
 تفسیر سه الیه ای قرآن کریم

 

ای  یهآنچه در پی می آید بخشی از مکاتبات دکتر جعفر نکونام است با اساتید و صاحبنظران؛ پیرامون روش تفسیر سه ال

اخذ شده است.  ( https://t.me/drnekoonamقرآن کریم؛ و ضرورت آن؛ که از کانال تلگرامی ایشان )
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[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 میلرآن کر یا هیسه ال ریتفس

در گفت و گو با  یو فرهنگ اسالم یانجمن مطالعات لرآن سیرئ بیدانشگاه لم و نا یعلم ئتینکونام، عضو ه جعفر

که در مرکز  میلرآن کر ریتفس یروش شناس ینشست علم نیدوم ی( با اشاره به برگزارکنایلرآن)ا یالملل نیب یخبرگزار

از  یا هیسه ال یریتفس هیعبارت از ارا ریتفس یشناس وشتوسعه رشد در لم برگزار شد، گفت: سخن من در ر یراهبرد

 است. میلرآن کر

لرآن را آن طور که اعراب عصر نزول  دیبا هیال نیاست. در ا میلرآن کر یخیتار ریتفس ر،یدر تفس هیال نیافزود: اول یو

 لرآن، عرب حجاز عصر نزول اند. اتیمبناست که مخاطبان آ نیبرا یمبتن یریتفس هیال نی. امیبفهم دند،یفهم یم

 یورا یکل یآن است که ما گزاره ها هیال نیاست و ؼرض ما در ا میلرآن کر یخیفراتار ریدوم، تفس هیاظهار کرد: ال یو

 .میرا استنباط کن اتیمالکات و مناطات آ گر،یو به عبارت د اتیآ یخیتار یمعنا

است  نیاست و ؼرض از آن، ا میاز لرآن کر یعصر ای یفرهنگ یریعبارت از تفس ریسوم تفس هیعنوان کرد: ال نکونام

خودمان  عصر و جامعه كیرا بر موارد و مصاد یخیفراتار ریحاصل از تفس اتیهمان مالکات آ ای یکل یکه آن گزاره ها

 .میبده كیتطب

 هیسه ال ریتفس نیا دیبا م،یلرار ده یامروز خود مورد بهره بردار یازهایرفع ن یلرآن را برا میکرد: اگر بخواه دیتاک یو

 مورد توجه ما باشد. یا

سوره آن در  99است و حدود  خمندیتار یاست که لرآن متن نیاول، ا هیدر ال یخیتار ریادامه داد: سبب البال به تفس نکونام

)ص( نازل شده امبریعصر پ نهیو خطاب به مردم مد نهیسوره لرآن در مد 42و حدود  شیمکه و خطاب به مشرکان لر

است که  یدر حال نی. ادیرا نپرست یالت و منات و عز یها بتاست که  نیسخن از ا یمک اتیمثال در آ یاست. برا

است که  یدر حال نی. ادیرو یو به جنگ تبوک نم دیکن یم یچرا سست ایکند.  یمبت ها را پرستش ن نیا یامروزه کس

را استفاده  مخداوند فلسفه خلمت انعا یاتیدر آ ای. ستیمطرح ن م،یکرده باش یکه ما از رفتن به آن سست یامروزه جنگ تبوک

 یپوست یکرده است. حال آن که مردم، امروزه در چادرها ادیصدر اسالم  یهمان چادرها یعنیخانه  یاز پوست برا

 کند. ینم یزندگ

مثال،  یلرآن خطاب به عرب حجاز عصر نزول نازل شده است. برا یکل یگزاره ها یباشد که حت نیامان ا یتلم دیبا ما

 انیولت مک سیبه ابوجهل رئناظر  نیکند، ا یم انیطؽ ند،یبب ازین یشود، انسان آنگاه که خود را ب یدر لرآن گفته م یولت

هستند.  هیآ نیو ائمه)ع( هم مشمول ا اءیانب  م،ییبگو میتوان یمثال ما نم یبراو  ستین انگریطؽ یبوده است و گرنه هر انسان

 ریندارد. چون ما در تفس ییکارآ گریاعصار و امصار د یکه لرآن برا ستیمعنا ن نینگرش هرگز مستلزم ا نیالبته ا



 یکل یو آن گزاره ها میهست تیخصوص یالؽا كیاز طر اتیآ نیاز هم یکل یدر ممام استخراج گزاره ها یخیفراتار

 هم لابل انطباق اند. گریاعصار و امصار د كیاند و بر موارد و مصاد یخیفراتار

دارند و ناظر به موارد و  یخیکه نگاه تار اتیاست، نه خود آ اتیمالکات آ  است، میکرد: آنچه لابل تعم حیتصر نکونام

معاصر مثل  انیشود که جمودگرا یم ییهمان باورها ات،یآ یخیمفهوم تار میتعم جهیکه نت رایز امبرند؛یعصر پ كیمصاد

 .اندازندیراه ب زین تهیرا در عصر مدرن یکه برده دار ندیآ یبر م نیداعش دارند و بر اساس آن در ممام ا
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[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 یا هیسه ال ریتفس یفرض ها شی. پ1

 لرآن لیبودن لا لی. جبرئ1. 1

 ییداده بود، حضرت دمحم)ص( در امر رسالتش راهنما تیاست که خدا او را مأمور لیبه نام جبرئ یسخن فرشته وح لرآن،

و مشرکان و مسلمانان و  نیاطیسخنان فرشتگان و ش یآن حضرت نمل کرده و گاه یسخنان خدا را برا یکند. او گاه

و  یاله یبهشت و دوزخ و نشانه ها و نعمت ها ییو برپا نشیآفر انیلصص گذشتگان و آؼاز و پا یگاه زیو ن انیهودی

 آن حضرت نمل کرده است. یاز احکام را برا یپاره ا

و  یو اجتماع یو فرهنگ یمتناسب با اندام فکر آن را اطشیبسان لباس است که خ ینازل شده ول بیلرآن از ؼ اگرچه

و  خیرو، در لرآن، اخبار خالؾ علم و تار نیعرب حجاز عصرش دوخته است. به هم یعنیو لومش  امبریپ یخیتار

 خورد. یاسطوره به چشم م

 . عرب حجاز بودن مخاطبان لرآن4. 1

 زدهیس یط شیخطاب به عرب حجاز عصر حضرت دمحم)ص( نازل شده است. نود سوره آن خطاب به مشرکان لر لرآن

اعم از مسلمانان و مشرکان و اهل کتاب به  نهیو چهار سوره آن، خطاب به مردم مد ستیسال اول رسالت آن حضرت و ب

تمام مردم جهان تا  یاظهار نشده است که ا ه،یآ چیده سال آخر رسالتش نازل شده است. در لرآن، در ه یط انیهودی ژهیو

)ص( است امبریمعاصر پ نهیمد ایخطاب به مردم مکه  اتیخطاب به همه شماست؛ بلکه همه آ م،یگو یکه م یسخن نیابد، ا

 که مورد ابتالء آنان بوده است، سخن گفته شده است. یدهد که از موضوع ینشان م اتیتمام آ اقیو س

 لرآن نیمضامبودن  ی. لوم3. 1

و  نید چی)ص( نازل شده است. در لرآن، هامبریدر چارچوب معهودات و امور شناخته شده عرب حجاز عصر پ لرآن

عرب حجاز آن عصر ناشناخته بوده باشد،  یکه برا یگرید زیو هر چ امبریو پ وانیو ح اهیشهر و کوه و درخت و گ

به آنجا رفت و آمد داشته اند، وجود  نهیمکه و مد دمهرگز ذکر نشده است. تمام آنها در منطمه حجاز و اطراؾ آن که مر

 ایشند و از لرآن آشنا نبوده با ینیخود با مضام ش،یلر ای امبریکه پ نیندارد با ا یمنافات نیداشته و شناخته بوده است. البته ا

مثل  یگریمناطك د درکه فمط  یزیچ چیدر لرآن آمده باشد؛ اما آنچه مسلم است، هرگز در لرآن، ه یبیاز اخبار ؼ یبرخ

 و مانند آنها ذکر نشده است. ایو استرال کایو آمر هیو ژاپن و روس نیچ

 لرآن نیبودن مضام یخی. تار2. 1

 نهیآنان در زم تیحضرت دمحم)ص( با عرب حجاز و پاسخ به سئواالت و ارشاد و هدا یلرآن عبارت از گفتگوها سراسر

عرب حجاز  انیکه در م یسئوال و حاجت و سخن چیاست. در لرآن ناظر به ه یاجتماع یو سنت ها و رفتارها دیعما



 هیو شب یتکنولوژو  یو بانک دار مهیچون ب یحدثرو، از موضوعات مست نیاست. به هم امدهیعصرش مطرح نبوده، ن

 چیاول و دوم و مانند آنها ه یجهان یلوا و جنگ ها کیو انتخابات و تفک نیخارج از رحم و نماز در لطب حیو تلم یساز

 خورد. یبه چشم نم یسخن

 بر متن بودن لرآن  هی. حاش5. 1

 نیدر د شیکه لر نیبودند؛ جز ا میحضرت ابراه نید یعنی شانیآباء و اجداد نیبر د شیلوم او لر یاسالم)ص( و حت امبریپ

مشرک  یرا حنفا شیاز آن جمله بوده است؛ لذا لر ءیو نس یآورده بودند که بت پرست دیرا پد ییبدعت ها میحضرت ابراه

 بودند. دهینام

ه است نبود نیهم داشته است؛ اما هرگز چن یکند و البته اضافات اءیرا اح میحضرت ابراه نیاسالم)ص( آمده بود تا د امبریپ

الزم بوده، ذکر شده  میحضرت ابراه نید یکه برا ییها لیآورده باشد؛ لذا در لرآن فمط اصالحات و تکم یدیجد نیکه د

بر  یا هیلرآن حاش ن،یاندر نسل حفظ کرده بودند، واگذار شده است. بنابرا لعرب که نس یعمل رهیآنها به س هیاست و بم

 آن نازل شده است. لیتکم ایاست و در ممام اصالح  یو بلکه فرهنگ سام یمیفرهنگ ابراه

 بودن سبک لرآن ی. خطابه ا6. 1

لرآن بسان  یشده است. سوره ها رادیاسالم)ص( ا امبریاست که در دوران رسالت پ ییبه مثابه مجموعه خطابه ها لرآن،

 رادیکه در زمان و مکان ا یکردند و ناظر به موضوعات متنوع یم رادیاست که اعراب در مواسم حج ا ییخطابه ها

 یسوره را در کنار هم نشانده است، وحدت زمان کی نیخطابه مطرح بوده است، سخن گفته شده است. آنچه مضام

لرآن  یسوره ها یتوان برا یاساس، نم نیاست که در آن سوره از آن سخن گفته شده است. بر ا یاتیرخدادها و ممتض

که در  یبه اتفاق سوره ها بیکرد. لر نییتع زیموضوع متما 112سوره لرآن،  112 یشد و به ازا لیلا یوحدت موضوع

 ییو برپا دیتوح انیدر ب ینیمضام یمشرک بودن مخاطبان و منکر آخرت بودن آنان، حاو یشده، به التضا لمکه ناز

سوره ها به تناسب تکثر حوادث و  یتکثر موضوع ز،ین یمدن یبهشت و جهنم است. در سوره ها ؾیو توص امتیل

 زمان نزول آن سوره ها مشهود است.  اتیممتض
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 دارد ادامه

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 بودن لرآن ی. موعظه ا7. 1

عرب حجاز عصر  اتیاست که متناسب با حاجات و ممتض یو اخالل یو رفتار یاعتماد تیکتاب موعظه و هدا لرآن،

 یشد که در لرآن تمام آموزه ها یمدع یاز آن داشت و حت شیب یانتظارات دی)ص( نازل شده است؛ لذا از لرآن نباامبریپ

در دوره  نهیو مردم مد یدر دوره مک شیکه مورد حاجت لر ستآمده ا ینید یآمده است. در لرآن، فمط آن آموزه ها ینید

 بوده است.  هیموعظه و تذکر و توص زیتمام آموزه ها ن کردیبوده است و رو نهیمد

 . تناسب لرآن با سطح فهم مخاطبانش8. 1

وجود ندارد که  یا هینازل شده است. هرگز در لرآن، آ امبریدر چارچوب سطح فهم و دانش عرب حجاز عصر پ لرآن

 ای یبالؼت نازل شده و لذا در آن تشابه ذات چندپهلو بوده باشد. لرآن در اوج فصاحت و ایمخاطبانش نامفهوم  یذاتاً برا

 وجود نداشته است.  یمعنو دیو تعم یبالؼ بیؼر



آمدن مذاهب و  دیالفاظ و پد یو تطور معان یشدن لرائن حال یبر اثر گذشت زمان و مفمود و منس یهر متن ریلرآن نظ البته

نبوده است که در اصل و عصر نزول،  نیرگز چنشده است؛ اما ه یفرض والع شدن آنها، دچار ابهامات شیدانش ها و پ

 در لرآن وجود داشته باشد. یابهامات نیچن

در لبال لرآن، ابالغ آن به مردم  ؽمبریپ فهینبوده است و تنها وظ گرانید ای ؽمبریپ ریتفس ازمندیاساس، لرآن ذاتاً ن نیا بر

 عصرش بوده است. 

 . معمول بودن لرآن9. 1

گزاره  چیببرد، وجود ندارد و اساسا در لرآن ه یکه خود بشر نتواند به صحت و سمم آن پ یمطالب چیدر لرآن، ه اساساً،

که خود بشر  به طور مستمل لابل درک نبوده باشد. لرآن آمده است که انسان ها را به آنچه عمول خودشان به  ستین یا

 چیلرآن، ه یر را برطرؾ سازد. در آموزه هااست که جهل بش امدهینبرند، ارشاد کند. هرگز لرآن  یم یصحت آنها پ

عمل مستمل  ایاز نزول وجود داشته و  شیپ ایلرآن،  ی. تمام آموزه هاستیکه بشر از فهم آن، لاصر باشد، ن یراز و رمز

 کند.  یم دایبشر به آنها ولوؾ پ

 لرآن یخی. وثالت تار19. 1

وجود ندارد که در  یمعتبر لیدل چیاست و ه دهیاز شخص حضرت دمحم)ص( به ما رس یاست که با تواتر لفظ یمتن لرآن

مماصد  حیفهم صح اریمع نیلرآن، معتبرتر اتیآ اقیرو، ظاهر و س نیصورت گرفته باشد. به هم یلرآن، دخل و تصرف

به هم  اتیآ یاز هم گسستگ به ات،یبا اتکاء به روا دینبا زاست و لذا هرگ اتیصحت و سمم روا صیتشخ اریمع زیلرآن و ن

 تعلك دارد. یمتباعد یها خیسوره به تار کی اتیشد که آ لیحکم داد و لا وستهیپ

 در سوره ها اتی. موافك نزول بودن آ11. 1

سوره ها موافك نزول است و اندک  نیا اتیآ یعیطب بینازل شده و لذا ترت یلرآن به طور دفع یبه اتفاق سوره ها بیلر

از شئون حضرت  یکیچنان نبوده است که  یعنیشده اند؛  یگذارینازل شده اند، موافك نزول جا جیکه به تدر ییسوره ها

شده،  یالنزول بوده، هرگاه واحد نزول اولش نازل م یجیتدر یا رهدر سوره ها باشد. اگر سو اتیآ یگذاریدمحم)ص( جا

 لیشده است تا آن که آن سوره تکم یم یگذاریآن، جا یپ و در دهیگرد یاش نازل م یواحد نزول بعد ،یبعد از اندک مدت

 یگرید یها ورهس اینازل شود و بعد سوره  یسوره نالص کینبوده است که  نیهرگز چن ب،یترت نیاست. به ا دهیگرد یم

 یاتیکه در آن، آ یسوره ا چیآن سوره نالص نازل گردد و به آن الحاق شود. لذا ه لیتکم یبرا یاتینازل گردد و سپس آ

باشد، در  یو مدن یمک اتیکه ممزوج از آ یسوره ا چیه یاول كیمتباعد باشد، وجود ندارد و به طر یها خیمتعلك به تار

 .ستیلرآن ن

 . ضرورت مطالعه مستمر لرآن14. 1

است، اما  )ص( نازل شدهامبریعرب حجاز عصر پ اتیاست و ناظر به حاجات و ممتض خمندیکتاب تار کیلرآن،  اگرچه

است، ضرورت دارد، همواره خوانده شود و خوانندگان از مواعظ آن،  یانیممدس و وح یکه  کتاب موعظه ا نیبه جهت ا

توانند خود را نازل منزله مخاطبان لرآن لرار  یاما م ستند؛ین رآنبدانند که آنان مخاطبان ل دیکنند. منتها با یبهره بردار

مثال، معتمد  یندهند و برا میمصرفش گذشته است، به عصر خود تعم خیرا که تار ییآموزه ها دیحال، با نیدهند و در ع

لابل اجراست،  ریز و ؼیاز اهل کتاب و مانند آنها که امروزه مفسده انگ هیو اخذ جز ینشوند که همچنان احکام برده دار

 نافذ و الزم االجراست.

 ردیلرار گ یگذرانده شود و آنگاه مورد بهره بردار یریتفس هیسه ال یصاف لرآن از اتیکند، آ یم جابیلرآن، ا یخمندیتار

 نخواهد داشت.  یثمره ا چیه ن،یجز توحش و اشمئزاز و اعراض از لرآن و د ات،یآ یخیتار یمعنا میو گرنه تعم



@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 یا هیسه ال ریتفس ی. روش ها4

 لرآن یخیتار ری. روش تفس1. 4

 یهمان لرائن و اطالعات یفهم آن در گروه مطالعه و بازساز ،یخمندیاست و مانند هر متن تار خمندیمتن تار کی لرآن

 است که در ولت نزول سوره لرآن، در عصر و مصر نزول لرآن وجود داشته است.

