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چکیده
متن کامل تفسیر حکیم ترمذی ،مفسر ،صوفی ،فقیه ،و حکیم قرن سوو قروری ،برجوای
نرانده است .بااینحال ،در آثار گوناگون او بحثهای تفسیری فراوان را میتووان یافوت.
بهیکمعنا حتی میشود گفت عردۀ این آثار تفاسیری بور آیوام ملت و

قورآن هسوتند.

اثرگذاریِ وی در شکلگیری و تکاملِ آمووهههوای صووفیانه ،شوناآت آرای تفسویری و
روش او برای فهم قرآن را ضروری میکند؛ همچنانکه رویکرد ویژۀ وی بوه حکروت و
اندیشهها و ع و باستانی رایج در ماوراءالنهر نگاه او به جایگاه ع و بشری در فهم دین،
و سر آآر ،پیشگامیاش در تفسیر موضوعی قورآن و نظریوهپورداهی بورای تیویول نیو
مسووت

هرووین هسووتند .وانگهووی ،فهووم قوورآن اه نگوواه وی دو سوواحت ملت و

را در

برمیگیرد :ظاهر قرآن و باطنش ،که شناآت هریوک اه ایون دو محتواا کواربرد روشوی
متفاوم اه دیگری است .بناست که در این مطالعه فقو روش وی را بورای فهوم ظواهر
قرآن بکاویم؛ یعنی هران که در ادبیام حکیم ترموذی «تفسویر» آوانوده مویشوود و بوا
«تیویل» یا روش فهم باطن قرآن تقابل آشکاری دارد .بدینمنظور ،کوششهای وی برای
فهم قرآن را در سطوح ملت

الفاظ ،عبارام ،سورهها ،و کل قرآن بهمثابو متنوی واحود

باهشناسی و نوآوریهایش را در این همینهها مرور آواهیم کرد؛ همچنانکه بر شیوههوای
او بوورای تفسوویر موضوووعی قوورآن کووریم تیکیوود موویورهیووم و بوودانهووا نظووری ویووژه
آواهیم داشت.
کلیدواژهها :تفسیر و تیویل ،مشترک لفظی ،مورفولوژی اساطیری ،مفهو حکرت ،اشوتقا
کبیر ،حروفیه ،تاریخِ هبانشناسیِ تاریلی ،تاریخ تفسیر موضوعی.
* دانشیار گروه االهیام ،دانشگاه آهاد اسالمی ،واحد گرگان ،گرگان ،ایرانMehrvash@hotmail.com ،
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 .1مقدمه
محتوای هر آثار حکیم ترمذی با یک هدف تنظیم شده است :جستوجووی حکروت .وی
این حکرت را گاه در آیام قرآن پیدا میکند ،گاه در حدیث ،گاه در سلن حکیران ب رگوی
ناشناس ،و گاه در گرانههنیهای عقالنی دربارۀ آاستگاه ،مسیر ،فرجوا  ،و تحوول پدیودههوا
(حسینی ،بیتا 135 :به بعد) .البته اه دید وی چنین حکرتوی بوا بحوثهوای نظوری محو
حاصل نریشود؛ ب که بدینمنظور باید ریاضوت کشوید (حکویم ترموذی ،بویتوا :ا 152 ،1؛
ا  .)296 ،2اینگونه اص یترین مضورون هرو حکروتهوای او نیو نحووۀ سو وک اسوت
(راتکه 563 :1398 ،به بعد).
در برآی آثار وی مثل الرَنهِیّام (حکیم ترمذی )2003 ،بحثهوای فقهوی فوراوان دیوده
میشود ،اما در هرانها نی هدف اص ی آموهش نحوۀ س وک معنوی در قالب احکا شورعی
است .آثار ملت حکیم ترمذی را باید کوششهای نظری بهمنظور بومیسواهی روشهوای
س وک معنوی در فضای فرهنگ اسالمی دانست .مثالً ،موضوع اصو ی بحوث در اثور وی بوا
عنوان االحتیاطام ،که انتظار میرود محتووایی اه جون وَرَع فقهوی داشوته باشود ،آمووهش
اَشکالی اه «مراقبه» است؛ امری که میتوان با مرور مصادیقی که برای احتیواط ذکور مویکنود
باهشناآت (برای تنها یک نرونه بنگرید به حکیم ترمذی 68-67 :2011 ،باهشناساندن اذکوار
صبح و شا همچون «احتیاط»).
در مقا رویارویی با قرآن هم به آیام اه حیوث ارتبواطی کوه بوا سو وک عرفوانی دارنود
مینگرد؛ یا بهتر است بگوییم فق به آیاتی نظر دارد که بتووان بوهنحووی اه آنهوا سو وک و
ریاضت نف دریافت .وی حتی در آیاتی که محتوای فقهی و حقووقی دارنود نکتوههوایی اه
این دست میجوید .برای نرونه ،بااستنادبه مضرون آی نُشوه (نسواء ،)34 :کوه مورد نبایود اه
هرسر دِلرمیدۀ آود فراتر اه طاعت ظاهری طَ َبود ،مط ووخ آودا اه عرودۀ بنودگان را نیو
ترکینی در هرین حد میداند؛ چه ،اگر معدودی اه اولیا مُستثنا شوند ،عبادم بیشتر مردموان
اه روی دلبستگی عاطفی نیست و آدا هم البته به این ظاهر نیکوی صِرف رِضوا داده اسوت
(حکیم ترمذی.)190 :1992 ،
او با هرین رویکرد آیام متعددی را نی که مفسوران ،ال وب ،حواکی اه مسواول روهمورۀ
هندگی دانستهاند ،به س وک معنوی پیوند میهنود .موثالً ،در سولن اه فوایود حوج کوه قورآن
میگوید «لِیَشهَدُوا منافِعَ لهم» (حج ،)28 :و آالف بیشترِ مفسران متقود بور وی کوه اه آیوه
تیکید بر فواید مادی حاصل اه تجارم حج را فهریدهاند (برای مجروعهای اه این دیودگاههوا
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بنگرید به طبری :1995 ،ا  ،)194-192 ،17آیه را حرل بور منوافا اُآورَوی و معنووی سوفر
حج میکند (حکیم ترمذی .)74 :1389 ،بهترتیبیمشوابه ،اشوارۀ قرآنوی بوه وسوسوهگَرانوی اه
جن انسان (ناس )6 :را به نَف ِ آود فرد راجا میداند (حکیم ترمذی ،بیتا ا.)153 :

 .2طرح مسئله
با مروری گذرا بر آثار حکیم ترمذی میتوان دریافت که تعامل ( )dialecticمتفاوم او با
قرآن ،در قیاس بوا دیگور مفسوران ،دسوتاورد صِورف ایون اآوتالف رویکورد نیسوت و
نگرشهای ک ی او به قرآن ،و هم ،روشهای او برای فهم آن بسی بوا معروول مفسوران،
آاصه عالران همعصرش ،متفاوم است؛ امری که تاکنون کومتور توجوه محققوان را بوه
آود ج ب کرده ،و بدینسان ،کمتر مطالعهای با تررک روی روشهای تفسیر وی پدید
آمده است.
پیشاهاین مهروش کوشیده است مبانی نظری تفسیری حکیم ترموذی را بکواود و انتظوار
حکیم ترمذی اه متن قرآن بهمثاب متنی وحیانی ،ماهیت و آصایص این متن ،که اه دیود وی
تفسیر آن را ضرورتی اجتناخناپذیر مینراید ،و فنون و بایستهها و منوابا چنوین تفسویری را
باهکاود .چنانکه در مطالع مهروش بوهتفصویل بیوان شوده (مهوروش ،)117-115 :1395 ،اه
نگاه حکیم ترمذی فهم قرآن در دو سطح امکانپذیر اسوت :فهوم ظواهر آن و فهوم بواطنش.
حکیم ترمذی بهترتیب چنین کوششهایی را «تفسیر» و «تیویل» مویشناسواند و طبعواً بورای
هریک روشهایی جداگانه در پیش میگیرد.
مطالعو پویش رو را بایود گوامی در امتوداد کوشووشهوای پیشوینِ مهووروش ت قوی کوورد.
میآواهیم در آن با تررک روی شیوههای حکیم ترمذی برای «تفسیر» یا هروان فهوم ظواهر
قرآن کریم بدانیم که اوالً ،وی چه روشهای نوآورانهای را بدینمنظور بهکار میگیورد؛ ثانیواً،
مبانی نظری وی برای اعتقاد به کارآیی این روشها چیست؛ و ثالثواً ،حودود و دامنو کواربرد
هریک اه این روشها ،بههعم وی ،تا کجاست.
بدینمنظور ،نلست روشهای حکیم ترمذی بورای فهوم ظواهر قورآن را در سوه سوطح
مفردام ،عبارام ،و پاراگرافها مورور آوواهیم کورد و روشهوای وی بورای فهوم معنوای
مفردام ،آیام ،و سورههای قرآن را باه آواهیم شناآت .آنگواه در تح یول رویکورد حکویم
ترمذی به متن قرآن همچون ک ی منسجم ،اه شیوههای او برای تح یل مضامین و انگارههوای
قرآنی سراغ آواهیم گرفت.
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 .3تحلیل متن در سطح مفردات
اه حکویم ترمووذی ،کووه ع وم بووهمعنووای حوروف را یکوی اه شووعبههوای حکرووت مویدانوود
(حکیم ترمذی ،)362 :1965 ،انتظار میرود نگرشی ویژه بوه ک روام حاصول اه جروا ایون
حروف داشته باشد .پ اله است پیش اه شناآت شیوۀ حکیم ترموذی در مطالعو معنوای
واژگان قرآن مبانی وی را در تح یل معنای ریش حروف باهکاویم.

