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چکیده
متن کامل تفسیر حکیم ترمذی ،مفسر ،صوفی ،فقیه ،و حکیم سدۀ 3ق ،بر جاای مااماد
است .با این حال ،در آثار گوماگون او بحثهای تفسیری فراوان را مایتاوان یافات .باه
یک معنا حتی میشود گفت عادۀ این آثار تفاسایری بار آیااخ مفت ا

قارآن هساتند.

اثرگذاریِ وی در شکلگیری و تکاملِ آماوه هاای صاوفیامه ،شاناآت آرای تفسایری و
روش او برای فهم قرآن را ضروری میکند؛ همچنان که رویکرد ویژۀ وی به حکاات و
امدیشهها و ع وم باستامی رایج در ماوراءالنهر مگا او به جایگا ع وم بشری در فهم دین،
و سر آآر ،پیشگامیاش در تفسیر موضوعی قارآن و مظریاهپارداهی بارای توویال میا
مست م هاین هستند .وامگهای ،فهام قارآن اه مگاا وی دو سااحت مفت ا

را در بار

میگیرد :ظاهر قرآن و باطنش ،که شناآت هار یاک اه ایان دو محتاار کااربرد روشای
متفاوخ اه دیگری است .بناست که در این مطالعه فقا روش وی را بارای فهام ظااهر
قرآن بکاویم؛ یعنی هاان که در ادبیاخ حکیم ترماذی «تفسایر» آواماد مایشاود و باا
«توویل» یا روش فهم باطن قرآن تقابل آشکاری دارد .بادین منظاور ،کوشاشهاای وی
برای فهم قرآن را در سطوح مفت

الفاظ ،عباراخ ،سور ها ،و کل قرآن باهمثابا متنای

واحدْ باهشناسی و موآوریهایش را در این همینهها مرور آواهیم کرد؛ همچناان کاه بار
شیو های او برای تفسیر موضوعی قرآن کریم توکید میورهیام و بادانهاا مظاری ویاژ
آواهیم داشت.
کلیدواژهها :تفسیر و توویل ،مشترک لفظی ،مورفولوژی اساطیری ،مفهوم حکات ،اشاتقاق
کبیر ،حروفیه ،تاریخِ هبانشناسیِ تاریفی ،تاریخ تفسیر موضوعی.

* دامشیار گرو االهیاخ ،دامشگا

آهاد اسالمی ،واحد گرگان ،گرگان ،ایرانMehrvash@hotmail.com ،
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 .1مقدمه
محتوای ها آثار حکیم ترمذی با یک هدف تنظیم شد است :جستوجاوی حکاات .وی
این حکات را گا در آیاخ قرآن پیدا میکند ،گا در حدیث ،گا در سفن حکیاان ب رگای
ماشناس ،و گا در گاامههمیهای عقالمی دربارۀ آاستگا  ،مسیر ،فرجاام ،و تحاول پدیاد هاا
(حسینی ،بیتا 935 :به بعد) .البته اه دید وی چنین حکاتای باا بحاثهاای مظاری محا
حاصل مایشود؛ ب که بدین منظور باید ریاضت کشاید (حکایم ترماذی ،بایتاا :ر 951 ،9؛
ر  .)116 ،1اینگومه اص یترین مضااون هاا حکااتهاای او میا محاوۀ سا وک اسات
(راتکه 563 :9311 ،به بعد).
در برآی آثار وی مثل الاَنهِیّاخ (← حکیم ترمذی :1003 ،سراسر اثر) بحثهای فقهای
فراوان دید میشود؛ اما در هاانها می هدف اص ی آموهش محوۀ سا وک معناوی در قالا
احکام شرعی است .آثاار مفت ا حکایم ترماذی را بایاد کوشاشهاای مظاری باهمنظاور
بومیساهی روشهای س وک معنوی در فضای فرهنگ اسالمی دامست .مثالً ،موضوع اصا ی
بحث در اثر وی با عنوان االحتیاطاخ ،که امتظار میرود محتوایی اه جنس وَرَع فقهای داشاته
باشد ،آموهش اَشکالی اه «مراقبه» است؛ امری که میتوان با مرور مصادیقی که بارای احتیااط
ذکاار م ایکنااد باهشااناآت (باارای تنهااا ی اک ماومااه ← حک ایم ترمااذی61 -61 :1099 ،
باهشناسامدن اذکار صبح و شام همچون «احتیاط»).
در مقام رویارویی با قرآن هم به آیاخ اه حیاث ارتبااطی کاه باا سا وک عرفاامی دارماد
میمگرد؛ یا بهتر است بگوییم فق به آیاتی مظر دارد که بتاوان باهمحاوی اه آنهاا سا وک و
ریاضت مفس دریافت .وی حتی در آیاتی که محتوای فقهی و حقوقی دارماد ،مکتاههاایی اه
این دست میجوید .برای ماومه ،با استناد به مضاون آی مُشوه (مساء ،)33 :کاه مارد مبایاد اه
هاسر دِلرمیدۀ آود فراتر اه طاعت ظاهری طَ َباد ،مط اوخ آادا اه عاادۀ بنادگان را میا
تاکینی در هاین حد میدامد؛ چه ،اگر معدودی اه اولیا مُستثنا شومد ،عبادخ بیشتر مردماان
اه روی دلبستگی عاطفی میست و آدا هم البته به این ظاهر میکوی صِرف رِضاا داد اسات
(حکیم ترمذی.)910 :9111 ،
او با هاین رویکرد آیاخ متعددی را می که مفساران ،ال ا  ،حااکی اه مسااول روهمارۀ
همدگی دامستهامد ،به س وک معنوی پیومد میهماد .ماثالً ،در سافن اه فوایاد حاج کاه قارآن
میگوید «لِیَشهَدُوا منافِعَ لهم» (حج ،)11 :و آالف بیشترِ مفسران متقادم بار وی کاه اه آیاه
توکید بر فواید مادی حاصل اه تجارخ حج را فهاید امد (برای مجاوعهای اه این دیادگا هاا
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← طبری :9115 ،ر  ،)913-911 ،91آیه را حال بار مناافا اُآارَوی و معناوی سافر حاج
میکند (حکیم ترمذی .)13 :9311 ،به ترتیبی مشابه ،اشارۀ قرآمی به وسوسهگَرامای اه جانس
امسان (ماس )6 :را به مَفسِ آود فرد راجا میدامد (حکیم ترمذی ،بیتا ر.)953 :

 .2طرح مسئله
با مروری گذرا بر آثار حکیم ترمذی میتوان دریافت که تعامل ( )dialecticمتفاوخ او با
قرآن ،در قیاس باا دیگار مفساران ،دساتاورد صِارف ایان اآاتالف رویکارد میسات و
مگرشهای ک ی او به قرآن ،و هم ،روشهای او برای فهم آن بسی باا معااول مفساران،
آاصه عالاان همعصرش ،متفاوخ است؛ امری که تا کنون کمتار توجاه محققاان را باه
آود ج کرد  ،و بدین سان ،کمتر مطالعاهای باا تارکا روی روشهاای تفسایر وی
پدید آمد است.
پیش اه این مهروش کوشید است مبامی مظری تفسیری حکیم ترمذی را بکاود و امتظاار
حکیم ترمذی اه متن قرآن بهمثاب متنی وحیامی ،ماهیت و آصایص این متن ،که اه دیاد وی
تفسیر آن را ضرورتی اجتناخماپذیر میمااید ،و فنون و بایستهها و مناابا چناین تفسایری را
باهکاود .چنانکه در مطالع مهروش باهتفصایل بیاان شاد (مهاروش ،)991-995 :9315 ،اه
مگا حکیم ترمذی فهم قرآن در دو سطح امکانپذیر اسات :فهام ظااهر آن و فهام بااطنش.
حکیم ترمذی بهترتی چنین کوششهایی را «تفسیر» و «توویل» میشناسامد و طبعاً برای هار
یک روشهایی جداگامه در پیش میگیرد.
مطالعا پایش رو را بایاد گاامی در امتاداد کوشااشهاای پیشاینِ مهااروش ت قای کاارد.
میآواهیم در آن با تارک روی شیو های حکیم ترمذی برای «تفسیر» یا هااان فهام ظااهر
قرآن کریم بدامیم که اوالً ،وی چه روشهای موآورامهای را بدین منظور بهکار میگیارد؛ ثامیااً،
مبامی مظری وی برای اعتقاد به کارآیی این روشها چیست؛ و ثالثااً ،حادود و دامنا کااربرد
هر یک اه این روشها ،بههعم وی ،تا کجاست.
بدین منظور ،مفست روشهای حکیم ترمذی برای فهام ظااهر قارآن را در ساه ساطح
مفرداخ ،عباراخ ،و پاراگرافها مارور آاواهیم کارد و روشهاای وی بارای فهام معناای
مفرداخ ،آیاخ ،و سور های قرآن را باه آواهیم شناآت .آنگاا در تح یال رویکارد حکایم
ترمذی به متن قرآن همچون ک ی منسجم ،اه شیو های او برای تح یل مضامین و امگار هاای
قرآمی سراغ آواهیم گرفت.
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 .3تحلیل متن در سطح مفردات
اه حکیم ترماذی ،کاه ع ام باه معناای حاروف را یکای اه شاعبههاای حکاات مایداماد
(حکیم ترمذی ،)361 :9165 ،امتظار میرود مگرشی ویژ باه ک اااخ حاصال اه جااا ایان
حروف داشته باشد .پس الهم است پیش اه شناآت شیوۀ حکیم ترماذی در مطالعا معناای
واژگان قرآن مبامی وی را در تح یل معنای ریش حروف باهکاویم.

