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 قرآن بايد مطابق ايجابات«

 » تفسير شود٢١قرن
 بخش اول

  

 که تا حال از ی چون به باور من ھمه تفاسير فوق بيرون شده از افکار بنده نبوده و چنين پيشنھادی ھم ندارمعنوان

ر داده و به يھای قرآن را تغي  ھدايات و ممنوعات و داستان–تواند معنی تشر يحات  قرآن شده و يا باز ھم شود نمی

چه انجام چنان  . بدھد،فت ھای علم و تکنالوجی داشته باشدی که مطابقت به عصر امروز و پيشرآن شکل ديگر

که مفسرين در ھر زمانی حسب دلخواه  مطابق شرايط  اين. نکردنی خواھد بود مشکل و باوربس کار خواستی 

به آن شکل ھدايت  اند تا حال ھيچ کدام نتوانسته اند  خورد مردم دادهه  از آن تفسييراتی نموده و ب،حاکمه بر جامعه

  .گر انسانی و بشری بدھند

 ابراز "نور"د يونس که چندين بار از تلويزيون  بيرون مرزی نام  داکتر فريه  شخصی است بۀمود باال فرعنوان

 نموده و خواھان فتوای "االزھره جامع"ی به  تا پيشنھادستا يات  به اصطالح علمای دين شدهداشته و خواھان نظر

باشد اکم بر جھان ھا در مورد نسخ تمام تفسير ھای گذشته شده و تفسير نوينی که مطابق ايجابات شرايط فعلی ح آن

خواسته اند از گونه لتانی جناب شان با اين تاکتيک شار. تدوين و حکم شرعی بودن تفسير جديد را صادر فرمايند

ھای زمانی مشخص  ھای که به انواع مختلف توسط اشخاص گوناگون در مقطعقرآن رھنمود بشری ساخته و  تفسير

 در شرايط امروزی قابل تطبيق است و اين مفسرين  سال قبل١۴٠٠به عمل آمده لغو و چنين تلقين دارند که قرآن 

است که کوتاھی نموده  و آن را  به تناسب ايجابات ھمان شرايط و وقت تفسير  ننموده اند ؟؟ البته داکتر صاحب 

 .مورد نيستند يناشخص اول نظر يه پرداز در 

ه زبان ھای مختلف برای فھم آن کافی  آن بۀآن چرا تفسير شود ؟؟ آيا تنھا ترجمسؤال عمده اين است که اصالً قر

آن مجمل و ير بايد  در صورتی عمل شود که قرکه تفس لیچرا به تفسير قرآن ضرورت است ؟؟ در حانيست ؟؟ 

تفسير به معنای تو ضيح دادن چيزی است تا قابل . که پيچيدگی  ھای آن کوتاه و مختصر باشد پيچيده باشد و يا اين

عالمه ) (نمونه صفحه بيست و يکتفسير . فتن  چيزی بر گرۀ يعنی نقاب از چھرغتتفسير در ل(  .فھم گردد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  :گويد  چنين می»دانشنامه رشد« و »شناخت قرآن«طباطبائی در کتاب 

ه اه اول بنگباطنی و درونی الفاظی است که در  ابھام و نشان دادن معنی ۀاشتن پردبنا بر اين تفسير به معنای بر د« 

تفسير يعنی روشن ساختن « و نيز آمده »ن رو تکيه بر معنای ظاھری آيات را تفسير نمی نامنديادست نمی آيند از

 ۀ دانشنامه رشد مقال– ١٩٨کتاب شناخت قرآن ص - » وواضح کردن منظور پروردگارمفھوم آيات قرآن مجيد

زم افتاده کسی و کسانی از ضيح منظور خود در قرآن نبوده و ال مفھوم است که خداوند قادر به توبدان  و اين -تفسير

الی کالم  او در قرآن به ديگران واضح سازد ؟؟ بد نخواھد ه را در الب نسل آدم بيايد و قرآن را تفسير و منظور خدا

که جامع و   را بيان داشته و يا اينعی دارد و مختصر وقايئبود به خود قرآن مراجعه و ببينيم آيا قرآن پيچيدگی ھا

 ؟آن بگويد واضح و رو شن گفته باشدته است در قرخواس میرا و آيا خداوند توانسته آنچه با شد ؟؟  شن میرو

  :گويد  میء االسراۀ سور١٢آيت

و ما شب و روز را دو آيت و نشانه قرار داديم و آنگاه از آيت شب کاستيم و آيت روز را تابان ساختيم تا شما در « 

 » ھر چيزی را مفصل بيان کرديمسالھا و حساب او قات را بدانيد وکه شمار  روز  فضل خدا را طلب کنيد و تا آن

