  یالدیمــ ١٩۵٠تحصیل در همان رشته را در مقطع دکتری ادامــه داد و در ســال 

درباره ابوالعالء معری دفاع کرد. وی سال بعد، در دانشگاه عین شمس قاهره به تــدریس زبــان 
مطالعــات  پرداخت و پس از بازنشستگی در اواخر دهه شصت مــیالدی، اســتاد ربیبیات عو اد
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ایــن  .)٣/٩٢۴: ١۴١٨در شــهر فــاس مــراکش گردیــد (رومــی،  عالی قرآنی در دانشگاه قرویین
سالگی در  ٨۵ش) در سن  ١٣٧٧(آذر  یالدیم ١٩٩٨همکاری ادامه داشت تا اینکه در دسامبر 

  گذشت.
آشنا شد و در مطالعات قرآنی خود  ده ادبیات قاهره با امین خولیدر دانشک بنت الشاطی

به مکتب ادبی مطابق با طرحی که امین خــولی بــه دســت داده بــود، روی آورد و همــواره از او 
متأثر بود، به طوریکه بســیاری از تألیفــات خــود را بــه وی اهــدا کــرده اســت. عایشــه از جملــه 

برداشــت و بلنــدی لی ساختن طرح تفســیر ادبــی، گــام مبرزترین شاگردان خولی بود که در عم
او حدود  .)١۶: ١٣٨٧(طیب حسینی،  ی خود را در قالب این طرح رقم زدمشهورترین آثار قرآن

 نیتر  مهمزبان، ادبیات و تاریخ دارد.  ،قرآن کتاب و مقاله در موضوعات مطالعات اسالمی، ۴٠
 االعجاز البیانی للقرآن الکریم و مسائل، رآن الکریمالتفسیر البیانی للقآثار قرآنی وی عبارتند از: 

  )٩٢۴-٣/٩٢۵: ١۴١٨(رومی،  القرآن و قضایا االنسا، القرآن و التفسیر العصری، نافع بن ازرق
ســال جلــد اول آن در  اســت. شدهدر دو جلد تنظیم  للقرآن الکریم التفسیر البیانیکتاب 

نگــارش  .)١/٩: ١٩۶٢شــه، یعا( ده اســتشبارها تجدید چاپ و  میالدی به چاپ رسید ١٩۶٢
: ١٩۶٨ه، شــیعا( اســتار جلد نخست به پایان رسیده جلد دوم این کتاب پنج سال پس از انتش

، بــه قــرآنام  کوتاه جــزء ســی یها سورهمؤلف در جلد نخست، به تفسیر هفت سوره از  .)٢/٧
در جلد دوم نیز، و  ختهپردا له، عادیات، نازعات، بلد و تکاثرضحی، شرح، زلز  یها سوره ترتیب

علــق، قلــم،  یها ســورهیعنی ، ام یسشش سوره از جزء شامل  به تفسیر هفت سوره کوتاه دیگر
از جزء بیست و نهم پرداخته است. از مجموع این شوره قلم  وعصر، لیل، فجر، همزه و ماعون 

  .شود یمسوره با قسم شروع  هشتسوره انتخابی،  چهارده
  :سدینو  یمدارد. او  یا ژهیو ، بنت الشاطی دیدگاه آنقر در رابطه با قسم در 

ن واو قســمی آغــاز شــده، بــه یاتی کــه بــا چنــیــاق آیآنچه من پس از تأملی فراوان در ســ 
ت از عظمــت یــه خود که حکاین واو از معنی اصلی لغوی و اولیافتم آن است که اینان در یاطم
 است؛ یعنی،افته یدی یبالغی جدده و مفهوم یاد شده خارج گرد یزی است که بدان سوگند یچ

 چیعبارت است از جلب توّجه کامل مخاطب به اموری محسوس و قابــل درك بــرای او کــه هــ
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ل معنوی ئان مسایببرای  ین توّجه سکوی پرشیست؛ تا ایجای جدل و چانه زدنی در آنها ن گونه
رکات حــس ات و مــدیکــه در چهــارچوب حســ بــییان امــور غیای بر ب ا مقّدمهیچالشی باشد و 

  .)٢۴٨: ١۴٠۴شه، ی(عا گنجد ینمبشری 
هر دو جلد تفسیر بیانی را به استادش امین خولی، صــاحب مــنهج تفســیر ادبــی و  مؤلف 

که یکــی بــرای چــاپ نخســت و  دو مقدمه نگاشته بیانی تقدیم کرده است. وی برای جلد اول
دش، همــان روش خــو دیگری برای چاپ پنجم آن است. روش وی در این تفسیر بنــا بــه گفتــه 

است. وی در مقدمه تفسیر خود، اصول و قواعد  یعنی تفسیر ادبی و بیانی ،استادش امین خولی
کــه  کند یممنهج تفسیری خود را که از امین خولی گرفته، به طور خالصه در چهار مورد ذکر 

به صورت موضــوعی بــا استقصــای همــه آیــات مربــوط بــه قرآن ضرورت تفسیر  -١عبارتند از: 
تنظیم آیات و سور به ترتیب نزول، جهت شناخت فضاهای مکانی و زمانی آیــات،  -٢ ؛ضوعمو 

همچنین بهره گیری از روایات اسباب نزول، بدون محــدود کــردن داللــت آیــه بــه مــورد ســبب 
محور قــرار  -۴ ؛ ودر محدوده فهم مردم عصر نزول قرآنتبیین داللت و معنای الفاظ  -٣ ؛نزول

  .)١٠-١/١١: ١٩۶٢شه، ی(عا قرآنصوص دادن سیاق در فهم ن

  روش شناسي تطبيقي تفسير عالمه بالغي و بنت الشاطي
امری روشمند است و مفسر از  قرآنروش هر علمی، از جمله ارکان آن علم است. تفسیر 

، ردیگ یم قرآنزمانی که تصمیم به انجام عملیات کشف و استخراج مراد خدای متعال از آیات 
، منــابع، هــا مالکو از  کنــد یمــ، مسیری ویژه را طــی رسد یمکار به فرجام  تا هنگامی که این

  .)٢۵: ١٣٩١(بهجت پور،  ردیگ یممقدمات و وسایلی مرتبط با موضوع تفسیر یاری 
، استفاده از منابع خاص در کشف مراد جــدی خداونــد اســت؛ قرآنمراد از روش تفسیر  

و اخــتالف در آن، باعــث اخــتالف در کــل  ردیگ یمبه کار  قرآنکه مفسر آن را در همه آیات 
، روایــات، منــابع لغــوی، قــرآنمنابع تفسیر عبارتند از: . )۴٧-۴۵: ١٣٨٢(شاکر،  شود یمتفسیر 

، روش مفســر را در تفســیر آنهــاکه انتخاب هر یــک از  ... منابع تاریخی، علوم تجربی، عقل و
گونه اختالفات را مناهج یا  این. شود یمآیات مشخص کرده و موجب تمایز تفاسیر از یکدیگر 
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. در ادامه به مطالعه تطبیقی برخی از این منابع، در دو تفسیر نامبرده نامند یمتفسیری  یها روش
  .شود یمپرداخته 

 )قرآنبه  قرآندر تفسير آيات (تفسير  قرآناستفاده از . 1

ت جــز اینکــه در نیس یا چاره«معتقد است:  قرآنبه  قرآن عالمه بالغی در رابطه با تفسیر
، تدّبر کنیم تا داللت برخی آیات را با برخی دیگر روشــن کنــیم و در وجــوه داللــت قــرآن قرآن

تفســیر در  قرآن به قرآناستفاده از این شیوه، یعنی تفسیر  .)٣١/ ٢  :١۴٢٠(بالغی، » دّقت نماییم
ــراَط اْلُمْســ«مشهود اســت. چنانکــه در تفســیر آیــه  آالء الرحمن ) بــا ۶ (حمــد/ »َم یَتقِ اْهــِدَنا الصِّ

