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به دو زبان اردو و انگلیسی به رشته تحریر در آورده که مهمترین و جدیدترین آراء این پژوهشگر
در کتاب "( "A New Approach to the Study of the Quranرویکردی نو به مطالعه قرآن )
منعکس شده است  .این کتاب حاوی آراء و اسلوب جدید پیرامون قرآن می باشد که تا کنون به
فارسی ترجمه نشده و از دریچه ادبی وزبانشناسی مورد نقد وتحلیل قرار نگرفته  ،براین اساس
بررسی وارزیابی دیدگاه های این اندیشمند معاصر اهمیت بسیاری دارد .
کتاب پیش گفته در سال  1997به رشته تحریر در آمد و در سال  2004و  2008با ویرایش جدید
توسط انتشارات بهترین کتابهای جهان در دهلی نو به زیور طبع آراسته شد .کتاب " رویکردی نو
به مطالعه قرآن " حاوی یک مقدمه کوتاه و پنج فصل است  .فصل اول":اسلوب قرآن "شامل:
تکرار  ،قرآن و شعر  ،وزن و قافیه و ...فصل دوم" :علم بدیع در قرآن "از تشبیه  ،تمثیل  ،استعاره ،
"نماد " و ...بحث می کند .فصل سوم" :اصطالحات قرآن " ،درباره اصطالحات اآلخره  ،اهلل ،
ایمان و ...می باشد .فصل چهارم " تعابیر قرآن " برخی از مفاهیم قران را تبیین می کند .فصل
پنجم :آیات ،واژه ها و نام های زیبا در سه بخش  32 ،آیه زیبا  41،واژه و  12نام مورد بررسی قرار
گرفته اند  .حسن الدین احمد با اشاره به اهمیت تفکر و تدبر در قرآن کریم ،برتامل و تعمق صحیح
در قرآن کریم تأکید کرده و کتاب خود را پاسخی به این دستور قرآن دانسته است .
 -1-1بیان مساله وسواالت تحقیق
"نماد"از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه دین پژوهان بوده است.واژه" "symbol
در اصل یونانی به معنای نشان،مظهر،عالمت و ...به کارمی رود.معادل فارسی این واژه ،کلمات":
رمز،نشانه،راز،سر ،نماد،معما "...می باشد.استادان فن به جای " " symbolبیشتر واژه نماد را
اصطالح کرده اند(.ناظر زاده کرمانی،1380،ج )32 :1البته واژه سیمبل عام وکاربرد آن در نمادخاص
می باشد زیرا سیمبل جنبه ناخود اگاهی وسیع تری دارد که در نماد نیست.نمادهای قرانی را می
توان در چند بخش دسته بندی نمود.قسمت اول:نماد هایی که در ادیان آسمانی پیش از اسالم به
کار رفته اند،مثل:روح القدس،عرش و ...قسمت دوم:نمادهای خاص قران که درهیچ کتاب آسمانی
دیگری به کار نرفته اند،مثل:لوح محفوظ،ام الکتاب و ....قسمت سوم نمادهای فرهنگی اقوام غیر
عرب وحتی غیر سامی ،مثل:پرستش "عجل"در آیه 92سوره بقره که تحت تاثیر پرستش گاو پرستی
مصری بوده است(رشیدی.)90 :1392،
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براین اساس برای درک درست نماد های قرانی احاطه کامل به قران و روایات و نیزفرهنگ
اقوام وملت هایی که قران به آنها پرداخته الزم است زیرا تاویل برخی از نماد ها در قران و روایات
بیان شده است(.طباطبایی1397،ق)121/15،با توجه به موارد پیش گفته ،سوال اصلی تحقیق،این
است که :چه نقدهایی بر اندیشه حسن الدین احمد پیرامون نماد،وارد است؟
-2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هدف پژوهش حاضر تحلیل وبررسی دیدگاه حسن الدین احمد پیرامون نماد می باشد.نماد یکی
از باستانی ترین،پردامنه ترین،پر نفوذترین و پیچیده ترین شیوه هایی است که انسان به کمک آن
درون مایه پرتکاپوی خیال،اندیشه وشهود خود را به صورت هنر آفریده است (.ناظر زاده
کرمانی )39/1 ،1380،نویسنده که از محققین برجسته شبه قاره می باشد تالش می کند :زیبائی های
قران را به تصویر کشیده ومطالعه سامان مندی را برای محققان فراهم سازد .از آن جا که این اثر
فاخر تا کنون به فارسی ترجمه نشده و از دریچه زبانشناسی وادبی هم کمتر مورد توجه قرار گرفته
است،پرداختن به آن ضرورت دارد.
-1-3روش تفصیلی تحقیق
پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است.پس از ترجمه دیدگاه حسن
الدین احمد از منبع اصلی وبیان دیدگاه وی پیرامون نماد،آسیب های مبنایی ،روشی وغایی این
دیدگاه به تصویر کشیده شده است.
