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 سرزمین ھزار خرافه و يک خرد
 

سـرش در سـرزمین    خرافه پـروری و خرافـه گسـتری در حـوزه ای اتفـاق مـی افتـد کـه يـک                
در آن سر که تزوير . دروغزنی و شیادی قرار دارد و سر ديگرش در کشور نادانی و جھل و ساده لوحی

 و در آن سر که جھل و ، گرفته استجاید نیز بخود انکار عمدی عقل و تحقیر خر    و ريا خانه دارد خود    
ساده لوحی حاکم است، کسی ھنوز به ضرورت حاکمیت خرد در استنتاج ھا و قضاوت ھا پی نبرده و 

 خردگريـزی و گوسـفند   ِ جھان خرافه، جھان تاريـک راستی اينکه . راه استفاده از آن را نیاموخته است      
 .ست بی چرائی ھاِ بودگی و چرا کردن در سرزمین
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 آقای احمدی نژاد، ِ  مدرسهء حقانی در قامت رياستِ ، در پی يک سال حکومتاين روزھا

اصالح طلبان ـ چه از اين سو . بسیار گرم شده است» اشاعهء خرافات«بازار اتھام زنی در زمینهء 
 به ھیئت دولت و رئیس آن می نگرند و سر  خود عاقل اندر سفیهھایلبخندمکال و چه معمم ـ با 

چاه جمکران در نظر ملی . می جنبانند که اين خانم ھا و آقايان ھمه عقب افتاده و خرافات زده اند
خبر پشت خبر می رسد که دولت بودجهء و از آن سو . ـ مذھبی ھا نماد گسترش خرافات است

را تصويب کرده » مقام معظم رھبری«چاه جمکران به محل اقامت کشیدن جادهء شش خطه از 
وری ھمدانی زيارتی ھم در جمکران است، يا احمدی نژاد سر راه خود برای مذاکره با آيت اهللا ن

کاريکاتورھای احمدی نژاد با ھالهء نورش در .  استداشته اما انتشار خبر آن را ممنوع کرده
 از آن سو، قوهء قضائیه آقای ابطحی بزرگ را به جرم . می خوردلل اينجا و آنجا به چشمسازمان م

: سايت باز تاب می نويسد. دستگیر کرده است» اشاعهء خرافات«ادعای تماس با امام زمان و 
ھاي اين محافل،  توجھي مسئوالن فرھنگي به اقدامات محافل مروج خرافات، فعالیت با بي«

 برخي از افراد سودجو با سوءاستفاده از شرايط به ...شود  يافته و به تدريج رسمي ميگسترش
اند و به تازگي براي گسترش ابعاد  خود دست و پا كردهوجود آمده، كسب و كار جديدي براي 

ھاي مردم، آنان را به   توزيع آن در خانهو با  دست زدهھاي گوناگون  فعالیت خود، به چاپ آگھي
از جمله اين خدمات، گشايش رزق و روزي،  .خوانند ميخود فرا ! برداري از خدمات ارزشمند بھره

 با ،گونه مؤسساتعوامل اين !بیني است  گشايش بخت دختران، فالنامه، سركتاب و ستاره
سوءاستفاده از برخي اعتقادات مردم، ضمن ترويج خرافات، مبالغ قابل توجھي نیز به خود 

 »...انداختصاص داده 
ی آيد و چگونه است که اتھام گسترش خرافات نه از چیست و از کجا م» خرافه«براستی 

 گروه ھا و شخصیت ھای مذھبی به يکديگر وارد می  خودجانب بی دينان به دينداران که از جانب
کتاب لغت را که باز کنیم می . تأمل کنیم» خرافه«اين ھفته کمی در مورد مفھوم بگذاريد شود؟ 

ھوده، حديث باطل، افسانه، سخن بی«: نوشته اند) »افتخر«يا (» خرافه«بینیم که در برابر واژهء 
 غیر قابل اثبات، ھر ِ  اين برابر نھاده ھا آن است که ھر سخنِ  کلیِ معنایآشکارا،  .»اسطوره

بنا بر اين، . دانست» خرافه«حرف بی پايه و اساس، ھر گفتهء غیر قابل تحقیق را می توان 
اعهء خرافات بدين معنی است که ت در جلوگیری از اشمنظور سايت بازتاب از سھل انگاری مقاما

