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  ابطال خرافات در آثار حضرت عبدالبهاء
  شاپور راسخ

  
اي از تاريخ ايران است كه در آن ساكنان اين سرزمين سخت در بند  ظهور امر مبارك مقارن دوره

گمان به قرائن بسيار اولياي   بودند، و بيعقائد خرافي و افكار جادوئي و اوهام گوناگون اسير
مذهب تشيع نيز در نشر و تثبيت اين عقائد و افكار باطل نقشي بارز داشتند، چنانكه به جاي خود 

  .خواهد آمد
  

 را به معناي حكاياتي كه شب نقل خرافات ١براالَ منتهي.   لغتي عربي استخرافت يا خرافهلغت 
فرهنگ .  شود ي اين لغت به سخنان بيهوده و پريشان اطالق ميكنند آورده، ولي در تداول فارس

  ".سخن بيهوده، حديث باطل، و افسانه و اسطوره":  را چنين تعريف كرده استخرافهلغت معين 
ها و عقائد  نامة دهخدا خرافه را سخنان پريشان و بيهوده كه قابل اعتماد نباشد، و گفته لغت
  .اي كه اصل ندارد تعريف كرده است و كالم باطل و افسانهبنيان، و وهمي و حديث دروغ،  بي
  

اند كه گويا حضرت رسول هم براي عايشه نقل كرده بودند كه در  براي خرافه داستاني هم گفته
زده به نام خُرفه، در قبيلة عذره از قبائل يمن، كه آنچه از پريان ديده بود  ايام قديم مردي بود جنّ
هذا ": گفتند پنداشتند، لذا باورش نداشتند و مي د و مردم او را به دروغ ميكر براي ديگران نقل مي

  " .يث خرفهدح
  

  :مثالً ناصرخسرو گويد.  كلمة خرفه و خرافات در اشعار شعرا هم آمده است
  كز آن آيد ترا در آخر آفات  خرافاتهاي  از او مشنو سخن  

  :و نيز
  .ن كني آنجا نشست و خاستهر چند با خسا  پرهيز كن بجان زخرافات ناكسان  

  :و حافظ فرمايد
   ببازار خرافات بريم٣ و طامات٢شطح  خيز تا خرفة صوفي بخرابات بريم  
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جلدي  فرهنگ روز سخن، كه به اهتمام دكتر حسن انوري به عنوان ملخّص فرهنگ بزرگ هشت
  :نويسد  نشر شده، در تعريف خرافه و خرافات چنين مي١٣٨٣سخن در سال 

جموعة باورهاي ناشي از ناداني، ترس از امور ناشناخته، اعتقاد به سحر و جادو، درك خرافات م"
 پوچ را هم خرافات معني و نادرست از روابط علت و معلولي، و مانند آنهاست، و سخنان بي

  ".گويند
  

تر از تعاريفي است كه از دكتر معين و  تر و جامع انصاف بايد داد كه تعريف دكتر انوري دقيق
اي ديگر هستند  ها و اساطير كه از مقوله خدا نقل كرديم، خصوصاً كه وي خرافات را با افسانهده

  .كند مشتبه نمي
 خرافه را Robertفرهنگ لغات فرنگي روبر .   استsuperstitionمعادل خرافه در زبانهاي غرب 

  :چنين تعريف كرده است
ان و كساني كه خدايان كاذب را نيايش پرست اين كلمه در گذشته محتمالً براي تعيين آئين بت"

  : رفته، ولي در حال حاضر چهار معني دارد كردند بكار مي مي
 رفتار غيرعقالني يا غيرمنطقي در برابر امر مقدس و -١

ها كه مخالف عقل  داوري مجموعه سنن مذهبي و پيش
  .باشد
 باور داشتن اين كه بعضي اعمال و افعال يا بعضي -٢

خود عواقبي خوب  به به صورت نهاني و خودعالئم و قرائن 
  .ها و قرائن آورند، و باور داشتن اين نشانه يا بد به دنبال مي

 طرز برخورد يا رويكرد غيرعقالني و آميخته به جادو در -٣
  .اي هر زمينه

 اعتقادات يا اعمال مخصوصي كه از خرافات مذهبي يا -۴
يا اعتقاد شود، مثل باور داشتن چشم شور  عرفي ناشي مي
  .به خواص اعداد
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دانند   را به معني فساد عقل بر اثر سالخوردگي ميخَرَف "المورد"هاي لغت عرب چون  قاموس
، و اما خُرافه به معني اسطوره، افسانه، قصة خيالي و مانند آن و )گويند زبانان خرِف مي فارسي(

  .superstition, fable, legend, fairy tale, myth: معادل اين كلمات در انگليسي است
  

آميز  از آنچه مذكور افتاد ميتوان نتيجه گرفت كه خرافه تنها سخن بيهوده يا باطل يا احياناً افسانه
 باور، يعني اعتقاد، هم هست و با هيجانات و عواطف دروني هم توأم است، چون ترس از ۴،نيست

چون توسل به جادو و (غيرمنطقي امور ناشناخته و منشأ رفتارهاي غيرعقالني يا رويكردهاي 
  ضمناً .هاي علمي  در تضاد با تفكّر عقلي و دانستهاي است هم هست، و در كلّ مجموعه) جنبل

اساس مذهبي قرار دهيم، چون  بايد گفت كه منطقي نيست كه خرافه را در چارچوب سنن بي
ذهب از مقولة خرافات تواند منشأ عرفي داشته باشد، و صحيح نيست كه گفته شود م خرافه مي

غالباً سنن .  هاي عقلي و منطقي اديان شود تواند منكر جنبه است، چون حتي المذهب هم نمي
خرافي در خارج حوزة مذهب و حتي در مقابله و معارضه با آن به صورت اعتقاد به جادو و خواص 

دانند، چون  نمي بنياد مذهب و جادو را يكي ،شناسان جامعه.  اعداد و اشكال مطرح شده است
قائل است و مذهبي به مشيت الهي شخص خواهد حكم بر طبيعت كند، در حالي كه  جادوگر مي

  .گردد براي تغيير امور طبيعي متوسل به مدد الهي مي
خوانيم كه جادو مجموعة اعمال و رسوم و مناسك و عقائدي است در  شناسان مي در كتب جامعه

 كه قائل به اراده و قدرت اين قواي فوق طبيعي تفاوت از دينبه ارتباط با امور فوق طبيعي كه، 
 ناچارند به مجرد آن كه شخص جادوگر مراسم و اعمال و مناسكي را ̍است، باور دارد كه اين قوي

انجام داد، مثالً وردي خواند، فوري تبعيت از خواست او كنند و حوادث و وقايع مورد انتظار او را به 
 است در الفهرست كه ضمن بحث از علوم غريبه نديم  بيان يادآور كالم ابناين.  وجود آورند

  :گويد مي
عقيدة ساحران و دعانويسان چنان است كه شياطين و اجنّه و ارواح از آنها فرمانبرداري "

  ۵".كنند مي
 احتمال، خرافات مانند جادو از خارج مذهب در آن داخل شده، و در ̍حاصل كالم اين كه به اقوي

ضمناً معلوم شد كه .  يجه امروز كمتر آئيني الهي است كه به انواع خرافات آلوده نشده باشدنت
خرافات شامل باورها، هيجانات، رفتارها، و سخنان غيرعقالني است، و قائل به اموري است كه 

     .عقل و علم به ثبوت نرسانده است
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  تعريف بعضي از اصطالحات
تي در جهان امروز غرب كه علم و فنّ در آن استقرار تام پيدا هم از آغاز بايد يادآور شد كه ح

ديم، معدوم لنا ، يا علوم غريبه به اصطالح ابن(sciences occultes)كرده علوم غيبيه يا خفيه 
كتاب بزرگ علوم "به زبان فرانسه تحت عنوان نشده، چنان كه اخيراً كتابي به نظر بنده رسيد 

