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  :فصل اول
  كليات





  مقدمه
گيـرد، انـواع      يكي از موضوعاتي كه گاه و بيگاه مـورد توجـه قـرار مـي              

 در  وميـزان انتـشار وشـيوع آن      ) فكري و رفتـاري   /ذهني و عيني  (خرافات  
هراسند، دست كـم   كساني كه از وجود خرافات در جامعه مي . جامعه است 

اوالً پيامدها و نتايج    : دهند  غه و نگراني را در خود پرورش مي       دو گونه دغد  
سامان دادن زنـدگي عاقالنـه و مناسـبات           منفي خرافات در فهم حقيقت،      
كند، و ثانيا؛ ازنظر آنـان رشـد، گـسترش و             اجتماعي نظرشان را جلب مي    

وآلوده شـدن انديـشه علمـي       هاي مختلف زندگي      نفوذ خرافات در ساحت   
از اين نظر خرافـات،     . به اين ويروس، مضمحل كننده است     وانديشه ديني   

 و   اما سؤاالت بنيادي  . گويي روندي رو به تزايد نگران كننده داشته و دارد         
هايي در خور آنان يافت   هاي پيشيني وجود دارد كه قبالً بايد پاسخ         پرسش

هـا، بـه كاركردهـا و رونـد جـاري خرافـات               و پس از تفطن به آن پرسـش       
  : هاي مورد نظر از اين قبيل است رسشپ. انديشيد

خرافه چيست؟ چه تفاوت و يا تشابهاتي بـا سـاير باورهـا و معتقـدات                
  دارد؟ 

توان ماهيتي براي خرافات برشمرد و آن را از ساير مقوالت جدا              آيا مي 
 د؟ كر
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توان جهاني بـدون      آيا خرافات، بنياداً و اساساً برافكندني است و آيا مي         
 توان زيست؟  رد؟ به عبارتي ديگر، آيا بدون خرافه ميخرافه را تصور ك

روند خرافات در طول تاريخ چگونه بوده است؟ آيا روند رو به كاهش و              
 نقصان داشته است و يا اين روند افزايش يافته است؟ 

 هاي مختلف زندگي، كاهش يافته است؟  آيا سيطره خرافات بر ساحت
ت دارند؟ آيا با گسترش علم و       علم و دين چه تفاوت و تضادي با خرافا        

يابـد و آيـا حـوزه جغرافيـايي            علمي، خرافات كاهش مـي     –بينش تجربي   
منظور دين اجتماعي و آنچه كه به واقع در بـستر تـاريخي             (مفاهيم ديني   

از خرافات، كامالً مجزاست و يا مرزهاي مشتركي بـين          ) شكل گرفته است  
 آنها وجود دارد؟ 

ست؟ آيا همه كاركردهاي خرافـات منفـي        پيامد و كاركرد خرافات چي    
 توان تصور كرد؟  است و يا كاركرد مثبتي براي آن مي

آنچـه كـه    -اساس و پايه   دهد كه باورها و اعتقادات بي       تاريخ نشان مي  
 از همان بدو تاريخ و بـا بـاال آمـدن آفتـاب بـر              - شناسيم  به نام خرافه مي   

انـسان  . ده شـده اسـت    آسمان آبي و نمايان شدن ماه بر شـب تيـره زاييـ            
ديـد كـه      شد و مـي     هاي طبيعي روبه رو مي      ابتدايي وقتي با وقايع و پديده     

 و زماني ديگر در غروب، با همه عظمت و شدهخورشيد از پس كوه نمايان 
رفت و تاريكي بر گيتـي حـاكم          حرارتش در پس كوه ديگري به محاق مي       

ر نيروهـاي مخفـي   اش در صبحگاه اسـي  ، و يا ماه با همه روشنايي شد مي
شـد، از     مواجه مـي  . . . هايي چون سيل، زلزله و      شد و آنگاه كه با پديده       مي

پرسيد، در مواجه شـدن بـا    ها مي  خود درباره چرايي و چگونگي اين پديده      
وزد،  پرسيد چـرا طوفـان مـي    خسوف و كسوف، طوفان و زلزله، از خود مي     

دهـد؟ عـالوه       مـي  تابد؟ چرا در برخي مواقع خـسوف رخ         چرا خورشيد مي  
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هاي طبيعـي كـه از سـازوكارآنها اطـالع ودانـشي              حيرت در برابر پديده   بر
ترس از طبيعت و فراز و نشيب       . دش  مي  ، دچار نوعي ترس و واهمه     نداشت

  . آهنگ طبيعت كه براي او چندان قابل ادراك و شناخت نبود
ريخ آدمياني كه درشروع تـا    ها، چهار موضوع براي       در ميان انواع پديده   

. مرگ، بيماري، خسوف و كسوف    : شد  ترين محسوب مي     مهم زيسته اند   مي
. بنابراين پيرامون اين چهار مقولـه بيـشترين خرافـه شـكل گرفتـه اسـت               

هـايي از ايـن دسـت         هايي كه در طـول تـاريخ بـه پرسـش            مجموعه پاسخ 
چـه  (اين باورها   . ه است اند، به تدريج باورها و معتقدات را فراهم آورد          داده

، معطـوف بـه شـرح هـستي و شـناخت            )ها را صادق بدانيم و چه كاذب      آن
تـوان    مـي را ها  عكس العملاين . بودها    و نحوه مواجه با اين پديده     طبيعت  
البته محصول اين   . دانستهاي عقالني براي فهم هستي        ها و تالش    واكنش

 ، بلكه به دليل عـدم     نشدها الزاماً به باورهاي صادق منجر         دسته از واكنش  
شناخت و عدم توانايي الزم در ادراك اين جهان به باورهاي كاذب منتهي             

هـاي    دومين واكنش در برابر رخدادها و وقايع طبيعي، از نوع واكنش          . شد
هاي بزرگ و غير قابل دسترس         آدمي با پديده    مواجهه. شناختي است   روان

نها، ترس و    با آ    و از سوي ديگر ضعف و ناتواني آدمي در كنترل و يا مقابله            
داند كه در برابر وقـايع دسـتانش خـالي            او مي . زند  بهت آدمي را دامن مي    

بيني كند، نه از وقوع آنها جلوگيري نمايد و           تواند آنها را پيش     است، نه مي  
آدمـي وقتـي در برابـر آنهـا خـود را نـاتوان              . نه در برابر آنها مقاومت كند     

ورد تـا اوالً، بـر خطـرات و         آ  هـايي رو مـي      يابد، الجرم بـه ابـداع شـيوه         مي
بكاهـد   پريـشان و نگـران خـود          روانازسهمگيني وقايع اثر بگذارد و ثانياً،       

دسـت كـم آرامـش از       ابداع خرافات،   آدميان با   .  آرامش برساند  وخود را به  
هاي ابتدايي،    اگر باورها و معتقدات از فرهنگ     . كنند  دست رفته را احيا مي    



  ؛ چيستي، چرايي و كاركردهاگرايي خرافه/ 12

 

توان  ها، اعمال و شعائر آنها را مي  كنشمعطوف به شرح و فهم هستي بود،        
آدميان با خلـق شـعائر، آداب و    . معطوف به عمل در برابر رويدادها دانست      

ها، بر آن شدند تا از شـر و بـدي جهـان بيـرون بكاهنـد و خيرهـا و          شيوه
. . . ) مانند جادوهـا و   (به واقع مناسك و شعائر      . ها را جذب نمايند     مطلوب

  . دفع شر و جذب خير: شدبر دو گونه استوار 
 شـناختن و كنتـرل       عالقه به فهم و كشف جهان پيش روي، با انگيـزه          

بـه  . ريزي كـرد  بيني و كيهان شناسي انسان ابتدايي را پي   آن، بنيان جهان  
 – در همـه اقـوام    –گرفـت     هايي كه در برابر هستي شكل مي        واقع پرسش 

م اين جهان بـه نحـو    همچنين انگيزه و عالقه براي فه     . تقريباً مشترك بود  
هاي  هايي كه در طول تاريخ به انواع پرسش     اما پاسخ . دش يكساني تلقي مي  

ــد       ــرق ش ــدد و متف ــر، متع ــت متكث ــده اس ــانه داده ش ــستي شناس . ه
 مواجهه و رويارويي با شرايط    ونحوه ادراك هستي، چگونگي    شناسي  كيهان

رهـا وخلـق   به عبارتي ديگر، شناخت وادراك هستي به رفتا     . زند  رقم مي را  
شناسـي انـسان    دست كم برخي از ويژگي آن نوع كيهـان     . ها انجاميد   آيين

  : عبارت است ازكه مستعد توليد انواع خرافات است، ابتدايي 
 .رازوارگي جهان هستي .1
 .معنادار بودن هر اتفاق، حادثه و هر عنصر ديگر .2
بندي ارواح نيز  در اين تقسيم؛ روح قايل شدن براي همه چيز .3

نيروهـا و   . بندي شدند   هاي پاك طبقه    اي پليد و روح   ه  به روح 
آنكـه آدمـي    بـي . گـشايند  ارواح پاك در هستي، نيروهاي گره     

گيرنـد و خطـرات را از سـر آنـان             بداند، دست انـسان را مـي      
شـتابند و يـار و        در ايام سختي به ياري آدمي مـي       . دارد  برمي

ا رؤيت آنها براي ما ممكن نيست، امـا بـر مـ           . مددكار هستند 
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. برنـد    را به جهت خير پـيش مـي        افراداحاطه دارند و زندگي     
شوند،   هاي شرير و ناپاك كه دشمن محسوب مي         متقابالً روح 

 .در پي ضربه زدن و نابود كردن آدمي هستند
 بـا    ايـن انديـشه و نحـوه مواجهـه        ؛  انسان انگاري همـه چيـز      .4

در اين مغالطه،   .  استوار است  1»مĤبي   انسان  طبيعت بر مغالطه  
شـوند،    براي طبيعت نيز حاالت و مقتضيات انساني، قايل مي        

به نحوي كه طبيعت نيز از سر شوق و يا از سر خـصومت بـا                
. . . طوفـان و زلزلـه و     . دهد   مي زآدمي، رفتارهايي از خود برو    
د، خشمي از سر نارضـايتي و       نشو  خشم طبيعت محسوب مي   

 . دشمني با انسان
 اسطوره انديشي .5
ع به دو دسته بزرگ دوسـتان و        يها و وقا   تقسيم جهان پديده   .6

  . دشمنان
شناختي ابتـدايي اعتقـاد بـه         هاي كيهان   يكي ديگر از ويژگي    .7

خفي در پس و پشت همـه اجـزاي         موجود نيروهاي پنهان و     
جمله وقـايع و رخـدادهايي اسـت كـه بـه صـورت                ازطبيعت  

. . . از اين رو خداي باران، دريا، طوفان و. افتد مداوم اتفاق مي
 .اييده شدندز

شناختي ابتـدايي، مركزيـت بخـشيدن بـه           از مختصات انسان   .8
اي   اهميت دادن به انسان به گونـه      . انسان در متن خلقت بود    

كه هرچه در اين جهان وجود دارد گـويي بـا آدمـي نـسبت               

                                                                                                        
1. Anthropomorphism 
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بنـابراين هنگـام حـوادث      . كنـد   موافقت و مخالفت برقرار مي    
اشـتند  پند  طبيعي و رخدادهايي چون خسوف و كسوف، مـي        

كه اين وقايع بـه دليـل خـصومت ورزيـدن بـا انـسان پديـد                 
 : گويد آنچنان كه مولوي مي. آيند مي

 خس پندارد كه اين كشاكش با اوست  دريا ز براي خويش موجي دارد
اي كه شـمارش شـد، ذاتـاّ والزامـاً بـه معنـاي              هاي هشت گانه    شاخص

داقي از خرافـه    توان مص   گرايش به خرافات نيست وهيچ يك از آنها را نمي         
بلكه طرح اين مساله است كـه گـويي ايـن مختـصات             . انديشي تلقي كرد  

. هـاي خرافـي را بپذيرنـد        كننـد تـا افـراد بـاور         تري فراهم مي    زمينه آماده 
  . ظرفيت و آمادگي بيشتري دارند اصناف خرافات را بسط و انتشار دهند

ها بود،  باورهاي خرافي كه ناشي از عدم شناخت درست وقايع و رخداد          
هـاي    پيشرفت علم، آن دسته از يافتـه      . با رشد علوم جديد رو به افول نهاد       

اما كـساني بـه     . ابتدايي را كه با واقعيت عيني همخواني نداشت، كنار نهاد         
ها و باورهـا دل سـپرده بودنـد و در برابـر از دسـت رفـتن آنهـا                      اين يافته 

رهـا را در زيـر   زيـرا دسـت كـم برخـي از آن باو    ؛ دادنـد   مقاومت نشان مي  
. سايبان تقدس جاي داده بودند، و يا به سنت ديرپايي تبديل شده بودنـد             

هـاي فرهنگـي و       عادت كردن و خو گرفتن تاريخي بـه ايـن گونـه سـنت             
باورهاي تكرار شونده، عامل مهمي در تصلب انديشه و مانع بزرگ در نقـد              

 خرافـي و    اكنون نيز باورهاي  . شوند  تفكر و باورهاي پشتيبان محسوب مي     
بـه واقـع،   . دهنـد  بعضي مناسك و اعمال خرافي به آساني تن به نقد نمـي           
 اسـت و از     گرفتـه خرافات در عصر كنوني در برابر سه واقعيت جـدي قرار          

هايي كه كـم و بـيش         ساحت. دشو  ميوتهديد  سوي اين سه عرصه تحديد      
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 عقالنيـت و، ديـن     علم: شوند عبارتند از    مبطل برخي باورهاي نادرست مي    
  . زمانه

هاي خرافي    عدم سازگاري معتقدات و باورهاي كاذب و يا برخي كنش         
ده است كه دايره خرافات     شپيشين با اين سه ساحت زندگي آدمي، باعث         

هـاي    ريـزي   اش بر زندگي جمعـي و برنامـه         محدود شده و سيطره و سلطه     
اما هنوز اين پرسش جدي وجود دارد كـه بـا رشـد             . اجتماعي كاهش يابد  

و تكنولوژي و شناخت انسان نسبت به خود، طبيعـت، و فهـم نظـام               علوم  
كند و از جوامع انساني رخـت         سختي مي    معلولي، چرا خرافات جان    –علي  
توان داد اين اسـت كـه، گرچـه     پاسخي كه به اين پرسش مي     ؟  بندد  برنمي

هـاي علمـي صـورت        شناخت در جهان امـروز بـر مبنـاي علـوم و تجربـه             
بيني بسياري از وقـايع       ا كه علم، قدرت بااليي در پيش      گيرد، اما از آنج     مي

را ندارد و آدمي همواره نگران آينده است، مجدداً پاي خرافـات بـه ميـان                
هاي ناشي از ضعف آدمـي در برابـر           ها و دلشوره    همچنين اضطراب . آيد  مي

باورهاي خرافي هـدايت    پذيرش  بسياري از حوادث، او را به سمت و سوي          
هايي محتمل   حل  باورها و اعمال خرافي دست كم راه      وه از گراين  . كند  مي

 كـه بـا وسـايل كنـوني         در اختيارمي نهـد   تي  مشقاها و     براي رهايي از رنج   
  : نمايد اين توضيح چنين مي. توان از چنگال آنان گريخت نمي

هـا و     به ميزان نقصان و ضعف قدرت شـناخت علمـي پديـده            .1
 رشـد و گـسترش      هـا، احتمـال     توانايي علمي وارسي مـسئله    

  . گيرد خرافات فزوني مي
به ميزان احساس ضـعف و نـاتواني آدمـي در برابـر وقـايع و                 .2

هاي پيش روي و يا احساس ناكارآمدي وسايل در حل    مسئله
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هـاي روزمـره احتمـال        ها و كاهش مشقات و درگيري       مسئله
 . گيرد رشد و گسترش انواع باورها و اعمال خرافي، فزوني مي

. مقوله علم و دين داراي نقـاط اشـتراك و افتـراق اسـت          خرافات با دو    
انديـشي و اجـراي       دهـد كـه خرافـه       تاريخ باورها و اعمال خرافي نشان مي      

 تالش آدميان است، اوالً براي فهـم ايـن           شعائر و مناسك خرافي مجموعه    
ها بـراي رسـيدن      ها و ثانياً، تأثيرگذاري بر پديده       جهان و روابط بين پديده    

علم نيز در طول تاريخ همين دو كاركرد بنيادين را بر           . لوببه وضعيت مط  
 هـا و ابزارهـايي      اما وجه افتراق علم و خرافـه در شـيوه         . دوش داشته است  

از ) به ويژه علوم جديد و تجربي(همچنين علوم  . گيرند   كه به كار مي    است
هـاي    هاي سنجش پذير و قابل وارسي تشكيل شده است و لذا گزاره             گزاره

هاي عيني هستند و صدق       ها ناظر به پديده     اين گزاره . بطال پذيرند علمي ا 
هـاي    امـا بـاور   . دشو ها معلوم مي    ها و آزمايش    و كذب آنها براساس ارزيابي    

. هاي سنجش ناپذير و لذا ابطال ناپذير تشكيل شده اسـت            خرافي از گزاره  
، نـه تنهـا     يبرخي عالمان علوم تجربي و يا فالسـفه علـم درحالـت افراطـ             

هـاي خرافـي را از         جمله گزاره  ازهرگونه گزاره غير تجربي سنجش ناپذير       
هـا را فاقـد معنـا و مهمـل            كننـد، بلكـه آن گـزاره        دايره علـم خـارج مـي      

نزاع اصلي علم و خرافـه، نـزاع بـر سـر اهـداف نيـست، بلكـه                  . شمارند  مي
هايي است كه براي فهـم و         ها و مدل    اختالف اساسي آنها در موضوع شيوه     

  . گيرند ك جهان طبيعي و نحوه كنترل و مديريت آن به كار ميادرا
هـاي    دين و خرافه نيز در نقاطي مشترك هم مرز هستند و در منطقه            

وجه اشتراك آنهـا در سـنجش ناپـذيري         . وسيعي اختالف و تعارض دارند    
 علمـي و     هاي ديني نيز به چنگ تجربه       عموم گزاره . ها است   ادعاها و گزاره  

همچـون اعتقـادات    (همچنين باور خرافي    . افتند  رف نمي هاي متعا   سنجش
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از ايـن رو   . ظرفيت بااليي دارد تا خود را زير چتر تقدس جاي دهد          ) ديني
خرافه، . شود عمل نكردن به آنها انحراف و گناهي نابخشودني محسوب مي         

. شـود   محصول انسان است، امـا ديـن از يـك كـانون مقـدس جـاري مـي                 
ال و جهل انسان در برابر جهان است، اما ديـن           همچنين خرافه نتيجه انفع   

  . آدمي براي معنابخشي رويدادها است تالش فعاالنه
توان دست كم از پنج زاويه و پنج رويكـرد         نتيجه آن كه خرافات را مي     

  : بررسي كرد مطالعه و
   مدل شناسانه؛ – رويكرد تاريخي -1
   رويكرد جامعه شناسانه؛ -2
   رويكرد روان شناسانه؛ -3
   رويكرد الهياتي؛ -4
  .  فلسفي– رويكرد معرفت شناسانه -5

رويكرد تاريخي، عموما به منشأ تـاريخي، وسـعت آنهـا درميـان ملـل               
مختلف، انواع خرافات وتنوع آنها، فراز نشيب تاريخي وتـشابهات مـصاديق            

در رويكرد جامعـه شـناختي،      . پردازد  مقايسه آنها مي   و ها  در ميان فرهنگ  
هـا    شكل گيري ياورهاي خرافي، پيامدها وكاركردهاي آيين      علل اجتماعي   

از اين نظرمي توان اين پرسش را       . واعمال خرافي مورد بحث قرارمي گيرد     
مطرح كرد كه در كدام ساختار اجتماعي و در چه شرايط وموقعيت خرافه             

نسبت بين ساختار اجتماعي وكاركردهاي خرافـه در كـانون          . كند  رشد مي 
رويكرد روان شناسي نيز به علل رشد خرافـات         . ي است توجه جامعه شناس  

اما در نحوه بررسـي بـين سـاختار روانـي و خرافـات            . پردازد  در جامعه مي  
هم چنين اثرات ونتـايج باورهـاي خرافـي در حـوزه     . كند نسبت برقرار مي  

در بررسي خرافات از منظـر      . گيرد  روان آدمي مورد بحث وبررسي قرار مي      
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بنيـان در حـوزه انديـشه دينـي           بـي  ايج مخرب باورهاي  الهيات به آثار ونت   
تحليل وتفسير درون ديني خرافات و نحوه مقابله با آ ن           . شود  پرداخته مي 

 –در متن رويكرد الهياتي قـرار دارد و در نهايـت توجـه وتاكيـد فلـسفي                  
معرفت شناختي به ماهيت باورهاي خرافي ونسبت آنها بـا صـدق وكـذب              

  . معرفت شناسانه است

  تعريف خرافه -1
 نباشد، دست كم امري بسيار سخت       محالتعريف و توصيف خرافه اگر      

زيــرا خرافــه چــارچوب و مرزهــاي روشــن، دقيــق و متمــايزي از  ؛ اســت
عمومـاً در تعريـف خرافـه آن را بـه مـصاديق      . هاي ديگر باور ندارد    ساحت

 كنند مفهومي ذهني و     هايي سعي مي    برند و با ذكر مثال      خرافه تحويل مي  
 كلي، بدون آنكه داراي مرزهاي –تعريف ذهني . كلي از آن به دست دهند

از سـوي  . شفاف و قابل انفكاكي از سايرين باشد، ممكن، اما كارساز نيست          
ديگر تعريف به مصاديق، واجد اين اشكال است كه مصاديق از عصري بـه              

از سـوي ديگـر،     . كنـد   عصر ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر تغيير مـي          
موماً در تعريـف خرافـه از آن بـه مثابـه يـك برچـسب منفـي اسـتفاده                    ع

زيرا در تعريفشان از خرافه، عنـصر غيـر قابـل قبـول و شـديداً                ؛  كننند  مي
تواند يك انديـشه و يـك نگـرش را بـا اشـكاالت                منفي وجود دارد كه مي    

از ايـن رو در تعريـف خرافـه، نـوعي ارزش داوري             . جدي رو بـه رو سـازد      
در رويكـرد ديگـر،     . گيـرد   و پيش داوري صـورت مـي      ) رهنگمبتني بر ف  (

 تأكيـد  در اين رويكرد  . شود   استوار مي  1خرافه شناسي بيشتر بر فهم عرفي     
برخـي باورهـا و اعمـال خرافـي         ،   كه در يك گروه و يا يك جامعه        شود  مي

                                                                                                        
1. Commonsense 
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در جامعـه ديگـر،     همـان بـاور واعمـال        كه ممكن اسـت      شود  پنداشته مي 
ي معيار پيـشيني بـراي تـشخيص خرافـه از غيـر             گوي. نشودخرافي تلقي   

هـاي تعيـين كننـده و بـه نحـو             خرافه وجود ندارد و يا دست كم شاخص       
  . توان ترسيم كرد مرز بين خرافه را از غير خرافه، نمي، دقيق 

 خرافه آن دسته از باورها و اعتقـاداتي اسـت       :توان گفت   در مجموع مي  
و  عقـل ،  علم،  شعور عرفي ،  اي  عقالنيت عصري و مفروضات دوره     كه از نظر  

اي انحرافـي     امري بيهوده، مردود و نكته    . تفسيري كه از دين موجود است     
 عرفي و يا عقالنيت عصري به       روشعكسي كه از رويكرد     . شود  محسوب مي 

افكنـد دسـت كـم مـصاديق خرافـات را             باورها و معتقدات جامعه نظر مي     
ها را بررسـي    و علم پديدهبيند كه آن فردي كه از پنجره عقل      آنچنان نمي 

نگرد، نگرش    همچنين است شخصي كه از زاويه دين به باورها مي         . كند  مي
قبل از آنكه به برخـي تعـاريف اشـاره شـود، سـه              . متفاوت از ديگران دارد   

 تا نـشان داده     شود رويكرد، نظرگاه و سه مدل براي تعريف خرافه ارائه مي         
ارد از يكـي از ايـن سـه مـدل           شود كه اگر تعريفي هم از خرافـه وجـود د          

حت و يا سه مـدل       تعريف خرافه در سه سا    از اين رو    . استخراج شده است  
 : نگرش زير با يكديگر متفاوت و يا حتي متعارض است