 -1-4پیشینه تحقیق
تا جایی که نگارندگان جستجو نموده تا کنون کتاب  ،پایان نامه و مقاله مستقلی پیرامون نقد
دیدگاه حسن الدین احمد در باره نماد نگاشته نشده است ،اما به صورت کلی می توان مواردی را
مشاهده کرد .مقاله " نقد کتاب رویکردی نو به مطالعه قرآن " ( احمد زاده ) 1394 ،نویسنده در
این مقاله به نقد کلی کتاب پرداخته و در حد دو صفحه بحث نماد را طرح و برخی اشکاالت آن
را بیان می کند .البته داوری این پژوهشگر براساس نسخه الکترونیکی سال 2004می باشد که این
نسخه دارای اشکاالت فراوانی است .مقاله " اعجاز قرآن از دیدگاه حسن الدین احمد در کتاب
رویکردی نو به مطالعه قرآن " (خاکپور وکردی  ) 1393 ،این مقاله به مسأله اعجاز در اندیشه
حسن الدین احمد می پردازد ،بحثی که مولف محترم در فصل اول با عنوان "اسلوب قران" به آن
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پرداخته است ..مقاالتی هم صرفا پیرامون نماد در قرآن نوشته شده است .از جمله " :نماد و جایگاه
آن در قرآن "( امامی  ) 1378 ،؛ نمادهای جاندار در قرآن ( رشیدی  ) 1392 ،قرآن و زبان نمادین
( رضایی اصفهانی  ) 1389 ،زبان نمادین و انشایی در قرآن ( .)1393دو اثر اخیر صرفا این بحث
مطرح می شود که زبان قرآن نمادین است یا خیر ؟
با توجه به آن چه بیان شد ،درباره موضوع پیش رو تا کنون اثر مستقلی نگاشته نشده است
-2بیان دیدگاه حسن الدین احمد پیرامون نماد
حسن الدین احمد پس از تعریف نماد با استفاده از فرهنگ" Oxfordمی گوید:تشبیه ها و
استعاره ها و نمادها ابزارهایی هستند که بوسیله آنها عبارات بیشتر ثمر بخش می شوند .برخالف
تشبیه و استعاره  ،در نماد قیاس مطرح نیست.کلمات خودشان موضوع را شرح می دهندو معانی
لغوی از قید و بندهایشان تفکیک می شوند .عملکرد تشبیه  ،استعاره و کنایه نیز بوسیله نماد اجرا
می شود  ) hasanuddin,2008,64(.نمادها معنایشان را رفته رفته و در خالل توجه مستقیم بشر
به حقیقت های ابدی جهان مانند روز حساب پدیدار می سازند حقایقی که برای ذهن انسان قابل
فهم نیستند .وقتی که گستره انگاره ها و مفاهیم عریض تر می شود  ،برخی استعاره ها و دیگر آرایه
های ادبی به طور پیوسته استفاده می شوند ،و این آغاز" نمادگرایی" است .به عبارتی دیگر  ،استعاره
در خالل کثرت استعمال در جایگاه نماد قرار می گیرد .در نماد ،عین معنای کلمه به حدی گسترده
می شود که پیامدهایش برای کل زندگی یا بخش هایی از زندگی به صورت نماد در می آید
)ibid:64(.
از آن جایی که ادبیات -در بلندترین سطح اش-دارای الیه های متعدد و معانی گوناگونی است
وصنایع بدیع،نقش انتقال این معانی را ایفا می کند" ،نماد"به خاطر نقش مهمی که در برای انتقال
ایده ها بر عهده دارد،اهمیت می یابد.از این رو فهم شاهکار ادبی بدون فهم نماد های آن وزمینه
های کاربرد آن نمادها امکان پذیر نیست .از سوی دیگر در ادبیات فاخر کلمات توانایی انتقال
کامل معانی را ندارند ،برای همین از " نماد" جهت بیان کامل این انگاره ها و ایده های متعالی
استفاده می شود  .به عبارتی دیگر  ،بسیاری از انسان ها به طور کامل معنی کلمات را دریافت نمی
کنند .وقتی که کلمات از بیان این تفاوتهای ظریف عاجز می مانند  ،یک" نماد "مناسب مورد استفاده
قرار می گیرد تا شرایط الزم را برای بیان آن کلمات مهیا کند .کلمات به خاطراستفاده در قرن های
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متمادی ،در دامنه معنایی محدودی محصور هستند .وقتی که یک جریان ،انگاره و مفاهیم تازه ای
را با خود بیاورد  ،بیان کردنشان محیط جدیدی رامی طلبد.
در ادبیات استفاده از نماد "نماد انگاری یا نماد پردازی " نامیده می شود  .مشکل اساسی "نماد
پردازی" گزینش صحیح نماد است  .در گزینش نمادها  ،باید به خاطر داشت که شباهت و پیوند
در خصیصه ها وجود داشته باشد .نمادگرایی به نظر بسیار فشرده می نماید  .اگر مؤلفه های تخیلی
مطرح باشد  ،استفاده از نمادگرایی نسبتاً زیاد تکرار می شود " .نماد" در بیشتر کتابها دینی به کار
رفته است .نماد به تنهایی معنی ندارد و رویکرد متن و نویسنده آن است که معنای نمادها را تعیین
می کند  .اگر احساس جایگاه اصلی را در شرح و توصیف داشته باشد ،استفاده از نماد ضروری
است  .احساس درد  ،حزن  ،شادی و دیگر احساسات ظریف و لطیف بدون استفاده از نماد نمی
توانند به طور کامل منتقل شوند  .این طرز بیان به هر حال از نمادهایی که بدون استفاده از مؤلفه
احساس بکار می روند ،متمایز است  )ibid:65).با توجه به حقایق ابدی  ،خرد و پیشینه ذهنی و
محدودیتهای مخاطبان ،قرآن با مشکل ارائه پیامهای جهانی و فراگیر مواجه بود  .دایره واژگان
گسترده زبان عربی از بیان مفاهیم خاص قران ناتوان بود  .بنابراین خداوند متعال محیط الزم برای
فهماندن آنها بوسیله نمادها را ایجاد کرد  .کلمات به دلیل استفاده در دوره های طوالنی به یک
محیط محدود می شوند  .قرآن انگاره ها و مفاهیم جدیدی را مطرح و برای بیان آن ها اصطالحات
تازه ای ایجاد کرد  .قران در این راه به صورت مداوم از استعارات استفاده ونماد هایی ارائه می کند
 .در نتیجه ما شاهد "نمادگرایی و نشان پردازی" در قرآن هستیم  .به عبارتی دیگر استعارات جایگاه
نماد را به دلیل استفاده مکررشان تصاحب کرده اند .این یکی از اعجازهای قرآن است که ما از
شرایط زندگی پس از مرگمان در طول عمر فقط بوسیله نمادها و رمز ها با خبر گشته ایم ibid:66) .