ور از هــدایت ، به ذکر معانی آن پرداختــه و منظــقرآندر  "هدایت"استفاده از موارد کاربرد واژه
 .١/۶٣ : ١۴٢٠(بالغــی،  داند یم ایصال به مراد با توفیق و تسدید خداوندی در آیه و ظاهر آن را

 ی«همچنین در تفسیر آیه اول سوره نساء: 
َ
قُ یا أ اُس اتَّ ذِ َھا النَّ ُم الَّ

ُ
ک بَّ ْم ِمْن َنْفٍس واِحــَدةٍ  یوا َر

ُ
 ،...» َخَلَقک

کــه  کند یمو چنین استدالل  داند یمرا خطاب به تمامی بشر روی زمین  »یا ایھا الناس«عبارت 
 یُقْل «بر اساس آیه: 

َ
اُس ِإنِّ یا أ ِه ِإَلــ یَھا النَّ ْم َجمِ یَرُسوُل اللَّ

ُ
 )ص() رســول اکــرم ١۵٩(اعــراف/ »عــاً یک

، ١/٨۶ موارد دیگــر:  ٣؛/٢: ١۴٢٠(بالغی،  ها بدون استثنا فرستاده شده است نتمامی انسا برای
  .)۶و  ٣-٢/۴و  ٢٩۴و  ١٢٠، ٩٩

 »بعضــاً القــرآن یفّســر بعضــه «کــه  دانــد یمملتزم به این قول  دائماً بنت الشاطی نیز خود را 
علی رغم  .ات قرآنی استنمود بیشتر این شیوه، در تفسیر الفاظ و مفرد .)١/١٨: ١٩۶٢عائشه، (

را در کشــف مــراد  قــرآنهــر دو اســتفاده از  ولــی ،دارنــد یا جداگانهاینکه هر دو مفسر، روش 
  .اند داشتهخداوند از الفاظ و آیات قرآن ضروری دانسته و سعی خود را بر این مطلب مبذول 

 استفاده از روايات معتبر در تفسير. 2

عصــمت و اهــل بیــت (ص)  روایــات نبــی اکــرمتفسیری را مآخذ یکی از  مرحوم بالغی
 -در روایاتی از جمله حدیث ثقلــین(ص)  پیامبرو معتقد است که (علیهم السالم) معرفی کرده 

خود بــه امــتش اهل بیت عصمت را به عنوان مفسران پس از  -که از دیدگاه فریقین متواتر است
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جایگــاه  تفســیر آالء الــرحمن اســتفاده از روایــات معتبــر در .)۴٣/ ١: ١۴٢٠(بالغــی،  شناساند
  :شود یمروشنی دارد که در اینجا به برخی کاربردهای روایات در این تفسیر اشاره 

 "اقامه برای نماز"چنانکه مراد از  :استفاده از روایات تفسیری برای تبیین و تفسیر آیات -
 ی«در آیه 

َ
ذِ یا أ الة فاغسلیَھا الَّ ) را بــر اســاس روایــت امــام ۶ (مائده/ »وا...َن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلی الصَّ

مــوارد دیگــر: ؛ ١۴٧-١۴۴/ ٢ : ١۴٢٠تفســیر کــرده اســت (بالغــی،  1اقامــه از خــواب )ع(بــاقر 
  .)١٣٢-١٣٣و  ١۶٨-١/١۶٩

ْن یَو ال «چنانکه در تفسیر آیــه  :ه روایات در تأیید برداشت تفسیریاستشهاد ب -
َ
ِحــلُّ َلُھــنَّ أ

ُتْمَن ما َخَلَق اللَّ ی
ْ
ْرحاِمِھنَّ ِإْن ُکنَّ  یُه فِ ک

َ
ِه َو الْ یأ  ) مــراد از کتمــان را٢٢٨ (بقــره/ »ْوِم اآلِْخریْؤِمنَّ ِباللَّ

را شــاهد بــر آن  )ع(، نه کتمان حیض؛ و روایــت ابوبصــیر از امــام صــادق داند یمکتمان حمل 
مــوارد ؛ ٢٠۴/ ١  همان:( 2»بر زن، کتمان حمل هنگام طالق حالل نیست«که فرمود:  آورد یم

  .)١٢٢-١/١٢٣دیگر: 
بسم الله الرحمن «چنانکه در تفسیر  :قرآن غیر معتبر و معارض با کنار گذاشتن روایات -
را رحــیم  "رحیم"را رحمن دنیا و آخرت و منظور از  "رحمن"روایاتی را که منظور از  »الــرحیم
بُّ «و مخالفت آن با صریح آیات:  قرآن، پس از عرضه بر دانند یم 3آخرت ذِ َر ُم الَّ

ُ
ــُم  یْزِجــی یک

ُ
َلک

ْم َرِح  یاْلُفْلَك فِ 
ُ
ُه کاَن ِبک ــْم مــا « )۶۶ (اسراء/ »مایاْلَبْحِر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ

ُ
َر َلک َه َسخَّ نَّ اللَّ

َ
 َلْم َتَر أ

َ
أ

ْرِض َو اْلُفْلَك َتْجرِ  یفِ 
َ
ْمِرِه َو  یفِ  یاْأل

َ
ْن َتَقــَع یاْلَبْحِر ِبأ

َ
ماَء أ ــَه  ْمِسُك السَّ ْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنــِه ِإنَّ اللَّ

َ
َعَلــی اْأل

اِس َلَرُؤٌف َرِح    .)٢/١١۶مورد دیگر:  ؛۵۴ /١ : همان. (داند یم... مردود  و )۶۵(حج/» میِبالنَّ
 یا َبِنــیــ«سوره بقــره:  ۴٠چنانکه در تفسیر آیه  :روایات بر بیان برخی مصادیق آیه حمل -

                                                                                                                   
 قـال  بها عنى ما قلت قال الصالةِ إِلَى قُمتُم إِذا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا عال و جل اللّه قول في) ع( جعفر أبي عن أعين بن بكير عن« 1

 .)1/231؛ مستدرك الوسائل، 1/298ياشي، (تفسير ع» النوم من
(تفسـير عياشـي،   » يعلم ال الزوج و حبلى هي و طلقت إذا الحمل تكتم ان لها يحل ال اآلية في) ع( الصادق عن بصير أبي عن« 2
 .)22/196؛ وسائل الشيعه، 1/115
مجمـع البيـان   » (اآلخـرة  رحـيم  لرحيما و الدنيا رحمن الرحمن قال مريم بن عيسى أن ص النبي عن الخدري سعيد أبو روى« 3

 )1/93طبرسي، 
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تِ ا یَل اْذُکُروا ِنْعَمتِ یِإْسرائِ  ْنَعْمُت َعلَ  یلَّ
َ
ْوُفوا ِبَعْھدِ یأ

َ
ْم َو أ

ُ
وِف ِبَعْھِدُکْم َو إِ  یک

ُ
روایتی از  »َفاْرَهُبونِ  یایأ

درباره امیرالمؤمنین علی  )ص(در آیه را به عقد رسول اکرم  "عهد"که  آورد یم )ع(امام صادق 
 "عهــد"جمله مصادیق از  . وی این تفسیر از آیه را1اند کردهیعنی والیت معنا  ،در غدیرخم )ع(

؛ مــوارد ١/٨٨: ١۴٢٠(بالغــی،  دانــد ینمــگونه روایات را موجــب تخصــیص آیــه  دانسته و این
  .)٣۵۵، ٣٠٧، ١۴٩، ١٢۴، ۶٣/ ١ دیگر: 

آن هم برای رسیدن به فضای نــزول ســوره و  ،تنها از روایات شأن نزول آیات بنت الشاطی
ات اســباب نــزول را یکــی از طــرق روایــ ویبه دست آوردن جایگاه ســور بهــره گرفتــه اســت. 
) و در توضــیح ١٠-١/١١: ١٩۶٢شــه، ی(عا دانــد دستیابی به فضای نزول و تبیین صحیح آیات می

، جایگاه معتبری در فهم ظروفی دارند که مالبــس "روایات سبب نزول": سدینو  یمروش خود 
روایــات ســبب  چنانکه در تفسیر سوره ضــحی، .)٨-٢/٩: ١٩۶٨شه، ی(عا اند هیآو همراه نزول 

