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  پيشگفتار
ويـژه در حـوزه    ها و رفتارهاي انحرافي و خرافي بـه      اي گرايش   بروز پاره 

رفتارها و اعتقادات اجتماعي و ديني در دهه اخيـر موجـب اعـالم نظـر و                 
قـدر و نخبگـان و دلـسوزان          ورود رهبر معظم انقالب اسالمي، مراجع عالي      

شدارها و تحذيرهاي مختلف را مطرح كرده       حوزوي و دانشگاهي شده و ه     
گونه اعتقـادات و      هاي قوي و پايدار اين      با اين وجود و به سبب ريشه      . است

بـرد و   رفتارها، متأسفانه همچنان جامعه امروز ايران از اين مسأْله رنج مـي     
مــشكل اصــلي در ايــن بــاره . هــا رو بــه فزونــي دارد غــهدهــا و دغ نگرانــي
هاي انحرافي و خرافي بر پيكر ديـن و           قبلِ انديشه هايي است كه از       آسيب

افـزون بـر ايـن رويـه        . شـود   باورهاي اعتقـادي سـالم و متعـادل وارد مـي          
هاي مورد نياز براي توسـعه كـشور و ترقـي و              گرايي مغاير با ويژگي     خرافه

بنـابراين داليـل مـسأله      . باشـد   تحوالت مثبت اقتـصادي و اجتمـاعي مـي        
هنگي در زمرة موضوعات اسـتراتژيك بـه شـمار          رغم ظاهر فر    خرافات علي 

هاي مشروعيت نظام ديني مرتبط بوده و در تضعيف           آيد؛ چراكه با پايه     مي
طور كـه مـانع تحقـق اهـداف درازمـدت نظـام               همان. آن مؤثر خواهد بود   
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هاي سالم و كنـشگران اجتمـاعي را تخريـب            ها و محرك    شود و انگيزه    مي
  .سازد را معطل و متوقف مي كشور و نظام ،نمايد، جامعه مي

هاي فرهنگي و اجتماعي، از چندي پيش به          بر اين مبنا، گروه پژوهش    
ها و مطالعاتي روي آورد كه به توصـيف و تبيـين ايـن                آوري پژوهش   جمع

اند و خوشبختانه موفق شد تـا تعـدادي           پديده در ايران امروز دست يازيده     
ف كشور به سـنجش      كه در سطح شهرهاي مختل     -هاي تجربي     از پژوهش 

.  را در پژوهـشنامه پـيش رو ارائـه كنـد           -اند    گرايش به خرافه اقدام نموده    
هاي تجربي بوده كه بـا هـدف          هاي ارائه شده نتيجة بررسي      عمدة پژوهش 

بنـابراين  . انـد   توصيف وضعيت گـرايش بـه خرافـه در كـشور انجـام شـده              
. كننـد    ارائه مي  گرايي در جامعه ايران     اطالعات مفيدي درباره ميزان خرافه    

چنين تعدادي از مقاالت غير تجربي و غير پيمايـشي كـه بـه بررسـي                  هم
اند نيز در ايـن پژوهـشنامه مـورد           گرايي پرداخته   مفهومي و تاريخي خرافه   

  .اند استفاده قرار گرفته
دانيم از كليه پژوهشگران محترمـي كـه بـا            در اينجا بر خود واجب مي     

انـد و بـا همـت      اين باره كوشش نمـوده شناختي در  هاي فراوان روش    دقت
انـد   هاي مبهم اين موضوع را مورد واكاوي و تحقيـق قـرار داده          خود گوشه 

همچنـين از زحمـات آقـاي جـواد شـجاعي كـه در              . سپاسگزاري نمـاييم  
انـد سپاسـگزاري      گردآوري مقـاالت ايـن مجموعـه قبـول زحمـت نمـوده            

  . كنيم مي
نظـرات     آثار، با ارائـه نقطـه      نظران ضمن مالحظه اين     اميد آنكه صاحب  

هـاي فرهنگـي ـ     خود پژوهشكده تحقيقات استراتژيك را در حوزه بررسي
  . اجتماعي ياري رسانند

هاي فرهنگي و اجتماعي پژوهشگروه 



  بررسي ميزان گرايش به خرافات در بين شهروندان تهراني
  *علي فروغي
  **رضا عسگري مقدم

  چكيده
 فرهنگ عامه، عقايـد و باورهـايي بـه          و كنار جهان، در ميان      در گوشه   

بنـدي    خورند كه از نظر تفكر مدرن در ردة عقايد خرافـي طبقـه              چشم مي 
اي كه بر اين دسـته از عقايـد متـصور             رغم بار معنايي منفي     علي. شوند  مي

است و بر پايه منطـق امـروزي، خرافـات آن دسـته از عقايـد و باورهـايي                   
توانـد   قابـل دفـاع بـوده و مـي    هستند كه بـه لحـاظ علمـي و تجربـي غير      

  . هاي تحرك يا توقف جامعه را حول موضوعي خاص فراهم آورد زمينه
به همين ترتيـب، بـه لحـاظ كاركردهـاي آشـكار و پنهـان، مثبـت و                  

اي كه اين دسته از عقايد در جوامع امروزي دارند، بحـث و بررسـي                منفي
  . يابد اي مي پيرامون آنها اهميت ويژه

                                                                                                        
  . عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي*

 . عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي**
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وهش حاضـر بـا تكيـه بـر عقايـد و باورهـاي رايـج در                 اساس، پژ   براين
فرهنگ عامه شـهروندان تهرانـي، در پـي كـشف گـستره و نفـوذ برخـي                  

هاي مرتبط با آنهـا برآمـده و بـا اسـتفاده از روش پيمايـشي، ابـزار                   زمينه
افـرادي  : ها به اين نتيجه رسيده است      پرسشنامه و توصيف و تحليل يافته     

ورزي و    يشتري بـا نـوگرايي، خردگرايـي، علـم        كه نحوه ارتباط و نزديكي ب     
تحصيالت بـاالتر، مـدت اقامـت بيـشتر در تهـران، تولـد در               (گرايي   تجربه

طـوركلي درگيـري بيـشتري بـا          و به ) تر  تر، مشاغل امروزي    شهرهاي بزرگ 
. كننـد   شرايط جامعه مدرن دارند، تمايل كمتري به عقايد خرافي پيدا مي          

 گانـه   22 كمتر از ساير منـاطق       1 منطقه   همچنين مردان كمتر از زنان و     
  .شهر تهران به عقايد خرافي گرايش دارند

  واژگان كليدي
  . ها و سودمندي عمل به باورها رنگي اجتماعي، يافته عقايد خرافي، هم
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 مقدمه

شـود و   يكي از موضوعاتي كه در حيطه اعتقادات و باورها معرفـي مـي          
 خاصي از اعتقادات است كه       تهاذهان زيادي را به خود مشغول داشته، دس       

اين دسته از عقايد، بنا بر ماهيت   . شود   از آنها ياد مي    1تحت عنوان خرافات  
هـاي موافـق و         گيري  شهودي كه دارند، همواره مورد مناقشه بوده و جهت        

  . اند مخالفي به همراه داشته
دارنـد و در حيطـه يـك          مـي     بخشي از اين باورها، جنبه محلـي و قـو         

 .المللـي دارنـد    شوند و برخي ديگر جنبه بين       مي   خاص شناخته    جغرافياي
هـا    هـا و ملـت       تقريباً در اكثر فرهنگ    13به عنوان مثال، نحس بودن عدد       

. شايع است و به نحو غير قابل باوري در بين مردم اشاعه پيدا كرده اسـت               
آنچه مسلم است بخش عظيمي از فرهنگ عامه به اين مفاهيم اختـصاص             

طـوركلي    هاي بنيادين انديشيدن و احـساس كـردن و بـه               شيوه داشته و با  
  . ها به محيط پيوند تنگاتنگي دارد نحوه پاسخگويي انسان

نكته حائز اهميت در مورد خرافات اين اسـت كـه بـه واسـطه ارتبـاط             
احـساسي اقـوام و احـساسي       ) زيرسـاخت (گونه عقايد با صـور زيـرين          اين

اند كه تقريباً هيچ گونه        كسب نموده  امنيت دروني، چنان ارزش و اعتباري     
تمايل به خرافات   : معتقد است » ديويد هيوم « .پذيرند  نميباور متضادي را    

نكته اصـلي اينجاسـت كـه خرافـات بخـش           . توان از بين برد     را هرگز نمي  
مـي   ناپذير آن دسته از سازوكارهاي انسان است كـه بـدون آنهـا آد               جدايي

  . قادر به ادامه حيات نيست 

                                                                                                        
1. superstitious 
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ابراين، با توجه به اهميت و كاركردهاي آشكار و پنهاني كه اين قسم        بن
بـر پژوهـشگران و      از فرهنگ در رشد، تحرك يا توقف جوامع بشري دارد،         

محققان است كه انواع و اقسام عقايد خرافي رايج در بـين عامـه مـردم را                 
هاي مثبت و منفي اين پديـده را مـورد بررسـي و                 شناسايي كرده و جنبه   

ويـژه اينكـه امـروزه خرافـات نـه تنهـا بـه                بـه . زيه و تحليل قرار دهند    تج
هاي سنتي زندگي افراد، بلكه به حوزه نوين زندگي نيز رسوخ كـرده                 حوزه

 نـسبت بـه      و در زير نقاب به ظاهر فردگراي جامعه نوين، اشتياق گسترده          
 . هاي تخيلي و اسرارآميز فزوني يافته است  پديده

   تعريف خرافه-1
. به معني چيـدن ميـوه اسـت       » خرف«اي عربي و ريشه آن        رافه واژه خ

اي فاسـد و رأي       خرفه با ضم حرف خ به معني حكايت، قصه و يـا عقيـده             
هـا در تعريـف كلمـه      در واژه نامـه   . باطل است كه جمع آن خرافات اسـت       

اساس كـه بـا عقـل، منطـق و واقعيـت                اعتقادات بي «: خرافات آمده است  
پيروي از عقايد   : پرستي نيز عبارت است از      خرافه. »اشدسازگاري نداشته ب  

اي كـه فـرد خرافـي     اساس كه با درجه فرهنگ و دانش جامعـه    باطل و بي  
  ).1: 1382مولوي گنجه، (متعلق به آن است هيچ تناسبي نداشته باشد 

همچنين از خرافات در كتب مختلف به معناي حـديث باطـل، سـخن              
فـروتن،   (  اي  ، سخن موهوم و افـسانه     )1001 : 1365عميد،  (بيهوده و ياوه    

هـا و     ها، تـرس از ناشـناخته       ها و معلول    ، درك نادرست علت   )802: 1300
صـدري،  (اعتقاد افراطي به تأثير عوامل مـاوراء الطبيعـه در زنـدگي بـشر               

يـاد  ) فرهنـگ آكـسفورد  (اسـاس    و هر نـوع عقيـده نـامعقول و بـي      ) 413
  . شود مي
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هاي پژوهشي مختلـف تعـاريف متفـاوتي از           بر همين اساس، در كتاب    
اي از ايـن تعـاريف اشـاره         خرافات ارائه شده است كـه در ادامـه بـه پـاره            

  :  شود مي 
  : كند گونه تعريف مي جاهودا خرافات را اين

هر نوع عقيده يا عمل نامعقول و وحشت غيرمنطقي يا ترس از يـك              «
 پايه آن ترس يا جهـل       چيز ناشناخته و مرموز، خيالي، ترديد يا عادتي كه        

 ). 5: 1371جاهودا، (» شود باشد، خرافه ناميده مي

. دهـد    از خرافات يك تعريف عملياتي ارائه مـي        1»رابرت اينگرسول «
 : به نظر وي، خرافات عبارت است از

 هايي كه شواهد تجربي براي آن موجود نباشد؛   اعتقاد به پديده 

  تخمين يك راز به وسيله راز ديگر؛ 

 شود؛  مي د به اينكه جهان به وسيله شانس و هوس هدايت اعتقا 

  ارائه افكار، تمايالت و مقاصد با اشاره به طبيعت اوليه آنها؛ 

 ها است؛  اعتقاد به اينكه ذهن قادر به كنترل پديده 

                  اعتقاد به اينكه نيروها خـارج از ذات خـود هـستند و يـا ذات از
 نيروهاي خود بيرون است؛

 ء الطبيعه؛ اعتقاد به ماورا 

 گويي   اعتقاده به معجزه، سحر، طلسم و غيب)Ingersoll, 2002: 

12 .( 

زعم وي، اساس خرافه بـر نـاداني اسـتوار اسـت، و زيرسـاخت آن و                   به
  . عقيده و منزلگاه آن اميدهاي واهي است

                                                                                                        
1. Robert Ingersoll 
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دهد، مبناي بسياري از تعاريف       تعريفي كه اينگرسول از خرافه ارائه مي      
آنچه بر اعتبار اين تعريف     . حوزه اعتقادات خرافي است   ديگر ارائه شده در     

نظران قرار رفت وسعت تعريـف و        افزود و مبناي تعاريف بسياري از صاحب      
  . عملياتي نمودن مفهوم خرافه است

 در   خرافه يك اعتقاد غيرمعقول يا غيرعلمـي      «:  معتقد است  1»كوهلر«
 يا براساس تقليـد     ها در جهان است كه اين اعتقاد        مورد ايفاي نقش پديده   

بنـابراين  . گونـه همـراه اسـت       مريض) معموالً(شكل گرفته و يا با تمايالت       
  ). kohler, 2000(خرافه همواره مالزم طلسم، معجزه و جادو است 

اعتقاد دارد خرافات به قواي مرموز سحرآميزي اشاره دارد كه » تو پاره«
سط اعضاء اجتمـاع    از دنياي تخيالت ريشه گرفته، با فرهنگ آميخته و تو         

  .عنوان يك امر طبيعي پذيرفته شده است به
پردازان و متفكـران نيـز از عقايـد خرافـي تعـاريف نظـري                 ساير نظريه 

اند كه با اصطالحاتي چون جهل، غيرمنطقي و خيـالي            متعددي ارائه كرده  
آنها عمومـاً خرافـه را متـرادف بـا عقايـدي         . بودن امور خرافي همراه است    

تـوان فـرض      بـراي آن نمـي      گونه مبناي تجربي و علمـي          هيچ دانند كه    مي
گونـه تعريـف    توان ايـن  مي بندي كلي خرافه را      بنابراين در يك جمع   . نمود
  : نمود
گرفتـه حـول يـك     سلسله باورها و عقايد شكل: خرافه عبارت است از «

دانش كافي نسبت به موضـوع      ] عمدتاً[موضوع خاص در ذهن اقشاري كه       
اساس، خرافه بيشتر ناشي از جهل و ناآگـاهي انـسان دربـاره               نبراي. ندارند

                                                                                                        
1. Peter Kohler 
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. ها است و قابليت اثبات عيني و علمي ندارنـد          پيوندها و روابط علّي پديده    
  . »كرده نفوذ و گستره بيشتري دارد از اين رو، در بين اقشار كمتر تحصيل

   هاي تاريخي خرافات   زمينه-2
ها و اصرار او     ي روابط بين پديده   در طول تاريخ، استعداد بشر در برقرار      

در نسبت دادن رخدادها به علتي ديگر، همراه با ضعف دانش او نسبت بـه       
وقايع و اتفاقات، گرايشات مختلفي پديد آورده كه زيرساخت فكـري ادوار            

  . شود تاريخي بشر محسوب مي
اي سـاخته و     در گام آغازين و در دوره طفوليـت انديـشه، هـر پديـده             

نظر از درستي يا نادرسـتي، ايـن          صرف. ت خدا يا خدايان بود    پرداخته دس 
طرز تفكر از پختگي چنداني برخوردار نبود؛ زيرا بر فـرض صـحيح بـودن               

بـه عنـوان علـت      (ها   كليت قضيه و دخالت داشتن خدايان در خلق پديده        
هاي اعدادي مغفول واقـع       گيري و توجه به علت      ، سازوكارهاي شكل  )غايي

خدايگان، باد، باران، صاعقه، آفتـاب      . شد  ت غايي اكتفا مي   عل  شده و تنها به   
شان همواره بالي جـان،        داشتند و خشم     ها را در دستان خويش        پديده... و

عنـوان    رو، جادو و طلـسم بـه        ازاين. هاي اوليه بود    مال، ملك و ملك انسان    
ابزارهايي براي كمك به انسان خسته اوليه در خـدمت او قـرار گرفتنـد و                

انسان زماني به جادو  «به درستي اشاره دارد،     » مالينفسكي«گونه كه     مانه
شود كه نتواند شرايط زندگي و اتفاقات را از طريق دانش مهار              مي    متوسل  

  . »كند
گيري خرافات به     هاي تاريخي شكل      هاي اصلي و زمينه       بنابراين شالوده 

. گردد مي  ط او برهاي اوليه و عدم كنترل محيط توس جهل و ناآگاهي انسان
كند   براي راهنمايي خويش به عقل اتكا نمي  در اين شرايط است كه انسان     
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و به واسطه ميل و احتياجي كه بـه دانـستن علـت وجـود اشـياء دارد بـه           
  . شود مي احساسات و قوه تصور خود پناهنده 

از سوي ديگر، در اعصار سياه اجتماعي و سياسي، از جمله دوره غلبـه              
شـد و   گانه، زماني كه جامعه دستخوش اضطراب و درمانـدگي مـي         اقوام بي 

عنوان   يافت، گرايش به اعتقادات خرافي به       راهي براي گريز يا بهروزي نمي     
شـد؛    هاي جوامع تحت سلطه شـناخته مـي         تنها راه كاهش آالم و مصيبت     

بـود و در غيـاب اميـد    » اميـد «زيرا جامعه ذاتاً براي ادامه حيات نيازمنـد       
بنابراين، باز ايـن نتيجـه حاصـل        . شد  ه آرزوهاي واهي متوسل مي    واقعي ب 

شود كه خرافات از جهل و ناآگاهي انسان دربـاره پيونـد علّـي موجـود                مي
  . ها نشئت گرفته است بين پديده

    پيشينه پژوهش-3
در بررسي سابقة موضوع مـورد مطالعـه، مـشاهده شـد بـه جـز چنـد                  

ـ            ه تعـداد انگـشتان دو دسـت        پژوهش اسنادي و ميـداني كـه شـمار آن ب
اي درباره موضوع خرافـات در ايـران بـه انجـام            ژوهش گسترده رسد، پ   نمي

توان به پژوهش    اي از كارهاي انجام شده، مي       عنوان نمونه   به. نرسيده است 
بررسـي مـصاديق بـارز عوامـل و علـل بـروز و              «با عنوان   » مسعود سپهر «
، در سـال    » تحجـر فكـري    هاي مبارزه با خرافات و موهومات، جمـود و         راه

 اشاره كرد كه در سطح توصيفي به بررسي ميـزان شـيوع خرافـات               1386
تحقيق به اين نتيجه رسيده اسـت كـه در زمينـه مـسائل              . پرداخته است 

در پايـان تحقيـق نيـز پاسـخ         . ديني، خرافات زيادي در جامعه وجود دارد      
ي ارائـه   هـاي مـذهب     علماي متعدد به سؤاالت محقق پيرامون برخي خرافه       

  . شده است
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عنوان تحقيق ديگري است كه     » هاي مقابله با خرافات و موهومات      راه«
 توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسـالمي اسـتان لرسـتان             1375در سال   

هـاي موجـود مـورد        در اين تحقيـق، تعـدادي از خرافـه        . انجام شده است  
ده و در   اند و نتايج تحقيق به صورت درصـدي ارائـه شـ             بررسي قرار گرفته  

  . طور بسيار مختصر راهكارهايي ارائه شده است پايان به
در مقايسه با تحقيقات داخلي، گرايش بـه تحقيـق پيرامـون موضـوع              

. تـر اسـت     گرايي در بين محققان خارجي بيـشتر و قـديمي          خرافه و خرافه  
در تحقيقي در كه مورد تأثير خرافات بر اخـتالالت روانـي            » زب و باربارا  «

مبيا انجام داده بودند، به اين نتيجه رسيدند كـه زنـان بـسيار        در كشور كل  
بيشتر از مردان به خرافات گرايش دارند و پيـشنهاد كردنـد در مطالعـات               

 & Zebb(عنوان يك متغير اصلي در نظر گرفتـه شـود    بعدي، جنسيت به

Barbara, 2001 .(»نيـز در مـورد افكـار جـادويي و عقايـد مـاوراء       » پلتزر
آموزان   آفريقاي جنوبي تحقيقي انجام داده و به مقايسه دانش        الطبيعي در   

براساس نتايج اين تحقيق، دانشجويان كمتـر       . و دانشجويان پرداخته است   
در نمونـه آنهـا، زنـان بيـشتر از مـردان            . آموزان خرافـاتي هـستد      از دانش 

. خرافاتي بودند، ولي نتيجه به دست آمده به لحاظ آمـاري معنـادار نبـود              
بين عقايد مذهبي سنتي و داشتن افكار جادويي در اين منطقـه       همچنين  

در پژوهـشي  ). Peltzer, 2002(داري وجود داشت  رابطه ضعيف، ولي معنا
پـذيري در     ديگر، پلتزر به همراه رنر به بررسي رابطـه خرافـات بـا ريـسك              
اگرچـه در  . تصادفات در بين رانندگان تاكسي در آفريقاي جنوبي پرداخت   

اي بـين      شيوع خرافات در بين رانندگان زياد بود، ولي رابطـه          اين تحقيق، 
 & Peltzer(سن، سطح تحصيالت و تجربه رانندگان با خرافات يافت نشد 

Renner,2001 .(  
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 412 ايِ  با گرفتن نمونـه   » بينگهام«و  » گريفتس«اي ديگر،     در مطالعه 
فـي   به بررسـي عقايـد خرا      - يكي از شهرهاي انگلستان    -نفري در تينگهام  

آنها ضمن ارائه يك سري آمـار توصـيفي         .  پرداختند 1ميان بازيكنان بينگو  
در مــورد شــيوع خرافــات، بــه ايــن نتيجــه رســيدند كــه زنــان از مــردان 

 تر گرايش بيشتري به خرافات دارند       ترند؛ همچنين بازيكنان مسن     خرافاتي
(Griffiths & Bingham, 2003) .»و ديگران، خرافـات مربـوط   » بوخاري

هاي قومي مختلف در كراچـي بررسـي          مسائل بهداشتي را در بين گروه     به  
 درصـد مـردم پيرامـون       73اين محققان به اين نتيجه رسيدند كه        . كردند

مسائل بهداشتي عقايد خرافي دارند، تحصيالت با خرافات رابطه معكوسي          
داري به لحـاظ گـرايش بـه          هاي قومي مختلف تفاوت معنا     دارد، بين گروه  

جـود نـدارد و درنهايـت خرافـات بـر نگـرش مـردم بـه مـسائل                   خرافات و 
  . (Bukhari and etal, 2002)بهداشتي تأثير بسيار زيادي دارد 

   چارچوب نظري و رويكردهاي تحقيق-4

  شناسي  رويكردهاي جامعه- 4- 1
شناسـي، هـيچ    هـاي جامعـه   با مروري بر منابع موجود در مورد نظريـه  

تقيم و منـسجم بـه موضـوع خرافـات        طـور مـس     اي يافت نشد كه به      نظريه
نظـران    هـاي صـاحب    البتـه در بـسياري از آثـار و ديـدگاه          . پرداخته باشـد  

نكتـه قابـل   . توان اظهارنظرهايي را در اين مورد شناسايي كرد مختلف، مي 
نظـران در تحليـل ايـن         توجه در واكاوي اين نظرات اين است كه صـاحب         

                                                                                                        
1. Bingo Players 



  19هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

در . انـد   گرايي تأكيـد كـرده      افهمفهوم بيشتر بر نوگرايي در نقطه مقابل خر       
  . شود ادامه شرحي از اين موارد آورده مي

عقيده قديمي  . نوگرايي تفاوت عمده انسان سنتي و انسان مدرن است        
طــوركلي در  بــه«: ايــن اســت» لــوئي بــرول«حــال قابــل قبــول  و درعــين

هاي سنتي، جو فكري عاطفي، شاعرانه و اسـاطيري اسـت و زبـان،                جامعه
دهنـد تـا ذهـن در حـال      ي و مذهب، همه دست به دست مي فرهنگ قوم 

رشد فرد را چنان شكل دهند كه پذيراي تـداوم چيـزي باشـد كـه آن را                  
زيرا خود و جهان خارج هرگز به صـورت         : نامند  مي» خرافات«طور كلي     به

شـوند، در نتيجـه مفـاهيم رمـزي ـ جـادويي در        كامل از هم تفكيك نمي
اما در جوامع علمـي كـه       . دهد  و فرمان مي  سراسر زندگي شخص بر تفكر ا     

شود و به جدا  گرايي تكيه دارد، انديشه اوليه كنار گذاشته و نفي مي  برخرد
كنـد    بينـي عينـي كمـك مـي         شدن خود از محيط و تشكيل يـك جهـان         

  ). 184: جاهودا، پيشين(
 در جامعه پيشرفته   تحول فرهنگي « نيز در كتاب     1»رونالد اينگلهارت «

كند در جوامع كشاورزي، گذران زندگيِ بخش وسيعي          ن مي  اذعا »صنعتي
از مردم از طريق كشاورزي و وابسته به عناصري بـود كـه منـشأ آسـماني             

وهـواي خـوب، رهـايي از         شخص بـراي آب   . داشت مانند خورشيد و باران    
ولـي در جامعـه صـنعتي، توليـد         . كـرد   بيماري يا آسيب حشرات دعا مـي      

يطي كـه توسـط انـسان سـاخته شـده بـود             طور روزافزون به داخل مح      به
 او نور و    -شخص در انتظار طلوع خورشيد و تغيير فصل نبود        . كشانده شد 

هايي بود كـه      گرما داشت و براي داشتن محصول خوب، وابسته به ماشين         

                                                                                                        
1. R. Ingelhart 
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كرد، حتـي بـا كـشف          دعا نمي  -شد  با ابتكار انسان طراحي و نگهداري مي      
ها، مجـازات الهـي بـه حـساب           ماريها، ديگر بي    ها و آنتي بيوتيك     ميكروب

  ). 204: 1373اينگلهارت، (آمدند و آنها در كنترل انسان بودند  نمي
نقطه آغـاز تجـدد و نـو شـدن را در             ،»اسميت« به همراه    1»اينكلس«

كننده توسعه اقتـصادي،      آنها انسان نوين را فراهم    . دانند  نوسازي انسان مي  
هـا و معيارهـايي را     او ويژگـي سياسي، اجتماعي و فرهنگي دانسته و براي     

آن دو عناصر محيطي را در قالب متغيرهـايي چـون شـهري             . شمرند  برمي
شدن، تعليم و تربيت، وسايل ارتباط جمعي، صنعتي شدن، سياسي شدن،  

بينند و براي معيارهاي دروني درخصوص انسان نو          مي... كار در كارخانه و     
  : دارندها و معيارهاي زير توجه  و مدرن به ويژگي

آمادگي انسان براي قبول و پذيرش تجربيات تازه و اسـتعداد          )1
  او براي ابداع و تغيير؛

برخورداري از عقايد آزاد، توجه به تنـوع عقايـد و آگـاهي از               )2
 اختالف آنها با يكديگر؛

معطوف بودن ذهن او به حال و آينـده و برخـوردار بـودن از                )3
 شناسي و نظم و انضباط؛ وقت

 ريزي و سازماندهي امور؛ برنامهتمايل داشتن به  )4

 ها و توانمندي تسلط بر محيط؛ كارآمد بودن يا داشتن ايده )5

 قابل محاسبه دانستن جهان؛ )6

 احترام به ديگران؛ )7

 اعتقاد به علم و تكنولوژي؛ )8

                                                                                                        
1. Inkeles 
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: 1377ازكيـا،   (احترام به برابـري و رعايـت حقـوق ديگـران             )9
111 .( 

ورت يـك  گيرنـد ايـن مشخـصات بـه صـ         اينكلس و اسميت نتيجه مي    
بـا بـروز يكـي از عوامـل نـوگرايي،       . شـوند   مجموعه به دنبال هم ظاهر مي     

به نظـر آنـان، انـساني كـه در          . شود  زمينه بازي ديگر عوامل نيز فراهم مي      
كند، در مقابل جوامع نـوگرا، محكـوم بـه جمـود             جوامع سنتي زندگي مي   

فكري، فاقـد روحيـه سـودمندانه، اسـير سرنوشـت، هراسـان از نـوآوري،                
. اعتماد و ناآشنا به جهان خارج و به شدت وابسته به اقتدار سنتي است               بي

او منفعل، فاقد همت بلندپروازانه و ناتوان در جهت تغيير سرنوشت اسـت             
 (Inkeles & Smith, 1974: 84).و بـراي آمـوزش منزلتـي قائـل نيـست      

كـه  كند و به نظر او آنهايي         اينكلس به وسايل ارتباط جمعي نيز اشاره مي       
 انـد، ديـدگاه نـوتري دارنـد         در معرض وسايل ارتباط جمعـي قـرار گرفتـه         

(Ibid) . تواند باعـث كـاهش     هايي كه گفته شد، مي      دليل ويژگي   نوگرايي به
عنوان يكي از متغيرهـا       رو، ميزان نوگرايي به     اين  گرايش به خرافات شود، از    

  . گيرد مورد بررسي تجربي قرار مي
 بـا تأكيـد بـر       -ن مكتب توسعه و نوسـازي       شناسا   از جامعه  -» راجرز«

هاي شخـصيتي افـراد، در قالـب بحـث            متغيرهاي فردي و مربوط به نظام     
هـاي نـوگرايي در ميـان روسـتاييان           خرده فرهنـگ روسـتايي بـه پـويش        

ــت ــه اس ــاره . پرداخت ــام پ ــا انج ــورد   وي ب ــي در م ــات تجرب اي از تحقيق
كه دهقانـان سرنوشـت را      گرايي در جامعه دهقاني، بر اين باور است           تقدير

ازآنجاكـه  . داننـد   هاي خود مـي     قدرت مطلقه در تعيين بدبختي و موفقيت      
منظـور بـاال بـردن سـطح زنـدگي          دهقان معتقد است ستيز با طبيعت بـه       

اش موفقيتي در زندگي به       رو هر زمان خود و يا همسايه        دشوار است، ازاين  
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. دانـد   عدالطبيعـه مـي   دست آوردند، اين امر را ناشي از مداخلـه قـواي ماب           
  دهقانان در مـورد كنتـرل حـوادث آتـي داراي وجهـه            : راجرز معتقد است  
ارادگـي، بـدگماني، تـسليم، بردبـاري، نـرمش و گريـز               نظرهايي نظير بـي   

گيرد روحيـه تقـديرگرايي يكـي از عـواملي            او در پايان نتيجه مي    . هستند
رفيعـي،  (شود    است كه مانع پذيرش نوسازي و تغيير در ميان دهقانان مي          

به نظر او، افرادي كه خيلي زود تغييـر يـا رويـه جديـدي را                ). 35: 1382
تــر، داراي پايگــاه اجتمــاعي بــاالتر و نيــز  پذيرنــد از ســايرين جــوان مــي

  . ثروتمندتر هستند
بـه بررسـي ميـزان رواج    » فوايد سواد «عنوان     در كتابي با     1»هوگارت«

دهـد چگونـه      وي توضيح مـي   . خرافات در بين طبقه كارگر پرداخته است      
شانسي، رؤياها و سالمتي، در همه زواياي زنـدگي مـا    خرافاتي نظير خوش 

خندنـد و   اند، با وجود اينكه افراد طبقه كارگر به خرافـات مـي         رسوخ كرده 
روند كه در     دانند، اما به راهي مي      خود را از داشتن چنين عقايدي مبرّا مي       

رسـد    جموع به ايـن نتيجـه مـي       وي در م  . همان نقشه مشخص شده است    
افراد طبقه كارگر به اين علت كه سواد كمتري دارند، براي مدت بيشتري             

  ).241: جاهودا، پيشين(آورند  به خرافات روي مي
هاي زندگي را تحت تأثير قـرار   پرواضح است نوگرايي بسياري از عرصه   

شي كه اصـطالحاتي همچـون نوانديـ        جايي  دهد، از جمله عرصه دين؛ تا       مي
فرد نوانديش در هرچه مبناي عقالنـي نداشـته         . ديني را پديد آورده است    

نگرد، اما فرد غيرنوانديش بدون كمترين مقاومـت،          باشد با ديده ترديد مي    
بنـابراين نـوع    . پـذيرد   بسياري از امور را فارغ از هرگونه پايه عقالنـي مـي           

                                                                                                        
1. R. Hogart 
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. رايي مـؤثر اسـت    گ  بر ميزان خرافه  )  غير نوانديشانه  -نوانديشانه  (دينداري  
نوع دينداري به نوبـه خـود متـأثر از متغيرهـايي همچـون سـن، جـنس،                  
تحصيالت، نوگرايي، ميـزان اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط جمعـي و پايگـاه                

  .  اجتماعي است-اقتصادي 
از سوي ديگر، براساس مطالعاتي كـه بـا اسـتفاده از نظريـه معـصيت،                

گيري اجتماعي و نظريه نقش     نظريه فرويدي، نظريه محروميت، نظريه ياد     
در بسياري از كشورها صورت گرفته است مشخص شده است كه زنـان از              

  ). 25-26: 1376دواس،(ترند  مردان مذهبي
اي در اين خـصوص       كننده   نيز نقش تعيين    اقتصادي –پايگاه اجتماعي   

هاي گوناگوني همچون موقعيت طبقاتي يـا منزلـت           نظر از نام    صرف. دارند
شود، ايـن مفهـوم يـا          به پايگاه اقتصادي و اجتماعي داده مي       اجتماعي كه 

تـرين متغيرهـاي مـستقل در تحليـل           ترين و كـاربردي      يكي از مهم   1سازه
رفتارها، ايستارها، عقايد افراد و موقعيت آنها در سلسله مراتـب اجتمـاعي             

ها در رفتار قشرهاي مختلف جامعه        كه نابرابري در فرصت     گونه  همان. است
هـاي اجتمـاعي افـراد نيـز مـؤثر واقـع              گذارد، در نگـرش     بسزايي مي تأثير  
  ). 82:1370هانتينگتون،(شود  مي

: پا را از تحليل طبقاتي فراتر گـذارده و معتقـد اسـت            » كارل مانهايم «
هاي ما تنها به وسيله طبقه اجتماعي تعيين يـا مـشروط              عقايد و انديشه  «

همي باشـد، عوامـل ديگـري       از نظر او، حتي اگر طبقه، عامل م       . »شود  نمي
مانند سن، دين و قوميت در كنار آن وجود دارند كه نشانگر تعلق گروهي              

هايي كه تجربيات ما در آنها گردآوري         به گفته وي، حتي مقوله    . ما هستند 

                                                                                                        
1. constract  
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ها تفاوت    شوند نيز بر حسب مقام و منزلت اجتماعي اين گروه           و مرتب مي  
   ).51: 1383گلوور و ديگران، (پذيرند  مي

  1شناختي  رويكردهاي روان- 4- 2
دهند معموالًَ در مواقع حساس  مي شناسي خرافات نشان  مطالعات روان 

و لحظاتي كـه عـدم اعتمـاد و اطمينـان بـه آينـده وجـود دارد، مـثالً در                     
رويارويي با مسائلي همچون تولد، مـرگ، مـرض، قحطـي، فقـر، حـوادث               

آور بوده    ي بشر اضطراب  طبيعي و پيشامدهايي از اين قبيل كه هميشه برا        
انـد، خرافـات زاده       و احساس شكست و تـرس و خـشم بـه دنبـال داشـته              

اند از راه علـم و        توانسته  دليل اينكه نمي    ها به   در اين مواقع، انسان   . شود  مي  
منطق داليلي معقول براي توجيه اتفاق ارائه نمايند، به اعتقـادات خرافـي             

تشويش دروني رها شـده و تـسكين        اند تا از اضطراب و        گرايش پيدا كرده  
  ).18: 13داويديان و ساعدي، ( خاطر پيدا كنند

براساس اين ديدگاه، بشر همواره براي فـائق آمـدن بـر تـرس درونـي                
خويش و ارائه راهكار مناسب در مقابل ناآگـاهي خـود، دسـت بـه اعمـال                 

  . زند مي خرافي 

 شناسان  روانروابط علّي گرايش به خرافات از منظر: 1نمودار شماره 

 

                                                                                                        
هرچند در اين پژوهش ما تنها به ميزان شيوع باورهاي خرافي اكتفا نموده و كمتر به واكاوي                 . 1

پردازيم، اما براي كمك به مطالعات بيشتر در اين زمينـه             هاي شيوع اين دسته از عقايد مي        علت
ـ        )كه بسيار هم مورد نياز است     ( طـور مختـصر و مجمـل مـورد           ه، ادبيات نظري اين موضـوع را ب

  .دهيم بررسي قرار مي
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پردازاني است كه اسـاس نظريـه خـود را بـر              از جمله نظريه  » اسكينر«

وي معتقد است كه هر گاه بين پاسـخ و          . اصل تقويت رفتار بنا نهاده است     
كننده پيوندي تصادفي وجود داشته باشد، رفتار حاصـل           ظهور يك تقويت  
يـا عقيـده زمـاني در فـرد         زعم اسكينر، رفتـار       به  . ناميم  مي  را رفتار خرافي    

طـورعيني   طور مكرر يك حادثـه يـا تجربـه را بـه        شود كه فرد به     مي  ايجاد  
كند و در اين صورت اين تجربه منتهي به اعتقاد بـه آن پديـده                 مي  تجربه  

  . شود  مي 

نمودار علّي گرايش به خرافات از نظر اسكينر و مكتب : 2نمودار شماره 
 رفتارگرايي

  
  
  
  

شناختي آن است كه اهميت فرايندهاي         اين نظريات روان   ايراد اساسي 
خصوص تأثير ديگران را در فرايند گرايش به خرافات مدنظر          اجتماعي و به  

شناسـي اجتمـاعي تـالش        اند؛ برخي ديگر از نظريات حوزه روان        قرار نداده 

 نقص علم و منطق

  

 اي روشن  يا فقدان آيندهعدم اطمينان به آينده

  گرايش به خرافات

پيوند تصادفي بين پاسخ و ظهور يك
هاي  مكانيسمو عدم توجه به كننده  تقويت

  بينابيني علّي
گرايش به 
  خرافات
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اند در اين معادله عوامل ديگري را مورد بررسي قـرار دهنـد كـه در                  نموده
اين نظريات هر كدام تـالش      . شود  دادي از اين نظريات اشاره مي     زير به تع  

اند تا از منظري خاص به پديده خرافات بنگرند و آن را مورد تبيـين                 كرده
  :  قرار دهند علّي و علمي

  شناختي اجتماعي  رويكردهاي روان- 4- 3
هـاي   گرايي موجـود در نظريـه      شناسان اجتماعي با انتقاد از تقليل       روان

را در  . . . ختي، عواملي چون فرايندهاي اجتماعي، ديگران مهـم و        شنا  روان
. انـد  هاي خود لحاظ كرده و رويكرد ديگري را پيشِ روي ما گـشوده       نظريه

 كه يكـي از نظريـات مطـرح در حـوزه      1از منظر نظريه يادگيري اجتماعي    
آلبـرت  «هاي اصلي آن مبتني بر آثار     شناسي اجتماعي است و فرضيه      روان

هاي خرافي، فرهنـگ حـاكم بـر            باشد، علت رفتارها و انديشه       مي 2»بندورا
. دهـد   ها را تحت تأثير قـرار مـي         جامعه است كه با نفوذ و اثر بر فرد، نسل         

هاي فرهنگي و عادات اجتماعي كه رنگ و بوي  بدين ترتيب، برخي ويژگي
هـا و تـصورات         عنوان متغيرهاي محيطـي، افكـار، انديـشه         خرافي دارند به  

عنوان يك عامل بسط خرافـه        كنند و فرد نيز به      مي  في را در فرد ايجاد      خرا
  . گذارد مي در محيط بر افراد ديگر اثر 

 بـه بعـضي ابعـاد رفتـاري سـعي در            3به زعم بندورا، افراد در اثر توجه      
 نقش 2نمايند و درنهايت انگيزه مي  رفتار ياد شده 1توليد  و سپس باز4حفظ

  . نه داردبسيار حياتي در اين زمي
                                                                                                        
1. Social Learning Theory 
2. Albert Bandura 
3. Attention 
4. Retention 
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پيروان اين نظريه اعتقاد دارند رفتار از طريق مشاهده رفتار ديگـران و             
ــانه  ــصوص رس ــه خ ــيط   ب ــا و مح ــق    ه ــده و از طري ــاد ش ــرد ايج در ف

 به دست آوردن پـاداش مـالي و         3هايي چون تقليل اضطراب،       كننده  تقويت
 تقويـت   6 و يا اكتساب عزت نفس     5 به دست آوردن تحسين ديگران     4پولي،
  . ودش مي

  نمودار علّي گرايش به خرافات از نظر بندورا: 3نمودار شماره 
  
  
  
  
  
 

نظريه ديگري كه در تبيين گرايش بـه باورهـاي خرافـي وجـود دارد،               
براساس اين نظريـه، خرافـات ريـشه در         .  است 7شكلي اجتماعي   نظريه هم 

ويـژه از سـوي       دارد كه از جانب گروه يا يك اجتماع و به           اعمال فشارهايي   
آيد و در نتيجة اين فشار، افـراد     مي  گروه مرجع و ديگران مهم بر فرد وارد         

                                                                                                        
1. Reproduction 
2. Motivation 
3. Reduction of tension 
4. Gaining financial reward 
5. Gaining the praise of others 
6. Building self-steem 
7. Social Conformity Theory 

 حفظ،توجه
 و بازتوليد

گرايش به 
 خرافات

تقليل
توجهپاداش  اضطراب

ديگران
اكتساب 
 عزت نفس
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دانند تار در رفتار و عقايد خود تغييراتـي ايجـاد كننـد و                مي  خود را ملزم    
  . خود را با جمع هماهنگ سازند

رنگي   بنابراين برطبق اين نظريه، بسط خرافات در اجتماع يك نوع هم          
فراد براي احراز توانايي ورود به جماعـت و       شود كه ا    مي  اجتماعي محسوب   

  . زنند مي مورد قبول واقع شدن به آن دست 

شكلي  نمودار علّي گرايش به خرافات از منظر هم: 4نمودار شماره 
 اجتماعي

  
  
  
  
  
  
  
  

 شناسي خرافات  گونه-5

  :   انواع خرافه عبارتند از1از نظر دايره المعارف بريتانيكا
  ي واقعي؛ـ عبادت ناشايست خدا1
  ـ بت پرستي؛2
  گيري؛ ـ فال3

                                                                                                        
1. Encyclopedia of Britannica 

نواييمشكلي و ههم
  اجتماعي

گرايش به 
  خرافات

نياز به احترام
  اجتماعي

فشار گروه
  عمرج

احساس عدم
  امنيت

كاهش عزت
  نفس
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  ).جادو و جنبل(ـ عقايد باطلي 4
بنـدي خرافـات، بـه صـورت          المعارف پس از طبقـه     همچنين اين دايره  

بينـي، تفـأل بـه هـوا،          طالع: داند از   جزئي انواع ديگر خرافات را عبارت مي      
بيني، تفأل به وسيله آينه، تفأل به وسيله نمـك،            گويي يا كف   طلسم، غيب 

گيري با ورق، رمل و اسطرالب، تفأل به وسيله آب، پرستش خورشيد،              فال
گويي، احضار مردگان،     پرستي، غيب   پرستي، شيطان   ماه، ستارگان و حيوان   

   .گرايي و پيشگويي از طريق خواب، طلسم عشق، جادو و جنبل روح
بندي ديگري كه در مـورد انـواع خرافـات انجـام گرفتـه اسـت،                  دسته

او در مقالـه خـويش پـس از تعريـف           . است  ر يوسف فضايي    مربوط به دكت  
  : كند مي خرافات و اوهام، خرافات را به شش دسته تقسيم 

  ؛ گويي و پيشگويي حوادث آينده ـ فال1
  ؛ گيري و ارتباط  جن-2
  ؛ بيني و دعانويسي بيني، فال  طالع-3
   توسل به جادو، طلسم و تعويذ؛-4
 ؛  عقيده به حاكميت سرنوشت-5

  .   عقيده به بخت، شانس و قسمت-6
 نكته اينجا است كه نفس اجنّه و وجود آن          2در ارتباط با مورد شماره      

 تأييد شده اسـت و حتـي بـسياري از            مي  در بسياري از متون و كتب اسال      
باشند؛ امـا ايـن مـسئله بـا           مي  جديد نيز مؤيد وجود آنها        هاي علمي       يافته

كـارگيري   ايي كه عوام در مواد تسخير يا به  برداري از آن و ادعاه      نحوه بهره 
بنابراين منظور ما بررسـي وجـود يـا عـدم           . نمايند، متفاوت است    مي  اجنّه  

وجود آنها نيست، بلكه آنچه در اين تحقيـق مـورد بررسـي قـرار خواهـد                 
  . گرفت، ادعاهاي افرادي است كه مدعي تسخير روح و جن هستند
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 نوع خرافه در بين جوامع رايـج        منصور نيك پناه نيز معتقد است چهار      
  : است
پرسـتش درخـت،    (اعتقـاد بـه ارواح      :  عنوان جهان بيني     خرافات به  -1

ــن    ــسم از اي ــسم و آنيمي ــه فتيشي ــان، ك ــات، ارواح نياك ــه، حيوان رودخان
  ؛)اند دسته
شانسي، بدشانسي، به تخته زدن، طلـسم،         خوش:   خرافات اجتماعي  -2

  ؛. . . عطسه زدن وتعويذ، آينه شكستن، جاهاي مراد، 
  گويي؛ زده، پيشگويي و فال هاي جن  اشباح، خانه:  هاي غيبي   تجربه-3
تـصور شخـصي در مـورد سـعد و نحـس بـودن        :   خرافات شخـصي   -4
  ....ها و ها، روزها، مكان رنگ

هايي كه تاكنون در مورد انواع خرافات انجام گرفتـه اسـت                بندي  طبقه
 قابل توجه هستند، امـا بعـضي از آنهـا           هركدام در نوع خود بسيار جالب و      

انـد؛ لـذا بـا        اصول اوليه جامعيت و مانعيت را كمتر مورد توجـه قـرار داده            
هـاي مـشترك        بندهاي انجـام گرفتـه و بررسـي زمينـه          نظر به طبقه    امعان

بندي زير كه بيشتر براساس گـرايش بـه خرافـات             اعتقادات خرافي، طبقه  
بندي خرافات، به چهار      راساس اين تقسيم  ب. شود  انجام شده است، ارائه مي    

  : شود دسته تقسيم مي
 اعتقاد به نيروهايي كه در طبيعت هستند؛ اين دسته از خرافات به             -1

كننـد و در واقـع بيـشتر          مـي   ها اشـاره      ابعاد ماوراء الطبيعي زندگي انسان    
در اين طبقه، خرافاتي چون احضار و ارتباط با ارواح، . حالت شهودي دارند

  . گيرد حضار و ارتباط با اجنه و جادوگري قرار ميا
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؛ دسـته ديگـر از خرافـات        )پيـشگويي (بينـي حـوادث آينـده          پيش -2
بينـي حـوادث آينـده دارنـد و مـواردي چـون               ماهيت پيـشگويي و پـيش     

  . بيني از اين نوع هستند بيني و كف گيري، طالع فال
منظـور دور      دور كردن بال و مصيبت؛ برخي ديگـر از خرافـات بـه             -3

 مـار، اسـفند     كردن مهره مانند آويزان   . گيرد  مي  كردن بال و مصيبت انجام      
  . دودكردن و تخم مرغ شكستن

ها و نيازها؛ دسته ديگر از انواع خرافات نـاظر              يابي به خواسته     دست -4
گيرنـد تـا دخـل و     مي بر اين باور هستند كه خرافات در خدمت افراد قرار         

وجود آورنـد و ايـن دخـل و تـصرف معمـوالً بـراي               تصرفي در پديدها به     
اين طبقه، مواردي چـون     . رود  مي  اي از بشر به كار        برآوردن نياز يا خواسته   

هاي العالج و چيزخـور كـردن افـراد را شـامل                افسونگري، درمان بيماري  
 . شود مي

گرايي و استراتژي     هاي موجود و پيشِ روي سنجش خرافه         چالش -6
  تحقيق در قبال آن

گرايي ذكر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه             در ارتباط با خرافه و خرافه     
بـه  (خرافه هميشه از ديد ناظر خارجي كه علم به روابط بين پديـده دارد               

بر اين اسـاس،    . يابد  ، معنا مي  )اين مفهوم كه روابط بين پديده علمي است       
شيوه رايج حل يا توضيح مسئله در يك پارادايم خـاص يـا يـك گفتمـان                 

خرافـه آن  . آيـد  گرايي به حساب نمـي   به هيچ عنوان خرافه يا خرافه  حاكم
هاي حاكم بر گفتمان،      يابد كه از خارج گفتمان و فراروايت        هنگام معنا مي  

از زاويه و منظر گفتماني ديگر و پارادايمي متفاوت به آن نظر كنـيم و بـه     
ح يا  به بيان ديگر، مدعي آن شويم كه شيوه توضي        . آن نسبت خرافه دهيم   
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علت اينكـه در تعريـف از   . حل مسئله طرف مقابل برمبناي واقعيت نيست    
هـا و قـضاياي خرافـي     خرافه بر غيراثباتي بودن و غيرعلمـي بـودن گـزاره       

شود، اين است كه گفتمان و پارادايم حاكم، گفتمان علمـي و از               تأكيد مي 
تجربـي  هاي غيراثبـاتي و   بر همين اساس، كليه گزاره. نوع اثباتي آن است 

  . شوند خرافه از نوع منفي ارزيابي مي
گرايي  منظور سنجش ميزان خرافه  با ذكر اين نكته كه تحقيق حاضر به       