( ریاضیات معنای نماد معلوم و ثابت است و احتمال خالف آن وجود ندارد  .برخالف ریاضیات ،
در ادبیات فاخر  ،معنا و مفهوم نماد بیش از همه مبهم است .به عبارتی دیگر  ،همیشه احتمال تغییر
و عدول از آن و جود دارد  .با توجه به ابدی بودن قرآن  ،نمادهای آن قابل بازبینی نیستند .معنایی
که بر یک نماد گذاشته شده باید برای همیشه بماند ،و این یکی از معجزات قرآن است  .قرآن با
موفقیت احساساتی را که با کلمات عادی بیان نمی شوند  ،ابزار کرده است  .سبک مجازی قرآن
شرایطی را می سازد که مفاهیم و معانی در قالب نماد نمایان می شوند .برای مثال قرآن از "صبح "
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به عنوان نمادی برای" زمان مقرر شده عذاب "استفاده کرده است .مثل آیه :وَأَخَذَ الَّذِینَ ظَلَمُوا
الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیَارِهِمْ جَا ِثمِینَ ﴿هود ﴾67/و نیز به آیات﴿هود81/و ﴾94استناد می کند..
یا "صبح شر" مثل آیه ی :فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَ ِتهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِینَ ﴿ صافات ﴾177حتی
کلمات مشتق از " صبح " مانند " یصبحن " نیز برای نماد"عذاب "به کار رفته اند(قَالَ عَمَّا قَلِیل
لَیُصْبِحُنَّ نَادِمِینَ ﴿مومنون ﴾40/درارزیابی برخورد و رفتار فرعون و مردمانش  ،حضرت موسی
خطاب به آنان گفت :إِنِّی آتِیکُمْ بِسُلْطَان مُبِین ﴿﴾19وَإِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَرَبِّکُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿دخان﴾20/
عبارت "ترجمون " در آیه باال یک معنای نمادی دارد که به طرز رفتار فرعون و مردمش داللت
دارد) )ibid:66به اعتقاد " عبداهلل یوسف علی " احتماالً سنگسار در این آیه نماد هر آسیب یا
افترائی باشد" 2.با توجه به این که حضرت موسی با طرد شدن  ،استهزاء ،نکوهش  ،افترا ،تقبیح و
 ...مواجه شد  .هیچ واژه ای نمی توانست این همه معانی را بیان کند ،بنا براین خدا از نماد"سنگسار"
بهره جسته تا این حاالت را به صورت نمادین بیان کند .یک اشاره ی نمادین تلمیح نامیده می شود.
تلمیح اشاره ای غیر مستقیم در یک گفتمان است که بوسیله اشاره یا نقل قول  ،به چیزی معموالً
آشنا صورت می گیرد .
" صالۀ " نیز در قرآن به عنوان نماد به کار رفته است  .زمانی که حضرت شعیب پیام الهی را

به مردم مدین رساند  ،آنها گفتند:قَالُوا یَا شُعَ ْیبُ أَصَلَاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ َنتْرُکَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴿هود﴾87/
در این آیه کلمه " صالۀ " به عنوان نمادی برای کلمه "دین " است ) ibid:66)..در سوره مسد"
ابولهب " به عنوان نمادی برای مخالفان " پیام الهی " می باشد .
" بادها " در قرآن به عنوان نمادی برای رشد فکری و امید بکار رفته اند .مقایسه ای روشن بین
" بادها" و " آیه های" قرآن وجود دارد  .درست همان گونه که بادها ممکن است ابرها را با خود
بیا ورند و باران زا ومفید برای محصوالت باشند ،با باران سیل آسا ممکن است مصیبت وحادثه به
بار آورند  ،آیات قران نیز بر عقل وامید مؤمنان می افزاید و هم جهل و ترس برای کافران به
ارمغان می آورند .بنابراین ،شایسته است که قرآن از باد و باران به عنوان نماد رشد عقالنی استفاده
نماید .وی به آیه  58اعراف استدالل می کند) hasanuddin,2008,63-68) .
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 -3نقد وارزیابی دیدگاه حسن الدین احمدپیرامون نماد :
-3=1نقد روشی
شیوه وروشی که حسن الدین احمد در طرح بحث نماد بیان نموده،از چند جهت قابل

تامل است.
-3-1-1بهره گیری از منابع غیر اصیل
شواهد نشان می دهد او از میراث و منابع غیر اصیل استفاده کرده است.بیشتر منابع مورد استناد
وی فرهنگهاوکتابهای انگلیسی می باشد که نویسندگان آنها هیچ کدام مسلمان نیستند.برخی ازاین
منابع در پا نوشت ها ذکر شده است.
--3-1-2عدم مراجعه به نظر مفسران مسلمان
به نظر می آید مشکل حسن الدین احمد از جایی نشأت می گیرد که وی به منابع اصیل اسالمی
و اندیشههای بلند متخصصان ژرف اندیش قرآن در حوزه معرفت دینی ،مراجعه نکرده است .این
مساله در سراسر کتاب مشهود می باشد.
-3-1-3تاثیر پذیری بی ضابطه از مستشرقان
بسیاری از دشواری های دین شناسی های غربی -که حسن الدین هم متأثر از آنهاست  -ناشی
از مبانی معرفت شناسی تک ساحتی آنان است که در تجربه گروی محبوس شدهاند .در صورتی که
در معرفت شناسی جامع حکیمان مسلمان تجربه در کنار تعقل ،شهود عرفانی و معرفت وحیانی،
هریک در سطح ویژه ای منشاء آگاهی های انسان می شوند و راه کسب معرفت ضیق و محدود
نیست تا ضرورتی برای توسل به "نماد" و "نماد اندیشی" پیش آید(سعیدی روشن.)314 1387،
البته ایشان تالش می کند خود را از حصار مستشرقان برهاند و در مواری هم موفق بوده اما در پاره
ای از موارد مثل بحث نماد ،چندان موفق نبوده است.
