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Abstract
“Philosophy of Superstitions” has been authored as a work of second-order knowledge and
philosophical perspective concerning the conceptual explanation and identification of
different types of superstition, causes of human tendency towards superstitions and the
method of battle with this problem. The mode of discussion of Professor Yasrebi of this
issue bespeaks of his deep concerns of superstition particularly in its social aspect, but the
author in the chapters of this work, instead of strengthening the philosophical perspective
of the outlines of this problem, after a short review of the basic notions, turns to the
extensions. Meanwhile, the most important problem is concerned with the “definition of
superstition”. The distinguishing feature of the superstition as compared to other beliefs, its
failure of consistency with rational foundations and drawn logical rules. Without paying
attention to different applications of “reas” and requirements of thinking, Yasrebi considers
rationality to have a unique condition in all times and spaces. Thus, he does not tolerate the
relativity of the extensions of superstition in different societies and ages. Unfortunately,
side effects of this great mistake can be seen in his explanation of the causes of the
tendency towards superstition and its cure.
Keywords: Definition of Superstition, Rational Applications, Extensions of Superstition,
Different Rationalities, Auguste Conte.
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و فقدان نگاه پديدارشناسانه در فلسفۀ خرافات
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چكیده
كتاب فلسفۀ خرافات با عنواني از سنخ معرفت درجۀ دوم و ادعای نگاه فلسفي برای تبییی
مفهومي و شناخت اقسام خرافه ،علل گرايش انسانهیا بیاان و رو هیای مبیارزه بیا ايی
معضل تصنیف شاه است .نحیوۀ ورود دكتیر يرربیي بیاي بحیس و سینخ گیويش او ،از
دلمشغولي فراوان وی نسبت به خرافه ،بیهويیهه در بعیا اجتمیاعي نن كاايیت دارد ،امیا
مؤلف در فصول اي اثر ،بهجای ننكه نگاه فلسفي به كلیات ايی بلییه را تيويیت كنیا ،بیا
عبور سريع از مطالب اساسي و مفاهیم پايه ،به مباكس مصااقي ورود ميكنا .در اي مییان،
عماهتري معضل ناظر به «تعريف خرافه» است .فصل ممیی امیر خرافیي از سیاير باورهیا،
ساز نااشت نن با مباني عيالني و موازي منطيي تصوير شاه است .يرربي باون اعتنا بیه
اطالقات گوناگون «عيل» و لوازم تفار« ،عيالنیت» را واجا وضعي واكا در همۀ زمیانهیا
و ماانها تصوير ميكنا و ازاي رو نسبيبودن مصاديق خرافه را بهكسب جوامع و اعصیار
متفاوت برنميتابا .متأسفانه جوانب اي خطای فاكش در تبیی عوامل گرايش به خرافیات
و درمان نن نی مشهود است .همچنی نويسناه در جایجای كتاب با رويارد فی ياالیسیتي
و تأكیا بر دياگاههای نگوست كنت ،هر امر ناخو نينا يا نابیهسیامان اجتمیاعي را بیاون
تحلیل الزم به خرافه ارتباط ميدها و با ورود كااكرری به مصاديق خرافه برخي باورهیای
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اصیل مذهب امامیه همچون مجاری فیض الهي ،صفات اولیای دي  ،شیفاعت ،و توسیل را
بهچالش ميكشا .در اي خصوص ،بهدلیل فيیاان نگیاه پاياارشناسیانه ،كتیي بسییاری از
تجربیات زيستۀ شیعیان ذيل مفهوم «خرافه» قرار گرفته است.
كلیدواژهها :نگوست كنت ،اطالقیات عيیل ،باورهیای امامییه ،تجربییات زيسیتۀ شییعیان،
تعريف خرافه ،عيالنیتهای متفاوت ،مصاديق خرافه.

 .1مقدمه و طرح مسئله
پس از طرح فلسفۀ جايا و پیشرفت علوم تجربیي در دوران رنسیانس ،يایي از مباكیس
پرمناقشه ن د متفاران مسئلۀ «خرافه» و درمان نن بوده است .در ايران نی روشی فایران و
برخي استادان علوم انساني بیش از سايري باي مسئله توجه كردهانا .از نن جملیه كتیابي
با عنوان فلسفۀ خرافات بیهقلیم دكتیر سییايحیي يرربیي ،اسیتادی بیا سیوابق كیوزوی و
دانشگاهي ،است .اي اثر ،چنانكه روی جلا كتاب كك شاه است ،بیهمنظیور «معرفیي و
شناخت خرافات ،علل و انگی ههای گرايش و مبارزه با نن» تصینیف شیاه اسیت .مؤلیف
مطالب میوردنظیر خیويش را درقالیب يیك ميامیۀ كوتیاه و يیازده فصیل سیامان داده و
پیشگفتار كوتاهي نی به ابتاای ننها اف وده است .او در پیشگفتیار كتیاب میيكوشیا تیا
خوانناه را به ضرورت شناخت بیماری تمايل به خرافه و علیل و درمیان نن توجیه دهیا.
يرربي در همان ابتاا مينويسا:
خرافه برای جامعه بیماری خطرناكي است كیه هیم میوروثي و میادرزادی اسیت و هیم
فراگیر و همگاني .خرافه خطرناکتري بیماری جامعههاست كه نثار زيانبیار نن تمیامي
جهات زناگي انسانها را تحتتأثیر قیرار میيدهیا؛ از اخیال تیا اقتصیاد و از ديی و
مذهب تا سیاست و مايريت همهوهمه را (يرربي .)12 :1232

استاد معاصر درادامه ميگويا كه خرافات بهصورت موروثي در جیان و انايشیۀ مردمیان
راه مييابا و ننان از روی نانگاهي و بهصرف تليی و تيلیا خرافات را ميپذيرنا و برمبنیای
نن عمل ميكننا .اي بیماری به جوامع عيبماناه اختصاص ناارد ،بلاه ويیروِ نن شیر
و غرب و عموم كشورها را اكاطه كرده است ،اما درعی كال نثیار زيیانبیار خرافیه در ايی
كشورها بهنحو يكسان نیست ،زيرا يك تفاوت بنیادی در اي مییان سیبب شیاه اسیت كیه
برخي جوامع پیشرفت كننا و برخي ديگر عيبماناه بماننا ،اما نن تفاوت اساسیي چیسیت
دكتر يرربي بر اي عيیاه است:
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در كشورهای پیشرفته ،تابیر امور جامعه دردست كساني است كیه بییشتیر بیه اصیول
عيالني و تابیر علمي توجه دارنا ،اما در جامعههای عيبماناه ،متولییان و گرداننیاگان
جامعه خود از گرفتاران خرافه و كامیان نن ميباشنا (همان).

چنیی توصییفاتي از «خرافیه» ضییرورت پیرداخت بیاان را مسییجل میيكنیا و مبحییس
«خرافهشناسي» را در اولويت قرار میيدهیا ،امیا جیای سیؤال اسیت كیه تعريیف خرافیه و
وجهتماي مصاديق نن از ساير باورهای ندمي چیست و نيا بهواقع چنی پیونیا وثیيیي مییان
خرافات و پیشرفت جوامع وجود دارد
اورا پیشرو عالوهبر ارزيابي سه منظور ككشاه بر جلا كتاب ،درجهت پاسیخگیويي
به پرسش م بور و دفع برخي ابهامات و توهمات ناظر باان گام برميدارد .اي قلیم در پرتیو
بررسي نيادانۀ برخي فصول كتاب فلسیفۀ خرافیات و تمركی بیر نایات اساسیي نن برخیي
پیشفرضها و رو پهوهشي نويسناه را بهچالش ميكشا.

 .2تأمالتی در كلیت فصول كتاب
در ميامۀ كتاب تصريح شاه است كه مطالب اي اثر در هشت بخش سامان يافتیه و مؤلیف
بهاختصار عناوي مطالب هر بخش را بیان كرده است (يرربیي  ،)11 -11 :1232امیا در میت
كتاب يازده «فصل» را مشاهاه ميكنیم و سخني از «بخش» ديیاه نمیيشیود .ظیاهراب برخیي
بخشهای موردنظر دكتر يرربي را بعاها خود او يا ويراستار و ناشیر بیه چنیا فصیل تيسییم
كردهانا ،اما در ميامۀ كتاب توضیح نن مغفیول مانیاه اسیت .بیا ميايسیۀ سیخنان مؤلیف در
ميامه و عناوي فصول بهراكتي ميتوان دريافت كیه بخیش اول بیه سیه فصیل و يایي از
بخشهای دوم يا سوم نی به دو فصل تيسیم شاهانا .بههركیال ،عنیاوي فصیول كتیاب بیه
قرار ذيلانا:
اول :خرافه چیست و نمونههای نن؛
دوم :نسبت خرافه با علم ،فلسفه ،و دي ؛
سوم :نيش زيانبار خرافه در زناگي فردی و اجتماعي انسان؛
چهارم :علل و انگی ۀ گرايش به خرافات؛
پنجم :علل و انگی ههای پايااری انسان در خرافه؛
ششم :ب رگتري عامل بيای خرافه؛
هفتم :رو

مبارزه با خرافات؛
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هشتم :دژهای مارن خرافه؛
نهم :پیاايش تحريف و خرافه در دي اسالم؛
دهم :تحريف و خرافه در مذهب تشیع؛
يازدهم :جمعبنای و نتیجهگیری.
عناوي م بور ،كه دورنمايي از مباكس اي اثر را نشان ميدهنا ،بهخودیخود بییانگیر
بيارتباطي كجم زيادی از مطالب كتاب با نام اصیلي نن اسیت .توضییح بییشتیر مطلیب
اي است:
ـ

سه فصل اول كتاب به تبیی موضوع «خرافه» ،كاودوثغور نن بهلحاظ علمي ،و نيیش
زيانبار نن در فرهنگ ندمیان پرداخته است .عناوي اصیلي ايی فصیول بیا موضیوع
كتاب تناسب دارنا ،اما برخي عناوي فرعي فصیول م بیور ،بیهويیهه از كییس طیرح
مصاديق خرافات ،با بحس اصلي ناسازگار است.

