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  !خرافه
  كتايون محمودي 

 تنوع نشانگر هم كنار در مختلف اهبمذ پيروان وجود

 مديد هايمدت قائلند، همديگر براي كه است احترامي و

 مختلـف  هـاي عقيده با و هم كنار در مردم دراز ساليان و

 روزگـار  احتـرام ِ احـساس  رعايت و ادب با و كرده زندگي

 ملتـي  يـا  يتبـار  و ايـل  ،قـومي  گوشه هر در .اندگذرانده

 هرگز و كرده زندگي خود مخصوص هايآئين با كوچك

  .ندانداده را ديگران به احتراميبي ياجازه خود به
 دو بازوي توانمند و پرقـدرت بـوده    همشيعه و سني  

اما آن  . اندي تفرقه زده  كه با حفظ وحدت تيشه به ريشه      
هاي اين اتحـاد را سـست كنـد شـيوع           تواند پايه چه مي 

موريانـه  توانـد ماننـد     پرستي است كه مي   ويروس خرافه 
  .هاي آن را بجود و با نفوذ در آن نابودش كندپايه

سـف بايـد اعتـراف كـرد كـه          أخرافه بدترين و بـا ت     
آن چـه باعـث     . ترين ضربه بر پيكر عقيـده اسـت       كاري

اسـتفاده از سـادگي و    شـود سـوء  شيوع اين ويروس مي 
ــد مــردم اســت  ــاكي عقاي ــاوراء و . پ ــصور مــردم از م ت

شـود تـا البـالي ايـن        صميميت با فضاي آن باعث مي     
صميميت ويروس خرافـه رشـد كنـد و هميـشه عقيـده       

  .بهترين محل براي رشد آن است
هـا را   توانـد اسـاس   خرافه به راحتي و به آرامي مـي       

. سست، محكمات را به مشبهات تبديل و نزديـك كنـد          
 خطر شيوع خرافه را در زمان مبـاركش بـسيار           �پيامبر

  .ا گوشزد كردبارهو تذكر داد و خطرش را بارها 

هـاي   جرقـه اولينبه همين خاطر بايد هوشيار بود تا   
هـاي  توانـد خـرمن  اين آتش را خاموش كرد وگرنه مـي    

  .عقيده را به نابودي بكشاند
تواند مورد هجمه قـرار بگيـرد كـه    باور آن چنان مي  

  .تواند خطر آفرين شودلط آن ميغگاهي 
هـاي  مروجين خرافـه بـسيار باهوشـند آنـان نقطـه          

 آرام آرام ،روند و با ايجاد شـبه  عاطفي مردم را نشانه مي    
توانند پلـه   كاهند و اين جا ديگر مي     سختي عقيده را مي   

  .پله پيش آيند
طرف و  ي دين آن هم بي    تحقيق و تفحص در حوزه    

منــصفانه و اســتفاده از منــابع موثــق و معتبــر و اســناد 
ي توانـد عقيـده و ديـن را در برابـر هجمـه       مشهور مـي  

  .رافه بيمه كندخ
 آشـفته  از بـرد مـي  سـود  خرافـه  بازار از كسي چه اما

 لوكس و اصل جاي به را بنجل و تقلب كاالي كه بازاري

 تبلـيغش  در بخواهـد  دلـشان  تا و دهندمي مردم خورد به

 تـا  كننـد مي كار مردم ذهن با چنان آن و كنندمي مبالغه

ـ  هـم  بـاز  و كننـد  مخلوط خالصي با را هاناخالصي  انچن

 ديگر و بيفتد اصالت از اصل تا دهندمي جلوه را ناخالصي

 خواهنـد مي خودشان كه باشند چيزي آن تصرف در همه

-مـي  هـا سازيداستان و گوييياوه و سراييقصه گاه آن

 راحتي به و گذارندمي مايه مردم پاك يعاطفه از و كنند

 بـه  كـه  زهـرآگين  خوراكي از كنندمي مسموم را هاذهن

 گنـدش  و تعفـن  بـوي  تـا  اندكرده معطرش خوشي بوي

  .دهدمي فريب نيز را تيزهوشان مشام
شود ايجـاد تـشكيك و      ها شروع مي  آسمان ريسمان 

گذاري قصر شك در سرزمين فكرها و اين كـار بـا             پايه
گيرد كه گاهي فكر كردن هم      چنان ظرافتي صورت مي   

  .تواند نجات بخش باشدبدون انديشه نمي
شه در باورها دارند بسيار در خطر ايـن        اديان چون ري  

پيرايـه  ويروسند و اگر بـه درسـتي در ميـان مـردم بـي             
ي شناسانده نشود بهترين محل براي پرورش قارچ گونه     

