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 چکیده

، برجوای  سوو  قروری   قرنمتن کامل تفسیر حکیم ترمذی، مفسر، صوفی، فقیه، و حکیم 
تووان یافوت.    های تفسیری فراوان را می ، در آثار گوناگون او بحثحال باایننرانده است. 

هسوتند.   قورآن شود گفت عردۀ این آثار تفاسیری بور آیوام ملت و      معنا حتی می یک به
هوای صووفیانه، شوناآت آرای تفسویری و      گیری و تکاملِ آمووهه  اثرگذاریِ وی در شکل

که رویکرد ویژۀ وی بوه حکروت و    چنان همکند؛  را ضروری می قرآنروش او برای فهم 
النهر نگاه او به جایگاه ع و  بشری در فهم دین،  ها و ع و  باستانی رایج در ماوراء اندیشه

پورداهی بورای تیویول نیو       و نظریوه  قورآن اش در تفسیر موضوعی  گامی و سر آآر، پیش
اه نگوواه وی دو سوواحت ملت وو  را در  قوورآنمسووت    هرووین هسووتند. وانگهووی، فهووم 

و باطنش، که شناآت هریوک اه ایون دو محتواا کواربرد روشوی       قرآنگیرد: ظاهر  میبر
متفاوم اه دیگری است. بناست که در این مطالعه فقو  روش وی را بورای فهوم ظواهر     

شوود و بوا    آوانوده موی  « تفسویر »بکاویم؛ یعنی هران که در ادبیام حکیم ترموذی   قرآن
های وی برای  منظور، کوشش بدینی دارد. تقابل آشکار قرآنیا روش فهم باطن « تیویل»

مثابو  متنوی واحود      به قرآنها، و کل  را در سطوح ملت   الفاظ، عبارام، سوره قرآنفهم 
هوای   که بر شیوه چنان همها مرور آواهیم کرد؛  هایش را در این همینه باهشناسی و نوآوری

ظووری ویووژه هووا ن ورهیووم و بوودان تیکیوود مووی قوورآن کووریماو بوورای تفسوویر موضوووعی 
 داشت. آواهیم

تفسیر و تیویل، مشترک لفظی، مورفولوژی اساطیری، مفهو  حکرت، اشوتقا    ها: کلیدواژه
 شناسیِ تاریلی، تاریخ تفسیر موضوعی. کبیر، حروفیه، تاریخِ هبان
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 روش تفسیری حکیم ترمذی   38

 . مقدمه1

 یحکروت. و  یجوو  و م شده است: جستیک هدف تنظیبا  یم ترمذیآثار حک  هر یمحتوا
 یران ب رگو یث، گاه در سلن حکیکند، گاه در حد یدا میپ قرآنام یدر آ ن حکرت را گاهیا

هوا   دهیو ر، فرجوا ، و تحوول پد  یآاستگاه، مس ۀدربار یعقالن یها یهن ناشناس، و گاه در گرانه
محو    ینظور  یهوا  بوا بحوث   ین حکرتو ی(. البته اه دید وی چن به بعد 135تا:  ، بیینی)حس

 ؛152، 1ا  :توا  بوی ، یم ترموذ ید )حکو یاضوت کشو  ید ریمنظور با نیبدشود؛ ب که  یحاصل نر
سو وک اسوت    ۀ  نحوو یو او ن یهوا  حکروت   ن مضورون هرو  یتر یگونه اص  ن(. ای296 ،2 ا

 به بعد(. 563: 1398 )راتکه،
ده یو فوراوان د  یفقهو  یهوا  ( بحث2003)حکیم ترمذی،  امیّالرَنهِ مثل یآثار و یدر برآ

 یدر قالب احکا  شورع  یس وک معنو ۀآموهش نحو ی  هدف اص یها ن اما در هران ،شود یم
 یهوا  روش یسواه  یمنظور بوم به ینظر یها د کوششیرا با یم ترمذیاست. آثار ملت   حک

بوا   یبحوث در اثور و   یدانست. مثالً، موضوع اصو   یفرهنگ اسالم یدر فضا یس وک معنو
داشوته باشود، آمووهش     یاه جون  وَرَع فقهو   ییرود محتووا  یکه انتظار م ،اطامیاالحتعنوان 
کنود   یاط ذکور مو  یو احت یکه برا یقیتوان با مرور مصاد یکه م یاست؛ امر« مراقبه»اه  یاَشکال

باهشناساندن اذکوار   68-67: 2011، یم ترمذیحک به بنگریدنرونه ک یتنها  یباهشناآت )برا
 «(.اطیاحت»چون  صبح و شا  هم
دارنود   یکوه بوا سو وک عرفوان     یتبواط ث اریو ام اه حیهم به آ قرآنبا  ییارویدر مقا  رو

هوا سو وک و    اه آن ینحوو  نظر دارد که بتووان بوه   یاتیم فق  به آییا بهتر است بگوینگرد؛  یم
اه  ییهوا  دارنود نکتوه   یو حقووق  یفقه یکه محتوا یاتیدر آ یحت یافت. ویاضت نف  دریر
د اه یو (، کوه مورد نبا  34نُشوه )نسواء:   ی مضرون آ بااستنادبهنرونه،  ید. برایجو ین دست میا

  یو بنودگان را ن  ۀطَ َبود، مط ووخ آودا اه عرود     یآود فراتر اه طاعت ظاهر ۀدیرم هرسر دِل
تر مردموان   شیا مُستثنا شوند، عبادم بیاه اول یداند؛ چه، اگر معدود ین حد میدر هر ینیترک

صِرف رِضوا داده اسوت    یوکین ظاهر نیست و آدا هم البته به این یعاطف یبستگ دل یاه رو
 (.190 :1992)حکیم ترمذی، 

او با هرین رویکرد آیام متعددی را نی  که مفسوران، ال وب، حواکی اه مسواول روهمورۀ      
قورآن   هنود. موثالً، در سولن اه فوایود حوج کوه       اند، به س وک معنوی پیوند می هندگی دانسته

ترِ مفسران متقود  بور وی کوه اه آیوه      (، و آالف بیش28)حج: « شهَدُوا منافِعَ لهمیَلِ»گوید  می
هوا   ای اه این دیودگاه  اند )برای مجروعه تیکید بر فواید مادی حاصل اه تجارم حج را فهریده



 39   (فرهنگ مهروش)حامد خانی 

(، آیه را حرل بور منوافا اُآورَوی و معنووی سوفر      194-192، 17: ا 1995طبری،  به بنگرید
گَرانوی اه   مشوابه، اشوارۀ قرآنوی بوه وسوسوه      رتیبیت به(. 74 :1389حکیم ترمذی، کند ) حج می

 (.153تا ا:  داند )حکیم ترمذی، بی ( را به نَف ِ آود فرد راجا می6جن  انسان )ناس: 
 

 . طرح مسئله2

( متفاوم او با dialecticافت که تعامل )یتوان در یم یم ترمذیگذرا بر آثار حک یبا مرور
سوت و  یکورد ن ین اآوتالف رو یو دسوتاورد صِورف ا  گور مفسوران،   یاس بوا د یدر ق ،قرآن

بوا معروول مفسوران،     یفهم آن بس یاو برا یها ، و هم، روشقرآناو به  یک  یها نگرش
تور توجوه محققوان را بوه      که تاکنون کوم  یعصرش، متفاوم است؛ امر آاصه عالران هم

د یپد یر ویتفس یها روش یبا تررک  رو یا تر مطالعه سان، کم نیبدآود ج ب کرده، و 
 آمده است.

را بکواود و انتظوار    یم ترموذ یحک یریتفس ی نظر یده است مبانین مهروش کوشیاها شیپ
 ید ویو ن متن، که اه دیص ایت و آصای، ماهیانیوح یمتن  مثاب به قرآناه متن  یم ترمذیحک
را  یرین تفسو یها و منوابا چنو   ستهید، و فنون و باینرا یر میناپذ اجتناخ یر آن را ضرورتیتفس

(، اه 117-115: 1395ان شوده )مهوروش،   یو ل بیتفصو  مهروش بوه   که در مطالع باهکاود. چنان
ر اسوت: فهوم ظواهر آن و فهوم بواطنش.      یپذ در دو سطح امکان قرآنفهم  یم ترمذینگاه حک

 یشناسواند و طبعواً بورا    یمو « لیتیو»و « ریتفس»را  ییها ن کوششیب چنیترت به یم ترمذیحک
 رد.یگ یش میانه در پجداگ ییها ک روشیهر

کوورد.  ینِ مهووروش ت قو یشو یپ یهوا  در امتوداد کوشووش  ید گوام یووش رو را بایپو   مطالعو 
ا هروان فهوم ظواهر    ی« ریتفس» یبرا یم ترمذیحک یها وهیش یم در آن با تررک  رویآواه یم

اً، یو رد؛ ثانیو گ یکار م منظور به نیبدرا  یا نوآورانه یها چه روش یم که اوالً، ویبدان میکر قرآن
کواربرد    ست؛ و ثالثواً، حودود و دامنو   یها چ ن روشیا ییاعتقاد به کارآ یبرا یو ینظر یمبان

 ، تا کجاست.یهعم و ها، به ن روشیاه ا هریک
را در سوه سوطح    قورآن فهوم ظواهر    یبورا  یم ترمذیحک یها ، نلست روشمنظور بدین

 یفهوم معنوا   یبورا  یو یهوا  م کورد و روش یها مورور آوواه   ف مفردام، عبارام، و پاراگرا
م یکورد حکو  یل رویو گواه در تح   م شناآت. آنیرا باه آواه قرآن یها ام، و سورهیمفردام، آ

 یهوا  ن و انگارهیل مضامیتح  یاو برا یها وهیمنسجم، اه ش یچون ک  هم قرآنبه متن  یترمذ
 م گرفت.یسراغ آواه یقرآن
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 . تحلیل متن در سطح مفردات3

دانوود  یحکرووت موو یهوا  اه شووعبه یکوویحوروف را   یمعنووا بووه، کووه ع وم  یم ترمووذیاه حکو 
ن یو ژه بوه ک روام حاصول اه جروا ا    یو یرود نگرش ی(، انتظار م362: 1965، یترمذ میحک)

 یمعنوا   در مطالعو  یم ترموذ یحک ۀویش اه شناآت شیحروف داشته باشد. پ  اله  است پ
 م.یحروف باهکاو  شیر یل معنایرا در تح  یو یمبان قرآنواژگان 

 

 یهست عالم در حروف گاهیجا 1.3

اند؛ هیرا اسرای ملت   االهی، کوه   گوید حروف الفبا دربردارندۀ هر  ع و  حکیم ترمذی می
، یم ترموذ یحکو شووند )  اند، با هرین حوروف سواآته موی    ها را در آود جای داده ریش  ع م

معرفتوی  (. برای فهم این سلنان حکیم ترمذی و است  امام آن در دسوتگاه  104-105: 1969
درستی دریافت؛ مبناهایی که سلت متیثر اه بواورش   شناآتی او را به وی باید مبناهای معرفت
 به اثربلشی جادو هستند.

