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ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ ﭼﺸﻢ
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸ ﻤﻨﺪان اﻣﺮوز ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﺸ ﻤﮫﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدی دارد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗ ﻤﺮﯾﻦ و ﻣ ﻤﺎرﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان آن
را ﭘﺮورش داد ،در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ»اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر« ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ھﯿﭻ ﺳﻼح ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﺋﯽ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﺸ ﻤﮫﺎ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ اﻣﻮاج ﻣﺨﺼﻮص در طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد اﻓﺮادی را دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
دارای اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮﻣﻮز ﭼﺸﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ،و اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ را از طﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ زدن از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭼﺸﻢ ز ﺧﻢ ،اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ
از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠ ﻤﯽ و رواﯾﺘﯽ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺻﺮاری در اﻧﮑﺎر اﯾﻦ اﻣﻮر داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد آن را از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .رواﯾﺎت
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻧﮑﺎر ﻧﻔﺮﻣﻮده اﻧﺪ.
راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ز ﺧﻢ
اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻗﺴ ﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻮال ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﯿﺮ اﻟ ﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ
و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮای دﻓﻊ آن ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺖ« ][١ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد اﯾﻦ دﻋﺎھﺎ و ﺗﻮﺳﻞ ھﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﭼﺸ ﻤﮫﺎ را
ﺑﮕﯿﺮد ھ ﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻋﺎھﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن و ﯾﺎ ھ ﻤﺮاه داﺷﺘﻦ آﯾﻪ»و ان ﯾﮑﺎد« ][٢ﮐﻪ ﻣﻀ ﻤﻮن آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻀﺎد ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی دﺷ ﻤﻨﺎن اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ظﺎھﺮ ﺳﺎزد و آن اﯾﻨﮑﻪ :آﻧﮫﺎ وﻗﺘﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﻣﺠﺬوب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻋﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮ را ﭼﺸﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ای ،و اﯾﻦ راﺳﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ ،دﯾﻮاﻧﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺠﺎ و اﯾﻦ آﯾﺎت اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ ﺟﺬاب و ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﺠﺎ؟
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ھﺎی آﺧﺮ ﻗﺮآن»ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ« ][٣اﯾﻦ دو ﺳﻮره از ﺟﮫﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮ دو ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ از ﺷﺮور و آﻓﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻓﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮور ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،وﻟﯽ در ﺳﻮره ﻧﺎس ﻓﻘﻂ روی ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪﮔﺮان ﻧﺎﭘﯿﺪا ﺗﮑﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و در ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﻦ دو ﺳﻮره
ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ﺻﻠﯽ ﷲ و ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﯿ ﻤﺎر ﺷﺪه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ»دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺰرگ ﺧﺪا« ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺳﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻧﺰ د ﭘﺎی او ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺳﻮره ﻓﻠﻖ را ﺗﻼوت ﮐﺮ د ،و ﭘﯿﻐ ﻤﺒﺮ را ﺑﺎ آن در ﭘﻨﺎه ﺧﺪا ﻗﺮار دا د و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺳﻮره ﻧﺎس را[۴] .
ﯾﺎدآوری ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﻪ طﻮر اﺟ ﻤﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺮاﻓﯽ و اﻋ ﻤﺎل ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﭘﻨﺎه
ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻮرات ﺷﺮع اﺳﺖ ،و ھﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﻓﺮاد ﻧﺎ آﮔﺎه در اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،ھ ﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ
ﺧﺮاﻓﺎت دﯾﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را در اذھﺎن ﮔﺬارده اﺳﺖ .و در ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗ ﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺬات و دﻋﺎھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی را
ﺟ ﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧ ﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١ﻧ ﮫﺞ اﻟﺒ ﻼﻏﻪ ،ﮐﻠﻤ ﺎ ت ﻗﺼ ﺎر ،ﺟﻤﻠﻪ .۴٠٠
 ↑ .٢ﻗﻠﻢ  /ﺳﻮر ه  ،۶٨آﯾﻪ .۵٢-۵١
 ↑ .٣ﺳﻮر هھ ﺎی ﻧ ﺎ س و ﻓﻠ ﻖ .
 ↑ .۴ﺗﻔ ﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ج ،٢٧ص.۴۶٩

ﻣﻨﺒﻊ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﻢ.
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