 كه سال گذشته تجديد چاپ شده و نشر اول آن به سال Laura Tuan نوشتة لورا توان "غيبي
اين نوع .  كند گردد، و حكايت از اعتقاد كثيري از مردم معاصر به مقوالت خرافي مي  برمي١٩٨٩
سحر و جادو و جنبل، كابال، كيميا، فنّ تنجيم، يعني : ها معموالً شامل مباحث ذيل است كتاب
بيني و علم اعداد،  بيني چون كف ات ستارگان، انواع مختلف طالع اشكال و حركبيني بر اساس طالع

پاتي يا انتقال افكار، و قول به امكان  هاي غريبي چون تله و باالخره احضار ارواح، اعتقاد به پديده
  .بينش اسرار پشت پردة ظواهر

  
هائي از  چهكوب ضمن دو مقالة خود، يكي در بارة فال و استخاره يا دري استاد عبدالحسين زرين

شده تعاريف بعضي  آورده "ها ها و انديشه يادداشت"ة جن كه در كتاب عالم غيب، و ديگري در بار
  :شود ذكر كرده است از اصطالحات را كه در بحث از خرافات مطرح مي

  .شود اي عربي كه به شكون خوب و بد هر دو اطالق مي  كلمه:فال
  .شود ديدار بعضي از حيوانات زده مي فال بد كه از حركت و آواي و رنگ و :طيره
محمد معين در اين دكتر .  گوئي بعضي حوادث آينده  در اصل كتابي بوده مشتمل بر پيش:جفر

  ".ي را بازگويندنجفر فني است كه توسط آن امور نها": نويسد مورد مي
يت كه  شكل يا ب١۶ فالي است كه از روي :كنند  و معين چنين تعريف ميكوب زرين را رمل

توسط رمل از آيندة كسي خبر .  اند گرفته كردند مي ها بر روي ريگ ترسيم مي بوسيلة نقطه
    .دهند مي

اي شامل اشكال و ادعيه كه به مدد آن عملي  نوشته:  كند  را دكتر معين چنين تعريف ميطلسم
ي درآميختگي  فني است كه بدان چگونگبه گفتة هم ايشان فن طلسمات.  العاده انجام شود خارق

شود تا بوسيلة آن فعلي غريب در عالم كون و  سافله شناخته ميقواي فعالة عاليه به قواي منفعلة 
  .فساد پديد آيد

  .)معين (فال نيك  زدن و تفأل به قرآن براي اقدام به كاري را گويند :استخاره
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گويند آل از .  شود ميدر واهمة عامه اشاره به آل .   جزئي از خرافات استجن و پرياعتقاد به 
شيطان در .  هاست الصبيان است كه مادر همة جن ، و دختر ديگرش امدختران شيطان است

  .  قت و همه جا هستندوها همه  شود، ولي جن هاي خاص ظاهر مي فرصت
به يازده زمينه   را بنده،بررسي مقدماتي  يك .شود به آنچه مذكور افتاد محدود نميخرافات البته 
  :هت خرافات بدين شرح داللت كرديا ج
بيني، و  بيني حوادث آينده به منظور دخل و تصرّف در آنها، كه اموري چون استخاره، فال  پيش-١

  گيرد بيني را در بر مي طالع
نجيم، كه از علم تصناعت (ها و حركات ستارگان با سرنوشت آدميان   ارتباط دادن ميان شكل-٢

  )astronomie در مقابل astrologie( .)وت استا به كلّي متفمنجو
   اعتقاد به حركت يا فعلي در جسم آدمي، چون عطسه، و پيشگوئي وقايع بعدي از طريق آن-٣
   تعبير و تفسير نگاه ديگري چون قول به امكان نظر زدن و چشم شور-۴
  ي حفظ و صيانت خودادهند، بر  حمل حرز و دعا، كه جادوگران غالباً مي-۵
وئي، مثالً شيئي متعلق به كسي يا عكس او را در دست داشتن و از راه بعضي اوراد  اعمال جاد-۶

  و مناسك بر آن شخص از دور صدمه زدن
  گرفتن  بعضي معالجات قديمي مانند تنقيه و فصد يا خون-٧
  اعتقاد به جن و پري و غول و آل و مداخلة آنها در زندگي مردم-٨
طني و سرشت جادوئي بعضي از اعداد يا حروف يا اشكال،  عقيده به خواص معنوي و معاني با-٩

اللّه استرآبادي تأسيس كرد و  و در ارتباط با اين زمينه است علم جفر و نهضت حروفيه كه فضل
 يك سنّت يهودي كه –الف : كابال به دو معني است (Kabbaleنيز مكتب فيثاغورثي و مكتب كابال 

 علمي خفي كه مدعي ايجاد ارتباط و گفتگو – عتيق قائل است؛ و ب معاني نهادي و نمادي براي كتاب عهد
  .)ميان شاگردان خود و وجودات فوق طبيعي است

  )كيميا و سيميا( اعتقاد به علوم سرّي و غريبه و علوم هرمسي و امثال آن -١٠
 مقدس شمردن بعضي عناصر طبيعت چون سنگ و چشمه و درخت و انتظار برآوردن -١١

  ...اي به اميد بارداري  تني در چشمه ها، مثالً با دخيل بستن به شاخة درختان يا آبحاجت از آن
  
سازد كه هنوز به عصر كتابت و علم و تمدن  توان گفت كه خرافات، بنياد فكري جوامعي را مي مي

بخشي از زندگي مردم ابتدائي بر پاية تجارب عملي است، ولي هر هنگام كه .  اند وارد نشده
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آيد،  ، توسل به جادو و جادوگر و اتكاء به عقائد خرافي پيش ميگشا باشد عملي نتواند گرهتجارب 
  .خصوصاً در مورد آنچه ماية ترس و نگراني تواند بود

  
  رواج خرافات در ايران قرن نوزدهم

آيد كه در عصر قاجار مردم تا  ني بر ميبه روشهاي سياحان و مسافران خارجي  از خالل يادداشت
محقّق فرانسوي هانري ماسه در دو جلد كتاب راجع به .  اندازه اسير اوهام و خرافات بودندچه 

ها و كتب ديگر، حتي  ، بر اساس همان يادداشت)١٩٣٨سال (عقائد و آداب و رسوم ايرانيان 
يا عقايدالنساء كه ننه  ومچون كتاب كلث(كتابهائي كه راهنماي جادو و جنبل و رسوم موهوم ديگر است 

 اين )گردد بر مي. ق.ه١٢۵٠حاوي فولكلور ايراني، يعني فرهنگ تودة مردم، است، و چاپ اول آن به سال 
در جلد اول كتاب، عقائد و آداب و .  كند  ميحآميخته را تشري افكار كهنه و عرف و آداب خرافه
گاهي،  گاه حمل و كودكي، ازدواج، مرگ، و مراسم تشييع، رسوم رسوم مربوط به حاملگي و وضع

 يا تفأل ارائه شده، و در گيري گوئي و فال ها و غيب هواشناسي عاميانه، حيوانات و نباتات و آب
ديگر اين كتاب عبارتند از فصول .  ها، امثال و حكم، و خرافات ها، ترانه ها، قصه جلد دوم افسانه

بارة موجودات فوق هاي سحر و جادو، طب عاميانه، اعتقادات در  ها، روش عالئم و پيشگوئي
ها،  هاي طبيعت، بازي هاي مربوط به بعضي از جنبه طبيعي، ابنيه و بناهاي يادگاري، افسانه