تووان برپایو     او هرگ  مبانی نگرش آود به حروف را منسجم بیان نداشته است، اموا موی  
ده اسوت )بورای   پرورانو  اش دریافت که استداللی شبیه این را در ذهون موی   گفتارهای پراکنده
اه موجوودام   هریوک . 1های بعود(:   های ملت   در فصل مثالبنگرید به  شواهد این فرضیه

وجود آورده  . آداوند این آثار را با سلن آود به2جهان اثری اه آثار وجودی آداوند است؛ 
هوم  کند؛ یعنی هم ایجاد این موجودام  و تدبیر می«( کونیَکُن فَ»، 117بقره: بنگرید به است )

. اگر دیگری نی  بلواهود چنوین   4هاست؛  ها نتیج  ع م آدا به اسرا آن تصرفام بعدی در آن
. شویوۀ تصورف در ایون    5توانود؛   تصرفی در هستی کند، با برآورداری اه ع ری مشوابه موی  

( contagious magicعنی هران کاری که قرار است با ع م کرد، جادوی مُسوری ) یموجودام، 
یعنی شناآت نا  موجودام ملت   و کوشش بورای تیثیرگوذاری بور آن    هاست؛  نا  اهطریق

. اِسمِ موجوودام کوه اه اهوم آثوار وجوودی ایشوان       6تصرف بر نامشان؛  اهطریقموجودام 
منظوور تصورف در    . برای آگاهی اه ایون اسورا، بوه   7آید؛  است، هره اه حروف الفبا پدید می

واژنود و   اه حروف الفبای عربی تک هریکتک حروف را دانست؛ هیرا   تکها، باید معنای  آن
توک حوروف یوک واژه، اعوم اه اصو ی و هاوود،        توک اه آود معنا دارند. با آگاهی اه معنای 

 شود، چه معنایی دارد. ای که اه جرا آن حروف حاصل می توان دریافت واژه می
اه ایون   هریوک وی حروف الفباست.  ترین واحد معنادار هبان اه نگاه دیگر، کوچک بیان به

گورفتن حوروف   یجوا همبوا کنوار  حروف معناهایی رم ی دارند که آدا برایشان نهاده است. 
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 آن حوروف  یمعنوا  انیو م یجرعو  وجوه  کوه  ردیگ یهر ک ره شکل م یبرا ییو هاود معنا یاص 
توان معنای ک ره را دریافت. فایدۀ چنوین   اه این حروف می هریکست. پ  با شناآت معنای ا

ک یو فقو   ایون  (. البته Sviri, 2002: 213-214 به بنگرید  یتالشی نی  تصرف در هستی است )ن
 های دیگر فهم آواهند شد. سطح اه فهم معنای ک ره است. سطوح دیگر معنای ک ره با روش

 

 حروفی رمزی معان 2.3
شناآت باطن  یها حروف اه شُعَبِ حکرت و راه تک تک معنای به، ع م یم ترمذیباور حک به

رسد  یاء میتنها به آاصانِ اَصف یشود، و با موهبت االه ینر یریب هر حکیاست، نص یهست
شررد،  یحروف را برنر  هر یصراحت معنا (. گرچه هرگ  به104: 1969، یم ترمذیحک)
 ها را استنباط کرد. آن معنای بهک رام ملت  ، اشاراتش  ۀدربار یحام ویتوان اه توض یم

اه دو حرف ال  و نون و هم  هریک یبرا« اِنَّ»د یحرف تیک یل معنایدر تح  اهجر ه
قوا  و  یو نون معنا« عِراد» ید که ال  معنایگو یشود. م یقاول م ییتکرار نون معنا یبرا

اساس  نیرا برهر« اِنْ»  ی( ن20)م ک: « غُرور یف اِن الکافِرون ااِلّ»ر یدر تفس یدهد. و یثبام م
 :1969، یم ترمذیحکدو حرف فو  بدون تکرار نون است ) ۀکند که دربردارند یمعنا م
رد و یگ یکار م وه را بهین شی  هرین« اطرینّ»د یم  یرباع یقرآن  شیمعناکردن ر ی(. برا105

 (.111شناساند )هران:  یت معنا میتقو یهاود برا ینون مُشَدَّد را در آن حرف
، حکیم ترمذین است )ی  هریر حروف مقطعه نیتفس یوه براین شی، بهتریاه نگاه و

آالء  یبرا ید ال  رم یگو یون  می ۀنلست سور ی ر آی، در تفسسان بدین(. 88-90: 2002
(. ظاهراً 343: 1965، حکیم ترمذی  رأفت او )یآداست، ال  نشان لط  آداست، و راء ن

 یبعد یبوده است؛ چراکه مفسران رم گرا یآود و یپرداه هیر حاصل نظریتفسن یا
 یگرینقل کرده و میآذ د ی  آن را به نقل اه آود وی( ن294، 1: ا 2001) یچون سُ َر هم
 اند. ش سراغ نداشتهیبرا

مُفصل را به بحث  یباب لور االموردر کتاخ  یپراکنده، و یها ل کوششین قبیفراتر اه ا
« هو»ر یضر ۀبه بعد(. در آن باخ، مثالً دربار 72حروف پرداآته است )ص  یرم  یاه معان

وَلَه  معنای بهاست و واوش  یت االهیهدا معنای بهد هاء آن یگو یدر مقا  وص  آداوند م
آاص در نظر  ییال  معناها ی( برا172)اعراف: « اَلَستُ بِرَبِّکُم»ا مثالً، در ی(، 81... )ص 

 .(82رد )ص یگ یم
 کوشود بوا کشو     ی  درآورتوجوه اسوت. مو   یحروف ن معنای بهجستن  راه یاو برا ۀویش
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در آوود   یا اصو  یو هاود  یکه آن حرف را چون حرف ییها مشترک در واژه ییمعنا یها مؤلفه
« عورف »ن و راء و فاء در یع یفهم معنا ید. مثالً، براینش راه جوینراد معنای بهاند،  داده یجا

م یحکو چون فاء الفعول در بردارنود )   ن سه حرف را همیرود که ا یم یگرید یها شهیسراغ ر
م یاسوت کوه حکو   « حُبّ»حاء و باء در  یل معناین قبیگر اه اید  (. نرون68تا م:  بی، یترمذ
  با بِورّ  یباء ن یو حکرت و ح م تناظر دارد و معنا ةایاء و حیحاء با ح ید معنایگو یم یترمذ

جاکه ق ب مرک  معرفت اسوت(   کند و )اهآن یا میاست که ق ب را اح ی یو بَهاء. پ  حُب چ
ابد(، سوس  بِورخ آودا بوه فورد      ی یا و حکرت و ح م راه میشود )و در آن ح یسبب معرفت م

کنود   یشود که آداوند با او بر مالوک مباهام مو  یم یّآآر چنان فرد بَه شود و سر یم یارهان
 (.113-112: 2002، یم ترمذیحک)

د. یجو ی  توسل مین ییو روا یقرآن ید شواهد و استنباطام آود به شواهدییر تیگاه د
ق است و راء نراد رُکوخ و یدهد که در نا  فرعون فاء نراد فرا  و تفر یح میمثالً توض
ن ی(. پ  هرگاه ا86-85ل، و نون بر نار )هران: ین دال بر ع و است، واو بر وَیرُکون، ع

ل یاسراو یان بنینش فرا  جست، میداللت آواهند کرد که اه د یحروف جرا شوند، بر کس
 یش برترینف  نشست، و دربرابر آدا ید، بر مَرکَبِ هواییگرا یتفرقه افکند، به پست

اِنَّ فِرعَونَ »د: یگو یاش م هران است که آدا درباره ییجو ین برترید ایگو یجست. سس  م
(. در 24)ناهعام: « یانا ربکم االعل»گفته است  یا آود وی(، 83ون : ی« )االَرض یلَعالٍ ف
مرکب است اه  یدهد نا  و یح میمشابه توض یبیترت به  ی ، نی، اسم اب «لیعَ اه»ر یتفس

سان،  نیبرگرفته شده است که پنج حرف دارد؛ بد« العزة»اه  یع اهِ چهارحرف«. لیا»و « ع اه»
گاه با استناد گسترده به  متفاوم موجود است. آن ینحو   بهین یهران اوصاف در نا  و

، یم ترمذیحککوشد ) یم یفهم آود اه نا  و یمستندساه ی  برایاب  یاوصاف قرآن
د یتوح  م، ک ریمثل اهلل و هو، نا  ابراه یااله یها با نا  یبرآورد و ۀوی(. ش83-84 :2002

 ن است.ین دست هریاه ا ی)ال اله اال اهلل( و موارد
 ین روش معنوا یو ا ۀم بوا کاربسوت گسوترد   یانتظار داشته باشو  یم ترمذیم اه حکیتوان یم
و  لوور االموور    گفتو  شی، هم در آن باخِ مفصلِ پحال بااینحروف را مشلص کند.  تک تک

ج اسوت،  یو را یا وهیک روام شو    شیل ری، که در آن تح ل نظاور القرآنیتحصمثل  یهم در اثر
منظوور   ک رام بوه  یها شهیق رین روش و تطبیکاربست ا  عتوس یبرا یتوان کوشش یتر م کم

سوبب   بودان ن ید ایمجهول مشاهده کرد. شا یها شهیر یحروف و کش  معنا یشناآت معان
دانود   یک روام را اه اسورار مو    یکنود، معنوا   یح مو ی  تصور یو کوه آوودش ن   است کوه چنوان  

 ش رود.یاهحد پ شیبنه ین همیآواهد که در ا ینر پایه براین( و 104: 1969ترمذی،  )حکیم
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لقوب  « شناسوی اسواطیری   هبان»شناسان  حکیم ترمذی را  چنین است که گاه شیوۀ هبان این
که مشهود است، شیوۀ وی بسی به تفکور پیوروان فرقو      (. نی ، چنانSviri, 2002: 204اند ) داده

به بعود پوی    هشتم قرری قرنهایی را که حروفیه در  حروفیه ن دیک است. گویی دارد اندیشه
 (.Bausani, 1986: 600بنگرید به  کند )برای نظری  حروفیه شک ی بدوی عرضه می بهگرفتند، 

 

 حروفی معنایۀ برپا کلماتی معنا کشف 3.3

حروفشوان   یبور معنوا   هیو تکرا با  قرآنمفردام  یکوشد معنا یبعد م  در مرح  یم ترمذیحک
کوه حوروف    ییهوا  ن برشوررد: اوالً، واژه یرا چن ین روش ویادیتوان اصول بن یر کند. میتفس
 ییانود، معنوا   جا در آودشان جوا داده  شکل جابه بهها را  است و هران حرف یکیها  آن یاص 

  یاست و اب و  یکین و ال  و باء را در بردارد با س ب ی  که سیاب  یمشابه دارند. مثالً، معنا
ا یو (، 52: 2002ترموذی،   س ب شده اسوت )حکویم   یر اه ویند که آین گویسبب چن بدانرا 

ا موثالً، منسوک، هروان مسوکن اسوت؛      ی(، 77-76رَخّ و بِرّ مشابه است )هران:  یمثالً، معنا
گور  ید ی  بورا یو ؛ ن30: 1969که فرد بتواند احساس آرامش کند )حکیم ترموذی،   ییجا یعنی

، و یاعطو  تاخ و بام، شوکر و کشور، اطواع و    یمشابهت معنا ،31هران: بنگرید به ها        نرونه
 ند  و مدن(.

