اولــــــیــــــــن نـــــــــــشــــــــریۀ رد الحـــــــادی در جݠهــــــــان بهزبـــــــــــان فــــــــارسی • ســـــــــــال یکم • شمارۀ یـــــــــــــکم • آذر۱۳۹۹هــــــــــــــجــــــــــــریخورشــــــــــــــیدی

گاهنامۀ رد الحادی دانشگاه کردستان

اسـالمهـراســـی بهوقت کرونا؛
ّ
وقـــــــتــــی شـــــیــــ ـ ـطـ ـ ــان م ـ ـیغـ ـ ــرد!
پروندۀ ویژه:

صفحۀ ۶

نظرسنجی «گَمان»؛ دروغی خوشایند

بـــــرای دشـــــمـــنـــــان اســـــالم

صفحۀ ۲۶

فــــــلــــــــســــــفــــــــۀ
عـــلــــم

صفحۀ ۱۲

قــــــــــــــرآن چـــــــــــــــــگــــــــــونـــــــــــــــــه

کتـــــــابــــــــــــــی اســــــت؟

صفحۀ ۲۱

گاهنامۀ رد الحادی دانشگاه کردستان

سال یکم • شمارۀ یکم • شمارۀ پیاپی • ۱ :آذر۱۳۹۹

صاحب امتیاز :کانون معراج دانشگاه کردستان
مدیرمسئول و سردبیر :یاسین شبانی
محمدعزیز فتحی
آیت غالمی

اعضای هیئتتحریریه

دکتر عبدهللا رسولنژاد
دانا مهرنوس

نوید نوریتلخاب
مروان عامری

هدایت رمضانی

مبین اقبال

فرامرگ

روژان احمد

فاطمه ابراهیمنجات

طراح گرافیک ،ویرایشگر تصاویر ،طراح جلد و صفحهآرا :نوید نوریتلخاب
ویراستاران

یاسین شبانی

محمد بهیادسیار

نوید نوریتلخاب
نشانی :سنندج ،بلوار پاسداران ،دانشگاه کردستان کد پستی66177/15175 :
تماس در فضای مجازی :تلگرام@Ya_Shabani :
شبکۀ اجتماعی :تلگرام@Nasl_e_Now :

چرا باید با «نسل نو» من هم همراه شوم؟
جهانــی «یونســکو» باســواد
مطابــق تعریــف ســازمان
ِ
کســی اســت کــه بتوانــد بــا اســتفاده از خواندههــا و
آموختههــای خویــش ،تغییــری در زندگــی خــود ایجــاد
کنــد .بنابرایــن هرکســی کــه بتوانــد دانــش خــود را در
زندگــی ،عملــی کنــد ،باســواد اســت.
دانــش و اطالعــات امــروزۀ اکثــر مــا در حوزههــای
مختلــف علمــی ،مثــل زیستشناســی ،کیهانشناســی،
زمینشناســی ،فیزیــک ،تاریــخ ،علــوم قرآنــی ،تزکیــه،
نحــوۀ برخــورد بــا فضــای مجــازی و ...پاییــن اســت
و تاکنــون نتوانســتهایم انــدک اطالعــات خــود را بــه
مرحلــۀ عمــل برســانیم .مــا بهعنــوان افــرادی باســواد
بــرای عملیکــردن دانــش خودمــان ،ابتــدا بایــد بــرای
رفــع کاســتی در ایــن زمینههــا بــا همراهــی همــۀ مــردم
قدمبهقــدم از مرحلــۀ انفعــال بهســمت فعالیــت مثبــت
حرکــت کنیــم .آمادهایــد؟!
مــا در نشــریۀ تخصصــی «نســل نــو» میخواهیــم تــا
نســلی فعــال در همــۀ زمینههــا پــرورش دهیــم؛ نســلی
کــه در پــی بازشناســایی خــود اســت ،گذشــتۀ خــود را
میشناســد ،از حــال بــرای گســترش علــم اســتفاده
میکنــد و بــرای آینــده برنامهریــزی میکنــد .بلــه! مــا
میخواهیــم یــک «نســل نــو» بســازیم.
با ما در ساختن یک «نسل نو» همراه باشید!

داســتان ایــن جلــد بــه ماجــرای توهیــن نشــریۀ شــارلیابدو بــه ســاحت مقــدس حضــرت محمــد
مصطفــی؟مص؟ برمیگــردد کــه در چنــد مــاه پیــش اتفــاق افتــاد و هنــوز هــم اتفاقــات آن ادامــه
دارد.
سعدی؟حر؟ قصیدهای دلانگیز و مشهور دربارۀ ایشان سروده است که بیت اول آن میگوید:

ماه رفوماند از جمال ممدح

رسو نباشد هب اعتدال ممدح

جلــد ایــن شــمارۀ نشــریه را نیــز از ایــن بیــت بســیار زیبــا الهــام گرفتهایــم و بهنــام پیامبــر
رحمــت؟مص؟ و نــام مبــارک باریتعالــی مزیــن کردیــم تــا فالــی نیــک باشــد بــرای آغــاز نشــریۀ
نســل نــو.

با ما همراه باشید...

فهرست

سرآغاز��������������������������������������������������������������������������������������������������۴

سخن سردبیر�����������������������������������������������������������������������������������������۵
 پروندۀ ویژه

غرد!�����������������������������������۶
اسالمهراسی بهوقت کرونا؛ وقتی شیطان می ّ

 کافۀ دانش

فلسفۀ علم ������������������������������������������������������������������������������������۱۲
از زمینمرکزی تا ستارهشناسی نوین ���������������������������������������������������۱۴

منطق؛ گام اول برای آشنایی با فلسفه �������������������������������������������������۱۵
 بوستان ادب

آداب گفتوگو ��������������������������������������������������������������������������������۱۸

خورشید تیرۀ جاهلیت����������������������������������������������������������������������۱۹
 از دیروز تا امروز

تاریخ ،تمدن و ّ
هویت ما�������������������������������������������������������������������۱۹

 شاهراه حقیقت

قرآن چگونه کتابی است؟������������������������������������������������������������������۲۱

 حیات نوین

نظرسنجی «گَمان»؛ دروغی خوشایند برای دشمنان اسالم ���������������������۲۶

q
ْ
آمـوزش ریشـهای بـه درازای تاریـخ بشـریت دارد .بشـر از زمـان ظهـورش تـا امـروز همواره

بهدنبـال کسـب دانـش اسـت؛ دانشـی کـه بشـر نیازمنـد اسـت آن را بـه خـود و دیگـران انتقال
دهـد ،نـه اینکـه صرفـا ً آن را در ذهـن بارگـذاری و بعـدا ً
آمـوزش
بـا
جـز
کار
ایـن
کنـد.
فرامـوش
ِ
کاربردی تحقق نمییابد .آموزش کاربردی ،در پی آن است ضمن انتقال مطالب و مفاهیم،
مخاطب را وادارد تا مطالب را ابتدا یادگیرد و سپس آن را برای خود و دیگران بازگویَد .این
نویـن «یادگیـری
شـیوۀ
و
رود
فراتـر
تکـرار»
–
«حفـظ
سـنتی
قالـب
از
خواهـد
ی
م
آمـوزش
نـوع
ِ
ِ

– عمـل» را تثبیـت سـازد .عمـل در ایـن اصطلاح نـه بهمعنـای اینکـه «چیـزی سـاخته شـود»،
بلکـه بهمعنـای «اسـتفادۀ مطلـب یادگیریشـده در زندگـی خـود» اسـت؛ طـوری کـه در ادامه،
همیـن رونـد ،باعـث تغییـرات کاربـردی در زندگـی فـرد ،خانـواده ،اطرافیـان و دوسـتان خواهـد

شـد« .نسـل نـو» اولیـن نشـریه بهزبـان فارسـی اسـت کـه در نظـر دارد در میـان مـردم اعـم از
کـودک تـا میانسـال و از جـوان تـا پیـر در جامعـه ،آمـوزش کاربـردی را تحقـق عملـی ببخشـد.
در نشـریۀ «نسـل نـو» شـما ضمـن آمـوزش کاربـردی ،یـاد میگیرید چگونه بهصورت ریشـهای
بـه مطالـب بنگریـد و آنهـا را واکاویـد« .نسـل نـو» ضمـن بیـان منصفانـه و رعایـت اصـول

آکادمیـک (دانشـگاهی) در آمـوزش مطالـب ،در نظـر دارد مخاطـب را در زمینههـای مختلـف
فـردی ،اجتماعـی و فرهنگـی آگاه کنـد و او را بـا علـوم زمانـۀ خویـش آشـتی دهـد« .نسـل نـو»

نسـل نـو اسـت؛ پـس در سـاختن یـک
یـک
فکـری
هـای
ن
بنیا
تثبیـت
و
ریـزی
ه
پای
جهـت

ی
گامـ
ِ
نسـل نـو بـا مـا همراه باشـید.

«هیئت تحریریۀ نشریۀ نسل نو»

یاسین شبانی
سردبیر نشریۀ نسل نو

زندگـیْ مسـیر بالندگـی آدمـی اسـت؛ مسـیری کـه بایـد بـا براهیـن و دالیـل درسـت مزیّـن گـردد؛

وگرنـه همیـن مسـیر موجـب گمراهـی و سـردرگمی او میشـود .آیـا آدمـی میتوانـد بـه ایـن بالندگـی
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ّ
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رسـیدن به
برسـد؟ هللا متعـال میفرمایـدِ ﴿ :ليه ِلـك مـن هلـك عـن ب ِين ٍـة ويحيى مـن حي عن ب ِين ٍة﴾ بنابراین
ِ

بزرگـراه حقیقـت یـا مسـیر ضاللـت بایـد بـا دلیـل و حجـت و برهـان باشـد .بـرای تحقّـق ایـن مقصـود

باید آدمی ،محقق و جستوجوگر باشد تا دالیل و براهین را ببیند و توانایی تمییز دالیل و براهین
درسـت از نادرسـت را پیدا کند .قطعا ً پرورش چنین انسـانی جز از طریق آموزش درسـت و اصولی

آموزشیپژوهشـی احسـاس نیاز
ای
ه
نشـری
به
که
بود
قبل
سـال
یک
حدود
بود.
نخواهد
پذیر
ن
امکا
ْ

میکـردم و در پـی آن بـودم تـا بتوانـم گامـی هرچندکوچـک ،امـا مؤثـر بـرای بازنگـری در مبانـی فکـری
ایـن نسـل نـو بـردارم و بدینوسـیله هـم مبانـی فکـری ایـن نسـل را بازسـازی کنیـم و هـم مسـیرهای
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ُ
صـواب را از ناصـواب تبییـن کنیـم﴿ :و ِلتسـت ِبين س ِـبيل المج ِر ِميــن﴾ الحمدللـه کـه توانسـتم بـا شـماری

از افـراد دلسـوز کـه بـدون چشمداشـتی بـا مـا همـکاری میکننـد ،بـه ایـن نیاز اساسـی که بازشناسـی

اصـول گمشـدۀ انسـان بـه اوسـت ،جامـۀ عمـل بپوشـانم و و باهـم بـه ایـن مهم پـی ببریم:

کس
ص
ی
خ
ک
ره ی و دور ماند از ا ل و ش

ص
ی
خ
ج
باز وید روزگار و ل و ش

۳

پانوشت:
« .1بدینوسـیله آنان که گمراه میشـوند ،با اتمام حجّت بوده و آنان که راه حق را میپذیرند ،با آگاهی و دلیل آشـکار

باشد( ».انفال)۴۲ ،

« .2تا راه [نادرست] گناهکاران و مجرمان پیدا و نمودار گردد( ».انعام)۵۵ ،
 .3دفتر اول مثنوی ،سرآغاز

• شــــمـــــــارۀ اول •
• آذر• ۱۳۹۹
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اثر استاد رضا بدرالسما ،بعد از هتکحرمت پیامبر ا کرم؟مص؟

اسالمهراسی بهوقت کرونا؛
ّ
وقتی شیطان میغرد!
هیئتتحریریۀ نسل نو

 مقدمه
روز ۱۲شــهریور ۱۳۹۹خبــری عجیــب و نفرتانگیــز
پخــش شــد« :مجلــۀ شــارلیابدو کاریکاتورهایــی را کــه
ســال ۲۰۱۵میــادی پخــش کــرده بــود ،دوبــاره چــاپ
کــرد!» تیتــر ایــن کاریکاتورهــا هــم ایــن بــود« :تاریــخ را
نمیتــوان بازنویســی یــا پــاک کــرد ۱».انتشــار دوبــارۀ
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ایــن کاریکاتورهــا بــا محاکمــۀ متهمــان حــوادث
خشــونتآمیز ســال  ۲۰۱۵همزمــان بــود .رادیــو فــردا از

جلد مجلۀ هتا ک «شارلیابدو» که در روز

«میخواهنـــد نور (آئین) خدا را با دهانهایشـــان خامـــوش گردانند ،ولی خدا قــول ایــن مجلــه گفتــه بــود« :شــارلی ابــدو در ســرمقاله
نـــور (آئیـــن) خـــود را کامـــل میگردانـــد ،هرچند که کافران دوســـت نداشـــته روز سهشــنبه  ۱۱شــهریور خــود نوشــت هــر چنــد از زمــان وقــوع حملــه مســلحانه از چــاپ این

باشـــند( ».صف)۸ ،
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ّ
عذابا م ِهينا> «کسانی که خدا و پیغمبرش را (با کفر و الحاد و سخنان ناروا)

۱۲شهریور۱۳۹۹منتشر شد.

کاریکاتورهــا پرهیــز کــرده ولــی انتشــار مجــدد آنهــا بــه مناســبت شــروع محاکمــه مهاجمــان را
ضــروری میدانــد و تنهــا دلیــل آن 'تــن نــدادن بــه بزدلــی سیاســی و روزنامهنگاری' اســت».

۲

درســت خواندیــد!دلیــل انتشــار وقیحانــه و گســتاخانۀ ایــن کاریکاتورهــا را «تننــدادن بــه

بزدلــی سیاســی» گفتــه اســت؛ امــا آن بزدل ـیای کــه ایــن مجلــۀ شــیطانی گفتــه اســت،
ً
آزار میرسانند ،خداوند آنان را در دنیا و آخرت نفرین میکند (و از رحمت معلــوم نیســت دقیقــا چــه ماهیــت و کیفیتــی دارد! تاجاییکــه اطــاع داریــم ،مســلمانان

خود بینصیب میگرداند) و عذاب خوارکنندهای برای ایشان ّ
بیند».
ی
م
ه
تهی
در همهجــای جهــان زیــر فشــارها و تبعیضهــا و جنایتهــای متنوعانــد! حتــی در همین
(احزاب)۵۷ ،
فرانســه زنــان مســلمان بهدلیــل حجابشــان آزار میبیننــد یــا از حجــاب دریــغ میشــوند.

عالمه محمدبشیر ابراهیمی؟حر؟ ،اصالحگر الجزایری معاصر ،فرمودهاند:

«مــــــا بــر ایــن بــاور هستــــــیم کــه

فــرانــــســـــه بـ ــزرگت ـ ـ ــریـ ـ ـ ـ ـ ــن
دشـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ــام اســت».
مجموعه آثار ،ج ،۲ص.۳۴۰

 شرح ماجرا
بعــد از انتشــار کاریکاتورهــای هتاکانــۀ پیامبــر اکــرم؟مص؟ در ســال ۲۰۱۵میــادی و
حــوادث پــس از آن ،امســال محاکمــۀ متهمــان ایــن حــوادث آغــاز شــد و نشــریۀ شــیطانی
«شــارلی ابــدو» بــا وقاحــت تمــام ،دوبــاره آن تصاویــر مضحــک را چــاپ کرد! بعد از انتشــار
دوبــارۀ ایــن کاریکاتورهــا خبــر رســید کــه بــه مقــر ســابق ایــن مجلــه حملــه شــده اســت و
 ۲نفــر نیــز زخمــی شــدهاند .مقامــات فرانســه هــم گفتــه بودنــد کــه  ۷نفــر در ارتبــاط بــا

ایــن حملــه بازداشــت شــدهاند .انتشــار کاریکاتورهــا بــا ســوزاندن ذلیالنــۀ قــرآن کریــم در علیــه اسالمهراســی فرانســه بــه راه انداختنــد« ،تحریــم محصــوالت فرانســه» بــود .از
ً
دانمــارک تقریبــا همزمــان بــود .ایــن اتفاقــات باعــث دمیدن دوبــارۀ روح همگرایــی و اتحاد دمدســتیترین کاالهــای فرانســوی مثــل خــودکار بیــک ،کــه در ایــران بهوفــور وجــود دارد،
تــا صنایــع بــزرگ فرانســوی ،مثــل صنایــع توتــال جــزء کاالهــا و محصــوالت

بــه مســلمانان علیــه ایــن اعمــال وحش ـتافکنانه شــد.

تحریمــی قــرار گرفتنــد.

امــا اتفاقــات کاریکاتورهــا بــه همیــن جــا ختــم نشــد و ادامــه پیــدا کــرد .ســاموئل

َ
درس آزادی بیــان (؟) کاریکاتورهــای توهینآمیــز
کالس
ـر
ـ
س
ـوی،
ـ
فرانس
ـم
ـ
معل
ـی،
ـ
ت
پ
ِ
ِ

چنــدی نگذشــت کــه وزارت خارجــۀ
فرانســه پیامــی در واکنــش بــه

پیامبــر؟مص؟ را بــه دانــش آمــوزان نشــان میدهــد و پیــش از نمایــش کاریکاتورهــا
دانشآمــوزان مســلمان را از کالس اخــراج میکنــد! چند روز بعد ،جوانی مســلمان

ایــن پویــش صــادر کــرد کــه

بهنــام «عبــداهلل ابویزیدویچانظــاروف» طــی اتفاقاتــی نشــانی او را پیــدا میکنــد و

در آن گفتــه بــود« :تندروهــا (؟)

معلــم کشــته میشــود.

مصاح   انوئل مکرون(هداههاهلل)
با شبکۀ الجزیره

خبــر بهقتلرســیدن معلــم چنــان در فضــای
رســانهای پیچیــد کــه خبرگــزاری
نمایشدادن
کاریکاتوری از
رسولاهلل؟مص؟ روی یکی
از ساختمانهای دولتی فرانسه؛
همانطوری که میبینید ،محل
نمایش با گارد مسلح فرانسه
حراست میشود!

یورونیــوز فرانســوی در بخــش
فارســیاش بهتنهایــی حــدود ۱۴
َ
ْ
خبر و گزارش از آن پراکند! ِامانوئل
َمکــرون ،رئیسجمهــور فرانســه،
ایــن حادثــه را «یــک حملــۀ تروریســتی

تحریــم محصــوالت فرانســوی را مطــرح
کردهانــد .درخواســتها بــرای تحریــم
بیپایــه و اســاس اســت .ایــن اقدامــات
و حملــه بــه کشــور بایــد بــه فوریــت متوقــف
شــود ۴».امــا پویــش تحریــم ادامــه یافــت.

اســامگرای آشــکار» وصــف کــرد؛

تحریــم کاالهــای فرانســوی زیــان بزرگــی بــه

حتــی ترامــپ ،رئیسجمهــور آمریــکا ،در

توئیتــرش بــا وصــف اقتصــاد فرانســه وارد خواهــد کــرد کــه در ادامــۀ مطلــب بــه آن خواهیــم پرداخــت.

«یــک شــرارت؛ حملــۀ شــرورانۀ تروریســتی اســامی» ایــن حادثــه را محکوم کــرد .مارین

کمــی بعــد مکــرون در برنامــهای تلویزیونــی بــا شــبکۀ الجزیــرۀ قطــر مصاحبــه کــرد

لوپــن ،رهبــر حــزب راســت افراطــی اتحــاد ملــی ،هــم گفــت ]...[« :اســامگرایی در حــال کــه مصاحب ـهای مهــم بــود .او ایــن بــار از مواضــع پیشــین خــود عقبنشــینی کــرد و راه
جنــگ بــا مــا اســت .مــا بــا زور باید آن را از فرانســه بیــرون کنیم ».بعد از ایــن اتفاق ،چندین عوامفریبــی را پیــش گرفــت .او در ایــن مصاحبــه گفتــه بــود کــه مســلمانان را درک میکنــد
نفــر از مســلمانان بهاتهــام ارتبــاط بــا آن بازداشــت شــدند؛ مکــرون اعــام کــرد
کــه «جمعیــت شــیخ یاســین» منحــل خواهــد شــد؛ مســجد

و معتقــد بــود کــه برخــی بــا نــام اســام دســت بــه اعمالــی اشــتباه میزننــد .او
گفتــه بــود« :مــا ضــد اســام کار نمیکنیــم؛ بلکــه ضداســامیت و
ضداســامگرایی کار میکنیــم ]...[ .مــن از کاریکاتورهــا

پانتــن در حومــۀ پاریــس ،پایتخــت فرانســه ،بســته شــد؛

حمایــت نمیکنــم؛ بلکــه از آزادی کاریکاتورهــا

یورونیــوز خبــر داد کــه مــردم فرانســه در محکومیــت

حمایــت میکنــم »]...[ .او عذرخواهــی نکــرد؛

ایــن اتفــاق راهپیمایــی بزرگــی برگــزار کردنــد؛. ...
مراســم تشییعجنازۀســاموئل پتــی بــا

بــا اینکــه واضــح اســت کــه او تأثیــر اقدامــات

حضــور خــود مکــرون برگــزار شــد .مکــرون

متقابالنــۀ مســلمانان را دیــده اســت.

در ایــن مراســم گفتــه بــود کــه از حمایــت

 حکم فقهی سابالنبی

از کاریکاتورهــا دســت نخواهــد کشــید!