  گانه براي تعريف خرافه الگوي سه -2

   مدل فهم عرفي-1-2
 توجه به زيست جهان     –فهم عرفي نگرشي مبتني بر عقالنيت عصري        

در اين مدل، خرافه به     . است اي فكري   هاي فكري و منظومه    تحليل فضا  –
شود كه در قالب الگوهاي انديشه مسلط و          آن دسته از باورهايي اطالق مي     
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آن را خرافه   ،  نگنجد و فضاي فكري و انديشگي عصر      زمانه  عقالنيت حاكم   
بنابراين، باورهاي خرافي، آن گروه از باورهايي است كه مـردم آن            . بپندارد

دراين تعريـف و رويكـرد، مفهـوم، معيـار و شـاخص             . افه تلقي كنند  را خر 
بلكـه بـراي    ،  پيشيني و مطلق براي تميز خرافه از غير خرافه وجود نـدارد           

  .  عرفي مراجعه كردشعور وجدان عمومي و هتعريف و شناخت آن، بايد ب

   مدل فهم ديني-2-2
  هاي ديني مدل نگرشي مبتني بر دين و گزاره

رافه آن دسته از باورها و معتقـداتي اسـت كـه ظـاهراً              در اين مدل، خ   
كاركرد باورهاي ديني را بر عهده دارند، اما در متون مقدس و يا تفسير از               

در اين رويكرد و تعريف، خرافـات، گـويي در رقابـت بـا              . دين نيامده است  
. كشند زيرا رنگ و لعاب دين و مقدسات را يدك مي     ؛  شوند  دين تعريف مي  

ال اگـر تبيـين هـستي و تحليـل معنـاي جهـان را يكـي از                  به عنوان مثـ   
كاركردهاي اصلي دين بدانيم، باورهاي خرافي نيز قصد تبيـين هـستي و             

در مـدل نگـرش     . اتفاقاتي را دارد كه از قدرت فاهمه آدمي بيـرون اسـت           
هاي ديني كم رنـگ اسـت و گـاه مـصاديق              ديني، مرز بين خرافه و گزاره     

به عنوان مثال هنگامي كه حـضرت موسـي در          . شوند  شبيه به يكديگر مي   
كند و عـصا تبـديل بـه          گيرد، عصاي خود را رها مي       برابر ساحرين قرار مي   

تغيير شگرف و غير    . كنند  ساحرين نيز پيش از او چنين مي      . شود  اژدها مي 
  . يكديگرندقابل تبيين چوب به اژدها يا مار، ظاهراً شبيه 
ــ  ــين م ــه و تعي ــداران از خراف ــف دين ــسيرها و تعري ــه تف صاديق آن، ب

شان وابسته اسـت كـه جمـع دينـداران بـه آنهـا معتقـد             هاي ديني   نگرش
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از منظر دين، تفاوت بنياديني كه براي تفكيـك و تمـايز گـذاري              . هستند
  : توان برشمرد عبارت است از هاي ديني و باورهاي خرافي مي بين گزاره
. گيرد باورهاي ديني از يك منبع قدسي و الهي سرچشمه مي  .1

تر از وجود مادي و خاكي      باالاعتقادات از ساحتي    ،  از اين نظر  
اما باورهاي خرافي از تالش آدمي . شود براي انسان ارسال مي

گيـرد و لـذا زاييـده         در فهم و تسلط بر اين جهان نشئت مي        
  . تفكرات فرهنگي جوامع مختلف است

م مقـا ،  هايي وراي عقل و فراتر از عقل اسـت            دين واجد گزاره   .2
 اگر نور قدسـي بـر       ؛ به نحوي كه   ها فوق عقل است     اين گزاره 

عقل بتابد و عقل تعالي يابد، آنگاه آدمي به برخي اسرار الهي            
هـاي    اما گـزاره  . فزا است   ساحت دين حيرت  . شود  متفطن مي 

 هستندمعنا    هايي بي   ند و گزاره  ننشي  خرافي فروتر از عقل مي    
ورد سنجش عقالني    و لذا م   ندكه سازگار با منطق عقل نيست     

تـر از فاهمـه       باورهاي خرافي، مقـامي پـست     . گيرند  قرار نمي 
هـاي    به نحـوي كـه حتـي در قالـب و چـارچوب          دارندآدمي  

خرافه، نتيجه و فرزنـد     . گيرند  قرار نمي آدمي  انديشه و درك    
وقتـي عقـل    . جهل فقدان آگاهي و دانايي اسـت      . جهل است 

 . آورد بر ميشود، خرافات سر  آدمي گرفتار ناداني مي

 مدل فهم علمي -3-2

ابتنـا دارد، تعريـف     ) علـوم تجربـي   (در مدل سوم كه بر نگرش علمـي         
اي كه ناظر  در اين مدل، گزاره. خرافه كامالً متفاوت از دو روش ديگر است

پـذير نباشـند، از       پذير و سـنجش     هايي كه ابطال    به امر واقع نباشد و گزاره     
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. ارزيابي كرد را  توان صدق و كذب آنها        يزيرا نم ؛  شوند  حوزه علم خارج مي   
ماننـد  (برخـي   . البته در اين الگوي انديشه، طيفي از نظرات ملحوظ است         

هاي   پذير نباشند، گزاره    گزارهايي را كه سنجش   ) هاي منطقي   پوزيتيويست
كنند و برخي ديگر مانند ويگتنشتاين بدون آنكه اين           معنا محسوب مي    بي

هايي كه  عنا تلقي كنند، معتقدند كه در برابر گزارهم ها را خرافي و بي گزاره
  . صدق و كذبشان قابل سنجش و ارزيابي نيست، بايد سكوت كرد

گانه براي تعريف و تبيـين        هاي سه   ها و نگرش    نكته قابل توجه در مدل    
ي تبييني، طيفي از      ها  خرافه، اين است كه در هر يك از اين الگوها و مدل           

اي كـه   بـه گونـه  ؛ هاي بعضاً متفـاوت وجـود دارد   ها و برداشت   گيري  موضع
بـه عبـارتي ديگـر،    . نمايـد  تر مـي  تر و سخت قضاوت درباره آنان را پيچيده    

ها و الگوهاي تفـسير و تبيـين خرافـه، آرا و نظـرات                درون هر يك از مدل    
بنابراين، يك فهم عرفي، يـك فهـم دينـي و حتـي             . شود  متفاوتي ابراز مي  

هاي متكثـر در حـوزه عـرف و       ما با تفسيرها و فهم    . يك فهم علمي نداريم   
تـوان تعريـف خرافـه را در هـر يـك از ايـن                 آنگاه مـي  . دين روبرو هستيم  

نتيجه آنكه يك تعريف از خرافه وجـود        . هاي نظري جستجو كرد     چارچوب
توان    مي امحبا اغماض و تس   . توان ارائه داد    ندارد بلكه تعاريفي از خرافه مي     

  : ه ارائه دادگون تعاريف را اين
 باورهـايي   –مطابق با فهم عرفي و عقالنيت عـصري، خرافـه            .1

است كه با عقالنيت دوره و زمانه سازگار نباشد و فهم عرفـي            
  . آن را خرافه بپندارد

مطابق با فهم ديني، خرافات، باورهايي هستند كـه بـا مـتن              .2
ر مؤمنان از دين، سازگار نباشد و جمع مؤمنان و يدين و تفس
 . آن را خرافه تلقي كنند، معتقدان
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مطابق با فهم علمي، خرافات، باورهايي هستند كه با شيوه و            .3
د و جمع عالمان آن را خرافـه تلقـي     نمتد علمي سازگار نباش   

 . كنند
 دينـي و علمـي،      –گانه عرفـي      هاي نظري و تحليلي سه      گرچه دستگاه 

نـوع  كننـد، امـا اوالً،        برخي مـصاديق را بـه عنـوان خرافـات معرفـي مـي             
ثانياً، تحليل و تبيين آنها با يكـديگر        . مصاديقشان با يكديگر متفاوت است    

سازگاري ندارد و ثالثاً گستره و حجم و مصاديق خرافات براي هـر يـك از            
  . آنان متغير است

  : توان برشمرد به طور كلي دوشاخصه اساسي درتعريف خرافه مي

  معنا بودن بي) الف
بنابر . اي سنجش ناپذير است     عنا و گزاره  م  بي خرافه باوري كاذب وبلكه   
  . گيرد وصرفا توهمي بيش نيست اين متعلًق معرفت قرار نمي

   اعتقاد ورزي وايمان قرار گرفتن متعلق)ب
 اي است كه متعلق اعتقاد و       معنا است امابه گونه     بي گرچه خرافه باوري  

ـ              شخص وافع مي   ايمان  اشود؛ به نحوي كه فرد معتقد مناسـبات خـود را ب
بـا ايـن    . كنـد   حتي با خودش بر مبناي اين اعتقـاد تنظـيم مـي            ديگران و 

دربرابـر از   . وگويي بخـشي از هويـت او شـده اسـت           كند  اعتقاد زندگي مي  
اي ازتقدس و رازوارگي      بنابر اين هاله  . دهد  دست دادنش مقاومت نشان مي    

  . ماندها در امان ب تا از دسترس افراد و نقد كند پيرامون آن باورايجاد مي
  : شود در اينجا برخي تعاريف خرافه آورده مي
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  : در تعريف خرافه چنين نگاشته است1لغتنامه آكسفورد) 1
اعتقاد به رويدادهاي استثنايي و نادر كه علم و عقـل قـادر بـه تبيـين       

  . آنها نباشد
 تعاريفي از گوستاو جاهودا ) 2

گونـه    ت را ايـن   دانـد خرافـا     جاهودا، ابتدا در تعريفي كه آن را خام مي        
هـر نـوع عقيـده نـامعقول و         «: خرافـه عبـارت اسـت از      : كنـد   تعريف مـي  

، وي اين نحوه از تعريف خرافه را بيـشتر يـك برچـسب منفـي                »اساس  بي
» جـاهودا «. زننـد   هـاي مخـالف مـي       داند كه اشخاص آن را بر انديـشه         مي

هر نوع عقيده يـا عمـل       «: كند  تعريف ديگري از خرافات را چنين ذكر مي       
: وي معتقـد اسـت    . كنـد   اما اين رويكرد را نيـز نقـد مـي         . »ديني نامعقول 

كنـد كـه      اشكال اساسي اين نوع تعريف اين است كه چه كسي تعيين مي           
بـه ويـژه، ديـن يكـي از         . يك عقيده بخصوص نامعقول و يا معقـول اسـت         

  . )3-10 صص –جاهودا (شود  ديدگاه آن يكي خرافات محسوب مي
  :  خرافات آمده است در تعريف ديگر از)3

وحـشت غيـر منطقـي يـا تـرس از يـك چيـز               «خرافات عبارتـست از     
ناشناخته، مرموز و خيالي، يك عقيده، ترديد يا عادت و امثال آن كه پايه              

زيـرا  ؛  داند  جاهودا اين تعريف را نزديك به واقع مي       . آن ترس و جهل است    
ي اصـلي  هـا  كنـد و ايـن يكـي از ويژگـي     به يك عنصر هيجاني اشاره مـي      

از نظر جـاهودا باورهـاي خرافـي بـه صـورت تنگـاتنگي بـا                . خرافات است 
همچنـين خرافـات، اصـطالحي      . باورهاي ديني در هم تنيده شـده اسـت        

                                                                                                        
1. Superstition: The belief that particular events happen in away that cannot be 
explained by reason or science . 
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عالوه بر آن هيچ وسيله عينـي بـراي         . نسبي و مقيد به زمان و مكان است       
  . تمييز خرافات از ديگر انواع باورها و اعمال در اختيار نداريم

  ت خرافه با برخي مفاهيم نزديك به آنتفاو -3

   خرافه به مثابه امر كاذب-1-3
امـاهر امركـاذبي، خرافـه      . توان كاذب تلقي كـرد      هر باور خرافي را مي    

بنـابراين، در   .  كاذب است    خرافه چيزي بيشتر از گزاره    . شود  محسوب نمي 
عين اينكه امر كاذب و امر خرافه در همـسايگي يكديگرنـد، امـا هـر امـر                  

هاي زير به تفكيك امر كاذب و امر خرافـه        مثال. اذبي الزاماً خرافه نيست   ك
  : پردازد مي

اگر شخصي باور داشته باشد كه زمين كروي شـكل نيـست            : مثال اول 
گـراد بـه جـوش         درجه سانتي  200بلكه شكل يك مربع است و يا آب در          

  . . . آيد و يا مثلث داراي چهار ضلع است و مي
 است اگر شخصي باور داشته باشد جنـگ جهـاني       همچنين: مثال دوم 
 ميالدي رخ داده اسـت و يـا انقـالب روسـيه، انقـالب               1900اول در سال    

  . داران بوده است و يا برخي ديگر عناصر تاريخي را انكار نمايد سرمايه
اگر شخصي بديهيات و مسلمات عقلي را انكار نمايـد، آنهـا         : مثال سوم 

  . . . تر است و گويد جزء از كل بزرگرا تغيير دهد مانند اينكه ب
شـود كـه گـروه        گونه داوري مي    گانه فوق، اين    در سنجش ادعاهاي سه   

هاي تجربي صادق در اختيار   غير علمي دارند و يافته اول دست كم انديشه
توان به حقايق علمي تكيـه كـرد و           در مقابل اين گروه از باورها مي      . ندارند

 تجربـي اسـتفاده     – زبان علم و شـواهد علمـي         در محاجه با اين باورها، از     
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اما داوري نهايي درباره گروه دوم از معتقدين، اين است كه نسبت به             . كرد
امـا شخـصي كـه      . اطالع هستند   وقايع و حقايق تاريخي كم اطالع و يا بي        

نمايد كه اعتدال و سالمت عقلي       كند، چنين مي    بديهيات عقلي را انكار مي    
 دچار نقصان و كاستي شـده اسـت و لـذا در فهـم و                اش  شناختي  و يا روان  

  . ادراك بديهيات دچار اختالل گشته است
گانـه ذكـر شـده را        هاي سه   شعور عرفي و باور عمومي، هر يك از گروه        

دانـد كـه ايـن باورهـا، كـاذب و             گرچـه مـي   . كند  انديشي تلقي نمي    خرافه
طابق بـا واقـع   امر كاذب دقيقاً به معناي اين است كه م     (غيرواقعي هستند   

تـوان بـه      اما مهم اين است كه هر يـك از باورهـاي كـاذب را مـي               ) نباشد
هاي عملي، تاريخي و منطقي به محك صـدق و كـذب گذاشـت تـا                  شيوه

هـا قابليـت      بـه عبـارتي ديگـر ايـن دسـته از گـزاره            . شودكذبشان آشكار   
ي را هاي خراف اما گزاره. گري را دارند پذيري، ارزيابي شدن و سنجش ابطال

توان سنجش كرد و لذا       اساساً نمي ) چنان كه فالسفه تحليلي معقتدند     آن(
به عنـوان مثـال اگـر شخـصي     . شوند  ها از امور كاذب متمايز مي       اين گزاره 

معتقد باشد كه كره زمين برروي شاخ گاوي نهاده شده اسـت و هـر گـاه،                 
ا از  شـود و يـا نيروهـاي مرمـوز و ناپيـد              موجب زلزله مي   كندگاو، حركت   

اند، آنگاه بـا يـك    جهاني ديگر فالن جنگ را به نفع فالن كشور تمام كرده  
 . شويم امر خرافي روبرو مي

   تحريفـخرافه  -2-3
. اي تحريـف نيـست      امـا هـر امـر خرافـه       . خرافه متضمن تحريف است   

تحريف منحرف كردن و كج كردن يك چيـز از مـسير و مجـراي اصـلي                 «
ظي و قـالبي و پيكـري، ديگـر معنـوي و            لف: تحريف بر دو نوع است    . است
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، شـهيد مطهـري تحريـف را از سـوي دو گـروه              )251مطهـري،   ("روحي  
جهـل دوسـتان و عـداوت دشـمنان، باعـث           . دانـد   دوستان و دشمنان مي   

تحريـف بـسيار مـستعد      . شـود  تحريف در يك انديشه و يا يـك بـاور مـي           
ه و تاريخ، به     انديش  ها در حوزه    زيرا برخي از تحريف   ؛  گسترش خرافه است  
اگر تحريف مستلزم دستكاري و تغييـر در امـر          . شود  امر كاذب منتهي مي   

واقع باشد به نحوي كه به عدم مطابقت با واقعيت برسـد، آنگـاه تحريـف،                
 زيرا پرواي انطباق با آنچه واقعاً اتفاق؛ دهد معناي سخن و ادعاي كذب مي

 ذكر برخي از تحريفات به عنوان نمونه شهيد مطهري از     .  است ندارد  افتاده
  ): 255مطهري، (عاشورا بر مبناي دو نوع تحريف اشاراتي دارد 

  . نيز آمده ا ست» كافي«داستان شير و فضه كه متأسفانه در  .1
 . داستان معروف قاسم كه ظاهراً خيلي مستحدث است .2
اي از خـون امـام        داستان دختر يهودي كه افليج بود و قطـره         .3

 . يد و بهبود يافتحسين توسط مرغ به بدنش چك
گرفت و  داستان طفلي از ابي عبداهللا كه در شام بهانه پدر مي           .4

 . سر پدر را آوردند و همانجا وفات كرد
تـوان بـه حـس     شـود مـي   از داليل تحريف كه به خرافـات منجـر مـي         

انديشي بدون منطق     توهم. سازي خيالي اشاره كرد     سازي و قهرمان    اسطوره
پيچـد    هاي صادق را چنان در هم مـي          و گزاره  گرايي شديد، وقايع    و عاطفه 

  . كه از درون آن جز خرافات بيرون نخواهد آمد

  ضرورت و اهميت -4
پردازيم؟ خرافه پژوهي چه اهميتـي دارد و ضـرورت            چرا به خرافه مي   

شـود؟ آيـا صـرفا، داليـل عواقـب            پرداختن به اين پديده از كجا ناشي مي       
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كند؟   ما را به خرافه پژوهي وادار مي      رفتاري منفي منتج از خرافه است كه        
 انديشه و ساحت فردي و       حوزهدرآيا توجه به كاركردها و پايداري خرافات        

اجتماعي و عيني جامعه است كه ما را ملزم به سنجش باورها و دقـت در                
  كند؟  حقايق مي

هايي كـه بـه چرايـي و ضـرورت خرافـه پژوهـي داده                 پاسخ به پرسش  
ابل انقسام است و البته هر يك از ايـن رويكردهـا            شود، به چند گونه ق      مي

  . داراي درجاتي از اهميت هستند
. توان از رويكرد توجه به پيامـدها، اسـتخراج كـرد             پاسخ اول را مي    -1

) العلـل   اگر نگوييم يگانـه علـت يـا علـت         (ترين علت     بزرگ«دراين رويكرد   
و چـه در    هاي زندگي بشر، چـه در سـاحت فـردي             ها و نابساماني    بساماني

آدميان همواره بيشتر قرباني جهل و      . . . . . ساحت جمعي، باورهاي اوست   
فهم و درك وضعيتي كه در آن قـرار داريـم           ) 14ملكيان،  . (»اند  خطا بوده 

نيازمند شناخت حقيقت و تمايز بين باورهاي حقيقي از باورهـاي خرافـي             
رح پژوهـي در حـوزه شـناخت مطـ          بنابراين اولـين ضـرورت خرافـه      . است
  . شود مي

پژوهي، از حوزه هنجاري و چه بايد كردهـا بـه              ضرورت دوم خرافه   -2
بدون فهم دقيق علل شرايط نامطلوب، راه حلي كارآمـد بـه            . آيد  دست مي 

مقتضي آن است كه بيشترين اهتمـام       «بنابراين  . ذهن خطور نخواهد كرد   
دلسوختگان بشر و مصلحان اجتماعي مـصروف تعلـيم و تـرويج و اشـاعه               

تر و پيرايش اذهان و نفوس آدميان از همه مصاديق جهل             باورهاي درست 
شـناخت باورهـاي خرافـي و علـت آن، از آن            ). 14پيشين،  (» و خطا شود  

هـاي اصـلي و       جهت مهم است كه توجه ما را بـه سـمت و سـوي مـسئله               
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 تحليل و پيراستن باورهـاي      –تجزيه  بنابر اين   . كند  زيربنايي راهنمايي مي  
  . ناپذير است خرافات ضرورتي اجتنابعمومي از 

اساسي استوار     بنيان توسعه و ترقي بر علوم دقيقه و رد باورهاي بي           -3
توسعه . كند  اي براي فرهنگ فراهم مي      هاي سست و شكننده     است كه پايه  

 جامعـه بـه سـمت       ؛ به نحوي كـه    با فرهنگ خرافي در تضاد و تغاير است       
علمـي بـه جـاي اعتقـادات غيـر          توسعه نخواهد رفت مگر آنكه عقالنيـت        

اين سخن، بدان معنا است كه اصالح اجتمـاعي در          . عقالني برگزيده شوند  
 توسـعه   يگرو اصالح باورها و معتقداتي است كه به مثابـه موانـع فرهنگـ             

. خرافات نيز با انحطاط فرهنگـي ارتبـاطي دقيـق دارد          . شوند  محسوب مي 
بـراي شـناخت    حجم و گستره خرافات نـشان دهنـده و شـاخص مهمـي              

 فرهنـگ عقـيم در       گسترش خرافه، نه تنها نـشانه     . انحطاط فرهنگي است  
 جهان شناسـي و روبـرو شـدن بـا           –شناسي    هاي هستي   مواجهه با مسئله  

انديشي و باورهاي     ت، بلكه خرافات به نوبه خود، علم      هاي زندگي اس    مسئله
 سـامان  )در حـوزه نظـر  (انديـشي    خرافه. كند  عقالني را با چالش روبرو مي     

) در حـوزه عمـل و رفتـار   (كند و اعمـال خرافـي    عقلي را دچار مشكل مي  
هـا و آفـات    سامان و ساختار زندگي فردي و اجتماعي را بـه انـواع آسـيب           

  . نمايد آلوده مي
  وظيفـه . آيـد   عقالني آدمي به دسـت مـي     ضرورت چهارم از وظيفه    -4

: تقـد بـود   ارسـطو مع  . طلبي و گام نهادن به سـوي سـعادت اسـت            حقيقت
سعادت كامل، همان فعاليت نظـري و تأمـل در باورهـا و تقريـر حقيقـت                 

اي كه هـر قـدر        به گونه ؛  بنابراين سعادت بسته به بسط تأمل است      ". است
استعداد تأمل كردن بيشتر باشد، به همان نسبت سعادت بيـشتر خواهـد             

ا زيـر ؛  بلكه بنابر اساس خود تأمل اسـت      . بود و اين سعادت بالعرض نيست     
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در اين  . )235طاليس،   ("چنين سعادتي في حد ذاته ارزش عظيمي است       
رويكرد، معرفت، فضيلت است نه تنها از آن جهت كه به زنـدگي مطلـوب               

نفـسه،    فـي   انجامد، بلكه حيات عقالنـي و جـستجوي حقيقـت،             انساني مي 
 صحيح داشتن و كـاوش بـراي          انديشه  به ديگر سخن، دغدغه   . هدف است 

ي ف به حقيقت، نقش ابزاري ندارند بلكـه فـارغ از پيامـدها            باورهاي معطو 
پژوهـي، در     از ايـن منظـر، خرافـه      . ، امري عقالني و انساني است     آن باورها 

 . مندانه نقش مهم و اساسي دارد برپايي حيات عقالني و زندگي فضيلت
اي متفـاوت بـه خرافـات و          هر يك از رويكردهاي چهارگانـه بـه گونـه         

و » اخـالقِ بـاور   «براي اين رويكردها    . كنند  س توجه مي  اسا  هاي بي   انديشه
عالوه . اهميت بااليي دارد) به معناي تناسب دليل با مدعا(عقالنيتِ نظري 

تنگي با هـم     معرفت شناسانه رابطه تنگا    تماعي با دغدغه   اج بر آن، اصالح  
 . دارند

  شناسي  روش-5
.  شـده اسـت    اي و تـاريخي اسـتفاده       در اين پژوهش، از شيوه كتابخانه     

. شناسـي خرافـات و پيامـدهاي ناشـي از آن اسـت      اهتمام اصلي بـر علـت    
همچنين سعي شده است با روش تبييني و پديدارشناسـانه بـه تحليـل و               