  :گويد   می١۵ھمچنان در سوره مائده آيت 

بينيم که  با خواندن اين دو آيت به روشنی می » کتاب آشکار آمدھمانا از جانب خدا برای ھدايت شما نوری عظيم و«

که دولت ھای  ه تفسير شود ؟؟ و علت اينشن آمده و چيزی مبھمی در آن نيست کطور مفصل و روه آن بقر

آن را پو شش انداخته و از ھر چه که به ھای تلخ و ناگوار قر که واقعيتآن استبدادی و دنباله روان عرب برای 

آن درستی به نفع بشر داشته باشند کوشيده و دست به تفسير قرضرر گروه و يا طايفه ای از بشريت است تحليل نا

 قطع ...کنيزی و دگی رسميت داشتن بر…د نا برابری ھای حقوقی زن و مری احکام قرآن را مثل اند تا تلخی ھا زده

گويد که قرآن  آن میکه خود قر پرده پوشی نمايند در حالی... … کشتار و ۀو احکامی در  بار… ا ھ اعضای انسان

  شن وواضح بوده و مفصل است ؟؟رو

شد و اين کمبود و خالء  ساس شد که تنھا از راه تفسير قرآن جبران میی احئ با گسترش اسالم بعد از محمد کمبود ھا

ر شد که نتيجتاً  چند صد مفسر و  بيش از يکھزار تفسير کلی و جزئی قرآن در طول قرون  علم تفسيباعث موجوديت

آن به رای فھم قرتی گفته نشده که شما بدر ھيچ آيو آن ی از قرئ که در ھيچ جاسازمو بايد خاطر نشان . وجود آمد ه ب

 قرآن  بسيار ساده تفسير کننده و شرح دھنده ضرورت داريد بلکه خالف ادعای اعراب و دنباله روان چاکر منش آنھا

 مھم و کامل بودن آن ، جامع،خواھند برای قدسيت ستند که میھاين مفسرين و  تاجران اسالمی . نوشته شده است

منطق خود را در مقابل قرآن عاجز يافته و به دنباله روی اعراب و غالم ھا عقل و  بدارند تا انسانعرضه رواياتی 

  ھای شيوخ عربی بدون تفکر ادامه دھند ؟؟ 

قه ھای خاصی مثل ئيد فرأ گروھی تقسيم که ھر کدام آن مورد تۀ مفسرين به چند دست، کار تفسير قرآنیدر  ابتدا

تفسير و صد ھا ھا  ھا ده ين گروهافته است که ھر کدام ازشعيه و اھل تصوف قرار گر، اسماعليه،يهاشعر ،معتزله

اند  مثل تفسير   تفسير خيلی زياد نوشتهۀاند و بعضی کسانی ھم  در بسط و توسع جداگانه از قرآن پديد آورده

و تفسير . صد جلد دارد  جلد است و تفسير خلف بن احمدالصغاری بيش از يک٣٠٠عبدالسالم قزوينی که شامل 

بوبکر معتزلی دوازده ھزار صفحه دارد ولی معتبر ترين تفسير ھای قرآن که مورد استناد و مراجعه اند الکبير ا

 ،»پايان قرن چھارم ھجری« التبيان فی تفسير القران تعالبی ،» قرن سوم ھجری«تفسير کبير طبریعبارت است از 

 پايان قرن ششم «ب فخر رازی مفاتيح الغي،»آغاز قرن ششم ھجری«ری الکشاف عن حقايق التنزيل زمخش

 سی مجمع البيان طبر»آغاز قرن ششم«زی تفسير ابو الفتوح را ،» قرن پنجم«ی تبيان شيخ طوس  تفسير،»ھجری
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فيانه کشف االسرار ميبدی ترين تفسير ھای صو  از مھم.دنباش  می» قرن ھفتم«ی انوار التنزيل بيضاو،»قرن ششم«

معروف جاللين به زبان  تفسير –باشد اما جالب ترين تفسير   می» قرن ھفتم« و تفسير القران بن عربی»قرن ششم«

 است که در قرن نھم ھجری توسط جالل الدين محلی آغاز شد و بعد از مرگ او توسط شاگردش جالل الدين عربی

ه قرار گرفته نحوه تفسير ھای اين کتاب مورد مطايب. م گرفتسيوطی به پايان رسيد و به اين ملحوظ تفسير جاللين نا

  :گويد  بقره که میۀ سور٢٢٣يت آ مثالً .است

يعنی (اينطور تفسير شده است که » يدآئ زنان شما کشتزار شمايند پس بدانسان که بخواھيد به کشتزار خود در «

 در حقيقت) از پيش يا از پس. يا خوابيده، ھا دخول کنيد ايستاده يا نشسته  بخواھيد در آنھر صورت کهه اينکه ب