و ایــن روایــات را در  کنــد یمــنزول این سوره، حتی روایات ضعیف را با اشاره و مختصــر نقــل 
اســتفاده کــه از ایــن روایــات  یا نکتــهو تنهــا  دهــد یمــتفسیر آیات این سوره بی اهمیــت نشــان 

ن ، نزول سوره ضحی در ایام فترت است؛ که باید این سوره را با در نظر گرفتن فضای آکند یم
  .)١٨: ١٣٨٧طیب حسینی،  ،و نیز )١/٢٣: ١٩۶٢شه،ی(عا دوره تفسیر کرد
اســتفاده  یتــر یقــو بیشتر، بهتر و  بنت الشاطی از روایات نسبت به عالمه بالغی ،بنابراین

، به طوریکه یکی از منابع مسلم تفسیری عالمه بالغی، اســتفاده فــراوان از روایــات بــرای کرده
 ... ، مراد آیات، شواهد تفســیری، تعیــین مصــداق، ســبب نــزول وتفسیر و تبیین مفردات قرآنی

بــر فهــم  یا نــهیقر بنت الشاطی تنها از روایات سبب نزول، آن هم بــه عنــوان  در حالی کهاست؛ 
  مراد خداوند استفاده کرده است.

                                                                                                                   
» عن سماعه عن ابي عبداهللا في قول اهللا عز و جل و اوفوا بعهدي قال بوالية اميرالمؤمنين و اوف بعهـدكم اوف لكـم بالجنـه   « 1

 .)1/431؛ كافي، 1/42(تفسير عياشي، 
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 قـرآن استفاده از منابع لغوي در تفسير و تبيـين داللـت و معنـاي الفـاظ     . 3
 (تفسير لغوي)

، از منــابع تفســیری و لغــوی همچــون قــرآنغی ضمن اینکه در تفسیر مفردات مرحوم بال
و  ١/٧۶: ١۴٢٠طبرســی (بالغــی،  مجمــع البیــان)، ١/١۴٨: ١۴٢٠(بالغــی،  شیخ طوسی التبیان
 مصــباح المنیــر)، ١/٢۴٠: ١۴٢٠(بالغــی،  زمخشــری اســاس البالغــهو  کشاف)، ٢/١٣٩؛ ١۴٨

، ١/٣٢: ١۴٢٠فیروزآبادی (بالغــی،  قاموس اللغه )،١۴٠و  ٢/۶؛ ١/٣٣۶: ١۴٢٠(بالغی،  فیومی
، ١/٧۶: ١۴٢٠(بالغی،  ابن کثیر النهایه)، ١٣٩، ١٣۶، ١١٠، ٩٠، ٢/۶١؛ ٣۵۴، ٣۴٣، ٣۴٠، ٣٣٩
، مبنــای کــار قــرآن... استفاده کرده؛ معتقد اســت کــه در تفســیر مفــردات  ) و٢۴٠، ١۴٨، ١١۴

معتقد است و کاربرد این مفردات است. امفسر، ممارست زبان عربی و تدّبر و اندیشه در موارد 
 ،اوالً  زیــرا؛ نارواســت کــامالً از ســر تعّبــد و تقلیــد  صرف اعتماد بــه ســخن دانشــوران لغــت که

 هــا آن ،اً یــثاناز تتّبع موارد کــاربرد زبــان عربــی اســت؛ برگرفته دریافت شخصی  آنان یها دگاهید 
بــرای اثبــات  یا نــهیقر و شاهد و ده هم خلط کر کاربردهای حقیقی را با موارد مجازی به اغلب 

یل اغلــب و به همین دل اند نکردهکاربرد هر واژه را تعیین  یها تیمز  ،ثالثاً دیدگاهشان ندارند؛ و 
  .)٣٢/ ١ : ١۴٢٠(بالغی،  کنند یمیکدیگر را تخطئه 

را از واژگــان بــه ظــاهر  هــا آنوی دقت خاص دارد تا برای روشن شدن معنــای واژگــان، 
یکی از دالیل عدم تکیه و اعتمــاد صــرف  اوز کند و به وجوه افتراق آنها بپردازد. مترادف متمای

 یهــا تیمز در مشــخص نکــردن  به قول صاحبان لغت و اختالف صاحبان لغت بــا یکــدیگر را
مــّس و " یهــا تفاوتو در ایــن رابطــه بــه ذکــر  )١/٣٢: ١۴٢٠(بالغی،  داند یمکاربرد هر واژه 

او پــس  .)٣٢-١/٣۶: ١۴٢٠بالغی، ( پردازد یمبه صورت گسترده  "توّفی و استیفاء"و  "لمس
، "لمس": سدینو  یم "لمس"و  "مّس "لغویان در معنای  متفاوت و متناقض یها دگاهید از نقل 

مطلق حس کردن » مّس «حس کردن شیء با عضو حساسی از بدن، به قصد احساس است؛ و 
ه بر تصریح برخی اندیشــمندان، رجــوع و بدون قصد احساس را گویند؛ و مؤید این معنا، عالو 

) ٣٣-١/٣٢: ١۴٢٠به عرف، تبادر و پی جویی از مــوارد کــاربرد ایــن دو واژه اســت. (بالغــی، 
، بــه بیــان معنــای »حمــد«همچنین در تفسیر آیه اول سوره فاتحــه، بــرای روشــن شــدن معنــای 



 يو بنت الشاط يعالمه بالغ يريروش و قواعد تفس يقيتطب يبررس  

 

 
ژپوش

طی ی ر 

١۶٩

عــدم توجــه بــه  و اختالف صاحبان لغت بین این سه معنــی را، در پردازد یم» شکر«و » مدح«
  .)۵۴-١/۵۵: ١۴٢٠(بالغی،  داند یماستعمال هر یک از واژگان موارد 

مطابق فهم مردم  قرآنتفسیر بنت الشاطی، تبیین داللت و معنای الفاظ  یها مؤلفهاز جمله 
  :سدینو  یمعصر نزول است. وی در مقدمه تفسیرش در این خصوص 

مواضع ورودش در قرآن است تا به داللــت روش ما در اینجا، استقراء لفظ قرآنی در تمام  
خاص آن دست یابیم و ظاهر اسلوبش را بر تمام نظائرش در قرآن عرضه نماییم، سپس در سیاق 

کل قرآن) آن تدّبر نماییم تا به سّر بیانی و معنای حقیقی آن برسیم؛ در ایــن عام (سوره و آیه) و (
با بررســی کاربردهــای  میکن یمو سعی  میر یگ یمراه، معاجم لغوی و کتب تفسیر را به خدمت 

قول به داللت خاص برای الفاظ قرآنی، سایر دالالت  ... آن، حّس عربی الفاظ را درک نماییم
معجم ویژه و بیــان معجــز  قرآنبلکه مقصود این است که بگوییم  ... کند ینممعاجم را تخطئه 

  .)٧-٢/٨: ١٩۶٨شه، یعا( مخصوص به خود را دارد
 قــرآن فرض ما این است که همان روحیــه و زبــان عربــی، زبــان: «دیگو  یموی همچنین 

، الزم است همان داللت لغوی اصــیلی را کــه حــّس قرآن است؛ بنابراین برای فهم داللت الفاظ
، پیگیری کنیم و از طریق بــه دســت آوردن کاربردهــای مــادی و مجــازی بخشد یمعربی به ما 

برای طــی ایــن مرحلــه : «دهد یماو ادامه  ).١/١١: ١٩۶٢، شهی(عا» لفظ، به معنای اصلی برسیم
 مختلفی که دارد، بررسی و ســپس یها غهیصرا با  قرآن الزم است تمام کاربردهای یک واژه در

یم تا به معنی حقیقی کلمــه تدبر کن ها آن) قرآن(تمام  (آیه و سوره) و سیاق عام در سیاق خاص
  .)همان» (برسیم

آن است که با بررسی و مقایســه مــوارد کــاربرد واژه در تمــام  تالش مؤلف در این فرایند 
واحدی برای واژه مورد نظر برسد که با هــیچ واژه دیگــری متــرادف به یک معنای حقیقی  قرآن

