
 

 

 خارتمحمد عالم اف

 

 جنگ و صلح  کنندهِ تعین چرا خرافات؛

 !؟و شیوه های زندگیستو حاکمیت و محکومیت 
 

پر از  در جهان« بقا»احساس امنیت و اطمینان از در بشر؛ « حس کنترول بر محیط زیستی»بدون 

د؛ نزد نحسی برخوردار شو؛ از چنین افرادهولناک می افتد. لذا تالش برای اینکه  پرتگاهخطر و آشوب به 

 افته است. ی با گذشت زمانه ها و عصر ها تشدید میو ؛ ظهور کرده انسانهای نخستین

تنها دو چیز بنابر خصوصیات تکاملی بشر؛ به خالف سایر جانوران؛ به طور خالصه باید گفت که 

 میتوانسته و میتواند به آدمی حس کنترول بر محیط را ارزانی کند:

محاسبه و مداقه ... متکی بوده حاصل فکر )که بر تجربه و آزمون و . شناخت از محیطـ دانش و  1

 و عقل است(

)که محصوالت قوه خیال و تصویر سازی ـ باور های بخشنده حس آشنایی و مسلط بودن بر محیط. 2

 ذهنی بشر میباشد(

 اینجا ورود به تفصیالت نه منظور است و نه مقدور.



ات چرا خراف»با فرنام  بی بی سی فارسی ه نوشتار جالب و پر محتوایباست چرا که هدف سیری 

در  2که ما را به نحو شگرفی به مصداق های برازنده مورد نمره  ؛«در هنگ کنگ رواج زیادی دارد؟

 .همین امروز و در یک جغرافیای بسیار مدنی و معاصر اتصال می بخشاید

 

 «دارد؟چرا خرافات در هنگ کنگ رواج زیادی »آری! 

میتوان از این عنوان تصور گرفت که در بیرون از هنگ کنگ؛ در سایر گستره کره زمین؛ خرافات 

 رواج ندارد یا کمتر رواج دارد.

واقعیت چنین نیست. در افغانستان و ایران و پاکستان و هند و بنگالدیش و کشور های  ؛به طور قطع

ندونیزیا و عربستان و سوریه و عراق و افریقا و امریکای زیا و او مالیو الووس حوزه خلیج فارس و تایلند 

التین و استرلیا و کانادا و حتی اروپا و امریکا ... به حدی خرافات هست و رواج و حتی تقدس دارد که 

چرا خرافات در »ن میتوان گفت که کادر مورد هرکدام از این مناطق و در مورد جای جای از آنها؛ کما

 «رواج زیادی دارد؟ (ن جا هاهر کدامی از ای...)

عالم چرا خرافات در »درست و بی غل و غش باشد که  ؛لذا تنها ممکن است عنوانی از این دست

تا جاییکه در بسا جاها و در بسا زمانها؛ خرافات تعین کننده جنگ و صلح و  «رواج زیادی دارد؟ بشری

 است!!!کننده کل زیستار بشری و در یک قلم؛ تعیین امنیت و بد امنی و حاکمیت و محکومیت 

نیز دارای برهان عینی و منطقی ویژه « چرا خرافات در هنگ کنگ رواج زیادی دارد؟»معهذا 

منحصر به فرد که دامنه استیال و سخت جانی بسیاری دارد؛ متمرکز  چه بسابوده بر خرافات بومی و 

و  فرهنگی جغرافیا ها و عشایر و قبایلرسی های محلی و لوکال واقعیت های خرده میباشد. وانگهی بر

 هم ضرورت و هم ارجحیت دارد. اینگونه تحقیق و تتبع چیز ؛به لحاظ تحقیق و تتبع ؛ملت ها و اُمت ها



 ؛مال میسازد که در مسیر طوالنی تکامل و تطور اجتماعی ـ فرهنگی و روانی مردمانهای زیادی را بر

 ... گردیده است. ز و قوی و ضعیف و ماندگار و نامانامتبار

با اینهم در زنجیره علت و معلول؛ نه تنها خرافات در مفهوم خاص بلکه قریب تمامی باور ها و 

یند ها و بد آیند ها...چه به سطح محلی و لوکال و چه به سطح گستره همه آسنت ها و عادت ها و خوش 

 جهانی؛ معلول ها استند.