  .داستانها و قصص عاميانه، و باالخره اشعار عاميانه
  

هانري ماسه تقريباً ده صفحه را در آغاز جلد اول به فهرست منابع و مĤخذ اختصاص داده است، و 
  :توان تقسيم كرد  دسته مي۶كند به  يآثاري را كه ذكر م

  ها، چون آثار شاردن، فالندن، فوريه، سر پرسي سايكس و ديگران  سفرنامه-١
 "ينايران قديم و تمدن ايرا"د كورزن، و از لر" ايران و قضية ايران"  مطالعات تاريخي چون-٢

  از كلمان هوارت
 صادق هدايت "نيرنگستان"  چوناب و رسومهاي اختصاصي در بارة آد  بعضي بررسي-٣
 "هاي عاميانه در شوشتر سنّت"يا ، )١٨٩۶( از ويلسون "زندگي و آداب و رسوم ايراني"، )١٣١٠(

  تاز كلمان هوار
  )اتنولوژي(شناسي   برخي آثار از مقولة قوم-۴
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 بعضي آثار ادبي چون شاهنامه، ويس و رامين، و آثار سعدي كه شامل عقائد و آداب عامة -۵
  يز هستمردم ن

   رابنيو"مازندران و استرآباد" فيائي چوناي مطالعات جغرا  پاره-۶
  

الحقيقه به  دهد كه برخي از عقائد خرافي ايرانيان كه في محدوديت صفحات اين سفينه اجازه نمي
آن چه مسلّم است .  شود در اين جا ارائه شود تمامي مراحل زندگي از والدت تا مرگ مربوط مي

 خرافات و موهوماتي بود، و علماي شيعه از تأييد اين افكار چنينة مردم غرق در اين است كه تود
غ در كردند، چنان كه به شهادت ديوان مكرم اصفهاني، آقانجفي شايعات درو ايقه نميضباطل م

بقاع واقع در اصفهان، در زمينة معالجة بيماران ، يكي از "واليت هارون "بارة معجزات 
ها و نذر و نذور  بستن اه انداخت و از هجوم مردم به سوي آن بقعه و دخيلبه ررا العالج  صعب

  . كرداستفاده جهت تحكيم قدرت خود سوء
بعضي استنباطات فقها، مثالً در مورد قضية طهارت و كُر دادن هم در ترويج بعضي آداب نادرست 

تطهير بدن در آن، هاي عجم، و نه فقط تنظيف و  هاي سرباز و گرمابه مؤثر بوده و وجود حوض
  .بلكه مضمضة آب آنها، گواه اين موضوع است

  
اي  اين نكته درخور يادآوري است كه در ظهورات قبل حتي گاه مظاهر الهي ناچار شدند كه بر پاره

 يادآور )٣۵ص( "رسالة مدنيه"عبدالبهاء در  حضرت .  مهر صحه بزنند رايج در محيط خوداز رسوم
 مطابق عادات مألوفة اهل در بعضي احكام] يعني اسالم[سمائيه  ةشريعت مقدس"شوند كه  مي

از آن جمله حرمت و رعايت أشهر حرام و حرمت أكل لحم خنزير و اعتبار شهور .  جاهليه نازل شد
  و در اينجا از ".ايست كه بعينه و عبارته نقل ميشود قمريه و اسمائشان و غير از اين امور كثيره

المثل غسل جنابه و مضمضة آب و بعضي از مراسم حج و  ند كه فيفرماي كتب گذشته نقل مي
از اين رو، حيرت نبايد كرد كه .  حتي قطع دست سارق از جاهليت به اسالم به ارث رسيده است

مثالً در عين حال كه بر .  سره طرد نكرده است در مواردي امر بهائي عرف و عادت گذشته را يك
، ولي حضرت عبدالبهاء در خطابي به "ي است موهوم صرففال و رمل امر"طبق آثار امري 

 بيان صريح شده بود كه در خصوص استخاره" اند  مؤيدالسلطنه فرمودهميرزا محمدحسينشاهزاده 
اگر محسنات و منافع امري مهم و يا مضرّات واضح و مشهود نه و ترديد داشته باشيد در چنين 
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حال بايد بر اين منوال مجري .   ولي در امور عاديه غيرجائزموقع استخاره از براي شما وحده جائز،
  )۴١۴، ص٣امر و خلق، ج( ".اللّه ليداريد و اذا عزمت فتوكّل ع

  
حضرت عبدالبهاء اجازة استخاره را تنها در امور مهمه به شخص مخاطب منفرداً مرحمت 

 از توسل به ̍ر ارجح و اولياند، و عبارت آخر هم گواه آن است كه توكّل در اين گونه امو فرموده
  .استخاره و امثال آن است

  
 اسالمي ندوشن در مقاالتي كه در كتاب اخيرش يكي از ادباي معاصر ايران، دكتر محمدعلي

كه هنوز هم تفكّر ايراني كند   بر روي اين مطلب بسيار تأكيد مي جمع آورده"ايران و تنهائيش"
و حال آن .  ل او تفكّر اشراقي، بر ذهن او غلبه داردمنطقي و عقالني نيست و احساس، و به قو

 را ،اند كه همه چيز، حتي عقائد ديني كنيم كه فرموده ظه ميكه در آثار حضرت عبدالبهاء مالح
 اللّه را اركان اساس متين دين"ن حضرت  با چراغ علم و عقل بررسي كرد، و به فرمودة آبايد

 اديان سابقه را از تقاليد ،علم"، و نيز ".و دانائي استعظم علم ست ركن امبين مقرّر و مسلّم ا
علم است كه ازالة " و نيز )٨٢پيام ملكوت، ص( ".علم كشف حقيقت اديان الهي كند.  نجات دهد
  ) ٨۶ص( ".اوهام كند

  
  امر بهائي و افكار و رسوم گذشته  

سياري از افكار موهوم و اعتبار نمودن ب  به جامعة ايران كرد بيئياهاي كه امر ب از خدمات عمده
هاي فراواني از اين ابطال  در آثار مباركة حضرت عبدالبهاء نمونه.  رسوم و آداب خرافي گذشته بود

گشاي اين   راه̍ و جمال اقدس ابهي̍خورد، و البته آثار حضرت اعلي خرافات ديرينه به چشم مي
هيچ "ان آمده كه يب بپنجم كتاچهاردهم از واحد در باب مثالً، .  پيكار با خرافات بوده است

  در باب دوم از واحد ششم، ". نيست از طهارت و لطافت و نظافت در بيان احب نزد خداوندشيئي
فرمايند كه آب نبايد از حيث رنگ و طعم و بو  شود، و در مقابل تصريح مي حكم كُر برداشته مي

، نزد خداوند  از علم ديندفرمايند بع در باب هشتم از واحد خامس چهار شأن مي.  تغيير يافته باشد
  .دارند علمي مانند طب نيست، و به اين ترتيب مردم را از مراجعه به دعانويس و امثال وي بازمي
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دريدن و بر سر و روي زدن را  كردن و جامه برخي از رسوم رائج در محيط اسالمي چون شيون
  ) ٩ از واحد ١٨بيان، باب (. حضرت باب ممنوع فرمودند

  
بسياري از احكام كتاب مستطاب اقدس هم در ابطال برخي عادات و رسوم گذشته است، چنان 

و نيز .  بندد اي از سنن غيرمنطقي ديرينه مي كه حكم به مراجعه به اطباي حاذق راه را بر عده
ف  و به حرشود ي كه از حرف آغاز ميتكرار اين مطلب كه بايد به علوم مفيده توجه كرد، نه علوم

مبارك در مواردي، جمال .  كشد هاي موهوم مي يابد خط بطالن بر بسياري از انديشه پايان مي
ه اليسمن و يعلوم اعداد": نان كه در اين عبارتفرمايند، چ مصاديق اين خرافات قديم را ارائه مي