تلقی نشود. وی بر اساس آنچه که بیان کرده است، در دستیابی معنای واژگان به دو امــر توجــه 
بــی؛ دوم: بــه دســت آوردن کــاربرد مــادی و مجــازی دارد؛ اول: بهره گیری از حّس و ذوق اد

عِ یُثمَّ َلُتسئُلنَّ «واژگان. به عنوان نمونه در مورد اول، مؤلف در تفسیر آیه   (تکــاثر/ » میْوَمئٍذ َعِن النَّ
، دارد یمــپــس از آنکــه اقــوال مختلــف مفســران را در ایــن رابطــه بیــان "	نعــیم") درباره واژه ٨
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در یک موضع، متحمــل همــه ایــن معــانی متفــاوت  تواند یم قرآنالی آیا این بیان ع: «سدینو  یم
تأویل و تفسیر شود، (نعلین)  کفشکه نعیم در این آیه به  دهد یمباشد و آیا ذوق خالص اجازه 

: ١٣٨٧طیــب حســینی، و نیــز،  )١/٢١٣: ١٩۶٢شه، ی(عا »؟شود یمهمانطور که به پیامبر تفسیر 
١٩(.  

  سئلونکی«در امر دوم، در تفسیر آیه 
َ
ــاَعِة أ ) در معنــی ۴٢(نازعــات/» اَن ُمْرَســئَھایــَعــِن السَّ

: در عربی به معنی جزئی از وقت است که محــدود در شصــت دقیقــه شــده سدینو  یم "ساعة"
بــرای ســاعه  قــرآن، منظور وقت زمانی حاضر است؛ لیکن به کار رودعهد  "آل"است و اگر با 

به صورت نکره باشد، به معنــی وقــت کوتــاه بــدون دارد و آن این است که اگر  "کاربرد ویژه"
باشد، همیشه به معنی ساعت آخرت  "آل"و اگر معرفه به با دقیقه است مشخص بودن زمان آن 

  .)١۵٩/ ١: ١٩۶٢شه، ی(عا ستا
 قــرآنبه تبیین مفردات قرآنی داشته و به ویژه از شــیوه  یا ژهیو توجه  هر دو مفسر ،بنابراین

، بــه دلیــل روش التفســیر البیــانی؛ لــیکن نمــود آن در انــد بردهژگــان بهــره برای تفسیر وا قرآنبه 
جز این روش در تفســیر واژگــان، از روایــات نیــز ؛ و عالمه بالغی بتفسیری ویژه آن بیشتر است

استفاده کرده است؛ همچنین هر دو مفسر به کتب لغت و نظر دانشوران لغت و مفسران عنایت 
زهای کلمات به ظاهر مترادف، توجه و سعی در یکسان ندانستن آنها و امتیا ها تفاوتداشته و به 

  .اند داشته

 تاريخي در تفسير يها انيجراستفاده از . 4

عالمه بالغی به  گفته است که با خبرگزاری قرآنی خود مصاحبه در حسن عیسی الحکیم
خصــوص  زمانی و مکانی آیــات و جزئیــات آنهــا توجــه بســیاری مبــذول داشــته و در یها جنبه

(بــه  کتاب مقدس مقایسه کــرده اســت یها آموزهرا با  قرآن یها آموزهمسائل مختلف، مبانی و 
  .سایت همشهری آنالین)نقل از: 
اطالعات تاریخی قابل توجهی داشته است، در برخی موارد در  عالمه بالغی از آنجا که 

همچنــین اشــتباهات  و پــردازد یمــآیــه صــحیح  صورت نیاز به ذکر واقعه تــاریخی بــرای تفســیر
. دهــد یمــمورد نقد و بررسی قــرار تاریخی را که از جانب برخی مفسران صورت گرفته است، 
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ــْم طــاُلوَت َمِلکــاً یَو قاَل َلُھْم َنبِ «چنانکه در تفسیر آیه 
ُ
َه َقْد َبَعَث َلک ) اشــتباه ٢۴٧ (بقــره/ ...» ُھْم ِإنَّ اللَّ

طالوت و جالوت را گوشزد و قول صحیح را بیان  تاریخی برخی مفسران در تعیین پیامبر داستان
َل اْذُکــُروا یِإْســرائِ  یا َبِنــی«در تفسیر  .)۴۶: ١٣٨٠اشرفی، و نیز،  ١/٢٢١: ١۴٢٠(بالغی،  کند یم

تِ  یِنْعَمتِ  ْنَعْمُت َعَلــ یالَّ
َ
ْم یأ

ُ
ز فرستاده شدن موسی و سایر بنی اسرائیل، ا یها نعمت) ۴٠(بقره/ ...» ک

 عون، انزال مّن و سلوی، داخل شدن در زمین مقــدس، هــالک دشمنانشــان و، نجات از فر انبیا
ُتوا اْلبُ یَو لَ «... وی آیه  .)١/٨٨: ١۴٢٠(بالغی،  شمارد یم... 

ْ
ْن َتــأ

َ
وَت ِمــْن ُظُھوِرهــا َو یــَس اْلِبرُّ ِبأ

قی کــه گمــان  انــدد یمــ) را کنایه از برخی تشریعات مردم جاهلی ١٨٩(بقره/ ...»  لِکنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّ
(بالغــی،  نیکی است و آیــه درصــدد رّد آن اســتو  "بّر "از پشت خانه داخل شدن،  کردند یم

ــْم َعــْن َشــ«همچنین در آیه  .)١/١۶۵: ١۴٢٠
ُ
ساَء َصُدقاِتِھنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلک ٍء ِمْنــُه َنْفســًا  یَو آُتوا النِّ

ُلوُه َهنِ 
ُ
 اســت کــه مقصــود از آن یا هیــعط "نحلــه": منظور از دیفرما ی) م۴ (نساء/» ئاً یئًا َمرِ یَفک

و بهره بردن زن است. و تأکیدی بر وجــوب دادن صــداق و مهریــه زن، بــه وجــه انتفــاع  انتفاع
بــه  یا اشــارهکه این بیان،  دهد یمباشد برای رهایی او. وی ادامه  یا لهیوساوست، نه اینکه تنها 

رخــی بــه ارث رســیده اســت، و آن اینکــه مــرد، رسوم غلط جاهلی است که هم اکنون نیز در ب
، به مجرد رهایی زن، بــا اینکــه علــم دارد کــه آن ولــی، وجــه دهد یمصداق را به سرپرست زن 

  .)٢/١١: ١۴٢٠(بالغی،  شود یمآن بی بهره  و زن از خورد یممهریه را به ظلم 
  :سدینو  یمرا تاریخ دانسته و  قرآنوی در مقدمه، یکی از دالیل اثبات اعجاز 

از یــک سلســله  قــرآناز جهت تــاریخ، تنهــا بــه خــاطر آن نیســت کــه  قرآناثبات اعجاز  
در  قــرآن پیشین خبر داده است، بلکــه بــه خــاطر ایــن اســت کــه یها نسلحوادث گذشته و از 

بعضی موارد، در نقل تاریخ گذشتگان، با کتب مقدس متداول میان یهــود و نصــاری اشــتراک 
از جانــب نبــی اکــرم و  قــرآناز خرافات و تناقضات آنهاست؛ اگــر دارد؛ و در عین حال خالی 

 عادتــاً ساخته ایشان بود، از آنجا که در عصــر ایشــان، تعلیمــات یهــود و نصــاری رواج داشــت، 
  .)١١-١/٩: ١۴٢٠(بالغی،  ز این مسائل باشدخالی ا ستیبا ینم

ته اســت؛ البتــه بنت الشاطی نیز تفسیر خود را از کلیات وقــایع تــاریخی بــی بهــره نگذاشــ
(همانطور که در استفاده از روایات در تفسیر گذشت) توجه وی به وقایع تاریخی، تنها از منظــر 
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بــرای شــناخت فضــای نــزول و جایگــاه  ها ســورهذکر روایــات اســباب نــزول در ابتــدای برخــی 
بیان شه ییتی از عا؛ چنانکه در ابتدای سوره علق، ماجرای آغاز نزول وحی را در رواهاست سوره