 ۀدیو  ( بوه پد  392)د  یجِنّ اِبنِتر اه  شیصد سال پ کیحدود  یدهد و ین شواهد نشان میا
، یجنو  ابون ش اه یانود عالروان اشوتقا  توا پو      بورده اسوت. گفتوه    یپو  یر در هبان عربیاشتقا  کب
ن ینلسوت انود و   گردانوده  یواحد باهنر معنای بهشه را یک ریحاصل اه ق ب واژگان  یها صورم

پنداشوته   ی  مو یآودش ن یجن ابن(. ظاهراً 14: 1379است )فرهانه،  یجن ابنن کرده یک  که چن
، حال بااین(. 133، 2تا: ا  ، بییجن  ( است )ابن 377)د  یفارس ین روش ابوع یگذار ا انیکه بن
 ر دانست.یاشتقا  کب ۀگا  بحث دربار شیرا پ یم ترمذید حکیرسد با ینظر م به

آن دو به هم  یتر باشد، معنا شیمشترک در دو واژه ب یهرچه تعداد حروف اص  اً،یثان
د راض و رَضَّ که تنها با هم یگو یم« اضتیر» یر معناینرونه، در تفس یتر است. برا کین د

اند.  شکستن معنای بهشه و یک رید حرف ضاد فر  دارند، هر دو اه یا تشدی  یدر تلف
شود و در شکست  یاستفاده م« رَضَّ»شکست اب ار و آالم اه مشتقام  ی، براسان بدین
بنگرید به ها  گر نرونهید ی؛ برا34: 1993)حکیم ترمذی، « راضَ»ام فرد اه مشتقام یّآُ ق
 68تا ال :  ؛ حکیم ترمذی، بیشهوم و اهتشاش یشباهت معنا 31: 2005، یترمذ میحک

 :2005شباهت کدح و قدح؛ حکیم ترمذی،  177: 1992هران بحث؛ حکیم ترمذی، تکرار 



 روش تفسیری حکیم ترمذی   44

نوء؛ یبا مشتقام ناء  ةیّنشباهت  206: 1428 ه؛ حکیم ترمذی، ی ه و وصیشباهت وس 57
 139-138: 2003شباهت ماعون و مؤونه؛ حکیم ترمذی،  107: 2007ترمذی،  حکیم

 شباهت ذکر با رک (. 51: 1969شباهت سُکر با سَدّ؛ حکیم ترمذی، 
ک روام هروواره    یرمو   یل معانیواژه مؤثر است. او در تح  یحروف بر معناثالثاً، شرار 

حوروف دو   یدهد که هر ک ره چند حرف دارد و بعد، براسواس تسواو   ین توجه نشان میبد
 یتون و طووب یه ی( معنا35نور )نور:  ی ر آیکند. مثالً، در تفس یشان میواژه حکم به تشابه معنا

 (.100: 1422داند )حکیم ترمذی،  یک میهستند، ن د یفرا به حکم آن که هر دو چهار حر
شدن هر حرف هاود بوه واژه، معنوایی هیواده در آن پدیود      اف ودهکند با  این اصل اقتضا می

رو،  نحوی نرادین در ضرن آن حورفِ افو وده جوا گرفتوه اسوت. اههروین       بهآید؛ معنایی که 
هیادتی نون در آآور ک روه را دال    گفته، در آی  پیش« هیتون»حکیم ترمذی در توضیح مفهو  

کنود،   داند و برپای  مشابهتی که میوان معنوای هیتوون و طووبی فورض موی       می« نور»بر معنای 
ای اه شجرۀ بهشتی طوبی است که نوور االهوی اه آن    گوید هیتون مذکور در این آیه شاآه می

 (. شود )هران ساطا می

 

 لفظ اشتراك عدم اصل 4.3
انود   دهیکوشو  قورآن ک روام   ی، در بحث اه معنایم ترمذیچند اه عالران متقد  بر حک یتن

اند.  ن معنا برشرردهیک واژه چندی ی، گاه براسان بدینه بر بافت معنا کنند. یها را با تک واژه
گور   ج ووه « القورآن نظواور  »ا ی« الوجوه و النظاور»با عنوان  یها در آثار متعدد ل تالشین قبیا

کورد  یطبعواً رو  (.   بوه بعود   335: 1410، یریبح بنگرید به ها اه آن یفهرست ی)برا شده است
ه بور معودود حوروف آن    یو هر واژه با تک ی، که برایم ترمذیحک ۀوینان با شیا یگرا تشتت
ان یو ک لفو  م یو رد یتواند بسوذ  یهرگ  نر یدهد، متفاوم است. و یدست م ک معنا بهیتنها 

ک نسول بعودش،   یو  یعالم لغو ۀویکرد به شین رویشباهت ا یچند معنا مشترک باشد )برا
 (.140-139: 1417عبدالعال،  بنگرید به هیدرستو ابن

سود  ینو یل مو یو ن قبیاه هرو  یآوود را در نقود اثور    ل نظاور القورآن یتحص یم ترمذیحک
انود   بورد و گواه احتروال داده    یکه آود اه موؤلفش نوا  نرو    ی(. اثر19: 1969، یترمذ می)حک

 170 اَع ووَر )د  یهارون بن موس نظاور القرآنا ی (  150ران )د یمقاتل بن س الوجوه و النظاور 
 یو  م اصول آن کتواخ را برپا  یتووان  ی(. مو 900: 1401، یوشو ی؛ ج119توا:   ، بیی ( باشد )شاذل

ث یو ش اه حیهوا  د واژهیو م دیصوورم آوواه   م. درآنیکن یباهساه یم ترمذیحک یها قول نقل
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بون سوال     یوی حی  یالتصوار مندرا در هر دو اثور فوو  و هوم     یها با واژه یو ف ون یکاست
کهون باهمانوده توا عصور       ن چند نرونو یک اه ای چی(. پ  ه1 ( فر  دارند )جدول  200 )د

، یار داشوته اسوت. بوار   یو در اآت یم ترمذیم که حکیفرض کن یم هران کتابیتوان یآود را نر
نظواور  که مؤلو  ناشوناس    ییها واژه  کند هر یح می( تصر19ن اثر )ص یدر ا یم ترمذیحک

ش ندارنود؛ گرچوه مفسوران در    یبو  یواحود  یبر چند معنوا حرول کورده اسوت معنوا      القرآن
 اند. حشان دادهیتوض یمتفاوم با الفاظ ملت ف یها بافت

 یترمذ میحک کاری مبنا اثر با القرآن نظائرة دربار متقدمان آثارۀ سیمقا. 1 جدول

 آثار دیگر با قیاس در مقاتل اثر اآتصاصی های واژه
  ...علم خوف، السیئة، و الحسنة

 (عناوین هرین ذیل: 1427 مقاتل، به بنگرید)

 اعور موسی بن هارون اثر اآتصاصام
 ذیل: 1409 هارون،به  بنگرید... )ظ رام ظ م، سریا،

 (عناوین

 حکیم مبنای اثر در که فو  اثر دو مشترک های واژه
 نیست ترمذی

 االمر، النور، و الظلمات ظلمات، لما، فلوال، السیئة، و الحسنة
  ظلم السیئة، و الحسنة الحسنی،

 (عناوین هرین ذیل: 1409 هارون، نی : 1427 مقاتل،)

  ترمذی حکیم مبنای اثر اآتصاصام
 نیست دو آن در که

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

 سال  بن یحیی اثر اآتصاصام
  ...امام ناً،سَحَ الحسنی، السیئة، و الحسنة ایمان،

 (عناوین هرین ذیل: 1979 یحیی، به بنگرید)

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

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

الوجووه  هران است که در « یهُد» ۀ(، واژ20-19)ص  یم ترمذین مثال بحث حکینلست
م یکوه حکو   یشوود و اثور   یش هجده معنا ذکر می( برا20: 1424ران )یمقاتل بن س  و النظاور

هوا در آوود    آن  بر هرو  اف ونرا هم  ینوهدهر یکند، معنا یار دارد و نقدش میدر اآت یترمذ
ل یو م معنوای  بوه تنها « یهُد» ۀواژکند  یح میآالف مقاتل تصر یم ترمذیداده است. حک یجا

د یو که اه د ید؛ عبارتیتوان د ی( م156)اعراف: « کیاِنا هُدنا اِلَ»مثل  یاست؛ هران که در عبارت
ن یگانوه را بوه هرو    نووهده  یآن معوان   کوشود هرو   یگواه مو   آن«. میل شدیما به تو ما» یعنیاو 

کُفور   ۀح مفهوو  واژ یوضو ب، در تیو ترت نیهرو  بوه (. 24-19: 1969باهگرداند )حکیم ترموذی،  
پوشواندن اسوت    معنوای  بوه ش نودارد و صورفاً   یک معنا بید که آالف هعم آن مؤل  یگو یم
باهگردانودن   یکند برا یم یکند. او گاه سع ین عرل می  چنیگر موارد نی(. در د26-24 هران:)
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د یو   بهوره جو یو ن یوی و روا یالم حِکریک معنا اه تیویملت   به  یها واژه در بافت یمعان
  یو بوا ذکور؛ ن   ةصوال   رابطو  ۀدربوار  یبحث و 52: 1969، یم ترمذیحک بنگرید به نرونه ی)برا

گر مووارد  یم )ع( و دین وص  بر ابراهیو اسباخ حرل ا« امت» یمعنا 87-83 :هران بنگرید به
 مشکل فهم(.

طبعاً وی برای باهگرداندن معناهای ملت   یک لف  به اص ی واحد نیاهمند آن است کوه   
، بایود انتظوار داشوته    سوان  بودین عاِلقام و مشابهاتی میان استعراالم ملت   هر واژه بیابود.  
، وی هرگو  چنوین   حوال  بوااین باشیم وی برای تبیین این کاربردها اه نظری  مَجاه مدد جوید. 