ـ

در سه فصل دوم كتاب ،علل گرايش و پایبنای انسانها به خرافات تج يه و تحلییل
شاه است .اي عناوي نی با فلسفۀ خرافات مرتبط است ،بهج اي كه برخي عنیاوي
فرعي فصول چهارم و پنجم درهم نمیخته شاه است و مییان عنیاوي اصیلي فصیول
پنجم و ششم تفاوت روشني ملحوظ نیست .درواقع ،اي دو فصل بايا در يیكديگیر
ادغام ميشانا و سه فصل دوم كتاب ذيل عنوان «علل گرايش انسانها بیه خرافیات»
قابلیت اجتماع داشتنا.

ـ

ازننجاكه رو مبارزه با خرافات با شناخت دژهای میارن ايی بلییه ارتبیاط وثیيیي
دارد ،بايا به همسويي مطالب فصول هفیتم و هشیتم بیا عنیوان اصیلي كتیاب اذعیان
داشت ،اما برخي عناوي فرعي اي دو فصل بهموازات يیكديگیر تیاوي يافتیهانیا.
برای مرال ،ثلس پاياني مطالب فصل هفتم بهويیهه عنیوان فرعیي «ترفنیاهای دفیاع از
خرافه» بهتمامي ميتوانست در فصل هشتم بیايا و جالب ننكه مفاد همان مطالیب بیا
عناويني ديگر در فصل اخیر نماه است.

ـ

عناوي فصول نهم و دهم كتاب بهكلي با نام فلسفۀ خرافات بیيارتبیاط اسیت .طبعیاب
ورود مصااقي به مبحس «خرافه» در عرض طويل و با عمق بسیار كم ،كامالب بیا نگیاه
فلسفي باان پاياه ناهمگون است .بههركال نام كتاب كاكي از نگاه فلسفي به ميولیۀ
«خرافه» است و مؤلف صرفاب برای توضیح و تبیی بهتر دعاوی خود ،مجیاز بیه طیرح
مباكس مصااقي است كه نن نی بیش از كا نیاز ،در فصول قبلیي اعمیال شیاه بیود.
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عالوهبراي  ،در نگاه درجۀ دوم به يك پاياه ،بايا به مصادييي روش و كتيالميیاور
مورداتفا همگان و فراتر از جامعه و تفار يیا ديی و میذهبي خیاص پرداخیت؛ نیه
ننكه ثلس كتابي با عنوان درجۀ دوم فلسفۀ خرافات را به مباكیس مصیااقي و جیرح
عواطف مخاطبان مؤم به دي اسالم و مذهب تشیع اختصاص داد.

 .3تعريف نامحصل از خرافه و مالك تمايز آن از ساير باورها
در فصل اول ،كه مختصرتري فصل كتاب اسیت ،مؤلیف قیاری در تبییی معنیای «خرافیه»
ميكوشا .او درابتاا ميگويا خرافه به باورهای بيپايیهای گفتیه میيشیود كیه فاقیا داليیل
عيالني و توجیهات منطيي است ،اما بر اذهیان و رفتیار ندمییان سییطره يافتیه اسیت .يرربیي
درادامه ،پس از توضیح كوتاهي درخصوص واژۀ «خرافیه» و بییان پیشیینۀ نن درمییان میردم
عربستان ،مجاداب به تعريف خرافه ميپیردازد« :مطالیب بیيپايیه و بیيدلیلیي كیه بیا علیل و
انگی ههای مختلف پايا نماه و براساِ تيلیا از گذشتگان و نی با همیان علیل و انگیی ههیا
درمیان انسانها رواج يافته و ماناگار شاهانا» (يرربي .)11 :1232
شايا در نگاه اول اي گونه بهنظر نيا كه بیان مذكور تعريفي جیامع و منطيیي از «خرافیه»
است ،اما با اناكي تأمل معرفتشناسانه ،ابهامات بسیاری در نن مشیاهاه میيشیود .ترديیای
نیست كه خرافات از جنس باورها و عيايیا ندمیي اسیت كیه در رفتارهیای وی نیی ظهیور
ميكنا ،اما نيطۀ ثيل ابهامات ناظر به خاصه يا فصل خرافات اسیت .در توضییحات مؤلیف،
صرفاب بر فياان دلیل عيلي يا توجیه منطيي برای خرافه تصريح شاه اسیت ،كیالننكیه اهیل
نظر تليي واكای از «عيل» و قواعا نن ناارنا.
تاريخ علم و فلسفه نشان ميدها كه نوع بشر درطول تاريخ با برداشیتهیای متفیاوت از
«عيل» مواجه بوده است .اهل نظر ،بهويهه فیلسوفان ،معاني مختلفي بیرای واژۀ «عيیل» قائیل
شاه و هريك معنای خاصي را در گسترۀ مباكس علمي مالک سنجش قرار دادهانا .ازجملیه
عيل عرفي ،عيل جالي ،عيل نظری ،قوۀ ادراکكنناه ،عيل عملي ،عيل فعیال ،عيیل منفعیل،
عيل مستفاد ،عيل هییوالني ،قیوۀ تحريیككننیاه ،عيیل عیام ،عيیل فطیری ،عيیل تجربیي،
ضروريات و بیايهی ات ،مجمیوع معيیوالت ندمیي ،امیور مشیهوره ،تجربییات زنیاگي ،و...
(فارابي1321م.)24 -4 :
بنابراي  ،درميام تحيق هرگ وضع مشخصي برای تفار و عيالنیت متصیور نیسیت و بیا
لحاظ نگاه پاياارشناسانه و توصیفي و نه دستوری بهسهولت ميتوان اي تفاوت را مشیاهاه
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كرد .در نن سوی جهان ،از تفار ارسطويي و افلوطیني گرفته تیا عيالنییت دكیارتي ،كیانتي،
پوزيتیويسییتي ،و فی ياالیسییتي ،...در اي ی سییو نی ی از تفاییر معت لییي و اشییعری گرفتییه تییا
انايشههای سینوی ،اشراقي ،صارايي ،و ....پاياارهای كاصل از ايی گونیه تفایرات بسییار
متفاوت و تبعات ننها در نظامهای سیاسي و اقتصادی اناارناپذير است.
تایه بر علم منطق نی نميتوانا دياگاه مربیت مؤلیف باشیا ،زيیرا دسیتكیم بخشیي از
قواعا منطيي را فیلسوفان و اصحاب تفار تاوي ميكننیا و ازايی رو بیا تغیییر گی ارههیای
فلسفي ننها نی درمعرض تغییر قرار خواهنا گرفت .تفاوتهای معنايي درخیورتوجیه مییان
منطق قايم ،كه اولبار ارسطو نن را تاوي كرده است ،و منطق جايا ،كه پايهگذار نن فرگیه
است ،شاها روشني بر اي ادعاست .علم منطق درميام تعلیم ،ميام بر فلسفه ،كیالم ،و سیاير
دانشهاست ،اما درميام كاوث و تاوي متأخر از ننها نگاشته ميشود.
مما است مخاطبي كه كتاب يرربي را نخوانیاه اسیت ،تصیور كنیا كیه وی قطعیاب بیه
اطالقات متفاوت «عيل» توجه داشته است ،اما چون نن را امری سیال بیهكسیب زمیانهیا و
ماانهای متفاوت ميپنااشته است ،قیای برای نن در تعريف خويش لحاظ نارده است.
درقبال اي اكتمال بايا اذعان داشت كه پذير چنی دياگاهي میيتوانیا رافیع برخیي
مشاالت مؤلف در طريق تبیی كاودوثغور «خرافه» باشیا ،امیا افسیوِ كیه دكتیر يرربیي
بهصراكت چنی مبنايي را مردود دانسته است ،زيرا او باي ناته التفات دارد كه الزمیۀ ايی
نگاه نسبيانگاشت مصاديق خرافه اسیت ،كیالننكیه او از پیذير چنیی نگیاهي سیخت
استنااف ميورزد.
توضیح مطلب ننكه در انتهای فصل اول طرح سه ناته درخصوص خرافات را مشیاهاه
ميكنیم .عناوي اي ناات عبارتانا از «خرافهها يكسان نیستنا»« ،خرافه نسیبي نیسیت» ،و
«رابطۀ قااست و خرافات» .گذشته از نن كه مؤلف در ذيیل هیر سیه ناتیه مجیاد با بیه طیرح
مصاديق قابلمناقشه روی نورده است ،ننچه در اي بخش جای تأمل دارد ،توضیحات نیاظر
به ناتۀ دوم و نفي نسبي بودن خرافات اسیت .نويسیناه میاعي اسیت كیه مصیاديق خرافیه
همگاني ،همهجايي ،و بهطور كلي امری مطلق است:
يك چی يا خرافه است يا نیست؛ يعني يا دلیل عيلي دارد و ميتوانا داشیته باشیا و يیا
دلیل عيلي ناارد و نميتوان برای نن دلیل عيلي پیاا كرد .اي درسیت نیسیت كیه يیك
باور يا نيی و رفتار را ،زماني خرافه باانیم و زماني ديگر نیاانیم .نن چیی ی كیه خرافیه
است ،همیشه و در هر جامعهای خرافه محسوب ميشود .بنابراي  ،كساني كه ميگوينیا:
«به خاطر باور جامعهای به عيالنيبیودن يیك چیی خرافیي ،ديگیر نبايیا نن را خرافیه
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باانیم!» درست نیست ،زيرا هیچ خرافهای ،يعني هیچچی غیرعلمي ،براساِ بیاور میردم
تبايل به يك گ ارۀ علمي نميگردد .نی نميتوان با ايجاد ترديیا در مفیاهیم معيیول يیا
نامعيولبودن ،خرافات را نسبي و ميیا به ماان و زمیان دانسیت و ادعیا كیرد كیه هییچ
وسیلهای برای تشخیص خرافه از غیرخرافه وجود ناارد .ما با تایه بر عيیل و انايشیه و
باتوجهبه واقعیت جهان ،ميتوانیم خرافه را بشناسیم (يرربي .)31 :1232