 6.9جایگاه حروف در عالم هستی
حکیم ترمذی میگوید حروف الفبا دربردارمدۀ ها ع ومامد؛ هیرا اساای مفت االهی ،کاه
ریش ع مها را در آود جای داد امد ،با هاین حاروف سااآته مایشاومد (حکایم ترماذی،
 .)905-903 :9161برای فهم این سفنان حکیم ترمذی و است اماخ آن در دساتگا معرفتای
وی باید مبناهای معرفتشناآتی او را بهدرستی دریافت؛ مبناهایی که سفت متوثر اه بااورش
به اثربفشی جادو هستند.
او هرگ مبامی مگرش آود به حروف را منسجم بیان مداشته است ،اما مایتاوان بار پایا
گفتارهای پراکند اش دریافت که استداللی شبیه این را در ذهان مایپروراماد اسات (بارای
شواهد این فرضیه ← مثالهای مفت در فصلهای بعد) .9 :هر یک اه موجاوداخ جهاان
اثری اه آثار وجودی آداومد است؛  .1آداومد این آثار را با سفن آود بهوجود آورد است
(← بقر « ،991 :کُن فَیَکون») و تدبیر میکند؛ یعنی هم ایجاد این موجاوداخ هام تصارفاخ
بعدی در آنها متیج ع م آدا به اساا آنهاست؛  .3اگر دیگری می بفواهد چنین تصرفی در
هستی کند ،با برآورداری اه ع ای مشابه میتوامد؛  .5شیوۀ تصرف در این موجوداخ ،یعنای
هاان کاری کاه قارار اسات باا ع ام کارد ،جاادوی مُساری ( )contagious magicاه طریا
مام هاسات؛ یعنای شاناآت ماام موجاوداخ مفت ا و کوشاش بارای توثیرگاذاری بار آن
موجوداخ اه طری تصرف بر مامشان؛  .6اِسمِ موجاوداخ کاه اه اهام آثاار وجاودی ایشاان
است ،هاه اه حروف الفبا پدید میآید؛  .1برای آگاهی اه ایان اسااا ،باهمنظاور تصارف در
آنها ،باید معنای تک تک حروف را دامست؛ هیرا هر یک اه حروف الفبای عربی تاکواژماد
و اه آود معنا دارمد .با آگاهی اه معنای تک تک حاروف یاک واژ  ،اعام اه اصا ی و هاواد،
میتوان دریافت واژ ای که اه جاا آن حروف حاصل میشود ،چه معنایی دارد.
بهبیان دیگر ،کوچکترین واحد معنادار هبان اه مگا وی حروف الفباست .هر یک اه ایان
حروف معناهایی رم ی دارمد که آدا برایشان مهاد است .با کنار هم جاای گارفتن حاروف
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اص ی و هاود معنایی برای هر ک اه شکل میگیرد کاه وجاه جاعای میاان معناای حاروف آن
است .پس با شناآت معنای هر یک اه این حروف مایتاوان معناای ک ااه را دریافات .فایادۀ
چنین تالشی می تصرف در هستی است (می ←  .)Sviri, 1001: 193-193البته ایان فقا یاک
سطح اه فهم معنای ک اه است .سطوح دیگر معنای ک اه با روشهای دیگر فهم آواهند شد.

 2.9معانی رمزی حروف
به باور حکیم ترمذی ،ع م به معنای تک تک حروف اه شُعَ ِ حکات و را های شناآت
باطن هستی است ،مصی هر حکیای مایشود ،و با موهبت االهی تنها به آاصانِ اَصفیاء
میرسد (حکیم ترمذی .)903 :9161 ،گرچه هرگ بهصراحت معنای ها حروف را
برمایشارد ،میتوان اه توضیحاخ وی دربارۀ ک ااخ مفت  ،اشاراتش به معنای آنها را
استنباط کرد.
اه جا ه در تح یل معنای حرف توکید «اِنَّ» برای هر یک اه دو حرف ال و مون و هم
برای تکرار مون معنایی قاول میشود .میگوید که ال معنای «عِااد» و مون معنای قوام و
ثباخ میدهد .وی در تفسیر «اِن الکافِرون اِالّ فی غُرور» (م ک )10 :می «اِنْ» را بر هاین
اساس معنا میکند که دربردارمدۀ دو حرف فوق بدون تکرار مون است (حکیم ترمذی،
 .)905 :9161برای معنا کردن ریش قرآمی رباعی م ید «اطاونّ» می هاین شیو را بهکار
میگیرد و مون مُشَدَّد را در آن حرفی هاود برای تقویت معنا میشناسامد (هاان.)999 :
اه مگا وی ،بهترین شیو برای تفسیر حروف مقطعه می هاین است (حکیم ترمذی،
 .)10-11 :1001بدین سان ،در تفسیر آی مفست سورۀ یومس میگوید ال رم ی برای
آالء آداست ،الم مشان لط آداست ،و راء می رأفت او (حکیم ترمذی.)333 :9165 ،
ظاهراً این تفسیر حاصل مظریهپرداهی آود وی بود است؛ چراکه مفسران رم گرای بعدی
همچون سُ َای ( :1009ر  )113 ،9می آن را به مقل اه آود وی مقل کرد و موآذ دیگری
برایش سراغ مداشتهامد.
فراتر اه این قبیل کوششهای پراکند  ،وی در کتاخ لور االمور بابی مُفصل را به بحث
اه معامی رم ی حروف پرداآته است (ص  11به بعد) .در آن باخ ،مثالً دربارۀ ضایر «هو»
در مقام وص آداومد میگوید هاء آن به معنای هدایت االهی است و واوش به معنای وَلَه
( ...ص  ،)19یا مثالً ،در «اَلَستُ بِرَبِّکُم» (اعراف )911 :برای ال معناهایی آاص در مظر
میگیرد (ص .)11
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شیوۀ او برای را جستن به معنای حروف می درآور توجه است .مایکوشاد باا کشا
مؤلفههای معنایی مشترک در واژ هایی که آن حرف را چون حرفی هاود یاا اصا ی در آاود
جای داد امد ،به معنای ماادینش را جویاد .ماثالً ،بارای فهام معناای عاین و راء و فااء در
«عرف» سراغ ریشههای دیگری میرود که این سه حرف را همچون فاء الفعل در بار دارماد
(حکیم ترمذی ،بیتا خ .)61 :ماوم دیگر اه این قبیل معنای حاء و باء در «حُ ّ» اسات کاه
حکیم ترمذی میگوید معنای حاء با حیاء و حیاة و حکات و ح م تناظر دارد و معناای بااء
می با بِرّ و بَهاء .پس حُ چی ی است که ق را احیا میکناد و (اه آنجاا کاه ق ا مرکا
معرفت است) سب معرفت میشود (و در آن حیا و حکات و ح م را مییابد) ،ساسس بِار
آدا به فرد ارهامی میشود و سرآآر چنان فرد بَهیّ میشاود کاه آداوماد باا او بار مالواک
مباهاخ میکند (حکیم ترمذی.)993-991 :1001 ،
گا در تویید شواهد و استنباطاخ آود به شواهدی قرآمی و روایی می توسل
میجوید .مثالً توضیح میدهد که در مام فرعون فاء مااد فراق و تفری است و راء مااد
رُکوخ و رُکون ،عین دال بر ع و است ،واو بر وَیل ،و مون بر مار (هاان .)16-15 :پس
هر گا این حروف جاا شومد ،بر کسی داللت آواهند کرد که اه دینش فراق جست،
میان بنیاسراویل تفرقه افکند ،به پستی گرایید ،بر مَرکَ ِ هوای مفس مشست ،و در برابر
آدایش برتری جست .سسس میگوید این برتریجویی هاان است که آدا دربار اش
میگوید« :اِنَّ فِرعَونَ لَعالٍ فی االَرض» (یومس ،)13 :یا آود وی گفته است «انا ربکم
االعلی» (ماهعاخ .)13 :در تفسیر «عَ اهیل» ،اسم اب یس ،می به ترتیبی مشابه توضیح
میدهد مام وی مرک است اه «ع اه» و «ایل» .ع اهِ چهارحرفی اه «العزة» برگرفته شد
است که پنج حرف دارد؛ بدینسان ،هاان اوصاف در مام وی می بهمحوی متفاوخ
موجود است .آنگا با استناد گسترد به اوصاف قرآمی اب یس برای مستندساهی فهم
آود اه مام وی میکوشد (حکیم ترمذی .)13-13 :1001 ،شیوۀ برآورد وی با مامهای
االهی مثل اهلل و هو ،مام ابراهیم ،ک ا توحید (ال اله اال اهلل) و مواردی اه این دست
هاین است.
میتوامیم اه حکیم ترمذی امتظار داشته باشیم با کاربست گستردۀ این روش معناای تاک
تک حروف را مشفص کند .با این حال ،هم در آن باخِ مفصلِ پیشگفت لور االماور و هام
در اثری مثل تحصیل مظاور القرآن ،که در آن تح یل ریش ک ااخ شیو ای رایج است ،کامتار
میتوان کوششی برای توسع کاربست ایان روش و تطبیا ریشاههاای ک اااخ باهمنظاور
شناآت معامی حروف و کش معنای ریشههای مجهول مشاهد کرد .شاید این بدان ساب
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است کاه چناانکاه آاودش میا تصاریح مایکناد ،معناای ک اااخ را اه اسارار مایداماد
(حکیم ترمذی )903 :9161 ،و بر این پایه مایآواهد که در این همینه بیش اه حد پیش رود.
اینچنین است که گا شیوۀ هبانشناسام حکیم ترمذی را «هبانشناسای اسااطیری» لقا
داد امد ( .)Sviri, 1001: 103می  ،چنانکه مشهود است ،شیوۀ وی بسی به تفکار پیاروان فرقا
حروفیه م دیک است .گویی دارد امدیشههایی را که حروفیه در سدۀ  1ق به بعد پی گرفتناد،
به شک ی بدوی عرضه میکند (برای مظری حروفیه ← .)Bausani, 9116: 600