گ کنگ هم برجسته شدن خصوصیات معلولی خرافات یکی از مزایای عمده این تحقیق ویژه در هن

ا به اصل نوشتار معطوف رمورد بحث میباشد. با ردیف کردن تیتر وار عمده های امر؛ توجه دقیق عزیزان 

 میدارم:

 

 )در هرکجای دیگر هم آسان نیست!(!کنگ سخت استیافتن دالیل باورهای خرافی در هنگـ 

باورهای خرافی را از شرق و غرب کنگ هنگ، باعث شده تا نسال مستعمره بریتانیا بود ۱۵۰ـ 

 !جذب کند

 !مهمترین دلیل باور مردم به خرافات به دست آوردن حس کنترل بر محیط اطراف استـ 

 زوال می یابند! ؛باورهای خرافی؛ کنندفهمند که چیزها چطور کار میوقتی مردم بهتر میـ 

؛ باورهای خرافی؛ کنترل کامل بر زندگی خود داشته باشندتوانند این که مردم هیچ گاه نمیازـ 

 دیرهنگام دوام خواهند داشت!

رجوع های منطقی و علمی و کار بردی خواهیم داشت و از آنها استنتاج  ؛به این تیتر ها در آینده

 فراچنگ خواهیم آورد.« علم فوسیل شناسی فرهنگی»هایی برای ایده 

 

*********** 



 

 کنگ رواج زیادی دارد؟هنگچرا خرافات در 

 متیو کیگان •

 سیبیبی •

 ۲۰۲۱مارس  ۲۴ - ۱۴۰۰فروردین  ۴

بینی کنگ، وای لی، کارمند امور مالی، برای انجام یک طالعدر یک روز گرم و شرجی در هنگ

 رود.ترین معبد شهر، وانگ تای سین، میبه نام کاوچیم به شلوغ

 ۱۰۰تا  ۱های بامبو یا "چوب اقبال" است که از از ساقهای پر بینی پرطرفدار شامل لولهاین طالع

ها به زمین بیفتد. هر چوب داستانی برای دهند تا یکی از چوباند. لوله را آنقدر تکان میشماره خورده

 کنند.کننده تعبیر میخودش دارد که پیشگوهای ساکن معبد آن را برای مراجعه

زند، چشمانش را لی بر روی یک بالشتک مخصوص دعا در مقابل محراب اصلی معبد زانو می

دهد؛ در حالی که بر روی سوالی که به دنبال جواب آن های اقبال را تکان میبندد و لوله حاوی چوبمی

بینی العافتد. او به سمت داالن طروی زمین می ۲۴آمده تمرکز کرده است. چند دقیقه بعد، چوب شماره 

حجره است. لی که به دنبال پاسخ سوالی در  ۱۶۱رود که راهرویی سرپوشیده در دوطبقه شامل معبد می

سال سابقه،  ۲۰کاری با رابطه با آینده شغلی خود به معبد آمده به مالقات استاد جوزف، پیشگوی کهنه

 رود تا چوب اقبال را برایش تعبیر کند. می

 



 Bushton3/Getty Imagesمنبع تصویر، 

گوید که امسال انتظار ترفیع نداشته باشد و اینکه احتماال با چند ناکامی شغلی استاد جوزف به لی می

گوید که اقبال او متوسط خواهد بود. لی که بارها در گذشته برای مواجه خواهد شد. به طور کلی می

گوید که "وانگ تای سین هرگز مرا دقیق است. او می بینی به معبد آمده است، باور دارد که این تعبیرطالع

کنم که این آیم. حس میناامید نکرده است. همیشه هر وقت سوالی دارم یا باید تصمیمی بگیرم به اینجا می

 طور که پیش از این بوده است. "تعبیر دقیق است؛ همان

روند، حرف از زیارت معبد میهزار نفری که روزانه به ۱۰لی مذهبی نیست، اما مانند بسیاری از 

گوید: "اگر بخواهم منصف باشم، فکر دهد. او میآید تعصب چندانی نشان نمیخرافات محلی که به میان می

کنند که یا اقبال کنگ به نوعی خرافاتی هستند. بیشتر مردم کارهایی میکنم که بسیاری از مردم در هنگمی

 ند."آنها را زیاد کند یا شگون بد را دور ک

گوید که اخیرا خرافات باعث شد که آپارتمانی را اجاره نکند. "مدیر ساختمان آپارتمان شماره لی می

آوای را به من پیشنهاد داد، اما من حتی به دیدن آنجا هم نرفتم. این عدد در گویش چینی کانتونی هم ۱۴۰۴

را بپذیرم، حتی با اینکه آنها تخفیف  خواستم ریسک زندگی در آنجاای با معنای'مرگ حتمی' است. نمیواژه

 دادند."زیادی روی اجاره می

کند، این یک ترس شناخته شده به نام "تترافوبیا" لی تنها کسی نیست که از عدد چهار دوری می