-3-1-4خلط بین کاربرد نماد وزبان نمادین
اندیشمند محترم درعین توجه به بحث کاربرد نماد در مواردی زبان قران را "نمادین" دانسته
است،البته شاید نظر ایشان از باب تسامح بوده ولی باید توجه داشت ،در قران از نماد استفاده شده
اما نمی توانیم بگوییم :زبا ن قران نمادین است زیرا دین و متون دینی به ما فوق طبیعت تعلق دارند
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و از ماوراء نازل شدهاند لذا عالوه بر طبیعت از ماوراء آن نیز سخن گفته و گزارههای خود را با
مالحظه هر دو عالم (طبیعت و ماوراء آن) تنظیم نموده اند .در مقام فهم و تبیین تعابیر و گزارههای
دین ی سؤاالتی از این قبیل مطرح است که آیا مراد از گزاره های دینی همان است که ما با عقل
بشری و در چارچوب ساز و کار ارتباط و تفاهم متعارف بشری درک می کنیم یا مفاهیمی فرا
تجربی اراده شدهاند ؟! این تأمالت آنگاه جدیتر و دشواریاش مضاعف میگردد که عقل امکان
اراده معنای عرفی از این گزارهها را ناممکن ببیند و برایش شواهدی نیز احساس کند ؛ در آن صورت
گزارههای دینی را بر مجاز و احیان ًا نماد و بیانی نمادین حمل می کند(.احمدی ومفتاح1392،ص)38
در ارتباط با قرآن به عنوان متنی آسمانی و گزاره هایش این دشواری ها وجود دارد که هرگاه
فهم و دریافت مراد تعابیر قرآنی ناممکن یا دشوار نماید گمانة مجاز ،استعاره و بیان نمادین مطرح
میشود .این رفتار مخصوصاً در آثار نوگرایان و به اصطالح روشنفکران دینی که از فرهنگ غرب و
تعامل آنان با کتاب مقدس متأثر گشته اند بیشتر مشاهده میشود .یکی از این نوگرایان حسن الدین
احمد است که در اثرخود چنین رویکردی را ،در برخی موارد،نشان می دهد .او درارتباط با تبیین
گزارههای قرآنی در مواردی بدون دلیل ادعای نماد و بیان نمادین کرده است.
 -3-2نقد مبنایی
مبانی به کار رفته در اندیشه این پژوهشگر پیرامون بحث نماد از جهاتی چند قابل بررسی است
 3-2-1عدم رعایت قواعد زبانشناختی
از دیگر مباحث مرتبط با تعابیر و گزارههای قرآنی بحث استفاده از برخی فنون ادبی چون تشبیه،
مجاز ،استعاره و کنایه در قرآن است .اندیشمندان مسلمان در این جهت شواهدی از قرآن ذکر کرده
و گفته اند همان گونه که خود قرآن می گوید این کتاب به زبان عربی نازل شده است (.شعرا 195
و )...لذا باید در مقام اول با آن به عنوان متنی عربی و مطابق قواعد و مقررات متعارف ادب عربی
مواجه شد .براین اساس انواع فنون ادبی عربی می تواند در این متن مورد استفاده قرار گرفته باشد
؛ ممک ن است قرآن در جایی از باب حقیقت و در جای دیگر به مجاز سخن گفته باشد .البته اصل
در بیانات قرآنی حقیقت گویی است مگر آنکه قرینة معتبری بر ارادۀ معنای مجازی وجود داشته
باشد .شیخ مفید گوید  :عدول از معنای ظاهری در عبارات قرآنی در صورتی جایز است که دلیلی
معتبر برآن وجود داشته باشد(.سعیدی روشن )294-5 ،1387،با توجه به اهمیت این امر دانشمندان

نقد دیدگاه حسن الدین احمد پیرامون نماد

| 33

در صورت وجود تردید برای بازشناسی استعمال حقیقی از موارد دیگر این نشانهها را مطرح کرده
اند  :الف) تبادر از نظر عاقالن آشنا به زبان ب) صحت حمل و عدم صحت سلب(.مظفر،بی تا،
)69/1
برخی اندیشوران نوگرا به تصور این که کثرت رخدادها  ،شئون و محدودیت واژه ها سبب
شده است قرآن در پارهای جهات نمادین سخن گوید؛ در حالی که با توجه به گستردگی ظرفیت
ادبیات عرب از سویی ،اعتماد اسالم بر عقل و عرف عقال از سوی دیگر و ارشادات قرآن از ناحیه
سوم آن اندازه زمینه و نمونه در واقعیات وجود دارد که خالئی معرفتی باقی نمی ماند تا نوبت به
نماد و نمادسازی برسد و از نماد به منظور تبیین معارف استفاده شود (.سعیدی روشن)299 ،1387،
الزم به ذکر است هرگز وجود مجاز ،کنایه ،و استعاره مالزم نماد انگاری ،اسطوره پنداری و تمثیل
خیالی نبوده تا از آن تنها به غرض اثر گذاری صرف و بدون پشتوانة معرفتی استفاده شده باشد.براین
اساس دیدگاه فرا عرفی حسن الدین از پشتوانه الزم برخوردار نیست وقواعد زبانشناختی هم در
آنها رعایت نشده است.