هاي موجود و     نظر به چالش    در بين مردم تدارك ديده شده است، با دقت          
پرهيز از اختالط مفهوم خرافه با مفاهيمي چون سـنت، ديـن و حقيقـت،               

درباره عقايد رايج و انتخـاب خرافـه از         همچنين پرهيز از قضاوت شخصي      
منظور توصيف وضعيت موجود از بـين راهكارهـاي مختلـف،             بين آنها و به   

در ايـن روش چنـدين نكتـه نظـري و           . راهكار تجربي انتخاب شده اسـت     
  :  روشي مورد توجه قرار گرفته است كه اين نكات عبارتند از

فات، آن نوع عقايـدي      بعد از مطالعه مفصل ادبيات نظريِ انواع خرا        -1
شـوند كـه داراي معيـار تـواتر و نـوعي اعتبـار                عنوان خرافه انتخاب مي     به

به عبارت ديگر، متون زيادي به خرافه بودن اين نوع عقايد           .  باشند 1صوري
  . و باورها اذعان داشته باشد

 در اين تحقيق، ارزيابي پاسخگو از خرافـي بـودن يـا نبـودن يـك                 -2
  . يز عقايد حقيقي و عقايد خرافي از يكديگر بودندعقيده، مالك عمده تم

 در اين روش پاسخگو نخست نظـر خـود را از واقعيـت داشـتن يـا                  -3
، سـپس  )جـزء ارزيـابي نگـرش   (دارد  مـي  نداشتن عقايد مطرح شده ابـراز   

                                                                                                        
هـا شـاخص        اعتباري كه تعداد زيادي از انديشمندان اذعان دارند معتقدنـد ايـن نـوع معـرف               . 1

  .گرايي هستند سنجش خرافه
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جزء تمايل بـه عمـل      (نمايد    ميزان تمايل خود به رفتار خرافي را بيان مي        
بودن يا نبودن نوع رفتـار ابـراز شـده مـورد            مند    و درنهايت نتيجه  ) نگرش

  . گيرد مي ارزيابي قرار 
نخست اينكه بر آراء و عقايـد مـردم در          : اين روش چندين مزيت دارد    

كند و ديگر اينكه مانع دخالت نظر محقق در خرافي            مي  مورد باورها تكيه    
بنـابراين تحقيـق حاضـر سـعي        . شود  عقيده مي / بودن يا نبودن يك رفتار    

گرايـي مـردم     است با راهكارهاي متفاوت بـه بررسـي ميـزان خرافـه          كرده
هـاي موجـود و       دليل چـالش    باشد، اين است كه به      آنچه واضح مي  . بپردازد

شناسي انـواع خرافـه در جامعـه بايـد در             عدم وجود ادبيات نظري و ريشه     
  . تعميم نتايج احتياط شود

   روش پژوهش-7
ه و از ابزار پرسشنامه براي      پژوهش حاضر به روش پيمايشي انجام شد      

  . ها بهره جسته است گردآوري داده
جامعه آماري اين تحقيق كليه شهروندان تهراني هستند كه از تعـداد            

اي   مرحلـه   اي چنـد       نفري به شيوه خوشـه     1017كل جامعه آماري نمونه     
  . انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند

 اسـتفاده شـد كـه       Spss11/5افـزار     ها از نرم    براي تجزيه و تحليل داده    
 1هاي توصيفي و استنباطي چـون جـداول دو بعـدي،            بنابر ضرورت از آمار   
  .  استفاده شده است3ها  و مقايسه ميانگين2ضرايب همبستگي،

                                                                                                        
1. Cross tables 
2. Pearson Correlation 
3. Compare Mean 
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  ها   يافته-8

  ) ها توصيف يافته(هاي توصيفي   يافته- 8- 1

   سيماي پاسخگويان-1-1-8
 درصد از افـراد     4/49 مشخص است،    1كه در جدول شماره       گونه  همان

 درصد ديگر را مردان به خود اختصاص 1/50وارد شده در نمونه را زنان و       
از .  درصد متأهـل هـستند     4/67 درصد مجرد و     6/32از اين ميان    . اند داده

 درصـد بيـشترين فراوانـي را دارا         1/60هـا، بـا       ميان اقوام مختلـف فـارس     
ز نظر فراوانـي در رتبـه        درصد ا  9/28ها با     ها ترك  پس از فارس  . باشند  مي

  . دوم جاي دارند

  ايِ كيفي  توزيع فراواني درصدي متغيرهاي زمينه: 1جدول شماره 
 متغيرها  جنسيتوضعيت تأهل  قوميت  محل تولد

ساير  تهران  شهرستان
 ها مقوله  زن  مرد مجردمتأهل فارس  ترك  اقوام

7/37  
 روستا شهر

4/726/27 
درصد 9/49 1/50 4/676/32 1/60 9/28 1/11 6/32

  يفراوان

 سـال   29 سال، مدت اقامت در تهران       35ميانگين سني افراد پاسخگو     
  . سال است2/11و ميانگين تحصيالت پاسخگويان نيز 
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  آگاهي مردم در مورد باورهاي خرافي-2-1-8

به بيان ديگر، تا موضـوعي      . هسته مركزي نگرش، موضوع نگرش است     
گيرد و همين ارتبـاط،        باشد، نگرشي پيرامون آن شكل نمي      وجود نداشته 

سؤال آغازين تحقيق حاضر در پي كشف آگاهي مردم از وجـود باورهـاي              
برخـي  «: بدين منظور ورود به بحث بـا ايـن سـؤال آغـاز شـد            . خرافي بود 

اي از مردم انجام دادن آن  باورها و عقايد در بين مردم وجود دارند كه عده
. داننـد   نند و بعـضي ديگـر انجـام آن را خيلـي خـوب نمـي               دا  مي  را خوب   

زخم اسپند دود كـردن       عنوان مثال بعضي افراد براي جلوگيري از چشم         به
» ايـد؟   شما تا به حال در مورد اين عقايد چيزي شـنيده          . دانند  مي  را مفيد   

 درصد از افراد مورد مطالعه در اين زمينـه اظهـار       9/3دهد    مي  نتايج نشان   
 درصــد از افــراد اظهــار 9/3نظــر از اينكــه  صــرف. انــد ي نمــودهاطالعــ بــي
گر، فهم نادرست از سـؤال و         شان ناشي از طرح بد سؤال پرسش        اطالعي بي

اطالعـي آنهـا از      مالك قرار دادن تنها عقيده اسـپند دود كـردن و يـا بـي              
 درصــد از 1/96: تــوان گفــت طــور قطــع مــي بــه. گونــه عقايــد اســت ايــن

مورد آگاهي داشته و حداقل يك بار در مورد اين نـوع            پاسخگويان در اين    
  .اند عقايد چيزي شنيده

توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر حسب آگاهي يا :  3جدول شماره
  عدم آگاهي از وجود باورهاي خرافي

  درصد فراواني  اطالع از وجود باورهاي خرافي
  1/96  بلي
  9/3  خير
  100  كل
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  عي يا غيرواقعي بودن برخي از عقايد رايج اظهارنظر درباره واق-3-1-8
منظور اطالع از نظر جامعه درباره عقايد خرافي رايج، از پاسـخگويان      به

خواسته شد نظر خود را درباره واقعي يا غيرواقعي بودن برخي عقايد رايج             
 ميانگين نظرات پاسخگويان درباره هر عقيده       4جدول شماره   . ابراز نمايند 
  . دهد را نشان مي

  ميانگين نظرات پاسخگويان درباره برخي عقايد رايج: 4جدول شماره 

آويزان كردن 
مهره مار براي
جلوگيري از 

  زخم چشم

گره زدن 
سبزي براي 
برآورده شدن 

  حاجت

شكستن تخم 
مرغ براي 

جلوگيري از 
  زخم چشم

صبر كردن 
پس از عطسه
براي رفع خطر

  احتمالي

اسپند دود 
كردن براي 
جلوگيري از 

  زخم چشم

آب ريختن 
پشت سر 

مسافر براي 
سالم برگشتن

  او

  باور

ميانگين  40/2  26/2  22/2  1/8  5/1  27/1
         Min=1  max=3 

شود، پاسخگويان عقيـده آب ريخـتن پـشت         كه مشاهده مي    گونه  همان
سر مسافر براي سالم برگشتن او را بيشتر از ساير عقايد منطبق با واقعيت              

بين نقاط شايد واقعيت داشـته باشـد و قطعـاً     [40/2؛ ميانگين(اند   دانسته
  ]). واقعيت دارد

   عمل به باورهاي خرافي-4-1-8
پس از اطالع از باور فرد پاسخگو، در ادامه از او سؤال شد آيا تـاكنون                

ايد يا خير و پس از نتيجه عمل نيز او مورد سـؤال           اين اعمال را انجام داده    
  . ودش واقع شد كه در زير گزارش مي

در زمينه انجام هريـك از باورهـاي مطـرح شـده فـوق، نتـايج نـشان                  
 درصـد از پاسـخگويان      5/79دهد به موازات ميانگين باورهاي جمعـي          مي  
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. اند  تاكنون عمل آب ريختن پشت سر مسافر را براي سالمت او انجام داده            
  .  خالصه شده است5درصد انجام ساير رفتارهاي خرافي در جدول شماره 

توزيع فراواني درصد پاسخگويان برحسب عمل به : 5 شماره جدول
  برخي از عقايد

آويزان كردن
مار براي مهره

جلوگيري از 
  زخم چشم

گره زدن 
سبزي براي 
برآورده شدن

  حاجت

شكستن 
مرغ براي تخم

جلوگيري از 
  زخم چشم

صبر كردن 
پس از عطسه
كردن براي 
رفع خطر 
  احتمالي

اسپند دود 
كردن براي 

ري از جلوگي
  زخم چشم

آب ريختن 
پشت سر 

مسافر براي 
سالم برگشتن

  او

  باور

درصد   5/79  5/78  6/64  1/43  8/28  6/7
مرتكبان

ميانگين ارتكاب به اعمال خرافي كه توسط فـرد متعهـد قابـل انجـام               
  . باشد  درصد مي35/50است، حدود 

   سودمندي عمل به باورها-5-1-8
هـاي   توانـد زمينـه   ك موضـوع مـي   نظر از اينكه باور داشتن به يـ         صرف

ارزيابي مثبت درباره آن موضوع را فراهم كنـد، احـساس اينكـه موضـوع،               
اي منجر بـه نتيجـه مثبـت بـراي فـرد شـده باشـد                  پديده، عمل يا حادثه   

هـاي ارزيـابي      كننـده رفتـار، زمينـه       عنوان يك پاداش و تقويت      تواند به  مي
در ايـن راسـتا، از      . باشـد مثبت و استنتاج سودمندي را به همـراه داشـته           

عمـل  (پاسخگويان خواسته شد درخصوص سودمندي باورهاي انجام شده         
  . اظهارنظر نمايند) به باور
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 درصـد از پاسـخگوياني كـه عمـل          3/92نتايج حكايت از آن دارند كه       
انـد، اعتقـاد دارنـد ايـن كـار باعـث دفـع                مرغ را انجـام داده      شكستن تخم 

اورها درصـدهاي مربـوط بـه قـرار جـدول          براي ساير ب  . شود  زخم مي   چشم
  .  هستند6شماره 

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سودمندي اعمال : 6نمودار شماره 
  انجام شده 

  مند بودن نتيجه  سودمند بودن اعمال انجام شده
  )درصد(

  84  زخم اسفند دود كردن براي جلوگيري از چشم
   7/79  زخم مار براي جلوگيري از چشم آويزان كردن مهره

   3/92  زخم مرغ براي جلوگيري از چشم شكستن تخم
   6/91  آب ريختن پشت سر مسافر براي سالم برگشتن او

   59  گره زدن سبزي براي برآورده شدن حاجات
   2/91  صبر در هنگام عطسه براي رفع خطر احتمالي

  العاده   باور، مراجعه و سودمند دانستن افراد مدعي ارائه خدمات خارق-6-1-8
تواند به آنها دست نزند، باور        دركنار باور به موضوعاتي كه فرد خود مي       

به موضوعاتي نيز رايج است كه از پيچيدگي بيـشتري برخوردارنـد و فـرد           
  ).داند خود را قادر به انجام آنها نمي(قادر به انجام آنها نيست 

ت را هـايي فرصـ   در همين راستا و براساس همين نيـاز، افـراد و گـروه     
غنيمت شمرده و با ادعاي اينكه قادر به پاسخگويي به اين نيازها هستند،             

گيرهـا،    هـا، فـال     اين دسته از افراد شامل رمال     . كنند خدماتي را عرضه مي   
در اين ارتباط، ارزيابي پاسخگويان از واقعي بودن        . هستند. . . گيرها و   جن
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رار گرفت، سپس ميزان    يا واقعي نبودن ادعاهاي اين افراد مورد سنجيده ق        
مند بـودن    مراجعه افراد مورد مطالعه اين افراد سنجش و در نهايت نتيجه          

  . يا نبودن اين مراجعه نيز از پاسخگويان پرسيده شد

واقعي و غيرواقعـي    (العاده     باور به افراد مدعي ارائه خدمات خارق       -7-1-8
  )دانستن اين ادعاها

يا غيرواقعي بودن ادعاهاي افراد     هاي مربوط به واقعي       مقايسه ميانگين 
دهد پاسخگويان بيش از هـر كـس ادعاهـاي افـسونگران را                 فوق نشان مي  
پندارند؛ هرچند نبايد ايـن نكتـه را نيـز فرامـوش كـرد كـه                  غيرواقعي مي 

گاه از متوسط به سمت واقعي دانستن ايـن افـراد             نگرش پاسخگويان هيچ  
د مورد مطالعه چندان اعتقـادي      تمايل پيدا نكرده است؛ بدين معنا كه افرا       

 نظـرات پاسـخگويان درخـصوص        ميـانگين . به افراد و ادعاهاي آنها ندارند     
هـاي مـدعي ارائـه خـدمات      ميزان واقعي يا غيرواقعـي بـودن انـواع گـروه         

  : العاده به قرار زير است خارق
كساني كه توانايي احضار و ارتباط با روح مردگان را دارند، با ميـانگين   

، 51/1كساني كه توانايي ارتباط بـا اجنـه و احـضار آنهـا را دارنـد                 ،  58/1
، 42/1كنند قادر به طلـسم و جـادو كـردن هـستند               كساني كه اظهار مي   
هاي العـالج را درمـان كننـد          توانند بيماري   كنند مي   كساني كه اظهار مي   

 درصـد، و    37/1 2گيرهـا    درصـد، فـال    37/1 1هـا   بـين    درصد، طـالع   40/1
  .  درصد21/1 3ها بين كف

                                                                                                        
  .شناسند يت فرد را ميكساني كه از طريق سيارات ابعاد دروني شخص. 1
  كنند بيني مي كه به وسيله خصوصيات و مشخصات فرد، آينده او را پيش كساني. 2
  كنند افرادي كه از طريق خطوط كف دست، فرد را شناسايي مي. 3
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   مراجعه به افراد مدعي خدمات خارق العاده-8-1-8
دهد   در زمينه وضعيت مراجعه به هر يك از افراد فوق، نتايج نشان مي            

و كمتـر از همـه بـه        )  درصد 2/17(گيرها    پاسخگويان بيش از همه به فال     
ها  بين مراجعه به طالع).  درصد8/4(اند  احضاركنندگان اجنه مراجعه نموده   

ــد6/10( ــسونگران ) درص ــد8/9(، اف ــضاركنندگان ارواح ) درص  8/8(، اح
سـتون ميـاني جـدول      . گيرها قرار دارند    بوده كه در رده بعد از فال      ) درصد

گونه اعمـال   كنندگان به مدعيان اين  توزيع فراواني درصد مراجعه 7شماره  
  . دهد را نشان مي

 و توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مراجعه: 7جدول شماره 
  العاده مند بودن مراجعه به افراد مدعي خدمات خارق نتيجه

  مراجعه  
  )درصد(

  مند بودن نتيجه
  )درصد(

  70  8/8  احضاركنندگان ارواح
  1/74  8/9  افسونگران

  7/71  8/4  احضاركنندگان اجنه
  8/83  5  جادوگران

  1/49  2/17  گيرها فال
  4/74  6/10  ها بين  طالع
  6/51  1/7  ها بين كف

  8/71  7/7  هاي العالج كنندگان بيماري ندرما

ميانگين ارتكاب به اعمال و مناسك خرافي كه توسط افراد ديگر براي            
  .  درصد بوده است8/9حدود ) مراجعه(شود  فرد معتقد انجام مي
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   سودمندي خدمات خارق العاده دريافت شده-9-1-8
ودنـد  كنندگان به احـضاركنندگان ارواح معتقـد ب          درصد از مراجعه   70

 درصد از مراجعان به افـسونگران از        1/74اين مراجعه نتيجه داشته است،      
كنندگان بـه احـضاركنندگان        درصد از مراجعه   7/71مراجعه راضي بودند،    

 درصـد از مراجعـان بـه        8/63انـد،     منـد دانـسته     اجنه كـار آنهـا را نتيجـه       
بـه  كـه      درصـد از كـساني     1/49،    جادوگران كار آنها را سـودمند دانـستند       

درصـد از   4/74اند كار آنها را با نتيجـه دانـستند،            گيرها مراجعه نموده    فال
 درصد  6/51،    ها اين مراجعه را با نتيجه قلمداد نموده         بين  مراجعان به طالع  

  ها، اين مراجعه را با نتيجه دانـسته       بين  كننده به كف    از پاسخگويان مراجعه  
هـاي    كننـدگان بيمـاري    كه نـزد درمـان       درصد از كساني   8/71و درنهايت   
بنابراين، از نظر پاسخگويان    . اند  اند، كار آنها را با نتيجه دانسته        العالج رفته 

هـا اسـت      بـين   مند بودن مراجعه، مربـوط بـه طـالع          بيشترين ميزان نتيجه  
  ).  ستون سمت چپ7جدول شماره (

   هاي عقايد ذكر شده   مقايسه ميانگين-10-1-8
بـا مقايـسه    . ر عملـي، مقايـسه اسـت      ترين خصايص كـا     يكي از اساسي  

توان ابعاد مورد مطالعه را مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار داد و رأي بـر                     مي  
دليل اهميت مقايـسه در همـه علـوم و            به. اولويت يكي و تأخر ديگري داد     

خصوص علوم اجتماعي در اين بخش ميـانگين انـواع مختلـف عقايـد و                 به
تـك گـزارش شـد، بـا يكـديگر            صـورت تـك     باورهاي خرافي كه در باال به     

 3 تـا    1الزم به ذكر است كه هر عقيده و باور خرافـي از             . شود  مقايسه مي 
  .  بيشترين نمره است3 كمترين و نمره 1گذاري شده كه نمره  نمره
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  مقايسه ميانگين عقايد: 8جدول شماره 

  ميانگين  نوع عقيده 
  )درصد(

  55/1 . نحس است13عدد 
  39/2 شانسي و بدشانسي خوش

  27/1 .شود مي ها به هم باعث دعوا   زدن ناخن
  41/1 .ها روي همديگر قرار گيرد، فرد به مسافرت خواهد رفت  اگر كفش

  21/1  .حضور دختر دم بخت بر سر سفره عقد دختر ديگر نحس است
  63/1 .شود مي افتادن قند در چاي باعث آمدن ميهمان 
  26/1 .سوت زدن در شب بديمن است

  53/1 .شود مي هاي قيچي را به هم بزنند، حتماً دعوا   تيغهاگر 
  21/1 .اگر سر بيني بخارد، حتماً به ميهماني خواهيد رفت

  29/1 .حمام كردن در بعضي روزها بديمن است
  39/1 .ها نحس هستند  ها و رنگ  بعضي از روزها، مكان

  66/1 .خاريدن كف دست نشانه پولدار شدن فرد است
  20/2 .ن در هنگام عطسه نمودنصبر كرد
  82/1 .ها پشت سر هم نشانه آمدن مهمان است  رديف شدن استكان

  32/1 .موها را نبايد در شب شانه كرد
  73/1 .نگهداري جغد در خانه نشانه شوم بودن آن است

  32/1 .خوردن پياز خام در روز جمعه خوب نيست
  40/1 .دتر برودخواهيم زو مي پاشيدن نمك در كفش مهماني كه 

  21/1 .نگاه كردن به آينه در شب بديمن است
لقمه غذا اگر در گلوي شخص گير كند، يكي از اعضاء خانواده گرسنه 

 .است

65/1  

  79/1 .اگر تفاله چاي روي آب بيايد، نشانه آمدن ميهمان است
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  34/1 .لكه سفيد روي ناخن نشانه خوشبختي است
ي به شما بدهد، طلب خيرات از اگر شخص فوت شده در خواب چيز

 . شما دارد

37/2  

اگر شخص فوت شده در خواب چيزي از شما بگيرد، از بين فاميل 
 .ميرد مي كسي 

02/2  

زني كه تازه بچه به دنيا آورده است نبايد تنها بماند، زيرا آل به 
 .برد مي آيد و او را  مي سراغش 

64/1  

  51/1 زدگي  از جنوصل كردن سنجاق به لباس براي محافظت 
رسد، مادرزنش او را دوست خواهد  مي وقتي پسري سر سفره غذا 

 .داشت

86/1  

  36/1 شود مي بچه اي كه زياد گريه كند، قطعاً خوش آواز 
خوردن ته ديگ توسط عروس و داماد باعث آمدن باران در شب 

 .شود مي عروسي 

70/1  

  63/1 .شود مي  پاشيدن آب به گربه باعث درآمدن زگيل روي دست
  31/1 .شود مي گرفتن چاقو به طرف كسي باعث كم شدن عمر شخص 

كنيـد، ميـانگين ميـزان        مـي   كـه در جـدول فـوق مالحظـه            گونه  همان
اوالً : دهـد   مـي   عقايد عنوان شده نشان     ) قبول داشتن يا نداشتن   (مقبوليت  

ر نـشان از  اند و اين امـ  تر از متوسط قرار گرفته     اكثر عقايد تاحدودي پايين   
اين دارد كه اكثريت مردم عقايد مطرح شده فوق را كمتر قبـول دارنـد و                

شانـسي و بدشانـسي، صـبر كـردن در هنگـام               عقايدي چون خـوش     ثانياً،
عطسه نمودن، اگر شخص فوت شده در خواب چيزي به شما بدهد طلـب              
خيرات از شما دارد و اگر شخص فوت شده چيزي از شـما بگيـرد از بـين       

انـد و بـه سـمت قبـول           تر از متوسط قرار گرفته      ميرد، باال   مي   كسي   فاميل
  . اند دارم، تمايل پيدا كرده
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توان هريك از باورها را يك گزاره شـرطي          هاي فوق مي   در تحليل داده  
اي بـه هـم       گونه  در نظر گرفت كه داراي حداقل دو مفهوم اصلي است و به           

هـا   جـود در هريـك از گـزاره       در نگاهي به مفـاهيم مو     . اند  پيوند داده شده  
شـود هرچـه مفـاهيم بـه سـوي مفـاهيم انـضمامي و عينـي                  مشاهده مي 

به جـز  (شود  كاسته مي) ميانگين(شوند، از ميزان باور جامعه     تر مي   نزديك
بـاالترين ارقـام    ). نـوازي اسـت     اي كه در ارتباط با مهمـان و مهمـان           گزاره

تـرين و    تـرين، غيرواقعـي    يهايي است كه انتزاع    مربوط به گزاره  ) ميانگين(
به عبارت ديگر، مفهوم اوليـه يـا        . ترين مفاهيم را در خود دارند      غيرتجربي

  . شرط گزاره خود نيز انتزاعي باشد
هاي مثبت و منفي  ها را به دو دسته گزاره از نگاهي ديگر چنانچه گزاره

م شان را باهم مقايسه كنيم، خـواهي   هاي تقسيم نماييم و ميانگين ميانگين    
) 1/39(هـاي منفـي       بيـشتر از گـزاره    ) 1/64(هاي مثبت    ديد مقدار گزاره  

ها يـا عقايـدي      اين بدان معنا است كه ميزان گرايش مردم به گزاره         . است
كنند، بيش از گرايش بـه مـوارد          كه اشارات مثبتي را در زندگي ترويج مي       

 24 و   23هـاي     تـوان بـه گـزاره       عنوان شاهدي بر مدعا مـي       به. منفي است 
اين دو گزاره در حقيقت بيان يك حقيقت از دو زاويـه اسـت،              . اشاره كرد 

  .  بيشتر است23اما گرايش به گزاره 
 يـك گزينـه خنثـي، غيرشـرطي و          2از آنجايي كه مورد شماره      : نكته

  . باشد، از دور محاسبه خارج شده است غيراجباري مي

   ها  بيني روزنامه  مطالعه ستون طالع-11-1-8
هـا توسـط پاسـخگويان،          بيني روزنامـه    طالعه ستون طالع  در خصوص م  

 درصد از افـراد مـورد مطالعـه هميـشه سـتون             2/13دهد    مي  نتايج نشان   
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هـا ايـن      درصد بعضي وقـت 3/42كنند،   مي  ها را مطالعه        بيني روزنامه   طالع
هـا را اصـالً         بيني روزنامـه     درصد ستون طالع   6/43دهند و     مي  كار را انجام    

  . كنند نميمطالعه 

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مطالعه يا عدم : 9جدول شماره 
  ها  بيني روزنامه مطالعه ستون طالع

  درصد  هاي متغير ارزش
  2/13  بلي، هميشه
  3/42  ها بلي، بعضي وقت
  6/43  خير، اصالً

  بيني در منزل و مراجعه به آن  وجود يا عدم وجود كتاب طالع-12-1-8
 نشان داده است اگر فرد در معرض چيزي          حقيقات عديده مطالعات و ت  

قرار داشته باشد، به مرور زمان تمايل و كششي به سـمت آن در فـرد بـه                  
ويژه در مباحث كنترل اجتماعي و از بين بردن   اين نظريه به  . آيد  مي  وجود  
به همين ترتيب و . هاي جرم و انحراف بسيار مفيد و مؤثر بوده است        زمينه

توان انتظار داشت گرايش بـه عقايـد         يده نهفته در اين نظريه مي     براساس ا 
بيني در منزل شدت و ضـعف   خرافي نيز با وجود يا عدم وجود كتاب طالع       

 كـسي كـه     -در اين جا تهيه كتاب طالع بينـي مـدنظر نيـست             . كند  پيدا  
 بلكه  -كتاب را تهيه كرده است، زمينه استفاده و گرايش به آن را نيز دارد             

نتايج اين تحقيق نيز گوياي     . جود و تهيه آن توسط فرد ديگر است       فرض و 
بينـي     درصد از پاسخگويان در منزل خويش كتاب طـالع         28اين است كه    

اند و ميان كساني كه در   درصد اين امكان را در اختيار نداشته72داشته و 
 درصـد بـه ايـن       22،  ) درصد 28(اند    بيني داشته   منزل خويش كتاب طالع   
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انـد،    ها مراجعه نكـرده      درصد بقيه به اين كتاب     6 مراجعه نموده و     ها  كتاب
كند و وجود كتاب طـالع بينـي در        مي  لذا نتايج نيز فرضيه فوق را حمايت        

  . منزل، احتمال استفاده از آن را نيز بيشتر كرده است

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وجود يا عدم وجود : 1نمودار شماره
  در منزل و مراجعه به آنهابيني  كتاب طالع

خير  بلي 
ــرده ام مطالعه ك

مطالعه نكـرده ام 

  
  ها  تحليل يافته- 8- 2

پس از بررسي نتـايج توصـيفي متغيرهـاي موجـود در طـرح بررسـي                
اي از نتـايج تبيينـي        اعتقادات فرهنگي شهروندان تهرانـي، در ادامـه پـاره         

  . گيرد جالب توجه در اين طرح مورد بررسي قرار مي
هاي مربوط به هر عقيده و باور مورد         دها و ميانگين  در بخش قبل درص   

يابي به يك ارزيابي كلي       منظور دست   بررسي اجمالي قرار گرفت، سپس به     
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 شد، 1گونه باورها، تمام باورها دوباره كدگذاري از ميزان اعتقاد مردم به اين
اي قطعـاً     بدين منظور در كدگذاري جديد كساني كه معتقد بودند عقيـده          

گرفتند و به كساني كـه در طـرف ديگـر           ) 3(ارد، بيشترين نمره    واقعيت د 
پس از انجام ايـن     .  داده شد  1طيف يعني قطعاً واقعيت ندارد بودند، نمره        

 شدند تا نگرش    2ها تمام عقايد و باورها با يكديگر تركيب         تغييرات در داده  
اي كه از اين تركيب حاصل شـد، در           نتيجه. كلي پاسخگويان به دست آيد    

 بـود كـه ميـانگين نگـرش كلـي          47/32 مقياس صـفر تـا صـد برابـر           يك
: تـوان گفـت   مـي  دهـد؛ لـذا    پاسخگويان به اين دسته از عقايد را نشان مي     

تـر از حـد       زياد نيست و پايين     گونه باورها در جامعه خيلي      ميزان شيوع اين  
  . متوسط و ميانه است

473210047133
471675100 .
)(

.min







Range

x

  
  ان گرايش به خرافات تأثير جنسيت بر ميز-1-2-8

هاي گفته شده براي متغير جنـسيت در مبـاني           زمينه  با توجه به پيش   
رسد اين تغيير بر ميزان اعتقاد به باورهاي خرافي تـأثير    مي  نظري، به نظر    

دهد ميانگين باورهاي خرافـي در        مي  نتايج اين تحقيق نشان     . داشته باشد 
بنـابراين ميـزان    .  اسـت  درصـد     99/76 و در بين زنان      25/73بين مردان   

 محاسـبه   Fآزمـون   . گرايش به خرافات در بين زنان بيشتر از مردان است         
، بيانگر آن است كه تفاوت      001/0 در سطح معناداري     48/13شده برابر با    
هاي زنـان و مـردان از سـر تـصادف و يـا ناشـي از خطـا در                      بين ميانگين 

                                                                                                        
1. Recode 
2. Compute 

/
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ست كه در بين سـطوح  گيري نيست، بلكه ناشي از اختالفات واقعي ا     نمونه
 گوياي 013/0 نيز با مقدار Eta2ضريب آماري . متغير جنسيت وجود دارد  

اعتقاد بـه   ( درصد متغير وابسته     1اين است كه متغير جنسيت به تنهايي        
  . كند مي را تبيين ) باورهاي خرافي

طرفه تفاوت ميانگين نمره  آزمون آناليز واريانس يك : 9جدول شماره 
  ات برحسب جنسيتگرايش به خراف

 N Mean F sig Eta2 جنسيت

 013/0 000/0 48/13 25/73 508 مرد

 99/76 505 زن

 11/75 1013 كل
 

    تأثير وضعيت تأهل بر ميزان گرايش به باورهاي خرافي-2-2-8
طرفه تفاوت ميـانگين گـرايش بـه باورهـاي            آزمون آناليز واريانس يك   

هـد كـه ميـانگين گـرايش بـه          د  مـي   خرافي براساس وضعيت تأهل، نشان      
، واريـانس بـين     45/75، در بين متأهلين     60/47خرافات در بين مجردين     

 اسـت كـه در سـطح        606/0 رابطه، برابـر بـا       Fو آزمون       77/161گروهي  
رغم وجود تفاوت بين      علي: توان گفت   مي  بنابراين  . باشد  دار نمي    معنا 05/0

دين و متـأهلين، ايـن      ميانگين گرايش به باورهـاي خرافـي در بـين مجـر           
براين اسـاس   . دار فرض نمود   اي نيست كه بتوان آن را معنا       تفاوت به گونه  

تفاوتي بين گرايش به خرافات در بين مجردين و متـأهلين           : توان گفت   مي  
  . وجود ندارد
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آزمون آناليز واريانس يك طرفه تفاوت ميانگين نمره : 10جدول شماره
  أهلگرايش به خرافات بر حسب وضعيت ت

 N Mean جنسيت
Std. 

Deviation 
F Sig Eta2 

 001/0 437/0 606/0 35/14 60/74 326 مجرد

 22/17 45/75 674 متأهل

 34/16 17/75 1000  كل
 

   تأثير رابطه بين ميزان درآمد بر ميزان گرايش به خرافات-3-2-8
دهـد    مـي   جدول ضريب همبستگي حاصل ارتباط اين دو متغير نشان          

گرايـي   شود، ميزان خرافه    مي   ميزان درآمد پاسخگويان افزوده      كه هرچه بر  
 = -243/0(ضريب همبستگي پيرسون اين دو متغير       . كند  مي  كاهش پيدا   

r (  دهنده ارتباط تقريباً متوسط رو به پاييني بين اين دو            باشد كه نشان    مي
 000/0اين رابطه در سطح     . متغير است؛ جهت اين ارتباط نيز منفي است       

گرايـي رابطـه     باشد، بنابراين بين ميزان درآمد با ميزان خرافـه          مي  ادار  معن
  . معكوس وجود دارد

ضريب همبستگي بين ميزان درآمد و گرايش به :  11جدول شماره 
  خرافات

 سطح معناداري ضريب همبستگيتعداد 

 000/0 -/243 981 درآمد و گرايش به خرافات

   يان بر ميزان گرايش به خرافات تأثير ميزان تحصيالت پاسخگو-4-2-8
يكي ديگر از متغيرهاي مهم و تأثيرگذار بر ميزان گرايش به خرافـات،             

رفت با افزايش ميزان      مي  كه احتمال     طوري  تحصيالت پاسخگويان است؛ به   
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نتـايج  ). رابطـه معكـوس   (كند      گرايي كاهش پيدا      تحصيالت، ميزان خرافه  
. نمايـد   مـي   رتباط معكـوس را اثبـات       حاصل از اين تحقيق نيز دقيقاً اين ا       

اوالً رابطـه   : دهد  مي  نشان  ) -435/0(ضريب همبستگي بين اين دو متغير       
متوسطي بين دو متغير وجود دارد، ثانياً جهت ايـن رابطـه نيـز معكـوس                

كند، ميزان گرايش به  مي است و به ميزاني كه تحصيالت فرد افزايش پيدا 
  .شود خرافات او كاسته مي

ضريب همبستگي بين ميزان تحصيالت و ميزان :  12ماره جدول ش
  گرايش به خرافات

 داري سطح معنا ضريب همبستگي تعداد 

تحصيالت پاسخگويان و 
 ميزان گرايش به خرافات

1013 453/- 000/0 

    تأثير تحصيالت والدين بر ميزان گرايش به خرافات-5-2-8
توانـد   يالت مـي  شـد، افـزايش تحـص       كـه احتمـال داده مـي        گونه  همان

. گرايي را فراهم آورد     هاي فرد را افزايش داده و زمينه كاهش خرافه         آگاهي
داديم تحصيالت پدر و مادر و در مجموع سطح آگاهي خانواده            احتمال مي 

گرايـي    زمينه كاهش خرافه   -پذيري  عنوان يكي از اولين عوامل جامعه        به –
مبستگي تحصيالت پـدر و  در اين تحقيق ضريب ه. را در افراد فراهم آورد  

 و ضريب همبـستگي تحـصيالت مـادر و         269/0ميزان گرايش به خرافات     
است كه نشان از رابطه تقريباً ضعيفي بين   258/0گرايش به خرافات برابر 

مؤيد فرضـيه   001/0آزمون فرضيه در سطح معناداري      . اين دو متغير دارد   
الدين بيشتر باشد، تحقيق و گوياي آن است كه هر قدر ميزان تحصيالت و

  . كند مي ميزان گرايش به خرافات نيز كاهش پيدا 
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ضريب همبستگي بين ميزان تحصيالت والدين و : 13جدول شماره 
  گرايش به خرافات

 داري سطح معنا ضريب همبستگيتعداد 

تحصيالت پدرو ميزان 
 گرايش به خرافات

923 269/- 000/0 

تحصيالت مادر و ميزان 
  000/0  -/258  930  اتگرايش به خراف

    مدت اقامت در تهران و ميزان گرايش به خرافات-62-8
ضريب همبـستگي بـين دو متغيـر مـدت اقامـت در تهـران و ميـزان                  

 نشان از ارتباط ضعيف و معكوسـي بـين   -/111گرايش به خرافات معادل    
اين دو متغير دارد و گوياي اين است كه هرچـه مـدت اقامـت در تهـران                  

 001/0اين رابطه در سطح     . شود  مي  گرايي كمتر     ميزان خرافه بيشتر شود،   
  . باشد مي معنادار 

ضريب همبستگي بين مدت اقامت در تهران و گرايش : 14جدول شماره 
  به خرافات

داري سطح معني ضريب همبستگيتعداد 
مدت اقامت در تهران و 
 ميزان گرايش به خرافات

966 111/- 001/0 

   ان گرايش به خرافات اهليت و ميز-7-2-8
هايي كه در اين تحقيـق مـورد بررسـي و آزمـون قـرار                 يكي از فرضيه  

. گرفت، تأثير خاستگاه اجتماعي افراد و ميزان تمايالت خرافاتي آنهـا بـود            
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طرفه استفاده شد و      براي محاسبه اين فرضيه از آزمون آناليز واريانس يك        
توانـد    يـل بـه خرافـات مـي       دهد كه ميانگين تما      مي  نتايج اين رابطه نشان   

به بيان ديگر، از نظـر ميـزان تمايـل بـه            . توسط متغير اهليت تبيين شود    
  . ها تفاوت وجود دارد خرافات ميان متولدان شهر تهران با ساير شهرستان

طرفه تفاوت ميانگين نمره  آزمون آناليز واريانس يك:  15جدول شماره 
  گرايش به خرافات بر حسب محل تولد

 N Mean F sig Eta2 اهليت

  012/0 001/0 74/11 77/73 623 تهران
 38/77 377 شهرستان

 13/75 1000 كل
 

    محل تولد و ميزان گرايش به خرافات-8-2-8
انـد    كه در شهر متولد شـده       ميانگين گرايش به خرافات در بين كساني      

است و اين امر گوياي آن اسـت            20/86 و در بين متولدين روستا       84/73
 تفاوت فاحشي بين گرايش به خرافـات بـين متولـدين شـهر و روسـتا               كه

از اين نظر تمايالت بيـشتري در بـين افـرادي كـه در روسـتا                . وجود دارد 
، واريـانس  )20/11112(مشاهده واريانس بين گروهي  . هستند وجود دارد  

 000/0در سطح   ) 33/38 (Fو آزمون آماري    ) 62/100296(گروهي    درون
گرايي در بـين      مطلب است كه تفاوت ناشي از ميزان خرافه       نيز گوياي اين    

متولدان شهر و روستا ناشي از متغير محل تولد است و به كمـك ضـريب                
Eta2 درصد از متغير گـرايش بـه خرافـات بـه وسـيله              10: توان گفت    مي 

  . شود متغير محل تولد تبيين مي



  53هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

گين نمره طرفه تفاوت ميان آزمون آناليز واريانس يك: 16جدول شماره 
  گرايش به خرافات بر حسب محل تولد

 N Mean F sig Eta2 محل تولد

 10/0 000/0 33/38 54/73 252 شهر

 20/86 96 روستا

 03/77 348 كل
 

   نوع شغل و ميزان گرايش به خرافات-9-2-8
دهد افراد مورد بررسـي       نتايج حاصل از ارتباط اين دو متغير نشان مي        

انـد، بـا ميـانگين گـرايش بـه خرافـات               گرفتـه  كه در گروه محصالن جاي    
هـاي    گرايي را داشـته و كارمنـدان شـركت           بيشترين ميزان خرافه   95/77

هـا بـا ميـانگين        خصوصي، دولتي، مديران مدارس و نيز اسـاتيد دانـشگاه         
ميــانگين ميــزان . گرايــي را دارنــد  كمتــرين ميــزان خرافــه60/69تقريبــاً 
، 93/69دانـشجويان   :  عبـارت اسـت از     هـا نيـز     گرايي در ساير گـروه      خرافه

، مهندسـان و    64/72، بيكـاران و بازنشـستگان       12/76فروشندگان و تجار  
. 91/77 و كاركنان مشاغل توليدي      55/70، هنرمندان   95/70ها   تكنسين

 4/222620گروهــي   و واريــانس درون24/13467گروهــي  واريــانس بــين
دست آمده كه در سطح      به   85/5 محاسبه شده برابر     F آزمون آماري . است
 اين رابطـه     Eta2ضريب آماري   . دار است    اين رابطه معنا   000/0داريِ    معنا

 درصـد متغيـر ميـزان       7/5 است و نشان از اين دارد كـه          057/0نيز برابر   
  . شود گرايي براساس نوع شغل تبيين مي خرافه
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طرفه تفاوت ميانگين نمره  آزمون آناليز واريانس يك: 17جدول شماره 
  گرايش به خرافات بر حسب نوع شغل

 N Mean F sig Eta2 نوع شغل

  057/0 000/0 85/5  95/77 69 محصل
 92/78 302 دار خانه

 93/69 66 دانشجو

 12/76 73  فروشنده و تجار

 64/72 124  بيكار و بازنشسته

هاي  كارمندان شركت
 55/69 118  خصوصي و دولتي

 95/70 31  ها مهندسان و تكنسين

 54/70 23  هنرمندان

 91/77 43  كاركنان مشاغل توليدي

مديران مدارس و اساتيد 
 64/69 32  ها دانشگاه

 91/74 881  كل

 

   منطقه و گرايش به خرافات-10-2-8
ارتباط بين منطقه و گـرايش بـه خرافـات نيـز توسـط آزمـون آنـاليز                  

ر منطقـه   دهنده اين است كه پاسـخگوياني كـه د          طرفه نشان   واريانس يك 
 بيـشترين ميـزان     65/86اند، با ميانگين گرايشي برابـر          سكونت داشته  18

گرايي برابر     با ميانگين خرافه   1گرايي را داشته و پاسخگويان منطقه         خرافه
گرايـي در     ميانگين خرافه . اند  گرايي را داشته     كمترين ميزان خرافه   87/64

  :ها عبارتند از بين ساير گروه
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، 8/75 برابـر    5، منطقـه    23/69 برابر   4، منطقه   50/75 برابر   2منطقه  
، 77/73 برابـر    8، منطقـه    29/74 برابـر    7، منطقـه    48/71 برابر   6منطقه  
، 1/65 برابـر    11، منطقـه    11/70 برابـر    10، منطقه   37/79 برابر   9منطقه  
، 31/72 برابر   14، منطقه   46/69 برابر   13، منطقه   11/73 برابر   12منطقه  
، 58/78 برابر   17، منطقه   81/76 برابر   16، منطقه   88/83 برابر   15منطقه  
 98/78 برابر   21، منطقه   57/80 برابر   20، منطقه   60/84 برابر   19منطقه  

  . 50/67 برابر 22و منطقه 
ــين  ــانس ب ــر    واري ــه براب ــن رابط ــي اي ــانس 68/38552گروه  و واري

 محاسـبه شـده نيـز در        Fآزمـون آمـاري     .  است 2/232016گروهي    دورن
باشـد،     مـي  14/0 نيز كه معادل     Eta2 معنادار بوده و ضريب      000/0سطح  

گرايـي بـه وسـيله منطقـه محـل             درصد متغيـر خرافـه     14دهد    نشان مي 
  . سكونت تبيين شده است
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طرفه تفاوت ميانگين نمره  آزمون آناليز واريانس يك:  18جدول شماره 
  گرايش به خرافات بر حسب منطقه محل سكونت

 N Mean F sig Eta2 منطقه محل سكونت

  143/0 000/0 27/8 87/64 50 1منطقه 
 50/75 41 2منطقه 

 23/69 80 4منطقه 

 8/75 68 5منطقه 

 48/71 59 6منطقه 

 29/74 43 7منطقه 

 77/73 50 8منطقه 

 37/79 20 9منطقه 

 11/70 47 10منطقه 

 1/65 20 11منطقه 

 11/73 22 12منطقه 

 46/69 60 13منطقه

 31/72 65 14منطقه 

 88/83 100 15منطقه 

 81/76 40 16منطقه 

 58/78 50 17منطقه 

 65/86 51 18منطقه 

 60/84 40 19منطقه 

 57/80 60 20منطقه 

 98/78 20 21منطقه 

 50/67 11 22منطقه 

 16/75 1017 كل
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  گيري  نتيجه-9
 دادن اين واقعيت است كه       نها و ارقام تحقيق، نشا     هدف نهايي از آمار   

آگـاهي از عقايـد و      (رغم شـيوع گـسترده عقايـد و باورهـاي خرافـي               علي
عنوان يك باور در افـراد بـسيار پـايين            درصد نفوذ آن به   ) باورهاي خرافي 

 74/32ميانگين گرايش به خرافات در بين شهروندان تهراني برابـر           (است  
ه باور بـه چنـين عقايـدي        در همين ارتباط از بين كساني ك      ). درصد است 

آب پـشت سـر     (دارند، گستره و نفوذ عقيده به اعمال و مناسك شخـصي            
، بيش از اعمال و مناسـكي اسـت كـه توسـط افـراد               )…مسافر پاشيدن و  

  . قابل انجام است) …بيني و بيني، طالع كف(ديگر 
ميانگين ارتكاب به اعمال خرافي كه توسـط فـرد معتقـد قابـل انجـام            

ميانگين ارتكاب به اعمال مناسك خرافي كه توسط افـراد           و   35/50است  
  . درصد است87/8شود  ديگر براي فرد معتقد انجام مي

توان به اختالف و تضاد فـضاي مفهـومي          از ديگر نتايج اين تحقيق مي     
بـا فـضاي مفهـومي    ) اش ها و متغيرهاي پيراموني    با همه شاخص  (نوگرايي  

ده، هر آنچـه اساسـاً نـوگرايي باشـد و           به بيان سا  . گرايي اشاره نمود   خرافه
از نـوع مـشاغل گرفتـه تـا محـيط           (گرايش به جامعه مدرن داشته باشـد        

به نحوي بـا مفـاهيم      ...) سكونت، تولد، تحصيالت، سطح آگاهي خانواده و      
هـاي ايـن    همچنـين براسـاس يافتـه   . گرايي در تضاد است     مرتبط با خرافه  

باورهايي كه اشاره مثبـت را در       توان ادعا كرد عقايد خرافي و        پژوهش مي 
كنند، در مقايسه با عقايد مـروج نتـايج منفـي، از اقبـال               زندگي ترويج مي  

  . بهتر در بين مردم برخوردارند
انتزاعـي بـودن و غيرتجربـي بـودن         : تـوان گفـت    به همين ترتيب مـي    

  .ها بيشترين ميزان ضريب نفوذ را در عقايد و باورهاي مردم دارند گزاره
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  ميزان نوگرايي و گرايش به خرافات در شهر يزد
   *دكتر سيدعليرضا افشاني

   *ر احمدياصغ

  چكيده
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطـه ميـزان نـوگرايي و گـرايش بـه                

جامعـه  . خرافات در شهر يزد و روش تحقيق از نوع پيمايشي بـوده اسـت             
 سـاله و بيـشتر شـهر يـزد تـشكيل            15آماري اين تحقيق را كليـه افـراد         

. نـد عنوان نمونه مورد مـصاحبه قـرار گرفت          نفر از آنها به    249دهند كه     مي
در مجمـوع   : هاي پژوهش حاضر بدين صـورت بـوده اسـت           ترين يافته   مهم

ميزان نوگرايي پاسـخگويان بـيش از حـد متوسـط و ميـزان گـرايش بـه                  
هرچـه ميـزان نـوگرايي      . خرافات پاسخگويان كمتـر از حـد متوسـط بـود          

از بـين  . كنـد  يابد، ميزان گرايش به خرافات كـاهش پيـدا مـي           افزايش مي 
گرايـي تـأثير      گرايي، فردگرايـي و علـم       هاي عقل   يي، مؤلفه هاي نوگرا   مؤلفه

                                                                                                        
  .شناسي و استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد دكتراي جامعه *
  .ت علمي جهاد دانشگاهيئشناسي و عضو هي هكارشناس ارشد جامع *
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داري بر ميزان گـرايش بـه خرافـات دارنـد؛ يعنـي باعـث           معكوس و معني  
هــاي ســودگرايي،  تــأثير مؤلفــه. شــوند كــاهش گــرايش بــه خرافــات مــي

دار   گرايي و انتقادگرايي نيز معنـا       خواهي، نگرش دموكراتيك، مصرف     آزادي
 درصـد  5 و  12گرايي و فردگرايي بـه ترتيـب بـا            لمهاي ع  مؤلفه. باشد  نمي

با استفاده از . بيشترين سهم را در تبيين ميزان گرايش به خرافات داشتند      
 درصد از واريانس ميـزان      4/25هاي مختلف نوگرايي،      تركيب خطي مؤلفه  

  . گرايش به خرافات تبيين گرديد

  واژگان كليدي
  .شهر يزديي، فردگرايي و گرا خرافات، نوگرايي، علم



  61هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

  مقدمه
. به معني چيـدن ميـوه اسـت       » خرف«، لغت عربي و ريشه آن       1خرافه

اي فاسـد و رأي باطـل         خرافه با ضم خ به معني حكايت، قصه و يا عقيـده           
بارت است از باور و وابـستگي       همچنين ع . است كه جمع آن خرافات است     

اي   گونـه  در باورشناسي خرافـه ايـن عمـل بـه         . شديد عاطفي به يك عمل    
 طبيعي و علمي در پيدايش، بهبود و يـا          ،غيرمعقول و خارج از روال عادي     

  . )1: 1379 ،خاشعي (شود از ميان رفتن يك وضعيت، مؤثر واقع مي
 خردباوري و تالش براي بخردانـه كـردن هـر           2از طرف ديگر، نوگرايي،   

هـاي اجتمـاعي و باورهـاي سـنتي همـراه بـا پـشت                 چيز، شكستن عادت  
هـاي مـادي و    ها و باورهـا و در يـك كـالم شـيوه      حسها،  سرنهادن ارزش 