 9.9کشف معنای کلمات بر پایۀ معنای حروف
حکیم ترمذی در مرح بعد میکوشد معنای مفرداخ قرآن را با تکیه بار معناای حروفشاان
تفسیر کند .میتوان اصول بنیادین روش وی را چنین برشاارد :اوالً ،واژ هاایی کاه حاروف
اص ی آنها یکی است و هاان حرفها را به شکل جابهجا در آودشان جا داد اماد ،معناایی
مشابه دارمد .مثالً ،معنای اب یس که سین و الم و باء را در بر دارد با س یکی است و اب یس
را بدان سب چنین گویند که آیر اه وی س شد است (حکایم ترماذی ،)51 :1001 ،یاا
مثالً ،معنای رَخّ و بِرّ مشابه است (هاان ،)11-16 :یا مثالً ،منسک ،هاان مسکن است؛ یعنی
جایی که فرد بتوامد احساس آرامش کند (حکیم ترمذی30 :9161 ،؛ می برای دیگر ماوماههاا
← هاان 39 :مشابهت معنای تاخ و باخ ،شکر و کشر ،اطاع و اعطی ،و مدم و مدن).
این شواهد مشان میدهد وی حدود یکصد سال پیشتر اه اِبنِ جِنّی (د  311ق) باه پدیادۀ
اشتقاق کبیر در هبان عربی پی بارد اسات .گفتاهاماد عالااان اشاتقاق تاا پایش اه ابان جنای،
صورخهای حاصل اه ق واژگان یک ریشه را به معنای واحد باهمایگردامد اماد و مفساتین
کس که چنین کرد ابن جنی است (فرهامه .)93 :9311 ،ظاهراً ابن جنی آودش می میپنداشاته
که بنیانگذار این روش ابوع ی فارسی (د  311ق) است (ابنجنی ،بایتاا :ر  .)933 ،1باا ایان
حال ،بهمظر میرسد باید حکیم ترمذی را پیشگام بحث دربارۀ اشتقاق کبیر دامست.
ثامیاً ،هر چه تعداد حروف اص ی مشترک در دو واژ بیشتر باشد ،معنای آن دو به هم
م دیکتر است .برای ماومه ،در تفسیر معنای «ریاضت» میگوید راض و رَضَّ که تنها با هم
در تففی یا تشدید حرف ضاد فرق دارمد ،هر دو اه یک ریشه و به معنای شکستنامد.
بدین سان ،برای شکست اب ار و آالخ اه مشتقاخ «رَضَّ» استفاد میشود و در شکست
آُ قیّاخ فرد اه مشتقاخ «راضَ» (حکیم ترمذی33 :9113 ،؛ برای دیگر ماومهها ←
حکیم ترمذی 39 :1005 ،شباهت معنای شهوخ و اهتشاش؛ حکیم ترمذی ،بیتا ،ال 61 :
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تکرار هاان بحث؛ حکیم ترمذی 911 :9111 ،شباهت کدح و قدح؛ حکیم ترمذی:1005 ،
 51شباهت وسی ه و وصی ه؛ حکیم ترمذی 106 :9311 ،شباهت نیّة با مشتقاخ ماء ینوء؛
حکیم ترمذی 901 :1001 ،شباهت ماعون و مؤومه؛ حکیم ترمذی931-931 :1003 ،
شباهت سُکر با سَدّ؛ حکیم ترمذی 59 :9161 ،شباهت ذکر با رک ).
ثالثاً ،شاار حروف بر معنای واژ مؤثر است .او در تح یل معامی رما ی ک اااخ هااوار
بدین توجه مشان میدهد که هر ک اه چند حرف دارد و بعد ،براسااس تسااوی حاروف دو
واژ حکم به تشابه معنایشان میکند .مثالً ،در تفسیر آی مور (مور )35 :معنای هیتون و طاوبی
را به حکم آن که هر دو چهار حرفی هستند ،م دیک میدامد (حکیم ترمذی.)900 :9311 ،
این اصل اقتضا میکند با اف ود شدن هر حرف هاود به واژ  ،معناایی هیااد در آن پدیاد
آید؛ معنایی که به محوی ماادین در ضان آن حرفِ اف ود جاا گرفتاه اسات .اه هااین رو،
حکیم ترمذی در توضیح مفهوم «هیتون» در آی پیشگفته ،هیادتی مون در آآار ک ااه را دال
بر معنای «مور» میدامد و بر پای مشابهتی که میان معناای هیتاون و طاوبی فارض مایکناد،
میگوید هیتون مذکور در این آیه شاآهای اه شجرۀ بهشتی طوبی است که ماور االهای اه آن
ساطا میشود (هاان).

 3.9اصل عدم اشتراك لفظ
تنی چند اه عالاان متقدم بر حکیم ترمذی ،در بحث اه معنای ک اااخ قارآن کوشاید اماد
واژ ها را با تکیه بار بافات معناا کنناد .بادین ساان ،گاا بارای یاک واژ چنادین معناا
برشارد امد .این قبیل تالشها در آثار متعاددی باا عناوان «الوجاو و النظااور» یاا «مظااور
القرآن» ج و گر شد است (برای فهرستی اه آنها ← بحیری 335 :9390 ،به بعاد) .طبعااً
رویکرد تشتتگرای اینان با شیوۀ حکیم ترمذی ،کاه بارای هار واژ باا تکیاه بار معادود
حروف آن تنها یک معنا بهدست میدهد ،متفاوخ است .وی هرگ مایتوامد بساذیرد یاک
لفظ میان چند معنا مشترک باشد (برای شباهت این رویکرد به شیوۀ عالم لغوی یک مسال
بعدش ،ابن درستویه ← عبدالعال.)930-931 :9391 ،
حکیم ترمذی تحصیل مظاور القارآن آاود را در مقاد اثاری اه هااین قبیال مایمویساد
(حکیم ترمذی .)91 :9161 ،اثری که آود اه ماؤلفش ماام ماایبارد و گاا احتااال داد اماد
الوجو و النظاور مقاتل بان سا یاان (د 950ق) یاا مظااور القارآن هاارون بان موسای اَعْاوَر
(د 910ق) باشد (شاذلی ،بیتا991 :؛ جیوشی .)100 :9309 ،میتوامیم اصال آن کتااخ را بار
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پای مقل قولهای حکیم ترمذی باهساهی کنیم .در آن صاورخ آاواهیم دیاد واژ هاایش اه
حیث کاستی و ف ومی با واژ های مندرر در هر دو اثر فوق و هم التصاری یحیی بن ساالم
(د  100ق) فرق دارمد (جدول  .)9پس هیچیک اه این چند ماوما کهان باهماماد تاا عصار
آود را مایتوامیم هاان کتابی فرض کنیم که حکیم ترمذی در اآتیاار داشاته اسات .بااری،
حکیم ترمذی در این اثر (ص  )91تصریح میکند ها واژ هایی که مؤلا ماشاناس مظااور
القرآن بر چند معنا حاال کارد اسات ،معناای واحادی بایش مدارماد؛ گرچاه مفساران در
بافتهای متفاوخ با الفاظ مفت فی توضیحشان داد امد.
جدول  .6مقایسۀ آثار متقدمان دربارة نظائر القرآن با اثر مبنای کار حکیم ترمذی
واژ های اآتصاصی اثر مقاتل در قیاس با دیگر آثار

الحسنة و السیئة ،خوف ،علم...
(← مقاتل :9311 ،ذیل هاین عناوین)

اآتصاصاخ اثر هارون بن موسی اعور

سریا ،ظ م ،ظ ااخ ←( ...هارون :9301 ،ذیل عناوین)

واژ های مشترک دو اثر فوق که در اثر مبنای حکیم
ترمذی میست

الحسنة و السیئة ،فلوال ،لما ،ظلمات ،الظلمات و النور ،االمر،
الحسنی ،الحسنة و السیئة ،ظلم
(مقاتل :9311 ،می هارون :9301 ،ذیل هاین عناوین)

اآتصاصاخ اثر مبنای حکیم ترمذی
که در آن دو میست

آَبت ،الرَّدَی (← حکیم ترمذی ،تحصیل ،ذیل عناوین)

اآتصاصاخ اثر یحیی بن سالم

ایمان ،الحسنة و السیئة ،الحسنی ،حَسَناً ،امام...
(← یحیی :9111 ،ذیل هاین عناوین)

اآتصاصاخ اثر مبنای حکیم ترمذی
در قیاس با اثر یحیی بن سالم

کَتَ َ ،وَکیل ،حَرَر ...
(← حکیم ترمذی ،تحصیل ،ذیل عناوین)

مفستین مثال بحث حکیم ترمذی (ص  ،)10-91واژۀ «هُدی» هاان است که در الوجاو
و النظاور مقاتل بن س یاان ( )10 :9313برایش هجد معنا ذکر میشاود و اثاری کاه حکایم
ترمذی در اآتیار دارد و مقدش میکند ،معنای موهدهای را هم اف ون بر ها آنهاا در آاود
جای داد است .حکیم ترمذی آالف مقاتل تصریح میکند واژۀ «هُدی» تنها به معناای میال
است؛ هاان که در عبارتی مثل «اِنا هُدنا اِلَیک» (اعراف )956 :میتوان دید؛ عبارتی که اه دیاد
او یعنی «ما به تو مایل شدیم» .آنگاا مایکوشاد هاا آن معاامی ماوهد گاماه را باه هااین
باهگردامد (حکیم ترمذی .)13-91 :9161 ،باه هااین ترتیا  ،در توضایح مفهاوم واژۀ کُفار
میگوید که آالف هعم آن مؤل یک معنا بیش مدارد و صارفاً باه معناای پوشاامدن اسات
(ص  .)16-13در دیگر موارد می چنین عال میکند .او گا سعی میکناد بارای باهگردامادن
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معامی واژ در بافتهای مفت به یک معنا اه توویالخ حِکای و روایای میا بهار جویاد
(برای ماومه ← حکیم ترمذی 51 :9161 ،بحث وی دربارۀ رابط صالة با ذکر؛ می ← هااان،
 11-13معنای «امت» و اسباخ حال این وص بر ابراهیم (ع) و دیگر موارد مشکل فهم).
طبعاً وی برای باهگردامدن معناهای مفت یک لفظ به اص ی واحد میاهمند آن است کاه
عِالقاخ و مشابهاتی میان استعااالخ مفت هر واژ بیابد .بادین ساان ،بایاد امتظاار داشاته
باشیم وی برای تبیین این کاربردها اه مظری مَجاه مدد جوید .با این حاال ،وی هرگا چناین
مسیری را مایپیااید؛ مه تنها اه آن رو که هنوه مظری مَجاه که در آثار عالااامی عِراقای مثال
جاحظ (د 155ق) و ابن قُتَیبه (د 116ق) مطرح شد (← ابوهید 13 :9116 ،به بعاد) ،چناان
فراگیر مگشته است کاه حکایم ترماذی را در آراساان متاوثر کناد؛ کاه چاون وی در هاا
استعااالخ هبامی چنین مجاهی را میجوید؛ مجااهی کاه عباور اه معناای مااادین ک ااه و
رسیدن به معنای مشفص تک تک واژ های مُستعال در کالم بدون آن امکانپذیر میست.