 3- 2-2دقت کمتردر حقایق متعالی الفاظ قرانی
حسن الدین احمد به این نکته کمتر توجه داشته اند که قرآن کریم از افق ما فوق نازل شده و
از این رو به ماوراء طبیعت هم پرداخته است  .با توجه به محدودیت ظرف واژهها – که برای تعبیر
از محسوس وضع شدهاند – بیان قرآن در ارتباط با عالم فوق حس دو پهلو و متشابه جلوه کرده
است ؛ امری که سبب شده تا در پرتو ارشادات قرآن دانش محکم و متشابه به وجود آید .متخصصان
حوزه علوم قرآنی با توجه به امور پیش گفته و مخصوصاً هنگام تبیین آیة  7سوره آل عمران به
تفصیل از چگونگی و چرایی پیشامد تشابه در قرآن سخن گفتهاند .ایشان مهم ترین دلیل این پیشامد
را اوج معنا و قصور واژه ها دانسته اند(.طباطبایی1397ق ،58-62/3 ،معرفت ،416/1 ،1412،سعیدی
روشن1387 ،ص  )134البته یادآورشده اند که شمار متشابهات محدود و با ارجاع به محکمات قابل
فهم است.الزم به ذکر است الفاظ قران از حقیقت متعالی حکایت می کنند که صرف دو پهلو بودن
و عدم درک آنها در وهله اول،دلیلی بر نماد دانستن آنها نمی باشد.
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 3-2-3نادیده گرفتن داللت خارجی کلمات و حجیت ظواهر
حسن الدین احمد همانند سید احمد خان هندی(خاکپور1392،ص74و1391ص )43بر خالف
اجماع دانشمندان مسلمان وکارشناسان ادب و تفسیر فریقین داللت واژه ای کلمات را که در خارج
تحقق داشته نادیده میگیرد و بدون دلیلی روشن گزاره ها و واژهها را "نماد" میخواند همان گونه
که احمد خان آیات مژده دهنده به بهشت یا هشدارگر از آتش را از باب تشبیه و جهت ایجاد لذت
و اَلَم در دل انسان دیده است(.علوی مهر )190،1389،البته چالش حسن الدین احمد نسبت به سید
احمد خان بسیار کمتر است.اما در مصادیقی که برای نماد ذکر نموده به داللت خارجی کلمات و
ظواهر آنها توجه کافی و وافی نداشته است.
 -3-2-4گرفتار آمدن درتفسیر به رای
حسن الدین احمد در پاره ای از موارد دچار تفسیر به رأی شده است .زیرا ظاهر و داللت
ظاهری را در نظر نیاورده و هیچ دلیل و شاهدی هم برای برداشت های ذوقی خود ارائه نمی کند ؛
بدون دلیل و به صرف استحسان شخصی الفاظ را بر معنای مجازی و نماد حمل می کند
واقعیت آن است که برداشت و تفسیر وی از شرایط یک تفسیر مقبول و جامع برخوردار نیست؛
زیرا تفسیری قبول است که مشتمل بر چند مورد باشد:
الف:در مقام اول داللت الفاظ ،اسلوب کالم ،معنای ظاهری بر اساس قواعد و مقررات ادب
مورد توجه باشد زیرا قرآن کالمی عربی آشکار است.
ب -:از آیا ت دیگر برای تفسیر استفاده شود زیرا قرآن مجموعه ای به هم پیوسته و منزل از
طرف یک سرچشمه بوده و برخی قسمت ها دیگر را تفسیر می کند.
ج:دیگر آنکه از روایات صاحب رسالت(ص) و مخاطبان اول آن یعنی اهل بیت (ع) باید استفاده
گردد( .رک.عمیدزنجانی )242 ،1373،بر این اساس گفته های حسن الدین احمد را می توان از
مصادیق تفسیر به رای دانست.
-3-2 -5مفهوم شناسی ناصواب
مفهوم شناسی حسن الدین احمد از نماد -اگر چه خالصه وکاربردی است -اما اشکاالتی را به
همراه دارد.
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-3-2-5-1رمزی دانستن نماد
از تعاریف مختلف درباره نماد چنان دانسته می شود که نماد ،اصطالح یا تصویری تخیلی است
که به عنوان نشانه ای برای بیان برخی معانی و یا مأنوس ساختن آن با ذهن انسان مورد استفاده
قرار میگیرد .لذا ممکن است به تنهایی و قبل از قرارداد و اعتبار ،ارتباط یا ارتباط نزدیکی با آنچه
در ادامه ،نماینده آن است  ،نداشته باشد .یعنی نماد به تنهایی معنا و مفهوم روشنی ندارد و از رهگذر
اعتبار است که از برخی معانی نمایندگی خواهد کرد .به عبارت دیگر نماد معما گونه و رمزآلود
است که واقعیت خارجی ندارد.
-3-2-5-2مبهم بودن تعریف نماد
بیانات حسن الدین در خصوص تعریف و تبیین نماد پر ابهام است؛ وی نماد را در ردیف و به
عنوان قسیم تشبیه ،استعاره ،کنایه و مجاز آورده است و با آن که می گوید نماد به خودی خود
معنایی ندارد و معنای آن تابع قرارداد و در اصطالح پیرو" وضع واضع" می باشد،وی مدعی است
استعاره و دیگر آرایه های ادبی پس از کثرت استعمال می توانند در جایگاه نماد قرار گیرند .این
درحالی است که در تشبیه ،استعاره و دیگر فنون ادبی جدای از قرارداد و کثرت استعمال ،عالقه و
تناسب وجود دارد و وجود این مناسبت ها مجوز استعمال آن واژه در معنای مورد نظر شده است.