رو که هنوه نظری  مَجاه کوه در آثوار عالروانی عِراقوی مثول       آن اهتنها  نهپیراید؛  مسیری را نری
ه بو  93: 1996ابوهیود،   بنگریود بوه   ( مطورح شوده )   276 ( و ابن قُتَیبه )د  255جاح  )د 

(، چنان فراگیر نگشته است که حکیم ترمذی را در آراسان متیثر کند؛ کوه چوون وی در     عدب
جوید؛ مجاهی که عبور اه معنای نروادین ک روه و    هر  استعراالم هبانی چنین مجاهی را می

 پذیر نیست. های مُستعرل در کال  بدون آن امکان واژه تک تکمشلص  معنای بهرسیدن 
 

 بارات. تحلیل متن در سطح ع4

کواوش   یاو برا یابداع یها وهیبه ش قرآنر یدر تفس یم ترمذیحک یشناآت روش یها ینوآور
ن یو عبارام و جرالم حاصول اه ا  یل معنایدر تح  یشود. و یمفردام محدود نر یدر معنا

 درآورتوجه دارد. ییها وهی  شیمفردام ن
 

 هیآ در میمفاه دمانیچ 1.4

د. موثالً، در بحوث اه   یو جو یها مو  ه نکتهیدمان ک رام آیب واژگان و چیترک ۀگاه در نحو یو
لًا هُ وَ  یرًا وَسَبِّحُوهُ بُکرَة وَأَصِ  ینَ آمَنُوا اذْکرُوا اللَّهَ ذِکرًا کثِیهَا الَّذِیا أَیاح اخ ) ۀسور 43-41ام یآ
ن یمؤمنوان چنو  ادکرد سوال  آودا بور    یو اه امر به ذکر و سوس   ( کمْ وَمَلَائِکتُهُ ...یعَلَ یصَلِّی یالَّذِ
ت یو ن دارد که آدا نلست بنودگانش را بوه تح  یم با هریمستق یوندیفهرد که وجوخ ذکر پ یم

 (.115: 2005ند )حکیم ترمذی، ی  در مقا  جبران برآیها ن د آنیداشته است و اکنون با یگرام
هِم اِنَّ صاَلتَکَ یصَلِّ عَلَ هِم بِها وَیخُذ مِن اَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَ تُزَکّ»ن، در بحوث اه  یچن هم

ر یو ه، و دعوا، درگ یو ر، ت کیو م صدقه، تطهیادکرد مفاهیب ی( با نظر به ترت103)توبه: « سَکَنٌ لَهُم
 یافوت صودقام بورا   ی)ص( مویمور اسوت هنگوا  در    امبریو پشوود کوه چورا     ین سوؤال مو  یا

کنودن   دلدارند و  یدوست م یجاکه افراد مال آود را بس د اهآنیگو یآورندگانشان دعا کند. م
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)ص(  امبریو ن اشوارم رفتوه بوه پ   یهوم بود  قرآن  یشان سلت است و در چند جایاه آن برا
رنوود یشووان سوواده شووود و آرا  گیکنوودن اه مووال برا دلن کنوود؛ ب کووه یشووود چنوو یه مووتوصووی
 (.186-185: 2005ترمذی،  )حکیم
نرونه،  یابد. برایرا در یان معانیوند میها پ دمان واژهیل چیآواهد با تح  یگاه م یو

ق یست و با توفیبه جِدّ و جَهد ن یعرفان یل به مقامام واالین مدعا که نیدر اثبام ا
بر  یکند. استدالل و ی( استناد م7: ی)ضح« یوَجَدَکَ ضاالًّ فَهَد»شود، به  یحاصل م

ت یش بر هدایوجو که در آن ط ب آدا و جست یدمان عبارم استوار است؛ عبارتیچ
معنا دارد که نلست او را ط ب کنند؛ پ   یافتن فرد همانید یگو یه است. مفرد مقد  شد

ت شده است یآدا اول ط ب شده و سس  هدا یّول  مثاب ه، بهیبِ آطامبر )ص(، ملایپ
 (.409: 1965)حکیم ترمذی، 

جوه  ی(، بااستنادبه تَرتُّبِ هجران بر نشووه نت 34نشوه )نساء:  ی مشابه، در بحث اه آ یبیترت به
 پایوه  بوراین گواه   اسوت. آن  یب ویو ر و تیدیو تحق یک فرد نووع یدن اه یگ  یدوررد که یگ یم

شورار آواهود رفوت     ر بوه یو تحق یهم نووع  ینیدن اه برادران دیگ  یدوردهد که  یح میتوض
 (.251: 2003)حکیم ترمذی، 

 

 کتاب ظواهر 2.4

نظور   دهد، به یح نریتوض قرآنبا ظواهر  ییارویآود را در مقا  رو یمبنا یم ترمذیگرچه حک
 بااسوتنادبه تووان سوراغ داد کوه     یمو  یفراوان یها ها دارد. نرونه بر آن ید آاصیرسد که تیک یم

د. در یو د اه آن باهنرایجد یه بِرانَد و فهریبر آ یل بحث حکریگانه دلیچون  ظواهر کتاخ هم
توان دقتش بر کاربرد ال  و ال  عهود   یتوجه او به ظواهر نلست م یمثال برا یوجو جست

« اًیّ  ومَ اُبعَ ُُ حَ یَ  ومَ اَم وتُ وَ  یَ  ومَ وُلِدتُ وَ یَ یَّوَالسَّالمُ عَلَ»ر یجا که در تفس اد کرد؛ مثل آنیرا 
معهوود اشواره    ی)ع( به سوالم  یسیاست که ع یآوردن سال  حاک مَعرِفهد یگو ی( م33م: ی)مر

 (.115: 2005نش او )حکیم ترمذی، یآفر ش اهیپ یاه آدا بر و یدارد؛ سالم
اسوت.   قورآن ر در یم و تویآ یبه ظواهر، توجهش به وقووع تقود   یکرد ویگر اه روید  نرون

( بوه اسوتناد   83)نسواء:  « الًیطَانَ إاِلَّ قَلِ  یکمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّ  یلَواْلَ فَضْلُ اللّهِ عَلَ»ر یمثالً، در تفس
توا ا:   د )حکویم ترموذی، بوی   یگو یه مین آیدر ا ییجا عباس اه وقوع جابه منتسب به ابن یسلن
 ، یو ج؛ نیجُورَ  ن قول بوه قَتواده و ابون   یانتساخ هر 150، 5ا  :1995، یطبر ه کنید باسایقم؛ 166
گور  ی(. مثوال د 142، 2: ا 1409؛ نَحّواس،   هران بنگرید به عباس گر به ابنید یانتساخ قول یبرا
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« نینَ للنّ اِِ حُ  ا الشَّ هَواتِ مِ نَ النِّس ا ِ وَ البَن       یِّزُ» ی در آ« نیبن»بر « نساء»م یبه تقد یتوجه و
ج  آن ندارد کوه شوهوم بوه هنوان در وجوود       ی یکه اه نگاه او دل ی( است؛ امر14عرران:  آل)

 (.22، 3ا  تا ح: بی، یم ترمذی ش به کثرم فرهندان است )حکیتر اه م یقو یانسان بس
کنود.   ید مو یو ام بر مفهو  حصر و اآتصاص تیکیآ یگاه بر داللت برآ یب، ویترت نیهر به
( 58ون : یو « )جمَع ون یَرٌ مِمّ ا  یفرَحُوا هُوَ خَیَقُل بِفَضلِ اهللِ وَ رَحمَتِهِ فَبِذلِکَ فَل» بااستنادبه، اهجر ه

و  ید فورح معنوو  یو تنها بادهد که  یح میشناساند و توض یرا مُلَرخخِ ق ب م یویَدُن یفرح و شاد
 یمفصول و  یهوا  بحوث  یکوو انگاشوت )بورا   یها به فضل آدا را قدر دانسوت و ن  یآوش دل

 (.45، 43-42: 1426؛ حکیم ترمذی، 233: 2005حکیم ترمذی،  بنگرید بهه ین آیا ۀدربار
 یاسوت. و  قورآن دارد، عرومام  یا ژهیبدان توجه و یگر ظواهر کتاخ، که وید  اه جر 
د. یَهوا دسوت شوو    اه آن یسوادگ  ست بهید و حاضر نیجو یحکرت م قرآنعا   یها در حُکم

 فوه بوه عروموام   ینگورش ابوحن  یفه اسوت )بورا  یه ابوحنیار شبیث بسین حیاه ا یکرد ویرو
ام را حَودَّاالِمکان  یو م مطورح در آ ی(. او اصرار دارد مفاه394-393: 1372، یپاکتچ بنگرید به
 یظهَرُ عَل  یَ ِ فاَل یعالِمُ الغَ» یو  نرونه، در بحث اه آ یاند. برا شدهت بفهرد که ذکر یبه هران ک ّ

امبران یو رد که موراد اه رسوول تنهوا پ   یپذ ی( نر27)جن: « مِن رَسولٍ ... یبِهِ اَحداً ااِلّ مَن ارتَضیغَ
کنود کوه فراتور     یر میه را چنان عا  تفسین آیا یب نتوانند آگاه شوند. ویگران اه لیباشند و د

کنود کوه    ین اسوتدالل مو  ید فهوم آوود چنو   ییو گاه در تی رد. آنی  در برگیا را نیاول  ا هرینباه ا
شورار   شوان هرگو  رسوول بوه    یاه ا یاما برآ ،اند ب آگاه بودهیهره اه ل یای االهید انبیترد یب

 (.398 :1965حکیم ترمذی، روند ) ینر
در اثبوام وجووخ    ی، واهجر وه شوند.  یمهم انگاشته م ید ویهم اه د قرآن یها سکوم

( 119-117  و آروا آد  و حوا اه بهشوت )طوه:   یاب   نفقه بر مرد به استناد داستان وسوس
آخ و لوذا و مسوکن و    یو  ته یکند که با آروا اه بهشت آد  به تَعَوب و سولت   یاستدالل م

نفقوه اه   یو  شود. پ  وجووخ ته  ین آصوص برده نریاه حوا در ا یلباس افتاده است و نام
 (.142-141تا ث:  هران آلاه با مرد بوده است نه هن )حکیم ترمذی، بی

 یم ترموذ یحکو  سوان  بدینشده و  یمُنکَر ت ق یه مست    امریرش ظاهر آی، گاه پذحال بااین
 یلَ  الرَّسُ ولِ وَإِ  یوَلَوْ رَداوهُ إِلَ» ی ر آین را در تفسیمفسران، وانهاده است. مثال ا    آن را، مثل هرین
طَانَ إاِلَّ یکمْ وَرَحْمَتُ هُ الَتَّبَعْ تُمُ الشَّ    یسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَواْلَ فَضْلُ اللّهِ عَلَ  ینَ یاألَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِ یأُوْلِ
فضول و رحروت آودا هروه، جو        ه، بدون ین آیظاهر ا ی افت. برپایتوان  ی( م83)نساء: « الًیقَلِ