۳

بعد از تشــییعجنازه ،رســانهها خبر دادند

از نظر قاطبۀ علما ،هم از تشــیع و هم

کــه کاریکاتورهــای موهــن پیامبــر؟مص؟

از اهلســنت ،کســی کــه بــه پیامبــر؟مص؟

روی یکــی از ســاختمانهای دولتــی

توهیــن کنــد ،اعــدام خواهــد شــد .وقتــی
َ
کــه عبــداهلل ابویزیدوویــچ ،ســاموئل پتــی را

فرانســه بــا ابعــاد بســیار بــزرگ بــه نمایــش

ُ
کشــت ،مســلمانان نســبتبه ایــن کار نظــرات

درآمده اســت و گارد مســلح فرانســه نیز از آنجا

مختلفــی ابــراز کردنــد .عــدهای معتقــد بودنــد

محافظــت میکنــد! ایــن اتفــاق باعــث شــد کــه

کاری کــه عبــداهلل کــرده ،بهتریــن کار بــوده اســت،

دامنــۀ واکنشهــا بــه اسالمهراسـ ِـی رســانهای فرانســه

تــا دشــمنان بداننــد توهیــن بــه پیامبــر؟مص؟ کار ســادهای

گســترش جهانــی یابــد و مســلمانان در سراســر جهــان علیه

نیســت .عــدهای هــم معتقدنــد کــه نبایــد ایــن عمــل خودســرانه
ایــن اقدامــات ،متحــد شــوند.
ً
انجــام شــود و بایــد مصلحتســنجی کــرد؛ چــون اوال فشــار روی مســلمانان زیادتــر
مقامــات ،علمــا و شــخصیتهای بســیاری از کشــورهای مسلماننشــین
ً
ایــن اقدامــات را محکــوم کردنــد .مســلمانان در کشــورهایی مثــل ســوریه ،یمــن ،ایــران ،خواهــد شــد؛ ثانیــا اجــرای حکــم مناقشـهپذیر اســت و در فرانســه حکومت اســامی وجود
فلســطین ،لبنــان ،بنــگالدش ،اندونــزی ســودان ،ترکیه ،افغانســتان ،پاکســتان ،ســومالی نــدارد تــا حکــم اجــرا شــود.
«حنفیه و حنابله و ابنتیمیه قائل به این هستند که

و ...تجمعــات اعتراضــی برپــا کردنــد .در عرض چند ســاعت در شــبکههای اجتماعی،
ً
مخصوصــا توئیتــر هشــتگ #إال_رســول_اهلل و چندیــن هشــتگ دیگــر در محکومیــت

دشــنامدهنده بــه پیامبــر؟مص؟

ایــن اقدامــات ،داغ (ترنــد) شــد .امــا مهمتریــن پویشــی کــه مســلمانان در سراســر جهــان

بعنــوان مرتــد محســوب میشــود

• شــــمـــــــارۀ اول •
• آذر• ۱۳۹۹
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پروندۀ ویژه

• اسالمهراسی بهوقت کرونا؛ وقتی شیطان میغرّد!

چــون دینــش را تغییــر داده و لــذا اســتتابه میشــود (از او میخواهنــد توبــه کنــد) و حکــم هیــچ مشــکلی نــدارد.
(اگــر توبــه کنــد) توبـهاش پذیرفته میشــود.

امــا شــافعیه  -آنچیــزی کــه ســبکی از آنهــا نقــل نمــوده  -بــر ایــن رأی هســتند  پاسخ به چند سؤال
کــه دشــنامدهنده بــه پیامبــر؟مص؟ شــامل ارتــداد و اضــاف بــر رده هــم هســت و

 .۱کشــیدن کاریکاتور در فرانســه پدیدۀ تازهای نیســت و در جامعۀ فرانســه این فرهنگ

دلیلشــان ایــن هســت کــه دشــنامدهنده ابتــدا کافــر شــده کــه مرتــد اســت و اینکــه پذیرفتــه شــده اســت؛ زیــرا جامعــۀ فرانســه ،الئیــک اســت و حتــی شــارلیابدو چندیــن
پیامبــر؟مص؟ را هــم دشــنام داده و هــر دو علــت در او جمــع شــده و هرکــدام از آنهــا کاریکاتور از مقدســات مســیحیان منتشــر کرده اســت و با واکنشهای خشــونتآمیز مواجه
موجــب کشــتنش میشــود.

نشــده اســت .چــرا مســلمانان کاریکاتــور پیامبــر؟مص؟ را توهیــن بــه ایشــان میداننــد؟

طبــق شــریعت اســام رســم تصویــر پیامبــر؟مص؟ حــرام اســت .حــال در نظــر بگیرید که
مالکیــه هــم تصریــح نمودهانــد کــه دشــنامدهنده بــه پیامبــر؟مص؟ اســتتابه
ً
۵
تصویــر بســیار مســخرهای از چهــرۀ مقدسشــان کشــیده شــده اســت! قطعــا واکنشهــای
نمیشــود مگــر اینکــه کافــر [اصلــی] بــوده و مســلمان شــود».
فقهــای امامیــه (اهلتشــیع) هــم معتقدنــد نبایــد از او توبــه درخواســت شــود و بایــد تنــد بــه ایــن موضــوع ،طبیعــی خواهــد بــود .خــود را در نظــر بگیریــم کــه اگــر کاریکاتــوری
ً
6
بســیار زشــت از پــدر یــا مادرمــان رســم کننــد ،واکنــش مــا نســبتبه آن چگونــه خواهــد
مســتقیما حکــم اعــدام بــر او اجــرا شــود.
بنــا بــر ایــن توضیحــات ،درمییابیــم کــه از دیــدگاه حنفیــان و حنبلیــان بایــد «فرصــت بــود .بهاحتمــال بســیار زیــاد خشــمگین خواهیــم شــد.
توبــه» بــه دشــنامدهنده داده شــود؛ زیــرا ممکــن اســت کــه فــرد هتــاک بهدالیلــی مثــل
عصبانیــت ،قرارگرفتــن در موقعیتــی خــاص ،فقــر و ...مشــکالت را بــه زمینوزمــان وصــل

 .۲مــا مســلمانان کشــیدن تصویــر پیامبــر؟مص؟ را توهیــن بــه ایشــان میدانیــم؛ امــا مــا

کــرده باشــد و بــه مقدســات بیاحترامــی کــرده باشــد و اگــر در موقعیتــی دیگــر قــرار گیــرد میدانیــم کــه خــود ایشــان و حتــی جــد بزرگوارشــان ،حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ،بتهــای
و اشــتباهش را گوشــزد کننــد ،ممکــن اســت کــه از توهینــش پشــیمان شــود .از دیــدگاه بتپرســتان را تخریــب کردنــد .آیــا ایــن کارهــا توهیــن بــه مقدســات پیــروان دیــن مخالــف
شــافعیان هــم حکــم مــرگ توهینکننــده ،بیچونوچــرا بــر او اجــرا خواهــد شــد.
البتــه مرجــع رســیدگی اصلــی بــه ایــن موضوعــات ،افــراد عــادی و عــوام نخواهنــد بــود؛

نیســت؟
این شــبهه را از خاماندیشــانی ،هم از مخالفان اســام و هم از مســلمانان ،میبینیم.

بلکه دادگاه اســت و راه شــکایت برای افراد عادی باز اســت و کســانی که از توهینکننده بایــد بــه ماجــرای ایــن دو بزرگــوار توجه کرد:
ناراحــت باشــند ،بایــد از راه قانونــی ،هتــاک را پیگرد کنند.

هنگامــی کــه پیامبــر اکــرم؟مص؟ به مکه وارد شــدند ،عفو عمومی اعالم کردند .ســپس

مســلمانان در خــارج از محــدودۀ حکومــت اســامی هــم میتواننــد از خــود دفــاع فوجفــوج از اهالــی مکــه بــه اســام گرویدنــد تــا اینکــه پیامبــر؟مص؟ بــا رضایــت کامـ ِـل اهالی
ُ
کننــد .ݚ
ماموســتا ســیدزکریا حســینی ،از روحانیــان مســجد قبــای ســنندج ،دراینبــاره مکــه بتهــای درون کعبــه را خــراب کردنــد؛ زیــرا اهالــی مکــه مســلمان شــده بودنــد! بعــد
از تثبیــت حکومــت اســامی هــم مطابــق اینکــه هــر حکومتــی طبــق اصــول خــود عمــل

نوشــتهاند:

«در حکومــت غیراســامی ،اگــر بــه مســلمانان آنجــا ظلــم میکنــد ،پیامبــر اکــرم؟مص؟ دســتور دادنــد تــا بتهایــی را کــه از زمانهــای دور عبــادت
شــود ،میتواننــد از خــود دفاع کننــد؛ چنانکه پیامبر؟مص؟ میشــوند ،نابــود کننــد .پــس ســه گــروه را به خــارج از مکه بــرای تخریب بتها فرســتادند.
ُ
ّ
ٰ
بــا مشــرکان مکــه در صلــح بــود و قــراردادی بــا آنهــا بســته دســتهای تحتفرمــان حضــرت خالدبنولیــد؟ضر؟ بتخانــۀ عــزی را نابــود و ســپس خــود
بــود .لــذا نتوانســت از ابوجنــدل و ابوبصیــر دفــاع کنــد عــزی ،طاغــوت بــزرگ قریــش ،را هــاک کردنــد .دســتۀ دوم نیــز بهفرماندهــی ســعدبنزید
و چــون آنهــا بــه ابوبصیــر و ابوجنــدل ظلــم میکردنــد ،اشــهلی بــت
ݚ
ماموستا سیدزکریا
َ َ َ
ُ
حسینی(حفظهاهلل)

آنهــا هــم فــرار کــرده و گــروه چریکــی تشــکیل دادنــد و
کاروانهای قریش را غارت کرده

مناه را تخریب کردند و طبق روایتی طاغوت مناه را کشــتند .دســتۀ
َ
ُ
ســوم نیــز بهفرماندهــی عمروبنعــاص؟ضر؟ بــت ســواع
را از میــان بردنــد و کلیــددار

و افرادشــان را میکشــتند».

بتخانــه نیــز همــان

7

جــا مســلمان شــد؛

البتــه اینجــا موضــوع دفــاع مســلمانان فرانســه از خودشــان بــه
کل جهــان اســام کشــیده شــد؛ یعنــی واکنشهــا بــه اهانتهــا ُبعــد

زیــرا دیــد کــه بــت،

جهانــی یافــت و نیــاز چندانــی بــه دفــاع خــود فرانســویان مســلمان از

هیــچ مقابلهبهمثلــی

خودشــان نبــود .کل جهــان اســام بــه دفــاع از شــخص پیامبــر؟مص؟

نکــرد و بهراحتــی خــراب
شــد.

برخاســت.

8

امــا دربــارۀ قتــل ســاموئل پتــی نکتـهای ریــز وجــود
دارد؛ اینکــه عبــداهلل ابویزیدوویــچ در اجــرای حکــم

تجمعات اعتراضآمیز
محکومیت اهانت به
رسولاهلل؟مص؟

دربــــــــــــارۀ حـــــــضـــــرت
ابراهیــم؟ع؟ بایــد گفــت کــه ایشــان
قصــد توهیــن بــه مشــرکان نداشــتهاند؛

دو قائــده را شکســت :یکــی مصلحتســنجی و دوم امــان.
ً
او اصــا مصالــح و نتایــج عملــش را ندیــده بــوده اســت یــا ندیــد

چنانکــه میبینیــم وقتــی کــه بتهــا

گرفتــه بــوده اســت؛ نتایجــی کــه باعــث فشــار بیشــتر روی مســلمانان شــد و دیدیــم و

را خــراب کردنــد ،تبــر را روی شــانۀ

شــنیدیم .او همچنیــن امــان را شکســت؛ یعنــی او

بزرگتریــن بــت گذاشــتند و هنگامــی

8

زیــر امنیــت کشــوری غیراســامی بــوده و نبایــد امــان کــه مشــرکان از تخریــب بتهــا خبــردار شــدند ،ابراهیــم؟ع؟ بــه آنــان فرمــود« :شــاید ایــن
• شــــمـــــــارۀ اول •

• آذر• ۱۳۹۹

میشکســته اســت .ایــن دو مــورد ،اشــتباه بــت بــزرگ چنیــن کاری را کــرده باشــد! پــس از آنهــا مســئله را بپرســید ،اگــر میتواننــد
ً
شــرعی کار عبــداهلل بــوده اســت؛ امــا اصــل صحبــت کننــد ».مشــرکان نیــز بــه خــود آمدند و با خود گفتند« :حقیقتا شــما [بتپرســتان]

ســتمگرید [کــه چیزهــای ناتــوان و ضعیفــی را میپرســتید] ».ســپس مشــرکان برگشــتند بهدلیــل جنــگ مجبــور بــه تــرک وطــن میشــود و ناکامانــه از دنی ــا م ـیرود ،یک ــی از دالیلــش
و بــه ابراهیــم؟ع؟ گفتنــد« :تــو کــه میدانســتی اینــان ســخن نمیگوینــد ».ابراهیــم؟مص؟ همین ســـیاستهای استـــعماری غربیان است .مکرون بهجای آنکه سرگرم مشکالت
فرمــود« :آیــا بهجــای خداونــد ،چیزهایــی را میپرســتید کــه کمتریــن ســود و زیانــی را بــه داخلــی کشــورش باشــد ،بــرای جهــان اســام نســخه میپیچــد! مــا را بــه خیــر او نیــازی
شــما نمیرســانند؟» ...پــس دانســتیم کــه هــدف ابراهیــم؟ع؟ توهیــن نــه ،بلکــه دعــوت نیســت؛ شــر نرســاند! ایــن یکــی از تناقضــات وی اســت کــه توضیح دادیم .او چشــمش را
ً
بــه خداپرســتی بــوده اســت .ناگفتــه نمانــد اگــر هدفشــان توهیــن بــود ،اصــا تبــر را روی از بحرانهــای کشــورش بســته اســت؛ از بحــران همهگیــری کرونا تا اعتراضــات چندماهۀ
ـود او؛
مــردم کشــورش علیــه خـ ِ

بــت بــزرگ نمیگذاشــتند!

۹

امــا فریبکارانــه برای مســلمانان

ً
 .۳اگــر مســلمانان بــه مقدساتشــان توهیــن میشــود ،اصــا چــرا بــه کشــوری مثــل فرانســه

تصمیــم میگیــرد.

مهاجــرت میکننــد؟

تناقض دوم فرانسه هنگامی
بــود کــه ســفارت فرانســه در

زیــرا ریشــۀ بیشــتر مشــکالت و بحرانهایــی کــه جهــان اســام،
ً
مخصوصــا غــرب آســیا ،دارد ،بــه دخالتهــای بیجا و اســتعماری

موریتانــی یکــی از کارمنــدان

کشــورهایی ماننــد همیــن فرانســه برمیگــردد .بــه یــاد بیاوریــد کــه

کاریکاتوریســتش را بهبهانــۀ

زمانــی فلســطین و لبنــان تحتســیطرۀ فرانســه بــوده اســت .حتــی

توهیــن بــه نمــاد جمهــوری

تجمعات اعتراضآمیز
محکومیت اهانت به
فرانســه اخــراج کــرد .او فقــط
رسولاهلل؟مص؟
کاریکاتــوری از مکــرون کشــیده بــود و نــه

هنگامــی کــه مکــرون بــه لبنــان ســفر
بیروت پــس از انفجار
کــرد تــا وضعیت
ِ
را ارزیابــی کنــد ،بــرای مســئوالن لبنان

چیــزی دیگــر! بــا جنایــت فرهنگــی ،دل چنــد میلیــون مســلمان

خطونشــان کشــید؛ زیــرا چنین گمان

جهــان را بــه درد میآورنــد و ککشــان هــم نمیگــزد و حتــی از

میکند که لبنان هنوز از مستعمرات

آن بــا تیروتفنــگ دفــاع میکننــد؛ امــا هنگامــی کــه بــه مکــرون رســید ،کاریکاتــور ،توهیــن

فرانســه اســت! پــس مــی بینیــم کــه

تلقــی میشــود!

وقاحــت دولتمــردان غــرب تــا ایــن حد

بزرگتریــن تناقــض مکــرون در گفتوگــوی وی بــا الجزیــره بــود .او گفتــه بــود« :مــن از

اســت کــه مســلمانان غــرب آســیا را هنــوز بــردۀ خــود میداننــد .دراینبــاره صدهــا صفحــه کاریکاتورهــا حمایــت نمیکنــم؛ بلکــه از آزادی کاریکاتورهــا حمایــت میکنــم .وظیفــۀ
آزادی اندیشــیدن و گفتــن و نوشــتن و ِکشــیدن دفــاع کنــم ».پــس
کتــاب و ...نوشــته شــده اســت؛ امــا برخــی هنــوز حاضــر بــه قبولکــردن ایــن نیســتند کــه قانونــی مــن اســت کــه از
ِ
غربیهــا آرامــش مســلمانان را نمیخواهنــد و فقــط درصــدد چپــاول بیشــتر آنانانــد .از چــرا کاریکاتوریســت موریتانیایــی را از کار اخــراج کردنــد؛ آنهــم بهســبب کاریکاتــور؟!
ســویی نیــز «حکومتهــای دستنشــاندۀ بســیاری از کشــورهای شبهاســامی» و «نبــود
اتحــاد در میــان مســلمانان» از دالیــل دیگــر عقبماندگــی مســلمانان اســت.

او همچنیــن گفتــه بــود« :مــا ضــد اســام کار نمیکنیــم؛ بلکــه ضداســامیت و
ضداســامگرایی کار میکنیــم ».بهروشــنی پیداســت کــه حــرف او دربــارۀ کاریکاتورهــا و

«مــردم پشــت ســفارتهای کشــورهای ُ
متروپــل صــف اســام مغلطـهای بیــش نیســت؛ مغالطـهای بهنــام «عوامفریبــی» .مکــرون دانســته اســت
میبندنــد؛ زیــرا چهارصدپانصــد ســال اســت کــه کــه واکنشهــای بازدارنــدۀ مســلمانان تأثیــر خــود را دارنــد نشــان میدهنــد .بنابرایــن ،بــه

امپریالیســم دنیــا را غــارت کــرده و کشــورهای متروپــل را ِمن ِمنکــردن افتــاده اســت و نمیدانــد چــه میگو یــد!
بــه زمینـهای مناســب بــرای زندگــی تبدیــل کرده اســت.

ایــن را نیــز بهتــر اســت کــه بدانیــم «شــارلی ِابــدو» جانشــین مجلــۀ «هاراکیــری» اســت

مردمــی کــه میخواهنــد حداقلهــا را داشــته باشــند ،کــه از ســال  ۱۹۶۰تــا  ۱۹۶۱منتشــر میشــد .آن مجلــه بــه جــرم «توهیــن بــه ارزشهــای ملــی»
دکتر شهریار زرشناس،
روزنامهنگار و پژوهشگر

مجبورنــد بــه آنجــا برونــد .ایــن ،حقانیــت غــرب مــدرن بســته شــد .بــاز در ســال  ۱۹۶۶منتشــر شــد و در ســال  ۱۹۷۰و ایــن بــار پــس از مــرگ ژنــرال
نیســت ،تجســم ظلــم و غارتگــری اوســت».

شــارل دو گل ،هجدهمیــن رئیسجمهــور فرانســه ،بهســبب توهیــن بــه شــخص وی

بــه همیــن دالیل ،کشــورهای غرب آســیا امــروزه وضعیت کلی و حتی جزئی مناســبی بهدســتور وزیــر کشــور تعطیــل شــد.

۱۰

ماننــد کشــورهای غربــی ندارنــد .پــس مردمانشــان از ایــن ســرزمینها بــه کشــورهای غربــی

مهاجــرت میکننــد تــا بلکــه کمــی زندگیشــان راحتتــر شــود؛ وگرنــه بیشترشــان شــیفتۀ  چرا فرانسه راه اسالمستیزی در پیش گرفته است؟
خطوخــال غربیــان نیســتند کــه از وطــن خویــش بگذرنــد!
از طرفــی بســیاری از مســلمانان فرانســه خــود ،فرانســویاند! پــس ایــن مطلــب کــه
مســلمانان بــه ســرزمینهای خــود برگردنــد ،گفتــهای پــوچ و ســطحینگرانه اســت.

این پدیدۀ نحس ،چند دلیل دارد:
• جامعۀ فرانســه جامعهای دینســتیز اســت .دکتر حســین کچویان ،جامعهشــناس
و عضــو هیئتعلمــی گــروه جامعهشناســی دانشــگاه تهــران ،دراینبــاره نوشــته اســت:
«اگر به ســابقه مســیحیت در فرانســه پیش از دوران مدرن توجه شــود که منجر به

 مکرون؛ خدای تناقض و شیطان مجسم!
مکــرون قبــل از ماجــرای قتــل معلــم فرانســوی گفتــه بــود« :امــروزه اســام در جهــان در

یکــی از افراطــی تریــن برخوردهــا بــا دیــن و کلیســا در جریــان انقالب فرانســه و پس
از آن شــد ،بخشــی از پاســخها بــه ایــن ســوال روشــن خواهــد شــد .جایــگاه پــاپ
و کلیســا در فرانســه نــه تنهــا پــرورش ضــد مذهبــی

بحــران اســت ».او ایــن ادعــا را در گفتوگــو بــا الجزیــره نیــز تکــرار کــرد .امــا معلــوم نیســت
ً
ـودن اســام چیســت .اگــر منظــور وی حوادثــی اســت کــه
دقیقــا منظــور وی از دربحرانبـ ِ
چندیــن ســال اســت مســلمانان بــا آنــان دسـتوپنجه نــرم میکننــد ،خــود او یــا کشــورش

تشــکیالت ماســونی در ایــن

در چندیــن ســال پیــش و حتــی امــروز ،از بانیــان ایــن حــوادث اســت .اگــر کودکــی ســوری

کشــور را موجــب گردیــد ،بلکــه

ترین روشــنفکران اروپا چون ولتر و یکی از قوی ترین
• شــــمـــــــارۀ اول •
• آذر• ۱۳۹۹
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پروندۀ ویژه

• اسالمهراسی بهوقت کرونا؛ وقتی شیطان میغرّد!