 1.3جایگاه حروف در عالم هستی
حکیم ترمذی میگوید حروف الفبا دربردارندۀ هر ع و اند؛ هیرا اسرای ملت االهی ،کوه
ریش ع مها را در آود جای دادهاند ،با هرین حوروف سواآته مویشووند (حکویم ترموذی،
 .)105-104 :1969برای فهم این سلنان حکیم ترمذی و است امام آن در دسوتگاه معرفتوی
وی باید مبناهای معرفتشناآتی او را بهدرستی دریافت؛ مبناهایی که سلت متیثر اه بواورش
به اثربلشی جادو هستند.
او هرگ مبانی نگرش آود به حروف را منسجم بیان نداشته است ،اموا مویتووان برپایو
گفتارهای پراکندهاش دریافت که استداللی شبیه این را در ذهون مویپرورانوده اسوت (بورای
شواهد این فرضیه بنگرید به مثالهای ملت در فصلهای بعود) .1 :هریوک اه موجوودام
جهان اثری اه آثار وجودی آداوند است؛  .2آداوند این آثار را با سلن آود بهوجود آورده
است (بنگرید به بقره« ،117 :کُن فَیَکون») و تدبیر میکند؛ یعنی هم ایجاد این موجودام هوم
تصرفام بعدی در آنها نتیج ع م آدا به اسرا آنهاست؛  .4اگر دیگری نی بلواهود چنوین
تصرفی در هستی کند ،با برآورداری اه ع ری مشوابه مویتوانود؛  .5شویوۀ تصورف در ایون
موجودام ،یعنی هران کاری که قرار است با ع م کرد ،جادوی مُسوری ()contagious magic
اهطریق نا هاست؛ یعنی شناآت نا موجودام ملت و کوشش بورای تیثیرگوذاری بور آن
موجودام اهطریق تصرف بر نامشان؛  .6اِسمِ موجوودام کوه اه اهوم آثوار وجوودی ایشوان
است ،هره اه حروف الفبا پدید میآید؛  .7برای آگاهی اه ایون اسورا ،بوهمنظوور تصورف در
آنها ،باید معنای تکتک حروف را دانست؛ هیرا هریک اه حروف الفبای عربی تکواژنود و
اه آود معنا دارند .با آگاهی اه معنای توکتوک حوروف یوک واژه ،اعوم اه اصو ی و هاوود،
میتوان دریافت واژهای که اه جرا آن حروف حاصل میشود ،چه معنایی دارد.
بهبیاندیگر ،کوچکترین واحد معنادار هبان اه نگاه وی حروف الفباست .هریوک اه ایون
حروف معناهایی رم ی دارند که آدا برایشان نهاده است .بوا کنوارهمجوایگورفتن حوروف
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اص ی و هاود معنایی برای هر ک ره شکل میگیرد کوه وجوه جرعوی میوان معنوای حوروف آن
است .پ با شناآت معنای هریک اه این حروف میتوان معنای ک ره را دریافت .فایدۀ چنوین
تالشی نی تصرف در هستی است (نی بنگرید به  .)Sviri, 2002: 213-214البته ایون فقو یوک
سطح اه فهم معنای ک ره است .سطوح دیگر معنای ک ره با روشهای دیگر فهم آواهند شد.

 2.3معانی رمزی حروف
بهباور حکیم ترمذی ،ع م بهمعنای تکتک حروف اه شُعَبِ حکرت و راههای شناآت باطن
هستی است ،نصیب هر حکیری نریشود ،و با موهبت االهی تنها به آاصانِ اَصفیاء میرسد
(حکیم ترمذی .)104 :1969 ،گرچه هرگ بهصراحت معنای هر حروف را برنریشررد،
میتوان اه توضیحام وی دربارۀ ک رام ملت  ،اشاراتش بهمعنای آنها را استنباط کرد.
اهجر ه در تح یل معنای حرف تیکید «اِنَّ» برای هریک اه دو حرف ال و نون و هم
برای تکرار نون معنایی قاول میشود .میگوید که ال معنای «عِراد» و نون معنای قوا و
ثبام میدهد .وی در تفسیر «اِن الکافِرون اِالّ فی غُرور» (م ک )20 :نی «اِنْ» را برهریناساس
معنا میکند که دربردارندۀ دو حرف فو بدون تکرار نون است (حکیم ترمذی:1969 ،
 .)105برای معناکردن ریش قرآنی رباعی م ید «اطرینّ» نی هرین شیوه را بهکار میگیرد و
نون مُشَدَّد را در آن حرفی هاود برای تقویت معنا میشناساند (هران.)111 :
اه نگاه وی ،بهترین شیوه برای تفسیر حروف مقطعه نی هرین است (حکیم ترمذی،
 .)90-88 :2002بدینسان ،در تفسیر آی نلست سورۀ یون میگوید ال رم ی برای آالء
آداست ،ال نشان لط آداست ،و راء نی رأفت او (حکیم ترمذی .)343 :1965 ،ظاهراً
این تفسیر حاصل نظریهپرداهی آود وی بوده است؛ چراکه مفسران رم گرای بعدی
همچون سُ َری ( :2001ا  )294 ،1نی آن را به نقل اه آود وی نقل کرده و میآذ دیگری
برایش سراغ نداشتهاند.
فراتر اه این قبیل کوششهای پراکنده ،وی در کتاخ لور االمور بابی مُفصل را به بحث
اه معانی رم ی حروف پرداآته است (ص  72به بعد) .در آن باخ ،مثالً دربارۀ ضریر «هو»
در مقا وص آداوند میگوید هاء آن بهمعنای هدایت االهی است و واوش بهمعنای وَلَه
( ...ص  ،)81یا مثالً ،در «اَلَستُ بِرَبِّکُم» (اعراف )172 :برای ال معناهایی آاص در نظر
میگیرد (ص .)82
شیوۀ او برای راهجستن بهمعنای حروف نی درآورتوجوه اسوت .مویکوشود بوا کشو
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مؤلفههای معنایی مشترک در واژههایی که آن حرف را چون حرفی هاود یوا اصو ی در آوود
جای دادهاند ،بهمعنای نرادینش راه جوید .مثالً ،برای فهم معنای عین و راء و فاء در «عورف»
سراغ ریشههای دیگری میرود که این سه حرف را همچون فاء الفعول در بردارنود (حکویم
ترمذی ،بیتا م .)68 :نرون دیگر اه این قبیل معنای حاء و باء در «حُبّ» اسوت کوه حکویم
ترمذی میگوید معنای حاء با حیاء و حیاة و حکرت و ح م تناظر دارد و معنای باء نی با بِورّ
و بَهاء .پ حُب چی ی است که ق ب را احیا میکند و (اهآنجاکه ق ب مرک معرفت اسوت)
سبب معرفت میشود (و در آن حیا و حکرت و ح م راه مییابد) ،سوس بِورخ آودا بوه فورد
ارهانی میشود و سر آآر چنان فرد بَهیّ میشود که آداوند با او بر مالوک مباهام مویکنود
(حکیم ترمذی.)113-112 :2002 ،
گاه در تییید شواهد و استنباطام آود به شواهدی قرآنی و روایی نی توسل میجوید.
مثالً توضیح میدهد که در نا فرعون فاء نراد فرا و تفریق است و راء نراد رُکوخ و
رُکون ،عین دال بر ع و است ،واو بر وَیل ،و نون بر نار (هران .)86-85 :پ هرگاه این
حروف جرا شوند ،بر کسی داللت آواهند کرد که اه دینش فرا جست ،میان بنیاسراویل
تفرقه افکند ،به پستی گرایید ،بر مَرکَبِ هوای نف نشست ،و دربرابر آدایش برتری
جست .سس میگوید این برتریجویی هران است که آدا دربارهاش میگوید« :اِنَّ فِرعَونَ
لَعالٍ فی االَرض» (یون  ،)83 :یا آود وی گفته است «انا ربکم االعلی» (ناهعام .)24 :در
تفسیر «عَ اهیل» ،اسم اب ی  ،نی بهترتیبی مشابه توضیح میدهد نا وی مرکب است اه
«ع اه» و «ایل» .ع اهِ چهارحرفی اه «العزة» برگرفته شده است که پنج حرف دارد؛ بدینسان،
هران اوصاف در نا وی نی بهنحوی متفاوم موجود است .آنگاه با استناد گسترده به
اوصاف قرآنی اب ی برای مستندساهی فهم آود اه نا وی میکوشد (حکیم ترمذی،
 .)84-83 :2002شیوۀ برآورد وی با نا های االهی مثل اهلل و هو ،نا ابراهیم ،ک ر توحید
(ال اله اال اهلل) و مواردی اه این دست هرین است.
میتوانیم اه حکیم ترمذی انتظار داشته باشویم بوا کاربسوت گسوتردۀ ایون روش معنوای
تکتک حروف را مشلص کند .بااینحال ،هم در آن باخِ مفصلِ پیشگفتو لوور االموور و
هم در اثری مثل تحصیل نظاور القرآن ،که در آن تح یل ریش ک روام شویوهای رایوج اسوت،
کمتر میتوان کوششی برای توسع کاربست این روش و تطبیق ریشههای ک رام بوهمنظوور
شناآت معانی حروف و کش معنای ریشههای مجهول مشاهده کرد .شاید این بودانسوبب
است کوه چنوانکوه آوودش نیو تصوریح مویکنود ،معنوای ک روام را اه اسورار مویدانود
(حکیم ترمذی )104 :1969 ،و براینپایه نریآواهد که در این همینه بیشاهحد پیش رود.
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اینچنین است که گاه شیوۀ هبانشناسان حکیم ترمذی را «هبانشناسوی اسواطیری» لقوب
دادهاند ( .)Sviri, 2002: 204نی  ،چنانکه مشهود است ،شیوۀ وی بسی به تفکور پیوروان فرقو
حروفیه ن دیک است .گویی دارد اندیشههایی را که حروفیه در قرن هشتم قرری به بعود پوی
گرفتند ،بهشک ی بدوی عرضه میکند (برای نظری حروفیه بنگرید به .)Bausani, 1986: 600