رد، یرا بسوذ  یین معنوا یتوانود چنو   ینرو  یم ترموذ یکنند. حکو   یم یرویطان پیاندک، اه ش یشرار
شووند.   یراه مو  ها کوه هروه گوم    چراکه معتقد است اگر فضل و رحرت آدا نباشد نه اکثر انسان
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ن بووده  ید اصول عبوارم چنو   یگو یکند و م یه حکم میدر آ یریم و تیآی، به وقوع تقدپایه براین
)ص( و  امبریو اگور در آن مسوه ه اه پ   یعنو ی؛ «ال م نهم یسْتَنبِطُونَهُ ... اال قل  ینَ یمَهُ الَّذِ... لَعَلِ»است: 

انودک، پاسوخ را    یگرفتنود، عروو  اهول درک و اسوتنباط، جو  شورار       یامور سوراغ مو   یایاول
گونه عودول   نی(. ا102تا خ:  ؛ حکیم ترمذی، بی167-166تا ا:  دند )حکیم ترمذی، بییفهر یم

 (.252-250، 5: ا 1995، یرود )طبر یشرار نر به یکرد آاص ویه البته رویاه ظاهر آ

 

 محتملی نیجانش روابط به توجه 3.4

د موتن بوا   یآووانش سوطور سوف    ی، کوشوش بورا  یم ترموذ یحکو قرآن  مهم فهم یژگیک وی
سوت کوه هود بوه هور     یبور آن ن  یم ترموذ یحک یانه است. بنایگرا  لیو تح  یانتقاد یکردیرو
پرسد کوه سوبب    یت بدهد. او هرواره اه آود میشود رضا یده میظاهر عبارام فهرچه اه  آن
هروان معنوا چوه     ۀافواد  یگر برایپرشرار د یها ان انتلاخین ک رام و عبارام اه مینش ایگ 

 ید. ویو توان د یواژگان م ینیبه رواب  جانش یوه را در توجه وین شیا ۀک ج ویبوده است. 
( هوم  paradigmatic relationsک روام جر وه )   ینیبه رواب  جانشو ه یک آیر یگاه در مقا  تفس
انود   توانسوته  یده است که میکوش یها و عبارات ل واژهیفهم بهترِ گفته در تح  ینظر کرده و برا

 شوند. یجانشین عبارم کنون
کند کوه   ین توجه می( بد28)فاطر: « اهللَ مِن عبادِهَ العُلما ُ یخشَیَاِنَّما »ر ینرونه، در تفس یبرا

ان یو اد کورده و اه م یو « زٌ غَف ور ی  اِنَّ اهللَ عَز»چرا بعد اه عبارم فو  آدا آوود را بوا وصو     
  (. نرونو 53: 1400ن وص  سوتوده اسوت )حکویم ترموذی،     یمحترل آود را با ا یها نهیگ 
ال تُدرِکُ هُ  » یو  بوا آ  یتووان در برآوورد و   یرا م ینیبه رواب  جانش یم ترمذیگر توجه حکید

ن یو نه آن اسوت کوه چورا آودا اه ا    ین همیدر ا ین سؤال ویتر د. مهمی( د103)انعا : « االَبصار
گور حوواس   یحِو  المسوه و د   ۀدربوار  ی یو کنند و مثالً چ یگفته است که ابصار درکش نر
 (.84: 1400نفرموده است )حکیم ترمذی، 

ن یو ا یبورا  یگور یمثوال د  قورآن  ادکرد عبادام ملت   دری ۀاه نحو یم ترمذیل حکیتح 
ا یو « صَ لّوا »شوود   یهرگ  گفته نرو قرآن دهد که در  ین توجه نشان میبد یکرد اوست. ویرو
( سولن  83بقوره:   بنگریود بوه   نرونه ی)برا« ان زکاتیاِت»ا ی« صاَلة ةاِقام»، ب که اه ل و  «زَکّوا»
محترول   یهوا  ان انتلواخ یو اه م قورآن ر در یل تعواب ین قبینش ایبا استدالل به گ  یرود. و یم

شوارع در   یگواه اوامور و نوواه   یجا ۀگر، بحث آوود را دربوار  ید یاتیآ بااستنادبهار، و هم یبس
 (.64تا ال :  برد )حکیم ترمذی، بی یش میپ یس وک معنو



 روش تفسیری حکیم ترمذی   50

 اقیس 4.4
ه یو ر آیبه تفسو  یو یش نسبید اه گرایر عبارام بایدر تفس یم ترمذیحک ۀویسلن اه ش  در ادام

ام یو ه دارد و نه بور روا یش تکیآو یشناآت شهیر ینه بر دستاوردها یا  گفت. گاه ویس ی برپا
کند واژه را براساس بافت معنا کند. مثالً، در ضورن بحوث اه    یم یا اقوال مفسران، ب که سعی
ومُ اظه ارِ  ی  »را « نیوم الدی»ام قبل و بعد یآ بااستنادبه(، 17)انفطار: « نیومُ الدیَوَ ما اَدراکَ ما »

ت یو (. اهر99: 1389کند )حکیم ترموذی،   یق معنا میاظهار حقا معنای به  ین را نیو د« قهیالحق
ن یتور  ی)ع( اصو   عبوا ر بوا آل  یتطه ی ارتباط آ ی جاست که در نقد نظر تا بدان یا  در نظر ویس

 (.69-68، 3ا  تا ح: بی، یم ترمذیداند )حک یا  میرا تطابق نداشتنش با س ین فهریاشکال چن
ا  یبوه سو   ییتوا جوا   یتوان سراغ داد. و یام میا  آیبه س یو یتوجه یهم اه ب یموارد

ه یو ا  آیابد. هرگاه سو یدر یمرتب  با س وک معنو ییه بر آن بتواند معنایبند است که با تک پای
ه را اه یو کنود آ  یعکو  توالش مو    گوذرد و بوه   یابد اه آن درمین هدف نیبا ا یریارتباط مستق

صْ لِْْ  یُدًا یاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَواْلً سَ دِ »نرونه، در بحث اه  ید کند. برایش و پ  تجریعبارام پ
(، 71-70)احو اخ:  « مً ا یطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیغْفِرْ لَکمْ ذُنُوبَکمْ وَمَن یلَکمْ أَعْمَالَکمْ وَ

ورهد کوه تکورار    ین اصرار مو یو بر اشناساند  یگفتن م «ال اله اال اهلل»ل ذکر یرا ته « دیقول سَد»
امرهد یو انسان را اصوالح کنود و گناهوان او را ب    یشود آداوند اعرال آطا یمداومش سبب م
را اگور  یو ا  فاص ه دارد، هیه در سیآ یر آشکارا با معناین تفسی(. ا125: 1400)حکیم ترمذی، 

دا یو پ یمحکوم بوا مسواول اجترواع     یوندین معنا شود، پین و پسیشیه در ارتباط با عبارام پیآ
اه وجووخ   ینلواهد شد؛ ب که حواک  یمثل ذکر ت ق یفرد یکند و ناظر به استحباخ عبادت یم

 آواهد بود. ییگو دهیمثل سنج یاجتراع یرفتار
کنود   یمورتب  مو   یاتیتر با آ کیام ن دیک عبارم را بدون توجه به آیب، گاه یترت نیهر به

مؤمنوان   ۀمؤمنون بوه بعود بحوث دربوار     ۀسور 62 ی نرونه اه آ یا  تع ق ندارند. برایکه به س
غَمْرَة مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَ الٌ مِ ن دُونِ    یبَلْ قُلُوبُهُمْ فِ»کشد:  یرد و سلن به لافالن میپذ یان میپا

رها را چنوان  یضور « لَهُ مْ أَعْمَ الٌ مِ ن دُونِ ذَلِ ک    »ح یدر توض یم ترمذی، حکحال بااین«. ذَلِک
 (.179: 1992مؤمنان است ) ۀهنوه بحث دربار ییدهد که گو یارجاع م

 

 قرآنهای  . شناسایی و تفسیر انگاره5

ل موتن در  یو بوه تح   قورآن ل مفوردام و عبوارام   یو تح  یبر کوشش برا اف ون یم ترمذیحک
منسوجم و   یک و   مثابو  را بوه  قورآن موتن   یدهود. و  ی  توجه نشان مین جر ه اهفراتر  یسطح
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پراکنوده در موتن را    یهوا  ا یو پ ییها وهیکوشد با کاربرد ش یرو، م نیهر اهانگارد.  یدست م کی
 ید. ویو به هر بحوث باهنرا  قرآنکرد یجاما اه رو یریها تصو نهادن آن باهشناسد و با کنارهم

م یهوا و مفواه   آواهود انگواره   یکار گرفتوه اسوت: اوالً، مو    وه را در دو سطح ملت   بهین شیا
اً، یو شوده اسوت؛ ثان   ید آاصو یو تیک قرآن یجا یل در جایها به هر دل ابد که بر آنیرا ب ینیادیبن
 تر اه هر انگاره حاصل کند. واضح یریتصو یقیتطب ییها آواهد با کاربرد روش یم

 
 تکرار زانیمیۀ برپای دیکل میمفاه شناخت 1.5

اه  هریوک  ان تکورار  یتوجه به م قرآنمهم  یها   انگارهییتر یبرا یو یها وهیش  اه جر 
 ِ وَ ی  الغَعوالِمُ  »آداوند با وصو    یام ملت فیکه در آ نیا به باتوجه یهاست. مثالً، و آن

را  ی(، بحثو 46؛ همور:  92؛ مؤمنوون:  9رعود:   بنگرید به نرونه یشود )برا یاد می« الشَّهادَة
کوار   بهقرآن  ریدر تفس یدیکه بتوان چون ک  یرد؛ بحثیگ یم یپ« ب و شهادمیل» ۀدربار

(. 103: 1400ام ملت   بدان توجوه کورد )حکویم ترموذی،     یآ یگرفت و در فهم معنا
( 44؛ ناهعوام:  42)نجوم:  « یرَبِّ کَ المُنتَه    یاِل» یل، مفهو  قرآنو ین قبیگر اه هرید  نرون

 یاالهو « رضووان »ا موثالً مفهوو    یو (، 102-100: 1400حکیم ترموذی،   بنگرید بهاست )
« ذکور »ا مفهوو   یو (؛ 80-78آدا )هروان:  « حرد»(؛ مفهو    بعد به 107 :هران بنگرید به)

 (.  به بعد 142)هران: 
 یو یهوا  ل بحوث یو ن قبیو ا یحواو  الرساول الرکنونوه اه کتاخ  یحجم درآورتوجه

  یو ن یگر ویتوان در آثار د یکرد را مین رویاست و البته مشابه ا یقرآن یها انگاره ۀدربار
بوه   ینحوو  دارد کوه بوه   ییهوا  انگواره  ییشناسوا  یبرا یا گسترده یها د. آاصه کوششید