  ). 11: 1377احمدي، (فكري زندگي كهن است 
عقيده قديمي  . نوگرايي تفاوت عمده انسان سنتي و انسان مدرن است        

هاي سـنتي،   اين است كه در جامعه» لوئي برول«حال قابل قبول   عين  و در 
زبـان،  . ي اسـت  طوركلي جو فكري اغلـب عـاطفي، شـاعرانه و اسـاطير             به

دهند تا ذهن در حال       فرهنگ قومي و مذهب، همه دست به دست هم مي         
رشد فرد را چنان شكل دهند كه پذيراي تـداوم چيـزي باشـد كـه آن را                  

نامند و از آنجايي كه خود و جهان خارج هرگـز             مي» خرافات«طور كلي     به
 –شـوند، در نتيجـه مفـاهيم رمـزي            به صورت كامل از هم تفكيـك نمـي        

اما در جوامع   . دهد  ادويي در سراسر زندگي شخص بر تفكر او فرمان مي         ج
علمي كه بر خردگرايي تكيه دارند، انديـشه اوليـه كنـار گذاشـته و نفـي                  
                                                                                                        
1. Superstition 
2. Modernism 
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شود و به جدا شدن خود از محيط و تشكيل يك جهـان بينـي عينـي                   مي
  ). 184: 1371جاهودا، (كند  كمك مي

 انجـام داده كـه در آنهـا        در تونس تحقيقـاتي را     )1972(» كلود تاپيا «
. تصاوير ذهني مورد تحليل قرار گرفته است    و ها  گرايشها،    تجديد سازمان 

ي افـراد نيـز     هـا   شـدن جامعـه بايـد درگـرايش         همراه با نو   ،به عقيده وي  
  ). 109 -110: 1379 ،تاپيا(تغييراتي صورت گيرد 

نـسان  ترين تفاوت انسان نوين با ا       مهم ،»ساموئل هانتينگتون «به گفته   
در جامعـه   . ش اسـت  ا   ديدگاه او نسبت به انسان در رابطه با محيط         ،سنتي

عنـوان يـك واقعيـت     اش را بـه  سنتي، انسان محـيط طبيعـي و اجتمـاعي       
ــذيرد و هــر كوشــشي جهــت دگرگــون ســاختن جامعــه    طبيعــي مــي پ

هـا در    شـود كـه انـسان       شـدگي زمـاني آغـاز مـي        نـوين . ناپذير است  امكان
ي كننـد و ايـن انديـشه را در سـر بپروراننـد كـه                خودشان احساس تواناي  

تحـت سـلطه خـود در آورنـد          جامعه را درك كنند و     توانند طبيعت و    مي
  ). 147 -148: 1370 ،هانتينگتون(

، نقطه آغاز تجـدد و نـو شـدن را در            2»اسميت« به همراه    1»اينكلس«
ادي، كننده توسعه اقتـص    آنها انسان نوين را فراهم    . دانند  نوسازي انسان مي  

هـا و معيارهـايي را       سياسي، اجتماعي و فرهنگي دانسته، و براي او ويژگي        
عناصر محيطي را در قالب متغيرهايي چـون شـهري شـدن،            . شمرند  برمي

اي، صـنعتي شـدن، سياسـي شـدن، كـار در             تعليم و تربيت، ارتباط تـوده     
بينند و براي معيارهـاي درونـي درخـصوص انـسان نـو و                مي... كارخانه و   

  : ها و معيارهاي زير توجه دارند ن به ويژگيمدر
                                                                                                        
1.A. Inkeless 
2. D.H.Smith  
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آمادگي انسان براي قبـول و پـذيرش تجربيـات تـازه و اسـتعداد او        . 1
  براي ابداع و تغيير؛

برخورداري از عقايد آزاد و توجه به تنوع عقايد و آگاهي از اختالف             . 2
  آنها با يكديگر؛

ــودن  . 3 ــه حــال و آينــده و برخــوردار ب ــودن ذهــن او ب از معطــوف ب
  شناسي و نظم و انضباط؛ وقت

  ريزي و سازماندهي امور؛ تمايل داشتن به برنامه. 4
هـايي جهـت تـسلط بـر      ها و توانمنـدي   كارآمد بودن يا داشتن ايده    . 5

  محيط؛
  قابل محاسبه دانستن جهان؛. 6
  احترام به ديگران؛. 7
  اعتقاد به علم و تكنولوژي؛. 8
 ). 111: 1377ازكيا، (گران احترام به برابري و رعايت حقوق دي. 9

گيرند اين مشخصات به صورت يك        نتيجه مي » اسميت«و  » اينكلس«
شوند و با بـروز يكـي از عوامـل نـوگرايي،              مجموعه به دنبال هم ظاهر مي     

به نظر آنان، در مقابل جوامـع       . شود  زمينه براي ديگر عوامل نيز فراهم مي      
د محكوم به جمود فكري،     كن  نوگرا، انساني كه در جوامع سنتي زندگي مي       

اعتمـاد و       فاقد روحيه سودمندانه، اسير سرنوشت، هراسان از نـوآوري، بـي          
او منفعـل،   . شدت وابسته به اقتدار سنتي اسـت        ناآشنا به جهان خارج و به     

فاقد همت بلندپروازانـه و نـاتوان در جهـت تغييـر سرنوشـت اسـت و بـه                   
بـه  » ايـنكلس «). Inkeles & Smith, 1974: 84(نهـد   آموزش ارجي نمـي 

كند و به نظر او آنهايي كـه در معـرض             وسايل ارتباط جمعي نيز اشاره مي     
 - Inkeles, 1969: 205(اند، ديدگاه نوتري دارند  اي قرار گرفته وسايل توده
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توانـد باعـث كـاهش        هايي كه گفته شد، مي      دليل ويژگي   نوگرايي به ). 206
اي كـه در سـه شـهر          لعـه همچنين براسـاس مطا   . گرايش به خرافات شود   

ايالم، اصفهان و اهواز صورت گرفته است، بـين ميـزان نـوگرايي و ميـزان                
رو،   ازايـن ). 1385افشاني،  (داري وجود دارد      گرايش به خرافات رابطه معنا    

عنوان يك متغير مهم و اثرگذار بر گرايش افراد           تواند به   ميزان نوگرايي مي  
  . به خرافات در نظر گرفته شود

عنوان يكي از شـهرهاي سـنتي و مـذهبي ايـران، برخـوردار از                 هيزد ب 
فردي است كه براي موضـوع پـژوهش    محيط اجتماعي متمايز و منحصربه   

طور كلي اسـتان      نخست اينكه شهر يزد و به     . باشد  حاضر داراي اهميت مي   
 مناطق كشور است و از نظر بسياري        ترين يافته يزد، در زمره يكي از توسعه     

 اجتماعي نظير تحصيالت، شهرنـشيني      - متعارف اقتصادي    هاي از شاخص 
دوم اينكـه، جمعيـت يـزد       . و اشتغال، باالتر از متوسط كشوري قـرار دارد        

نسبتاً همگون است و تنوعـات قـومي، مـذهبي و زبـاني چـشمگير در آن                 
وجود ندارد و در نهايت شهر يـزد فرهنـگ مـذهبي و بـسياري از عناصـر                  

همچنان حفظ كرده و بدين ترتيـب پـارادوكس         سنتي خود را تا به امروز       
، Tremayne, 2006(سـنت و مدرنيتـه را در خـود مجـسم نمـوده اسـت       

  ). 1384 ندوشن،   شوازي و عسكري عباسي
مقاله حاضر، با ارائه يك مطالعه موردي از شهر يزد، سعي دارد ميـزان              

 دهنـده   هاي شـكل    لفهؤرابطه م گرايش به خرافات در اين شهر و همچنين         
خـواهي و    گرايي، آزادي   جريان نوگرايي شامل فردگرايي، عقالنيت، مصرف     

  .  و گرايش به خرافات را بررسي كندمردم ساالري
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   تعريف خرافات-1
ذر        نام مـردي پـري    «: نويسد  دهخدا در مورد خرافه مي     زده از قبيلـه عـ

غ لذا مـردم او را بـه درو       . كرد  ديد، نقل مي    او آنچه از پريان مي    . بوده است 
هذا حديث خرافه و هي حديث      «: گفتند  پنداشتند و باور نداشتند و مي       مي

  ). نامه دهخدا، واژه خرافه لغت(» مستملح كذب
 با دهخـدا    هاي فارسي در زبان عربي      فرهنگ واژه البته نويسنده كتاب    

ريشه اصلي اين : در مورد ريشه عربي اين كلمه موافق نبوده و معتقد است   
: نويـسد   وي مـي  .  و سپس به زبان عربـي رفتـه اسـت          باشد  واژه فارسي مي  

 از خرفت در فارسي گرفته شده است و در عربي مصدر            ]خرافه[اين كلمه «
اين واژه به معني افسانه در فارسي نيز رايج شده و . اند و فعل از آن ساخته 

در . رود  واژه خرفت در همه جاي ايران به معني گيج و نفهم بـه كـار مـي                
هـايي را     دخمه) خانه   خَرِف(كنند و     تلفظ مي ) خَرِف(ه را   خوزستان اين واژ  

ها باقي مانده و هريك مقبـره         گري در بدنه كوه     گويند كه از زمان زرتشتي    
در ميان عاميـان شوشـتر، ايـن افـسانه          . خانوادگي يك خانواده بوده است    

ها دراز بود و پيـران از         رواج دارد كه در دوران باستان، طول زندگي انسان        
شــدند و فرزندانــشان از آنــان بــه ســتوه  لخوردگي، گــيج و نفهــم مــيســا
نهادند تا بقيه     ها مي   رو آنان را با توشه و آب در اين اطاقك           اين  از. آمدند  مي

  ). 199: 1347شوشتري،  امام (» عمر را در آنجا بگذرانند
كـالم باطـل و بيهـوده،       : خرافات در كتب مختلف با عناويني از قبيـل        

، حـديث باطـل، سـخن       )نامـه دهخـدا، واژه خرافـه        لغت(سانه  پريشان و اف  
فـروتن،   (  اي  ، سخن موهوم و افـسانه     )1001: 1365عميد،  (بيهوده و ياوه    

هـا و     ها، تـرس از ناشـناخته       ها و معلول    ، درك نادرست علت   )802: 1374
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افـشار،    صدري(الطبيعه در زندگي بشر       اعتقاد افراطي به تأثير عوامل ماوراء     
فرهنـگ آكـسفورد،    (اسـاس     ، هر نوع عقيده نـامعقول و بـي        )413: 1370

Gordon, 1994 (مانده از گذشته، فاقد جهات عيني و يـا   اي باقي و عقيده
  . شود تعريف مي) 866: 1376ساروخاني، (توجيهي 

  هاي خرافات  ويژگي
هـاي   نظـران، ويژگـي   در منابع مختلف و از نظر دانـشمندان و صـاحب          

 ذكر شده است كه در زير به تعدادي از آنها اشـاره             متعددي براي خرافات  
  : شود مي

خرافـات بخـش    ؛  ناپـذيري از زنـدگي انـسان       جـدايي  بودن و   دائمي -1
ناپذير آن دسته از سازوكارهاي انسان است كـه بـدون آنهـا آدمـي                ييجدا

   .)7: 1380، خاشعي (قادر به ادامه حيات نيست
هاي   يكي ديگر از ويژگي   ؛  آفريني بخشي و تسلط   جايگزيني، تسكين  -2

آيـد و جـايگزين انـواع ديگـر           مـي  ست كه به سرعت به وجـود       ا خرافه آن 
 اگر اجتمـاع نتوانـد مـضامين مـشترك بـراي      ،»يونگ«به اعتقاد . شود  مي

باورهاي ما عرضه كند، مجبور خواهيم شد به جاي آنها به چيزهاي ديگـر              
  ).  208: 1371 ،روزتنقل از (متوسل شويم 

 به وجـود    يآسانبه   اين است كه     اتويژگي ديگر خراف  ؛  ار بودن پايد -3
هايي كه در نتيجه    چه بسا طلسم   .روند  مي  ولي به دشواري از بين     ،آيند  مي

  . )122: پيشين ،جاهودا(اند  يك تصادف محض، اقبال را نصيب خود كرده
دهـد فلـسفه بـه وجـود          مطالعه خرافات نشان مـي    : ن؛ريشه بود  بي -4

 از خرافات بعد از به وجود آمدن آنها از بـين رفتـه اسـت و                 آمدن بسياري 
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كنيم داليل و يـا علـل بـه           لذا وقتي سعي مي   . اند  تنها خودشان باقي مانده   
  . رسيم اي نمي وجودآمدن آنها را پيدا كنيم، به هيچ نتيجه

   بستر خرافات-3
هـاي متفـاوتي        در مورد عوامل پيدايش اين عقايـد در جامعـه، نظريـه           

سـاز   در اين قسمت به چند عامل از عوامل مهمـي كـه زمينـه           . داردوجود  
  : شود شوند اشاره مي پيدايش خرافات معرفي مي

نگاهي گـذرا بـه تـاريخ زنـدگي انـسان          ترس و فشارهاي محيطي؛      -1
هاي انسان از شرايط مـادي       دهد پيدايش خرافات ناشي از هراس       نشان مي 

ها، سينه    خرافي در گذران سال   هاي   و روحي پيرامون اوست و اين انديشه      
هاي بعدي منتقل شده و اين استفاده همچنان ادامه دارد            به سينه به نسل   

  . )6: 1371 ،وارينگ(
از سوي ديگر در اعصار سياه اجتماعي و سياسي از جملـه دوره غلبـه               
اقوام بيگانه، وقتي جامعه دستخوش اضطراب، درماندگي و نوميدي بوده و           

عنوان   يافت، گرايش به اعتقادات خرافي به        بهروزي نمي  راهي براي گريز يا   
شـد    مـي   سـلطه شـناخته       هاي جوامع تحت    تنها راه كاهش آالم و مصيبت     

  ).  22: 1381هدايت، (
يكـي از عوامـل مهـم پيـدايش و          ،  ناگروهي از محقق  ؛  جهل علمي  -2

 به هـر انـدازه كـه        :معتقدنددانند و     رشد خرافات را جهل و خامي بشر مي       
هـا، قـانون علـت و معلـول،       ان از درك حقايق، رابطـه منطقـي پديـده         انس

تشخيص و فهم واقعيات، عاجز باشد بـه همـان نـسبت دچـار خرافـات و                 
هـاي    حل  زيرا در برخورد با مشكالت از شناخت راه       ؟  شود  پرستي مي   خرافه

در  ،شـود   يابي او ضـعيف مـي       و انديشه علت  ماند    ميعقلي و منطقي عاجز     
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شود  مي سكين و اقناع خويش به هر اوهامي متوسل و معتقد      براي ت  نتيجه
  ).  24: 1375 ،صادقي(

قـوانين  قادر بـه تفـاوت قائـل شـده ميـان            اي   بشر قبيله از آنجايي كه    
ــدگي اجتمــاعي    ــوانين اجتمــاعي كــه ناشــي از عملكــرد زن طبيعــي و ق

 كنـد و بـه    قوانين اجتماعي را نيز اليتغير فرض مي   نبوده، لذا هاست    انسان
اي  هـاي قبيلـه   يابد كه با همان اهرم  جاي ترميم و اصالح آنها چنين درمي      

ـ    مـي  ،گرديـد   كه با قوانين طبيعي مواجه مي      هـا و مـسائل        بـا پديـده    دتوان
 براي مهار ...در نتيجه از ابزارهاي نفرين، جادو و      ؛  دواجتماعي نيز مواجه ش   

گونـه كـه     همـان ).  8: 1380،  خاشـعي (بـرد     امور اجتماعي جاري سود مي    
انسان زمـاني بـه جـادو متوسـل         «: به درستي اشاره دارد    1»مالينوفسكي«
» شود كه نتواند شرايط زندگي و اتفاقات را از طريق دانش مهـار كنـد                مي    

  ). 218: 1371نقل از جاهودا؛ (
پرسـتي را از خـواص روح         اي خرافـه   ه؛ عـد  ويژگي ذاتي روح آدمي    -3

گوينـد منـشأ      رود و مـي     ز بـين نمـي    دانند كه با پيشرفت علـم ا        آدمي مي 
اساسي همان روح و نفـس بـشر اسـت كـه در مقابـل هيجانـات مختلـف                   

االيـام ايـن    از قـديم  دهد و اگـر بـشر   هاي متفاوتي از خود بروز مي     واكنش
 مـسلماً   كنـد، را كنتـرل     طور منطقي هيجانات خود     قدرت را داشت كه به    
  ).  45: 1378 ،پاكدامن (خرافاتي در كار نبود

كلي دخالت نفـس و روح آدمـي را در بقـاء يـا تجديـد                ه  نيز ب گروهي  
  عقايـد و آراء   و اسـالم «عالمه نوري در كتاب     .  هستند ظهور خرافات منكر  

عقيـده بـه اينكـه      (ما اين عقيده صحيح نيست       به نظر «: گويد   مي »بشري

                                                                                                        
1. Branislaw Malinowski 
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 بلكـه بقـاء و يـا تجديـد ظهـور            ،)پرستي از خواص روح آدمي باشد       خرافه
  عدم گسترش واقعي نور علم و يا نرسيدن به حقايق مؤثر است    خرافات در 

  ). 482: 1354نوري، (
شناسـان و    روان؛  هـاي دوران كـودكي      تقليدات كوركورانه و تلقـين     -4

 ايـن   ،داننـد   كوركورانه مـي   مورخان علت عمده اعتقاد به خرافات را تقليد       
،  اجتماعي دهند و در روانشناسي     نظريه را به همه جوامع بشري تعميم مي       

از آنجايي كه خرافات    خرافات،  . دانند  جامعه بدون تقليد را قابل تصور نمي      
تلقـين    )توانـد آن را امتحـان كنـد         هنگامي كه فدر نمي   (از دوران كودكي    

 شود  تر مي   د و پيوسته قوي   ردا  تأثير خودش را هميشه نگه مي     لذا   شود مي
  ).  31: 1381 ،هدايت(

 از دانـشمندان اسـالمي ايـن مـسئله را           اي  عـده ؛  انحراف از فطرت   -5
يابي بشر كه يك حس فطـري اسـت           جويي و علت    مربوط به حس حقيقت   

. تفاوت بمانـد  تواند در برابر علل حوادث بي     انسان نمي  :دانند و معتقدند    مي
اگر او موحد خداپرست باشد و علل حوادث را در نهايـت بـه ذات پـاك او               

از  و   دهـد بازگردانـد      انجام مي  كه طبق حكمتش همه چيز را روي حساب       
 مـشكل او حـل      ،علـم كنـد    نظر سلسله علل و معلول طبيعي نيز تكيه بر        

و  موهـوم  ،يك سلسله علـل خرافـي  نباشد،  اگر معتقد به خدا     ، اما   شود  مي
  ).  277: 1375 ،حاج سيدجوادي(تراشد  اساس براي آنها مي بي

  افاتشناسان در مورد خر شناسان و مردم  ديدگاه جامعه-4
 دو از خرافات و باورهاي غلط در        شناسان   و مردم  شناسان  تحليل جامعه 

  : بندي است اصلي قابل تقسيمگروه فكري 
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شناسـان معتقدنـد مجموعـه        شناسـان و مـردم       گروهي از جامعـه    )الف
ها، هنجارها، سـلوك     شامل باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، ارزش       فرهنگ

نيه و تكنولوژي است و آنچـه تحـت عنـوان           اب،  ابزار،  رفتاري، هنرها، فنون  
 جزئـي از فرهنـگ هـر جامعـه          ،اند  خرافات و باورهاي غلط نامگذاري شده     

هـاي    و اين برچسبي اسـت كـه مـا بـه اعتقـادات، باورهـا و ارزش                هستند
ايـن   نام خرافـات و باورهـاي غلـط در        ه  بنابراين چيزي ب  . زنيم  ديگران مي 

هـا و     ارزش  د دارد مجموعـه باورهـا،        بلكه آنچـه وجـو     ؛واقعيت ندارد ،  عالم
چـون  اسـت كـه     و يا يك گـروه      قوم  ،  هنجارهاي يك جامعه، يك فرهنگ    

ـ    ، باورها و اعتقادات ما نيست     ،ها، هنجارها  منطبق با ارزش    ر عنوان خرافه ب
اصحاب اين تفكر كه بـه لحـاظ مـشي فكـري جـزء مكاتـب                . هيمن آن مي 

 بـه   ، هـستند  )ابل نمـادي  كنش متق (تفهمي، پديدارشناسي، اتنومتدلوژي    
بـه وجـود     معناهـا، قـصد و اراده در        هـا،     دنبال پي بردن به داليل، انگيـزه      

و هر نمود ذهني، ارزش و باوري را داراي         بوده  هاي اجتماعي     آوردن پديده 
دانند كه فهم آن جـز بـا شـناخت درون و               هدف و قصد معيني مي     ،معني

شناسي را شناخت و   جامعهآنان هدف . پذير نيست   گران امكان  انگيزه كنش 
 معتقـد بـه    ،داننـد    آداب و رسوم و رفتار مردم مـي        ،1ها  تغيير باورها، ارزش  

 هر ها هستند و وظيفه يك محقق اجتماعي را قبل از           جدايي علم از ارزش   
در نـزد آنـان باورهـاي       . داننـد   مـي  ها شزچيز رعايت اصل فارغ بودن از ار      

 بلكه ؛وجود ندارديا حقيقي خرافي ها و اعتقادات  درست يا نادرست، ارزش
هاي يك جامعه است كـه ممكـن     آنچه وجود دارد مجموعه باورها و ارزش      

                                                                                                        
1. Free of Value  



  71هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

دبيرخانـه شـوراي   (ها و باورهاي ما سازگاري نداشته باشـند    است با ارزش  
  ).  7: 1375 ،فرهنگ عمومي استان لرستان

اصحاب اين تفكر   . نظران متعددي است    داراي صاحب  ، ديدگاه دوم  )ب
آداب و    هـا، باورهـا،      بطـن ارزش   اي، در   هر فرهنـگ و جامعـه      عتقدند در م

 آداب و رسوم منحط و      ، باورها ،ها   ارزش ؛هاي منطقي   رسوم درست و كنش   
، شـناس را  هاي غيرمنطقي نيز وجود دارد و وظيفه جامعه       نادرست و كنش  

. داننـد   مـي آنهـا   حل جهت از بـين بـردن          شناخت اين مجموعه و ارائه راه     
ا گـر  گرا و تا حـدودي طبيعـت    گرا، قانون   علت ؛ن به لحاظ مشي فكري    ايشا
ها هستند و به  تحليل مسائل و فرهنگ جامعه به دنبال علت و درباشد    مي

صـاحبان ايـن    . شناسي تـوجهي ندارنـد      هاي عمل در روش     داليل و انگيزه  
، آداب و رسـوم و   هـا  روي تفكرات، ارزش  افراد جامعه را از    :نظريه معتقدند 
 بلكه بايد به وراي ايـن مجموعـه نگريـست و            ،توان شناخت   اعتقادات نمي 

هـا و باورهـا        ارزش ،آمدن اين آداب و رسوم     ي كه موجب به وجود    يها  علت
ايـن روش     بـا اسـتفاده از     1»تـو  پـاره « ،مثالعنوان    به. اند كشف نمود    شده

كنـد و     غيرمنطقي تقـسيم مـي     رفتارهاي انساني را به دو دسته منطقي و       
هــاي نادرســت و  توجيهــات و اســتدالل فتارهــاي غيرمنطقــي انــسان رار

تحليـل  . كننده رفتارهاي غلط آدمـي هـستند       داند كه توجيه    مشتقاتي مي 
.  نيـز بـر مبنـاي همـين ديـدگاه اسـت            2»گوست كنـت  آ«گانه    مراحل سه 

 . ذهن بشر سه مرحله تكاملي داشـته اسـت         : معتقد است  »گوست كنت آ«
خـود   ا به موجـودات و نيروهـاي قابـل قيـاس بـا            در مرحله اول، نمودها ر    

در مرحلـه   . عنوان مرحله حسي شـناخته شـده اسـت          بهكه  دهد  نسبت مي 
                                                                                                        
1. Vilfredo Pareto 
2. August Comte 
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شود و    هاي مجرد چون طبيعت متوسل مي       دوم، ذهن انسان به موجوديت    
هـا چـشم      مرحله سوم فقط نمودهـا را مـشاهده و از كـشف علـل پديـده               

ـ      ،ر مرحلـه اول و دوم     د. پوشد  مي ه مرحلـه تفكـر عقالنـي        انـسان هنـوز ب
 بنا بـه    ،واقع در. استاو   زندگي   ءبنابراين موهومات و خرافات جز    ،  نرسيده

خرافـه يكـي از مراحـل رشـد ذهنـي اسـت و              ،  »گوست كنت آ«اعتقادات  
تر  نظر سطح بلوغ پايين     از ،اند   تفكر واقع شده    از  مرحله  اين جوامعي كه در  

، تـر  تـر و بـالغ     ع رشـديافته   جوامـ  ،به بياني ديگر  . هستندجوامع عقالني    از
بـالغ و   ناخـاص جوامـع     ،  كننـد و رفتارهـاي خرافـي        تر عمـل مـي     عقالني  

تحليل اجتمـاعي و صـور ابتـدايي ديـن و             در »دوركيم«. رشدنيافته است 
 چنـين    نيـز  بحث تكامـل اجتمـاعي     در» اسپنسر«تقسيم كار اجتماعي و     

  ).  9: همان(اند  ديدگاهي را پذيرفته

  ات در ايران تاريخچه خراف -5
دهـد عوامـل درونـي و         هاي تاريخي خرافـات نـشان مـي          ريشه همطالع
در .  باعث تقويت و اشاعه خرافات نزد ايرانيان شـده اسـت           بسياريبيروني  

ــته  ــع دس ــسانه   واق ــل اف ــراع و تحمي ــر اخت ــات در اث ــرا اي از خراف ، هاس
ار  كه در چشم عوام داراي اعتب      ان، پيشگو و جادوگر   ان، منجم اناخبارنويس

زدن مردم     منافع خودشان و گول    ازاند، براي استفاده      و منزلت خاصي بوده   
 كـار   فريـب يا اشـخاص    . درست شدند و روي آن صحه گذاشته شده است        

اي از روي جهالت و ناداني خرافات  براي استفاده شخصي و تفريح و يا عده   
و بعـضي   عوام از آواز جـانوران      فال بد زدن     مانند تفأل و     ؛اند  را وضع كرده  

  ). 7: 1379 ،خاشعي (اتفاقات و تصادفات روزمره
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برخي افكـار و اعتقـادات بـومي در نتيجـه آزمـايش روزانـه، تفكـرات                 
خانوادگي، مذهبي و انفرادي و يا از جمله يادگارهاي بسيار كهن نژاد هند             

گونه عادات و افكـار را        اين. باشد كه در ايران به جا مانده است         و ايراني مي  
اندازه قـديمي و      هاي آن بي     ايراني دانست و حتي برخي از قسمت       توان  مي

شايد بازمانده يادگارهاي دوره ابتدايي بشر و به زمان كوچ خانواده آريايي            
هـا راجـع بـه مـاه،          شود؛ مانند اعتقادات و افسانه      به فالت ايران مربوط مي    

  . )11: 1312هدايت، ... (كردن با جانوران، گياهان و  خورشيد، صحبت
. بسياري از خرافات موجود در ايران متأثر از خرافات ملل ديگـر اسـت             

تـوان آنهـا را مـادر          همسايگاني مانند كلده و آشور كـه مـي         به طور مثال،  
هـا، سـعد و نحـس         شـان، قربـاني    ترسـناك خدايان   ،خرافات و جادو ناميد   

ات را وارد خرافـ   ... هـا در سرنوشـت انـسان و           ها، تأثير ستاره    روزها، ساعت 
اگرچه ايرانيان كمتر از همسايگان خود استعداد گـرفتن         . اند  ايرانيان كرده 

افكار آنـان در ايـران بـدون تـأثير          ،  هم رفته   روي اما ،اند  خرافات را داشته  
ــت  ــوده اس ــالوه،  . نب ــه ع ــدا   ب ــشگوها، خ ــا پي ــان ب ــوم يوناني  و يانهج

و ران  گـذا   خـواب هـا،     باشـي   ان، مجاورت با روميان و منجم     ش  يانخدا  نيمچه
كـه از مـصر و       ديگر مهاجرت يهوديـان و خرافـاتي      سوي  اخترشناسان، از   

ها پايه اين     حمله عرب درنهايت  اند و     هاي عربستان با خودشان آورده      بيابان
ها به واسطه خويشاوندي      يهودي. خرافات را در ايران مستحكم كرده است      

ـ       يتها موقع   خون و نژاد با عرب     ه شـيوع    را غنيمت شمرده، كمك بزرگي ب
نـويس، اخبـارنويس و       اي حـديث    در ايـن ميـان عـده      . انـد   خرافات نمـوده  

تراش نيز به آنها ملحق شدند و در ميـان عـوام، افكـار پوسـيده و                   خرافات
  ). 26: 1381هدايت،  (انگيز را تبليغ كردند خرافات
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هاي بـشر     سرايي است كه همه قافله      به تعبيري، سرزمين ايران كاروان    
 وحشي دنياي باسـتان ماننـد كلـداني، آشـوري، يونـاني،             از ملل متمدن و   

درپي در آن بار انداخته و يا بـا هـم    رومي، يهودي، ترك، عرب و مغول پي    
) 1738: 1375  و سعيديان،  9: 1312هدايت،  (اند    تماس و آميزش داشته   

  . اند و هر كدام چيزي به آن افزوده
 مـردم خـود را      اخالقـي بـود و     در دوره مغول كه دوره تزلزل روحي و       

 براي نجات و رهايي از ناماليمات     ،كردند  اسير دست سرنوشت احساس مي    
هاي الزم، به احواالت و احكام نجـوم و           بيني  و آگاهي از آينده و براي پيش      

شـان خريـدار     بازار پيشگويان پررونق بـود و متـاع       ،  شدند  تفأل متوسل مي  
ن و فـرق مختلـف   ها و اديـا   جنگ شديد بين فرهنگ   ،در اين دوره  . داشت

  يافـت  ،زدايـي شـود     و هيچ مصلح حقيقي كـه باعـث تـنش         گرفت  صورت  
 ، با تقرب خودش به دسـتگاه خالفـت        شتهرگروهي سعي دا  ، لذا   شد  نمي

  ). 83: 1378 ،پاكدامن (در پناه آنها ادامه حيات دهد
تـوان علـل شـيوع خرافـات در عهـد مغـول را چنـين                  طوركلي مـي   به
  : بندي كرد دسته

   هاي مردم ايران؛  و شكستها مغول حمله - 1
همگام با گسترش فرَق ها  مغولاعتقادات فرهنگ و ترويج  - 2

  متعدد؛
   ؛ق و اديانرَهاي مختلف بين ف ومرج داخلي و ايجاد نزاع  هرج- 3
  ). 87همان، (ي يگرا  متبلورشدن تصوف و صوفي- 4

دهد قبـل از حملـه مغـول، مـردم در آرامـش               مطالعه تاريخ نشان مي   
قتـل و غـارت،   . بعد از حمله آنان، تعادل فكري آنها بـه هـم خـورد    . بودند
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كشت و كشتار، مردم را به قضاي آسـماني معتقـد كـرد و از آن پـس در                   
صـورت لكـه ابـر درآمدنـد          هاي عاميانـه، ديوهـا و جادوگرهـا، بـه           داستان

  ). 191: 1354پورافكاري، (
وجيهـات عجيـب و     هـاي مـردم، ت      از آن دوره به بعد، در اذهـان تـوده         

مانـده از آن      در آثار باقي  . كند  غريب، پيشرفت و گسترش شگرفي پيدا مي      
هـا و     هـاي اوليـاء، سلـسله       پـسند، كرامـات و معجـزه        دوران، تصوف عامـه   

در اين دوره، رابطه و نسبتي ميان  . شود  هاي صوفيه به وفور ديده مي       روش
بيـاني ديگـر، در     بـه   . واقعيت تاريخي زمانه با واقعيـت عينـي وجـود دارد          

گرايـد،    هاي مردم به زوال و ركود مي        اعصاري كه فردگرايي در اذهان توده     
ميان پيشرفت توجيهات عجيب و غريب و حتي غلبه آن در بعضي اوقـات              
و پسرفت يا انحطاط ساختارهاي سياسي و اقتصادي در همان ادوار نسبت 

يـن مقطـع، در   در ا). 68: 1370ستاري، (توان مالحظه كرد   و تناظري مي  
بينـي و     خوريم كه پيشه آنها فـال       كوچه و بازار به سهولت به افرادي برمي       

بينـي،    بيني، سـركتاب    بقاياي اين پيشه به صورت فال     . شناسي است   ستاره
هنـوز در جامعـه مـا كمـابيش بـه      ... بيني، فال قهوه و  مار، كف  دادن مهره 
تحـوالتي  هرچند فرهنگ گذشته جامعـه مـا دسـتخوش          . خورد  چشم مي 

شده است، اما عناصر زيادي از اين فرهنگ، هنوز در سـاختار اجتمـاعي و           
فرهنگي حضور دارند؛ زيرا اين تغييرات را خود انجام نداده و قسمت قابل             

بـه  . اي از جامعه ما آميختگي شـديدي بـا فرهنـگ گذشـته دارد               مالحظه
 مـا   هاي زندگي اجتماعي امـروز      همين جهت خرافات در بسياري از عرصه      

حضور دارند؛ هرچند ممكن است از نظر شكل و قالب به صـورت گذشـته               
  ). 26: 1371رضاقلي، (حضور نداشته باشند 
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   سنت و نوگرايي-6
 و» تحويـل دادن    «، در اصل به معني      »Tradere«سنت از ريشه التين     

اي در    طبق اين مفهوم، هـر جامعـه      . است» انتقال از نسلي به نسل ديگر     «
فرهنگ (رفتاري   ات خويش داراي مجموعه دانش ذهني و      هر لحظه از حي   

ي متعدد از نسلي بـه  ها روش است كه آن را از طريق   )به معناي عام كلمه   
 زاهدي و (هويت خويش را حفظ كند       دهد تا تداوم و     نسل ديگر انتقال مي   

  ). 96: 1383 ،همكاران
  : كردتوان به دو رهيافت اصلي تقسيم  تعاريف مربوط به مدرنيته را مي

 يدن به شـكل  رهيافت فلسفي كه بر حالت يا شيوه زيستن و انديش      -1
مدرنيتـه از منظـر     . مـدرن تأكيـد دارد    از  مدرن در تقابل بـا دوران پـيش         

گرايـي، ليبراليـسم، اصـالت فـرد و        فلسفي در مفاهيمي چون برابري، عقل     
 ,Bernstein)كنـد  پيشرفت نامحـدود بـشري تجلـي مـي     ايمان به ترقي و

(1991.   
 رهيافتي كه مدرنيته را همچـون شـكل يـا سـاختاري اجتمـاعي،               -2

در نتيجه به منزله واقعيت يا دوراني تاريخي مطرح          فرهنگي و  اقتصادي و 
عملي مدرنيتـه مـورد توجـه        ي عيني و  ها  در اين رهيافت، ويژگي   . كند  مي

بـر ايـن جنبـه     مدرنيتـه  شناسان در تعريـف خـود از       جامعه. گيرد  قرار مي 
زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي      اي از   مدرنيته را شيوه   ارند و تأكيد د 

  . كند فرهنگي را ايجاد مي دانند كه رويكردهاي مدرن فكري و مي
جريان نوگرايي و پيدايش جامعه مدرن بـراي نخـستين بـار در غـرب               

در قرن نـوزدهم     »انقالب صنعتي بريتانيا  «شناسان   اكثر جامعه . مطرح شد 
كنند نظـام صـنعتي عنـصري     دانند و تأكيد مي   مدرن مي   سرآغاز دوران  را
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تـوان نـشان داد همـه آن          به خـوبي مـي    . اساسي براي مدرنيته بوده است    
اي   اند، با مجموعـه     هايي كه در پيدايش جريان نوگرايي دخيل بوده        ويژگي

از تغييراتي ارتباط دارند كه هسته اصلي آنها را تحوالت اقتصادي و فنـي              
  . كنند ياد مي» نوسازي جامعه« و از آن تحت عنوان تشكيل داده است

داري  جانبه، حركت بـه سـمت توسـعه و سـرمايه           در سطح كلي و همه    
ردتر نيز به تبعيت از كـل، افـراد          نوگرايي جامعه است و در سطح خُ       عامل

هاي اقتصادي بهتر و تعلق به طبقات باالي جامعه همـراه بـا             داراي فرصت 
وسايل نوين، خود را با جريان نوگرايي وفق داده و          استفاده از تكنولوژي و     

پـذيرا  ،  داري است   يك جامعه سرمايه   ينوعبه  هاي جامعه مدرن كه      ارزش
كسي است كه در طرز تفكر،      » انسان نو  «:توان گفت    در واقع مي   .شوند   مي

طبق عقيده بر . اي در پيش گيرد هاي تازه احساس و كردار خود راه و رسم
 عواملي چون برخورداري افراد از آموزش باال و مطلوب          ،»لكس اينكلس آ«

اي منجر به تغيير وجـه        محيط شهري و دسترسي به وسايل ارتباطي توده       
نظرات و نظام ارزشي افراد شده و آنها را براي زندگي در يـك جامعـه نـو                  

  ). 206: 1353وينر،  (كند آماده مي

  نوگراييدهنده  عناصر تشكيل -7
دهنـده فراينـد      ها و عناصر تشكيل     ن، براساس مؤلفه  پردازا برخي نظريه 

  . اند نوگرايي، به تعريف اين فرايند پرداخته
 در حـوزه فرهنگـي،      :معتقدنـد » ديويد اسـميت  « و» لكس اينكلس آ«

 هـايي   ارزش هاي فرهنگي و   ابعاد اساسي نظام  ها،    نوسازي با افزايش تفاوت   
ـ و   ؛نگـري   جهان  و مانند مذهب، فلسفه، ايدئولوژي      و هـا   ا تـضعيف سـنت    ب
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بدين ترتيب آنها معتقدند رفتـار      . ي نخبگان قديمي همراه است    ها  فرهنگ
  :شود خالصه مي يك فرد نوگرا در چهار مورد

  ؛فرد نوگرا يك شخص فعال است) 1
  ؛بانفوذ است داراي شخصيت كارا و) 2
  ؛كند نفوذ عمل مي مقابل عامل سنتي با استقالل و در) 3
 بـاز و قابـل      شخصي با فكـرِ    وآماده  هاي جديد،     هبراي پذيرفتن ايد  ) 4

 ). 168-169: 1373 ،زاد غروي(انعطاف است 

هـاي زيـر تأكيـد     نظريه خود پيرامون نوگرايي بر شـاخص      در »شارما«
  : كند مي

تمايل به فهم دنيا بر پايه نقـش مـدارك   : 1گيري علمي   جهت )1
؛ د دوران گذشتهرَعلمي و تحقيقي به جاي خ  

التزام عقالنـي بـه اصـل تـساوي         : 2طلبانه ويگيري تسا   جهت )2
پايگاه انساني بدون قائل شدن هرنوع تبعيض بر پايه  حقوق و

   ؛ ...هاي منسوب به جنس، قوم و جنبه
نگرشـي بـه سـوي تـرجيح هنجارهـاي          : 3گرا گيري عام   جهت )3

هـاي   هاي عـام فراتـر از وفـاداري        اجراي نقش  غيرشخصي در 
 ؛ .. .ويژه به خويشاوندان، دوستان و

نگرش مثبت به غلبه بر تقـديرگرايي،       : 4گيري پيشرفت   جهت )4
   ؛ريزي باور به مفيد بودن برنامه  ويتتمايل به موفق

                                                                                                        
1. Scientific Orientation 
2. Equalitarian Orientation 
3. Universalistic Orientation 
4. Achievement Orientation 
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نگرشـي بـه سـوي آزادي از    : 1طلبانـه  گيـري اسـتقالل     جهت )5
 نوايي با  اجبارهاي ساختار اقتدار سنتي كه نتيجه آن عدم هم        

نـي  بـه لحـاظ عقال    احتمال دارد   چنين هنجارهايي است كه     
   ؛مورد شك باشند

المللـي   بين تمايل به كسب اخبار ملي و     : 2گيري مدني    جهت )6
المللي با آن مواجه     اجتماع بين  مسائلي كه ملت و    آگاهي از  و

ــكل دادن و   ــراي ش ــش ب ــت وكوش ــار روي   اس ــز افك تمرك
   ؛موضوعات مختلف

رعايـت   نگرش مثبت بـه حفـظ و      : 3گيري دموكراتيك    جهت )7
 سياســي بــراي همــه افــراد و  وهــاي مــدني آزادي حقــوق و

ي مـساوي بـراي همـه       هـا   وجود فرصـت    و ،ي جامعه ها  گروه
ي آن جامعــه هــا ارزش منطــور مــشاركت آزادانــه در   بــه

  ). 95-96: 1381 ،زاده مهدي(
طلبانـه،   گيـري تـساوي     طرح ابعـادي چـون جهـت        با »شارما«واقع   در
لبانه بـر   ط گيري استقالل   جهت گيري پيشرفت و    گرا، جهت  گيري عام   جهت

اي   زيرا اين ابعـاد زيرمجموعـه      ؛عقالنيت حاكم بر جامعه مدرن تأكيد دارد      
ــدرن از ــي دوران م ــست خردگراي ــرار  ه ــاس آن ق ــه براس ــي،  ند ك دادگراي

مقابــل  هــا، اعتقـاد بــه پيـشرفت در   هـا توســط ضـابطه   جـايگزيني رابطــه 
منطقي به جاي تفكر غيرمنطقي      رشد تفكر عقالني و    تقديرگرايي سنتي و  

  . يابد در جامعه مدرن رواج مي

                                                                                                        
1. Independent orientation 
2. Civic orientation  
3. Democratic orientation 
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بررســي ابعــاد   بــا مطالعــه خــرده فرهنــگ دهقــاني و»اورت راجــرز«
نـد  نتوا نفي اين ابعاد، به نوعي عواملي را كه مـي   روستاها و  گرايي در   سنت

بـه نظـر    . د، مطمح نظر قـرار داده اسـت       ننوگرايي اين جوامع شو    منجر به 
ـ     ، خرده فرهنگ دهقاني شامل عناصري ا      »راجرز« آوري و  وست كه مـانع ن

  مـانع تجـدد و     ،بـه تعبيـري    جوامع روستايي شـده و     پذيرش تغييرات در  
  :اين عناصر عبارتند از. نوسازي هستند

  ؛روابط شخصي عدم اعتماد متقابل در) 1
  ؛نوآوري فقدان) 2
  ؛تقديرگرايي) 3
  ؛تمايالت پايين بودن سطح آرزوها و) 4
  ؛منافع آتيدليل  به منافع آني پوشي از  عدم توانايي چشم)5
  ؛اهميت زمان  عدم توجه به عنصر و)6
  ؛گرايي خانواده)7
  ؛ وابستگي به قدرت دولت)8
  ؛گرايي  محلي)9

  ). 115 -116: پيشين ،ازكيا( فقدان همدلي )10
هاي طرح شده درباره نوگرايي،       بندي از نظريات و ديدگاه      در يك جمع  

  : ح كردتوان عناصر نوگرايي را به صورت زير مطر مي
 گرايش افراد به كاالهاي مصرفي، اسـتفاده از ابـزار و    ؛گرايي  مصرف -1

   .وسايل نوين رفاهي و اطالعاتي همگام با پيشرفت تكنولوژي
دوره مـا قبـل      ترين وجـه تمـايز دوره مدرنيتـه از          بزرگ ؛عقالنيت -2

         به جاي   شود و   د آدمي مي  رَمدرن اين است كه در دوران مدرن تكيه بر خ
 اي، بـر خـرد انـسان و بيـنش علمـي و             هاي كهن مـذهبي و اسـطوره      باور
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طوركلي، مدرنيته يعني    به). 69: 1380 ،بشيريه (شود  منطقي او تأكيد مي   
گـري    تالش براي بخردانه كردن هـر چيـز، شكـستن و ويـران             ،خردباوري

هـا،   باورهاي سنتي همراه با پشت سر نهـادن ارزش         هاي اجتماعي و   عادت
. فكـري زنـدگي كهـن    هـاي مـادي و   در يك كالم شـيوه   وها، باورها    حس

تكنولـوژي   امروزگي كار علم و    شدن و  دارند نو   مدافعان مدرنيته اعالم مي   
 روابـط افـراد صـرفا ًدر    ،علـم و تكنولـوژي   طي عقالنيـت حاصـل از   . است

عاطفه مالي يا به بيان بهتر در تقـسيم          هاي خشك و بي     چارچوب محاسبه 
 ، ادراك افراد از زمـان و      »زيمل«زعم   حتي به . يردگ  كار اجتماعي شكل مي   

شـود    همخـوان مـي   گرانـه      محاسـبه  مكان با خردباوري ابزاري، اقتصادي و     
  ). 11-12: 1377 ،احمدي(

اندازي پيوسـته در تغييـر      با چشم  جامعه مدرن فرد را   ؛  يايقادگر انت -3
 بــه را وادار وي دهــد و در رو قــرار مــي از تجــارب و معــاني اجتمــاعي، رو

سـو  انسان مدرن بـا ديـدي انتقـادي از امـور، از يـك               . كند  انديشيدن مي 
مـورد    جامعـه مـدرن را     ،سوي ديگر  از كند و   ي پيشين را نقد مي    ها  سنت

برخـورد بـا     جامعـه مـدرن هـر تفكـر نـويني در           در. دهـد   انتقاد قرار مـي   
 .شـود   هـاي كهنـه تعيـين مـي        يا بهتـر بگـوييم ارزش      هاي سنتي و   ارزش

بـراي  . دانـست   » خالق انديشه انتقـادي   «توان    دوره مدرن را مي   روشنفكر  
 يهـا  راه، بلكـه    روشنفكر مدرن، حقيقـت بـه شـكل مطلـق وجـود نـدارد             

 حقيقـت بـراي   .موجـود اسـت  مختلفي براي وصول به حقيقت در برابر ما         
در . اي است كه با ديگر عقايد در برخـورد اسـت            روشنفكر به منزله عقيده   

عنايابي خود را طي نقدهاي بنياديني كـه نـسبت بـه            واقع، دوران مدرن م   
: 1381 ،واتـرز (كنـد     دهد، كسب مـي     ايستارهاي سنتي انجام مي    باورها و 

36 .(  
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كـه حاصـل عقالنيـت مـدرن اسـت، پايـه            گرايي  سـود ؛  گرايي سود -4
انـسان مـدرن بـه دنبـال نفـع          . دهد  ي انسان مدرن را تشكيل مي     ها  كنش

 منجر به بـروز روحيـه فردگرايـي در        شخصي خويش است و اين امر خود        
  . شود جامعه مي

 تصويري  ،توان از نوگرايي ارائه داد      تصوير ديگري كه مي   ؛  گرايي فرد -5
فرد مدرن به خود در مقام      .  است آزادي فردي  مبتني بر ستايش فرديت و    

اش را خـود     خودگردان كه قوانين اخالقي و سياسي       مستقل و  ،فردي آزاد 
استقالل فردي بـر    تأكيد بر فرديت و همچنين .كند  يكند، نگاه م    خلق مي 

: 1380 ،جهـانبگلو (گذارد    صر اساسي ديگر از فرايند نوگرايي صحه مي       اعن
117-116 .(  
آزادي  نيـز     آزادي فردي و   )خواهي آزادي(ليبراليسم  ؛  خواهي آزادي -6

از لحاظ فردي، انـسان مـدرن فـردي         . گيرد سياسي را دربرمي   اجتماعي و 
 از. كند اش را خود تعيين مي  است كه تصميمات اساسي زندگيخودمختار

توانـد    ابراز عقايد است كه مـي       داراي آزادي بيان و    ي فرد ،لحاظ اجتماعي 
. مورد انتقـاد قـرار دهـد       آزادانه افكار خود را بيان كند و نظرات ديگران را         

آزادي سياسي نيز به معني حق انتخاب سرنوشـت خـود و نـوع حكومـت                
در جوامـع مـدرن     » دموكراسـي «ليبراليسم مبنـاي فلـسفي      . تجامعه اس 

  . است
مـورد تأكيـد بـراي       نظـام سياسـي مناسـب و      تيك؛  دموكرا نگرش   -7

دموكراسي مستلزم برخي شـرايط فكـري       . جامعه مدرن، دموكراسي است   
است كه استعدادهاي عقلي شهروندان را به سمت مسائل عمومي جامعـه            

 از جمله اين شرايط، تدارك      .دهد   مي كاربست اجتماعي عقل خود سوق     و
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اي اسـت     ي مـشاوره  ها  فعاليت اطالعات براي شهروندان، آموزش مناسب و     
  ). 236: 1373 ،كوهن(

 طـرز نگـرش و   بيـنش اثبـاتي، در   ظهور علوم جديـد و  ؛  گرايي علم -8
گرايـي گـامي     علـم ، بـه عبـارت ديگـر   .باورهاي افراد جامعه نيز مؤثر افتاد   

كه اين عقالنيت نيز بـه نوبـه   است نيت جامعه مدرن اساسي به سوي عقال  
گرايي بدين معناست كه      علم. شود  واقع مي گرايي مؤثر    خود در تشديد علم   

 بـراي تـشريح و     شـود و    جامعه مدرن به تفكر علمـي اصـالت داده مـي           در
ديگر، برخالف جوامع   بيان   به   .عقلي علمي الزم است   ،  اي تبيين هر حادثه  

عوامـل مـذهبي     حوادث را به امور مـاوراء طبيعـي و         سنتي كه بسياري از   
ــسياري از حــوادث را در اســطوره  ارجــاع مــي ــشه ب ــا ري ــد و ي ــا و دادن  ه