مطلوب خاطر مظهر امر الهي است علومي  آنچه  )٣۵۴، ص٣امر و خلق، ج (".غني بودهالي
عنداللّه "  چنين علومي ".اثر و ثمر از آن ظاهر و سبب راحت و آسايش عباد است"ت كه اس

ن كرماني خا  حضرت بهاءالّله، در لوح شيخ، كريم )٣۵٠، ص٣امر و خلق، ج( ".مقبول بوده و هست
سيميا آميختگي اسرار (اي چون كيميا و سيميا بوده است  كنند كه مدعي علوم خفيه را نكوهش مي

 واضح و با اين كه بر هر صاحب بصيرتي"فرمايند  افه مي و اض۶.)با اسرار حروف استنجوم 
  ) ١٢٣-١٢٢صص( ". مردود حقّ بوده و هستيزل ها لم هويداست كه اين گونه علم

  
 را با كمال قدرت ردesotérisme دانيم كه در كتاب مستطاب اقدس دعوي علم باطن يا  و مي
لنّاس من يقعد صف النّعال طلباً لصدر الجالل قل من انت يا ايها الغافل من ا": فرمايند ميكنند و  مي

تركناها  باطن الباطن قل يا ايها الكذّاب تاهللا ما عندك انّه من القشور من يدعي الباطن و منهم الغرّار و
  "لكم كما تترك العظام للكالب

  
 صادر شده، ولي بيان مبارك زير ̍ ابهيدرست است كه الواحي چند به عنوان الواح كيميا از قلم جمال

الواح متعدده از سماء ] صنعت اكسير[در نهي اين عمل ": در اين مورد صراحت و قاطعيت كامل دارد
بسيار عجيب است با نهي صريح به اين عمل اليسمن .  مشيت الهيه نازل و به اطراف ارسال شد

 ارض سرّ از صنعت معروف مكتوم سؤال و بعضي از نفوس در عراق و.  و اليغني مشغول شوند
به كرّات اين عبد از لسان .  در جواب از سماء مشيت رحمن نازل شد آنچه نازل شد.  نمودند

اي در  نمودند هر آينه كلمه مبارك اصغا نمود كه فرمودند اگر سائلين حمل بر عجز و دون آن نمي
.  نهياً عظيماً في الكتاب.  هي فرمودندشد، و مكرّر عباد را از عمل به آن ن يذكر آن نازل نم
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االمر آنكه آن جناب و اولياي امر به حكمت و بيان دوستان حقّ را از اشتغال به اين امر كه  حسب
  )٣۵٧، ص٣امر و خلق، ج( ".ئيدحقيقه سبب تضييع امر است منع نماال في
  

 در باب ̍حضرت اعلي.  در تكملة اين مبحث ذكر نظر حضرت باب در بارة علم مفيد خواهد بود
اند كه در عالم هر چيز بايد به اسباب خودش ايجاد  هفدهم از واحد دهم كتاب چهار شأن فرموده

لهذا شما نيز .  اند گردد، مانند آن كه اروپائيان با فراهم كردن وسائل و اسباب مظفّر و غالب شده
يرا كه حقّ و باطل هر دو با اسباب در بايد پيروي آنها را كنيد تا در امور خود با اسباب ظفر يابيد، ز

  ." موهومهغيبيةو التنتظر امور "اين عالم متحرّكند و منتظر امور غيبية موهومه مباشيد 
 

ي به قانون علّت و معلولي و ئاعتنا به عبارت ديگر خرافه از نظر آن حضرت مردود است، چون بي
  .امور و وقايع نتوانند بود سبب و علّت توسل به جادو و جنبل و مانند آن است، يعني عواملي كه

  
اند، از  حضرت باب نظر مساعدي نسبت به برخي از علوم زمان خود به وجهي كه رايج بوده نداشته

گمان مراد آن حضرت فنّ تنجيم بوده، يعني ارتباط دادن ميان اشكال و  جمله علم نجوم، كه بي
  .جهانحركات ستارگان و سرنوشت افراد بشر يا وقايع اين 

  
فرمايند علم حساب را بايد به  آور است كه هر چند رياضي منفور آن حضرت است، ولي مي شگفتي

علم حروف " :فرمايند دانند و مي اي از طلسمات مي اطفال آموخت، و علم حساب را ظاهراً شاخه
ذا ه ̍  علي)١۵، واحد١٢چهار شأن، باب( ".علم ظاهر كلمات است و طلسمات علم اعداد آنهاست

دانيم كه  عجب نيست كه در آثار آن حضرت ارتباط دادن اعداد با حروف جاي مهمي دارد، اما مي
، ١٩، ٩در عين حال در آثار بهائي اعداد .  اند حضرت بهاءاللّه اين تمايل به حروفيه را رد فرموده

زندگي روزمرّه اي بسيار محدود كه شمول بر   در حوزه̍منتهي(شأني دارند ) باب (= ۵، و حتي ٩۵
باب معجزات و خوارق عادات را مسكوت نهادند، و باالترين معجزه را كلمات و حضرت ).  ندارد

تفسير و تعبير آن حضرت از عالئم روز قيامت هم، به .  آيات قرار دادند كه حجت باقيه است
 پزشكي را در مورد معالجات گفتيم كه علم.  خالف معتقدات گذشته، صورتي كامالً منطقي دارد

اند، و محتمالً مراد اين  فرمايند كه در اين علم روحي نيافته توصيه فرمودند، ولي در عين حال مي
  .اند است كه در پزشكي مدرن توجه به خدا و روحانيات را نديده
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  نظر حضرت عبدالبهاء در بارة افكار و رسوم خرافي
مورد عقل از جمله در .  اند ل پرداختهحضرت عبدالبهاء در آثار بسيار به ذكر منقبت علم و عق

عقل .  عقل كاشف حقائق اشياء است.  در عالم انساني موهبتي اعظم از عقل نيست" :اند فرموده
مطابق عقل است فهو اگر .  اي را به ميزان عقل موازنه نمائيد لهذا هر مسأله.  ميزان ادراك است

  )٢۵٠، ص١امر و خلق، ج( ".ستاي نيست كه وهم ا اگر مخالف است، شبهه.  المطلوب
  

 :آورد كه فرمودند  به ياد مي را"كلمات فردوسيه"اين بيان منقول كالم جمال مبارك در لوح 
خرد پيك رحمن است و مظهر ...  خرد بوده و هست ̍در رتبة اولي ̍ و نعمت عظمي عطية كبري"

  ".و مشهودبه او مقام انسان ظاهر .  اسم عالّم
  

م مبين منصوص حضرتش به بسياري از افكار سنّتي كه در ايران عصر قاجار از اين رو، در مقا
اي از بيانات مباركه را  نمونهذيالً .  اند رائج بوده اشاره فرموده و حقيقت را از وهم تفكيك فرموده

  .آوريم در اين موارد مي
  
ه در دست ناس است ثالث، يعني فال و رمل، آنچلة أاما مس": اند  فرمودهفال و رملدر مورد  -١

... باشد ... صرف، ابداً حقيقتي ندارد؛ و اما مسألة چهارم، كه تفاول و تشاوم امري است موهوم 
امر و خلق، ( ".فال خوب سبب روح و ريحان است، اما تشاوم، يعني فال بد، مذموم و سبب انفعال

  )٣۵٩، ص٣ج
  
 جفر در كور فرقان علم": اند  فرمودهگوئي انگاشته شده ش كه آن نيز وسيلة پيجفرة در بار -٢

ولي در اين كور .  لهذا نتايج صحيحي حاصل نميشد.  شيوع داشت، ولي قواعد مستحصله مجهول
.  ̍و عليك البهاء االبهي.  كلّ مأمور به آنند كه تعقيب اموري كه نتايج عظيمه ندارد ننمايند