به همان اطالعات و معهودات آنان  دیبا د،یفهم یلرآن م اتیکه عرب حجاز عصر رسول خدا)ص( از آ یفهم مماصد یبرا

مخاطبان لرآن، د. حوادث آن  تیمشابه، ج. شخص اتیب. آ ات،یآ اقیمراجعه کرد و آنها عبارت اند از: الؾ. ظاهر و س

 .نیآن مردم. و. عهد خیعصر و مصر. هـ. فرهنگ و تار

 

 لرآن یخیفراتار ری. روش تفس4. 4

را  نیکرد و آن مضام دیرا تجر اتیآ یو لوم یخیمختصات تار د،یبا اتیآ یورا یکل یو گزاره  هاکشؾ مالکات  یبرا

 )ص( نباشد.امبریاستخراج کرد که مختص عرب حجاز عصر پ اتیاز آ

 لرآن یعصر ری. روش تفس3. 4

و موارد  كیرا مصاد اتیآ یکل یآن مالکات و گزاره ها دیجامعه و عصر خود، با یاز لرآن برا یمنظور، بهره بردار به

 کرد. كیو اشخاص لابل انطباق تطب

 یا هیسه ال ری. مراحل تفس3

 لرآن یخیتار ری. مراحل تفس1. 3

 شود: یم شنهادیپ لیالدامات ذ ب،یلرآن، به ترت یخیتار ریتفس یبرا

 نزول ی. شناخت واحدهاالؾ

 . استخراج اسباب نزول واحدها از خود لرآنب

 اتیآ اقیموافك ظاهر و س اتیروا كی. تطبج

 آنها با موارد مشابه از لرآن سهیسوره و مما یدیکل ریواژگان و تعاب ی. بررسد

 سوره مربوط یخی. ترجمه تارهـ

 لرآن یخیفراتار ری. مراحل تفس4. 3

 شود: ینحو عمل م نیبه ا ات،یآ یورا یکل یمنظور کشؾ مالکات و گزاره ها به

 لرآن اتیعصر و مصر نزول لرآن است، از آ ژهیکه و یتیهر گونه خصوص ی. الؽاالؾ



 یعمل نظر ای یاعم از عمل عمل یبشر یآنها با احکام عمل كی. تطبب

 .اتیو روا اتیآنها با آ كی. تطبج

 لرآن یعصر ری. مراحل تفس3. 3

 شود: یلرار عمل م نیخود، به ا یموارد عصر یلرآن برا اتیاز آ یبهره بردار یبرا

 عصر خود اتیائل و حاجات و ممتض. شناخت مسالؾ

 لرآن اتیبر مالکات حاصل از آ اتیآن مسائل و حاجات و ممتض كی. تطبب

 یبشر یعلم یدستاوردها نیبا آخر اتیمسائل و حاجات و ممتض یراه حل ها سهی. مماج

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

که  نیپرسش کوچک در نظر دارم و آن ا کی د،یا که ارائه فرموده ی! ضمن استمبال از روشزی. جناب دکتر نکونام عز1

مفهوم را در خود دارد  نیا« بودن هیال هیال» د؟یا استفاده نکرده« مرحله»و از واژه  دیا استفاده کرده «هیال»چرا از واژه 

را در خود  یزمان بیاما واژه مرحله، عموماً مفهوم ترت رد؛یگ یسوم را در برم هیال ه،یدوم را و آن ال هیال ه،یال کیکه 

و پس از  دیکن یم یخیتار ریابتدا تفس د؛یده یانجام م یزمان بیرا به ترت ریلابل اعمال است؛ شما تفاس نجایا یدارد و برا

 .یعصر ای یفرهنگ ریو پس از آن تفس یخیفراتار ریآن تفس

مطلوب  یاتیبه کل توان یرا م یهر متن ،یبند هیکار و ال وهیش نیاساسا با ا» ندیفرما یموافمم که م یبستان. با نظر دکتر 4

چون ودها،  یاز کتب توان یاست که م یاتیهمان کل د،یآ یراه بدست م نیکه از ا یاتیکل گر،یساخت، به عبارت د یمنته

و آثار  یو بوستان و گلستان سعد یو اوستا و ... بلکه شاهنامه فردوس لیانج ،تورات وس،یکنفوس یها کتاب شادها،یاوپن

 یبه معن یا سه مرحله یریحاصل از روش تفس جهیکه موافمت با نت کنم یم  اضافه«. بدست آورد توان یو ... م ریشکسپ

 .ستیشده ن ارائه هیمخالفت با نظر

 تیو مشترک است و نها عیعام و شا یو عمالن ییعمال اتیلحاصل کار ک»موافمم که  ینظر دکتر بستان نیبا ا نی. همچن3

 .«ستیکتب ن گرید اتیو کل اتیکل نیا نیب ییمحتوا یبرتر چیشود که ه یثابت م

لرآن  یها یو معاد و حساب و کتاب را از برتر دیخاص مانند توح یموارد اعتماد یبرخ یکه جناب دکتر بستان نی. ا2

 دارد. یبررس یاند، جا دانسته

 ارادتمند

 برق یؼفارنسب دکتر مهندس دریح

@Dr_ghaffarnasab 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به



 ثیحد یپنج مرحله ا ریلرآن و تفس یچهارمرحله ا ریتفس

 شده است.  انیلرآن توسط استاد فرزانه جناب دکتر نکونام ب ریتفس یمرحله برا سه

شده است اما استاد ارجمند  شنهادیپ نجانبیتوسط ا هیسه ال یبه جا یسه مرحله ا ریکنم که عنوان تفس یعرض م ممدمتا

 نشان نداده اند. یواکنش

مفهوم  نیرود و بنابرا یبه کار م یگریپس از د یکیلرآن،  ریتفس یذکرشده توسط استاد برا یها هیعرض کردم که ال بنده

 د دارد."مرحله" در آنها وجو

به مراحل سه گانه فوق اضافه  زیمرحله صفر ن کی دی)ص(، باامبریدر پ یرسد باتوجه به نبود عصمت علم ینظر م به

 شود. 

نداشت  ی. اگر صحت علمریخ ایدارد  یمطلب گفته شده در لرآن صحت علم ایشود که آ یم یمرحله صفر بررس در

 رسد. یم یداشت نوبت به مراحل سه گانه بعد ینخواهد بود و اگر صحت علم یبه رفتن به مرحله بعد یازین

 یبررس ثیاست که نسبت به صحت صدور حد نیشود و آن ا یاضافه م گرید یمرحله ممدمات کی ث،یرابطه با حد در

 ینه ااست. پس از آن مراحل سه گا هیآ یصحت علم یهمانند بررس ثیحد یصحت علم ی. مرحله بعد بررسردیصورت گ

 شود. یآؼاز م زین ثیکه در مورد لرآن بود در مورد حد

 سپاس با

@Dr_ghaffarnasab 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 زانیاست؟ م یکار منطم نیا ایآ م؟یکن یط متیحم کیبه  یابیدست یاست که چهار مرحله را برا یوالعا کار ساده ا ایآ

چهار مرحله  یبررس نیحاصل از ا جهیتوان نسبت به نت ینم نایمیمراحل چهارگانه چمدر است؟!  نیدر ا ریمس یصحت ط

 کرد! دایپ نانیاطم یا

 !نانیعدم اطم انیهمه زحمت و در پا نیا

را  یمیچاه عم دیبه خود و برداشتن آب از سرچشمه خود، با نانیاطم یلدر عمل بشر ناتوان است که به جا نیوالعا ا ایآ

 را بردارد؟! یرا درست کند تا از ته چاه مشت آب یبکند و ابزار

 خشک است. ابانیدر ب كیعم یاز چاه ها یکیاز ته  یکه همانند برداشتن جرعه آب ثیحد كیاز طر متیبه حم یابیدست

و به  نانیو به طور اطم میکن بیترک ژنیاتم اکس کیرا با  دروژنیاتم هعمل، دو  شگاهیکه در آزما ستیراحت تر ن ایآ

 !م؟یآب به دست آور ازین زانیم

 ارادتمند

 برق یؼفارنسب دکتر مهندس دریح

@Dr_ghaffarnasab 



[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 دکتر ؼفارنسب یارجمند جناب آلا برادر

 کنم: یچند نکته را عرض م یجناب عال اناتیتشکر از ب ضمن

 نیدر ممصود من ندارد. ممصود من ا یسه مرحله دانستن تفاوت ای هیرا سه ال یو فرهنگ یخیفراتار ،یخیتار ری. سه تفس1

 مترتب است. یگریبر د یکیاست که 

که عمل به طور  میرس یم یعمل ییگزاره ها کیبه  م،یکن تیخصوص یرا الؽا اتیما آ یطور است که ولت نی. لطعاً هم4

دارد و اساساً به همان  یو عمالئ یعمالن یمبنا یلرآن یاست که آموزه ها نیرسد. اتفالاً سخن من هم ا یمستمل هم به آنها م

 کند. یاحکام عمل و عمالء ارشاد م

 ریتفس ،یمعناشناخت ریکه عبارت اند از: تفس میکن میتمس هیسه ال به م،یتوان یهم م یگریلرآن را به اعتبار د ری. ما تفس3

 .یشناخت یهست ریو تفس یمعرفت شناخت

 یبه آن اهتمام م یخیتار ریکه در تفس میرا به دست آور اتیآ یاست که همان مدلول عرف نیا یمعناشناخت ریاز تفس ممصود

 امبریپ یها تیباورها و ذهن م،یبخواه یمعناشناخت ریآن است که ما از رهگذر تفس یمعرفت شناخت ریشود. مراد از تفس

 یمعرفت شناخت ریتفس كیآن است که از طر یشناخت یهست ریتفس زو منظور ا میکن ییاسالم)ص( و لومش را شناسا

 سر و کار داشتند. یاتیاسالم)ص( و لومش با چه والع امبریکه پ میابیدر

و  یداشتند، معرفت والع یکه آنان از جهان هست یمعرفت ایکه آ میکشؾ کن م،یتوان یم یمعرفت شناخت ری. ما در تفس2

دارند،  یکه مردم امروزه از جهان هست یبا معرفت یمعرفت آنان از جهان هست سهینه. ما با مما ایمطابك والع بوده است، 

 لیتخ ای یداشتند، مطابك والع نبوده و طبك نگاه ظاهر یاز جهان هست انکه آن ییکدام معرفت ها م،یکشؾ کن میتوان یم

 آنان بوده است.

اختصاص ندارد.  ثیبحث به حد نیشد، مستمل است. ا انیب ریاز آنچه که درباره تفس یخیوثالت تار ای ی. بحث سند5

ندارند و  یکه مسلمانان به تواتر لرآن اعتماد دارند، راجع به سند لرآن بحث نیدرباره لرآن هم مطرح است. منتها نظر به ا

درباره لرآن  یاعتماد نیها که چن یکنند؛ اما ؼرب یلرآن هم بحث نم تنمحرؾ بودن م ای یاساس، راجع به جعل نیبر هم

اهل سنت  هیو حشو عهیش یها یارکنند. ناگفته نماند که در گذشته اخب یمحرؾ بودن لرآن هم بحث م ای یندارند، از جعل

 است. شدهن ؾیمسلمانان اتفاق نظر هست که لرآن تحر انیبه محرؾ بودن لرآن باور داشتند؛ اما امروز م

را انتخاب نکرده است. علوم  یدرست ریرا کشؾ کند، مس یهست كیبخواهد از رهگذر لرآن، حما یشک، اگر کس ی. ب6

 آگاه سازند. یهست كیتوانند ما را از حما یاند، بهتر مکه کرده  یسرسام آور شرفتیبا پ یبشر

 امبریمربوط به عصر و مصر پ یخیتار كیحما م،یتواند موجه باشد که بخواه یجهت م نی. مراجعه ما به لرآن از ا7

 .میمردم آن عصر و مصر را از جهان به دست آور یتلم ای میاسالم)ص( را بشناس

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 



 نام خدا و با سالم به

 نیا رسد، یکه عمل به طور مستمل هم به آنها م میبرس یعمل یها به همان گزاره اتیاز آ تیخصوص یلرار باشد با الؽا اگر

از  یخانه و چشمه پرآب اطیاز داخل ح یاست که چشمه زالل نیمانند ا یکار نیخواهد بود. چن یرعمالنیؼ ندیفرا کی ندیفرا

الدام به حفر  اریکردن بس نهیمختلؾ و هز لیوسا هیرا به زحمت انداخته، با ته داما ما خو کند، یکنار مزرعه ما عبور م

 .میبه آب بکن یابیدست یبرا كیچاه عم

 ً زبانان و  فارس یبرا یاندن لرآن عرب! خورسند؟ یم یهمه خواندن لرآن در شب و روز به چه اهداف نیمسلمانان از ا والعا

 یهمه فمر و ناامن نیاست! ا یو آن ترجمه زبان یمرحله عالوه بر مراحل چهارگانه لبل کی یمستلزم ط ها رعربیؼ ریسا

 رد؟یگ یاز کجا سرچشمه م یاسالم وامعدر ج یو نابسامان یاخالل یو ب یعدالت یو ب

 هیکه صدها سال به لاجار یتالوت کردند در حال نیروز و شب لرآن خواندند و آن را با صوت و حز رانیمسلمان ا مردم

و  یماد شرفتیبود که اروپا به سرعت باد در حال پ یامر در روزگاران نیدادند و ا یشاه سوار نیلرن به ناصرالد میو ن

 نها نشان نداد؟!راست را به آ ریمسبود! چرا لرآن چشم آنها را باز نکرد و  یمعنو

آنها بوده است که توسط  اتیو به زبان و ادب امبری. لرآن نسخه شفابخش مردم عصر و مصر پستیبه لرآن ن رادیوالع ا در

مضر  دیتنها الزاماً شفابخش نخواهد بود بلکه شا نه گریمردم د یدرد آنان نوشته شده است و برا نیتسک ایرفع  یبرا امبریپ

سودمند و راهگشا خواهد بود و لرآن بدون حضور  امبریپ ریو با تفس امبریپ وجودباشد. لرآن با  هرکنندیو کشنده و تخد

 خواهد بود. ادانیمردم در دست ش كیتحم یبرا یا لهیدر دست مردم و وس یدیهمانند نامه سف امبر،یپ

ها با هم،  ها با خود و ارتباط انسان و تعامل با جهان اطراؾ شامل ارتباط انسان یو روش زندگ متیبه حم یابیدست ضرورت

 ست؟یلرآن چ ریگانه در تفس پنج ایمراحل چهارگانه  كیطر یبا ط یها با جهان هست و ارتباط انسان

 شود؟ یحل م نیئل مسلموالعاً با بازگشت به لرآن مسا ایجمال و همفکران او نهضت بازگشت به لرآن را راه انداختند. آ دیس

لافله مسلمانان را با لافله  تواند یلرآن، بازگشت به لرآن نم كیاز طر كیفهم حما یها یکه با توجه به سخت رسد یبه نظر م

 هم به مسلمانان بدهد. یتاز شیکه بخواهد نمش پ نیرسد به ا ههمراه کند، تا چ یجهان رونده شیپ

به ارسال رسل ندارد،  یازیاست که ن دهیاز عمل رس یا البال در خصوص فلسفه ختم نبوت، بشر به مرحله هیطبك نظر اگر

و از آثار گذشتگان تنها به عنوان  نییو تب میترس شیزندگ یرا برا یگذشته را رها و خود راه و روش دیپس اکنون با

کتاب  دیبا دیواند که در آن خدا با او و او با خدا سخن بگورا بخ یکتاب خواهد یاستفاده کند. امروز بشر اگر م یتجارب بشر

و تورات و  لیممکن است از متون لرآن، انج ؾیتأل نیکند. البته در ا ؾیخود تأل اتیو ممتض طیرا متناسب با شرا یدیجد

 .ردیبهره بگ گریمردمان د یکتب معنو ریسا

@Dr_ghaffarnasab 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 خوبم جناب دکتر ؼفارنسب برادر

 رسد: یچند نکته در خور توجه به نظر م ریاخ ادداشتیبه  راجع



است و  سوریکه مردم، لرآن را کنار بگذارند، نه م نی. به هر حال، ملت ما مسلمان اند و با لرآن، محشور، و لذا تولع ا1

درک نمود و متناسب با  م،یرا که ما با آنها سر و کار دار یاتیوالع دیکرد؛ بلکه با ریر آسمان ها سد دینه سودمند. نبا

 فکر و عمل کرد. اتیوالع

و  ستین یحفظ آن دارند، کنارگذاشتن یو حت ریاهتمام به لرائت و فهم و تفس شیکه نزد مردم، لداست دارد و کماب یلرآن

 یتواند برا یکتاب موعظه و اخالق است و م کیکه کنار گذاشته شود؛ چون لرآن اگر درست فهم شود،  ستیهم ن دیمف

 کند. فایمردم ما نمش ا یاخالل یتعال

را  یچشم انداز کیکردن آن دشوار باشد؛ بلکه  یکه ط ستیعرض کردم، هفت خان رستم ن نجانبیکه ا یراهکار نی. ا4

 هینفوذ کرد و مماصد عال اتیو به روح آ ستینگر حیبه طور صح اتیوان با آن به تمام آت یکند که به سهولت م یم جادیا

 آنها را استخراج نمود.

است که عرض کردم.  یمیامروز، به طر یاز آن برا حیصح یاست و بهره بردار خمندیتار ی. در هر حال، لرآن متن3

 راه حل به دست دادم. زیکه من ن میکن هیراه حل ارا دیباشد. ما با حیتواند صح یپاک کردن صورت مسئله که نم

مسلمان کتاب  یکه برا یلرآن ست؟یلرآن چ یشما برا لی. اگر مسلمانان هر شب و روز لرآن نخوانند، چه بخوانند؟ بد2

 یشود که برا هیارا یکتاب شیکنار گذاشته شود و به جا دیتمدس، نفوذ آن را دوچندان کرده است، چرا با نیممدس است و ا

 ندارد.  یمردم لداست

 یکه لرآن را هر شب و روز مطالعه م ستین نیهرگز از ا یدر جوامع اسالم یاخالل یو ب یعدالت یو ب ی. فمر و ناامن5

ما  یبرا م،یاز لرآن تولع داشته باش دیاست. ما که نبا یو التصاد یو علم یفرهنگ یافتگیاز توسعه ن یکنند؛ بلکه ناش

 شیب یاز آن تولع دیو لذا نبا ستیکتاب تذکر و موعظه ن کیاز  شیب رآنکند. ل جادیا یو التصاد یو علم ینگتوسعه فره

 ندهیو همواره چه در گذشته و چه در حال و آ ردیپذ ینم یهرگز کهنگ زیانسان ها به تذکر و موعظه ن ازیاز آن داشت. ن

 به آن حاجتمند است.