هـايي    پديـده  جـستند، در جوامـع مـدرن حـوادث و           هاي كهن مي   داستان
بـا دليلـي    (شوند كه بـه لحـاظ علمـي           قابل پذيرش محسوب مي    واقعي و 

گرايـي محوريـت بـا عقـل          علم در. توجيه شوند ) لحاظ عقلي  كننده از   قانع
هر آنچه عقالني به حساب آيد، قابل پذيرش است؛ لـذا ارزش             بشر است و  

  .  هيچ نقشي در تبيين امور ندارندعقالنياحساسات غير و
هاي قديم    اسطوره. گيرد  خرافات نيز قرار مي    علم در تقابل با اسطوره و     

توانـستند    ي كـه مـي    گـشوده بـر كـسان      خبران و     اي پوشيده از بي     جاده در
واقـع    اين اسـاطير در    .، رهنمون بودند  درك كنند  معناي آنها را دريابند و    

هـاي ترسـناك     اگر چه بسياري از آنها داستان ؛آورند هايي اطمينان  حكايت
ايـم، بـه كجـا       گوينـد ازكجـا آمـده       زيرا به ما مي    ؛اند قتل، زنا و آدمخواري   

 قـديم راهنمـاي گمـشدگان،    هـاي   اسـطوره . رويم و چگونه بايد بـرويم       مي
هـاي   پيچيـدگي  گـشته در   شناختي براي انسان گم    عالئم هستي  ها و   نشانه

هاي خفته را   انسان را روشن و وجدان   تاريك هاي نامفهوم جهان بودند، راه   
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بـه   قداست افتادند و   سپس اين معنا را از دست دادند، از       . كردند بيدار مي 
  . )57: 1380 ،الكارير و ژاكار (قصه تبديل شدند

  هاي تحقيق  فرضيه-8
ـ  فرضيه جز   هشت  شامل يك فرضيه كلي و     ي اين تحقيق  ها  فرضيه ي ئ

  : است

   كليفرضيه  - 8- 1
  .  رابطه وجود دارد و ميزان گرايش به خرافات نوگراييميزانبين 

  هاي جزئي فرضيه - 8- 2
 رابطه وجود و ميزان گرايش به خرافات گرايي  عقل ميزان بين-

   ؛دارد
   ؛ رابطه وجود داردو گرايش به خرافات فردگرايي ميزان  بين-
   ؛ رابطه وجود داردو گرايش به خرافاتگرايي  سود  ميزان بين-
   ؛ رابطه وجود داردو گرايش به خرافاتگرايي   مصرفميزان بين -
   ؛ رابطه وجود داردو گرايش به خرافاتگرايي   علمميزان بين -
   ؛ رابطه وجود دارد به خرافاتو گرايش گري حيه نقاديروبين  -
   ؛ رابطه وجود داردو گرايش به خرافاتخواهي   آزاديميزانبين  -
 رابطه وجود و گرايش به خرافات نگرش دموكراتيك ميزانبين  -

  . دارد
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  شناسي تحقيق وش ر-9
ضمن اينكـه بـراي   .  پيمايشي است  نوعاز  به لحاظ اجرا     حاضر،   مطالعه

و مـروري بـر تحقيقـات پيـشين از روش           تدوين چارچوب نظري تحقيـق      
ايـن پـژوهش بـه لحـاظ     . نيز بهره گرفته شده است   ) اسنادي(اي    كتابخانه

معيار زمان، مقطعي؛ به لحاظ معيار كاربرد، كاربردي؛ و بـه لحـاظ معيـار               
  . ژرفايي، پهنانگر است

 ساله و بيشتر شهر يزد در 15را كليه افراد جمعيت آماري اين تحقيق  
  . دهند ه تشكيل ميزمان مطالع

 نفـر از  30براي برآورد حجم نمونه، ابتدا يك مطالعه مقدماتي بر روي        
پاسخگويان انجام شد تا واريانس صـفت مـورد مطالعـه مـشخص شـود و                
سپس با استفاده از فرمول كوكران به محاسبه حجم نمونه اقـدام گرديـد              

  ).  نفر مشخص شد249الزم به ذكر است كه حجم نمونه (
هـا بـا      اي بوده است و سهميه      گيري در اين تحقيق، سهميه      مونهروش ن 

  . اند ، سن و جنسيت تعيين شده)بندي شهر بلوك(توجه به محل سكونت 
پرسـشنامه  . بـوده اسـت   پرسشنامه   مورد استفاده در اين مطالعه،       ابزار

پــس از احــراز اعتبــار و پايــايي آن در مراحــل مقــدماتي تحقيــق، بــراي 
  . ي مورد نياز در مرحله نهايي مورد استفاده قرار گرفتها آوري داده جمع

بـه همـين منظـور      . شده است استفاده  محتوا  در اين تحقيق، از اعتبار      
 علـوم   اسـاتيد و متخصـصان     توسـط چنـد نفـر از         شـده   پرسشنامة تدوين 

  . اجتماعي مورد بررسي، اصالح و مورد تأييد قرار گرفت
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ميـزان  . اخ استفاده شده اسـت    براي سنجش پايايي نيز از آلفاي كرونب      
هاي ميزان گرايش بـه    و براي گويه  73/0هاي نوگرايي برابر      آلفا براي گويه  
  .  شده است86/0خرافات برابر 

 مـورد تجزيـه و      SPSSافزارهـاي آمـاري      ها توسـط نـرم     همچنين داده 
هـا از آزمـون ضـريب همبـستگي          تحليل قرار گرفت و بـراي تحليـل داده        

  .  چندمتغيره استفاده شده استپيرسون، و رگرسيون

   تعريف نظري و عملياتي متغيرها-10
هـاي سـنتي جامعـه و گـرايش بـه             فرايند انتقـال از ارزش    » نوگرايي«
ساالري است كـه بـا       خواهي، عقالنيت و مردم     هاي نوين چون آزادي     ارزش
اي، ارتباطات و تكنولوژي همراه است       هاي شهرنشيني، آموزش توده     پديده

  ). 42: و، پيشينجهانبگل(
ور ظـ من  لـذا بـه    انتزاعي است و   هني و ذمفهوم نوگرايي مفهومي بسيار     

بر طبق مطالعـات    . نظر گرفت  هاي مختلفي را در     سنجش آن بايد شاخص   
 پـردازان نـوگرايي و      شاخص اصـلي كـه اكثـر نظريـه         هشت،  گرفته  صورت
 هـر   نظر گرفته شده اسـت كـه        در ،اند  شناسان به آنها اذعان داشته     جامعه

  . خاصي داردنظري ها مبناي  كدام از اين شاخص
  هاي كالن نوگرايي شاخص: 1 شمارهجدول

  پردازان مربوطه نظريه  ها شاخص
  ماكس وبر اسميت، اورت راجرز و كافي ير، ونسونو، اينكلس و  عقالنيت
   ونسونو وكافي ير، اسميت، اينكلس  فردگرايي

  هالبرونر، پير و ميني  گراييسود
  جورج زيمل  اييگر مصرف
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  گوست كنت آكندورسه، شارما و  گرايي علم
  ولتر جان الك، مونتسكيو، آدام اسميت و  آزاديخواهي

  شارما روسو، جان الك، اسپينوزا و  ساالري مردم
  اسميت اينكلس و  انتقادگري

  )150: 1384، نصرآبادي ذاكري(

امكـان   هاي مـذكور نيـز هنـوز ذهنـي هـستند و             كه شاخص  ازآنجايي
  لذا با توجه بـه تعـاريفي كـه از          ؛سنجش آنها به صورت عملي وجود ندارد      

شـده  اين مفاهيم ارائه     هر يك از  درخصوص  شناسان مختلف    سوي جامعه 
بنـدي نمـود    تري نيز تقـسيم  به عناصر جزئي توان اين مفاهيم را    است، مي 

هاي نهايي سنجش نگرش نسبت به نوگرايي بـه           كه به اين ترتيب شاخص    
و در   گويـه    سـه هاي نوگرايي     لفهؤم درنهايت براي هريك از   . آيد دست مي 
كه مجموع امتيازات پاسخگو از ايـن       نظر گرفته شده     در گويه   24مجموع  

  .  استنسبت به نوگراييوي نگرش دهنده  ها، نشان گويه

   ميزان گرايش به خرافات-11
اساسـي كـه بـا عقـل و            اعتقادات بـي   :ست از  ا خرافه يا خرافات عبارت   

بودن   اعتقاد به نحس  ؛ مانند   منطق و علم و واقعيت سازگاري نداشته باشد       
ماه نزد ايرانيان و يكشنبه سـيزدهم هـر مـاه             سيزده فرودين (عدد سيزده   
بـودن چهارشـنبه بـراي مـسافرت،          فال نيـك و بـد، شـوم       ،  )نزد اروپاييان 

آوردن   دادن چـاقو، شكـستن نمكـدان، سـعادت          گيري، نحوست هديـه     جن
ـ        روزي در چهارشنبه  اف  آتش بـودن رنـگ      يمندسوري، اسـپند دودكـردن، ب
  . )276: پيشين ،حاج سيد جوادي( ) ...اعتقاد به شانس و،  جغد،سياه
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 مورد از خرافات رايـج در جامعـه آمـاري           16براي سنجش اين متغير     
 گويه به پاسخگو داده و از وي خواسته شده براسـاس            16تحقيق در قالب    

شـايد  «،  »قطعـاً واقعيـت دارد    «د به نظـر وي      مشخص كن » ليكرت«طيف  
  . » قطعاً واقعيت ندارد«يا » واقعيت داشته باشد

   نحس است؛ 13عدد ) 1
  شانس در زندگي نقش بسيار مهمي دارد؛) 2
   سر سفره غذا برسد، مادرزنش او را دوست دارد؛  اگر داماد) 3
  است؛ تا حد زيادي با طالع ماه تولدشان مرتبط  افراد  شخصيت ) 4
  سفر رفتن در بعضي از روزها بديمن است؛ ) 5
  پيشاني بلند نشانه بخت و اقبال بلند است؛ ) 6
  شدن آرزوها؛  زدن سبزه براي برآورده گره ) 7
  زخم؛  مرغ براي جلوگيري از چشم شكستن تخم) 8
  ريختن پشت سر مسافر براي سالم برگشتن؛  آب ) 9

  يش مهر و محبت؛ مار براي افزا كردن مهره آويزان) 10
  افتد؛  اگر عطسه بيايد و صبر نكنيم، اتفاق بدي مي) 11
  شود؛  پاشيدن آب به گربه، باعث درآمدن زگيل روي دست مي) 12
توانند به وسيله مشخصات فرد، آينده او را  گيرها مي فال) 13

  بيني كنند؛  پيش
هاي العالج را  توانند بيماري اي بدون تخصص پزشكي مي عده) 14

  درمان كنند؛ 
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سري كارها، محبت و عالقه كسي  توانند با انجام يك اي مي عده) 15
  را به دست آورند؛ 

  توانند طلسم و جادو كنند؛  اي مي عده) 16
قطعـاً واقعيـت    «امتياز هر گويه بدين ترتيب بوده است كه بـه گزينـه             

زينـه  دو امتياز و گ   » شايد واقعيت داشته باشد   «صفر امتياز، گزينه    » ندارد
مجموع نمرات پاسـخگو    . گيرد  ، چهار امتياز تعلق مي    »قطعاً واقعيت دارد  «

بـديهي  . كنـد    گويه، ميزان گرايش او به خرافات را مشخص مي         16در اين   
 . دهنده گرايش بيشتر به خرافات است است نمره باالتر نشان

  ها  يافته-12
ان  درصد را زن4/51 درصد پاسخگويان تحقيق را مردان و 6/48 -

  اند؛  تشكيل داده
  اند؛  درصد پاسخگويان بيست سال و كمتر سن داشته5/12-
 سال، 40 تا 31 درصد بين 4/25 سال، 30 تا 21 درصد بين 1/39-
 سال 50 درصد باالي 5/6 سال و 50 تا 41 درصد بين 5/16

  اند؛  بوده
 درصد متأهل 5/69 درصد پاسخگويان تحقيق مجرد و 5/30 -

  . اند بوده
شناسي توضيح داديم، هركدام از ابعـاد         كه در قسمت روش     گونه    همان

 1گيري شـد كـه بـا اسـتفاده از دسـتور محاسـبه                گويه اندازه  3نوگرايي با   

                                                                                                        
1. Compute  
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 گويـه، سـازه ميـزان       24هاي مورد نياز تهيـه شـد و از جمـع همـه                سازه
  . نوگرايي به دست آمد

ده قبل از بررسي فرضيات تحقيق بهتر است بـه ايـن سـؤال پاسـخ دا               
شود كه ميزان نوگرايي و ميزان گرايش بـه خرافـات در بـين شـهروندان                

  يزدي چگونه است؟ 
 گويه در پرسـشنامه گنجانـده شـده         24براي سنجش ميزان نوگرايي،     

 قـسمتي بـود، حـداقل امتيـاز         4هـا     بود كه با توجه به اينكه طيف پاسـخ        
 را 60عـدد  .  محاسـبه شـد  96 و حـداكثر  24هـا   پاسخگو از مجموع گويه 

عنوان حد وسط طيف انتخاب نموده و بـا اسـتفاده از دسـتور تـي تـك                    به
اخـتالف  . اي به بررسي ميـزان نـوگرايي پاسـخگويان پرداختـه شـد              نمونه
دهنده باالتر بودن ميزان نوگرايي پاسخگويان از         به باال نشان   60دار از     معنا

ه دهنـد   بـه پـايين نـشان      60دار از     حد متوسط، همچنين اخـتالف معنـي      
  . تر بودن ميزان نوگرايي پاسخگويان از حد متوسط است پايين

 24/63 نشان داد ميانگين نمره ميزان نوگرايي برابـر          tخروجي آزمون   
) = 000/0sig(داري   و سطح معنا239/8 برابر tهمچنين اندازه . شده است

 60داري ميـانگين بيـشتر از        طور معنـا     كمتر شده است؛ يعني به     05/0از  
بنابراين در مجموع ميزان نـوگرايي پاسـخگويان بـيش از حـد             . ستبوده ا 

  . متوسط بوده است
 گويـه در پرسـشنامه      16براي سـنجش ميـزان گـرايش بـه خرافـات،            
 قسمتي بود، حداقل    3ها    گنجانده شده بود و با توجه به اينكه طيف پاسخ         

شـيوه  ( بـرآورد شـد      64 و حـداكثر     0هـا     امتياز پاسخگو از مجموع گويـه     
 را  32عـدد   ). شناسي توضيح داده شده اسـت       يازبندي در قسمت روش   امت
عنوان حد وسط طيف انتخاب نموده و بـا اسـتفاده از دسـتور تـي تـك                    به
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اي به بررسي ميزان گرايش به خرافات در بين پاسخگويان پرداختـه              نمونه
دهنده باالتر بودن ميـزان گـرايش         به باال نشان   32دار از     اختالف معنا . شد

دار از    همچنين اخـتالف معنـا    . رافات پاسخگويان از حد متوسط است     به خ 
تـر بـودن ميـزان گـرايش بـه خرافـات              دهنـده پـايين     به پايين نـشان    32

  . پاسخگويان از حد متوسط است
ميانگين نمره ميزان گـرايش بـه خرافـات         :  نشان داد  tخروجي آزمون   

داري   سطح معنا   و 825/10 برابر   tهمچنين اندازه   .  شده است  01/24برابر  
)000/0sig = ( داري ميانگين كمتـر   طور معنا  كمتر شده؛ يعني به05/0از

بنابراين در مجموع ميزان گرايش به خرافات پاسخگويان .  بوده است32از 
  . كمتر از حد متوسط بوده است

فرضيه اصلي تحقيق مدعي وجود رابطه بين ميزان نوگرايي بـا ميـزان             
بـراي بررسـي ايـن فرضـيه، از آزمـون ضـريب             . گرايش به خرافات اسـت    

دهد   خروجي اين آزمون نشان مي    . همبستگي پيرسون استفاده شده است    
ايـن بـدان    .  بـوده اسـت    000/0 با سطح معنـاداري      -406/0اندازه ضريب   

معني است كه رابطه معكوس و معناداري بـين ميـزان نـوگرايي و ميـزان                
ر، هرچـه ميـزان نـوگرايي       به عبـارت ديگـ    . گرايش به خرافات وجود دارد    

  . يابد يابد، ميزان گرايش به خرافات كاهش مي افزايش مي
اي  ازآنجاكه ابعاد مختلف نوگرايي به صورت سـازه و در سـطح فاصـله             

اند، بـراي بررسـي فرضـيات تحقيـق كـه مـدعي رابطـه                 گيري شده  اندازه
ون هاي مختلف نوگرايي با ميزان گرايش به خرافـات بودنـد، از آزمـ               مؤلفه

ها در جدول     ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده كه نتايج اين آزمون        
  :  گزارش شده است2شماره
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هاي  نتايج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه مؤلفه: 2جدول شماره
  مختلف نوگرايي با ميزان گرايش به خرافات

  داري سطح معني ضريب پيرسون مؤلفه
 699/0 -026/0 سودگرايي

 165/0 -091/0 گراييمصرف
 103/0 -108/0 خواهيآزادي
 005/0 -182/0 گراييعقل

 005/0 -185/0 نگرش دموكراتيك
 003/0 -193/0 انتقادگرايي
 000/0 -327/0 فردگرايي

 000/0 -406/0 گراييعلم

گرايـي،   هـاي علـم   كه در جدول مشخص است، رابطه مؤلفـه    گونه  همان
گرايي با ميـزان گـرايش        يك و عقل  فردگرايي، انتقادگرايي، نگرش دموكرات   

هـاي    كـه رابطـه مؤلفـه       حـالي   باشـد؛ در    دار مـي   به خرافات معكوس و معنا    
خـواهي بـا ميـزان گـرايش بـه خرافـات              گرايي و آزادي    سودگرايي، مصرف 

  .دار نيست معنا
هاي مطرح شده، رگرسيون چندگانه       بندي از آزمون   حال در يك جمع   

  : كنيم وابسته را بررسي ميتأثير متغيرهاي مستقل بر متغير 

هاي مختلف نوگرايي بر  رگرسيون چندگانه تأثير مؤلفه: 3جدول شماره
  ميزان گرايش به خرافات

  داري سطح معني  ضريب تعيين بتا   ها مؤلفه
  482/0  00/0  043/0  سودگرايي

  536/0  00/0  041/0  خواهي آزادي
  491/0  00/0  -043/0  نگرش دموكراتيك
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 188/0  01/0  -082/0  گرايي مصرف

 159/0  01/0  -092/0  انتقادگرايي

  002/0  04/0  -194/0  گرايي عقل
  001/0  05/0  -216/0  فردگرايي

 000/0 12/0 -342/0  گرايي علم

  
Adjusted R 

Square  R Square  R  Model  
254/0  281/0  530/0  1  

گرايــي تــأثير معكــوس و  گرايــي، فردگرايــي و علــم هــاي عقــل مؤلفــه
بر ميزان گرايش به خرافات دارند؛ يعني باعث كاهش گرايش به       داري    معنا

خـواهي، نگـرش      هـاي سـودگرايي، آزادي      تـأثير مؤلفـه   . شـوند   خرافات مي 
در بـين   . باشـد  دار نمـي    گرايي و انتقادگرايي نيز معنـا       دموكراتيك، مصرف 

 5 و   12گرايي و فردگرايي بـه ترتيـب بـا            هاي مختلف نوگرايي، علم     مؤلفه
  . رين سهم را در تبيين ميزان گرايش به خرافات دارنددرصد بيشت

هــاي مختلــف نــوگرايي شــامل  بــا اســتفاده از تركيــب خطــي مؤلفــه
 درصد از واريانس ميزان گـرايش  4/25گرايي،  گرايي، فردگرايي و عقل    علم

  . به خرافات تبيين گرديد

 گيري و پيشنهادات  نتيجه-13

غيرهاي تأثيرگذار بر گـرايش     مت: بندي بايد گفت   بنابراين در يك جمع   
  : شوند به خرافات بر حسب روش تحليل به دو دسته تقسيم مي

  : هاي استنباطي براساس آزمون) 1
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  گرايي؛ علم) الف
  نگرش دموكراتيك؛) ب
  انتقادگرايي؛) ج
  فردگرايي؛) د
 .گرايي عقل) هـ

در اينجـا متغيرهـا برحـسب بـاالترين         (براساس تحليل رگرسـيون     ) 2
 كه معرف ميزان تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته است،           ضريب بِتا 
 ): اند مرتب شده

  گرايي؛ علم) الف
  فردگرايي؛) ب
  .گرايي عقل) ج

شود دو متغير نگرش دموكراتيك و انتقادگرايي، در تحليـل           يادآور مي 
  . اند رگرسيون معنادار نشده

امعـه مـورد    گرايي در ج   براساس نتايج فوق، براي بهبود وضعيت خرافه      
گرايي، نگرش دموكراتيك، انتقادگرايي،  مطالعه ابتدا بايد بر پنج متغير علم  

گرايي تكيه و در ميان پنج متغير مذكور بـه سـه متغيـر                فردگرايي و عقل  
  . گرايي، توجه بيشتري شود گرايي، فردگرايي و عقل علم

 هاي نوگرايانه امري فرهنگي اسـت، بـديهي        ازآنجاكه تغيير در گرايش   
بـر ايـن اسـاس      . رسد روي سخن ما با متوليان فرهنگـي باشـد           به نظر مي  

وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبليغات          
هاي جمعي در زمينـه تغييـر فرهنـگ           اسالمي، صدا و سيما و ساير رسانه      

مـا آنچـه را در كنـار ايـن     . جامعه داراي بيشترين نقـش و تـأثير هـستند       
هاي رسمي فوق است و در ايـن          آموزيم، از طريق كانال     رسمي مي مجاري  
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از . اي دارنـد   كننـده  ها و محافل ديني نيز نقش تعيين        ميان، خانواده، گروه  
گرايـي را    رود علـم    پذيري فـوق انتظـار مـي       همين رو از همه منابع جامعه     

عنوان يك ارزش جهاني كه مورد تأييد و تأكيد دين مبـين اسـالم نيـز                  به
ها از سـنين      بديهي است هرچه اين آموزش    . ، مورد توجه قرار دهند    هست
  . تر آغاز شود، اثرگذاري آنها بيشتر است پايين

تأثير  ها، خودشان تحت هاي اين تحقيق، برخي از خانواده براساس يافته
توان انتظار داشت عالوه بر ترك        عقايد خرافي هستند؛ لذا از اين عده نمي       

. موجب تغيير باورهاي فرزندانشان خـود نيـز شـوند         باورهاي خرافي خود،    
رود اين است كـه راه را بـراي ادامـه تحـصيل               تنها انتظاري كه از آنها مي     

هـاي علمـي،      شان فراهم نماينـد تـا آنهـا بـا درك و اخـذ نگـرش                 فرزندان
گرايانه، فردگرايانه، انتقادي و دموكراتيك، تفاوت ميان امـر خرافـي و             عقل

  . نمايندغيرخرافي را درك 
خـواني و    ها، منابر و محافـل روضـه        هاي علميه، مساجد، حسينيه     حوزه

. عزاداري در اين رابطه مسئوليت بيش از اندازه سـنگيني بـر دوش دارنـد              
تـأثير    بسياري از مخاطبان نهاد دين، جوانان هـستند و بـه آسـاني تحـت              

 گـره  هـا بـا عواطـف آنهـا       گيرند و چون اين آمـوزه       هاي ديني قرار مي     پيام
خورد، لذا بايد بسيار مواظب بود در البالي ذكر واقعيات دينـي، بـراي                مي

  . هاي خود را با امور خرافي تزيين نكنيم جلب بيشتر توجه مخاطبان گفته
در اين ميان، وجه ديگـر مـسئوليت متوجـه نهادهـاي رسـمي اسـت؛                

 هـاي   هرچند صدا و سيما در سال     . ويژه صدا و سيما و آموزش و پرورش         به
هـاي خـوبي در زمينـه     هـاي خرافـي حركـت    اخير به موازات رشد گرايش   

ها كافي نيـست و لـذا         مبارزه با اين عقايد شروع كرده است، اما اين تالش         
بايد از نظر كمي و نيز كيفي گسترش يابد و در ضمن، كمك و همفكـري                
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، هـا   ها، داسـتان    فيلم. ها را در كنار خود داشته باشد        ساير نهادها و سازمان   
توانـد    ها و حتي انعكاس زندگي روزانـه مـردم مـي            ها، عكس   ها، قصه   رمان

بنـابراين بايـد    . هايي براي تغيير يا تقويت باورهاي خرافي باشد         حامي پيام 
  . در پرداختن به آنها با دقت بيشتري اعمال شود

هاي ديني بـه      ازآنجاكه بسياري از عقايد خرافي ممكن است با پوشش        
كما اينكه بسياري از نمودهاي آن از طريق صدا و سيما           (مردم القاء شوند    

، يـا تبليـغ برخـي از        )هاي اخير برمال شده اسـت       و مراجع ديني طي سال    
شـود شـورايي      عقايد علمي، با مسائل ديني سازگار نباشـد، پيـشنهاد مـي           

متشكل از نخبگان حوزه و دانشگاه بر محتواي كاالهاي فرهنگـي نظـارت             
  . دات يكديگر را مورد ارزشيابي قرار دهندداشته باشند تا تولي

به طور كلي، افزايش سـطح تحـصيالت و نحـوه آمـوزش افـراد تـأثير                 
هـاي مـدرن دارد؛ زيـرا افـراد داراي تحـصيالت       بسياري در پذيرش ارزش   

پايين معموالً درك درستي از نوگرايي و عناصر آن ندارند و تعبير نادرست 
هـاي مقابـل آن يعنـي         ذيرش ارزش از نوگرايي، به عـدم پـذيرش آن و پـ          

  . شود گرايش به خرافات منجر مي
 : توان پيشنهادهاي فوق را در موارد زير خالصه كرد در مجموع مي

توجه بيشتر به امر آموزش و پرورش و افزايش تحصيالت مردم            -
  ها و نيز از سوي دولت؛ از سوي خانواده

نـه توليـد    عنوان فراگيرترين رسـانه در زمي       دقت صدا و سيما به     -
محصوالتي كـه مـستقيم و سـريع مـورد اسـتفاده مـردم قـرار                

 گيرد؛  مي

نظارت بيـشتر حـوزه علميـه و نخبگـان حـوزوي بـر مجـالس،                -
  محافل، رفتارها و شعائر ديني؛
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تشكيل گروهي متشكل از نخبگان حوزوي و دانـشگاهي بـراي            -
  نظارت و ارزيابي توليدات فرهنگي، ديني و علمي؛

هاي مدرن و علمـي از         براي رواج گرايش   تالش آموزش پرورش   -
طريق تهيه و تدوين متـون آموزشـي درسـي و غيردرسـي بـه               

  . هاي ديني و سنتي نباشد نحوي كه مغاير با ارزش
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  هاي آن خرافات و برخي علل و زمينه
   *دكتر مجتبي شاهنوشي

  
خــرافات عـصـر قـديم       اي از   هيچ خـرافه «

نيست كـه رنــگي از آن در زنـدگي امـروز            
  . »مردم كره زمين وجود نداشته باشد

  »ويل دورانت« 
  چكيده

بعضي از اين اعتقادات در     . يكي از عناصر مهم فرهنگ، اعتقادات است      
رمنطقــي و غيـــرواقعي اســت كــه اصــطالحاً باورهــاي  ديگــران، غي نظــر

  . شود اجتمـاعي و به تعبـير عامه خرافات ناميده مي
در تحقيق حاضر ضمن تعريف خرافات، انـواع آن مـورد بررسـي قـرار               

شناختي و جامعـه شـناختي آن        هاي روان   گرفته و به بحث پيرامون زمينه     
 ر اين زمينـه گويـاي آن      نتايج حاصل از كار ميداني د     .  شده است   پرداخته

 شـدت و ضـعف آن متفـاوت       ، اما ست كه خرافات نزد افراد عموميت دارد      ا

                                                                                                        
  .شناسي از دانشگاه تهران  دكتراي جامعه*
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:  عبارتنـد از   ،از جمله عواملي كه بـا اعتقـادات خرافـي ارتبـاط دارد            . است
  . سطح تحصيالت، ميزان اعتقادات مذهبي، وضعيت اقتصادي و نوع شغل

   كليديگانواژ
هـاي    تقـادات خرافـي، زمينـه     خرافه، خرافـات، باورهـاي اجتمـاعي، اع       

  .  فرهنگ وشناسي خرافات خرافات، روان
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  مقـدمه 
ي از ايـن اعتقـادات      تقـسم .  هر فرهنگ اعتقـادات اسـت      ءيكي از اجزا  

است، اما بخشي    هاي ثابت شده و متقن     حقيقي و واقعي و مبتني بر بنيان      
اند  شده بدون دليل و در طول تاريخ توسط مردمان پذيرفته ،پايه    از آنها بي  

دهند بـراي     شناسان ترجيح مي    معموالً مردم  .گويند  كه به آنها خرافات مي    
گيري ارزشي از اصـطالح باورهـاي اجتمـاعي اسـتفاده             جلوگيري از جهت  

توان بـه   نمي،  به عبارت ديگر  . البته مسئله به اين سادگي هم نيست      . كنند
طـه  صرف اينكه ما قادر به تبيـين يـك عمـل و فهـم يـك مطلـب يـا راب                    

 و بايـد در بررسـي       كنـيم پايه و اساس و غيرواقعي تلقي         را بي  آن،  مينيست
؛ هر چند    به اين مفاهيم به مسئله بنگريم      ناين باورها از زاويه ديد معتقدا     

بـه تبيـين اعتقـاد بـه خرافـات پرداخـت و            توان    مياز منظري بيروني نيز     
  . شناختي يا اقتصادي به موضوع داشت نگاهي جامعه
قادات خرافي در بين مردم جهان و از جمله ايـران، واقعيتـي         وجود اعت 

ممكن است برخي از آنها به اين دليل خرافي تلقي          البته  . انكارناپذير است 
 با اين حال امـروزه . ند كه علم هنوز قادر به توضيح يا اثبات آنها نيست    وش

اي از آنها در برابر ميانگين دانش مردم غيرواقعـي و نادرسـت               بخش عمده 
   .رسند به نظر مي

هـا دارنـد، برخـي ناشـي از           برخي از ايـن اعتقـادات ريـشه در افـسانه          
تعبيرهايي خاص از اصول مذهبي و برخي سينه به سينه نقل و پذيرفتـه              

   .اند، بدون آنكه در صحت و سقم آنها تحقيق يا شك شود شده
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اي    و كلمـه   Superstitutionخرافه يا خرافات معـادل كلمـة انگليـسي          
شايد خريف  .  به معني چيدن ميوه است     »خرف«ي است كه ريشة آن      عرب
: 1378 ،پاكـدامن ( ها باشد    به مناسب رسيدن ميوه    ،پاييز گويند به  كه  نيز  
34( .  

سـخنان پريـشان و   « :آمده است خرافه عبارتست از    » برهان قاطع «در  
، »موهومـات «را    خـود آن   هـاي   ت در يادداشـ   »عالمه دهخـدا  « .»نامربوط

نيـز  فرهنگ آكسفورد .  تعريف كرده است »حديث دروغ « و   »غوالانياب ا «
  . كرده استاساس تعريف  خرافه را هر نوع عقيدة نامعقول و بي

  : هايي صورت گرفته كه برخي از اين قرار است بندي از خرافات تقسيم
  .  اعتقاد به بخت و اقبال كه اثر آشكار ندارد؛خرافت پنهان
ماننـد اعتقـاد بـه      ،  گـذارد   تار فرد اثر مي   بر رف   مستقيم ؛خرافات آشكار 

  . صبر پس از عطسه
  .  شب چهارشنبه به ديدن بيمار نرويد؛خرافات بهداشتي

  .  آب ريختن پشت سر مسافر؛خرافات مربوط به مسافرت
  .  شاه ساية خداست؛خرافات سياسي
  . ماست بد استبا  خوردن ماهي ؛خرافات غذايي

  . ت جان دارد سگ هف؛خرافات مربوط به حيوانات
بـه عبـارت    . اسـت  خرافات اصطالحي نسبي و مقيد به زمـان و مكـان          

ممكن است امري از ديدگاه مردم يك زمان يا يك منطقه خرافي و             ،  ديگر
 نتيجه  .تلقي شود  از ديد مردم متعلق به زمان يا مكان ديگر كامالً منطقي          

نداشـته  توان يافت كه خرافـات وجـود          اين است كه جايي و زماني را نمي       
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 شـدت و  البتـه . فريقا و چه در بين مردم آمريكاآچه در بين بوميان   ؛باشد
  : ذكر چند نمونه خالي از لطف نيست. ضعف خرافات متفاوت است

فريقــاي جنــوبي بــسياري از دانــشجويان تــرجيح آ در منــاطقي از -
ــا   مــي ــزد جــادوگران رونــد ت دهنــد پــيش از برگــزاري امتحانــات ن

  ؛ )87: 1377 ،كهكشان( ودشان تضمين ش موفقيت
بينـي انجـام      در هند معموالً قبل از عقد زناشوئي محاسـبات طـالع           -

  ؛ شود مي
هاي بلند در آمريكـا طبقـة سـيزدهم وجـود           در برخي از ساختمان    -

  است؛ ندارد و بعد از طبقه دوازدهم، طبقه چهاردهم 
 هنگامي كه ملكة انگليس از آلمان       1965 گفته شده است در سال       -

كه قطـار    رئيس ايستگاه دويسبرگ شمارة سكويي را     ،  كرد  بازديد مي 
   ؛داد  تغيير12به13كرد از  ملكه از آن عبور مي

 ها معتقدند پيدا شدن هدهـد عالمـت وقـوع جنـگ اسـت                سوئدي -
  . )155: 1371 ،وارينگ(

  سابقه مطالعات پيرامون خرافات  -1
 اسـت كـه     1»يـد كـاروت ر  «يكي از اولين مطالعات در غرب متعلق به         

وي .  منتشر كـرد   1925 در سال    2»انسان و خرافاتش   «كتابي تحت عنوان  

                                                                                                        
1. Carveth Read 
2. Man and his superstitions 
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، 1در اين كتاب بـه طـرح مبـاحثي چـون رابطـة عقيـده و خرافـه، جـادو                   
  .  و رابطة جادو و علم پرداخته است3، توتمسيم، فال2انگاري جان

ليف أت 4»ههاي خرافات عام    ريشه«اثر ديگر در غرب كتابي است به نام         
هـاي     منتـشر شـد و جنبـه       1930 بـار در     نخـستين  كه   5»ارپرنولسونش«

 )خرافات مربوط به ازدواج، خوردن، بازي، روزها و فـصل         (مختلف خرافات   
  . را بررسي كرده است

كتابي بـه   ،  از جمله آثاري كه در جهان عرب در اين زمينه وجود دارد           
مـون برخـي     است كه به بحث پيرا     »الطيره والطيره في قرآن و السنه     «نام  

ايـن كتـاب درخـصوص      . پردازد  هاي خرافي از مسائل اسالمي مي      برداشت
هاي آن در عـصر جاهليـت، جهـان عـرب و شـريعت                فال بد زدن و ريشه    

   .هاي فراوان در آن آورده شده است اسالمي مطالب جالبي دارد و مثال
 به تحقيقات پيرامون فرهنگ بيشتردر ايران مطالعات مربوط به خرافه 

 »عقايد النساء«شايد اولين اثر در اين زمينه كتاب . ه مربوط بوده استعام
 است كه حاوي مطـالبي پيرامـون        »آقا جمال خوانساري  « اثر   )كلثوم ننه (

شــاه «و در زمــان باشــد  مــيآداب و رسـوم و اعتقــادات و باورهــاي زنــان  
 اسـت و    رسالة عمليـه  اين كتاب شبيه    .  نوشته شده است   »سليمان صفوي 

واجـب، مـستحب، مكـروه، مبـاح،        ( را در چارچوب اصول خمـسه     مباحث  
، ظاهراً انگيـزة نويـسنده از نوشـتن ايـن رسـاله            .مطرح كرده است  ) حرام

دست انداختن و ريشخند كـردن خرافـات و معتقـدات مـردم روزگـارش               
                                                                                                        
1. Magic 
2. Animism 
3. Omen 
4. The origins of popular superstitutions 
5. Sharper knowlsen 
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كلثوم ننـه، بـاجي     : هاي كتاب عبارتند از    شخصيت. ويژه زنان بوده است     به
   .بي شاه زينب  دده بزم آرا و بيياسمن، خاله جان آقا، 

ميـرزا حبيـب    «آثـار   طور نسبتاً علمـي بـا        هاما تحقيق در اين زمينه ب     
و ا. هـاي اروپـايي آشـنايي داشـت     د كه با فرهنگ و زبان    ش آغاز   »اصفهاني

 را از فرانـسه بـه       »جيمـز موريـه   « حاجي بابـاي اصـفهاني    اولين بار كتاب    
   .فارسي ترجمه كرد

. داشت علي اكبر دهخدا اشاره  »امثال و حكم  « كتاب   بعد از آن بايد به    
البتــه درخــصوص .  اســت1311ايــن كتــاب متعلــق بــه ســال چــاپ اول 

اي دارد كـه       ويژه گاه صادق هدايت جاي   نيرنگستان كتاب   ،اعتقادات خرافي 
 .بندي اعتقادات عاميانه مردم دسـت زده اسـت         با وسواس خاصي به طبقه    

نوشـتة اميرقلـي امينـي      ،  »فرهنـگ عامـه   «بايد بـه كتـاب      ،  عالوه بر اينها  
مقاله  ؛1347ليف يوسف جمشيدي پور     أت» فرهنگ امثال فارسي  « ؛1339

 داويديان و غالمحـسين     -    كار مشترك ه   تجزيه و تحليل آل و ام الصبيان      
   . اشاره كرد1370جالل ستاري نوشته  ،زمينة فرهنگ مردم و ؛ساعدي

 وجود دارد كه عليه اعتقـادات  اشعاريگاهي اوقات  در آثار شاعران نيز     
  : عنوان نمونه به. خرافي است

تأثير زهره و زحل است كه سعد و نحس ز    بگير طرة مه طلعتي و قصه مگوي 
)حافظ(    

  

  كــز صبح نشاط او دهد مــاتم شام    فرياد و فغان زيـــن فلك خون آشام
)ذوالنون قزويني(    

  

  سري را خيره كـــن زسر بــادبرون     نكوهش مكن چرخ نيلــوفري را
اختـــري را مدار از فلك چشم نيك   تو چون خود كنــي اختر خويش را بد

)ناصر خسرو(    
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  هاي نظري خرافات  جنبه -2
نظرهاي مختلفي مورد توجـه قـرار گرفتـه         معلل و فلسفة خرافات، از      

ن شناسـا  شناسـان و جامعـه   توان بـه ديـدگاه روان    است كه از آن ميان مي     
  . اشاره كرد
  : دانند شناسان خرافات را ناشي از چند مسئله مي روان

 ،شناسـان  به نظر برخي از روان    . هاي ديد و مشاهد   طناشي از خ  نخست  
را به امور    علل آن ،  شوند  بسياري از افراد چون متوجه علت يك واقعه نمي        

   .دهند غيرعادي و مافوق طبيعي نسبت مي
معموالً بين زمان وقوع يك واقعـه و        . دومين خطا، خطاي حافظه است    

ايـن فاصـله فرصـت ايجـاد انـواع           زمان گـزارش آن فاصـله وجـود دارد و         
مـوريس هـاليواكس در     . )80: 1363 ،جاهودا( آورد  تحريفات را فراهم مي   

هاي اجتماعي به اين امـر        گروه :ها معتقد است   بررسي حافظة جمعي گروه   
ضـروري  ترين پيوسـتگي      وچككرويدادهايي را كه حتي     كه  گرايش دارند   

مـثالً در اورشـليم، قبـر       . در يك جا قـرار دهنـد      ،  شود نمي ميان آنها ديده  
داود، خانة خائف يهودي و خوابگاه مريم كه هيچ تناسب زماني يا مكـاني               

 ،اسـتوتزل ( شـوند   روي تپة صيون ديده مي     درطور جمعي     ، به با هم ندارند  
1371 :167( .  

مطالعاتي در دست است كـه نـشان         .استسومين خطا ناشي از تلقين      
م يـا برخـي داروهـا بـه وجـود           زتوان افراد را از طريق هيپنوتي       دهد مي   مي

تـأثير  ،  شناسـان  از ديگر عوامل مورد توجه روان      .برخي مسائل معتقد كرد   
افـراد انتظـار وقـوع يـك        زماني كـه    . انتظارات شخص بر مشاهدات اوست    

 ؛دهنـد  ت ناگهاني را بـه آن نـسبت مـي   برخي اتفاقا، واقعه را داشته باشند   
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د و  نـ  اگر چنين نكن   ، معتقديد پس از عطسه بايد مكث كرد       زماني كه مثالً  
  . دنده را به عطسه نسبت مي آن، اتفاقي بيافتد

 معتقدنـد   آنها .دانند  رفتارگرايان عقايد خرافي را ناشي از يادگيري مي       
 مـسير صـحيح     افتـد كـه يـادگيري بـه نحـوي از            اتفاق مي زماني  خرافات  

خرافـات در مواقـع     ،  شناسـان  زعـم روان    بـه  ،درهرحال. منحرف شده باشد  
هايي كه عدم اعتماد و اطمينان نـسبت بـه آينـده وجـود                حساس و لحظه  

در مواجه با اتفاقاتي چون تولـد، مـرگ،         عنوان مثال؛     به. شود  زاده مي ،  دارد
وهـا،  بيماري، قحطي و فقر كه در نتيجه شكـست و اضـطراب، آدمـي آرز              
بينـد    تمايالت و هيجانات خود را در دنياي تخيالت و خرافات برآورده مي           

  . )19: 1344 ،داويديان(
ل، وضعيت و شرايط اجتماعي را دخيل       ئشناسان در بررسي مسا     جامعه

   .خرافات پاسخ به نياز اجتماعي استآنها بنابراين از نظر . دانند مي
 سـه مرحلـه ربـاني،        بـشر ازنظـر فكـري      : معتقد بود  1»گوست كنت آ«

 بشر اسـير    ،در مرحلة رباني  . متافيزيك و اثباتي را پشت سر گذاشته است       
نيروهاي طبيعي بود، از سرما، گرما، تاريكي، زلزله، سيل و امثالهم وحشت 

بنابراين .  سعي در تبيين آنها داشت     ، لذا كرد و قادر به تبيين آنها نبود        مي
 ؛ بـود  2انگـاري  جـان ،  داشته باشـد  توانست   ميدر آن دوره تنها تصوري كه       
هاي حياتي خود بـه آن        يژگيو نسبت دادن    ،يعني مقايسه طبيعت با خود    

ساز اعتقاد  زمينه، اين تفكر. و اعتقاد به وجود نيروهاي دروني براي حوادث
   .العاده شد به جادو و خرافه و نيروهاي خارق

                                                                                                        
1. Augest 
2. Animism 
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تبـاط بـا    هـاي اجتمـاعي را در ار        اعتقاد خرافي گـروه    1»پيتر ورسلي «
هـا    اين پديـده  ،  به نظر وي  . كند  سابقة اجتماعي و فرهنگي آنها بررسي مي      

يان بـوده و سـكنة   يناشي از تغييرات سريع اجتماعي است كه ارمغان اروپا  
هـا و     ارزش ، لـذا  بومي را از مسير عادي زندگي خود منحرف ساخته است         

ويژه در     به هاي جديدي  اي متزلزل شد و هدف      باورهاي ديرين آنها به گونه    
امـا عـدم وجـود      . تر به آنان عرضه گرديد      ارتباط با يك زندگي مادي غني     

هـاي تخيلـي     هاي تـازه آنهـا را بـه راه         امكانات الزم براي رسيدن به هدف     
 . )156: پيشين ،جاهودا( انداخت

هايي كه عـدم      شناسي، خرافات در مواقع حساس و لحظه       ازنظر جامعه 
لي ئ مسابه طور مثال،. شود زاده مي، وجود دارداعتماد و اطمينان به آينده 

 همچــون تولــد، مــرگ، بيمــاري، قحطــي، فقــر و وقــوع حــوادث طبيعــي
مدهايي از اين قبيل هميشه براي بشر منبع اضطراب بوده و احساس            اپيش

كـدام از     هـيچ  كه  ازآنجايي. به دنبال داشته است   را  ترس و خشم    ،  شكست
به خرافـات رو    ،  اه علم و منطق توجيه كند     توانسته از ر    آنها را آدميزاد نمي   

  تسكين خـاطر پيـدا كنـد        و آورده است تا از اضطراب و تشويش رها شده        
  . )19: 1344 ،داويديان(

اعتقاد بـه تحـت شـعاع،        تقويم نجومي و  ، برخي محققان    در اين راستا  
يمني ايام را از مظاهر خرافـات دانـسته و            نحوست يا خوش   ،قمر در عقرب  

ا به فرهنگ ما متعلق به دورة مغـول كـه دورة تزلـزل روحـي و        ر  ورود آن 
 ،نبئي( ندندا كردند مي   اخالقي بود و مردم خود را اسير سرنوشت حس مي         

1361 :388(.  