  )۶٠، ص٢مائدة آسماني، ج ("عبدالبهاء عباس
  

در پيام .   را در بارة عقل يادآور شويم̍الوري كه بار ديگر بياني از حضرت موليمناسب است 
نبايد اين چنين .  خدا علم و عقل را خلق كرده تا ميزان فهم باشد": كه آمده )٩٠ص(ملكوت 

  و ".ايد با آن موازنه نمائيمامور را بجميع .  اي را كه موهبت الهي است معطّل و معوق كنيم قوه
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علم امروز دنبال علل مادي براي .  ضيات عقل و از لوازم علم همان قبول اصل عليت است مقتاز
  .گردد، و عقل هم از انتساب حوادث به عوامل موهوم ابا دارد وقايع مادي مي

  
بيني بعضي حوادث را  ، پيشعطسه گفتيم كه بعضي نفوس از حركات و اعمال بدن، چون -٣
گفتند در رفتن نبايد عجله كند تا مبادا با  كرد مي عطسه ميالمثل اگر كسي  كردند، و في مي

و اما مسألة عطسه ": اند فرمودهحضرت عبدالبهاء در اين مورد .  اي نامطلوب روبرو شود حادثه
گلزار تعاليم ( ".نيز جائز نهذكرش .  اين دور مبارك اين اوهام را از ميان برد.  وهم صرف است

و اما عطسه، در ساحت اقدس اين امور ملحوظ نه، و اجراي ": اند ه  و نيز فرمود)٣۶٣بهائي، ص
  )٣۶٣گلزار تعاليم بهائي، ص(" .امور خيريه به عطسه و دون آن منوط و مشروط نبوده و نيست

  
 رسمي رائج بود، كه سابقة شناسي ستاره ،بيني حوادث جهان يا سرنوشت كسان  در مورد پيش-۴

ناگفته نماند كه بسياري از شهرياران نيز به تأثير روشنان .  ستآن در تاريخ ملل بسيار كهنه ا
قبلة "شاه قاجار، به شهادت كتاب  نفلكي بر زندگي انسان معتقد بودند، چنان كه بروزگار ناصرالدي

با ترتيب دادن برنامة " ميرزا آقا خان نوري، صدر اعظم ايران، ٧، اثر دكتر عباس امانت،"عالم
 اتابكي نه چون ̍كرد، منتهي ، تا اندازة زيادي نقش اتابك وي را ايفا ميسرگرمي و تفريح شاه

ة شاه، حتي براي نبيناني استخدام شدند تا براي هر كار روزا و طالعمنجمان .  گير اميركبير سخت
در پاسخ پرسش شاه، صدر اعظم قادر بود به .  اش، ساعات سعد تعيين كنند ماجراهاي عشقي

هاست قمر در برج حوت است در حدود  شب جمعه كه بهترين شب’: اند كهاستحضار همايوني برس
برج مشرِف زهره كه كوكب غرض و بهجت و شادي است، و بنابر اين زفاف خجستة همايوني 

سازد كه در ساعت نحس نبايد از قورخانه ديدن    مضافاً صدر اعظم شاه را مطلع مي‘.صواب است
استدعا دارم فردا روزه بگيريد ’: گويد دوختن لباس نو دهد، و يا مي، و يا به خياط دربار دستور كند

  "‘.و احدي هم نداند، حتي عمله خلوت هم نداند
  

 استنباطهائي كه تعلّق استنباطهاي منجمين، يعني" :اند كمال وضوح فرمودهحضرت عبدالبهاء به 
، ولي استنباطهاي فنّي لکعبةاكذب المنجمون برب .  ابداً حكمي ندارد به وقايع خير و شرّ دارد

اما .  كه تعلّق به حركات نجوم دارد، مثل خسوف و كسوف و امثالهما، اين پايه و مايه دارد
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امر و خلق، ( ".جوم نداردالعاده است، دخلي به فنّ ن استنباط از نجوم از ظهور مظاهر مقدسه خارق
  ) ٣۵٨، ص٣ج
  
بدالبهاء چنين  است، كه در مورد آن حضرت عيبين كفبيني سرنوشت   نوع ديگر تفأل و پيش-۵

مسألة علم كف چون جميع اشياء و كافة كائنات كه اعضاي هيكل عالم وجود اما ": اند فرموده
است كلّ با كلّ مرتبط است، يعني هر كائني از كائنات عضوي از اعضاء يا جزئي از اجزاء آن 

مثالش .  تشاف حقائق ساير اجزاء توان نمودهيكل عظيم است، لهذا از هر جزء به سبب ارتباط، اك
يعني عالم امكان را چون هيكل انسان تصور نما كه جميع اعضاء و اجزاء و .  هيكل انساني است

مثالً از لون چهره اكتشاف حرارت .  به بعضي ارتباط تام] را[بعضي .  اركان و جوارح مرتبط است
ء تشخيص داده ميشود، و از نبض عوارض سائر كبد ميشود و از حاالت چشم امراض نهاني احشا

لهذا نتوان استغراب نمود كه از .  اللّه چه ارتباط عظيمي است سبحان.  گردد اعضاء پديدار مي
، ٣امر و خلق، ج (".معلوم شودخطوط كف دالئلي مكشوف گردد كه حقائق حال و استقبال 

  )٣۶۶ص
  

بيني و  ت كه لزوماً آنچه امروز به عنوان كفمعني گرفين دتوان ب بيان حضرت عبدالبهاء را نمي
به زبان ديگر، تا زماني كه علم و تجربة .  قواعد آن معلوم است صحيح و منطبق با حقيقت باشد

 اعتقاد بدان را در شمار رسوم و عقائدي بايد دانست بيني و اين قواعد را تصديق نكرده كفعلمي 
 احتمال ممكن است در ̍به اقوياما .  توان كرد  نميكه قابل تأمل است و بدان اتكاء و اطمينان

  اگر اين ".ستقبال معلوم شوداز خطوط كفوف دالئلي مكشوف گردد كه حقائق حال و ا"آينده 
زماني كه علم و عقل حقيقت آن را به ماند تا   بايد گفت كه خرافه خرافه مياستنباط درست باشد

  .ثبوت رساند
  
همة روياها روياي صادقه نيست، بلكه اكثر آنها .   صادق استرويا همين مطلب در مورد -۶

، و يا نتيجة موقعيت بدن در حين خواب يا محصول هاي پريشان، است اضغاث احالم، يعني خواب
الحقيقه تجربة روح در عالم تجرّد است، بسيار  صادقه، كه فيروياهاي .  هاي فكري روزانه مشغله

اي دور واقع   كه رويا از آينده خبر تواند داد، يا آنچه را در فاصلهنادر است، و در اين موارد است
حضرت عبدالبهاء در پاسخ بسياري از احباء ناگزير تعبير خويش را از .  شده گزارش تواند كرد
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لوح مثالً در اين .  بر همان نمادشناسي قديم استاند كه بعضاً با اتكاء  روياي آنان بيان فرموده
روياي شما بسيار مبارك بود، زيرا آب .  نامة شما رسيد.  لة حضرت ابراهيم خليلاي سال": مبارك

سبب حيات كائنات است و گويند ... ماء صافي .  صاف و ماهي در عالم رويا بسيار مبارك است
 ".ي آن خطاب روحاني بودخطابي كه از آن آب صافي شنيد.  ماهي در عالم رويا مراد است

  )١۵٧، ص٢اء، جمكاتيب حضرت عبدالبه(
  

 اند جمال قدم نوم را از مخلوقات الهي كه اسرار النهايه در او به وديعه گذاشته شده تلقّي فرموده
ت روحي در عالم رويا دست اند كه گاه اكتشافا ، و تأييد فرموده)٣٢١-٣١٨، صص١ جو خلق، امر(