 .4تحلیل متن در سطح عبارات
موآوریهای روششناآتی حکیم ترمذی در تفسیر قرآن به شیو های ابداعی او برای کااوش
در معنای مفرداخ محدود مایشود .وی در تح یل معنای عباراخ و جاالخ حاصال اه ایان
مفرداخ می شیو هایی درآور توجه دارد.

 6.3چیدمان مفاهیم در آیه
وی گا در محوۀ ترکی واژگان و چیدمان ک ااخ آیه مکتهها مایجویاد .ماثالً ،در بحاث اه
آیاخ  33-39سورۀ اح اخ (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکرُوا اللَّهَ ذِکرًا کثِیرًا وَسَبِّحُوهُ بُکرَة وَأَصِ یلًا هُ وَ
الَّذِی یصَلِّی عَلَیکمْ وَمَلَائِکتُهُ  )...اه امر به ذکر و ساسس یاادکرد ساالم آادا بار مؤمناان چناین
میفهاد که وجوخ ذکر پیومدی مستقیم با هاین دارد که آدا مفست بنادگامش را باه تحیات
گرامی داشته است و اکنون باید آنها می در مقام جبران برآیند (حکیم ترمذی.)995 :1005 ،
همچنین ،در بحاث اه «خُذ مِن اَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَ تُزَکّیهِم بِها وَ صَلِّ عَلَیهِم اِنَّ صَالتَکَ
سَکَنٌ لَهُم» (توبه )903 :با مظر به ترتی یادکرد مفاهیم صدقه ،تطهیار ،ت کیاه ،و دعاا ،درگیار
این ساؤال مایشاود کاه چارا پیاامبر (ص) ماومور اسات هنگاام دریافات صادقاخ بارای
آورمدگامشان دعا کند .میگوید اه آنجا که افراد مال آود را بسای دوسات مایدارماد و دل
کندن اه آن برایشان سفت است و در چند جای قرآن هم بدین اشارخ رفته به پیاامبر (ص)
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توصایه مایشااود چناین کنااد؛ ب کاه دل کنادن اه مااال برایشاان ساااد شاود و آرام گیرمااد
(حکیم ترمذی.)916-915 :1005 ،
وی گا میآواهد با تح یل چیدمان واژ ها پیومد میان معامی را دریابد .برای ماومه،
در اثباخ این مدعا که میل به مقاماخ واالی عرفامی به جِدّ و جَهد میست و با توفی
حاصل میشود ،به «وَجَدَکَ ضاالًّ فَهَدی» (ضحی )1 :استناد میکند .استدالل وی بر
چیدمان عبارخ استوار است؛ عبارتی که در آن ط آدا و جستوجویش بر هدایت
فرد مقدم شد است .میگوید یافتن فرد همامی معنا دارد که مفست او را ط کنند؛ پس
پیامبر (ص) ،مُفاطَ ِ آیه ،بهمثاب ولیّ آدا اول ط شد و سسس هدایت شد است
(حکیم ترمذی.)301 :9165 ،
به ترتیبی مشابه ،در بحث اه آی مشوه (مساء ،)33 :با استناد به تَرتُّا ِ هجاران بار مشاوه
متیجه میگیرد که دوری گ یدن اه یک فرد موعی تحقیر و تودی وی است .آنگاا بار ایان
پایه توضیح میدهد که دوری گ یدن اه برادران دینی هم موعی تحقیر بهشاار آواهاد رفات
(حکیم ترمذی.)159 :1003 ،

 2.3ظواهر کتاب
گرچه حکیم ترمذی مبنای آود را در مقام رویارویی با ظواهر قرآن توضیح مایدهد ،بهمظار
میرسد که توکید آاصی بر آنها دارد .ماومههای فراوامی میتوان سراغ داد که باا اساتناد باه
ظواهر کتاخ همچون یگامه دلیل بحث حکای بر آیه بِرامَد و فهای جدید اه آن باهماایاد .در
جستوجوی مثال برای توجه او به ظواهر مفست میتوان دقتش بر کاربرد ال و الم عهاد
را یاد کرد؛ مثل آنجا که در تفسیر «وَالسَّالمُ عَلَیَّ یَومَ وُلِدتُ وَ یَ ومَ اَم وتُ وَ یَ ومَ اُبعَ ُُ حَیّ اً»
(مریم )33 :میگوید مَعرِفه آوردن سالم حاکی است که عیسی (ع) به سالمی معهاود اشاار
دارد؛ سالمی اه آدا بر وی پیش اه آفرینش او (حکیم ترمذی.)995 :1005 ،
ماوم دیگر اه رویکرد وی به ظواهر ،توجهش به وقوع تقدیم و تاوآیر در قارآن اسات.
مثالً ،در تفسیر «لَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیکمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّیطَانَ إِالَّ قَلِیالً» (مساء )13 :باه اساتناد
سفنی منتس به ابنعباس اه وقوع جابهجایی در این آیه میگوید (حکیم ترمذی ،بایتاا ر:
966؛ قس :طبری :9115 ،ر  950 ،5امتساخ هاین قول باه قَتااد و ابانجُارَیج؛ میا  ،بارای
امتساخ قولی دیگر به ابنعباس ← هاان؛ مَحّااس :9301 ،ر  .)931 ،1مثاال دیگار ،توجاه
وی به تقدیم «مساء» بر «بناین» در آیا «زُیِّ نَ للنّ اِِ حُ ا الشَّ هَواتِ مِ نَ النِّس ا ِ وَ البَن ین»
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(آل عاران )93 :است؛ امری که اه مگا او دلی ی ج آن مدارد که شهوخ به هماان در وجاود
امسان بسی قویتر اه می ش به کثرخ فرهمدان است (حکیم ترمذی ،بیتا ح :ر .)11 ،3
به هاین ترتی  ،وی گا بر داللت برآی آیاخ بر مفهوم حصر و اآتصاص توکید مایکناد.
اه جا ه ،با استناد به «قُل بِفَضلِ اهللِ وَ رَحمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلیَفرَحُوا هُوَ خَیرٌ مِمّا یَجمَعون» (یاومس)51 :
فرح و شادی دُمیَوی را مُفَرخِ ق میشناسامد و توضیح میدهد که تنها بایاد فارح معناوی و
دلفوشیها به فضل آدا را قدر دامست و میکو امگاشت (برای بحثهای مفصل وی درباارۀ
این آیه ← حکیم ترمذی133 :1005 ،؛ حکیم ترمذی.)35 ،33-31 :9316 ،
اه جا دیگر ظواهر کتاخ ،که وی بدان توجه ویژ ای دارد ،عاوماخ قارآن اسات .وی
در حُکمهای عام قرآن حکات میجوید و حاضر میست بهساادگی اه آنهاا دسات شاویَد.
رویکرد وی اه این حیث بسیار شبیه ابوحنیفه است (برای مگرش ابوحنیفه باه عاومااخ ←
پاکتچی .)313-313 :9311 ،او اصرار دارد مفاهیم مطرح در آیاخ را حَدَّ االِمکاان باه هااان
ک ّیت بفهاد که ذکر شد امد .برای ماومه ،در بحث اه آی «عالِمُ الغَی ِ فَ ال یَظهَ رُ عَل ی غَیبِ هِ
اَحداً اِالّ مَن ارتَضی مِن رَسولٍ ( »...جن )11 :مایپذیرد که مراد اه رسول تنها پیاامبران باشاند
و دیگران اه لی متوامند آگا شومد .وی این آیه را چنان عام تفسیر میکند که فراتار اه امبیاا
ها اولیا را می در بر گیرد .آنگا در تویید فهم آود چنین اساتدالل مایکناد کاه بایتردیاد
امبیای االهی هاه اه لی آگا بود امد؛ اما برآی اه ایشان هرگ رسول باهشااار ماایروماد
(حکیم ترمذی.)311 :9165 ،
سکوخهای قرآن هم اه دید وی مهم امگاشته میشومد .اه جا ه ،وی در اثبااخ وجاوخ
مفقه بر مرد به استناد داستان وسوس اب یس و آرور آدم و حوا اه بهشات (طاه)991-991 :
استدالل میکند که با آرور اه بهشت آدم به تَعَا و سافتی تهیا آخ و لاذا و مساکن و
لباس افتاد است و مامی اه حوا در این آصوص برد مایشود .پس وجاوخ تهیا مفقاه اه
هاان آلاه با مرد بود است مه هن (حکیم ترمذی ،بیتا ث.)931-939 :
با این حال ،گا پذیرش ظاهر آیه مست م امری مُنکَار ت قای شاد و بادین ساان حکایم
ترمذی می آن را ،مثل ها مفسران ،وامهاد است .مثال این را در تفسایر آیا «وَلَ وْ رَُّاوهُ إِلَ ی
الرَّسُولِ وَإِلَی أُوْلِی األَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیکمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْ تُمُ
الشَّیطَانَ إِالَّ قَلِیالً» (مساء )13 :میتوان یافت .بر پای ظاهر این آیه ،بدون فضل و رحات آادا
هاه ،ج شااری امدک ،اه شیطان پیروی میکنند .حکیم ترمذی مایتواماد چناین معناایی را
بسذیرد ،چراکه معتقد است اگر فضل و رحات آدا مباشد مه اکثر امسانهاا کاه هااه گاارا
میشومد .بر این پایه ،به وقوع تقدیم و توآیری در آیه حکم میکند و میگوید اصل عباارخ
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چنین بود است ...« :لَعَلِمَهُ الَّ ذِینَ یسْ تَنبِطُونَهُ  ...اال قل یال م نهم»؛ یعنای اگار در آن مساه ه اه
پیامبر (ص) و اولیا امور سراغ میگرفتند ،عاوم اهال درک و اساتنباط ،جا شاااری امادک،
پاسخ را میفهایدمد (حکیم ترمذی ،بیتاا ر961-966 :؛ حکایم ترماذی ،بایتاا خ.)901 :
اینگومه عدول اه ظاهر آیه البته رویکردی آاص وی بهشاار ماایرود (طباری:9115 ،
ر .)151-150 ،5