 3.3کشف معنای کلمات برپایۀ معنای حروف
حکیم ترمذی در مرح بعد میکوشد معنای مفردام قرآن را با تکیوهبور معنوای حروفشوان
تفسیر کند .میتوان اصول بنیادین روش وی را چنین برشوررد :اوالً ،واژههوایی کوه حوروف
اص ی آنها یکی است و هران حرفها را بهشکل جابهجا در آودشان جوا دادهانود ،معنوایی
مشابه دارند .مثالً ،معنای اب ی که سین و ال و باء را در بردارد با س ب یکی است و اب وی
را بدانسبب چنین گویند که آیر اه وی س ب شده اسوت (حکویم ترموذی ،)52 :2002 ،یوا
مثالً ،معنای رَخّ و بِرّ مشابه است (هران ،)77-76 :یا موثالً ،منسوک ،هروان مسوکن اسوت؛
یعنی جایی که فرد بتواند احساس آرامش کند (حکیم ترموذی30 :1969 ،؛ نیو بورای دیگور
نرونه ها بنگرید به هران ،31 :مشابهت معنای تاخ و بام ،شوکر و کشور ،اطواع و اعطوی ،و
ند و مدن).
این شواهد نشان میدهد وی حدود یکصد سال پیشتر اه اِبنِجِنّی (د  ) 392بوه پدیودۀ
اشتقا کبیر در هبان عربی پوی بورده اسوت .گفتوهانود عالروان اشوتقا توا پویش اه ابونجنوی،
صورمهای حاصل اه ق ب واژگان یک ریشه را بهمعنای واحد باهنریگردانودهانود و نلسوتین
ک که چنین کرده ابنجنی است (فرهانه .)14 :1379 ،ظاهراً ابنجنی آودش نی مویپنداشوته
که بنیانگذار این روش ابوع ی فارسی (د  ) 377است (ابنجنی ،بیتا :ا  .)133 ،2بااینحال،
بهنظر میرسد باید حکیم ترمذی را پیشگا بحث دربارۀ اشتقا کبیر دانست.
ثانیاً ،هرچه تعداد حروف اص ی مشترک در دو واژه بیشتر باشد ،معنای آن دو به هم
ن دیکتر است .برای نرونه ،در تفسیر معنای «ریاضت» میگوید راض و رَضَّ که تنها با هم
در تلفی یا تشدید حرف ضاد فر دارند ،هر دو اه یک ریشه و بهمعنای شکستناند.
بدینسان ،برای شکست اب ار و آالم اه مشتقام «رَضَّ» استفاده میشود و در شکست
آُ قیّام فرد اه مشتقام «راضَ» (حکیم ترمذی34 :1993 ،؛ برای دیگر نرونهها بنگرید به
حکیم ترمذی 31 :2005 ،شباهت معنای شهوم و اهتشاش؛ حکیم ترمذی ،بیتا ال 68 :
تکرار هران بحث؛ حکیم ترمذی 177 :1992 ،شباهت کدح و قدح؛ حکیم ترمذی:2005 ،
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 57شباهت وسی ه و وصی ه؛ حکیم ترمذی 206 :1428 ،شباهت نیّة با مشتقام ناء ینوء؛
حکیم ترمذی 107 :2007 ،شباهت ماعون و مؤونه؛ حکیم ترمذی139-138 :2003 ،
شباهت سُکر با سَدّ؛ حکیم ترمذی 51 :1969 ،شباهت ذکر با رک ).
ثالثاً ،شرار حروف بر معنای واژه مؤثر است .او در تح یل معانی رمو ی ک روام هروواره
بدین توجه نشان میدهد که هر ک ره چند حرف دارد و بعد ،براسواس تسواوی حوروف دو
واژه حکم به تشابه معنایشان میکند .مثالً ،در تفسیر آی نور (نور )35 :معنای هیتون و طووبی
را به حکم آن که هر دو چهار حرفی هستند ،ن دیک میداند (حکیم ترمذی.)100 :1422 ،
این اصل اقتضا میکند با اف ودهشدن هر حرف هاود بوه واژه ،معنوایی هیواده در آن پدیود
آید؛ معنایی که بهنحوی نرادین در ضرن آن حورفِ افو وده جوا گرفتوه اسوت .اههروینرو،
حکیم ترمذی در توضیح مفهو «هیتون» در آی پیشگفته ،هیادتی نون در آآور ک روه را دال
بر معنای «نور» میداند و برپای مشابهتی که میوان معنوای هیتوون و طووبی فورض مویکنود،
میگوید هیتون مذکور در این آیه شاآهای اه شجرۀ بهشتی طوبی است که نوور االهوی اه آن
ساطا میشود (هران).

 4.3اصل عدم اشتراك لفظ
تنی چند اه عالران متقد بر حکیم ترمذی ،در بحث اه معنای ک روام قورآن کوشویدهانود
واژهها را با تکیه بر بافت معنا کنند .بدینسان ،گاه برای یک واژه چندین معنا برشرردهاند.
این قبیل تالشها در آثار متعددی با عنوان «الوجوه و النظاور» یا «نظواور القورآن» ج ووهگور
شده است (برای فهرستی اه آنها بنگرید به بحیری 335 :1410 ،بوه بعود) .طبعواً رویکورد
تشتتگرای اینان با شیوۀ حکیم ترمذی ،که برای هر واژه با تکیوه بور معودود حوروف آن
تنها یک معنا بهدست میدهد ،متفاوم است .وی هرگ نریتواند بسوذیرد یوک لفو میوان
چند معنا مشترک باشد (برای شباهت این رویکرد به شیوۀ عالم لغوی یوک نسول بعودش،
ابندرستویه بنگرید به عبدالعال.)140-139 :1417 ،
حکیم ترمذی تحصیل نظاور القورآن آوود را در نقود اثوری اه هروین قبیول موینویسود
(حکیم ترمذی .)19 :1969 ،اثری که آود اه موؤلفش نوا نرویبورد و گواه احتروال دادهانود
الوجوه و النظاور مقاتل بن س یران (د  ) 150یا نظاور القرآن هارون بن موسی اَعووَر (د 170
) باشد (شاذلی ،بیتوا119 :؛ جیوشوی .)900 :1401 ،مویتووانیم اصول آن کتواخ را برپایو
نقلقولهای حکیم ترمذی باهساهی کنیم .درآنصوورم آوواهیم دیود واژههوایش اه حیوث

حامد خانی (فرهنگ مهروش) 45

کاستی و ف ونی با واژههای مندرا در هر دو اثور فوو و هوم التصواری یحیوی بون سوال
(د  ) 200فر دارند (جدول  .)1پ هیچیک اه این چند نرونو کهون باهمانوده توا عصور
آود را نریتوانیم هران کتابی فرض کنیم که حکیم ترمذی در اآتیوار داشوته اسوت .بواری،
حکیم ترمذی در این اثر (ص  )19تصریح میکند هر واژههایی که مؤلو ناشوناس نظواور
القرآن بر چند معنوا حرول کورده اسوت معنوای واحودی بویش ندارنود؛ گرچوه مفسوران در
بافتهای متفاوم با الفاظ ملت فی توضیحشان دادهاند.
جدول  .1مقایسۀ آثار متقدمان دربارة نظائر القرآن با اثر مبنای کار حکیم ترمذی
واژههای اآتصاصی اثر مقاتل در قیاس با دیگر آثار

الحسنة و السیئة ،خوف ،علم...
(بنگرید به مقاتل :1427 ،ذیل هرین عناوین)

اآتصاصام اثر هارون بن موسی اعور

سریا ،ظ م ،ظ رام( ...بنگرید به هارون :1409 ،ذیل
عناوین)

واژههای مشترک دو اثر فو که در اثر مبنای حکیم
ترمذی نیست

الحسنة و السیئة ،فلوال ،لما ،ظلمات ،الظلمات و النور ،االمر،
الحسنی ،الحسنة و السیئة ،ظلم
(مقاتل :1427 ،نی هارون :1409 ،ذیل هرین عناوین)

اآتصاصام اثر مبنای حکیم ترمذی
که در آن دو نیست

آَبت ،الرَّدَی (بنگرید به حکیم ترمذی ،تحصیل ،ذیل
عناوین)

اآتصاصام اثر یحیی بن سال

ایمان ،الحسنة و السیئة ،الحسنی ،حَسَناً ،امام...
(بنگرید به یحیی :1979 ،ذیل هرین عناوین)

اآتصاصام اثر مبنای حکیم ترمذی
در قیاس با اثر یحیی بن سال

کَتَبَ ،وَکیل ،حَرَا ...
(بنگرید به حکیم ترمذی ،تحصیل ،ذیل عناوین)

نلستین مثال بحث حکیم ترمذی (ص  ،)20-19واژۀ «هُدی» هران است که در الوجووه
و النظاور مقاتل بن س یران ( )20 :1424برایش هجده معنا ذکر میشوود و اثوری کوه حکویم
ترمذی در اآتیار دارد و نقدش میکند ،معنای نوهدهری را هم اف ونبر هرو آنهوا در آوود
جای داده است .حکیم ترمذی آالف مقاتل تصریح میکند واژۀ «هُدی» تنها بوهمعنوای میول
است؛ هران که در عبارتی مثل «اِنا هُدنا اِلَیک» (اعراف )156 :میتوان دید؛ عبارتی که اه دیود
او یعنی «ما به تو مایل شدیم» .آنگواه مویکوشود هرو آن معوانی نووهدهگانوه را بوه هروین
باهگرداند (حکیم ترموذی .)24-19 :1969 ،بوههروینترتیوب ،در توضویح مفهوو واژۀ کُفور
میگوید که آالف هعم آن مؤل یک معنا بیش نودارد و صورفاً بوهمعنوای پوشواندن اسوت
(هران .)26-24 :در دیگر موارد نی چنین عرل میکند .او گاه سعی میکند برای باهگردانودن
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معانی واژه در بافتهای ملت به یک معنا اه تیویالم حِکری و روایوی نیو بهوره جویود
(برای نرونه بنگرید به حکیم ترمذی 52 :1969 ،بحث وی دربوارۀ رابطو صوالة بوا ذکور؛ نیو
بنگرید به هران 87-83 :معنای «امت» و اسباخ حرل این وص بر ابراهیم (ع) و دیگر مووارد
مشکل فهم).
طبعاً وی برای باهگرداندن معناهای ملت یک لف به اص ی واحد نیاهمند آن است کوه
عِالقام و مشابهاتی میان استعراالم ملت هر واژه بیابود .بودینسوان ،بایود انتظوار داشوته
باشیم وی برای تبیین این کاربردها اه نظری مَجاه مدد جوید .بوااینحوال ،وی هرگو چنوین
مسیری را نریپیراید؛ نهتنها اهآنرو که هنوه نظری مَجاه کوه در آثوار عالروانی عِراقوی مثول
جاح (د  ) 255و ابن قُتَیبه (د  ) 276مطورح شوده (بنگریود بوه ابوهیود 93 :1996 ،بوه
بعد) ،چنان فراگیر نگشته است که حکیم ترمذی را در آراسان متیثر کند؛ کوه چوون وی در
هر استعراالم هبانی چنین مجاهی را میجوید؛ مجاهی که عبور اه معنای نروادین ک روه و
رسیدن بهمعنای مشلص تکتک واژههای مُستعرل در کال بدون آن امکانپذیر نیست.