 در ب ظاهر بعينه آنچهايد ده سال بعد در عالم زمان به حس  هست كه آنچه شنيدهگاه": دهد مي
  )٣٢٠ص( ".بينيد ايد مي خواب ديده

عيناً .   استقهدروياي صايكي .  خواب بر سه قسم است" )٣٢۶ص (رت عبدالبهاءبه فرمودة حض
ولكن از براي اكثر ناس، بلكه عموماً، حاصل ... احتياج به تعبير ندارد .  مثل روشنائي صبح است

كند كه قلب فارغ است و در قوة حافظه   نفسي تصادف ميشود در مدت حياتش از براي هر نمي
اين رويا صادقه است كه .  شود افكار باطلي نيست، آنچه كه روح كشف، طبقاً انعكاس حاصل مي

، و آن اين است كه در قلب و يا  استروياي تعبيرياش  قسم ثاني.  تعبير ندارد و عين واقع است
آن وقت بايد تعبير .  شود ني از براي انسان حاصل ميدر ذهن افكار باطله است، يك سير روحا

.   استاضغاث احالمقسم ديگر خواب، ... باطله را بايد از انكشافات روحانيه جدا كرد افكار .  كرد
شود، در عالم خواب آن حوادث نمودار  مثل اين كه انسان در ايام روز در نزاع و جدالي داخل مي

  "... نه انكشافي است  نه تعبير دارد و است،اضغاث احالماين .  شود مي
شده، و  اي تخصصي تلقّي مي ها، گاه به عنوان حرفه گزاري، يعني تعبير و تفسير خواب خواب

هاي آنان را باز  اند كه راز خواب شهرياران، و محتمالً بزرگان قوم، معبراني در دستگاه خود داشته
شمس حقيقت،  (خوانيم مي) ميرزا حسينعلي نوري(ه در مبحث طفوليت حضرت بهاءاللّ.  اند گفته مي
هنگامي كه حضرت بهاءاللّه پنج يا شش سال بيشتر نداشتند شبي در خواب ديدند "كه ) ٢٩ص
الجثه در اطراف سرشان در پروازند و به ايشان حمله  كنند و پرندگان عظيم  در باغي گردش ميكه
ند و ماهيان دريا شو ايشان براي شنا وارد دريا ميسپس .  توانند آزاري برسانند كنند، ولي نمي مي

حضرت بهاءاللّه اين .  ولي آنها نيز نتوانستند هيچ گونه آسيبي وارد آورندور گشتند، به ايشان حمله
ميرزا بزرگ به دنبال معبر فرستاد تا اين خواب را .  روياي عجيب را براي والدشان تعريف كردند
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دن اين رويا آن را براي ميرزا بزرگ چنين تعبير كرد كه عظمت و معبر پس از شني.  تعبير كند
.  مردم اين جهان هستندپرندگان و ماهيان به معني .  شود بزرگي دريا به پهنة اين جهان تعبير مي

چون اين طفل مطالبي بسيار مهم و حياتي را كه مربوط به عقل و فكر افراد بشر است مطرح 
روياي   "الخ ...  حمله و هجوم آنان قرار خواهد گرفت، ولي هيچ كسخواهد نمود، در نتيجه مورد

  .اند مورد بحث از مقولة روياهاي تعبيري است، به وجهي كه حضرت عبدالبهاء بيان فرموده
  
.  چون سخن از روح به ميان آمد مناسب است كه از دو مطلب ديگر نيز بحثي به ميان آيد-٧

 ابداً نتيجه و تسخير ارواحاز " :اند در بارة آن فرمودهضات يكي احضار ارواح كه در كتاب مفاو
 و مخابرات اوهام احضار ارواحمكالمات و .   حكايت و روايت استثمري حاصل نشود، بلكه مجرّد

  ".حقيقت داردآيد كه  است و محض خيال است، ولكن چنين به نظر مي
  
ضرت عبدالبهاء در معني ست، كه حو غول و آل و امثال آنها مطلب ديگر ارواح شريره و جن -٨

 سؤال تسلّط ارواح شريره در خصوص": اند   از جمله فرموده.اند صوري همة آنها را رد فرموده
، ١امر و خلق، ج( " تأثير خواهند داشت؟چگونه.  ارواح شريره از حيات ابديه محروم.  نموده بوديد

  )٣٣٠ص
ت عبدالبهاء در اين حضر.  دم ايران بسيار رائج بود و نظائر آن بين مراجنّه و غول و آلاعتقاد به 

آنچه در كتب آسماني نازل معني دارد، و آنچه در .  و اما قضية اجنّه و غول و آل" :اند مورد فرموده
مراد از اجنّه نفوس خفيه است كه ايمان يا انكارشان ظاهر و .  افواه عوام جميع اوهام محض است

 و آل مقصد از آن مظاهر غفلت و ضالل است، وآنچه حكايات و و اما غول... مشهود نيست 
گويند يا مشاهده  شنويد جميع معاني دارد، ولي آنچه عوام مي روايات كه در اين خصوص مي

  )١٢٩-١٢٨ياران پارسي، صص (".گردد نظرشان مجسم مينمائيد ايضاً اوهام است، و شايد در  مي
 و خوان اجنّه كه مصطلح اقوام مختلفه است، اين اوهام محض  سفرة پرياناما": اند و نيز فرموده

  )١۵۴ياران پارسي، ص( ".است
  

  هانري ماسه در مورد .فائده نخواهد بود توضيحي مجمل در بارة آل و غول و جن و پري بي
براي آن كه شياطين از طفل :  كند زايمان و كودك و مادر اين عقائد خرافي را از ايرانيان نقل مي

اد دوري گزينند، و به او آسيب نرسانند، مادر بعد از والدت طفل مدت چهل روز سنجاقي در نوز
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اگر زني مدت ده روز بعد از زايمان تنها بماند، اجنّه به .  گذارد كه شياطين را بترساند قنداق او مي
دشمن .  ندگير آن مزاحمان را دور ك دهند، و ناچار بايد به مدد جن آيند و زحمتش مي سراغش مي

شود و نيتش اين  با شكلي ظاهراً جذّاب پيدا مي ٨ننه مادر جوان آل است، كه بنا به كتاب كلثوم
  .است كه قلب و جگر مادر نوزائيده را بگيرد

در وقت خوردن يا خفتن يا سفر كردن نبايد تنها .  گفتيم كه اجنّه در همه وقت و همه جا هستند
.  نبايد اسم جنّ يا اجنّه را برد.  تر ميشوند ها اجنّه خطرناك شب.  بود، چون خطر آمدن جن هست

ها را به خود جلب كند،    شب سوت نبايد كشيد، چون ممكن است جنّ".از ما بهتران"د گفت باي
اللّه  بسم"ز از جنّ بايد روند براي احترا به اطاق تاريك ميوقتي .  و براي تسخير آدم بيايند

اگر در لباس انسان آهن و يا فوالد، نظير .  " االّ باللّهةالحول و القو"ا ، و يگفت "الرحمن الرحيم
گاه .  خورد ها جارو نبايد كرد، چون به جنّ برمي شب.  چاقو يا انگشتر، باشد، جنّ خواهد گريخت

به اشكال جنّ !  توان شنيد شوند و حتي صداي حرف آنها را مي ها ساكن مي اجنّه در زيرزمين خانه
اگر كسي مار در خانه ديد، بايد از كشتن او چشم لذا .  آيد، از جمله شكل مار در ميمختلف 
سوزن به تن داشته باشي، اسير تو اگر .  هراسد جنّ، مانند آل، از تماس با سوزن مي.  بپوشد
پسندند، و  بعضي از اجنّه مسلمانند، و برخي كافر، و غالباً جاهاي تاريك را مي.  شود مي