) وی به دنبال تفسیری کوتاه و مختصر، بدون پــرداختن بــه ١۴-٢/١٣: ١٩۶٨عائشه، ( .کند یم
که حوادث در آنها رخ  ییها مکان، ها داستانجزئیات و زیاده گویی ها بوده و لذا به شخصیت 

داده و اموری از این قبیل نپرداخته است؛ چراکــه از نظــر او ایــن امــور در فهــم آیــات شــریفه و 
ِعــیِم «ایت بخشی قرآن نقشی ندارند. چنانکه در تفسیر آیه هد  (تکــاثر/ »ُثَمّ َلُتْسَـُلَنّ َیْوَمِئــٍذ َعــِن الَنّ
؛ مثــل اینکــه چــه کســی ســؤال انــد کردهمفسران در این آیه مبــاحثی را مطــرح : «سدینو  یم) ٨
ایــن  و غیــره. شــود یمــ، در کــدام مواقــف ســؤال شود یم، از چه کسانی سؤال پرسیده کند یم

ه بازخواســت، ئلعجیب است که خود قرآن از بازگویی این امور، به خاطر تمرکز و اهتمام به مس
شــه، ی(عا». انــد پرداختهبه امور جزئــی  سکوت کرده است؛ لیکن مفسران بدان رضایت نداده و

َتئــَك «) همچنین وی در تفسیر آیات ٢٣: ١٣٨٧طیب حسینی،  و نیز، ٢١٠-١/٢١١: ١٩۶٢
َ
َهــْل أ

ُه ِباْلَواِد ا ُث ُموسَی یَحدِ  ُبّ ــُه َطَغــی  اْذَهــْب ِإلــَی   ُطویً  المقدسِإْذ َناَدئُه َر ن  ِفْرَعــْوَن ِإنَّ
َ
ــَك ِإلــَی أ َفُقــْل َهــل لَّ

ْهدِ  َتَزکَی 
َ
ــَک َفَتْخشــَی   َك ِإلَی یَو أ ِبّ َرئــُه اَالَیــَة الْ  َر

َ
ْدَبــَر َیْســَعی کبــریَفأ

َ
َب َو َعصــَی ثــُمَ ّ أ َفَحَشــَر   َفَکــَذّ

ْعلــَی  اَدیَفنَ 
َ
ــُم اْأل

ُ
ک بُّ َنــا َر

َ
ولــَی  َفَقــاَل أ

ُ
ــُه َنکــَاَل اَالِخــَرِة َو اْأل َخــَذُه اللَّ

َ
َمــن  َفأ  »َخشــییِإنَّ فــِی َذاِلــَك َلِعبــْرًة لِّ

را مفصــل نیــاورده و تــاریخ حادثــه را  )ع(، قصــه موســی قــرآن: ســدینو  یم) ٢۶-١۵ (نازعات/
وع آیت کبــری، نکــال آخــرت و اولــی و محدود نکرده است؛ نشأه موسی، رسیدن به فرعون، ن

طغــاینگری اســت، نــه بیــان  سایر جزئیات را معین نفرموده؛ چراکه هدف از این قصه، عبرت از
 )١/١۴٢: ١٩۶٢شه، یعا( »جزئیات

 علمي در تفسير (تفسير علمي) يها دادهاستفاده از . 5

 یهــا دادهفاده از مرحوم بالغی، به تناسب آیاتی که اشاره به علوم طبیعی دارنــد، بــا اســت
ْرِض...  یِإنَّ فِ «تجربی به شرح و تفسیر آیه پرداخته است. چنانکه در تفسیر 

َ
ــماواِت َو اْأل َخْلِق السَّ

ِر َبــیِف الرِّ یَو َتْصرِ  ــحاِب اْلُمَســخَّ ْرِض آلَیاِح َو السَّ
َ
ــماِء َو اْأل ) ١۶۴ (بقــره/ »ْعِقُلــوَن یاٍت ِلَقــْوٍم یــَن السَّ

اســتوائی، قطبــی، را بادهــای "تصــریف الّریــاح"طبیعــی داشــته و مــراد از  یها دهیپداشاراتی به 
ذِ «در تفسیر  نیهمچن .)١۴٣-١/١۴۴: ١۴٢٠بالغی، ( داند یم موسمی و.. ُرُکْم ِفــی یُهَو الَّ  یَصــوِّ
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ْرحاِم کَ 
َ
ســت پرداخته که عضوی از بدن مادر ا"	رحم") به توضیح ۶ (آل عمران/ »شاُء..یَف یاْأل

 .)٢٧٢-٢٧١، ٨١، ١/٧۵؛ موارد دیگر: ١/٢۵۴: ١۴٢٠(بالغی،  شود یمتشکیل که جنین در آن 
ْم  «..حتی در تفسیر آیه 

ُ
) نظریــه دارویــن و امثــال وی را مــورد ١(نساء/ ...» ِمْن َنْفٍس واِحَدة َخَلَقک

  .)۵-٢/۴: ١۴٢٠(بالغی،  دهد یمانتقاد قرار 
نپرداختــه تفســیر علمــی  در عصر جدید، هیچ کس همچون دکتــر عایشــه بــه رّد و انکــار

ت لغــوی، ادبــی و ابه جه ها آنموقف وی در این زمینه، همان دیدگاه امین خولی است. است. 
 .)٢٢١-٢٢٢: ١٩٩۵(امین خولی،  قائل به پذیرش تفسیر علمی نیستندبالغی، و دینی و اعتقادی 
مفسران که آیه را اقوال از ذکر ) پس ٢(علق/ » َخَلَق اْالنَساَن ِمْن َعَلق«به عنوان مثال در تفسیر آیه 

چیزی دورتر از تفسیر این آیه بــه : «سدینو  یم، اند کردهمربوط به چگونگی خلقت انسان تفسیر 
 انــد کردهاســتفاده  یا هیــآعلم جنین شناسی نیست. برخی از علم فیزیولوژی و بیولوژی در فهم 

و ایــن  اند دهینشــنچیزهــایی را  و در میان قوم امی نازل شده است که هرگز چنین یام ینبکه بر 
برای قرآن غیر متصور است که برای مردمان عصر نــزول، آیــاتی را بیــاورد کــه تصــورش را هــم 

کــه در  دنــدیفهم یمــآن چیــزی را  "علــق"از  هــا آننتوانند بکنند، چه برسد به درک و فهم آن! 
یازی به علم جنــین شناســی (کل ما یعلق و ینشب؛ مادیا أو معنویا). و برای فهم آن ن لغتشان بود

 .)١٧-٢/١٨: ١٩۶٨، شهیا(ع »نداشتند!

  بررسي تطبيقي قواعد تفسيري عالمه بالغي و بنت الشاطي
ترین اصول تفسیر هستند. هر کس بخواهد به تفسیر آیات کریمه و از مهم قواعد تفسیری

مبنــای بــدیهیات فهم مراد خدای متعال از آن بپردازد، نیازمند آن است که قواعــد متقنــی را بــر 
برای تفسیر شناسایی کند و شیوه تفسیر  و مسلمات شرعی و ارتکازات عقالییعقلی و قطعیات 

خود را بر آن استوار نماید، تا هم شیوه تفسیری او بی مبنا و استحســانی نباشــد و هــم در مــوارد 
کاهش  اختالف، انتخاب او بی مالک نباشد، و هم با رعایت آن قواعد، خطاهای تفسیری وی

منظــور از قواعــد . )۶٣-۶٢: ١٣٨٨(بابــایی،  شــود تر کیــنزد مــراد واقعــی خداونــد یافتــه و بــه 
ت و شــناخ قــرآن بــه اســتنباط معــانی تــوان یمــکلی است که به واســطه آن،  یتفسیری، احکام
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در ادامه به بررسی تطبیقی برخی از . )١/٣٠: ١۴١٧(سبت، چگونگی استفاده از آن دست یافت
 .شود یمعالمه بالغی و بنت الشاطی پرداخته  قواعد تفسیری