 .4تحلیل متن در سطح عبارات
نوآوریهای روششناآتی حکیم ترمذی در تفسیر قرآن به شیوههای ابداعی او برای کواوش
در معنای مفردام محدود نریشود .وی در تح یل معنای عبارام و جرالم حاصول اه ایون
مفردام نی شیوههایی درآورتوجه دارد.

 1.4چیدمان مفاهیم در آیه
وی گاه در نحوۀ ترکیب واژگان و چیدمان ک رام آیه نکتهها مویجویود .موثالً ،در بحوث اه
آیام  43-41سورۀ 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 سوس یوادکرد سوال آودا بور مؤمنوان چنوین
میفهرد که وجوخ ذکر پیوندی مستقیم با هرین دارد که آدا نلست بنودگانش را بوه تحیوت
گرامی داشته است و اکنون باید آنها نی در مقا جبران برآیند (حکیم ترمذی.)115 :2005 ،
همچنین ،در بحوث اه «خُذ مِن اَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَ تُزَکّیهِم بِها وَ صَلِّ عَلَیهِم اِنَّ صَالتَکَ
سَکَنٌ لَهُم» (توبه )103 :با نظر به ترتیب یادکرد مفاهیم صدقه ،تطهیور ،ت کیوه ،و دعوا ،درگیور
این سوؤال مویشوود کوه چورا پیوامبر (ص) مویمور اسوت هنگوا دریافوت صودقام بورای
آورندگانشان دعا کند .میگوید اهآنجاکه افراد مال آود را بسی دوست میدارند و دلکنودن
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اه آن برایشان سلت است و در چند جای قرآن هوم بودین اشوارم رفتوه بوه پیوامبر (ص)
توصوویه مویشووود چنوین کنوود؛ ب کووه دلکنوودن اه مووال برایشووان سوواده شووود و آرا گیرنوود
(حکیم ترمذی.)186-185 :2005 ،
وی گاه میآواهد با تح یل چیدمان واژهها پیوند میان معانی را دریابد .برای نرونه،
در اثبام این مدعا که نیل به مقامام واالی عرفانی به جِدّ و جَهد نیست و با توفیق
حاصل میشود ،به «وَجَدَکَ ضاالًّ فَهَدی» (ضحی )7 :استناد میکند .استدالل وی بر
چیدمان عبارم استوار است؛ عبارتی که در آن ط ب آدا و جستوجویش بر هدایت
فرد مقد شده است .میگوید یافتن فرد همانی معنا دارد که نلست او را ط ب کنند؛ پ
پیامبر (ص) ،ملاطبِ آیه ،بهمثاب ولیّ آدا اول ط ب شده و سس هدایت شده است
(حکیم ترمذی.)409 :1965 ،
بهترتیبیمشابه ،در بحث اه آی نشوه (نساء ،)34 :بااستنادبه تَرتُّبِ هجران بر نشووه نتیجوه
میگیرد که دوریگ یدن اه یک فرد نووعی تحقیور و تیدیوب وی اسوت .آنگواه بوراینپایوه
توضیح میدهد که دوریگ یدن اه برادران دینی هم نووعی تحقیور بوهشورار آواهود رفوت
(حکیم ترمذی.)251 :2003 ،

 2.4ظواهر کتاب
گرچه حکیم ترمذی مبنای آود را در مقا رویارویی با ظواهر قرآن توضیح نریدهد ،بهنظور
میرسد که تیکید آاصی بر آنها دارد .نرونههای فراوانی مویتووان سوراغ داد کوه بااسوتنادبه
ظواهر کتاخ همچون یگانه دلیل بحث حکری بر آیه بِرانَد و فهری جدید اه آن باهنرایود .در
جستوجوی مثال برای توجه او به ظواهر نلست میتوان دقتش بر کاربرد ال و ال عهود
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 مَعرِفهآوردن سال حاکی است که عیسی (ع) به سوالمی معهوود اشواره
دارد؛ سالمی اه آدا بر وی پیش اه آفرینش او (حکیم ترمذی.)115 :2005 ،
نرون دیگر اه رویکرد وی به ظواهر ،توجهش به وقووع تقودیم و تویآیر در قورآن اسوت.
مثالً ،در تفسیر «لَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیکمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّ یطَانَ إِالَّ قَلِ یالً» (نسواء )83 :بوه اسوتناد
سلنی منتسب به ابنعباس اه وقوع جابهجایی در این آیه میگوید (حکویم ترموذی ،بویتوا ا:
166؛ مقایسه کنید با طبری :1995 ،ا  150 ،5انتساخ هرین قول بوه قَتواده و ابونجُورَیج؛ نیو ،
برای انتساخ قولی دیگر به ابنعباس بنگرید به هران؛ نَحّواس :1409 ،ا  .)142 ،2مثوال دیگور
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توجه وی به تقدیم «نساء» بر «بنین» در آی «زُیِّنَ للنّ اِِ حُ ا الشَّ هَواتِ مِ نَ النِّس ا ِ وَ البَن ین»
(آلعرران )14 :است؛ امری که اه نگاه او دلی ی ج آن ندارد کوه شوهوم بوه هنوان در وجوود
انسان بسی قویتر اه می ش به کثرم فرهندان است (حکیم ترمذی ،بیتا ح :ا .)22 ،3
بههرینترتیب ،وی گاه بر داللت برآی آیام بر مفهو حصر و اآتصاص تیکیود مویکنود.
اهجر ه ،بااستنادبه «قُل بِفَضلِ اهللِ وَ رَحمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلیَفرَحُوا هُوَ خَیرٌ مِمّ ا یَجمَع ون» (یوون )58 :
فرح و شادی دُنیَوی را مُلَرخخِ ق ب میشناساند و توضیح میدهد که تنها بایود فورح معنووی و
دلآوشیها به فضل آدا را قدر دانسوت و نیکوو انگاشوت (بورای بحوثهوای مفصول وی
دربارۀ این آیه بنگرید به حکیم ترمذی233 :2005 ،؛ حکیم ترمذی.)45 ،43-42 :1426 ،
اه جر دیگر ظواهر کتاخ ،که وی بدان توجه ویژهای دارد ،عرومام قورآن اسوت .وی
در حُکمهای عا قرآن حکرت میجوید و حاضر نیست بهسوادگی اه آنهوا دسوت شوویَد.
رویکرد وی اه این حیث بسیار شبیه ابوحنیفه اسوت (بورای نگورش ابوحنیفوه بوه عروموام
بنگرید به پاکتچی .)394-393 :1372 ،او اصرار دارد مفاهیم مطورح در آیوام را حَودَّاالِمکان
به هران ک ّیت بفهرد که ذکر شدهاند .برای نرونه ،در بحث اه آیو «عالِمُ الغَی ِ فَال یَظهَرُ عَل ی
غَیبِهِ اَحداً اِالّ مَن ارتَضی مِن رَسولٍ ( »...جن )27 :نریپذیرد که موراد اه رسوول تنهوا پیوامبران
باشند و دیگران اه لیب نتوانند آگاه شوند .وی این آیه را چنان عا تفسیر میکنود کوه فراتور
اه انبیا هر اولیا را نی در برگیرد .آنگاه در تیییود فهوم آوود چنوین اسوتدالل مویکنود کوه
بیتردید انبیای االهی هره اه لیب آگاه بودهاند ،اما برآی اه ایشوان هرگو رسوول بوهشورار
نریروند (حکیم ترمذی.)398 :1965 ،
سکومهای قرآن هم اه دید وی مهم انگاشته میشوند .اهجر وه ،وی در اثبوام وجووخ
نفقه بر مرد به استناد داستان وسوس اب ی و آروا آد و حوا اه بهشوت (طوه)119-117 :
استدالل میکند که با آروا اه بهشت آد به تَعَوب و سولتی تهیو آخ و لوذا و مسوکن و
لباس افتاده است و نامی اه حوا در این آصوص برده نریشود .پ وجووخ تهیو نفقوه اه
هران آلاه با مرد بوده است نه هن (حکیم ترمذی ،بیتا ث.)142-141 :
بااینحال ،گاه پذیرش ظاهر آیه مست امری مُنکَر ت قی شده و بدینسوان حکویم ترموذی
نی آن را ،مثل هر مفسران ،وانهاده است .مثال این را در تفسیر آی «وَلَوْ رَداوهُ إِلَی الرَّسُ ولِ وَإِلَ ی
أُوْلِی األَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عَلَ یکمْ وَرَحْمَتُ هُ الَتَّبَعْ تُمُ الشَّ یطَانَ إِالَّ
قَلِیالً» (نساء )83 :میتوان یافت .برپای ظاهر این آیه ،بدون فضول و رحروت آودا هروه ،جو
شراری اندک ،اه شیطان پیروی میکنند .حکویم ترموذی نرویتوانود چنوین معنوایی را بسوذیرد،
چراکه معتقد است اگر فضل و رحرت آدا نباشد نه اکثر انسانها کوه هروه گومراه مویشووند.
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براینپایه ،به وقوع تقدیم و تیآیری در آیه حکم میکند و میگوید اصول عبوارم چنوین بووده
است ...« :لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یسْتَنبِطُونَهُ  ...اال قل یال م نهم»؛ یعنوی اگور در آن مسوه ه اه پیوامبر (ص) و
اولیای امور سوراغ مویگرفتنود ،عروو اهول درک و اسوتنباط ،جو شوراری انودک ،پاسوخ را
میفهریدند (حکیم ترمذی ،بیتا ا167-166 :؛ حکیم ترمذی ،بیتا خ .)102 :اینگونه عودول
اه ظاهر آیه البته رویکرد آاص وی بهشرار نریرود (طبری :1995 ،ا .)252-250 ،5