منجــر بــه شــکل گیــری ضــد دینــی تریــن انقالبــات غربــی و فرانســوی گفتــه اســت:

دکتر حسین ک َــچویان

اروپایــی و یکــی از خشــن ترین روندهای سکوالریزاســیون

«در صــورت ادامــۀ تحریــم کاالهــای مختلــف فرانســوی بهمــدت یــک مــاه توســط

در فرانســه نیــز شــد کــه بجــای جدایــی سیاســت از دیــن،

کشــورهای عــرب حــوزۀ خلیــج [فــارس] ،اقتصــاد فرانســه متحمــل خســارات

سکوالریزاســیون در ایــن کشــور را بــه ضدیــت حــاد بــا دین

ســنگینی در حــدود ۲۲میلیــارد دالر خواهــد شــد .حجــم مبــادالت تجــاری میــان

کشــاند .بــه دلیــل همیــن ســوابق حتــی جریانــات چــپ و

فرانســه و اعضــای شــورای همــکاری خلیــج فــارس حــدود  ۶۰میلیــارد دالر اســت

سوسیالیســتی در فرانســه در تمایــز بــا دیگــر کشــورهای

و در ایــن میــان عربســتان بــا اختصــاص ۲۷میلیــارد جایــگاه نخســت را بــه خــود

غربــی و اروپایــی نظیــر روشــنفکران آن خصیصــه ای ضــد

اختصــاص داده اســت و پــس از آن امــارات ،کویــت و قطــر بــه ترتیــب بــا  ۹ ،۱۲و

دینتــر داشــته اســت».

۷میلیــارد دالر قــرار دارنــد .مــواد غذایــی در رأس صــادرات فرانســه بــه کشــورهای
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• فرانســه نســبتبه ســایر کشــورهای اروپایــی ،هــم مســلمانان بیشــتری دارد و هــم
ســرعت اســامپذیری مردمــش بیشــتر اســت.

مذکــور قــرار دارد و ســاح و پوشــاک در مرتبــه بعــدی قــرار دارنــد».

۱۴

همــۀ ایــن شــواهد نشــان میدهنــد حتــی اگــر یــک کاالی ســادۀ فرانســوی را نخریــد،

«اســام و مســلمانان در تمــام اروپــا حضــور دارنــد .میانگیــن جمعیــت مســلمانان ضــرر بزرگــی بــه فرانســه وارد خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل بــود کــه وزارت خارجــۀ فرانســه
ً
در کشــورهای اروپایــی حــدود  5درصــد اســت ،امــا در فرانســه اوضــاع متفــاوت ابتــدا کشــورهای عربــی را تهدیــد کــرد .ســپس مکــرون شــخصا بــا مصاحبــۀ تلویزیونــی از
اســت .بر اســاس تخمین آماری ســازمان ســیا و وزارت خارجه آمریکا از جمعیت مواضــع قبلــی خــود برگشــت.
انشاءاهلل ادامه دارد...

مســلمانان در فرانســه ،مســلمانان حــدود  ۱۰درصــد از جمعیــت ایــن کشــور را
تشــکیل میدهند(.تقریبــا  5درصــد بیشــتر از هــر کشــور اروپایــی دیگــر) نکتــۀ
دیگــر اینکــه میــزان اســامپذیری فرانســویها نســبت بــه دیگــر اروپائیــان بیشــتر
اســت .فقــط در ســال  ۲۰۰۶بیــش از  ۴۰۰۰نفــر فرانســوی بــه اســام گرویدهاند .این
آمــار را خبرگــزاری بینالمللــی بریتانیایــی 'رویتــرز' در  6ســپتامبر ســال  2007داده
اســت .ایــن پایــان ماجــرا نیســت؛ رشــد جمعیــت مســلمانان در اروپــا باالســت.
زنــان مســلمان در اروپــا بــه طــور میانگیــن  ۲.۶فرزنــد دارنــد .یــک کــودک بیشــتر از
میانگیــن زنــان غیــر مســلمان اروپایــی کــه بــه طــور متوســط  ۱.۶کــودک دارنــد».

۱۲

• مکــرون بــرای مدیریــت افــکار عمومــی و جهتدهــی آن بــه ســمتی دیگــر
درصــدد پا ککــردن جنایــات خــود و پاســخگونبودنش در زمینــۀ پدیــدۀ اعتراضــات
جلیقهزردهاســت؛ طــوری کــه اســام و مســلمانان را قربانــی میکنــد تــا اعتمــاد جامعــه
را کــه بهواســطۀ اعتراضــات از دســت رفتــه بــود ،دوبــاره بــه دســت آورد.

بعــد از اقدامــات اسالمهراســانۀ فرانســه ،مســلمانان در سراســر جهــان پویشــی بــرای
تحریــم کاالهــای فرانســوی بــه راه انداختنــد کــه در شــبکههای اجتماعی با هشــتگهای
#مقاطعه_المنتجات_الفرنســيه# ،مقاطعة_البضائع_الفرنســية# ،إال_رســول_اهلل و...
شــناخته میشــد.
«حیــات اقتصــادی غــرب بــه منابــع اولیــه و بــازار کشــورهای مســلمان بــه شــدت
وابســته اســت ۱۳».کشــورهای غربــی هنــوز هــم منابــع ســرزمینهای مهــد اســام ،یعنــی
کشــورهای شــمال آفریقــا و غــرب آســیا ،میدزدنــد و صنایــع خــود را بــا آنــان برپــا نگــه
میدارنــد .ســپس کاالهایــی را کــه بــا منابــع غارتشــده تولیــد شــدهاند ،بــه مســلمانان
غارتشــده میفروشــند! این ،سیاســتی اســت که چندین ســال اســت مســتعمران از آن
بهــره میبرنــد .بنابرایــن ،تحریــم کاالهــا و صنایــع فرانســوی بــه دو صــورت تأثیــر میگــذارد:
یکــی نخریــدن و اســتفادهنکردن از کاالهــای ســاخت فرانســه ،و دوم جلوگیــری از ادامــۀ
غــارت منابــع مســلمانان .اقــدام اول تابهحــال انجــام شــده و تأثیر فزاینــدهای روی اقتصاد
فرانســه گذاشــته اســت.
در طــی شــش روز ،ســهام شــرکتهای فرانســوی بــا کاهــش شــگفتانگیزی روب ـهرو
شــد و آنهــم تأثیــر تحریــم کاالهــای فرانســه بــود .عبــد
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کافۀ دانش
علم ،مهندسی و طبیعت

مهدی فرمانی
پژوهشگر

همـــراه بـــا ایـــن دگرگونـــی بـــزرگ ،پرســـشهای جدیـــدی در

حیطـــۀ فلس ــفه مط ــرح ش ــد کـــه پیـــش از آن ،اینگون ــه مطـــرح
نشـــده بـــود .بـــرای اولینبـــار ،اندیشـــهمندان و فیلســـوفانی

همچ ــون ارس ــطو ،و فرانس ــیس بیک ــن در ق ــرن  16می ــادی ،ب ــه

بس ــط ای ــن تفک ــرات پرداختن ــد .ب ــا اینک ــه در اص ــل ،تاری ــخ ظه ــور
عل ــم چن ــد ص ــد س ــال اس ــت ،ت ــا اواخ ــر ق ــرن  ۱۹می ــادی هن ــوز

مـــا در ایـــن جهـــان بـــا مســـائلی روبـــرو میشـــویم کـــه ذهـــن

بـــه آن صـــورت شـــناخته شـــده نبـــود .در واقـــع ،بـــرای اولینبـــار

ترغیـــب میکنـــد و همیـــن موضـــوع باعـــث میشـــود کـــه مـــا

ج ــدی را در حیط ــۀ فلس ــفۀ عل ــم ،در ق ــرن بیس ــتم ارائ ــه دادن ــد

کنج ــکاو و پوی ــای م ــا را ب ــه کش ــف چیس ــتی و ماهی ــت خودش ــان

پوزیتیویسـ ـتهای منطق ــی بحثه ــا و اظهارنظره ــای منطق ــی و

همــواره بــا مســئلههای جدیــد و جدیدتــر روبـهرو شــویم .در میــان

و بـــدان پرداختنـــد.

ش ــناخت ماهی ــت جه ــان میپ ــردازد و ب ــا تم ــام پیچیدگیهای ــش

اس ــت .روششناس ــی ب ــه بح ــث ب ــر س ــر ای ــن میپ ــردازد ک ــه عل ــم

معماهــای جــذاب و مختلفــی روبـهرو میشــویم کــه گویــی کیهــان

روش مدنظ ــر
در روششناس ــی ب ــه ای ــن موض ــوع میپردازی ــم ک ــه
ِ

میـــان اینهمـــه معماهـــای گنـــگ ،غریـــب و غریبتـــر از قبـــل

ـان پیرامــون خواهــد رســاند.
و بــه چــه حــد از شــناخت جهـ ِ

عل ــوم مختل ــف ،میت ــوان گف ــت ک ــه عل ــم فیزی ــک ،ب ــه مطالع ــه و

بحث روششناســی
از بحثهای مهم و اساســی فلســفۀ علم،
ِ

انســـان را بیشـــتر و بیشـــتر جـــذب خـــود میکنـــد .هـــر روز بـــا

از چــه روشــی بــرای شــناخت جهــان اســتفاده میکنــد .همچنیــن

را بـــرای مـــا گنـــگ و گنگتـــر میســـازد و مـــا را در کیهـــان و در

ب ــرای ش ــناخت جه ــان چ ــه ارزیاب ــی فلس ــفی دارد و م ــا را ب ــه کج ــا

میکنـــد !

امـــا چـــرا بـــه ایـــن راه ادامـــه میدهیـــم؟! چـــه چیـــز باعـــث

میش ــود ناامی ــد نش ــویم و ب ــا انگی ــزۀ بیش ــتر ب ــه ای ــن راه ادام ــه
دهی ــم؟ آی ــا تابهح ــال ،عمیق ــا ً ب ــه ای ــن موضـــوع اندیش ــیدهاید؟

ارســطو در کتــاب معــروف خــود ،اُرغَنــون ،کــه در زمینــۀ منطــق

اس ــت ،ب ــه بررس ــی دو ن ــوع اصل ــی اس ــتدالل میپ ــردازد و آنه ــا
را ج ــدا از ه ــم میدان ــد :قی ــاس (اس ــتِنتاج) و اس ــتِقرا.
 .1قیاس یا استنتاج

بعــد از اندکــی تفکــر درمییابیــم کــه در اینجــا گویــی بــه علمــی

نوع ــی از اس ــتدالل اس ــت و میش ــود ب ــا داش ــتن اطالع ــات و

کن ــد؛ علم ــی ک ــه ب ــا تم ــام عل ــوم ،و ن ــه فق ــط ب ــا فیزی ــک ،بلک ــه ب ــا

مقدمـــۀ اول :کهکشـــانها مجموعـــهای از اجـــرام کیهانـــی

منطـــق ،تاریـــخ ،جامعهشناســـی ،روانشناســـی ،دینشناســـی،

مقدمۀ دوم :راه شیری یک کهکشان است.

نیــاز داریــم کــه ماهیــت و کاربــرد همیــن علــوم را بررســی و تحلیــل

مقدم ــات کلیت ــر ،ب ــه نتای ــج جزئ ــی رس ــید .ب ــرای مث ــال:

زیستشناســـی ،شـــیمی ،ریاضیـــات و حتـــی علومـــی همچـــون

هســـتند .

علـــوم دینـــی ،مهندســـی و ...در ارتبـــاط باشـــد .اینجاســـت کـــه

نتیجه :راه شیری مجموعهای از اجرام کیهانی است.

نـــام فلســـفه علـــم را مییابیـــد! فلســـفه را هرگـــز نمیتـــوان از

در اینجــا نمونـهای از اســتنتاج یــا قیــاس را مشــاهده میکنیــم.

متوقــف میشــد .درواقــع میتــوان گفــت کــه فلســفه بــه بررســی

مـــات صـــادق بـــه نتیجـــۀ کاذب رســـید؛
د
ِ
کـــه نمیتـــوان از مق ّ

بعـــد از ســـالهای  1600تـــا  1700میـــادی ،در پـــی ظهـــور

بســـیار مهـــم اســـت و بایـــد بـــه صـــادق بـــودن مقدمـــات قـــوّت
بخشـــید.

هیـــچ علمـــی جـــدا دانســـت .اگـــر فلســـفۀ علـــم نبـــود ،فیزیـــک

ش ــایان اس ــت ک ــه بگویی ــم در اس ــتنتاج ،ض ــرورت حک ــم میکن ــد

چیســـتی گزارههـــای علمـــی میپـــردازد.

بنابرایـــن بررســـیها و مطالعـــات محققـــان و دانشـــمندان نیـــز

اندیشـــهمندان و دانشـــمندانی همچـــون گالیلـــه ،نیوتـــن ،کپلـــر
و در ادامـــۀ راه ،هایزنبـــرگ ،اینشـــتین ،ماکســـوِل و ...میتـــوان
گفــت کــه فهــم مــا از چیســتی جهــان تــا حــد زیــادی تغییــر کــرد.

 .2استقرا

امـــا میرســـیم بـــه نـــوع دوم اســـتداللهایی کـــه ارســـطو در

ارغنـــون مطـــرح کـــرده اســـت؛ یعنـــی «اســـتقرا» .در اینجـــا نیـــز

کــه مطــرح شــد ،دیدیــم کــه اســتنتاج تــوان ارائــۀ قوانیــن کلــی را

اولینبـــار پیشـــنهاد داد ،فرانســـیس بیکـــن بـــود .در ایـــن نـــوع

میتوان ــد قوانی ــن کل ــی ب ــرای عل ــوم ارائ ــه ده ــد .ازآنجاییک ــه عل ــم

بای ــد گف ــت ک ــه اولی ــن ش ــخصی ک ــه ای ــن ن ــوع اس ــتدالل را ب ــرای

اس ــتدالل نمیت ــوان از مقدم ــات جزئ ــی ب ــه نتیج ــۀ کل ــی رس ــید.
همچنی ــن در اس ــتقرا ب ــا داش ــتن مقدم ــات ص ــادق میت ــوان ب ــه

نتیجـــۀ کاذب رســـید.

پ ــس میبینی ــم ک ــه اس ــتقرا تفاوته ــای اساس ــی و مهم ــی ب ــا

اســتنتاج دارد .برای مثال« :جرمهای خورشــید و یووایاســکیوتی
از نــوع ســتارگان هســتند؛ درنتیجــه همــۀ اجــرام از نــوع ســتارگان
هســـتند ».در اینجـــا میبینیـــم کـــه صرفـــا ً بـــا داشـــتن مقدمـــات

ص ــادق لزوم ــا ً ام ــکان ن ــدارد ب ــه نتیج ــۀ ص ــادق رس ــید؛ ام ــا تنه ــا
در ی ــک ن ــوع از اس ــتقرا میت ــوان ب ــه نتیج ــۀ ص ــادق رس ــید و ای ــن
موض ــوع ک ــه م ــا بای ــد ب ــه نتیج ـهای

ص ــادق برس ــیم ،ض ــروری اس ــت.

اگـــر تمـــام مقدمـــات ،گویـــای

موضوعــی خــاص باشــند ،میتــوان
بـــه نتیجـــۀ صـــادق رســـید .بـــرای

مثـــال:

در همــۀ ســیاراتی کــه تابهحــال

شناســایی

شــدهاند،

حیــات

بهطــور مســتقیم مشــاهده نشــده

اســت؛ درنتیجــه ،در همــۀ ســیارات
شناساییشــده ،حیــات مشــاهده
نشــده اســت.

ن ــدارد .اینجاس ــت ک ــه اس ــتقرا ب ــه کم ــک عل ــم میآی ــد .اس ــتقرا
فیزیـــک نیـــز جـــزء علومتجربـــی اســـت ،نیازمنـــد چنیـــن قوانیـــن

کلـــیای اســـت .خـــود ِ فرانســـیس بیکـــن نیـــز کـــه ارائهدهنـــدۀ
اســتقرا در قــرن  16اســت ،بــر ایــن بــاور اســت کــه علــوم طبیعــی،
نیازمن ــد اس ــتقرا ب ــرای ارائ ــۀ قوانی ــن کل ــی هس ــتند.

بیک ــن ،اس ــتقرا را ب ــه دانش ــمندان بع ــد از خ ــودش پیش ــنهاد

کـــرد .یکـــی از خصوصیاتـــی کـــه اســـتقرا دارد ،هوشـــمندبودن
آن اســـت؛ بهطوریکـــه بـــا دســـتهبندی دادههـــا و مقدمـــات،

بهط ــور خ ــودکار نتیج ــه را ارائ ــه میده ــد و اینج ــا ب ــه قان ــون کل ــی

دس ــت مییابی ــم .ب ــرای مث ــال در پیدای ــش قوانی ــن کپل ــر ،اس ــتقرا
نق ــش اساس ــی داش ــته اس ــت؛ ام ــا

از بحثهــای مهــم و اساســی فلســفۀ علــم،
ـث روششناس ــی اس ــت .روششناس ــی
بح ـ ِ
بــه بحــث بــر ســر اینکــه علــم از چــه روشــی
بـــرای شـــناخت جهـــان اســـتفاده میکنـــد،
میپـــردازد .همچنیـــن در روششناســـی
روش
کـــه
پردازیـــم
ی
م
موضـــوع
ایـــن
بـــه
ِ
مدنظــر بــرای شــناخت جهــان چــه ارزیابــی
فلســفی دارد و مــا را بــه کجــا و بــه چــه حــد
ـان پیرامــون خواهــد رســاند.
ـ
جه
ـناخت
ـ
ش
از
ِ

درصورتیکـــه اســـتقرا شـــامل

آینــده و احتمــاالت پیــش رو نشــود،

بااینح ــال یک ــی از ای ــرادات بزرگ ــی

کـــه بـــر اســـتقرا وارد اســـت ،ایـــن
اســـت کـــه در طـــول تاریـــخ علـــم،
همهجـــا مشـــاهده نمیشـــود.

بــرای مثــال ماجــرای ســقوط ســیب

بـــر ســـر نیوتـــن یـــا ارائـــۀ نظریـــۀ
نســـبیت توســـط اینشـــتین!

افس ــانهای ک ــه در افکارعموم ــی

در مـــورد نیوتـــن رایـــج اســـت ،آیـــا

حقیقـــت دارد؟! بررســـیها نشـــان
میدهـــد کـــه نیوتـــن نخســـت
نظری ــۀ خ ــود را ارائ ــه داد و س ــپس

ب ــا دادهه ــای تجرب ــی روبـ ـهرو ش ــد

ـتقرای کامــل» نامیــده میشــود .در ایــن مثــال ،یقیــن داریــم
«اسـ
ِ

و بهدنب ــال آن رف ــت .ی ــا اینش ــتین نس ــبیت را براس ــاس دادهه ــا

ـفیات جدی ــد ای ــن یقی ــن
اس ــت؛ ام ــا ب ــا درنظرگرفت ــن آین ــده و کش ـ
ِ

ســـلیقۀ خـــودش کـــه پیـــش از ارائـــۀ آن آرام و قـــرار نداشـــت!

کــه در ســیارات فراخورشــیدی موردنظــر ،حیــات مشــاهده نشــده
از بیــن م ـیرود و اینجاســت کــه از حالــت اســتقرای کامــل خــارج

ش ــده اس ــت و ممک ــن اس ــت ب ــه نتیج ــۀ کاذب برس ــیم.

ارائ ــه نک ــرده اس ــت؛ بلک ــه صرف ــا ً آن را ارائ ــه داد؛ ب ــرای ط ــرح و
بنابرایــن احتمــاال ً بــا چالشهایــی روب ـهرو شــدهایم کــه اســتقرا

در همهج ــا کارب ــرد نداش ــته اس ــت .ب ــا ای ــن اوص ــاف ،آی ــا میت ــوان

ح ــال ب ــه نظ ــر ش ــما ،عل ــم از اس ــتدالل اس ــتنتاجی اس ــتفاده

از اســـتقرا بـــرای کشـــف راهـــی کـــه کوانتـــوم و نســـبیت عـــام را

اســـتداللهای منطقـــی و ریاضـــیای کـــه در فیزیـــک عمدتـــا ً

اس ــتقرا اس ــتفاده نک ــرده اس ــت!

میکنـــد یـــا اســـتقرایی؟!