)ص( نداشت. حاجت به امبریپ ریو تفس انیبه ب یحاجت چیکرد و ه یم ییبود و راهنما. لرآن در ولت نزولش خود، مفسر 6

 یابهامات و اختالفات ،یو علم یکالم یآرا شیدای. بر اثر گذشت زمان و فمد لرائن و پیاست، نه ذات یلرآن، عارض ریتفس

 شود و پرده از مماصد لرآن برداشته شود. ریتفس ،آمده و التضاء کرده است دیدر مماصد لرآن پد

 خیتار شهیدارد که از گذشته شروع شده، اما تا هم یدار شهیر تیهو کیاست و فرهنگ  یمموله فرهنگ کی نی. د7

و  شهیملت، حاصل لرن ها اند کیاستمرار دارد و پشت کردن به آن، نه امکان دارد و نه سودمند است. فرهنگ و تمدن 

و لذا تولع پشت کردن ملت، به گذشته خود به مفهوم،  رندمردمان گذشته سوا یدمان امروز بر گرده هاتجربه است و مر

است و نه سودمند.  نانهیخود است که هرگز نه والع ب یو تمدن یو محروم ساختن خود از ذخائر فرهنگ تیشدن از هو یته

 ت.ما بر گذشته، ممدوح اس هیتولؾ ما در گذشته، مذموم است، اما تک

به  ازیشود؛ بلکه ما ن یباالخره بر اثر گذشت زمان، کهنه م یدیچرا که هر کتاب جد م؛یندار دیبه کتاب جد یازی. ما ن8

 99)ص( نازل شده است. حدود امبریعرب حجاز عصر پ اتیکه لرآن متناسب با ممتض میبدان دی. ما بامیدار دیجد ریتفس

از داللت  م،ینازل گشته است و آنگاه بخواه نهیخطاب به مردم مد آن،سوره  42و حدود  شیسوره آن خطاب به مشرکان لر

و آن مماصد را بر موارد و  میآنها نفوذ کن یو عمل هیو به عمك مماصد عال میلرآن بگذر یخیو تار یو عرف یظاهر یها

و مصر خود  رلرآن را به عص اتیآ یو لوم یخیتار یکه همان معنا نینه ا م؛یبده كیعصر و مصر خود تطب كیمصاد

 با آنها مواجه است. یکه امروزه تفکر داعش میدچار بشو ییها یو به آن گرفتار میبده میتعم

  ارادت



@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 دکتر یآلا سالم

در گروه  دیصالح دونست کهیسوال کنم. در صورت یکرده گفتم از خود حضرتعال ریاست ذهنم را درگ یسوال چند روز نیا

 :دیبگذار

 :ریتوجه به موارد ز با

 متون اعراب همزمان خود است. ریبه سا هیباشد و شب ینم یمعجزه ا چیه یظاهر لران دارا -1

 است. اریدر آن بس زیدر لران وجود ندارد بلکه مطالب خالؾ علم ن ینه تنها معجزه علم -4

و لابل دفاع بوده  یریمصرؾ گذشته اند و حداکثر در همان عصر نزول لابل به کار گ خیاز مطالب لران تار یاریبس -3

 اند.

 افتهیبه آنها دست  زین یآن کاربرد دارند که به شکل اکمل انسان امروز یو موعظه ا یاز کل لران تنها موارد اخالل -2

 است. بندیاز مسلمانان به آنها پا شیب اریاست و بس

است که به واسطه  یآسمان یاصوال لرآن کتاب نکهیا یبرا یمحکم و متمن یعمل لیدل ایدر نظر گرفتن موارد فوق، آ با

تعبدا  دیبا نیاصول د ریهمانند سا زیمسئله را ن نیا نکهیا ایباشد  ی)ص( نازل شده است در دست م امبریبر پ لیجبرئ

 رفت؟یپذ

@oloumi_m 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 یخوبم، جناب دکتر علوم برادر

 دانم، در پاسخ چند نکته را عرض کنم: یم ستهیشا

متون  ریسا هیاما شب ست؛یمعجزه ن یمرتض دیس ریما نظ یاز علما یاریبس حی. درست است که متن لرآن به تصر1

و  دندیپرست یرا که بت م یکتاب در عصر و مصر خودش، فوق العاده بود. مردم نی. استیاعراب همزمان خودش هم ن

اهتمام داشتند و از احسان و انفاق  یو ثروت اندوز افاتو به خر دندیبال یپرداختند و م یخود م ریبه شکم و شهوت و شمش

. شما چه دیبرکش یاخالل یبه اوج تعال یاخالل یپست ضیکردند، از حض یم یخوددار دستانیو ته مانیتیو  چارگانیبه ب

 که به رتبه لرآن باشد؟  دیکن دایپ دیتوان یم یرا در دوره جاهل یمتن

 یهر عصر و مصر اتیمشابه و منظم و کامل و متناسب با ممتض ی. البته از دامن لرآن و پس از لرآن، متون اخالل4

از  بیاست که لرآن از جهت انتسابش به خدا و ؼ نی. جهت آن ارندیتوانند بگ یلرآن را نم یجاکدام  چیمتولد شد؛ اما ه

که  ستیرو، کنار گذاشتن لرآن نه تنها ممکن ن نیکشند؛ از ا یچشم م هبرخوردار است و لذا مؤمنان آن را ب ییلداست باال

کتاب موعظه  کیاز  شیرآن عوض شود. از لرآن بنگرش به ل دیباشد و خوانده شود. اما با دی. لرآن باستیهم ن حیصح

 تولع نداشت.  دیاسالم)ص( نازل شده، نبا امبریکه خطاب به عرب حجاز عصر پ یا



 یکرد تا لابل بهره بردار یخیفراتار ریآن توجه نمود و لرآن را تفس هیبه روح لرآن نفوذ کرد و به مماصد عال دیبا زی. ن3

چون  یمنسوخ یها و سنت ها شهیاند یایلرآن و به موجب آن، تولع اح یخیتار یمعنا میامروز ما باشد. تعم یبرا حیصح

خواهد  یلرآن همان اسالم داعش یخیتار یمعنا میتعم جهی. نتستیدفاع ن ابلهرگز ل هیدر عصر مدرنت هیو جز یبرده دار

 و اخالق مسلمانان شده است. تیو معنو انتیشد که امروزه لاتل و هادم د

اسالم)ص( نازل شده  امبریعرب حجاز عصر پ اتیاست و متناسب با ممتض خمندیتار یکه لرآن، متن نیفرض ا. با 2

بوده  یشود؛ چون نگاه آن مردم به عالم به چشم سر و علم ظاهر یم ریپذ هیاست، وجود مطالب خالؾ علم در آن توج

بوده است که خطاب  یواعظ کی یبسان خطابه ها زین آن. لریگسترده امروز یمجهز و دانش ها یاست؛ نه با دستگاه ها

سخن گفته باشد و در آن  یامروز یتولع داشت، به زبان علم دینبا ییخطابه ها نیشده و از چن رادیا یبه چنان مردم

و از لرآن، آنچه را که  میکن حیانتظاراتمان را از لرآن تصح دیموافك عصر حاضر به چشم بخورد. ما با یمطالب علم

 .میولع داشته باشت هست،

اسالم)ص( نازل  امبریعرب حجاز عصر پ اتیو متناسب با ممتض خمندیکه لرآن تار نیبر ا ی. با آنچه که عرض شد، مبن5

مصرفش گذشته باشد؛  خیسخن رفته باشد که تار ینیموضوعات و مضام یانتظار داشت در لرآن از برخ دیشده است، با

کهنه  چگاهیاست، ه افتهیبازتاب  اتشیلرآن که در سراسر آ یمواعظ اخالل د،یکرد حیهمان طور که تصر د،یترد یاما ب

 شود. ینم

امروز  یصرؾ دارد و برا یکه جنبه عام و اخالل یاتیآ نشیگز ایلرآن به زبان روز و  یمواعظ اخالل ری. البته بازتمر6

که مورد اهتمام مفسران  یهر عصر دیجد ریساست. ضرورت نوشتن تف ستهیو با ستهیشا یبشر متناسب تر است، البته کار

 .ردیگ یلرار م دیرو مورد تأک نیما بوده است، از هم

در لرآن،  تهیخالؾ علم و مدرن نیمضام یاسالم)ص( و حت امبریلرآن و تناسب لرآن با عصر و مصر پ یخمندی. تار7

از  یام یلرآن شخص ریاسالم)ص( به تعب امبرینباشد. پ یکتاب آسمان کیکه لرآن  نیشود بر ا ینم نیبر ا لیهرگز دل

آنها  ینخوانده و ننوشته بود و لذا به محتوا یکتاب آسمان چیه کهمردم م ریبود که مثل سا یکس یعنیمکه بود؛  ونیام انیم

دهد که لرآن  یلرآن شده است و ظاهر و ساختار لرآن هم نشان م یسوره ها نیحال، واجد ا نینداشت و در ع یآگاه

به او الماء  نو آسما بیدارد و از ؼ یو آسمان یبیکه لرآن منشأ ؼ دینما یاسالم)ص( است؛ لذا چنان م امبریخطاب به پ

 شده است.

 گرید زیبودن لرآن و هرچ ی. ما آسمانستیو معمول ن یرفتنیهرگز پذ زیچ کیکورکورانه  رشیپذ ی. اساساً تعبد به معنا8

 .میلبول کن م،یدار اریکه در اخت یبه کمک لرائن و شواهد دیرا با

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 واله

 کمیعل سالم

 :ریبگذارم. به شرح ز انیبا شما در م لمیداشتم که ما یو مالحظات دمیدر تلگرام د یمتن



 ریتفس ،یمعناشناخت ریکه عبارت اند از: تفس میکن میتمس هیبه سه ال م،یتوان یهم م یگریلرآن را به اعتبار د ری. ما تفس3

 .یشناخت یهست ریو تفس یمعرفت شناخت

 یبه آن اهتمام م یخیتار ریکه در تفس میرا به دست آور اتیآ یاست که همان مدلول عرف نیا یمعناشناخت ریاز تفس ممصود

 امبریپ یها تیباورها و ذهن م،یبخواه یمعناشناخت ریآن است که ما از رهگذر تفس یمعرفت شناخت ریشود. مراد از تفس

 یمعرفت شناخت ریتفس كیآن است که از طر یشناخت یهست ریتفس زو منظور ا میکن ییاسالم)ص( و لومش را شناسا

 سر و کار داشتند. یاتیاسالم)ص( و لومش با چه والع امبریکه پ میابیدر

 دارم. ییشنهادهایپ در خصوص بند فوق، 

 ی)کشؾ مراد مؤلؾ از متن( لدر ریتفس یاصطالح ی. چون معنامی"، واژه "مطالعه" را به کار ببرریواژه "تفس یبه جا -1

جمله ها و واژه  یمعنا افتی: درمیکن یرا ندارد. لرآن را در سه سطح مطالعه م رادیا نیشود. اما "مطالعه" ا یؼلط انداز م

 که با آن مواجه بودند. یاز آنها و شناخت سنخ مسائل یدرک معاصران وح افتیها، در

 ما. یمراد مؤلؾ برا افتیهم لابل تصور است: در یسطح چهارم -4

 یگریواژگان و جمله ها و متأثر از مفروضات فراوان د یاست و متأخر از شناخت معنا ریکشؾ مراد مؤلؾ هدؾ تفس -3

 شود. یممتنع است چون دور م ریتفس كیجمله از طر یست. لذا کشؾ معنا

شناخت، مطالعه  نیبه ا یابیدست یباشد. اما برا یمعاصران وح تیتواند شناخت ذهن یم ندیفرا نیا یا هیحاش جهینت کی -2

معاصران در اثر  میکن دایپ دی. بارهیو س خیهم وارد شوند از جمله تار یگریعناصر د دیکند. با ینم تیکفا یمعناشناخت

چه  هیاز آ میبفهم یتا به صورت ان میتمام علل انجام آن کار را کشؾ کن وانجام دادند  یچه کار هیمواجهه با فالن آ

از  ریؼ یبه اشخاص تیآن ذهن میآنان. اما تعم تیهستند بر ذهن یخیتار یشواهد اتیداشته اند. شروح آنان از آ یبرداشت

درجه احتمال  متأخران ؾیو تحر یخیاحتمال انتحال و سمط اسناد تار نکهیرد. ضمن ادا یصاحبان شروح، مشکل روش

 دهد. یکاهش م اریصحت استنتاج ما را بس

مردم  ،ی؛ انسان شناسanthropology) کیآنتروپولوژ یکوشش یمعاصران وح تیمختار، کشؾ ذهن یبر اساس مبنا -5

 ستیمهم ن چیدارد. ه تیما از متن ) در سطح چهارم مطالعه( شرط ریتفس یدارد و نه برا ینی( است که نه جنبه دیشناس

اند. فهم  دهیفهم یچه م هیاز آ ،یو نه به عنوان نب یمیشخص حم نخود شخص دمحم ابن عبد هللا به عنوا یحت ایکه ابن عباس 

ست. شناخت  یسطح چهارم ضرور یمهم است و برا اریندارد. اما سطح سوم مطالعه بس یتیحج چیما ه یآنها برا

به  را یجمالت و واژگان لرآن ینظر ضرورت دارد که بدون آن معنا نیکه آنان مواجه با آنها بوده اند از ا یاتیوالع

 .میخودمان کشؾ کن یمراد مؤلؾ را برا میتوان ی. طبعا نممیبفهم میتوان ینم یدرست

 میواژه را امروز بفهم کیمفهوم  میکه ما توانست نیکنند هم یست. تصور م یفیگرفتار مؽالطه ظر انیفرض سنت نجایا در

. هر گریاست د عیب عیمفهوم ثابت است. ب کیمثال  عی. )مفهوم بمیخود درک کن یبرا هیمراد خداوند را از آ میتوان یم

 یاش در فرض فلسف شهیتصور ؼلط است و ر نیاست.( اما ا بارهم  مشیمفهوم بارشد بر همه مصاد نیبه ا یحکم

وحدت  ست؛ین یواژه امر ذهن یست که کاربران در ذهن دارند. معنا یواژه همان مفهوم یمعنا دیگو یست که م ینادرست

 یم فایا همربوط یاالذهان نیب یزبان یست که آن واژه در باز یواژه نمش یخورد. معنا یهم بدرد نم یو ذهن ینیع تیماه

 نجایکند. ا یم یباز یچه نمش یاهل زبان معاصر وح یزبان یه در بازواژه و جمل مینیبب دیجمله با یفهم معنا یکند. لذا برا

 عیب كیمصاد یصادر شده برا عیب یبرا ی. هر حکمابدی یم تیکه آنان با انها مواجه بوده اند اهم یاتیست که شناخت والع

 تیاز روابط و مناسبات هو یا دهیدر شبکه تن كیمصاد نیو ا عیمفهوم ب یست نه برا یردادلرا یصادر شده که مژسسه ا

را ندارد ولو آن واژه کماکان بر  تیآن هو گری. اگر از آن شبکه مناسبات خارج شد دینه بطور منعزل و انتزاع ابندی یم

 آن اطالق شود.



 احترام با

 واله نیحس

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

است.  آن را به کار برده یسیسو« Chavanneشوان » ۱۷۱ٔاست و از سال  یاصطالح اتنولوژ ی، معنĀntropoloźi ـ

 یشناس . مردمرود یبه کار م یجسمان یشناس در کنار انسان لیو انسان فس ییمطالعه جوامع ابتدا یرشته، اکنون برا نیا

 کند یم یبررس یو اجتماع یعیناسبات طبو م یخیتار ریبه س هو فرهنگ انسان را با توج یفکر اتیو ح یاجتماع یزندگ

علم  نیگفت ا توان ی. مکاود یرا م ییو جوامع ابتدا نینخست یها انسان یو فرهنگ یفکر یو زندگ یجسمان یها یژگیو و

را  یجامعه بشر یکهن فرهنگ یها انیها و بن علل به وجود آمدن سازمان تواند یم یعنیجامعه معاصر است  یتمام نما نهییآ

 .دیاند کشؾ نما متروک شده گرید یو برخ جیدر جوامع معاصر را یکه برخ

و  یو کل یعموم یاست که هرجا مطالعه درباره انسان به صورت ها نشان داده رشته نیو نظرات متخصصان ا ماتیتحم

اصطالح  است، نهیزم کیمحدود و مربوط به  ،یا منطمه یو هر جا به صورت ،یاست اصطالح آنتروپولوژ جانبه همه

با در نظر گرفتن همه  «یو اصطالحات اجتماع اتوضع و لبول لؽ یشورا» ۳۱ٖٔ. در سال رود یبه کار م یاتنولوژ

انسان،  یکلمه )مطالعه عموم عیبه مفهوم وس ،یرا در ممابل کلمه آنتروپولوژ یشناس جوانب و مراتب، اصطالح انسان

 یبه معن ،یرا در ممابل کلمه اتنولوژ یشناس ( و اصطالح مردمیو فرهنگ یاجتماع ،یخیتار ،یباستان ،یشامل جسمان

 .دیبرگز نی( در محدوده معیو فرهنگ یسنت ،ینید ،یاجتماع ،ی)التصاد یانسان یاز نهادها کیمطالعه هر 

 

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 ارجمند جناب دکتر واله برادر

 را عرض کنم: یدانم، نکات یمناسب م نکیو ا دیفرمود ی. مطالب ارزشمندسپاسگزارم

که  یاخذ کرده و آن را مطلك هر شرح یاصطالح یاعم از معنا ییبه معنا یفعل ای یلبل یبند میرا در تمس ری. من تفس1

 ه ام. آن لصد نمود ریمرتبط با متن است، اعم از مراد متکلم و ؼ

 یو هست یمعرفت شناخت ،یبه سه نوع معناشناخت ریتفس میظاهراً تمس م،یریبگ کیرا معادل هرمنوت ریعالوه اگر ما تفس به

 کنند. یم میگونه تمس نیا زیرا ن کیاشکال خواهد بود؛ چنان که هرمنوت یب یشناخت

 کنم که: یما، عرض م یمراد مؤلؾ برا یعنی د،یکه شما فرمود ی. در خصوص سطح چهارم4

توان گفت  یمخاطبان، و لذا نم رینه ؼ د،یگو یکند و سخن م یم میمؤلؾ مرادش را متناسب با فاهمه مخاطبانش تنظ اوالً،

مخاطبان بخواهند، مراد متکلم را به دست  ریاساس، چنانچه ؼ نیرا اراده کرده است؛ بر ا ییما هم معنا یکه خدا برا

 .دندیکش ینفس بکشند که مخاطبان او نفس م ییدهند و در همان فضا رزل منزله مخاطبان لراخود را نا دیآورند، با



 یچگونه سخن م د،یخواست با ما سخن بگو یاگر متکلم م م،یاست که ما فرض کن نیاگر مرادتان از سطح چهارم، ا اً،یثان

 نیشود که عرض کردم. بنابرا یم یفرهنگ ریهمان تفس نیا م،یسخنان او با مخاطبانش استنباط کن اسیرا از ل نیگفت و ا

 تواند باشد. یلابل تصور نم یسطح چهارم

لرائن فهم  گریتواند انجام دهد که به زبان متن و د یم یرا کس ریکشؾ مراد متکلم است؛ اما تفس ری. البته هدؾ از تفس3

 متن شناخت داشته باشد. منتها من دور بودنش را درک نکردم. 