حتی از خود چهار  ۲۴و  ۱۴است. در گویش کانتونی چینی، عدد چهار آوایی شبیه واژه مرگ دارد. اعداد 

شود. مانند "مرگ آسان" شنیده می ۲۴شبیه "مرگ حتمی" و  ۱۴شوند، چرا که ور میتر تصهم بدشگون

ها از روی بندی طبقههای شهر معموال برای شمارهها و حتی بیمارستانها، ادارههای مسکونی، هتلمجتمع

 پرند. اعداد شامل چهار می



گوید: "این یک گ کار کرده میکنشویی در هنگجان چوی که بیش از ده سال به عنوان استاد فنگ

ختم  ۳۹طبقات به  هم وجود ندارند. شماره ۴۹تا  ۴۰های خرافه است. در مجتمع مسکونی ما حتی طبقه

 هم وجود ندارد.  ۵۴و  ۳۴، ۲۴، ۱۴، ۴های شود. همچنین طبقهشروع می ۵۰می شود و دوباره از شماره 

شویی م را به سمت باورهای خرافی مانند فنگگوید که فضای پررقابت شهر، خیلی از مردچوی می

 دهد تا اقبال خود را باال ببرند. سوق می

شویی که در لغت به معنای "باد و آب" است، یک عمل باستانی چینی است که افراد برای ایجاد فنگ

عمل که نوعی دهند تا اقبال بیشتر و سالمت برای آنها بیاورد. این هارمونی با محیط اطراف خود انجام می

اقبالی است، از ها به منظور خوشهای روی خاک و چینش اجسام و ساختمانگویی از روی شکلغیب

و در تقابل با باور  سوی حزب کمونیست چین ممنوع شده است. چرا که آن را نوعی "خرافات فئودالی"

 دانند.مرکزی حزب به مارکسیسم می

شویی فرار کردند ین ممنوع شد، بسیاری از اساتید فنگگوید: "وقتی فنگ شویی در چجان چوی می

 کنگ آمدند. برخی هم به تایوان رفتند. "و به هنگ

 

 Matthew Keeganمنبع تصویر، 

درصد  ۴۰گوید که هنوز حدود کنگ پرطرفدار است و چوی میشویی همچنان در هنگامروز فنگ

ها به ترین طراحی برای پروژهیمنکنند تا در انتخاب خوششویی مشورت میسازها با اساتید فنگساختمان

دالر  ۱۰کنگ بر هر متر مربع )حدود دالر هنگ ۸۵آنها مشاوره دهند. نرخ این مشاوره معموال از 



گ کنگ بر متر مربع )حدود دالر هن ۳۲۰شود و تا شویی متوسط شروع میآمریکا( برای یک استاد فنگ

رود. اگر پروژه یک طرح جدید ساختمانی باشد، شویی باال میدالر آمریکا( برای بهترین استاد فنگ ۴۰

 کنگ تا چند میلیون دالر برای هر پروژه متغیر است. قیمت مشاوره از یک میلیون دالر هنگ

اند. حتی یک شویی ساخته شدههای مرکز تجاری شهر با در نظر گرفتن فنگخراشبیشتر آسمان

های خراش بانک چین اقبال ساختمانشود که آسمانشویی در مرکز شهر در جریان است. گفته مینبرد فنگ

 HSBC، قیمت سهام بانک ۱۹۸۹برد. درست بعد از تکمیل برج بانک چین در سال اطراف را از میان می

برای دفع انرژی منفی، دو لوله شبیه توپخانه  HSBCترین نرخ خود در تاریخ سقوط کرد. ظاهرا به پایین

را در باالترین نقطه برج به سمت ساختمان بانک چین قرار داده است. بر اساس این افسانه، از همان زمان 

 همراه مثبت بوده است.  HSBCعملکرد بانک 

ودی اصلی همچنین دو شیر برنزی جلوی ور HSBCشویی، بعد از مشاوره طوالنی با اساتید فنگ

شویی شیر نماد محافظت، ثروت و جایگاه اجتماعی است. با توجه به اینکه ساختمان نصب کرد. در فنگ

HSBC های شیرها های جهان قرار دارد، بعضی از مردم محلی بینی و پنجهدر رتبه ششم بزرگترین بانک

 کنند با این امید که کمی اقبال هم به آنها برسد. را لمس می

آورد. "او شویی خوش شانسی مییمن فنگگوید: "ما باور داریم که لمس اجسام خوشچوی می

کند: "یک مثل اقبال هم همین حکم را دارد. البته او اضافه میهای خوشگوید که بیرون رفتن با آدممی