درايـن روش، بـر بعــد كيفـي و ذهنـي پديــده و     . تفـسير خرافـه بپــردازد  
  . شود هاي آن تأكيد مي پيچيدگي
هـاي    ري بـين سـاحت    دهي پژوهش حاضر بر مبنـاي تمايزگـذا         سامان

شناسي و طرح خرافه در هر يـك از           شناسي، فلسفه و روان     مختلف جامعه   
پژوهي، سه رويكرد و      به عبارت ديگر طرح خرافه    . ها استوار است    اين حوزه 

: سه منظر اصلي را در تحليل و تبيين خرافه برگزيده است و معتقد اسـت              
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ه خرافه و چگونگي  شناسي و صدق و كذب باورها ب        فلسفه در حوزه معرفت   
هاي اجتماعي و پيامدها      شناسي به علت    جامعه. شود  اين باورها نزديك مي   

شناسـي علـل    پـردازد، و همچنـين روان      و كاركردهاي اجتماعي خرافه مي    
شناختي پذيرش خرافات و نتايج ناشي از آن را در ساحت روان آدمي    روان

  .دهد مورد مطالعه قرار مي
  





  :فصل دوم
  پهنه تاريخخرافات در 





  مقدمه
 خـود     سپيده دم تاريخ، بشر ابتدايي هنگامي كه در زندگي روزمـره           در

شـد، و     با انواع وقايع، رويدادها و حوادث طبيعي و غيرطبيعـي روبـرو مـي             
  هاي بزرگي كه در هر فصل و يـا هـر سـال در پهنـه                 آنگاه كه با دگرگوني   

هـا   با مشكالت، رنج و هم چنين، وقتي كه     شد داد، مواجه مي    گيتي رخ مي  
كرد، همواره به سمت و سوي       و مشقات تمام نشدني دست و پنجه نرم مي        

از . شـد   آفرين كشيده مـي     هاي وسيع و شگفت     تأمل در علل اين دگرگوني    
هـاي بزرگـي بـود كـه      ها و سختي سوي ديگر، در پي حل و فصل مصيبت       

 دو موضـوع    بنـابراين بـراي بـدويان     . داد  شان را تحت تأثير قرار مي       زندگي
  بسيار پراهميت بود، 

  . فهم وقايع و داليل رخ دادهاي تلخ و شيرين: الف
آور و خالصـي از       هـاي رنـج     بـست   هاي برون رفـت از بـن        يافتن راه : ب

  . ي آزاردهندهها ها و سختي مصيبت
جهل نسبت به علل وقايع و حوادث و عدم توانـايي در بـرون رفـت از                 

هـاي ناصـواب و       و بـسط انـواع انديـشه      آنان، بستر مناسـبي بـراي توليـد         
ايـن خرافـات و موهومـات       . موهوماتي شد كه در طول تاريخ تداوم يافـت        

دست كم دو كاركرد تاريخي را بر دوش داشتند، اوالً؛ شرايط و حوادث را              
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كـرد تـا بـا        كرد و ثانياً، به آنان كمك مـي         براي آدمي، تبيين و تفسير مي     
انسان در  ". نهاد  هايي را در اختيار آنان مي        حل  وقايع تلخ روبرو شوند و راه     

 دفـع بـالي       بايـد تـصور كـرده باشـد كـه وسـيله            اي از رشد ظاهراً     مرحله
تواند با فن جادو، تغيير فصل را شتاب          تهديدگر، در دست خود اوست، مي     

بنابراين مراسمي ساخت و جادويي بكار بـرد تـا بـاران            . كند ندبخشد يا كُ  
 "هـا بـه بـار آينـد          حيوانات زاد و ولد كننـد و ميـوه         ببارد، خورشيد بتابد،  

هـيچ تمـدني از لحـاظ اوهـام و          : ويل دورانت، معتقد است   . )357: فريرز(
هر حادثـه ـ از والدت غيرطبيعـي    ". رسد خرافات به پاي تمدن بابلي نمي

العـاده،   گرفته تا اشكال مختلف مرگ ـ را كاهنان با تعبيرات سحري فـوق  
هـاي آب رودخانـه و اشـكال          حركـت . دادنـد   ل قرار مي  مورد تفسير و تاوي   

ها و كارهاي غيرعـادي انـسان و جـانوران همـه              مختلف ستارگان و خواب   
از آينـده   گـويي     بينـي و پـيش       پـيش  در كه كارشناسان را     ندچيزهايي بود 

در بنيـان  : وي معتقد است. )87 ـ  1ويل دورانت ـ جلد   ("ردندك ميياري 
پرسـتي و     جديد و قديم، دريايي از سحر و خرافه       هاي     تمدن  و شالوده همه  

 مراحـل   موهومـات در همـه    . جادوگري جريان داشته و هنوز جريـان دارد       
ــدون انــدك تغييــري، دوام آورده اســت  ــان كمــي ". تمــدني، ب تنهــا ادي

: فريـزر  ("اند خود را به كلي از پاي بنـد كهـن جـادو رهـا سـازند                  توانسته
در (ي انـسان بـدوي را، باورهـاي خرافـي            تمام ساختار زندگ   تقريباً. )358
  زيـرا تجربـه   ؛  گرفته بـود  ) در عمل (و انجام مناسك و مراسم موهوم       ) نظر

، وقايع طبيعي، خسوف ـ كسوف سـيل،   آن ترس از با مرگ ومواجه شدن 
آفـرين، نيازمنـد توجيـه و تفـسير           هاي كشنده و رنج     و بيماري . . . زلزله، و 

 ، جادوگري و انجام مناسك مختلـف، تقريبـاً      گري  رو، افسون   از اين . كرد مي
هاي روزمره و در زندگي اجتماعي آنان نقش بزرگـي ايفـا               فعاليت  در همه 
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اي كـه     شود، بوته   آفتي كه از رشد محصول مانع مي      "نزد بدويان،   . كرد  مي
شود، زني كه قهر كرده و نسبت بـه           بدون دليل از طريق حيله پژمرده مي      

در . همـه و همـه ناشـي از افـسون اسـت     . . . دشو  رغبت مي   شوهر خود بي  
حقيقت هر شكست يا هر نوع مصيبت كه در هر زمان و در ارتباط بـا هـر         

شـود، احتمـاال از افـسون      هاي متعدد زندگي عايد كسي مي       يك از فعاليت  
  . )3: موريس ("ناشي شده است

باورهاي خرافي را تبار شناسـي كنـيم، و ردپـاي تـاريخي آنـان را در                 
 و ردپـاي   يم، نـشانه كني از اعتقادات و باورهاي برجاي مانده بررسي  انبوه

دوگونـه  . اكثريت آنها در دوگونـه مـذهب ابتـدايي قابـل شناسـايي اسـت              
 عميق قرار داده اسـت و بـه مثابـه            مذهبي كه دوركيم آنها را مورد مداقه      

دو مـذهب مـورد نظـر عبـارت         . شناسد  صور ابتدايي حيات ديني بشر مي     
هيچ نظام دينـي،    "،  از نظر دوركيم   2گرايي   و جان  1طبيعت گرايي : است از 

چه قديم، چه جديد نيست كـه بـا دو گونـه مـذهب در اشـكال مختلـف                   
گرايي، مذهبي است كه خود       طبيعت. )64: دوركيم ("اختالط نيافته باشد  

سـتارگان و آسـمان و هـم        ،  رودهـا ،  هاي طبيعي چـون بادهـا       را در پديده  
. كنـد  هـا خـود را بيـان مـي     ات و حتي تختـه سـنگ  حيوان،  چنين گياهان 

ها،   ها، جن   مذهب ديگر، موجودات روحاني را مدنظر دارد، مثل ارواح، روان         
شـعور شـبيه انـسان،        هاي معروف، عوامل جانـدار و ذي        النوع  شياطين، رب 

لكن متمايز از او كه توسط ماهيت قدرتشان و به خصوص بـا خـصوصيت               
گذارنـد و معمـوالً بـراي         ساني بـر حـواس نمـي      اي كه دارند تأثير يكـ       ويژه

                                                                                                        
1. Naturalism 
2. Animism 
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ميـسم نـام دارد       ايـن مـذاهب ارواح، آنـي      . باشـند   ها قابل رؤيت نمي     انسان
  ). 64: همان(

ميسم يعني باور به اينكه سراسر        آني: د است تقمع) شناس  مردم(تايلور  
عالم طبيعت پر است از ارواح كه عالم را احاطه كرده است، و بلكه دسـت                

تمـام  "ه موجودات عالم دارند و اين به معناي آن اسـت كـه              تصرف بر هم  
موجودات، اعم از متحرك يا ساكن، مرده يا زنده، داراي روحي هستند كه             

ت و خاصه افراد و انسان هر يك روحي دارند          سدرون آنها مخفي و مستورا    
نزد ). 19: ناس ("شود  كه در هنگام خواب و رؤيا از بدن او موقتاً خارج مي           

ابتدايي، ارواحي كه محاط بر موجـودات اسـت، داراي احـساسات و             انسان  
ارواحـي پـر    . ند و هم چنـين صـاحب قـصد و اراده هـستند             هست عواطف

هـاي طـوالني را       توانند در كمترين زمان و فرصت، مـسافت         تحرك كه مي  
به علت مرگ كه مفارقت روح  -ارواح جدا شده از هر ارگانيسم . طي كنند

 بر ارواح افـزوده  شوند، و به اين صورت دائماً ا رها مي   در فض  - از بدن است  
آنان نه تنها واجد عواطف و احساساتي نـسبت بـه ايـن جهـان و                . شود مي

احساساتي كه نسبت به ؛ زندگان هستند، بلكه نيازها و عالئق انساني دارند      
شود به آنان ياري رسانند و يا اگـر عاطفـه منفـي               باعث مي ،  زندگان دارند 

ــه  ــد ب ــد دارن ــان بپردازن ــت و آزار آن ــياليت  .  اذي ــاف و س ــا انعط ارواح ب
نظمي شـده،     كنند و موجب هر نوع بي       ها نفوذ مي    در بدن "شان،    العاده  فوق

بـه همـين    . ندشـو  يا اين كه برعكس باعث افزايش شور و نشاط آنهـا مـي            
اي كه در زندگي، اندكي از روال معمول متفاوت باشد            دليل هرگونه حادثه  

آن گـاه كـه روحـي نيكـو در          . )68: دوركيم ("شود  سبت داده مي  به آنها ن  
يابـد و   افـزايش مـي  اش   رسوخ كند، نوعي فرحناكي و شور زنـدگي          يفرد

. شـود   هرگاه روحي خبيث نفوذ كنـد، فـرد دچـار جنـون و ديـوانگي مـي                
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بختـي و بـدبختي، سـالمتي و يـا            بنابراين سعادت و خوشبختي و يا نگون      
 ارواحي است كه پيرامـون زنـدگان را تـشكيل            هبيماري، ساخته و پرداخت   

. گـذاري شـود     هايي پايـه    چنين باوري باعث شد تا مناسك و آئين       . اند  داده
رسـاندن بـه آنهـا        هاي نيكو و ياري     هايي براي خرسند كردن روح      اوالً آئين 

د تـا راه نفـوذ و اثرگـذاري ارواح          شهايي خلق     ها و شيوه    ابداع شد، و آئين   
   و سـحر از جملـه      وجـاد . يـد و بـا آنـان مبـارزه نماينـد          خبيث را سـد نما    

. گرفتند  هايي بوده كه بدويان براي رسيدن به مقصود خود به كار مي             آئين
 دميدن و تكرار بعضي كلمات يـا    تواند به وسيله     سحر كاري است كه مي     "

العاده عظيم جهان را بـه نفـع خـود قبـضه              انجام بعضي اعمال، قواي فوق    
: دشـ   سحر در سه اسلوب و سه شيوه به كار گرفته مـي           . )15: ناس ("كند

تـيش، يعنـي اسـتفاده و كمـك از          ي ف به اعتقاد.  است 1شيزم نخست، فيتي 
بـه عبـارتي ديگـر      . جـان وجـود دارد      هاي ناپيدايي كه در اشياء بـي        قدرت

فيتيش، نيروي بزرگ و مخفي است كه براي يابنده و دوستانش سـودمند             
 آبي،   به عنوان مثال درون مهره    . بخش است   يانو براي دشمنانش مضر و ز     

توان از چشم بـد       مي،  آناز  قدرتي نهفته است كه از طريق آن و با استفاده         
هـم چنـين در نعـل       .  ديگران در امـان بـود       ديگران و يا نظرهاي دشمنانه    
تـوان بـه خوشـبختي         از او، مـي    عا نت استبا  اسب، نيرويي نهفته است كه      

گرفتند  تيش بودند، مورد احترام و اكرام قرار مييد فاشيايي كه واج. رسيد
به اين صورت آنان رابه خـدمت خـود         . گرديد  و هدايايي به آنها تقديم مي     

 دلخـواه خـود      به نتيجـه  ،  اما اگر پس از دعا و تضرع و بخشش        . گرفتند  مي
شدند كه روح مخفـي از آن فتـيش خـارج             رسيدند آن گاه معتقد مي      نمي

                                                                                                        
1. Fetishism 
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تـيش را نـزد     يدر آن صورت بايـد ف     ". خورد  ه درد نمي  شده است و ديگر ب    
 مخفي پر كند و قدرت جديـدي         ساحر يا كاهن ببرد تا آن را دوباره از قوه         

  . )ناس: 15 ("براي انجام حوايج به او بدهد
دومين روش سحرآميز، شمنيزم بود، و مقصود از آن تصرف در قـواي             

كه خود داراي » شمن«در اين گونه از سحر، يك نفر . روحي و غيبي است
گـذارد كـه      اي تـأثير مـي      قدرت غيبي است، در بدن انسان ديگر به گونـه         

افسون كردن كسي به    . تواند روحي را از بدن او خارج و يا داخل نمايد            مي
توانست روح خبيـث و شـيطاني را وارد در            گرفت كه مي    اي انجام مي    گونه

.  كالبد مردم بيـرون برانـد  گيري آنها را از جسم كسي نمايد و يا از راه جن  
كنـد    را چنـين ذكـر مـي      » شمن«ي عمل يك      اي از نحوه    جان ناس نمونه  

  : )16: اسن(
 سـيه پـا وقتـي        جادو پزشك يكي از قبايل سرخ پوست آمريكا، به نام قبيله          

تـرين    داشت، خـود را بـه مـضحك         اين هنر را در مورد يك بيمار معمول مي        
اي از پوسـت خـرس زرد    تنه  نيم: ه بود گنجد در آورد    پوششي كه به ذهن مي    

 جادوگر را فـرا گرفتـه    پوشيده بود كه پوست سر آن به عنوان ماسكي چهره         
بود، بر روي آن نيز پوست انواع درندگان را به خود آويخته بوده تا مظهـري                

عالوه بر اين پوست، افعـي و       . گر كند   اي وحشي را جلوه     از يك جادوگر قبيله   
هـاي انـواع پرنـدگان و          صدف حلـزون و منقـار و دم        وزغ و موش صحرايي و    

هاي گوزن و بزكوهي و ـ كوتاه سخن ـ بال و دنبال وسايل و دم و شـاخ     سم
. اي را زيـب پيكـر كـرده بـود     و سم هر پرنده و چرنده و خزنده و شنا كننده        

اي نـاموزون و جـست و خيزهـاي           آنگاه عصاي جادوگري بر دسـت بـا نعـره         
هـاي مهيـب، و دنـدان         هـاي ترسـناك و غـرش        رناسعجيب و رماننده، و خ    

  . زد كه بدن بيمار را ترك كند آسا، بر روح شرير نهيب مي هاي خرس قروچه
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سحر عوامانه، روش سومي بود كه نزد تمام قبايـل معمـول و مرسـوم               
هاي بسيار ساده، قصد داشتند از نفوذ تأثير منفـي ارواح             آنان با شيوه  . بود

يـا گنـاه    ( به عنوان مثـال بـا انجـام سـحر تبـرا              .خبيث جلوگيري نمايند  
آئـين بيـزاري از     . كردند  روي را حل مي     هاي پيش   ، مشكالت و رنج   )بيزاري

كه تمامي افراد با تشكيل يك تجمع، گناهـان  است گناه به اين گونه بوده     
. كشتند  كردند و سپس آن حيوان را مي        خود را به يك جانوري منتقل مي      

  . ها بود  اين آئين ن انسان از نمونهرقص غله و قرباني كرد
باور و اعتقاد به مظاهر طبيعت و حتي پرستش آنان دست كم از سـه               

بـه عبـارتي ديگـردر واكـاوي پرسـتش طبيعـت و             . گرفت  عامل نشأت مي  
  : يافت توان دست مظاهر آن، به سه علت و دليل مي

زيـرا معتقـد    ؛  شـود   هر چه در زمين و آسمان است پرستيده مـي         : الف
بودند تمامي موجودات زميني و آسماني داراي روحي هستند و آدمي بايد      
همواره ارواح موجودات را به خدمت خود در آورد و يا بـا انجـام مراسـم و                 

  . هايي، از گزند و آفات آنان در امان باشد آئين
زيـرا  ؛  پرسـتيدند   هاي بدوي عـين مـاده و جـسم را مـي             گاه انسان : ب

 فعـال را     محتـواي ايـن قـوه     .  زنده و فعال هستند     اشياء  معتقد بودند همه  
  .  اين نوع پرستش است بت پرستي از نمونه. ناميد» مانا«توان  مي

شوند، از آن جهت كـه        و برخي اوقات اشياء، مورد پرستش واقع مي       : ج
بـه  . شـوند  اين اشياء نماينده رمزي يك امر حقيقي ديگري محـسوب مـي           

 آن    آن چـه عيـان اسـت نماينـده         ديگر سخن، اصل اشياء مخفي اسـت و       
پرستي و يا عبادت نباتات و درختان،  پرستي، گياه سنگ.  ناپيدا است پديده

ي يهـا   گرايـي    طبيعت  حيوانات و يا پرستش خاك، باد، آب و آتش از جمله          
تـر،    هـاي ظريـف    هايي از آنها كـم و بـيش در صـورت            بوده است كه بخش   
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نهـيم و     نام خرافات مي  برآنها  كنون  باورهايي كه ا  . تاكنون باقي مانده است   
   ديرينـه   دهـد، سـابقه     هايي كه رنگ و بوي خرافات مـي         يا مناسك و آئين   

گرچه با گذشت ايام طوالني، تغييراتـي بـر آنهـا وارد شـده       . تاريخي دارند 
هـا، نتوانـسته اسـت آنـان را بـه دسـت               هـا و هـزاره      اما گذشت قرن  . است

. به جاي مانده، اعمال جادوگرانه است     هاي    يكي از شيوه  . فراموشي بسپارد 
 فعـال و     جادو كه روشي براي تسلط بر ارواح پيرامون و يا به كارگيري قوه            

شود، كم و بيش ادامه حيات داده اسـت و در          تأثيرگذار اشياء محسوب مي   
 قابـل رؤيـت     - و البته نحوه كم رنگ آن      -هاي شرق و غرب       ميان فرهنگ 

اگـر  ": طالعه و بررسي جادو، معتقـد اسـت       در م ) شناس  مردم (رفريز. است
اويم، احتماالً خواهيم ديد كـه بـه        بكاصول تفكري را كه مبناي جادوست       

سازد،   نخست اينكه هر چيزي همانند خود را مي       . شود  دو بخش تجزيه مي   
هر معلولي شبيه علت خود است و دوم اينكه چيزهايي كه زماني بـا هـم                 

. كننـد   جسمي، از دور بر هم اثر مي      تماس داشتند، پس از قطع آن تماس        
توان قانون شباهت و دومي را قانون تماس با سرايت ناميد             اصل اول را مي   

تــوان دو گونــه  آنگــاه براســاس دو اصــل پــيش گفتــه، مــي. )78: فريــزر(
توان هر معلول دلبخواهي را فقط با تقليد          اول آن كه مي   . كردگيري    نتيجه

آيد كه براي يك شئي مادي   بدست ميآن ايجاد كرد و از اصل دوم چنين
هر اتفاقي بيفتد اثري مشابه روي شخصي كه زماني با آن شئي در تماس              

فريزر بر مبنـاي دو اصـل شـباهت و سـرايت، دو             . بوده است، خواهد افتاد   
 جادوي هوميوپاتيك يـا تقليـدي،   اوالً. كند گونه جادوگري را استخراج مي   

انيـاً جـادوي مـسري، كـه بـر قـانون            كه بر قانون شباهت مبتني است و ث       
جادوي هوميوپاتيك اين تصور غلط را دارد ". تماس يا سرايت استوار است



 43/ هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش

 

انـد    كه چيزهايي كه زماني با هم تماس داشتند، همواره با هـم در تمـاس              
  . كند هايي از دو نوع جادو، نحوه عمل آنها را روش مي مثال. )88: همان(

كه با نقش كـردن تـصوير كـسي بـر     بوميان آمريكاي شمالي معتقدند     
ماسه، خاكستر يا خاك يا چيزي را به جاي بدن او فرض كردن و سپس با 

اش كردن، يا هر جور آسيب زدن، شخص مورد نظر        چوبي نوك تيز سوراخ   
خواهـد بـه كـسي        جيب واي، مـي   ا وقتي بومي    مثالً. بيند  آسيب مشابه مي  

 سوزني در سر يا قلبش      سازد و   صدمه زند، صورت چوبين كوچكي از او مي       
كند و معتقد اسـت كـه بـا فـرو رفـتن               كند يا تيري در آن فرو مي        فرو مي 

سوزن يا تير بـه تـن و صـورت چـوبين دشـمن، او در همـان لحظـه درد                     
اما اگر بخواهد دشـمن را      . كند  شديدي در همان جاي بدنش احساس مي      

اد جـادويي   كند و در همان حال اور       سوزاند يا دفن مي     آدمك را مي  ،  بكشد
  . يك جادوي ماالكايي از اين نوع چنين است. . . . خواند مي

چيزهايي چون خرده ناخن، مو، ابرو، آب دهان قرباني موردنظرتـان را            
 بخشي از بـدن او باشـد برداريـد، و سـپس بـا مـوم كنـدويي                    كه نماينده 

آدمك را هر شب بـه مـدت هفـت          . متروك به آدمك شبيه وي بچسبانيد     
مـوم نيـست كـه      : د و آهـسته بـسوزانيد و بگوييـد        يـ ه بگير شب روي شعل  

پـس از شـب   . نمزاسـو  ، جگر و قلب و طحال فالني است كه مي   زانمسو  مي
  . تان خواهد مرد هفتم آدمك را بسوزانيد دشمن

فهم نادرست قواعد و قوانين حـاكم بـر طبيعـت و رويـدادها و جاهـل       
ادو و بـسياري از     شـد تـا انـواع جـ         نسبت به علل طبيعي وقايع، باعث مـي       

جيمز فريزر بـا توضـيح ايـن كـه انـسان از             . اعمال جادوگرانه شكل بگيرد   
ترين ايام، در جستجوي قوانين عام و كشف قواعد حاكم بر طبيعت و  قديم
هـاي     بر آنها، بتواند نظـام پديـده        ها بوده است تا با شناخت و تسلط         پديده
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ول تاريخ براي كشف،    تالش آدمي در ط   . طبيعي را به نفع خود سوق دهد      
 بزرگ انجاميـد، ابتـدا بـه         شناخت و تسلط بر قوانين طبيعي به دو نتيجه        

فريـزر،  .  به علـم منتهـي شـد       جادو كه مبتني بر قواعد كاذب است و ثانياً        
بديهي و تقريبـاً توضـيح واضـحات      ": داند و معتقد است     جادو را كاذب مي   

زيرا اگر قرار بوده : م استاست كه بگوييم هر جادويي لزوماً دروغين و عقي
اگر فريزر،  . )117: فريزر ("درست و بارور باشد، ديگر نه جادو، كه علم بود         

بنيـان   -داند، اما ادوار تـايلور        مي»  علم  زاده  و خواهر حرام  «جادو را كاذب    
 عمـل    شـيوه :  بر خالف فريـزر معتقـد بـود        - شناسي اجتماعي   گذار مردم 

مرتكـب اشـتباهي    ،  جـادوگر "است، امـا    جادويي به وضوح عقلي و عملي       
مفـروض  ،  جـادوگر . شـود   شود كـه عـالم تجربـي، آن را مرتكـب نمـي              مي
گيرد كه نوعي ارتباط علّي ميان اشيايي كه براساس مشابهت و تقـارن               مي