چنانكه مالكظه شا برخي اهلنظر در نثار خويش بیهدرسیتي «خرافیه» را امیری نسیبي
انگاشتهانا 1.بهباور ايشان نی مالک شناخت مصیاديق ايی امیر میذموم و غییرعيالنیيبیودن
ننهاست ،اما بهظاهر ننان دريافته بودنا كه «عيالنیت» بهكسب دورانهیای متفیاوت كییات
بشری وضع پايااری ناارد ،بلاه پايیاارهای كاصیل از نن متفیاوت بیوده اسیت .بنیابراي
كاركرد نن نی در تشخیص خرافات از ساير باورهیای ندمیي همیاره نتیجیۀ واكیای نیاارد.
بهنظر ميرسا بهتري داوری درخصوص ايی امیور بیهنحیویكیه میانع تیكسیونگری يیا
غرقیهشیان در نگیاههیای ايیائولوژيك ،فی ياالیسییتي يیا پوزيتیويسیتي شیود ،همیان نگییاه
پاياارشناسانه است .نری ،اساساب دلیل تفاوت امور مهیم ديگیر ندمییان نیی معلیول تفیاوت
عيالنیت در جوامع مختلف بوده است .برای مرال ،اي كه چیرا مفیاد دعیوت انبییا بیهلحیاظ
طولي در يك سطح نبوده است يا چرا نظامهای فلسفي تفاوتهیای فاكشیي بیا يیكديگیر
دارنا و...؛ طبعاب يافت پاسخ مناسب برای اي پرسشها در گرو قبول وجیود «عيیل»هیا و نیه
عيل واكا درطول تاريخ است.
شايا گفته شود كه مراد مؤلف از «عيل» همیان فهیم عرفیي يیا شیعور معمیولي اسیت؛
كالننكه كتي اي معنا از عيل نی در جوامع و دورههای زماني مختلف و بهويیهه بیا رشیا
علوم تجربي كیریت واكای نااشته اسیت .اساسیاب پايیاارهای كاصیل از تفایرات بشیری
ميگوينا كه درک مردمان هیر جامعیه وضیع ثیابتي نیاارد ،بلایه عيالنییت ننهیا بییشتیر
تحتتأثیر پیشینههای فرهنگي ،نموزههای اسطورهای ،عيايا دينیي نن عصیر اعیم از سیره و
ناسره ،نحوۀ كامراني والیان نن سامان و ...شال گرفته است و در بستر زمان ،با رشا علیوم
و تبادالت فرهنگي با ساير اقوام و گاه كاوث برخي تحوالت اجتماعي دچار تغیییر خواهیا
شا .ناگفته نمانا كه تعابیری نظیر «عيالنیت مارن» يا «تفایر سینتي» در سیايهسیار بیاور بیه
هويت سیال عيل تعیی و معنا يافته است.
بااي وصف ،بايا پرسیا كه ميصود از «عيل» و درپي نن «منطق» بیرای تمیاي مییان امیور
خرافي از غیر ننها چیست طبعاب عيالنیت هیر جامعیه كیه براينیا نداب زنیاگي ،باورهیای
ديني ،و تجربیات علمي نن محیط است ،مالک عمل در همیانجاسیت و ازايی رو «خرافیه»
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بهلحاظ مصاديق امری نسبي محسوب ميشود .متأسفانه مؤلف در هیچيك از فصیول كتیاب
توجهي باي پرسش ميار و پاسخ نن نااشته و ازاي رو ابهیام م بیور پاشینۀ نشییل تعريیف
موردنظر وی از «خرافه» است .يرربي در ادامیۀ مطالیب فصیل اول بیهجیای ننكیه ابهامیات
اساسي تعريف مذكور را با توضیحاتي رو منا برطرف كنا ،بالفاصیله بیه طیرح مصیاديق
خرافه روی مينورد .او با ذكر مواردی همچون بتپرستي ،توسل به عوامل پنااری چارهگیر،
و تأثیر افالک و ستارگان مي كوشا ميصیود خیويش از خرافیات را بیه مخاطبیان اليیا كنیا؛
كالننكه قاری مرالهای درهموبرهم و ياي در میان قابیلمناقشیه نمیيتوانیا جیایگی ي
مناسبي برای تبیی ممی خرافات از ساير باورها باشا.
بايا اذعان داشت كه مفاهیم «عيل و عيالنیت» بسیار رايج و پركاربردنیا ،امیا بیهكسیب
مفهوم ابهام فراواني دارنا .بهديگرسخ  ،مفهوم «عيیل» مشیترک لفظیي نسیبت بیه مصیاديق
خويش است و در مباكري نظیر خرافهشناسي ،بررسي عيايا مذهبي ،و نيا خردهفرهنیگهیا
دانسته يا نادانسته دستنوي اهل نظر قرار گرفته است؛ ازايی رو ،دكتیر هیلیارو در اوايیل
قرن هجاهم میالدی (كاود سيصا سال پیش) مينويسا:
مشاجرات رايج درباب معيولیت اعتياد ،از بافهمي ،سردرگمي ،و ابهام رنج ميبرد،
زيرا مردم الفاظ خیويش را تعريیف نایردهانیا و بیهويیهه روشی ننمیودهانیا كیه
منظورشان از كلمۀ بسیار تحريفشاه و مورد سوءاستفاده قرارگرفتۀ ’عيل‘ چیست
(Friedrich D, Schleiermacher, On Religion, P. 14.؛ بهنيلاز شاراللهي .)21 :1233

روشمندوپریشاندرخصوصمصادیقخرافات 
مثالهایغير 
 9.9
گفته شا كه دكتر يرربي در جایجای اي اثر درصاد است ضعف كاصل از مالک سینجش
خرافات از ساير باورهای ندمي را با ذكر مرالهای فراوان و متنوع جبران كنا .ايی شییوه در
بیشتر فصول كتاب بهلحاظ كمي و كیفي بیهافیراط منتهیي شیاه اسیت ،گويیا هیر معضیل
اجتماعي و ناكاميهای نوع انسان در زناگي روزمره ناشي از ميولۀ «خرافه» است .البتیه ايی
رو تازگي ناارد ،چنانكه پیشتر نی برخي با همی رو همیۀ كاسیتيهیا و كیهیهیای
اطراف خويش را به ميولۀ «غلو» ارجاع دادهانا 3.همچنی در تصور تيريیبگرايیان میذهبي،
برخي مناسك ديني و اختالفات مذهبي مسبب عيبماناگي كشیور شیاه اسیت و در نگیاه
برخي سنتگرايان ،مصیبتهای اصلي ما معلول مارنیتیه و تهیاجم فرهنگیي غیرب تصیوير
ميشود .طبعاب نسیبشناسي درخصوص ميوالتي از اي دست شايسیته و بايسیته اسیت ،امیا
رو منای در طرح مباكس ،نيا ،و تحلیلها شرط اصلي پويايي چنی پهوهشهايي است.
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درنتیجه دكتر يرربي بهگونهای به ذكر مرالها در اي اثر روی نورده است كیه اگیر كسیي
باون توجه به نام كتاب و عناوي فصول نغازي نن به تور و مطالعۀ میت كتیاب بدیردازد،
نن را اثری با هاف گردنوری مصاديق «خرافه» خواها يافت .از باب نمونه ،عبارات مؤكیا و
چشمگیر مؤلف در همان فصل اول كتاب گ ار و تحلیل ميشود .استاد يرربي ذيل عنیوان
«نمونههايي از خرافات درمیان مردم دنیا» مينويسا« :در همی قرن بیستويام درمیان همیۀ
اقوام و ملل انواع و اقسام خرافات رواج دارد» (يرربي .)13 :1232
مؤلف درادامه سه موضوع خاص مطرح كرده است كه بیهبیاور وی از مصیاديق روشی
خرافهانا .توضیحات ذيل هر عنوان كاكي از تعمیم بعضیي از مفیاهیم نیاظر بیاان موضیوع
است .بهنظر ميرسا تأمل در نحوۀ بهرهگیری مؤلف از مریالهیا در همیی قطعیه و تشیريح
جهات ضعف تحلیلهای وی ميصود نگارنیاه را از عیام رو منیای در طیرح مریالهیا و
پريشاني محتوايي بعضي از ننها به مخاطبان بنمايانا.
بتپرستی :ميصیود مؤلیف از ايی عنیوان امیری اعیم از مفهیوم ابتیاايي نن نی د
الف) 
عواماست:
بتپرستي يعني انسان اجسام بيجان يا افرادی از انسانها از جادوگران و متولییان اديیان
و برخي ماانها و جايگاهها را به ميام خیاايي رسیاناه و ننیان را كیاكم بیر كائنیات و
سرنوشت خود باانا .دربرابر ننها سیر فیرود نورده و نیازهیايش را از ننهیا بخواهیا.
كوادث جهان هماننا بیماریهای فراگیر ،زل له ،توفان ،جنگ و خیونريی ی ،قحطیي و
گرسنگي را ناشي از ارادۀ ننان باانا (همان.)13 :