                                                                                                        
1. Peter Worsly 
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  تحليل آماري  -3
، شـناختي خرافـات    شـناختي و جامعـه     هـاي روان   براي آزمون ديـدگاه   

ـ        تحقيقي ميداني در يكي از شهرستان      ي اسـتان   هاي واقـع در جنـوب غرب
 كيلومتر مربع و جمعيتـي      4571 با وسعتي معادل     1اصفهان به نام شهرضا   

ايـن  . صورت گرفـت ) 1375طبق سرشماري سال  ( 2 نفر 164,361معادل  
   .استشهرستان داراي دو شهر و چهل و نه روستا 

روسـتايي بـراي تحقيـق     اي چهارصـدنفري از منـاطق شـهري و      نمونه
  : ير در نظر گرفته شدهايي به شرح ز و فرضيه انتخاب 

  ؛ ـ وجود اعتقادات خرافي ميان مردم اين منطقه1
  ؛ ـ رابطه سن و ميزان اعتقادات خرافي2
  ؛ ـ رابطه جنس و اعتقادات خرافي3
  ؛ ـ رابطه تحصيالت و اعتقادات خرافي4
  ؛ـ رابطه اعتقادات مذهبي و اعتقادات خرافي5
  ؛  اعتقادات خرافيو) شهري يا روستايي بودن(ـ رابطه محل زندگي 6
  ؛ اعتقادات خرافي ـ رابطه بين شغل و7
  . گرايي و اعتقادات خرافي ـ رابطه آرمان8

 وجـود   ي توجيهات نظري گونـاگون    ،براي طرح هركدام از فرضيات فوق     
در واقع اين فرضيات برخاسته از مباحث موجود در ديـدگاه نظـري             . دارد

  . است هايي براي آن در نظر گرفته شده كه شاخصاست 

                                                                                                        
  .شد در زمان تحقيق، اين شهرستان، شهرستان دهاقان را نيز شامل مي. 1
  . نفر بود185728 معادل 1382برآورد جمعيت آن براي سال . 2
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.  سـؤال سـاخته شـد   44اي در سـه قـسمت و مـشتمل بـر       پرسشنامه
هـاي جمعيـت     قسمت اول پرسـشنامه شـامل سـؤاالتي پيرامـون ويژگـي           

 سـؤال جهـت سـنجش       6قسمت دوم طيفي بود با      . شناختي و فردي بود   
انواع خرافاتي كه كم و بيش وجود       ،  هاي مذهبي و در قسمت سوم       گرايش

   .دارد مورد پرسش قرار گرفت

  هاي تحقيق  يافته -4
 174 نفـر زن و      226: برخي اطالعات كلي پاسخگويان به قرار زير بود       

 و  17سنين پاسخگويان بـين     .  نفر متأهل  222 نفر مجرد و     168،  نفر مرد 
 نفـر داراي وضـعيت      169 . نفر روستايي  124 نفر شهري و     276 سال،   70

سـخگويان بـين   سـواد پا .  نفر خوب198 نفر متوسط و    33،  تراقتصادي به 
 كارمنـد، آزاد و     ،دار، محصل، كـارگر     نوع شغل شامل خانه    .بيسواد تا دكترا  

گرا   نفر آرمان  151گرا،    نفر نيمه آرمان   207گرا،    نفر غيرآرمان  35 .كشاورز
 نفـر نيمـه متعـصب و        237 نفر متعصب مـذهبي،      21 . نفر نامشخص  7و  

  .  نفر غيرمتعصب142
زان موافقـت بـا باورهـاي مـورد          ميـ  ،هـاي پاسـخگويان    براساس پاسخ 
  : سنجش چنين بود

  

 خرافه مورد سنجش
درصد 
 موافقت

 خرافه مورد سنجش
درصد 
 موافقت

بد بودن روز چهارشنبه براي 
 17  عيادت بيمار

اعتقاد به نصيب و 
 قسمت

69 

  16گير قبل  رفتن پيش فال  43  نحس بودن صداي جغد
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  ازدواج از
  76  گير  حرف فالحتص  33  باز شدن بخت با گره زدن سبزه
  77  اعتقاد به شانس و اقبال  72  رفع بال با دود كردن اسفند

خواندن قسمت   69  صبر كردن پس از عطسه
  45  نشريات بيني طالع

كار بستن تقويم  هب  42  نحس بودن عدد سيزده
  42  نجومي

  35  اثر ستارگان بر زندگي  38  وجود اشباح

 پيشاني بلند شانس  24  ديدن شبح
  30  آورد مي

      37  گير رفتن پيش فال

 نفـر   45 ، نفـر پاسـخگو    400از كـل    ،  دسـت آمـده    هطبق اطالعات ب  بر
 نفـر   56 نفـر خرافـي و       146 نفر تقريبـاً خرافـي،       153تقريباً غير خرافي،    
  . بسيار خرافي بودند

استفاده شـد كـه در ايـن    ) X2(دو  ها از آزمون خي    براي آزمون فرضيه  
گرا بـودن رد     ، جنس، محل سكونت، آرمان    هاي مربوط به سن     ميان فرضيه 

هـاي مربـوط بـه سـطح تحـصيالت، تعـصب مـذهبي، وضـعيت                  و فرضيه 
 داراي  افراد،   به عبارت ديگر    و يد شدند أيهل و شغل ت   أاقتصادي، وضعيت ت  

 هـاي   گـرايش و   وضعيت اقتـصادي بهتـر، شـغل بـاالتر           ،تحصيالت بيشتر 
   .خرافي كمتري داشتند
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ـ      هحاسببراساس م ،  عالوه بر اين   صـورت   ه معادلة رگرسيون چندگانـه ب
  : دست آمده  معادلة زير ب1گام به گام

 – 51/0تحـصيالت     ،  +2/0 تعصب مذهبي ،   – 036/1وضعيت تأهل   
  .اعتقاد به خرافات = 64/6

  گيري  نتيجه -5
هاي دور به مـا        در جامعة ما وجود دارند كه از گذشته        بسياريخرافات  

است تعداد زيادي از افراد واقعاً تصور كنند اصـالً        ممكن  . اند    به ارث رسيده  
زيرا حتمـاً نبايـد مـالك      ؛  اما بايد در اين تصور ترديد كرد      ،  خرافي نيستند 

خرافي بودن را اعمـال و رفتـاري در نظـر بگيـريم كـه آشـكارا عجيـب و                    
علت  گيرد كه به بلكه اعمال بسياري توسط افراد جامعه صورت مي، غريبند

گيـر بـودن در خرافـه بـودن آن كـسي شـك                يا همـه   بديهي فرض كردن  
نسبت دادن اين اعمال به سنت و رسـم اجتمـاعي در            همچنين  . كند  نمي

همين كه انجام    و   كند  ماهيت قضيه و خرافي بودن آن تغييري ايجاد نمي        
 يـدي بـر خرافـي بـودن آن        أيت،  دهـد   اين كار احساس اطميناني به ما مي      

اسـت كـه هنگـام ازدواج لبـاس روشـن      كمتر كسي   ،  عنوان نمونه    به .است
را   در مراسم عقد آينه نگذارد و عـدم انجـام آن          ،  به ماه عسل نرود   ،  نپوشد

   .بد نداند
رسد گسترش سطح سواد و فرهنگ عمومي جامعه منجر به   به نظر مي  

نيـز   مدرن   هاي  بايد اذعان كرد حتي انسان    ،  شود  كاهش اعتقاد خرافي مي   
   .دنعمالً از آن خالص شو يا وند رد كنند خرافات را نتوا مين

                                                                                                        
1. Stepwise  
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  فهرست منابع
  فارسي منابع  )الف

انتــشارات : محمــد كــاردان، تهــران شناســي اجتمــاعي، ترجمــه علــي  روان،اســتوتزل، ژان. 1
  . 1371، دانشگاه تهران

  . 1339، انتشارات علمي:  فرهنگ عوام، تهران،اميني، امير قلي. 2
، 5روستايي آفريقاي جنوبي، مجلة كهكـشان، سـال       باورهاي خرافي در نواحي     ،  بي نام . 3

  . 1337، 7شماره 
  . 1378،  نشر مرنديز: جامعه در قبال خرافات، مشهد،پاكدامن، محمد حسن. 4
، نـشر نـو  : شناسـي خرافـات، ترجمـه محمـد تقـي براهنـي تهـران          روان،  جاهودا، گوسـتاو  . 5

1363 .  
  . 1347، كتابفروشي فروغي :فرهنگ امثال فارسي، تهران، پور، يوسف جمشيدي. 6
  . 1349، انتشارات طهوري:  عقايد النساء، تهران،خوانساري، آقا جمال. 7
 16سـال    سـخن، انتـشارات   : تهـران داويديان هـ و غالمحسين ساعدي آل وام الصبيان،         . 8

  . 1344، 1شمارة 
  . 1325، دانشگاه تهران:  لغت نامه دهخدا، تهران،دهخدا، علي اكبر. 9
 . 1370، نشر ويراستار: زمينه فرهنگ مردم، تهران، ي، جاللستار. 10

  .1361، 7تقويم دوازده حيواني، مجله آينده، سال هفتم، شماره، نبئي، ابوالفضل. 11
  . 1378، نشر چشمه:  فرهنگ عاميانة مردم ايران، تهران،هدايت، صادق. 12
  . 1371، نشر ويس:  فرهنگ خرافات، ترجمه احمد حجاران، تهران،وارينگ، فيليپ. 13

 عربيمنبع  )ب

  ).ق. هـ1414(،  الطير و الطيره في قرآن والسنه، بيروت، دارالجيل،سهام بنت عبداهللا -1
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   التين منابع) ج
1. Knowl Son, sharper the Origins Of Popular Superstitions 
Middledex, Senate, 1998. 
2. Read, Carveth, Man and His Superstition, London Cambridge, 
1925. 



  توصيفي از ميزان گرايش به خرافات در شهر اهواز
  *ندوشن عباس عسكري 
  **آبادي سميه فاضل نجف

  ***محمد حيدري

  چكيده
عنوان يكي از موانع توسعه به حـساب          خرافات همواره به  از آنجايي كه    

 هدف پژوهش حاضر، بررسي توصيف ميزان گرايش به خرافات در           ،آيد  مي
اين تحقيق از نوع    . بوده است ) به عنوان يكي از شهرهاي ايران     (شهر اهواز   
 سـاله و بيـشتر    15كه جامعه آمـاري آن را شـهروندان         باشد    ميپيمايشي  

  را تحقيـق مـورد اسـتفاده در      حجم نمونه   . شهر مذكور تشكيل داده است    
در تحقيق حاضر، بررسـي      .شوند  شامل مي  شهر اهواز    از ساكنان  نفر   383
، )اعتقاد به تأثيرگذار بودن يك خرافـه   (ايش به خرافات در سه بعد باور        گر

                                                                                                        
  .ئت علمي دانشگاه يزدشناسي دانشگاه تهران و بورسيه هي  دانشجوي دكتري جمعيت*

  .شناسي  كارشناس ارشد جمعيت**
 .شناسي دانشگاه يزد  دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه***
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اعتقاد به نتيجه داشتن اقدام     (و نتيجه   ) اي اقدام به يك عمل خرافه    (عمل  
مورد بررسي قرار گرفت و نتايج تحقيق نشان داد در          ) به يك عمل خرافي   

در همـه   . مجموع ميزان گرايش به خرافات كمتـر از حـد متوسـط اسـت             
درصـد كمـي از     . وارد برخي از پاسخگويان به خرافـات گـرايش داشـتند          م

پاسخگويان، خودشان رفتار خرافي انجام داده بودند، ولي اكثريـت همـين            
  . اند عده مدعي بودند از اين كارشان نتيجه گرفته

  واژگان كليدي
  . ، باورها و عقايد، رفتار خرافي و مسائل فرهنگيخرافه، اهواز
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  مقدمه
و از  آن را حفـظ يكپـارچگي  مواره نيازمند نيرويي اسـت كـه   جامعه ه 

ها در طـول      انسان. آورد  ميتفرقه و تجزيه نيروهاي آن جلوگيري به عمل         
هاي متفاوتي براي ايجاد اين يكپارچگي به كار گرفته و درپـي              روشتاريخ  

گـاه از نيروهـاي الهـي و        . انـد   يافتن چنين جامعه متحد و يكدستي بـوده       
پيامبران و مصلحان اجتمـاعي مـسئوليت         گرفتند، گاهي شبه  آسماني مدد 

اي را به عهده داشتند و بعضي اوقات نيروهاي مستبد            تنظيم چنين پديده  
  . اي برآمدند و ديكتاتور با تكيه بر زور و اجبار درصدد ايجاد چنين جامعه

يابد كـه منـابع كـسب دانـش،           اختالف و تفاوت هنگامي گسترش مي     
دليـل وحـدت      در جوامـع گذشـته بـه      .  گوناگون باشد  نگرش و شيوة عمل   

ي بـسياري برخـوردار     هـا   تقريبي منابع فوق، نمودهاي آن نيز از مـشابهت        
كننـدة بـسياري از       كـه تعيـين    -شيوة معيشت و برخورد با طبيعـت        . بود

اغلب كشاورزي يا دامداري يا تلفيقي از اين         - هاست  مسائل زندگي انسان  
 كـم و    ،اند  هاي زندگي را از سر گذرانده       ين شيوه همة جوامعي كه ا   . دو بود 

همـراه و همـسو     . اند  بيش، شيوة انديشه، احساس و عمل مشتركي داشته       
يـك رهبـر    . كردن افراد چنين جوامعي چنـدان مـشكل نبـوده و نيـست            

توانـست قـشر      كاريزما و يا يك نيروي نظـامي قدرتمنـد بـه راحتـي مـي              
در . خواسـت هـدايت كنـد       ود مـي  عظيمي از اين افراد را به هر سو كه خـ          

طـور    چنين جوامعي، سطح تحصيالت و آگاهي افراد پايين، ارتباطـات بـه           
انديـشه و   ،  تغيير نگـرش  ،  در نتيجه ؛  تر بود   ها جزمي   كلي ضعيف و انديشه   

  . گرفت عمل آنها به كندي صورت مي
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 داراي اهميت است، وجـود مردمـي بـا          21ولي آنچه امروزه و در قرن       
تماعي باالست كه بتوانند با سرعت پيشرفت در جهـان، بـه            هاي اج   آگاهي

نبايد فراموش كرد كـه توسـعه و پيـشرفت    . پيشرفت و توسعه دست يابند   
جامعه با عقايد خرافي و موهوم ممكن نخواهد بود و اين عقايد مـانعي بـر                

  . سر راه تحقيقات، فناوري، علم و دانش هستند
مچنين رشد فكـري، نيازمنـد      بنابراين، براي شكوفايي رشد علمي و ه      

انديشه صحيحي در جامعه هستيم تا خـود را بـه راحتـي تـسليم طوفـان       
در . حوادث نسازيم و خودكار و فعال در جهت تعالي و رشد، گام بـرداريم             

مقوله فرهنگ به دو بخش فرهنـگ مـادي و فرهنـگ            : توان گفت   واقع مي 
 و اختراعـات    بخش مادي بـه فنـاوري، ابـداعات       . شود  غيرمادي تقسيم مي  

هـا   ها و افـسانه     كه خرافه (ها    شود و پندارها، رفتار و عقايد انسان        اطالق مي 
در طول تاريخ   . سازند  بخش غيرمادي فرهنگ را مي    ) بخشي از آن هستند   

اي  هـا تـأثير قابـل مالحظـه     ها بر رفتار انسان    هميشه اين خرافات و افسانه    
از فرهنگ بايـد مـورد توجـه        عنوان عناصري     پس مطالعه آنها به   . اند  داشته

  . قرار گيرد
ترين محور توسعه، انسان و نيروي انساني است و نيز            اگر بپذيريم مهم  

پـذيريِ درسـت و معقـول افـراد، يكـي از              توجه به مقوله فرهنگ و جامعه     
پذيريم بايد    هاي رسيدن به توسعه پايدار است، به راحتي مي          ترين راه   مهم

 اين راه و براي رسيدن بـه ايـن هـدف دچـار          كليه عواملي كه انسان را در     
باورهـاي  . سـازند، برطـرف نمـاييم    كنند و يا با مانع روبـرو مـي    مشكل مي 

اند و در نهايـت       غيرعقالني با انواعي از عادات، مراسم و احساسات آميخته        
 شـوند   موجب اتالف اسـتعدادها و امكانـات مـادي و معنـوي جامعـه مـي               

  ). 29: 1374سالمي،  باي(
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وظيفـه ديگـري    ،  هـم ا معرفـت طبقـات      ولـيِ « :معتقد اسـت  » 1لرايت«
هاي پست    تمدناز روي    دباي  او  . استبرعهده دارد كه بسيار مهم و دشوار        

آور باقي گذاشته اسـت پـرده        خرافات اسف كه  و خشن قديم در جامعه ما       
 آسـان اين كار چندان ؛ اگرچه دكنكن  و آنها را يكسره نابود و ريشه    بردارد  
تمدن و علم . لي براي آسايش و آرامش جامعه الزم و واجب است  و ،نيست
هـم    بـراي از   ،كند  طوركه براي پيشرفت جامعه كوشيده و كمك مي        همان

بايد اقدام كنـد و      هايي كه او را مقيد كرده نيز        گسيختن و شكستن زنجير   
خصوص اين علم براي پيشواياني است كـه بـه جهـت اصـالح و تجـدد                  هب

  . )19: 1312 ؛هدايتنقل از ( »بندند ميان مي ت برمجاهد جامعه كمر
عنوان سد در راه رشد و        ترين عواملي است كه به      خرافات در زمره مهم   
هـاي موجـود و       بنابراين بايد بـا شـناخت خرافـه       . ترقي جوامع وجود دارد   

. ها و علل وجودي آنها، تصميمات الزم براي مبارزه با آنها اتخاذ نمود  ريشه
هاي اجتمـاعي   خرافات از جمله مباحثي است كه در پژوهشه  نظر به اينك  

 محققـان اجتمـاعي در بررسـي مقـوالت          وچندان به آن پرداختـه نـشده        
دليـل حجـم       به ، همچنين اند  را مورد مالحظه قرار داده     اجتماعي كمتر آن  

 تحقيقـات وسـيعي در ايـن        الزم است باورهاي خرافي در جامعه،     ة  گسترد
تـرين     تحقيـق حاضـر سـعي در شناسـايي مهـم           لـذا  . صورت گيـرد   مقوله
هـاي موجـود در جامعـه آمـاري دارد تـا بـا شـناخت نـسبي آنهـا،                      خرافه

 نوشـتار . شـان ارائـه دهـد       شدن  رنگ  راهكارهاي مناسبي براي حذف يا كم     
انجـام   گرايش به خرافات در شـهر اهـواز          منظور بررسي توصيفي     به حاضر

  . شده است

                                                                                                        
1. Edward Tylor 
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   پيشينه تحقيق-1
 ،بررسي مصاديق بارز عوامل   « تحقيقي با عنوان     )1376( مسعود سپهر 

 »هاي مبارزه با خرافات و موهومات، جمود و تحجـر فكـري       علل بروز و راه   
 در سطح توصيفي به بررسي ميزان شيوع خرافـات پرداختـه            وانجام داده   

زمينه مسائل ديني در   خرافات زيادي در     ،اين تحقيق براساس نتايج   . است
  . جامعه وجود دارد

عنوان تحقيق ديگري است كه     » هاي مقابله با خرافات و موهومات      راه«
 انجـام   )1375( دبيرخانه شوراي فرهنگ عمـومي اسـتان لرسـتان           توسط

هاي موجود مورد بررسي قرار       در اين تحقيق، تعدادي از خرافه     . شده است 
طـور    اند و نتايج تحقيق به صورت درصدي ارائه شده و در پايان بـه               گرفته

  . ده استشيار مختصر راهكارهايي ارائه بس
تـأثير خرافـات بـر      « در تحقيقي كه در مـورد        )2001(» زب و باربارا  «

 : به اين نتيجه رسيدند، انجام داده بودند»اختالالت رواني در كشور كلمبيا
پيـشنهاد  به سايرين   بيش از مردان به خرافات گرايش دارند و         بسيار  زنان  
عنوان يـك متغيـر اصـلي در نظـر            ي، جنسيت به  اند در مطالعات بعد     كرده

  ). Zebb & Barbara, 2003( گرفته شود
 در مورد افكـار جـادويي و عقايـد مـاوراءالطبيعي در             )2002(» پلتزر«

ــش  فآ ــسه دان ــه مقاي ــي انجــام داده و ب ــوبي تحقيق ــاي جن ــوزان و  ريق آم
ز براساس نتايج اين تحقيق، دانشجويان كمتـر ا  . دانشجويان پرداخته است  

تـر    در نمونه آنها، زنـان از مـردان خرافـاتي         . آموزان خرافاتي هستند    دانش
همچنين بين عقايد مذهبي .  ولي نتيجه به دست آمده معنادار نبود   ،بودند
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 داري وجـود داشـت   اسنتي و داشتن افكار جادويي رابطه ضعيف ولي معنـ        
)Peltzer (A), 2002 .(  

ــرپلتــزر و «همچنــين  فريقــاي آديگــري در  در تحقيــق )2001(» رِن
پـذيري در تـصادفات در بـين          جنوبي به بررسي رابطه خرافات بـا ريـسك        

در اين تحقيق، اگرچه شيوع خرافات در بـين         . رانندگان تاكسي پرداختند  
اي بـين سـن، سـطح تحـصيالت و تجربـه               ولي رابطـه   ،رانندگان زياد بود  

  ). Peltzer & Renner, 2001(وجود نداشت رانندگي با خرافات 
خود به ايـن    جداگانه   نيز در تحقيقات     »پلتزر« و   »تالبورن«،  »روينآ«

 گرايش به خرافـات نيـر       ،هر چه دينداري بيشتر باشد    كه  اند   نتيجه رسيده 
 Irwin, 1985; Thalbourne & Hensley, 2001; Peltzer( بيـشتر اسـت  

(B), 2002) .  
 412اي بـه حجـم         با گرفتن نمونـه    )2003(» بينگهام« و   »گريفتس«

نفر در ناتينگهام از شهرهاي انگلـستان بـه بررسـي عقايـد خرافـي ميـان                 
آنها ضمن ارائه يـك سـري آمـار توصـيفي در            .  پرداختند 1بازيكنان بينگو 

، ترند زنان از مردان خرافاتيكه مورد شيوع خرافات، به اين نتيجه رسيدند        
 Griffiths( تر گرايش بيشتري به خرافات دارنـد   بازيكنان مسنهمچنين

& Bingham: 2005 .(  
، خرافات مربوط به مـسائل بهداشـتي را         )2002 ( و ديگران  »بوخاري«

ن بـه   ااين محقق . هاي قومي مختلف در كراچي بررسي كردند       در بين گروه  
 تحـصيالت بـا    ، درصد مردم عقايد خرافي دارند     73كه  اين نتيجه رسيدند    

ف، تفـاوت   هـاي قـومي مختلـ      خرافات رابطـه معكوسـي دارد، بـين گـروه         

                                                                                                        
1. Bingo Players 
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اينكـه  درنهايـت   داري به لحاظ گرايش بـه خرافـات وجـود نـدارد و                معني
 زيـادي دارد  بـسيار   نگرش مـردم بـه مـسائل بهداشـتي تـأثير            بر  خرافات  

)Bukhari et al , 2002 .(  

   توصيف منطقه جغرافيايي مورد مطالعه-2
النهـار     شـرقي از نـصف       دقيقـه طـول    29 درجـه و     48شهر اهواز بين    

شمالي از خط اسـتوا        درجه عرض  32 دقيقه تا    45 درجه و    30 و   گرينويچ
قدمت ايـن   . غربي ايران واقع شده و مركز استان خوزستان است          در جنوب 

  ). 1366مر كز آمار ايران، (اند  شهر را تا دوره ايالميان تخمين زده
 خـانوار معمـولي سـاكن بـا      147,856، اين شهر داراي     1375در آبان   

 نفـر زن    392,903 نفر مـرد و      398,883يت و شامل     نفر جمع  791,786
 نفر مرد در    102 نفر زن،    100براساس اين ارقام، در مقابل هر       . بوده است 

  ). 1376مر كز آمار ايران، (اين شهر وجود داشته است 

   متغير اصلي تحقيق-3
. »باور و وابستگي شديد عاطفي به يك عمـل        « : عبارت است از   1خرافه

اي غيرمعقـول و خـارج از روال          گونـه  افه ايـن عمـل بـه       خر در باورشناسيِ 
 طبيعي و علمي در پيدايش، بهبود و يا از ميان رفتن يك وضعيت،              ،عادي

  ). 1: 1379 ،خاشعي(شود  مؤثر واقع مي
 مورد از خرافات رايج در جامعـه آمـاري          چندبراي سنجش اين متغير     

 ليكـرت    براسـاس طيـف    هتحقيق به پاسـخگو داده و از وي خواسـته شـد           

                                                                                                        
1. Superstition 
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شـايد واقعيـت داشـته      «،  »قطعـاً واقعيـت دارد    «مشخص كند به نظر وي      
عـالوه بـر ايـن، در مـورد برخـي از      ). باور( »قطعاً واقعيت ندارد  «يا  » باشد

و سـرانجام  ) عمـل ( خرافات از وي پرسيده شده آيا وي انجام داده اسـت؟      
  )نتيجه( اينكه آيا نتيجه گرفته است؟

  شناسي تحقيق  روش-4
 گـرايش بـه     سنجش ميـزان  ،  قيق حاضر با توجه به اينكه هدف      در تح 
 مصاحبة شخـصي ناميـده      2»ميلر« يا آنچه    1 از روش پيمايش   ، بود خرافات

: نويـسد   در مـورد ايـن روش مـي   3»كرلينجـر «.  شده اسـت استفاده،  است
هاي كوچك و بزرگ را بـا انتخـاب و مطالعـة              تحقيق پيمايشي، جمعيت  «

ها براي كشف ميزان نسبي شيوع، توزيع و          معههاي منتخب از آن جا      نمونه
شناختي مورد بررسي قـرار     شناختي و جامعه   روابط متقابل متغيرهاي روان   

  ). 65: 1376 ،كرلينجر( »دهد مي
در  سـاله و بيـشتر شـهر اهـواز           15 تحقيق را كليه افراد      جامعه آماريِ 

 كوكران  براي برآورد حجم نمونه، از فرمول     . دهند   تشكيل مي  زمان مطالعه 
روش همچنـين و بـا اسـتفاده از         .  اسـت   نفر برآورد شـده    383و  استفاده  

. هـا تكميـل شـدند      ها انتخـاب و پرسـشنامه      ، نمونه اي  گيري سهميه   نمونه
، جنـسيت و سـن      )بنـدي شـهر     بلوك( ها با توجه به محل سكونت       سهميه
  . اند دهشتعيين 

                                                                                                        
1. Survey 
2. Miller 
3. Fred N. Kerlinger 
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و تحليـل   تجزيـه   بـراي    ،جهت گردآوري اطالعات از ابـزار پرسـشنامه       
افـزار   براي ترسيم نمودارها از نـرم      و   SPSS ها از نرم افزار كامپيوتري      داده

Excelاستفاده شده است  .  

  ها  يافته -5
 درصـد را    9/50 درصد از كل پاسخگويان را مردان و         1/49در مجموع   

 پاسخگويان مجـرد و      كل  درصد از  8/24 همچنين. دهند  زنان تشكيل مي  
  . د درصد، متأهل هستن2/75

 سـال، بـا انحـراف       24/32ميانگين سن پاسخگويان مورد مطالعه برابر       
  .  است87/11معيار 

براي سنجش گرايش به خرافات، سه دسته سؤال يا گويه مطرح شـده        
 گويه است كه از پاسخگو خواسته شده مشخص         8دسته اول شامل    . است

كارهـا را   كند به نظر او، اين عقايد تا چه حد واقعيـت دارد؟ آيـا وي ايـن                  
اي  دهد يا خير؟ و در نهايت اينكه آيا از انجام اين كارها به نتيجه              انجام مي 

  رسيده است؟ 

  كردن نمك جهت محافظت از خود  آويزان- 5- 1
كـردن نمـك       درصد از پاسـخگويان معتقدنـد آويـزان        7/9: باور) الف

انـد شـايد       درصـد گفتـه    8/41شـود،     مـي   طورقطع باعث حفاظت انسان       به
كـردن     درصد پاسخگويان اعتقاد دارند آويزان     6/48 داشته باشد و     واقعيت
  . شود طور قطع باعث حفاظت انسان نمي نمك به
اند اين كار را انجام        درصد از پاسخگويان اظهار نموده     7/11: عمل) ب
كـردن نمـك بـراي        انـد عمـل آويـزان        درصد ابـراز نمـوده     3/88اند و     داده
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م نگرفتــه اســت، بنــابراين اكثريــت محافظــت از خــود، توســط آنهــا انجــا
  . اند پاسخگويان تاكنون اين كار را انجام نداده

كـردن نمـك      در زمينه مفيدبودن يا نبـودن عمـل آويـزان         : نتيجه) ج
 درصد از پاسخگوياني كه اين عمل را انجام         9/91جهت محافظت از خود،     

قد بودند   درصد معت  1/8داده بودند، اعتقاد به مفيد بودن اين كار داشته و           
  . شود اي نداشته و باعث محافظت نمي اين كار هيچ فايده

  كردن نمك نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب انجام عمل آويزان

انجام نداده ام
٨٨/٣

انجام داده ام
١١/٧

نتيجه گرفتم
٩١/٩

نتيجه نگرفتم
٨/١

  شدن آرزوها زدن سبزه براي برآورده  گره- 5- 2
زدن سـبزه بـراي        در زمينه واقعي يا غيرواقعي بـودن گـره         :باور) الف
 درصـد از افـراد مـورد        5/18دهـد     شدن آرزوها، نتـايج نـشان مـي         هبرآورد

كـه    طـور قطـع واقعيـت دارد؛ درحـالي          اند اين كار به     مطالعه اعتقاد داشته  
اند و در نهايت       درصد براي اين عقيده، گزينه شايد را انتخاب نموده         3/37
 . طور قطع واقعيت ندارد  درصد از پاسخگويان معتقدند اين كار به1/44
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 درصـد از افـراد مـورد بررسـي ايـن عمـل را انجـام                 6/32 :عمل) ب
 4/67انـد و      شدن آرزوهايشان، سـبزه گـره زده        اند؛ يعني براي برآورده     داده

  . اند درصد نيز اين كار را انجام نداده
هـا       از بين پاسخگوياني كه ادعا داشتند براي برآوردن آرزو         :نتيجه) ج

اند اين كار براي آنهـا        رصد اعتقاد داشته   د 9/80اند،    تاكنون سبزه گره زده   
  . فايده بوده است  درصد نيز معتقد بودند اين كار بي1/19 و  نتيجه داشته

نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب انجام عمل گره زدن سبزه براي 
  شدن حاجت برآورده

نتيجه نگرفتم
١٩/١

نتيجه گرفتم
انجام داده ام٨٠/٩

٣٢/۶
انجام نداده ام

۶٧/۴

  
  

  مزخ مرغ براي جلوگيري از چشم  شكستن تخم- 5- 3
 درصـد از پاسـخگويان اعتقـاد دارنـد          8/29 در اين زمينـه      :باور) الف

 درصـد در    5/40شود،    مي  زخم    مرغ باعث جلوگيري از چشم      شكستن تخم 
 درصد از پاسخگويان منكر وجود رابطه 8/29اند و  اين زمينه احتياط كرده

  . اند زخم بوده مرغ و جلوگيري از چشم بين شكستن تخم
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زخم   ينكه آيا پاسخگويان براي جلوگيري از چشم       در مورد ا   :عمل) ب
 درصـد از    6/36دهـد     مـي   اند يا خير، نتايج نشان        مرغ شكسته   تاكنون تخم 

 درصد اين رفتـار     4/63اند و بقيه يعني       پاسخگويان اين عمل را انجام داده     
  . اند را انجام نداده

زخـم     درصد از افرادي كه براي جلـوگيري از چـشم          4/67 :نتيجه) ج
اند، معتقد بودند اين كار فايده و نتيجه داشته است؛ اين             مرغ شكسته   متخ

اي   اند ايـن كـار نتيجـه         درصد از آنها اظهار نموده     6/32در حالي است كه     
  . نداشته است

مرغ در  نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب انجام عمل شكستن تخم
 زخم جلوگيري از چشم

انجام نداده ام
۶٣/۴

انجام داده ام
٣۶/۶

نتيجه گرفتم
۶٧/۴

نتيجه نگرفتم
٣٢/۶

  
   آب ريختن پست سر مسافر براي سالم برگشتن او- 5- 4

 درصـد از پاسـخگويان اعتقـاد     6/38دهـد     مـي   نتايج نشان    :باور) الف
طـور قطـع باعـث سـالم برگـشتن او             دارند ريختن آب پشت سر مسافر به      

انـد شـايد       درصد در اين زمينه مردد هستند و اظهار نموده         6/36شود،    مي  
انـد ايـن     درصد اظهار نموده8/24در نهايت اين امر واقعيت داشته باشد و   
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عمل واقعيت ندارد و آب ريختن پشت سر مسافر، ربطي به سالم برگشتن             
  . يا سالم برنگشتن مسافر ندارد

انـد خودشـان ايـن         درصد از پاسخگويان اظهار نموده     6/55 :عمل) ب
ا  درصد نيز اظهار داشتند اين كار توسـط آنهـ          4/44اند و     كار را انجام داده   
  . انجام نشده است

 درصد از   4/50 در مورد نتيجه داشتن يا نداشتن اين باور،          :نتيجه) ج
اند، اعتقاد دارند ايـن رفتـار بـراي           پاسخگوياني كه اين رفتار را انجام داده      

فايـده بـودن     درصد نيز اعتقاد به بـي 6/49آنها نتيجه مفيد داشته است و    
  .اند اين كار داشته

  ويان بر حسب انجام عمل آب ريختن پشت سر مسافرنمودار توزيع پاسخگ

انجام نداده ام
۴٩/۴

انجام داده ام
۵۵/۶

نتيجه گرفتم
۵٠/۴

نتيجه نگرفتم
۴٩/۶

  
  زخم مار براي جلوگيري از چشم كردن مهره  آويزان- 5- 5

مـار    كردن مهره    درصد از پاسخگويان معتقدند آويزان     4/16 :باور) الف
 درصـد در ايـن زمينـه نظـر     6/43شـود،   مي زخم  باعث جلوگيري از چشم 
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كـردن     درصد پاسخگويان اعتقـاد دارنـد آويـزان        9/39اند و     اشتهمتوسط د 
  . شود زخم نمي طور قطع باعث جلوگيري از چشم مار به مهره
اند اين كار را انجام        درصد از پاسخگويان اظهار نموده     3/12 :عمل) ب
مـار بـراي      كـردن مهـره      درصد ابراز داشتند عمـل آويـزان       7/87اند و     داده

  .  توسط آنها انجام نگرفته استزخم جلوگيري از چشم
مـار    كردن مهره    در زمينه مفيد بودن يا نبودن عمل آويزان        :نتيجه) ج

اين عمل را     درصد از پاسخگوياني كه      8/88زخم،    جهت جلوگيري از چشم   
 درصـد   2/11انجام داده بودند، اعتقاد به مفيد بـودن ايـن كـار داشـته و                

زخم   شته و باعث جلوگيري از چشم     اي ندا   معتقد بودند اين كار هيچ فايده     
  . نشده است

مار و  كردن مهره نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب انجام عمل آويزان
 نتيجه آن

انجام نداده ام
٨٧/٧

انجام داده ام
١٢/٣

نتيجه گرفتم
٨٨/٨

نتيجه نگرفتم
١١/٢

  
   صبر در هنگام عطسه براي رفع خطر احتمالي- 5- 6

انـد    درصد از پاسخگويان در اين پژوهش ابراز نمـوده        5/23 :باور) الف
ار واقعيت دارد و براي رفع خطر بايد حتماً در هنگـام عطـسه صـبر                اين ك 
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 درصد گزينه شايد را انتخـاب نمـوده و   3/47نمود؛ اين در حالي است كه   
 درصد از افراد مورد     2/29اند اين امر شايد واقعيت داشته باشد، ولي           گفته

انــد ايــن بــاور واقعيــت نــدارد و صــبر در هنگــام   مطالعــه اظهــار داشــته
  .  ندادن اتفاق بد، تأثيري ندارد كردن در رخ دادن يا رخ عطسه
 درصد از افراد    5/41انجام اين عمل       در زمينه انجام يا عدم       :عمل) ب

 درصـد   5/58اند و بقيه يعني       اند اين عمل را انجام داده       مورد بررسي گفته  
نون انـد تـاك     اند و گفته    ام را انتخاب نموده     در اين زمينه، گزينه انجام نداده     

  . اند به هنگام عطسه صبر ننموده
اند در هنگام عطسه      كه اعتقاد داشته     درصد از افرادي   6/66 :نتيجه) ج

شان بر اين بوده اين كار باعـث رفـع خطـر احتمـالي                اند، عقيده   صبر كرده 
اي بـراي آنهـا       اند اين كـار نتيجـه        درصد اعتقاد داشته   4/33خواهد شد و    

  . است نداشته 

  پاسخگويان بر حسب انجام عمل صبر در هنگام عطسهنمودار توزيع 

انجام نداده ام
۵٨/۵

انجام داده ام
۴١/۵

نتيجه گرفتم
۶۶/۶

نتيجه نگرفتم
٣٣/۴
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   شود مي  پاشيدن آب به گربه باعث درآمدن زگيل روي دست - 5- 7
 درصد از پاسخگويان اين عقيـده را قبـول داشـته و             4/10 :باور) الف

شـود،    مـي   معتقدند پاشيدن آب به گربه باعث درآمدن زگيل روي دسـت            
 درصـد از پاسـخگويان      0/48انـد و       درصد در اين مورد ترديد داشته      5/41

  . اند اين عقيده را قبول نداشته
انـد خودشـان ايـن         درصد از پاسخگويان اظهار نموده     4/10 :عمل) ب

اند اين كار توسط آنهـا         درصد نيز اظهار نموده    6/89اند و     كار را انجام داده   
  . انجام نشده است

 درصد از   9/91نتيجه داشتن يا نداشتن اين باور،        در مورد    :نتيجه) ج
اند اعتقـاد دارنـد پاشـيدن آب بـه            پاسخگوياني كه اين رفتار را انجام داده      

 درصـد نيـز معتقـد       1/8شـود و      گربه باعث درآمدن زگيل روي دست مي      
  . بودند آب پاشيدن به گربه هيچ عواقبي نداشته است

ر حسب انجام عمل آب نمودار توزيع فراواني درصد پاسخگويان ب
   پاشيدن به گربه و نتيجه آن

انجام نداده ام
٨٩/۶

انجام داده ام
١٠/۴

نتيجه گرفتم
٩١/٩

نتيجه نگرفتم
٨/١
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  آورند آيد يا سوغاتي برايت مي  اگر چيزي در گلو گير كند، مهمان مي-5- 8
 درصد از افراد مـورد مطالعـه        6/14 نتايج گوياي اين است      :باور) الف

 درصـد معتقدنـد     0/36معتقدند اين امر كامالً منطبق با واقعيـت بـوده و            
 درصـد معتقدنـد     3/49شايد اين پديده واقعيت داشته باشد و در نهايـت           

  . طورقطع واقعيت ندارد تواند درست باشد و به عبارتي، به اين امر اصالً نمي
اند ايـن اتفـاق بـراي      درصد از پاسخگويان ابراز نموده     7/16 :عمل) ب

ه تـاكنون ايـن اتفـاق        درصد از افراد مـورد مطالعـ       3/83آنها پيش آمده و     
  . شان رخ نداده است براي
 درصد از پاسخگوياني كه اين اتفاق براي آنها پـيش           9/84 :نتيجه) ج

 درصد  1/15اند    شان مهمان آمده يا سوغاتي آورده       آمده معتقد بودند براي   
  . اعتقادي به اين مسئله نداشتند

ر كند نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب اينكه اگر چيزي در گلو گي
  آورند آيد يا سوغاتي مي مهمان مي

انجام نداده ام
٨٣/٣

انجام داده ام
١۶/٧

نتيجه گرفتم
٨۴/٩

نتيجه نگرفتم
١۵/١

  
در دومين قسمت از سؤاالت مربوط به گرايش بـه خرافـات، در مـورد               

هاي مختلف اين افراد بـه        تعدادي از افراد و مشاغل خاصي كه حول نقش        
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همچنـين در مـورد     . وجود آمده است، از پاسخگويان سـؤاالتي پرسـيديم        
عملي قضيه نيز نظرشان را جويا شديم و از آنها خواسـتيم مـشخص              ابعاد  

اند يـا خيـر؟ و اگـر مراجعـه            كنند آيا تا به حال به اين افراد مراجعه كرده         
  اي هم حاصل شده است؟  اند آيا نتيجه كرده

  گيري  فال- 5- 9
گيرهـا     در مورد واقعي بودن يا واقعي نبودن ادعاهـاي فـال           :باور) الف

بينـي    وسيله خصوصيات و مشخصات فرد، آينده او را پـيش         كه به     كساني(
 درصـد از پاسـخگويان      7/5دهـد     نتايج اين تحقيـق نـشان مـي       ) كنند  مي  

طورقطـع بـا      بيني آينده فرد، بـه      گيرها در زمينه پيش     معتقدند توانايي فال  
 درصد بيان 4/38باشند،  مي واقعيت منطبق است و آنها اين توانايي را دارا        

ها در اين افراد وجود داشته باشد و بقيه يعنـي                شايد اين توانايي   اند  نموده
 درصد نيز اعتقاد دارند اين توانايي در آنها وجـود نـدارد و ادعاهـاي           9/55

  . آنها منطبق با واقعيت نيست
 درصد از پاسخگويان براي يكبـار هـم كـه شـده بـه               1/14 :عمل) ب

انـد    اسخگويان اعـالم نمـوده     درصد از پ   9/85اند و     گيرها مراجعه كرده    فال
  . اند تاكنون به اين افراد مراجعه نكرده

 درصد  3/7اند    گيرها مراجعه كرده     از بين افرادي كه به فال      :نتيجه) ج
 درصـد اعتقـاد داشـتند       7/92معتقد به سودمند بودن اين مراجعه بوده و         

  . اي نداشته است اين مراجعه براي آنها نتيجه
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  گيرها و نتيجه آن ان بر حسب مراجعه به فالنمودار توزيع پاسخگوي

انجام نداده ام
٨۵/٩

انجام داده ام
١۴/١

نتيجه گرفتم
٧/٣

نتيجه نگرفتم
٩٢/٧

  بيني  طالع-10-5
 درصد از پاسـخگويان در ايـن تحقيـق معتقـد بودنـد              2/4 :باور) الف

ها مبني بر شـناخت شخـصيت افـراد از روي سـتارگان و                بين  ادعاي طالع 
 9/43ت كـه  سيارات، كامالً منطبق بر واقعيـت اسـت؛ ايـن در حـالي اسـ             

 درصد معتقدند اين    0/52پذير باشد و      درصد معتقدند شايد اين امر امكان     
  . پذير نيست امر اصالً امكان

 در مورد اينكه آيا افراد مورد مطالعه به ايـن افـراد مراجعـه         :عمل) ب
 درصـد از پاسـخگويان بـه ايـن          7/4دهد    اند يا خير، نتايج نشان مي       نموده

  . اند  درصد تاكنون اين كار را انجام نداده3/95افراد مراجعه نموده و 
 4/3انـد    از ميان پاسخگوياني كه به اين افراد مراجعه كرده       :نتيجه) ج

 درصد اعتقـاد بـه      6/96اند اين مراجعه ثمربخش بوده و         درصد ابراز نموده  
  . اند ثمربودن مراجعه داشته بي
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  ها و نتيجه آن بين نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب مراجعه به طالع

انجام نداده ام
٩۵/٣

انجام داده ام
۴/٧

نتيجه گرفتم
٣/۴

نتيجه نگرفتم
٩۶/۶

  
  هاي العالج   درمان بيماري-11-5

 درصد از پاسخگويان 1/14دهد  مي  نتايج اين تحقيق نشان :باور) الف
تواننـد    مـي   طورقطـع واقعيـت دارد و آنهـا           معتقدند توانايي ايـن افـراد بـه       

سـخگويان اظهـار    درصـد از پا   9/43هاي العالج را درمان نماينـد،           بيماري
 درصـد   0/42اند شايد آنها بتوانند بيمارهاي العالج را درمان كنند و             كرده

  . اند اين توانايي در آنها وجود ندارد نيز ابراز نموده
انـد و      درصد از پاسخگويان به اين افراد مراجعه نمـوده         8/6 :عمل) ب

  . اند عه نكرده درصد نيز تاكنون اين كار را انجام نداده و به آنها مراج2/93
هاي    درصدي كه به افراد مدعي درمان بيماري       8/6 از بين    :نتيجه) ج

اند از اين مراجعـه نتيجـه          درصد اظهار نموده   7/4اند    العالج مراجعه كرده  
اي   اند از اين مراجعه هـيچ نتيجـه          درصد نيز مطرح كرده    3/95اند و     گرفته

  . عايد آنها نشده است
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برحسب مراجعه به مدعيان درمان نمودار توزيع پاسخگويان 
  هاي العالج و نتيجه آن  بيماري

انجام نداده ام
٩٣/٢

انجام داده ام
۶/٨

نتيجه گرفتم
۴/٧

نتيجه نگرفتم
٩۵/٣

  
   افسونگري-12-5

 درصـد از    1/25دهـد     مـي   در مورد اين سؤال نتايج نـشان         :باور) الف
افراد مورد مطالعه معتقدند ادعاهاي اين افراد واقعيت دارد و آنها توانـايي             

 درصـد از    4/50. باشـند   مـي   ر از همديگر را دارا      جذب محبت و طرد دو نف     
پاسخگويان در اين مورد گزينـه شـايد واقعيـت داشـته باشـد را انتخـاب                 

طورمطلـق     درصد از پاسخگويان معتقدند اين توانايي بـه        5/24اند و     نموده
  . در اين افراد وجود ندارد

ه بـه  مراجعـ   از افراد مورد مطالعه در مورد مراجعه و يا عدم    :عمل) ب
 درصد از پاسخگويان بـه ايـن        7/16اين افراد سؤال شد و نتايج نشان داد         

  . اند  درصد نزد اين افراد نرفته3/83افراد مراجعه نموده و 
 درصـد   6/85اند،    كه نزد اين افسونگران رفته      از بين كساني   :نتيجه) ج

 4/14اند اين مراجعه براي آنها نتيجـه داشـته اسـت و تنهـا                 اعتقاد داشته 
اي عايـد آنهـا       درصد اعتقاد دارند پس از مراجعه به افسونگران هيچ نتيجه         

  . نشده است
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  نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب مراجعه به افسونگران و نتيجه آن

انجام نداده ام
٨٣/٣

انجام داده ام
١۶/٧

نتيجه گرفتم
١۴/۴

نتيجه نگرفتم
٨۵/۶

و درنهايت در سومين بخش ايـن سـؤاالت، تعـداد ديگـري از عقايـد كـه                  
ولي همين ذهنيت باعث انجـام يـا عـدم          (بيشتر جنبه ذهني داشته است      
از پاسخگو سؤال شد، كه نظـر آنهـا         ) شود  انجام برخي اعمال و رفتارها مي     
  . در زير توضيح داده شده است

   نحس است13 عدد -13-5
، نتـايج ايـن تحقيـق نـشان         13در مورد نحس بودن يـا نبـودن عـدد           

 درصـد  1/20نـد،   درصد از پاسخگويان اين ايده را قبول دار    3/12هد    د  مي  
 درصـد ايـن عقيـده را قبـول          6/67انـد و      گزينه شـايد را انتخـاب نمـوده       

  . اند نداشته
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نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب اعتقاد يا عدم اعتقاد به نحس بودن 
  13عدد 

0
20
40
60
80

درصد 12.3 20.1 67.6

قطعاًواقعيت دارد شايدواقعيت داشته باشد قطعاًواقعيت ندارد

  
   شانس نقش مهمي در زندگي دارد-14-5

انس نقـش مهمـي در زنـدگي     درصد از پاسخگويان معتقدند شـ  9/33
 درصـد   4/14 درصد تا حدودي اين عقيده را قبـول داشـته و             7/51دارد،  

  . اين مسئله را قبول ندارند

نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب اعتقاد يا عدم اعتقاد به شانس و 
  نتيجه آن

0

20

40

60

درصد 33.9 51.7 14.4

قطعاًواقعيت دارد شايدواقعيت داشته باشد قطعاًواقعيت ندارد
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  ستها نحس ا  ها و رنگ   بعضي از روزها، مكان-15-5
هـا و       بـودن بعـضي از روزهـا، مكـان           درصد از پاسخگويان نحس    4/10
 درصد تا حدودي اين عقيده را قبول دارند و          4/33ها را قبول داشته،       رنگ

  .  درصد آن را قبول ندارند1/56

 بودن بعضي از روزها،  نمودار توزيع پاسخگويان برحسب اعتقاد به نحس
  ها  ها و رنگ  مكان

0

20

40

60

درصد 10.4 33.4 56.1

قطعاًواقعيت دارد شايدواقعيت داشته باشد  قطعاًواقعيت ندارد

   سفر رفتن در بعضي از روزها بديمن است-16-5
 درصد از افراد مورد مطالعه، ايـن عقيـده را           6/13دهد    مي  نتايج نشان   

 درصد آن    0/59 درصد تا حدودي با اين موافق بوده و          4/27قبول داشته،   
  . اند را قبول نداشته
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فررفتن در بعضي نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب اعتقاد به اينكه س
  از روزها بديمن است
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قطعاًواقعيت دارد شايدواقعيت داشته باشد قطعاًواقعيت ندارد

  
   پيشاني بلند نشانه بخت و اقبال بلند است-17-5

 درصد از افراد مورد مطالعه، ايـن عقيـده را           6/13دهد    مي  نتايج نشان   
 درصد  8/66 درصد تا حدودي با اين نظر موافق بوده و           6/19قبول داشته،   

  . اند قبول نداشتهنيز اين عقيده را 

پيشاني بلند نشانه بخت : نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب اعتقاد به
  و اقبال بلند است
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قطعاًواقعيت دارد شايدواقعيت داشته باشد قطعاًواقعيت ندارد
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  گيري و پيشنهادات  نتيجه-6
بدون شك مبارزه با خرافات كار بسيار مـشكلي اسـت، زيـرا برخـي از           

طور ناخودآگاه و     اهي به خرافات چنان با فرهنگ جوامع آميخته شده كه گ        
تجربه نشان داده است مسائل فرهنگـي در        . كنند  ناخواسته بدان عمل مي   

 :معتقد اسـت  » ژيلبروايت«. دهند  برابر تغييرات، از خود مقاومت نشان مي      
ــه  ســخت« ــارت از خان ــان عب ــار در جه ــرين ك ــه از   ت ــاني ذهــن جامع تك

ذهـن مـا رسـوخ       آنها چون شير مادر به كام        .هاي خرافي است   پيشداوري
همراه بـا   ،  گذارند   ديرپاترين آثار را از خود به جاي مي        ،اند  كرده و راه يافته   

كه بـراي    پيچند  كنند و آنچنان با تار و پود روان ما در هم مي             ما رشد مي  
 ؛وارينـگ نقـل از    (» ترين احساس نيـاز داريـم       رهايي از دست آنها به قوي     

1371 :12 .(  
انـد كـه انتظـار        ود به خود شـكل نگرفتـه      بنابراين، اعتقادات خرافي خ   

داشته باشيم به خودي خود نيز از بين بروند اگرچه گذر روزگـاران شـرط        
هـاي    الزم براي زدودن اين مهر از دل مردم است، اما با اسـتفاده از شـيوه               

توان اين زمان را كمتر كرد و بدين ترتيب شرايط كـافي را نيـز          علمي، مي 
 . فراهم نمود

هـاي     است كه اعتقادات خرافي، جز بـه صـورت مـسكن           قدر مسلم آن  
بــراي . زننــده، كمــك ديگــري بــه مــردم نخواهنــد كــرد  مــوقتي و گــول

گـسترش  «: تـوان گفـت     نگرهـا مـي     متقاعدكردن هرچه بيـشتر اقتـصادي     
تــر جامعــه رســوخ كنــد  اعتقــادات خرافــي هرچــه بــه اقــشار باالدســتي 

خلبـان، اسـتاد    شدن يك مهندس، پزشـك،        تراست؛ زيرا منصرف    خطرناك
دليل عطـسه يكـي    دار از رفتن به محل كار خود به  دانشگاه يا يك كارخانه   
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تر از انجام ايـن كـار از سـوي            از اطرافيان، از نظر اقتصادي بسيار پرهزينه      
تر از همه اينها، اثـري اسـت          اما مهم . يك كارگر ساده يا يك كشاورز است      

جوي راهكارهـاي علمـي و      كه اعتقادات خرافي بر بازداشتن افراد از جـست        
عالوه بر آن، آنـان را وابـسته   . گذارد عقالني براي حل مشكالت زندگي مي  

كند كه حتي قادر به ايجاد كمترين تغييري در زندگي خود             به كساني مي  
. اند  استفاده از ناآگاهي مردم به چنين مشاغلي روي آورده          نيستند و با سوء   

... هـا و   بـين  ن، جـادوگران،كف كننـدگان بـه سـاحرا     به تدريج كه مراجعـه    
شـوند و ايـن وابـستگي         تـر مـي     افزايش پيدا كنند، آنها روز به روز وابسته       

كه بدون مراجعه به اين افراد،        طوري  شود؛ به   شان مي   جزئي از حيات ذهني   
شـود و     در چنين حالتي، فرد به اعتياد رواني مبتال مـي         . يابند  تسكين نمي 

  . از اعتياد به مواد مخدر باشدتر  اين معضل شايد حتي خطرناك
اعتقادات خرافي نه تنها معتقـدان بـه خرافـات را از برخـورد علمـي و        

هاي رواني جامعه  دارد، بلكه كار عالمان حوزه      منطقي با امور زندگي باز مي     
كه ميزان مراجعه به ايـن دو گـروه،           طوري  سازد؛ به   را با كسادي مواجه مي    

كنـد و      اين وارونگي، علم را كم رونق مي       .رابطه معكوس پيدا خواهد نمود    
افـزون بـر ايـن نـه تنهـا در واقـع             . سازد  بازار غيرعالمان را نيز پررونق مي     

شود، بلكه روز به روز بر مـشكالت جامعـه نيـز              مشكلي از جامعه رفع نمي    
  . شود افزوده مي