 قرائت. 1

بــر آن نــازل شــده، آن را  قــرآنبر اســاس قرائتــی کــه  داند یماز آنجا که هر مفسری الزم 
عالمه بالغی، فصل سوم از مقدمه تفســیر خــود را بــه بحــث  ،)٧٩: ١٣٨٨(مؤدب،  تفسیر کند

معتقــد  ویهــم اشــاراتی دارد.  "ســبعه احــرف"اختصــاص داده و در آن بــه روایــات "	قرائت"
به هنگام نزول وحــی شــده ص) ( امبریپ، واجب است از آنچه بر قرآن در تحقق تالوت«است: 

 او). ١/٣٠: ١۴٢٠(بالغــی،  »منَزل بر او نیز یک قرائت بیشــتر نــدارد قرآن است، پیروی کنی و
، طبق میل قرآنالوت تا ت دهند یماین روایات اجازه : «سدینو  یم "سبعه احرف"درباره روایات 

  .)١/٣١: ١۴٢٠بالغی، ( »ت تالوت کننده به بازی گرفته شودو خواس
را تنها بــر اســاس قرائــت  قرآنو تفسیر آیات  شمارد ینمتعدد قرائات را به رسمیت  بالغی

ْوُلــوٌد َلــُه ال ُتَضــارَّ واِلــَدٌة ِبَوَلــِدها َو ال مَ «در آیــه "ال تضــارَّ ". چنانکه در رابطه با داند یمجایز  رایج
قرائت معمول بین مردم و نیز در رسم الخط مصاحف، قرائت : «سدینو  یم) ٢٣٣(بقره/  »ِبَوَلِدهِ 
لــذا  .)٢٠٩/ ١ : ١۴٢٠(بالغــی،  »بر اینکه مجزوم به ال ناهیه استبا فتح راء است، بنا "التضار"

 »حتــی َیطُھــرن«آیه . همچنین در تفسیر پردازد یم قرآنبر اساس همین قرائت متداول، به تفسیر 
رن") آن را در مقابل قرائت ٢٢٢(بقره/ ھَّ متداول بــین مســلمانان و مطــابق رســم الخــط  "حتی یطَّ

  .)١/١٩٨: ١۴٢٠(بالغی، کند یمو بر همین اساس تفسیر  داند یممصحف 
کیدی بر تفســیر آیــات، بــر رسد یمبه نظر  ، بنت الشاطی تعدد قرائات را معتبر دانسته و تأ
مشهور ندارد. وی در برخی موارد به تعدد قرائات اشاره کــرده و تفســیر آیــه را بــر  اساس قرائت

َده«. چنانکه در تفسیر آیه دینما یماساس هر چند قرائت، از مفسران نقل  ِذی َجَمَع َمــاًال َو َعــدَّ » الَّ
دون جّمع) و بقیه را ب»(میم«را با تشدید » جمع«) قرائت ابن عامر، حمزه و کسائی از ٢(همزه/
: بــر اســاس قرائــت جمهــور، طبــری در تفســیر آیــه ســدینو  یمــ(جمــع) آورده و » مــیم«تشدید 

یعنی مالش را جمع کرد و از آن محافظت کرد و در راه خــدا انفــاق نکــرد و حــق : «سدینو  یم
» جّمع«؛ لیکن بر اساس قرائت غیر مشهور، فخر رازی معتقد است که »خدا را در آن ادا نکرد
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داللت بر جمع متفرق و پراکنده مال در طول مدت زمانی دارد. وی به نقل » جمع«بر خالف 
؛ مــورد دیگــر: ٢/١٧٠: ١٩۶٨شــه، ی. (عاشــود ینمــو هــیچ ارجحیتــی قائــل اقوال بسنده کــرده 

٢/١٨٣( 

 در علوم ادبي قرآناصالت و معيار . 2

هات ادبی را اصل و معیار قرار داده و توجی قرآنعالمه بالغی در مباحث ادبی و بالغی، 
. چنانکه کند یمهماهنگ باشد؛ در غیر اینصورت آن را رّد  قرآن ، که باردیپذ یمرا در صورتی 

ــذِ «دانسته و  ۴۶و  ۴۴سوره نساء را، معترضه بین آیات  ۴۵آیه  ) را ۴۶(نســاء/ ...» َن هــاُدوایِمــَن الَّ
ذِ «تبیین  وُتوْا َنِص یالَّ

ُ
َن اْلِکَتابیَن أ ذِ «و قول برخی که  داند یم) ۴۴(نساء/ ..». ًبا مِّ  »َن هاُدوا...یِمَن الَّ

مــردود قــرآن ، به دلیل تکّلف و ناســازگاری بــا کرامــت اند دانستهرا خبر برای مبتدای محذوف 
ها َعلی.«.در آیه . )٢/١٣۴: ١۴٢٠(بالغی،  دانسته است ْن َنْطِمَس ُوُجوهًا َفَنُردَّ

َ
ْدباِرها  . ِمْن َقْبِل أ

َ
 أ

 هــم قــرآناز  ی؛ چراکــه در جــای دیگــردانــد یم "علی"را به  "سنطم"تعدیه ) ۴٧(نساء/ ...»
ْع   َلَطَمْسنا َعلی«

َ
؛ مــوارد ٢/١٣۵: ١۴٢٠(بالغــی،  باشد یم "علی") تعدیه آن به ۶۶(یس/ »ِنِھمیأ

  )١١٢و  ٩٩و  ٢/٩۵ ؛٣٢۴-١/٣٢٣دیگر: 
قواعد نحــوی  که بایدرا اصل و داور قرار داده و معتقد است  قرآن بنت الشاطیهم چنین 

ا کــه عرضه نمود، تا هر آنچه را که موافق کتاب الله است، قبول و هر آنچــه ر  آنو بالغی را بر 
هــای علمــای گذشــته در بــاب اعــراب و  نباید تأویــل، بنابراین ؛مخالف آن است، مردود نماییم

در  رآنقــتــرجیح دهــیم؛ زیــرا  قــرآنه و آنها را بر صریح و ســیاق را اخذ کردقرآن بالغت آیات 
اش در اوج قله است و نص محکمی است که کمترین شائبه جعــل  اصالت ادبی و اعجاز بیانی

شــعری ت که دچار تنگناهــای ضــرور  ندارد و همانند شواهد شعری نیست و تحریف در آن راه
به همین جهت  .)١/١١: ١٩۶٢، شهیعا( آن باز باشدشده باشد تا همانند شعر، راه تأویل به روی 

َو «. در تفســیر آیــه کنــد یمــمفسران در قواعد نحــوی را رّد  یها لیتأو طی، بسیاری از بنت الشا
َك َفتَرْ◌ضــییْعِط یَلَسْوَف  در  "الم"قاعــده نحــوی چنــین اســت کــه اگــر  .)۵ (ضــحی/ »َك َربُّ

کی "سوف" ابتــدا  "الم"؛ و اگــر شــود ینمــد داخل برای قسم باشد، بر سر مضارع جز با نون تأ
از این رو، بنت الشاطی توجیه و تأویل مفســران و ادبــا در  .دیآ یمجمله اسمیه  سرباشد، تنها بر 
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این مطلب را به این صــورت آورده، داللــت بــر  قرآنو معتقد است همینکه کرده  آیه فوق را رد
  .)١/١١؛ مورد دیگر: ۴٠-١/۴١: همان(است.  یا قاعدهجواز آن است و خودش 

  اعتبار عموم لفظ، نه خصوص مورد. 3
مرحوم بالغی با پذیرفتن این قاعده و تصریح به آن، معتقد است روایاتی کــه مــورد نــزول 

 یــ«. چنانکــه در تفســیر آیــه زنند ینم یا ضربه، به داللت عام آیه کنند یمآیه را بیان 
َ
ــذِ یا أ َن یَھــا الَّ