کاربــردی هســتند ،از نــوع اســتدالل اســتنتاجیاند؛ امــا در مثالــی

باه ــم متح ــد کن ــد ،دس ــت یاف ــت؟! چی ــزی ک ــه خ ــود احتم ــاال ً از
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کافۀ دانش

بطــــــلــــــــــمـــــــیــــوس،
مهدی فرمانی
اخترشــناس و فیلسوف
پژوهشگر
یونــان باســتان ،معتقــد
بــود زمیــن در مرکــز
کیهان قرار دارد و تمام
ســیارات و خورشــید بــه
دور زمیــن میچرخنــد.
او چنیــن تصــور کــرد که
اف تودرتــو قــرار
زمیــن در مرکــز اســت و بــه دور زمیــن ،کراتــی شـف ّ ِ
دارند؛ شــاید چیزی شــبیه کَلَم! به این مدل« ،مدل بطلمیوســی»
میگوییــم.
همانطــور کــه میبینیــد،
هــر ســیاره بــر روی محیــط کــرۀ
شــفافی متصــل اســت .چیــزی
کــه مــا امــروز بــه آن مــدار
میگوییــم و بــه شــکل بیضــی
تصــور میکنیــم ،بطلمیــوس
آن را کــرهای شــفاف در نظــر
گرفتــه بــود و نــام آن را «فلک»
مدل بطلمیوسی از شکل کیهان
گفتــه بــود .بــه اعتقــاد او هفــت
یــا هشــت فلــک بــه دور زمیــن وجــود داشــت و فلــک آخِــر را کــه
بزرگتــر از همــه بــود« ،فلــک االفــاک» نامیــد .فلــک االفــاک
محــل قرارگرفتــن تمــام ســتارگان بــود.
ایــن نظریــه همچنــان بــاور تمــام مــردم بــود تــا زمانــی کــه
ستارهشناســی بهنــام کوپرنیــک ظهــور کــرد؛ گرچــه پژوهشهــا
نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه قبــل از کوپرنیــک ،ستارهشناســانی از
شــرق بــر ایــن بــاور بودنــد کــه زمیــن در مرکــز نیســت .کوپرنیــک بــر
این باور بود که زمین در مرکز نیســت؛ بلکه این خورشــید اســت
که در مرکز است و زمین به یکی از افالک متصل است و به دور
خورشــید میچرخد .او چنین اعتقاد داشــت که خدا و فرشــتگان
در فراتــر از افــاک زندگــی میکننــد .شــایان بیــان اســت کــه برخــی
ستارهشناســان بــر ایــن باورنــد کــه نظــر کوپرنیــک از نوشــتههای
ابوریحــان محمدبناحمــد بیرونــی سرچشــمه میگیــرد.
پــس از کوپرنیــک ،گالیلــه بــود کــه از ایــن نظریه طــرفداری کرد
و بــه همیــن دلیــل بــود کــه بــه او اتهــام زدنــد و اگــر از ایــن بــاورش
برنمیگشــت ،او را در آتــش زندهزنــده میســوزاندند .حــدود صــد
ســال بعــد ،نظریــۀ نیوتــن کــه گرانــش و قوانیــن حرکــت را شــامل
میشــد ،نظریــۀ کوپرنیــک را پذیرفــت؛ امــا
هنــوز اشــتباه متداولــی وجــود داشــت و آن
وجــود افــاک بــود! بــا
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پذیرفتــه شــده بــود کــه خورشــید در مرکــز اســت و بقیــۀ ســیارات
بــه دور خورشــید میگردنــد ،هنــوز گویهــای شیشــهای شــفاف
وجــود داشــتند .ســرانجام بــا رصدهــا و پژوهشهــا و بررس ـیهای
ادویــن هابــل تغییــر بزرگــی در کیهانشناســی و ستارهشناســی
ایجــاد شــد کــه تــا بــه امــروز مدیــون تالشهــای او هســتیم.
او اولینبــار ثابــت کــرد غیــر از کهکشــان مــا ،یعنــی کهکشــان راه
شــیری کهکشــانهای دیگــری نیــز وجــود
دارند و نام آنها را «جهان جزیره» نامید.
تــا آن زمــان ،چنیــن تصــور میشــد کــه
ـان جزیرههــا ابرهایــی موســوم بــه
ایــن جهـ ِ
«ســحابی» هســتند .اولیــن جهــان جزیــره
کــه رصــد آن باعــث شــد دیدگاههای قبلی
نقــض شــوند« ،آندرومــدا» (در فهرســت
مســیه ،شــمارۀ  )31بــود .ادویــن هابــل
ادوین هابل ،اخترشناس آمریکایی
(۱۹۵۳-۱۸۸۹م).
بــا رصدهــای مــداوم آندرومــدا توانســت
ثابــت کنــد کیهــان فراتــر اســت از آنچــه کــه تصــور میکردیــم.
ســپس توانســت فاصلــۀ آندرومــدا تــا راه شــیری را تخمیــن بزنــد؛
امــا روش او بــرای ایــن کار باعــث شــد بفهمیــم کیهــان در حــال
انبســاط اســت.
یــک فنــر را در نظــر بگیریــد .یــک ســر فنــر را بــه جســمی متصــل
کنیــد و آن جســم را بهســمت خودتــان نزدیــک کنیــد .متوجــه
میشــوید کــه فنــر موجهــای کوتاهــی خواهــد داشــت و بالعکــس.
اگــر جســم را دور کنیــد ،طــول موجهــای بلندتــری خواهــد داشــت.
فنــر همــان طــول مــوج نــور اســت .شــاید مثــال جالبــی نباشــد؛
بنابرایــن بــه تصویــر زیــر بنگریــد:
اگــر جســمی کــه منبــع فرکانــس اســت ،بــه ســمت شــما نزدیــک
شــود ،موجهــا متراکــم میشــوند و درنتیجــه ،طــول مــوج ،کوتــاه

میشــود .در نورشناســی در چنیــن شــرایطی رنــگ آبــی را خواهیــم

تصویربــرداری
داشــت؛ اما اگر در حال دورشــدن و فاصلهگرفتن از شــما باشــد ،طول تلســکوپ آماتــوریاش بــود کــه اولینبــار بــا رصــد و
ِ
دقیــق توانســت ثابــت کنــد ســرعت چرخــش ســتارگان و اجــرام در
موج ،بلند میشود و رنگ به قرمز نزدیک میشود .این قضیه را
کمــی متفــاوت اســت.
آندرومــدا باتوجهبه تئــوری،
کــرد و او بــود کــه اولینبــار ثابــت
هابــل مطــرح
ـایان
ـ
ش
آنهــا اثــر میگــذارد
درواقــع ،نیرویــی بــر
از هــم فاصلــه میگیرنــد.
کــرد اجــرام
بـــیــــــــــان اســـــــــت
نامشــخص بــود .آن
که ماهیت آن نیرو
بــود کــه بــرای اولینبار
همچنیــن او
کـــه برخــی ســــتارهشناسان
مــادۀ تاریــک» بــود.
نیــرو همــان «انرژی
کیهــان را بــه میــان
نظریــۀ انبســاط
بر این باورند که نظر کوپرنیک
کیهانشناســان هنــوز هــم
آورد.
از نتایج تحقیقات آماتوری
او از ایــن روش بــرای محاســبه و تخمیــن فاصلــۀ
از نوشتـــــــــههای ابوریــــــــــحان
او در حیــاط خانــهاش بــا
اجــرام از مــا اســتفاده کــرد و ثابــت کــرد آندرومــدا
محمـــــدبــــناحمد بـــــــیرونی
تلســکوپ آماتوری اســتفاده
ـم
ـ
دانی
ی
م
ـال
ـ
ح
ـت.
ـ
اس
ـا
ـ
م
ـه
ـ
ب
ـدن
ـ
ش
ک
نزدی
ـال
ـ
درح
سرچشــمه میگیــرد.
میکننــد.
پــس از ۳میلیــارد ســال بعــد بــا مــا برخــورد خواهــد
کــرد و کهکشــان بزرگتــری بهنــام «میلکیمِــدا» تشــکیل
خواهــد داد.
همچنیــن میدانیــم کــه در حــدود ســال ۱۹۶۰میــادی دختــر
نوجــوان ۱۸ســالهای بهنــام «ورا روبیــن» ،اهــل آمریــکا ،بــا کمــک
ورا روبین ،ستارهشناس یهودی آمریکایی (۲۰۱۱۶-۱۹۲۸م).
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ی سخ
ن
اهن «صبا» چند رسا ی ن از اندا ی

یح
من
ط
رد دم ی هک رد آن ِق داان شد الل

۱

منطق ( )Logicدر لغت بهمعنای «برزبانراندن سخن یا سخنی
۱
[اســت] کــه از آن معنــی مفهــوم گــردد ».در اصطــاح ،علمــی اســت
کــه بهوســیلٔه آن ،ذهــن از خطاهــای [ناخواســته] در تفکــر ،مصــون
۲
و محفــوظ بماند.
بهعبارتــی ایــن علــم بــه شــما میآمــوزد کــه چگونــه در دامهــای
عقالنـیای کــه شــما را بــه نتایــج اشــتباه میرســاند نیفتیــد ،درســت
بیندیشــید و بــه نتایــج حاصلشــده از فراینــد تفکــر اعتمــاد کنیــد.
کردن
ایــن علــم بــه مــا کمــک میکنــد تــا شــیؤه اســتدالل
ِ
( )Reasoningدرســت را بیاموزیــم و بتوانیــم اســتداللهای غلــط
را بیابیــم ،درســت بیندیشــیم و ذهــن را از خطاکــردن بازداریــم.
ایــن نکتــه را بهخوبــی بــه خاطــر بســپارید کــه منطــق بهخودیخود
اســتداللکردن نیســت ،تفکــر ( )Thinkingنیســت ،تــز ()Ideas
صحیــح رســیدن بــه
ه
را
بلکــه
نیســت؛
()Theory
نظریــه
و
ِ
ِ
درستاندیشــیدن یــا راه صحیــح رســیدن بــه تــز و نظریــه صحیــح،
درســتفکرکردن و درستاندیشــیدن اســت .علــم منطــق فقــط

اصــول اندیشــیدن اســت ،نــه نوعــی اندیشــه.
هــر اندیشــه و تفکــری شــاید منطقــی باشــد؛ امــا بهمحــض
تبدیلشــدن بــه اندیش ـهای منطقــی ،دیگــر منطقــی نیســت .شــاید
اکنــون بتوانیــد پاســخ ایــن ســؤال مشــهور را گرفتــه باشــید کــه تفاوت
فلســفه و منطــق در چیســت!
امــا بایــد در اینجــا بــه این نکته اشــاره شــود که نــه خواندن منطق
و فهــم آن بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،یعنــی حفظکــردن ذهــن از
خطــا ،کافــی اســت و نــه نخوانــدن منطــق ،دلیلــی بــر خطاکاربــودن
ذهــن اســت .حقــا ًایــن علــم بــه مــا کمــک بســیاری میکنــد کــه ذهنی
اســتداللگرا و ماهــر در مســائل عقلــی داشــته باشــیم .خوانــدن
ایــن علــم بــرای متخصصــان کاری بیهــوده نیســت؛ امــا بــرای غیــر آن
میتوانــد اتــاف وقــت باشــد.
بااینحســاب ،ایــن علــم بهمثابــۀ همــان ظــروف چینــی آشــپزخانٔه
مادرانمــان یــا هــر آشــپزخانٔه دیگــری اســت کــه نــه مــا میدانیــم بــه
چــه دردی میخورنــد و نــه مادرانمــان .هیــچ وقــت هــم کاربــرد پیــدا
نمیکننــد؛ امــا ابزارهاییانــد کــه بایــد باشــند و در نبودشــان گمــان
میکنیــم کــه چیــزی کــم شــده اســت .ایــن از دیــدی صحیــح اســت؛
امــا هــر علــم بــرای متخصصــان و اهلفــن آن ،رخ در تجلــی عمــل
میگشــاید و بــرای ژرفنگــری در مســائل مربــوط بــه آن ،کاربــرد
پیــدا میکنــد .هرچنــد نخوانــدن ایــن علــم منــوط بــه داشــتن ذهنــی
درس ـتاندیش اســت .پــس در فقــدان ایــن نــوع ذهنیــت ،مطالعــه
منطــق بســیار مفیــد و حائــز اهمیــت اســت.
امــا علــم منطــق بــه چــه منــوال ،ذهــن را از افتــادن در دام خطــا
مصــون مـیدارد و نظــام ایــن علــم برای دســتیابی ایــن فرایند چگونه
است؟
رســیدن بــه ایــن هــدف در منطــق از راههــای بســیاری امکانپذیــر

کافۀ دانش
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اســت کــه محــور اصلــی مبحــث فعلــی اســت .بحــث را حــول ایــن
میشــوید :معمــوال ً در تعریــف انســان کــه چگونــه موجــودی اســت
مجراهــا پیــش میبریــم .انشــاءهللا کــه بــا زبانــی ســاده ایــن کلیــت
یــا اصــا ً چیســت ،منطقییــن (البتــه در منطــق کالســیک) در تعریــف
را توضیــح داده باشــیم.
انســان میگوینــد کــه انســان حیوانــی اســت ناطــق .حیــوان بهمعنــای
ـدف صیانــت
موجود زنده اســت .در اینجا حیوانبودن جنس انســان ،ناطقبودن
از مجراهــای اصلــی علــم منطــق بــرای رســیدن بــه هـ ِ
ذهــن از خطــا میتــوان اینهــا را نــام بــرد:
فصــل ،یعنــی خصوصیتــی کــه انســان را از دیگــران جــدا میکنــد و
مخصــوص اوســت ،و ایــن دو بههمــراه یکدیگــر ،نــوع ( )KINDرا
تشــکیل میدهنــد؛ مثــا ً وقتــی شــما بــرای خریــد لباسشــویی بــه
 .1ایجاد تفکیک دقیق بین مسائل (:)Separation
فروشگاه میروید ،میگویید« :میخواهم جنس لباسشویی از نوع
برای مثال ،اگر از شما بپرسیم که گربه چیست ،تعدادی تعریف
الجــی باشــد؛ زیراکــه بســیار مقــاوم اســت ».ویژگــی منحصربهفــرد
و تبییــن را بیــان میکنیــد؛ مثــا ً شــاید بگوییــد حیوانــی شــکارچی
ایــن جنــس ،مقاومبــودن آن اســت کــه اضافــه جنســش بــا ویژگــی
و کوچکتــر از ســگ و بزرگتــر از ســنجاب اســت کــه روی چهــار
منحصربهفــرد آن نــوع را تشــکیل میدهنــد.
دسـتوپا راه مـیرود و دمــی تقریبــا ً بلنــد دارد .مــوش شــکار میکنــد
مفاهیــم کلــی ذاتــی نیــز آن دســته از خصوصیاتــی هســتند کــه
و . ...شما بدون اینکه خود متوجه شوید در این تعریف از مصادیق
در ذات یــک مقولــه قــرار دارنــد
منطقــی مثــل جنــس ()GENUS
و فصــل ( )DIFFERENTIAبهــره ارســطو (۳۲۲-۳۸۴ق .م ).علــم منطــق را تدویــن
و از آن قابلجداکــردن نیســتند.
هــر مقولــهی مربوطــه بــدون آن
خــود
شــما
عبارتــی،
ه
ب
ایــد.
ه
برد
کــرد و نظــم داد و از دیــد عــدهای از متفکــران
غیرقابلتصــور اســت .مثل مفهوم
کاربــرد منطــق را میدانیــد؛ امــا
بشــر
علــم
رســیدن
بــه
علــم
ایــن
کــرد.
اختــراع
جســم کــه بــرای کاملکردن تعریف
اصطالحات آن برای شما بهصورت
لفظــی گُنــگ اســت .شــما در ایــن بــه مراحــل عملــی آن کمــک بســیاری کــرد .انســان بدیهــی اســت و تعریــف
انســان بــدون جســم و یــا حیوانیــت
تعریــف کوشــیدهاید کــه بــرای گربــه
پــس از ارســطو فرفریــوس ( ۲۳۴-۳۰۵ق .م).
۳
ـی
حــد (تعریــف حاصلشــده از جنس
قابلتصــور نیســت .مفاهیــم کلـ ِ
و فصــل) تعریــف کنیــد و ســپس بــا در رســالۀ «ایســاغوجی» علــم منطــق را کاملتــر کــرد عرضــی ،ویژگیهایــی هســتند کــه
می ـلدادن ذهــن بــه طــرف مفهــوم و ســپس فیلســوفان مســلمان آن را شــرح و بســط خــارج از ذات مقولــه قــرار دارنــد؛
ولــی گاهوبــیگاه بــر آن یــا در آن،
مدنظــر بــا کلماتــی مثــل «بزرگتــر»
علمــی
صــورت
ه
ب
ترتیــب،
ن
بدی
و
دادنــد
تدقیــق
و
عــارض (پدیــدار) میشــوند؛ مثــل
و «کوچکتــر» و غیــر ِ آن بــه هــدف
کامــل درآمــد .پــس از کانــت (۱۸۰۴-۱۷۲۴م ).ایــن خنــده و گریــه و خشــم و بلنــدی قد
خــود برســید.
و ســفیدی یــا گندمــی بــودن رنــگ
در ایــن مثــال شــما مجبوریــد
علــم ،تحلیــل و نقــد شــد و ســپس فالســفۀ قــرن ۱۹
پوســت و . ...با این مفهومها شــما
کــه بــرای تعریفکــردن گربــه بــه
تفکیــک مقــوالت بپردازیــد؛ طــوری و  ۲۰در آن بیشــتر تدقیــق کردنــد .فیلســوف آلمانــی ،میتوانیــد مقولـهای را بســیار دقیق
کــه ماننــد نشــاندادن مختصــات گوتلــوب فرگــه (۱۹۲۵-۱۸۴۸م ،).منطــق را بهکمــک توضیح دهید و خصوصیاتش را در
دســتههایی بســیار واضــح تبییــن
یــک مــکان روی نقشــه اســت.
و
درآورد
ریاضیاتــی
شــکل
ه
ب
الیبنیتــز
نظریــات
کنیــد .بــه ایــن پنــج مفهــوم «کلیــات
اگــر شــما مســائل را بهدرســتی از
خمــس» گوینــد.
یکدیگــر تمییــز دهیــد ،طبعــا ً بهتــر بدینگونــه توانســت مباحــث منطــق را بیشــتر تعمیــم
همچنین در این بین ،مفاهیم
میتوانیــد بــه نتیجــۀ صحیــح
دهــد و نقصهــای منطــق کالســیک را برطــرف کنــد.
دیگــری را نیــز اضافــه کنیــد کــه
برســید.
بــه «مقــوالت عشــر» (مقــوالت
تکههــای پازلــی را در نظــر
دهگانه) شــهرت یافتهاند .آنان نیز شــامل اعراض نهگانه میشــوند:
بگیریــد .اصــول حلکــردن پــازل چیســت؟ معلــوم اســت! تشــخیص
درســت هــر تکــه از پــازل بــرای مــکان مخصــوص آن .ایــن دقیقــا ً
کمیــت ،کیفیــت ،جــا و مــکان ،زمــان ،وضــع ،فعــل ،انفعــال ،اضافــه،
ملکیــت و نهایتــا ً جوهــر.
بهمعنــای تمییــز (جداکــردن) دقیــق اســت و هرچــه دقیقتــر باشــد،
دومین مجرای علم منطق برای ژرفنگری در مسائل و حفاظت
طبعــا ً بــه نتیجــۀ بهتــری خواهیــد رســید .شــما بــرای آنکــه بتوانیــد
ذهــن از خطــا مبحــث تعریــف ( )Definitionاســت .بایــد بــه یــاد
گربه را برای من تعریف کنید ،از تعبیر کوچکتر از ســگ اســتفاده
داشته باشید که منطق هیچ وقت در مسائل جزئی فکری دخالت
کردهایــد .ایــن یعنــی تمییــزدادن یــا همــان جداکــردن ،تــا ذهــن را
نمیکنــد؛ بلکــه راه صحیــح رســیدن بــه ایــن اجــزا را نشــان میدهــد.
بهطــرف ایجــاد تصــور صحیــح ســوق دهیــد .ایــن یکــی از روشهــای
پــس در اینجــا دوبــاره یــادآوری میکنیــم کــه منطــق ،خــود بــرای
علم منطق برای صیانت ذهن از خطاست« :تفکیک دقیق مسائل
هیچچیــز تعریــف قائــل نیســت؛ بلکــه راهــکار صحیحتعریفکــردن
از یکدیگــر»
را بــه مــا میآمــوزد .بنابرایــن ،هرگــز نبایــد بــه مقولـهای بگوییــد که در
این کار در منطق طبق پنج اصل صورت میگیرد:
منطــق چنیــن معنــی میشــود؛ بلکــه بایــد بگوییــد تعریــف منطقــی
 .۱جنس؛  .۲نوع؛  .۳فصل؛  .4مفهومهای
ایــن مقولــه اینچنیــن اســت؛ یعنــی براســاس مبــادی منطــق چنیــن
کلی ذاتی؛  .5مفهومهای کلی عرضی.
حاصلــی بــرای تعریــف آن وجــود دارد.
بــه ســه مقولــۀ اول «ذاتیــات»
• شــــمـــــــارۀ اول • گفتــه میشــود .بــا مثالــی ایــن
اصطالحــات را بهتــر متوجــه
• آذر• ۱۳۹۹

16

 تعریف به چه معناست؟
تعریــف بهمعنــای یافتــن تصــوری مجهــول از تصــورات معلــوم
پیشــین اســت.
بــا تعریفکــردن اســت کــه در همهچیــز میتــوان تدقیــق کــرد و
همهچیــز معنــا پیــدا میکنــد .همچنیــن معیارهــا مشــخص میشــود
و همهچیــز بــر راه خــود قــرار میگیــرد تــا هیچچیــز بــا دیگــری خلــط
نشود.
تعریــف ،خــود بــه دو بخــش حــد ( )LIMITو رســم ()DRAWING
تقســیم میشــود.
حــد ( )LIMITبهمعنــای تعریفکــردن یــک مقولــه بوســیلهی
ذاتیات آن است .چیزهایی که با خود آن مقوله همیشه همراهاند
و تصــور جداشــدن ایــن ویژگیهــا از آن غیرقابلتصــور اســت .مثــل
اینکــه شــما در تعریــف انســان بگوییــد کــه یــک حیــوان (موجــود
زنــده) ناطــق اســت.
رســم ( )DRAWINGنیــز بهمعنــای تعریفکــردن یــک مقولــه
بوســیلهی صفاتیســت کــه جــزو ذات و اصــل یــک مقولــه نیســتند.
امــا گاهــی بــر آن عــارض میشــوند امــا مخصــوص خــود آن هســتند.
مثــل اینکــه شــما انســان را بــه عنــوان حیــوان شــاعر معرفــی کنیــد که
شــاعربودن جــزو صفــات عارضــی انســان اســت و یــک انســان بــدون
۴
آن نیــز بــاز از تعریــف انســانبودن خــارج نمیشــود.
یکــی دیگــر از مجراهــای علــم منطــق بــرای ژرفنگــری در مســائل،
تعریــف و تبییــن فراینــد بســیار مهــم «اســتدالل» اســت.
شــاید ایــن قســم مهمتریــن کار علــم منطــق باشــد؛ زیــرا اســتدالل
صحیــح مبنــای حصــول نتایــج صحیح اســت.
شــاید دو قســم قبلــی و اقســام دیگــر مجراهــای علــم منطــق بــرای
صیانــت ذهــن از خطــا کــه معرفــی کردیــم ،همــه در خدمــت همیــن
نقطــه باشــند.
 استدالل به چه معناست؟
اســتدالل ( )Reasonکــه عالیتریــن و پیچیدهتریــن عمــل ذهــن
اســت ،در ســادهترین تعریــف خــود ،کنــار هــم گذاشــتن معلومــات
بــرای دسـتیافتن بــه مجهــول یــا مجهــوالت اســت
که از سه راه صورت میپذیرد .۱ :قیاس ()Analogy؛  .۲استقرا
()Induction؛  .۳تمثیل (.)Allegory
قیــاس بهمعنــای رســیدن از حداقــل دو مقدمــه بــه یــک نتیجــه
اســت .در لغــت بهمعنــای تشــبیه و نقــل اســت.
در قیــاس ،تشــابه موجــود بیــن دو قضیــۀ معلــوم را در رابط ـهای
ذهنــی منطقــی بــر حاصلــی مجهــول حمل میکنید .برای مثال ،شــما
میدانیــد کــه هــر درختــی بــرگ دارد و هــر برگــی فتوســنتز میکنــد.
پــس هــر درختــی فتوســنتز میکنــد.
اســتقرا بهمعنــای صادرکــردن حکمــی کلــی از تعــدادی مشــاهدات
ســیر ِ حرکــت ذهــن از جــزء بــه کل اســت.
جزئــی اســت .در کلِ ،
بــرای مثــال ،شــما صــد نــوع مختلــف حیــوان را مشــاهده میکنیــد و

میبینیــد تمــام آنــان بــدون اســتثنا در هنــگام غذاخــوردن فــک پایین
خــود را حرکــت میدهنــد تــا غــذا را بجونــد .شــما از ایــن جزئیــات
بــه نتیجـهای کلــی میرســید« :حیوانــات در هنــگام غذاخــوردن فــک
پاییــن خــود را تــکان میدهنــد».
تمثیــل نیــز حکمکــردن بــر قضیـهای جزئــی بهســبب شــباهتش بــا
قضیـهای جزئــی دیگــر اســت .بــرای مثــال ،اگر شــخصی بگوید« :من
کتابــی از منطــق خوانــدم کــه خیلــی ســخت و پیچیــده بــود و از آن
چیــزی یــاد نگرفتــم .از ایــن مطالــب هــم چیــزی یــاد نمیگیــرم ».ایــن
نــوع اســتدالل از ضعیفتریــن انــواع آن اســت ،تاجاییکــه عــدهای
از منطقییــن آن را از انــواع اســتدالل نشــمردهاند!
تا اینجا خالصهای از علم منطق و کاربرد آن را برایتان بازگفتیم.
بقیــۀ مســائل منطــق نیــز در همیــن راستاســت و در جهــت تبییــن
قواعــدی کلــی بــرای حصــول ذهنیتــی درســت و در نتیجــۀ آن،
درسـتفکرکردن و در انتهــا تفکــر درســت اســت و بیشــتر ،جزئیاتــی
حــول همیــن کلیاتــی اســت کــه خدمــت شــما بیــان کردیــم.
حــال مبحــث را بــا گــذری بســیار کوتــاه بــر تاریــخ منطــق بــه پایــان
میرســانیم:
ارســطو (۳۲۲-۳۸۴ق .م ).علــم منطــق را تدویــن کــرد و نظــم داد
و از دیــد عــدهای از متفکــران اختــراع کــرد .ایــن علــم بــه رســیدن
علــم بشــر بــه مراحــل عملــی آن کمــک بســیاری کــرد .پــس از ارســطو
فرفریــوس ( ۲۳۴-۳۰۵ق .م).
در رســالۀ ایســاغوجی علــم منطــق را کاملتــر کــرد و ســپس
فیلســوفان مســلمان آن را شــرح و بســط و تدقیــق دادنــد و
بدینترتیــب ،بهصــورت علمــی کامــل درآمــد .پــس از کانــت (-۱۷۲۴
۱۸۰۴م ).ایــن علــم ،تحلیــل و نقــد شــد و ســپس فالســفۀ قــرن  ۱۹و
 ۲۰در آن بیشــتر تدقیــق کردنــد .فیلســوف آلمانــی ،گوتلــوب فرگــه
(۱۹۲۵-۱۸۴۸م ،).منطــق را بهکمــک نظریــات الیبنیتــز بهشــکل
ریاضیاتــی درآورد و بدینگونــه توانســت مباحــث منطــق را بیشــتر
تعمیــم دهــد و نقصهــای منطــق کالســیک را برطــرف کنــد.
علــم منطــق ریاضیاتــی امــروزه تقریبــا ً در تمــام علــوم ،از جملــه
زیستشناســی ،فیزیــک ،ریاضیــات ،روانشناســی و باقــی علــوم
کاربــرد دارد.
انشاءهللا ادامه دارد...