و  یالمراد یال یالفکر حرکة من المباد»است. به لول شما فالسفه  یمتن، دور کی ریفهم و فکر و تفس ندیاساساً فرا البته

 یکه م یاست که هر چرخ یدور مثل دور حلزون نی. استیبسته ن کلیس کیدور در  نی. منتها ا«یالمباد یال یمن المراد

 . دیآ یجلوتر م هیال کیزند، 

است  یو از جمله لرائن متن، لرائن حال میبه تمام لرائن متن توجه کن دیاست که ما با نیا یمعناشناخت ری. سخن ما در تفس2

 به آنها مراجعه کرد.  دیهست که با یمطالب زین رهیو س خیکه عالوه بر اشارات خود متن، در تار

ما مواضعه ها و  یولت نی. بنابراتسیخود متن ن یعرف لیمستمل از مدال یزیرسد، فهم مخاطبان لرآن چ ی. به نظر م5

که مخاطبان لرآن از متن لرآن  یتیبه ذهن میتوان یم م،یاستعماالت اهل زبان را در عصر و مصر نزول لرآن مطالعه کن

 .میداشتند، برس

 م؛یگرفته ا شیرا پ یالبته روش ؼلط م،یبده میتعم گریرا به اعصار و امصار د اتیآ یعرف یهمان معنا می. اگر ما بخواه6

 م،یبدان گریرا استخراج کرده و آنها را شامل اعصار و امصار د اتیآ یعرف لیمدال یورا یکل یاما اگر مالکات و معان

 . مینگرفته ا شیرا پ یهرگز روش نادرست

است  ییناهمان چارچوب مع ات،یو روا رهیو س خیکه مالک استفاده از تار نینظر به ا ات،یآ یعرف ای یخیتار ری. در تفس7

 اتیآ یخیو تار یعرف ریبر تفس یخلل چیه یریو تفس یخیتار اتیمخدوش بودن روا د،یآ یبه دست م اتیکه از متن خود آ

شود و بر اساس آن، تنها  یلرار داده م یریو تفس یخیتار اتیروا رشیذپ اریسازد؛ چون خود لرآن مالک و مع یوارد نم

 داشته باشد. یلرآن سازگار اتیاز آ یاستنباط یشود که با چارچوب معنا یم رفتهیپذ یاتیروا

و معاضد  گریدر طول همد یشناخت یو هست یمعرفت شناخت ،یمعناشناخت یریتفس هیسه ال نیاست که ا نیمن ا ی. تلم8

 تیمطالعه ذهن م،یبپرداز اتیآ یو عرف یخیتار ریبه تفس یو گستردگ یبه درست م،یاساس، ما اگر بخواه نی. بر اگرندیکدی

 تواند والع شود. یم دیمف اریبسآنان  یو انسان شناس یمخاطبان لرآن و مردم شناس

 كیرا بر خود تطب اتیو مالکات آ میخود را نازل منزله مخاطبان لرآن لرار ده میاست که ما اگر بخواه نیمن ا ی. تلم9

و آنگاه  میو در طول آن حرکت کن میلرآن به دست آور اتیابن عباس را از آ ریفهم مخاطبان لرآن نظ یبه درست دیبا م،یبده

لرآن، به فهم  اتیآنان از آ ریصرؾ نظر از فهم و تفس م،یکه ما بخواه نیلذا ا م؛یابیلابل انطباق بر خود دست ب ییبه معنا

آنان  ریاساس، فهم و تفس نی. بر امیآور یلرآن سر در م اتیخود بر آ یآرا لیو تحم یبه رأ ریاز تفس م،یلرآن بپرداز اتیآ

 ما حجت و مورد استناد دانسته شود. یبرا دیبا

 دند،یفهم یابن عباس م ریکه مخاطبان لرآن نظ یآن الفاظ یباشد که معان نیفرض بر ا دیبا یخیو تار یعرف ری. در تفس19

الفاظ به کار رفته در متن  یباشد که معان نیاست؛ اما اگر فرض بر ا نیهم زین تیو والع دهیبرلرار مانده و به دست ما رس

 یاست، ما هرگز نم خیبر فهم اشخاص مختلؾ در طور تار یکند و متک یم دایتطور پ وستهیماند و پ یلرآن، ثابت نم

 . میستین یاله که ما لادر به فهم مراد میاذعان کن دیو لذا با میکن دایاز متن لرآن دست پ یبه فهم مشخص میتوان



الفاظ لرآن است، ما هرگز لادر به کشؾ  لیاز آن مدال ریمخاطبان لرآن ؼ تیکه ذهن میبگذار نی. اگر ما فرض را بر ا11

الفاظ و عبارت متن  نیهم یما و مماصد اله انیم یشد؛ چرا که کانال ارتباط مینخواه یتعال یو مماصد خدا اتیآ لیمدال

 لرآن است.

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

در  تیاالذهان تمام بشر نیاالذهان مخاطبان لرآن؛ نه ب نیاست؛ اما ب یاالذهان نیمموله ب کیالفاظ متن، البته  ی. معنا14

 نیشد، هم یتوان مدع یکنند و لذا هرگز نم یم دایپ ییتطور معنا خی؛ چرا که الفاظ در گذر تار تمام اعصار و امصار

اساس است که من عرض  نیهم بوده است. بر هم امبریالفاظ عصر و مصر پ یالفاظ هست، برا یکه امروزه برا یلیمدال

که  میلرآن والع شود. لذا اگر بدان اتیآ یو معناشناخت یمعرفت شناخت ریتواند مددکار تفس یم یشناخت یهست ریکنم، تفس یم

 میتوان یو هم م میکشؾ کن اآنان ر تیذهن میتوان یسر و کار داشته است، هم م ییزهایبا چه چ امبریعرب حجاز عصر پ

 .میبردند، به دست آور یرا که آنان به کار م یالفاظ لیمدال

که آنان انجام  یعیب م،یکن یبررس دیبا م،یبه دست آور «عیاحل هللا الب» هیرا در آ «عیالب»لفظ  میمثال، ما اگر بخواه یبرا

در استعماالت  «عیالب» م،یکن یما کشؾ م یاساس ولت نیچه بوده است. بر ا عیدادند، چگونه بوده و تصور آنان از ب یم

 عیب ع،یب كیاز مصاد یکیگفت،  مینخواه گریداشته است، د یکه منفعت عمالئ است ییکاال کیآنان عبارت از داد و ستد 

 نداشته است. یمنفعت عمالئآنان  یچرا که خون و عذره برا  خون و عذره است؛

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 ارجمند جناب دکتر ؼفارنسب برادر

 کنم: یمن چند نکته عرض م رتان،یتشکر از نکات اخ ضمن

که انسان ها با مرگ نابود  دیباور نیمثال، شما احتماالً بر ا ی. برادیتا حظ ببر دی. شما طبك فهم خودتان لرآن را بخوان1

 یلمیاعمال، پس از مرگ بسان ف نیکه ا رایانجام دادند؛ ز ایدن نیهستند که در ا یشوند و پس از مرگ، در گرو اعمال ینم

نگاه هم  نیگردانند. با ا یم نیسازند و اگر بد باشند، ما را اندوهگ یرا خشنود م ماگذرد و اگر خوب باشند،  یاز نظر م

 که مطلوب شماست، در شما خواهد داشت. یا جهیهمان اثر و نت د،یمورد بحث بنگر هیکه به آ

درنگ  یرا ب ریآن سه مرحله تفس د،یبه چشم خودتان زد ینکیرا که عرض کردم، بسان ع ییروش و الگو ی. شما ولت4

 یآسان است و ب اریکه هفت خان رستم است. بس دیآه و ناله نکن . لذا مدامدیینما یرا درک م اتیو مفاد آ دیکن یم یط

 .دیابی یرا در م اتیدرنگ مفاد آ

 دیکن یکه بررس دیستین نیهرگز در ممام ا د،یبه ؼرض نزول لرآن که تذکر و موعظه است، توجه داشته باش ی. شما ولت3

 یکرد که خود چه درس دیخواهد خبر دهد. شما فمط توجه خواه یم یتیوالع است و از چه والع تیلرآن در ممام حکا ایکه آ

 . دیریبگ دیتوان یم یاز مواعظ لرآن شیخو یبرا

اوست. در  یکرده و لرآن مجموعه موعظه ها یموعظه م شیدر چهارده لرن پ یواعظ اهل حال کی. شما فرض کن که 2

 گرفت که چرا به زبان من و موافك علم سخن نگفته است. دیصورت، هرگز بر او خرده نخواه نیا



 یدسته بند کیو در  دیبکش رونیرا که مناسب امروز بشر است، از دل لرآن ب یاتیو آ دیی. البته اگر شما الدام بفرما5

در ممام  گرید انیاد روانیبه اتفاق پ ای ییمسلمانان به تنها د،یاست؛ اما تولع نداشته باش ستهیشا اریبس د،یعرضه کن یمناسب

ممدس  یکار را خواهند کرد و نه کتابشان بسان کتاب ها نیکنند. آنان نه ا دیتول یآسمان دیکتاب جد کیکه  ندیبرآ نیا

 خواهد کرد.  دایلداست پ

از  یؽمبریپ دیآمده است که با یزیممدس چه چ یکتاب ها گریهم نباش. مگر در لرآن و د دیجد ؽمبری. دنبال ظهور پ6

آمده است که عمل مستمل بشر آنها  یممدس همان مواعظ یکتاب ها گری. در لرآن و ددیو آن را به ما بگو دیایخدا ب یسو

)ع( یامام عل ریبه تعب اءیبشر وجود داشته است. انب انیکه در م ستآمده ا ییکند و همان باورها و سنت ها یرا درک م

بلکه آمده اند همان عمل و فطرت انسان ها را  اموازنند؛یانش به انسان ها باند که جهل انسان ها را برطرؾ کنند و د امدهین

 د؟یدار یچه نگران شما گریکند. د یو مجازات م ؾیبه کار اندازند. خدا همه افراد بشر را بر اساس عملشان تکل

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 زینام خدا و با سالم بر جناب دکتر نکونام عز به

 یروشنگر حضرتعال حاتیاز توض سپاس

به  نیممصود یعنیست که اختالؾ نظر ما بر سر مخاطب لرآن به لوت ادامه دارد. معتمدم مخاطب خدا در لرآن ) دایپ -1

"مؤلؾ مرادش را متناسب با  دیه افرمود یپس از بعثت هستند نه خصوص مشافهان. لذا چنانکه بدرست تیافهام( همه بشر

شده که با فاهمه همه بشر متناسب باشد.  میتنظ یطور یلرآن طاب"، خدیگو یکند و سخن م یم میفاهمه مخاطبانش تنظ

نداشت که خودم را  یلیدل چیاست. اگر خداوند در لرآن مرا خاطب نکرده بود ه نیلرآن هم هم یانیاعجاز ب یوجه اصل

 ر دهم.مخاطب او لرا یزورک

کند. هرگاه "خود لرآن  یرا آشکار م ریتفس كیمعنا از طر ادیبودن اصط یدور یبخوب یبند هفتم نوشته جناب عال -4

جمالت و عبارات لرآن به  یمعنا ستیممکن ن گری" لرار داده شود، دیریو تفس یخیتار اتیروا رشیپذ اریمالک و مع

داد  صیتا بعد بتوان تشخ ستیچ یجمالت لرآن یکه معنا شدمعلوم با دیکشؾ شود. چون اول با یخیتار اتیکمک آن روا

توان  یم یمی" دارد و کدام ندارد. اما از چه طریلرآن سازگار اتیاز آ یاستنباط ی"با چارچوب معنا یخیکه کدام نمل تار

 همان دور ممتنع است. نیا ؟یخیتار اتیروا نیرا دانست؟ جز هم اتیآ ییچارچوب معنا

داشته است،  یچه کارکرد شیلرن پ 12جمله در  ایفالن واژه  میتا بفهم میمراجعه کن یخیالزم شد به نمل تار یولت -3

 یجعل ثینشان دهد فالن عبارت فالن کاربرد را در لرن اول داشته، اگر آن حد یثیکند. اگر حد یم دایپ تیوثالت نمل اهم

دست  نی. از امیشو یدرست آن عبارت در لرن اول گمراه م یامعن فهمباشد مثال در لرن دهم افزوده شده باشد، در 

 .میستین ازین یب اتیروا ی. لذا از بحث وثالت سندمیواضح کم ندار یها زهیبا انگ هایدستکار

 یهر دوتا( است. ولت ایانحصار مخاطب در مشافهان ) ای یریتفس ییبر انحصارگرا یدر بند نهم مبتن یجنابعال شیفرما -2

فهمند. لذا اگر  یسخن گفته طبعا مرادش فمط همان است که آنها م شانیخدا فمط مشافهان را خطاب کرده طبعا مطابك فهم ا

سخن گفته باشد  یباشد و خدا طور تیشود. اما اگر مخاطب همه بشر یم یرابه  ریتفس مینسبت ده هیرا به آ گرید یزیچ

مخاطبان  یمتفاوت برا یه آنها معتبر خواهد بود و خداوند از آؼاز مرادهاکه همه اعصار بتوانند بفهمند فهم روشمند هم

مردود است اما همه فهم  دفهم ناروشمن کرد،یرو نیتز است. در ا نیا جهینت یریتفس ییمتفاوت خواهد داشت. تکثر گرا



آنچه به سبب  ر؛یتفس یخاص از ناروشمند یاز دو معنا را خواهد داشت: نوع یکی یبه را ریروشمند ممبول اند. تفس یها

 .ستیمن سازگار ن یهرآنچه با را یخود و نف ریمطلك کردن تفس ای. ردیصورت گ الیمراد بخاطر اؼراض و ام ؾیتحر

 جا ست. نیفمه ما در هم میعظ یکاست کیمهم است.  اریو بس حیدوازدهم کامال صح بند

 ارادت دیتجد با

 واله

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 فاضل جناب دکتر واله برادر

 کنم: یسپاسگزارم. اما چند نکته هم عرض م اریارزشمند شما بس اناتیب از

کذب  نیکه ا رایز د؛یجهت است که شما مخاطب لرآن ا نینه به ا د،یلرآن را بخوان د،یکن ی. شما که خود را ملزم م1

و  نهیسوره آن در مد 42نازل شده و  شیکه نود سوره لرآن در مکه و خطاب به مشرکان لر نیمحض است؛ به جهت ا

و  دیکه مسلمان هست دیخوان یم یاست. شما لرآن را از رو دهیخطاب به مشرکان و مسلمانان و اهل کتاب حجاز نازل گرد

است که شما با مطالعه  نیو فرضتان ا دیدار مانیاسالم ا ؽمبریبه نبوت پ شما لداست دارد و کتاب خداست و یلرآن برا

 نیهم یمشابه مثل نهج البالؼه را برا یکتاب ها گری. چنان که ددیکن یبه سود حال خود بهره بردار د،یتوان یلرآن م

 یچنان که معراج السعاده را م یکه آن کتاب خداست و حت دیکه اعتماد داشته باش نیبدون ا د؛یینما یمنظور مطالعه م

 که آن کتاب امام معصوم)ع( است. دیکه باور داشته باش نیبدون ا د،یخوان

ندارد و اساساً اعجاز  یاعجاز چیاظهار داشته اند، ه یمرتض دیس ریاز دانشمندان محمك نظ یاری. متن لرآن چنان که بس4

 ریتعب نیدر خور فهم بشر بودن. ا یعنی انیوان بشر بودن و بخارج از ت یعنیاست. اعجاز  زیتنالض آم ریتعب کی یانیب

 پهن است. شیمثل کوسه ر

. لرآن خود به طور متواتر نسل میلرآن ندار ریبه ؼ یحاجت چیلرآن ه اتیاز آ ییچارچوب معنا کیاستخراج  ی. ما برا3

است که ما  افتادهینبوده و الفاظ و عباراتش از استعمال ن یکتاب مهجور کیاندر نسل، نمل و تالوت و فهم شده است. لرآن 

مگر  م؛یلرآن مراجعه کن ریفهم لرآن به ؼ یبرا دیو نبا ستین یازیرو، ن نی. از امیببر یاز خود لرآن به مماصدش پ مینتوان

 اتیآ ییب معناکه چارچو یدر حد یلرآن میدر خلل و فرج مفاه یلرآن ریدادن اطالعات ؼ یتوسعه مطالعه و جا یبرا

 یریتفس ای یخیتار تیکدام روا د،یگو یلرآن است که م نی. استیدر کار ن یهرگز دور نیلرآن را برهم نزند. بنابرا

 .دیایتا دور الزم ب ستین یریو تفس یخیتار اتیبر روا یندارد. هرگز مماصد لرآن متک ایلرآن دارد  اتیمناسبت با آ

و هرگز مدلول  میدار یکشؾ مدلول الفاظ و عبارات لرآن یمتن را برا نیموثك تر م،یمتن متواتر لرآن را دار ی. ما ولت2

الوال  ای یخیتار اتیروا ایبحث برسد که آ نیتا نوبت به ا ستین انیو الوال لؽو اتیبر روا یمتک یالفاظ و عبارات لرآن

کند  یاست و خود لرآن مشخص م یو لؽو ییروا یسمم داللت هاار صحت و ینه. لرآن محک و مع ایدارند  تیحج یلؽو

 نه. ایدارد  یالفاظ و عبارات لرآن یبا معان یتناسب یلؽو انیو ب تیکه کدام روا

خداست. خدا خداست و مخلوق خدا  نیباشد که حال که خدا خداست، پس مخلوق خدا هم ع نیکنم، تصور شما ا ی. فکر نم5

حد است؛ اما مخلوق خدا  ینمص و ب یخدا. خود خدا ب یصفت ذات ایلوق خداست؛ نه خود خدا هم مخلوق خداست. لرآن مخ



را  شیها امینمص و حدند. خدا پ ی. لرآن حد و نمص دارد، چنان که هر کدام از مخلولات خدا داراستیحد ن ینمص و ب یب

معهودات خودش  یرا برا رشیاظ و تعاباست که بشر نالص و محدود آن را ساخته است. بشر الف ختهیر یدر لالب زبان

را به  بانشکرده و الفاظ و عبارات ز دایسر و کار داشته و از آنها تصور پ ییزهایکند. عرب با چ یوضع و استعمال م

زبان  کیعرب را بر هم بزند و  یکاسه ها و کوزه ها امده،یتصورات خودش وضع و استعمال کرده است. خدا که ن یازا

کرده است.  یاز همان عرب ها باز یکیمثل  زیعرب وارد شد و خود ن یزبان یها یبسازد. خداوند در همان باز یدیجد

 یم دیدر زبان عرب پد یزد و دخل و تصرف یرا بر هم م یخدا لواعد باز گررا بر هم نزده است. ا یاو هرگز لواعد باز

عرب  یخداوند در چارچوب لواعد و استعماالت زبان ینداشت. ولتبه آنان وجود  یآورد، امکان مفاهمه و انتمال مماصد اله

که ما از  نینه ا دند؛یفهم یرا م ییچه معنا یکه آنان از الفاظ و عبارات لرآن میبنگر دیعصر نزول سخن گفته باشد، ما با

عرب  انیکه م میلرآن نسبت داد اتیرا به آ ییکه اگر ما معنا ستین یدی. تردمیلرآن نسبت بده اتیرا به آ ییخود معنا شیپ

لرآن، هرگز  اتیخود ساخته به آ ی. انتساب معانمیو افتراء بر خدا شده ا یبه رأ ریعصر نزول معهود نبود، مرتکب تفس

 است. یو تجاوز آشکار به حدود و ثؽور مماصد اله یو تعد یکریدر و پ یب کیندارد.  یروشمند

شود که  ینم لیرا بفهمد، هرگز دل ییلرآن معنا اتیممکن است، از آ یتکثر است و هرکس اتیآ ریکه در فهم و تفس نی. ا6

مفسران لرآن،  انیچون م م؛یشو یم دهیباشد، به تنالض کش نیرا لصد کرده است که اگر چن یمعان نیهمه ا زیخدا ن

خدا سخنان  م،ییبگو دیاند، با یهمه آنها مماصد اله م،ییوجود دارد و اگر ما بگو ریتعارض فهم و تفس یاختالؾ و حت

 متنالض گفته است.