 3.4توجه به روابط جانشینی محتمل
یک ویژگی مهم فهم قرآن حکویم ترموذی ،کوشوش بورای آووانش سوطور سوفید موتن بوا
رویکردی انتقادی و تح یلگرایانه است .بنای حکیم ترموذی بور آن نیسوت کوه هود بوه هور
آنچه اه ظاهر عبارام فهریده میشود رضایت بدهد .او هرواره اه آود میپرسد کوه سوبب
گ ینش این ک رام و عبارام اه میان انتلاخهای پرشرار دیگر برای افوادۀ هروان معنوا چوه
بوده است .یک ج وۀ این شیوه را در توجه وی به رواب جانشینی واژگان میتوان دیود .وی
گاه در مقا تفسیر یک آیه به رواب جانشوینی ک روام جر وه ( )paradigmatic relationsهوم
نظر کرده و برای فهم بهترِ گفته در تح یل واژهها و عباراتی کوشیده است که میتوانسوتهانود
جانشین عبارم کنونی شوند.
برای نرونه ،در تفسیر «اِنَّما یَخشَی اهللَ مِن عبادِهَ العُلما ُ» (فاطر )28 :بدین توجه میکند کوه
چرا بعد اه عبارم فو آدا آوود را بوا وصو «اِنَّ اهللَ عَزی زٌ غَف ور» یواد کورده و اه میوان
گ ینههای محترل آود را با این وص سوتوده اسوت (حکویم ترموذی .)53 :1400 ،نرونو
دیگر توجه حکیم ترمذی به رواب جانشینی را میتووان در برآوورد وی بوا آیو «ال تُدرِکُ هُ
االَبصار» (انعا  )103 :دید .مهمترین سؤال وی در این همینه آن اسوت کوه چورا آودا اه ایون
گفته است که ابصار درکش نریکنند و مثالً چیو ی دربوارۀ حِو المسوه و دیگور حوواس
نفرموده است (حکیم ترمذی.)84 :1400 ،
تح یل حکیم ترمذی اه نحوۀ یادکرد عبادام ملت در قورآن مثوال دیگوری بورای ایون
رویکرد اوست .وی بدین توجه نشان میدهد که در قرآن هرگ گفته نرویشوود «صَ لّوا» یوا
«زَکّوا» ،ب که اه ل و «اِقامة صَالة» یا «اِتیان زکات» (برای نرونه بنگریود بوه بقوره )83 :سولن
میرود .وی با استدالل به گ ینش این قبیل تعوابیر در قورآن اه میوان انتلواخهوای محترول
بسیار ،و هم بااستنادبه آیاتی دیگر ،بحث آوود را دربوارۀ جایگواه اوامور و نوواهی شوارع در
س وک معنوی پیش میبرد (حکیم ترمذی ،بیتا ال .)64 :
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 4.4سیاق
در ادام سلن اه شیوۀ حکیم ترمذی در تفسیر عبارام باید اه گرایش نسبی وی به تفسویر آیوه
برپای سیا گفت .گاه وی نه بر دستاوردهای ریشهشناآتی آویش تکیه دارد و نه بور روایوام
یا اقوال مفسران ،ب که سعی میکند واژه را براساس بافت معنا کند .مثالً ،در ضورن بحوث اه
«وَ ما اَدراکَ ما یَومُ الدین» (انفطار ،)17 :بااستنادبه آیام قبل و بعد «یوم الدین» را «ی ومُ اظه ارِ
الحقیقه» و دین را نی بهمعنای اظهار حقایق معنا میکند (حکیم ترموذی .)99 :1389 ،اهریوت
سیا در نظر وی تا بدانجاست که در نقد نظری ارتباط آی تطهیر بوا آل عبوا (ع) اصو یتورین
اشکال چنین فهری را تطابق نداشتنش با سیا میداند (حکیم ترمذی ،بیتا ح :ا .)69-68 ،3
مواردی هم اه بیتوجهی وی به سیا آیام میتوان سراغ داد .وی توا جوایی بوه سویا
پایبند است که با تکیه بر آن بتواند معنایی مرتب با س وک معنوی دریابد .هرگاه سویا آیوه
ارتباط مستقیری با این هدف نیابد اه آن درمیگوذرد و بوهعکو توالش مویکنود آیوه را اه
عبارام پیش و پ تجرید کند .برای نرونه ،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» (احو اخ،)71-70 :
«قول سَدید» را ته یل ذکر «ال اله اال اهلل»گفتن میشناساند و بر این اصرار مویورهد کوه تکورار
مداومش سبب میشود آداوند اعرال آطای انسان را اصوالح کنود و گناهوان او را بیوامرهد
(حکیم ترمذی .)125 :1400 ،این تفسیر آشکارا با معنای آیه در سیا فاص ه دارد ،هیورا اگور
آیه در ارتباط با عبارام پیشین و پسین معنا شود ،پیوندی محکوم بوا مسواول اجترواعی پیودا
میکند و ناظر به استحباخ عبادتی فردی مثل ذکر ت قی نلواهد شد؛ ب که حواکی اه وجووخ
رفتاری اجتراعی مثل سنجیدهگویی آواهد بود.
بههرینترتیب ،گاه یک عبارم را بدون توجه به آیام ن دیکتر با آیاتی مورتب مویکنود
که به سیا تع ق ندارند .برای نرونه اه آی  62سورۀ مؤمنون بوه بعود بحوث دربوارۀ مؤمنوان
پایان میپذیرد و سلن به لافالن میکشد« :بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَة مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَ الٌ مِ ن دُونِ
ذَلِک» .بااینحال ،حکیم ترمذی در توضیح «لَهُ مْ أَعْمَ الٌ مِ ن دُونِ ذَلِ ک» ضوریرها را چنوان
ارجاع میدهد که گویی هنوه بحث دربارۀ مؤمنان است (.)179 :1992

 .5شناسایی و تفسیر انگارههای قرآن
حکیم ترمذی اف ونبر کوشش برای تح یول مفوردام و عبوارام قورآن بوه تح یول موتن در
سطحی فراتر اه جر ه نی توجه نشان میدهود .وی موتن قورآن را بوهمثابو ک وی منسوجم و
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یکدست میانگارد .اههرینرو ،میکوشد با کاربرد شیوههایی پیوا هوای پراکنوده در موتن را
باهشناسد و با کنارهمنهادن آنها تصویری جاما اه رویکرد قرآن به هر بحوث باهنرایود .وی
این شیوه را در دو سطح ملت بهکار گرفتوه اسوت :اوالً ،مویآواهود انگوارههوا و مفواهیم
بنیادینی را بیابد که بر آنها به هر دلیل در جایجای قرآن تیکیود آاصوی شوده اسوت؛ ثانیواً،
میآواهد با کاربرد روشهایی تطبیقی تصویری واضحتر اه هر انگاره حاصل کند.