بیان استاد معاصر كاكي از نن است كه او تصور صیحیحي از پیشیینۀ «بیتپرسیتي»،
كتي در دوران جاهلیت پیش از اسالم ،ناارد تا چه رسا به تطورات اي بلییه در قیرون
بعای و برخي بتپرستيهای مارن .ازننجاكه يرربي مفسر قرنن و مصینف تفسییر روز
است؛ انتظار ميرود كه دستكم يكبار همۀ نيات قرنن را با تفار و دقت خواناه باشا.
اساساب غالب بتپرستان شيء ساختهشاۀ خود را معبود نمیيدانسیتنا .ننیان ايی ميیاار
شعور داشتنا كه اشیای خودساخته ،خالق نسمان ،زمی  ،و ساير موجودات نیستنا ،بلاه
به وجود خالق متعال باور داشتنا ،چنانكه در چناي نيۀ قرنن باي ناته تصیريح شیاه
است كه اگر از مشركان پرسش شود كه خالق زمی و نسمان مسخر خورشییا و میاه و
خالق خود ننان كیست به تحيیق در جیواب گوينیا« :اللّه » (عنابیوت11 :؛ زمیر21 :؛
زخرف.)11 :
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نری ،اغلب مشركان نهتنها اجماالب به ذات ربوبي باور داشتنا ،بلاه باي ناته نیی واقیف
بودنا كه چون نن كيیيت قابلرؤيت نیست ،به وجود واسطهای بی بنیاگان و صیانع عیالم
نیاز است .تنها اشتباه در اي میان تشخیص نن واسطه بود .اكرر ننان چنی ميانايشییانا كیه
خود بايا برای نیايش و تضرع به درگاه الهي امر محسوسي را تاارک ببیننا .بیهديگیرسیخ ،
بتها معبود اصلي مشركان نبودنا ،بلاه جهت عبادت ننیان محسیوب میيشیانا .درواقیع،
مشركان «اللّه» را مسجود خود ميپنااشتنا و بتها را برای عبادت خويش .در تصیور ننیان،
هركسي بايا برای خود نشاني برای عبادت و رازونیاز با خالق اتخاذ ميكرد .بنیابراي انبییای
الهي و اوصیای ايشان چناان برسر اثبات صانع عالم و نفي الحاد با مردمان بحس نااشیتهانیا،
بلاه بیشتر تال ننان اوالب در مسیر نفي تأثیر بتهیای خودسیاختۀ مشیركان و ثانییاب تبییی
وسايط فیض الهي و طريق بناگي خااونا و تأكیا بر اختیار اي امور بهدست خااونا بود.
متأسفانه تليیات نادرست مؤلیف از «بیتپرسیتي» و «شیرک» در فصیول پايیاني كتیاب،
ازجمله فصل دهم ،با نبوتاب بیشتر و با عباراتي سبك و بهنحو توهی نمی ی درخصیوص
عيايا و مياسات شیعیان امامیه تفصیل يافته اسیت (يرربیي  )341 -323 :1232كیه طیرح و
ارزيابي هريك از ننها نوشتار مستيلي ميطلبا ،اما درونمايۀ سخ مؤلف هماني اسیت كیه
در سطور مذكور نيلونيا شا.
اي قلم بسیار بعیا و بلاه محال وقوعي ميدانا كه دكتر يرربي نياتي نظیر «يا أَيُّهَها الذهيني َ
آمَنُوا اتذقُوا اللذه َ وَابْتَغُوا إِلَيْه ن الْوَسنهيلَ َ» (مائیاه )21 :يیا «وَ مَها ََها َ اللذه ِ لنيَِِّهيُبَهَِْ وَ اَفهيَ منهيهَِْ»
(انفال )22:را در قرنن ناياه باشا .نيۀ اول بهاختصیار بیه لی وم واسیطۀ مییان عبیاومعبیود
تصريح كرده است ،فارغ از ننكه تفسیر ما از وسیله و مصیاديق نن چیه باشیا .نيیۀ دوم نیی
وجود پیامبر ركمت را مانع ن ول بال دانسته است .طبعاب در اي جا مراد نيۀ كضیور فی يایي
پیامبر نیست ،بلاه كضور معنوی و واليي او موردنظیر اسیت و عبیارت «مها َها اللّه » در
ابتاای نيه دال بر همیشگيبودن اي ويهگي و قاعاهمنای نن است.
توسلبهعواملپنداریچارهگر:در توضیح ايی نمونیه از خرافیات میيخیوانیم:

ب)
«بسیاری از مردم برخي از وردها ،ذكرها و دعاهای ماتوب و غیرماتوب ،اشخاص و امیاك
را منشییأ نثییار دانسییته و عامییل كییاميییابي و شییفا و رسیییان بییه نرزوهايشییان مییيشییمارنا»
(يرربي.)33 :1232
مؤلف محترم كه در مت قبلي هرگونه وسیلۀ ارتبیاطي مییان خیالق و مخلیو را منتفیي
دانسته است و باور باانها را از مصاديق «خرافیه» پنااشیته بیود ،در میت اخییر پیا را فراتیر
گذاشته است و اساساب ادعیه و اذكار را فاقا منشیأ نثیار میيخوانیا .چنیی كامیي بیهمرابیۀ
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موهومانگاشت طلب كاجت از خااونا است .پرواضح است كه كليگويي نامالل يرربیي در
تضعیف ادعیه ،اذكار ،و اماك شريفه هیچ نتیجۀ محصلي برای مخاطب فهیم درپیي نخواهیا
داشت .او اساساب توجه ناارد كه مأخذ نصیوص وارده درخصیوص دعاهیا و اذكیار متفیاوت
است و ازاي رو نميتوان همۀ ننها را به چوب ترديا رانا! بهواقیع ،چیرا خوانیان دعاهیا و
اذكاری كه در ضم نيات قرنن يا اكاديس مستنا بیان شاه و مشتملبر مضامی عالیه اسیت،
از مصاديق خرافه بهشمار نيا نيا بهواقع مؤلف تفسیر روز نياتي نظیر«وَقَهاََ ََبُُُّهَِ اعْوِهوفن
أَسْتَجِبْ لََُُْ إِ ذ الذيني َ يَسْتَُْبِرُو َ وَ ْ ونبَاعَتن سَيَدْخُلُو َ جَهَنذََ عَاخنرِي َ» (غیافر )13 :و «قُهْْ مَها
يَِّْبَؤُ بَُُِْ ََبِّ لَوْلَا عِوَاؤََُُْ» (فرقان )11 :را در قرنن مالكظه نارده است
گذشته از نصوص معتبر برخي افراد از دعا ،ذكیر ،مایان يیا كتیي افیرادی خیاص،
تجربههای شخصي دارنیا و بعضیي از ننهیا را در رفیع پیارهای ناماليمیات مجیرب و
راهگشا يافتهانا .اينك چه اصراری است كه با تليیات ننان ستی ه و نرامش نسبي ننها را
به اضطراب تبايل كنیم فرض كنیا شخصي ماعي شود كه هنگام مواجهه با افسردگي،
با خوانان دو سه غ ل از كافظ ،امیا به زناگي را در روان خیويش تیازه میيكنیا .نيیا
صحیح است كه شما درصاد بهچالشكشانان اي تجربۀ شخصیي برنيییا و نن فیرد را
باان دلیل كه غ لیات هفت قرن پیش را به دانش روز روانشناسیي تیرجیح داده اسیت،
به خرافهپرستي متهم كنیا كال چه فرقي دارد كه كساني از روی تجربۀ زيستۀ خیويش
ماعي رفع افسردگي با برخي اذكار ،ادعیه ،و تشرف به اماكني خاص شیونا و ننگونیه
امور را مرهم افسردگي خود پناارنا و درعمیل نیی بیا كضیور در نن امیاك و قرائیت
برخي ادعیه و اذكار به نرامشیي نسیبي دسیت يابنیا ازقضیا ،روانشناسیان متبحیر بیه
ايی گونییه تجربیییات شخصییي اهمیییت مییيدهنییا و بییا نگییاه پاياارشناسییانه از چنییی
ظرفیتهايي در كل مشاالت بیماران بهره ميگیرنا .اساسیاب مگیر هیاف روانشناسیان
چی ی ج رفع افسردگي و نشاط روكي افراد جامعه است و نيا توصیههای التیامبخیش
ننان محصول تجربه نیست
ج)تأثيراتافالكوستارگان:اي مرال ،از دو نمونۀ پیشیی مسیتيل بیوده و ازايی رو
بهنحوی متفاوت طرح شاه است:
باور انسان به نيش افالک و ستارگان در سرنوشت خود و كیوادث كائنیات در سراسیر
جهان از ديرباز رايج بوده و هست .چنی تصیوری بیراسیاِ يیك جهیانبینیي يونیاني
استوار بود .كتي در فلسفۀ اسالمي ما نی تفار يوناني نفوذ كرده است .در نثار ابی سیینا،
سهروردی ،مالصارا ،و همۀ فیلسوفان مسلمان نيیش افیالک و سیتارگان در پییاايش و
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تحوالت جهان خاكي ،بهطور قطع و ييی پذيرفته شاه تاجاييكه هفیت فلیك و هفیت
ستارۀ سیار ننها را پاران موجودات جهان عناصر ميشمردنا (يرربي .)33 :1232