پانوشت:

 .۱منطق (بیتا) ،در لغتنامۀ برخط دهخدا در واژهیاب ،برگرفته از:

<https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D%85%9D%86%9D%8B7
در این شعر« ،منطق» بهمعنای «زبان» است( .ویراستار)
 .۲ر.ک :منطق مظفر ،تعریف منطق.

 .۳ارژنگ ،غالمرضا ،منطق صوری ،ص.۳۲

 .۴اهورامزدا ،ج ،۱ص.۳۹
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بوستان ادب
پای ادب ،ادیبان و مؤدبان

آیت غالمی
مامۆستا و نویسنده

مجادلــۀ مذمــوم ،عالــم جاهــل میشــود و شــیطان در آنجــا دنبــال
لغــزش عالــم میگــردد».
جدال مذموم برکت را از انســان میگیرد و اگر انســان مســئلهای
برایــش پیــش آمــد و نیــاز بــه راهحــل داشــت ،بایــد نــزد عالمــی بــرود
کــه بــه تقــوا و علمــش آگاه باشــد و بعــد از اســتعانت از خداونــد از
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ـ
ب
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ـره،
ـ
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نا
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ِ
ِ
ُ
ُ
عالــم کمــک بگیــرد کــه مســئله را برایــش شــرح دهــد؛ طــوری کــه بســیار
ها
ه
دیدگا
ـان
ـ
می
از
را
ـر
ـ
نظ
ـن
ـ
بهتری
و
ـم
ـ
بگذاری
ـم
ـ
ه
روی
را
ـا
ـ
نظره
ـویم،
ـ
ش
دیدهایــم در فضــای حقیقــی و مجــازی اشــخاص طالــب حــق ،حــق را
ـول
ـ
اص
ـره
ـ
مناظ
در
دارد.
ـرق
ـ
ف
ـمکش
ـ
کش
و
ـراء
ـ
م
ـا
ـ
ب
ـره
ـ
مناظ
ـم.
ـ
دربیاوری
ِ
بهراحتــی یافتهانــد و اشــخاص لجــوج بههیچوجــه دنبــال حــق نبودهانــد
ـیم.
ـ
باش
ـادار
ـ
وف
ـا
ـ
ه
ن
آ
ـه
ـ
ب
ـد
ـ
بای
ـه
ـ
ک
دارد
ـود
ـ
وج
ـی
ـ
آداب
و
و از برکــت حــق محــروم شــدهاند .چــه زیبــا گفتهانــد:
هللا متعــال در قــرآن ایــن اصــول را بیــان فرمــوده اســت .اشــخاصی
«اگــر در مناظــره دو طــرف قصدشــان بهکرسینشــاندن حــرف
کــه میخواهنــد مناظــره و همفکــری کننــد ،بایــد بدانهــا ملتــزم باشــند.
خود باشــد و قصد رجوع از کالم خودشــان را نداشــته باشــند و
خداونــد حتــی نســبتبه کفــار هــم بــه مــا ســفارش کــرده اســت کــه بــا
حتمــا ً حــق را همــان بداننــد کــه بــر آن هســتند ،ســکوت ،بســیار
شــیوۀ نیکــو بــا آنهــا بحــث کنیــم؛ چــه رســد بــه مناظــره بیــن مؤمنــان.
ـق نــزد
بهتــر از مناظــره در ایــن هنــگام اســت و هرکــس بــه حـ ِ
َ
َ
َّ َّ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
خــودش عمــل کنــد؛ چــون ایــن مناظــره جــز نفــرت و بغــض و
َ
َ
َ
اب ِإلا ِبال ِتی ِهی أحسن﴾
ت
ݠک
ال
ل
ݡݡه
أ
وا
ل
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ات
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﴿و
ِ
ِ
ِ
کینه ،ثمر دیگری ندارد و موجب انشقاق در صفوف مسلمین
ـد».
ـ
نکنی
ـه
ـ
مجادل
ـت،
ـ
اس
ـر
ـ
بهت
ـه
ـ
ک
ـی
ـ
روش
ـه
ـ
ب
ـز
ـ
ج
ـاب
ـ
کت
ل
اه
ـا
ـ
ب
«و
میشــود».
(عنکبــوت.)۴۶ ،
صحابه(رضوانهللاعلیهماجمعیــن) را میبینیــم کــه نبــی؟مص؟ بــه
آنهــا میفرمایــد« :نمــاز عصــر را جــز در بنیقریظــه نخوانیــد ».در
همچنین میفرماید:
وســط راه هنــگام عصــر فرامیرســد و صحابــه دو نظــر مختلــف پیــدا
َ
ْ ُ َّ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
میکننــد .عــدهای میفرماینــد :منظــور نبــی؟مص؟ ایــن بــوده کــه ســریع
ݐ
َ
﴿و ج ِادݡݡلهݠم ِبال ِتی ِهݡى أحسݡں﴾
بیاییــد .پــس نمــاز خواندنــد .عــدهای دیگــر گفتنــد :خیــر؛ منظورشــان
«و بــا روشــی کــه نیکوتــر اســت ،بــا آنهــا [بحــث و] مناظــره کــن».
همــان بــوده کــه آنجــا اقامــه شــود .پــس نمــاز را نخواندنــد .هــر گــروه بــه
(نحــل)۱۲۵ ،
آنچــه عمــل کــرد کــه حــق میدانســت؛ بــدون اینکــه بــه مــراء و جــدال و
بایــد هــدف از مناظــره ،رســیدن بــه حــق باشــد ،نــه صرفــا ً غلبــه بــر کشــمکش و ...بپردازنــد .وقتــی خبــر بــه پیامبــر؟مص؟ رســید ،کار هــر دو
طــرف مقابــل .بایــد اشــخاصی کــه باهــم مناظــره میکننــد ،همدیگــر را گــروه را تأییــد فرمــود.
اگــر مســلمانان در اختالفــات و گفتوگوهــا و مناظــرات چنیــن عمــل
دشــمن نپندارنــد .در ایــن راســتا امــام آجُــرّی؟حر؟ میفرمایــد:
کنند و آنچه را که خدا و رســول امر فرمودهاند مدنظر داشــته باشــند،
پيــروزی
و
منازعــه
و
مجادلــه
مناظــره،
در
جاهــل
صفــات
«از
وحــدت صفــوف بیــن مســلمانان را بــا تمــام اختالفنظرهــا بــه ارمغــان
و
ـر
ـ
تفك
ـره،
ـ
مناظ
در
ـم
ـ
عال
ـات
ـ
صف
از
و
ـت
ـ
اس
ـل
ـ
مقاب
ـرف
ـ
ط
ـر
ـ
ب
خواهند آورد.
ـرای
ـ
ب
ـده
ـ
فای
ـب
ـ
كس
و
ـوزی
ـ
دلس
و
ـت
ـ
ني
ـودن
ـ
ب
ص
خال
ـتدالل،
ـ
اس
انشاءهللا ادامه دارد...
1
خــود و طــرف مقابــل اســت».
پانوشت:
پس دانستیم مناظره و جدال هم محمود دارد ،هم مذموم .زمانی
 .1مــن صفــة الجاهــل :الجــدل ،المــراء ،المغالبــة ،و مــن صفــة العالم :
محمــود و پســندیده اســت کــه بهســبب کشــف حقیقــت و علمآمــوزی
باشــد و شــخص ،طالــب حــق باشــد .اگــر بهدلیــل پیــروزی و غلبــه باشــد العقــل ،المناصحــة فــي المناظــرة ،طلــب الفائــدة لنفســه و لغيــره (ر.ک:
ي بكتابــه أخــاق العلماء ،ص.)۶۳
اإلمــام اآلجــر ُّ
و بهانگیــزۀ روشنشــدن حقیقــت نباشــد ،مذمــوم اســت.
ـق
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ح
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ِ
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بــا وی باشــد؛ زیــرا نبــی؟مص؟ از جــدال مذمــوم نهــی میکنــد:
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«کســی کــه جــدال مذمــوم را تــرک کنــد و درحالیکــه حــق بــا او باشــد،
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
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َ
ـل الْعَالـ ِـمِ،
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َ َ
ـن ي َ َ
ْ َ ِ َ َ
ُ ِ
بـ ْ ِ
ِ َ َ َ َ ْ ِ
خداونــد در وســط بهشــت خان ـهای برایــش میســازد».
و َ بِهَــا يَبْتَغِــي َّ
ن زَلَّتـَهُ»".
الشــيْطَا ُ
مسلمبنیسار؟حر؟ میفرماید:
«بســیار از مــراء و كشــمكش دوری كنيــد؛ زیــرا هنــگام کشــمکش و

بهاره اکبری
شاعر و گوینده
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مروان عامری
پژوهشگر تاریخ

ّ
تــاریــخ ،تــمــدن و هــویــت مــا
عقایــد و روشهــای فکــری انســانها ایــن
دنهــای بشــری رنگهــای مختلفــی بــه
تم ّ
خــود میگیرنــد.
در اینجــا بحــث مــا مفهومــی و مصداقــی
دن چیســت و مصداقــش کــدام
اســت .تم ـ ّ
اســت؟ نســبتش بــا دیــن و ســنتهایمان
چیســت؟ بررســی تاریــخ چــه تأثیــری بــر
مناســبات ،افــکار ،جامعــه و هویـّـت مــا دارد؟
دن بر میخوریم،
وقتی به مقوالت تاریخ و تم ّ
آیــا دچــار بحــران هویّتــی میشــویم؟ یا خیر ،با
دن گذشتۀ خود همزادپنداری
این تاریخ و تم ّ
میکنیــم و آن را جــزء عالیــق و شــخصیّت
اجتماعــی خــود میدانیــم؟
از ابتــدای تفکـ ّـر در بــاب تمــدن و اجتمــاع،
در تاریخ بشــریت و ظهور آرای فلســفی یونان
قدیــم چــون افالطــون و ارســطو و همچنیــن
اندیشــهمندان اســامی چــون ابنســینا،
غزالــی ،ابنخلــدون ،فارابــی ،ابنرشــد و
دیگــران در دنیــای اســام ایــن موضوعــات
بهصــورت گســترده بررســی شــدند.

دن چیســت و چــرا بایــد نســبتبه
 تمــ ّ
دن ،علــم و آگاهــی داشــته باشــیم؟
تاریــخ تمـ ّ
م ـدُّن مصــدر عربــی از بــاب تَفَعُّــل اســت
تَ َ
و معنــای «شهرنشينشــدن ،خــوی شــهری را
برگزيــدن و بــا اخــاق مــردم شــهر آشناشــدن،
همــكاری مــردم بــا يكديگــر در امــور زندگانی و
فراهمســاختن اســباب ترقــی و آســايش خــود
و همزیســتی و نظــم اجتماعــی» را میدهــد.
دن ،برای
ـ
اصط
ـار
ـ
كن
در
ـی،
ـ
عرب
ـان
ـ
زب
در
ـاح تمـ ّ
ِ
آن مترادفهايــی هماننــد «حضــارة»« ،ثقافة»
و «مدينــة» نیــز بــه کار بــرده میشــود.
دن ،نــام
در واقــع میتــوان گفــت کــه تمــ ّ
خالصهشــدۀ پیشــرفتهای انســانی در
زمینههــای مختلفــی اســت کــه در جامعــه
پدیــدار میشــود و ازآنجاییکــه فطــرت انســان
دارای مقتضیات متنوع اســت ،تمدن جامعۀ  اهمیّت بررسی تاریخ
ِ
ّ
تاريــخ ،مجموعــ ۀ تجــارب همــۀ انســانها
انســانی نیز شــامل تنوعاتی اســت و بر اساس

پيــش روى
را در تمــام قــرون و اعصــار
ِ
مطالعهكننــدگان قــرار میدهــد و حتــى اگــر
ـبت ناقــص هــم باشــد،
در بعضـ 
ی جاهــا بهنسـ ْ
ب ادوار پيشــين
ح ّ
داقــل دربرگيرنــدۀ تجــار ِ ِ
اســت .اهميّــت تاريــخ از ايــن نظــر روشــنتر
مىشــود كــه بدانيــم كمتر حادثـهاى در زندگى
امــروز مــى تــوان يافــت كه نمونه يا نمونههايى
از آن در گذشــته واقــع نشــده باشــد و اينکــه
میگوينــد« :تاريــخ پيوســته تكــرار مىشــود»
یــک واقعيــت اســت .البتّــه ممكــن اســت
مواردی اســتثنايى نیز وجود داشــته باشــد؛ اما
ـون
ـاق حــوادث در ايــن قانـ ِ
اكثريــت قريببهاتفـ ِ
ـى جمــع شــده اســت.
كلـّ ْ
بــه جرئــت مىتــوان گفــت كــه بــا تحليــل و
بررسى دقيق تاريخ بشر ،عوامل شكستها و
ناكامىهــا ،پيروزىهــا و كاميابىها ،شــكوفايى
دنهــا ،ســقوط و انقــراض حكومتهــا،
تم ّ
سرانجام ظلم و بيدادگرى ،عاقبت عدل و داد،
آثــار اتّحــاد ِ كلمــه ،حركــت و تــاش و كوشــش،
نقــش علــم و آگاهــى ،و عواقــب دردنــاک جهــل
و سســتى و تنبلــى ،همــه در آيينــۀ جهاننمــاى
تاريــخ ديــده میشــود.

از دیروز تا امروز

• تاریخ ،تمدن و هویّت ما

دن اسالمی
 تم ّ
دنهــای
جــرَم یکــی از تم ّ
تم ـ ّ
دن اســامی ال َ
بشــری پراعتبــار محســوب میشــود؛ از ایــن
دن ،تــوأم بــا ایدئولــوژی و
منظــر کــه ایــن تمــ ّ
دین اسالم نَشئَت گرفت و گسترۀ جغرافیای
آن در بخشهــای پهنــاوری از ایــن کــرۀ خاکــی
پراکنــده شــد؛ بهصورتــی کــه ســوریۀ کنونــی
ســنْد ،شــرق
(شــامات) ،عــراق ،ایــران ،هنــدِ ،
دور ،قســطنطنیه ،شــمال آفریقــا ،مصــر ،و
دلـ ُـس)
آســیای میانــه تــا اســپانیای امــروزی (آن ُ
را در بــر میگرفــت.
برخــی از ایــن کشــورها داری تاریــخ،
دن و پیشــینۀ فرهنگــی و علم ـیای بودنــد
تم ـ ّ
عناصــر مــادی
کــه مســلمانان ،پــارهای از
ِ
و غیرمــادی آن را گرفتنــد و آن پیشــینهها
را در اســام حــل کردنــد و ســپس در راه
ایجــاد و گســترش علــم و فرهنــگ نویــن
تــاش کردنــد .بــر اثــر ایــن برخــورد فرهنگــی
و شــور و شــوق دربــارۀ شــناخت پدیدههــای
هســتی و معرفتشــناختی کــه در منابــع
اســامی تأکیــد شــده بــود ،تحــرّک ذهنــی و
عملــی بیســابقهای پدیــد آمــد کــه بهنوعــی
ِ
دن بشــری
بــه انفجــار ِ علمــی بزرگــی در تمــ ّ
انجامیــد و دانشــوران اســامی در زمینههــای
ـوع و علــوم ِ مختلــف بــه تحقیــق و نــوآوری
ـ
متن
ِ
دســت زدنــد و نتیجــۀ ایــن حرکــت بــه واپاشــی
و انفجــاری علمــی ،فرهنگــی و هنــری منتهــی
دن اســامی ،پیــشگام تمدنّهــای
شــد و تمــ ّ
گیتــی و بشــری گردیــد.
ـت علمــی کــه
بــا ایــن رشــد اجتماعــی و نهضـ ِ
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در همــۀ تودههــای مردمــی طنینانــداز شــد،
ـت شــناختی و معرفتــی خــود را بــا
مــردم هویـّ ِ
دن تطبیــق دادنــد و ســعی
آموزههــای ایــن تم ـ ّ
در بســط و گســترش ایــن مفاهیــم کردنــد؛
بهگونـهای کــه همــان مردمی که قبل از اســام
اجتماعــی
در آن کشــورها بهدلیــل مشــکالت
ِ
موجــود دچــار ســکون و تحجّــر علمــی شــده
بودنــد ،در آنــی ،خــود و جامعــۀ موجــود را پویــا
ک اجتماعــی
جاهــت علمــی و تحــر ّ ِ
ِ
و دارای و ِ
ـبقت دانشْانــدوزی را از
میدیدنــد و گــوی سـ
ِ
یکدیگــر میرُبودنــد و ایــن هویـّـت و شــناخت
در اقــوام مختلــف بــا زبانهــای گوناگــون و
پیشــینه و تاریخهــای متنــوع ،همگــی در ذیــل
دن
پرچــم و دینــی واحــد بهنــام «اســام و تمــ ّ
اســامی» جمــع شــد و شــکل واحــد گرفــت.
 تقابل و تضاد اندیشهها
امــروزه اغلــب مســلمانان در ســطح
اجتماعــی و فــردی ،متأثــر از اندیشــهها و
تفکــرات و الگوهــای غربــی هســتند کــه اوج
فاجعــۀ آن در جایــی اســت کــه حتــی وقتــی
نگرشهــای معنــوی از غــرب میآیــد ،آنــان از
ایــن نگرشهــا اســتقبال میکننــد .بدینســان
انحرافــات و تقابلهــای نامأنوســی بــه وجــود
میآیــد کــه بــا تفکــرات و ایدئولــوژی دینــی مــا
در تضــاد اســت .پــس وظیفــۀ ما در مقابل این
تقابلهــا چیســت؟ حلشــدن و شــکلپذیری
از اندیشــههای غربــی؟ یــا خیــر ،اندیشــیدن
واکاوی هویّتشناســی و تعامــل عاقالنــه بــا
و
ِ
آنهــا؟!

اگــر مــا بتوانیــم علــم و آگاهــی خــود را
نســبتبه نمادهــا و آرمانهــای هویّتــی خــود،
کــه وامگرفتــه از تاریــخ زرّیــن و وزیــن گذشــتۀ
خودمــان اســت ،تقویــت کنیــم ،دیگــر دچــار
انحطــاط ،افــراط و تفریــط در ایــن مقولــه
قــدرت فرهنــگ
نمیشــویم؛ زیــرا وقتــی بــه
ِ
و تاریــخ واالی خــود پــی ببریــم ،دیگــر در
ســموم وارداتــی از غــرب آســیبپذیر
مقابــل ُ
ِ
نمیشــویم؛ همانگونــه کــه در مثالهــای
مختلفــی در تاریــخ ،اغلــب ایدئولوژیهــا،
افــکار و اعمالــی کــه وارد جامعــۀ اســامی شــد،
ابتــدا مــورد محــک قــرار گرفــت و ســپس در
دن اســامی ســر ِ تعظیــم
صالبــت تمــ ّ
مقابــل َ
فــرود آورد و عقــب نشســت .ایــن موضــوع،
دنهــا و پیشــینههای فرهنگــی بــه
کــه وقتــی تم ّ
دنــی
جــرَم تم ّ
مقابلــه بــا یکدیگــر میپردازنــد ال َ
پیــروز اســت کــه غالــب باشــد و افــکار ،اعمــال
و اندیشــۀ قدرتمندتــری نســبتبه ایدئولــوژی
مغلــوب داشــته باشــد ،امــری بدیهــی در تقابــل
دنهــای بشــری اســت .بدیــن
فرهنگهــا و تم ّ
ســبب اســت کــه مــا وظیفــه داریــم تاریــخ خــود
را بشناســیم ،از آن اطــاع پیــدا کنیــم و ایــن
دن را کــه در فــراز و نشــیبهای
تاریــخ و تمــ ّ
مختلــف بــه دســت مــا رســیده اســت ،ارج
دن خــود
بنهیــم؛ زیــرا زمانــی کــه از تاریــخ و تمـ ّ
مطلــع شــویم ،دارای هویّــت و شــخصیّت
مش ـخّصی میشــویم کــه بهراحتــی تحتتأثیــر
تهاجمهــای فرهنگــی مختلــف قــرار نمیگیــرد
و میتوانیــم هــر اندیشــهای را نقــد ،بررســی
و رد کنیــم.