 9.3توجه به روابط جانشینی محتمل
یک ویژگی مهم فهم قرآن حکایم ترماذی ،کوشاش بارای آاوامش ساطور سافید ماتن باا
رویکردی امتقادی و تح یلگرایامه است .بنای حکیم ترماذی بار آن میسات کاه هود باه هار
آنچه اه ظاهر عباراخ فهاید میشود رضایت بدهد .او هاوار اه آود میپرسد کاه ساب
گ ینش این ک ااخ و عباراخ اه میان امتفاخهای پرشاار دیگر برای افاادۀ هااان معناا چاه
بود است .یک ج وۀ این شیو را در توجه وی به رواب جامشینی واژگان میتوان دیاد .وی
گا در مقام تفسیر یک آیه به رواب جامشاینی ک اااخ جا اه ( )paradigmatic relationsهام
مظر کرد و برای فهم بهترِ گفته در تح یل واژ ها و عباراتی کوشید است که میتوامساتهاماد
جامشین عبارخ کنومی شومد.
برای ماومه ،در تفسیر «اِنَّما یَخشَی اهللَ مِن عباُِّهَ العُلما ُ» (فاطر )11 :بدین توجه میکند کاه
چرا بعد اه عبارخ فوق آدا آاود را باا وصا «اِنَّ اهللَ عَزی زٌ غَف ور» یااد کارد و اه میاان
گ ینههای محتال آود را با این وص ساتود اسات (حکایم ترماذی .)53 :9300 ،ماوما
دیگر توجه حکیم ترمذی به رواب جامشینی را میتاوان در برآاورد وی باا آیا «ال تُدرِکُ هُ
االَبصار» (امعام )903 :دید .مهمترین سؤال وی در این همینه آن اسات کاه چارا آادا اه ایان
گفته است که ابصار درکش مایکنند و مثالً چیا ی درباارۀ حِاس المساه و دیگار حاواس
مفرمود است (حکیم ترمذی.)13 :9300 ،
تح یل حکیم ترمذی اه محوۀ یادکرد عباداخ مفت در قارآن مثاال دیگاری بارای ایان
رویکرد اوست .وی بدین توجه مشان میدهد که در قرآن هرگ گفته ماایشاود «صَ لّوا» یاا
«زَکّوا» ،ب که اه ل وم «اِقامة صَالة» یا «اِتیان زکات» (برای ماومه ← بقر  )13 :سافن مایرود.
وی با استدالل به گ ینش این قبیل تعابیر در قرآن اه میان امتفاخهای محتال بسایار ،و هام
با استناد به آیاتی دیگر ،بحث آود را دربارۀ جایگا اوامر و مواهی شارع در سا وک معناوی
پیش میبرد (حکیم ترمذی ،بیتا ال .)63 :
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 3.3سیاق
در ادام سفن اه شیوۀ حکیم ترمذی در تفسیر عباراخ باید اه گرایش مسبی وی به تفسایر آیاه
بر پای سیاق گفت .گا وی مه بر دستاوردهای ریشهشناآتی آویش تکیه دارد و مه بر روایااخ
یا اقوال مفسران ،ب که سعی میکند واژ را براساس بافت معنا کند .مثالً ،در ضاان بحاث اه
«وَ ما اَُّراکَ ما یَومُ الدین» (امفطار ،)91 :با استناد به آیاخ قبل و بعد «یوم الدین» را «یومُ اظه ارِ
الحقیقه» و دین را می به معنای اظهار حقای معنا میکند (حکیم ترمذی .)11 :9311 ،اهایات
سیاق در مظر وی تا بدانجاست که در مقد مظری ارتباط آی تطهیر باا آل عباا (ع) اصا یتارین
اشکال چنین فهای را تطاب مداشتنش با سیاق میدامد (حکیم ترمذی ،بیتا ح :ر .)61-61 ،3
مواردی هم اه بیتوجهی وی به سیاق آیاخ میتوان سراغ داد .وی تاا جاایی باه سایاق
پایبند است که با تکیه بر آن بتوامد معنایی مرتب با س وک معنوی دریابد .هر گا سیاق آیاه
ارتباط مستقیای با این هدف میابد اه آن درمیگاذرد و باهعکاس تاالش مایکناد آیاه را اه
عباراخ پیش و پس تجرید کند .برای ماومه ،در بحث اه «اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْالً سَ دِیدًا یُصْ لِْْ
لَکمْ أَعْمَالَکمْ وَیغْفِرْ لَکمْ ذُنُوبَکمْ وَمَن یطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمً ا» (احا اخ،)19-10 :
«قول سَدید» را ته یل ذکر «ال اله اال اهلل» گفتن میشناسامد و بر این اصرار میورهد کاه تکارار
مداومش سب میشود آداومد اعاال آطای امسان را اصاالح کناد و گناهاان او را بیاامرهد
(حکیم ترمذی .)915 :9300 ،این تفسیر آشکارا با معنای آیه در سیاق فاص ه دارد ،هیارا اگار
آیه در ارتباط با عباراخ پیشین و پسین معنا شود ،پیومدی محکام باا مسااول اجتاااعی پیادا
میکند و ماظر به استحباخ عبادتی فردی مثل ذکر ت قی مفواهد شد؛ ب که حااکی اه وجاوخ
رفتاری اجتااعی مثل سنجید گویی آواهد بود.
به هاین ترتی  ،گا یک عبارخ را بدون توجه به آیاخ م دیکتر با آیاتی مرتب میکناد
که به سیاق تع مدارمد .برای ماومه اه آی  61سورۀ مؤمنون باه بعاد بحاث درباارۀ مؤمناان
پایان میپذیرد و سفن به لافالن میکشد« :بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَة مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَ الٌ مِ ن ُُّونِ
ذَلِک» .با این حال ،حکیم ترمذی در توضیح «لَهُمْ أَعْمَ الٌ مِ ن ُُّونِ ذَلِ ک» ضاایرها را چناان
ارجاع میدهد که گویی هنوه بحث در بارۀ مؤمنان است (.)911 :9111

 .5شناسایی و تفسیر انگارههای قرآن
حکیم ترمذی اف ون بر کوشش برای تح یل مفارداخ و عبااراخ قارآن باه تح یال ماتن در
سطحی فراتر اه جا ه می توجه مشان میدهاد .وی ماتن قارآن را باهمثابا ک ای منساجم و
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یکدست میامگارد .اه هاین رو ،میکوشد با کاربرد شیو هایی پیامهاای پراکناد در ماتن را
باهشناسد و با کنار هم مهادن آنها تصویری جاما اه رویکرد قرآن به هر بحث باهماایاد .وی
این شیو را در دو سطح مفت بهکار گرفتاه اسات :اوالً ،مایآواهاد امگاار هاا و مفااهیم
بنیادینی را بیابد که بر آنها به هر دلیل در جایجای قرآن توکیاد آاصای شاد اسات؛ ثامیااً،
میآواهد با کاربرد روشهایی تطبیقی تصویری واضحتر اه هر امگار حاصل کند.