،  گرفتن، گشايش بخت دختران، فالنامه کسانگشايش رزق و روزيبرای «اقدام موسسات 
 بازتاب .اموری بیھوده و باطل و افسانه ای و جعلی اندھمه،  ،»بیني   و ستاره باز کردنسركتاب

 اعتقاد به معراج و شق القمر و طیران االرض اما به ما نمی گويد که اگر اين ھا خرافه اند چرا
 .پیامبر خرافه نیست

، واژگان زبان را به خوشه ھا يا از ديد معناشناسیمی دانیم که در غرب، از ديرباز، و 
ک ابعاد چند اليهء دردر ک می توانند ما را  ھري کهمجموعه ھای مختلفی تقسیم می کنند

ِ  زبان ھای فرنگی به »گنجینه ھای واژگانی« در مثًال، وقتی. مفھومی يک واژه کمک کنند
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جستجوی يک واژه می پردازيم، آنچه به دست می آوريم فھرستی از خوشه ھای واژگانی است 
اگر در اين . که به ما نشان می دھد واژهء مورد نظر ما به چند خوشه مفھومی وابسته است

به سه خوشهء واژگانیِ  ه اين مفھوم ک برآئیم می بینیم» خرافه«گنجینه ھا به جستجوی واژهء 
در داخل مثلثی قرار » خرافه«يعنی مفھوم . وابسته است» ساده لوحی«و » نادانی«، »جعل«

 . آن را آن سه خوشهء مفھومی تشکیل می دھندسه دارد که 
می داند سخنی که می خود که   مربوط می شود ایضلع نخست به تولید کنندهء خرافه

 شیاد است و  او آدمیی و بیھوده است و چنین می کند، که در اين صورتپراکند باطل و جعل
 از آن سازنده و مبلغی  مثلث ھمضلع دوم. حقه باز و پشت ھم انداز و دروغزن و مردم فريب

 ناشی از جھلمی توان  خود به آنچه تبلیغ می کند باور دارد که در اين صورت کار او را است که
دالل، خردگريزی، بی خبری، بی اطالعی، ابھام زدگی، آموزش  نادانی، ترک استدانست و

ی، کم عقلی، کم دانشی، و کج نیافتگی، به مکتب نرفتگی، خامی، تاريک انديشی، بی سواد
، روان پريشی، و »اسکیزوفرنی«در اينجا وارد بحث روانشناسیکِ  بیماری ھائی ھمچون (. فھمی

به ھمین نظر معناشناسی در گنجینه ھای چند شخصیتی شدگی نمی شوم و حوزهء کار را 
 است که  ايستادهکسیھم  »خرافه گستری« ِ  مثلثسومضلع در و ). واژگانی محدود می کنم

در مورد چنین کسی، عالوه بر صفات ذکر . خرافه ای را که می شنود و می خواند باور می کند
، کورکورانه باوری، بی  می توان مفاھیمی ھمچون سادگی، ساده لوحی، زودباوریء باالشده

 . را نیز افزود کردنداوری ، تلقین پذيری، خودفريبی، آرزوپنداری، و کژ پذيریچون و چرا
خرافه پروری و خرافه گستری در حوزه ای اتفاق می افتد که يک سرش در بدينسان 

 آن در. سرزمین دروغزنی و شیادی قرار دارد و سر ديگرش در کشور نادانی و جھل و ساده لوحی
سر که تزوير و ريا خانه دارد خود بخود انکار عمدی عقل و تحقیر خرد نیز جای گرفته است، و در 

آن سر که جھل و ساده لوحی حاکم است، کسی ھنوز به ضرورت حاکمیت خرد در استنتاج ھا و 
راستی اينکه جھان خرافه، جھان . قضاوت ھا پی نبرده و راه استفاده از آن را نیاموخته است

 .تاريک خردگريزی و گوسفند بودگی و چرا کردن در سرزمین بی چرائی ھاست
 است که برای آدمی پرسشی پیش شکل گرفتهدر طول تاريخ ھمواره خرافه ھنگامی 

 برای پرسش مزبور ، به لحاظ بی اطالعی و مجھز نبودن به روش ھای راه بردن عقل،آمده و او
، که ظاھرًا حوزهء ر در حوزهء تاريخ علم ھماين امالبته .  يافته استاساسپاسخی بی 