  .شود نظر مي ي از اين قبيل كه به رعايت اختصار از ذكر آنها صرفهائ انديشه
  
بعضي افراد معروف .  زدن است  و نظرچشم شورترين افكار نزد عامة مردم عقيده به   از رائج-٩

المثل اگر نگاهشان به كودكي افتد يا شخص زيبائي را نظر  به داشتن چشم شور هستند، و في
 جادو و جنبل براي  واز اين رو، بايد به تعويذ.  يمار خواهد شدكنند، آن كودك يا آن شخص ب
اثر ها گاه عبارتي از قرآن آويخته شده كه  حتي در داخل تاكسي.  حفظ از شورچشمي متوسل شد

وإِن يكَاد الَّذينَ كَفَرُوا لَيزْلقُونَك ":  است، آمده۵١القلم، آيهةدر سور.  چشم بد را خنثي كند
  و به همين آية قرآن است كه حافظ ".الذِّكْرَ ويقُولُونَ إِنَّه لَمجنُونٌ رِهم لَما سمعوابِأَبصا

  :سخن اشاره كرده، آنجا كه فرموده است شيرين
  داش دراز كنيشبي خوش است بدين قصه  كنيد باز     يار  زلف     از  گره  معاشران

   كنيد   فراز  در  و   بخوانيد   ان يكاد   و   حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
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هاي مزمن  كه ناخوشي) انمنطق آن زم هائي از معالجات بي نمونه(خوانيم  در سفرنامة پوالك مي
دانستند، و براي مقابله با آنها فقط به طلسمات  كودكان و عدم باروري زنان را بر اثر چشم بد مي

   ٩ .آوردند روي مي
  

رد فوراً بايد بگويد شود كه اگر كسي با چشم شور به طفلي نگاه ك يهانري ماسه يادآور م
مرغي همراه يك شاهي پول و  براي آن كه بدانند چه كسي طفل را نظر زده، تخم.  "ماشاءاللّه"

دهند و نام افراد  گذارند و باالي سر طفل فشار مي كمي نمك و زغال در دستمال كثيف مي
مرغ شكست فردي كه نام او در آن لحظه برده شده   تخموقتهر .  كنند مظنون را ذكر مي

  .مسئول است
  

، يعني در خصوص چشم پاك و ناپاك": اند  چنين فرمودهحضرت عبدالبهاء در مورد نظر زدن
ولي احساساتي از اين وهم در نفوس .  اين محض توهم است.  اصابت عين مرقوم نموده بوديد

  )٢۵٧، ص٣مكاتيب، ج (".ثّرات شودول تأآن احساسات سبب حص.  حاصل گردد
  
 در امر مبارك منع نشده است، اما تأثير آن منوط به صدق نيت و حرز و دعاداشتن   همراه-١٠

حمل حرز و دعا، يا حمل اسم اعظم مرقوم ": فرمايند دالبهاء ميحضرت عب.  صفاي طينت است
 و خلوص قلب و نيت پاك و ، و نوشيدن به جهت امراض، اگر اين دو عمل به توجه تامدر آب
  )٣٠۶، ص٢مكاتيب، ج( ".اب روح واقع شود، تأثيرش شديد استانجذ

  
 سخن گفت، نظير اشياء متبرّكشود از اعتقاد نفوس به   در ارتباط با همين موضوع مي-١١

شوند،  كنند، و براي آن خواص قائل مي كساني كه در مقامات مقدسه گل يا نبات را متبرّك مي
توان گفت كه آن اشياء  ين مورد نيز اصل همان توجه تام و صفاي قلب است، و نميكه در ا

باشند منتج به همان نتائج، يعني  متبرك براي افراد ديگر كه همان احساسات قويه را نداشته
  .شود خواص مورد نظر، مي

  
سباب و  يك نكتة اساسي در تعاليم اين آئين مبارك اين است كه در هر امري بايد به ا-١٢

.   نقل كرديم̍ متوسل شد، چنان كه از سخنان حضرت رب اعليشود وسائلي كه بدان مربوط مي
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آداب و رسوم خرافي چون .  در مواردي كه فرد حاجتي دارد بايد به دعا و مناجات روي آورد
 نهادن در سقاخانه و سفره نذري گستردن، و افعالي از اين گونه كه  به درخت و شمعبستن دخيل

در مورد بيماري، مراجعه به طبيب حاذق، يعني .  نزد ايرانيان متداول بود، ديگر محملي ندارد
، و در هنگام اخذ تصميمات مهمة زندگي، بهائيان، به .صاحب علم و تجربه، توصيه شده است
  .شوند فرمودة حقّ، به حبل مشورت متمسك مي

  
  مجملي در بارة علوم غيبيه يا غريبه  

مؤلّف، به خالف كساني كه .  ن به كتاب علوم غيبيه يا خفيه لورا توان اشارتي كرديمپيش از اي
اند، بر آن است كه علوم خفيه قوانين خاص خود را   با خرافات مترادف شمردهها را اين دانسته

جملة اين قوانين است كه همه چيز روح است و جهان از .  مايه نيستند پايه و بي دارند، يعني بي
هيچ چيز ساكن و متوقّف .  آنچه در باالست، در پايين هم هست، و بالعكس.  ي است ذهنيامر

همه چيز ثنوي است، يعني هر چيز دو قطب دارد، و .  نيست و همه چيز متحرك و متموج است
هاي متضاد  مشابه و غيرمشابه به يك معني هستند و قطب.  هر چيزي داراي دو حد نهائي است

حقيقت نيستند و  همة حقائق جز نيم.  اند ارند، ولي در درجات مختلف قرار گرفتهماهيت واحد د
گذرد و هر چيزي زماني  همه چيز هم در خارج و هم در داخل مي.  ها قابل سازشند همة تناقض

پاندولي را در همة حركت .  گرايد چيز در تحول است و سرانجام روزي به فساد ميهمه .  دارد
 كه به سوي چپ، و اين نظم و درو   پاندول همان قدر به سوي راست مي.يافتتوان  اشياء مي

و هم از اين قوانين است آن كه هر چيزي اثري دارد و هر اثر معلول علتي .  آهنگ ثابت است
شود، و سرنوشت يعني قانوني كه ما  دهد بر طبق قانون واقع مي ه روي ميچاست، و هر 

تواند از محدودة  هاي صدفه و اتفاق متعدد است، ولي كسي نمي بهالبته جن.  توانيم بفهميم نمي
هر شيئي هم داراي عناصر مردانه است، و هم زنانه، و اين كيفيت در همة سطوح .  قانون بگريزد

 و عنصر ي،و باالخره ارتباط و انطباق ميان عنصر محكم و مشخّص، يعني ماد.  شود ديده مي
  .نهاني يا باطني، وجود دارد

  
ها  يونانيخود .  رسانند، اما اين علوم تنها در يونان پديدار نشدند سابقة علوم خفيه را به هرمس مي

بنابر اين در علوم خفيه .  هاي خويش را از مصر، كلده، ايران و هند گرفتند بسياري از شناسائي
  .شود تركيبي از نفوذهاي متعدد مشاهده مي
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شناسد، و آنها را مورد دخل و   قواي نهاني طبيعت را ميعالم علوم غيبي يا خفي كسي است كه

، با موجودات نهاني گرداند كند و مسير آنها را برمي بيني مي دهد، حوادث را پيش تصرّف قرار مي
  .جويد و دنبال واقعيت غائي و نهائي است كند و به اعماق وجود راه مي ارتباط برقرار مي

  
در .  اند ي و خفي نيز مانند طبيعت روال مخصوص خود را داشتهبرده علوم غيب به عقيدة مؤلّف نام