شاهراه حقیقت
قرآن ،دین و حکمت
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مامۆستا ،نویسنده و پژوهشگر دینی

بررسیهای دقیق علمای متخصص در این براى قرآن آورده است ۲.بدرالدين زركشى نقل
زمینه ،با بینظیربودن متن قرآن در فصاحت میکند« :حرالی کتابی در این زمینه نوشته و
و بالغت موافقیم؛ اما ازآنجهت که «قرآن بیش از نود اسم یا وصف برای قرآن یادآور شده
کالم الهی است و کالم الهی یکی از صفات است ۳».فیروزآبادی در بصائر ذوی التمییز
الهی است و مقایسۀ آن با کالم بشری مخالف ادعا میکند که برای قرآن صد اسم در قرآن
آیات قرآن است» ،مخــــــــــالــــــف اینگونه کریم آمده است .از این میان ،او  ۹۴اسم را

 مقدمه

در این مقاله به اذن و ارادۀ الهی میخواهیم تحلیلهای نامتقارن و ناهمگون هستیم و آن ذکر میکند.

کالمهللا ،یعنی قرآن مجید را باتوجهبه اسماء را کسر ِ شأنی عظیم برای کالمهللا میدانیم؛

۴

اینجا بیان توجهی خالی از لطف نیست؛

و صفات آن بررسی کنیم و نشان دهیم که زیرا اگر اینطور کالمهللا را بررسیم ،آن را اینکه عربیبودن ،تنها یکی از این ویژگیها

کالمی با این ویژگیها هیچ هماورد و رقیبی مانند کالم یک مخلوق بررسیدهایم و این در و نامهای صدگانه است که در بند  ۴۶آمده
نمیتواند داشته باشد و از این جهت تحدی هللا حالی است که هللا متعال اینگونه خود را است:

َ
َ
ْ
َ
ْ
متعال در قرآن با قرآن برای همیشه بیجواب معرفی میفرماید﴿ :لي َس ك ِمث ِل ِه ش ْيء﴾ ۱این

۵

آیات (بقره ،)۲۵۲ ،اَثاره (احقاف ،)۴ ،احسن

بیمانندی شامل کالمهللا نیز میشود .پس الحدیث (زمر ،)۲۳ ،اِمام (اسراء ،)۷۱ ،امر (طالق،

و بیرقیب خواهد ماند.

بسیاری از علما وقتی که میخواهند برتری کالمش نیز مانند کالم هیچکسی نیست ،)۵ .إنزال (نساء ،)۱۷۴ ،ایمان (آ لعمران،)۱۹۳ ،

کالمهللا را در قرآن بر سایر متنها و کالمها به همین دلیل بر آن شدیم که کالمهللا را بالغة (قمر ،)۵ ،برهان (نساء ،)۱۷۴ ،بُشری
نشان دهند ،بالفاصله بهسراغ فصاحت و با کالمهللا معرفی کنیم و اسماء و صفات (نمل ،)۲ ،بشیر (فصلت ،)۳-۴ ،بصائر (جاثیه،

بالغت میروند و با آوردن چند مثال از آیات خارقالعاده و بینظیر و بیمانند آن را با آیات  ،)۲۰بالغ (ابراهیم ،)۵۲ ،بیان (آ لعمران،)۱۳۸ ،

و عبارات و کلمات قرآن و مقایسه با متون و الهی بشناسانیم .هللا متعال به ما توفیق این بیّنات (عنکبوت ،)۴۹ ،بیّنه (انعام ،)۱۵۷ ،تبیان

عبارات و کلمات فصیح عربی در گذشته و مُعارِفه را عنایت فرماید و نهایت توان ما را بر (نحل ،)۸۹ ،تبصره (ق ،)۸ ،تذکره (مزمل۱۹ ،؛
حال ،موضوع را جمع میبندند و به کُل قرآن خطوط قلم جاری و ساری کند .آمین.
و تمام متون دیگر بسط میدهند و نتیجه

میگیرند که قرآن در سطح اعالی فصاحت و  نامهای قرآن
بالغت متنی و کالمی نازل شده است؛ حتّی آن

الحاقه ،)۴۸ ،تصدیق (یونس ،)۳۷ ،تفسیر
(فرقان ،)۳۳ ،تفصیل (انعام۱۵۴ ،؛ اعراف،
 ،)۱۴۵تنزیل (اسراء۱۰۶ ،؛ انسان۲۳ ،؛ شعراء،

قرآن مجید نامهایی منطبق بر محتوای خود  ،)۱۹۲ثقیل (مزمل ،)۵ ،حبل (آ لعمران،)۱۰۳ ،

را قویترین وجه ِ اعجاز قرآن میدانند و تا حد دارد؛ طوری که اگر شخصی خواهان شناخت حجّة (انعام ،)۱۴۹ ،حدیث (طور۳۴ ،؛ نجم،
حق (الحاقه،)۵۱ ،
معجزه باال بردهاند .آن باشد ،باید این نامها را بشناسد و مفهوم و ۵۹-۶۰؛ کهف۶ ،؛ زمرّ ،)۲۳ ،

ما نیز باتوجهبه معنای آنها را درک کند؛ زیرا تمامی این نامها حکم (رعد ،)۳۷ ،حکمت (احزاب ،)۳۴ ،حکیم
ساخــــــتار کُتب در محتوا و ویژگیهای قرآن مجید وجود دارند (آ لعمران ،)۵۸ ،حبل

بـــــالغــــــــی و و هرکدام از آنها جلوهای از آن را مینُمایانند( .آ لعمران ،)۱۰۳ ،خیر
مفسر بزرگ قرن ششم ،جمالالدين ( نحل ،

ابوالفتوح رازى ،در مقدمۀ تفسير ِ خود  ۴۳نام  ،)۳۰ذکر
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• قرآن چگونه کتابی است؟

(قمر۱۷ ،؛ فصلت ،)۴۱ ،ذکری (هود،)۱۲۰ ،

وجود دارند و هیچ استثنایی برای هیچکدام

رحمة (نمل ،)۷۷ ،رسالة (مائده ،)۶۷ ،روح

از آیات و موضوعات و سورهها وجود ندارد؛

(شوری ،)۵۲ ،سراج (احزاب ،)۴۶ ،شفاء

برای مثال ،سورۀ حمد ،کالمهللا و وحی و

 .۱۳نامحدودبودن معارف قرآن؛

صحُف (عبس ،)۱۳ ،صدق
(فصلتُ ،)۴۴ ،

دق و...
نور و هادی و موعظه و مجید و مص ّ

تجسم حقایق در قرآن؛
.۱۴
ّ

(زمر ،)۳۳ ،صراط مستقیم (حمد،)۶ ،
جب (جن ،)۱ ،عدل (انعام ،)۱۱۵ ،عربی
عَ َ

است و قسعلیهذا.
ٰ

(زمر ،)۲۸ ،العروة الوثقی (بقره۲۵۶ ،؛

 .۱۲نبود تناقض در آیات ،موضوعات و
سورههای قرآن؛

 .۱۵صراحت و قاطعیت قرآن؛
 .۱۶وسعت معانی و مفاهیم قرآن؛
 .۱۷سهل و ممتنعبودن قرآن؛
 .۱۸پیراستگی از عیبهای ظاهری و

لقمان ،)۲۲ ،عزیز (فصلت ،)۴۱ ،عصمت

باطنی؛

(آ لعمران ،)۱۰۳ ،عظیم (حجر ،)۸۷ ،علم

 .۱۹زیبایی ظاهر و عمق معنایی؛

علی (زخرف ،)۴ ،غیب (بقره،)۳ ،
،)۳۷
(رعد،
ّ

باطن (معنا،
 .۲۰اثر ِ ظاهر ِ (کلمات و )...و
ِ

فرقان (آ لعمران۳۴ ،؛ انفال۲۹ ،؛ فرقان،

 ،)۱فصل (طارق ،)۱۳ ،فضل (یونس،)۵۸ ،

مفاهیم و )...قرآن بر قلب و روح و جسم

قرآن (قیامة ،)۱۷-۱۸ ،قسط (مائده،)۴۲ ،

انسان؛

قصص (یوسف ،)۳ ،قول (قصص ،)۵۱ ،قیل

 .۲۱عملیبودن دستورات قرآن؛

(نساء ،)۱۲۲ ،قیّم (کهف۱ ،تا ،)2قیّمة (بینة،

 .۲۲تحولآفرین و تغییرآفرین کامل در
روح ،قلب ،روان و جسم؛

 ،)۳کتاب (نساء۲۹ ،؛ فاطر۱۰۵ ،؛ بقره،)۲ ،
کریم (واقعه ،)۷۷ ،کالم (توبه ،)۶ ،کلمات
(لقمان ،)۲۷ ،کلمه (انعام ،)۱۱۵ ،کوثر (کوثر،
 ،)۱ماء (مومنون ،)۱۸ ،مبارک (انبیاء،)۵۰ ،
ِّ
مبشر (کهف ،)۲ ،مبِین (یوسف ،)۱ ،متشابه

(زمر ،)۲۳ ،متلُو ّ (بقره ،)۱۲۱ ،مثانی (زمر،

 ،)۲۳مثبِّت (هودَ ،)۱۲۰ ،مثَل (ابراهیم،

 ،)۲۴مجید (ق۱ ،؛ فرقان۴۸ ،؛ لقمان،

 .۲۳سازگاری کامل با فطرت؛
 ویژگیهای قرآن
در کنار این اسماء ،قرآن ویژگیهایی
دارد که فصاحت و بالغت یکی از این دهها
ویژگی است:
 .۱جامعیت قرآن؛

نهایت آیات،
پیوستگی بی
 .۲۴بههم
ِ
ِ

موضوعات ،سورهها و کُل قرآن با کلمات
در ظاهر و باطن (معنا و مفاهیم)؛
و. ...
یکی از ویژگیهای عجیب قرآن که

 ،)۱۰محکمة (محمد ،)۲۰ ،مرتَّل (مزمل،

 .۲جهانیبودن قرآن؛

تفسیر و برداشت از آیات و موضوعات آن

 .۳جاذبۀ قرآن؛

را بینهایت میکند ،بند  ۲۴از ویژگیهای

 ،)۴مرفوع (عبس ،)۱۴ ،مسطور (طور،)۲ ،

 .۴فصاحت و بالغت قرآن؛

قرآن است .قرآن مشتمل بر  ۱۶,۳۰۱کلمه

مص ِّ
دق (انعام ،)۹۲ ،مطهَّر (عبس،)۱۴ ،

 .۵اختصار در قرآن کریم؛

ِّ
مفصل (انعام ،)۱۴ ،مقروء (اسراء،)۱۰۶ ،

 .۶هنر ِ الفاظ ،کلمات ،عبارات ،آیات،

(احزاب ،)۴۶ ،موعظه (یونس ،)۵۷ ،مهیمن

ترکیب الفاظ ،عبارات ،آیات ،موضوعات
.۷
ِ

مکرَّم (عبس ،)۱۳ ،منزَّل (انعام ،)۱۱۴ ،منیر
(مائده ،)۴۸ ،نبأ (نبأ۱ ،تا ،)۲نذیر (فصلت،

موضوعات و سورهها در قرآن؛
و سورههای قرآن؛

 ،)۴نجوم (واقعه ،)۷۵ ،نعمت (ضحی،)۱۱ ،

آهنگ آیات ،موضوعات و سورههای
.۸
ِ

دی (البقره.)۲ ،
(جن۱ ،تا ،)۲هُ َ

 .۹تازگی قرآن؛

نور (اعراف ،)۱۵۷ ،وحی (انبیاء ،)۴۵ ،هادی
تمام اسماء بیانشده در آیات و موضوعات
و سورههای قرآن
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قرآن؛

 .۱۰نفوذ ِ آیات ،مفاهیم و معانی قرآن در

قلب و روح؛

 .۱۱تنوع در مطالب و انسجام در معنا و
• شــــمـــــــارۀ اول •

• آذر• ۱۳۹۹

اهداف قرآن؛

است که حدودا ً ۷۸هزار بار تکرار شدهاند؛

کلماتی مانند تقوا و ایمان ،اسالم و

احسان ،نماز ،روزه و . ...این کلمات کامال ً

بههمپیوسته و مرتبط هستند و شبکهای
عظیم و متّصلبههم را تشکیل میدهند

که وسعت معانی را برای کلمات ،آیات،

موضوعات و ...بینهایت میکنند.
 مثال برای کلمۀ «ایمان»
کلمۀ «ایمان» با ریشۀ «امن» در قرآن
مجید « »۸۷۹بار در « »۷۲۳آیه و در «»۷۷
سوره تکرار شده است و با هزاران کلمه و

عبارت بهصورت شبکهای متصل شده و

دیگر تشکیل میدهد و باعث گستردگی

ارتباط معنایی برقرار کرده است.

معانی و مفاهیم کلمۀ «ایمان» نیز خواهد

«ایمـان» در  ۴۶آیـه بـا کلمـۀ «تقـوا» آمـده

شد زیرا «تقوا» یکی از کلماتی است که

َ
َ
ّ
ُّ
ُ
ُ
َ
َ
ك ِتـبَ
َ
اسـت؛ مثـل ﴿يـا أيهـا الذيـن آمنـوا
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َعل ْيك ُـم ِ ّ
ـب علـى الذي َـن ِمـنْ
ـام كمـا ك ِت َ
الصي ُ
َ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ق ْب ِلك ْـم لعلك ْـم تتقـون﴾« ۶.ایمـان» در  ۹۱آیه
َ
بـا کلمـۀ «کفـر» آمـده اسـت؛ مثـل ﴿ذ ِلـك
َّ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
كافريـن لا مولـى
ِبـأن اللـه مولـى الذيـن آمنـوا و أن ال ِ
َ
ُ
۷
ْ
لهـم﴾« .ایمـان» در  ۸۱آیـه بـا کلمۀ «علم»
َ ْ ُ ْ ُ َّ
ُ
ُ
آمده است؛ مــثل ﴿ق ْل ِآمنوا ِب ِه أو لا تؤ ِمنوا ِإن
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
َ
ُ
ـم م ْن ق ْبل ِه إذا ُي ْتل ى َعل ْيه ْم َيخ ُّر ونَ
َ
َ
ِ ِ
الذيـن أوتـوا ال ِعل  ِ ِ ِ
َ
ً
ْ
ْ
َ
ِللأذقـان ُس ّ
ـجدا﴾« ۸.ایمـان» در  ۲۷۵آیـه بـا
ِ
اسـم اعظـم «هللا» آمـده اسـت؛ مثـل َ
﴿و مـا
َ
َ ُ ْ َّ َّ َ َّ
ََ ُ ٌ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
ـاس لـر ؤف
ـم ِإن اللـه ِبالن ِ 
كان اللـه ِليضيـع إيمانك 
َ
۹
ٌ
رحيـم﴾ .و صدهـا کلمـۀ دیگـر. ...
 دو نکته
 .۱ارتباط در آیه با هریک از کلمات باال
بهصورت مستقیم ،مثل ارتباط کلمۀ «ایمان»
با «تقوا» که در  ۴۶آیه آمده است ،بازهم از
طریق کلمات دیگر بهصورت غیرمستقیم
ادامه دارد؛ برای مثال ،کلمۀ «تقوا» ۲۵۸
بار در « »۲۳۷آیه و « »۶۳سوره تکرار شده
است .این تکرار شبکۀ جدیدی را با کلمات

مستقیما ً با «ایمان» در ارتباط است؛ مثال ً

«تقوا» در  ۷آیه با «احسان» آمده است﴿ :
َ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
۱۰
ْ
َ
ْ
ِإن الله مع الذين اتقوا و الذين هم مح ِسنون﴾.

 ۲و  ۳و. ...
ارتباط سوره (شامل چند موضوع)  ۱با ۲
و  ۳و. ...
برای مثالی دیگر به نمودار زیر توجه کنید.
نتیجۀ  :۱براساس این نمودار ،ایمان
باعث افزایش ایمان میشود.

این در حالی است که «ایمان» در  ۴۶آیه با

یکی از آثار ایمان ،اطاعت از هللا متعال

کلمۀ «تقوا» آمده است و این شبکه با کلمۀ
احسان بازهم بزرگتر و عظیمتر میشود؛

و رسولﷺ است و این اطاعت نیز باعث
هدایت ،و هدایت نیز باعث تقوا ،و تقوا نیز

زیرا کلمۀ «احسان» در قرآن مجید «»194

باعث بصیرت ،و بصیرت نیز باعث توحید،

بار در « »177آیه و « »50سوره آمده است.

و توحید نیز باعث توكل ،و توكل نیز باعث

این شبکۀ عظیم تا بینهایت ادامه دارد

صبر ،و صبر نیز باعث صلوات ،و صلوات نیز

و تمام کلمات قرآن را به همدیگر متصل

باعث سکینه ،و سکینه نیز باعث افزایش

میکند و جامعیت کامل میبخشد؛ بدون

ایمان میشود؛ یعنی از ایمان به ایمان

هیچگونه تقارن ،تضاد ،بههمریختگی و. ...

رسیدیم.

 .۲قرآن مجید  ۶۲۳۶آیه و ۱۳۷۸
موضوع و  ۱۱۴سوره دارد .این شبکۀ عظیم

نتیجۀ  :۲هرکدام از آثار بر دیگری اثر
دارد و آن را به کمال میرساند.

با موضوعات و سورهها که دارای کلمات

نتیجۀ  :۳آسیبرسیدن به هرکدام از

بیشتری برای ارتباط مستقیم در مفهوم و

اجزا بهصورت مجزا هم میتواند بر خود و

معنی هستند ،به کمال خود رسیده است

هم بر سایر اجزا تأثیر منفی داشته باشد؛

و شبکٔه کلمات ،عبارات ،آیات ،موضوعات

مثال ً اگر توحید به شرک تبدیل شود ،ایمان

و سورهها را بهصورت جامع ،کامل ،مطلق

هم به کفر تبدیل میشود و کل مجموعه را

و یکپارچه درمیآورد.