مثًال . خواھد داشتوجود در آينده ھم  وجود داشته و حتمًا فرمانروائی عقل و خرد است، نیز
يا گرفتگی ماه ربطی با . اکنون ثابت شده است که مسطح بودن زمین خرافه ای بیش نیست

و نه آنکه در حوزه ھای ( واقعی  علمءمھم آن است که در حوزهاما . پیدايش برخی از امراض ندارد
 کوششی عمدی برای يافتن پاسخ ھای نادرست به !)ی آينده می آموزند» علما«به » علمیه«

 برای جلوگیری از آسان گیری و باطل  ھای ممکن و ھمهء تالشصورت نمی گیردکنجکاوی ھا 
يجی و دردناک او از سیاھی بشر تاريخ خروج تدربلند تاريخ به ھمین دلیل . به عمل می آيدگرائی 

 . ِ خرافات نیز ھست
، بنا بر  برخی از نھادھای اجتماعی کهبايد دانستگفتم، » علم«در برابر آنچه پیرامون 
در جھت تولید خرافه دارند چرا که پايهء ساختمان شان  کارکردیاساسًا  زمینه ھای پیدائی خود،

 با ھیچ آزمايشی قابل که نھاده شده  ھائی» اسطورهو افسانه وسخن بیھوده، حديث باطل، «بر 
 باقی  اواينکه انسان دارای روحی است که پس از مرگ تناعتقاد به مثًال . اثبات و تجربه نیستند

می ماند و از جھان مادی به جھانی ماوراء آن منتقل می شود، از آنجا که قابل اثبات و تحقیق و 
شما ھمین که به وجود عالمی . شگر خرافه درآيدتجربه نیست، می تواند به صورت نھادی آفرين

گشوده ايد که بر حوزه ای   رادر ورای عالم قابل حس و تجربهء مادی معتقد شديد، خودبخود دری
» سرنوشت«يا اگر فکر کنید که ھر آدمیزاده دارای . می شودتلقی ھرتصوری در آن جزو ممکنات 

انواع فال بینی ھا و کف بینی ھا و رمالی ھا و برخاستن تعیین شده ای است، ديگر راه را برای 
شه ھای ي بدين لحاظ، شرط جلوگیری از تولید خرافه خشکاندن ر.ھموار ساخته ايدغیبگوئی ھا 
 . زھرآگین استاين شجرهء
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اعتقاد به « اگرچه در  ھستند که»مذاھب« ،يکی از کارخانه ھای تاريخی تولید خرافه
با  يکی ھستند و ادامهء منطقی آنھا محسوب می شوند اما» اديان«با » عالم غیب و وجود روح

 ريدگار و آفرينش و جھان باقی است؛دين ھمان اعتقاد کلی به آف. آنھا تفاوت ھائی ماھوی دارند
پیروان خود را با آفريدگار و  می شود تا روابط ساخته ، با تکیه بر ھمان اعتقادات کلی،اما مذھب

 در مقايسه با ، اگر قرآن را کتاب دين اسالم بگیريم، خواھیم ديد کهمثًال. تنظیم کندجھان باقی 
در برابر يک جلد قرآن به صورت بیست و که  آنچه مثًال ( احاديث و روايات و فتاوی آخوندھا، کلآن

ساختهء دست  چیزی جز مجموعه ای از خرافات )پنج جلد کتاب بحاراالنوار مجلسی در آمده
با اينکه پیامبر اسالم خود را معصوم نخوانده و قرآن مثًال، . سان ـ نیستشیادان و مؤمنان ـ به يک

مذاھب به او سفارش کرده است که به مردمان بگو که علم غیب نداری و از آينده بی خبری، 
 را محیرالعقول اين دو دارائی  مذھب شیعهد ون برای او عصمت و علم غیب قايل می شواسالمی

، تنھا کافی است ايمان آورديمعالم غیب که به وجود   يعنی،.دنمی دھبه فرزندان او نیز تسری 
باز سازی کند و آن بازسازی را ھمچون  در ذھن خويشھرکس بنا بر تصور خود آن عالم را 

 . مجموعهء خبریِ  موثقی در برابر ديگران بگذارد
ن طامات و  به واژه ھای ديگری ھمچو،در فرھنگ لغت، در زمرهء مفاھیم مربوط به خرافه