ازننجاكه دكتر يرربي دستي در مباكس تاريخ فلسیفه دارد ،مریال سیوم خیود را بیه نيیا
برخي تفارات فلسفي مبتنيبر طبیعیات قايم اختصاص داده است ،امیا گیويش وی تليییات
نادرستي را به خوانناه اليا ميكنا .در اي میت  ،فيیاان نگیاه پاياارشناسیانه بسییار مشیهود
است و بهگونهای متعماانه بهنظر ميرسا .توضیح اي كه ن د استادان فلسفه و ازجملیه اسیتاد
يرربي روش و مبره است كه ارسطو ،برخالف افالطون ،فیلسوفي طبیعتشیناِ و تفایر
ارسطويي مبتنيبر طبیعیات عصر وی بود .نن طبیعییات بیههییچوجیه كاصیل انايشیههیای
خرافي نبودنا ،بلاه اساِ نن كاصل تیال علمیي دانشیمناان يونیاني بیرپايیۀ مشیاهاات
رصای و مبتنيبر رو های تجربي نن دوران بود .اگرچه در تبیی برخیي فروعیات مسیائل
خیالپردازیهايي نی صورت گرفت.
عجیب ننكه مؤلف فلسفۀ خرافات باننكه علوم تجربي را ميام بر نموزههیای فلسیفي و
كتي مذهبي ندمیان مي دانا ،در ايی موضیع دانیش تجربیي يونیان قیايم را بسیتر پیرور
خرافات دانسته است .نيیا بیهصیرف ابطیال ايیاههیای پرقیامت و مشیهوری نظییر هیئیت
بطلمیوسي در عصر جايا ميتوان نن انايشه را از مصاديق «خرافه» بهشمار نورد در اي كیه
امروزه دستكم بخشي از نن باورها در عااد خرافات است ،شاي نیست ،امیا نيیا میيتیوان
فیلسوفان ب رگي همچون ارسطو يا اب سینا را بهصرف بیاور بیه دسیتاوردهای علمیي عصیر
خويش ،افرادی خرافاتي انگاشت اگر پاسخ مربت است ،بايا اذعان داشت كه باورمناان بیه
علوم تجربي امروزی نی بهدلیل رشا سريع علم و ابطیال برخیي نظرهیای كنیوني در نينیاه
بهتاريج به اصحاب خرافه ملحق خواهنا شا .كوتاه سخ ننكه ذكر ايی گونیه مریالهیا در
كتاب يرربي يادنور ضربالمرل «ياي بر شاخ بود و ب ميبريا!» است.
2

نويسناگان اي مياله ازننرو كیه دكتیر يرربیي را نگیاه بیه تیاريخ فلسیفه میيشناسینا،
بههیچوجه نميتواننا درخصوص تحلیل م بور نسبت جهل به اسیتاد معاصیر باهنیا ،بلایه
پیشفرض نادرست وی مبتنيبر مطلیقانگیاری خرافیات را علیت اصیلي تحلییل نامناسیب
اي گونه مرالها ميداننا و بازگشت نن پیشفرض نادرست نی انگارۀ وضع ثابت برای تفایر
عيالني است .بهبیانديگر ،اگر مالک تماي خرافات از سیاير باورهیا تفایر فلسیفي و دانیش
علمییي بشییر باشییا ،بايسییتي نسییبيبییودن مصییاديق خرافییه را بییهكسییب جوامییع و اعصییار
متفاوت پذيرفت.
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 .4علل و انگیزههاي گرايش به خرافات
نويسناۀ فلسفۀ خرافات در فصل چهارم علل و انگی ههای گیرايش بیه خرافیات را بررسیي
كرده است .ازننجاكه مؤلف در فصول پیشی تعريیف درسیتي از «خرافیه» و میالک تمیاي
روشني برای تفایك مصاديق خرافه از ساير باورها ارائیه نایرده اسیت ،در ايی فصیل نیی
چناان نميتوان مطالب رو منا و متيني را از وی انتظیار داشیت .دكتیر يرربیي در ابتیاای
فصل بر تال انسان برای شناخت و تسخیر طبیعت انگشت گذاشیته اسیت .انگیی ۀ چنیی
تالشي ازسوی نوع انسان در دو محور «بهرهبرداری از طبیعت و دفیع نسییبهیا» و «عالقیۀ
ذاتي انسان به فهم جهان» تصوير شاه است (يرربي .)13 -11 :1232
در توضیح محور دوم با تایه بر سخني از ارسطو ميخوانیم:
تال درجهت جهانبیني و فهم اسرار و رموز كائنات بیرای انسیان خیود يیك هیاف
ارجمنا است .ارسطو به اي ناته توجه داشت كه انسانها برای گري از ناداني بیه تفایر
ميپردازنا و بهخاطر خود معرفت بهدنبال دانش ميرونا نه هیافهیای ديگیر .ارسیطو
ميگويا جريان تاريخ گیواه ايی مطلیب اسیت ،زيیرا انسیانهیا پیس از ايی كیه همیۀ
ضرورتهای زناگي و اسباب نسايش و سیرگرمي خیود را فیراهم نوردنیا ،بیه تفایر
فلسفي پرداختنا .تال انسان برای فهم جهان از قیاوبنا تعلق به سودجويي نزاد اسیت
(همان.)13 :

پرواضح است كه سخ منيول از ارسیطو بسیي خیو باورانیه اسیت و سییر تطیورات
انايشههای فلسفي و سلوک خود ارسطو نی چنی چی ی را تأيیا نميكنا .با فرض صیحت
ادعای ارسطو اساساب بايا پرسیا كه نيل اي مطلب با علل گیرايش بیه خرافیات چیه نسیبتي
دارد چرا يرربي وجه استناد خود را باي مطلب بیان نارده است گويا فهیم ايی معنیا بیه
خود خوانناگان واگذار شاه است.
مؤلف درادامه بر نيش عنصر «تيلیا و توارث» در گیرايش بیه خرافیات تاییه میيكنیا،
اي كه انسانها اغلب نيی های خرافي را از نبا و اجااد خويش بهارث بردهانا ،زيیرا ننیان در
نغو سنت متولا مي شیونا و در محیطیي نغشیته بیه باورهیای سینتي رشیا میيكننیا و
باي ترتیب ،باورهای خرافي با جامۀ قااست نراسته ميشونا (همان).
دكتر يرربي بهدنبال نن قطعۀ كوتاه ،مجاداب همان بحس «شناخت جهان» را پیش ميكشیا،
اما اي بار ذيل عنوان «نیاز انسان» به ايی مسیئله ورود میيكنیا .بییان وی در ايی قسیمت،
درعی كال كه قاری از ابهام سخنان پیشی وی ميكاها ،اما از كیس ديگری بیا تحلییل وی
از گفتار ارسطو در تناقض است:

 094پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستم ،شمارة پنجم ،مرداد 9911

عامل اصلي در پیاايش و بيای خرافه ،همان نیاز انسان به فهمیان جهان و زنیاگي بهتیر
و مطمئ تر در نن و نی تال درجهت دفع نسیب و خطر و كسب سود و لیذت اسیت
 ...انسان نیاز خود را بیه فهیم جهیان بیا اسیطوره و افسیانه بیرنورده میيسیاخت و بیه
جهانبیني خود ،اگرچه سراپا وهم و خیال بود ،قانع بود .اما ننچه او را بیشتیر وادار بیه
پذير خرافه ميكرد ،نیازهای روزمرها بود .نیاز به سالمتي ،نرامش ،غذا ،نب ،و بیاد
و همچنی نیاز به مبارزه با نفات و باليای طبیعي .چنی نییازی هیماكنیون نیی يایي از
عوامل بيای خرافه است (همان.)12 -13 :

نيا صرف تال های نافرجام برای فهم رموز جهان هستي و ابطال برخي تفارات فلسفي
پیشینیان در بستر رشا علم و فلسفه دلیل بر خرافيبیودن ننیان اسیت متأسیفانه در سیخنان
مؤلف هیچ تبیی روشني دراي باره ارائه نشاه است .تنها برخي عبارات درهموبیرهم ،هیمراه
با مرالهای نامتجانس در مت كتاب دياه ميشود .اساساب مرالهای يرربي با عنوان «نیاز انسیان
به فهم جهان» تناسب خاصي ناارنا ،بلاه ايی مریالهیا بییشتیر نیاظر بیه امیور دينیيانیا.
خردهگیری بر توجه انسانها به اماك مذهبي ،شخصیتهای خااگونه ،زيارت ،توسل ،و ورد
همگي از ميولۀ مذهب است .بهديگرسخ  ،اگر كسي ادعا داشت كه «داليیل» يیا دسیتكیم
برخي نموزه های موجود در اديان بسیتر گیرايش بیه خرافیات را فیراهم كیرده اسیت ،طبعی با
ميبايست برای تبیی دياگاه خويش به طرح چنی مرالهايي روی مينورد .چیهبسیا هیاف
مؤلف نی از طرح ننگونه مرالها نيا پارهای از نموزههای ديني بوده است.
در فصل پنجم كتاب نی تشريح ابعاد ديگری از علیل گیرايش انسیانهیا بیه خرافیات را
شاهايم .عنوان اي فصل به «علل و انگی ههای گرايش انسیانهیا بیه خرافیات» تغیییر يافتیه
است ،اما درعی كال ،بخشي از مطالب اي فصل همان مباكس فصل پیشی با دستهبنیایهیا
و تيريراتي متفاوت است .از مطالب جالبتوجه اي فصل دو ناتۀ پاياني نن است كیه طیرح
و نيا ننها اهمیت دارد.