حال آن که در نماد قرینه صریحی وجود ندارد بلکه معنوی ومبهم است.درک نماد مستلزم آشنایی
با زمینه های فرهنگی بحث است .البته در مواردی که بیان شد.باید افزود "مشبه به"در نماد برچند
معنی نزدیک به هم داللت داردوبه اصطالح هاله ای از معانی و مفاهیم مربوط و نزدیک به هم ،را
می رساند(.شمسیا1387،ص)217
بر اساس آن چه ذکر شد نماد از داشتن واقعیتی خارجی و معنایی مستقل بیبهره است و شأن
قرآن از استعمال الفاظی لغو ،بی پایه و خالی از واقعیت به دور است .قرآن کریم خود و بیان خود
را حق دانسته ،میفرماید  :لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیم حَمِید (فصلت
 )42/إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَ ْزلِ(طارق  )14/عالمه طباطبایی می نویسد :خداوند منزه است از
آنکه سخن خویش را بر باطل و لغو استوار سازد(.طباطبایی )412/2 ،1397،و آقای جوادی آملی
نیز در همین جهات میگوید :سجده فرشتگان بر آدم نه تخیلی و نمادین بلکه بازگویی حقیقی غیبی
به صورت محسوس است(.سعیدی روشن.)300 ،1387،
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درست است که قرآن از مفاهیمی فراحسی سخن گفته و در این جهت از کلمات و تعابیر
موضوع و مستعمل برای محسوسات بهره گرفته است ؛ اما نباید فراموش کرد که استفاده از ظرفیت
باالی زبان عربی وفنون ادبی(چون مجاز و کنایه) در چارچوب مسائل زبانشناختی دستمایه کافی
برای بیان و انتقال معانی بوده است تا قرآن در ابالغ پیام خود احساس تنگنا نکند و گرفتار نماد
نشود.
قرآن در این جهت از نزدیک ترین و گویا ترین واژه ها برای بیان امور فراحسی بهره برده است.
استاد مطهری می نویسد :زبان قرآن در تفسیر خلقت انسان سمبلیک و کنایی است .با این وجود
رمز آسا دانستن بیان قرآن به شدت خطاست(.همان )301 ،همچنین نباید غفلت نمود که مفسران
بزرگ مسلمان از همان آغاز در عین پذیرش مجاز در قرآن ،اساس مفاهیم قرآن را حمل بر معانی
حقیقی نمودهاند مگر آنکه قرینه و حجتی روشن بر معنای مجازی وجود داشته باشد .مجاز هم در
هر زمینه هرگز به مفهوم نمادهای عاری از واقعیت تلقی نگردیده است .به عنوان نمونه طبری در
تبیین مراد از ملک در آیه " أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّ ُه مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إِبْرَاهِیمَ
الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَآتَیْنَاهُمْ مُلْکًا َعظِیمًا"(نساء )54/به دالیلی چون فهم عرفی ،داللت زبان عرب و
تبادر ،آن را به ملک سلیمان و ملک نبوت تفسیر کرده است(.همان)301 ،البته باید توجه داشت بین
حقایق متعالی نازل شده به فرش خاکی و کاربرد اصل نماد تمایزی ظریف است وکالم در این جا
بر این استوار است که؛برخی موارد که نماد دانسته شده از قسم حقایق متعالی است که اصوال حمل
آنها بر نماد صحیح نیست
-3-2-6فروکاستن از نقش سنت وتمایل به قران گرایی افراطی
قرآن گرایان فرقه ای هستند که به زعم خویش داعیة دفاع ازاسالم دارند .آن ها ازمیان اهلسنّت
برخاستند ،و با انکارحجیّت سنّت ،قرآن را یگانه منبع تشریع معرفی نمودند.شبه قارّه هند ،خاستگاه
آغازین این جریان فکری و مصر دومین خاستگاه آن است(خاکپور1392،ص74و1391ص.)43
نامگذاری « قرآنیّون» یا « اهل قرآن» وصف ستایشی برای این جریان یا حاکی از شدّت تمسّک آنان
به قرآن نیست ،بلکه به خاطر این است که آنان اطاعت و پیروی بدون چون و چرا از پیامبر(ص)را
منکرشده اند .حال آن که نصّ قرآن مردم را به پیروی مطلق پیامبر (ص) فرا خوانده است.به پندار
این جریان ،بر پیامبر(ص)وحیی غیر از قرآن نشده و برای هیچ سخنی غیر از سخن قرآن حجّتی
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نیست(.صبحی منصور2006،م،ص 35ومزروعه2005،م،ص )55اگر چه دیدگاه حسن الدین احمد
در این حد نمی باشد اما عدم مراجعه به روایات باعث گردیده که در اندیشه خود پیرامون نماد به
بیراهه برود وچه بسا دچار قران بسندگی و سنت گریزی گردد
-3-2-7تناقض بین مبنا وعمل
حسن الدین هنگام تعریف نماد بر این نکته تاکید می کند که فهم نماد در بستر متن ممکن است
ویک نماد می تواند در متن های متفاوت معانی متفاوت داشته باشد.وی اذعان می کند که برای
درک اصطالحات قرانی لزوما باید به خود قران مراجعه کرد .اما در عمل این دو مبنا را رعایت نمی
کند و در مواردی نماد را فارغ از متن و کاربرد قرانی تبیین می کند ،که در قسمت نقد مصداقی به
آن می پردازیم
-3 -3نقد مصداقی
شاید مهمترین چالش این اندیشمند در بحث نماد ،مصادیق مطرح شده باشد.مواردی که حسن
الدین به عنوان شاهدی برای بیان مقصود خود آورده  ،ذوقی و قابل مناقشه است .نویسنده برخالف
متعارف اهل لغت و تفسیر در ارادۀ مراد مشخص از واژه ها ،از معنای ظاهری عدول نموده و برای
نماد انگاری و عبور از ظاهر ،مجوز یا قرینهای هم ارائه نکرده است! رفتاری که بر خالف سیرۀ
عقال و در واقع ساختارشکنی در عرف زبان شناسی است.
:-3-3-1واژه "صبح"
حسن الدین احمد میان کاربرد اسمی واژه "صبح" با استعمال فعلی آن که به تامه و ناقصه
تقسیم می گردد ،تمایز قائل نشده است .استفادۀ ذوقی او سبب شده " ،صبح" را نمادی از" زمان
عذاب" بگیرد .ممکن است فرد دیگری معنای نمادین دیگری برای این واژه استنباط و ادعا کند.