 مربوط شده »اقوال پراکنده و گزاف و بی پايهء صوفیه« بهشطحیات و کرامات نیز بر می خوريم که 
سفر معنوی صوفی و درويش بیان امور و رموز و عباراتی محسوب می شوند که حال و شدت «و 

ا می  اعالی اين خرافه ھای بی مغز و معنی رءنمونه. »وصف می کنند را و پیر و شیخ خانقاه
 جمله از کتاب را، در وصف شیخ يکبگذاريد فقط . يافت» تذکره االولیاء«توان در اثری ھمچون 

 مادرش نقل کند «: بايزيد بسطامی، برايتان نقل کنم تا خود حديث مفصل از اين مجمل بخوانید
رفتی و در شکم من در تپیدن آمدی ، و قرار نگا لقمه به شبھت در دھان نھادمی ، ھرگاه که :که

 » .تا بازانداختمی
اما می دانیم که آخوند، بعنوان يکی از عوامل اصلیِ  گسترش خرافه، ھمین بايزيد را کافر  
از موضعی که در آن ھريک از طرفین دعوا تنھا : چرا و چگونه؟ پاسخ روشن است. می داند

 چیزھائی غیر نشسته است به بیرون از حوزهء باورھای خود می نگرد و به سخن ديگرانی که به
 آدمیانی خرافه ھمچون  آنان به گوش فرا می دھد و، ناگزير،از مجموعهء باورھای او يقین دارند

يعنی، برای ھرکس آنچه که در حوزهء باورش نمی گنجد خرافه محسوب می . زده نگاه می کند
آخوندی بنام   مثًال،و اينگونه است که. شود، حتی اگر خود تا گلو در لجن خرافه فرو رفته باشد

مشکینی ـ که رئیس مجلس خبرگان رھبری است ـ از يکسو اعالم می کند که فھرست نام 
نمايندگان مجلس ھفتم به امضاء امام زمان رسیده است و، از سوی ديگر، معتقد است که 

 يعنی، .به زندان افکند و تعزيز کردبايد مدعیان تماس با امام زمان را، به جرم خرافه گستری، 
 را  آن ديگریيک و ھر ؛ آخوند را مصدر زھد ريائی، صوفی را اھل طامات می داند و صوفی،ندآخو

دکتر معین، نامزد رياست جمھوری اخیر، در مقام اصالح اگرچه  .دبه خرافه پروری متھم می ساز
وقتی از خودش می اما طلبی و خردورزی، احمدی نژاد و طايفه اش را خرافات زده می بیند 

 صحنهء  با حکم حکومتی به که گفته بودی شدن، پس از رد صالحیت،ينکهچرا با ا«پرسند که 
سايت  »!استخاره کردم و آيه خوب آمدقرآن با « می گويد » برگشتی؟ اماانتخابات بر نمی گردی

 خوانی از بخشی از مذھبیون حاکم بر ايران است و صفحاتش را که میکه متعلق به  ، ھمبازتاب
چنانکه ديديم، از گسترش خرافه در تعب است و ی، ه دچار می شوگیجبه سربوی عفن خرافه 

 .تقاضای جلوگیری از آن را دارد
دست نیز » خرافه«و اينجاست که در ھمهء زبان ھا به حوزهء معنائی ديگری برای مفھوم  

 آشکار می با روشنی بیشتریـ می يابیم که نسبیت اين مفھوم را ـ در ارتباط با موضع گوينده 
  ھمبا حوزه ديگری از مفاھیم» خرافه«زبانی، واژه ی / مفھومی در گنجینه ھای يعنی، . سازد

 واژه ھای تازه ،خرافهجوار در  ،در اين گنجینه ھا می توان. ارتباط دارد که توجه به آنھا جالب است
عت، رفض، فساد عقیده، بدمذھبی، ارتداد، زندقه، کفر، الحاد، بد: ھمچون نشسته ديدای را 

 .بد دينیو دينی،  المذھبی، بدآموزی، بي
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، بخصوص  ديگر از جانب خرافاتیان،اھل خرافهگروھی از معنای اين حرف آن است که  
.  منتسب شده و بخاطر آن جزا ديده اند»مفاسد« گونه اينء، به ھمهِ  مذھبیخشک انديشان