 6.1شناخت مفاهیم کلیدی بر پایۀ میزان تکرار
اه جا شیو های وی برای تایی امگار های مهم قرآن توجاه باه میا ان تکارار هار یاک اه
آنهاست .مثالً ،وی با توجه به اینکه در آیاخ مفت فی آداوماد باا وصا «عاالِمُ الغَی ِ وَ
الشَّهاَُّة» یاد میشود (برای ماومه ← رعد1 :؛ مؤمنون11 :؛ همر ،)36 :بحثی را دربارۀ «لیا
و شهادخ» پی میگیرد؛ بحثی که بتوان چون ک یدی در تفسیر قرآن بهکار گرفات و در فهام
معنای آیاخ مفت بدان توجه کرد (حکایم ترماذی .)903 :9300 ،ماوما دیگار اه هااین
قبیل ،مفهوم قرآمی «اِلی رَبِّکَ المُنتَهی» (مجم31 :؛ ماهعااخ )33 :اسات (← حکایم ترماذی،
 ،)901-900 :9300یا مثالً مفهوم «رضوان» االهی (← هاان 901 ،به بعاد)؛ مفهاوم «حااد»
آدا (هاان)10-11 :؛ یا مفهوم «ذکر» (هاان 931 :به بعد).
حجم درآور توجهی اه کتاخ الاساول الاکنومه حاوی این قبیل بحاثهاای وی درباارۀ
امگار های قرآمی است و البته مشابه این رویکرد را میتوان در آثار دیگر وی می دید .آاصاه
کوششهای گسترد ای برای شناسایی امگار هایی دارد که بهمحوی به س وک اآالقی مارتب
است؛ امگار هایی همچون «جهاد با مفس» (حکایم ترماذی ،بایتاا خ30 :؛ حکایم ترماذی،
 )11 :9393یا مثالً «فَرَح» (حکیم ترمذی133 :1005 ،؛ حکیم ترمذی ،بیتا ر.)931 :
وی گا به مفاهیای توجه مشان میدهد که مفسران پیش اه وی هرگ بادانهاا عطا
مظر مکرد امد .اینگومه امگار های موی در قرآن کش میکند و هاه را در آادمت تبیاین
شیوۀ مشروع س وک حکیاامه و عرفامی میگیرد .اه جا ه ،وی مفستین کسی است که باه
مسه آالفت امسان توجه کرد و آیاخ مفت فی را که اه آالفت امسان میگویند یکجاا
دید است .اه مگا او «اِنّی جاعِلٌ فِی االَرضِ خَلیفَة» (بقر  )30 :مشاندهندۀ آالفت امساان
و جامشینیاش در همین برای آداست (حکیم ترماذی ،بایتاا 155 ::؛ حکایم ترماذی،
باایتااا ح :ر )313 ،9؛ آالفت ای کااه البتااه مص ای امسااان کاماال و آااتم اولی اا م ایشااود
(حکیم ترمذی311 :9165 ،؛ می ← حکیم ترمذی ،بیتاا ر933 ،939 :؛ حکایم ترماذی،
بیتا ح :ر 910 ،1؛ حکیم ترمذی.)11 :9316 ،
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ماوم مشابه تفسیر وی اه امگارۀ قرآمی «جِهاد فی اهلل» به جهاد با مفس و سافتی دادن باه
آن است .امگار ای که در آی  61سورۀ عنکبوخ ریشه دارد« :وَالّ ذینَ جاهَ دوا فین ا لَنَه دِیَنَّهُم
سُبُلَنا» .البته پیش اه وی برآی پیشگامان تصوف می همچون رَبیا بان اَمَاس ،تاابعی بصاریِ
ساکن مَرو و اه شاگردان و مالهمان حسن بصری و پیشگامان تصوف (د 931ق) ،می چناین
فهای باهماود امد (← ابن ابیحاتم ،بیتا :ر  .)3013 ،1با این حال ،گویا مفستینبار حکایم
ترماذی اسات کاه دریافاات هادایت االهای را بااه چناین جهاادی باا مفااس مناوط مایکنااد
(حکیم ترمذی910 :9165 ،؛ برای دیگار فهامهاا اه آیاه ← مقاتال :9313 ،ر 515 ،1؛
طبری :9115 ،ر .)91 ،19
دیگر ماوم شایان توجه امگارۀ «مُحَدَّث» است؛ مفهومی ک یادی در مظاام فکاری حکایم
ترمذی که وی آن را به استناد قراوتی منسوخ و منسوخ به ابنعبااس امگاار ای قرآمای ت قای
میکند (حکیم ترمذی ،بیتا چ .)50 :مُحدَّث در ادبیاخ وی فردی اسات اه اولیاا کاه واجاد
مقاماخ واالی معنوی است؛ مقاماتی که به مبوخ و رسالت په و میهمد و حتی ماکن اسات
اه آنها می فراتر رود (حکیم ترمذی351-359 :9165 ،؛ می ← حکیم ترمذی ،بیتاا الا :
 .)65-63این میان فرق برجست محدثان با امبیا در موع رابط متفاوخ آادا باا ایشاان اسات.
محدث کسی است که مثل پیامبران برایش دامش حدیث ،فراست ،الهام ،و صادیقیت فاراهم
شد است؛ اما آالف ایشان تَنَبُّؤ مدارد (حکیم ترمذی .)351-351 :9165 ،بر پیاامبران روح
ماهل میشود ،اما بر محدثان سکینه (حکیم ترمذی ،بیتا چ.)31 :

 2.1مدلسازی و برقراری تناظر
یک شیوۀ دیگر حکیم ترمذی برای کش مفاهیم ک یدی قارآن و تفسایر آنهاا مادلسااهی
است .بدین معنا که با کوشش برای کشا ارتبااط میاان مفااهیم قرآمای مفت ا  ،پیومادی
میامشان برقرار شود و آنگا در قیاس این پیومد با ساه ای مشابه رواب میاان ایان مفااهیم و
جایگا هر یک اه آنها در سسهر معنایی قرآن تبیین شود.
کاربرد این شیو را میتوان در کتاخ لور االمور (ص  39به بعد) یافت؛ آنجا که به
تفسیر «اهللُ نورُ السَّماوات وَ األرض ( »...مور )35 :میپرداهد .مور االهی در این آیه به چراغ
برافروآت داآل چراغدامی تشبیه شد است ...« :چراغدامی با حبابی درآشان داآ ش که
گویی آن حباخ ستار ای فروهمد اه شاآ هیتومی است پُرباهد  ،با رولنی چنان صافی که
بیآتش هم درآشان است و چون آتش گیرد گویی مور بر مور مهاد امد؛ شع هاش هم مه
شدخ میپذیرد و مه کاستی میگیرد» .حکیم ترمذی با استدالالتی ذوقی اه این آیه استنباط
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میکند؛ هفت شهرِ مورِ تو در تو در عالم هست .اه مگا او ،این هفت شهر مور هاان هفت
الی مفت ذهن امسان است.
آنگا برای آنکه دریابد این هفت شهر تو در تو ،یا بهعبارتی بهتر ،هفات حصاار تاو در
توی شهر مور هر یک چه اج ایی دارمد ،اه مدل معااری شهرها کااک مایگیارد؛ گاویی اه
م دیک دارد به چنین شهر تو در تویی میمگرد و یکایک اج ای ذهن امساان را در تنااظر باه
هر الیه باهمیشناسد .این گومه ،با توضیح اجا ای مفت ا چناین شاهر تاو در تاویی ،مثال
آیابانها ،میدانها ،مجاما ،آامهها ،آندقهای دور شهر ،و  ...پیچیدگیهاای ذهان امساان را
تبیین میکند و مفاهیای قرآمی مثل ق  ،فؤاد ،ضایر ،صدر ،لُباخ و  ...را برای اشار باه هار
یک اه این الیههای پنهان شهر ذهن بهکار میگیرد.
او آیاخ قرآن کریم را در قال یک مدل فرضی برای معاااری شاهر معنایاابی و تفسایر
میکند .اه مگاهی کارکردگرایامه میگوید همچنان که ق عهها ،پناهگا هاا ،آنادقهاا ،ک یادها،
آیابانها ،محوطههای شهری ،دربانها ،و دیگر اج ای شهر کاارکردی دارماد و اه کناار هام
مشستن آنها با هم برای آود شهر کارکرد و ویژگیهای آاصی پدید میآیاد ،بااطن امساان
هم به هفت شهر تو در تو میمامد که برای مورامی کاردن آنهاا بایاد اجا ای مفت ا را در
شک ی بهینه بهکار گرفت؛ همچنان که هر یک اه اج ای شهر بر ضوابطی بنا شد اماد و ماثالً
دربانها لباس مشفصی دارمد یا محوطهها و فضاهای شهری باید بر اساس و پایهای محکام
بنا شومد ،شهر باطن امسان می چنین است .مثالً شَهرِ «صَدر» یکی اه شاهرهای بااطن امساان
است؛ حِصنِ آن ذکر آداست .همچنین هفت محوطا شاهری مفت ا دارد و هار یاک اه
آنها را آندقی است؛ یک آندق آن دعا و ط مصرخ اه آداست ،یکای دیگار اساتعاذ ،
دیگری مجاهد  ،توکل ،و هکذا (حکیم ترمذی.)31 :9311 ،
گا می برای فهم یاک امگاار  ،باه جاای بهار جاویی اه مادلهاای بیرومای ،اه مقایسا
تاثیلهای متناظر در آود قرآن برمیگیرد .برای ماومه ،وقتی تاثیل قرآن برای ق و اعااال
مؤمن را مرور میکند ،به تاثیل قرآمی دیگر برای ق و اعااال مشارکان هام توجاه مشاان
میدهد و میکوشد با مقایس این دو تاثیال هوایاای پنهاان معناای آیااخ را بهتار بشناساد
(حکیم ترمذی ،بیتا  .)31 ::این میان متوجه میشاود چناانکاه ق ا کاافران هااوار در
حجاخ است ،ق مؤمنان هم حجاابی دارد :حجااخ ق ا کاافران ظ اات کفار اسات و
حجاخ ق مؤمن لف ت شهواخ؛ به حکم آنکه دربارۀ کفار گفته شد است «قُلوبُن ا غُل »
(بقر  )11 :و دربارۀ مؤمنان «قُلوبُهُم فی غَمرَةٍ مِن هذا» (مؤمنون .)63 :به هااین ترتیا  ،ماثالً
یکجا اه این بحث میکند که چرا در سراسر قرآن تحق بشاارتی کاه آداوماد باه بنادگان
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میدهد منوط به ایفای یک شرط شد  ،اما فقا در یاک ماورد (یاومس )1 :بشاارخ االهای
بیهیچ قیدی ذکر شد است (حکیم ترمذی.)331 :9165 ،