 1.5شناخت مفاهیم کلیدی برپایۀ میزان تکرار
اه جر شیوههای وی برای تریی انگارههای مهم قرآن توجه به می ان تکورار هریوک اه
آنهاست .مثالً ،وی باتوجهبهاینکه در آیام ملت فی آداوند با وصو «عوالِمُ الغَی ِ وَ
الشَّهادَة» یاد میشود (برای نرونه بنگرید به رعود9 :؛ مؤمنوون92 :؛ همور ،)46 :بحثوی را
دربارۀ «لیب و شهادم» پی میگیرد؛ بحثی که بتوان چون ک یدی در تفسیر قرآن بهکوار
گرفت و در فهم معنای آیام ملت بدان توجوه کورد (حکویم ترموذی.)103 :1400 ،
نرون دیگر اه هرین قبیل ،مفهو قرآنوی «اِلی رَبِّ کَ المُنتَه ی» (نجوم42 :؛ ناهعوام)44 :
است (بنگرید به حکیم ترموذی ،)102-100 :1400 ،یوا موثالً مفهوو «رضووان» االهوی
(بنگرید به هران 107 :به بعد )؛ مفهو «حرد» آدا (هروان)80-78 :؛ یوا مفهوو «ذکور»
(هران 142 :به بعد).
حجم درآورتوجهی اه کتاخ الرساول الرکنونوه حواوی ایون قبیول بحوثهوای وی
دربارۀ انگارههای قرآنی است و البته مشابه این رویکرد را میتوان در آثار دیگر وی نیو
دید .آاصه کوششهای گستردهای برای شناسوایی انگوارههوایی دارد کوه بوهنحووی بوه
س وک اآالقی مرتب است؛ انگارههایی همچون «جهاد با نف » (حکیم ترموذی ،بویتوا
خ40 :؛ حکیم ترمذی )82 :1413 ،یا مثالً «فَرَح» (حکویم ترموذی233 :2005 ،؛ حکویم
ترمذی ،بیتا ا.)139 :
وی گاه به مفاهیری توجه نشوان مویدهود کوه مفسوران پویش اه وی هرگو بودانهوا
عط نظر نکردهاند .اینگونه انگارههای جدیودی در قورآن کشو مویکنود و هروه را در
آدمت تبیین شیوۀ مشروع س وک حکیرانه و عرفوانی مویگیورد .اهجر وه ،وی نلسوتین
کسی است که به مسه آالفت انسان توجه کرده و آیام ملت فی را که اه آالفت انسوان
میگویند یوکجوا دیوده اسوت .اه نگواه او «اِنّ ی جاعِ لٌ فِ ی االَرضِ خَلیفَ ة» (بقوره)30 :
نشاندهندۀ آالفت انسان و جانشینیاش در همین برای آداست (حکیم ترمذی ،بیتا پ:
255؛ حکیم ترمذی ،بیتوا ح :ا )373 ،1؛ آالفتی که البته نصیب انسان کامل و آتم اولیوا
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میشود (حکیم ترمذی422 :1965 ،؛ نی بنگرید بوه حکویم ترموذی ،بویتوا ا144 ،141 :؛
حکیم ترمذی ،بیتا ح :ا 180 ،2؛ حکیم ترمذی.)72 :1426 ،
نرون مشابه تفسیر وی اه انگارۀ قرآنی «جِهاد فی اهلل» به جهاد با نف و سولتیدادن بوه
آن است .انگارهای که در آی  69سورۀ عنکبوم ریشه دارد« :وَالّ ذینَ جاهَ دوا فین ا لَنَه دِیَنَّهُم
سُبُلَنا» .البته پیش اه وی برآی پیشگامان تصوف نی همچون رَبیا بن اَنَو  ،توابعی بصوریِ
ساکن مَرو و اه شاگردان و مالهمان حسن بصری و پیشگامان تصوف (د  ) 139نی چنوین
فهری باهنرودهاند (بنگرید به ابنابیحاتم ،بیتا :ا  .)3084 ،9بااینحوال ،گویوا نلسوتینبوار
حکیم ترمذی است که دریافت هدایت االهی را بوه چنوین جهوادی بوا نفو منووط مویکنود
(حکیم ترمذی120 :1965 ،؛ برای دیگر فهمهوا اه آیوه بنگریود بوه مقاتول :1424 ،ا ،2
525؛ طبری :1995 ،ا .)19 ،21
دیگر نرون شایانتوجه انگارۀ «مُحَدَّث» است؛ مفهوومی ک یودی در نظوا فکوری حکویم
ترمذی که وی آن را بهاستناد قراوتی منسوخ و منسوخ به ابنعبواس انگوارهای قرآنوی ت قوی
میکند (حکیم ترمذی ،بیتا چ .)50 :مُحدَّث در ادبیام وی فردی اسوت اه اولیوا کوه واجود
مقامام واالی معنوی است؛ مقاماتی که به نبوم و رسالت په و میهند و حتی مرکن اسوت
اه آنها نی فراتر رود (حکیم ترمذی352-351 :1965 ،؛ نی بنگرید به حکیم ترمذی ،بویتوا
ال  .)65-64 :این میان فر برجست محدثان با انبیا در نوع رابطو متفواوم آودا بوا ایشوان
است .محدث کسی است که مثل پیامبران برایش دانش حدیث ،فراست ،الهوا  ،و صودیقیت
فراهم شده است؛ اما آوالف ایشوان تَنَبؤوؤ نودارد (حکویم ترموذی .)358-357 :1965 ،بور
پیامبران روح ناهل میشود ،اما بر محدثان سکینه (حکیم ترمذی ،بیتا چ.)47 :

 2.5مدلسازی و برقراری تناظر
یک شیوۀ دیگر حکیم ترمذی برای کش مفاهیم ک یدی قورآن و تفسویر آنهوا مودلسواهی
است .بدینمعناکه با کوشش برای کش ارتباط میان مفاهیم قرآنی ملت  ،پیوندی میانشوان
برقرار شود و آنگاه در قیاس این پیوند با ساههای مشابه رواب میان ایون مفواهیم و جایگواه
هریک اه آنها در سسهر معنایی قرآن تبیین شود.
کاربرد این شیوه را میتوان در کتاخ لور االمور (ص  31به بعد) یافت؛ آنجا که به
تفسیر «اهللُ نورُ السَّماوات وَ األرض ( »...نور )35 :میپرداهد .نور االهی در این آیه به چراغ
برافروآت داآل چراغدانی تشبیه شده است ...« :چراغدانی با حبابی درآشان داآ ش که
گویی آن حباخ ستارهای فروهنده اه شاآ هیتونی است پُرباهده ،با رولنی چنان صافی که
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بیآتش هم درآشان است و چون آتش گیرد گویی نور بر نور نهادهاند؛ شع هاش هم نه
شدم میپذیرد و نه کاستی میگیرد» .حکیم ترمذی با استدالالتی ذوقی اه این آیه استنباط
میکند؛ هفت شهرِ نورِ تودرتو در عالم هست .اه نگاه او ،این هفت شهر نور هران هفت
الی ملت ذهن انسان است.
آنگاه برای آنکه دریابد این هفت شهر تودرتو ،یا بهعبارتی بهتر ،هفت حصار تودرتووی
شهر نور هریک چه اج ایی دارند ،اه مدل معراری شهرها کرک میگیرد؛ گوویی اه ن دیوک
دارد به چنین شهر تودرتویی مینگرد و یکایک اج ای ذهن انسان را در تنواظر بوه هور الیوه
باهمیشناسد .اینگونه ،با توضیح اج ای ملت و چنوین شوهر تودرتوویی ،مثول آیابوانهوا،
میدانها ،مجاما ،آانهها ،آند هوای دور شوهر ،و  ...پیچیودگیهوای ذهون انسوان را تبیوین
میکند و مفاهیری قرآنی مثل ق ب ،فؤاد ،ضریر ،صدر ،لُباخ و  ...را برای اشاره به هریوک اه
این الیههای پنهان شهر ذهن بهکار میگیرد.
او آیام قرآن کریم را در قالب یک مدل فرضی برای معرواری شوهر معنایوابی و تفسویر
میکند .اه نگاهی کارکردگرایانه میگوید همچنانکه ق عهها ،پناهگواههوا ،آنود هوا ،ک یودها،
آیابوانهووا ،محوطوههووای شوهری ،دربووانهوا ،و دیگوور اجو ای شووهر کوارکردی دارنوود و اه
کنارهمنشستن آنها با هم برای آود شهر کارکرد و ویژگیهای آاصی پدید میآیود ،بواطن
انسان هم به هفت شهر تودرتو میماند که برای نورانیکردن آنها باید اج ای ملت و را در
شک ی بهینه بهکار گرفت؛ همچنانکه هریک اه اج ای شهر بر ضوابطی بنوا شودهانود و موثالً
دربانها لباس مشلصی دارند یا محوطهها و فضاهای شهری باید براساس و پایوهای محکوم
بنا شوند ،شهر باطن انسان نی چنین است .مثالً شَهرِ «صَدر» یکی اه شوهرهای بواطن انسوان
است؛ حِصنِ آن ذکر آداست .همچنین هفت محوط شهری ملت دارد و هریک اه آنهوا
را آندقی است؛ یک آند آن دعا و ط ب نصرم اه آداست ،یکی دیگر استعاذه ،دیگوری
مجاهده ،توکل ،و هکذا (حکیم ترمذی.)32 :1422 ،
گاه نی برای فهم یک انگاره ،بهجای بهرهجویی اه مدلهای بیرونی ،اه مقایس ترثیلهوای
متناظر در آود قرآن برمیگیرد .برای نرونه ،وقتی ترثیل قرآن برای ق وب و اعروال موؤمن را
مرور میکند ،به ترثیل قرآنی دیگر برای ق ب و اعرال مشرکان هم توجوه نشوان مویدهود و
میکوشد با مقایس این دو ترثیل هوایای پنهان معنای آیام را بهتر بشناسد (حکویم ترموذی،
بیتا پ .)37 :این میان متوجه میشود چنانکه ق ب کافران هرواره در حجواخ اسوت ،ق وب
مؤمنان هم حجابی دارد :حجاخ ق ب کافران ظ رت کفر است و حجاخ ق ب مؤمن لف وت
شهوام؛ بهحکم آنکه دربارۀ کفار گفته شده است «قُلوبُنا غُلفٌ» (بقره )88 :و دربوارۀ مؤمنوان
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«قُلوبُهُم فی غَمرَةٍ مِن هذا» (مؤمنون .)63 :بههرینترتیب ،مثالً یکجا اه این بحث میکنود کوه
چرا در سراسر قرآن تحقق بشارتی که آداوند به بندگان میدهد منوط به ایفوای یوک شورط
شده ،اما فق در یک مورد (یون  )2 :بشارم االهی بیهیچ قیدی ذکر شده اسوت (حکویم
ترمذی.)339 :1965 ،