 کافران و مرتدان و م ھمهءھب حاکامذصاحبان از نظر افیا، براستی که، در ھر کجای تاريخ و جغر
خلق و در واقع مشغول و مسئوولِ  المذھبان و بد مذھبان و بی دينان و ملحدان و بدعت گزاران، 

در حق امامان » غلو«بخشی از شیعیان بخشی ديگر را به خاطر .  انداعالم شدهخرافه  ءاشاعه
دکتر امثال اما ھمین آخوندھا وقتی به سخنان .  دانسته اندکشته اند و غلو را سرمنشاء خرافات

ھاشم آغاجری رسیده اند که منکر از پا زائیده شدن امامان و قرآن خواندنشان در بدو تولد شده، 
 . به حبس انداخته و به اعدام محکوم کرده اند»انکار مسلمات دين مبین«او را به جرم 

 مرزھای خودی و غیرخودی است و اين مرز را ھیچ  داراینیزبدينسان، جغرافیای خرافه  
 آنجا که  يعنی،. تعیین نمی کند درون مرزنشینانچیزی جز يقین ھا و باورھائی از بنیاد خرافی

 حاکم و محکوم، خودی و غیر خودی، و خرافه آفرين و خرافه ستیز ھمگی اھل ،عقل راه ندارد
 .خرافه اند

 معادل آنجا که گفته شد خرافه(افه برگرديم انی خرحال اگر به ھمان معنای فرھنگ واژگ 
 ـ  خرافهبرگذشتن ازبرای  ابیم که يدر مي) است» سخن بیھوده، حديث باطل، افسانه، اسطوره«

يکسره بر ھرچه سخن ھمه نوع خرافه را طرد کرده و  چاره ای نیست جز آنکه بی آلودگی به آن ـ
تنھا به آن نوع خردی توسل و ط بطالن بکشیم بیھوده، حديث باطل، افسانه و اسطوره است خ

 . جوئیم که ما را به گمراھهء خرافه ھای جديد رھنمون نمی شود
براستی که می توان گفت، در طول تاريخ، و در برابر کارخانجات معدود تولید دانش ھای 

 بوده و دل و خردپذير و مفید، ھزاران کارخانهء تولید خرافات و طامات در سرزمین ما به کار مشغول
و به ھمین علت ھم ھر کس، به يمن تجربیات خردپايهء خويش، از . مغز آدم ايرانی را پوکانده اند

چنبرهء اين جعلِ  گسترنده رھیده باشد مجدانه کمر بر مبارزه با آن بسته و در رفع آن به زبان 
ز سخنانی از در اينجا، مثل ھمیشه، دوست دارم در اين مورد نی. ھای مختلف کوشیده است

حافظ شیراز را بمدد بگیرم، با توجه به اينکه او ھم در دل ھمین لجن پروريده شده و بیشتر 
اما آنجا که به روشنائی می رسد، نبوغ بی . ديوانش ھم از ھمینگونه خرافه و طامات آکنده است

کنیم که به سخنش گوش . نظیرش در خدمت مبارزه با لجنزار خرافه باوری بکار گرفته می شود
 :می گويد

 
 خیز تا خرقهء صوفی به خرابات بريم
 شطح و طامات به بازار خرافات بريم
 شرممان بد ز پشمینهء آلودهء خويش
 .گر بدين فضل و ھنر نام کرامات بريم

 
 

 که شد قدح الله پـُر ز می! ساقی بیا
 طامات تا بچند و خرافات تا به کی؟
 ان،مسند به باغ بر، که به خدمت، چو بندگ

 استاده است سرو و، کمر بسته است نی
 
 

 صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش
 وين زھد خشک را به می خوشگوار بخش
 طامات و شطح در ره آھنگ چنگ نه

 تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش
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و واقعیت بر در اين ابیات ما پژواک ذھنی را که از خیال عبث می برد و به ساحت طبیعت   
ردد را می شنويم ـ ساحتی که فقط در آن علم می تواند خردپذير بماند و خردپايه گسترش می گ
بنظر . در اينجا اصرار من بر خرد پذير و خردپايه ماندن ساخته ھای ذھن بی سبب نیست . يابد
مھمتر » خرد«از خود مفھوم » راه بردن درست خرد«مفھوم بايد در اين نکته باريک شد که من 
، عالوه بر  انسان ھا به دستگاه مغز مجھزند و اين دستگاهء ھم آن است که ھمه علت.است