9.2دیدگاهآگوستکنتدرخصوصمراحلتفکربشری 
دكتر يرربي تاريخ تفارات بشر را مطابق با روايت معروف نگوست كنت بیان ميكنیا .كُنیت
ماعي بود كه نوع بشر كائ سیه دورۀ فایری بیودهانیا :دورۀ ربیاني ،دورۀ فلسیفي ،و دورۀ
علمي .امور عالم و كوادث طبیعي در هريك از اي دورهها بهنحوی خاص تفسیر شیاهانیا:
در دورۀ اول با ارادۀ الهي و موجودات روكاني ،در نگاه فلسفي با نظريهپردازیهای مبتنيبیر
مفاهیم انت اعي ،و در دوران اخیر با تأكیا بر قوانی كاصل از علوم تجربیي .مؤلیف درادامیه
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بهصراكت از رويارد علمي و بستر اصلي تفار فی ياالیسم دفاع تام ميكنا و نن را تنهیا راه
نجات جامعه از خرافات ،جبیران عيیبمانیاگيهیا ،و مفییا پیشیرفت میيشیمارد .البتیه او
ميپذيرد كه در همۀ ادوار تاريخ ،انسانها نمايناگاني از هر سه گونۀ تفار يادشاه داشیتهانیا
(يرربي .)11 :1232
ظاهراب گ ار موج يرربي از تحلیل تاريخي نگوست كنت مشالي نیاارد ،امیا نيیا
وارد بر اي نظريه نن است كه سه دورۀ مذكور قسیم يكديگیر و جمیعناپیذير تصیوير
شاهانا؛ باي معنا كه فرد واكای نميتوانا در يكزمان دو نگاه را توأمان و بلایه سیه
نگاه را با هم لحاظ كنا .اگر خود كنت نیی چنیی ميصیودی نااشیته يیا نسیبت بیاان
البشرط بوده است ،دستكم گ ار های متفاران ما از نن مراكیل میوهم عیام امایان
جمع نن نگیاههاسیت (فروغیي 113 -111 :1211؛ اديبیي و انصیاری  .)11 :1212البتیه
روايت برخي تحلیلگران غربي نی خصیصۀ م بور را تأيیا ميكنا .بنابر نيیل ژيلسیون،
مابعاالطبیعه در نظر نگوست كُنت شبحي از الهیات فرومرده بود ،اما درعی كیال دوران
فترتي الزم بود تا در سايهسار نن دانش تحصلي به كمال مطلوب خود برسیا .روح ايی
دانش به خاايان يا علل انسي نشان نميداد ،زيرا اساساب درخصوص پاياهها از «چرايي»
پرسش نميكنا ،بلاه هماره بهدنبال فهم «چگونگي» ننهاسیت .در ايی نگیاه ،تبییی و
توجیه كيايق عالم تنها از طريق شناخت قیوانی هسیتي و نیه علیل نن مطلیوب اسیت
(ژيلسون .)131 :1213
بااي توصیف ،پاشنۀ نشیل اياۀ نگوست كنت استنباط عام اجتماع نن سه مركلیه و عیام
هضم ننها در تفار فرد واكا است .بهواقع چه اشاال دارد كه كسي بهكسیب تفایر ربیاني
خااونا را علت اصلي هر پاياه بخوانا؛ با نگاه فلسفي ،امور مابعیاالطبیعي را وسیايط مییان
واجب تعالي و جهان طبیعت باانا و درنهايت ،با نگاه تحصلي و بهرهمنای از علوم تجربیي
روابط میان پاياههای مادی را شناسايي كنا .ظاهراب جمع و هضم اي سه نگاه مترتب میانعي
درپي ناارد و نشانۀ خرافهپرستي نیست ،بلاه نیازمنا توسیع ذهنیي ،پیایبنیای بیه ضیوابط
عيلي ،و عام ميهوريت درقبال دستاوردهای علم جايا است.

برخیکشورها 
بماندگی 
4.2نقشباورهایخرافیدرعق 
دكتر يرربي ضم تبیی و پذير دياگاه نگوست كنت درخصوص مراكل سیهگانیۀ تفایر
راز پیشرفت يا عيبماناگي كشیورها را تشیريح میيكنیا .او میيگويیا كیه در كشیورهای
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پیشرفته برخالف جوامع عيبماناه تعااد افراد كائ تفار علمي از افراد ميیم در دورۀ ربیاني
يا فلسفي بیشتر است (يرربي .)11 :1232
چون استاد باون ارجاع به نمار مشخصي سخ گفته اسیت ،میی ان كمیي نن بییشتیری
مشخص نیست ،اما در ادامۀ سخ وی راز شیاوفايي جوامیع میارن و فالكیت كشیورهای
عيبماناه چنی ترسیم شاه است:
اگرچه در كشورهای پیشرفته و عيبماناه عاهای روش انايشانیا و بيییه دارای افایار
معمولي و كتي خرافي ميباشنا ،اما در كشورهای پیشرفته میايريت جامعیه در دسیت
اقلیت روش انايش است؛ برخالف كشورهای عيبماناه كه میايريت ننهیا دردسیت
افرادی است كه ...به گروههای خرافي تعلق دارنا (همان.)13 :

بايا اذعان داشت كه يرربي بهدرستي اياۀ نگوسیت كنیت را بیا وجیه پیشیرفت جوامیع
ارتباط داده است ،زيرا اساساب كنت فیلسوف جامعهشناِ و غايیت او نیی انتظیامبخشیي بیه
جامعه بود:
اصل منظور نگوست كنت اصالح هیئت اجتماعیه؛ يعني مانیت است ،بیهعبیارتديگیر
تأسیس سیاست نیاو و درست و لیا كصیول ايی ميصیود را بیه انيیالب و تبیايل
اوضاع ناگهاني يا زور میسر نميدانا ،بلاه معتيا است كه بايیا علیم سیاسیت درسیت
شود (فروغي .)113 :1211

اما بايا توجه داشت كه در نظر اي فیلسوف فرانسوی نی  ،همچون بسیاری از اهل نظیر،
نظام كاومتي هر جامعه محصول تفارات و رفتار عمومي شهروناان است ،بنابراي بیهبیاور
كنت چنی است:
هر قومي بايا گروهي از دانشمناان داشته باشا كه نن اصول و عيايا را ترتییب دهنیا و
تنظیم كننا و قائا افاار قوم باشنا ،زيرا كه تشایالت و انتظامات جامعه ،بسته بیه نداب
و اخییال مییردم اسییت و نداب و اخییال  ،مبتنییيبییر اصییول و عيايییا ايشییان اسییت و
دانشمنااني كه [ميخواهنا] رهبر جماعت باشنا ...بايا در فلسیفۀ تیاريخ تأمیل نماينیا
(همان.)113 -113 :

اي راه با هر دشواری كه بوده و فارغ از ننكه نتايج نن را مماوح باانیم يیا میذموم،
در غرب پیموده شاه است؛ باي معنا كیه افایار مردمیان تغیییر يافتیه اسیت ،ازجملیه
گمانشان بر اي رفته است كه «دي » امری شخصي اسیت و نمیوزههیای نن بیرای ادارۀ
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جامعه معتبر نیست ،بنابراي براينا افاار مردمان مغربزمی اناکاناک با نظام سیاوالر
هماهنگ شا و ازاي رو ،روش فاران نن سامان و بهبیان كُنتیي ،انايشیمناان متعلیق بیه
مركلۀ علمي و تحييي در سیری طبیعي عهاهدار امور كشوری شانا .بسي سادهانايشي
است كه تصور شود در جوامع بهاصطالح عيبمانیاه بیاوجیود رواج میذاهب دينیي و
نظامات فلسفههیای سینتي بتیوان بیهصیرف انتصیاب نوانايشیان بیه میايريت جامعیه
عيبماناگيها را جبران كرد و جامعه به رشا و بالناگي موردنظیر فی ياالیسیتهیا يیا
ساوالرها دست يابا .بااي توصیف ،گمانهزني يرربي دربارۀ راز عيبماناگي كشیورهای
جهان سوم چناان صحیح نیست ،زيرا او باون توجه به معال فاری مردمان اي جوامع
صرف سدردن مايريت جامعه به افراد روش فار را مفیا پیشرفت دانسته است .در نگیاه
استاد يرربي ،يكدستي نسبي افراد جامعه و هماهنگي فاری ننیان بیا مسیئوالن مغفیول
ماناه است.
بهنظر كنت نی عام اقناع تفار عمیومي جوامیع میارن بیه ايیاههیای ربیاني و فلسیفي،
زمینهساز طرح نگاه علمي و تحييي شا تا از پريشاني كال عمومي اجتمیاع و عیام انسیجام
برنامههای مردمان بااها (همان .)113 :ظاهراب در دوران كنت ،هنوز اي باور نادرسیت رواج
داشت كه شالگیری اجتماع تابع هیچ قانون معیني نیست ،اما او درميام تيابل با اي نگاه بیر
اي باور بود:
توهمها و پناارهای محافظهكاران واماناه يا انيالبیون گستاخ و تنارو ،كه بیاون تحيییق
در ماهیت واقعي قوانی كیات اجتماعي ماينههای فاضله و رؤياگونه ترسییم میيكننیا،
از همی جا سرچشمه ميگیرد (ژيلسون .)333 :1213

 .5روشهاي مبارزه با خرافات و دژهاي محكم آن
پیشتر بیان شا كه فصل هفتم كتاب مشتملبر تبیی رو هايي برای اضمحالل انايشههیای
خرافي است .دكتر يرربي ازننرو كه خرافات را محصول جهیل و نیاداني انسیان میيدانیا و
همی دياگاه را نی در اوايل كتاب به خوانناگان اليا كرده بود ،برای مبیارزه بیا خرافیات دو
گام ذيل را پیشنهاد ميدها:
ياي تيويت روش انايشیي درجهیت شیناخت خرافیات و ديگیری ،شیناخت دژهیای
خرافه درميام مبارزه با نن .برای مبارزه با خرافات بايا انايشۀ روشیني داشیته باشییم تیا
بتوانیم خرافات را تشخیص دهیم (يرربي .)113 :1232
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روشتفکردرطریقروشناندیشی 