نابود خواهد کرد؛ یعنی نه هدایتی میماند

ارتباط موضوع (شامل چندین آیه)  ۱با

و نه تقوایی و نه آرامشی و نه صبری و نه

َ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ْ
توکلی و﴿ :...لقد كف َر ال ِذ َين قالوا إن اللـه هوَ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ۖ
َ
يح ْاب ُن َم ْر َي َم َو قال ال َم ِس ُ
ال َم ِس ُ
يح َيا َب ِني إ ْسر ِائيلَ
ِ
ْ ُ ُ َّ َ َ ّ َ َ َّ ُ ْ ۖ َّ ُ َ ُ ْ ْ َّ َ َْ
اعبدوا اللـه رب ِي و ربكم ِإنه من يش ِرك ِبالل ِـه فقد
ْ
َ
َ
ۖ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
ُ
َح َّر َم اللـه َعل ْي ِه ال َجنة َو َمأ َو ُاه النار َو َما ِللظ ِال ِمينَ
َ
َ
ْ
11
ِمن أنص ٍار﴾.
بهعنوان مثالی دیگر ،میتوان گفت :کسانی
که از هللا متعال اطاعت میکنند ،ولی از
سنت پیامبرﷺ روی گردانند ،ایمانشان

ُ َ
ّ ََ
ُ
به کفر تبدیل می شود﴿ :ق ْل أ ِطيعوا اللـه
ۖ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ّ
۱۲
ْ
َ
َوالرسول ف ِإن تولوا ف ِإن اللـه لا ي ِحب الك ِاف ِرين﴾
کسی که در چنین

• شــــمـــــــارۀ اول •
• آذر• ۱۳۹۹
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شاهراه حقیقت

• قرآن چگونه کتابی است؟

حالتی است ،ممکن است که بهنظر خودش ایمانداران میداند و در آیۀ  ۱۰۳سورۀ توبه و افزایش اطاعت باعث هدایت بیشتر ،و
شخصی کامال ً موحد و متقی هم باشد؛ اما میفرماید که این صلوات باعث سکینه و هدایت بیشتر باعث تقوای بیشتر ،و تقوای

غافل از آن است که با بیاعتقادی به سنت ،آرامش میشود و در آیۀ  ۴سورۀ فتح میفرماید بیشتر باعث بصیرت بیشتر ،و بصیرت بیشتر
زنجیره را قطع کرده و ایمانش زائل شده است که این سکینه باعث افزایش ایمان میشود .باعث کمال توحید ،و کمال توحید باعث توکل
و عملش هیچ سودی برایش ندارد .درواقع ،نه نکته در اینجاست که پیامبرﷺ در حدیث خالصانهتر ،و توكل خالصانهتر باعث افزایش

َ ً َّ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ٰ
واحدةَ ،صلى اهلل صبر ،و افزایش صبر باعث صلوات بیشتر
ي
ل
ع
ى
ل
ص
ن
«م
موحد است و نه متّقی و نه . ...این هشداری شریف میفرماید:
ِ
َ
َ
ً
َ
۱۳
صلوات هللا متعال میشود .این چرخه ادامه دارد.
يه عشرا ».نتیجه اینکه
است به «قرآنیها»!
عل ِ
ِ
نتیجۀ  :۴هللا متعال در آیات  ۱۵۳تا  ۱۵۷باعث سکینه و آرامش ،و سکینه باعث افزایش

نتیجۀ  :۵نمودار شمارۀ  ۱را بنگرید ۲۰ .مورد

سورۀ بقره صلوات و رحمت الهی را شامل ایمان ،و افزایش ایمان باعث افزایش اطاعت ،از مواردی که باعث بیشترشدن صبر میشود،
با شمارۀ آیه و نام سوره میبینید .این موارد

باعث تقویت صبر ،و متقابال ً صبر هم باعث
افزایش آنها میشوند .نکته در اینجاست که
در این زنجیره ،صبر باعث افزایش صلوات و
رحمت از جانب هللا متعال ،و این صلوات
و رحمت باعث سکینه و افزایش سکینه ،و
سکینه باعث ایمان و افزایش ایمان میشود
و . ...پس تقویت یکی از این موارد ،مانند
نمودار ۱

تقویت صبر در این نمودار ،باعث تقویت کل

زنجیره میشود .مثال ً نماز یا ذکر یا استغفار یا
تهجد یا ...باعث افزایش صبر میشود و این
افزایش صبر باعث نزول صلوات و رحمت از
جانب هللا متعال میشود و تا آخِر.
 نتیجه و خالصه
اگر قرار است متنی را با قرآن مقایسه کنیم،
باید ویژگیهای باال را داشته باشد .آیا متنی با

این ویژگیها وجود دارد؟! قطعا ً نه! درنهایت،
این متن با این ویژگیها باید قابلیت هدایت
متن قرآن هدایتگر است؛
نیز داشته باشد؛ زیرا
ِ

یعنی برای:
 .۱متقین:

ْ
ُ ً ْ ُ َّ َ َ َ ۱۴
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
يه هدى ِللمت ِقين﴾؛ ﴿ه اذ
﴿ذ ِلك ال ِكتاب لا ريب ِف ِ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ً
ّ
ٌ
َ
َ
ُ
َ
۱۵
ْ
َ
َ
َ
بيان ِللن ِاس وهدى ومو ِعظة ِللمت ِقين﴾.
 .۲محسنین:

ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
۱۶
يم﴾؛
ك
ح
اب ال ِ ِ
﴿تلك آيات ال ِكت ِ
ْ
ً
ُ
ً
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
۱۷
َ
﴿هدى ورحمة ِللمح ِس ِنين﴾.
 .۳مؤمنین:

نمودار ۲

َ
ُ
ّ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
َ
ّ
َ
َ
ات يه ِديه ْم ربهمْ
َ
﴿إن ال ِذين آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
ِ

َ
َ َّ
ْ
ْ َ
َ ْ َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ات
ِب ِإيم ِان ِهم تج ِري ِمن تح ِت ِهم الأنهار فِي جن ِ
َ
َ
ّ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ّ
۱۸
َ
اهلل واعتصموا ِب ِه
يم﴾؛ ﴿فأما ال ِذين آمنوا ِب ِ
الن ِع ِ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ً
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
فسيد ِخلهم فِي رحم ٍة ِمنه وفض ٍل ويه ِد ِيهم ِإلي ِه ِصراطا
َ
ً
ُ
ْ
۱۹
مست ِقيما﴾.
 .۴مسلمین:
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ُ
ً
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َْ َََْ ُ
ُ
ك ّل أ َّم ٍة َشهيدا َعل ْيه ْم ِم ْن أ ْن ُف ِسهمْ
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ْ
َ
لاء َو ن ّزلنا َعل ْي َك ال ِكتابَ
َو ِجئنا ِبك شهيدا على هؤ ِ
ْ
ً
ُ
ً
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ً
ْ
۲۰
َ
َ
َ
ّ
ْ
ى ِللمس ِلمين﴾؛
ِتبيانا ِلك ِلشي ٍءوهدىورحمةوبشر 
َ
ّ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ُ
ّ
وح القد ِس ِم ْن ربك بال َحق ِل ُيث ّبت الذينَ
﴿قل َن َّزله ر ُ
ْ
ِ ِ ِ ِ
ْ
َُ َ ُ ً َ ُْ
َ
ُ
ْ
۲۱
آمنوا و هدى و بشرى ِللمس ِلمين﴾.
 .۵نمازگزاران و زکاتدهندگان و اهلیقین:
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َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
الصلاة َو ُيؤتون ّ
﴿ال ِذ َين ُي ِق ُيمون ّ
الزكاة َوهمْ
ُ
َ
َ
بالآخ َرةِ ُه ْم ُيوق ُن َ
ون﴾؛﴿ ۲۲أول ِئ َك َعلى ُه ًدى ِمنْ
ِ
ِ ِ
ُ
ْ
َ
َ ُُ ُْ
َ
َ
ّ
ُ
۲۳
َ
ْ
ر ِب ِهم وأول ِئك هم المف ِلحون﴾.
 .۶مجاهدان:

َ
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َ
ّ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
َ
ُ
َ
﴿وال ِذ َين َجاهدوا ِفينا لن ْه ِد َين ُه ْم ُس ُبلنا َو إن اهلل ل َمعَ
ِ
ْ
َ
ْ
ُ
۲۴
المح ِس ِنين﴾.
و هزاران مورد دیگر...

اگر متنی باعث گمراهی آنها شود ،دیگر
مانند قرآن نیست؛ بلکه ضد قرآن و مغایر با
مسیر هدایت قرآنی است.
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ْ
َّ َ َّ
َ ْ ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
﴿و ِإن كنتم في ري ٍب ِمما نزلنا على عب ِدنا فأتوا
ب ُس َورةٍ م ْن م ْثل ِه َو ْاد ُعوا ُش َهد َاء ُك ْم م ْن ُدون ا َّلله إنْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
صادقين﴾ (البقرة.)۲۳ ،
م
كنت
ِ

«و اگر در آنچه ما بر بندۀ خود [محمّد

(صلىهللاعليهوآلهوسلم)] نازل كردهايم ،شک
داريد [كه وحى الهى است يا ساختۀ بشر]
پس سورهاى مانند آن را بياوريد و [براى اين
كار] غير از خدا ،شاهدان و گواهان خود را
فراخوانيد ،اگر راستگوييد».

ص۸۸تا.۹۶

 .۵فرهنگنامۀ علوم قرآن ،ج ،۱ص.۸۲۶

 .11ترجمه« :آنان که گفتند :هللا [متعال همان مسیح،

فرزند مریم ،است ،بیتردید کافر شدند و حال آنکه

 .۶ترجمه« :ای کسانی که ایمان آوردهاید! بر شما مسیح گفت :ای بنیاسرائیل ،هللا [متعال را که پروردگار

روزه واجب شده است؛ همانگونه که بر کسانی که پیش من و پروردگار شماست بپرستید .مسلما ً هرکس به هللا

از شما بودهاند واجب بوده است تا باشد که پرهیزگار متعال] شرک ورزد ،بیترديد هللا [متعال] بهشت را بر
شوید» (البقرة.)۱۸۳ ،

او حرام کند و جایگاهش آتش است و برای ستمکاران

 .۷ترجمه« :این [عاقبت نیک مؤمنان و عاقبت سوء هیچ یاوری نیست» (المائدة.)۷۲ ،

کافران] بدان خاطر است که خداوند سرپرست و یاور

 .۱۲ترجمه« :بگو :از خدا و از پیغمبر اطاعت و

مؤمنان است؛ ولیکن کافران هیچگونه سرپرست و یاوری فرمانبرداری کنید ،و اگر سرپیچی کنند [ایشان به خدا و

ندارند» (محمّد.)۱۱ ،

پیغمبر ایمان ندارند و کافرند و] خداوند کافران را دوست

 .۸ترجمه« :بگو[ :ای کافران! میخواهید] به قرآن نمیدارد» (آ لعمران.)۳۲ ،

ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید[ ،اختیار خوشبختی و

 .۱۳ترجمه« :کسی که بر من یک صلوات بفرستد،

قرآن روشن است و] کسانی که قبل از نزول قرآن ،دانش

 .۱۴ترجمه« :این کتاب هیچ گمانی در آن نیست و

بدبختی خودتان را دارید ،ولی بدانید که اعجاز و حقیقت هللا متعال بر او ده صلوات میفرستد» (صحیح مسلم).

و آگهی بدیشان داده شده است [و با تورات و انجیل راهنمای پرهیزگاران است» (البقرة.)۲ ،
راستین سروکار داشتهاند] ،هنگامی که قرآن بر آنان

 .۱۵ترجمه« :این [که دربارۀ صفات مؤمنان و قواعد

خوانده میشود ،سجدهکنان بر رو میافتند [و سر تسلیم و ضوابط ثابت خدا دربارۀ گذشتگان گذشت] روشنگری
در برابر خدا فرود میآورند و او را سپاس میگویند که است برای مردمان ،و مایه رهنمود و پندپذیری برای

ایشان را با نعمت ایمان نواخته است]» (االسراء.)۱۰۷ ،

پرهیزگاران است» (آ لعمران.)۱۳۸ ،

 .۹ترجمه« :و بیگمان شما را ملّت میانهروی کردهایم

 .۱۶ترجمه« :این ،آیات کتاب پرمحتوا و استوار [قرآن]

و تعطیلی میشناسید .حق روح و حق جسم را مراعات

 .۱۷ترجمه« :هدایت و رحمت برای نیکوکاران است»

گرایان لذائذِجسمانیطلب
مردم باشید [و بر تفریط مادی
ِ

 .۱۸ترجمه« :بیگمان کسانی که ایمان میآورند و

[نه در دین افراط و غلّوی میورزید ،و نه در آن تفریط است» (لقمان.)۲ ،

میدارید و آمیزهای از حیوان و فرشتهاید] تا گواهانی بر (لقمان.)۳ ،

تارکان دنیا و
و روحانیّتباخته ،و بر افراط
ترک لذائذ کارهای شایسته میکنند ،پروردگارشان آنان را به سبب
ِ
ِ
جسمانی کرده ،ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جادۀ ایمان [راستین و کارهای خداپسند] رهنمودشان مینماید

اعتدال مشاهده نمایید] و پیغمبر [نیز] بر شما گواه باشد [و در دنیا بر ایمان ،استوار و ثابت قدمشان میدارد ،و
[تا چنانچه دستهای از شما راه او گیرد ،و یا گروهی از در آخرت به بهشت نائلشان میفرماید که] جویبارها در

شما از جادۀ سیرت و شریعت او بیرون رود ،با آیین و زیر [کاخهای] ایشان در بهشت خوش و پرناز و نعمت
کردار خویش بر ایشان حجّت و گواه باشد] .و ما قبلهای روان است» (يونس.)۹ ،

را که بر آن بودهای [و تاکنون بهسوی آن نماز خواندهای

 .۱۹ترجمه« :کسانی که به خدا ایمان بیاورند و بدان

و هماینک فرمان روکردن بهجهت کعبه صادره شده [کتاب او ،یعنی قرآن] چنگ زنند ،ایشان را به رحمت و

است] قبله ننموده بودیم؛ مگر اینکه بدانیم چه کسی فضل عظیم [خود که بهشت است] وارد خواهد ساخت،
از پیغمبر پیروی مینماید و چه کسی بر پاشنههای خود و در راه راستی به سوی خود رهنمودشان خواهد کرد»

میچرخد [و به عقب برمیگردد تا صف ثابتقدمان بر (نساء.)۱۷۵ ،
ایمان ،و فرصتطلبان بیایمان از هم روشن و جدا شود].

 .۲۰ترجمه« :روزی در میان هر ملّتی گواهی از خودشان

و اگرچه [تغییر قبله برای کسی که الفت گرفته است بر آنان میگماریم [که در دنیا پیغمبر ایشان بوده است]،
بدان رو کند] بس بزرگ و دشوار است مگر بر کسانی که و تو را [ای محمّد!] بر اینان [که هم اینک در جهان هستند
خدا ایشان را رهنمون کرده باشد [به احکام دین و راز و یا این که بعدها به وجود میآیند] گواه میگیریم[ ،و از
قانونگذاری و بداند که هدف از روکردن به این سو یا آن تو دربارۀ عملکرد مسلمانان به قرآن و دوری گزیدنشان از

دس خود آن میپرسیم .قرآنی که برنامۀ کامل و جامعی در بر دارد]
سو اطاعت فرمان خدا است ،نه به خاطر تق ّ

جهات] و خدا ایمان شما را [که انگیزۀ پیروی از پیغمبر و ما این کتاب [آسمانی] را بر تو نازل کردهایم که بیانگر

والسلامعلیکمورحمةاهللوبرکاته
پانوشت:

 .۱ترجمه« :هيچچيز همانند او نيست».

است] ضایع نمیگرداند [و اجر و پاداش عبادات قبلی همهچیز [امور دین مورد نیاز مردم] و وسیلۀ هدایت و

شما را هدر نمیدهد ،چه] بیگمان خدا نسبتبه مردم مایۀ رحمت و مژدهرسان مسلمانان [به نعمت جاویدان
بس رئوف و مهربان است» (البقرة.)۱۴۳ ،

 .۱۰ترجمه« :بیگمان خدا [مرحمت و معونت و

یزدان] است» (نحل.)۸۹ ،

 .۲۱ترجمه« :بگو :قرآن را جبرئیل از سوی پروردگارت

حفاظت و رعایت همه جانبهاش] همراه کسانی است به حق نازل کرده است تا مؤمنان را [در مسیر خود]

 .۲ابوالفتوح رازى ،الروض الجنان و روح الجنان ،ج ،۱که تقوا پیشه کنند و [با دوری از نواهی ،خود را از خشم ثابت قدم گرداند و هدایت و بشارت برای مسلمانان

مقدمه ،ص.۵

 .۳محمدهادى معرفت ،علوم قرآنى ،ص.۱۰۶

خدا به دور دارند ،و با تمام نیرو و قدرت] با کسانی است باشد» (نحل.)۱۰۲ ،
که نیکوکار باشند و [با انجام اوامر الهی خویشتن را به

 .۴بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز ،ج ،۱الطاف ایزد نزدیک سازند]» (النحل.)۱۲۸ ،

 .۲۲ترجمه« :آن کسانی که نماز را چنان که باید

میخوانند ،و زکات را میپردازند ،و به آخرت کامال ً ایمان

شاهراه حقیقت

• قرآن چگونه کتابی است؟

دارند» (لقمان.)۴ ،

 .۲۳ترجمه« :آنان هدایت پروردگارشان را فرا چنگ آوردهاند و ایشان قطعا ً رستگارند» (لقمان.)۵ ،

 .۲۴ترجمه« :کسانی که برای [رضایت] ما به تالش ایستند و در راه [پیروزی دین] ما جهاد کنند ،آنان را در راههای منتهی به خود رهنمود [و مشمول حمایت و هدایت

خویش] میگردانیم ،و قطعا ً خدا با نیکوکاران است [و کسانی که خدا در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند]» (عنكبوت.)۶۹ ،

حیات نوین
جامعه ،سیاست و حقوق

َ
نظرسنجی «گمان»؛ دروغی خوشایند برای دشمنان اسالم
نوید نوری
فعال ردالحادی

ظهور منجی اعتقاد ندارند و خودشــان را از هفت دولت آزاد کردهاند!
ظاهــرا ً ایــن آمــار ،آمــاری تأســفبار اســت؛ امــا در ادامــه خواهیــم دیــد

کــه ایــن آمــار ،آمــار علمــی و درســتی نیســت و نمیتــوان آن را بــرای

اســتنادات بــه کار گرفــت!

نکتــۀ شــگفتآور و مهــم ایــن نظرســنجی ،درصــدی اســت کــه بــرای

آتئیس ـتها (خدانابــاوران) و زرتشــتیان در نظــر گرفتــه اســت .مطابــق
 قضیۀ نظرسنجی «نگرش ایرانیان به دین»

این نظرسنجی ،حدود ۸/۸درصد مردم ،آتئیست ،و حدود ۷/۷درصد

چندیــن روز پیــش نظرســنجیای در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه مــردم ،زرتشــتیاند! اگــر نگاهــی گــذرا بــر ایــن آمار داشــته باشــیم ،گُمان

جاروجنجــال زیــادی بــه پــا کــرد و حتــی باعــث شــد چنــدی از رســانههای
داخلــی بــه آن واکنــش نشــان دهنــد .عنــوان نظرســنجی« ،نگــرش
ایرانیان به دین» بود و مؤسسۀ «گَمان» آن را انجام داده بود .شبکۀ
ماهوارهای «ایراناینترنشنال» هم ظاهرا ً گزارشی مفصل از آن را روی
آنتــن بــرده بــود .بههرحــال ،ســخن معروفــی اســت کــه میگویــد« :دروغ

را آنقــدر تکــرار کــن تــا مــردم بــاورش کننــد!» خالصــه ،بگذریــم...

ایــن نظرســنجی از تاریــخ ۱۷خــرداد تــا ۱تیــر ۱۳۹۹بهمــدت  ۱۵روز

انجام گرفت .در این نظرســنجی بیش از ۵۰هزار پاسـخدهنده شــرکت

کردنــد و حــدود ۹۰درصــد پاس ـخدهندگان ســاکن ایــران بودهانــد (رک:
مؤسســۀ گمــان :۱۳۹۹ ،ص .)۱نتایجــش هــم در روز ۲۷مــرداد۱۳۹۹

در کانــال تلگــرام همیــن مؤسســه منتشــر شــد (رک :گمــان  -گــروه

مطالعــات افکارســنجی ایرانیــان.)۱۳۹۹ ،

نتایــج نظرســنجی ،فاجعهآمیــز بــود و دادههــای ناراحتکننــدهای را

نشــان میداد! مطابق این نظرســنجی ،حدود ۷۸/۳درصد مردم ایران
بــه خــدا اعتقــاد دارنــد؛ یعنــی ظاهــرا ً ۲۱/۷درصــد از مــردم ،نســبتبه میبریــم کــه آمــار اندکــی اســت؛ حــال آنکــه قضیــه ،طــور دیگــری اســت.
«گمــان» در فایلــی کــه بــرای ایــن نظرســنجی منتشــر کــرده ،گفتــه
خــدا اعتقــادی دیگــر و متفــاوت دارنــد! از طرفــی هــم ،مطابــق ایــن آمــار،
۱۹/۶درصــد از مــردم ،بــه هیچکــدام از اعتقــادات دینــی ،یعنــی خــدا ،اســت« :جمعیــت آمــاری هــدف ایــن نظرســنجی ،افــراد بــاالی  ۱۹ســال

معــاد (زندگــی پــس از مــرگ) ،بهشــت و جهنــم ،دیــن و مذهــب ،جــن و و باســواد ســاکن ایــران هســتند [ ]...طبــق سرشــماری ســال ،۱۳۹۵
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عمار ملکی
• شــــمـــــــارۀ اول •

• آذر• ۱۳۹۹

مدیر مؤسسۀ گمان

تعداد افراد باســواد باالی  ۱۹ســال در ایران حدود  ۴۷میلیون نفر
اســت» (مؤسســۀ گمان :۱۳۹۹ ،ص .)۴پس اگر بیاییم ۷/۷درصد
از همیــن عــدد را حســاب کنیــم ،چیــزی حــدود  ۳,۶۱۹,۰۰۰میشــود؛
یعنــی بــه ایــن تعــداد ،در کشــور زرتشــتی داریــم! از طرفــی هــم ،اگــر
بیاییــم ۸/۸درصــد را هــم محاســبه کنیــم ۴,۱۳۶,۰۰۰ ،نفــر آتئیســت
در کشــور مــا روزگار بــه ســر میبرنــد! حالآنکــه واقعیــت چیــزی
دیگــر اســت.