آن کس که ناخن خود  .وجود دارد» خرد«پس در ھرکس . ستصدھا چیز ديگر، جايگاه خرد ھم ھ
ارد که رعد و برق درا می گیرد و در ھمان زمان رعد و برق در آسمان ظاھر می شود و او می پن

 علت یما ـ که يک نظ، بمدد بکار گیری خرد خويش در واقع ھم،و حادث شدهبر اثر ناخن گرفتن ا
 يعنی بین ناخن گرفتن خود و ظھور آذرخش در آسمان .می رسدجوست ـ به اين نتیجهء خرافی 

 و منجر به شکل  آنچه در اين میانه مفقود استاما. رابطه ای علت و معلولی برقرار می کند
 عدم آگاھی شخص است نسبت به روش ھای درست بکار گرفتن چنین خرافه ای می شود

 .  خويشگیری نیروی خرد
فیلسوفان يکی از روش ھای .  کند تر در اين مورد مسئله را روشن ديگرشايد مثالی

می » امکان تکرار تجربه«بکارگیری درست خرد برای رسیدن به استنتاجات علمی و درست را 
.  زمینهء پیدائی اغلب خرافه ھا تجربه ھای غیر قابل تکرارند می بینیم کهنیک بنگريماگر و . دانند

ی فال ، و آن يکيکی روح می بیند، ديگری گرفتن ناخن و آمدن رعد و برق را  يکجا تجربه می کند
 ھمهء اين خرافه ھا ادعای پايداری و ءشاخصهـ طرفه اينکه ـ اما . می گیرد و درست در می آيد

اگر شمعی با شعلهء آبی بسوزد «: ن يک کتاب فالگیری توجه کنیدبه مت. قابلیت تکرار آنھاست
می بینید که در اينجا خرافه با صالبت يک سخن . »نشانهء آن است که روحی در اطاق است

 شمع نگاه داريد ء را روی شعلهیکاغذورق اگر  «د؛ مثل اينکه گفته باشیمعلمی مطرح می شو
متناظر ـ تجربه ای قابل تکرار است حال آنکه ديگری اما اين يکی ـ در شرايط » .آتش می گیرد

 نبوده و استمرار آن را اعتقاد و يقین شنونده و گوينده تضمین می یدارای ھیچ بنیاد قابل تکرار
 .کند

 ھمین فقدان قابلیت تکرار را دلیل اصالت از يکسو، ،اينجاست که برخی از مذھبیونجالب  
در متنی .  وجود خرافه را اثبات می کنند،ن ديگر، به مدد ھما، از سویامور خارق العاده دانسته و

در متون ديني كه  «: می خواندم که، نوانديشِ  مذھبیِ  معاصرمان، آقای احمد قابلءاز نويسنده
 پیامبران، توانايي بعضي انسان ءش ھايي دربارهد گزارن از عالم ماوراء براي ما خبر مي آورعمدتًا
 نظیر ؛ آمده ـذون از ماوراء مي دانیمأكه ما آن را ماورائي يا مـ اوندي د يا اقدامات خاص خ،ھا

 ،به طور طبیعي.  كه حاال جزئیات آن بر من روشن نیست،قدرت مسیح بر زنده كردن مردگان
 .يدآ امكان تعمیم اين باور فراھم مي ، خود به خود،وقتي انسان چنین مواردي را بپذيرد

ما كه .  اگر تبديل به قاعده شوند آن را خرافه مي گويند،وده اندمعجزات امور استثنائي ب ولي
  به عوامل و پديده ھاي ماورائي ھستیم ، مي گويیم آن مواردي كه خارجمعتقدمدافع شريعت و 

 .» است و قابل تعمیم نیست"استثناء "از چارچوب عادي زندگي رخ داده 
  کردن کوشش برای خط کشیا ھمانبنظر می رسد قابل تأملآنچه در اين سخن نیز  
ھرکس خط کش را جائی می گذارد و می گويد تا اينجا را با پای ايمان و اعتقاد می آئیم . است

سنی مذھبان . اما اگر در ورای اين خط کسی حرفی از جنس آن طرف خط زد خرافه گفته است
ق و درست و می گويند پیامبر خدا معصوم و خطاناپذير بوده و ھرچه که گفته و کرده برح