ی درصد به شانس شما بستگ ۳۰درصد به تالش خودتان و  ۷۰گوید که رسیدن به موفقیت قدیمی چینی می

 دارد. "

های تازه بنا شده دهد. او به داخل ساختمانجان چوی بیشتر در طراحی فضاهای داخلی مشاوره می

گوید: "در برای هر کند که درها را کجا نصب کنند تا بهترین شانس را بیاورد. او میرود و محاسبه میمی

نمای توانیم با استفاده از جهتا میآورد. مساختمانی حیاتی است. در چیزی است که اقبال و کامیابی می



یمن قرار دهیم. "او همچنین به مشتریانش برای بهترین چیدمان ای بسیار خوششویی درها را در زاویهفنگ

 دهد.شویی خانه مشاوره میفنگ

ترین روش قرار دادن شویی هزینه زیادی داشته باشد. اقتصادیبنابر نظر چوی، الزم نیست که فنگ

هایی مشخص است که انرژی منفی را جذب کنند و آثار بیماری و بداقبالی را شویی در مکانت فنگتزیینا

 به حداقل برسانند.
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در  HSBCخراش بانک چین و ساختمان بانک شویی میان آسمانشود که یک نبرد فنگگفته می

 کنگ در جریان استهنگ مرکز تجاری

هایی که برای بزرگداشت یابد. از میان فستیوالها هم تسری میکنگ همچنین به مردهخرافات در هنگ

ها هر سال در آوریل برگزار شود، روز تمیزکاری مقبرهو احترام به نیاکان از دست رفته برگزار می

لباس، خانه و حتی  شود. عزاداران کاغذهایی را به نام "پول ارواح" به عنوان نماد پول و همچنینمی

سوزانند. باور بر این است که سوزاندن این اموال کمک چیزهایی مانند تلفن هوشمند یا تلویزیون را می

 کند که فرد از دست رفته زندگی شاد و پربرکتی بعد از مرگ داشته باشد. می



و سوزاندیم که گوید: "پدرم وقتی مرد خیلی فقیربود. برای همین ما چیزهای زیادی برای اچوی می

در زندگی پس از مرگ ثروتمند باشد. حتی من هم این کار را کردم. به هر حال اینجا یک جامعه خرافاتی 

 است. "

کنگ سخت است. این واقعیت که یافتن دالیل پشت این مجموعه غنی از باورهای خرافی در هنگ

ورهای خرافی را از شرق و غرب سال مستعمره بریتانیا بوده، باعث شده تا با ۱۵۰کنگ بیش از هنگ

جذب کند و امروز بسیاری از مردم آن به خرافات رایج در هر دو فرهنگ باور دارند. برای مثال از زیر 

دهند ) چرا که شوند ) که در غرب عملی بدیمن است( و همچنین ساعت به کسی هدیه نمینردبان رد نمی

 م خاکسپاری است.(آوای شرکت در مراسواژه ساعت در زبان چینی هم

 

کنگ رواج دارد به دلیل فضای بسیار برخی باور دارند که باورهای خرافی که در سراسر هنگ

 پررقابت شهر است

های خرافی در دفع هایی در زمینه نقش آیینیان ژنگ، استاد دانشگاه ملی سنگاپور که پژوهش

گوید که مهمترین دلیل باور مردم به خرافات به دست آوردن حس کنترل بر محیط می بداقبالی انجام داده،

 اطراف است. 

کند کمتر مضطرب ک میدهد که کمگوید: "انجام اعمال خرافی به مردم احساس کنترل میژنگ می

کنگ مشخصا تواند به مردم حس کنترل و آرامش بدهد. هنگیا عصبی باشند. دین، علم و خرافات همه می

 آورند و یا به خرافه. "جایی مذهبی نیست، بنابراین برای داشتن حس بهتر، مردم یا به علم روی می

ها از کنگ به این زودیی در هنگرسد که باورهای خرافاما دلیلش هر چه که هست، به نظر نمی

فهمند که شوند، وقتی مردم بهتر میگوید: "باورهای خرافی با گذشت زمان به روز میبین برود. ژنگ می

کنند. با این حال، من انتظار ندارم که باورهای خرافی کامال از میان برود. با این چیزها چطور کار می



ل کامل بر زندگی خود داشته باشند، باورهای خرافی تا زمانی که توانند کنترفرض که مردم هیچ گاه نمی

 بتوانیم تصورش را کنیم باقی خواهند ماند. "

 