 مناسبي كه تايلور در ايـن خـصوص    نمونه. اند، وجود دارد بندي شده   طبقه
 يوناني، حلقه يوناني، بيماري      يدهارائه كرده است، اين است كه بر طبق عق        

تفاوت ميان جادو و علم دين است كـه در يكـي،            . كند  يرقان را درمان مي   
ها، ارتباطي ذهني و نمادين است و در ديگري ارتبـاط             ارتباط ميان پديده  

 از طريق تجربي اثبـات      ي علي   ها عيني است و به عنوان رابطه        ميان پديده 
  . )140: موريس ("دشو مي

داوري . دانـد   هـا مـي     ور جادو را كاربرد نادرست ارتباط ميـان ايـده         تايل
هاي  تايلور و ديگران نسبت به خرافات اين است كه از آن جايي كه انساني            

دادند و نسبت به نظام علت و         ها را تشخيص نمي     بدوي ارتباط ميان پديده   
معلولي علم كافي نداشتند، و از سوي ديگر به دليل ترسي كـه از محـيط                

هـاي    پيرامونشان و به وقايع و حوادث طبيعي داشـتند، بـه سـمت كـنش              
تـرين ويژگـي      مهـم . شـدند   اي چون اعمال جادوگرانـه كـشيده مـي          خرافه
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باورهاي خرافي در طول تاريخ بر اين اعتقاد استوار است، كه گـويي همـه               
 ي و به واقع در پس اين باورها، ترتب زمـان        . مي گذارد چيز بر همه چيز اثر    

اي ممكن است     هم چنين، هر رويداد و پديده     . و شكسته شده است   مكاني  
بـه واقـع، جهـل و تـرس دو پايـه اصـلي              . با هر دليل و علتي پديدار شود      

جهل و ناآگاهي نسبت بـه وقـايع، رويـدادها و           . دنشو  خرافات محسوب مي  
افتد و ترس از پيامدها و نتايجي كه هـر يـك از ايـن                 وقايعي كه اتفاق مي   

اي مانند تولد يك انسان       چه بسا كه مردم يك شهر، حادثه      . ندوقايع داشت 
گرفتنـد و دسـت از كـار خـود      يا حيوان عجيب الخلقه را به فـال بـد مـي           

در ايـام نحـس     "كردنـد و      ايام را به سعد و نحس تقسيم مـي        . كشيدند  مي
دادند و به هيچ كار مهمي دسـت          كردند، محكمه تشكيل نمي     عروسي نمي 

ه يا لغزش مختصر، سبب انصراف آنان از كاري كه در           يك عطس . زدند  نمي
يك كـسوف و خـسوف جزيـي، حركـت لـشگرها را             . شد  پيش داشتند مي  

. )218: 2جلـد   ،  دورانـت  ("كرد   خاموش مي  متوقف و آتش جنگ را موقتاً     
ترين ويژگـي     شايد مهم . روح نبود   جان و بي    طبيعت، بي ،  براي انسان بدوي  

 ، اين بوده كه هر چه در اين جهان اسـت، اوالً           انديشه و باور انسان ابتدايي    
بنـابراين هـر رويـدادي داراي       . اسـت   واجد روح، زندگي، عمـل و واكـنش         

توان در امان بود و يـا         معنايي كه با كشف آن از شر آنها مي        . معنايي است 
هر چيزي معنـاي خاصـي دارد و   . دكرتوان استفاده     از نيرو و توان آنها مي     

كنيم، حامـل و گويـاي پيـامي           چيزي كه مشاهده مي    به عبارت ديگر، هر   
تواند پيامي در خـور       يك عطسه و يك اشتباه لفظي، مي      . براي انسان است  

خورشيد گرفتگي، ماه گرفتگي، طوفـان، زلزلـه،        . توجه با خود داشته باشد    
ديدن نا بهنگام يك دوست و يا دشمن و يا مواجه شدن با يك رويداد غير 

پيام و سخني هستند كه بايد به فهم و درك آنـان            منتظره، همگي حامل    
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هـا و     هـا از طريـق شـيوه        همچنـين بـا فهـم ايـن پديـده         . همت گماشـت  
 نگرش، جهان و هر  در اين نحوه. توان بر آنها اثر گذاشت   هايي مي   مكانيسم

دليل، و يا بـه نحـو تـصادفي در كنـار يكـديگر جمـع                 چه در آن است، بي    
. نيستند،  ها و موجودات اين عالم كرو كور        ديدهبه عبارت ديگر، پ   . اند  نشده

 زندگي آدميان حـساس هـستند و در مقابـل            بلكه نسبت به رفتار و شيوه     
محصول يك باغ در برابـر يـك گنـاه پژمـرده            . دهند  آنها واكنش نشان مي   

 ثانياً. ندشو شود و خورشيد و يا ماه در برابر رفتار آدميان خشمگين مي             مي
شـود، و حتـي غيـر محـسوسات، ماننـد            مشاهده مي آن چه در اين جهان      

توجهي به وقايع  بنابراين بي. ارواح نسبت به آدميان سوگيري عاطفي دارند
  . كند و رخدادها، موجبات رنجش آنها را فراهم مي

شوند و برخي ديگر به مثابـه         وستان فرد محسوب مي   دبرخي از ارواح،    
اي متقابل     پيرامون، رابطه  ارتباط اشخاص با ارواح   . كنند  دشمنان عمل مي  

مثـل  ،   كردن، صدقه دادن و برخي شعاير      ذراز سويي با ن   . و دو سويه است   
و متقابالً، ارواح، دوستان خـود را       . سازند  قرباني كردن، ارواح را خشنود مي     

رسانند و مانع بروز اتفاقات ناميمون براي آنها          در هنگام ناخوشي ياري مي    
 عميـق باورهـاي خرافـي وجـود دارد،           اليهخطاي بزرگي كه در     . شوند  مي

شود كه طبيعت  اين نگرش باعث مي .  است 1همان خطاي آنتروپومورفيسم  
انسان مĤبي طبيعت، يعنـي طبيعـت را        . با اوصاف يك انسان شناخته شود     

تـوان بـراي انـسان شـمرد، بـراي            چون خود دانستن و اوصافي را كه مـي        
ن از مـساعدت و احتـرام       همچنان كـه يـك انـسا      . طبيعت هم قايل شويم   

هم چنـين   . شود، طبيعت نيز اين چنين است       ديگران راضي و خشنود مي    

                                                                                                        
1. Anthropomorphism 
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دهـد،    كه يك انسان نسبت به رفتارهاي بد، واكنش خشمگينانه نشان مي          
ها خشم كند، و آدمـي       تواند بر انسان    طبيعت مي . طبيعت نيز چنين است   

شـد كـه      ت، باعث مـي   باورهايي از اين دس   . ها روبرو سازد    را با انواع سختي   
انساني را قرباني و اهـدا      . . . حتي براي فرو كاستن از خشم دريا، آسمان و        

  . نمايند تا از شر او در امان بمانند
هاي خـود     قوم پاوني هر سال، انساني را در بهار به هنگام كشت زمين           

.  ناهيد چنين فرماني داده اسـت       كردند و معتقد بودند كه ستاره       قرباني مي 
كردند كه قرباني نكردن، موجب نابودي كامـل محـصول            آنان تصور مي  . . 

به او لباس   . قرباني، مرد يا زني اسير بود     . شود  ذرت و لوبيا و كدو تنبل مي      
كردنـد و مراقـب       پوشاندند، با بهترين غذاها پروارش مي       پر زرق و برق مي    

انـه  شـد، در مي  چون خوب پروار مي   . بودند كه از سرنوشت خود آگاه نشود      
شـد و سـپس       بستند، رقصي پر هيبت اجرا مي        دارش مي   جماعت به چوبه  

. . . كردنـد  شـكافتند و تـنش را آمـاج تيرهـا مـي      سرش را با تبـرزين مـي     
. رفتند بالفاصله پس از انجام مراسم قرباني، مردم براي كاشت به مزارع مي        

كـه  آوردند و نه فقـط بـه ذرت    گوشت قرباني را به صورت خمير در مي  . . 
با اين قربـاني    . زدند تا بارور گردند     ها نيز مي    زميني، لوبيا و ساير دانه      سيب

  . )490 ـ 491: فريزر(اميدوار بودند كه محصول فراوان برداشت كنند 

  هايي از باورهاي خرافي ذكر مثال -1
جان حاصل  طبيعت بي : هاي بدوي معتقد بودند     طبق نظر فريزر، انسان   
اگر حيـواني يـا انـساني زنـده         . اين طبيعت است  موجوداتي زنده در پشت     

كند، گويي حيواني كوچك در درون آن است و موجـب   است و حركت مي 
حيوان درون حيـوان و انـسان درون انـسان، همـان روح             . شود  حركات مي 
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گيرد، پس با اقداماتي بايد مانع مفارقت روح از           است و از آن جا نشأت مي      
هم . وج روح، آن را به خانه اول بازگرداند    و يا در صورت خر     شدكالبد آنان   

تصور . وجود دارد، روح چاق و الغر وجود داردنيزچنان كه تن چاق و الغر 
عمومي بر اين بود كه روح از مجاري طبيعي بدن به خصوص از راه دهان               

به اين ترتيب وقتي كسي در حضور هندوها دهن دره . كند و بيني فرار مي
گيرينـد و معتقدنـد كـه بـه ايـن             شان را گاز مي     كند، هميشه انگشتان    مي

هـا، معمـوالً      مـاركيزان . گذارند روح از راه دهان گشوده بگريزد        وسيله نمي 
گيرند تا با جلوگيري از فـرار روح          دهان و بيني آدم در حال احتضار را مي        

  . )229: همان(او، محتضر را زنده نگه دارند 
شد كه آماده     اي فرض مي     پرنده  ابه روح به مث   در باورهاي ابتدايي، غالباً   

هنگام خواب، يكي از اوقـاتي اسـت        . است پرواز كند و بدن را تنها بگذارد       
مانـد و ممكـن       شود و سرگردان مي     كه روح فرد خوابيده از بدنش جدا مي       

به اعتقاد انسان بـدوي     «به عنوان مثال،    . است به طرف صاحبش بر نگردد     
زيـرا  ؛  غيير دادن ظاهرش خطرناك اسـت     جا به جا كردن آدم خوابيده يا ت       

در اين صورت روح، هنگام بازگشت ممكن است نتواند جسم خود را بيابد             
در خـواب و    . )232: همـان (يا بـشناسد و در نتيجـه صـاحب روح بميـرد             

رو بعـضي    از ايـن  . بيماري بيشترين احتمال ترك روح از بدن وجـود دارد         
شـود، روح از بـدنش جـدا         وقتـي كـسي بيمـار مـي       : قبايل كنگو معتقدند  

در اين هنگام است كه   . گردد  شود و در بيرون از كالبدش سرگردان مي         مي
هـا و     كنند تا جادوگر، بـا انـواع حيلـه          جادوگري را بر سر بيمار احضار مي      

. شگردهاي جادوگري، بتواند روح گريزان را مجدداً در تن بيمار جـا دهـد             
حـشت و تـرس زيـاد و مـرگ را           سوماترا، اندوه، بيمـاري، و    » هاي  با تاك «

سايه، عكس و تصوير افراد در اقـوام        . دانستند  نتيجه غيبت روح از بدن مي     
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و لذا براي   ) قانون مشابهت (شد    مختلف، به مثابه روح آن فرد محسوب مي       
  . زند حفظ آنها دست به شعاير و اعمال مي

هـاي    در تجربه و تحليل برخـي اعتقـادات و باورهـاي ابتـدايي انـسان              
رسيم كه آنان قايل به محـدوديت فيزيكـي و مـرز              وي، به اين نكته مي    بد

به عبارتي ديگر، گـويي نـوعي تـداوم و اسـتمرار و             . وجودي انسان نبودند  
از نظـر آنـان، آدمـي       . قايـل بودنـد   امتداد در جهات مختلف بـراي آدمـي         

اش،   اي كه انـسان در سـايه        اي ندارد، به گونه     مرزهاي خاص و تعريف شده    
يائي كه به او تعلق دارد و هم چنـين در عكـس و حتـي در نـامش                   در اش 

 فـرد،    در اين صورت، تأثيرگـذاري بـر اشـياء، نـام و سـايه             . يابد  امتداد مي 
اسكيموها باور دارند   "بدين سان   . مستقيماً بر خود فرد اثر خواهد گذاشت      

 و  رود   آدم را بدزدند و او بدون سايه تحليل مي          كه جادوگران، قادرند سايه   
ي يك    كنند كه سايه    فكر مي » شوسواپ«بوميان  . )241: فريزر ("ميرد  مي

مويا ناخن چيـده    . شود  عزادار، اگر روي كسي بيفتد، موجب بيماري او مي        
عمومــاً در معــابرو يــا (دادنــد  شــده را اغلــب در جــايي پنهــاني قــرار مــي

خاص، اكراه از گفتن نام واقعي اشـ      . تا به دست جادوگر نيفتد    ) ها  گورستان
دقيقاً به اين دليل بود كه نام واقعي افراد، جزيي از وجـود آنهـا محـسوب                 

شد و به لحاظ ترسي كه از جلب توجه ارواح خبيثه داشتند، نام بـردن          مي
افشا شـدن نـام، نـزد جـادوگران و          : آنان معتقد بودند  . از كسي ممنوع بود   

از نظـر   . سـازد   ارواح خبيثه، راه ضرر و زيان رساندن به آنان را هموار مـي            
آنان گويي ارتباطي واقعي و پيونـدي ذاتـي و نـه قـراردادي بـين افـراد و                   

غالباً پنهان داشتن و فاش نكردن نام كوچك در         . هاي آنان برقرار است     نام
گيـرد كـه دشـمن بـا          ميان بوميان استراليا، از اين اعتقاد سرچـشمه مـي         

ر سـحرآميزي  دانستن اسم شخص، چيزي در دست دارد كه بتواند به طـو     
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بوميـان شـيلوئه، اسـم خـود را پنهـان      . . . به ضرر آن شخص به كـارگيرد   
گوينـد در     كنند و دوست ندارند آن را با صداي بلند ادا كنند، زيرا مـي               مي

ها را    قلب سرزمين يا جزاير اطراف، اجنه و پرياني هستند كه اگر اسم آدم            
از اين رو مرسوم بـود   .)270 ـ  27: همان(رسانند  بدانند به آنها آسيب مي

هم چنين افراد را دايـي يـا عمـو و           . خطاب كنند » پدر فالني «كه افراد را    
  .  فالني، صدا بزنند خاله يا عمه

هـا و     همان گونه كه گفته شد، بخشي از باورها و اعتقادات و يا كـنش             
شعاير خرافي، مبتني بر اين انديشه بـود كـه انـسان، صـرفاً در جـسمش                 

ها و آنچه بـه   ها ـ زمان   بلكه مرزهاي وجودي او در مكانشود، خالصه نمي
: بيني است كـه معتقدنـد   يابد در اين گونه از جهان او تعلق دارد، تداوم مي    

 آن غذا، با آن چه آن فرد بلعيده          كسي كه غذايي خورده است، باقي مانده      
 غذا را دستكاري كنـيم،       است، پيوندي مستحكم دارد و لذا اگر پس مانده        

توان به آزار و      اين چنين مي  . شود  چه فرد خورده است نيز دستكاري مي      آن
اين بينش، بين افكار، اشياء و تصاوير، نوعي همدمي         . افراد پرداخت ي  ايذا

شود، اوالً از طريق دستكاري يك        ، كه باعث مي   آورد وجود مي به  سحرآميز  
ت تصوير، در مكان و زماني ديگر فردي مـشابه و همـدم آن شـئي را تحـ                 

گويي هر چيز ممكن است از هر         ،  ثانيا در اين بينش   . تأثير دلخواه قرار داد   
اين انديشه با نظام علي و معلولي و نظـم كيهـاني در             . آيد  چيز ديگر پديد    

اي از هر چيز غير هم سنخ بـا يكـديگر ممكـن               زيرا هر پديده  ؛  تضاد است 
نخيتي بـين   به عبارتي ديگر، رابطه همبستگي و هم س       . است به وجود آيد   

 از وقايع، نـوعي     ي زيرين برداشتي اين چنين     در اليه . شود  ها نفي مي    پديده
هـر عـاملي    . زيرا نظمي در كار نيست    ؛  ترس و اضطراب عميق نهفته است     

و سـنخيتي بـين     مـشابهت   آنكه    ممكن است هرگونه معلولي بيافريند، بي     
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 مـشهود را  انسان بدوي بين علت مرموز و معلول    ". آنان وجود داشته باشد   
پيونـدد    هاي مياني كه علت را به معلول مي         پندارد و به حلقه     واسطه مي   بي

 شناس فرانـسوي    جامعه -لوسين برول   . )129: شايگان ("كند  اعتنايي نمي 
رسـد    با تجزيه و تحليل مدارك مربوط به اقوام بدوي، به اين نتيجه مـي          -

توان آن را      مي كه اساطير ابتدايي، حاكي از ساخت فكري خاصي است كه         
تصوري كـه انـسان ابتـدايي از مفـاهيمي          «. ذهنيت پيش منطقي دانست   

يونگ در  . چون عليت، مكان و زمان دارد تصوري رازآلود و سحرآميز است          
ذهن اقوام بدوي نه منطقـي      ": گويد  توضيح مفهوم ذهن پيش منطقي مي     

 مـا   كند و نـه مثـل       آدم بدوي نه مثل ما زندگي مي      . است و نه غيرمنطقي   
آنچه براي ما غيرطبيعي و مرموز اسـت بـراي او كـامالً عـادي       . انديشد  مي

انـسان ابتـدايي و ذهنيـت       . )130: قبلي ("است و جزيي از تجارب اوست     
 نيروهـاي مرمـوز و       پيش منطقي، اتفاقات خوب و بد را به نفوذ و سـيطره           

 هايي كه بـر     قحطي، بيماري، مرگ و ساير مصيبت     . كند  ناپيدا منتسب مي  
  شـود، بلكـه همـه       اي اتفـاقي محـسوب نمـي        بـارد، حادثـه     سر آدمـي مـي    

هاي ناگوار و تلخ ناشي از دخالت عناصر سحرآميز و مرموزي اسـت               داد  رخ
هـا، ابـداع    لذا انواع بالگـردان  . كه خارج از كنترل و توان عادي آدمي است        

 و هـا  رسـاندند تـا مـصيبت    ها، به واقع به آدمي ياري مي       بالگردان. شود  مي
بالهاي كوچك از قبيل چـشم      . نندكبالهاي وارده را از خود و زندگي دور         

هاي مسري و كشنده و يا وقايع طبيعي كه بـه             زخم زدن تا شيوع بيماري    
  به عنوان مثال؛ . شد مثابه بالي آسماني تفسير مي

 ترين مهاجر نشينان يوناني     ترين و پر رونق      يكي از شلوغ   _ هر وقت مارسي  «
 خـود را بالگـردان       شد، مـردي از فقيرتـرين طبقـه         اعون مي  دستخوش ط  _

كرد و بهترين غذاها را بـه او          او يك سال با خرج مردم زندگي مي       . كردند  مي
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پوشاندند و با شـاخ و        رسيد، لباس مقدسش مي     سال كه بر سر مي    . دادند  مي
گرداندنـد و همگـان دعـا و نيـايش            آراستند و در شهر مـي       برگ متبرك مي  

سـپس او را از  .  گناهان و بالهاي مردم بر سر او فرود آيـد    كه همه  كردند  مي
زدند كـه پـشت ديـوار         كردند يا مردم آن قدر بر او سنگ مي          شهر بيرون مي  

  . )630: فريزر (»شهر بميرد

. شـد   جهان نزد افكار بدويان به شدت رازآلود و نا معلوم پنداشـته مـي             
ي در كار است تا آن واقعـه        ها، دست   گويي در پشت صحنه اتفاقات و پديده      

علل طبيعـي پـشت وقـايع       «به واقع از نگاه انسان بدوي       . را به وجود آورد   
دهـد، تـصميم شـيطان         آن چه رخ مي     كردند كه همه    نبوده، بلكه فكر مي   

آنان به داليـل    . پذيرد  گيرد و انجام مي     به واقع اوست كه تصميم مي     . است
 غلطـي كـه حـاكم شـده بـود،      كردند و بنا به تـصورات   واقعي توجهي نمي  

زودباوري باعث شده بود تا هـر دروغـي     . شد  داليل اصلي ناديده گرفته مي    
چنين بـاوري   . »ماند  در حالي كه حقايق واقعي ناگفته باقي مي       . گفته شود 

 مختلف و ادوار بعد و در        هاي بدوي نبود بلكه در ازمنه       البته مختص انسان  
در قـرون وسـطي     . مـشهود اسـت   بيني    هاي متفاوت، چنين جهان     فرهنگ

هاي مسري و كشنده، جنـگ و هـرج و            وقتي كه در ميان قحطي، بيماري     
هاي غيرقابـل فهـم    ها و چرايي مصيبت گرفتند، علت بدبختي    مرج قرار مي  

آنان با تأسي به آن نيروها      . جستند  بشر را در قواي پنهان و اسرار آميز مي        
و  ان را سامان دهند و مفـر      ش  خواستند پريشاني   هاي سحرآميز مي   و قدرت 

در . هايي تلخ و ناگوار بدسـت آورنـد         گريز گاهي جهت گريختن از واقعيت     
هـاي مقابلـه و گريـز از انـواع سـحر و جـادو اسـتفاده                    شـيوه   از مياناين  
گـويي،    گويي، پيش   كف بيني، احضار مردگان، عددخواني غيب     ". كردند  مي
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 "شد  بيشتر به كار گرفته مي     حيواني و گياهي      تعبير خواب و قواي مكنونه    
  . )80ـ 6: دورانت(

باور به خرافات، سحر و جادو و عمل به آنهـا           : ويل دورانت معتقد است   
تا زمان حال دوام يافته است و هر يك از ما پنهاني و حتي آشكارا به يكي     

از نظر دورانـت يكـي از داليـل تـداوم و            . بنديم  از آن امور و معتقدات پاي     
يـادگيري و انتقـال نـسل بـه نـسل           ) در وجوه مختلـف   (،  استمرار خرافات 

اي كـه     كند، به گونـه     در اين جا يادگيري نقش اصلي را بازي مي        . آنهاست
هايي كـه بـا آن        هاي خود را به معماهاي زندگي و رنج         مردم عقايد و پاسخ   

  شوند ـ چه در مقام درك و تبيين وقـايع و چـه در مقـام نحـوه      روبرو مي
پذيرش انفعـالي  . برند شان به ارث مي   اجدادي م چون كلبهمقابله آنها ـ ه 

باورهاي پيشينيان و عدم وارسي آنان، عموماً به دليل مشكالت معيشتي و 
هـا و مـصائب زنـدگي         روزي با انواع سختي     دست و پنجه نرم كردن شبانه     

هاي مستمر زندگي عادي خود فرصت و امكان          افراد به دليل دغدغه   . است
در نظـر  "از سوي ديگـر،  .  باورهاي گذشتگان را ندارند   درباره تفكر و تعقل  

ند، خرافـات، عامـل      هـست  كساني كه از حيث عقالنـي و جـسمي ضـعيف          
 اعتقـاد بـه عجايـب         آنهـا در نتيجـه      مفيدي است و روزهاي خسته كننده     

 آنها با اعتقاد بـه قـدرت جـادو و            شود و رنج فقر و فاقه       تر مي   مهيج خوش 
  ). 194 ـ 6: دورانت ("يابد خفيف مياميدهاي مرموز ت

 18 ديگري از باورهاي خرافي را در اروپاي قرون وسـطا و قـرن                نمونه
انـدك ديـده    هـايي     هـا بـا تفـاوت       اين نمونه در اكثر فرهنگ    . توان ديد   مي
باور عمومي چنين بود كه هـر كـس در حـين برگـزاري مراسـم                . شود  مي

ره بزنـد و سـپس دور بينـدازد،         اي را گـ     ازدواج جايي را قفل كند يا رشته      
در باورهاي خرافـي    » گره«از دو گونه    » فريزر«. شودتواند مانع ازدواج      مي
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وي ) 267 ـ  271: فريـزر (» گره شفا بخـش «و » گره كشنده«: برد نام مي
  : كند نقل مي

اي را بـه      خانواده،  شخصي را كه با گره زدن طناب      ،   پارلمان 1781در سال   «
ساخته بود محكوم كرد كه زنـده در آتـش سـوزانده            مصيبت و فالكت دچار     