 می گويند نخیر، سیزده نفر ديگر ھم مثل  اماشیعه مذھبان دوازده امامی. خداپسندانه است
قطور  رو به  ده ھا کتاباما شیعیان معدودی کتاب حديث دارند، سنی ھا. پیامبر معصوم بوده اند

ھفتصد سال بعدش اما  دو جلد است،  شاناصول کافی.  را برای شما رو می کنندشدن
 .راالنوار به بیست و پنج جلد می رسدبحا

می خواھم بگويم که اگر حرف درستی در سخن آقای قابل ھست، در آنجاست که می  
 .»يدآ امكان تعمیم اين باور فراھم مي ، خود به خود،وقتي انسان چنین مواردي را بپذيرد«: گويند
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می کوشند در مقابل شک و چون و چرا نمی کنند اما » پذيرفتن« در صحت آن البتهايشان 
 .آن مقاومت کنند» تعمیم«

آقای قابل خدای حتی . چون که صد گردد نود ھم پیش ماست. ممکن نیستچنین چیزی  
دفتر نشر آثار «ھمین چند روز پیش در سايت . عمیم را بگیردت نمی تواند جلوی اين میل به ھم

ن كنفرانس بین الملي وحدت  اعضاي نوزدھمیاز ديدار گزارشی می خواندم» مقام معظم رھبري
ھنگامي «:  گزارش در پايان نوشتهء خود آورده بودءنويسنده. »مقام معظم رھبري«اسالمي با 

 خدمت مقام معظم رھبري ،كراينو اھل بیت اء حسینیهء امام جمعه،كه سید احمد صابونچي
اشته باشد كه مقام شان را به يادگار د   از ايشان درخواست كرد تا چفیه، تبركءرسید، به نشانه

 پس از گرفتن ھديه به مزبورامام جمعه .  خود را به ايشان ھديه كردندءمعظم رھبري نیز چفیه
در علم ثابت شده كه اجسام متأثر از افراد ھستند و اينھا خرافات نیست؛ چرا : خبرنگار ما گفت

 .»ب شدكه ما حتي در قرآن داريم كه پیراھن حضرت يوسف شفابخش چشمان حضرت يعقو
در اينجا اگر بخواھیم با معیارھای پیشنھادی آقای قابل به داستان نگاه کنیم بايد بگوئیم  

قبول «اما » می پذيريم« چون در قرآن آمده، ، پیرھن يوسف راِ که اگرچه معجزهء شفابخشی
 چنین  ھمداد و برای چفیهء مبارک مقام معظم رھبری» تعمیم«که می شود آن را » ممی کنین
متأسفانه اين عصارهء نوانديشی دينی معاصر ماست که به لحاظ اين سوی . شد قائل صیتی راخا

ست که  و به ھمین علت اجا ینھمو . و آن سویِ  مرز کردنش به کار مبارزه با خرافه نمی خورد
 .پرداختن به روش ھای کاربرد درست خرد را از خود خرد مھمتر می دانممن 

سالروز ( شعبان نیمهءضان پايان گرفت، قبل از آن ايران از گذرگاه ھفتهء پیش ماه رمباری،  
بازار خرافه رونق داشت، در اين دو ماه . گذشته بود) تولد امام زمان شیعیان دوازده امامی

در نیمه شعبان، که شب قدر نام دارد چرا که . تلويزيون از معجزات و کرامات ماه رمضان می گفت
 شب کتاب سرنوشت يکسالهء آدمیان را خدمت امام زمان می برند تا باور بر آن است که در آن

سر گرفتگانی که به التماس از امامشان می خواستند به تصويبشان کند، مساجد پر بود از قرآن 
 ثروت ملی خود را بپای  مجدانه کشوریبدينسان، می بینیم که. که بر احوال آنان رحم کند

دلم برای و من، در اين میانه، . ز فقیرتر و جاھل تر می شوداشاعهء خرافه ريخته است و ھر رو
نسل جوانی می سوزد که می کوشد برعکس جريان رودخانه ای به اين قدرت و وسعت شنا کند 

اگر در جستجوی فردائی بھتر برای کشور خود باشیم، امید . و خود را به ساحل خردورزی برساند
 .ما بايد به اينگونه جوانان باشد

esmail@nooriala.com 

ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه   
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