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 مجدد بر جناب دکتر نکونام سالم

است.  جابیب و اوحدت موضوع سل یکیوحدت شرط دانسته اند.  8. در تنالض ستین زیتنالض آم یری" تعبیانی"اعجاز ب

به طور لابل فهم  ریالضم یاعجاز است و ابداء ما ف ستیکه بشر لادر به آن ن یست. انجام کار یمنتف نجایشرط در ا نیا

که مخاطب هم بفهمد هم نفهمد،  یباشد طور ریالضم یما ف ابداء یبه معنا یانیاست. اگر اعجاز ب انیمخاطب ب یبرا

باشد که مخاطب نتواند انجام دهد ،  یکه مخاطب بفهمد به نحو یطور ریالضم یشد. اما اگر ابداء ما ف یم زیتنالض آم

در کار  یابداء است. لذا تنالض یریشده توان ابداء است و آنچه اثبات شده فهم پذ ی. آنچه نفستیدر کار ن یتنالض چیه

 .ستین

فهم آن به نمل  یکه ما برا نیندارد با ا یتالوت و فهم شده " منافاتکه "لرآن به تواتر نمل شده و نسل به نسل  متیحم نیا

عبارات و مراد از آنها. تازه سر  یو تالوت است نه معنا بیکلمات، ترک دهی. آنچه به تواتر به ما رسمیباش ازمندین یخیتار

ادعا نکرده است که فهم لرآن به تواتر  یهست گرچه مورد اعتنا والع نشده. اما احد ییو لعل ها تیهم ل بیتالوت و ترک

 یرا م ییچه معنا یکه آنان از الفاظ و عبارات لرآن میبنگر دی. لذا "ما باستیلابل تصور ن یزیچ نی. اصال چندهیرس

و  خیو توار ریاعم از معاجم و س مربوطه ی. اما چطور؟ بدون مراجعه به متون نملمیکار را بکن نیا دی". بله بادندیفهم

 دند؟یفهم یمعاصران از "مدهامتان" چه م میبفهم میخواه یچگونه م ات،یآ ریدر تفس هیمرو ثیاحاد

 نی. چنمینیلرآن آن منابع را برگز اریبود با مع میلادر نخواه م،یشد گرید یبه منابع نمل ازمندین اتیآ یمعنا نییتع یبرا اگر

 یبه استناد منابع نمل گریاز طرؾ د د؟یرا برگز یتوان با آن منابع یچگونه م افتهیما تمرر ن اریمحال است. هنوز مع یکار

 یمعنا نیبر لرآن و رد ما خالؾ المرآن مربوط اند به مرحله پس از تع اتیعرض روا ثیشود. احاد یساخته م ارمانیمع

 بوده است. یاز مراجعه به منابع نمل ازین یمعاصران ب یکه برا اتیآ



 واله نیحس

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 جناب دکتر واله  خوبم، برادر

 کنم: یرا عرض م یآن جناب نکات فهیسپاس از مرلومه شر ضمن

گر فرشتگان سخن گفته و م ایدارد؟ مگر خدا در لرآن به زبان اجنه  یلرآن چه اعجاز انیپرسم، ب ی. من از شما م1

 نیلرآن با همان الفاظ و عبارات عرب و تحت همان لواعد و لوان یلواعد زبان عرب را در لرآن بر هم زده است؟ ولت

مثل نهج  گریتواند معجزه باشد؟ مگر لرآن با متون د یم نهآنان نازل شده باشد، چگو تیزبان عرب و به منظور هدا

خارج از توان بشر بودن.  یعنیاست که لرآن معجزه باشد؟ معجزه بودن نهج البالؼه معجزه  ایدارد؟ آ یالبالؼه چه تفاوت

آن، جعل  مگرالفاظ و عبارتش خارج از توان بشر است؟  ایاز لرآن خارج از توان بشر است؟ آ یزیچه چ د،ییشما بفرما

 گریکدیمفهوم با فصاحت و بالؼتش خارج از توان بشر است؟ مگر خود عرب سلمبه للمبه و نا ایخود عرب نبوده است؟ آ

 گفتند که حال لرآن معجزه باشد؟ یسخن م

 ایمعنا  یب یعبارت از الفاظ ده،یکه نسل اندر نسل لرائت شده است تا به دست ما رس یلرآن نیا د،ییفرما یشما م ای. آ4

لرآن  اتیآ دند،یفهم یکردند، نم یکه لرآن را لرائت م یمردم ایداده است و آ یدوپهلو بوده و مماصد خود را بازتاب نم

کج  ای دندیفهم یآنان بوده است، آنان مماصد لرآن را نم تیهدا یعرب و برا دلرآن به زبان خو یچطور ولت د؟یگو یچه م

 دیپد یشود، در داللت لرآن ابهامات یکنم که هرچه از زمان نزول لرآن فاصله گرفته م یالبته من انکار نم دند؟یفهم یم

اگر منظورتان از  ،یبردند؟ آر یلرآن نم یبه معان یگفت که فمط الفاظ لرآن حفظ شده و مردم پتوان  یآمده است؛ اما نم

درست  م،یفهم یآنها را نم یو معنا میخوان یزبانان باشد که فمط الفاظ لرآن را م یلرائت لرآن، عبارت از لرائت ما فارس

  دند؟یفهم یآنها را نم یکردند و معنا یزبانان فمط الفاظ را لرائت م یآنان هم مثل ما فارس ایاست؛ اما عرب ها چطور؟ آ

 

است که بدون  یمیموس یالفاظ متواتر نباشد. مگر الفاظ لرآن نت ها یشود، الفاظ لرآن متواتر باشد، اما معان ی. مگر م3

 دیتوان یکه م ییادعا تی. شما نهامعنا وجود ندارد یآنها گره خورده و در زبان، لفظ ب یمعنا باشد؟ الفاظ زبان با معان

 نیآمده و من عرضم راجع به ا دیلرآن بر اثر گذشت زمان، اختالؾ فهم پد اتیاز آ یادر پاره  د،ییاست که بگو نیا  د،یبکن

است که در  ییرفع اختالؾ فهم ها یمنبع برا نیو موثك تر نیمتشابه خود لرآن بهتر اتیو آ اقیاست که س نیموارد ا

باشد. خود  یریتفس اتیروا بر یمتک یموارد اختالف نیکه فهم هم ستیآمده است. هرگز چنان ن دیپد اتیآ نیخصوص ا

 کنند. یالماء م یریتفس اتیکه روا ستین ییهر معنا یراینهد که پذ یما م اریرا در اخت ییچارچوب معنا کی اتیآ

ها و  رهیبه معاجم لؽت و س دیو ما با ستینآن مشخص  یمعنا د،یکه شما فرمود یلفظ مدهامتان نی. در خصوص هم2

 یکه مدهامتان معنا دیابیو در دیمراجعه کن اتیخود آ اقیاست، به س یکنم، کاف یعرض م م،یمراجعه کن یریتفس ثیاحاد

 :دییدارد. مالحظه فرما یروشن

تاِن )63(... )64َو ِمْن ُدونِِهما َجنَّتاِن )  اَختاِن )65( ... )62( ُمْدهامَّ ( فیِهما فاکَهةٌ َو نَْخٌل َو 67( ...)66( فیِهما َعْیناِن نَضَّ

اٌن )  (68ُرمَّ



 چون یفراوان یها وهیجوشان و م یدانسته شده است که در آن چشمه ها یعبارت از دو باؼ« مدهامتان» ات،یآ نیا یط

 خرما و انار وجود دارد.

 یمراد از آن را روشن م هیآ اقیاست، باز س «زیب»مثل  یلفظ مهمل کی« مدهامتان»که  میاگر فرض کن یما حت نیبنابرا

 سازد.

عرب  ایباشند؟ آ دهیآن را نفهم یفرشتگان آورده است که مردم معنا ایعالوه، مگر خداوند لفظ مدهامتان را از عالم اجنه  به

لفظ را به کار  نیبردند؟ اگر آنان ا یبه کار م ییلفظ را به چه معنا نیبرده است؟ آنان ا یلفظ را لبل از لرآن به کار نم نیا

 یشما م ایفهمند؟ آ یرا نم شیحال که در لرآن به کار رفته است، معنا  د،ییدارد که بفرما یلیچه دل دند،یفهم یبردند و م یم

 ایو آ ل؟یرفته، به کار برده است؟ به چه دل یعرب حجاز به کار م انیاز آنچه م ریؼ ییه معنالفظ را ب نیکه خدا ا دییفرما

 تیو هدا نیمب یو به لسان عرب ػیو بل حیتوانست، فص ین لرآن میبه کار برده بود، چن ینامأنوس ییاگر خدا آن را به معنا

 کننده باشد؟

را به  اتیآ یاست که معنا نیبر لرآن، پس از ا اتیعرضه روا د،ییفرما یچطور م د،یدان ی. شما که دور را باطل م5

را هم  اتیما روا اً،یثان م؛یفهم یاند: اوالً، ما لرآن را م یعرضه حاک اتیکه روا دیدار تیشما عنا م؟یدیفهم اتیکمک روا

را که مخالؾ لرآن  یاتیروا م،یرما حك دا  رابعاً، م؛یفهم یرا با لرآن هم م اتیاثالثاً، ما موافمت و مخالفت رو م؛یفهم یم

 .میاندازیدور ب م،یابی یم

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

در  شیمد نظر دارم که ظاهراً کما ب یاستاد فاضل دکتر نکونام، بنده نکته ا انیمحترم در خصوص ب دیسالم خدمت اسات با

معنا  گرید یاما به گونه ا میبخوان یما متن را به گونه ا دیشود و چرا با یمشاهده م زیؼفار نسب و واله ن انیآلا اناتیب

و بر آن  میچرا ما تن بدان بده ست،ین یعدول نیچن یخود متن مدع یاست؟ ولت یزیاز چه چ زیگر یکار برا نیا م؟یبکن

 . ستیاصرار از خود متن ن نیا یلطعا مبان م؟یاصرار کن

 یعنیمتن ثابت شده است  ریؼ گرید ییدر جا مییجو یکه ما بر خالؾ ظاهر از متن م ییبه طور لطع معنا گر،ید ییسو از

چرا  م؟یدار هیبه متن اول ازین یدوم یمعنا نیچن یاثبات صحت آن هست، پس اساسا چرا برا یبرا یمتن ریؼ لیبه دال ازین

 م؟یرا مطرح نکن ییمعنا نیمستمال چن

 هللا اعلم  و

 یبستان لاسم

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 یارجمند جناب دکتر بستان برادر



 یم دایدست پ ییمعناها کیبه  م،یکن یم تیخصوص یالؽا یاست که ما ولت حیسپاس از نمدتان عرض کنم، صح ضمن

است  نیکار ا نیا دهیخورد؛ اما فا یبه چشم م اتیو روا اتیآ گریدر د ایرسد و  یطور مستمل به آنها م عمل به ایکه  میکن

 که:

است که لرآن کهنه  نیاست، به ما نخواهند گفت که پس الزمه سخن شما ا خمندیمتن تار کیلرآن  م،ییگو یم یما ولت اوالً،

 یعمل یاست؛ اما معنا یخیآن تار یعرف یداد که معنا میندارد؛ چون ما پاسخ خواه ییکارآ گریاعصار د یشده باشد و برا

 است. یخیآن فراتار

 یلرآن بطون یبه ما نخواهند گفت که پس شما برا م،یشمار یظاهر و باطن را مجمل و نامعتبر م اتیما روا یولت اً،یثان

 یاست که از رهگذر الؽا اتیآ نیب ریهللا معرفت، لوازم ؼ تیآ ریبطون لرآن به تعب م،ییگو یچون ما م د؛یستین لیلا

 .دیآ یبه دست م تیخصوص

که معهود  یبه اطالعات دیاست، با یخیچون لرآن تار م،ییگو ی. ممیکن یم یمعرف اتیآ حیدرک صح یبرا یراه ثالثاً،

 آمدند.  دینزول پد که بعد از عصر یینه دانش ها د؛یفهم لرآن مراجعه کن یعرب حجاز عصر نزول است، برا

 اتیؼلط آ یها میاز رهگذر توجه دادن به مالکات، از تعم میکوش یلرآن، م یخیفراتار ریروش تفس یبا معرف رابعاً،

مواظب  نهیمردم مد یاست که ا نیا« النساء یالرجال لوامون عل» یعرف یمعنا م،ییگو یمثال م ی. برامیکن یریجلوگ

و  یاخالل یها بیاز آس دیتوان یکه م یکسان یاست که ا نیآن ا یملع یاما معنا ند؛یکه به فحشاء نگرا دیهمسرتانتان باش

النساء »توان گفت که حسب مورد  یم یمعنا حت نی. بعد به موجب ادیبه آن اهتمام کن د،یکن یریجلوگ گرانید یاخالل ریؼ

آنان را  یفه دارند، جلویوظ ند،یگرا یاند و لذا چنانچه زنان مشاهده کردند، مردانشان به فحشاء م« الرجال یلوامون عل

 . در مرحله اول، موعظه، در مرحله بعد لهر و در مرحله سوم، آنان را بزنند.رندیبگ

 م؟یگو یبد م ایدکتر، آ جناب

 نکونام

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 یمدلك جناب دکتر بستان برادر

 کنم: یارزشمند شما چند نکته را عرض م اناتیتشکر از ب ضمن

 هیسه ال نیندارد و لذا هم گریبا متون د یتفاوت چیه یدارد که متن لرآن به لحاظ داللت و زبان شناخت دی. اتفالاً من هم تأک1

 لائلم. زیآن ن رینهج البالؼه و ؼمثل  ،یهر متن یرا برا یریتفس

است و مخاطبان آن تمام مردم در همه اعصار  یخیمتن فراتار کیکه طبك نظر مشهور، متن لرآن  دیدار تی. عنا4

 کی دیاست، باالخره با خمندیمتن لرآن تار م،یکنم و بگو رانیباور را و نیا انیخواهم بن یشود و من که م یم یمعرف

افتم. البته من اساساً معتمدم که خدا  یاز نان خوردن م نهشدن لرآن هم به دست بدهم و گر یخیفراتار یبرا یراهکار

 .ستین یخاص عتیو شر نیکند و احکام عمل و عمالء در حصر د یاحکام عمل و عمالء را امضاء م



 دهید بیچمدر آس ینیمتون د یخیتار یمعان یها میکه ما از تعم دیدان یدانم. خود م یرا لؽو نم هیسه ال ری. من هرگز تفس3

به روح  دیما با  م،یکن دیتأک م،یازمندین زیاست و ن خمندیمتن تار کیکه لرآن  میکن دیتأک م،یازمندین اری. ما بسمینیب یو م میا

 .مییدر آ اتیآ یخیتار یبر معنا یتا از جمودورز م،یتوجه کن اتیآ یورا یکل یو گزاره ها

 لوامون عرض کنم که: هیآ یخیتار ری. اما درباره تفس2

 یسوره و حت نیا اتیاز آ یا هیآ چیدهد، مال است. در ه یسوره نساء نشان م اتیآ اقیچنان که س« فضل»مراد از  اوالً،

بما »و « بما فضل هللا»عطؾ  ب،یترت نی. به استیمردان بر زنان ن یعمل یلرآن هرگز سخن از برتر گرید یسوره ها

مواظب  دیدهند، با یکه به همسرانشان م یبه جهت خرج دانمر یعنیشود؛  یم یتلم یریتفس« انفموا من اموالهم

 یدهند که ناموس زنانشان برا یبه همسرانشان م یندهند. آنان خرج گرانید اریهمسرانشان باشند که ناموسشان در اخت

 لرار بدهند. گریمردان د اریکه در اخت نیخودشان باشد. نه ا

ُ »عبارت  اً،یثان کرده  هیدر بدن تعب یناظر به حفظ فروج است. فروج را خداوند به گونه ا« حافِظاٌت ِلْلؽَْیِب ِبما َحِفَظ ّللاَّ

َو لُْل »شده است که زنان فروج خود را حفظ کنند؛ چنان که آمده است:  دی)پنهان( باشد. در لرآن تأک«بیؼ»است که 

لرآن، سخن  یجا چیحفظ فروج. در ه یعنی بی(. حفظ ؼ31)نور، « اِرِهنَّ َو یَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ أَْبص ِلْلُمْؤِمناِت َیْؽُضْضَن ِمنْ 

 زیمورد بحث و تمام سوره نساء ن هیآ اقیکه زنان موظؾ به حفظ اموال و اسرار شوهران خود هستند. در س ستین نیاز ا

 وال و اسرار منصرؾ سازد.حفظ ام یرا به معنا بیوجود ندارد که حافظات للؽ یا نهیلر چیه

مثال  یدارد. برا ینیدر متون د یبه شدت است، شواهد فراوان نتیاز منکر از ل یکه مراحل امر به معروؾ و نه نیثالثاً، ا

تَْبؽي  الَّتي َو إِْن طائِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنیَن اْلتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْینَُهما فَإِْن بَؽَْت إِْحداُهما َعلَى اأْلُْخرى فَماتِلُوا»در لرآن آمده است: 

ِ  َحتَّى تَفي  نیملهم ا بشیترت نیندارد، اما هم بیاگرچه واو عطؾ داللت بر ترت زین هیآ نی(. در ا9حجرات، «)َء إِلى أَْمِر ّللاَّ

 بشود. تیرعا بیترت نیاست، هم ستهیمعناست که شا

شده است؛ اما به هر حال، ضرب ضرب  یمعرف انجامدیکه به شماق ن یضرب در حد زانیم هیخود آ اقیالبته در س رابعاً،

 است. دتریو از موعظه و هجر شد ستیاست و ضرب ناز و نوازش ن

با « نشوز»که  دیدار تی. عنایترک همخوابگ یعنیمندرج است؛  هیاست که در آ ییمراد من از لهر هم همان معنا خامساً،

 یبه مردان گفته م دیبود، با نیهمسران باشد که اگر چن یجنس نیعدم تمک یتواند به معنا ینم« هجر در مضاجع» نهیلر

 نی. بنابرادیکه گفته شود، خوابگاهشان را ترک کن نینه ا د؛یکن زشیو با لهر با آنان آم دیهمسران را ببند یشود، دست و پا

 نبوده؛ بلکه عدم حفظ فروج بوده است. یجنس نیمشکل عدم تمک

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 یفرزانه دکتر بستان برادر

 کنم: یارزشمند شما چند نکته را عرض م اناتیسپاس از ب ضمن

و  یدو نوع داللت عرف یدارا یاست که هر کالم نی. البته که چنستمیلرآن ن یبرا یدالل ی. من در ممام اثبات برجستگ1

 به لرآن ندارد. یاختصاص چیه نیاست و ا یعمل



ما  یکه برا زیکتاب ممدس را ن میتوان یداشتن آن مالزمه ندارد. ما م تیمتن، هرگز با مرجع کی یخیفراتار ری. تفس4

 یبه آن متن اعتماد م كیاهل تحم یعنیدارد؛  کیآکادم یمبنا ایمتن  کی تی. مرجعمیکن یخیفراتار ریندارد، تفس تیمرجع

و  تیمتن و حج کیکنند. اعتماد به  یآن به آن اعتماد م تیبه حج باورمندانفمط  یعنیدارد؛  کیدئولوژیا یمبنا ایکنند و 

الزم  گرید ،یکیاست و از  یگریمتن، هم بحث د کیمعتبر  یبحث است و داللت ها کیداشتن آن،  تیو سند تیمرجع

 .دیآ ینم

لرآن  یبودن داللت عرف یخیبر فراتار یمشهور را مبن هینظر انیکه بن نیا ی. چنان که کراراً عرض کردم، ما برا3

 ست،ین گریبه اعصار و امصار د میآن لابل تعم یخیتار یاست و معنا خمندیمتن تار کیکه لرآن  مییبگو و میکن رانیو

 یخیکه فراتار یاست، داللت عمل یخیکه تار یبر داللت عرف وهعال ،یگریهر متن د ریلرآن نظ م،ییکه بگو میحاجت دار

 است، هم دارد. 