هائي نيز مورد تمسخر، و  اند، و در دوره شكوفا و مورد اعتقاد و احترام بودههائي از تاريخ  دوره
در .  اش دورة تفتيش عقائد در قرون وسطي است اند، كه نمونه معتقدان به آن مورد آزار واقع شده

قرن .  اند  از رنسانس مجدداً علوم مذكور محل توجه و عنايت قرار گرفتهحالي كه در دورة قبل
گري ستايش عقل را رواج داد، اما ديري نگذشت كه توجه به احساسات و امور محيرالعقول  روشن

 نوزدهم بود كه و حتي غيرعقالني مطمح نظر طرفداران رومانتيسم گرديد و سرانجام در قرن
ة جديد توسط كساني چون اليفاس لوي، پاپوس، كرولي، استينر، و خانم خطوط اصلي علوم غيبي
  .اين اساتيد هنوز مورد رجوع اصحاب اين علوم هستند.  بالواتسكي ترسيم شد

  
اين نكته درخور يادآوري است كه عقالنيت جديد كه مغاير اعتقاد به عوالم روحاني نباشد در 

 بنيادگذاري شد، و در اواخر اين قرن، و خصوصاً دو همين قرن نوزدهم توسط حضرت بهاءاللّه
علوم ماديه كه : دهة نخست قرن بيستم بود كه حضرت عبدالبهاء علوم را به دو قسم دانستند

عالم انساني "فرمودند كه كشف اسرار طبيعت كند، و علوم الهيه كه كشف اسرار حقيقت نمايد، و 
 )  ٨۶ صپيام ملكوت،( ".بايد تحصيل هر دو علم كند

 
  گيري   نتيجه

 اعتبار  بههاي خرافي ناميديم، و آنچه را كه در اين گفتار به عنوان افكار، عقائد، اعمال و روش
توان به سه گروه بر اساس راهنمائي حضرت  ا عقل و علم تعريف كرديم، ميمخالفت آنها ب

گروهي كه  ،دوم.  تنداساس هس  گروهي كه وهم صرف و به كلّي بياول،.  عبدالبهاء تعريف كرد
سوم، گروهي كه .  حقيقتي در كُنه آنها هست، ولي علم امروز هنوز قادر به اثبات آن نشده است

مثال گروه اول .  ي بتواند درآيدرسد كه در حيطة علم تجرب با عقل تعارض ندارد، ولي به نظر نمي
متداول است؛ و يا استنباطهائي فال و رمل و امثال آن است، بدان گونه كه اكنون در ميان مردم 
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كردند؛ يا اعتقاد به جنّ  كه منجمان قديم در زمينة وقايع خير و شرّ از اشكال و حركات نجوم مي
مثال .  گروه دوم شناخت حال و مستقبل افراد از مطالعة خطوط كف دست آنهاستمثال .  و پري

بركه و نظائر آن است كه در عرصة گروه سوم مربوط به اعتقاد به خواص حرز و دعا و اشياء مت
رود كه در دنياي علم قابل طرح باشد، مگر از ديدگاه  ايمان قابل توجيه است، ولي گمان نمي

  .روانشناسي شخص معتقد و مؤمن كه فعالً مطمح نظر علماي اين علم نبوده و نيست
  

ة بعد از نتيجة ديگري كه ميتوان گرفت اين است كه خرافة يك دوره ممكن است در دور
نسبيت را در تحليل خرافات بايد وارد كرد و در اين عد هاي علم محسوب شود، و ناچار ب داده

   .انش، از احكام قاطع نهائي پرهيز نموددهاي ديگر  عرصه هم، مانند عرصه
  

  ها يادداشت
يم ميرزا عبدالرحيم ابن عبدالكراز  كتابي است حاوي لغات عربي به فارسي، باالر منتهي -١

 .پوري ̍صفي
شود و به ظاهر خالف شرع است، چون اناالحق  سخناني كه گاه در حال وجد گفته مي: شطح -٢

 .  گفتن حالج
 .هاي برخي صوفيه است گوئي  گزافه:طامات -٣
خرافه يعني حرف بيهوده، يا : ه كردهئ همين معني را ارالغات منتخبهدكتر رياض قديمي در  -۴

 .طلخبر و حديث مسخره و با
 بنابر آنچه رفت جادو چون تكنيك يا فن و شگردي است كه قواي فوق طبيعي را در دسترس -۵

جيمز .  آورد، در حالي كه بنياد فكري دين بر آن است كه امر مقدس امري متعالي است انسان مي
ل اصل مشابهت، اصل سرايت، و اص: داند زر پاية اعمال جادوئي را بر يكي از اين سه اصل مييفر

  . كلّيت–جزئيت 
 بايد متذكّر شد كه اين گونه افكار در عالم اسالم در حد عامة مردم باقي نماند، و چنانكه -۶

نشان داده در مورد هر يك از امور مذكور چون تفال و رمل و جفر و استخاره و كوب  دكتر زرين
رمل و جفر ":  مينويسددهمحقّق نامبر.  مانند آن كتبي به زبانهاي عربي و فارسي تأليف شد

، و در هر دو باب كتابهاي بسيار به فارسي و عربي ممتازترين انواع تفال در نزد مسلمانان بشمارند
اما جفر در اصل ظاهراً كتابي بوده است از نوع مالحم و مشتمل بر پيشگوئي و .  تأليف يافته است



                                   ابطال خرافات در آثار حضرت عبدالبهاء                                            ٩سفينة عرفان  دفتر  

249 

طالب  ابي بن ، بنا به مشهور بوسيلة عليكتاباين .  دهد اخبار از بعضي حوادث كه در آينده روي مي
در اين زمينه ميتوان از .  تدوين شده و همواره در نزد اهل بيت و ائمة شيعه محفوظ بوده است

 به بايزيد بسطامي،  منسوباليقين حقائق بلياني  در مورد رمل، و  اوحدالدينالرمل حقائقجمله به 
.  دارند سد كه رمل را به ادريس نبي منسوب مي مينويكوب زرين.  در مورد جفر، مراجعه كرد

  .ايم اين نوع تفال را قبالً در متن آوردهتعريف 
  )٢٨٢ص (١٣٨٣ ترجمة حسن كامشاد، چاپ طهران، -٧
 اهميت خرافات در زندگي مردم بروزگار قاجار چنان بود كه آقا جمال خوانساري كتابي زير -٨

اين كتاب .   كه در آن عقائد خرافي زمان خود را تشريح كرد يا عقائد النّساء نوشتننه كلثومعنوان 
از لحاظ مطالعة فرهنگ تودة مردم حائز ارزش خاص است  و قديمترين چاپ آن به سال 

كتاب ميان عامة مردم اين .  گردد ، برمي̍، يعني ده سال قبل از بعثت حضرت اعلي.ق.ه١٢۵٠
ب و يك خاتمه است كه با لحن رساالت عملي  داراي نوزده باننه كلثوم.  شهرت بسيار داشت

 "در فقه خرافي زمان"روهات را چنان كه فقهاء نوشته شده و در آن واجبات و مستجبات و مك
 به ١٨٨١ به زبان انگليسي، و در سال ١٨٣٢كتاب مزبور در سال .   داشته نقل كرده استرواج

  .زبان فرانسوي، ترجمه شده است
رويه از  استفادة بي: برد  اعمال را نام مي اينمنطق آن زمان ت بي پوالك از جمله معالجا-٩

، )۴٢٧-۴٢۶ و ۴١۶صص (، فصد و حجامت در آستانة بهار )۴١۵-۴١٣صص(مسهل و تنقيه 
، دعا گرفتن از درويش، نظر قرباني آويختن به )۴٢۵ص (ها زاده استفاده از تربت كربال و تربت امام

  .دن گوسفند، و مانند آنكر اعضاء و جوارح بيمار، قرباني
  




