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 قرآن بايد مطابق ايجابات

  تفسير شود٢١قرن
 

 بخش دوم

 .  استئیآيا پند گيرنده ھا.) گيرنداز آن  پندآن را آسان ادا کرديم تا  اين قرو( گو يد   می١٧ القمر آيت ۀدر سور 

 بايد قرآن را خواند و گويند که قرآن خيلی پيچيده است و  و مسلمانھا میی قرآن باور نداريمئ ما به ساده گوحال اگر

آيا يا او ھم يک انسان است  يانی؟؟  آسيد که اين مفسر کی است ؟؟داد؟؟ بايد پرش  به مفسر قرآن گوش يابرای معن

ھمان ه کند  ب که مفسر وقتی قرآن را تفسير می  ؟؟ يا اينھا را دارا است داشت  فوق ديگر انساناو دانش و فھم و بر

نام ه ين توضيحاتی که از قرآن بادارد؟؟ آيا در  دانش و فھم خود از آن بر داشت نموده و به مردم توضيح میۀپبمان

 سياسی جامعه در ھای شرايط مسلطی لزوم ديد و غرض آلود رو شخصی ۀدھد ھيچ نوع سليق آنی ارائه میتفسير قر

ند گو ھای باالتر از يک دنباله رو عرب و چرآن نيست ؟؟ حال اگر به دانشمندی بر بخوريم که فھم و دانش  او 

وش بايد ی ھم دارد ؟؟ به کدام  آنھا گئآن اعتقاد نداشته و انتقاد ھا قردر حالی که وی بهمی است چه بايد کرد ؟؟ اسال

داد ؟؟ به  عالم و دانشمند فزيک يا به مفسر چرنديات ؟؟                                                                                                      

که مجبور است به  ن دانشمندحق دارد نظر و انتقاد خود را عليه قرآن و تفسيرات آن بيان دارد و يا اينآيا  خود آ

  که مفسر از قرآن بيرون کشيده بايد و حتماً پابند بوده و مورد قبولش  قرار گيرد ؟؟ مفاھيمی ھمان 

ل يک ارزيابی صادقانه و معقول از آيات بھترين  و فھميده ترين   مفسران مسلمان  قادر نبوده و نيستند تا  حد اق

ن تالش شا ۀ انسانی و دور از خرافات بدھند و ھمۀليت آيد قرآن و تفسيرش در حد اقل معقوۀقرآن  نموده  وبه خوانند

دانند تا با قاطعيت  حکم تطبيقی بدارند مفسران وظيفه خود میدارند تا از آيات قرآن توجيه بی قيد و شرط داشته و 

زعم ه  فکری خود دارند بحث داشته و تشريحات الزم را بۀطبسط آيات تفسيری خود آنچه در محو شرح و تمام در

  .)وهللا اعلم(نويسد  د مینخود داده و تأکيد بر صحت بودن آنچه گفته است بدارند و آنجا که نتوان

لين مفسر قرآن خود محمد بوده وشود که ا روايت اسناد و تاريخ اسالمی گفته میه  ب. تفسيرۀيخچبر گرديم به تار 
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کرد   مفھوم است که وقتی محمد نظر به شرايط و احوال ھمان زمان آيتی را از طرف خدا نازل میبدانو اين . است

سش ھای مردم به تفسير آيات قرآن می  در مقابل پرخودشداشت بعداً   واضح و ھمه جانبه  نمیکه چندان مفھومِ 

وقتی ھم آياتی خالف آيات قبلی  کننده را فراھم نمايد و بتواند قناعت طرف سؤالپرداخت تا به نوعی از انواع 

ساخت  می)  بود که خدا نمودهیاشتباھ (آورد و آيتی قبلی را فراموش نموده بود و کسی او را متوجه اشتباھش می

ز قبلی آن است  و ھمين ين مورد منسوخ است و اين آيت فعلی بھتر ااشد که آيت قبلی در  را آيت ديگری نازل میفو

آيت ھای ضد و نقيص ھمديگر در مورد موضوعات خاص  و مشخص باعث گرمی بازار و رونق کاسبی مفسرين 

  .که باز ھم قابل قبول نيست بدارندی ئھا گرديد و ھر کدام به نوعی خواستند از آن  تحليل