در مقايسه   «:، يكي از مورخان سرشناس علوم اعالم داشت       »1هاريس«
حـاكي از  تنهـا   تاريخ خرافـات     ،انگيز است   م كه آموزنده و شوق    با تاريخ عل  

ديـوي اسـت كـه بايـد نـابود شـود تـا             ،  خرافـات . ذهن آدمي است  كُندي  

                                                                                                        
1. Harris 
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 سالحي كه اغلب براي     .گرددپذير     نسل امكان  ءتر از آن بقا    پيشرفت و مهم  
ي بر آن پيـشنهاد شـده، آمـوزش و پـرورش            يمبارزه با اين ديو و غلبه نها      

در نيـز  اسـتاد دانـشگاه تهـران      » رضازاده«). 242: 1371 ،اجاهود(» است
عقايد خرافي بسته به زمان و سويه        «: معتقد است  مبارزه با خرافات  كتاب  

 ولي در زمان ما، در كشوري ماننـد ايـران           ، البته كند  فكر مردمان فرق مي   
 پيـروي از    ،انـد   كه مردم آن از قديم، مـردم هوشـمند و بـا فرهنـگ بـوده               

گونـه عقايـد     آور است و بايد تا آنجا كه ممكـن اسـت ايـن              سفخرافات، تأ 
 آنهـا را از كـاروان بـشر         ،عقايـد خرافـي ملتـي را بـدبخت        . كن شود   ريشه

كند و خالصه آنكه مـانع         بدتر از همه قواي فكري آنها را عقيم مي         ،وامانده
جويي شـود و      پس بايد چاره  . شود  هرگونه ترقي فكري، معنوي و مادي مي      

ثرترين ؤمـ . براي خالصي بخشيدن مردم از خطر انقراض انديشيد       هايي   راه
ند كه پيشوايان حقيقي و رهبـران       ا  طبقات مردم در اين امر، طبقه معلمان      

 آنها مكلفند در اين امر مهم كمر همت به ميان بندند و بـه  .واقعي هستند 
 در آفاق تاريك جهل، نور دانـش پخـش          ،روشن كردن فكر مردم بپردازند    

» طبـا «). 198: 1378 ،پاكـدامن (» و اذهـان را روشـنايي بخـشند       نمايند  
 سـطح علمـي باعـث       ءارتقا« :شناس و استاد دانشگاه نيز معتقد است       روان

تفكر خرافي در مردم شده و پيدا شدن ريـشه علمـي      به  كم شدن گرايش    
كم ناپديد شدن    تر شدن برخي خرافات و كم      رنگ برخي خرافات، باعث كم   

  ). 2: 1382 ،اميرآبادي (»شود آن خرافات مي
تـرين    تـرين و اثـربخش      رو افزايش ميزان تحصيالت يكي از مهـم        ازاين

ن اريزان و مؤلف    البته ناگفته پيداست برنامه   . هاي مبارزه با خرافات است     راه
هاي درسي بايد تدابير خاصي براي مبارزه با خرافات و كـاهش آنهـا             كتاب

تواند نقش مهمـي در اسـتقرار         يآموزش و پرورش م   . در جامعه بينديشند  
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پـذيركردن    شرايط مطلوب براي بسترسازي جهت توسعه از طريق جامعـه         
هـا و     هـا، بيـنش     افراد، طي يك فراينـد آرام ولـي عميـق، اصـالح نگـرش             

 . هاي مثبت داشته باشد گسترش نگرش

خوشبختانه ميزان گرايش به خرافات در جامعـه آمـاري ايـن تحقيـق              
بـه عبـارتي، اگرچـه كـم و بـيش           . نظر بـوده اسـت    كمتر از متوسط مورد     

درصدي از نمونة مورد مطالعه به هركدام از خرافات معرفي شده گـرايش             
داشتند و در باورها و رفتارهاي آنان جـاي خاصـي داشـته اسـت، امـا در                  
مجموع، اگر ميزان گرايش به خرافات را در يـك پيوسـتار نـشان دهـيم،                

رد مطالعه روي اين پيوسـتار، كمتـر از         ميزان گرايش به خرافات نمونه مو     
اگرچه اين وضعيت ظاهراً مطلوب اسـت، ولـي متأسـفانه از            . متوسط است 

تـوان    آنجايي كه تحقيق مشابهي در اين زمينه انجـام نـشده اسـت، نمـي              
اميد است در . طور دقيق اين وضعيت را مطلوب يا نامطلوب ارزيابي كرد   به

ام شود و روند گرايش به خرافات به        هاي آينده تحقيقات مشابهي انج     سال
 . تري مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد صورت مطلوب

دهد   ترين نتايج تحقيق حاضر، اين است كه آمار نشان مي           يكي از مهم  
اگرچه درصد كمي از مردم بـه خرافـات گـرايش دارنـد و بـه آنهـا عمـل                    

ال نتيجـه   گونـه اعمـ     اند از انجـام ايـن       كنند، ولي همين عده كم مدعي       مي
شـايد بهتـرين توجيـه بـراي ايـن وضـعيت، بحـث تلقـين در                 . انـد   گرفته
انـد،    به عبارت ديگر، اين افراد نتيجه نگرفتـه       . شناسي اجتماعي است    روان

كننـد    دليل نگرشي كه از قبل نسبت به اين قضايا دارند، فكـر مـي               بلكه به 
هـا بـراي      يكي ديگر از بهتـرين شـيوه      . دهد  شان نتيجه مي    اين كارها براي  

مبارزه با خرافات اين است كه به مردم بگـوييم مـسائل مختلـف را خـود                 
عنوان مثال، بعد از عطسه كردن، از انجام كـار          به. مورد آزمايش قرار دهند   
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البته چنين اموري را حتماً بيش      . خود منصرف نشوند و نتيجه را بسنجند      
احتماالت، ممكـن   از يك بار مورد امتحان قرار دهند؛ زيرا بر حسب قانون            

است در بار اول، نتيجـه همـان چيـزي شـود كـه معتقـدان بـه خرافـات                    
توان حدس زد اين پيشنهاد چنـدان مـورد اسـتقبال مـردم               مي. گويند  مي

اي به صبر كـردن در هنگـام عطـسه اعتقـاد دارنـد و       قرار نگيرد، زيرا عده 
برايـشان  تصور وقوع پيامدهاي احتمالي ناگوار آن، حتي براي يك بار نيـز            

اما اگر فرد مشاهده كند     . بسيار دشوار است، بنابراين ريسك نخواهند كرد      
با صبر نكردن ديگر افراد جامعه در هنگام عطسه، مشكلي براي آنها پيش             

تـر از   تـر و راحـت   آيد و اين امر را پشت سر هم مشاهده نمايد، آسـان   نمي
 بيش از همه يابي به چنين هدفي دست. اعتقاد خود دست برخواهد داشت

هاي تلويزيوني و سپس مطبوعـات و كتـاب           از طريق توليد و پخش برنامه     
. آموزش چنين اموري اگرچه ساده نيست؛ چندان هم مشكل نيست         . است

هاي ايراني، تالشي هر چنـد        ويژه فيلم   ها و به    به راستي چه ميزان از كتاب     
وي ذهن افـراد    هاي تودرت   ناچيز براي از ميان بردن رسوبات خرافي از اليه        

  اند؟  جامعه به كار برده
توانـد مـورد بررسـي        نقش دولت در برخورد با خرافات از دو جنبه مي         

نخست اگر دولت بخواهد، بسياري از خرافـات از بـين خواهـد             : قرار گيرد 
... هـا و      بـين   هـا، طـالع     گيرهـا، رمـال     عنوان مثال، اگر دولت با فال       به. رفت

آوري  را جمـع ... گيـري و    بينـي، فـال      طـالع  هاي مربوط به    برخورد و كتاب  
دوم اينكه اگر دولـت     . بندند  كم اين مقوالت از جامعه رخت برمي        كند، كم 

برخورد كند، ممكن است نتيجه منفي بدهد و اين كارها با شدت بيـشتر،              
ولـي  . هاي بدتر و جديدتر ادامه حيات دهنـد         به صورت مخفيانه و با شكل     
تـر    تر و معقـول     ين دو ديدگاه افراطي، مقبول    واقعيت اين است حد واسط ا     
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توانـد    است؛ يعني دولت با تدابير سنجيده و مبارزه منطقي با خرافات مـي            
  . اي در كاهش آنها ايفا كند كننده نقش تعيين

 هاي مبارزه با خرافات  راه- 6- 1

بخشي به عامه مردم درخصوص مفاهيمي نظير       شناساندن و آگاهي   -1
حـوزه معـارف دينـي و فلـسفي بـراي جلـوگيري از              سرنوشت و تقدير در     

هـاي غلـط و عاميانـه، از طريـق آمـوزش              تداخل اين مفاهيم بـا برداشـت      
 همگاني در وسايل ارتباط جمعي نوشتاري، ديداري و شنيداري؛ 

عنـوان    ويـژه تلويزيـون، بـه       هاي جمعي و مطبوعات بـه        نقش رسانه  -2
رزه با خرافـات بـسيار حـائز        اي كه بيشترين مخاطب را دارد، در مبا         رسانه

توانـد بـسيار      ها و طنزهايي در اين زمينـه مـي          ساختن فيلم . اهميت است 
انـدركاران وسـايل      ريزان، نويـسندگان و ديگـر دسـت         برنامه. كارگشا باشد 

هـا،    توانند با ارائـه برنامـه       ويژه صداوسيما و مطبوعات مي      ارتباط جمعي به  
فات را به چالش كـشيده و مـردم را          بسياري از خرا  ... مقاالت، ميزگردها و  

 گونه افكار آشنا سازند؛  نسبت به آثار منفي اين

قيمت از طـرف      ها و بروشورهاي رايگان و ارزان       چاپ و تكثير كتاب    -3
ايـن  . ها در زمينه مبارزه با خرافات است        حل  وزارت ارشاد يكي ديگر از راه     

افات موجود در جامعه و     تواند با انتشار مطالبي در مورد انواع خر         ارگان مي 
ها، همه اقشار جامعـه   بيان آثار و نتايج مخرب آن در زندگي روزمره انسان   

 به خصوص قشر پايين را با استفاده از اين بروشورها آگاه سازد؛ 

هـاي صـنفي و علمـي جهـت           هـا و انجمـن       تقويت و توسعه تشكل    -4
 هاي خردورزي جمعي؛ تمرين آموزه
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 ميـداني جهـت شـناخت فرهنـگ بـومي،            انجام تحقيقات علمي و    -5
سـازي فرهنگـي و توجـه بيـشتر بـه            هاي توسعه بر بهينه    تمركز استراتژي 

 . نقش فرهنگ جهت توسعه

اصالح تحريفات و خرافات نيـاز بـه كـار          : بندي بايد گفت   در يك جمع  
، وزارت ارشاد، آمـوزش و      فرهنگي تدريجي و مستمر دارد كه صدا و سيما        

هـاي   رويـه بـا اصـالح     متوليـان فرهنگـي كـشور        پرورش و در يك كلمـه،     
  . اقدامات مؤثري انجام دهنداين زمينه  د درنتوان  مينادرست

  پيشنهادات پژوهشي- 6- 2

با توجه به تجربيات به دسـت آمـده از ايـن تحقيـق، بـراي محققـان                   
هـايي انجـام دهنـد        ديگري كه در آينده قصد دارند در اين زمينه پژوهش         

  : شود  ه ميپيشنهادات زير ارائ
 انجام مطالعات طولي براي بررسـي و مقايـسه ميـزان گـرايش بـه                -1

  خرافات؛
  ؛ ...بيني و  گيري، طالع  مطالعه موردي برخي از خرافات مثل فال-2
 شـناختي   با نگاه آسيب با خرافات مرتبطيهاي پژوهش  اجراي طرح  -3

  . هاي كاربردي و تأكيد بر جنبه
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  ها و پيامدها تقديرگرايي عاميانه؛ ريشه
  *جواد شجاعي

  چكيده
بـاور بـه    . شود  تقديرگرايي از جمله موانع ذهني توسعه محــسوب مي       

اي انفعالي به     دارد، روحيه   تقديرگرايي بار مسئوليت را از دوش آدمي برمي       
نسان را براي ايفاء نقشي برجسته و مؤثر در كند و توانايي ا فرد تحميل مي  

با زدودن اين باور از فرهنگ جامعـه،        . كنـد  حيات اجتماعي از او سلب مي     
. شود  از انزواي اجتماعي كاسته شده و روحيه همكاري و تعاون تقويت مي           

بنابراين شناخت اين پديده و افزايش آگاهي و دانش نسبت به آن جهـت              
بـا ايـن بيـنش،      . اهميـت بـسزايي برخـوردار اسـت       اي نو از      نيل به جامعه  

 كرده و به ايـن   مطالعهبر پايه نظريه پارسونز   پديده تقديرگرايي را     نگارنده
گيري دست يافته كه بازتوليد استبداد، انتظار انفعـالي، بيكـارگي و              نتيجه

 تقـديرگرايي در چهـار سيـستم فرعـي     پيامـدهاي آرامش رواني از آثـار و      
  . جامعه است

                                                                                                        
  .شناسي التحصيل كارشناسي ارشد جامعه  فارغ*
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  ها  واژهكليد
 .، فرهنگ، توسعه، تالش و كوششسرنوشتتقديرگرايي، قضا و قدر، 
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  مقدمه
هــا  اي اســت كــه در تمــام تمــدن  از مــسائل ديرينــه1»تقــديرگرايي«

. اند  ها به سوي آن كشيده شده       صورت يك مسئله بارز مطرح بوده انسان        به
ي پـشت  اين مسئله كه آيا انسان در انجام كارها مختار است و زور و فشار  

سر آن نيست و يا اينكه مجبور است و در حقيقت عوامل مرئـي و نـامرئي    
االيام مورد توجه اغلـب       دهند، از قديم    او را به سوي هدف خاصي سوق مي       

افراد بشر بوده و هريك از آنـان در حـدود اسـتعداد خـود بـه تحليـل آن                    
ايـل اسـت    اي از تفكـر دارد، م       به هر حال، هر انساني كه بهره      . اند  پرداخته

شود و يا طراح و       ها به دست خود آنها ترسيم مي        بداند نقشه زندگي انسان   
تفسير رايج و عوامانه اين اسـت كـه دسـت           . ريز، كس ديگري است     برنامه

عنوان يك عامل نامرئي و مرموز، گريبان هر انساني را گرفته و از               تقدير به 
كند   هد هدايت مي  خوا  بدو تولد تا لحظه مرگ او را به همان جهتي كه مي           

گونـه حـق انتخـاب     و انسان خواه ناخواه، همان مسير را طي كرده و هـيچ        
هرچه پيش آيد خوش    «،  »هرچه باداباد «هايي از قبيل      ضرب المثل . ندارد
و نظاير آن، به طور تصادفي در زندگي روزمره مـا           » اين نيز بگذرد  «،  »آيد

عادات فكري، انـسان را از      اين در حالي است كه تكرار اين        . اند  جا بازنكرده 
دارد و در چنين شرايطي، فرد بـه موجـودي كـامالً              تالش و كوشش بازمي   

بنابراين بايد ببينـيم چـرا داشـتن همـت و           . شود  خورده مبدل مي    شكست
يابـد،    تجسم مـي  » از تو حركت از خدا بركت     «پشتكار كه در ضرب المثل      

                                                                                                        
1. Fatalism 
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ي واقعـي دور    تـر شـده و فـرد را از عرصـه زنـدگ              رنـگ   در فرهنگ ما كـم    
  . سازد مي

اسـت كـه ريـشه در       » اي اجتمـاعي    پديـده «به طور كلي، تقديرگرايي     
هاي تاريخي و مسائل سياسي دارد، لذا درمان آن نيـاز بـه واكـاوي                 تجربه
الزم به توضيح است اين مقاله قصد پاسخ به ايـن           . ها و پيامدها دارد     ريشه

ا مجبور، بلكه بيـشتر بـه       پرسش بنيادي را ندارد كه آيا انسان آزاد است ي         
  . هاي پيدايش و پيامدهاي تقديرگرايي خواهد پرداخت زمينه

اي از مـوارد موجـب        استفاده نامناسـب از واژگـان و عبـارات، در پـاره           
 بلكه موجب  ،گونه مفاهيم نه تنها به صورتي غلط رواج يابند          تا اين  شود مي

اده نامناسـب از     اسـتف  ،از آن جملـه   . د نـشون  نيز م اصلي ودور شدن از مفه   
براي جلوگيري از اختالط بـا  .  است 1»قضاوقدر« تقديرگرايي و    اصطالحات

بحث قضا و قدر در فلسفه وكالم اسالمي، تقـديرگرايي را چنـين تعريـف               
چون و چراي وقايع و تسليم در برابر آنها، منبعث از             پذيرش بي «: كنيم  مي

سـاروخاني،  ( »اردارداين انديشه كه وقايع خارج از حيطه تسلط انساني قر         
تر، اصالت را به تقدير دادن، درجايي كه اراده    به بيان روشن  ). 280: 1375

در تقديرگرايي فرد بر اين بـاور اسـت         . انسان قادر به تصميم و عمل باشد      
 وضعيت و آينده    ،نيست و تقدير  او  كه آينده و محيط اجتماعي در كنترل        

  تقـديرگرايي  را بايـد از   در  در هر صـورت قـضا و قـ        . زند  هركس را رقم مي   
ـ  قا  و فكر ديني است  ت ر متكي ب  قضا و قدر  . متمايز دانست  ل بـه قـدرت و      ئ

دهد، مطابق  علم مطلق و ازلي و ابدي خداوند كه هرچه در جهان روي مي
  . مشيت اوست

                                                                                                        
1. Predestination 
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سرچشمه گرفتن همـه علـل و       «: قضا و قدر در تعريف عبارت است از       
بايـد توجـه داشـت      . »لعلـل اسـت   اسباب از اراده و مشيت الهي كه علت ا        

اعتقـاد بـه قـضا و قـدر آنگـاه           . اعتقاد به قضا و قدر مستلزم جبـر نيـست         
مستلزم جبر است كه اراده بشر را در كار دخيـل نـدانيم و قـضا و قـدر را      

  ). 52-65: 1383مطهري، (جانشين نيروي اراده بدانيم 
كم بـر   بشر هميشه در برابر اين مسئله قرار گرفتـه كـه آيـا خـود حـا                

تواند آينده خـود را بـه نيـروي سـعي و عمـل                سرنوشت خويش است، مي   
كنـد،   خويش بسازد و يا اينكه نيروهاي خاص بر سرنوشت او حكومت مـي   

  . اي ندارد او متعهد و محكوم اين نيروهاست و جز تسليم چاره
كنـيم    هنگامي كه با نگاهي دقيـق بـه مـسئله بنگـريم، مـشاهده مـي               

آنكه در شكل فردگرايانه قابل تبيين باشـد، بايـد بـه            تقديرگرايي پيش از    
 مـورد   1»واقعيـت اجتمـاعي   «عنوان يـك      صورت اجتماعي ديده شود و به     

در شرايط كنوني كه جوامـع بـا سـرعت روزافزونـي در             . بررسي قرار گيرد  
حال تغيير و تحول هستند، توسعه دغدغه اصلي بيشتر جوامـع محـسوب             

. اعي متعددي در اين زمينه نقش دارنـد       شود و عوامل فرهنگي و اجتم       مي
در : شناسان با تأكيد بر اهميت عوامل فرهنگي، معتقدنـد        گروهي از جامعه  

اي حاكم است كه مـانع از         جامعه ايران مناسبات فرهنگي و اجتماعي ويژه      
. شـود   هاي انساني مـي     هاي نوين، عقلي، ابداعي و خالقيت       پيدايش انديشه 

معه شناسـان، شـرط توسـعه جامعـه، وجـود      براساس نظر اين دسته از جا     
آنها . هاي فردي و اجتماعي است      هاي نوين و خالق انساني و نوآوري        ارزش

دانند كه مـانع پـذيرش فرهنـگ نـو            هايي مي   تقديرگرايي را ازجمله مؤلفه   
  . شود مي

                                                                                                        
1. Social fact 
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توسعه نيازمند انسان نو، خالق، مبتكر و تأثيرگذار بر جامعه و محـيط             
تواند بر سرنوشـت خـويش حـاكم          سئول است و مي   انسان نو م  . خود است 

چنين انساني به دنبال تغييـر شـرايط جامعـه و           . باشد و آن را تغيير دهد     
بـرعكس، در جامعـه سـنتي انـسان تـابع           . كنترل بر محيط خويش اسـت     

است كه قـدرت تأثيرگـذاري را از او سـلب           ) مادي و غير مادي   ( نيروهاي
يعي چنين وضعيتي است؛ وضـعيتي      انسان تقديرگرا محصول طب   . اند  كرده

كند بر محيط خود كنترل ندارد و كاري بـراي            كه در آن فرد احساس مي     
رو نگارنده در ايـن مقالـه    اين از. تواند انجام دهد تغيير دادن موقعيتش نمي  

  . سعي در شناخت اين پديده اجتماعي و پيامدهاي آن دارد
 جغرافيـايي   پيش از هر چيز ضروري اسـت نگـاهي گـذرا بـه شـرايط              

هاي خـود را بـر شـواهد تجربـي اسـتوار             وتاريخي ايران بيفكنيم تا تحليل    
  . سازيم

   وضعيت جغرافياي ايران-1
 عبور -موقعيت جغرافيايي ايران در نيمكره شمالي و فاصله آن از استوا

هـاي متعـددي بـه وجـود           بيابان -نوار بياباني كره زمين از قلب اين كشور       
عد طبيعـي را بـر قـسمت وسـيعي از ايـن سـرزمين               آورده و عوامل نامسا   

متـر در سـال     سـانتي 30 تا  25با متوسط ريزش باران بين      . گسترده است 
تـوان بـه معنـاي        باشد، ايران را مي     كه كمتر از يك سوم ميانگين دنيا مي       

هـاي    رشـته كـوه   . دقيق كلمه جزء مناطق خشك جهان بـه حـساب آورد          
ور همچون دو ديـوار بلنـد، مـانع از          پردامنه و مرتفع در شمال و غرب كش       

فقـدان  . شـوند  زا بـه منـاطق مركـزي فـالت ايـران مـي            ورود ابرهاي باران  
هايي كه در تمام فصول سال جاري باشند، عامل بعدي كـم آبـي                رودخانه
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رود در اصـفهان، دز، كرخـه و كـارون در             بـه اسـتثناء زاينـده     . ايران است 
هاي سطحي نيز محـروم   ي از آبخوزستان، فالت ايران از نعمت برخوردار 

رغم مجـاورت بـا       در جنوب كشور و در حاشيه خليج فارس نيز علي         . است
دليل گرماي زياد، كمبود باران و شوري خـاك، وضـعيت بـا               درياي آزاد به  

با در نظر گرفتن موقعيـت جغرافيـايي،        . ساير مناطق تفاوت چنداني ندارد    
از دل ايـن شـرايط      . سـت طـور طبيعـي دچـاركمبود آب ا         كشور ما نيز به   

  : اند اقليمي سه عامل برخاسته

   پراكندگي اجتماعات در ايران - 1- 1
به دليل محدوديت آب، ايرانيان در هر كجا كـه امكـان زنـدگي بـوده                

بنابراين مناطق اسكان يافته در ايران نيز محدود، پراكنـده          . اند  ساكن شده 
اي در شـمال   ير از حاشـيه به غ. اند و اغلب به دور از يكديگر به وجود آمده     

. ايران در بقيه مناطق، فاصله بين شهرهاي ايران اكثراً بـسيار زيـاد اسـت              
شود تمـاس     فواصل نسبتاً زياد بين مناطق مسكوني به نوبه خود باعث مي          

در نتيجه بسياري از مناطق مسكوني      . بين مناطق مختلف بسيار كم باشد     
 بـا محـيط بيـرون از          ستردهبه حالت خودكفا، محصور و بدون ارتباطات گ       

  . اند خود بقاء و دوام يافته

   زندگي عشايري و نظام ايلي- 1- 2
كمبود آب، مرتع و اختالف نسبتاً عميق در دماي بين مناطق مختلف            
باعث شده است تا شماري از ساكنان فالت داخلي ايران به جـاي اسـكان               

 از يك منطقه به     شان  دائم، همواره براي تأمين منابع غذايي خود و احشام        
واضح اسـت در صـورت مواجهـه بـا مـشكالت            . منطقه ديگر حركت كنند   
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هاي صحرانشين براي تهيه غـذا و آذوقـه      طبيعي، نخستين جايي كه گروه    
ور شوند، منـاطق مـسكوني          بدان روي آورده و يا در حقيقت به آنجا حمله         

ا و  هـ   در طول تـاريخ ايـران، از يـك سـو جنـگ            . است) شهرها و روستاها  (
پايان در ميان قبايل و طوايف مختلف و از سـوي ديگـر، بـين                 منازعات بي 

يافته باعث شدند ايـران در طـول تـاريخ خـود در          آنان و اجتماعات اسكان   
-110: 1375زيبـا كـالم،     (ثباتي زيادي روبرو باشد       مقاطع مختلف، با بي   

108 .(  
 فـراوان   هـاي   در پي قبايل و مناقـشه       ها و حمالت پي     البته وجود جنگ  

نظامي ميان حكام محلي و يا عليه قدرت مركـزي فقـط در ايـران اتفـاق                 
هـاي خـونين متعـددي ميـان قـواي            افتاد، تاريخ غرب نيز از درگيري       نمي

هـا    ها، كليساها و شهرنشين     مختلف سياسي، نظامي وديني شاهان، فئودال     
بـي  توانست آثار بسيار عميـق تخري  ها نمي اما در غرب جنگ . دهد  خبر مي 

زيرا عامل اساسي توليد، يعني آب      ؛  در ابزار توليد كشاورزي بر جاي گذارد      
اي   رسـاني مـصنوعي پيچيـده       هاي آب   در آنجا شبكه  . شد    به وفور يافت مي   

وجود نداشت كه در حمالت نظامي صدمه ببيند يا به كلي ويران شـوند و               
-315: 1383علمـداري،   ( يا ويراني آنها جامعه را از هسـتي ساقــط كند        

314 .(  
ايرانيان در تاريخ سرزمين خود     «:  معتقدند 1»فولر  گراهام«برخي چون   

هـايي    هجوم. اند  هاي ويرانگر اقوام دور و نزديك بوده        به كَرات شاهد هجوم   
ها تالش و زحمـت در ايجـاد مظـاهر مـادي       كه در خالل آنها حاصل سال     

                                                                                                        
1. Graham Fuller 
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ويـران  ... رگاه و هاي آبياري و كشاورزي، شهر و روستا، كا        تمدن مثل نظام  
  ). 38: 1381به نقل از توحيد فام، ( »شد و به تاراج رفت

سازد   درباره تأثير هجوم مغول به ايران، خاطر نشان مي1»دورانت ويل«
هاي بشري در مسير خود به اندازه تمدن ايران در سـده              يك از تمدن    هيچ

 قـرن   براي نمونه، بربرها در طـي دو      .  نديده است   سيزدهم مسيحي آسيب  
 سال صورت   200هاي معين و در طول        بر روم تاختند و اين امر در فاصله       

گرفت، در نتيجه رم فرصت داشت بـه تـدريج ويرانـي ناشـي از حملـه را                  
 40هـا،     اما هجوم خونبـار مغـول     . ترميم كند و آالم خود را تسكين بخشد       

هـا و     طور مستمر طول كشيد و هدفي جز قتل و غارت آدم            سال تمام و به   
. گذاشـتند   چيز احترام نمي    كس و هيچ    انهدام تمدن نداشتند و آنها به هيچ      

رو بعد از اين فاجعه، آنچه برجا ماند، شهرهاي ويـران، اقتـصادي بـه                 ازاين
هـاي سـوخته و       هاي باير يا كور، مدارس و كتابخانـه         شدت متالشي، قنات  

شـمار  هايي دستخوش فقر و از هم پاشيده و مردمي بود كه              منهدم، دولت 
آنها به نصف رسيده بود و كساني كه زنده مانـده بودنـد، بـه هـيچ روي از         
تعادل رواني يا يك شخصيت متـوازن برخـوردار نبودنـد، روحيـه خـود را                

پرسـت درآمـده      الوقـت و خرافـه      باخته و به صورت موجوداتي مأيوس، ابن      
  ). 1375به نقل از يوسفيان؛ (بودند 

هـاي بيگانگـان در دل          و خـشونت  ترس و وحشتي كه كشتار، ويرانـي        
عدم اطمينـان   . گذارد  كرد، تأثير شديدي بر ذهن مردم مي        مردم ايجاد مي  

ها جان سـالم بـه در بـرده           به فردا، ملكه ذهن آنهايي شد كه از اين هجوم         
اين امر موجب . كس از فرداي خود مطمئن نبود زيرا به راستي هيچ  ؛  بودند

                                                                                                        
1. Whil dorant 
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در واقع . گيري و انزوا روي آورند   به گوشه شد تا مردم دل از دنيا بركنند و         
درهرحال بـه   . هجوم اقوام بيگانه زمينه استحكام اين تفكر را قوت بخشيد         

ــي  ــر م ــاب   نظ ــد اجتن ــصوف پيام ــد ت ــأس  رس ــرايط ي ــذير ش ــود و  ناپ آل
اي بود كه به عرصه تفكر گام نهاده و به عبارتي نوعي مبارزه               كننده  ناراحت

هـاي مهـم ايـن        يكي از پيامد  . گي بوده است  منفي در برابر ناماليمات زند    
زندگي . پديده، انصراف از كار و تالش و منتظر قسمت و تقدير بودن است            

براي ايرانيان هيچ گاه منظم، مطمئن، ماليم و مـستمر نبـوده در نتيجـه               
اميد به آينده كه الزمه تالش و كوشش است، در ساختار فكـري ايرانيـان               

 در طول تاريخ خـود همـواره بـا ايـن مـسئله              ايرانيان. جايي نداشته است  
اند كه با فرو افتادن يك رژيم استبدادي و در پي دورة هـرج و                 مواجه بوده 

  اين تجربه طوالني.  است رسيده مرج، رژيم استبدادي ديگري به قدرت مي      
قاضـي  ( نگر تأثير بسزايي داشته اسـت       تاريخي در ادراك تقديري و مطلق     

  ). 168: 1384مرادي، 

   تمركز قدرت در دست حكومت - 1- 3
تـرين خـصوصيات      تمركز قدرت در دسـت حكومـت، يكـي از اساسـي           
سـاخت سياسـي    . سياسي و اجتماعي ايـران در طـول تـاريخ بـوده اسـت             

حكومت در تاريخ ايران گرچه استبدادي بـود، امـا در دو شـكل متفـاوت                
ز هاي غير متمرك    و حكومت ) ساتراپي( هاي متمركز   تجلي داشت؛ حكومت  

هاي قدرتمندي بر ايـن مـرز و بـوم            هنگامي كه سلسله  ). ملوك الطوايفي (
كردند، به دفع دشـمنان خـارجي پرداختـه و سـلطه خـود را                 حكومت مي 

در ايــن سيــستم، . كردنــد طــور متمركــز از مقــر حكومــت اعمــال مــي بــه
فرماندهان، امرا و حكام مستقل نبودند، بلكه كارمندان حكومـت بودنـد و             
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ايـن سيـستم در نهايـت بـه تـشديد          . اشي از اقتدار شـاه بـود      قدرت آنها ن  
متقـابالً  . انجاميـد   خودكامگي و در نتيجه انزواي سياسـي شـهروندان مـي          

شـد و   هاي متمركـز مـضمحل مـي     هنگامي كه به داليل مختلفي حكومت     
گرديد، به واسطه تفـرق سياسـي ناشـي از            عصر ملوك الطوايفي حاكم مي    

و منازعـه مـستمر ميـان قـدرت مركـزي بـا             ستيز ميان حاكم و اشـراف،       
شد   هاي گريز از مركز محلي، جامعه دچار هرج و مرج اجتماعي مي             قدرت

گرديـد كـه نتيجـه آن،      هـاي بـدون هـدف آغـاز مـي           و عصري از شـورش    
خـورد و     سرخوردگي و يأس جامعه بود كه به ياد عهد گذشته افسوس مي           

 دسـت رفتـه را برقـرار        گشت كه امنيت از     به دنبال منجي يا منجياني مي     
انقــالب اســالمي و قبــل از آن انقــالب  ). 213: 1379مفتخــري، ( ســازد

مشروطيت، دو مقطع تاريخي هستند كه تمركز قدرت در ايران به توزيـع             
  . قدرت انجاميد و رابطه دوسويه ميان مردم و حكومت برقرار شد

   كاركردهاي نظام شاهي-2
نـد كـه بـراي ادامـه حيـات و بقـاء             مان  اغلب نهادها تا زماني پايدار مي     

هاي محيطي كـه از       حال با توجه به ويژگي    . جامعه كاركردي داشته باشند   
آيـد كـه تمركـز قـدرت در ايـران چـه        ايران ذكر شد، اين سؤال پيش مي 

كرده كه توانسته     هايي را ايفا مي     كاركردهايي را بر عهده داشته و چه نقش       
اركردهـاي مهـم و سـازنده دولـت         وظـايف و ك   . چند هزارسال دوام بياورد   

  : شاهي عبارتند از
هـا و     هاي آبياري، و بستن سد و بند بر روي رودخانه           حفر كانال  -

  اليروبي آنها؛ 
  هاي گوناگون؛  تقسيم و توزيع آب ميان حوزه -



164  شناسي خرافات در ايران جامعه 

  

جلوگيري از يورش كوچندگان شبان و جنگجوي همـسايه بـه            -
  مناطق كشاورزي و شهري؛ 

هــا و  هــا و تأســيس مهمانخانــه هاحــداث، تعميــر و نگهــداري را -
  هاي ارتباطي؛  سراها در مسير جاده كاروان

پشتيباني از هنرمندان، دانـشمندان ايرانـي و تـأمين زنـدگي و            -
  ابزار كار آنان؛ 

هاي احتمـالي   سازي موادغذايي براي مقابله با خشكسالي      ذخيره -
  و عرضه آن به مردم؛ 

اني و جلـوگيري از     جلوگيري از تنش و رويارويي ميان اقوام اير        -
  . تجاوز يك قوم به اقوام ديگر

ترين كاركردهاي نهاد پادشاهي در  ترين و اساسي كاركردهاي فوق مهم
انـد كـه    اين امور چندان پرهزينه وكـاربر بـوده  . اند سراسر تاريخ ايران بوده   

اي و محلـي بـه درسـتي          اي منطقـه    يك از ايـن كاركردهـا بـه گونـه           هيچ
توانـست از     تنها يك نهاد مقتدر و متمركز سياسـي مـي         پذير نبوده و      انجام

  ). 395-408: 1380ثالثي، (عهده اين كاركردها برآيد 

   اصالحات از باال-3
شد، دولت را  ضرورت كاركردهاي باال كه سبب تعادل نسبي جامعه مي  

در چنـين شـرايطي،     . عنوان متولي اصلي ساماندهي امـور معرفـي كـرد           به
داره سرزمين و در نتيجه زندگي خويش به تـدريج          مردم نقش خود را در ا     

هـاي زنـدگي      اي بر تمـامي عرصـه       از كف دادند و حكومت همچون منجي      
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 در  1»ال يصلح الشرق اال مـستبد عـادل       «بر اين اساس، باور به      . مسلط شد 
ــرار گرفــت  ــاريخ انديــشه ايرانيــان ق طــور كــه مــردم  رو، همــان ازايــن. ت

دانـستند،    فاه و امنيت را وظيفه حكومت مي      ها و ر    ها، سازندگي   آباداني  همه
هـا را بـه خـود او      در صورت وقوع هرگونه ناآرامي نيز عامل همه نابساماني        

بر پايه اين ذهنيت تاريخي، اعتقاد به اصالح جامعه بايـد           . دادند  نسبت مي 
از باال آغاز شود و هر گونه تـالش، كوشـش و مبـارزه بـراي اصـالح آن از                    

اي انفعـالي و ذهنيتـي        اسـت، بـه عنـوان انديـشه       نتيجـه     طرف مردم بـي   
  . گرا به بدنه جامعه تزريق شد منجي

  نهادي مقدس  حكومت؛-4
اند تا حاكميت خود بر مردم را مشروع          ها از ديرباز تالش كرده      حكومت

بـه نظـر    . جلوه داده و براي آن محملـي مابعـد الطبيعـي بـه وجودآورنـد              
ومت در ايـران باسـتان را آيـين         رسد پشتوانه قداست و الهي بودن حك        مي

توان فلسفه سياسي دين زردشت را در اعتقـاد   لذا مي. زردشت فراهم آورد  
زيبـاكالم،  ( به قداسـت، مـشروعيت و حقانيـت پادشـاهان خالصـه نمـود             

همين ويژگي در تحول و تكامل خود سبب شد دين ابـزار            ). 107: پيشين
 ايـن خـصوص الزم   در. هاي حكومت استبدادي قرار گيـرد  توجيه سياست 

  . است به آيين زروان و نقش آن در تقديرگرايي نگاهي اجمالي بياندازيم

                                                                                                        
   .كند، مگر مستبد عادل و پرهيزكار كسي شرق را اصالح نمي. 1
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   آيين زروان- 4- 1
هاي كهن ايراني است كه تـأثير بـسياري            يكي از آيين   1»آيين زروان «

در كــيش زروان همــه . هــاي ايرانيــان داشــته اســت در باورهــا و انديــشه
 بـديهي اسـت بـه ايـن         موجودات عالم بازيچه دست سرنوشـت هـستند و        

 ترتيب در دنياي زرواني نـه مـسئوليت وجـود دارد و نـه پـاداش و كيفـر                  
ظهور اين كيش به احتمال زياد به اوايـل هـزاره           ). 7: 1379آبادي،    دولت(

اول قبل از ميالد، يعني سـه سـده قبـل از تـاريخ ظـاهر شـدن زردشـت                    
رين سـندهاي   تـ    كه براي ما يكـي از موثـق        -در شاهنامه نيز    . گردد  بازمي

 آشـكارا ذكـر شـده ايرانيـان در زمـان          -دوران تاريخ نامكتوب ايران است      
كه ظهور زردشـت همزمـان بـا پادشـاهي            اند؛ درحالي   منوچهر زرواني بوده  

پرسـتي بـر      دهنـد زروان    اين شـواهد تـاريخي نـشان مـي        . گشتاسب است 
ك گري تقدم تاريخي داشته و پايين آوردن آيين زروان تا حد يـ              زردشتي

گرايـــي زردشــتي نادرست است؛ زيرا بين زروانيت و ديـن           بدعت و فرقه  
اگـر نـامي از     ). 76همـان،   ( زردشت حتي يك باور مشترك وجـود نـدارد        

ها نيست، به اين علـت اسـت كـه ديـن زردشـتي براسـاس                  زروان بر زبان  
هايش مورد قبول و اعتقاد توانمندان، توانگران و طبقه حاكمه بوده             ويژگي

انـد؛    نويـسان را در اختيـار خـود داشـته           اند و تاريخ    ساز بوده   همه تاريخ كه  
پرستي باز به همان علت، دين عامه مردم بوده كه به اين              كه زروان   حالي  در

  ). 82همان، ( اند امكانات دسترسي نداشته

                                                                                                        
1. Zurvan 
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   نفوذ انديشه زرواني در ساختار فكري ايرانيان مسلمان-2-4
يي يك حكومت ديني واحد بين آيين       پادشاهان ساساني در جهت برپا    

اند به باورهاي     پرستي نوعي رويارويي ديده و تالش كرده        خودشان و زروان  
زرواني نوعي ظـاهر زردشـتي بدهنـد؛ هـر چنـد در ايـن دوره در زدودن                  

هــايي بــه عمــل آمــد، امــا  هــاي دينــي كوشــش مطالــب زروانــي از مــتن
 در زمان ساسانيان تحقيق     دانشمنداني كه درباره اعتقادهاي ديني ايرانيان     

اند، همه براين باورند كه بسياري از مردم اين سـرزمين در آن عهـد                 كرده
آيـد كـه چـرا        حال اين پرسـش پـيش مـي       ). 108همان،  ( اند  زرواني بوده 

پادشاهان ساساني با علم به اينكه انديشه زرواني تـا حـدودي مـشروعيت              
ان اين كيش مدارا كردند؟ اندازد با پيرو حكومت ديني واحد را به خطر مي

دانستند در همه عالم هيچ جماعتي به انـدازه           يا شاهان ساساني خوب مي    
اين مـردم هـر نـوع باليـي را       . ها آماده تحمل زور و استبداد نيست        زرواني

دانستند و لذا دليلـي وجـود نداشـت يـا شـاهان               ناشي از مشيت بخت مي    
  آورند و صاحب حق كنندزردشتي ساساني آنها را به زور به كيش خود در

اي سـخت     نكته قابل ذكر اينكـه جامعـه ساسـاني، جامعـه          ). 117همان،  (
بـه آيـين زردشـت توسـط        » دسـت تقـدير   «طبقاتي بود، لذا ورود آمـوزه       

نمود، تـنش و      پادشاهان، يك نوع تسلي خاطر كاذب براي مردم ايجاد مي         
 را براي مردم    داد و تحمل آن     تضاد ناشي از نابرابري را تا حدي كاهش مي        

گفتني است با اسالم آوردن ايرانيـان، آيـين زروان در           . ساخت  تر مي   آسان
داد دوام نيـاورد و بـه     برابر آيين اسالم كه به انسان اختيار و مسئوليت مي         

اما متأسفانه قسمتي از اين كيش، يعنـي اعتقـاد بـه قـدرت              . افول گراييد 
درباره نفـوذ انديـشه     . اندمطلق سرنوشت در ساختار فكري ايرانيان باقي م       
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 -شـناس آمريكـايي        ايران - 1»ريچارد فراي «زرواني به ايران بعد از اسالم       
پس از آمدن اسالم به ايران، دهقانـان و بعـضي از موبـدان              «: معتقد است 

زردشتي چون به دين تازه گرويدند، معتقدات زرواني را دربـاره حاكميـت             
  ). 1345به نقل از ندوشن؛ (» دسپهر و چيرگي زمان به اسالم داخل كردن

هـا بـا قبـضه        گونه ارزيابي كرد كه در تاريخ ايران حكومت         توان اين   مي
كردن سياست و اينكه مردم عادي نبايد در كار سياسـت و كـار نماينـده                 
خدا و بالطبع كار خدا دخالت كنند، افراد را در چارچوب خاصي از شرايط              

خود را در برابر قدرتي اليزال كه بـر       اي كه     دادند؛ به گونه    محيطي قرار مي  
راند، ببينند و از سوي ديگر حكـام و سـردمداران حكـومتي               آنها حكم مي  

پـذيري فـرد را در        براي تحكيم موقعيت خود، تفكر تقديرگرايانه و تـسليم        
در چنين ساختي، فرد به دركي . كردند برابر خداوند و نماينده او تبليغ مي  

گونـه اختيـار و       رسـيد كـه در آن هـيچ          مـي  خاص از دولت و جايگاه خود     
آميخته از شرايط     شد و در يك فرايند درهم       اي براي خود متصور نمي      اراده

 شـد   گرديد، فرد به تقديرگرايي سوق داده مي        عيني و ذهني كه تبليغ مي     
  ). 49: 1373انوري، (

اي زبونانـه تقليـل       در چنين ساختاري، رابطه فرد و حكومت به رابطـه         
شـود و كـل        فرد در چنين جايگاهي به عدم امنيت خود واقف مي          يابد،  مي

  . شوند اي پذيراي چنين قدرت مي جامعه، جامعه

                                                                                                        
1. Richard Fray 
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   تحليل سيستمي-5
شناسان، تحليل سـاختارها      ترين مسائل مورد عالقه جامعه      يكي از مهم  

آنان . ويژه كاركردهايي است كه جامعه براي بقاء خود به آنها نياز دارد             و به 
كنند كه در عين مستقل بودن         به چهار سيستم فرعي اشاره مي      در جامعه 

سيـستم  : هـاي فرعـي عبارتنـد از        اين سيـستم  . به يكديگر وابسته هستند   
محقق از  . سياسي، سيستم اجتماعي، سيستم اقتصادي و سيستم فرهنگي       

دهـد و     انداز درون جامعه و روابط اجزاء آن را مـدنظر قـرار مـي               اين چشم 
خواهيم بازتاب پديده تقديرگرايي را در        ر اين قسمت مي   د. كند  تحليل مي 

 . جامعه مطالعه و آثار و پيامدهاي آن را برشماريم

   سيستم سياسي - 5- 1
. تـوان در نظـام سياسـي بررسـي كـرد      وجه سياسي تقديرگرايي را مي    

ترين و مؤثرترين عواملي است كه در تمام          سيستم سياسي يكي از اساسي    
گذارد و آنچـه در ايـن ميـان حـائز اهميـت               يق مي وجوه زندگي تأثير عم   

  . است، باور و انديشه وجود و لزوم حاكمي واحد براي جامعه است
طوركه در قسمت قبل مالحظه شد، نظام شاهي در پي الزامـاتي              همان

به وجود آمد و تداوم يافت، اما با حذف آن الزامات همچنان در ابقاء خـود                
ان پس از اينكه بر قدرت تكيه زدند، براي        به طور كلي، پادشاه   . تالش كرد 

حفظ مشروعيت و تداوم حاكميت خـويش سـعي كردنـد تأييـد مقامـات               
روحاني را بگيرند؛ زيرا تنها عامـل مهـم در برابـر قـدرت مطلـق فرمـانروا                  

بنابراين حاكميت سياسي بـدون حمايـت       ). 36: 1377آرون،  (مذهب بود   
 نتيجـه ديـن و دولـت بـرادر          در. عناصر ديني، قدرت اعمال نفوذ نداشـت      

را گرفته و   » نمايندگي آسماني «شدند و پادشاهان از اين تلفيق تنها وجه         
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اي الهـي از سـوي        بر اين اساس، سلطنت بـه مثابـه عطيـه         . تقويت كردند 
خداوند به پادشاهان اعطاء شد و با تشكيل نظام اسـتبدادي، ديگـر هـيچ               

ت، اراده فردي با اراده آسـماني       گونه از حاكمي    در اين . نيازي به قانون نبود   
همچنين حكومت  . قلمداد كردند » سايه خدا «تلفيق شد و شاهان خود را       

خواسـت، لـذا بـراي جلـب          استبدادي از اتباع خود فقط فرمانبرداري مـي       
داد و بـا      را تـرويج مـي    » تقديرگرايي«چون و چراي اتباع،       فرمانبرداري بي 

ردم، حاكميـت بقـاء خـويش را        پـذير كـردن مـ       ترويج اين باور و اسـتبداد     
  . بخشيد استمرار مي

اي نفوذ كنـد، اسـتبداد در آن          ترديد اگر انديشه تقدير به هر جامعه        بي
نسبت ) تقدير(رشد يافته و مسئوليت اوضاع نابسامان به يك عامل بيروني 

شود و بـدين طريـق مـردم در مقابـل نظـام فاسـد خلـع سـالح                     داده مي 
بـاز توليـد    «اين انديشه، محيط مناسبي را بـراي        به عالوه، رواج    . شوند  مي

به عبارت ديگر، تقديرگرايي و اسـتبداد در يـك          . كند    فراهم مي » استبداد
  . پردازند اي به بازتوليد يكديگر مي حركت دايره

   سيستم اجتماعي - 5- 2
پندارد و خـود را       ناپذير مي   انسان تقديرگرا نهادهاي اجتماعي را اصالح     

از نظـر او،    . بينـد   هاي اجتماعي نمـي     تغييرات در درون نظام   توانا به ايجاد    
انـد و بـشر موظـف اسـت در آن       هاي اجتماعي از قبـل تعيـين شـده          نظام

بشر در اين ديـدگاه     ). 27: 1371رضا قلي،   ( زندگي را به اجبار به سر برد      
توانـد    كند نمي   داند و به تبع آن احساس مي        خود را دست بسته تقدير مي     

بنـابراين تالشـي در جهـت       . ساز داشته باشـد       سائل سرنوشت دخالتي در م  
در زمينه كارهاي اجتماعي از فكر اصالح آنهـا خـارج           . كند  تغيير امور نمي  
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اين امر . گذارد شود و اداره امور اجتماع را به دست عوامل ماورايي وامي مي
» قهرمـان «شود مردم براي حل معـضالت اجتمـاعي بـه دنبـال               باعث مي 
تـوان عقـيم    تا حدودي مي . فل از اينكه قهرمان خودشان هستند     باشند، غا 

  . هاي اجتماعي در ايران را از اين منظر نگريست ماندن جنبش
فـردي    مسئوليت«در چنين جوامعي انسان با پرداختن به سرنوشت از          

رو   ايـن   از. شـود   گيـري رهـا مـي       گريزد و از زحمت تصميم      مي» و اجتماعي 
كه در    حالي  شود؛ در   بر جامعه حاكم مي   » انفعاليانتظار  «و  » گرايي  منجي«

مباني اسالمي، انتظار مفهومي پويا و فعـال دارد و انـسان منتظـر انـساني                
الزم به ذكر است كـه حـضرت        . كوش و بسترساز ظهور منجي است       سخت
  .دانستند انتظار به مفهوم انزوا را با تحجرگرايي همراه مي) ره(امام 

   سيستم اقتصادي - 5- 3
سـيري در   . دان قدرت اقتصادي، معادل انحصار قدرت سياسي است       فق

متون و آثار گذشتگان روشن خواهد كرد در گذشـته هـيچ جايگـاه قابـل                
گـويي غالـب    . هـاي اقتـصادي وجـود نداشـته اسـت           توجهي براي فعاليت  

در اين  . اند  هاي دنيوي قلم فرسايي كرده      انديشمندان تنها در انكار فعاليت    
 مورد توجه بوده اسـت و توجـه         - قوت اليموت  -حداقل نياز آثار، برآوردن   