در روستاي زيباي الگيريت، بين رودخانه تومل و رودخانه تاي، هنـوز            . شود
مرسوم بود كه هر گره و بندي را در لباس عروس و داماد پيش از برگـزاري                 

همين خرافه و همين رسم را امـروز در         . مراسم ازدواج دقيقاً باز و شل كنند      
افرادي كه در سـوريه، دامـاد را در پوشـيدن لبـاس ازدواج              . نيمبي  سوريه مي 
اي   كنند، سخت مراقبند لباسش هيچ گرهي نداشته باشد و دگمـه            كمك مي 

هـا يـا وجـود        زيرا آنان معتقدند كه بسته بودن دگمـه       : ناگشوده نمانده باشد  
شود دشمنان و بدخواهان از طريق جادو بتوانند دامـاد را از   گرهي، باعث مي  

در اين باور، گره، نيروي بدشـگون و منفـي دارد          . قوق ازدواج محروم كنند   ح
در انگلـستان  . ها موثر باشـد  ها و يا مصيبت    تواند در بروز انواع بيماري      كه مي 

هنوز اين تصور وجود دارد كه تا وقتي قفل در خانه بـسته اسـت يـا چفـت                   
ين، بـه خـاطر     بنـابرا . ميرد  اند، شخص محتضر نمي     دري يا چيزي را انداخته    

هـا و      قفـل   كه شخصي كه دم مرگ است، بيهـوده عـذاب نكـشد، همـه              اين
هـايي را كـه بـه          كارپاتوس، لباس   در جزيره «. كنند  هاي خانه را باز مي      چفت

اي همـراهش     كنند و مراقبند كه حلقه      پوشانند هرگز دكمه نمي     تن مرده مي  
ك نيز گير كند    گويند روح حتي ممكن است در انگشت كوچ         زيرا مي ؛  نباشد

  . )270: فريزر(» و نتواند بياسايد

اي ديگر از باورها وجود دارد كه گره را شفابخش و يـاري دهنـده       گونه
گـر بـا      ها اين اعتقاد رايـج اسـت كـه افـسون            مثالً در بين تركمن   . داند  مي
زدن به نخ كلفتي كه از موي شتر به دست آمده است و بـا بـستن آن                    گره
اين نخ گـره خـورده را بـر         . تواند او را معالجه كند      ار، مي ها به پاي بيم     گره
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كنند و بر آن فـوت        ها كار را باز مي      بندند، هر روز يكي از گره       مچ بيمار مي  
اندازنـد و     اي مـي    كنند و وقتي آخرين گره باز شـد، آن را در رودخانـه              مي

  . شود چنين اعتقاد دارند كه بيماري از تن بيمار خارج مي
  1:باورهاي خرافي در بين ملل مختلفمصاديقي از 

 در ژاپن و چين رواج زيادي دارد و از اسـتفاده از             4  ترس از شماره   -1
 بـا تلفـظ     4زيـرا تلفـظ عـدد       ؛  شود  اين شماره تا حد امكان جلوگيري مي      

هـاي موبـايلي كـه در     بـه نحـوي كـه گوشـي    . نزديك است » مرگ « كلمه
رسند و يا در       به فروش مي    وجود دارد با قيمت كمتري     4شان عدد     شماره

  . شود  نوشته مي5   طبقه3ها بعد از طبقه  ساختمان
ميـان بـسياري از اقـوام رايـج         ) 13نحس بـودن     (13ترس از عدد     -2
 اســتفاده 13از عــدد . . . هــا طبقــات ســاختمان و در پــالك خانــه. اســت
  . شود نمي

يمن  سياه خوش     در كشورهاي اروپايي مثل انگلستان، ديدن گربه       -3
است اما در برخي ديگر بديمن، به نحوي كه اگر در راه رفتن به مـسافرت                

  . شوند گربه سياهي را ببينند از مسافرت منصرف مي
كردند   روميان باستان از صداي جغد وحشت داشتند، چون فكر مي          -4

در مـورد   . دانـستند   اما يونانيان جغد را خوش يمن مي      . منادي مرگ است  
ي شما فرود  اگر جغدي بر بام خانه:  وجود دارد مثالًجغد، خرافات بسياري
يا اگر به هنگام تولد كودكي جغـدي فريـاد بكـشد،            . آيد نشانه مرگ است   

  . آن بچه زندگي توام با مرارت و بدبختي در پيش خواهد داشت

                                                                                                        
: نـژاد ـ تهـران    ـ ترجمه رضـوان صـديقي  ) مجموعه مقاالت(خرافات چيست : مراجعه شود به. 1

  1383گلمهر، 
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. شود كه فرد تصميمش را به تعويق بيندازد         عطسه كردن باعث مي    -5
ه، كسي عطسه كنـد، فـرد از رفـتن منـصرف      اگر هنگام خروج از خان   مثالً
  . كند شود و آن را به وقت ديگري موكول مي مي

شود و اگـر كـف    تان مي   اگر كف دست راستتان بخارد، پولي نصيب       -6
  . دهيد دست چپتان بخارد، پولي از دست مي

ها كار نكرده است، به اين معني         زنگ زدن اتفاقي ساعتي كه مدت      -7
  .  خانواده خواهد مرداست كه يكي از اعضاي

 شرقي، به ويژه در سراسر يونان و تركيه، مردم            مديترانه  در منطقه  -8
  . به شدت معتقدند كه افراد چشم آبي، چشم شور دارند

. انـد  اگر كودكي بيمار شود، تصور بر ايـن اسـت كـه او را نظـر زده             -9
م گرداننـد و سـپس نـا    مـرغ را دور سـر او مـي    براي مداواي وي يك تخـم    

نويـسند و آن را       اند، روي آن مي     كه ممكن است او را چشم كرده      راكساني  
  . شكنند مي

هـاي آبـي اسـتفاده        براي جلوگيري از چشم زخم، عموماً از مهره        -10
هـا   در لبنان اين دانه. كنند  آبي رنگ را به كودك آويزان مي        مهره. شود  مي

كننـد و   آويزان مـي سارند،   آبي رنگ كه به شكل نعل اسب مي  را از صفحه  
هـاي    طلـسم . آورد  كند و براي ايشان شـانس مـي         معتقدند كه دفع شر مي    
، براي خنثي كـردن اثـر       )ي آبي   با استفاده از مهره   (ديگري به شكل چشم     

  .گيرد هاي شور مورد استفاده قرار مي چشم

  يابد؟  چرا خرافات ايجاد و تداوم مي -2
اجات نظـري از  تنتتاريخ و اس  تجزيه و تحليل تاريخي خرافات در پهنه      

  دهد كه اعتقاد به خرافـات، نتيجـه         باورها و اعتقادات پيشينيان، نشان مي     
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بينـي و     باورهاي پايدار ديگري است كـه آن باورهـاي پايـه، نـوعي جهـان              
اگر چنين باشد كه باورهاي خرافي نتيجـه و         . زند  شناسي را رقم مي     انسان
  اه نوعي هماهنگي بـين مجموعـه      نگري گذشتگان است، آن گ       جهان  ه  ثمر

باورها و معتقدات و از سوي ديگر بين باورها و حوزه رفتار و عمل فردي و               
نگـري و   هـاي جهـان    برخـي از عناصـر و مولفـه       . شـود   اجتماعي ديده مـي   

هايي بـراي بـروز و ظهـور و حتـي تـداوم               شناسي كه به مثابه زمينه      انسان
  : شوند عبارتند از خرافات محسوب مي

. دادهـاي عـالم اسـت       انسان در كانون توجه و هدف حـوادث و رخ          -1
گيري   نسبت به انسان جهت   ) زمين و آسمان  (گويي همه چيز در اين عالم       

برخي از آنان حاميان و برخي ديگر دشمنان انـسان محـسوب            . شده است 
از نظر انسان بدوي، . شود اي له يا عليه انسان تفسير مي هر واقعه. شوند مي

هـاي طبيعـي، صـرفاً طبيعـي           جهان، پديـده    وع انديشيدن درباره  در اين ن  
  . اند نيستند، بلكه گويي عالمانه به سمت انسان سوگيري شده

ها و حوادث نسبت به انـسان، بـر ايـن             گيري پديده   اعتقاد به جهت   -2
ستور است كه در پشت همه چيز در اين جهان روحي و جاني نهفته              اباور  

ان و هـر چـه در اوسـت، كـر و كـور و يـا گـيج                   است در اين انديشه، جه    
ها كه همگي ابزارهاي اعمال       بلكه جهان پر است از ارواح و پديده       . نيستند

به واقع از نظـر آنـان، علـل طبيعـي در پـشت وقـايع                . قدرت آنها هستند  
 ايـن وقـايع، خواسـت و تـصميم      نيست، بلكه چنين باور داشتند كه همـه    

گيـرد و عمـل        شيطان است كه تصميم مي     ارواح است و يكي از آن ارواح،      
در اين نوع نگرش نسبت به انسان و جهان، گويي نبـرد واقعـي و               . كند  مي

البته پنهان، ميان ارواح پاك و ارواح خبيث در كار است، يكـي در جهـت                
كند و ديگري به قصد اذيـت و آزار او            كمك و مساعدت به آدمي عمل مي      
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 اوضاع و شرايط پيرامون به نفع فـرد         اگر روح پاك مسلط شود،    . آيد  بر مي 
، و اگـر روح خبيـث و        شـود  يابد و همه چيز بروفق مراد وي مـي          تغيير مي 

هـا رخ     هـا و تلخـي      ، آن گاه انـواع ناماليمـات و سـختي         شوددشمن پيروز   
  . دهد مي

اي بـراي     همه چيز در اين جهان واجد معنايي براي انسان و نشانه           -3
پيـامي بـا خـود دارد كـه بـا كـشف و بـه                به هر چيز كه بنگـري،       . اوست

گويي هر واقعـه و رخ دادي و هـر          . مقصود رسيد به  توان    كارگيري آن، مي  
از طريق شناخت و چگـونگي كنـار هـم          . اي، راهنماي، زندگي است     پديده

زيـرا در   ؛  گويي كـرد    توان، آينده را پيش     مي) تنجيم(قرار گرفتن ستارگان    
حتـي نقـش قهـوه در       . اي نهفته است    نحوه چينش ستارگان، معنا و نشانه     

در ايـن   .  و از آينـده خبـر دهـد        شودتواند راهنماي انسان      يك فنجان، مي  
نگرش عطسه كردن، ديدن گربه سـياه، افتـادن شـيئي از دسـت انـسان،                

اي معنايي وجود  اگر در پس هر پديده. واجد پيام هستند . . . بيمار شدن و  
از نظـر  وقـايع    و   حـوادث . ردوجـود نـدا   دارد، پس چيزي به اسم تـصادف        

اي كه با آنها مواجه  هاي لحظه اي هستند كه با موقعيت انسان بدوي، نشانه
وامـور صـدفه   ي تصادفات  ن انسان عقال  اما. شويم، ارتباط تنگاتنگي دارد     مي

با روش علمي   اموراتفاقي  ت كه   س و معتقدا  كند  محسوب مي را بدون دليل    
ـ ما فـرد غيرعقال   ا. ندو استداللي، قابل توجيه نيست     ، يتـصادف امري، بـراي    ن

هـا    هاي علمي از توجيه آن      معاني مشخصي قايل است و معتقد است روش       
ناكـافي هـستندـ درك و دريافـت ايـن          ها    آن روش قاصرند و يا دست كم      

. تري داشته باشد    تر و ايمن    كند تا زندگي سالم     ها به انسان كمك مي      نشانه
هـا و     اي خرافاتي براي فهم اين نـشانه      ه  به واقع، بسياري از اعمال و كنش      

بـه واقـع    .  دوم كنترل آنها از طريق مناسك خرافـي بـوده اسـت             در درجه 
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: اعتقاد به سحر، جادو و خرافات دست كم دو كاركرد اساسي داشته اسـت   
و ثانياً، ابزاري   ) بعد تبيين كنندگي  (دهد    اوالً، شرايط موجود را توضيح مي     

بعـد  (شود    ادث تلخ و وقايع ناگوار محسوب مي      براي مقابله و يا كنترل حو     
 ). ابزاري خرافه

دنياي . خرافات سعي در تفسير و توجيه رمز و رازهاي زندگي دارد           -4
انساني در طول تاريخ، دنيايي سحرآميز و رازآلود است و اين نيـاز انـسان               

ثبـات و      غوغـاي مـبهم و در ايـن دنيـاي نـا آرام، بـي                است كـه در ميانـه     
ها دوست دارند بتوانند براي      اساساً انسان . به چيزي معتقد باشد   سحرآميز  

كنتـرل  راخواهنـد دنيـاي خـود         زيرا مي ؛  هر چيز تفسير و توجيهي بيابند     
 قدرت نفوذ و مانـدگاري بيـشتري دارد كـه سـاده             يينبتتفسير و   . نمايند

  .دانباشد و به كساني بتوان آن را فهم
مكن است از چيز ديگري     ، هر چيزي م   »ذهنيت پيش منطقي  «در   -5

كـامالً  ،   انتخـاب علـل    - به قول ارنست كاسيرر    -در اين بينش    . پديد آيد 
دهـد،    اي كه علت را به معلول پيونـد مـي           انسان بدوي به رابطه   . آزاد است 

مرموز و سحرآميز اسـت و بـه        ،   تصور او از مفهوم عليت      و كند  توجهي نمي 
شـود،     ناديـده گرفتـه مـي      ها مخـدوش و     ميزاني كه رابطه علي بين پديده     

اي از شـناخت و تفـسير    خرافات شيوه . يابد  تري مي   خرافات، حضور پررنگ  
ها، وقايع و حوادث كامالً نـا مـرتبط،           محيط است، به نحوي كه بين پديده      

، جهل نـسبت بـه      »ذهنيت پيش منطقي  «در متن   . شود  ارتباط برقرار مي  
زمـاني،  «. جـاي دارد  گر،  ها و فهم ارتبـاط آنهـا بـا يكـدي            روابط بين پديده  

  بـارد، يـا مـاه، پـس از دوره           شود، يا باران به موقع نمـي        ناگهان كسوف مي  
از آن جا كه اين رويدادها بيـرون        . شود و غيره    محاقش به كندي ظاهر مي    

العـاده و     هـاي خـارق     باشند، انسان آنها را به علـت        از جريان عادي امور مي    
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 بـه علـل فـوق طبيعـي نـسبت           استثنايي و بـه عبـارت ديگـر، در نهايـت          
ها وجود    وقتي ارتباطي علي و منطقي بين پديده      . )36: دوركيم(» دهد  مي

و  -هاي غيرمرسوم و غيرمرتبط  توان از طريق شيوه نداشته باشد، آنگاه مي
 جهـان پيرامـون را آن        تا  بر رويدادها اثر گذاشت    - صرفاً در سطح نمادين   

  . خواهيم، سامان دهيم گونه كه مي
  : كند اي از آيين يهود، چنين باوري را القاء مي ونهنم
هـاي     يهوديـان بـا تكـان دادن شـاخه         1»عيد ميوه بنـدان   «هنگامي كه در    «

انداختند، به اين خاطر بـود        درخت بيد، با آهنگ خاصي هوا را به جريان مي         
هـاي مطلـوب    اعتقاد بر اين بود كه پديده. كه باعث جريان باد و بارش شوند    

شود، مشروط به اين كه به درسـتي        خود از مراسم مزبور ناشي مي     به خودي   
  . )45: دوركيم (»اجرا گردد

هـاي غيرمـرتبط،      انسان در برابر انبوهي از علـل مختلـف و پديـده            -6
هـاي    بـا ايـن پديـده      احساس عجز و رويارويي و همـاوردي          و ناتوان است 
كـم    دسـت ،  ياحساس ناتوان . شودشود كه مقهور آنان       باعث مي غيرمرتبط  

هـا و     اوالً عجـز در فهـم و درك پديـده         : يابـد   جريان مي در دو سو جريان     
هـا و حـوادث       تبيين و تفـسير وقـايع، و ثانيـاً، نـاتواني در كنتـرل پديـده               

از اين نظر، نيروهاي ماورايي پنهان و مقتدر، سرنوشت انـسان را            . پيرامون
. كننـد   ل مـي  در دست دارند و هر آن چيزي كه بخواهند برانـسان تحميـ            

ها و ضعف آدمـي، باعـث         بين پديده    نيروي مستور و ناپيدا بر روابط         سلطه
گويي انسان در . ها بر انسان وارد شود ها و مصيبت شود كه انواع سختي مي

انديـشيدند كـه بـا        دسـت كـم چنـين مـي       . ها دست بسته اسـت      برابر آن 

                                                                                                        
1. Feast of the tabernacles 
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ت و تغييرات   توان بر جريان امور اثر گذاش       هاي معمول و مرسوم نمي      روش
  . كرددلخواه را ايجاد 

اي كه در آن، هـر چيـزي از هـر چيـز ديگـر                 نتيجه و محصول انديشه   
حـاكم  هـا     پديـده اي مشخص و پيوندي متوالي بين         آيد و رابطه    بدست مي 

انسان در برابـر حـوادث جـاري ضـعيف و     آن هنگام كه   هم چنين   ،  نيست
در چنـين   . شـود  ي مي ناتوان است، نوعي اضطراب و ترس بر انسان مستول        

اضطراب ناشي از نا امني در برابـر        . نمايد  فضايي نا امني و پريشاني رخ مي      
 مـساعدي بـراي خلـق        وقايع تلخ و ناگوار و عدم فهم درست آنان، زمينـه          

به واقع بشر هميشه تـالش كـرده        . ها شده است    گري  انواع خرافات و جادو   
هاي ديگر و يـا حـوادث        نساناست به ياري انواع اعمال و شعاير خرافاتي، ا        

روي آوردن انسان به قواي     . دنياي پيرامونش را تحت كنترل خود در آورد       
 عـدم شـناخت      نتيجه) و البته غيرعقالني  (هاي غيرمرسوم     مكنونه و روش  

تـوان گفـت افـراد در      مـي  تقريباً. هاي وصول به اهداف است      ها و راه    پديده
بـه  به ميزاني كـه نـسبت        -لود  هاي ناشناخته، نامطمئن و ترس آ       موقعيت

جهل دارند و احساس ضعف و عجزي كه دارند، به اعتقادهـاي             -موقعيت  
هـاي    توان اذعان كرد كه بـروز پديـده         مي"شوند و     غيرمنطقي متوسل مي  

: خرافـات چيـست    ("ناشناخته، پيش شرط به وجود آمدن خرافات اسـت        
ايط نـا امـن و      به واقع خرافات، نظامي از اعتقـادات اسـت كـه شـر            . )157

آدمي با اعمال خرافي    . سازد  نامطمئن را براي انسان، مطمئن و اميدوار مي       
خواهد سـامان     اش را آن گونه كه مي       كند و زندگي    با ترس خود مبارزه مي    

كنـد كـه در برابـر         باورهـاي خرافـي بـه انـسان يـادآوري مـي           . بخـشد   مي
ع وسـايل و    هـا تنهـا نيـست، بلكـه انـوا           هـا و دشـمني      ناماليمات و سختي  

تواند بـا خطـرات        آنها مي   ابزارهايي در اختيار دارد كه از طريق، و استفاده        
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 خود را پيشاپيش بشناسد تا بتواند آن را به دلخـواه             مبارزه كند و يا آينده    
  . خود تغيير دهد

هـر  . فراز و نشيب فراوان بوده اسـت      متضمن  خرافات، در سير تاريخي     
يابـد و در    خرافات افـزايش مـي    و گستره دورتر رويم، حجم چه به گذشته  

ها و   ميان فرهنگازجمله در حال حاضر، خرافات  از هيچ مقطع تاريخي و    
  همـه : معتقـد اسـت  » بوزانـا اسـتووا  «. رخت بر نبسته اسـت  اقوام مختلف   

تفاوت بين آنها فقـط در ميـزان خرافـاتي          . ها كمي خرافاتي هستند    انسان
ي خرافـات تبـديل بـه يـك بيمـاري           بـه نحـوي كـه گـاه       ؛  بودنشان است 
سـيمون  «. دهـد   شود و زندگي فرد را بـه كلـي تغييـر مـي              وحشتناك مي 

 نژادهـا، از     اعتقـاد بـه خرافـات در قلـب و جـان همـه             : گويد  مي» پوكاگن
 آنها كم و بيش باور   همهتقريباً. كند وحشي، متمدن و روشنفكر رسوخ مي

ادراك ناپـذير و توصـيف      دارند كه با موجـوداتي در ارتبـاط هـستند كـه             
كنـد    حتي انسان مدرن امروزي، روزهايي را تجربـه مـي     1.ند هست  ناكردني

ـ گذ  كه پياپي حوادث تلخ و ناگوار و نامطلوبي را از سر مي            د، بـه نحـوي     ران
در اين موقع اسـت  . كه گويي همه چيز و همه كس با آدمي سر عناد دارد    

 حـوادث بـه داليـل       كـه وقـايع و    ديـشد،   كه ممكن است فرد، چنـين بين      
. ها دست يافـت     توان به آن    داليلي كه با علم نمي    . دهد  اي رخ مي    ناشناخته

به هر تقدير نقش خرافات در زندگي امروزي در مقايسه با گذشته بـسيار              
خرافات : تر شده است و البته از بين نرفته است و برخي معتقدند             كم رنگ 

هم در پاسخ بـه مانـدگاري       يكي از داليل م   . هيچ گاه از بين نخواهند رفت     
همـان  . خرافات، در نقش و كاركردهايي است كه خرافـات بـر عهـده دارد           
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 اشاره شد هنوز براي برخي وقايع غير منتظره و يـا حـوادث              گونه كه قبالً  
وقتي به چرايي   . يمون، تبيين و تفسيري درست در دست نداريم       متلخ و نا  

ا را بـشناسيم و ايـن       تـوانيم آنهـ     انديـشيم چنـدان نمـي       بعضي شرايط مي  
خرافات هـستند كـه نقـش و كـاركرد تبيـين خـود را در تفـسير وقـايع                    

بسياري از مـردم در بـه كـار بـردن           ،  به هر حال  . كنند  ناشناخته، بازي مي  
هاي علمي در شناخت و حل معضالت خود ناتوان هستند؛ به دليـل               روش

اضـطراب   و به دليل همين      گردند  همين ناتواني دچار اضطراب و ترس مي      
هاي ناشناخته، تلـه      هاي غيرعقالني مانند اعتقاد به پديده        نگرش وترس به 

خرافـات وارايـه    از ايـن رو كـاركرد تبيينـي         . كنند  باور پيدا مي  . . . پاتي و 
براي برخورد با مشكل و همچنين ايجاد فضاي آرامش روانـي           راهكارهايي  

. آورده اسـت   را فـراهم      استمرار تاريخي خرافـات    ، موجبات و كاهش ترس  
هـاي    ها، اعتقادات، باورهـا و شـيوه        آدمي در جريان اجتماعي شدن، ارزش     

اش بـه ارث      برخورد مسايل را از والدين و اجداد خود و محـيط اجتمـاعي            
 خرافات، علتـي بـراي اسـتمرار و          يادگيري و انتقال سينه به سينه     . برد  مي

 است كه فـرد،      يادگيري  در پروسه . پايداري برخي باورهاي خرافي هستند    
هايي  هاي پيشينيان را به معماهاي زندگي و رنج    ها، تفسيرها و پاسخ     كنش

گيـرد و بـدون آن كـه آن را            كند، فرا مـي     كه آدمي را با تنگناها روبرو مي      
  . دهد بررسي كند، به نسل بعد از خود انتقال مي

علل ماندگاري خرافات و پايداري آنها در سير تـاريخي در فـصل بعـد               
  .گيرد  واكاوي قرار ميمورد





  :فصل سوم
  شناختي خرافات تبيين جامعه





  مقدمه
شناختي بـه خرافـات در چهـار بخـش، مـورد كـاوش و            رويكرد جامعه 

در قــسمت اول، بــه آراء كلــي برخــي . گيــرد تجزيــه و تحليــل قــرار مــي
بنـدي انـواع جوامـع و نـسبت آن بـا خرافـات،                شناسان در صـورت     جامعه

ــي ــه م ــهدر. شــود پرداخت ــناختي در بررســي   بخــش دوم، روش جامع ش
. هاي آدمي، بحـث و بررسـي خواهـد شـد            هاي خرافي و انواع كنش      كنش