9.1اهميت
استاد يرربي درميام شرح روش انايشي بهسرعت بحس خويش را بیه مسیئلۀ «رو تفایر»
معطوف ميدارد .او اهم مطالب خويش را درقالب دو عنوان «نيش رو » و «رو انايشیه»
سامان ميدها:
دكارت همۀ توان خود را بهكار برده است تا هیرچیه رسیاتر بگويیا كیه میردم! عيیل و
هو را همگان دارنا ،اما رو استفاده از نن را نميداننیا .قیرن هفیاهم ،كیه شیالودۀ
تفار و تمان جايا در نن استوار گشت ،قرن «رو جايا» بود .تجیاد از وقتیي نغیاز
شا كه رو های جايا انايشه و پیهوهش بیهوسییلۀ كسیاني چیون فرانسییس بییا ،
دكارت ،كدلر ،و گالیله جایگ ي رو های سنتي شا (يرربي .)133 :1232

مؤلف درادامه از بياعتنايي انايشمناان و مسئوالن كشور به عنصیر «رو » گلیۀ فیراوان
دارد و ننان را بهدلیل طفرهرفت از تبیی راهكارها و صرف هافگذاری میذمت میيكنیا .او
كتي به جماعت موسوم به روش فار نی انتياد ميكنا ،زيیرا ايشیان نیی راهورسیم نییل بیه
اهااف مطلوب را به مردم نیاموختهانا (همان .)131 :در صفحات نتي روشی فایران كشیور
بهاتهام بيتوجهي به «رو انايشه» مذمت ميشونا:
متأسفانه ماعیان روش انايشي بهجای ننكه كمي دربارۀ رو درستانايشي سیخ
بگوينا ،نواری از مطالب و مسائل جايا غرب را برسر مردم فروميري نا ...نميداننا
كه تا مردم خودشان توان انايشه نااشته باشنا ،با انايشۀ ديگران بیه جیايي نخواهنیا
رسیا .تفار و تمان جايا غرب را كسیاني پیينهادنیا كیه از «رو » سیخ گفتنیا
(همان.)132 :

كلیت دعاوی مؤلف درخصوص «رو » ،فارغ از برخیي ايیرادات مصیااقي ،پیذيرفتني
است ،اما ناته اي جاست كیه نيیا يرربیي ،بیهمن لیۀ اسیتاد كهی سیال فلسیفه و عرفیان ،بیه
رو منای در طرح مباكس ناظر به «خرافات» توجه داشته است نيا عام تعريیف محصیل
برای «خرافه» در كتابي با عنوان فلسفۀ خرافات نشانۀ فيیاان رو منیای نیسیت نيیا عیام
معیار مشخص برای تماي میان خرافات از ساير باورها اب ار انايشیان را از مخاطبیان سیلب
نارده است نيا ورود بیش از ا ناازه به مباكیس مصیااقي نیافي نگیاه فلسیفي نیسیت نيیا
فییروريخییت نواری از نيییاهای عجوالنییه نسییبت بییه عياي یا شیییعیان بییاون لحییاظ نگییاه
پاياارشناسانه در نثار مربت نن باورها مجالي برای انايشییان بیاقي میيگیذارد نيیا تیألیف
چنی نثاری كه مشتملبر نيا اعتيادات اصیل امامیه است ،جی خشینودی اصیحاب سیيیفه،
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سرمستي سادهلوكان ،كیرت كمسوادان ،و تحريك اكساسیات متعصیبان فیرييی درجهیت
ن اعهای فرقهای ثمرۀ معرفتي ديگری نی بههمراه دارد
اساساب با تأمل در پرسشهای باال نيا نبايا دكتر يرربي را نی متفاری بياعتنا بیه «رو » و
كتاب فلسفۀ خرافات را اثری فاقا رو منطيي دانست

4.1دژهایمحکمخرافه 
بهباور مؤلف خرافات هماره با پوششي از كيانیت به نحو معيول و ميبول در جوامیع شییوع
يافته است .از نن پوششها ميتوان به سنگرها و دژهای محام خرافات تعبیر كرد .اي دژهیا
به دو قسم سنتي و مارن تيسیم ميشونا .نیمۀ دوم فصل هفیتم كتیاب فلسیفۀ خرافیات بیه
بحس از «دژهای سنتي خرافه» اختصیاص يافتیه اسیت و فصیل هشیتم كتیاب بیهتمیامي از
«دژهای مارن خرافه» سخ ميگويا.
الف)دژهایسنتیخرافه :مراد از اي تعبیر مجموعه اموری اسیت كیه از ديربیاز میانع
ابطال خرافات در جوامع شاه است .مؤلف با نگاه توصیفي به تیاريخ فلسیفه و كیالم نایات
بسیار قابلتأملي دربارۀ سنگرهای سنتي خرافات بیان ميدارد ،اما بهنظر میيرسیا كیه محیور
بحس او ناظر به «ييی نخستی » يا «جمیود و تعصیب» اسیت .بنیابر اسیتيرای وی اوصیاف
چنی ييیني عبارتانا از:
نماده ،كه برای بهدستنوردنش رنجي نبردهانا.
موروثي ،كه از پیشینیان بهارث بردهانا.
پیشساخته ،كه در نظام و ساخت نن نيشي نااشتهانا.
خام ،كه مياماتش نيا نشاه است.
تليیني و تيلیای ،كه از تحيیق و استاالل شخصي بهدست نیاماه است.
خو باورانه كه نتیجۀ اطمینان سادهانايشانه به توان فاری خويش و اطرافیان است.
تعصب نمیی و ميیاِ ،كیه وابسیته بیه شخصییت انسیان و شخصییت و كرمیت
وابستگان و مربیان و اطرافیان موردعالقۀ اوست...
جاهالنه كه مبنايش جهل است ،جهل مركب :ناانا و ناانا كه ناانا (يرربیي :1232
.)123 -133

درپي تبیی اي اوصاف ،فلسفههای سینتي بیهويیهه مااتیب يونانییان ،متفایران ب رگیي
همچون تالس ،افالطیون ،ارسیطو ،و برخیي فیلسیوفان مسیلمان ،اصیحاب اديیان بیهويیهه
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مسیحیت و اسالم و پارهای معاني «ايمان» بهنيا كشیاه شاهانا .درخالل ايی بحیس ،نایات
علمي زيادی يافت ميشود كه از كیس فلسفي كائ اهمیت است؛ كتي در مواردی عملایرد
فیلسوفان درقبال متالمان تضعیف شاه است ،ازننرو كه تفارات فلسیفي و گیاه مااشیفات
عرفاني درخامت دانش كالم قرار گرفتهانا (همان .)123 :اي در كالي است كه بیهلحیاظ
مفاهیم ديني گاه با كاستيها و بياكتیاطيهايي نی مواجهايم .بهطور نمونیه ،در ميیام نفیي
4
«ايمان مسیحي» در دي مبیی اسیالم بیه نيیۀ مشیهوری از قیرنن استشیهاد شیاه اسیت
(كجرات .)14 :نيۀ م بور ناظر به «ايمان قلبي» درقبال ايمان ظاهری و گاه قري بیا اسیتاالل
است ،اما يرربي محتوای نيیه را تنی ل داده و نن را بیه سیود «ايمیان عيلیي» درقبیال «ايمیان
تيلیای» تفسیر كرده است (يرربي .)141 :1232
از اي گونه برداشتهای نامتعارف و عجوالنه در فصول نهم و دهیم كتیاب يرربیي میوج
ميزنا ،زيرا مطالب اي دو فصل به مصاديق خرافات در دي مبیی اسیالم و میذهب تشییع
اختصاص يافته است .مؤلف درعی بياعتنايي تام به كتب كايس و دستكم تفاسیر روايیي،
هر معنای دلخواه خويش را به نيات قرنني نسیبت میيدهیا (همیان311 ،133 ،111 :؛
321 -331؛  .)311 ،313 ،321يرربي با گرهزدن مبحس «خرافیه» بیا «غلیو» راه تیازهای بیرای
كمله به مياسات شیعي ازجمله «توسل» و «شفاعت» هموار ميكنا (همیان .)341 -323 :در
اي خصوص ،او نه خود يك مسئله را بیهنحیو علمیي تحلییل میيكنیا و نیه از تحيیيیات
پیشینیان و استناد به ننان بهره ميجويا ،بلاه اناک ارجاعات او به كتیب برخیي نويسیناگان
لجوج و گاه با تفارات شبههوهابي ختم ميشود؛ 1كالننكه شأن علمي استاد يرربي بیهويیهه
از كیس فلسفي و عرفاني بهمراتب از سواد مؤلفان ننگونه نثار برتر است.
ب)دژهایمدرنخرافه :دكتر يرربي اي عنوان را بر فصل هشتم فلسفۀ خرافیات نهیاده
است .مطالب اي فصل نيش شاياني در فهیم غايیت تفایر وی دارد .اگیر فیردی متیاي و
درعی كال سادهانايش يا عجول در قضاوت همۀ كتیاب فلسیفۀ خرافیات را بیهجی فصیل
هشتم مطالعه كنا ،مؤلف نن را به تسن گرايي و غربزدگي يا عنواني قريب به اي دو میتهم
ميكنا ،اما تأمل در مطالب فصل م بور اكتمال «غربزدگي» را دچار ت لی ل میيكنیا ،زيیرا
يرربي در اي فصل پارهای از نرای بنیادي برخي فیلسوفان ب رگ مغیربزمیی را بیهچیالش
ميكشا 1.بهباور او ،بعضي از نظرهای اي روش فارنمايان بستر مناسبي برای تحيق دژهیای
نوي خرافه فراهم نورده است (همان.)112 :
مهمتري اياۀ موردنيا« ،عیام امایان مابعاالطبیعیه» در تفایر كانیت و در طیول ننهیا،
«كررتگرايي» و «سنتگرايي» است .درواقع دو امر اخیر بهنوعي مولود ايیاۀ نخسیت تليیي
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شاهانا .ماكصل سخ يرربیي ننكیه كانیت اوج جريیان روشی فایری غیرب اسیت و بیا
غیرعيالني خوانان مابعاالطبیعه بهظاهر ضربۀ سهمگیني بر خرافیات و اديیان باطیل زد ،امیا
برخي كوشیانا تا با تایه بر تفار كانتي ،سنگری نو برای دفاع از خرافه تاارک ببیننیا .ننیان
ماعي شانا كه اساساب نبايا دي و نموزههای نن را با عيل سنجیا ،زيرا دي محصیول عيیل
نیست ،بلاه كاصل تجربۀ دروني است ،چنانكه كانت نی با تمسك به اخال خیاا و معیاد
را اثبات كرد ،نه براهی عيلي (همان.)111 :
ادعای استاد يرربي دراي باره چناان بهدور از واقعیت نیست ،زيرا نهتنها برخي مسییحیان
در غرب ،بلاه گروههايي از مسلمانان و كتي شیعیان نی چنی استفادههیايي از انايشیههیای
كانت كردهانا 1،اما بايا توجه داشت كه در اي جا نی فهم اطالقات متفاوت «عيیل» و توجیه
به لوازم عيالنیت در تبیی نسبت میان عيل و دي كائ اهمیت اسیت .هیمچنیی از ننسیو
الزم است مراد از «دي » نی مشخص و فر نن با نيی يا يك نظام اخالقي تبییی شیود ،امیا
ميتوان اذعان داشت كه در نموزههای اصیل دينیي امیر ضیاعيلي نیااريم و امیور فراعيلیي
ممتنع نیست .بنابراي برای تبیی دقیق نسبت میان دي و عيیل بیه برخیي طبيیهبنیایهیای
معارفي نیازمنايم و بهسادگي نميتوان برای همۀ گ ارههای ديني بهنحو فلّهای كایم واكیا
صادر كرد.
مؤلف در فرازی ديگر دامنۀ سوءاستفاده از نرای كانت را بسیار فراختر تصوير ميكنا:
دياگاه كانت در عام اماان مابعاالطبیعیه زمینیهای شیاه اسیت بیرای دعیوت بیه
كررتگرايي و پلورالی م در زمینۀ اديان و كتي زمینهای شاه اسیت بیرای دعیوت بیه
سنتگرايي .چون همۀ اي دعوتها بهگونهای از مسیحیت غیرعيالني و تحريفشاه
و ضااصالت و اعتبار انسان سرچشمه دارنا ،عمالب نظريۀ كانیت را تاییهگیاهي قیرار
دادهانا برای بياعتبیاركیردن انسیان و عی ل عيیل و انايشیۀ او از داوری و انتخیاب
(همان.)111 -111:

بعیا نیست كه طراكان «كررتگرايي» و «سنتگرايي» از برخي نرای كانت تأثیر پذيرفتیه
باشنا؛ چنانكه هاياگر ميگفت سايۀ كانت برسر همیۀ میا افتیاده اسیت (كیورنر .)2 :1213
درعی كال ،تكسونگری در بیان دكتر يرربي مشهود است و ازاي رو نوع نيیادی وی بسییار
عجوالنه و فاقا همدلي بهنظر ميرسا .يرربي اساساب به پیشینههای فایری افیرادی هیمچیون
شییالير مییاخر ،اوتییو ،و جیان هیییك در طییرح ايییاۀ كرییرتگرايییي و دغاغییههییای الیییوت،
كوماراسومي ،و گنون در ترويج سنتگرايي توجه ناارد ،بلاه هر نظريه را به اعتبار الزمیهای
خاص ناوهش كرده است (برای نگاهي بیشتر ،بنگريا به يرربي .)111 -111 :1232
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 .6نتیجهگیري
كتاب فلسفۀ خرافات درعی داشیت متنیي روان و دغاغیهمنیای مؤلیف گرامیي نن دربیارۀ
معضالت فرهنگي جامعه ،كه بهتبع در سیاست و اقتصاد نی ريشه دوانیاه اسیت ،مشیتملبیر
سه معضل اساسي است:
الف) ارائهناادن تعريف جامع و محصل برای «خرافه»؛ تعريفي كه از نن مالک سنجشیي
برای تماي باور خرافي از غیر نن كاصل شود و در فهیم نن اتفیا نظیر باشیا نيطیۀ ضیعف
اصلي كتاب است .مؤلف مالک سنجش را با «عيالنییت» پیونیا زده اسیت كیه خیود بسیتر
ن اعي پردامنه بهشمار ميرود .در اي خصوص ،از جريان سیال تفار عيلي در بسیتر تیاريخ
و پاياارهای كاصل از نن نی غفلت شاه است و امور خرافي بهكسب جوامع و دورههیای
زماني متفاوت اموری ثابت تليي شاهانا؛
ب) طیرح بیيرويیۀ مصیاديق خرافیه در فلسییفۀ خرافیات فضیا را بییرای نگیاه فلسییفي
باي مسئله تنگ كرده و تحلیلهای مفهومي را بهكاشیه راناه است ،كالننكه نیام كتیاب از
عناوي ناظر به معرفت درجۀ دوم است و به مخاطبان خويش بیش از هرچی نگیاه تحلیلیي
روی مفاهیم پايه را وعاه ميدها .اساساب در نوع پهوهشهای كائ نگاه فلسیفي میيبايسیت
دركا ضرورت و صرفاب در مسیر تبیی دقیقتر مفاهیم به مباكس مصیااقي ورود كیرد؛ زيیرا
كار اصلي فیلسوف تحلیل مفهومي واقعیات خارجي است .بهواقع ،طرح مصاديق خرافه بیاون
تحلیل الزم در جایجای اي اثر از معضالت اساسي نن محسوب ميشود .مؤلف بيمحابا هیر
امر ناخو نينا خويش را باون كوچكتري دلیل و گاه بهصرف برخي اخبار يیا خیاطرات از
مصاديق خرافه ميشناسانا .اكرر فصول كتیاب از ايی نيیصیه رنیج میيبرنیا و بیا تخمینیي
كاللوار ،دوسوم اي اثر نافي نگاه فلسفي و معرفت درجۀ دوم به مسئلۀ خرافات است؛
ج) باوجود تصريح بر رويارد فی ياالیستي و طرفداری تمامقا از نگاه علمي تحصیلي،
درميام طرح برخي مصاديق خرافه ،دستكم همی نگاه نی لحیاظ نشیاه اسیت و نويسیناۀ
بيپروا به جرح برخي نموزههای ديني بهويهه برخي اختصاصات میذهب تشییع و تجربییات
زيستۀ شیعیان ميپردازد .فياان نگاه پاياارشناسانه در نوع قضاوتهای مؤلف بسیار مشیهود
است .كاصل چنی عملاردی اظهارات تلگرافیي ،فتواگونیه ،و فاقیا تحلییل علمیي دربیارۀ
برخي نموزهها همچون «وسايط فیض بی خاا و مخلوقات»« ،انتساب علم غییب بیه برخیي
اولیا»« ،توسل» و «شفاعت» است كه شائبۀ تيويت تفایرات وهیابیون را ،بیهويیهه در فصیول
پاياني كتاب ،بههمراه دارد.
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پینوشتها
 .1يرربي درضم مطلب مذكور باي نثار ارجاع داده است:
ی شفق ،رضازاده ،مبارزه با خرافات ،ص 2؛
ی جاهودا ،گوستاو ،روانشناسي خرافات ،ص .13 -2
 .3ازجمله برای نگاهي بیشتر ،بنگريا به صالحي نجیفنبیادی 11 :1211؛ مارسیي طباطبیايي
.13 -13 :1211
 .2كتي ياي از نويسناگان اي مياله ،در گذشتۀ نهچنااندور ،دو مياله در دفاع از برخي تحلیلهیای
نيادانۀ دكتر يرربي در چهارچوب فلسفۀ صارايي نگاشته است .برای اطالع بییشتیر ،بنگريیا بیه
هاايتاف ا 12 -13 :1231؛ هاايتاف ا .13 -13 :1233
 .4منظور نيۀ  14سورۀ كجرات است« :قَالَين الْأَوْرَابِ آمَنَّا قُْْ لَهَْ تُؤْمننُهوا وَ لُنه ْ قُولُهوا أَسْهلَْْنَا وَلََّْها
يَدْخُِْ الْإِيَْا ُ من قُلُوبَُُِْ وَ إِ ْ تُطنيِِّوا اللَّ َ وَ ََسِولَ ِ لَا يَلنتَُُْْ من ْ أَوَْْالنَُُْ شَيْئًا إِ َّ اللَّ َ غَفُوٌَ ََحنيٌَ».
 .1از اي دست نثار ،ميتوان غلو تألیف صالحي نجفنبادی را نام برد كه ازجمله در صیفحات 321
و  323باان ارجاع داده شاه است .همچنی ره افسانه ،كه مشیتملبیر برخیي ميیاالت سیخیف و
غیررو منا نظیر ميالۀ «كارنماتري خاکري جنگ و نیرنگ غالیان» بیهقلیم جويیا جهیانبخیش
است .متأسفانه دكتر يرربي در پاورقي صفحۀ  342ميالۀ م بور را اثری باارز خواناه است.
 .1نيا و ارزيابي مطالب مهم اي فصل ميبايست در ميالۀ پهوهشیي مسیتيلي انجیام شیود .در ايی
نوشتار صرفاب به ذكر دو ناته بسناه ميشود.
 .1برخي نثار عالمان ماتب تفایك شاها اي ماعاست؛ ازجمله برای اطیالع بییشتیر ،بنگريیا بیه
فيیهمحمای .31 -13 :1214
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