توا   )حکیم ترموذی، بوی  « جهاد با نف »چون  هم ییها مرتب  است؛ انگاره یس وک اآالق
؛ حکویم  233: 2005)حکویم ترموذی،   « فَرَح»ا مثالً ی( 82: 1413؛ حکیم ترمذی، 40خ: 

 (.139ا:  تا ترمذی، بی
هوا   هرگو  بودان   یش اه ویمفسوران پو  دهود کوه    یتوجه نشوان مو   یریگاه به مفاه یو
کنود و هروه را در    یکشو  مو   قورآن در جدیودی   یها انگارهگونه  نیاند. ا نظر نکرده عط 

ن ینلسوت  ی، واهجر وه رد. یو گ یمو  یرانه و عرفوان یمشروع س وک حک ۀوین شییآدمت تب
را که اه آالفت انسوان   یام ملت فیآالفت انسان توجه کرده و آ  است که به مسه  یکس
( 30)بقوره:  « فَ ة یاالَرضِ خَل یجاعِ لٌ فِ    یاِنّ  »ده اسوت. اه نگواه او   یو جوا د  کیو ند یگو یم

تا پ:  آداست )حکیم ترمذی، بی ین برایاش در هم ینیدهندۀ آالفت انسان و جانش نشان
ا یو ب انسان کامل و آتم اولیکه البته نص ی(؛ آالفت373، 1ا  توا ح:  بی، یم ترمذی؛ حک255
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؛ 144، 141توا ا:   حکویم ترموذی، بوی    بنگرید بوه   ی؛ ن422: 1965ترمذی،  شود )حکیم یم
 (.72: 1426؛ حکیم ترمذی، 180، 2ا  تا ح: بی، یم ترمذیحک

دادن بوه   یسولت به جهاد با نف  و « اهلل یجِهاد ف» یقرآن ۀاه انگار یر ویمشابه تفس  نرون
نَّهُم یَن ا لَنَه دِ  ینَ جاهَ دوا ف یوَالّ ذ »عنکبوم ریشه دارد:  ۀسور 69 ی که در آ یا آن است. انگاره

 یِبصور  یا بن اَنَو ، توابع  یچون رَب   همیگامان تصوف ن شیپ یبرآ یش اه ویالبته پ«. سُبُلَنا
ن ی  چنو ی ( ن 139گامان تصوف )د  شیو پ یساکن مَرو و اه شاگردان و مالهمان حسن بصر

بوار   نیا نلسوت یو ، گوحوال  بااین(. 3084، 9تا: ا  حاتم، بی یاب ابن بنگرید بهاند ) باهنروده یفهر
کنود   یبوا نفو  منووط مو     ین جهواد یرا بوه چنو   یت االهیافت هدایاست که در یم ترمذیحک

، 2: ا 1424مقاتول،   بنگریود بوه   هیو هوا اه آ  گر فهمید ی؛ برا120: 1965ترمذی،  )حکیم
 (.19، 21: ا 1995، ی؛ طبر525
م یحکو  یدر نظوا  فکور   یدیو ک  یاست؛ مفهووم « مُحَدَّث» ۀانگارتوجه  انیشا  گر نرونید
 یت قو  یقرآنو  یا عبواس انگواره   منسوخ و منسوخ به ابن یاستناد قراوت بهآن را  یکه و یترمذ

ا کوه واجود   یو اسوت اه اول  یفرد یام وی(. مُحدَّث در ادب50تا چ:  کند )حکیم ترمذی، بی یم
مرکن اسوت   یهند و حت یکه به نبوم و رسالت په و م یاست؛ مقامات یمعنو یمقامام واال

توا   حکیم ترمذی، بوی  بنگرید به  ی؛ ن352-351 :1965)حکیم ترمذی،   فراتر رود یها ن اه آن
شوان  یمتفواوم آودا بوا ا     ا در نوع رابطو یمحدثان با انب  ان فر  برجستین می(. ا65-64ال : 

ت یقیث، فراست، الهوا ، و صود  یحد ش دانشیامبران برایاست که مثل پ یاست. محدث کس
(. بور  358-357 :1965)حکویم ترموذی،   شوان تَنَبؤوؤ نودارد    یفراهم شده است؛ اما آوالف ا 

 (.47تا چ:  نه )حکیم ترمذی، بییشود، اما بر محدثان سک یامبران روح ناهل میپ
 
 تناظری برقرار وی ساز مدل 2.5

 یسواه  هوا مودل   ر آنیو تفسو  قورآن  یدیم ک یکش  مفاه یبرا یم ترمذیگر حکید ۀویک شی
انشوان  یم یوندیملت  ، پ یم قرآنیان مفاهیکش  ارتباط م یمعناکه با کوشش برا نیبداست. 

گواه  یم و جاین مفواه یو ان ایمشابه رواب  م یا وند با ساههین پیاس ایگاه در ق برقرار شود و آن
 ن شود.ییتب قرآن ییها در سسهر معنا اه آن هریک

جا که به  افت؛ آنیبه بعد(  31)ص  لور االمورتوان در کتاخ  یرا موه ین شیکاربرد ا
ه به چراغ ین آیدر ا یپرداهد. نور االه ی( م35)نور: « اهللُ نورُ السَّماوات وَ األرض ...»ر یتفس

درآشان داآ ش که  یبا حباب یدان چراغ»... ه شده است: یتشب یدان برافروآت  داآل چراغ
که  یچنان صاف یاست پُرباهده، با رولن یتونیه  فروهنده اه شاآ یا آن حباخ ستاره ییگو
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اش هم نه  اند؛ شع ه نور بر نور نهاده ییرد گویآتش هم درآشان است و چون آتش گ یب
ه استنباط ین آیاه ا یذوق یبا استدالالت یم ترمذیحک«. ردیگ یم یرد و نه کاستیپذ یشدم م

ن هفت شهر نور هران هفت یهست. اه نگاه او، ا کند؛ هفت شهرِ نورِ تودرتو در عالم یم
 ملت   ذهن انسان است. ی ال

ی تودرتوو عبارتی بهتر، هفت حصار  که دریابد این هفت شهر تودرتو، یا به گاه برای آن آن
گیرد؛ گوویی اه ن دیوک    چه اج ایی دارند، اه مدل معراری شهرها کرک می هریکشهر نور 

نگرد و یکایک اج ای ذهن انسان را در تنواظر بوه هور الیوه      یی میتودرتودارد به چنین شهر 
هوا،   یی، مثول آیابوان  تودرتوو گونه، با توضیح اج ای ملت و  چنوین شوهر     شناسد. این باهمی
هوای ذهون انسوان را تبیوین      هوای دور شوهر، و ... پیچیودگی    ها، آند  ها، مجاما، آانه میدان
اه  هریوک در، لُباخ و ... را برای اشاره به کند و مفاهیری قرآنی مثل ق ب، فؤاد، ضریر، ص می

 گیرد. کار می های پنهان شهر ذهن به این الیه
ر یو تفسو  یابیو شوهر معنا  یمعروار  یبرا یک مدل فرضیرا در قالب  میقرآن کر امیاو آ

دها، یو هوا، ک   هوا، آنود    گواه  ها، پناه که ق عه چنان همد یگو یانه میکارکردگرا یکند. اه نگاه یم
دارنوود و اه  یشووهر کوارکرد  یگوور اجو ا یهوا، و د  ، دربووانیشوهر  یهووا هووا، محوطوه  ابوان یآ

د، بواطن  یو آ ید میپد یآاص یها یژگیآود شهر کارکرد و و یها با هم برا نشستن آن کنارهم
ملت و  را در   ید اج ایها با کردن آن ینوران یماند که برا یم تودرتوانسان هم به هفت شهر 

انود و موثالً    بنوا شوده   یشهر بر ضوابط یاه اج ا هریککه  چنان همت؛ کار گرف نه بهیبه یشک 
محکوم   یا هیو د براساس و پایبا یشهر یها و فضاها ا محوطهیدارند  یها لباس مشلص دربان

بواطن انسوان    یاه شوهرها  یکی« صَدر»ن است. مثالً شَهرِ یبنا شوند، شهر باطن انسان نی  چن
هوا   اه آن هریکملت   دارد و  یشهر  چنین هفت محوط است؛ حِصنِ آن ذکر آداست. هم

 یگور یگر استعاذه، دید یکیک آند  آن دعا و ط ب نصرم اه آداست، یاست؛  یرا آندق
 (.  32: 1422مجاهده، توکل، و هکذا )حکیم ترمذی، 

 یهوا  لیترث  سی، اه مقایرونیب یها اه مدل ییجو بهره یجا بهک انگاره، یفهم  ی  برایگاه ن
ق وب و اعروال موؤمن را     یبراقرآن  لیترث ینرونه، وقت یرد. برایگ یبرم قرآنمتناظر در آود 

دهود و   یق ب و اعرال مشرکان هم توجوه نشوان مو    یگر براید یل قرآنیکند، به ترث یمرور م
را بهتر بشناسد )حکویم ترموذی،    امیآ یپنهان معنا یایل هواین دو ترثیا  سیکوشد با مقا یم

که ق ب کافران هرواره در حجواخ اسوت، ق وب     شود چنان یان متوجه مین می(. ا37پ:  تا بی
دارد: حجاخ ق ب کافران ظ رت کفر است و حجاخ ق ب مؤمن لف وت   یمؤمنان هم حجاب

مؤمنوان   ۀربوار ( و د88)بقره: « قُلوبُنا غُلفٌ»کفار گفته شده است  ۀکه دربار حکم آن بهشهوام؛ 
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کنود کوه    ین بحث میجا اه ا کیب، مثالً یترت نیهر به(. 63)مؤمنون: « غَمرَةٍ مِن هذا یقُلوبُهُم ف»
ک شورط  یو  یفوا یدهد منوط به ا یکه آداوند به بندگان م یتحقق بشارت قرآنچرا در سراسر 

)حکویم  ذکر شده اسوت   یدیچ قیه یب ی( بشارم االه2ون : یک مورد )یشده، اما فق  در 
 (.339 :1965ترمذی، 

 
 ییمعنای ها مؤلفه لیتحل 3.5

رد. گواه بوا   یگ یها بهره م انگاره ییمعنا یها مؤلفه یباهشناس ی  براین یملت ف یها وهیاه ش یو
کنود.   یشده است آن انگاره را معنوا مو   یا ن انگارهینش هم یا هیکه هر بار در آ یرینظر به مفاه

را مورور   یام ملت فو یو آ یرا مثوال آورد. و « تقووا »اه مفهوو    یر ویتوان تفس یل مین قبیاه ا
ذکور شوده    یتقوا مُتَعَ َّوقِ متفواوت   یها امر به تقوا صورم گرفته و هر بار برا کند که در آن یم