 3.5تحلیل مؤلفههای معنایی
وی اه شیوههای ملت فی نی برای باهشناسی مؤلفههای معنایی انگارهها بهره میگیرد .گواه بوا
نظر به مفاهیری که هر بار در آیهای همنشین انگارهای شده است آن انگاره را معنوا مویکنود.
اه این قبیل میتوان تفسیر وی اه مفهوو «تقووا» را مثوال آورد .وی آیوام ملت فوی را مورور
میکند که در آنها امر به تقوا صورم گرفته و هر بار برای تقوا مُتَعَ َّوقِ متفواوتی ذکور شوده
است« :اتَّقُوا اهللَ ،اتقوا ربَّکُم ،اتَّقوا یَوماً تُرجَعونَ فیه الی اهلل ،اتّقُوا النّار ،اتّقوا اهللَ التّی تَسائَلونَ بِ هِ وَ
االَرحام ( »...حکیم ترمذی .)75 :2005 ،براینپایه میگوید که در جایجوای قورآن بوا هرو
کثرم یادکرد تقوا مُتَعَ َّقِ آن ج پنج چی نیست :تقوا اه آتش ،تقوا اه روهی کوه قورار اسوت
بهسوی آدا باهگردانده شویم ،تقوا اه آدایی که اه او پرسش میشویم ،تقووا اه رَخّ ،و تقووا
اه ارحا (.)189 :1992
وی اه ایون بی وانهووای متفوواوم مراتَب وی ( )hierarchicalبووودن تقوووا را نتیجووه م ویگی ورد
(حکیم ترمذی .)75 :2005 ،بهبیان وی (حکیم ترمذی ،بیتا ال  67 :بوه بعود) ،پوایینتورین
مرتب تقوا هران است که شلص پروای «اهلل» داشته باشد؛ بدانمعناکه هرانند مشورکان رفتوار
نکند و برای تقرخجستن به آدا دیگری را عبادم نکند؛ هران که مشورکان مویگفتنود« :م ا
نَعبُدُهم اِالّ لِیُقَرِّبونا اِلَی اهللِ زُلفی» (همر .)3 :مرح بعدی پروای رَخّ است؛ بدینمعناکه بوا آودا
در ربوبیتش تلاصم نورهد؛ مثل آنان که وقتی امر به انفا شدند گفتند« :اَنُطعِمُ مَ ن لَ و یَش ا ُ
اهللُ اَطعَمَه» (ی )47 :؛ یا مثل آن فرشتگان که به آ قت آد اعتراض کردند و گفتنود «اَتَجعَ لُ
فیها مَن یُفسِدُ فیها ( »...بقره .)30 :مرح باالتر پروای روه ج است و در آآر بایود اه ارحوا
نی پروا داشت و دربارۀ آن هم تقوا پیشه کرد.
گاه نی مؤلفههای معنایی هر انگارهای را با نظر به کاربردهای آن انگواره در ضورن آیوام
ملت و تح یل مضرون هریک اه این آیام باهمیشناسد .مثال این رویکرد را مویتووان در
بحث وی دربارۀ تقد مقا اولیا بر انبیا جست .وی که معتقود اسوت برآوی اه اموت اسوال
چنان در مقا والیت آدا باالتر برده میشوند که اه انبیا نی پیشی میگیرند (بورای تنهوا یوک
اشاره اه میان نرونههای متعدد بنگرید به حکیم ترمذی ،بیتا ال  ،)65-64 :یک جوا نیو بور
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این معنا به آیام قرآن استناد میکند .برپای استدالل وی ،قرآن (نحول )89 :گفتوه اسوت روه
قیامت اه میان هر امتی شهیدی اه آودشان برانگیلته میشود .طبعاً این مست آن است کوه
پیامبر قو شهیدشان باشد؛ هیرا وقتی تنها قرار باشد یک نفر اه قومی برگ یده شوود ،برتور اه
پیامبرشان کسی نیست .اهدیگرسو ،قرآن آواسته است که امت اسوال شوهدایی بورای هرو
اقوا و امتها باشند ...« :لِتَکونوا شُهَدا َ علی النّاِ» (بقره .)143 :نتیج جرا ایون دو اه نگواه
حکیم ترمذی آن میشود که در امت اسال شهیدانی آواهند بود هر یکی همپای پیوامبری اه
اقوا پیشین (بنگرید به حکیم ترمذی21 :2007 ،؛ نی بنگرید به حکیم ترموذی ،بویتوا ح :ا
.)347 ،1
شیوۀ دیگر او برای باهشناسی مؤلفههای معنایی انگارهها توجه به تقابلهایی است که
افکنده میشود .برای نرونه ،وی در بحث پراکنده و
در قرآن میان مفاهیم ملت
دامنهداری که در آثار ملت فش دربارۀ مفهو «فرح باهلل» دارد ،یکجا (حکیم ترمذی ،بیتا
ا )142 :نی بدین توجه نشان میدهد که آداوند میآواهد ایران را در ق ب مؤمنان هیبا
ج وه دهد؛ به حکمِ «وَلکِنَّ اهللَ حَبَّ َ اِلَیکُمُ االیمانَ وَزَیَّنَهُ فی قُلوبِکُم» (حجرام .)7 :آنگاه
اه این میگوید که شیطان هم بنا دارد که دربرابر هندگی دنیوی را در چشم هرگان
بیاراید؛ چنانکه آود گفته است «لَاُزَیِّنَنَّ لَهُم فِی األرضِ وَلَاُغوِیَنَّهُم اَجمَعین» (حجر.)39 :
جای دیگر در ضرن هرین قبیل بحثها دربارۀ «فرح باهلل» ،میان «فرح» با «اضطرار» و
«اضطراخ» وجودی انسان رابطهای متقابل میبیند .او اه «أَمَّن یجِی ُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَیکشِفُ الساو َ وَیجْعَلُکمْ خُلَفَا األرْض» (نرل )62 :چنین استنباط میکند که فرد باید با
دوری اه شادیهای دنیوی آود را به جایی رساند که احساس اضطرار کند .وقتی چنین
شد ،آداوند اه وی کش سوء میکند ،و با انجاه وعد آویش وی را ولی و آ یف آود
آواهد کرد (حکیم ترمذی ،بیتا ا.)142-141 :
گاه نی تفسیر وی اه انگارههای قرآنی سراسر بر آگاهیهای بورونمتنوی او مبتنوی اسوت.
برای نرونه ،در توضیح ترای میان دو انگارۀ قرآنی روح و نف میگوید کوه درون هور فورد
یک «نَف » هست و یک روح .اولی دنیوی و همینی و دومی آسرانی است .نفو در شوکم
و هیر آن جای دارد و روح سراسر بدن را پر میکند .هنگا آواخ روح در بدن میماند ،اموا
نف آارا میشود؛ آروجی که اگر کامل روی ندهد ،سبب میشود افراد ،بسته به مقوداری
اه نف و کووه هنوووه در آنهووا بوواقی اسووت ،هنگووا آووواخ ل ووت ب ننوود و تکووان بلورنوود
(حکیم ترمذی .)58 :1400 ،نف است که فرد را به بدیها میآواند و عرودۀ مکور آن هوم
در ک یهها جای گرفته است (هران.)127 :
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 .6تفسیر موضوعی
نگرش حکیم ترمذی به قرآن ،همچون متنی منسجم ،تنها در تفسیر انگارههای قرآنی باهتواخ
ندارد .او در تفسیر و فهم عناصِرِ هبانی ،رواب بینامتنی ،بافت کال  ،و گفتران حواکمبور موتن
هم به این یکپارچگی و لواه آن م ت است .بیراه نیسوت اگور گفتوه شوود وی نلسوتین
مفسری است که برای تفسیر موضووعی قورآن کوشویده و اه روشهوای نوآورانو متعوددی
بدینمنظور بهره جسته است.

 1.6بازسازی روایتهای مختلف از یک رویداد
یکی اه شگردهای وی برای تفسیر موضوعی قرآن پیجویی نقلهای ملت یوک مضورون
در سراسر قرآن است .وی در بحث اه هر موضوعی نلست میکوشد با کنارهمنهوادن هرو
آیام مرتب با بحث تصویری ک ی اه موضوع باهنراید .یک نرونه اه این قبیل را میتووان در
آنجا دید که داستان آفرینش و کشاکشهای اب ی و آد (ع) و هبووط وی را برپایو آیوام
پراکنده باهساهی میکند (بنگرید به حکیم ترمذی 52 :1422 ،به بعد) .عردۀ تکیو او در ایون
باهساهی بر آیام پراکندۀ قرآن کریم دربارۀ انسان و اب ی  ،ویژگیهای هریک ،و مسواو ی اه
این قبیل است و البته گاه اه روایام نی بهره میجوید (بورای نرونوه بنگریود بوه هروان58 :
عبارم «جُعلَت االذانُ وَراثَ ةً ف ی وُل دِک») .او در ایون کوار توا بودانجوا پویش مویرود کوه
گفتوگوهای طرفین را هوم بواهمیآفرینود؛ چنوانکوه در نگواه اول پنداشوته مویشوود ایون
حکایتها را اه منبعی دیگر نقل کرده است (برای نرونه بنگرید به هران 53 :به بعد).
نرون دیگر این کوشش در تبیین وی اه مفهو حج دیده میشود .سراسر کتاخ او با عنوان
الحج و اسراره را باید کوششی برای تفسیر موضوعی آیام حج دانست .اهجر ه تح یلهای
وی در این کتاخ میتوان به توضیحاتش دربارۀ معنای حج اشاره کرد .او گرچه تصریح
نریکند ،حج را بهمعنای «قصدآداکردن» میگیرد .این قصد چنان اه دید او در اسال
ارهشمند شررده شده است ،که اه میان هر عبادام اسالمی فق حج را به وص «حَجَّةُ
االِسالم» شناساندهاند .وی میگوید سبب این ارهشمندی را در آاستگاه حج باید جست؛
آنگاه که ابراهیم اسراعیل (ع) را برای قربانکردن آوابانید و هر دو تس یم امر االهی شدند
(صافام .)103 :آنها با چنین کاری عرالً حج بهجای آوردند .ابراهیم (ع) نی که فرمود
«اَسلَمتُ لِرَبِّ العالَمین» (بقره ،)131 :هرین معنا را «قصد» کرد و حج نی هرین است .آنجا که
قرآن میگوید« :هیچک را دینی بهتر اه آنکه نیکوکارانه تس یم امر آدا شود» (نساء،)125 :
میآواهد اه فضی ت ابراهیم (ع) بگوید (بنگرید به حکیم ترمذی.)50-49 ،47 :1389 ،
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 2.6الیهشناسی آیات
حکیم ترمذی گاه اه باهآوانی آیام ملت مرتب با یک موضوع فراتر میرود و میکوشود
آیام را با بهرهجویی اه شواهد تواریلی ملت و الیوهشناسوی کنود و تصوویری اه مراحول
تدریجی ن ول آنها بهدست آورد.
برای نرونه ،وی معتقد است پیوامبر اکور (ص) اه حیوث روهیگورفتن سوه دوره را در
هندگی تجربه کرده است (حکیم ترمذی ،بیتا ث 178 :به بعد) .یک دوره هروان اسوت کوه
قرآن میگوید سرهنشش میکردنود «مَالِ هَذَا الرَّسُولِ یأْک لُ الطَّعَ امَ وَیمْشِ ی فِ ی االَسْ وَا »
(فرقان .)7 :آدا در این مرح ه وی را با ثروم آدیجه بینیاه کرد (ضوحی .)8 :مرح و دو
وقتی است که پیامبر (ص) به مدینه آمد .آنجا نیو  ،چنوانکوه در روایوام آموده اسوت ،بوه
تجارم میپرداآت .مرح بعد وقتی اسوت کوه روهی پیوامبر اه لنواوم جنگوی مقودر شود
(انفال )69 :و پیامبر (ص) فرمود روهی من در سای نی ها رقم آورده است.
آآرین مرح ه سالهای آآر عرر پیامبر را شامل میشود .در این دوره پیامبری کوه بورای
تکاملبلشیدن به اآال ِ شایسته مبعووث شوده اسوت ،بوه ایون هودف ن دیوکتور شوده ،و
بدینسان روهیاش هم بیشتر شده است؛ اهجر ه آنکه آداوند ترس او را در دل دشورنان
میافکند (آلعرران)151 :؛ آنسانکه آانههای آود را بوه دسوتان آوویش ویوران مویکننود
(حشر )2 :و اف ونبر لناوم اموالی بهدست وی میافتد که بورایش جنگوی نیو نکورده اسوت
(حشر.)6 :
وی درادامه میگوید :این البته بدان معنا نیست که هرواره پیامبر (ص) سیر مویآوورده و
روهیای گسترده داشته است؛ چراکه درهرحال بهحکم قرآن (طه )132 :فرد بوه آن روهیای
میرسد که برایش مقدر شده است نه بیشتر .باری ،چنانکه میبینویم ،وی بوا کنوارهمنهوادن
آیام ملت میکوشد اه فضای ن ول آنها تصویری واضوحتور باهنرایود و سویر تودریجی
ن ول و الیههای ملت آیام را دریابد.