 9.1تحلیل مؤلفههای معنایی
وی اه شیو های مفت فی می برای باهشناسی مؤلفههای معنایی امگار ها بهر میگیرد .گاا باا
مظر به مفاهیای که هر بار در آیهای هممشین امگار ای شد است آن امگار را معناا مایکناد.
اه این قبیل میتوان تفسیر وی اه مفهاوم «تقاوا» را مثاال آورد .وی آیااخ مفت فای را مارور
میکند که در آنها امر به تقوا صورخ گرفته و هر بار برای تقوا مُتَعَ َّا ِ متفااوتی ذکار شاد
است« :اتَّقُوا اهللَ ،اتقوا ربَّکُم ،اتَّقوا یَوماً تُرجَعونَ فیه الی اهلل ،اتّقُوا النّار ،اتّقوا اهللَ التّی تَسائَلونَ بِ هِ وَ
االَرحام ( »...حکیم ترمذی .)15 :1005 ،بر این پایه میگوید که در جایجای قارآن باا هاا
کثرخ یادکرد تقوا مُتَعَ َّ ِ آن ج پنج چی میست :تقوا اه آتش ،تقوا اه روهی کاه قارار اسات
به سوی آدا باهگردامد شویم ،تقوا اه آدایی که اه او پرسش میشویم ،تقوا اه رَخّ ،و تقاوا
اه ارحام (.)911 :9111
وی اه ایان بی اانهااای متفاااوخ مراتَب ای ( )hierarchicalبااودن تقااوا را متیجااه م ایگی ارد
(حکیم ترمذی .)15 :1005 ،به بیان وی (حکیم ترمذی ،بیتا ال  61 :به بعاد) ،پاایینتارین
مرتب تقوا هاان است که شفص پروای «اهلل» داشته باشد؛ بادان معناا کاه هاامناد مشارکان
رفتار مکند و برای تقرخ جستن به آدا دیگری را عبادخ مکند؛ هاان که مشرکان میگفتناد:
«ما نَعبُدُهم اِالّ لِیُقَرِّبونا اِلَی اهللِ زُلفی» (همر .)3 :مرح بعدی پروای رَخّ است؛ بدین معنا که باا
آدا در ربوبیتش تفاصم مورهد؛ مثل آمان که وقتی امر به امفاق شدمد گفتناد« :اَنُطعِ مُ مَ ن لَ و
یَشا ُ اهللُ اَطعَمَه» (یس)31 :؛ یا مثل آن فرشتگان که به آ قات آدم اعتاراض کردماد و گفتناد
«اَتَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها ( »...بقر  .)30 :مرح باالتر پروای روه ج است و در آآر بایاد اه
ارحام می پروا داشت و دربارۀ آن هم تقوا پیشه کرد.
گا می مؤلفههای معنایی هر امگار ای را با مظر به کاربردهای آن امگاار در ضاان آیااخ
مفت و تح یل مضاون هر یک اه این آیاخ باهمیشناسد .مثال این رویکرد را میتاوان در
بحث وی دربارۀ تقدم مقام اولیا بر امبیا جست .وی که معتقاد اسات برآای اه امات اساالم
چنان در مقام والیت آدا باالتر برد میشومد که اه امبیا می پیشی میگیرمد (بارای تنهاا یاک
اشار اه میان ماومههای متعدد ← حکیم ترمذی ،بیتا ال  ،)65-63 :یک جاا میا بار ایان
معنا به آیاخ قرآن استناد میکند .بر پایا اساتدالل وی ،قارآن (محال )11 :گفتاه اسات روه
قیامت اه میان هر امتی شهیدی اه آودشان برامگیفته میشود .طبعاً این مست م آن است کاه
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پیامبر قوم شهیدشان باشد؛ هیرا وقتی تنها قرار باشد یک مفر اه قومی برگ ید شاود ،برتار اه
پیامبرشان کسی میست .اه دیگر سو ،قرآن آواسته است که امت اسالم شاهدایی بارای هاا
اقوام و امتها باشند ...« :لِتَکونوا شُهَدا َ علی النّاِ» (بقر  .)933 :متیج جاا ایان دو اه مگاا
حکیم ترمذی آن میشود که در امت اسالم شهیدامی آواهند بود هر یکی همپای پیاامبری اه
اقوام پیشین (← حکیم ترمذی19 :1001 ،؛ می ← حکیم ترمذی ،بیتا ح :ر .)331 ،9
شیوۀ دیگر او برای باهشناسی مؤلفههای معنایی امگار ها توجه به تقابلهایی است که
افکند میشود .برای ماومه ،وی در بحث پراکند و
در قرآن میان مفاهیم مفت
دامنهداری که در آثار مفت فش دربارۀ مفهوم «فرح باهلل» دارد ،یکجا (حکیم ترمذی ،بیتا
ر )931 :می بدین توجه مشان میدهد که آداومد میآواهد ایاان را در ق مؤمنان هیبا
ج و دهد؛ به حکمِ «وَلکِنَّ اهللَ حَبَّ َ اِلَیکُمُ االیمانَ وَزَیَّنَهُ فی قُلوبِکُم» (حجراخ .)1 :آنگا
اه این میگوید که شیطان هم بنا دارد که در برابر همدگی دمیوی را در چشم هاگان
بیاراید؛ چنانکه آود گفته است «لَاُزَیِّنَنَّ لَهُم فِی األرضِ وَلَاُغوِیَنَّهُم اَجمَعین» (حجر.)31 :
جای دیگر در ضان هاین قبیل بحثها دربارۀ «فرح باهلل» ،میان «فرح» با «اضطرار» و
«اضطراخ» وجودی امسان رابطهای متقابل میبیند .او اه «أَمَّن یجِی ُ الْمُضْطَرَّ إِذَا َُّعَاهُ
وَیکشِ ُ الساو َ وَیجْعَلُکمْ خُلَفَا األرْض» (مال )61 :چنین استنباط میکند که فرد باید با
دوری اه شادیهای دمیوی آود را به جایی رسامد که احساس اضطرار کند .وقتی چنین
شد ،آداومد اه وی کش سوء میکند ،و با امجاه وعد آویش وی را ولی و آ یف آود
آواهد کرد (حکیم ترمذی ،بیتا ر.)931-939 :
گا می تفسیر وی اه امگار های قرآمی سراسر بر آگاهیهای بارونمتنای او مبتنای اسات.
برای ماومه ،در توضیح تاای میان دو امگارۀ قرآمی روح و مفس میگوید کاه درون هار فارد
یک «مَفس» هست و یک روح .اولی دمیوی و همینی و دومی آساامی است .مفاس در شاکم
و هیر آن جای دارد و روح سراسر بدن را پر میکند .هنگام آواخ روح در بدن میمامد؛ اماا
مفس آارر میشود؛ آروجی که اگر کامل روی مدهد ،سب میشود افراد ،بسته به مقاداری
اه مفااس کااه هنااوه در آنهااا باااقی اساات ،هنگااام آااواخ ل اات ب منااد و تکااان بفورمااد
(حکیم ترمذی .)51 :9300 ،مفس است که فرد را به بدیها میآوامد و عاادۀ مکار آن هام
در ک یهها جای گرفته است (هاان.)911 :

 .6تفسیر موضوعی
مگرش حکیم ترمذی به قرآن ،همچون متنی منسجم ،تنها در تفسیر امگار های قرآمی باهتااخ
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مدارد .او در تفسیر و فهم عناصِرِ هبامی ،رواب بینامتنی ،بافت کالم ،و گفتاان حاکم بار ماتن
هم به این یکپارچگی و لواهم آن م ت م است .بیرا میسات اگار گفتاه شاود وی مفساتین
مفسری است که برای تفسیر موضوعی قرآن کوشید و اه روشهای موآورام متعددی بادین
منظور بهر جسته است.

 6.1بازسازی روایتهای مختلف از یک رویداد
یکی اه شگردهای وی برای تفسیر موضوعی قرآن پیجویی مقلهای مفت یاک مضااون
در سراسر قرآن است .وی در بحث اه هر موضوعی مفست میکوشد با کنار هم مهادن هاا
آیاخ مرتب با بحث تصویری ک ی اه موضوع باهمااید .یک ماومه اه این قبیل را میتاوان در
آنجا دید که داستان آفرینش و کشاکشهای اب یس و آدم (ع) و هبوط وی را بر پایا آیااخ
پراکند باهساهی میکند (← حکایم ترماذی 51 :9311 ،باه بعاد) .عاادۀ تکیا او در ایان
باهساهی بر آیاخ پراکندۀ قرآن کریم دربارۀ امسان و اب یس ،ویژگیهای هار یاک ،و مسااو ی
اه این قبیل است و البته گا اه روایاخ می بهر میجوید (برای ماومه ← هااان 51 :عباارخ
«جُعلَت االذانُ وَراثَةً فی وُلدِک») .او در این کار تا بدانجا پایش مایرود کاه گفاتوگوهاای
طرفین را هم باهمیآفریند؛ چنانکه در مگا اول پنداشته میشود این حکایاتهاا را اه منبعای
دیگر مقل کرد است (برای ماومه ← هاان 53 :به بعد).
ماوم دیگر این کوشش در تبیین وی اه مفهوم حج دید میشود .سراسر کتاخ او
با عنوان الحج و اسرار را باید کوششی برای تفسیر موضوعی آیاخ حج دامست .اه
جا ه تح یلهای وی در این کتاخ میتوان به توضیحاتش دربارۀ معنای حج اشار کرد.
او گرچه تصریح مایکند ،حج را به معنای «قصد آدا کردن» میگیرد .این قصد چنان
اه دید او در اسالم ارهشاند شارد شد است ،که اه میان ها عباداخ اسالمی فق
حج را به وص «حَجَّةُ االِسالم» شناسامد امد .وی میگوید سب این ارهشاندی را در
آاستگا حج باید جست؛ آنگا که ابراهیم اسااعیل (ع) را برای قربان کردن آوابامید
و هر دو تس یم امر االهی شدمد (صافاخ .)903 :آنها با چنین کاری عاالً حج به جای
آوردمد .ابراهیم (ع) می که فرمود «اَسلَمتُ لِرَبِّ العالَمین» (بقر  ،)939 :هاین معنا را
«قصد» کرد و حج می هاین است .آنجا که قرآن میگوید« :هیچکس را دینی بهتر اه
آنکه میکوکارامه تس یم امر آدا شود» (مساء ،)915 :میآواهد اه فضی ت ابراهیم (ع)
بگوید (← حکیم ترمذی.)50-31 ،31 :9311 ،
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 2.1الیهشناسی آیات
حکیم ترمذی گا اه باهآوامی آیاخ مفت مرتب با یک موضوع فراتر میرود و میکوشاد
آیاخ را با بهر جویی اه شواهد تااریفی مفت ا الیاهشناسای کناد و تصاویری اه مراحال
تدریجی م ول آنها بهدست آورد.
برای ماومه ،وی معتقد است پیامبر اکارم (ص) اه حیاث روهی گارفتن ساه دور را در
همدگی تجربه کرد است (حکیم ترمذی ،بیتا ث 911 :به بعد) .یک دور هااان اسات کاه
قرآن میگوید سرهمشش میکردماد «مَالِ هَذَا الرَّسُولِ یأْک لُ الطَّعَ امَ وَیمْشِ ی فِ ی االَسْ وَا »
(فرقان .)1 :آدا در این مرح ه وی را با ثروخ آدیجه بیمیاه کرد (ضاحی .)1 :مرح ا دوم
وقتی است که پیامبر (ص) به مدینه آمد .آنجا میا  ،چناانکاه در روایااخ آماد اسات ،باه
تجارخ میپرداآت .مرح بعد وقتی اسات کاه روهی پیاامبر اه لنااوم جنگای مقادر شاد
(امفال )61 :و پیامبر (ص) فرمود روهی من در سای می ام رقم آورد است.
آآرین مرح ه سالهای آآر عار پیامبر را شامل میشود .در این دور پیامبری کاه بارای
تکامل بفشیدن به اآالقِ شایست مبعوث شاد اسات ،باه ایان هادف م دیاکتار شاد  ،و
بدینسان روهیاش هم بیشتر شد است؛ اه جا ه آنکه آداومد ترس او را در دل دشاانان
میافکند (آل عاران)959 :؛ آن سان که آامههای آود را به دستان آاویش ویاران مایکنناد
(حشر )1 :و اف ون بر لناوم اموالی بهدست وی میافتد که برایش جنگای میا مکارد اسات
(حشر.)6 :
وی در ادامه میگوید :این البته بدان معنا میست که هاوار پیامبر (ص) سیر میآاورد و
روهیای گسترد داشته است؛ چرا که در هر حاال باهحکام قارآن (طاه )931 :فارد باه آن
روهیای میرسد که برایش مقدر شد است مه بیشتر .باری ،چنانکه میبینایم ،وی باا کناار
هم مهادن آیاخ مفت میکوشد اه فضای م ول آنها تصویری واضاحتار باهماایاد و سایر
تدریجی م ول و الیههای مفت آیاخ را دریابد.