عنــوان خــصلتي منفــي تحــت عنــوان   اغلــب بــه مــال و منــال دنيــا بــه 
لذا در فرهنگ ما جزء در مواردي كـه ديـن           . شد  مذمت مي » اندوزي  مال«
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اند، ارزش كار      و برخي به آن استناد نموده      1مبين اسالم بر آن تأكيد كرده     
  . ه استمورد تأكيد قرار نگرفت

با توجه به اينكه امنيت الزمه فعاليت اقتصادي است و با علم به اينكه              
در امان نبوده اسـت، بايـد اذعـان         » غارت«و  » مصادره«ثروت در ايران از     

هاي جـدي در اقتـصاد و    كرد بافت فكريِ تقديرگرايانه، انسان را از فعاليت  
در ايـن  . رسـاند  يدارد و آن را به كمترين حد ممكن م حيات مادي باز مي 

غفلـت  » كـار «دوزند و از      جايگاه فكري، همه چشم به روزي پروردگار مي       
دليـل نيـست كـه امـروزه بـر اهميـت كـارآفريني تأكيـد و                   بـي . كنند  مي

كنيــد كــه  مالحظــه مــي. شــود مؤســساتي بــراي ايــن كــار تأســيس مــي
   .رود به كار مي» بيكارگي«تقديرگرايي در حوزه اقتصاد براي نشان دادن 

. خالصه اينكه در حوزه اقتصاد نيز پادشاهان از تحريف بـاز نايـستادند            
آنها با ترويج انديشه تصوف دنياگريزانه به نفي جهـان مـادي پرداختنـد و             

بـر  . نياز كردند تا به اندك قوتي بسنده كننـد          مردم را از نعمات دنيوي بي     
ادشاه كه خداوند صاحب و مالك كل هستي است، پ          گونه  اين اساس، همان  

  . هاي دنيوي شد نيز مالك دارايي) سايه خدا(

   سيستم فرهنگي- 5- 4
هر چند تقديرگرايي عاميانه آثار و نتايج منفي را بر سيستم سياسـي،             

تـوان    حـال تقـديرگرايي را نمـي        اين  اجتماعي و اقتصادي گذاشته است، با     
يش ايرانيان در طي تاريخ طوالني خو     . اي منفي در نظر گرفت      صرفاً پديده 

هاي اسـتبدادي بـه         اي تحت سلطه حكومت     منظور حفظ خود در جامعه      به
                                                                                                        

عيـسي واليـي، مؤسـسه كـار و      » كار در منابع اسـالمي    «براي مطالعه مراجعه كنيد به كتاب       . 1
  .1378تأمين اجتماعي، 
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تقديرگرايي به واسطه توانايي دادن به ايرانيان       . اند  راهكارهايي دست يافته  
هاي مثبتـي نيـز برخـوردار بـوده           براي سازگاري با شرايط حاكم، از جنبه      

لط بـر   ايرانيان با آرامـش و تـس      «: نويسد   پزشك اتريشي مي   1پوالك. است
هرگز آن حال پرشكنجة ترس . مانند آوري در انتظار مرگ مي      نفس اعجاب 

. از مرگ را كه در اروپا اغلب پزشكان با آن روبرو هستند، در ايران نديـدم               
آرامش ايرانيان هنگام رويارويي با مرگ مبتني بر ايمان و اطمينان به اين             

ي ديگـر در    شان بـه نحـوي خداپـسندانه، بـه صـورت            امر نيست كه زندگي   
اين آرامش خيال بيشتر از آنجا ناشـي        . شتابند  آيد و به دنياي بهتر مي       مي
شودكه به تقدير مختوم غيرقابل تغييري اعتقاد دارند كـه بايـد انجـام                مي

به گفته سعدي، بدون آنكه اجل فرا رسيده باشد، حتي مـاهي نيـز              . پذيرد
در ). 94: 1379بخـت؛     بـه نقـل از جـوان      (» به روي خشكي نخواهد مـرد     

جامعه ايران فرد ناگزير بوده است بـراي حفـظ و دفـاع از خـود در برابـر                   
 حكومت استبدادي در عمل بـه تقـالي شخـصي متكـي              تهاجم ستمگرانه 

  . شود
طوركه در حوزه سياست سعي بـر آن بـود كـه علـت معـضالت                  همان
 اجتماعي به خارج از قلمرو پادشاهي نسبت داده شود، در حوزه            -سياسي  

خاطري هـر چنـد       ، تسلي )قسمت( ردي نيز با عمده كردن عوامل بيروني      ف
الزم را  » آرامـش روانـي   «شـود و      كوتاه مدت و ادواري براي فرد ايجاد مي       

  . كند فراهم مي

                                                                                                        
1. Polak 
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   تداوم و استمرار تقديرگرايي -6
حـال ايـن پديـده        ايـن   بـا . تقديرگرايي با نگرش امروزي در تقابل است      

سؤال اينجاست  . امعه ايران از بين نرفته است     اجتماعي هنوز در ساختار ج    
كه چرا اين باور تاكنون در انديشه اجتماعي ايرانيان به صورت يك مسئله             

  باقي مانده است؟ 
براساس آنچه در باال آمد، يكي از علل تـداوم و بقـاي تقـديرگرايي در                

 اعتقـاد بـه تقـدير،   . كرد جامعه ايران كاركردي بود كه براي جامعه ايفا مي  
بخـشد و     هـا و ناماليمـات قـوت مـي          ها را در مقابل سختي      مقاومت انسان 

  . كند تر مي تحمل مصائبي را كه آدمي بر آن احاطه ندارد، آسان
همچنين بايد اشـاره كـرد ايرانيـان هرگـز نتوانـستند پـس از هجـوم                 

انسجام الزم را كسب كنند و همين امر منجر      ... اسكندر، اعراب، مغوالن و     
تي ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي شد و هـر           ثبا  به بي 

را در سـاختار  » دست تقـدير «شد، انديشه  ها تكرار مي   ثباتي  بار كه اين بي   
  . كرد فكري ايرانيان زنده مي

اي تا  كه در مورد شاهان ساساني ديديم، ترويج چنين عقيده  گونه  همان
هـاي    يـرا حكومـت   هـاي سياسـي داشـته اسـت؛ ز          حدود زيادي، اسـتفاده   

انـد و     استبدادي از اين عقيده براي توجيه و تثبيت اقتدار خود سود بـرده            
روزي مردم را حواله بـه تقـدير و           قدرتمندي و تحكيم خود و زبوني و سيه       

هـر وقـت    « : معتقـد اسـت   » استاد مطهـري  «. كردند  مشيت آفريدگار مي  
ق مراعـات   ها رعايت نـشود، حقـو       عدالت اجتماعي متزلزل شود، استحقاق    

هـاي شخـصي، توصـيه و پـارتي مـؤثر             نشود و در تعويض مشاغل حساب     
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گيـرد و توسـعه پيـدا         باشد، فكر بخت و شانس و امثـال اينهـا قـوت مـي             
  ). 82: 1358مطهري، ( »كند مي

اما عامل مهم ديگري كه موجب شد تقديرگرايي كاركرد خود را حفظ            
ن است كه مـردم از     كند و به تبع آن در جامعه حضورش احساس شود، اي          

  ). 239-240: 1376زرين كوب، . (اند انديشيدن درباره آن منع شده
درهرحال مذهب جبر، به اين صورت كـه آن را جبـر مطلـق و تقـدير                 

هاي لطيف و دلنـشين گوينـدگانش سـست و            خوانديم با وجود همه گفته    
بيـق  زيرا اوالً با موازين ديني و اصول اخالقي اسالم قابل تط          ؛  مردود است 

هاي اخالقي به كلي واژگون خواهد شد،   نيست و با قبول آن، جدول ارزش      
خير و شر، امر و نهي، ثواب و گناه،كيفر و پاداش و نظاير آنها مفهوم خود                

معنـي خواهـد      را از دست خواهند داد و موضوع مسئوليت اخالقي نيز بـي           
رفتن جبـر   ثانياً، از نظر زندگي عملي و تأمين معاش روزانه نيـز پـذي            . شد

زيرا زماني كـه سـعادت افـراد منحـصراً بـه            ؛  بخش خواهد بود    مطلق زيان 
دست تقدير باشد و سعي و عمل بال اثر پنداشته شود، آدمي به دنبال كار               
نخواهد رفت، در نااميدي و ياس مستغرق خواهد بود، بـه تنبلـي خواهـد               

ق با عقل خوشبختانه جبر مطل. گراييد و موجودي كامًال اتكالي خواهد شد
. شـود  و منطق نيز سازگار نيست؛ زيرا هر روز خالف آن به تجربه ثابت مي      

كنند و كامياب     بينيم كه در زندگي، مردماني پيشرفت مي        ما به وضوح مي   
پردازنـد و در      هستند كه اراده قوي دارند، در برابر مشكالت به مبارزه مـي           

 صـرف حـوادث     دهند، نه كـساني كـه تـسليم         كار خود ابتكار به خرج مي     
  ). 1374سياسي، ( هستند و از كار و كوشش گريزانند
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  گيري  نتيجه-7
شناختي، در پي پاسخ به ايـن سـؤاالت           مقاله حاضر با رويكردي جامعه    

شـوند؟      ساز پذيرش باورهاي تقديرگرا مـي       بوده است كه چه عواملي زمينه     
واملي تقديرگرايي چه پيامدهايي را در جامعه در پي خواهد داشت؟ چه ع           

شود؟ براي پاسخ به اين سـؤاالت         ساز تقويت و تداوم تقديرگرايي مي       سبب
به موقعيت جغرافيايي و شرايط تاريخي ايران پرداخته و اشاره شد ايـران،             
كشوري است كه در كمربند بياباني و گرم و خشك كره زمين قرار دارد و               

د آب موجب   از يك سو كمبو   . بنابراين با محدوديت منابع آبي مواجه است      
هاي روستايي به ناگزير به صـورت پراكنـده و جـدا از هـم       شد جماعت   مي

شكل بگيرنـد و از سـوي ديگـر، بـراي تـأمين منـابع حيـاتي، بـا تالشـي                
ثبـاتي و نـاامني       بـي . طور دائـم در حركـت و كـوچ باشـند            ناپذير به   خسته

حاصل از اين شرايط نيز تشكيل حكومـت متمركـز را           ) داخلي و خارجي  (
همچنين گفته شد كه ضرورت كاركردهـاي نهـاد شـاهي،           . كرد  جاب مي اي

عنـوان متـولي اصـلي امـور جامعـه معرفـي كـرد و لـزوم ايـن                     دولت را به  
كاركردها به لزوم وجود نهادي در رأس جامعه بدل شد و شاهان بعد از به               

هاي حكومـت، بـراي خـود         دست گرفتن قدرت، براي استوارتر كردن پايه      
بـه  . طبيعي قائل شدند و خود را سايه خدا معرفـي كردنـد           محملي مابعدال 

اين ترتيب، هرگونه اعتراض و مخالفت بـا سـايه، مخالفـت بـا ذات الهـي                  
شد و مردم در چنين جايگاهي به عـدم اطمينـان خـود واقـف                   قلمداد مي 

بازتاب چنين فضايي نيز جـز      . شد   پذيراي قدرت مافوق      شده و كل جامعه   
در چنـين   . گيـري و انـزوا چيـزي نداشـت          ، گوشـه  عدم اطمينان به فـردا    
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ريـزي و     شرايطي، چشم دوختن به شانس و بخت آسماني، جانشين برنامه         
  . هاي جمعي و گروهي شد فعاليت

همچنين گفته شد هرچند شرايط محيطي و اوضاع تـاريخي جامعـه،            
بود كه ) استبداد شاهي(ساز تقديرگرايي بودند، اما اين نهاد سياست      زمينه

هـاي جمعـي،      هاي حكومت وخلع سالح مردم از حركت        ت تحكيم پايه  جه
يـك مـصداق ايـن ادعـا،        . به ترويج و تبليغ تقديرگرايي تمايل نـشان داد        

آنها با علـم بـه اينكـه انديـشه زروانـي مـشروعيت              . شاهان ساساني بودند  
انـدازد، بـا پيـروان ايـن كـيش مـدارا             حكومت ديني واحد را به خطر مـي       

هـا    دانستند در همه عالم هيچ جماعتي بـه انـدازه زروانـي             يكردند؛ زيرا م  
بــه عــالوه مــشخص شــد كــه . آمــادگي تحمــل زور و اســتبداد را ندارنــد

تقديرگرايي عاميانه ريشه در آيين زروان داشـته و در حـوزه ديـن اسـالم                
  . هيچ جايگاهي ندارد

شايد، بارزترين مصداق عيني و تـاريخي نفـي تقـديرگرايي عاميانـه را            
آنگاه كه ايشان مبـارزه  . وجو كرد   جست) ره(توان در انديشه امام خميني      ب

براي سـرنگوني شـاه را آغـاز كردنـد، بـسياري از نخبگـان، انديـشمندان،                
روحانيان و بزرگان باوري به پيروزي نداشته و نوعي تحمل يا سازگاري با             
 رژيم پهلوي را جزء الينفك زندگي سياسي و اجتماعي خود تعريف كـرده          

إن اهللا ال يغيـر مـا بقـوم         (با الهام از قرآن     ) ره(نمودند، اما حضرت امام       مي
) ع(و ائمـه اطهـار   ) ص( سيره حـضرت رسـول   1،)حتي يغيروا ما بأنفسهم   

ويژه ساالر شهيدان با ياران اندك وارد عرصه جهـاد و مبـارزه بـا رژيـم                   به

                                                                                                        
سـوره  (دهد تا آنها وضع خود را تغييـر دهنـد             ترديد خداوند سرنوشت قومي را تغيير نمي        بي. 1

  ).11رعد، آيه 
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شـهيد و   پهلوي شدند و درنهايت با اتكال به حضرت حق، تقديم هـزاران             
اي طاغوت پيروز گرديدند و تجلي اسالم نـاب كـه             جانباز و بر غول افسانه    

توانايي اداره كـشور و نظـام سياسـي را در قـرن بيـست و يكـم دارد، بـه                     
پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز با جريانات و افكار          . جهانيان نويد دادند  

گـاه در      و هـيچ   خرافي، تحجر و تقديرگرايي عاميانه به مبـارزه پرداختنـد         
  . طول عمر پربركت خود بر رفتار و اعمال آنان صحه نگذاشتند
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  خرافات و كاركردهاي آن
  *وديرمسعود د

  چكيده
 علل و   ة به بحث دربار   ،»خرافات «ةمقاله حاضر با محور قراردادن پديد     

گيـري و      شـكل  از ميـان عوامـل گونـاگونِ      . پـردازد    آن مي  شعوامل پيداي 
 نقش  ،شناختي  شناختي و جامعه    ن روا هاي  تبر عل   عالوهگسترش خرافات،   

و مورد كنكاش قـرار گرفتـه   نيز عوامل معرفتي و تحوالت علمي و فلسفي   
  .  استشده شيوع، انواع و نيز كاركرد خرافات اشاره هاي تدر ادامه به عل

  واژگان كليدي
  . سطح ناهوشيار وگرايي افراطي، منشأ خرافات خرافات، تخيل

                                                                                                        
  ).گرايش انديشه سياسي( كارشناس ارشد علوم سياسي *
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  مقدمه
هنـوز دانـش و آگـاهي بـشر در مراحـل             كـه    زماني ،در دوران باستان  

 قرار داشت، علت و ماهيت حقيقي امور براي بـشر           سازي   ابتدايي و اسطوره  
 خود بـا    ةكه در زندگي روزمر    ي هنگامي يبشر ابتدا . بودشده  كمتر شناخته   

 آنگاه  ،كرد  انواع وقايع، رويدادها و حوادث طبيعي و غيرطبيعي برخورد مي         
 گيتـي رخ  ةگي كه در هر فصل و يا هرسال در پهن     هاي بزر   كه با دگرگوني  

ها و مشقات تمام ناشدني دست و    شد و با مشكالت، رنج      مواجه مي  داد،  مي
هـاي وسـيع و        علـل ايـن دگرگـوني      خصوص همواره در  ،كرد  پنجه نرم مي  

   .پرداخت به تأمل ميآفرين  شگفت
هـا و     مـصيبت وفـصل     حـل جـستجوي راهـي بـراي       از سوي ديگر، در     

بنـابراين  . داد  تأثير قـرار مـي     ش را تحت  ا  اي بزرگي بود كه زندگي    ه  سختي
فهم نخست، : براي بشر ابتدايي دو موضوع از اهميت بسياري برخوردار بود

از رهـايي  هـاي   دادهاي تلخ و شـيرين و دوم، يـافتن راه        وقايع و داليل رخ   
  و،زاردهنـده آهـاي   هـا و سـختي    خالصي از مـصيبت ،آور رنجهاي    بست بن

   . و ناداني نسبت به علل وقايع و حوادثجهل
بستر مناسبي براي توليد و بسط      سرانجام ناتواني در درك اين مسائل،       

. هاي ناصواب و موهوماتي شد كه در طول تاريخ تـداوم يافـت       انواع انديشه 
  :داشتنددر پي  دست كم دو كاركرد تاريخي ،اين خرافات و موهومات

 ثانياً بـه    .كردند  دمي، تبيين و تفسير مي    اوالً شرايط و حوادث را براي آ      
ارائـه  هـايي را      حـل  راهنيـز    با وقايع تلخ روبـرو شـود و          ندكرد   كمك مي  او

  . دادند مي
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 وسيله دفع بـالي تهديـدگر،       كرد  مياي از رشد تصور       انسان در مرحله  
تواند با فن جادو، تغيير فصل را شتاب بخشد يا             مي  و در دست خود اوست   

راين مراسمي ساخت و جادويي به كار بـرد تـا بـاران ببـارد،          بناب. كُند كند 
 ،فريـزر (هـا بـه بـار آينـد           ولد كنند و ميـوه     و خورشيد بتابد، حيوانات زاد   

1384: 357.(  
ــت« ــل دوران ــد اســت» وي ــان «: معتق ــهكاهن ــر حادث  از والدت اي، ه

غيرطبيعي تا اشكال مختلف مرگ را با تعبيرات سحري فوق العاده، مـورد         
 اشـكال  ،هـا    آب رودخانه   حركتدر اين بين،    . دادند  و تأويل قرار مي   تفسير  

ــتارگان ــف س ــواب،مختل ــا  خ ــانوران ،ه ــسان و ج ــادي ان ــاي غيرع  ، كاره
ويـل  ( »كردنـد   گويي آينده يـاري مـي      بيني و پيش   كارشناسان را در پيش   

هـاي    تمدن ة هم ةدر بنيان و شالود   : وي معتقد است  ). 87 :1368 ،دورانت
پرستي و جادوگري جريان داشـته و         خرافه ، دريايي از سحر   جديد و قديم،  

 مراحـل تمـدني، بـدون انـدك         مـة موهومـات در ه   .  جريان دارد   نيز هنوز
كلـي از    اند خـود را بـه       تنها اديان كمي توانسته   . تغييري، دوام آورده است   

تقريباً تمـام سـاختار    . )358 :پيشين ،فريزر( »پايبند كهن جادو رها سازند    
انجام مناسك و    عملي   درباورهاي خرافي و     نظر   دران بدوي را    زندگي انس 

 مواجه شدن با مـرگ و تـرس از          ة زيرا تجرب  ؛گرفته بود دربرمراسم موهوم   
هــاي   بيمــاري،). . .  زلزلــه و،كــسوف، ســيلف،خسو(ن، وقــايع طبيعــي  آ

گـري،   رو، افـسون    ازايـن  .بـود آفرين، نيازمند توجيه و تفسير       كشنده و رنج  
هـاي روزمـره و        فعاليت مةدر ه     و انجام مناسك مختلف، تقريباً     جادوگري  

امـا بـا رشـد      . كـرد    نقش بزرگي ايفا مـي     انسان بدوي در زندگي اجتماعي    
روزافزون علوم جديد، باورهاي خرافي كه ناشي از عـدم شـناخت درسـت              



184  شناسي خرافات در ايران جامعه 

  

 پيــشرفت علــم، آن دســته از  ووقــايع و رخــدادها بــود، روبــه افــول نهــاد
  . ي را كه با واقعيت عيني همخواني نداشت، كنار نهاديهاي ابتدا يافته

در بـه طـوري كـه      ها و باورها دل سپرده بودند         اما كساني به اين يافته    
در برابـر از   دسـت كـم      يا ؛دادند  آنها مقاومت نشان مي   دادن  برابر از دست    
و يـا   گرفته  بان تقدس جاي     برخي از آن باورها را در زير سايه       دست رفتن   

عادت كردن و خو گـرفتن تـاريخي        . اي ديرپا تبديل شده بودند    ه  به سنت 
. شـوند   باورهـاي پـشتيبان محـسوب مـي     ،هاي فرهنگـي    گونه سنت  به اين 

اكنون نيز باورهاي خرافي و بعضي مناسك و اعمال خرافي به آسـاني تـن        
  .)14 :1387 ،صالحي اميري(دهند  به نقد نمي

هـاي علمـي       تجربـه  گرچه شناخت در جهان امـروز برمبنـاي علـوم و          
بينـي بـسياري از    گيرد، اما ازآنجاكه علم، قدرت بااليي در پيش         صورت مي 

وقايع را ندارد و آدمي همواره نگران آينده است، مجدداً خرافات به ميـان              
ناشي از ضعف آدمـي در برابـر       هاي    نگرانيها و     همچنين اضطراب . دنآي  مي

. كند  رهاي خرافي هدايت مي   بسياري از حوادث، او را به سوي پذيرفتن باو        
ل بـراي  مـ هـايي محت  حـل  اين گروه از باورها و اعمال خرافي دست كم راه   

دهند كـه بـا وسـايل كنـوني        ميقرار  ها و مشقاتي در اختيار        رهايي از رنج  
   .رهايي يافتنان  توان از آ نمي

  تعريف خرافات -1
ان يند باشـند و سـخن     اخرافات به سخنان پريشان و نامربوط كه خوشـ        

حديث باطل، سخن بيهوده و يـاوه         ،  )387 :1334 ،دهخدا(خوش پريشان   
  . شود اطالق مي) 843 :1379 ؛عميد(
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بوده كـه ادعـاي ارتبـاط و    » ذرهع« ةخرافه نام مردي از قبيل همچنين  
گفتـه اسـت     مـي مراوده با جن و پري داشـته و مطـالبي را از زبـان آنهـا                 

  ). 387 : همان،دهخدا(
 معادل و به معنـي خرافـات بـه كـار            Superstition ،يدر زبان انگليس  

هـاي     زيـرا ديـدگاه    ؛تعريف واحـد از خرافـات امـر مـشكلي اسـت           . رود  مي
 اجتماعي خود به تعريـف از خرافـات         -هاي فكري    باتوجه به بافت   ،مختلف

 : از  اسـت   خرافات عبـارت   ،طوركلي   به .اند  پرداختهبه مثابه امري اجتماعي     
اين .  عقالني ندارند  ةگونه ريش  انجام كارهايي كه هيچ   معتقدات، باورها يا    «

 عادات و اعمال غيرعملي     ،ها  ، انديشه ايد عق اخبار،اي از     معتقدات، مجموعه 
هـاي طبيعـي و       كه در رابطه با موضوعات و پديده      هستند  و خالف منطق    

  . »دنآي عيني به وجود مي

  منشأ خرافات -2
 گري، راز  قشري« :ت است از  پردازي عبار  مبناي اصلي خرافات و خرافه    

زدايــي و رونــدگريزي كــه در بطــن و ذات خــود بــه نحــوي خودآگــاه و  
  . » شرع و عرف را دربردارد،ناخودآگاه، صريح يا ضمني، انكار عقل

گري، جمود بـر ظـواهر يعنـي ظـاهر امـور و صـورت                منظور از قشري  
از  حقيقت و امتناع گـذر و گـذار          ةحقايق است كه متضمن توقف بر پوست      

خـود موجـب بـدفهمي و         بـه  قشر به سوي لب و لبـاب اسـت و ايـن خـود             
ويژه در ديـن، مـانع        گري به  قشري. ساختي شدن افراد است    ساز تك  زمينه

 ،شود و بسترساز رشد كژفهمي      فهم عميق معارف ديني و حقايق الهي مي       
  ). 86 :1385 ،وكيلي(  بدعت و عصبيت است،انحراف
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 كساني دارد كـه     ةو ناپروردگي انديش  گري ريشه در خامي ذهن       قشري
هاي دين را در قالب تنگ     ويژه آموزه    به ،كوشند معارف و حقايق هستي      مي

 خود محـدود و محـصور سـازند و تنهـا همـان را               رهاي قاص   و محدود فهم  
  . دانند مييابند، ممكن ن نمي فهمند و آنچه را در احتمال دهند كه مي

ماننـد  را   اين امر است كه امور عالم        نيز گرايش به  » زدايي راز«مراد از   
 شـود اموري طبيعي نگريسته و ردپاي هر امر ماوراي طبيعي در آنها محو             

گرايـي را     و همين امر در ممكن ساختن هـر امـري در جهـان، راه خرافـه               
گري و راززدايـي،      لذا ترديدي نيست ميان دو عامل قشري       ؛كند  هموار مي 

 ، روآوردن به قشر امور و حقـايق       .باشدستدي نهاني و مستمر برقرار       و داد
ـ    آنها   زدايي از  منجر به راز   زدايـي و تبـديل حقـايق         راز ،كـس ه ع شده و ب

   .شود ميگري  قشريباعث باطني به وقايع عادي 
است كه گاه در قالب انديشه به رد و طـرد           » روندگريزي« سوم،   ةمولف

ــا ناديــده گــرفتن - قــانون عمــومي  و گــاه ،ن اســتثناپذيري آو  عليــت ي
به طور كلـي،     است،پروري تخيلي    گرايي افراطي و آرزو    برانگيخته از اصل  

 ، در شـكل طـرد و رد آن بـه صـورت مـستقيم              -مخالفت با قانون عليـت      
 زمينه را براي ورود و      -و استثناپذير دانستن   در مواردي  ناديده گرفتن آن  

  . سازد هاي خرافي هموار مي نديشهگسترش ا
دليل گرايش انـسان بـه آمـال و آرزوهـا و              اه به روندگريزي گ همچنين  

فــي كــردن ايــن آرزوهاســت كــه از ير معرذپــ كوشــش در جهــت امكــان
در . شــود گرايــي افراطــي را شــامل مــي گرايــي معتــدل تــا تخيــل آل ايــده
هـاي كوچـك و       پـذير سـاختن خواسـته       در دسترس  ،گرايي معتدل   آل ايده

و بلند خـود را از طريـق        هاي كوتاه    آرمانآدمي  شود    ن مي   بزرگ موجب آ  
. بدانـد آسـان   پـذير و     در زندگي خود، دسـترس     مؤثر   هاي  اعتقاد به جريان  
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 در كنـار    ...پوسـتي و    در انواع هندي، چيني، سـرخ      )بيني طالع(بيني   ستاره
 ايـن   ةگيـري، از جملـ     بينـي و فـال     هاي غيرعلمـي ماننـد فـال        ديگر شيوه 

  . ده استدر زندگي بشر تلقي ش مؤثر هاي به ظاهر جريان
خـواني،   ها برمبناي نوع پيشگويي و غيب       مدعيان اين شيوه   ،طوركلي  به

هاي كوچـك و بـزرگ آنـان          مال و آرزو    پذيري آ   مخاطبان خود را به امكان    
ــي ــد م ــد متقاع ــشگويي . كنن ــل پي ــن قبي ــا  اي ــور  ه ــه مح ــر س ــشتر ب بي

  . گيرد نگري شكل مي شناسي و آينده شناسي، واقعه شخصيت
هـا بـا تمـسك بـه          ناسـي، مـدعيان ايـن شـيوه       ش در محور شخـصيت   

هاي خاص و مرموز، خصوصيات رواني، رفتاري و شخصيتي افـراد را              روش
شناسي كاردان و     كنند و حتي گاه در مقام روان        بيني و پيشگويي مي    پيش

  . پردازند دست به تحليل عناصر و عوامل شخصيت افراد مي روانكاوي چيره
مـدعيان بـه پيـشگويي حـوادث و         شناسـي نيـز ايـن         عايدر محور وقـ   

كنند و حتي خود را قـادر بـه فهـم             رويدادهاي آتي زندگي افراد اقدام مي     
در كمـين آدميـان     و نحـس    دانند كه تلـخ و شـيرين و سـعد             حوادثي مي 
  . نشسته است

و شناسي نيز، اين مربيان، ادعا دارند قادرند سرنوشت         درخصوص آينده 
هـاي    ينـده و جهـت      آنان را از آ      و قسمت    ،بيني و تقدير    افراد را پيش   ةآيند

  . گويي كنند  غيبشان آتي زندگي
ـ          گرايـي افراطـي     تخيل نجـا كـشانده كـه از       ه آ در كـساني كـار را تـا ب

اند آمال و آرزوهاي خفته و   نامقبول و مطرود در تالش،نامرسومهاي    روش
ـ  . تحقـق بخـشند     خويش را  ةنهفت هـايي را     شـاخص چنـين جريـان      ة نمون
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و عرفـاني  1(NRM) دينـي  پديـد  هاي بـه اصـطالح نـو        در جنبش توان    مي
(NMM)2 مشاهده كرد .  

هاي معنوي يـا معنـاگراي       ها، طيف وسيعي از جريان     اين قبيل جنبش  
ظاهر شـده و فعاليـت       ميالدي   1988ديني و عرفاني را كه از حدود سال         

  . شود شامل ميكنند،  مي
 نظري و عملي خويش ها هريك به مقتضاي تعاليم و اهداف ين جريانا
 ،بـه كاميـابي  انسان به طريقي، راه را براي سعادت و دستيابي  تا  كوشد    مي

 مثبـت و    - هايش بگشايد و در اين راه از هـر دسـتاويزي           موفقيت و آرمان  
نظـر از    صرف. گيرد   بهره مي  -با آن    مخالفيا  منفي، موافق با تبع آدمي و       

ر و كاميابي وي در زنـدگي       مندي بش   كلي مثبت و قابل قبول سعادت      ةايد
يابـد، راه و روش       زميني كه در برخي از اين جريان ها، اهميـت ويـژه مـي             

بـه شـدت    هـا،     در جريـان  تأمين چنين سعادت و تضمين چنان كاميـابي         
هـا، الكـل، داروهـاي       اعتقاد به تـأثير تكنيـك     . آميز است  مخدوش و خرافه  

ز محتـوا بـر سـعادت و        معنـا و خـالي ا          بـي  هايركزا، ذ  گردان و توهم   روان
هاي اصيل و عميق اديان الهي را         كه فاصله گرفتن از شيوه     -كاميابي بشر   

بـرد و      هرگز راه به جايي نمـي      -خواسته يا ناخواسته هدف قرار داده است      
جانشين ساختن عوامل و     آورد كه در    پروري درمي   تخيل ةتنها سر از بيراه   

يابد    تجلي و نمود مي    ،حقيقيو عوامل   ها    علت گاهمجازي در جاي  هاي    علت
  .)91 :همان(

متأسفانه در اين بين، ميل عميق و فطري آدمي بـه سـعادت ابـدي و                
گيــرد و  گرايــي قــرار مــي آرامــش روحــي دســتاويز اشــكال نــوين خرافــه

                                                                                                        
1. New Religious Movements 
2. New Mystical Movements 
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ويژه دين مبين اسالم، جاي خود را         هاي اصيل اديان الهي به      بخش تسكين
هاي   ينيآاين  ته و پرورده در      ساخ ، مشابه و دروغين   ،هاي موقت   به مسكن 

هـاي ناشـي از تـن         خرافي نوين داده و كساني نيز غافل از خطرات و زيان          
  . جويند  ميها ي رستگاري را در اين جريانيها دادن به چنين شيوه

  اقسام خرافات -3
ــي  ــدگروه ــه   :معتقدن ــا آنك ــاكنون ب ــشري ت ــگ ب ــاريخ فرهن  ،در ت

ي داشته و از حد شمار خارج است،        هاي متنوع و فراوان     پرستي، جلوه  خرافه
 آنها را از لحاظ اقبـال فـردي و جمعـي اشـخاص يـا از لحـاظ               توان  اما مي 

انـد، بـه سـه نـوع           براي بـشر داشـته     جمعييا  فردي  طور    هايي كه به     نزيا
  : تقسيم كرد

 خرافـات،   گونـه   ايـن  .دنپسندانه دار   فردي و عوام   ةخرافاتي كه جنب   -1
هاي خاص در يك جامعه به        رد كه افراد يا اقليت    گي عقايد واهي را دربرمي   

بـه طـور    ضـمن آنكـه     آن  آن معتقد هـستند و زيـان رفتارهـاي ناهنجـار            
نيـز  طـور غيرمـستقيم       بـه  ،رسد  ميپرست     خرافه مستقيم به خود اشخاص   

  . شود اجتماع آنها ميمتوجه 
ـ  اجتماعي و سياسـي دار     ةخرافاتي كه جنب   -2  مقـصود از خرافـات      .دن

افكار موهوم و عاليق و احساسات غيرمنطقي است كه اكثريـت            ،اجتماعي
هـواداري   آنهـا    گونـه از   شـوند و گـاه آن       ن معتقد و پابنـد مـي        جامعه به آ  

شان حاضرند جـان و مـال خـويش را فـدا             كنند كه براي حفظ و بقاي       مي
ملـي يـا    هـاي     غلـب بـه صـورت آرمـان       اگونه پندارها كـه       زيان اين  .كنند
دي الحـا هاي    پرستي و مكتب   بت.  عمومي است  ،شود  ميگر   ديني جلوه  شبه

 .  استگونه ايناز 
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 اسـت كـه   اي فريبانـه  هـاي عـوام   خرافات سياسي نيز شامل انديشه   -3
طلب  مداران خودخواه و قدرت    هاي افراطي يا احزاب خاص و سياست        گروه

با تحريك  آنها   .جويند  طلبي خويش از آن سود مي       حس برتري  ءبراي ارضا 
 آب و خـاك و  ،، نظير دفاع از مليت   ها  فرقهبه ظاهر مقدس اقوام و      عواطف  

 مقاصـد   )يكي نژادهـا  ژبرتـري بيولـو   (علمـي    هـاي شـبه     يا با توجيه فرضيه   
 .)44 :1378 ،پاكدامن (سازند ميرا تحقق  خود ةطلبان توسعه

  علل شيوع و رواج يافتن خرافات -4
شـناختي    روانو منظر   توان از د    گرايي، مي  در مورد رواج و انتشار خرافه     

و رويكـرد دوم   رويكـرد اول فـرد   .به موضـوع نگـاه كـرد   شناختي    و جامعه 
   .دهد  مثابه چارچوب مطالعاتي خويش قرار ميجامعه را به

  رويكرد روان شناختي - 4- 1
» سطح ناهوشـيار  «، با روش روانكاوانه، خرافات را به        »زيگموند فرويد «

تهديـدزدايي در درون ذهـن و در    عناصر ،از نظر وي  . دهد  ذهن نسبت مي  
بخش ناخودآگاه وجود دارد كه توسط مكانيسم فرافكني، به جهان خـارج            

شيار شخص، يك   و ممكن است در ناه    ،به عنوان مثال  . شود  ه مي دنسبت دا 
 معموالً كسي كـه     – غيردوستانه و حتي آرزوي مرگ كس ديگري         ةانديش

ايـن ميـل    . اشـد  وجـود داشـته ب     -شخص در هوشياري او را دوسـت دارد       
در خصوص مـرگ فـرد محبـوب        » نفوس بد زدن  «ت به صورت    سممكن ا 

  ). 97 :1363 ،جاهودا(گر شود  جلوه
خياالت و توهمات انسان در موضوع را به اعتقادات مذهبي افراد فرويد 

ــرل آن    ــت و كنت ــا طبيع ــه ب ــي مقابل ــسبت م ــد، . داد ن ــل فروي   در مقاب
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، افكـار و عقايـد      متوجـه شـد   ، اولين روانكـاوي بـود كـه         »يونگ گوستاو«
كـه  هاي ژرف هـستند       ها و انديشه     مظاهر بينش  ،اي  مذهبي و حتي افسانه   

يونگ معتقد بود خرافات، يك     ). 21 :1382 ،فروم(اند    به اين وادي گرويده   
رو قائـل بـه تمـايز افكنـدن بـين       ايـن   از؛آدمـي اسـت   ويژگي اساسي روح    

كاركرد خرافات در زنـدگي و       به    بيشتر او. باورهاي درست و نادرست نبود    
  ). 145 :پيشين ،صالحي اميري( كرد روان آدمي توجه مي

عالوه بر اختالف نظر فرويد و يونـگ در تحليـل خرافـات، آنهـا واجـد                 
اشـتراك فرويـد و     . داشـتند در نگرش و رويكرد به خرافـات        نيز  تشابهاتي  

 ،وداجـاه (توان در مـوارد زيـر دانـست           يونگ را در حد تحليل خرافات مي      
  ): 123 :پيشين

طور   بهعقايد و رسوم خرافي،     كه  فرويد و يونگ قبول داشتند       )1
   .شيار آدمي داردوهاي ذهن ناه عميق ريشه در فرايند

اي مربوط به گذشـته و        خرافات مسئله معتقد بودند كه    هردو   )2
بـه عكـس بخـش      يا محدود بـه طبقـات كـم سـواد نبـوده،             

  . است آدميانةناپذير از ساحت ذهني هم جدايي

 . كردند نقش عنصر عاطفي در خرافات تأكيد مي هردو بر )3

يابي خرافات را به درون انسان ارجاع        فهم، تحليل و علت     مكتب فرويد،   
هــاي روحــي در برابــر ناماليمــات و  را از جــنس واكــنشآن دهــد و  مــي

امـا خرافـات در     . داند  ها مي  بست ناشكيبايي رواني در مقابل مشكالت و بن      
 بـه   -گذاران مكتـب رفتـارگرايي      بنيان -»پاولف و اسكيز  «ليلي  دستگاه تح 

 :پيـشين  ،صالحي اميـري  (شود    هاي شرطي شناخته مي      پاسخ عنوان نوعي 
145 .(  
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قـصد  » شرطي شـده  « با وضع اصطالح     -شناس روسي   روان -»پاولف«
داشت شرايط بروز، ظهور و تقويت رفتارها از جملـه رفتارهـاي خرافـي را               

هاي مختلف سعي كرد، پيوندي بـين محـرك           آزمايش وي با . توضيح دهد 
شرطي ). 437 :1383 ،ينسوناتك(شرطي و محرك غيرشرطي برقرار كند       

اگر يك متغيـر و يـا يـك محـرك، بـه نحـو               كه  شدن به معناي آن است      
، دشوتصادفي و به دفعات متعدد در كنار واقعه، حادثه و يا رويدادي ظاهر      

بـر  . آن واقعه برقرار شـود، زيـاد اسـت       و   احتمال اينكه پيوندي بين متغير    
 عامل آغـاز     تقويت تصادفي نوعي پاسخِ    جة اين نظريه، خرافه در نتي     مبناي

  .)136 :پيشين ،جاهودا( ماند شود و از اين طريق نيز استوار مي مي

  شناختي رويكرد جامعه - 4- 2
 ةر جامعـه وجـود دارد و در حـوز       دشناختي، هرآنچه    در رويكرد جامعه  

هـاي اجتمـاعي و       گيرد، به مثابـه پديـده       شناختي قرار مي   ات جامعه مطالع
هـاي جمعـي       از ايـن نظـر پديـده       وشـود      زندگي جمعي، تلقي مي    ةساخت

 اجتمـاعي، در   ةعنـوان يـك پديـد       خرافات نيز به  . محصول اجتماع هستند  
 نوع روابط و مناسـباتي اسـت كـه در           ةگيرد و نتيج    بستر جامعه شكل مي   

  . اند يل اجتماعي حاكم شدهطول زمان و به دال
 عـواملي چـون جامعـه،       ، خرافـات  ةشناختي به پديد   در رويكرد جامعه  

آنهـا و    هاي حـاكم بـر       آموزه ، آن، اديان موجود در آن جامعه      ةفرهنگ عام 
رايي، اشاره  گ   به مثابه عوامل مقوم خرافه     ،فرايندهاي توسعه و ترقي در آن     

از سلسله عـواملي    تواند    ميناختي  ش در رويكرد جامعه  طوركلي،     به .شود   مي
 ةادپـذيرش سـ   براسـاس   اي به هـم پيوسـته         عنوان مجموعه   كه به نام برد   
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شـناختي شـيوع      جامعه هاي  تبرخي از عل  . كنند  ادعاهاي خرافي، عمل مي   
  : خرافه به قرار زير است

  ؛)فرهنگ بسته(ساختار اجتماعي و فرهنگي متعصب  )8
 ؛ضعف فرهنگ نقد و قوي بودن فرهنگ نقل )9

بازكردن چتر تقدس بـر انـواع باورهـا و ادعاهـاي سـاخته و                )10
 ؛ جامعهةپرداخت

 ؛ باالي نوانديشي و يا بازانديشي در باورهاي عموميةهزين )11

فرار از مـسئوليت پـذيرش      (ضعف و يا نبود اخالق مسئوليت        )12
 ؛)باورها

 ؛هاي قهرآميز و طردآميز ديگران  از واكنشرفرا )13

 ؛ترس از پيامدهاي نوساز اعتقادي )14

 ؛ضعف در فرهنگ گفتگو و عدم مهارت گفتگو )15

ـ             )16  ةوسـيل  هحل نشدن مـشكالت و معـضالت عـادي زنـدگي ب
  ؛هاي متعارف عقالني و علمي شيوه

شود افراد نتوانند مـشكالت و        تنگدستي و فقر كه موجب مي      )17
هاي مرسوم و متعارف      ها و روش    شان را از طريق شيوه     لئمسا

  ؛حل نمايند
ويـژه    شديد شرايط اجتماعي و بـه      و ابهام    ي ترديد غلظت باال  )18

  ؛تيره بودن آينده
نظمـي      نوعي بي ( سياسي   -ناپذيري شرايط اجتماعي    محاسبه )19

  ؛)و گسيختن ظاهري روابط علمي و سلسله علل
  ؛ ديگران زيستنمانندرنگي با جماعت و  اجبار درهم )20
  ؛عدم قدرت فهم درست مسائل و مشكالت پيرامون )21
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 شـرايط و مـديريت آنهـا       احساس عدم قدرت تأثيرگذاري بر     )22
  .)108 :پيشين ،صالحي اميري(

  كاركردهاي خرافات -5
ــاي    ــز، كاركرده ــن بخــش ني ــرد  در اي ــر و رويك ــات از دو منظ خراف

  . گيرند قرار ميشناختي مورد بحث و بررسي  شناختي و جامعه روان
را شناختي، باورهاي خرافي به افراد توهم حس كنتـرل        از ديدگاه روان  

افراد با باورها و اعمال خرافي خود       . دهد  فهمند، مي    كه نمي  رويدادهايي بر
تر كنند و     بيني را قابل پيش   آنها   كنند رويدادها را كنترل كرده و       تالش مي 

 خرافـات عامـل   ، همـين احـساس كنتـرل بـر حـوادث و وقـايع          ةواسطه  ب
  .  اضطراب استةدهند كاهش
ـ          اين  از   ه شخـصيت وي    ديدگاه، تمايل يا عدم تمايل فرد به خرافـات ب
 دسـت كـم   ، واكـنش ة از اين منظر، به لحاظ چگـونگي و نحـو        .گردد برمي

  : دكرمتمايز توان  دوگونه شخصيت را در برابر ديگران مي
  گر، فعال، ديرباور   افرادي با ويژگي شخصيتي مستقل، كنش-الف
  گر و زودباور   افرادي با ويژگي شخصيتي منفعل، تسليم-ب

نظر و   ي است كه به سوي ديگران و جلب       گر، شخصيت  شخصيت تسليم 
 احـساس امنيـت     ،اساسبراين  ). 156 :همان(كند    نها حركت مي    حمايت آ 

آنها  برخورد و نگرش ديگران نسبت به        ةگر به نحو   هاي تسليم   در شخصيت 
 :1381 ،شـولتز (انـد     بـه ديگـران وابـسته      تشـد  بهرو    ازاين  و داردبستگي  

پـذيري، احـساس      مت تلفيـق  هرچه ساختار شخصيت فـرد بـه سـ        ). 181
ناتواني و وابستگي به ديگران سوق پيدا نمايد، تسليم شدن در برابر افكار،             

 ايـن امـر تمايـل فـرد بـه           .يابـد   احساسات و رفتارهاي ديگران افزايش مي     
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در جمع و گروه قرار گرفتن، مانند متعددي هاي  علت ةبه واسطرا خرافات 
وسـت داشـته شـدن، اسـتثنايي        يـد و د   أيرنگ جماعت شدن، نياز به ت      هم

  . كند تقويت مي... نبودن در جمع، نياز به حمايت ديگران و 
شناختي، خرافات در طول تـاريخ، دوگونـه كـاركرد و            از ديدگاه جامعه  

 نخست كاركرد عيني كـه معمـوالً بـه صـورت شـعائر،              ؛نقش داشته است  
وان و يابد و دوم كاركرد ذهني كه در سـاخت ر           اعمال و مناسك تجلي مي    

برخـي از كاركردهـاي خرافـات از        بـه   حـال    .افتد  ها اتفاق مي    درون انسان 
   :نماييم اشاره ميشناختي  ديدگاه جامعه

ها با پيـشگويي آينـده و حـوادثي كـه رخ          خرافات در عالقه انسان    )1
  ؛خواهد داد، خود را نشان داده است

بينـي و   غيرقابل پيشهاي   موقعيت  جادو كاركرد مهمي در ساخت     )2
 ؛)16 :1381 ،تامسون(كرد  ر ايفا ميخط

ــات، در حــوز  )3  دفــع ةيكــي از كاركردهــاي آشــكار و اصــلي خراف
ها و عالج دردهايي بوده كه بشر ابتدايي راهي براي رهايي        بيماري

هـاي روانـي و روحـي،         در اين بـين، بيمـاري     . نداشته است  آنها   از
  ؛بيشترين خرافات را به خود اختصاص داده است

يل وقايع و حوادث طبيعي و غيرطبيعـي، بيمـاري و           تفسير و تحل   )4
 چيزهايي كه از حدود شناخت آدمـي،        ةكه كلي معنا   به اين    ؛مرگ

  ؛شوند روند، فهميده مي فراتر مي

  ؛اند ساز داشته هاي جادويي و مناسك، كاركرد هويت آيين )5

ها از جمله كاركردهايي است كه        آفريني آيين  همبستگي و انسجام   )6
  ؛وجود داردآنها در تمام 
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كنند كه    ها، نوعي اطمينان خاطر مجدد براي افراد فراهم مي         آيين )7
هـايي كـه بـا ابزارهـاي           وضعيت ةتواند از عهد    از طريق آن فرد مي    

تواند سامان از دست     نيز مي تكنيكي قابل كنترل نيستند، برآيد و       
 .)93 :پيشين ،صالحي اميري(گرداند ازرفته را ب
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، 40 كتــاب نقــد، ش ةفــصلنام» خاســتگاه و نقــد آن پــردازي؛ خرافــه«وكيلــي، هــادي، . 12
1385 .  