 میسوء فهم و تعم یدارد، جلو اتیآ یبا داللت عرف یکه مالزمه منطم اتیآ یخیفراتار ای یعالوه، توجه به داللت عمل به

 .ردیگ یرا هم م اتیآ ینابجا یها

بلکه بر سر عدم حفظ فروج و البال  ست؛یزنان ن یجنس نیلوامون هرگز بر سر عدم تمک هی. من عرض کردم که بحث آ2

 است که: نیا زیآن ن دیبه فحشاء است. مؤ

ُ » عبارت  هیآ نیدر ا اوالً،  نیآمده است که به مشکل عدم حفظ فروج زنان اشاره دارد. ا« حافِظاٌت ِلْلؽَْیِب بِما َحِفَظ ّللاَّ

 مرد و زن.  انیم یها یسخن از عدم حفظ فروج است؛ نه مطلك ناسازگار هیسازد که در آ یعبارت آشکار م

 نیعدم تمک ه،یدهد، هرگز مشکل مورد نظر آ یده است که نشان مآم« َو اْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمضاِجعِ » در آن، عبارت  اً،یثان

دهد، زنان  یعبارت نشان م نی. ادینکن یبا آنان همخوابگ هیشد، به عنوان تنب یگفته نم هیزنان نبوده و گرنه در آ یجنس

 کردند.   یم یجنس نیتمک طالحداشتند و به اص یهمخوابگ یآمادگ

که حد زنا در سوره نور آمده که هشت سوره بعد از سوره نساء نازل شده و لذا لبل  دیداشته باش تیعنا دی. به عالوه، با5

سخن از عدم حفظ فروج است که  هیرجم بر زنان زناکار اجرا شود. به عالوه در آ ای انهیکرده، حد تاز یاز آن، التضاء نم

 اعم از زنا دارد.  یظاهراً مفهوم

در ابتدا وجود نداشته  یبعد یها یریسخت گ نیدهد که هرگز ا یر عصر نزول نشان م. مالحظه روابط زن و مرد د6

گشتند، از رفتن به خانه خود به هنگام شب  یرا که از سفر بر م یاسالم)ص( مردان امبریکه بنا بر نمل، پ یاست؛ طور

توانند  یترکاشوند م یکنم، آلا یکر ماند. من ف ختهیدر آم بهیبسا مشاهده کنند، همسرشان با مردان ؼر یکرد که ا یم ینه

 بگذارند. اریدر اخت نهیزم نیرا در ا یاریشواهد بس

را  اتیآ لیو من اساساً تأو ستمین یو عمل یبه سبب محذورات عمل هیآ لیهرگز در ممام تأو یخیفراتار ری. من در تفس7

 یمیهستم و همان مفاه اتیآ یدر ممام استخراج لوازم منطم یخیفراتار ریشمارم. من در تفس یم حیو ناصح یبه رأ ریتفس

که  نیا نیشود. من در ع یم دهینام لیکه تأو یعرف یدر عرض معنا نهاست؛  یعرف یکنم که در طول معنا یرا دنبال م

را که مالزمه  یگزاره کل کیکنم و  تیخصوص یالؽا هیکوشم، از آ یگذارم، م یم یبال یعرف یرا بر همان معنا هیآ

 .میدارد، استخراج نما یعرف یبا معنا یعمل

آنها  بیدهد که ترت یم هیسه راه حل ارا هینشمردم. من عرض کرد که آ هیراه حل مندرج در آ گانهی. من هرگز زور را 8

از منکر  ینهامر به معروؾ و  م،یحجرات استشهاد جستم، خواستم بگو هیالهام کننده مرتبه اعمال آنهاست. من اگر به آ

لوامون بر  هیعطؾ در آ یکند. من نخواستم، ثابت کنم، واوها ریبه شدت س نتیاز ل  مراتب است و التضاء دارد، یدارا

 بلکه فاء عطؾ است. ست؛یحجرات واو عطؾ ن هیکه در آ دییداللت دارد تا شما بفرما بیترت



 یروش علم کیشود،  یمتحد الموضوع بهره بردار اتیکه از آ یلرآن به لرآن در صورت ریکنم، تفس ی. من تصور م9

متحد  ریؼ اتیآ م،یاست که خواسته باش یها هم در موارد بیها هستم و آس بیمنکر آس زیاست. البته من ن یلابل دفاع

 .میریبه کار بگ گریهمد ریالموضوع را در تفس

 نکونام

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس (])جعفر نکونام 

 هنگام شدن کتاب ممدس )نوشته سوم( به ضرورت

 نام خدا و با سالم به

 م،یبه چشم بزن ینکیرا بسان ع شانیا یشنهادیپ ی. استاد فرزانه جناب دکتر نکونام فرموده اند که چنانچه روش و الگؤ

انجام  یتیذهن کار و فعال نکیبا ع دنیکه در د دیشود. توجه دار یدرک م اتیو مفاد آ یدرنگ ط یب ریآن سه مرحله تفس

شود، آن هم  ریدرگ دیذهن با ر،یمشاهده کرد اما در تفس گرید یتیفیو ک نگرا با ر ریتصو توان یم یسادگ و به دهد ینم

 بر چشمان دانست. نکینصب ع یسادگ مد نظر استاد را به یا مرحله سه ریتفس توان ی. والعاً نمریسه مرحله تفس ریدرگ

در  ،یمهندس -یاستادان دانشگاه در حوزه فن نیدر ب یهستم که از افراد بااستعداد و برجسته جامعه و حت یه کس. بندٕ

ها در آن تعمك  از صد بار لرآن را از ابتدا تا انتها خوانده ام و مدت شیب دیشاخص هستم و شا یمباحث و معارؾ لرآن

مهارت کتاب  نیکرده ام و بنابرا یترجمه، نمد و داور ؾ،یها کتاب و صدها مماله را تأل بلدم و ده یعرب یام و تاحدود کرده

آن موفك به درک مفاد  یها یاستاد نکونام و با تحمل سخت یبنده با روش و الگو رمیو فهم و نمد کتاب را دارم . گ یخوان

 شود؟ یچه م شوند یمدرصد مردم  ۱۱از  شیمردم که لطعاً ب هیبم ؾیشدم، تکل اتیآ

است که استاد نکونام واعظ عرب  نیاما آنچه محل اشکال و تأمل است ا رمیگ ینم شیلرن پ ۳ٔ. بنده خرده به واعظ ٖ

خاص آنان  اتیو ممتض طیو دانش و فرهنگ و شرا اتیمردم عصر و مصر خودش با ادب یرا که برا شیلرن پ ۳ٔزبان 

 .کند یم هیتوص زیبه من ن کرد یموعظه م

 دیکتاب جد» کیکه  ندیبرآ نیدر ممام ا گرید انیاد روانیبه اتفاق پ ای یی. چرا تولع نداشته باشم که مسلمانان به تنها۳

اما  ستیلابل تصور ن یامر نیکار وجود ندارد و چن نیانجام ا یکنند؟ درست است که در حال حاضر آمادگ دیتول «یآسمان

 .فتندیب یاتفال نیحداکثر چندصد سال چن ای نیداشت که در چند رانتظا توان یالزم م یها نهیزم جادیبا ا

 یسخت که اوالً عوام الناس به لیدل نیوجود ندارد به ا «یآسمان دیکتاب جد»و استفاده از  دیتول ی. در حال حاضر آمادگ۵

ً یو عصر دمحم )ص(، ثان میپرست عصر ابراه همانند مشرکان بت کنند یاند رها م اند و به آن دل بسته آنچه را بدان خو کرده  ا

و کتاب موجود دکانشان است و اگر  نیهم د یا و ثالثاً عده دانند یو فمط آن را ممدس م فهمند یعوام الناس اصالً لرآن را نم

با مبارزه  امبرانیرستان. پپ تراشان و سران بت همانند بت یجنگ جانانه کن کی دیبا یبکش نییکرکره آنان را پا یبخواه

 ادهیبازدارند و سران را از گرده مردم پ شانیها یسخت با عوام و سران آنان توانستند عوام را از پرستش بت و دلبستگ

 کنند.

 یاما به گونه ا میبخوان یما متن را به گونه ا دیکه چرا با کنم یم دیتأک زیعز ی. بر نظر استاد گرانمدر جناب دکتر باستان۶

تن بدان  دیچرا ما با ست،ین یعدول نیچن یخود متن مدع یاست؟ ولت یزیاز چه چ زیگر یکار برا نیا م؟یمعنا بکن گرید

 م؟یو بر آن اصرار کن میبده



که  یو دانش و فرهنگ خودم هستم طور اتیبه زبان و ادب دیاما دنبال متن جد ستمین دیجد ؽمبری. بنده دنبال ظهور پ۱

 داشته و الهام بخش باشد. یمعن میبرا آن« کلمه به کلمه»

 ینخواهد آمد و کتاب یامبریپ گریبود و د شیلوم لر یفمط برا امبری. اگر پمیشیندیب تیخاتم هیبه الزامات نظر دی. با۷

به خودمان واگذار  گرید لیبه هر دل ای میا دهیباشد که ما به بلوغ الزم رس نیاز الزامات ختم نبوت ا یکی دینخواهد آورد، شا

نخواهد آمد که مردم سالم به  یامبریپ گری. لدر مسلم اگر امروز دمیخودمان بکن یبرا یکرخودمان ف دیبا نی. بنابرامیا شده

دارند و  امبرانیبه عصمت پ کینزد ایبرابر  یعصمت دیاما شا ستندین امبریکه گرچه پ یوجود دارند افراد اورند،یب مانیاو ا

 ییها یژگیو نیبا چن ینیاز کارشناسان د یبود و هست که در زمان مناسب، جمع نیبنده ا شنهادیمورد اعتماد مردم هستند. پ

 طیو متناسب با شرا اتیتورات و اوستا و با فرهنگ، دانش و ادب ل،یشامل لرآن، انج نیشیپ یو با التباس از تجارب معنو

 کنند. نیرا تدو یروز کتاب اتیو ممتض

صفحه از لرآن را خودشان با  کیاست که به عنوان نمونه،  نیبنده به جناب استاد خوبمان دکتر نکونام ا شنهادیپ کی. ۱

 .مینیکار را بب جهیکنند تا ما نت هیسه ال ریبخوانند و تفس شانیشنهادیپ نکیع

 میپرسش برا نیلدر که بنده ا نی! همم؟یکن ریاستاد چه تفس یشنهادیپ نکیو با ع میرا چگونه بخوان شیلر الؾی. الٓٔ

 بگذارم و به آن برسم. نکیع کیکه  ستین یسادگ نیمن به هم یو استفاده از آن برا هیدرک مفاد آ یعنیمطرح است، 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

خدا بر  ی! منت گذارم؟یکن نیگزیرا در ذهن خود جا ییآنها چه واژه ها یو به جا میرا چه بخوان ی. الت و منات و عزٔٔ

و  زیچگونه در ذهن خود آنال شوند، یو ساخت خانه سبک استفاده م نیسنگ یباربر یکه برا یانیما را به خاطر خلك چارپا

و  هیخدا و سمؾ آسمان را با چه آ اتیاز آ یا هیستون به عنوان آ یب ان! آسمم؟یکن نیگزیجا یباچه واژه ها و جمالت

را با چه  نیکه مطابك دانش و درک ما باشد؟! هفت آسمان و هفت زم میکن نیگزیجا یرا با چه مفهوم هیو سجده سا یا واژه

واژه و مفهوم منسوخ شده را با  او صده م،یکن یتکرار م زیرا که در هر نماز ن نیالد ومی! مالک م؟یکن نیگزیجا ییواژه ها

 !م؟یکن نیگزیجا یچه جمله، واژه و مفهوم

 دینبا زیرا ن گرید یها هیها و آ کدام سوره دییپس بفرما میکه نخوان دیی! اگر بفرمام؟ینخوان ای می. سوره جن را بخوانٕٔ

لصه  نیا یولت دییبفرما م،یخوانکه ب دیی. اگر بفرماشود یاثبات م «دیضرورت کتاب جد»صورت فرض  نیو در ا میبخوان

 !م؟یکن نیگزیجا یگریداستان را با چه عناصر د نیاعناصر  ای یگریبا چه لصه د میخوان یرا م

 یجناب عال د؟یهست یاما شما چه کس میریپذ یشود. از شما م یگذاشتن، مسئله حل م نکیع کیشما با  یبرا دی. شأٖ

لرآن داشته و صدها  یایها سال سر در گوشه ها و زوا که ده یو کس دیهست ثیرشته لرآن و حد اریاستاد دانشگاه و دانش

. در والع اگر لرآن لابل فهم و استفاده، همانند دیا کرده ییراهنمارا  یارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس نامه انیپا

به  «دیضرورت کتاب جد» زیصورت ن نیمانند شماست. در ا یعده انگشت شمار یلرآن، باشد، فمط برا میمخاطبان مستم

 .شود یاؼلب مردم لابل فهم و اثرگذار باشد اثبات م یکه برا یگونه ا

 ی. اگر براستین یسادگ نیاما به هم دیبنده مفهوم کن یلران را برا دیخواه یم نکیع کی! شما با زیدکتر عز ی. آلا۳ٔ

 !ستیوالعاً ساده ن کنم؛ یبار آن را احساس م ینیشما ساده است اما من خودم در وسط گود، سنگ

 یرا بر گرده جهل مردم سوار کنند و ولت شانیو کش ساهایداشتند که کل یتیچنان ظرف نیعهد یخی. کتب ممدس و تار۵ٔ

ؼرب  یو اجتماع یو التصاد یو صنعت یو فرهنگ یعلم ییآنها را کنار زدند و شکوفا دند،یرا فهم یامر نیچن انیؼرب

 تیشود و مردم توان فهم آن را ندارند، از همان ظرف یاست و ممدس شمرده م یخیکه تار یآؼاز شد. امروز لرآن

 جامعه است. شرفتیو مانع پ دارد یلرآن وام یداران و مفسران رسم دادن به دکان یبرخوردار است و مردم را به سوار



 ارادتمند

 برق یؼفارنسب دکتر مهندس دریح

@Dr_ghaffarnasab 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیفست ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 ارجمندم جناب دکتر ؼفارنسب برادر

 کنم: یرا عرض م یتشکر از مطالبتان، نکات ضمن

کار و  چیه د،یبه چشم بزن ی. ولتدیکنم، به چشم نزد یرا که من عرض م ینکیاست که شما هنوز آن ع نی. مشکل ا1

 .دیفهم دیمراد متن را خواه یداشت و به سادگ دیمتن نخواه کی یافزون بر فهم عاد یتیفعال

 یعادت کردند، به متن لرآن بنگرند و گرنه لرآن که برا یگرید نکیع کیاست که با  نیمشکلشان ا زیمردم ن هی. بم4

 یسواد خواندن و نوشتن هم نم یکه حت یتوده مردم یفالسفه و عرفا و فمهاء و ادبا و مانند آنان نازل نشده است. لرآن برا

 دینتوان د،یستین یشما که ام یباشند ول دهیبودند، لرآن را فهم یدانستند، نازل شده است. چطور عرب عصر نزول که ام

شرط الزمش  د،ینداشته باش ییاست و معهودات مخاطبان لرآن، آشنا ی. البته اگر شما به زبان لرآن که عربدیلرآن را بفهم

 .دیستین ازمندین یدانش چیاما افزون بر آن، به ه د؛ییرا کسب نما ییآشنا نیاست که ا نیا

و آن  دهیاست که به ما رس یمتن ممدس کیجهت است که به هر حال، لرآن  نیمن به مطالعه لرآن از ا هی. سبب توص3

و  ی. شما هر کتاب موعظه ادیکنکه به لرآن بسنده  ستین نیواعظ عارؾ است. البته عرض من ا کی یتجربه معنو یحاو

است؛ به عالوه  یانیکتاب وح کیرا دارد که  ایمزا نیلرآن ا نتهاکند. م یکار لرآن را م یتا حد د،یکه مطالعه کن یاخالل

 یزندگ تیمحض ندارد و به والع یو ذهن یلوم الماء شده است و جنبه کل کی یبه صورت تنگاتنگ زندگ یمواعظ لرآن

 تر است. کیانسان ها نزد

 نیچن ازمندین یخیهر متن تار ریلرآن الزم است و لرآن نظ اتیآ حیلرآن در فهم صح یو لوم یخیتار طی. مالحظه شرا2

. اگر من هم دیهست یمالحظه ا نیاز چن ریناگز د،یرا مطالعه کن یخیهر متن تار دیهست. اگر شما بخواه یمالحظه ا

به طور  د،یبپرداز یخیهر متن تار ایبه مطالعه لرآن و  یا ظهمالح نیچنهست و اگر شما بدون  یضرورت نیچن م،یینگو

 یمش یمیطر نیکار، به چن ی. شما اگر به سبب سختدیببر یبه مماصد متن پ یبه درست دیتوان یکه نم دیبدان دیلطع با

 .ستیمن ن یسخت کردن راه از سو نیو ا دیندار یلیراه بد نی. استیآن ن یبرا یآسان تر لیهرگز بد د،ینکرد

 کی ؾی. تألمییبه پرواز درآ الیخ یکه در آسمان ها نینه ا م؛یحرکت کن تیوالع نیزم یرو دیبا مانی. ما در آرزوها5

 یها لیبد یآسمان یهم ندارد. کتاب ها یضرورت چیصرؾ است و ه یپرداز الیخ کی انیاد روانیتوسط پ یکتاب آسمان

شود، همان کارکرد  ینوشته م یکه در هر دوره و جامعه ا یو موعظه ا یاخالل یهم دارند. کتاب ها یبهتر یخوب و حت

حال، در  نیخودشان باشد و در ع یسر جا یآسمان یکتاب ها دیو بلکه بهتر از آن را هم دارد. بگذار یآسمان یکتاب ها

 .میاشب زیمتناسب با عصر و مصر خود ن یو موعظه ا یمتون اخالل هیصدد ته

 د؛یبه وجود آ ییها یباشد و بر اثر گذشت زمان در آن کهنگ خمندیاست که تار نیا یهر متن عتیکه طب نی. عالوه بر ا6

 .ردیگ یمجدد را نم یگهنگ ینوشته شود، هرگز جلو یدیجد یکتاب آسمان کیکه  نیلذا تولع ا