 9.1تحلیل ساختار سورهها
یک ج وۀ دیگر رویکرد حکیم ترمذی به متن بهمثاب ک ی منسجم را میتاوان در تاالش وی
برای تح یل ساآتار سور ها دید؛ کوششی که ساب مایشاود وی را اه پایشگاماان بحاث
دربارۀ تناس آیاخ بدامیم .گرچه هرگ دیدگا آود را در این بار مظریهمند مکرد  ،میتاوان
بر پای برآی موشتارهای او دریافت کاه معتقاد اسات چیانش آیااخ هار ساور اه ترتیبای
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حکیاامه و توقیفی پیروی میکند؛ آن سان که میتوان برای هر سور یاک محاور موضاوعی
باهشناآت .این محور با تح یل محتوای سور باهشناآتنی است.
اه میان سور های مفت قرآن ،وی چنین شیو ای را بارای تفسایر ساورۀ بقار باهکاار
میبندد؛ ب رگترین سورۀ قرآن که در عین حال موضاوعاخ پراکنادۀ بسایاری را میا در بار
گرفته و باور به تناس آیاخ آن ،با مظر به این تنوع ،بسی مشکلتار اه دیگار ساور هاسات.
موشت وی با عنوان «مَقاصِدُ سورَةِ البَقَرَة» (حکیم ترمذی )11-11 :9300 ،تفسایری اسات بار
این سور اه رویکرد تح یل محتاوای سااآتاری ()strucrural content analysis؛ تفسایری کاه
میتوان آن را با ماومههای تح یل روشاند ساآتار هاین سور در دوران معاصر مقایسه کارد
(برای یک ماومه اه مطالعاخ مشابه معاصران ← لسامی.)311-311 :9313 ،
وی با مرور موضوعاخ مفت فی که در این سور مطرح شد است ،میکوشاد اه مگااهی
عرفامی مقاصد سور را تح یل کند .اه مگا او ،در این سور فراتر اه بیان حال ماؤمن و کاافر
و مناف و رویکرد اقوام پیشین به احکام و دستوراخ آداومد یک پیام ک ای و اصا ی جساته
میشود :اینکه مس اامان هم احکام ظاهری دین را رعایت کنند هم احکام باطنیاش را .ایان
پیام در آیاخ پایامی سور واضحتر بیان میشود؛ آنجا که به مؤمنان یادآوری میشاود آاوا
آنچه در دل دارمد بروه دهند یا پنهان کنند ،بر آدا مففی مفواهد مامد (بقر )113 :؛ یا ماثالً،
توکید میشود عال به این دستور چنان دشوار است که اقوام پیشین اه عهد برمیاماد اماد؛ یاا
به مؤمنان آموهش میدهد به دعا اه آدا بفواهند که بر ایشان سفت مگیرد؛ ب که بفشاش و
رحات فرستد (بقر .)116 :
گویی حکیم ترمذی معتقد است میتوان آالص پیام اص ی و مهام ساور را در آآارین
آیاتش باهآوامد .شاید اه هاین رو است که در پایان روایاتی را ذکار مایکناد کاه در آنهاا
آیاخ پایانبفش سورۀ بقر گنجی اه عرش آدا شناسامد میشومد.

 .7نتیجهگیری
در ای ان مطالعااه کوش ایدیم روشهااای حک ایم ترمااذی باارای «تفس ایر» قاارآن را باهکاااویم؛
روشهایی که اه مگا وی به کار فهم ظاهر قرآن میآیند و در کناار آنهاا روشهاا و فناون
دیگری هم است که برای فهم باطن قرآن مفیدمد .بادین منظاور ،شایو هاای وی را در ساه
سطح مفت مرور کردیم :سطح مفرداخ ،عباراخ ،و پاراگرافها.
چنانکه دیدیم ،وی با تکیه بر ایان مبناا کاه حاروف الفباا دربردارمادۀ هاا ع اوماماد،
کوچکترین واحد معنادار هبان را حروف میدامد و برای هار یاک اه آنهاا معناایی رما ی
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قاول است که میپندارد آدا برایشان مهاد و تنها با موهبت االهی قابل درک است .بااور وی
شکل کهنترِ دیدگاهی است که بعدها حروفیه اتفاذ کردمد .باری ،اه ایان منظار ،وی معتقاد
است معنای ک ااخ می چی ی فراتر اه برایند معنای تک تک حاروف آنهاا ،آاوا اصا ی و
آوا هاود ،میست .وی بر این پایه ،مفست میکوشد معنای تک تک حروف را با مراجعه باه
ماومههای مفت کاربرد آنها در ک ااتی با معنای مع وم کش کند ،و بر این پایاه ،معناای
ک ی و ماادین هر حرف را بیابد .آنگاا بارای را جساتن باه معناای ک اااخ کاافی اسات
مؤلفههای معنایی مشترک در واژ هایی که آن را بهمثاب حرفی هاود یا اصا ی در آاود جاای
داد امد کش شود.
قواعد وی را می برای شناسایی معنای ک ااخ باهشناآتیم؛ قواعدی که مشان میدهاد وی
حدود  900سال پیشتر اه ابنجنی به وقوع اشتقاق کبیار در هباان عربای را جساته اسات.
همچنین ،دیدیم طبعاً معنایی که برای تک تک ریشهها و واژ ها باهمیماایامد ،معنایی ک ای و
ماادین است که در کاربردهای مفت آن واژ میتوان باهشناآت .اه هاین رو ،به اشاتراک
چند معنا در یک لفظ هم باور مدارد .برای تبیاین محاوۀ عباور اه معناای مااادین حاصال اه
وضا می به معناایی کاه در اساتعااالخ مفت ا پیادا مایکناد ،اه رویکاردی متفااوخ باا
بنیانگذاران مظری مجاه و البته تا حدودی مشابه آن میمگرد.
چنانکه دیدیم ،وی در تح یل معناای عبااراخ و جااالخ مرکا اه ایان مفارداخ میا
موآوریهایی داشت .موع توکید وی بر ظواهر آیاخ بسیار یادآور رویارویی ابوحنیفه باا قارآن
بود .اف ون بر این ،وی اه رویکردی تح ی ی به اسباخ و ع ل گ ینش عباارخهاا ،باه مسابتِ
جایگ ینهای محتال ،توجه مشان میدهد و کاابیش به سایاق پاایبناد اسات؛ مگار آنکاه
سیاق ماما تفسیری متناس س وک معنوی مط وخ وی شود.
وی قرآن را در سطحی فراتر می تح یل میکند و میکوشاد اه ک یات آن باهمثابا متنای
منسجم می مکته دریابد .میتوان رویکرد تفسیری وی را موعی مگرش کلمگار ( )holisticباه
قرآن ت قی کرد؛ مگرشی که در آن بناست با شناآت روشاند امگار ها و مفاهیم بنیادین ماتن
اه یک سو و با کاربرد روشهاایی بارای تطبیا آیااخ و مفااهیم اه دیگار ساو ،تصاویری
واضحتر اه مفهوم آیاخ باهماایامْد؛ روشهاایی بارای تفسایر و فهام عناصِارِ هباامی ،روابا
بینامتنی ،بافت کالم ،و گفتاان حاکم بر متن با الت ام به یکپارچگی آن .بار ایان پایاه ،شااید
بتوان گفت وی مفستین مفسر موضوعی قرآن است .همچنین چناانکاه دیادیم ،روشهاای
وی برای باهساهی روایتهای مفت اه یک رویداد مذکور در قرآن یا الیهشناسی آیاخ یاا
تح یل ساآتار سور ها ،گا بسی به شیو های محققان دوران معاصر م دیک و شبیه است.
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حکیم ترمذی ،محاد بن عبداهلل ،الانهیاخ ( .)1003به کوشش محاد عثاان آشت ،قاهره :مکتبة القرآن.
راتکه ،بیرامد ( 9311ق)« .الحکیم الترمذی» ،مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ،ش .)3( 53
س ای ،محاد بن حسین ( .)1009التفسیر ،به کوشش سید عاران ،بیروخ :دار الکت

الع ایه.
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الترمذی» ،ال سان العربی ،ش .)9( 95
طبری ،محاد بن جریر ( .)9115التفسیر ،به کوشش صدقی جایل عطار ،بیروخ ،دار الفکر.
عبدالعال سالم مکرم ( 9391ق) .الاشترک ال فظی فی الحقل القرآمی ،بیروخ :مؤسسة الرساله.
فرهامه ،بابک (« .)9311اشتقاق»ُّ ،ائرةالمعارف ب رگ اساالمی ،باه کوشاش کااظم موساوی بجناوردی و
دیگران ،ر  ،1تهران.
لسامی فشارکی ،محادع ی (« .)9313بقر  ،سور »ُّ ،ائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ر  ،91به کوشاش کااظم
موسوی بجنوردی و دیگران ،تهران.
مقاتل بن س یاان ( 9313ق) .التفسیر ،به کوشش احاد فرید ،بیروخ :دار الکت

الع ایه.
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مرک ی ،س  ،91ش .36
محاس ،احاد بن محاد ( 9301ق) .معامی القرآن ،به کوشش محادع ی صابومی ،مکه :جامعة ام القری.
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