در اين رويكرد، دين    . شود  بخش سوم، به موضوع دين عاميانه پرداخته مي       
 معرفـت    عاميانه، محل كشت، توليد و نشر باورهايي است كه با سرچشمه          

كند   ز ربط و نسبتي با خرافه پيدا مي       دين عاميانه ني  . ديني سازگاري ندارد  
يابنـد و      موقعيتي است كه باورهاي غيرديني رنگ تقـدس مـي           و به منزله  

كنـد و بـاالخره در بخـش چهـارم، بـه              خود را هم مرز با دين تعريف مـي        
شود كه موجبات بـسط و نـشر انـواع            شناختي اشاره مي    هاي جامعه   ويژگي

  . شود خرافات مي

  شان با خرافات بت انواع جوامع و نس-1
شناسي جوامع اشاره شود، ايـن پرسـش اساسـي            پيش از آنكه به سنخ    

انديشي و انواع جوامع در       توان نسبتي بين خرافه      كه آيا مي   شود مطرح مي 
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؟ آيا جوامـع ابتـدايي نـسبت بـه جوامـع پيـشرفته              كردطول تاريخ برقرار    
مـاعي در   هاي سنتي منطبق بر عادات و سـنن اجت          تر بودند؟ كنش    خرافي
تـر    از جوامع بيشتر است و بـه عبـارتي كـدام جامعـه متعـصب              يك  كدام  

در (تر است؟ جستجو و تمهيد پاسخ براي سئواالت پـيش گفتـه               متصلبو
بندي مواضـع     در واكاوي و صورت   ) ي آنها با يكديگر     انواع جوامع و مقايسه   

  . آيد شناسان، به دست مي برخي جامعه
بنـدي     براي شناخت جوامع و طبقـه      شناختي،  در سنت تحليلي جامعه   

ها  بر مشابهت  شود كه عمدتاً مبتني     آنان، طرحي مفهومي و نظري تهيه مي      
بنـدي    هـدف از طبقـه    . ي است كه در آنها ما به االشـتراك اسـت          والتو مق 

جوامع و تالش براي ساخت مدل و الگوي تحليلي، كمك به درك واقعـي              
هـاي    صـورت . اعي اسـت  هاي مختلف زنـدگي اجتمـ       و دقيق و فهم صورت    

اجتماعي به ظاهر متفاوت كه تحليل و تفسير هـر يـك از آنـان بـه نحـو                   
جداگانه و بدون داشتن الگو و مدل تحليل، اگر غيرممكن نباشـد، دسـت              

 كالسـيك    شـيوه ،  رو از ايـن  . نمايـد   كم بسيار سـخت و البتـه نـاقص مـي          
لـف  هـاي مخت    هـا و دوره     بنـدي جوامـع، فرهنـگ       شناسي به صورت    جامعه

هـاي مهـم      يكـي از خـصوصت    . زندگي انساني، اهتمام جدي ورزيده است     
شناسي جوامع، تكاملي بودن انواع جوامـع از ديربـاز تـا كنـون بـوده                  سنخ
گراست و اين     ناپذيري تحول   شناسي تطبيقي به طور اجتناب      جامعه". است

شناسي تطبيقي در صدد است مراحل مختلف         بدان معني است كه جامعه    
تـرين مراحـل تـا        تـرين يـا ابتـدايي        رشـد جوامـع را از قـديمي        درپـي     پي

  ). 16، گي روشه ("ترين درجات شرح و توصيف كند پيشرفته
  بندي جامعه بشري در سه مرحلـه و سـه دوره            اگوست كنت با تقسيم   

مراحل زندگي بشري از نظر     . ده است كرتكاملي، سه گونه جامعه را احصاء       
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اي اثباتي يا      ما بعد الطبيعه و مرحله       مرحله مرحله رباني، : كنت عبارتند از  
 رباني، انسان، اشياء و رويدادها را با نسبت دادن آنها به             در مرحله . تحققي

الطبيعـه و نـامريي، تبيـين         خود اشياء يا به موجودات و نيروهـاي مـافوق         
 مـا بعـد الطبيعـه بـا توسـل جـستن بـه         گونه كه در مرحله همان. كند  مي

توانـد    كند مي    عامالن واقعي گمان مي      انتزاعي به منزله   موجودات مجرد و  
اما انـسان در مرحلـه   . ماهيت اشياء و علت رويدادها و وقايع را تبيين كند      

اثباتي از طريق مشاهده و تفكر در صدد شناخت و درك واقعي و ضروري              
ــايع اســت  ــدادها و وق ــين خــود روي ــين اشــياء و ب ــونيس  (ب ــد ت  فردينان

 توجــه بــه نــوع روابــط آدميــان بــا يكــديگر، دوگونــه ، بــا)شــناس جامعــه
وي تجمـع اول انـساني را       . كنـد   انـساني را از يكـديگر تفكيـك مـي           تجمع

از نظـر  . نامـد  جماعت گمـاين شـافت، و دوم را جامعـه گـزل شـافت مـي        
بـه ديگـر    . اند  س، جوامع در طول تاريخ جماعت به جامعه تبديل شده         يتون

بـر   اي احساسي ـ سـاده و مبتنـي    رابطه(سخن، بتدريج از روابط جماعتي 
. كاسته شده است و نوع ديگري از رابطه جايگزين آن شده است           ) ها  سنت

، )جامعـه (ترين شاخص متمايز كننـدهي نـوع دوم رابطـه اجتمـاعي              ممه
شناسـان    بـسياري از جامعـه    . محاسبات عقالني در درون اين روابط اسـت       

جوامـع در   : وامع، معتقدند بندي تاريخي ج    تحول گرا، در توصيف و صورت     
هاي اين تكامل و فرايند       از ويژگي . اند  گذر تاريخ به سمت تكامل گام نهاده      

، )اسپنـسر (تحول اين است كه جامعه از سادگي به پيچيدگي رو به تزايد             
هم چنـين همبـستگي جوامـع از حالـت مكـانيكي بـه            . منتقل شده است  

در . ديل شـده اسـت  تبـ ) دوركـيم (همبستگي ارگانيكي در جوامع جديـد       
است كه فـرد تـا حـدود        ) همبستگي مكانيكي (همبستگي ابتدايي و كهن     

كنـد،    انديـشد، بـاور مـي       اي مي   شود و لذا به گونه      زيادي جذب جامعه مي   
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گونـه جوامـع، هنـوز وجـدان          در اين . نمايد كه جمع از او بخواهد       عمل مي 
انـسان از   "اما در جوامع جديـد      . چندان رشد نيافته است   ) فرديت(فردي  

فشار بسيار حاد و شديد جامعه ابتدايي رهـايي يافتـه و در برابـر وجـدان                 
  ). 54: روشه گي( "آورد اي از خودمختاري فردي بدست مي جمعي، حاشيه
در مقابـل ذهنيـت منطقـي تمـدن غربـي،           ) شـناس   مـردم (لوي برول   

دهد و معتقـد اسـت كـه          ذهنيت ما قبل منطقي انسان ابتدايي را قرار مي        
 بر اصولي است كه از منطق عقاليـي كـامالًً           نيت ماقبل منطقي، مبتني   ذه
اشتراوس نيـز بـر ايـن مدعاسـت كـه جوامـع        . )81: همان( بوده است جدا

اي كه اعتقـاد بـه        به گونه ؛  سنتي، داراي تفكري اساطيري و جادويي است      
متقابالً در دنياي امروز، از انـسان       .  جاي علم نظري را گرفته است       اسطوره

شرفته در ســطح شــناخت و همچنــين در ســطح ايــستارهاي ذهنــي، پيــ
هـاي عقالنـي، جـايگزين        علم انديشي و تبيـين    . اسطوره زدايي شده است   

عنصر مقدس يا استثنايي كـه از سـپيده دم          ". ده است شاسطوره انديشي   
ماجراي بشري يا اشياء و موجودات پيرامون ما آميخته بود، از اين جهـان              

زييم، از مواد و موجوداتي        ما در آن مي     همه. . . ي كه جهان. طرد شده است  
ساخته شده است كه در اختيار بشراند و محكوم بـر ايـن هـستند كـه از                  

دگرگون شوند، مـصرف شـوند و ديگـر هـيچ نـوع             ،  طرف بشر به كار روند    
كنـد    بدان اشاره مي  » آرون«آن چه   . )589: آرون( "لطف و كرامتي نباشد   
كيهـان  . دين در كيهان شناسي انسان ابتـدايي اسـت        به واقع تغييرات بنيا   

شناسي ابتدايي بر اين مبنـا اسـتوار اسـت كـه جهـان پـر از راز و رمـز و                      
نـسبت انـسان بـا ايـن     . موجوداتي است كه مورد لطف و كرامـت هـستند      

 اين دنيا نيامـده     بهبه واقع انسان    . موجودات، نسبتي مصرف كننده نيست    
 مواهب طبيعي باشد، بلكه بايد هم آهنگ با          است كه صرفاً استفاده كننده    
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روح نيـستند،     شناسي، اشياء جهان بـي      در اين نوع از كيهان    . طبيعت شود 
از سـوي ديگـر، در      . همه چيز حرمت دارد، و هر چيزي واجد حيات است         

اي، جهان تقريباً به دو بخـش همـسو بـا انـسان و مخـالف                  نگرش اسطوره 
عرض بالياي طبيعي و غيرطبيعي اسـت     انسان در م  . شود  انسان تعريف مي  

گروهي از اين حـوادث     . كند  و گويي همه چيز در نسبت با انسان عمل مي         
و وقايع در جهت منافع انسان و ياري رسـاندن و گروهـي ديگـر، مترصـد                 

هـاي جـادويي     ها و واكـنش     از اين رو، انواع آيين    . زدن به انسان است     ضربه
  . ها دفع گردند رور و بديگيرد تا خيرات جذب شوند و ش شكل مي

اگر در باور اسطوره انديشان بدوي، انسان در مركـز عـالم واقـع شـده                
شـود و حركـات جملگـي اشـياء و      است و جهان در نسبت با او تعريف مي   

اند، امـا انـسان در دنيـاي كنـوني، از             گيري شده   حوادث به سمت او جهت    
زيـي و عـضوي از      آيـد و خـود را صـرفاً ج          كانون و مركز جهان بيرون مـي      

در هـيچ دوران شـناخته      ": گويـد   ماكس شلر مـي   . داند  كران مي   كيهان بي 
. . . .  امروز با خودش مشكل پيدا نكرده است        شده ديگري، انسان به اندازه    

علـوم  . )87: بومر ("ما ديگر هيچ تصور روشن و منسجمي از انسان نداريم         
  . م ساخته استمدرن نيز برداشت ما از انسان را فقط آشفته و مبه

 انـسان را در مركـز عـالم نـشاندن، از نگـاه              واي به جهان      نگاه اسطوره 
در . دهـد  ، نوعي خودشيفتگي انسان بدوي را نشان مي     )شناس  روان(فرويد  

يابد، عشق به خـود       متن اين باور كه همه چيز در ارتباط با انسان معنا مي           
يي گواه بر خودشيفتگي  باورهاي انسان ابتدا  .  خود شدن قرار دارد     و شيفته 

زيـرا خودشـيفتگي عمـومي      ؛  دهد، اما ايـن خودشـيفتگي دوام نيافـت          مي
ضـرباتي  . انسان و عشق بشريت به خودش با سه ضربه اساسي روبرو شـد            

كيهان شناختي انسان بـدوي و نگـرش        نظم  كه منجر به از هم پاشيدگي       
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پرنيـك  نخستين ضربه به خودشيفتگي انسان بـا آثـار ك  . وي به انسان شد  
»  كيهان شناسـانه    ضربه« اين ضربه را     توان مي. شددر سده شانزدهم آغاز     

 ديرپا را كه زمين مركـز ايـستاي           اصلي كپرنيك، اين عقيده     ايده. نهادنام  
. چرخند، ويران ساخت     او مي  دعالم است و خورشيد و ماه و سيارات بر گر         

 و اين مركزيـت     ،بناكرده بود مركز عالم   درانسان كه محل سكونت خود را       
نمود، با تئـوري كيهـان شـناختي كپرنيـك            اش تلقي مي     سروري  را نشانه 

روبرو شدن با اين تئوري به معناي آشفتگي در جايگاه ونقـش            . مواجه شد 
  . انسان وهم چنين نسبت انسان با هستي است

انـسان وارد   ي  ها     خودپسندي خودمحوري و دومين ضربه را داروين بر      
سرشتي جدا و روحي واالتر و جاويدان براي خود قايل          انساني كه   . ساخت

  زيـست شناسـانه        پنداشـت، بـا ضـربه       شد و خود را از تبار خدايان مي         مي
از .  و خود را موجودي هم سطح با ساير موجـودات ديـد            شدوين روبرو   ردا

حـاال ديگـر   . اش يك بار ديگر مورد تهاجم قرار گرفت   اين رو خودشيفتگي  
م نيست، بلكه خود او هم در سـطح سـاير موجـودات     مسكن اش مركز عال   

  . افول كرده بود
ترين ضربه     روان شناسانه دارد، احتماالً كاري     يسومين ضربه كه ماهيت   

كرد، با ادراك دروني خود دست كم نسبت به           آدمي كه احساس مي   . است
   كامل دارد و همه چيـز دربـاره رخ دادهـاي مهـم در حـوزه                 خود، آگاهي 

كنـد    و هم چنين ساحت اراده كه احكام را اجرا مـي          ) نفس (عملكرد ذهن 
انسان در درون خانه    «داند، اما علم روان كاوي بر او معلوم ساخت كه،             مي

كشف روانكاوي اين بود كه،     . )878: همان(» خود نيز فايق و سرور نيست     
تـوان كـالً مهـار كـرد و ثانيـاً ايـن كـه                  حيات غرايـز جنـسي را نمـي        اوالً

پيامـد طـرح بخـش      . نفـسه ناخودآگاهنـد     ي ذهني و فكـري فـي      فرايندها
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ناخودآگاه ذهن، حقيقتاً نشان داد كه آدمي نه تنها خود را به نحـو كامـل                
  . شناسد، بلكه حتي كنترل و سروري كامل نسبت به خود ندارد نمي

گرچه انسان سنتي در نگرشش بـه خـود، دچـار خودشـيفتگي بـود و                
امـا در   . ود كه بر جهان، سرور و اميـر اسـت         كرد كه نه تنها بر خ       تصور مي 

زيـرا در درون كيهـان      ؛  رسيد  نهايت و در عمل به هماهنگي با طبيعت مي        
عـدالت كيهـاني عبـارت بـود از         «. اش نـوعي عـدالت نهفتـه بـود          شناسي

اي كـه وجـه       بـه گونـه   . )22: واتـرز (» هماهنگي انسان، طبيعت و جامعـه     
عبـارت ديگـر، انـسان ابتـدايي، در         به  . شود  هژمونيكي بين آنها ديده نمي    

بـسياري از   . شناسي، به همراهي و مساعدت با طبيعت رسيد          وظيفه  حوزه
هـايي بـراي سـامان        ها و اقوام مختلف، شـيوه       مناسك و شعاير در فرهنگ    

. شد كه بـه داليلـي بـر هـم خـورده بـود               دادن و برگشت نظمي تلقي مي     
قـدامي بـراي همـاهنگي و        شرايط، ا   بازگشت نظم كيهاني و سامان دوباره     

اما در هستي شناسي انـسان مـدرن، گرچـه          . سازگاري آدمي با جهان بود    
ـ اي در نظر گرفتـه        براي انسان جايگاه ويژه    شده اسـت، امـا ايـن هـستي         ن

تمام جهان و طبيعـت، بايـد       ": شناسي در نهايت به اين نكته ختم شد كه        
خـواه  ،  ه طبيعـت  ، خوا »ديگري«وجود هر   .  انسان قرار گيرند    تحت سيطره 

هانـا آرنـت معتقـد      . )23: واتـزر  ("متافيزيك منوط به وجود انسان اسـت      
فرق قرون وسطي با عصر مدرن در ايـن اسـت كـه مـالك ارزيـابي                 : است

امـا در  . انسان قرون وسطي از جهان و خودش، در بيرون از او قرار داشـت        
. ل يافـت  تقليـ  يعني انسان ؛  ها به عامل شناسا      اين مالك   عصر مدرن، همه  

 علـوم و     انسان امروز، در پي هماهنگي با كل عالم نيست، بلكه به واسـطه            
بـرداري هـر چـه بيـشتر از طبيعـت و              ابزارهاي توسعه يافته، در پي بهـره      

در جهـان مـدرن همـه چيـز در جهـت خواسـت              . استيالي بـر آن اسـت     
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هـاي    اگر انسان بدوي، بـا انـواع شـيوه        . شود  مندي انسان، تعريف مي     وبهره
پرورانـد،    خرافي، قصد خنثي نمودن تصميمات ارواح خبيثه را در سر مـي           

ارواح (اما انسان در جهان مدرن، اساساً به وجود ارواح خبيثه و ارواح نيكو              
هـايي نـامرئي و       اعتقـادي نـدارد و دسـت      ) ضربه زننده و ارواح مددرسـان     

  . دتر دار بيند و لذا خيالي آسوده پنهان در پشت وقايع و حوادث نمي
هاي جهان پيـشين بـا جهـان امـروزين در رويكـردي           ترين تفاوت   مهم
  : شناسانه عبارت است از جامعه
  ؛  زدايي از جهان و حذف بسياري از علل فوق طبيعي  اسطوره-1
 علل و از سوي       راززدايي و معنازدايي از روابط و مناسبات و سلسله         -2

خـالي شـدن    (فاقـات   ديگر، نشانه زدايي از وقايع، حوادث طبيعـي و ات         
  ؛ )از معنا. . . وقايع، اتفاقات و

كسوف (گرايي    زدايي از جهان امروز و روند رو به تزايد عرفي           تقدس -3
  ؛)تقدس در جهان امروز

 اين اعتقاد است كـه اشـياء         عقالنيت بر پايه  «. عقالني شدن جهان   -4
طوره يابد و نه در بيرون از خود، خواه در اسـ  تبيين خود را در خود مي 

  ؛)97: روشه گي(» باشد، خواه در سنت
رشد شديد فردگرايي و در نتيجـه بـه كـاهش تحميـل سـنت بـر                  -5

  ؛ آدمي
  . علمي انديشي و بسط علوم اثباتي در شناخت و توصيف جهان -6

و ) هاي ابتدايي   انسان( جهان گذشته     هاي شرح داده شده درباره      تفاوت
 عناصـر و مختـصات جهـان        دهـد كـه بـسياري از        جهان كنوني، نشان مي   

انديشي بوده اسـت و يـا دسـت     بر خرافه ساز ـ مقوم و مبتني  پيشين زمينه
شناسي، بسيار مـستعد     شناسي و وظيفه    شناسي، انسان    كيهان  كم، آن گونه  
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هـا و مناسـك جـادويي ـ      گيري انواع آيين پرورش باورهاي خرافي و شكل
هـاي    ر يـك از ويژگـي     شناسـان، هـ     از نظر برخي جامعه   . خرافي بوده است  

 اعتقادات خرافي كاهش يابـد و       د، سيطره ششش گانه جهان جديد، باعث      
رهايي ) تا حد زيادي(هاي خرافي و شعاير جادويي  انسان از اسارت انديشه 

به عنوان مثال، ماكس وبر، معتقد است كه با عقالني شـدن روابـط و      . يابد
ه شـده اسـت و انـسان       مناسبات جهان جديد، از خرافات غيرعقالني كاست      

از نظـر   . كنـد   تر تجربه مي    مدرن، باورها، اخالق و مناسك ديني را عقالني       
وبر، اديان ابتدايي و جهان بدوي، تمام هـستي مملـو از خـدايان متعـدد،                

اما فرايند اسـطوره زدايـي   . رازآلود و سرشار از موجودات قدسي بوده است   
از چنگ علـل مـاورايي      د، هستي براي انسان عرفي شده و جهان         شباعث  

بر اين باور است كه عنـصر مقـدس از جهـان و             » ريمون آرون «. رها گردد 
اشياء پيرامون انسان طرد شده است و آن لطـف پيـشين از دسـت رفتـه                 

البته انديشمندان ديگري نيز وجود دارند كه باور به جهـاني خرافـه             . است
هاي بـه اصـطالح       انواع خرافات در فرهنگ   «: د و معتقدند  نزدايي شده ندار  

اگر تفاوتي ميـان جوامـع      . معقول علمي و از نظر فني پيشرفته، رواج دارد        
اي وجود داشته باشد، تفاوتي صرفاً كمي  متمدن و پيشرفته و جوامع قبيله

ــي  ــه كيف ــت ن ــون(» اس ــان   . )50: هميلت ــسيار در مي ــات ب ــود خراف وج
 كـه   دهـد   هاي مختلف و استمرار باورهاي غيرمنطقـي نـشان مـي            فرهنگ
بيني جامعه شناساسي چون اگوست كنت و حتـي مـاكس وبـر كـه                 پيش

ماننـد  (تاريخ بشر به سمت كاهش شديد عناصر غيرمنطقي         : معتقد بودند 
بلكـه  . پيش خواهد رفت، چندان قرين صحت نبوده است    ) جادو و خرافات  

هـاي زيـرين تفكـر اجتمـاعي، حيـاتي            باورها در اليـه     در حال حاضر، اين     
  . ندجاودانه دار
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پايـه در ميـان ملـل سـابق و الحـق، رواج               گرچه خرافات وباورهاي بي   
. پوشي بين جوامـع وجـود دارد   هاي غيرقابل چشم  دارد، اما، حقيقتاً تفاوت   

زيرا شناخت و ادراكمـان را      ؛  توان آنها را ناديده گرفت      هايي كه نمي    تفاوت
ته و  انديـشي گذشـ     تفاوت خرافـه  . كند  هاي موجود مخدوش مي     از واقعيت 

  : اكنون، از اين قرار است
هـا،    حجم كمي خرافات كـاهش يافتـه اسـت و در بعـضي سـاحت               -1

به عنوان مثال براي شناخت     . باورهاي خرافي به حداقل خود رسيده است      
هـا، بـه      يابي  شود و براي تفسير و علت       طبيعت از علوم تجربي، استفاده مي     
  . شود علل زميني و قابل سنجش توجه مي

شـود و نـه در     فردي مطـرح مـي   ت در عصر كنوني، در حوزه     خرافا -2
سامان دادن زندگي   امروزه  . ساحت زندگي جمعي و ساختارهاي اجتماعي     
پذير   هاي تعريف شده، امكان     جمعي از طريق قوانين، قراردادها و مناسبات      

هاي عمومي بر مبنـاي آن چـه وبـر            ساختارهاي اجتماعي و سازمان   . است
در بحـث نوسـازي     » سـرينيواس «. شـود   امد، اداره مي  ن  عقالنيت مدرن مي  

تحصيل كرده ي  ها    زندگي هندي ،  دهد  معتقدات ديني درآسيا، توضيح مي    
يك بار، يـك مـرد مطلـع مـشهور          ": كند  وي نقل مي  . توأم با تناقض است   
هن بـه تـن     اشناس انگليـسي گفتـه بـود؛ وقتـي پيـر            هندي به يك انسان   

آورم، وقتي بـه منـزل        تم را از تن در مي     روم، كاس   كنم و به كارخانه مي      مي
كـسي كـه   . . . پوشـم  آورم و كاستم را مـي   گردم و پيراهنم را در مي       بر مي 

كنـد، بـراي زن گـرفتن بـه سـراغ             براي گرفتن دكتري نجوم تحصيل مي     
به واقع اين گونه تفكيك زنـدگي فـردي از          . )92: وينر(» رود  بين مي   طالع

ناميـد كـه در آن، دو    » دوزيـستي  «تـوان زنـدگي     ساحت اجتماعي را مـي    
گويي قلمرو هـر يـك   . ساحت فردي و جمعي از يكديگر منفك شده است  
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ي هـا     از دو موقعيت، جايي خاص دارند و ضوابط، مقررات و حتي دغدغـه            
  . اند اين دو موقعيت با يكديگر متفاوت

در جوامـع   . هاسـت  گيـري   سومين تفاوت بين جوامـع، در تـصميم        -3
هاي فردي و جمعي بر اساس باورهـاي خرافـي            ز تصميم گذشته بسياري ا  

اگر انسان مدرن نيز به برخي خرافات معتقد اسـت،          . گرفته است   شكل مي 
بـه ويـژه   . كنـد  ها، براساس عقالنيـت عمـل مـي       گيري  اما در حوزه تصميم   