ذِ یآَمُنوا ِإْن ُتِط  اطاعت، اطاعــت عامــه  : منظور ازسدینو  یم )١۴٩(آل عمران/ ..». َن َکَفــُروایُعوا الَّ
درباره عبدالله بــن  اند گفتهپس از بیان شأن نزول آیه که  ویا اطاعت در امر جهاد و دین است. ا

این مورد نزول، از جملــه مصــادیق آیــه اســت و آیــه بــه : «سدینو  یمابی سلول یا منافقان است، 
  .)١۴٩، ١٢۴ ،٨٨، ١/۶٣؛ موارد دیگر: ٣۵۵/ ١ : ١۴٢٠(بالغی،  »باقی است عمومیت خود

عمومیــت آیــه را بــه هــم  سبب نــزولکه  کند یمتصریح  بنت الشاطی در مقدمه تفسیرش
که آنهــا قراینــی  داند یم. او اعتبار و حجّیت سبب نزول در تفسیر آیات را از این جهت زند ینم

و اینطــور نیســت  کننــد ینممالبس نزول آیه هستند؛ منتهی عبرت در آیه و عمومیت آن را نفی 
: دیــگو  یموی  .)١٠-١/١١: ١٩۶٢شه، ی(عا ورد نزول از آیه شریفه مراد باشدتنها خصوص مکه 

ســببیت در ســبب نــزول بــه  ...انــد هیآجایگاه سبب نزول، فهم ظروفی است که مالبس نــزول «
و به هر حــال عبــرت در  شد ینمهم نازل  یا هیآمعنی علّیت نیست که بگوییم اگر آنها نبودند، 

، مگــر اینکــه بــا قرینــه بّینــه و یــا شــود یمــفظی است که از صریح نص فهمیــده آیه، به عموم ل
بنابراین،  .)٨-٢/٩: ١٩۶٨شه، یعا( »صراحتی در نّص، متعین در خصوص موضوعی نازل شود

 همان:( ماند یمباقی  ؛ بلکه آیه به عمومیت خودشود ینمخصوص نزول، موجب تخصیص آیه 
پــس از ذکــر اقــوال ســبب نــزول ســوره کــه  "ماعون"ه ) چنانکه، در تفسیر سور ١٨٣و  ٨-٢/٩

درباره ابوسفیان، یا عاص بن وائل، یا ولیدبن مغیره یا ابوجهل و یــا بــه قــول ابــن عبــاس دربــاره 
؛ یعنی این ســوره دربــاره »والعبره علی کّل حال بعموم اللفــظ«: سدینو  یممنافق نازل شده است، 

مانــده و موجــب  این حال بر عمومیت خــود بــاقی هر یک از اسامی نامبرده نازل شده باشد، با
 ).٢/١٨٣: ١٩۶٨ همان:( شود ینمتخصیص آن 
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 بهره گيري از سياق آيات در تفسير. 4

قاعده سیاق و در موارد بسیاری با استفاده از قرینه سیاق، به تبیین  بر اساس مرحوم بالغی
بیان  )۵(حمد/  »ُن یاَك َنْسَتعِ یُبُد َو إِ اَك َنعْ یإِ «در تفسیر آیه . چنانکه و توضیح آیات پرداخته است

که استعانت به دو صورت است و از آنجا که این آیه در ســیاق توحیــد الهــی و تمجیــد  دارد یم
مجد اوست، همین حّجت و داللتی است بر اینکه منظور از استعانت در آیــه شــریفه، بــه معنــی 

 الهــی اســت، نــه اســتعانت بــا وســائل هاستعانت به إله بماهو إله و یــاری از قــدرت ذاتیــه مطلقــ
  ...). و ١٠٨، ۶٣، ٢/۵٩..؛ و ١٣٨، ١٢٢، ٩۴، ١/٨٧موارد دیگر:  ؛۶٠/ ١ : ١۴٢٠(بالغی،

خود را متعهد می دانیم کــه بــه آنچــه نــص و روح : «دیگو  یمبنت الشاطی در این رابطه 
دســت آمــده از نــص  پایبند بمانیم، سپس اقوال مفسران را بر معنای به دهد یمآیه آن را احتمال 

و از اســرائیلیات و آرای بپــذیرد را بپــذیریم کــه نــص آیــه آن را  ییها دگاهیــد عرضه کنیم و تنها 
َفــَال «چنانکه در تفسیر  .)١/١١: ١٩۶٢، شهیعا( »بدعت آمیز دوری کنیم یها لیتأو  نادرست و

به زحمت  "عقبه"ن معنای ن خود را در به دست آورد: مفسراسدینو  یم )١١(بلد/ »اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة 
ْدَرئــَك َمــا اْلَعَقَبــُة َفــكُّ «کــه ســیاق آیــات بعــد  ، در حــالیاند داشتهانداخته و اقوالی را بیان 

َ
َو َمــا أ

ْو..
َ
ا توجــه بــه آیــات بعــد روشــن بــ "عقبه"و معنای  کند یمبی نیاز  ها لیتأو ما را از این  »َرَقَبٍةأ

ْکَرَمُه َو «یر آیات در تفس وی .)١/١٨۵: ١٩۶٢، شهیعا( گردد یم
َ
ُه َفأ بُّ ا اْالنَساُن ِإَذا َما اْبَتَلئُه َر مَّ

َ
َفأ

َمُه فَ  بّی یَنعَّ ْکَرَمنِ    ُقوُل َر
َ
ا ِإَذا َما اْبَتَلئُه َفَقَدَر َعلَ  -أ مَّ

َ
بّی یِه ِرْزَقُه فَ یَو أ َهــاَنن   ُقوُل َر

َ
) ١۶-١۵ (فجر/ » أ

صریح است در اینکه اکرام و نعمت و تضــییق  که سیاق آیات میابی یم: ما با تدبر در سدینو  یم
مت یا بال و تنگی روزی برای انسان هستند تا میزان صبر او هنگام دادن نع ییها شیآزماروزی، 

بنت الشاطی حتــی در  ....) و ٢/١٨٧،١٩١موارد دیگر:  ؛٢/١۵١: ١٩۶٨، شهیاع( مشخص شود
بر اساس سیاق، قولی که آیــات ابتــدایی  سدینو  یماینکه سوره علق اولین سوره نازله است یا نه، 

 )٢/١۴: ١٩۶٨شه، یاع( .، ترجیح دارددانند یمسوره علق را اولین آیات نازله 

  ها سورهترتيب نزول . 5
(و نه ترتیب نزول)  ، بر اساس ترتیب مصحفها سورهیبی منهج عالمه بالغی در تفسیر ترت

بیان مکی یا مدنی بودن و تعداد آیات آن که تفسیر کرده، تنها به  یا سورهاست و در آغاز چند 
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اشاره نکرده که نشان دهنده عدم لــزوم توجــه بــه  ها سورهسوره پرداخته و حتی به ترتیِب نزولی 
  از منظر ایشان است. ها سورهترتیِب نزولی 

تفسیر بنت الشاطی، تنظیم آیات و سور به ترتیب نزول، جهت شناخت  یها مؤلفهیکی از 
از  زمانی آیات است. وی ســعی در شــناخت جایگــاه و ترتیــب نــزول ســور،فضاهای مکانی و 

هرچنــد بنــت الشــاطی در تفســیر دو  .)٨-٢/٩: ١٩۶٨شه، یا(ع طریق روایات اسباب نزول دارد
جلدی خود، براساس ترتیب نزول سور پیش نرفته است؛ لیکن در آغاز سور، به ترتیب نزول آنها 

ی مکانی و زمانی آیات را فراهم نمایــد. چنانکــه طبــق اشاره کرده و سعی دارد شناخت فضاها
: دیــگو  یمــو  دانــد یمــمشهور، سوره قلم را پس از سوره علق و دومین سوره بــه ترتیــب نــزول 

هرچند اگر ترتیب نزول این سوره اشتباه بوده و دومین سوره نازل نباشــد؛ لــیکن بــا ایــن حــال، 
و  به شــناخت فضــای مکــان و زمــان فــرویشمکی است که ما را  یها سورهسوره قلم از اولین 

 .)٢/٣٩: همان( کند یماوایل بعثت هدایت 

 قرآنتفسير موضوعي . 6

، بــه نحــو قــرآن یها ســورههمانطور که در قاعده قبل گذشت، مرحوم بالغی در تفســیر 
ترتیبی، آن هم به ترتیب مصحف پیش رفته و حداقل در این تفسیر، رویکــرد تفســیر موضــوعی 

اشــاره  قــرآنند به تناسب موضوعات در آیات مختلف، به دیگــر آیــات مــرتبط در نداشته، هرچ
ْم  «.چنانکه ذیل تفسیر داشته است. 

