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 آيا شما باورمند ھستيد؟

باور داريد؟" پری "و " جن"آيا شما به   
 آيا به قاليچه پرنده باور داريد؟

البته، معلوم "باور دارد، بی ترديد به شما خيره می شد و پاسخ می داد که " جن و پری"اگر از مادر مادربزرگتان می پرسيديد که آيا به 
!"است که به جنھا و پريان باور دارد  

.اکثريت مردم در واقع تا اواسط قرن نوزدھم ھنوز به جن و پری باور داشتند و داستانھای جن و پريان ھمه جا رايج و فراگير بود  
 تن دليل علمی  و شد چرا که اين ساده تر از جستجو برای ياف پذير نبود ديده میتا آن زمان ھنوز اين نياز برای توجيه آنچه توضيح 

و در آن ھنگام، جن يا  اریبگذ" پری"يا " جن"شانه منطقی برای رويدادھا بود و اين آسان تر می بود که دليل ھر رويدادی را بر پاسخ 
..ھر رويدادی باشد نداد پری می توانست سبب قابل پذيرشی برای رخ  

ودند که در داستانھای کودکانه از آنھا می شنيديم، بلکه آنھا به ريز و کوچک بالداری نب ھا، موجودات" پری"و " جن"گر چه البته اين 
..شکل افراد يا موجوداتی با نيروی برتر و البته افسونگر برای مردم توصيف می شدند  

انھا گفته می شد اين جن و پری ھا دختران را می دزديدند، بر روی حيوانات تاثير ميگذاردند و يا به شکل حيوان پديدار شده و به انس
!آسيب می رساندند يا حتی جان عده ای را ھم ميگرفتند  

} ..که البته بعدھا با کشف ميکروب، ويروس و باکتری ھا، ھمه ی اين مسائل آشکارا روشن گشت{  
 
 

باور داريد؟" خدا"آيا شما به   
البته که به خدا ! باور به خدا؟"پاسخ می دھند؛ باور دارند، به شما خيره شده و " خدا"يا به ر از بيشتر مردم جھان بپرسيد که آامروزه، اگ
!"..باور دارند  

 بله، شوربختانه ھنوز و در آغاز قرن بيست و يکم، ھنوز عده زيادی به يک "آفريدگار" با نيرو و ويژگيھای فراطبيعی باور دارند..
..فراطبيعی و شگرف، ھنوز بسيار فراگير است" آفريننده"يا " آفريدگار"باور به يک   

پاسخی است برای دليل آنچه که در )  به ظاھر(جای خالی آنچه که ھنوز برای انسان قابل توضيح نيست را پر می کند و " خدا"اين 
..آغاز ھستی و در دوره ی پيش از تاريخ و پيدايش گيتی رخ داده  

 
 

باور داريد؟" مار سخنگو"يا " شيطان"آيا شما به   
سوزان در شعله ھای آتش که حرف بزند باور داريد؟آيا شما به درختی   

 آيا شما باور می کنيد که يک نفر آب را به شراب، دريا را به خشکی و بيابان را به اقيانوس تبديل کند؟
!آيا می پذيريد که يک نفر بتواند با اشاره دست ماه را به دو نيم کند؟  

!است؟ تنھا چھار ھزار سال گيتیآيا باور می کنيد که عمر   



!آيا باور می کنيد که دختر باکره بچه بزايد؟  
!آيا باور داريد که شخص مرده ای بتواند به زندگی بازگردد؟  

!آيا باور داريد که يک نفر بتواند اقيانوس را از ميان شکافته و به دو نيم کند؟  
 

آن را رد می کنيم اما ھنوز گرفتار اين افسانه ھای را دروغ و فسانه می خوانيم و براحتی " پری"و " جن"پس چرا ما به راحتی امروز 
 فرا طبيعی و غير قابل باور ھستيم؟

 

                               
 
 
 

منسوخ و از  برای انسان امروز، در قرن بيست و يکم، بديھی است که قرآن و تورات و انجيل نيز ھمچون داستان ھای جن و پری، بايد
.يندکار افتاده به حساب آ  
ل پيش به دوست خود ميگفتيد که می توانيد صدای دوست ديگری را که در آن سوی کره زمين زندگی می کند بشنويد اگر شما يکصد سا

بخوبی می دانيم که با  اما امروز! ھستيد يا ديوانه شده ايديا تصوير او را در جعبه کوچکی ببينيد، شايد به شما می گفت که يا احمق 
و حتی بيان آن خنده دار به نظر می ! است بسيار ساده و پيش پا افتادهمسائل اين .. زيون، کامپيوتر، اينترنت و يديو،تلووجود تلفن، را

رسد، پس بی گمان باشيد که بشر با ياری دانش، روزی ھم خواھد توانست پاسخ واقعی برای آنچه اکنون توضيح ناپذير است بيابد اما 
! نگذاريم" خدا"و " پری"و " جن"ر نکنيم و دليل آن را بر شانه بياييد تا آن زمان مانند احمقھا رفتا  

 
بدانند تا اينکه در پی دليل " خواست خدا"برای آنچه که در زندگيشان روی می دھد، ساده تر است تا سبب آن را  مردم گمان ميکنند

 واقعی و منطقی برای آن باشند..                   از بند افسانه ھای قديمی و خرافات رھا شويد!
 

..ھستيد؟؟؟" باورمند" ھم آيا شما ھنوز  
 

 حنيف معلم