 یکنم و کار یم یتلم یبه رأ ریمتن را تفس لیمن تأو. میمتن عدول کن یجهت هستم که از فهم معنا نیمخالؾ ا زی. من ن7

است که لرآن را  نیبر ا دمیکرد، تأک یخیتار ریلرآن را در مرحله اول، تفس دیبا م،یگو یم یدانم. من ولت یم ستیناشا

 م،یگو یم م،یبکن یخیفراتار ریلرآن را تفس دیبا م،یگو یم یو ولت میبفهماهل زبان  انیمتعارؾ م یبدون عدول از معنا

در  ییمعنا کیو به دست دادن  یعرف یو در هر حال، عدول از معنا میفهم کن یعرف ییدر طول همان معنا دیلرآن را با

 شود. یدانسته نم حیصح یعرف ییعرض و مخالفت با معنا

عرض کنم که  دیبا م،یگو یکه من از جانب خدا سخن م دیو بگو دیایب یکس کیباشد که  نی. اگر مراد شما از نبوت ا8

که آن فمط در  نیتمام الوام بوده باشد؛ نه ا یبرا دیداشت، با ازینداشته است که اگر ن ازین یزیچ نیبشر به چن چگاهیه

ً یو نها تیو صابئ تیحیو مس تیهودیبه اسالم و  یاله انیباشد و اد یفرهنگ سام  نیمنحصر بگردد. چرا چن تیمجوس تا

 امبرانیآنان هم پ ایشود؟ آ ینم دهیو ژاپن د نیاز منطمه حجاز و اطراؾ آن مثل چ ریؼ یا در منطمه یاله انیو اد امبرانیپ

معمول است که تصور  ایآنها؟ آ روانینه؟ اگر داشته اند، کجاست، نام و نشان و آثار و پ ایداشته اند  یآسمان یو کتاب ها

نام و  چیکه ه یرفته؛ طور انیاز م یوجود داشته و اکنون به کل یآسمان یو کتاب ها امبرانیدر آن مناطك پ د،ییبفرما

باالتر  گریاز فرهنگ و تمدن الوام د یالوام سام گریفرهنگ و تمدن عرب حجاز و د ایهم ندارند؟ آ یروانینشان و آثار و پ

 تند حفظ کنند؟الوام نتوانس گرید یخود را حفظ کنند؛ ول یآسمان یتر بوده است که توانستند کتاب ها یو مترل

داشته اند و خواهند  یافراد و کتاب نیتمام الوام در تمام اعصار چن د،یریبگ تیمطلك وعظ و هدا ینبوت را به معنا اگر

 نخواهند بود. ازین یو ب یاز آن ته یزمان چیداشت و ه

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

به  یبه عهده اشخاص چگانهیبر عهده خود افراد بشر بوده و ه خیتار شهیکردن راه سعادت در هم دایبشر و پ افتنی تیهدا

 داینهاده است تا به کمک آنها راه سعادت را پ عتیرا به ود ییعمل ها ینبوده است. خداوند در تمام انسان ها امبرانینام پ

که  نیآمدند که عمل و فطرت انسان ها را به کار اندازند؛ نه ا اءی)ع( انبیامام عل ریبکنند و در آن راه گام بردارند. به تع

 .رندیعمل و فطرت آنان را بگ یجا

 گریبود، لسمت اول پاسخ و اما لسمت بعد در فرصت د نیا

 نکونام

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 جناب دکتر ؼفارنسب ،یگرام برادر

 کنم. یم میلسمت دوم پاسخم را تمد نکیا

رجال از آن جمله است؛ اما  تیتعدد زوجات و لوام اتیکردم که آ هیارا یخیفراتار ریرا از تفس یمتعدد ینمونه ها من

 است:  اتیآ نیکنم و آن ا یم انیمورد نظر شما را ب اتیاز نمونه آ یکی یخیفراتار ریتفس نکیا



ى ) أَ  ( إِْن ِهَي 44( تِْلک إِذاً لِْسَمةٌ ضیزى )41( أَ لَکُم الذَّکُر َو لَهُ اأْلُْنثى )49( َو َمناةَ الثَّاِلثَةَ اأْلُْخرى )19فََرأَْیتُُم الالََّت َو اْلعُزَّ

ُ بِها ِمْن ُسْلطاٍن إِ  ْیتُُموها أَْنتُْم َو آباُؤکْم ما أَْنَزَل ّللاَّ یَتَّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو ما تَْهَوى اأْلَْنفُُس َو لَمَْد جاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم  نْ إاِلَّ أَْسماٌء َسمَّ

إِلْنساِن ما تََمنَّى )43اْلُهدى ) ْْ ( َو کْم ِمْن َملَک فِي السَّماواِت ال تُْؽني َشفاَعتُُهْم َشْیئاً إاِلَّ 45( فَِللَِّه اْْلِخَرةُ َو اأْلُولى )42( أَْم ِل

ُ ِلَمْن یَشاُء َو یَْرضى ) دِ عْ ِمْن بَ  وَن اْلَمالئِکةَ تَْسِمیَةَ اأْلُْنثى )46أَْن یَأْذََن ّللاَّ ( َو ما لَُهْم بِِه 47( إِنَّ الَّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاْْلِخَرةِ لَیَُسمُّ

( فَأَْعِرْض َعْن َمْن تََولَّى َعْن ِذکِرنا َو لَْم یُِرْد إاِلَّ اْلَحیاةَ 48َشْیئاً ) ِمْن ِعْلٍم إِْن یَتَّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو إِنَّ الظَّنَّ ال یُْؽني ِمَن اْلَحكِّ 

 (39( ذِلک َمْبلَؽُُهْم ِمَن اْلِعْلِم إِنَّ َربَّک ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبیِلِه َو ُهَو أَْعلَُم بَِمِن اْهتَدى )49الدُّْنیا )

 یاساس، ولت نی. بر ااتیآن آ یخیاختصاصات تار یعبارت است از الؽا اتیآ یخیتار ریکه عرض کردم، تفس چنان

 : دیآ یم یآنچه در پ ریاست؛ نظ یکل ینیماند، مضام یم اتیآ نیآنچه از ا م،یرا حذؾ کن اتیآ نیا یخیاختصاصات تار

 یکه برا دیبپسند گرانید یرا برا یزیکه شما چ نی. ادیپسند یخود م یکه برا دیرا بپسند یزیهمان چ گرانید ی. براالؾ

 ظلم است. د،یپسند یخود نم

. دیکن یرویپ د،یدارد و به آن علم دار تیبلکه از آنچه والع د؛ینکن یرویپ  خالؾ والع است، ای دی. از آنچه به آن علم ندارب

است که از  نیبه ااست به آن علم دارد و ضاللت و شماوت هرکس  یزیو سعادت هرکس در گرو عمل کردن به چ تیهدا

 .دینما یرویخود پ اتیو تمن التیتخ

 خدا و آخرت اند. ادیکه  دیباش یو همراه کسان دیبگردان یرو ستند،یخدا و آخرت ن ادیکه  ی. از کسانج

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 :دیکه مثال زد یگرید اتینمونه آ یخیفراتار ریتفس اما

ُ إِنَّ في ذِلک َْلیاٍت ِلمَْوٍم یُؤْ  أَ  راٍت في َجّوِ السَّماِء ما یُْمِسکُهنَّ إاِلَّ ّللاَّ ُ َجعََل لَکْم ِمْن 79ِمنُوَن )لَْم یََرْوا إِلَى الطَّْیِر ُمَسخَّ ( َو ّللاَّ

َظْعنِکْم َو یَْوَم إِلاَمتِکْم َو ِمْن أَْصوافِها َو أَْوباِرها َو أَْشعاِرها أَثاثاً  یَْومَ ْنعاِم بُیُوتاً تَْستَِخفُّونَها بُیُوِتکْم َسکناً َو َجعََل لَکْم ِمْن ُجلُوِد اأْلَ 

ا َخلََك ِظالالً َو َجعََل لَکْم ِمَن اْلِجباِل أَکناناً َو َجعََل لَکْم سَ 89َو َمتاعاً إِلى حیٍن ) ُ َجعََل لَکْم ِممَّ  یلَ رابیَل تَمیکُم اْلَحرَّ َو َسراب( َو ّللاَّ

ِ ثُمَّ 84( فَإِْن تََولَّْوا فَإِنَّما َعلَْیک اْلباَلُغ اْلُمبیُن )81تَمیکْم بَأَْسکْم کذِلک یُتِمُّ ِنْعَمتَهُ َعلَْیکْم لَعَلَّکْم تُْسِلُموَن ) ( یَْعِرفُوَن نِْعَمَت ّللاَّ

 ( 83یُْنکُرونَها َو أَکثَُرُهُم اْلکافُِروَن )

 لرار است: نیشود، از ا یاستخراج م اتیآ نیکه از ا یکل میاز مفاه یبرخ

است که سپاسگزار و  نیا یخداست و برا یها نشانه ها نی. ادیبنگر د،یکه شما از آنها برخوردار یینعمت ها نی. به االؾ

 .دیاو باش میتسل

کنند. مردم  لیکه بر آنان تحکم و تحم نیخدا بخوانند؛ نه ا یفمط ابالغ است و مردم را به بندگ ینیمبلػ د کی فهی. وظب

 لبول نکنند. ایآزادند که مواعظ او را لبول کنند 

 نکونام



@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 زیجناب دکتر نکونام عز انیوبا تشکر از ب باسالم

 کنم: یپنج گانه عرض م یخصوص اهم بندها در

 خمند،یتار یو در لالب فرهنگ یزبان متعارؾ بشر نیباشد که با هم نیتواند ا یلرآن م یانیمراد مؤمنان از اعجاز ب -1

درک و  یو وجدان پاک آدم یعیکرده که خرد طب انیب یطور خیتار انیتا پا تیرا خطاب به همه بشر دانیجاو یمیحما

 کند.  یم كیتصد

آنها( و تالوت لرآن به تواتر  بیو ترک بیترت دیو سوره ها )وشا اتیاز فهم ما از مراد مؤلؾ است. آ ریجمله ؼ یمعنا -4

ندارد.  یمحصل یمعنا اتیاست. اصال تواتر فهم آ دهیاست اما فهم معاصران و اعماب آنان به تواتر به ما نرس دهیبه ما رس

متواتر  یخیتار اتیروا نیوجود داشته. ا یمختلف یواحد فهم ها یا یۀآ ازدر طول لرون،  ،یخیتار یحسب گزارش ها

معتمد بوده  یعنی دهیفهم یرا فالن طور م هیابن مسعود فالن آ نکهیاز ا میمتواتر داشته باش یتی. تازه اگر هم رواستندین

 یو ما فمط اطالع تیروا یفهم محک نمتواتر خواهد بود نه آ تیبه او فالن دستور را داده است، آن روا هیخداوند در آن آ

 دهد. یم یواله چه دستور نیبه من حس هیمعلوم کند خدا در آن آ نکهیا یبرا ستین یکه کاف میکن یحاصل م یخیتار

به فرهنگ لؽت ندارند اما  یازیکلمات ن یلؽو یدرک معنا یاست که برا نیدر خواندن لرآن ا گرانیفرق اعراب با د -3

زبانها( لادر باشند با صرؾ خواندن لرآن بفهمند خدا به آنها چه  یاعراب )بر خالؾ روس نکهیا یکند برا ینم تیکفا نیا

 یمسلمانان معاصر وح نکهیا صیهستند در تشخ یاز همه عربها اول لمانهاآ یگفته. بعض یو به اسالؾ آنها چه م دیگو یم

 اند. دهیفهم یچه م هیاز فالن آ

ثالثاً،  م؛یفهم یرا هم م اتیما روا اً،یثان م؛یفهم یاند: اوالً، ما لرآن را م یاکعرضه ح اتیاست که "روا حیکامال صح -5

دور  م،یابی یرا که مخالؾ لرآن م یاتیروا م،یما حك دار  رابعاً، م؛یفهم یرا با لرآن هم م اتیما موافمت و مخالفت روا

 نیمتع اتیرا به کمک روا اتیآ یکه مجعول اند. ضمنا من نگفتم معنا میریبگ میتصم یعنی میاندازی". اما دور بمیاندازیب

 .  میکن

 واله نیحس

 مضاعؾ ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 فاضل جناب دکتر واله برادر

 کنم: یارزشمند شما چند نکته را عرض م اناتیاز ب یسپاسگزار ضمن

کرده  انیب خیتار انیتا پا تیلرآن خطاب به همه بشر د،ییفرما یرا که م یدانیجاو كیخوشحال خواهم شد، آن حما یلی. خ1

است: شهاب بودن ستارگان و مس بودن شهاب ها و چراغ  لیموارد ذ دانیجاو كیمنظورتان از حما ای. آدیاست، برشمار



از آسمان و خلمت  انیراندن جن یدر آسمان و فرود شهاب ها برا تگانفرش دنیگز یآسمان بودن ستارگان و ُسنکن یشهرها

در کنار دو روز بودن خلمت آسمان ها، و هفت تا بودن آسمان ها و شش  نیلبل از آسمان و دو روز بودن خلمت زم نیزم

 انهیو صد تاز قسار دیاز اهل کتاب، و لطع  هینصؾ بودن شهادت و ارث زنان و جز ن،یروز بودن خلمت آسمان ها و زم

 ایلرآن است. آ اتیدر آ تهیکه خالؾ علم و مدرن یو تمتع ارباب از همسر برده اش و صدها موارد ه،یو زان یبودن حد زان

 کند؟ یم كیو تصد آنها را درک یو وجدان پاک آدم یعیخرد طب ایلرآن اند و آ دانیجاو كیحما نهایا

کرده باشد،  انیتا ابد ب تیخطاب به همه بشر دان،یجاو كیرا فراهم کند که در آن حما یمتن کی ی. به عالوه اگر کس4

 یمتن نیامکان آوردن چن ایدارد و آ یانیکند، آن متن اعجاز ب كیآنها را تصد یو وجدان پاک آدم یعیکه خرد طب یطور

 خارج از توان بشر است؟

سازند، حامل مماصد آنان است؟ البته ممکن است،  یم یبر زبان خود جار ندگانیکه گو یاست که جمالت نیجز ا ای. آ3

که  دیبگو یداشته باشد؛ لذا جمالت ییلصد لؽزگو ایمخاطبانش آگاه نباشد و  تیاز ذهن اینداشته  ییآشنا یبه زبان یا ندهیگو

است؛ چون، خدا هم آگاه به زبان مخاطبانش  یر سه فرض درباره خدا منتفه نیانکند؛ اما  میممصودش را به مخاطبانش تفه

ندارد،  یممصود به مخاطبانش را داشته است؛ لذا وجه یدانسته و هم لصد الما یبوده و هم سطح فهم مخاطبانش را م

مماصد  یکانال ارتباط فهمانده است. متن لرآن یلرآن به مخاطبانش م اتیباشد که آ ییاز همان معنا ریمراد خدا ؼ یمعنا

 . ستین یتوان ادعا کرد که متن لرآن بازتاب دهنده مماصد اله یبه مخاطبان خدا بوده است، حال چگونه م یاله

را  یاله یها امیتوانسته است، پ یچگونه لرآن م ست،ین یباشد که متن لرآن بازتاب دهنده مماصد اله نی. اگر فرض بر ا2

 است؟ دهیبه تواتر به ما رس یمراد اله یاز معنا یتوان گفت که الفاظ خال یچگونه م ایبه مخاطبانش برساند؟ 

بعد از عصر نزول به  یکسان گرید ایشخص شما و  یبرا ییها امیخدا از رهگذر الفاظ لرآن، پ د،ی. اگر تولع داشته باش5

کرده، عبارت  هیکه خدا در لرآن تعب ییها امیپ است؛ چون آن یخال یامیپ نیلرآن از چن اتیآمدند، داشته باشد، البته آ ایدن

که  یدر نظر داشته است؛ نه کسان نهیمردم مد یبرا یمکه و در دوره مدن مشرکان یبرا یاست که در دوره مک ییاز آنها

 .ندیآ یم ایبعد از خاتمه نزول لرآن به دن

 یبرد، معنا یالفاظش را به کار م یخود اهل زبان ولت ایاست که آ نیسئوال مشخص دارم و آن ا کی. من از شما 6

توانسته است،  ینم د،ییتوانسته مماصدش را به مخاطبانش برساند؟ اگر بفرما یمرادش به مخاطبانش لابل انتمال نبوده و نم

ممصود به  یلمااز رهگذر الفاظ زبان لصد ا ایالفاظ آشنان نبوده و آ یبه زبان خود و معان ایبه چه علت؟ آ دیپرس دیبا

 داشته است؟  ییلصد لؽزگو ایمخاطبانش را نداشته و 

دارد  یلیممصود داشته، چه دل یداشته و هم به ذهن مخاطبان و هم لصد الما ییطور بوده که هم به زبان خود آشنا نیا اگر

مطالعه خود  كیرا از طر ندهیو ممصود گو دندیفهم یباشند؟ و اگر متون زبان خود را م دهیکه ممصودش را مخاطبانش نفهم

 حال که در لرآن آمده، بازتاب دهنده مراد متکلم نبوده باشد؟ ارد،ند یلیدل دند،یفهم یزبان و متن مربوط  م

 نکونام

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 زیمجدد بر جناب دکتر نکونام عز سالم



 .ستین یچاره ا ایمکررات است لکن گو یتکرار پاره ا هرچند

هستند که زبان لرآن در آن شکل گرفته  یفرهنگ ی. همه لالبهاستندین دانیجاو كیحما چکدامیه دیکه آورده ا ییمثالها -1

مانند را ذکر نفرموده  یبشر پنهان م یعیطب یازهایؼبار ن ریکه ز اتیجهان و ح یبیؼ كیو حما یاخالل كیاست. چرا حما

 ،یانسان اتیح یو استثنائ یارزش ذات ،یشعور بر سراسر هست تیحاکم ن،حساب و کتاب و مالک داشتن جها لیاز لب دیا

موجود سرکش و حد ناشناس  نیخضوع ا یحد الل طیما در عالم و.... که شرا یثبت و ضبط همه کردار اراد ،یجاودانگ

 است؟ متیدر برابر حم

تواند  یبتوان آنها را دانست. از کوزه همان تراود که در او ست. بشر نم دیکرد اول با انیرا ب یمیبتوان حما نکهیا یبرا -4

 نگاه مؤمنانه است. نیآنها ست. ا انیرا کشؾ کند لذا عاجز از ب یانسان اتیمورد حاجت ح دانیجاو كیهمه حما

به  ازیاختالؾ نظر ندارم. ن یمن با جنابعال نجایبه مخاطبانش هست. ا یالبته که متن لرآن بازتاب دهنده مماصد اله -3

است که من خودم را هم  نی. من همه آنها را لبول دارم. اختالؾ ما بر سر ادیکه در بند سوم آورده ا ستین ییاستداللها

را لبول  نیدانم. شما ا یابن مسعود م یبرا یرا متفاوت با مماصد اله ودمخ یبرا یدانم و مماصد اله یمخاطب لرآن م

 .دیندار

 .میکند که من و شما مشترکا لبول ندار یذکر م ینظر یبرا یفاسد یبند چهار تال -2

 خیتار انیهمه انسانها تا پا یمن معتمدم خداوند برا ،یاست. برخالؾ جنابعال 5بند  نیهمه بحث ما متمرکز در هم -5

روشن  یلب از لالب استخراج کنند. جنابعال کیروشمند آن سخنان را با تفک دیتوانند و با یدر لرآن گفته و آنان م یسخنان

 ممکن است والع نشده. هماگر  ایممتنع است  یزیچ نیکه چن دییبفرما

از جمله  طیکرده است. انسانها در خور شرا هیدر آن جمالت تعب ییامهایانسانها پ یفرموده و برا یجمالت یمتکلم اله -6

 ینه ضعف یدارد؟ نه لؽز است نه لسان اجنه نه چشم بند یرادیکنند. چه ا یدرک م یاز آنها را تا حد یخود لدر یتهایظرف

کار را بکنند. فرض انحصار مخاطب در مشافهان را کنار  نیاز ا یحد توانند یدست هم م رهیچ بانیمتکلم. اد هیدر ناح

 شوند. یبالموضوع م دیفاسدها که فرموده ا یتال نی، تمام ا دیبگذار

 ؾیکمال ارادت و سپاس از حوصله شر با

 واله نیحس

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 فاضل جناب دکتر واله برادر

 کنم: ی. چند نکته عرض مدیشو یملول نم نجانبیا یها ییکه از پرگو سپاسگزارم

که فمط در لرآن آمده باشد. اگر شما  ستین یزیچ یبیؼ كیو حما یاحکام اخالل رینظ د،یخواند دانیوجا كی. آنچه که حما1

در آنها هم آمده  نیمضام نیا رایدارد؛ ز یانیکه کتاب ممدس هم اعجاز ب دیلبول کن دیبا د،ینام یم یانیرا اعجاز ب نهایا

 یدر حال نیاست. ا یانیاعجاز ب یدارا زیمثل معراج السعاده ن یکتاب عاد کی یحت ایکه نهج البالؼه و  دیلبول کن ایاست. 