 3.6تحلیل ساختار سورهها
یک ج وۀ دیگر رویکرد حکیم ترمذی به متن بهمثاب ک ی منسجم را میتووان در توالش وی
برای تح یل ساآتار سورهها دید؛ کوششی که سوبب مویشوود وی را اه پویشگاموان بحوث
دربارۀ تناسب آیام بدانیم .گرچه هرگ دیدگاه آود را دراینباره نظریهمند نکرده ،مویتووان
برپای برآی نوشتارهای او دریافوت کوه معتقود اسوت چیونش آیوام هور سووره اه ترتیبوی
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حکیرانه و توقیفی پیروی میکند؛ آنسانکه میتوان برای هر سووره یوک محوور موضووعی
باهشناآت .این محور با تح یل محتوای سوره باهشناآتنی است.
اه میان سورههای ملت قرآن ،وی چنین شیوهای را بورای تفسویر سوورۀ بقوره بوهکوار
میبندد؛ ب رگترین سورۀ قرآن که درعینحال موضوعام پراکندۀ بسیاری را نی در برگرفتوه
و باور به تناسب آیام آن ،با نظر به این تنوع ،بسی مشکلتر اه دیگر سوورههاسوت .نوشوت
وی با عنوان «مَقاصِدُ سورَةِ البَقَرَة» (حکیم ترموذی )88-87 :1400 ،تفسویری اسوت بور ایون
سووره اه رویکورد تح یول محتووای سواآتاری ()strucrural content analysis؛ تفسویری کوه
میتوان آن را با نرونههای تح یل روشمند ساآتار هروین سووره در دوران معاصور مقایسوه
کرد (برای یک نرونه اه مطالعام مشابه معاصران بنگرید به لسانی.)389-387 :1383 ،
وی ،با مرور موضوعام ملت فی که در این سوره مطرح شده است ،میکوشد اه نگواهی
عرفانی مقاصد سوره را تح یل کند .اه نگاه او ،در این سوره فراتر اه بیان حال موؤمن و کوافر
و منافق و رویکرد اقوا پیشین به احکا و دستورام آداوند یک پیا ک وی و اصو ی جسوته
میشود :اینکه مس رانان هم احکا ظاهری دین را رعایت کنند هم احکا باطنیاش را .ایون
پیا در آیام پایانی سوره واضحتر بیان میشود؛ آنجا که به مؤمنان یادآوری میشوود آوواه
آنچه در دل دارند بروه دهند یا پنهان کنند ،بر آدا ملفی نلواهد ماند (بقره)284 :؛ یا موثالً،
تیکید میشود عرل به این دستور چنان دشوار است که اقوا پیشین اه عهده برنیامودهانود؛ یوا
به مؤمنان آموهش میدهد به دعا اه آدا بلواهند که بر ایشان سلت نگیرد؛ ب که بلشوش و
رحرت فرستد (بقره.)286 :
گویی حکیم ترمذی معتقد است میتوان آالص پیا اص ی و مهوم سووره را در آآورین
آیاتش باهآواند .شاید اههرینرو است که در پایان روایاتی را ذکر میکند که در آنها آیوام
پایانبلش سورۀ بقره گنجی اه عرش آدا شناسانده میشوند.

 .7نتیجهگیری
در ای ون مطالعووه کوش ویدیم روشهووای حک ویم ترمووذی بوورای «تفس ویر» قوورآن را باهکوواویم؛
روشهایی که اه نگاه وی به کار فهم ظاهر قرآن میآیند و در کنوار آنهوا روشهوا و فنوون
دیگری هم است که برای فهم باطن قرآن مفیدنود .بودینمنظوور ،شویوههوای وی را در سوه
سطح ملت مرور کردیم :سطح مفردام ،عبارام ،و پاراگرافها.
چنانکه دیدیم ،وی با تکیه بر ایون مبنوا کوه حوروف الفبوا دربردارنودۀ هرو ع وو انود،
کوچکترین واحد معنادار هبان را حروف میداند و برای هریک اه آنها معنایی رم ی قاوول
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است که میپندارد آدا برایشان نهاده و تنها با موهبت االهی قابلدرک است .باور وی شوکل
کهنترِ دیدگاهی است که بعدها حروفیه اتلاذ کردند .بواری ،اهایونمنظور ،وی معتقود اسوت
معنای ک رام نی چی ی فراتر اه برآیند معنای تکتک حروف آنهوا ،آوواه اصو ی و آوواه
هاود ،نیست .وی براینپایه ،نلست میکوشود معنوای توکتوک حوروف را بوا مراجعوه بوه
نرونههای ملت کاربرد آنها در ک راتی با معنای مع و کش کنود ،و بوراینپایوه ،معنوای
ک ی و نرادین هر حرف را بیابود .آنگواه بورای راهجسوتن بوهمعنوای ک روام کوافی اسوت
مؤلفههای معنایی مشترک در واژههایی که آن را بهمثاب حرفی هاود یا اصو ی در آوود جوای
دادهاند کش شود.
قواعد وی را نی برای شناسایی معنای ک رام باهشناآتیم؛ قواعدی که نشان میدهود وی
حدود یکصد سال پیشتر اه ابنجنی به وقوع اشتقا کبیر در هبان عربی راه جسوته اسوت.
همچنین ،دیدیم طبعاً معنایی که برای تکتک ریشهها و واژهها باهمینرایاند ،معنوایی ک وی و
نرادین است که در کاربردهای ملت آن واژه میتوان باهشناآت .اههروینرو ،بوه اشوتراک
چند معنا در یک لف هم باور ندارد .برای تبیوین نحووۀ عبوور اه معنوای نروادین حاصول اه
وضا نی به معنوایی کوه در اسوتعراالم ملت و پیودا مویکنود ،اه رویکوردی متفواوم بوا
بنیانگذاران نظری مجاه و البته تاحدودی مشابه آن مینگرد.
چنانکه دیدیم ،وی در تح یل معنوای عبوارام و جروالم مرکوب اه ایون مفوردام نیو
نوآوریهایی داشت .نوع تیکید وی بر ظواهر آیام بسیار یادآور رویارویی ابوحنیفه بوا قورآن
بود .اف ونبراین ،وی اه رویکردی تح ی ی به اسباخ و ع ل گو ینش عبوارمهوا ،بوه نسوبتِ
جایگ ینهای محترل ،توجه نشان میدهد و کرابیش به سیا پوایبنود اسوت؛ مگور آنکوه
سیا مانا تفسیری متناسب س وک معنوی مط وخ وی شود.
وی قرآن را در سطحی فراتر نی تح یل میکند و میکوشود اه ک یوت آن بوهمثابو متنوی
منسجم نی نکته دریابد .میتوان رویکرد تفسیری وی را نوعی نگرش کلنگور ( )holisticبوه
قرآن ت قی کرد؛ نگرشی که در آن بناست با شناآت روشمند انگارهها و مفاهیم بنیادین موتن
اهیکسو و با کاربرد روشهایی برای تطبیق آیام و مفاهیم اهدیگرسو ،تصویری واضحتور اه
مفهو آیام باهنرایانْد؛ روشهایی برای تفسیر و فهم عناصِرِ هبوانی ،روابو بینوامتنی ،بافوت
کال  ،و گفتران حاکمبر متن با الت ا به یکپارچگی آن .بوراینپایوه ،شواید بتووان گفوت وی
نلستین مفسر موضوعی قرآن است .همچنین چنانکه دیدیم ،روشهای وی برای باهسواهی
روایتهای ملت اه یک رویداد مذکور در قرآن یا الیهشناسی آیوام یوا تح یول سواآتار
سورهها ،گاه بسی به شیوههای محققان دوران معاصر ن دیک و شبیه است.
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