ی است که بيشتر از آنھای ديگر در ئاين تفسير از تفسير ھا. تحليل  قرآن از عربی به عربی استتفسير جاللين 

ھجری قمری با چاپ  ١٢٧۶ قاھره و شھر ھای مختلف ھندوستان به چاپ رسيده و در ايران نيز اولين بار در سال

  .سنگی در تھران منتشر شده است

 قرآن را در تطابق تمدن ی در ھند و مصر به وجود آمد کهئھا مندی  قرن بيست عالقه در اواخر قرن نوزدھم و اوايل

ھا تفسير سيد امير  ين مورد تفسير ھای نوشته شده و منتشر شد که معروف ترين آناد که درو دانش عصر تفسير کنن

صری نوشته شده  ند م تفسير شيخ محمد عبده دانشمۀبر پايعلی ھندی و تفسير المنار محمد رشيد رضا است که 

ی اسالم تا اکنون در دوره ھای معين و  مشخص به صد ھا تفسير قرآن نوشته شده و مفسرين بنا بر از ابتدا. است

ی داشته و  قرآن را تفسير ئ اجتماعی و سياسی از قرآن بر داشت ھالقينی خود مطابق ھمان شرايط مسلطدرک ت

  .و ديگر موضوعی) ترتيبی(کل بوده يکی تفسير سنتی نموده اند که در مجموع  تفسير ھا به دو ش

ھا و آيات قرآن است که مفسر از شروع قرآن سوره به  تيب سورهگويند که به تر  تفسير سنتی به آن نوع تفسير می

ی گفته فسير موضوعی است و به آن تفسيرشکل دوم ت. پردازد مثل تفسير الميزان سوره و آيت به آيت به تفسير می

 عدۀدھد در جھان اسالم  ث قرار میح را جداگانه و مستقالنه مورد ب قرآنۀ که مفسر موضوعات مطرح شدشود می

توانند از  قت با ھمان شرايطی که زندگی دارند و میبنمايند که در مطا ی استفاده میزيادی از مسلمانان از تفاسير

 .، قرار داشته باشدآن بھره برداری نمايند

ين اين آيت را قسمی اما مفسر ».مانی بزنيدزنان تانرا در صورت نا فر« :يدگو   قرآن می ٣۴ آيت   ء نساۀسور

موده است بعد از چند بار تذکر دادن و در صورت موفق نشدن ترک بستر کردن و با هللا فر( دارند که  تحليل می

و به اين .) چوب مسواک بزندند بار زنش را با ھمسر ھمبستر نشدن و اگر اين راه ھم رھگشا نبود مرد حق دارد چ

 تواند آن و عربی میدم عامی مشکل است و فقط متخصص قرما می فھمانند که درک قرآن برای ما مره ترتيب ب

ما ه آن را به فارسی بخوانيم به بسيار سادگی مفھوم تمام آيات آن بکه ما اگر قر آنرا تفسير و تحليل نمايد در حالی

  .گيری نمائيم آن نتيجهتوانيم از  شود و می روشن می

 ھای قرآن به ھر شکل و صورتی که عملی گردد نمی آن وجود دارد که تفسير آن سوره زياد و آياتی در قری  موارد

 سليمان  و ، سوره و داستان يو سف، فاتحهۀ سور، المسدۀتواند  مغز ما را به گمراھی سوق دھد آيات تمام سور

ر داده و  يرا  تغي  ماھيت اصلی آن،یتوانند با ھيچ نوع تفسير ب زده ھا نمیچندين سوره و آيات قرآنی است که عر

 ۀحانی مذبوھا  ھمه مفسرين تالشنقر ١۴با وجوديکه در طی .  ھا پيوند دھند مضمون انسانی و اجتماعی را به آن

ن نمودند تا قرآن يک باشد تدوي  جلد می٢٧يبا در  را که  تقریاند و بعضی تفاسير  انجام دادههين رااخود را در 

 پی برده و خواھيم ديد که اين شنی قرآن توجه به آيات ذيل به آسانی و روجلدی را  اين ھمه بزرگ سازند ؟؟  با

  .داردآن به تفسير چندين برابر خود احتياج نقر
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 »سانیگان را بترده دھی و ستيزه ژ تا پر ھيز گاران را ماين قر آن را به زبان تو آسان کرديم« ٩٨ ت مريم آيۀ سور

در تما م اين آيات واضح » آسان کرديم باشد که پند گيرندا ما ادای سخن خويش بر زبان تو ر« ۵٨يت آ الدخان ۀسور

با وجود اين صراحت   بايد باز ھم به دنبال مفسرين . رآن ساده و آسان است بيان شده که قرآن و زبان قو روشن

 رفت ؟؟

 ادامه دارد

 

 

  