 .دیمتصؾ ساز یانیاست که آنها اثر بشرند و لذا در توان بشرند؛ نه خارج از توان بشر که شما آن را به اعجاز ب



است که شما آنها را لالب  ییزهایهمان چ لیاز لب زیمتشخص و بهشت و جهنم ن یمثل حساب و کتاب و خدا ی. مموالت4

که از آسمان و  ستین یزیاست و چ یالوام سام خیبرخاسته از فرهنگ و تار ینیمضام نیچون چن د؛یدینام یفرهنگ یها

 آمده باشد. بیؼ

 یاله ریکه ؼ یانیدر اد د،یخوان یم دانیجاو كیآنچه را که شما حما م،ینباش یسام یفرهنگ یلالب ها ری. ما اگر اس3

جهت، حساب جداگانه باز  نیلرآن از ا یلذا چه جهت دارد که برا م؛یابی یهم م یو هند ینیچ انیشود، مثل اد یمخوانده 

  ست؟که مخاطب آن همه بشر تا ابد ا مییو بگو میکن

عمل و . میرا در درون خود دار دانیجاو كیما حما م،یخود ندار رونیاز ب یبه خطابات یازین چیما ه م،یی. اساساً، چرا نگو2

 یایچون رؤ یپس از مرگ را در حاالت اتیمثل ح یبیؼ كیاست و للب و روح ما حما یفطرت ما منبع احکام اخالل

وجدان و فطرت و عمل درون  یبشر مخاطب ندا یهمه انبا م،ییبگو هک ستیبهتر ن ایکند. آ یصادله و عالم خلسه درک م

عمل و فطرت و للب و درون  نیاز هم یکتاب ها نیاز خودشان ندارند؟ و ا رونیبه کتاب ب یحاجت چیخودشان هستند و ه

 است؟ دهیانسان ها تراو

مخاطب  د،یکه بگو دیکن یمعرف دیتوان یاست. کدام زبان شناس را م یبحث زبان شناخت کیمتن  کی ی. مخاطب شناس5

 یتا ابد است؟ زبانش که عرب تین تمام بشرشود، مخاطب لرآ یلرآن دانسته م یبشر تا ابدند؟ از کجا یلرآن، همه ابنا

که تمام بشر را تا ابد مخاطب  یعبارت چی. در لرآن که هکند یکه از منطمه حجاز و اطرافش تجاوز نم نشیاست. مضام

زمان  نهیو چهار سوره خطاب به مردم مد ستیو ب شی. نود سوره لرآن که خطاب به مشرکان لردیابی یساخته است، نم

ابد  تا تیمخاطب لرآن تمام بشر د،ییفرما یم یو زبان شناخت ینازل شده است. حال بر اساس کدام شاخص متن)ص( امبریپ

 است؟

 تیمخاطب لرآن باشد، چرا مخاطب کتاب ممدس را تمام بشر تیتمام بشر دیکه متکلم لرآن خداست، با نی. اگر به استناد ا6

و در آن  ستیکتاب ممدس به زبان خدا ن د،ییاهل کتاب خداست. اگر بفرما لرآن و اعتماد حیبه تصر زیمتکلم آن ن د؟یدان ینم

 د؛یگو ی)ص( سخن مامبریکه با پ ستیخدا ن نیهرگز ا زیطور است. در لرآن ن نیاز خدا نمل شده، لرآن هم هم یسخنان

مشرکان و اهل کتاب و  و انیمثل فرشتگان و جن گریاز افراد د یاریاز خدا هم نمل سخن کرده، چنان که از بس یبلکه کس

 نمل سخن کرده است. زیمسلمانان ن

 نکونام

 ارادت

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا  به

 تکرار.  یتان برا ادیو تشکر از حوصله ز زیسالم بر جناب دکتر نکونام عز با

 مالحظات را دارم: نیا ر،ینکات اخ درخصوص

 دانیجاو كیهم مانند لرآن مشتمل بر حما یرسامیو ؼ یکتب ممدس سام گرید دییفراما یتا چهار م کی یدر بندها -1

اعجاز لرآن  یادعا نف نی.  ادیرا به آنها هم توسعه داده ا یانیدامنه اعجاز ب د،یدار یباور نیهستند.  اگر والعا شما چن



دانند بلکه  یرا معجزه و کتاب خدا نم دیعهد جد انیحی. البته خود مسستا گریممدس د یبلکه اثبات اعجاز کتابها ستین

 دانند. یدست نوشته مؤمنان متاخر م

 است: نیا یبلکه رد اعجاز لرآن است. صورت استدالل جنابعال ستین میتعم نیا یلصد جنابعال لکن

 اند. دانیجاو كیهم مشتمل بر حما گریممدس د یکتابها        -

 داشته باشند یانیهم اعجاز ب گریممدس د یکتابها دیدارد با یانیلرآن اعجاز ب دان،یجاو كیاشتمال بر حمااگر بخاطر    -

 تواند نوشته بشر باشد )ممدمه نامصرح( یداشت نم یانیاعجاز ب یاگر کتاب        -

 ستندینا مصرح( لذا معجزه ن هینوشته بشر اند )ممدمه متسالم عل گریممدس د یلکن کتابها        -

 ندارد یانیپس لرآن هم اعجاز ب        -

از  ییکنم. اما بخشها ینکرده ام لذا ردا و اثباتا اظهار نظر نم سهیآنرا مما نیممدس را نخوانده ام و مضام یهمه کتابها من

 یگفتارها میدک نمل لول مستمان یو نواب او ست و جز تعداد انیو حوار یسیاربعه را خوانده ام. سرگذشت ع لیاناج

آنمدر  ییما دارد. لسمتها اتیمنسوب به بودا لرابت فراوان با لرآن و روا اراز آث یاش لصه است. بخش بزرگ هیبم ح،یمس

دارند. اگر  مانیا زیگفته ن نیشیپ امبرانیکه خداوند با پ یترجمه هم اند. مؤمنان به لرآن به تمام سخنان ییاند که گو هیشب

بلکه مثل لرآن هستند من نظر کارشناسانه  ستندین لیمثل انج گریممدس د یکتابها یمحتوا دییفرما یکارشناسانه م یجنابعال

 آنها نوشته بشر اند؟ دییفرما یپرسم چرا م یاما م رمیپذ یشما را م

 لرآن تراوش ذهن دمحم است؟ مییرا نگوو چ م؟یدار یبه سروش آسمان یازی: چه ندییفرما یدر بند چهارم دو نکته م -4

بالها را  نیحاکم ساختن عمل. بزرگتر یکمک کار بشر است برا یکند. وح ینم تیکفا زیؼلبه بر ؼرا یبشر برا خرد

 یسرکش خود بوده اند و ندا الیکه برده ام یبر سر جوامع آورده اند؛ خردمنداِن بعضا نابؽه ا وانگانیخردمندان و نه د

رخ داده است. چون سوء  تیبشر هیعل اتیجنا نیهم بزرگتر نیبه نام د دییا عامدا سرکوب کرده اند. لطفا نگووجدان خود ر

 کاهد. یگوهر گرانمدر زشت است اما ارج آنرا نم کیاستفاده از 

 نیبه خطا کنم. ا یرم ایکنم  بیرساند تکذ یسخن خدا را به او م یادعا که فرشته ا نیکه دمحم را در ا نمیب ینم یلیدل

و اثباتش  یبه نف یراه چیاما ه ستین یدهد صادلانه خطا کرده باشد منتف یرخ م شیآنچه برا حیاحتمال که دمحم در توض

 دهم.   یهدرنم اهیسنخود  افتنی یوجود ندارد. لذا ولتم را برا

 یمن برا یبرون متن لیست. دل یامکان یدانم که اتفال یخود را در لرآن مسلمان بودن خود م افتنیعلت مخاطب  -3

را که  یدمحم بن عبد هللا لرآن نکهیآور از ا نانیاطم یخیمخاطب بودن در لرآن برهان نبوت عامه است به انضمام شواهد تار

دادن  بیفر ینکرده اند برا یمجموعه را سرهم بند نیکالش حمه باز ا تمش کی یعنیآورده است.  میدار اریاالن در اخت

به  دهیمن خطابات عد یادعاها را کرده و جان بر سر آنها گذاشته اند. شواهد درون متن نیا یدرستکار انیاستگومردمان. ر

.  مانیشناخت به ا یکه م ینماط نیمعاصرش در دور دست تر یاز همه انسان ها امبریهمه ناس است به انضمام دعوت پ

 یبحران چیزبان لرآن ه خمندیتار  یلالب فرهنگ هیذا از ناحخودم حل کرده ام ل یلب و پوسته را برا یساز کسانیمشکل 

رود اصل  یگزافه را که م یو مساله احکام فمه گریمماصد د یرا برا نیکند. مساله سوء استفاده از د یبروز نم میبرا

 حل کرده ام.   یگریو طور د لیمردمان را بر باد دهد تحل مانیا

 یداشته اند به نظرم حواش ییباب چه را نیدر ا نیبوده و صحابه و تابع یچ یوح ندیبوده و فرا یک یواسطه وح نکهیا  -2

ندارد گرچه  اتیدر فهم ما به عنوان مؤمنان از آ یادیز ریو اگر هم حل شود تاث یست و بعضا حل و فصل ناشدن

. مطالعه یاساسا ناممکن است و انحراف  یوح یدارشناسی. پداشدداشته ب خیو تار کیدر حوزه آنتروپولوژ ییدستاوردها



تفاوت دارد. من االن در  ینیاسالم با همه ابعادش ممکن است اما با فهم مؤمنانه متن ممدس و سنت  د دهیفارؼدالنه پد یعلم

 کنم. یکار م یدوم نیپلیسید

 اتیآ یمعنا کیو تفک یت الهخاتمه دهم: سخن ما بر سر تعدد مخاطب و تعدد مرادا ضمیپرسش به عرا نیبا ا دیده اجازه

دهد  ینشان م یا هیبحث حاش نیبه ا یورود جنابعال ای" اشاره کردم. آیانیاز مراد خداوند بود. من استطرادا به "اعجاز ب

تا به  میزیو از جر الکالم بپره میمساله واحد تمرکز کن کی یبر رو ستین هترب ایآ م؟یفارغ شده ا یکه از آن مساله اصل

 م؟یکن شرفتیپ ینمطه ا

 لیپوزش از تطو با

 واله نیحس

@Dr_nekoonam 

[Forwarded from لرآن یِ ا هیال ِرسهیتفس ])جعفر نکونام( 

 نام خدا و با سالم به

 فاضل جناب دکتر واله برادر

 کنم: یتشکر از نکات ارزشمندتان، چند نکته را عرض م ضمن

که مسلط  یمرتض دیچون لرآن داشته باشد. س یانیتواند ب یبشر نممعنا انصراؾ دارد که  نیدر ا «یانیاعجاز ب» ری. تعب1

 کنم. یدر آن مالحظه نم یاعجاز چیو ه ابمی یم یمتون بشر ؾیمن لرآن را در رد د،یگو یعرب بوده است، م اتیبه ادب

 ،یبیؼ كیو حما یجاودان احکام اخالل كیحما انیب یعنیکه آن  دیو فرمود دیکرد یانیکه شما از اعجاز ب یفیتعر نیا ی. حت4

بار در لرآن آمده  نیاول یکه برا ستین یزیچ كیحما نیا انیب رایکه بتوان آن را معجزه دانست؛ ز ستین یزیچ زین نیا

هم سابمه داشته باشد و  یزیچ کی یخورد و ولت یهم به چشم م یمتون بشر رد یدر کتاب ممدس و حت كیحما نیباشد. هم

 شود. یم یبه چشم بخورد، معجزه بودنش منتف یهم در متون بشر

را مؤمنان متأخر  دیعهد جد ند،یگو یدرست است که م -مشاهده کردم  یسنت انیحیمس ی. آن طور که من در نوشته ها3

 یدارد؛ لذاست که عرض کردم، اگر تلم یو اله یانیکه آنها را خدا به آنان الهام کرده و منشأ وح ندیگو ی، اما م-نوشته اند 

که شما مخاطب کتاب ممدس هم  دیآ یالزم م د،یباشد، شما مخاطب آن هست شدهاز خدا صادر  یباشد که اگر کالم نیشما ا

و هم به  دیباش بندیهم به مندرجات کتاب ممدس پا دیتوان یچون شما نم د؛یآ یم شیباشد، تزاحم پ نیو اگر چن دیباش

 مندرجات لرآن.

که لرآن تراوش فکر حضرت  میگو یکنم؛ اما نم یمعجزه بودن متن لرآن را رد م یمرتض دی. البته که من مانند س2

 او الماء کرده است. یلوم اتیو ممتض تیبه آن حضرت متناسب با ظرف لیآن را جبرئ م،یگو یاست؛ بلکه م دمحم)ص(

است که  ینیدارد که لرآن عبارت از همان مضام حیمدس ندارد و اساساً خود لرآن تصربا کتاب م ی. لرآن هم چندان فرل5

شامل کتاب ممدس هم  د،یکه درباره لرآن صادر بکن یهر حکم نیشما از نظر مضام نیآمده بود. بنابرا «نیزبر اول»در 

که چون لرآن سخن خداست،  دییاگر بگو ایآمده، پس کتاب خداست  دانیوجا كیکه چون در لرآن حما دییشود. اگر بفرما یم

 خطاب به من است. زیکتاب خداست و آن ن زیکتاب ممدس ن د،ییبگو دیپس خطاب به من است، با



که  یدانیجاو كیحما نیتوان گفت که ا یکند؛ اما نم یم تیکفا زیؼلبه بر ؼرا یعرض نکردم که خرد بشر برا زی. من ن6

صادله و خلسه هم لابل  یایرؤ كیکنم، از طر یاست. من عرض م افتیلابل در اءینبا یوح كیفمط از طر د،ییفرما یشما م

 نیعمل و فطرت فرا بخوانند. در ا نیآمدند که به هم اءی)ع( انبیعلامام  انیاست که طبك ب نیاست. سخن من ا افتیدر

 نیبه سعادت لنگ بود. مگر ا لیبشر در ن تینبود، کم یآسمان یآمدند و کتاب ها ینم اءیتوان گفت که اگر انب یصورت نم

و همه  میهم بدان یصادله و چشم برزخ یایرؤ رینظ یباطن افتیو شامل هر در میو نبوت را توسعه بده یوح یکه معنا

را  انیتوان اد یصورت نم نی. در ادیایبر خدا الزم ن یعدالت یو ب یحکمت یتا ب میرا از آن برخوردار بشمار یالوام بشر

 اند. یو جز آنها اله یو هند ینیو چ یسام انیاعم از اد انیگفت که همه اد دیکرد؛ بلکه با میتمس یو بشر یهبه ال

مخاطب آن  یهر کس د،ییبگو دیپس با د،یاست که شما مسلمان هست نیعلت مخاطب لرآن بودن شما ا د،یی. اگر بفرما7

 دیتا ابد است؛ بلکه با تیمخاطب لرآن تمام بشر د،ییبگو د،یتوان یصورت نم نیدارد. در ا مانیاست که به آن ا یکتاب

 یکتاب ها گریاند و کذا د انیهند شادهایو مخاطب اوپان انیحیمخاطب لرآن، مسلمانان و مخاطب کتاب ممدس، مس د،ییبگو

 .ینید

برهان و شواهد  نیاست، ا یخیبرهان نبوت عامه و شواهد تار د،یکه مخاطب لرآن ا نیشما بر ا لیدل د،یی. اگر بفرما8

 تا ابد مخاطب لرآن اند؟ تیکه ثابت کند، همه بشر دیاوریب دیتوان یرا م یخیمخدوش اند. کدام برهان و شاهد تار یخیتار

شده؛ اما مخاطب آن فمط عرب  یاست که به حضرت دمحم)ص( وح ی. البته لرآن را حمه بازان نساخته اند؛ بلکه کتاب9

 .دیستیکه در آن عصر و مصر ن ییشماحجاز معاصر آن حضرت است؛ نه 

که در لرآن،  دیاورینمونه اش را ب کیدر لرآن است که به همه ناس است. شما  یا دهیخطابات عد د،ییفرما ی. شما م19

 همه ناس تا ابد را مخاطب ساخته باشد.

سند  کیه است. شما نماط دعوت کرد نیمعاصرش را در دور دستر ی)ص( همه انسان هاامبریپ د،ییفرما ی. شما م11

 یخود دعوت کرده باشد. نامه ها نینماط بودند، به د نیو هند و مانند آنها را که در دورتر نیمردمان چ شانیکه ا دیاوریب

 .ستیالعرب و اطراؾ آن است و هرگز به مردمان دوردست ن رةیمربوط به جز ینمل شده، همگ شانیکه از ا یدعوت

 دیمخاطبان لرآن آورده ا تیاثبات عموم یاست که شما برا یکنم، تمام مباحث من بر محور نمد ادله ا ی. من احساس م14

 مستمل از مراد خداوند است. اتیآ یکه معنا دیداشته ا انیب ایمتعدد است و  یکه مرادات اله دیفرموده ا ای

 نکونام

 ارادت
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