پذيرنـد و سوءاسـتفاده از     شود، زيرا مردم مـي    خرافي مي 
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اعتقاد و اعتماد مردم بهترين سنگري است كه از پشت           
ا و اعتقادها حمله كرد     هشود به اصالت  خاكريزهايش مي 

و كسي هم عـارض نـشود كـه لعـاب مـاورائي بـر آن                
  .دهنداند و ربطش را به آسمان نسبت ميكشيده

ي خرافه در دين آن چنان با تـسلط و          ي رخنه زمينه
شود كه هرگز شك ميـانش نخواهـد        مهارت هموار مي  

آيـد كـه چـرا چنـين و چـرا           دويد و اين سوال پيش مي     
سياست دسـت بـر صـورت        اظاني پر ماهر لّف . چنان شد 

خراشند كه شـايد جـاي زخـم و درد          خش عقيده مي  بي
  .جراحتش را هم احساس نكرد

صداسـت  حمله به ستون اعتقادات راستين مردم بـي       
اي آن چنـان آرام كـه       مانند نفوذ موريانه در سقف خانه     

ي ديوارهـاي حايـل   احساسش هم سخت است در سايه  
كنند با بـاور خـام مـردم        يخرافه علف هرزهايي رشد م    

شـوند  شوند و به درختاني تنومند تبـديل مـي   آبياري مي 
  .شود با تبر هم قطعشان كردكه ديگر نمي

اين فاجعه به زودي جامعـه را بـه انحطـاط فكـري             
 در ميـان    هـا خـصوصاً   هـا و بـدبيني    كشاند، دودلـي  مي

اي مـوذي بـه     ي حـشره  دواند و حملـه   جوانان ريشه مي  
  .كندثمر ميور تمام باغ فكر را خشك و بيهاي باميوه

 به را مقابله واكسن حقايق كاشفان و دين عالمان بايد

 و هـا واقعيـت  مـردم  بـراي  بايد ،كنند تزريق جامعه بدن
 ياسـلحه  ايـن  مقابـل  در بايـد  كـرد،  تـشريح  را هالطغ

 مقابله، جنس از سالحي به شد، مسلح و ايستاد خطرناك

 بايـستند  چنـان  بايد حقايق نشر مراكز ...آگاهي جنس از

 .نـشود  داده سـودجويان  بـه  واكنـشي  هـيچ  ياجـازه  كه
 و خبره شناسان سره ما، سخن خوش خطيبان و واعظان
 و خـشكي  از خالي ديگر زباني با آگاه دانشگاهي استادان

 اعتقادي جان تواندمي خرافه كه بفهمانند مردم به زبري

 بـه  مهـم  يوظيفه اين چرا و بميراند و بگيرد راحتي به را

  !دانند؟نمي مردم دانندمي كه نشود واگذار كساني
سري اسـت بـه            خرافات ميان مردم مانند طاعون مـ

كند و اگر صد سال هم بـرايش        راحتي همه را مبتال مي    
-كنند پس بايد ريشه   برهان سرهم كني هرگز باور نمي     

ي كمتــري در برخواهــد ي آن را ســوزاند زيــرا هزينــه
  .به قول معروف بهتر از درمان استداشت و 
ي ظهـور داد، حـضور در       به ذهـن فعـال اجـازه      بايد  

اي از آگـاهي بـدون آسـمان تيـره و تـاري كـه               عرصه
  .شوندابرهاي خرافات مانع تابش خورشيد حقيقت مي

بسط آگاهي و روشنگري آن هم ميان جوانـان زيـرا         
ها شود با فكرش جوان كرد اما با جوان       پير را هرگز نمي   

انـد و   هـا بـه اسـتدالل تـسليم       شود مـدارا نمـود آن     مي
ي نـسل پـرورده   . شودگردنشان در برابر درستي كج مي     

دهد پس بـا    خرافه فرزندان خرافي به جامعه تحويل مي      
  آغشته يبايد تا دير نشده اين فضا     . ها بايد كار كرد   بچه

 آلودگي را نجات داد، تا بتوان در هواي آزادي عقيـده    به
هاي خرافه باغ عقيده را     شيد، فضايي كه پيچك   نفس ك 

در هم نپيچد و سر به آسمان نسايد كه عمر علف هـرز             
 بار هم كه شده     اولينبياييم براي   . به خزاني بسته است   

خزان را مهمان باغ كنيم تا در بهار ديگري از نو برويـد             
ي دين چنان جذاب است كه در يك        پيرايه كه چهره  بي

دين را دريابيم كه خرافـه  . شوندش ميانگاه همه شيفته  
  .كنداش ميخفه

  
  ... اگر نجنبيم
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