ُ
) به ذکر آیاتی که اشاره به ١(نساء/...»  ِمْن َنْفٍس واِحَدة َخَلَقک

-٢/٣: ١۴٢٠(بالغــی،  و خلقت او از ِگل دارند، پرداخته اســت )ع(موجود اول، حضرت آدم 
اصــل در مــنهج تفســیر ادبــی، : «دارد یمــبنت الشاطی در مقدمــه تفســیر خــود بیــان لیکن  ،)۴

تــا در تفســیر  کوشــم یمــو امــروز  ... پردازد یمموضوعی است، که به بررسی موضوع واحدی 
 ، ایــن شــیوه را پیــاده کــنمشــود یمکوتاه که در آنها وحدت موضوع مشاهده  یها سورهبعضی 

  .)١٧-١/١٨: ١٩۶٢شه، یا(ع ...»
تالش وی در این زمینه، بیشتر در تفسیر مفردات قرآنی است، چنانکــه در تفســیر ســوره  

یز، دو آیــه دیگــر بــه آن که راغب در این زمینه آورده اشاره کرده و خود ن یا هیآ، به سه "شرح"
که این تتّبــع مــا را از معنــای  ردیگ یمته و نتیجه سپس به بررسی آیات پنج گانه پرداخ ؛دیافزا یم
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یقین و یعنی هدایت ایمان و نور حق و  ،و به معنای معنوی آن سازد یمدور  "شرح صدر"ی ماد
عالوه بر ایــن، بنــت الشــاطی تمــام آیــات  .)۵٨-١/۶٠: همان( سازد یمسالمت نفس رهنمون 

 واحــد یو سعی دارد با مشخص کــردن موضــوع داند یمیک سوره را دارای وحدت موضوعی 
ن را بر اساس آن موضوع تبیین نمایــد. چنانکــه در ابتــدای ســوره برای هر سوره، تمامی آیات آ

هــم چنــین در مــورد  .)١/٧٩: ١٩۶٢شــه،یا(ع »السوره فی وصــف یــوم اآلخــر«: سدینو  یمزلزله 
  .)١/١٠٣: همان( »: الیوم اآلخرها موضوع«: سدینو  یمسوره عادیات 

  گيري نتيجه
دو مفســر بــزرگ جهــان ز هــر یــک اکــه  شود یمبا توجه به مطالب گفته شده، مشخص 

 و ؛ روش عالمه بالغی، اجتهادی بودهاند بودهکریم  قرآندر تفسیر  یا ژهیو اسالم، دارای روش 
، روایات، لغت، تاریخ و علوم طبیعی بــه بهتــرین وجــه، در قرآناز انواع منابع تفسیری، همچون 

رای تفسیر آیــات، ب و کشف مراد خداوند بهره برده است. روش بنت الشاطی، ادبی بیانی است
کید بیشتری بر لغت و ادبیات عربی داشته؛ از روش  لغــوی و  یها برداشــت، در قــرآنبــه  قرآنتأ

تفسیر مفردات قرآنی استفاده کرده؛ از میان روایات، تنها به روایات سبب نزول بسنده کــرده؛ و 
ی و علوم طبیعــی از نظر خود، به امور جزئی و کم اهمیت در تفسیر، مانند جزئیات وقایع تاریخ

که  دهد یمنشان  آین دو مفسرنپرداخته است. همچنین مطالعه تطبیقی برخی از قواعد تفسیری 
در علوم ادبی، اعتبار عموم لفظ، بهره گیری از ســیاق  قرآناصالت در برخی از موارد، همچون 

و تفســیر  ها ســورهآیات اشتراک نظر دارند؛ و در مواردی مانند قرائــت، توجــه بــه ترتیــب نــزول 
  نظر دارند. موضوعی اختالفات
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  كتابشناسي
 قرآن کریم.

 .١٣٣-١٠٩، ١، مشکات .از زندگی مرحوم شیخ جواد بالغی ییها گوشه ).١٣۶١( .استادی، رضا .١

 .۴٧-٣۵، ۴٨ ،معرفت. گذری بر مبانی، قواعد و روش تفسیری عالمه بالغی ).١٣٨٠( .اشرفی، امیررضا .٢

 بیروت: دارالتعارف. .سید حسن االمین). تحقیق ۶ج ( اعیان الشیعه ).م ٢٠٠٠ق/(١۴٢٠ .امین، محسن .٣

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ).چهارم(چاپ  روش شناسی تفسیر قرآن ).١٣٨٨( .بابایی، علی اکبر و همکاران .۴

 قم: بنیاد بعثت.). ٢ و ١(ج . آالء الرحمن فی التفسیر القرآن ).ق ١۴٢٠. (بالغی، محمدجواد .۵

 قم: آثار نفیس. .تفسیر فریقین ).١٣٩١(. عبدالکریمبهجت پور،  .۶

 .إلحیاء التراث قم: مؤسسه آل البیت .وسائل الشیعه ).ق ١۴٠٩(. حرعاملی، محمد بن حسن .٧

 بی نا. .مناهج تجدید فی النحو و البالغه و التفسیر و االدب ).١٩٩۵/١٣٩٢. (خولی، امین .٨

 قم: مؤسسه احیاء آثار امام خویی.. آنالبیان فی تفسیر القر  ).بی تا. (خویی، ابوالقاسم .٩

سعودی: عربستان  ). (چاپ سوم).٣ج . (اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر ).١۴١٨(. رومی، فهد بن عبدالرحمن .١٠
 مؤسسه الرساله.

ً قواعد التفسیر  ).ق ١۴١٧(. سبت، خالدبن عثمان .١١  سعودی: دارابن عفان.). عربستان ١ ج(. و دراسه جمعا

 قم: مرکز جهانی علوم اسالمی. .تفسیری یها روشمبانی و  ).١٣٨٢(. کاظمشاکر، محمد  .١٢

 تهران: ناصر خسرو. ).سوم چاپ( مجمع البیان فی تفسیر القرآن ).١٣٧٢(. طبرسی، فضل بن حسن .١٣

 .٢۵-١۶، ١١٣، آینه پژوهش .با بنت الشاطی در التفسیر البیانی). ١٣٨٧ود. (طیب حسینی، محم .١۴

 قاهره: دارالمعارف. .چاپ هفتم)( ).١جلد . (التفسیر البیانی). ١٩۶٢(. لشاطیعبدالرحمن، عایشه بنت ا .١۵

 قاهره: دارالمعارف. ). (چاپ پنجم).٢جلد . (التفسیر البیانی ).١٩۶٨. (------------------------  .١۶

 قاهره: دارالمعارف. ).دوم(چاپ  اعجاز البیانی للقرآن ).ق ١۴٠۴(. ------------------------  .١٧

 قم: نوید اسالم. ).چهارم(چاپ  طبقات مفسران شیعه ).١٣٨٧(. عبدالرحیم بخشایشی،عقیقی  .١٨

 تهران: چاپخانه علمیه.. رسولی محالتی اشم دهیستحقیق:  .کتاب التفسیر ).ق ١٣٨٠. (عیاشی، محمدبن مسعود .١٩

 ه.تهران: دارالکتب االسالمی ).چهارم (چاپ الکافی ).ق ١۴٠٧. (کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق .٢٠

 ، اول، قم: دانشگاه قم.، مبانی تفسیر قرآنش ١٣٨٨مؤدب، رضا،  .٢١

 قم: مؤسسه آل البیت. .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ).ق ١۴٠٨(. نوری، حسین بن محمدتقی .٢٢
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