  . گر است جوهر و بنيان ساختارها و نهادهاي عمومي، برخرد محاسبه
ها و باورهاي بدوي، متـصلب و     ها، عرف   نتدر اجتماعات ابتدايي س    -4

هاي اجتماع خود     مردم سنت ". ي تقدس قرار داشتند     تغيرناپذير و در هاله   
ها با    انحراف از سنت  . . . كنند  شمارند و موافق آنها سلوك مي       را مقدس مي  

جوامــع ابتــدايي، . )18: بــارنزوبكر ("هنجارشــكني گنــاهي عظــيم اســت
اورها كردند، ب نو ستيزه ميبه شدت با نمودهاي اجتماعاتي ايستا بودند كه 

داشـتند و     هاي زيـست و رسـوم اجتمـاعي را پـاس مـي              و اعتقادات، شيوه  
شد كه جامعه بـه نحـو سـنتي بـاقي             مقاومتشان در برابر تغيير، باعث مي     

ي زندگي رنگ     بماند و از آن جا كه بر هرگونه باور، اعتقاد، سلوك و شيوه            
هـا جامعـه تخطـي از آنـان را بـشدت سـركوب              شد، نـه تن     تقدس زده مي  

كرد، بلكه افراد نيز به نحـوي وجـداني و درونـي شـده، پيـروي كامـل                 مي
ها از زير     اما در جهان معاصر كه بسياري از حوزه       . دندكر تبعيت مطلق مي  و

. هـا بـاز شـده اسـت     راه نقد و گريز از سنت، چتر تقدس بيرون آمده است   
اوت انديـشيدن، بـه بـارور شـدن تفكـر         مداراي اجتمـاعي در مقابـل متفـ       

انتقادي انجاميد و افراد در مقايسه با ساكنان جهان پيـشين، اعتقـادات و              
  .كشيدند و حتي آنها را طرد كردند به نقد  باورهاي خرافي را
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   خرافات شناختي در مطالعه شناسي جامعه روش -2

   روش-1-2
جـود دارد و در      آن چـه را كـه در جامعـه و           شناسان عموماً همه    جامعه

هـاي    گيـرد، بـه مثابـه پديـده         شان قرار مي    شناختي   مطالعات جامعه   حوزه
هـاي   از اين نظر پديده. كنند  زندگي جمعي، تلقي مي     اجتماعي و برساخته  

هاي اجتمـاعي، در بـستر جامعـه          واقعيت. ند هست  جمعي محصول اجتماع  
در طول زمـان     نوع روابط و مناسباتي هستند كه         گيرند و نتيجه    شكل مي 

  در رويكـرد جامعـه شـناختي، همـه        . انـد   وبه داليل اجتماعي حاكم شـده     
كم در هنگام مطالعه و پژوهش، در  هاي اجتماعي، دست ها و واقعيت پديده

كننـد پيـشاپيش، نـسبت بـه          آنـان سـعي مـي     . گيرنـد   يك سطح قرار مي   
هـايي چـون مطلـوب ـ      ها، سـوگيري ارزشـي نكننـد و از برچـسب     پديده
 پذيرفتـه شـده      سنت ديرين و شيوه   . لوب و خوب و بد، پرهيز نمايند      نامط

 پـژوهش و فراغـت از        شناختي، فاصله گرفتن از سـوژه       در مطالعات جامعه  
كـه در    -شناسـانه     از اين رو در عموم مطالعات جامعه      .  داوري است   ارزش

 اعتقادات ديني و باورهاي خرافي از يكديگر        - حوزه دين انجام شده است    
 باورهـا، اعتقـادات و       هـا، همـه     در اين گونـه از پـژوهش      . يك نشده اند  تفك

بنـابراين  . شـوند    مـي   بنـدي    دين دسـته    مناسك انسان ابتدايي، ذيل مقوله    
وبر و يـوآخيم واخ در مطالعـه اقـوام            شناساني چون دوركيم، ماكس     جامعه

ت، هاي بدوي رايج بوده اس      ها و مناسكي كه در ميان انسان        ابتدايي و آيين  
هاي خرافي بلكـه بـه مثابـه ديـن رايـج در آن        نه به چشم مناسك و آيين     

از نظر آنان هر آنچه اكنون و در نزد بسياري از ساكنان         . كنند  زمان ياد مي  
 حيـات    شـود، در زمانـه      قرون اخير و دنياي مدرن، خرافـه محـسوب مـي          
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 كم نقش انسجام بخشي و همبـستگي        اند كه دست    هايي بوده   ابتدايي، دين 
در زنـدگي   «شناسـان،     در نگـاه ايـن جامعـه      . اند  آفريني را بر دوش داشته    

توان فعاليتي يافت كـه بـه نـوعي بـا اجـراي               انسان ابتدايي به سختي مي    
ها و روابط اجتماعي آنها   خانواده دين در همه. . . شعاير ديني همراه نباشد

: واخ(» تي همگاني دخيل اسـ      هاي همگاني امور روزمره     و در اكثر فعاليت   
42( .  

هـاي كوچـك و    اي اعـم از گـروه   هـر جامعـه  : يوآخيم واخ معتقد است 
بزرگ، واجد هويتي است كه آن هويت بايد، مـستمراً تقويـت و اسـتحكام      

. شـود   زيرا هويت، عامل مهمي در پيوند دادن افـراد بـا يكـديگر مـي              ؛  يابد
دات، اتحاد و يگانگي افـراد در سـطوح مختلـف اجتمـاعي، نيازمنـد اعتقـا               

» واخ«. پـذير اسـت     هـا و مناسـك جمعـي امكـان          باورها و برگزاري آيـين    
  هايي را كه نقش اتحاد و همبستگي آفرين و پيوند دهنـده         مناسك و آيين  

از . كند در پنج گروه مورد بحـث قـرار داده اسـت             فرد با جمع را بازي مي     
: ، بمناسك خانوادگي: الف: شود ها در اين سطوح برگزار مي    نظر وي آيين  

مناسـك  : مناسـك ملـي، هــ     : مناسك جمعي، د  : مناسك خويشاوندي، ج  
 مناسـك دينـي و جـادويي، كـاركرد           نقطه اشتراك و بنيـان همـه      . نژادي

تـر سـاختن آن و    و نيرومنـد ) به عنوان واحد اجتمـاعي (محافظت از گروه   
رويكرد : همچنان كه گفته شد   . ها است   همچنين تقويت وحدت دروني آن    

هـاي     باورها و اعتقادات و شـعاير جمعـي، از انـسان            ي، همه جامعه شناخت 
و » مـاكس وبـر   «كننـد و لـذا        ابتدايي تا كنون را به مثابه دين تلقـي مـي          

گذار دين و پيامبر      بندي انواع اقتدار ديني، بنيان      در صورت » يوآخيم واخ «
گويــان، جــادوگران، قديــسين و روحــانيون قــرار  اديــان را در كنــار پــيش

 فـارغ    بندي انواع اقتدار ديني، نـشان دهنـده         اين نحوه از تقسيم   . دهند  مي
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هاي درون ديني است كه پيروان هر دين به           شناسان از ارزش    بودن جامعه 
كند كه وقتي     اين سئوال را مطرح مي    » واخ«البته  . آن مدعيات، باور دارند   

وگران  جاد  توانيم، بحثي درباره    گوييم آيا مي    از انواع اقتدار ديني سخن مي     
هاي آنها بگنجانيم؟ آيا نبايد خـط فاصـل دقيقـي بـين ايـن دو                  و فعاليت 

 وجـود   ] فعاليـت پيامبرانـه و فعاليـت جادوگرانـه         [فعاليت ظاهراً متفاوت    
  . )349: واخ ("داشته باشد
 مورد توجه پيغمبـر بـا جـادوگران و           گرچه رابطه و نتيجه   واخ،  از نظر   

سي به تفـاوت بـين جـادو و ديـن           شنا  پيشگويان متفاوت است، اما جامعه    
شناسـي در     ماكس وبر معتقد است كـه روش جامعـه        . كمتر عالقمند است  

در ايـن   . شـود » عينيـت در پـژوهش    « بـر     ها، بايـد مبتنـي       پديده  مطالعه
 شـيوه    كه الزمه  -را  » عينيت در پژوهش  «. كندرويكرد، محقق بايد سعي     

هاي   ت نمايد و ارزش    مراعا - هاست  علمي در شناخت و درك واقعي پديده      
گرچه كساني چون برايان ويلـسون      .  پژوهش وارد نسازد    خود را در پروسه   

شناسان   ، ماكس وبر و عموم جامعه     )شناس اجتماعي   مردم(كيلفوردگيرتز  و
هاي   شناسي به صدق و كذب گزاره       در اين نكته اتفاق رأي دارند كه جامعه       

شـناس   پردازد و جامعه يهاي اجتماعي نم    ديني، باورهاي فرهنگي و پديده    
، امـا   اعتنايي بـورزد  نبايد به درست وغلط بودن اعتقادات فرهنگي جوامع         

 مخالف ايـن سـنت      - كه موضع الادري دارد    -» منفيل زاكر «كسي چون   
وي اين گونه رويكرد را دادن امتياز اضافي به         . شناسي است   ديرپاي جامعه 

ه مدعاي هر گروه ديگر     از نظر وي همان گونه ك     . داند  مدعيات مذهبي مي  
هـاي    گيرد، بايد باورها و ادعاي گروه       مورد مطالعه و نقد و پرسش قرار مي       

ــرد   ــرار گي ــاوي ق ــژوهش و واك ــورد پ ــذهبي م ــشگر . م از نظــر وي پژوه
شناس، گرچه در پي ابطال و اثبـات مـدعيات نيـست امـا كنجكـاو                  جامعه
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كـه سـند و     توانند بـه چيـزي بـاور آورنـد            بفهمد، چگونه مردم مي   "است  
تا بفهمد، چگونه مردم بـه چيزهـاي بـاورنكردني          . . . مدرك معقولي ندارد  

پيوندنـد و     هـايي مـي     خواهد بفهمد كه چرا افراد به گروه        مي. آورند  باور مي 
هاي اعتقـادي باشـند كـه از نظـر            مدعي سرسپردگي ايدئولوژيك به نظام    

ض بـا چيزهـايي   گر بيروني، نامعمول، ضد شهود و يا آشكارا متعار   مشاهده
از » زاكـرمن «حيرت . )63 ـ  4: ذاكرمن ("دانيم است كه ما از واقعيت مي

توانند به چيزي معتقـد باشـند كـه           ها نفر مي    اين است كه چگونه ميليون    
باورهـاي بـه غايـت غيرعقالنـي و         . آشكارا غيرموجه و باور نكردنـي اسـت       

ي حاضـرند   كنند و حتـ     اعتقادات ناموجهي كه زندگي خود را وقف آن مي        
گرچه اميل دوركيم نيـز بـه پرسـش از صـدق و             . در راه آنها جان بسپارند    

و از رواج اين عقيده كه يـك نهـاد انـساني            "اي نداشت     كذب باورها عالقه  
او همچـون   .  باشـد، نيـز ناخرسـند بـود         برتوهم صرف مبتني  ) چون دين (

 و هـا  تـرين آيـين     تـرين و عجيـب      ز، بر آن بود كه حتي وحشي      يمويليام ج 
هـايي از    برخـي نيازهـاي انـساني در بخـش     بـر هاي دين نيز غالباً   اسطوره

از نظـر وي    . )156: مـوريس  ("ند هـست   زندگي فردي يا اجتماعي مبتنـي     
تـرين    العـاده   آورتـرين مراسـم مـذهبي و خـارق          ترين و شـگفت     مانده  عقب

 هاي فردي و توانند برخي از نيازهاي انساني و بعضي از جنبه ها مي اسطوره
وجـود  ) دروغـين (پس ديـن سـاختگي      . . . اجتماعي هستي را بازگو كنند    

 عمل خود حقيقت دارنـد و همـه بـه وضـعيت               اديان در شيوه    همه. ندارد
  . )3: دوركيم(دهند  مفروض هستي انسان پاسخ مي

كننـد كـه بـراي درك         شناسان، دست كم چنين ادعا مـي        اغلب جامعه 
طرفانه اتخاذ كرد تا رونـد   موضعي بيها، بايد    عميق و عيني پديده   ،  صحيح

بـه  . هاي محقق قرار نگيـرد      گيري  ها و جهت    ي  شناخت، تحت تأثير سوگير   
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هـا و     واقع در اين رويكرد، گـويي معيـار پيـشيني بـراي سـنجش پديـده               
هـاي     پديـده   در ايـن ديـدگاه، داوري دربـاره       . شناخت آنـان وجـود نـدارد      

زيـرا  ،   بپردازد، منتفي است   اجتماعي از آن جهت كه به صدق و كذب آنها         
هـايي    ند و ابزاري براي جداسازي پديـده       هست  ها در يك سطح      پديده  همه

هـايي    هـا واقعيـت     ايـن پديـده   . مثل خرافه از غيرخرافه در دسـت نيـست        
توان آنها را شناخت و نبايد در مـورد آنهـا،             ند كه صرفاً مي    هست  اجتماعي

 چنــين رويكــردي در  كلــي نتيجــه. هــاي ارزشــي گرديــد دچــار قــضاوت
شناختي، اين است كه اوالً، قضاوت و سوگيري نسبت           شناسي جامعه   روش

شـود و ثانيـاً، محقـق         به خرافه به مثابه يك واقعيت اجتماعي حـذف مـي          
 مورد پژوهش، مردم چـه       تواند معلوم كند كه در جامعه       اجتماعي، تنها مي  

دوركـيم،  . پندارنـد  باورهايي را خرافه و كدام اعتقـادات را غيرخرافـه مـي           
داند، همان    هاي اجتماعي را، فارغ از ارزش داوري مي         شناخت عيني پديده  

گونه كه ماكس وبر نيز با طرح درك تفهيمي واقعيات اجتماعي، با انتخاب 
در ايـن   . ها، نقش محقق را كم رنگ كرده است          همدالنه در پژوهش    شيوه

  . دانند حالت، خرافه، آن است كه مردم، آن را خرافه مي

  شناسان در قبال دين، جادو و خرافات  موضع جامعه-2-2
ها و حتي به اديـان        شناختي خرافه، به جهان اسطوره      در مطالعه جامعه  

اي كه مرز اين سه پديده، بسيار نـامريي و كـدر              به گونه ؛  شويم  نزديك مي 
بـه  شـود     به عنوان مثال، خرافه به ساحت اسـاطير نزديـك مـي           . گردد مي

هميلتـون  . نمايـد  بازشناسي و تمايزيابي بـين آنهـا سـخت مـي          نحوي كه   
هـاي     نزديكي با باورداشـت     عملكردهاي جادويي غالباً رابطه   ": معتقد است 

تفكيك جادو  . اند  مذهبي دارند و در بيشتر موارد جزيي از مناسك مذهبي         
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. )51: هميلتـون  ("پـذير نيـست   از دين در هر مورد معين، هميشه امكـان       
 در هدف صريح    نيز تفاوت دين و جادو را صرفاً      ) شناس  مردم(مالينوفسكي  

در حالي كه در كـنش جـادويي، فكـر و هـدف     «از نظر وي . داند جادو مي 
فايق، هميشه روشن، صريح و مشخص است اما در مراسم مذهبي مقصود            

  . )52: همان ("خاصي كه در جهت تحقق يك رويداد باشد، وجود ندارد
توان گفت سـحرآميز      ه غايت مرموز و حتي مي     اساطير ب «نزد شايگان،   

 علت   زيرا هيچ يك از مقوالت متعارف عقل استداللي مانند رابطه         ؛  هستند
 از  يو معلولي جوهر و عرض، زمان و مكان، بدان گونه كه در عقل استدالل             

بيني اساطيري منطبق نيست، بلكه چـه         شود، نه فقط با جهان      آنها ياد مي  
در بيـنش اسـاطيري، بـين افكـار و اشـياء و             . دبسا كه معكوس جلوه كنـ     

تصاوير، نوعي همدمي سحرآميز هست كه باعث تقارن وقايع و اتفاقات به            
شـيوه غالـب در   . )101: شـايگان (» شـود  ارتباط بـا يكـديگر مـي       ظاهر بي 

شناختي، فرهنگ، اسطوره، سنت، دين، باورها و اعتقادات و           مطالعه جامعه 
، با اين همـه   .  داوري پيشيني بين آنهاست    خرافات، عدم تفكيك ارزشي و    

كنندگان فرهنگ به تفاوت هر يـك از باورهـا و مناسـك               برخي از پژوهش  
بـه عنـوان مثـال،      . اند  دهكراند و آنان را از يكديگر متمايز          توجه ويژه كرده  

كنـد و يـازده معيـار بـراي تمـايز             ويليام گود، جـادو را از ديـن جـدا مـي           
). 52: هميلتـون (شـمارد   هاي مـذهبي بـر مـي    هاي جادويي از جنبه  جنبه

  : هاي متمايز كننده جادو و دين عبارت است از معيارها و شاخص
ي   تر است و هدفش رسيدن بـه يـك نـوع نتيجـه              جادو ابرازمندانه  -1

  . نهايي ملموس و مادي است
  . بندي بيشتري همراه است شگردهاي جادو با چشم -2
  . ندت هسهدفهاي جادو مشخص و محدود -3



  ؛ چيستي، چرايي و كاركردهاگرايي خرافه/ 84

 

  . هاي فردي است و نه گروهي جادو در جهت هدف -4
  . جادو بيشتر يك عمل خصوصي است تا يك فعاليت گروهي -5
توان جابه جا كرد، اگر كـه يـك فـن كـارآيي               فنون جادويي را مي    -6

  . نداشته باشد
  .  عاطفي اندكي برخوردار است جادو از جنبه -7
  .  اجباري دارد عمل جادو كمتر جنبه -8
  . جادو به زمان و شرايط خاص بستگي ندارد -9

  . احتمال ضد اجتماعي بودن جادو بيشتر است -10
نفسه يـك هـدف       شود و في    جادو به عنوان وسيله به كار برده مي        -11

  . نيست
شناسـان، همـان روش       اما در مجموع روش مرسوم و متعـارف جامعـه         

ـ         جامعه. تلفيق است  ين ديـن و خرافـه      شناساني كه قايل به عدم تفكيك ب
همچون دوركيم، وبر،   (گروه اول   : شوند  هستند، نيز به دو گروه تقسيم مي      

آن كه بـه رد و قبـول و يـا             طرفانه دارند و بي     ، موضعي بي  . . . )هميلتون و 
مطالعـه و   ،  تـر ديـن   چاثبات و ابطال باورها بپردازند، همگي آنـان را زيـر            

نيـز در مطالعـات     مـوريس،   نظيـر برايـان     شناساني    مردم. كنند  بررسي مي 
 باورها و اعتقادات اقوام بـدوي و ابتـدايي را ذيـل              شناختي دين همه    مردم

شناسـان و     اما گـروه دوم از جامعـه      . اند  موضوع دين مطرح و بررسي كرده     
با موضعي خصمانه نسبت به   . . . فرويد و ،  شناسان مانند ماركس    حتي روان 

عقـل  (ش علـم و عقـل        آنچـه بـه چنـگ سـنج         هاي دينـي و همـه       پديده
آنـان در   . كننـد   بندي مي   ، نيفتد به مثابه خرافه صورت     ) و ابزاري  ياستدالل

هـاي اجتمـاعي ابـايي        گيري منفي نـسبت پديـده       مطالعات خود از موضع   
بنـدي آراء     جمع. پذيرند  و برخي را مي   كرده  ندارند و برخي از آنان را طرد        
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كند كه گـروه       رهنمون مي  و نظرات دو گروه پيش گفته، ما را به اين نكته          
مورد ،   باورها و يا دست كم بسياري از اعتقادات، ذيل عنوان دين            اول همه 

گيرند و گروه دوم درست به نحو معكوس، اغلب        واكاوي و پژوهش قرار مي    
صورت بنـدي   پايه،    هاي بي   باورها و اعتقادات را زير عنوان خرافه و انديشه        

 شك و ترديـد      شناسان به ديده    جامعه": معتقد است » زاكرمن«. نمايند  مي
  اي كـه در بهتـرين حالـت ديـن را بـر سـاخته                نگرند، به گونـه     به دين مي  

: زاكـرمن  ("دانند و در بـدترين حالـت، خرافـات غيرعقالنـي            اجتماعي مي 
58( .  

هـاي فرهنگـي      هاي معرفتي نسبت بـه پديـده       گيري   جهت  در مجموعه 
سـه رويكـرد    (ل احصاء اسـت     گيري قاب   چون دين، سه گونه روش و موضع      

  : )شناسان شناسان و روان كلي جامعه
  ؛ طرفانه  رويكرد بي-1
  ؛  رويكرد نقادانه-2
  .  رويكرد خصمانه-3

 نگرش به ديـن       فوق، عالوه بر تفاوت و تفارق در نحوه         رويكرد سه گانه  
ــشابهات و  هــاي و بعــضي پديــده  ديگــر چــون خرافــات، واجــد برخــي ت

شناسي سه رويكـرد وجـود        هايي كه در روش     شابهتم. ها هستند   همانندي
  : دارد عبارت است از

هـايي چـون      شناسي و چيـستي پديـده       بيشتر از آن كه به ماهيت     : الف
به عبارت ديگر، سئوال . ها توجه دارند خرافه بپردازند، به چرايي اين پديده

شـناس از     امـا جامعـه   . از چيستي و ماهيت خرافه، سـئوال فلـسفي اسـت          
شـود؟    چرا خرافه در يك جامعه توليد مـي       ؛  كند  خرافه، پرسش مي  چرايي  

  يابد؟  كند؟ و چرا در زماني طوالني استمرار مي چرا رشد مي
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هـاي فرهنگـي يـك        و ساير پديده  (مشابهت دوم در مطالعه خرافه      : ب
براي فهم خرافه   : شناسان معتقدند   ، اين است كه بسياري از جامعه      )جامعه

 بايـد آن را در مناسـبات و روابطـش بـا             - اجتماعيهاي    و ساير واقعيت   -
هاي  زيرا معناي هر پديده، از جمله پديده    ؛  ساير اجزاء سيستم مطالعه كرد    

. شود تاريخي، در درون ساختاري كه در آن قرار گرفته است، مشخص مي           
انـد تـا جـادو را در          مالينوفسكي و ريموند فـرت كوشـيده      «به عنوان مثال    

طرح كننـد و نقـش جـادو را در سـازماندهي و تنظـيم               اش م    روزانه  زمينه
  . )77: هميلتون(» اش نشان دهند هاي سازنده فعاليت

  هاي جادويي شناسي خرافات مناسك و آيين  سه رهيافت عمده در تبيين جامعه- 2- 3
هـاي     پديده  شناسي در مطالعه    در قسمت اول به چگونگي روش جامعه      
گيـري    مت دوم، انـواع موضـع     اجتماعي پرداخته شـد و همچنـين در قـس         

هـا و خرافـات       شناسان در قبال اموري چون دين، مناسـك و آيـين            جامعه
هـا مـورد      شان از اين پديـده       نگاه و تفسير عمومي     د و نحوه  شبندي    صورت

شناسـانه بـه      هاي جامعـه    اما در اين قسمت به رهيافت     . واكاوي قرار گرفت  
هر يك از اين    . شود  خته مي هايي چون خرافات، پردا     تحليل و تبيين پديده   

انـد و بـر مبنـاي مقومـات           اندازها، زواياي تحليلي خاصي را برگزيده       چشم
  . شان سعي در تجزيه و تحليل مباحثي چون دين دارند معرفت شناختي

هـايي    برايان موريس دو روش براي تحليل و تبيـين مناسـك و آيـين             
  . )178 ـ 9: موريس(كند  چون جادو پيشنهاد مي

هـا براسـاس معنـاي نمـادين آنهـا ـ آن گونـه كـه از          العه آيينمط -1
  . آيد هاي كيهان شناختي بدست مي نظام

  . ها ومناسك آيينمطالعه كاركردهاي اجتماعي  -2
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عالوه بر دو گونه روش تبيـين براسـاس معـاني نمـادين و تبيـين بـر                  
 روش توان اضافه كـرد و آن  اي ديگر از تبيين را مي       مبناي كاركردها، گونه  

و » وبــر و پــاره تــو«جامعــه شناســاني چــون . عقالنــي ـ منطقــي اســت  
گرايانـه و منطقـي       موضـعي عقـل   » تـايلر «و  » فريزر«شناساني چون     مردم