اگر ماجرا چنین باشد که نه بر اساس واقعیات خارجی و استعمال رایج میان اهل زبان  ،بلکه براساس
ذوق برخی واژهها را نماد برای بعضی معانی دانست ،آن هنگام مبنای ثابت و مقبولی برای فهم زبان
قرآن باقی نمیماند و این همان مشکلی است که در ارتباط با تفاسیر به رأی ،اشاری و باطنی مطرح
می شود.
ریشه "صبح"  45بار در قرآن به کار رفته است که بیشتر موارد استعمال به هیچ وجه(به صورت
جانشین یا همنشین) با زمان عذاب ارتباطی ندارد .ولی نویسنده آن را نماد وقت عذاب دانسته است.
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مواردی که واژه صبح به صورت فعل ناقص به کار رفته،تنها از دگرگونی حالت خبر می دهد و به
هیچ وجه نمی تواند نماد باشد ،زیرا :هیچ اشاره ای به زمان ندارد وبحث زمان برای آنها منتفی
است.مثال اول ،دوم ومثال آخر نویسنده محترم از این نوع است  .مواردی کلمه صبح به صورت
فعل تامه به کار می رود که برای غیر عذاب است براین اساس هیچ ربطی به نماد
ندارد.مثل(روم)17/تنها مواردی که فعل تامه باشد و برای زمان عذاب هم استعمال شود ،احتمال
نماد بودن آن وجود دارد .البته این موضوع خاص واژه صبح نیست و واژه های "بیات ،ضحی و
مشرقین" نیز برای زمان خاصی از تادیب وتنبیه استفاده شده اند .مثل (اعراف()98/حجر)73/و...
بنا بر این واژه "صبح" هنگامی به عنوان نماد برای عذاب به شمار می رود که اوال:تامه باشدوثانیا
:با واژه هایی مانند عذاب،صیحه و...همراه باشد تا فضای الزم برای انتقال ذهن خواننده به سوی
عذاب فراهم گردد.
3- 3-2واژه ریح
اصل این کلمه روح است که "واو" به"ی" بدل شده وبه معنی " :باد و بو"می باشد .مثل آیه
 32شوری و  94سوره یوسف (خوری شرتونی1403 ،؛  )444اما گاهی اوقات کنایه از قدرت و
نیرو است به عنوان نمونه  :در آیه «ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» (انفال )46 ،و ممکن است
استعاره از نیرو و غلبه باشد (راغب اصفهانی )370 ،1414 ،یعنی منازعه نکنید و گرنه زبون میشوید
و نیرو و قدرت شما از بین میرود .ریح در قرآن هم در" باد عذاب" و هم در "باد رحمت"
استعمال شده  ،گر چه در اولی بیشتر است .در آیه (اسراء )65 ،به معنی :باد عذاب و در آیه
:یونس  2 /باد رحمت مراد می باشد .اما " ریاح " همواره در باد های رحمت به کار رفته است
،مثل کهف ( )45پاره ای از استعماالت قرآن صحبت از بادی است که در خدمت حضرت سلیمان
علیه السالم بود ،مثل آیات ص()26؛ انبیاء(79،81و  )...به این معنی که سلیمان باد را رام کرده و به
دستور ایشان هر کجا که میخواست جاری میشد و حضرتش را حمل مینمود .در پاره ایی از
آیات صحبت از بادی است که قوم عاد را هالک کرد این نوع باد با عناوین متعددی به کار رفته
گاهی به" والریح العقیم" (ذاریات )141،و در پاره ای موارد "ریح صر صر عاتیه" (حاقه )6،و یا "
ریحا صرصرا فی ایام نحسات( "...فصلت)16،؛ و" ریح صرصرا فی یوم نحس( "...قمر .)19،که
نشان میدهد این باد دارای اوصاف متعددی بود .خیری در آن نبود " ریح عقیم" یا بسیار سرد و «
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پر سرو صدا بود»(صرصر) .و (...قرشی )142 ،3 ،1386،استعمال دیگر کلمه "ریح" درباره بادهای
آبستن کننده ابرهاست "و ارسلنا الریاح لواقع( "...حجر )22،در تمام کاربردهای قرآنی معنی آن
واضح است اگر چه در برخی موارد معنی استعاری یا کنایی آن بیشتر مد نظر بوده اما هیچ گاه
نمادی برای رشد فکری و عقالنی نیست .
البته استدالل و مقایسه ای که حسن الدین بین بادها و ابرها با آیات قرآن میکنند ،نکته قابل
تاملی است اما این یا از باب تشبیه است و یا " تاویل"  .اگر این گونه هم بیان کنیم که مراد معنای
تاویل آیه است باز هم از قسم نماد نمیباشد.
3- 3-3واژه صاله
 .جناب حسن الدین هنگام طرح بحث نماد تذکر میدهد که قرآن گاهی اوقات اصطالحات خاصی
وضع نموده است اما در عمل از این مبنای خود غفلت نمودهاند زیرا واژه صلوۀ از همین قسم است،
این کلمه در اصل به معنای دعا  ،توجه و انعطاف میباشد ،اما در اصطالح قرآنی و اسالمی به شکل
خاصی از دعا اطالق میشود که ما آن را «نماز» میگویم(راغب.)1414،491 ،بر این اساس هیچ دین
و شریعتی بدون «صالۀ» نبوده ،گرچه در کیفیت آن با هم اختالف داشتنهاند .همان طور که خداوند
در مورد بنی اسرائیل می فرماید « :اقیموا الصلوۀ( »...یونس )87 /یا حضرت ابراهیم می فرماید« :رب
اجعلی مقیم الصلوۀ(...ابراهیم )40 /یا راجع به حضرت موسی میفرماید« :واوصانی بالصلوۀ»..