. چی و از کدام زمان شروع شده است  برای آن  تفسير قردۀ اسناد دينی ديد که ايۀھر صورت بايد به مال حظه  ب

 تد وين تفسير در اواخر عھد اموی و اوايل سلطنت عباسيان  شروع شده است و  آغاز تفسير ۀاند ظھور مرحل نوشته

اً  تفسير از کل احاديث جدا  تفسير قرآن بخشی از روايات بود که بعدءھمزمان با تدوين حديث بوده  يعنی  در ابتدا

ابن مليکه . نويسد طبری در جامع البيان می)  ٢۵ ص -١- جالليان جزوه تاريخ تفسير. (شده و مستقل کرديده است 

  :گفت  می

: گو يد سيد و بن عباس به او میاز تفسير قرآن می پر) ق .  ه۶٨(  مجاھد را ديدم با لو حه ھای که از بن عباس 

کار رفته ه تفسير بۀ آن تنھا در يک مورد کلمدر قر.  دامه داد تا تمام تفسير قرآن به اتمام رسيد ھمينطور ا.بنويس

  اما در احاديث در موارد زيادی از آن استفاده شده »٢٩ ص آيت ۀ سور«است که به معنی شرح و تفصيل است

  .است 

 می د شان است به  ھمان تفسير استنادخاسته از اجتماع خو  که بریينمختلف از مفسرھای  باشنده ھای سر زمين

  ديگرۀ ديگر در گوشۀکه طايف کشند در حالی دانند و به رخ ديگران می ين تفسير ھا مینمايند و ھمان تفسير را بھتر

 حال اين مفسرين از تفسير ھای قرآنی ھر .نمايد که به نفغ خودشان باشد اين کره خاکی از تفسير ديگری استفاده می

 ۀآن   فورمولھای بغرنج و پيچيدھا و تفسير ھايشان از قر وده اند در تحليل فھم خود شان سعی نمۀندازکدام  به ا

 بايد  و مردم قابل فھم نيستۀساينسی بسازند و مردم را در گيجی نگاه دارند و طوری نشان دھند که قرآن برای ھم

يک نوع بازار يابی دينی و کشودن دکان غرض ين قرآن د ر رفع مشکل شان کمک بگيرند و اين راز دانايان و مفس

  .  ميباشد،فروش متاعی که فھم آن خيلی ساده است

اند تا خطا ھای محمد را شکل آسمانی  داده و قابل تحليل و تفسير دانسته اند به اين  ين داشتهاين سعی بر اکثر مفسر

توانند قرآن را درک  ھا است که نمی ھن انسانی را مرتکب نشده اند اين ذئ محمد و قرآن سھوه و خطا- مفھوم که هللا

خواھد راست   گلکاری که پائينی و بلندی يک بام را با گل و گل ماله میۀو به مفھوم خاص آن پی ببرند و مثل خليف

  .بر روی کاستی ھای قرآن گل ماله بکشند، دنماي

. باشم می) لمای اسالم و دانشمندان اسالمیع( من اين نوشته را با يک آيت و تفسير آن خاتمه داده و منتظر نوشتار 

 اش دعای بد در حق ابوالھب و خانمش می اين سوره که ھمه ......) يده بادھای ابوالھب بر دست (١ المسد آيت ۀسور

ر در تفسي. کند باشد يعنی خداوند بزرگ خالق ھمه چيز  مثل مادر کالن بنده نشسته و يکی از بندگانش را نفرين می

ھای  دست(ه و يک چيزی بنويسد نوشته است نو آوری نمودين که بيچاره خواسته است يکی از مفسراين آيت 

 بلی ابتکار جالبی است؟؟؟؟؟؟؟ )  بودابوالھب بر يده
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 رشد  دانشنامه–آن  تأليف عالمه طباطبائی کتاب شناخت قر: خذ آم

   – داکتر فياض ۀ  تاريخ اسالم نوشت- تفسير نمونه - 

    ٣ترجمه فارسی ج تاريخ تمدن 

   سوم چاپ سوم  دريحانه االدب جل

       ۵لد جر يحانه االدب 

 دانشمندی   نوشته محمد حسين ذھبی١ التفسير والمسرون ج- و قرآن-حالليان جز تاريخ تفسير

  جامع البيان–طبری 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                      

 

 

  

 