  گرايي خرافه و خرافه
  *صفورا نصراللهي

  چكيده
از آنجايي كه در خصوص دين و باورهاي ديني، ظرفيت بالقوه بـااليي             

گـردد و      كه به چيستي ديـن برمـي       -هاي خرافه وجود دارد       جهت گرايش 
شود ـ در روند اين گـرايش، عـواملي چنـد      آنچه به عالم ماوراء مربوط مي

 دينـي را تـوأم بـا    شـوند، باورهـاي عقيـدتي ـ     تشديدكننده محسوب مـي 
همين باورهـا   . سازند  كنند و چهره واقعي آن را مخدوش مي         موهومات مي 

در جهت مخالف . توانند باورهاي نويني را در عرصه دين به وجود آورند مي
هاي ديني است كه در حالت افراط         گرايي در رابطه با آموزه      اين روند، عقل  

در مقاله حاضر اين . دنيا شودتواند سبب نفي باورهاي ماورايي اين      مي آن،
گـرا در     همچنـين بـه جريانـات عقـل       . گيرند  دو مقوله مورد توجه قرار مي     

شود و التفات و عنايت علماي اسالمي به عقل مورد            جهان اسالم توجه مي   
  . گيرد بررسي قرار مي
  واژگان كليدي

  .خرافه، دين، عقل، اهل حديث، اشاعره، معتزله و شيعه
                                                                                                        

 حقوق ارشد كارشناس* 
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  مقدمه
عرف لغوي، سخن بيهوده و پريشان، ولي خوشايند يا عـادت      خرافه در   

هـا و مـوازين شـرع و          و عقيدتي بيرون از مبناي عقل و ناسازگار با آمـوزه          
  .)1فرهنگ معين، ج ( .حتي عرف را گويند

ذره بـوده اسـت كـه در بـي                 پـايگي    گويند خرافه نام مردي از قبيله عـ
  . )8463، ص 6 فرهنگ دهخدا، ج.( زدند احاديث او را مثال مي

كند يا جنبـه فكـري و          به طور كلي، آراء و عقايدي كه انسان پيدا مي         
طور مستقيم مربوط به عمل نيست مانند مـسائل رياضـي،             عقلي دارد و به   

و يا جنبـه  ) عالم مجردات(علوم طبيعي و مسائل مربوط به ماوراء طبيعت  
ننـد مـسائل   واسطه مربوط بـه اعمـال اسـت ما        عملي دارد و مستقيم و بي     

. كند اخالقي و اجتماعي كه بحث از افعال شايسته و غيرشايسته انسان مي   
واضح است مالك در قسم اول علم و يقين است كه از استدالالت عقلي يا          

گيرد و در قسم دوم، دخالـت داشـتن فعـل در جلـب                حس سرچشمه مي  
 .سعادت انسان و احتراز از آنچه موجب بدبختي و محروميت سعادت است           

 يعني انسان يقين    ؛بنابراين اعتقاداتي كه در قسم اول متكي به علم نيست         
به آن ندارد و در قسم دوم يقين به دخالت داشتن آن در خير و شر خـود            

محمد حسين طباطبايي،نشريه   ( .شوند  ندارد، اعتقادات ظرفي محسوب مي    
  )1زائر،

ين تـر   هـا حتـي جزئـي       كنـد كـه انـسان       خرافه در جايي نمود پيدا مي     
كنند و راه تفكـر، تعقـل و داليـل            ها را به عوامل ماورايي مرتبط مي        پديده
گري ممكن است     خرافي. گيرند  را ناديده مي  ) سلسله علت و معلول   (علمي  

  . در علم يا دين يا هر چيز ديگر، نمود پيدا كند
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گـري،    قشري: پردازي عبارت است از     گرايي و خرافه    مبناي اصلي خرافه  
وندگريزي كـه در بطـن و ذات خـود بـه نحـوي خودآگـاه و                 زدايي و ر   راز

  . ناخودآگاه، صريح يا ضمني، انكار عقل، شرع و عرف است
گري، جمود بـر ظـواهر يعنـي ظـاهر امـور و صـورت                 منظور از قشري  

حقايق است كه متضمن توقف بر پوسته حقيقت، امتنـاع گـذر و گـذار از                
سـاز   ي و زمينـه قشر بـه سـوي لـب و لبـاب و ايـن خـود موجـب بـدفهم            

گــري ريــشه در خــامي ذهــن و  قــشري. ســاختي شــدن افــراد اســت تــك
كوشـند معـارف و حقـايق هـستي           ناپروردگي انديشه كساني دارد كه مـي      

هـاي قاصـر خـود،        هاي دين را در قالب تنگ و محـدود فهـم            ويژه آموزه   به
فهمند و آنچـه را       محدود و محصور سازند و همان را احتمال دهند كه مي          

) ع(نمونه بارز، خوارج در زمـان حـضرت علـي           . يابند، ممكن ندانند    يدرنم
بودند كه حاضر به تعرض به اوراق كاغذي قرآن نبودند و سرانجام كمر به              

  . قتل قرآن ناطق بستند
زدايي نيز گرايش به اين امر است كه امـور عـالم از جملـه                مراد از راز  

و رد پاي هر امر ماوراي      دين و معارف ديني، مانند امري طبيعي نگريسته         
گـري و     ترديدي نيست ميـان دو قطـب قـشري        . طبيعي در آنها محو شود    

گـرايش بـه قـشر امـور و         . راززدايي، دادوستد نهاني و مستمر برقرار است      
زدايـي و تبـديل      زدايي از آنـان شـده و بـرعكس، راز          حقايق منجر به راز   

  .دشو گري منجر مي حقايق باطني به وقايع عادي به قشري
گرايي، روندگريزي است كه گاه در قالب انديـشه بـه             مؤلفه سوم خرافه  

پـذيري آن     رد و طرد قانون عمومي عليت يـا ناديـده گـرفتن يـا اسـتثناء               
پـروري تخيلـي     پرستي افراطـي و آرزو      پردازد و گاه برانگيخته از كهنه       مي

ر مواجهه با قانون عمومي عليت و سركشي در برابر روند طبيعي امو           . است
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مند فلـسفي و علمـي        عالم در طول تاريخ انديشه آدميان، در تفكرات نظام        
. هاي فراواني دارد و در اشكال گوناگون ظهور اديان، رشد يافته است             نمونه

 با قانون   مقاصد الفالسفه در كتاب   » غزالي«در مورد اول، مواجهه انتقادي      
 بـه تـوالي و      شناختي عادت اذهـان     ن  عليت و فرو كاستن آن به جريان روا       

بـر عليـت،    » هيـوم «ترتب حوادث جهان بر يكديگر و پس از آن، نقدهاي           
همچنـين تقريـر اصـل      . آينـد   هاي برجسته روندستيزي به شمار مي       نمونه

در سده بيستم، جريان مواجهه با عليت را وارد         » هايزنبرگ«عدم قطعيت   
هـا     معجزه توان به ظهور    پذيري نيز مي    در مورد استثناء  . مرحله نويني كرد  

به دست پيامبران الهي اشاره كرد كه خواسـته يـا ناخواسـته راه را بـراي                 
انبوه معجزه پيامبران همواره ذهن آدمي . اند مواجهه با قانون عليت گشوده

را به خود مشغول داشته و امكان تغيير علمي و حتي تعميم آنها به مثابه               
ر واقـع ازآنجـايي كـه       د. كـرده اسـت     هاي ناشناخته جهان را فراهم        قانون

اي، متضمن نـوعي مخالفـت بـا قـوانين علّـي طبيعـي و                 ظاهراً هر معجزه  
اگر در  .  دارند  استثناء پذير و   شمول است، در نتيجه اين قوانين نقض        جهان
گرايي پايه تفسير حوادث عالم بر قوانين شناخته يا ناشناخته طبيعي             روند

گرايـي برازنـده آن       كه نام خرافه  استوار است، در اعجازگراييِ تعميم يافته       
زدن سامانه دريافت منسجم و       است، غيرطبيعي كردن امور طبيعي و برهم      

  . گيرد عادي حوادث، وجهة همت قرار مي
دليل گـرايش انـسان بـه آمـال و آرزوهـا،              روندگريزي همچنين گاه به   

پـذير معرفـي كـردن ايـن آرزوهاسـت كـه از              امكـان  و   كوشش در جهـان   
در . شــود گرايــي افراطــي را شــامل مــي ي معتــدل تــا تخيــلگرايــ آل ايــده
هاي كوچك و بـزرگ خـود را از طريـق           گرايي معتدل، آدمي آرمان     آل  ايده
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بيني   ستاره. داند  پذير مي   اش، دسترس   هاي مؤثر در زندگي     اعتقاد به جريان  
در كنـار ديگـر   ... پوسـتي و    در انـواع هنـدي، چينـي، سـرخ        ) بينـي   طالع(

گيري در همـه اشـكال متنـوع و           بيني و فال    لي مانند فال  هاي غيرعم   شيوه
هاي به ظاهر مؤثر در زندگي بـشر تلقـي            مختلف خود از جمله اين جريان     

اي در حـول خرافـات        ها زايش فزاينده    رازگونگي افالك و آسمان   . شوند  مي
به ثمر داده و رفته رفته اعتقاد به نيروهاي مرموز ستارگان و نقش قاطع و  

 در سرنوشت و زندگي حال و آينـده آدميـان بـه شـكل خرافـه         مسلم آنها 
بيني كه گـاه بـا اصـطالح تنجـيم ـ در برابـر نجـوم يـا          بيني و ستاره طالع
  . شود، درآمده شناسي يا اختر فيزيك ـ از آن ياد مي ستاره

گرايي افراطي در كساني كار را تا به آنجا كشانده است كـه               و اما تخيل  
انـد آمـال و        احيانـاً نـامقبول و مطـرود در تـالش          هاي نامرسـوم و     از روش 

نمونـه شـاخص   . آرزوهاي خفته و نهفته خـويش را جامـه تحقـق پوشـند          
هاي به اصطالح نوپديـد دينـي و          توان در جنبش    هايي را مي    چنين جريان 

هـاي    ها، طيف وسـيعي از جريـان         اين قبيل جنبش   1.عرفاني مشاهده كرد  
 مـيالدي   1988 را كه از حـدود سـال         معنوي يا معناگراي ديني و عرفاني     

ها كه بيشتر در آفريقا، ژاپن        اين جريان . شود  ظهور فعال يافتند، شامل مي    
 يوگاي  2هايي از قبيل طريقت دل،      اند، شامل جريان    نما يافته  و و هند نشو  

آناندا مارگا، ايمان بهايي، باالساي بابا، بدن مسيح، جنـبش كاريزماتيـك،             
لريـسم بـاطني، بـازوي خـدا،        تتقيم، آكانكـار، هي   فرزندان خدا، تعبـد مـس     

هـا فرقـه و    طريقت خلسه، طريق دست چپـي، جنـبش روح مقـدس و ده        
                                                                                                        
1. New Mystical Movements (NMM) & New Religions Movement 
(NRM).  
2. Adidam  
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ها هريك به مقتضاي تعاليم و اهداف نظري          اين جريان . تشكل ديگر است  
كوشند بـه طريقـي، راه را بـراي سـعادت و دسـتيابي                و عملي خويش مي   

يشان بگشايند و در اين راه از هـر         ها  آدميان به كاميابي و موفقيت و آرمان      
بهـره  ) مثبت يا منفي، موافق با طبـع آدمـي و مخـالف بـا آن              (دستاويزي  

ــذا اغلــب صــرف. گيرنــد مــي نظــر از ايــده كلــي مثبــت و قابــل قبــول   ل
 كه در بعضي از ايـن       -مندي بشر و كاميابي وي در زندگي زميني           سعادت
ين چنـين سـعادتي و       راه و روش تـأم     -يابـد     ها اهميـت ويـژه مـي        جريان

هـادي  ( .آميـز اسـت     تضمين چنان كاميابي به شـدت مخـدوش و خرافـه          
  )86-91وكيلي،كتاب نقد،

  گرايي علل خرافه -1
. توان اساس رويكرد خرافي بشر را جهل دانست         در رويكردي كلي، مي   

پذيران نيز كساني هـستند       جهل در اين معنا ضد عقل خواهد بود و خرافه         
گرا   تواند خرافه   بنابراين يك انسان عالم مي    . اند   نرسيده كه به عقالنيت الزم   

هـاي روحـي    توانـد قالـب   پـذير باشـد و صـرف عـالم بـودن، نمـي       و خرافه 
انـد،    درواقع جوامعي كه با خرافـات همـساز شـده         . پذيري را بشكند    خرافه

. گرايي است و نه عقالنيت      جوامعي هستند كه گفتمان حاكم بر آنها خرافه       
جوامعي كه . ي جهل شكسته تا سره از ناسره باز شناخته شود   لذا بايد فضا  

اي جهت ايجـاد      از نظر فرهنگي فقير و بيمار هستند، بستر مساعد و آماده          
اي اين روند در طبقـات فقيـر،          و رشد خرافه خواهند بود و به طرز فزاينده        

  . شود درمانده، كم سواد و نيازمند ديده مي
تأثير خياالت    ص ترس و اميد تحت    خصو  عواطف و احساسات باطني به    

اي موارد، انـسان را وادار بـه قبـول عقايـد خرافـي                پاره تحريك شده و در   
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كند؛ چه بسا انتقال اين احساسات به ديگري و انتـشار آنهـا بـسترساز                 مي
  .)پيشينطباطبايي، .( ايجاد يك سنت خرافي شود

رافـي  تواند راهگشاي حـضور راهكارهـاي خ   غفلت علماي ديني نيز مي  
دليــل  اهتمــام عالمــان شــرع درخــصوص واجبــات و محرمــات بــه. شــود

اي را فـراهم آورده، ولـي         حساسيت احكام الزامي، احكام پـالوده و نپختـه        
» تـسامح در ادلـه سـنن   «درخصوص احكـام غيرالزامـي، تأكيـد آنـان بـر        

  . هاي خرافي فراهم كرده است ها و تلقي ناخواسته زمينه را براي دريافت
از يـك   . زنند  گراني نيز اين روند را دامن مي       ميان سوء استفاده  در اين   
سـتيزان، از ايـن آب        گر و از سوي ديگر شـريعت        مداران سلطه   سو سياست 

گرايي فرصتي طاليي جهـت حكومـت          زيرا خرافه  ؛گيرند  آلود ماهي مي    گل
راحتي مردم را در جهتـي        ها، به   بر ذهن و دل مردم است و با ترويج خرافه         

  . دهند د نظرشان است سوق ميكه مور
تالش مخالفان شريعت در راستاي بهره بـردن از رويكردهـاي خرافـي             

هاي توليد باورهاي خرافي  اعتبار كردن شريعت نيز از ديگر زمينه جهت بي
داستان پادشاه و وزير جهودش با مردم نصراني از مثنـوي معنـوي،             . است

  .شاهد مناسبي در اين مورد است
  

  دشمـــــن عيسي و نـصراني گداز    ساز  جهـــودان ظلمبود شاهي در
  كه او بـــر آب از مكر بربستي گره    او وزيري داشت گبــر و عشوه ره
  ليك در بــاطن صفير و رام بـــود    او بــه ظاهر واعظ احكام بــــود 
  خود چـه بــاشد قـوت تقليد عــام    دل بــه او دادند تـرسايان تــمام 

  نوا مــــا چو مــــرغان حريص بي    اي خطر  اران دام دانه استصد هز
  كنيم گنـــدم جمـــع آمــده گم مي    كنيم  مــا در ايــــن انبار گندم مي
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 كاين خلل در گندم است از مكر موش    نينديشيم آخــر ما به هوش  مـــي
)19: مثنوي معنوي(    

ن عقـل و الزامـات آن، و بـه       واقع مشكل عام جوامع را بايد نپذيرفت       در
عامـه  . عكس تمايل به تعبد كوركورانه و خرافات در ميـان عـوام دانـست             

دهند به جاي رجوع به عقل و الزامات عقلي دين، خزانـه              مردم ترجيح مي  
  .و باورهاي كوركورانه را بپذيرند

  
  اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد     خلق را تقليدشان بر باد داد

  ايي در دينگر خرافه -2
جوشد، پاك است، اما در مـسير جريـان خـود             آب كه از سرچشمه مي    

در . هاي محسوس يا نامحسوسي بـر آن عـارض شـود      ممكن است آلودگي  
سرچـشمه معنويـت كـه در       . افتـد   هاي معنوي نيز همين اتفاق مي      جريان

تدريج در بـستر افكـار ديگـران          ابتدا صاف و پاك است و آلودگي ندارد، به        
هـاي بعـد منتقـل        گيرد و نسلي بعد از نسل ديگـر آن را بـه دوره              يم قرار
هاي محسوس يـا نامحـسوسي        كند و اين امكان وجود دارد كه آلودگي         مي

بينـي بتواننـد آن را    پيدا كند كه ديده شود يا اينكه فقط علماء با ابزار ذره    
  )128-129مطهري،( .ببينند

توانـد توليـد      يان را مي  گرايي نسبت به دين دو جر       به طور كلي، خرافه   
  : كند

  گيري دين شود؛ گرايي منشأ شكل ـ خرافه
  . گرايي دين را به انحطاط كشد ـ خرافه
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هاي باستاني كه هنوز دانش و آگاهي بشر در           ترديدي نيست در تمدن   
مراحل ابتدايي و اسطوري قرار داشت و علت و ماهيت حقيقي امور بـراي              

دسـت و    جـود مرمـوز سـتارگان دور      بشر كمتر شناخته و دانـسته بـود، و        
هـا و     هـاي عجيـب سـتارگان و تجمـع سـحابي            پرتوافشان، تشكيل خوشه  

شكل و سـيال سـتارگان و نيـز نقـش شـناخته شـده مـاه و                    هاي بي   توده
انـدك انـدك    ... خورشيد در ايجاد جزر و مد و حركت منظم سـتارگان و             

خيل قوي آدمي   انگيز اجرام آسماني را در ذهن و ت         اعتقاد به قدرت شگفت   
كـه در هـزاره پـيش از مـيالد            طـوري    به ؛به وجود آورد و پر و بال بخشيد       

عنـوان ديـن و       پرستي بـه    پرستي شكل گرفت و ستاره      مسيح، كيش ستاره  
آيين قدرتمندي به وجود آمد، پيروان و معتقدان بسياري در گوشه و كنار 

هاي بابلي،  مدنهاي ساحلي مانند ت ويژه در آسيا يافت و در تمدن جهان به 
عنـوان    هاي بياباني نظير آشـوري و مـادي بـه           كلداني، سرياني و نيز تمدن    

آسيبي فراگير و پر قدرت ظاهر شد و به مرور زمـان بـه كـيش صـائبي و                   
با گذشت زمان، به تدريج دانشمندان و حكيمان        . دشآيين زردشتي منجر    

 ايــن دوران باســتان، بــا مــنظم و يكپارچــه كــردن معتقــدات خــويش در
هاي گوناگون نظير عناصر اربعه و فلكيات و          گيري از نظريه    خصوص و بهره  

اي كه آرام آرام      بروج، اعتقادات خرافي چشمگيري را شكل دادند؛ به گونه        
با اساطيري به نام ارباب انواع و ستاره خدايگان مقرون گشت و از دل آن،               

رومنـي،  هاي اسـاطيري گونـاگوني از قبيـل فرهنـگ هلنيـستي،               فرهنگ
مصري، چيني، هندي، بابلي، سرياني، ايراني و ستاره خدايگاني چند نظير           
زئوس، ريانا، آپولون و آفروديـت در اسـاطير هلنيـستي، ژوپيتـر، زئـوس،               
مركور و مارس در اساطير رومني و آناهيتا، ميترا، زاوش، بهـرام، كيـوان و               

  .)89-90، ص پيشينوكيلي، ( .استر در فرهنگ ايراني به وجود آمد
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توان دنبال كرد و بـه فلـسفه          گرايي را مي    به اين ترتيب، رد پاي خرافه     
گرايـي و      عقايدي كه به نفوذ و رسوخ خرافـه        ؛وجودي برخي عقايد پي برد    

اين گرايش در همگي اديـان ديـده        . شوند    انحالل و تبديل اديان منجر مي     
آسـماني  شود، چه ادياني كه خود ريـشه در خرافـات دارنـد يـا اديـان          مي

هستند؛ هرچند عوامل ماورائي جزء معتقـدات اديـان الهـي هـستند، امـا               
ها نيز به عوامل ماورائي نسبت داده و راه تعقل  ترين پديده زماني كه جزئي 

گرايي نتيجه منطقي اين روند خواهـد     شود، خرافه   و داليل علمي بسته مي    
  . بود

زمان با مـرگ      همتوان در جريان كسوف       بارزترين نمونه خرافات را مي    
دانـست كـه مـسلمانان آن دوره، ايـن دو را بـه              ) ص(فرزند پيامبر اسالم    

در اين . به صراحت آن را نهي نمودند) ص(يكديگر ربط دادند، ولي پيامبر 
راستا، اعتقاد به تفسير قدسـي از وقـايع، مرزهـاي مـشتركي بـا باورهـاي         

امر قدسـي، وحـشي     «: اند كه گفته   يابد، چنان   حساس اعتقادي و ديني مي    
مداخله امـر قدسـي     . تواند هر چيزي را متصرف شود       است و هر لحظه مي    

به همين  . »شود  در اشياء، در مكان مقدس و نيز در زمان مقدس ديده مي           
اما بايـد گفـت     . دانند  ساز خرافات مي    علت، برخي اعتقادات ديني را زمينه     

اهم پذيرفته شوند،   در كنار هم قرار گرفته و ب      » مجموعه عقايد ديني  «اگر  
بـرد و چنـين       دهد كـه ايـن تلقـي را از بـين مـي               به دست مي    بيني  جهان
  . آورد  اي را به بار نمي نتيجه

و » عقايـد «، »اخـالق «: شـود  دين در قالـب سـه مؤلفـه شـناخته مـي      
پـردازي در دو      گانـه، حجـم خرافـه       در ميان اين قلمروهاي سـه     . »احكام«

به اين دليل كه در قلمرو      . مرو اخالق است  قلمرو عقايد و احكام بيش از قل      
يابـد، امـا در       انديشي چندان مجـال نمـي       بايدها و نبايدهاي ارزشي، خرافه    
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يابند تا خود را تئوريزه كرده يـا بـسط            عقايد و احكام، خرافات فرصت مي     
در محدوده عقايد كه باور به امور   . يابند و در زندگي بشر حضور پيدا كنند       

خـش اصـلي و چـشمگير اعتقـادات دينـي را تـشكيل              غيبي و مـاورايي ب    
دهد، راه به سوي عوامـل نهـاني مـؤثر و متغيرهـاي ناديـدني نافـذ در           مي

پـذيري امـور غيبـي و دخالـت           زندگي بشري كه در بطن خـود، دسـترس        
كننـد    سازي مـي    عوامل ماورايي را به شكل مستقيم و غيرمستقيم، مفهوم        

هـاي    ايد خرافي منـسوب بـه آمـوزه       بنابراين عق . شود  به آساني گشوده مي   
  .)1384شريعتي، (گيرد  هاي متنوع شكل مي گونه نظري دين به

هايي را   توانند قوانين يا توصيه     در محدوده احكام نيز، عقايد خرافي مي      
عنوان   به. رقم بزنند؛ چنانچه راهكارهاي خرافي در اين زمينه مشهود است         

، زيـرا اجنـه از آن تغذيـه         هـا   مثال، مكروه دانستن پاك كـردن اسـتخوان       
  .كنند مي

  گرايي در دين پيامدهاي خرافه -3
گرايي، سـعي و تـالش در جهـت رسـيدن بـه اهـداف        در فضاي خرافه  

دهـد، ارزش عمـل كاسـته         متوقف، عقالنيت جاي خود را بـه خرافـه مـي          
هـا ايجـاد      شود، اميدواري به عوامل ماورايي، آسودگي دروغيني در دل          مي
آورد كه هوشياري اذهان  مشغولي جديدي به وجود مي لگردد و خود د مي

. ساز سلطه و ظلم خواهد شد را نسبت به حال و آينده از بين برده و زمينه
نهد و خود سبب   در اين روند، حركت چرخه اقتصاد رو به سوي كندي مي          

سـاز    از سـوي ديگـر، فـساد در عقايـد، زمينـه           . شـود   هـا مـي     ماندگي  عقب
شود و كاركرد دين را به منزلـه امـري               در عقايد مي   گرايي و انحراف    شرك
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مفيد، تغيير داده و آن را به عاملي در جهت نابساماني و بـدبختي تبـديل                
  . كند مي

  گرايي در دين عقل -4
  : گرايي در سه حوزه به كار دارد طورعمده مفهوم عقل به

قــرار » گرايــي تجربــه«ايــن مفهــوم در فلــسفه در برابــر اصــطالح . 1
يرد؛ به اين معنا كه هر امري در مورد حقـايق اساسـي عـالم را                گ  مي
  توان به وسيله عقل تبيين نمود؛  مي
قرار دارد  » گرايي  ايمان«گرايي در كالم و فلسفه دين در برابر           عقل. 2

شـود و كليـه       و به معناي آن است كه عقل بر ايمان مقدم داشته مي           
ذيرد، نـه آن كـه بـر        پ  اصول و حقايق ديني بر مبناي عقل اثبات مي        

  مبناي ايمان استوار باشد؛ 
ايـن اصـطالح بـراي      . گرايي در عصر عقل يا دوره روشنفكري        عقل. 3

هاي فيلسوفان عصر روشنفكري قـرن   ها و رهيافت بيني  توصيف جهان 
ايمـان، مرجعيـت سـنتي،جمودگرايي،      «هجدهم كه عقل را در برابر       

دهنـد، بـه      قرار مي » خصوص در تقابل با مسيحيت      پرستي و به    خرافه
  .)95-96 :پيشينوكيلي، ( رود كار مي

گرايي در كالم و فلسفه ديـن         گرايي در اين نوشته، عقل      منظور از عقل  
گرايـي بـه      ايـن نـوع عقـل     . گيـرد   گرايي قـرار مـي      ايمان است كه در برابر   

براسـاس  . شـود  تقسيم مي» گرايي معتدل عقل«و » گرايي حداكثري  عقل«
حداكثري يا افراطي، براي آنكـه نظـام اعتقـادات دينـي            گرايي    نظريه عقل 

. واقعي و از نظرعقلي، مقبول باشد، بايـد بتـوان صـدق آن را اثبـات كـرد                 
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گرايي حداكثري را در مورد نظام اعتقادات ديني بـه كـار       هنگامي كه عقل  
ببريم، انتظار داريم آن نظام به نحوي به اثبات برسد كه همـه عـاقالن در                

در ايـن نظـام، تنهـا       . ها صـدق آن را تـصديق كننـد          و مكان ها    همه زمان 
هـا و     براي همه عاقالن در همه زمان     (كننده ايمان، اثبات حداكثري       توجيه
رسند   گرايان حداكثري به دو نتيجه كامالً متفاوت مي         عقل. است) ها  مكان

گرايان مخـالف     عقل: شود  و بر اين مبنا دو گروه متمايز از آنها شناخته مي          
  ). دين باور(گرايان موافق دين  و عقل) ستيز دين (دين

تالش عقالني اين گروه بيشتر به نفـي         :ستيز  گرايان افراطي دين    عقل
ايـن گـروه اسـتدالل      . دين و مخالفت با هرگونه امر قدسي انجاميده است        

اند باور به خدا، نامعقول يا دور از عقل، بـه لحـاظ منطقـي غيرقابـل                   كرده
 ؛ي غيرمسئوالنه يا نامنطبق بر معيارهاي معرفتـي اسـت         قبول، از نظر عقل   

از جمله معتقـدان بـه ايـن ديـدگاه          . زيرا قرائن كافي براي آن وجود ندارد      
و » مايكــل اســكريون«، »برتراندراســل«، »برانــد بالنــشارد«، »كيلفــورد«
تـرين نماينـدگان ايـن طـرز تفكـر در قـرون               بزرگ. هستند» آنتوني فلو «

او منطـق و جـدل را       . در قرن يازدهم ميالدي است    » برنگاريوس«وسطي،  
تـرين بخـش      به نظر وي، عقل عالي    . معيار صحت اعتقادات ديني قرار داد     
صورت خداونـد و ممنـوع كـردن آن           انسان و نشان دائم از آفريده شدن به       

حجـت  . براي انسان به معناي محروم كردن او از شـرافت و احتـرام اسـت            
  . تنهايي كافي نيستعنوان يك برهان به  ديني به
 اين گروه رسيدن به سـعادت جاودانـه و          :باور  گرايان افراطي دين    عقل

به . دانند مدد وحي ناممكن و بسيار دور از دسترس مي  كمال مطلوب را بي  
اعتقاد آنها، هر گزاره ديني، ناگزير بايد از دريچه پذيرش عقل عبـور كنـد               

ـ               . دگي خـود را سـامان داد      تا بتوان بـه آن بـاور داشـت و براسـاس آن، زن
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افراطي شمردن اين گروه نيز از اين روست كه هـيچ گـزاره فـوق عقـل و                  
داننـد و     اينها عقل را اصـل و اسـاس ديـن مـي           . پذيرند  خردگريزي را نمي  

هاي ديني رايـج در بـين مـردم را            هراسي ندارند از اينكه بسياري از آموزه      
  . غيرديني و خرافات تلقي كنند

گرايـان حـداكثري اسـت كـه در دوره            خـستين عقـل   از ن » جان الك «
زيـست و رسـاله او يكـي از مـؤثرترين منـابع فكـري ايـن                   روشنفكري مي 

، خـداباوري بـراي مـا يقينـي       »الك«در چـارچوب انديـشه      . موضوع است 
 زيرا باور ملحدانه نيز وجود دارد و طبق روش          ؛نيست، چون بديهي نيست   

 موجه است كه استدالل خوبي      ، خداباوري فقط در صورتي    »الك«انديشه  
در قلب دينداري الك مشربانه، نـوعي حـس عميـق           . برايش داشته باشيم  

شكرگزاري از خداوند به خاطر اعطاء عقل وجـود دارد و نيـز اطـاعتي بـه                 
. همين اندازه عميق از او در بهره جستن از عقـل و كاربـست شايـسته آن                

  . هاي اين مكتب است از ديگر چهره» دكارت«
اين ديدگاه بر عقالنيت متعـارف يـا عقـل سـليم             :گرايان معتدل  عقل

  : هاي اين نوع تفكر به شرح زير است ترين ويژگي مهم. استوار است
ويژه در موارد اختالف بايد محتـاط         ها به   در بررسي افكار و انديشه    . 1

از نقد ادله بايد استقبال     . استدالل بهاء دارد و بايد تابع دليل بود       . بود
   به ادله مخالف نيز توجه نمود؛ كرد و

هاي عقل بايد به رسميت شناخته شود و اينكـه اثبـات              محدوديت. 2
  حداكثري در همه مسائل ناممكن است؛ 

اي مدعيات را براي همـه كـساني كـه از عقـل            تواند صدق پاره    مي. 3
انديـشند و دچـار وسوسـه         سليم برخوردارند و به نحـو متعـارف مـي         
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  شـماره زاده، نـورعلي ( اند، به اثبات رسـاند  شدهفيلسوفان حداكثري ن
33:34(.  

  گرايي در اسالم عقل -5
گرايش به تفكر در جهان اسالم را پيش از هر چيز بايد در خود اسالم               

قرآن برخالف ديگر متون ديني، پيوسته بـر عنـصر عقـل و             . جستجو كرد 
 بيروني نيز گرايي در اسالم از عوامل با اين وجود، عقل. كند  تفكر تأكيد مي  

هاي ديگر    گسترش اسالم و مواجهه مسلمانان با فرهنگ      . اثر پذيرفته است  
از يـك سـو، علـوم و افكـار          . هاي اسالمي تأثير گـذارد      از دو سو بر انديشه    

بيگانه به تدريج بر ذهنيت جامعه اسالمي مؤثر واقع شد و از سوي ديگـر،               
مقابــل اديــان و دانــشمندان اســالمي را بــراي دفــاع از مبــاني دينــي در 

  .)33-40 :همان( هاي معارض برانگيخت فلسفه
انـد،   گرايان اسالمي نيز بر مبناي ميزان ارزشي كه براي عقل قائل            عقل

گرايـان معتـدل تقـسيم        گرايـان افراطـي و عقـل        به دو عنوان كلـي عقـل      
باورانه  ستيزانه و دين   هاي دين  افراطيون در اين گروه نيز، گرايش     . شوند  مي

  .1)هاشمي، همشهري( ندا داشته
باور در جهان اسالم، صورت نهـايي خـود را            گرايان حداكثري دين    عقل

گرايـي افراطـي شـكل        در فرقه معتزله شكل دادند و در واكـنش بـه نـص            
اختالف اصلي اين دو گروه بر سر شيوه برخورد با متون ديني بود            . گرفتند

گرفتنـد و      خـويش    كه اهل ظاهر، الفاظ قرآن و روايات را سرلوحه ديانـت          
. گـشودند   معتزله با استمداد از عقل، راه را بر توجيه و تأويل متون دينـي               

                                                                                                        
  سيدعلي هاشمي، از وحي به عقل، روزنامه همشهري، ؟؟؟؟. 1
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گيري تفكر معتزلي، اختالف كالمي دروني اين مكتب رو بـه فزونـي               با اوج 
مقـدار   مايه ديـن را سـست و بـي          كارگيري عقل، بن    روي در به    نهاد و زياده  

المعـارف  «: معروف است اصل اساسي مكتب اعتزال در اين جمله        . ساخت
كلها معقولة بالعقل، واجبة بنظر العقل، و شكر المنعم واجب قبل الـسمع،             

  .)36، پيشينزاده،  نورعلي( و الحسن و القبيح ذاتيان للحسن و القبيح

  گيري فرَق اسالمي گرايانه نزد مسلمانان و شكل رويكرد عقل -1-5
ن مسلمانان پديد   از نيمه قرن نخست هجري، دو جريان فكري در ميا         

نخست جريان تعبد به ظواهر و پيروي از نصوص كتاب و سنت بدون             : آمد
گرايي و همسو قرار دادن  تفكر پيرامون محتويات آن و ديگري مسئله عقل       

هـاي عقـل و    گيري از قرآن و حديث بـه كمـك داوري     عقل با شرع و بهره    
بيـشتر  طرفداران جريان فكري نخست اهل حـديث بودنـد كـه            . خرد بود 

اي از    مروجـان جريـان دوم، گـروه زبـده        . نبض جامعه را در دست داشتند     
دادنـد نقـل، جـدا از عقـل           اهل فكر و دانش بودند كه به خود اجازه نمـي          

هايي پديد آمد كه قسمت اعظم افكار  در اين كشمكش مكتب. تفسير شود
ا و  اينهـا ديـري نپاييدنـد كـه بـه فنـ           . گرايي بود   آنها نوعي ارتجاع و واپس    

معتزله ... . نابودي محكوم شدند؛ مانند مرجئه، جهميه، كراميه، ظاهريه و          
يكي از پيشوايان اين طـرز تفكـر بـود كـه بـه تـدريج تحليـل رفتـه و در              

هاي اخير كسي از آنان باقي نماند، البته محكوميـت آنـان بـه خـاطر              سده
از خـرد   آنان در طرفـداري     » هاي  تندروي«گرايي نبود؛ بلكه به دليل        عقل
كردند و به ديگر عبـارت، ايـن          آنان نصوص را با داوري خام تأويل مي       . بود

دليل تندروي آنـان در       گرايي و خردپروري آنان نبود؛ بلكه به        به دليل عقل  
  ).39 :همان( استقبال از خرد بود
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گرايـي    نـص . گرايي بود   هاي نخستين اسالمي غلبه با تفكر نص        در سال 
 مكتب كالمي باشد، يك زمينه و بينش فرهنگي         در آغاز بيش از آنكه يك     

حاكميت سياسي ايـن    . بود كه نبايد آن را تنها يك پديده طبيعي دانست         
 زيـرا در چنـين فـضايي ـ جمـود بـر       ؛نمود جريان را حمايت و تقويت مي

تـوان آن را      چون و چرا به چيـزي كـه مـي           هاي مذهبي و گرايش بي      آيين
. يت وقت بسيار پسنديده و پر بار بـود سنت مهار شده ناميد ـ براي حاكم 

گرايي افراطـي، بـه تـدريج جريـان ديگـري در              به واقع، در واكنش به نص     
اش را در فرقـه       جامعه اسالمي رو به رشد نهاد كـه بعـدها صـورت نهـايي             

گرايـي در برابـر       سده دوم و سوم هجري دوره مقاومت نـص        . معتزله يافت 
رها و تنگناهاي جمود و تعـصب       پيشرفت خردباوري و بيرون آمدن از فشا      

گرايي و از سوي ديگر، انحطاط و جمـود حنابلـه             از يك سو رشد عقل    . بود
. هاي سنتي فرا خواند علماي اهل سنت را به بازنگري و پيرايش در ديدگاه

شخـصيت  . اي شـد    گرايي وارد مرحله تـازه      با آغاز قرن چهارم، جريان نص     
انه دست بـه احيـاء و بازسـازي    طور جداگ بزرگ اهل تسنن ـ اشعري ـ به  

اشـعري را حـد واسـط    . انديشه ديني و جذب عناصري از كالم معتزلي زد 
  )3سبحاني، ( اند ميان اهل حديث و معتزله دانسته

  گرايي رويكرد اهل سنت به عقل - 5- 2

  اهل حديث -1-2-5
نيز شناخته » حنابله«و » سلفيه«،  »حشويه«اهل حديث كه با عناوين      

 منـابع نقلـي از احاديـث و آثـار،           - برخورد با معارف دينـي        در -شوند    مي
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همچنـين در روش خـود، بـراي        . زمينه اصلي مطالعات آنـان بـوده اسـت        
  .)42همان، ( آموزش احاديث و پيروي از آن، اعتنايي ويژه داشتند

ستيزانه در پيش گرفتند، بـه        اي عقل    شيوه ،اهل حديث با تكيه بر نقل     
. تند و از تأويل عقالني آن سخت پرهيز كردنـد         تفسير ظاهري آيات پرداخ   

توان گرايش آنها را تكيه بر ظاهر نـصوص اعتقـادي    اي كلي مي    در مقايسه 
 تأكيد شديد احمد بن حنبل از هر گونه تأويـل و           .از كتاب و سنت دانست    

برداشت درايي از نصوص قرآني، متون روايي و اصـرار بـر بـاور آوردن بـه                 
چرا ـ و بدون تالش در جهت تحليل عقلي آنها،  چون و  ظاهر نصوص ـ بي 

صورت يك مجموعه     نظام اعتقادي احمد و اصحاب حديث متأثر از او را به          
  . هاي مأثور درآورده است توجيه نشده از قالب

گفتار آنها در باب مباحث كالمي همـواره در حـد رفـع تكليـف بـوده،        
 خـود نـسبت بـه       هاي  گيري  اي كامالً جدلي داشته است و در موضع         جنبه

 دادنـد   صورت مجرد مورد حمله قرار مـي        مسائل كالمي، نفس انديشه را به     
  .)42 :همان(

  معتزله -2-2-5
، »اهل الحـق «، »الموحد«، »عدليه«معتزله كه با عناوين ديگري چون  

 المعـارف   هدايـر ( شـوند،   شـناخته مـي   ... و  » معطله«،  »ثنويه« ،»القدريه«
ان فرَق اسالمي، بيشترين بهاء را به عقل و در مي )50: 9بزرگ اسالمي، ج 

عنوان يگانه ابزار شناخت حقيقت تأكيـد         اين گروه بر عقل به    . اند  خرد داده 
در . كننـد  يابـد نفـي مـي    ورزند و هر آنچه در نظر آنان خردپـذير نمـي           مي

رَد گرفتـه                مكتب اعتزال، عقايد از نصوص قطعي كتاب و سنت و حكم خـ
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 فراواني كه در شريعت آمده، بـه دليـل انديـشه            شود و چه بسا نصوص      مي
  .)5 :پيشينسبحاني، ( مخالفت آن با عقل به كنار گذارده شده است

  اشاعره -5- 2- 3
ويژگي اصلي مكتب اشعري دفاع عقالني از عقايد اهل سنت و اصحاب            
حديث است و در برابر جريان فكري معتزله كه از ديدگاه ايشان بدعت در              

 المعـارف بـزرگ     هدايـر (  بنيـان گـذارده شـده اسـت        شـود،   دين تلقي مي  
  .)113: پيشيناسالمي، 

در برابر دو جريان افراطي معتزله و اهـل حـديث           » ابوالحسن اشعري «
. كوشيد ضمن پرهيز از افراط و اجتناب از تفـريط، راهـي ميانـه برگزينـد               

سـتيزي    اي در عقـل     گرايـي و رويـه      اي در عقـل     رويـه   هاي افراطـي      جريان
   .داشتند

اگرچه اين جنبش با پرهيز از . روش اشعري، روشي عقلي ـ نقلي است 
گرايـي افراطـي و       گرايي و تأويل آغاز شد، امـا ازآنجاكـه ميـان عقـل              عقل
گرايي معتـدل اسـت، اشـعري نـه تنهـا از نظـر                اي عقل   ستيزي، گونه   عقل

گرايـي    گراسـت و ايـن عقـل        طور نظري نيز مفهـومي عقـل        عملي، بلكه به  
واقع اين گـروه در برابـر        در. رود  زليان و فيلسوفان به شمار مي     ميراث معت 

از باورهاي اصيل » گذار بدعت«فيلسوفان و معتزليان خردگرا و به اصطالح 
به دفاع برخاستند و روش عقلي ـ  ) نقل(= هاي وحي  اسالمي يعني از داده

  .)111 :همان( نقلي برگزيدند
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  گرايي رويكرد تشيع به عقل - 5- 3
. شـود   شيعيان دو نوع بينش نسبت با عقل و ديـن ديـده مـي    در ميان 

هـاي    در زمان امامـان و سـده      . »گرايانه  تفكر عقل «و  » محور  تفكر حديث «
محور كه بيـشتر بـر نقـل احاديـث و             نخستين پس از غيبت، تفكر حديث     

تـري بـود؛    پرهيز از تعقل و اجتهاد تأكيد داشت، داراي طرفـداران فـراوان           
مدارانه در ميـان شـيعيان بـه          خي نشان از گرايش عقل    اگرچه شواهد تاري  

از يـاران   » هشام بـن حكـم    «از جمله   . تشويق امامان و رهبران تشيع دارد     
با استفاده از اصول جدل به دفاع از مباني تشيع پرداختـه            ) ع(امام صادق   

  . است
اختالف چنـداني   » محدثين«و  » متكلمين«در تشيع تا سه قرن ميان       

 بين متكلمين و اصحاب اثر، گاهي مباحثـه و كـشمكش در             البته در . نبود
گرفت، اما نسبت با شكافي كه ميان حنابله و معتزله بود، اين اخـتالف                مي

از قرن سوم مقارن با عصر تقيـه و دوران غيبـت،            . شود  ناديده انگاشته مي  
به تدريج اين دو جريان از يكديگر فاصله گرفتند و به دو ديدگاه متفـاوت               

گاه بـه تقـابلي ماننـد آنچـه در ميـان حنابلـه و                دند؛ اگرچه هيچ  تبديل ش 
محدثين شيعه نه تنها بحث و اسـتدالل را در  . معتزله رخ داد، نينجاميدند  

مناظراتي كه  . دانستند  شمردند، بلكه آن را واجب مي       رد منكران، جايز مي   
از شيخ صدوق ـ محدث بزرگ تشيع ـ در اين باب نقل شده ، گوياي اين   

همه اين اختالفات در دامنه عقـل نظـري اسـت و در مـورد               . ب است مطل
عقل عملي ـ برخالف اهل سنت ـ اختالف ميان محدث و متكلم شـيعي،    

محدوديتي كه اهل حديث و اشاعره براي عقـل عملـي           . بسيار اندك است  
  . اند، در بين محدثين شيعه، حتي يك مصداق هم ندارد قائل
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كوشيد با در نظر گـرفتن جوانـب        » شيخ مفيد «در قرن پنجم هجري،     
مسئله و جمع بين احكام عقلي و محتواي متون ديني، جريانات مختلـف             

را در شـناخت حقـايق      » خـرد «شـيخ   . شيعي را به يكديگر نزديـك كنـد       
اش بـه وحـي و ديـن         را در علم و نتـايج     » عقل«دانست؛ بلكه     مستقل نمي 
دانست، اما    مور ديني مي  او خرد آدمي را شايسته نيل به ا       . ديد  نيازمند مي 

و وحـي تلقـي     ) ص(كيفيت استدالل بر اين امور را ملزوم تعلـيم پيـامبر            
ترين شاگرد او، به بيشتر عقالني كـردن كـالم            سيد مرتضي بزرگ  . كرد  مي

.  عقل را در اسـتدالل نيازمنـد نخوانـد و آن را مـستقل پـذيرفت                ؛رو آورد 
هـدي ـ ايـن گـرايش را     ال مرتـضي ـ هماننـد علـم     شاگردان و پيروان سيد

، آميزش كالم »شيخ طوسي«تقويت نمودند تا اينكه در قرن هفتم هجري 
در اين روند، به تفكيك سه مرحلـه        . شيعي با فلسفه را به اوج خود رساند       

  : توان قائل شد مي
  اي كه متكلمان عصر حضور ائمه در آن فعال بودند؛  مرحله. 1
كه عقل و نقـل را بـه هـم          مرحله حضور كساني مانند شيخ مفيد       . 2

  آميختند؛ 
  . الطائفه ـ طوسي ـ آغاز شد اي كه با حضور شيخ مرحله. 3

گرايي در راستاي ايمان، در بين تشيع قدم به قدم رشد كرد و در                عقل
آخرين مرحله، متكلمان شيعي، فلسفه عقلي مشاء را قالب مناسبي بـراي            

ز وجود دارد كه بـا      مرحله چهارمي ني  . عرضه معارف ديني تشخيص دادند    
آغـاز شـد و در آن       » صـدرالمتألهين «گذاري حكمت متعاليـه توسـط         پايه

مقوالت فلسفي و مفاهيم عرفاني در كنار يكديگر، دين را با عقل و اشراق              
  .)736 :8همان، ج ( همساز نمود
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  گرايي در تشيع  ادامه حيات نص -1-3-5
ش غالب علمـاي    گرايي كه گراي    پس از شيخ مفيد، همگام با رشد عقل       

هـايي بنـام      گرايي نيز به حيات خود ادامه داد و شخـصيت           شيعه بود، نص  
. به تبليغ و تثبيت مواضع آن همت گماشـتند        )  طاووس و شهيد ثاني     ابن(
عقـل را منكـر نيـست و در معرفـت اهللا بـر نـص تمـسك                  » ابن طاووس «

انكـار  او امر وجود صانع ـ خدا ـ را امـري وجـداني و غيرقابـل      . جويد نمي
شـهيد  «.  عقل همه مردم بر اصل خالق، اتفاق دارد        :داند و معتقد است     مي
دانند،   مي» معرفت استداللي «برخالف متكلمين كه اساس ايمان را       » ثاني

درهرحال، در اين ميان افـراط      . داند  را معتبر مي  » جزم و اذعان  «در ايمان   
  .)217-222 :سبحاني( آيد پروايانه به چشم نمي هاي بي  و تندروي

شود و تا اوايل      در طي اين دوره كه با حيات علمي شيخ مفيد آغاز مي           
گاه مكتبي قابـل طـرح و معـارض           يابد، هيچ   قرن يازدهم هجري ادامه مي    

گرايي در تشيع نتوانست قد علم        مطرح نشد و در برابر رشد روزافزون عقل       
» سـترآبادي مال محمد امـين ا    «كند تا اينكه از اوايل قرن يازدهم با ظهور          

 كه خود در ابتدا از مجتهدان و اصوليون بـود، ايـن جريـان رو بـه رشـد و               
اي نـو، بـه سـرزنش عقـل و            او بـا بيـاني تـازه و شـيوه         . نمـايي نهـاد     جلوه
هـاي نخـست      گرايي برخي از علماي شيعه دهه       گرايي پرداخت و نص     عقل

 .تـر زنـده كـرد       تـر و حتـي افراطـي        صورت شـفاف    پس از عصر غيبت را به     
سـخنان خـود را بـر ضــد تعقـل چنـان كوبنـده، صــريح و       » اسـترآبادي «

جسورانه بيان كرد كه توانست در اندك مدتي عالمان فراواني از تـشيع را              
لذا كم كم همه مراكز علمي تشيع در عـراق و       . به اين انديشه متقاعد كند    

 مدارانه رو بـه زوال      ايران تحت نفوذ اين جريان قرار گرفتند و گرايش عقل         
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با كمال تعجـب در نـسبت بـا سـابقه           » گري  اخباري«موج   در نتيجه    .نهاد
گرايي در عالم تشيع، توانست به مدت دو قرن بر تمام معارف             طوالني عقل 

 كسي كه پـرچم مخالفـت بـا ايـن انديـشه را              يننخست. شيعه سايه افكند  
جماعـت اهـل    «و  » حنابلـه «بود كـه اينهـا را بـه         » مال صدرا «برافراشت،  

هاي اصـوليون و   اين موج فكري با تالش    . دكرتشبيه  » و اهل سنت  حديث  
رو بـه زوال    » شيخ مرتضي انصاري  «و  » وحيد بهبهاني «مداراني چون     عقل

  .)225 :همان( نهاد و منحط شد
گرايي و تسليم و پذيرش محـض در          خالصه كالم اينكه دو جريان نص     

در جهـت توجيـه و   گرايي و تالش عقلي       هاي آن، و عقل     برابر دين و آموزه   
هـاي    بحـث . انـد   تأويل معارف ديني، اغلب به افراط و تفريط كشيده شـده          

آيد كـه     ها گرفتار مي    كالمي گاه چنان به پيچ و خم منازعات و رد و اثبات           
شـود و يـا اينكـه در رونـد توجيـه و               نصوص ديني به فراموشي سپرده مي     
بـه عقـل، گَـرد      گرايش افراطي   . دهد  تأويل، ماهيت خويش را از دست مي      

گروان، چنـان       گرايان و ايمان    در مقابل، نص  . نشاند  غفلت بر چهره دين مي    
. كننـد   سـالح رهـا مـي         به انديشه و خردورزي پشت كرده كه ديـن را بـي           

گرايـي     عقـل  :بايـد گفـت   . كـشاند   مـي  گرايي دين را به انـزوا و عزلـت          نص
يد مبنا و محك    گرايي هر دو مطرودند و تعقل و تفكر با          حداكثري و ايمان  
  . ايمان قرار گيرد

  گيري نتيجه -6
طوركه متفكر بزرگ اسالمي ـ سـيد جمـال الـدين اسـدآبادي ـ        همان

رغبتـي مـردم      هاي انحطاط يك جامعه، بـي       اولين نشانه «: بيان كرده است  



222  شناسي خرافات در ايران جامعه 

  

آن جامعه نسبت به فلسفه و حكمت است و جهل و خرافه، تنگ نظري و               
: 6، شماره   شريفي( »و خردورزي است  انديشي دستاورد تعطيلي عقل       جزم
31-26(.  

گرايـي و   هـاي خرافـه   بنابراين، حد واسط و مأمن از سـقوط بـه ورطـه       
 ديدگاهي كـه بـر مبنـاي    ؛گرايي مطلق، خردورزي معتدل خواهد بود   عقل

قـرآن كـريم نيـز همـواره از         . عقالنيت متعارف يا عقل سليم استوار اسـت       
پذيري خـالص از      كند؛ يعني دين     مي مردم ايمان مبتني بر انديشه را طلب      

  . خرافات و وسواس در تعقل
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  ]پشت صفحه[

قـسمتي از ايـن     . اعتقادات يكـي از عناصـر مهـم هـر فرهنگـي اسـت             
اعتقادات، حقيقي و مبتني بر اصول ثابت شده است امـا بخـشي ديگـر از                

وجـود  . گوينـد   آنها بي پايه و بدون دليـل اسـت كـه بـه آن خرافـات مـي                 
تقادات خرافي در بين مـردم جهـان و از جملـه مـردم ايـران واقعيتـي                  اع

البته ممكن است برخي از آنها به اين دليل خرافات تلقي . انكارناپذير است
با اين حال امـروزه  . شوند كه علم هنوز قادر به توضيح يا اثبات آنها نيست    

نظـر   غيرواقعـي و نادرسـت بـه         ،اي از آنها از ديد غالب مـردم         بخش عمده 
شناسـي    شناسـي و جامعـه      خـصوص از منظـر روان       بهرسند كه اين امر       مي

  . باشد نيازمند بررسي بيشتر مي
  
  