(مریم)31 /و(..قرشی )149/4 ،1386 ،بر این اساس کاربرد صلوۀ در آیه ی  87سوره مبارکه هود ،
هم به همان معنای پیش گفته است و نماد "دین "که بیان شده خالی از حجت و دلیل است.
-3-3-4واژه رجم
این کلمه در اصل به معنی سنگ زدن و سنگسار است (راغب344 ،1414 ،؛ قرشی،1386 ،
 )59/3اما عدهای آن را به معنی قتل گرفتهاند( .خوری شرتونی )39 ،31 ،1403 ،که به نظر قتل به
وسیله سنگ زدن درستتر است .راغب میگوید رجم به طور استعاره به نسبت و گمان (توهم)
فحش و طرد هم اطالق می شود .مثل آیه ی « رجماً بالغیب» (کهف )22/اما در آیه مورد بحث
ظاهرش همان سنگ زدن و قتل است (قرشی )1386،59 ،یا ممکن است منظور "نسبت و
گمان"باشد که در این صورت معنی آیه یعنی" به خدا پناه میبریم که مرا به دروغ نسبت دهید".
(راغب )345 ،1414 ،برخی هم مراد "شتم وناسزا" گرفتهاند.به هر حال یا معنی ظاهری مراد است
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که استعمال حقیقی است و یا معنای استعاری  ،اما به هر شکل آن چه حسن الدین بیان فرموده اند
خالی از حجت ودلیل است.
 -4نتیجه
نماد یکی از پر نفوذترین و جذاب ترین شیوه هایی است که انسان به کمک آن درون مایه
پرتکاپوی خیال و اندیشه خود را بروز می دهد.حسن الدین احمد نیز بحث نماد را به فراخور
سطح کتاب و به اختصار بیان می نماید که در عین مفید بودن از ساحت های گوناگون قابل نفدو
ارزیابی است .بهره گیری از منابع غیر اصیل،عدم مراجعه به نظر مفسران،تاثیر پذیری از مستشرقان
و...از اسیب های این اثر در بعد روشی است.از سوی دیگر تناقض بین مبنا وعمل در تبیین نماد
براساس متن،فرو کاستن از نقش سنت و گرفتار آمدن در قران گرایی،تاویل های بی ضابطه ،گرفتار
آ مدن درتفسیر به رای ،عدم رعایت قواعد زبانشناختی و...از کاستیهای مبنایی اندیشه حسن الدین
می باشد.از مهمترین چالش های وی مصادیقی است که به عنوان شاهدی برای بیان مقصود خود
آورده است.واژه "صبح" هنگامی به عنوان نماد برای عذاب به شمار می رود که اوال:تامه باشدوثانیا
:با واژه هایی مانند عذاب،صیحه و...همراه باشد تا فضای الزم برای انتقال ذهن خواننده به سوی
عذاب فراهم گردد.
-5منابع
 .1احمد زاده،سید مصطفی قد کتاب رویکردی نو به مطالعه قران،فصلنامه مطالعات
قرانی ،دوره  6شماره 23صص1394 ، 23_40:

 .2احمدی ،محمدصادق ؛مفتاح،احمد رضا  ،مقاله "نماد هفت در قرآن و مکاشفه
یوحنا" مجله معرفت ادیان - ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،
ش16صص1392 ، 54 -37
 .3اسعدی ،محمد و محمود طیب حسینی ،محکم و متشابه ،پژوهشی در محکم و متشابه،
قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1390 .ش
 .4امامی،صابر ،نماد وجایگاه آن در قران ،مجله کتاب ماه هنر شماره 12صص 32_40
1378،
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 .5خاکپور،حسین،جریان های نوگرا درشبه قارّه هند،فصلنامه مطالعات شبه قاره،سال
چهارم،شماره ،11صص1391 ،.43-60ش
 .6خاکپور،حسین  ،بررسی دیدگاه سیداحمدخان هندی درباره وحی ،فصلنامه
مطالعات شبه قاره،سال پنجم،شماره17صص1392 ،73-94ش،
 .7خاکپور،حسین؛کردی،عبد الغنی،اعجاز قران از دیدگاه حسن الدین احمد در کتاب
رویکردی نو به مطالعه قران،همایش سراسری علمی-پژوهی اخالق و آداب
حسینی،تایباد1393،
 .8حسن ،عباس ،النحوالوافی ،تهران :ناصر خسرو1367 ،
 .9خوری شرتونی،اقرب الموارد،قم:منشورات مکتبه آیه اهلل المرعشی 1403،
 .10راغب اصفهانی،محمد حسین ،مفردات الفاظ القران،بیروت:دارالفکر1414،
 .11رشیدی،هدایت ،نماد های جاندار در قرآن،مجله علوم قران وحدیث ،سال
45شماره1392، 90
 .12رضایی ،محمد؛علم الهدی ،سید علی ؛محمدی،ناصر؛شریف پور،مریم ،عالمه
طباطبایی زبان نمادین و انشایی در قران،پژوهشنامه تفسیر وزبان قران ،دوره2
شماره 2صص 1393 .97_116
 .13رضایی اصفهانی ،محمد علی ،قران وزبان نمادین ،مجله آموزه های قرانی ،دوره6
شماره12صص1389، 23-30
 .14سعیدی روشن ،محمد باقر،تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن ،چاپ سوم،
تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1387 .ش
 .15شمیسا ،سیروس،بیان ،چاپ سوم،تهران:میترا1387.
 .16صبحی،منصور،احمد،القرآن وکفی مصدرا ،بیروت،موسسه االنتشارالعربی2066،م
 .17صغیر ،محمد حسین علی ،دراسات قرآنیه ،قم :مکتب االعالم االسالمی1413،ق
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