سائَلونَ بِ هِ وَ  تَ یاهلل، اتّقُوا النّار، اتّقوا اهللَ التّ یه الیوماً تُرجَعونَ فیَاتَّقُوا اهللَ، اتقوا ربَّکُم، اتَّقوا »است: 
  بوا هرو   قورآن  یجوا  ید که در جایگو یم پایه براین(. 75: 2005)حکیم ترمذی، ...«  االَرحام
کوه قورار اسوت     یست: تقوا اه آتش، تقوا اه روهی  نیادکرد تقوا مُتَعَ َّقِ آن ج  پنج چیکثرم 

اه رَخّ، و تقووا   م، تقووا یشو یکه اه او پرسش م ییم، تقوا اه آدایآدا باهگردانده شو یسو به
 (.189: 1992اه ارحا  )

رد یووگ یجووه مووی( بووودن تقوووا را نتhierarchical) یمتفوواوم مراتَبوو یهووا انیوون بیوواه ا یو
ن یتور  نیی(، پوا   بوه بعود   67ال :  تا )حکیم ترمذی، بی یان ویب به(. 75: 2005ترمذی،  )حکیم

معناکه هرانند مشورکان رفتوار    بدانداشته باشد؛ « اهلل» یتقوا هران است که شلص پروا  مرتب
م ا  »گفتنود:   یرا عبادم نکند؛ هران که مشورکان مو   یگریجستن به آدا د تقرخ ینکند و برا
معناکه بوا آودا    نیبدرَخّ است؛  یپروا یبعد  (. مرح 3)همر: « یاهللِ زُلف یقَرِّبونا اِلَیُنَعبُدُهم ااِلّ لِ

ش ا ُ  یَاَنُطعِمُ مَ ن لَ و   »به انفا  شدند گفتند: امر  یتش تلاصم نورهد؛ مثل آنان که وقتیدر ربوب
اَتَجعَ لُ  »ا مثل آن فرشتگان که به آ قت آد  اعتراض کردند و گفتنود  ی(؛ 47 : ی« )اهللُ اَطعَمَه

د اه ارحوا   یو روه ج است و در آآر با یباالتر پروا  (. مرح 30)بقره: « ها ...یفسِدُ فیُها مَن یف
 شه کرد.یآن هم تقوا پ ۀ  پروا داشت و دربارین

ام یو آن انگواره در ضورن آ   یرا با نظر به کاربردها یا هر انگاره ییمعنا یها   مؤلفهیگاه ن
تووان در   یکرد را مو ین رویشناسد. مثال ا یام باهمین آیاه ا هریکل مضرون یملت   و تح 

اسوال    اه اموت  یکه معتقود اسوت برآو    یا جست. ویا بر انبیتقد  مقا  اول ۀدربار یبحث و
ک یو تنهوا   یرند )بورا یگ یم یشی  پیا نیشوند که اه انب یت آدا باالتر برده میچنان در مقا  وال

  بور  یو ک جوا ن ی(، 65-64تا ال :  حکیم ترمذی، بیبنگرید به متعدد  یها     ان نرونهیاشاره اه م
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گفتوه اسوت روه   ( 89)نحول:  قرآن ، یاستدالل و ی کند. برپا یاستناد مقرآن  امین معنا به آیا
ن مست    آن است کوه  یشود. طبعاً ا یلته میاه آودشان برانگ یدیشه یان هر امتیامت اه میق
ده شوود، برتور اه   یبرگ  یک نفر اه قومیتنها قرار باشد  یرا وقتیدشان باشد؛ هیامبر قو  شهیپ
  هرو  یبورا  یآواسته است که امت اسوال  شوهدای  قرآن  گرسو،یست. اهدین یامبرشان کسیپ

ن دو اه نگواه  یو جرا ا  جی(. نت143)بقره: « النّاِ ی... لِتَکونوا شُهَدا َ عل»ها باشند:  اقوا  و امت
اه  یامبریو پ ی پا هم ییک هرآواهند بود  یدانیشود که در امت اسال  شه یآن م یم ترمذیحک

ا  ح:توا   بوی ، یم ترموذ یحک بنگرید به  ی؛ ن21: 2007حکیم ترمذی، بنگرید به ن )یشیاقوا  پ
1 ،347.) 

است که  ییها ها توجه به تقابل انگاره ییمعنا یها مؤلفه یباهشناس یگر او براید ۀویش
در بحث پراکنده و  ینرونه، و یشود. برا یم ملت   افکنده میان مفاهیم قرآندر 
تا  حکیم ترمذی، بیجا ) کیدارد، « فرح باهلل»مفهو   ۀکه در آثار ملت فش دربار یدار دامنه
با یران را در ق ب مؤمنان هیآواهد ا یدهد که آداوند م ین توجه نشان می  بدی( ن142 ا:

گاه  (. آن7)حجرام: « قُلوبِکُم ینَهُ فیَّمانَ وَزَیکُمُ االیوَلکِنَّ اهللَ حَبَّ َ اِلَ»ج وه دهد؛ به حکمِ 
گان را در چشم هر یویدن یطان هم بنا دارد که دربرابر هندگید که شیگو ین میاه ا

(. 39)حجر: « نینَّهُم اَجمَعیَاألرضِ وَلَاُغوِ ینَنَّ لَهُم فِیِّلَاُزَ»که آود گفته است  د؛ چنانیارایب
و « اضطرار»با « فرح»ان ی، م«فرح باهلل» ۀها دربار ل بحثین قبیگر در ضرن هرید یجا
الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ  ُ یجِیَمَّن أ»ند. او اه یب یمتقابل م یا انسان رابطه یوجود« اضطراخ»
د با یکند که فرد با ین استنباط می( چن62)نرل: « جْعَلُکمْ خُلَفَا  األرْضیکشِفُ الساو َ وَیوَ

ن یچن یرساند که احساس اضطرار کند. وقت ییآود را به جا یویدن یها یاه شاد یدور
آود   فیو آ  یرا ول یش ویکند، و با انجاه وعد آو کش  سوء می یشد، آداوند اه و

 (.142-141 تا ا: حکیم ترمذی، بیآواهد کرد )
اسوت.   یاو مبتنو  یمتنو  بورون  یها یسراسر بر آگاه یقرآن یها اه انگاره یر وی  تفسیگاه ن

د کوه درون هور فورد    یگو یروح و نف  م یقرآن ۀان دو انگاری  میح تراینرونه، در توض یبرا
است. نفو  در شوکم    یآسران یو دوم ینیو هم یویدن یک روح. اولیهست و « نَف »ک ی

اموا   ،ماند یکند. هنگا  آواخ روح در بدن م یدارد و روح سراسر بدن را پر م یر آن جایو ه
 یشود افراد، بسته به مقودار  یندهد، سبب م یکه اگر کامل رو یشود؛ آروج ینف  آارا م

اسووت، هنگووا  آووواخ ل ووت ب ننوود و تکووان بلورنوود  یهووا بوواق اه نفوو  کووه هنوووه در آن
مکور آن هوم    ۀآواند و عرود  یها م ی(. نف  است که فرد را به بد58: 1400ترمذی،  )حکیم
 (.127گرفته است )هران:  یها جا هیدر ک 
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 . تفسیر موضوعی6

باهتواخ   یقرآن یها ر انگارهیمنسجم، تنها در تفس یچون متن ، همقرآنبه  یم ترمذینگرش حک
بور موتن    حواکم ، بافت کال ، و گفتران ینامتنی، رواب  بیر و فهم عناصِرِ هبانیندارد. او در تفس

ن ینلسوت  یسوت اگور گفتوه شوود و    یراه ن یو لواه  آن م ت   است. ب یپارچگ کین یهم به ا
 یمتعودد   نوآورانو  یهوا  ده و اه روشیکوشو  قورآن  یر موضووع یتفس یاست که برا یمفسر
 بهره جسته است. منظور بدین
 
 داد روی کی از مختلفی ها تیروای بازساز 1.6

ک مضورون  یو ملت    یها نقل ییجو یپ قرآن یر موضوعیتفس یبرا یو یاه شگردها یکی
  نهوادن هرو   کوشد با کنارهم ینلست م یدر بحث اه هر موضوع یاست. و قرآندر سراسر 

تووان در   یل را مین قبینرونه اه ا کید. یاه موضوع باهنرا یک  یریام مرتب  با بحث تصویآ
ام یو آ یو  را برپا ی  و آد  )ع( و هبووط و یاب  یها نش و کشاکشید که داستان آفریجا د آن

ن یو او در ا یو  تک ۀ(. عرد  به بعد 52: 1422حکیم ترمذی،  بنگرید بهکند ) یم یپراکنده باهساه
اه  ی، و مسواو  هریک یها یژگی ، ویانسان و اب  ۀدربار میکرقرآن  ۀام پراکندیبر آ یباهساه

 58هروان:   بنگریود بوه   نرونوه  ید )بورا یجو ی  بهره میام نیل است و البته گاه اه رواین قبیا
رود کوه   یش مو یجوا پو   ن کوار توا بودان   یو او در ا«(. وُل دِک  یجُعلَت االذانُ وَراثَ ةً ف   »عبارم 
ن یو شوود ا  یپنداشوته مو  کوه در نگواه اول    نود؛ چنوان  یآفر ین را هوم بواهم  یطرف یوگوها گفت
 (.  به بعد 53هران:  بنگرید به نرونه یگر نقل کرده است )براید یها را اه منبع تیحکا

شود. سراسر کتاخ او با عنوان  یده میاه مفهو  حج د ین ویین کوشش در تبیگر اید  نرون
 یها لیتح  اهجر هام حج دانست. یآ یر موضوعیتفس یبرا ید کوششیرا با الحج و اسراره

ح یحج اشاره کرد. او گرچه تصر یمعنا ۀحاتش درباریتوان به توض ین کتاخ میدر ا یو
د او در اسال  ین قصد چنان اه دیرد. ایگ یم« قصدآداکردن» معنای بهکند، حج را  ینر

حَجَّةُ »فق  حج را به وص   یعبادام اسالم  ان هریشررده شده است، که اه م مند ارهش
د جست؛ یرا در آاستگاه حج با یمند ارهشن ید سبب ایگو یم ید. وان شناسانده« االِسالم

شدند  یم امر االهید و هر دو تس یکردن آوابان قربان ی)ع( را برا لیاسراعم یگاه که ابراه آن
  که فرمود ی)ع( ن میابراهآوردند.  یجا بهعرالً حج  ین کاریها با چن (. آن103)صافام: 

 جا که ن است. آنی  هریکرد و حج ن« قصد»ن معنا را ی(، هر131)بقره:  «نیاَسلَمتُ لِرَبِّ العالَم»
(، 125)نساء: « م امر آدا شودیکوکارانه تس یکه ن بهتر اه آن ینیک  را د چیه»د: یگو یمقرآن 

 (.50-49، 47 :1389حکیم ترمذی،  بنگرید بهد )ی)ع( بگو میابراه ت یآواهد اه فض یم
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 اتیآی شناس هیال 2.6
کوشود   رود و می ترمذی گاه اه باهآوانی آیام ملت   مرتب  با یک موضوع فراتر میحکیم 