از راست:

از حمایــت مالــی افــراد و ســازمانهای خیریــه و منابــع متعــددی
برخوردار اســت %۶۶ .بودجۀ ســالیانۀ بنیاد برومند از ســازمانهای
خیریــۀ خصوصــی آمریــکای شــمالی و اروپایــی %۷ ،کمکهــای
شــخصی اســت ،منابــع دیگــر  %١و  %۲۶بودجــه بنیــاد از بودجــۀ
عمومی کشــورهای اروپایی و آمریکای شــمالی تأمین شــده اســت»
(بنیاد برومند)۱۳۹۹ ،؛ یعنی اینکه صراحتا ً اعالم کرده است که از
کشــورهایی کــه در راســتای منافــع اسالمهراســان حرکــت میکننــد،

شادی صدر

الدن برومند

فمینیست و حامی همجنسبازان

عضو هیئتمدیرۀ بنیاد برومند

بــرای آنکــه حداکثــر را در نظــر بگیریــم و دلخوشــیای هــم بــه
جمعیت
دشمنان اسالم و خدانشناسان بدهیم ،این درصدها را از
ِ
تقریبــا ً ۸۶میلیونــی کشــورمان بیــرون میکشــیم؛ یعنــی جمعیــت
آتئیس ـتها  ۷,۵۶۸,۰۰۰نفــر میشــود و زرتشــتیان  ۶,۶۲۲,۰۰۰نفــر
هســتند.
 مؤسسۀ «گَمان» چه مؤسسهای است؟
مؤسســۀ گمان یا همان «گروه مطالعات افکارســنجی ایرانیان»
مؤسسـهای اســت که هراَزگاهی از میان افراد در «فضای مجازی»
نظرســنجیهایی منتشــر میکنــد و نتایــج آن را بعــد از مدتــی اعــام
میکنــد .مدیــرش «عمــار ملکــی» از شبهکارشناســانی اســت کــه در
رســانههای آنورآبــی بیشــتر ظاهــر میشــود و در آنجاهــا بســیار بــاال
آمــده اســت .طبــق گفتــۀ خودشــان هــم «الدن برومنــد» معمــوال ً از
ایــن پژوهشهایــش (؟) پشــتیبانی «مالــی» میکنــد .خــود مؤسســۀ
«گمــان» الدن برومنــد را از مؤسســان بنیــاد «عبدالرحمــن برومنــد»
معرفــی کــرده اســت (مؤسســۀ گمــان :۱۳۹۹ ،ص مشــخصات) .وی
از اعضــای هیئتمدیــرۀ بنیــاد «برومنــد» اســت .بنــا بــر معرفــی خــود ِ
ایــن مؤسســه« ،بنیــاد عبدالرحمــن برومند (بنیاد) نهادی اســت غیر
انتفاعــی و غیــر دولتــی کــه بــرای پیشــبرد حقــوق بشــر و دموکراســی
در ایران پایهگذاری شــده اســت ».و در ادامه هم آوَرده که «هدف
بنیــاد تضمیــن و حفــظ تمامــی حقــوق بشــر بــرای همــۀ ایرانیــان
بــدون هیــچ تبعیضــی اســت» و «اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ۱۹۴۸
و دیگــر اســناد و ابــزار
حقوقــی مربــوط بــه آن
رهنمــون ایــن بنیــاد
اســت( ».رک :بنیــاد
برومند .)۱۳۹۹ ،پس تا
اینجــا میبینیــم خبــری
از اســام و مســلمانان
نیســت! بگذریــم...
بنیــاد «عبدالرحمــن
برومنــد» گفتــه کــه
«در فعالیتهــای خــود

بودجــه دریافــت میکنــد؛ کشــورهایی مثــل آمریکا ،فرانســه و...؛ اما
معلــوم نکــرده اســت کــه دقیقــا ً از کدامیــن ســازمانها و نهادهــای
ایــن کشــورها بودجــه دریافــت میکنــد .در ادامــه ،بیشــتر در ایــن
مــورد خواهیــد دانســت.
 چرا نظرسنجی «نگرش ایرانیان به دین» دروغپردازانه است؟
 .۱آمار کامال ً غلط از جمعیت زرتشتیان
همانطــور کــه قبــا ً بیــان شــد ،حــدود ۷/۷درصــد ایرانیــان ،طبــق
ایــن نظرســنجی ،زرتشــتیاند (مؤسســۀ گمــان :۱۳۹۹ ،ص)۶؛ یعنــی
۶میلیــون و ۶۲۲هــزار نفــر از جمعیــت کشــورمان ،زرتشــتیاند! امــا
ایــن خــاف آمارهــای جهانــی اســت .طبــق آخریــن آمارهــا جمعیــت
زرتشــتیان در کل جهــان ،در ســال  ۲۰۱۱تــا ۲۰۱۲میــادی حــدود
۲۰۰هــزار نفــر بــوده اســت!
(HistoryTV, 2020; Time Magazine, 2020; Wikipedia
[English], 2020).
اگــر بســیار خوشبینانــه هــم به ایــن موضوع بنگریــم ،نمیتوانیم
بگوییم که جمعیت زرتشتیان در عرض «هشت سال» از ۲۰۰هزار
نفــر بــه شــشهفتمیلیون نفــر رســیده باشــد؛ آنهــم فقــط در
ایــران ،فــارغ از جاهــای دیگــر! پــس نتیجــه میگیریــم کــه نتایــج
نظرســنجی گمــان ،دروغآمیــز اســت و نســبتبه ایــن دروغ آشــکار
بایــد پاسـخگو باشــد .از ایــن لحــاظ ،بقیــۀ آمارهــای ایــن نظرســنجی
بیاعتبــار شــناخته میشــوند؛ یعنــی هفتهشــتمیلیون ایرانــی
خدانابــاور هــم نداریم؛
بلکــه قطعــا ً از ایــن
ادعاهــا کمترنــد.

نمودار آماری پشتیبانان مالی بنیاد برومند

 .۲تعارض با نظرسنجی
رسمی
«گمــان» در گــزارش
خــود گفتــه اســت:
«ایــن نظرســنجی تالش
کــرده اســت تــا نگــرش
ایرانیــان را بــه دیــن

حیات نوین

• نظرسنجی «گَمان»؛ دروغی خوشایند برای دشمنان اسالم

و موضوعــات مرتبــط بــه آن ،کــه در فضــای جــاری بــه دلیــل
محدودیتهــای موجــود نمیتوانــد بطــور علنــی مــورد پرســش
قــرار گیــرد ،بــه طریقــی روشــمند اندازهگیــری کــرده و بــه ثبــت
برســاند».
الحمدللــه دسـتاندرکاران مؤسســۀ «گمــان» ،مخصوصا ً عمار
ملکــی از نظرســنجیهای داخــل ایــران خبــر ندارنــد! کانــال تلگــرام
«تبیــان» ،متعلــق بــه ســازمان تبلیغــات اســامی (مؤسســۀ تبیــان،
 ،)۱۳۹۹در فیلمــی کــه در واکنــش بــه همیــن نظرســنجی تــدارک
دیــده بــود ،نتایــج کلــی نظرســنجیای را کــه دانشــگاه تهــران در
ســال  ،۱۳۹۸یعنــی پارســال بــهروش تصادفــی و تلفنــی انجــام
داده بــود ،منتشــر کــرد .متأســفانه اینگونــه نظرســنجیها ظاهــرا ً
انتشــار عمومــی نشــدهاند! نتایــج ایــن نظرســنجی بــا نظرســنجی
گمــان ۱۸۰درجــه تفــاوت دارد! «مذهــب ۹۱درصــد مــردم تشــیع
اســت»۷۱« ،درصــد مــردم بــا حضــور بــدون حجــاب در اماکــن
عمومــی مخالــف هســتند»۹۳« ،درصــد مــردم مســائل دینــی و
مذهبــی برایشــان اهمیــت دارد»۸۹« ،درصــد آنهایــی کــه خــود
را مســلمان میداننــد معتقدنــد بایــد قوانیــن کشــور بــر اســاس
قوانیــن اســام باشــد» (تبیــان )۱۳۹۹ ،و...؛ امــا نظرســنجی گمــان
کامــا ً معکــوس ایــن آمارهــا آمــار داده اســت۳۲« :درصــد جامعــه
خــود را شــیعه میداننــد» « ،تقریبــا ً ۷۲درصــد مــردم مخالــف
حجــاب الزامــی هســتند»۵۶« ،درصــد مــردم بــا آمــوزش دینــی در
مــدارس مخالــف هســتند»« ،تقریبــا ً ۱۴درصــد جامعــه معتقــد بــه
انطبــاق قوانیــن بــا احــکام دینــی اســت» (رک :مؤسســۀ گمــان،
 )۱۳۹۹و . ...نظرســنجی دانشــگاه تهــران و نتایجــش بهمراتــب
معتبرتــر از نظرســنجی گمــان اســت .ایــن موضــوع را در ادامــه
بررســی خواهیــم کــرد.
 .۳اشکال در نمونهگیری
برخــی از کارشناســان ،از روش آمارگیــری مؤسســۀ گمــان
ایــراد گرفتهانــد و بدینصــورت کل نظرســنجی آنــان را بیاعتبــار
میخواننــد .بــرای مثــال ،علــی زمانیــان ،نویســندۀ حــوزۀ فرهنــگ
و اجتمــاع ،گفتــه اســت:
بنا به آنچه عالمان اجتماعی در باب مراحل علمی نظرسنجی
ـتکم شــامل هفــت مرحلــه اســت.
گفتهانــد ،هــر نظرســنجی دسـ ِ
هــر مرحلــه اگــر مخــدوش شــود ،کل نظرســنجی از اعتبــار علمــی
ســاقط میگــردد .یکــی از آن هفــت مرحلــه ،موضــوع جامعــۀ
آمــاری و تعییــن حجــم نمونــه اســت .در ایــن مرحلــه نمونــۀ
آمــاری مشــخص میشــود و بــه بخشــی از جامعــۀ آمــاری اطــاق
میشــود كــه ويژگيهــا و صفــات جامعــۀ موردپژوهــش را در خــود
داشــته باشــد و محقــق بتوانــد بــا پژوهــش در آن بخــش ،دربــارۀ
کل جامعــه قضــاوت كنــد .بهزبــان ســاده ،مشــت بایــد نمونــۀ
خــروار باشــد .آنچــه تحتعنــوان «نگــرش ایرانیــان بــه دیــن» کــه
مؤسســۀ «گمــان» نشــر داده ،بــدون اعتبــار علمــی اســت؛ زیــرا
نمونــۀ آمــاری ایــن نگرشســنجی صرفــا ً کســانی هســتند کــه بــا
ایــن پایــگاه ،همــکاری کردهانــد و پرسشــنامه را پاســخ دادهانــد.

محمدرضا جالییپور
فعال سیاسی اصالحطلب و پژوهشگر دینی
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن افــراد ،نمونــۀ آمــاری جامعــۀ ایرانیــان
نیســتند .بــه ایــن معنــا کــه طبقاتــی از ایرانیــان وجــود دارنــد کــه یــا
دسترســی بــه اینترنــت ندارنــد یــا ایــن مؤسســه را نمیشناســند
و بــا آن همــکاری ندارنــد یــا نســبتبه اینگونــه نظرســنجیها
بدگمانانــد .کاری کــه ایــن مؤسســه میکنــد ،شــبیه ایــن اســت
کــه بخواهیــم در ســلیقۀ موســیقایی ایرانیــان پژوهــش کنیــم و
بــرای ایــن کار صرفــا ً بــه کســانی مراجعــه کنیــم کــه بــه موســیقی
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را بــه کل ایرانیــان تعمیــم دهیــم .مســلما ً چنیــن کاری از نظــر
علمــی خطاســت و اعتبــار کافــی بــرای تعمیــم ِ نتایــج بــه کل را
نــدارد .بهفــرض صداقــت اخالقــی و رعایــت علمــی همــۀ مراحــل
مختلــف دیگــر در نظرســنجی «گمــان» ،امــا نتایــج بهدسـتآمده
قابلیــت تعمیــم بــه کل جامعــه را نــدارد و از ایــن طریــق نمیتــوان
شناخت واقعبینانهای از جامعه یافت (رک :خرد منتقد.)۱۳۹۹ ،
محمدرضا جالییپور ،فعال سیاســی اصالحطلب و پژوهشــگر
دینــی ،نیــز دربــارۀ نظرســنجیهای «گمــان» اینگونــه دیدگاه داده
است:
مجموعــه ایــن نظرســنجیها بــر اســاس روش نمونهگیــری
گلولهبرفــی آنالیــن ( )virtual snowball samplingانجــام
میشــود کــه اساســا ً روشــی کامــا ً نامناســب بــرای ســنجش افــکار
در ســطح ملــی و تعمیــم نتایــج بــه کل جامعــه اســت و کســانی که
اندکــی آشــنایی بــا روشهــای علمــی نظرســنجی دارند از مخدوش
و فریبکارانــه بــودن اســتفاده از ایــن شــیوه بــرای ایــن هــدف
باخبرنــد .روش نمونهگیــری گلولهبرفــی کــه نمونهگیــریای کامــا ً
غیرتصادفــی اســت ،تنهــا بــرای پژوهشهایــی مناســب اســت کــه
پاســخگویان آن گــروه بهســختی پیــدا میشــوند و گروهــی خــاص،

مثــا ً اعضــای فرقــهای مذهبــی یــا نحلــهای سیاســی را بررســی
میکنــد و نتایــج آن بههیچعنــوان قابلتعمیــم بــه کل شــهروندان
دولتملــت نیســت.
یــک
ْ
ً
نامناسب نمونهگیری
روش مطلقا
نظرسنجیهای گمان از این
ِ
ِ
و پاســخگویانی کــه بههیچعنــوان نمونــه نمایــا و تصادفیای از کل
جمعیــت ایــران نیســتند ،بــرای گــزارش وضعیــت افــکار عمومــی

اســتفاده میکنــد و نتایــج آن را فریبکارانــه قابلتعمیــم بــه کل جمعیــت خاورمیانــه بــه ســازمانهایی کــه در راســتای اسالمهراســی فعالیــت
*
میکننــد ،پــول میرســاند .ایــن موضــوع ،ایــن شــک را تقویــت میکنــد
ایــران میدانــد.
[ ]...نام این کار چیزی جز فریب در پوشــش ظاهرا ً علمی نیســت .کــه تــا احتمــال ۹۰درصــد بنیــاد برومنــد از  NEDهــم بودجــه دریافــت
میکنــد.
بعــد از ایــن بررســیها بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه ســازمانی
اسالمســتیز کــه پشــتیبانان مالــیاش فعالیتهــای اسالمهراســانه و
ضدایرانــی دارنــد ،بــرای مســلمانان کار خیرخواهانــه انجــام نمیدهــد.
بــه همیــن دلیــل نتایــج نظرســنجی «نگــرش ایرانیــان بــه دیــن» نــه تنهــا
اعتبــار علمــی نــدارد ،بلکــه ســایر نظرســنجیهای مؤسســۀ «گمــان» و
نتایجــش نیــز مشــکوک و تردیدآمیــز و نامعتبرنــد.

اگــر عرصــه عمومــی نقــد و بررســی علمــی در ایــران قــوی بــود ،نهــادی که
چنیــن گزارشهایــی را منتشــر میکنــد ،چنــان بیاعتبــار میشــد کــه
هیــچ رســانٔه معتبــر و حتــی شــهروند تحصیلکــردهای در رســانههای
اجتماعــی حاضــر نبــود آن را پوشــش و بــه مدیرانــش تریبــون بدهــد
(رک :محمدرضــا جالئیپــور.)۱۳۹۹ ،Jalaeipour
همانطــور کــه در اینجــا خواندیــد ،مــا نگفتهایــم کــه نظرســنجیهای
ایــن مؤسســه بیاعتبارنــد؛ بلکــه عزیزانــی دراینبــاره نظــر دادهانــد کــه
َ
ـص کالمشــان ایــن
ـ
در ایــن موضوعــات ،دســتی بــر آتــش دارنــد و َمخل ِ
 سخن پایانی
اســت کــه «نظرســنجیهای گمــان کامــا ً بیاعتبارنــد».
اینکــه آمــار «گمــان» بیاعتبــار و دروغآمیــز اســت ،قابلانــکار نیســت
 .۴ارتباط مالی و رسانهای با نهادها و ارگانهای ضدایرانی و ضداسالمی و بایــد نســبتبه ایــن دروغگویــی واضــح خــود پاســخگو باشــد؛ امــا
همانطــور کــه در ابتــدای نوشــتار گفتیــم ،شــبکۀ ماهــوارهای منکــر ایــن نیســتیم کــه افــکار و توهمــات الحــادی در ســطح جامعــه
«ایراناینترنشــنال» نتایــج ایــن نظرســنجی را بــا حضــور تصویــری عمــار وجــود دارنــد؛ از قضــا افــکار الحــادی همیشــه وجــود داشــتهاند؛ منتهــا
ملکــی بازتــاب داده بــود .مؤسســۀ گمــان و شــخص عمــار ملکــی بــا در ســالیان اخیــر و مخصوصــا ً از دهــۀ  ۹۰شمســی ،یعنــی از ســال
شــبکههای آنورآبــی بیبیســی فارســی ،منوتــو و ایراناینترنشــنال  ۱۳۹۰بــا گســترش هرچهبیشــتر اینترنــت و فنــاوری ،افــکار الحــادی نیــز
ارتبــاط رســانهای دارنــد و عمــار ملکــی خــود از شبهکارشناســان ایــن گســترش بیشــتری یافتهانــد؛ امــا اینکــه بگوییــم هفتهش ـتمیلیون
شــبکهها بــه حســاب میآیــد .پــس از ایــن لحــاظ بایــد حســاب کنیــم و ملحـد ِ فقــط علمــی ،یعنــی آتئیسـتها فــارغ از ملحدیــن دیگــر داریــم،
ـلمانان ایــران کاری بــه نظــر میرســد کــه آمــار متوهّمان ـهای باشــد؛ بلکــه قطعــا ً از اینهــا
دودوتاچهارتــا بکنیــم کــه اینهــا بــرای دلخوشــی مسـ
ِ
نخواهند کرد؛ بلکه بهصورت معکوس کار میکنند .البته ناگفته نماند کمترنــد .بــرای اثبــات ایــن گفتــه بایــد در بحثــی دیگــر ایــن موضــوع را
کارهایــی کردهانــد؛ امــا دندانگیــر و جالــب نیســتند و مجــال پرداختــن بررســی کــرد و در اینجــا مجالــی وجــود نــدارد.
انشــاءهللا کــه افــکار الحــادی تــا بدینجــا کــه بــا مبــارزۀ رســانهای
بــه آنهــا نیســت.
ارتبــاط رســانهای ایــن مؤسســه بمانــد .ارتبــاط مالــی ایــن مؤسســه بــا مســلمانان و داعیــان عزیــز تــا حــد خوبــی حداقــل در فضــای مجــازی
چنــد واســطه بــا کنگــرۀ آمریــکا جالبتوجــه اســت .در چنــد بنــد باالتــر کمتر شــده ،کمتر نیز شــود و ریشــۀ الحاد بهکلی از کشــورمان برچیده
دربــارۀ ایــن موضــوع گفتــه شــد کــه «بنیــاد برومنــد» ایــن مؤسســه را شــود .آمیــن.
تأمیــن مالــی میکنــد یــا حداقــل از تأمینکننــدگان آن اســت .خــود
بنیــاد برومنــد هــم گفتــه اســت کــه از کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی
بودجههایی میگیرد .در آمریکا مؤسسـهای بهنام «موقوفۀ ملی برای
دموکراســی» یا «بنیاد اعانۀ ملی برای دموکراســی» ( )NEDکه بیشــتر
در مظــان اتهــام اســت کــه بــا ســازمانهای اسالمســتیز و ضدایرانــی در
ارتبــاط اســت و گفتــه شــده کــه ایــن ســازمان از تأمینکننــدگان بنیــاد
برومنــد اســت (رک :تبیــان .)۱۳۹۹ ،بااینحــال ،ســندی رســمی نیافتیــم
ً
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باشــد .ســازمان  NEDخــود گفتــه اســت کــه از کنگــرۀ آمریــکا بودجــه
دریافــت میکنــد و در بخــش معرفــی خــودش در وبگاهــش نوشــته
اســت NED« :ســازمانی خصوصی و مســتقل اســت که برای گســترش
و تقویــت بنیادهــای دموکراتیــک در سراســر جهــان تــاش میکنــد.
 NEDهــر ســاله بیــش از  ۱۶۰۰فقــره کمــک مالــی بــه ســازمانهای
دموکراســیخواه ِ خــارج از کشــور در  ۹۰کشــور جهــان اهــدا میکنــد.
[ NED ]...مبالــغ هنگفتــی را از کنگــرۀ آمریــکا دریافــت میکنــد و
بــه بســیاری از جمهوریخواهانــی میفرســتد کــه در راســتای آزادی و
حقــوق بشــر اغلــب بهصــورت مخفیانــه و در انــزوا فعالیــت میکننــد»
( .)2020 ,National Endowment for Democracyایــن یعنــی
اینکــه آمریــکا بهصــورت نظاممنــد در امــور کشــورها و ملتهــای دیگــر
دخالــت میکنــد و مخصوصــا ً بــرای ایــران و ســرزمینهای اســامی

والسلامعلیکمورحمةاهللوبرکاته
پینوشت:

* ممکن است بیندیشید که سازمانی مثل  NEDفعالیتهای دموکراتیک میکند؛

اما اینجا گفتهایم که فعالیتهای اسالمهراسانه دارد .نمونههای بسیاری وجود دارند

که سازمانهایی مثل  NEDبهبهانۀ حقوقبشر و ...در راستای اسالمهراسی فعالیت

میکنند؛ مثال ً در ترویج همجنسبازی میکوشند یا میخواهند حقوق زنان را آنطور
که قبول دارند ترویج کنند که همه ،مصداق بارز اسالمهراسی در کشورهای خود
مسلمانان است؛ یعنی بهعبارتی «حقوقبشر بهانه است ،اصل اسالم نشانه است!»

افراد زیادی نیز مانند عمار ملکی هستند که با سرسپردگی به نهادهای اسالمهراس

غربی در این راستا فعالیت دارند؛ افرادی مثل رضا پهلوی ،فرح پهلوی ،مسیح علینژاد،

علی جوانمردی ،امیرعباس فخرآور و ...معروفترینهای این جماعتاند و رؤیا و الدن
برومند ،شادی صدر ،فاطمه حقیقتجو ،سیدمحمد حسینی ،حسین باستانی و...
هم از کسانیاند که بسیار در رسانهها مطرحاند؛ اما بهاندازۀ کسانی که نام بردیم،

• شــــمـــــــارۀ اول •
• آذر• ۱۳۹۹
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• نظرسنجی «گَمان»؛ دروغی خوشایند برای دشمنان اسالم
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: در نشانی،۱۳۹۹مهر۹  دسترسی،] در تلگرام [کانال،)۱۳۹۹(  خرد منتقد.۸

: در نشانی،۱۳۹۹مهر۹  دسترسی،] در تلگرام [کانال،)۱۳۹۸( Jalaeipour محمدرضا جالئیپور.۹

10. National Endowment for Democracy, Specialized website (last review 7October2020).
<https://www.ned.org/about>
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پرسشوپاسخ
در ایــن بخــش از شــما خواننــدگان گرامــی میخواهیــم پرســش مطرحشــده را مطالعــه کنیــد و پاســخ آن را از
ـق شناســۀ تلگرام ـیای کــه در قســمت پیشــنهادها و انتقادهــا ذکــر شــده اســت ،بــرای مــا بفرســتید .مــا در
طریـ ِ
ـه پاســخ ،نــام افــرادی را کــه بــه پرســش ،پاســخ درســتی دادهانــد ،ذکــر خواهیــم
شــمارۀ بعــدی نشــریه ،ضمــن ارائـ ٔ
کــرد.
پرسش :آیا شر از خداوند سرچشمه میگیرد؟!

پیشنهادها و انتقادها
پیشــنهادها و انتقادهــای خــود را بــه شناســۀ تلگرامــی  T.me/NasleNowAdminارســال فرماییــد .مــا ،ضمــن
بررســی پیشــنهادها و انتقادهــای شــما ،در نشــریهٔ بعــدی آنهــا را پاســخ خواهیــم داد.

فراخوان همكاری
نشــریۀ «نســل نــو» بــرای ارتقــای ســطح کیفیــت و رضایــت خواننــدگان و همچنیــن تکمیــل کارگروههــای خــود از
کســانی کــه در زمینههــای زیــر مهــارت دارنــد ،اقــدام بــه جــذب افــراد توانــا میکنــد:
 .١طراحی گرافیک و ساخت پوستر مسلط به ایندیزاین ،تصویرسازی و رسم کاریکاتور؛
 .۲ویراستاری؛
 .۳موشنگرافیک و تدوینگری؛
 .۴عکاس؛
بنابراین افرادی که در این زمینهها توانایی دارند ،با شناسۀ تلگرامی  T.me/Ya_Shabaniدر ارتباط باشند.
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