شناسوی کنود و تصوویری اه مراحول      جویی اه شواهد تواریلی ملت و  الیوه    آیام را با بهره
 دست آورد. ها به تدریجی ن ول آن

گورفتن سوه دوره را در    یروهث یو )ص( اه ح اکور  امبر یو معتقد است پ ینرونه، و یبرا
 ک دوره هروان اسوت کوه   ی(.   به بعد 178تا ث:  تجربه کرده است )حکیم ترمذی، بی یهندگ
« االَسْ وَا   یفِ   یمْشِ  یأْک لُ الطَّعَ امَ وَ  یمَالِ هَذَا الرَّسُولِ »کردنود   ید سرهنشش میگو یمقرآن 

دو    (. مرح و 8: یاه کرد )ضوح ین یجه بیرا با ثروم آد ین مرح ه ویدر ا (. آدا7)فرقان: 
ام آموده اسوت، بوه    یو کوه در روا   ، چنوان یو جا ن نه آمد. آن)ص( به مدی امبریاست که پ یوقت

مقودر شود    یامبر اه لنواوم جنگو  یو پ یاسوت کوه روه   یبعد وقت  پرداآت. مرح  یتجارم م
 ا  رقم آورده است.  هین ی من در سا ی)ص( فرمود روه امبریپ( و 69)انفال: 

شود. در این دوره پیامبری کوه بورای    های آآر عرر پیامبر را شامل می آآرین مرح ه سال
تور شوده، و    مبعووث شوده اسوت، بوه ایون هودف ن دیوک        هشایستبلشیدن به اآال ِ  تکامل
که آداوند ترس او را در دل دشورنان    آن اهجر هتر شده است؛  اش هم بیش سان روهی بدین
کننود   های آود را بوه دسوتان آوویش ویوران موی      که آانه سان آن (؛151عرران:  آلافکند ) می

افتد که بورایش جنگوی نیو  نکورده اسوت       دست وی می بر لناوم اموالی به اف ون( و 2)حشر: 
 (.6)حشر: 
آوورده و   یر مو ی)ص( س امبریپست که هرواره ین البته بدان معنا نید: ایگو یدرادامه م یو
ای  ی( فرد بوه آن روه 132)طه:  قرآنحکم  درهرحال به گسترده داشته است؛ چراکه یا یروه

نهوادن   بوا کنوارهم   یم، وینو یب یکه م ، چنانیتر. بار شیش مقدر شده است نه بیرسد که برا یم
 یجیر تودر ید و سو یو تور باهنرا  واضوح  یریها تصو ن ول آن یکوشد اه فضا یام ملت   میآ

 ابد.یام را دریملت   آ یها هین ول و ال
 

 ها سوره ساختار لیتحل 3.6
 یتووان در توالش و   یمنسجم را م یک   مثاب به متن به یم ترمذیکرد حکیگر روید ۀک ج وی

گاموان بحوث    شیرا اه پو  یشوود و  یکه سوبب مو   ید؛ کوششیها د ل ساآتار سورهیتح  یبرا
تووان   یمند نکرده، مو  هیباره نظر نیدگاه آود را درایم. گرچه هرگ  دیام بدانیتناسب آ ۀدربار
 یبو یام هور سووره اه ترت  یو نش آیو افوت کوه معتقود اسوت چ    یاو در ینوشتارها یبرآ ی برپا
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 یک محوور موضووع  یو هر سووره   یتوان برا یکه م سان آنکند؛  یم یرویپ یفیرانه و توقیحک
 است. یسوره باهشناآتن یل محتواین محور با تح یباهشناآت. ا

کوار   بقوره بوه   ۀر سوور یتفسو  یرا بورا  یا وهین شیچن ی، وقرآنملت    یها ان سورهیاه م
  در برگرفتوه  یرا ن یاریبس ۀحال موضوعام پراکند نیکه درع قرآن ۀن سوریتر بندد؛ ب رگ یم

  هاسوت. نوشوت   گر سووره یتر اه د مشکل ین تنوع، بسیام آن، با نظر به ایو باور به تناسب آ
ن یو اسوت بور ا   یری( تفسو 88-87: 1400)حکیم ترموذی،  « مَقاصِدُ سورَةِ البَقَرَة»با عنوان  یو

کوه   یری(؛ تفسو strucrural content analysis) یسواآتار  یل محتووا یو کورد تح  یسووره اه رو 
سوه  ین سووره در دوران معاصور مقا  یمند ساآتار هرو  ل روشیتح  یها توان آن را با نرونه یم

 (.389-387: 1383، یلسان بنگرید به ک نرونه اه مطالعام مشابه معاصرانی یکرد )برا
کوشد اه نگواهی   با مرور موضوعام ملت فی که در این سوره مطرح شده است، می ،وی

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    

اش را. ایون   که مس رانان هم احکا  ظاهری دین را رعایت کنند هم احکا  باطنی شود: این می
شوود آوواه    جا که به مؤمنان یادآوری می شود؛ آن تر بیان می پیا  در آیام پایانی سوره واضح

(؛ یا موثالً،  284چه در دل دارند بروه دهند یا پنهان کنند، بر آدا ملفی نلواهد ماند )بقره:  آن
انود؛ یوا    ود عرل به این دستور چنان دشوار است که اقوا  پیشین اه عهده برنیاموده ش تیکید می

دهد به دعا اه آدا بلواهند که بر ایشان سلت نگیرد؛ ب که بلشوش و   به مؤمنان آموهش می
 (.286رحرت فرستد )بقره: 

توان آالص  پیا  اص ی و مهوم سووره را در آآورین     گویی حکیم ترمذی معتقد است می
ها آیوام   کند که در آن رو است که در پایان روایاتی را ذکر می ش باهآواند. شاید اههرینآیات

 شوند. بلش سورۀ بقره گنجی اه عرش آدا شناسانده می پایان
 

 گیری . نتیجه7

م؛ یرا باهکوواو قوورآن« ریتفسوو» یبوورا یم ترمووذیحکوو یهووا م روشیدین مطالعووه کوشوویوودر ا
هوا و فنوون    هوا روش  ند و در کنوار آن یآ یم قرآنبه کار فهم ظاهر  یکه اه نگاه و ییها روش

را در سوه   یو یهوا  وهی، شو منظوور  بودین دنود.  یمف قرآنفهم باطن  یهم است که برا یگرید
 ها. م: سطح مفردام، عبارام، و پاراگرافیسطح ملت   مرور کرد

انود،   ع وو    هرو  ۀن مبنوا کوه حوروف الفبوا دربردارنود     یو ه بر ایبا تک یم، ویدیکه د چنان
قاوول   یرم  ییها معنا اه آن هریک یداند و برا ین واحد معنادار هبان را حروف میتر کوچک
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شوکل   یدرک است. باور و قابل یشان نهاده و تنها با موهبت االهیپندارد آدا برا یاست که م
معتقود اسوت    یمنظور، و  نیو ، اهایه اتلاذ کردند. بوار یاست که بعدها حروف یدگاهیترِ د کهن
و آوواه   یهوا، آوواه اصو     حروف آن تک تک یمعناند یآبرفراتر اه  ی ی  چیک رام ن یمعنا

حوروف را بوا مراجعوه بوه      توک  توک  یکوشود معنوا   ی، نلست مپایه براین یست. ویهاود، ن
 ی، معنوا پایوه  بوراین مع و  کش  کنود، و   یبا معنا یها در ک رات ملت   کاربرد آن یها نرونه

اسوت   یک روام کواف   معنوای  بوه جسوتن   راه یگواه بورا   ابود. آن ین هر حرف را بیو نراد یک 
 یدر آوود جوا   یا اصو  یهاود  یحرف  مثاب که آن را به ییها مشترک در واژه ییمعنا یها مؤلفه
 اند کش  شود. داده

 یدهود و  یکه نشان م یم؛ قواعدیک رام باهشناآت یمعنا ییشناسا ی  برایرا ن یقواعد و
راه جسوته اسوت.    یر در هبان عربیبه وقوع اشتقا  کب یجن تر اه ابن شیسال پ صد یکحدود 

و  یک و  ییاند، معنوا ینرا یها باهم ها و واژه شهیر تک تک یکه برا ییطبعاً معنا م یدین، دیچن هم
رو، بوه اشوتراک    نیتوان باهشناآت. اههرو  یملت   آن واژه م ین است که در کاربردهاینراد

ن حاصول اه  ینرواد  یعبوور اه معنوا   ۀن نحوو یوی تب یهم باور ندارد. برا ک لف یچند معنا در 
متفواوم بوا    یکورد یکنود، اه رو  یدا مو یو کوه در اسوتعراالم ملت و  پ    یی  به معنوا یوضا ن

 نگرد. یمشابه آن م یمجاه و البته تاحدود ی گذاران نظر انیبن
  یو مفوردام ن ن یو عبوارام و جروالم مرکوب اه ا    یل معنوا یدر تح  یم، ویدیکه د چنان

 قورآن فه بوا  یابوحن ییارویادآور رویار یام بسیبر ظواهر آ ید ویداشت. نوع تیک ییها ینوآور
هوا، بوه نسوبتِ     نش عبوارم یبه اسباخ و ع ل گو   ی یتح  یکردیاه رو ین، ویبرا بود. اف ون

کوه   بنود اسوت؛ مگور آن    یا  پوا یش به سیدهد و کراب یمحترل، توجه نشان م یها نیگ  یجا
 شود. یمط وخ و یمتناسب س وک معنو یریمانا تفسا  یس

 یمتنو   مثابو  ت آن بوه یو کوشود اه ک   یکند و م یل می  تح یفراتر ن یرا در سطح قرآن یو
( بوه  holisticنگور )  نگرش کل یرا نوع یو یریکرد تفسیتوان رو یابد. می  نکته دریمنسجم ن

ن موتن  یادیم بنیها و مفاه انگارهمند  که در آن بناست با شناآت روش یکرد؛ نگرش یت ق قرآن
تور اه   واضح یریگرسو، تصویم اهدیام و مفاهیق آیتطب یبرا ییها سو و با کاربرد روش کیاه

، بافوت  ینوامتن ی، روابو  ب یر و فهم عناصِرِ هبوان یتفس یبرا ییها انْد؛ روشیام باهنرایمفهو  آ
 ید بتووان گفوت و  یه، شوا یو پا نیآن. بورا  یپارچگ کیبر متن با الت ا  به  حاکمکال ، و گفتران 

 یباهسواه  یبرا یو یها م، روشیدیکه د چنین چنان است. هم قرآن ین مفسر موضوعینلست
ل سواآتار  یو ا تح یو ام یو آ یشناس هیا الی قرآنمذکور در  داد رویک یملت   اه  یها تیروا

 ه است.یک و شبیمحققان دوران معاصر ن د یها وهیبه ش یها، گاه بس سوره
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