توان با رهيافتي منطقـي و عقالنـي بـه تبيـين              مي بنابراين. اند  اتخاذ كرده 
  . ها پرداخت ها و آيين كنش

  . رهيافت متكي بر معاني نمادينتشريح  -1-3-2
شناسي مـردم انگارانـه، بـر         شناسي پديده شناختي و نيز روش       جامعه"

ــي نحــوه  ــاعي يعن ــف اجتم ــت  تعري ــشگران از موقعي ــف كن ــا و  ي تعري ه
در . )326: ريتـرز  ("ورزنـد    اين تعاريف تاكيد مـي      عملكردهاي آنها بر پايه   

اين روش كه مبتني بر تفسيرگرايي و معناگرايي اجتمـاعي اسـت، تـالش              
هـايي كـه      ها و آيين    ناهايي كه كنشگران براي هر يك از كنش        مع شود مي

هـا،   آدم": به واقع، اين رويكـرد معتقـد اسـت        . شودكنند، ادراك     خلق مي 
كنـشگران  . نـد نك   بسيار سامان يافته با جهان برخورد مـي         عموماً به شيوه  

اي از سـامان بخـشيدن جهـان          پيوسته در فراگرد فعال و بـسيار پيچيـده        
داننــد كــه بــا معنــادهي بــه  آنــان غالبــاً نمــي. )340: مــانه ("درگيرنــد

برمبناي اين . بخشند شان را نظم مي هايشان، به واقع جهان اجتماعي كنش
هـاي جـادويي كـه از نگـاه بـسياري خرافـه               رهيافت، جادو و سـاير آئـين      

شوند، واجد معنايي هستند كه عمل كنندگان به آنهـا بـراي              محسوب مي 
رهيافت نمادين معتقـد اسـت      . اند  ه  معلوم كرد ) اندر طول زم  (آن مناسك   

ها و مناسك جادويي را بايـد بـه عنـوان يـك چيـز اساسـاً                   كه باور داشت  
  پديده، به واقع. ها و احساسات نهايي تعبير كنيم نمادين يا به عنوان كنش
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اي باورهاي خرافي، تنهـا بعـد سـطحي و ظـاهري               وسيله  نمايشي و جنبه  
.  يك از اين گونه شعاير و باورها، معاني نهفتـه اسـت   است، بلكه در پي هر    

شوند، بـه   بنابراين براي تحليل جادو و يا اعمالي كه بعضاً خرافه ناميده مي  
در رويكـرد مكتـب كـنش متقابـل         . )60: هميلتون(معناي رفتار پرداخت    

گيـرد كـه كنـشگران نمادهـاي      نمادين، زندگي اجتماعي وقتي شكل مـي      
خلـق نمادهـا و معـاني و انتقـال آن طـي             . خلق كنند معنادار مشتركي را    

: كنش متقابل اجتماعي، دست كم واجد هفت كاركرد است كه عبارتند از           
  . )285: ريترز(

بنـدي    گذاري، طبقه   سازند كه از طريق نام      نمادها انسان را قادر مي     -1
شـوند، وضـعيت     و يادآوري چيزهايي كه در جهان بـا آنهـا روبـرو مـي             

  . ان دهندآشفته را سام
  . بخشند نمادها، توانايي انسان را براي درك محيط بهبود مي -2
  . بخشند  بهبود ميرانمادها، توانايي انديشيدن  -3
  . دنبر نمادها، توانايي حل مسايل گوناگون را باال مي -4
دهد تا از زمان و مكان و حتي  كاربرد نمادها به كنشگران اجازه مي -5

  . شخص خود فرا گذرند
- يك واقعيت مابعـدالطبيعي       سازند كه درباره    نمادها ما را قادر مي     -6

  . را ـ فهم و تحليل كنيم مانند بهشت و جهنم
 جاي منفعل بودن،    هگذارند انسان اسير محيط شود و ب        نمادها نمي  -7

  . فعال گردند
هـايي كـه بـه نظـر خرافـي       مناسـك و آيـين    : نمادگرايي معتقد اسـت   

كنند و از     پسين انسان را به صورت نمادي مطرح مي       يند، دلبستگي وا  آ مي
كننـد و     آن جايي كه نمادها در وراي خويش به چيـز ديگـري اشـاره مـي               
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نشينند، تا معناي ديگري را بيان كننـد، بايـد از             برجاي چيزهاي ديگر مي   
زبـان ايمـان،    ": معتقـد اسـت   ) متألة مسيحي (پل تيليخ   . نمادها درگذريم 
 "ايمان واجـد زبـاني غيـر از نمـاد نيـست           ] ي كه به نحو [زبان نمادهاست   

هـا بـه كـار        تيليخ، الحاد را در وجـود نمادهـايي كـه انـسان           . )61: تيليخ(
بلكـه ار نظـر وي الحـاد، كوشـشي در جهـت زدودن              . داند  گيرند، نمي   مي

از . اسـت  اهتمامي نسبت به معناي وجود خـويش        دلبستگي واپسين و بي   
 واپـسين و نهـايي، تنهـا شـكل قابـل             لهعالقگي نسبت به مسئ     بي"اين رو   

هاي جـادويي   در رويكرد نمادگرايانه، آيين . )63: همان ("تصور الحاد است  
ها، نمادهايي هستند كه نه تنها افراد را           فرهنگ  و مناسك مذهبي در همه    

هـايي را   كند، بلكه توانـايي حـل مـسئله    ها ياري مي در فهم وقايع و پديده 
  .  نظر پيچيده و الينحل بياينددهد كه ممكن است به مي

ها، بركشف معناي      كنش   رفتارها و تحليل نمادگرايانه     بيين معناگرايانه 
 خـاص اجتمـاعي اتفـاق        كنـد كـه در زمينـه        ها، و افعالي تكيه مـي       كنش
به عبـارتي ديگـر از طريـق بازسـازي معنـا و محتـواي اعمـال و                  ؛  افتد  مي
به همـين سـبب، ايـن       .  پرداخت توان به تفسير آنها     هاي اجتماعي مي    نظم

هاي اجتماعي    بدين معني كه پديده   . است 1كاوانه رويكرد، رويكردي معني  
بيند كه معناي عناصر مختلف حوادث و اعمال اجتماعي           را چون متني مي   

. )113: ليتـل (» را بايد به كمـك بازسـازي خـالق، از درون آنهـا در آورد              
، بلكـه همـواره بـا ظـواهري از          شويم  گويي ما با واقعيت عريان مواجه نمي      

. شويم و بايد معناي نهفته در آنها را كشف كنـيم            اعمال و شعاير روبرو مي    
بنابراين فهم دقيق نهادها و رفتارهاي اجتماعي ممكـن نيـست مگـر در              «

                                                                                                        
1. Hermeneutic 
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بخش بـدان     پرتو تفسير دقيق معناي افعال و مراودات اشخاصي كه تحقق         
  . )125: همان(» اند افعال

   خرافات  كاركردگرايانهتبيين -2-3-2
در رويكرد تفسيري ـ نمادگرايي، بدون نفوذ به درون جهان اجتمـاعي   
افراد و معناهايي كه آنان به اعمال و شعاير فـردي و جمعـي خـود اسـناد               

هـاي    بينانه از اعمـال مناسـك و كـنش          توان به تحليل واقع     دهند، نمي   مي
خرافـات، مـستلزم چنـين      اعمـال و      اما فهم كاركردگرايانـه   . آدميان رسيد 
بلكه كاركردگرا، به نقش و ميزان سودمندي آنها براي بقـاء           . روندي نيست 

كليه سنن و مناسبات   "از نظر كاركردگرايان    . كند  نظام اجتماعي توجه مي   
اي بـستگي دارد كـه     و نهادهاي اجتماعي، دوام و بقايشان به كار يا وظيفه         

آنچـه مطـرح اسـت فايـده و         . ددر نظام اجتماعي يعني كل، بر عهده دارن       
در تبيــين . )212: 1369توســلي،  ("ســودمندي آن در كــل نظــام اســت

كاركردي، با معناي اعمال و يا اين سئوال كه ما با يك امـر واقعـي روبـرو                  
 بـه وظيفـه،     نگـاه كـاركردگرا، عمومـاً     . شـويم   هستيم يا خير، مواجه نمـي     

ي ر اسـتمرار و بقـا       خدمت و يا نقشي است كه اجزاء يك نظام اعتقادي د          
اند تا جـادو      مالينوفسكي و ريموند فرت كوشيده    ". نظام كل بر عهده دارند    

اش مطرح كنند و اهميت نقش جادو را در سـازماندهي                روزانه  را در زمينه  
فـرت،  . )77: هميليتـون  ("هـايي سـازنده نـشان دهنـد         و تنظيم فعاليـت   

افكند و اعتبـاري      عمال مي اي از تقدس را بر ا       جادو، هاله : كند  استدالل مي 
. شود، اعمال را بـسيار جـدي بگيرنـد          كند كه باعث مي     براي آن فراهم مي   

هاي غيرمنطقـي و شـرايط نـامطمئن، اعتمـاد            جادو به انسان در موقعيت    
باورهـاي  . دهـد  بخشد و اضطراب ناشـي از سـردرگمي را تخفيـف مـي          مي
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وفقيـت،  كند تـا در صـورت شكـست و عـدم م             خرافي به انسان كمك مي    
تبيين جانشين جايگزين شود و محيط را براي فرد قابـل تأمـل و تحمـل                

هـايي يـاد      فـرت در تحليـل كاركردگرايانـه از خرافـات، از واكـنش            . نمايد
از نظـر   . دهـد   كند كه آدمي در شرايط متزلزل و ناامن از خود بروز مي             مي

ح اتكـا بـه يـك خـدا يـا رو          ": ها عبارت اسـت از      وي برخي از اين واكنش    
وقتـي در برابـر     . )78: هميلتون ("خيرخواه، اتكا به احتمال و تقديرگرايي     

دانيم كه چرا  آيد كه ما نمي گيريم، اين پرسش پيش مي پيشامدها قرار مي
يد و چگونه بايـد بـا آنهـا مواجـه شـد؟ از نظـر            آ ها پيش مي    اين گوناگوني 

ي خـود در     امـور زنـدگ     اسپينوزا، اگر آدميان، قواعد مشخـصي بـراي اداره        
اختيار داشتند و بخت هميشه با آنهـا يـار بـود، هرگـز بـه خرافـات روي                   

خورنـد كـه قواعـد موجـود          اما چون اغلب به مشكالتي بر مي      . آوردند  نمي
پاسخگوي آنها نيست و از سوي ديگر به سبب قطعي نبودن دستيابي بـه              

 انـد   باري بـين تـرس و اميـد سـرگردان           مواهب بخت و اقبال، به طور رقت      
گـشتگي، افـراد را بـه سـوي خلـق و           اين سرگرداني و گم   . )123: ملكيان(

بـه  . شـود   كه برچسب خرافات بر آنها زده مي      دهد،    سوق مي ايجاد اعمالي   
اي است كه قدرت تبيـين        واقع خرافات به مثابه پناهگاه براي اذهان ساده       

ت و  منطقي حوادث و امور را ندارند و از طرفي خـود را در برابـر ناماليمـا                
مردمـي كـه در محيطـي آكنـده از          ؛  كننـد   دفاع احساس مي    ها، بي   سختي

كننـد، الجـرم بـه نيروهـاي          دلهره و عدم اطمينان و ناآگاهي زندگي مـي        
. دهنـد هـاي ذهنـي خـود را كـاهش            جويند تا تنش    غيرعقالني توسل مي  

  : خرافات در طول تاريخ، دو گونه كاركرد ونقش داشته است
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 به صورت شعاير، اعمال و مناسك،       كه معموالً ست   ا كاركرد عيني : اوالً
كـاركردعيني خرافـات عمومـا در عرصـه زنـدگي فـردي             . يابـد   تجلي مـي  

  . واجتماعي جوامع قابل مشاهده است
 مجموعـه كاركردهـايي اسـت كـه در           اسـت و آن    كاركرد ذهني : ثانياً

  . افتد ها اتفاق مي ساحت روان و درون انسان
  : سطوح مختلف عبارت است ازبرخي كاركردهاي عيني در 

هـاي غيرقابـل      يـابي موقعيـت     جادو كاركرد مهمـي را در سـاخت       « -1
  . )16: تامسون(» كرد بيني و خطر ايفا مي پيش
گويي آينـده و حـوادثي كـه رخ           ها به پيش     انسان  خرافات در عالقه   -2

آنان با فن تنجيم و نگاه معطـوف بـه          . خواهد داد، خود را نشان داده است      
 چينش و درخشش ستارگان، قـصد داشـتند از حـوادث و              كب و نحوه  كوا

: به همين دليل است كه ويل دورانت معتقد است        . وقايع آينده خبر دهند   
هزاران خرافه از تأثير نجوم براخالق بشري و سرنوشت او پيدا شده وعده      "

  . )97ـ 1: دورانت ("زيادي از آنها هم اكنون هم باقي مانده است
ــوزه  يكــي از  -3 ــات، در ح ــكار و اصــلي خراف ــاي آش ــع  كاركرده  دف

ها و عالج دردهايي بوده است كه بشر ابتدايي راهي براي رهايي از               بيماري
در بـين بيماريهـا، بيمـاري روانـي و روحـي، بيـشترين              . آنها نداشته است  

هـاي    فهـم عامـه در اغلـب دوران       . خرافات را به خود اختصاص داده است      
كه، هنگامي شيطان، روح شرير و ناپاك و مـزاحم،          تاريخي اين بوده است     

بر روان شخصي تسلط پيدا كند و روح او را تـسخير نمايـد، آن گـاه فـرد                   
مجنون كسي بود كه جن در      . شود دچار انواع اختالالت روحي و رواني مي      

با اين تـصور،    .  است كردهاو حلول كرده و روحش را در چنگال خود اسير           
شده آن بوده اسـت كـه، بـه او             بيمار مي   معالجهنخستين كاري كه براي     "
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آويختند تا بتوانند روح شريري را كه بـر بـدن دسـت يافتـه،                 طلسمي مي 
هــاي  از ايــن رو، ماســك. . . خرســند ســازند و او را از بــدن بيــرون كننــد

وسـت حيوانـات درنـده بـرتن        و پ گذاشـتند     ترسناك به صورت خـود مـي      
زدنـد و صـفحات       شيدند و دسـت مـي     ك  هاي حيواني مي    كردند، و زوزه    مي

گذاشـتند، چنـان      اي كـه بـه دهـان خـود مـي            كوبيدند، و با لوله     فلزي مي 
: همـان  ("كنند  مكند و خارج مي     نمودند كه شيطان را از بدن بيمار مي         مي
98( .  

از كاركردهاي ديگر خرافـات، تفـسير و تحليـل وقـايع و حـوادث                 -4
 ه اين طريق است كـه كليـه       ب. طبيعي و غيرطبيعي، بيماري و مرگ است      

. شـوند   رونـد، فهميـده مـي       چيزهايي كه از حدود شناخت آدمي، فراتر مي       
  بـارد، يـا مـاه پـس از دوره           شود، يا باران به موقع نمـي        زماني كسوف مي  «

از آن جا كه اين رويدادها، بيرون       . شود و غيره    محاقش به كندي ظاهر مي    
 و   العـاده    را بـه علـت خـارق       باشـند، انـسان آنهـا       از جريان عادي امور مـي     

استثنايي و بـه عبـارت ديگـر، در نهايـت بـه علـل فـوق طبيعـي نـسبت                     
  . )35: دوركيم(» دهد مي

  . اند هاي جادويي و مناسك، كاركرد هويت ساز داشته آيين -5
هـا از جملـه       نقش و كاركرد همبـستگي و انـسجام آفرينـي آيـين            -6

  . د داردها وجو كاركردهايي است كه در تمامي آيين
كنند كه    ها، نوعي اطمينان خاطر مجدد، براي افراد فراهم مي          آيين -7

هايي كه بـا ابزارهـاي تكنيكـي      وضعيت  تواند از عهده    از طريق آن، فرد مي    
  . قابل كنترل نيستند برآيد و بتواند سامان از دست رفته را برگرداند
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ش هــاي آن، كــاه شــناختي باورهــاي خرافــي و آئــين نقــش روان -8
هاي دروني و اضطرابي است كه ناشي از علل نامريي و عواملي اسـت                تنش

  . كردتوان آنها را كنترل  كه چندان نمي

  رهيافت منطقي ـ عقالني در تحليل خرافات -3-3-2
رهيافت كاركردگرايانه، گرچه با در اختيار گزاردن دستگاه تبييني، مـا   

توان صـرفاً   مام واقعيت را نميرساند، اما ت    ها ياري مي    را به فهم انواع كنش    
از اين طريق شناخت و بلكه اين دستگاه تحليلي واجد نقاط ضعفي اسـت              

 كـاركردگرايي بـه      كارل مانهايم، با بررسي نظريـه     . كه نبايد پوشيده بماند   
هـاي كاركردگرايانـه ارزش بـسيار      رسد كـه، گرچـه پـژوهش        اين نكته مي  

گويـد، و بنـابر       دار رفتار نمـي     يچيزي راجع به هدف معن    "وااليي دارد اما    
از . )56: مانهايم ("يدآ  تفسير اجزاي رفتار بر نمي اين در آن مورد، از عهده     

اين روي بايد در جستجوي ساير الگوهاي تحليلي بود تا ابعـاد واقعيـت از               
  . زواياي مختلف مورد واكاوي قرار گيرد

 بـراي  هـاي نظـري   رهيافت منطقي ـ عقالني، يكـي ديگـر از دسـتگاه    
. اسـت ) خرافـي هـاي     همچـون كـنش   (هاي اجتماعي     ادراك بهتر واقعيت  

 يا هاي خرافه آيا براي آيين: توان پرسيد همسو با اين رهيافت است كه مي 
توان تحليلي منطقي ارائه داد و آيا  چون جادو و ساير مناسك و شعاير، مي 

، هـاي خرافـه     كنش فردي، كنشي عقالني است؟ رهيافت عقالني از كنش        
هـاي    هـاي عقالنـي و كـنش        دهـد؟ تفـاوت كـنش       چه تبيينـي ارائـه مـي      

هـايي از ايـن دسـت،         تـوان بـا پديـده       غيرعقالني چيست؟ آيا اصـوالً مـي      
  اي عقالني داشت؟  مواجهه
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هايي اجتماعي حاصل افعال آدميان اسـت و    در رهيافت عقالني، پديده   
ر و نهـي و     آدميان هم فاعالن هستند كه ارزش، اعتقاد، هدف، معنـي، امـ           

بـه عبـارت ديگـر آدميـان،        . احتياط و ترديد بر افعالشان حكومت ميكنـد       
مخلوقاتي عالِم و قاصدند كه فعلشان مسبوق به دليل و سـنجش عاقالنـه              

ــت ــل(» اس ــنش   . )63: ليت ــوري از ك ــل ص ــه، تحلي ــرد عاقالن ــا،  رويك ه
ايـن رويكـرد در مقـام       . دهـد   گيري سنجيده و عاقالنه بدست مـي        تصميم
حوادث اجتماعي معتقد است كه رويداد و حـوادث، حاصـل جمـع             تبيين  

در ايـن   . كننـد   اعمال افرادي است كه براساس محاسبات عقالني عمل مي        
هايي كـه ممكـن اسـت از نگـاه برخـي              ن است كه جادو و ساير آيين      يتبي

 معمـولي   خرافه محسوب شوند، فنوني تجربي و ابزارهاي عقالني و كـامالً          
بنابراين، چنانچه با اعمال، شعاير و يا       . د تلقي شوند  براي رسيدن به مقصو   

هاي بيگانه و ناشناخته روبرو شويم، نبايد در مقام فهم و ادراك آنهـا                آيين
زيرا عمل كنندگان به ايـن شـگردها،        ؛  شويموارزش داوري   دچار كژفهمي   

از ايـن  . به تنها چيزي كه توجـه دارنـد، مـوثر بـودن يـا نبـودن آنهاسـت                 
هـاي پيـشينيان را شـبه علـم      د، انواع جادو و شگردها و شيوه برخي افرا رو

خرافـات از دانـش و عقـل سـليم          : معتقد اسـت  » وندهاج«. كنند  تلقي مي 
چون ممكن است هنگـام     .  چرا نبايد آيينه را بشكنم     ". گيرد  ه مي شمسرچ
مشكالت همه جـا    . . ي آن مجروح شويم     هاي شيشه   آوري كردن تكه    جمع

هـاي    مردم از اين امر آگاهنـد و خرافـات توصـيه          . در كمين انسان هستند   
خرافـات چيـست؟ ـ     ("كوچكي براي جلوگيري از بروز اين مشكالت است

، اندكي از خرافات چندان هم بد نيست، به شرطي          »وندهاچ«از نظر   . )85
مهـم ايـن اسـت كـه تعـصب          . هاي ما حاكم نشود     كه به زندگي و تصميم    

. ت ما از باورهـاي ديگـران بهتـر اسـت          نداشته باشيم و فكر نكنيم معتقدا     
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هر لحظه ممكن اسـت نادرسـت       . حتي علم هم چيزي ازلي و ابدي نيست       
برخــي از مــردم شناســان چــون تــايلر و فريــزر و  . بــودنش اثبــات شــود

گرايانه، شناخت و  شناساني چون وبر و پاره تو، با اتخاذ موضعي عقل    جامعه
از . گيرنـد   ه را ناديده نمـي    هاي جادوگران   گر، كنش   محاسبات عقالني كنش  

ها  ي پديده   هاي سنجيده   هاي جادويي و مذهبي تبيين      باورداشت"اين نظر   
  . )63: هميلتون("اند  و شگردهايي براي دخل و تصرف در جهان

 بر اين باور است كـه،       - هوادار بزرگ رهيافت عقالني    -رابرت هورتون   
علـم در  . ي نيـست ا هـاي قبيلـه     تبيين نادرست جهان فقط از آنِ فرهنـگ       

بنـابراين بـسياري از     . كنـد   تصوير خويش از جهان، پيوسته تجديدنظر مي      
بازشناسي اين واقعيت، بـه مـا   . اند  هاي علمي نادرست از كار درآمده       نظريه

شناسـي را در      هاي از ديـدگاه جامعـه       دهد تا همه نوع باورداشت      اجازه مي 
هاي درسـت     باورداشتدر اين رويكرد،    . )66: هميلتون(» يك سطح بدانيم  

زيرا باورهاي كاذب از ديد كساني كه به        شوند؛    پنداشته مي و غلط يكسان    
تـوان صـدق و كـذب باورهـا را        اما آيا مي  . آنها باور دارند، نادرست نيستند    

ناديده گرفت به اين دليل كه اوالً آدميـان همـواره در رفتارهـا و انتخـاب                 
هـا و باورهـاي ايـشان قابـل           شـيوه د و ثانيـاً،     نكن  ابزارها سنجيده عمل مي   
هـا و     آيا معياري پيشيني بـراي سـنجش كـنش        . سنجش و داوري نيست   

هـاي عقالنـي و غيرعقالنـي وجـود دارد؟ و آيـا               تمايزگذاردن بـين كـنش    
هايي از قبل تعيين شده مورد واكاوي         ها را برمبناي شاخص     توان گزاره   مي

 پرسـش، بـه تفكيـك       تـو و مـاكس وبـر، در پاسـخ بـه ايـن               قرار داد؟ پاره  
هاي غيرعقالنـي همـت گماشـتند، و بـه نحـو              هاي عقالني از كنش     كنش

از اين رو بـر مبنـاي       . مبسوط در شناخت اين دو نوع كنش، بحث نمودند        
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 جـادويي و   توان اين پرسش را مطـرح كـرد كـه، كـنش      مي» وبر«رويكرد  
  شود؟  هاي خرافي، چه كنشي محسوب مي شيوه
واع كنش، به تفكيك و تمايز چهار گونه كـنش          بندي ان    با صورت  "وبر"

بنـدي، انـواع كـنش        در اين گونه از صـورت     . اجتماعي از يكديگر پرداخت   
كنش عقالني معطوف بـه     ،  كنش عقالني معطوف به هدف    : عبارت است از  

  . )28: وبر(كنش عاطفي و باالخره كنش سنتي ، ارزش
در ايـن   .  به هدف اسـت    في معطو ني هدفمند، كنش عقال   نكنش عقال 

 وسـايل الزم را بـراي        نوع از كنش، فاعل كنش، هدفي روشن دارد و همه         
به عبارتي ديگر، عقالني بودن ايـن       . استكرده  رسيدن به آن هدف فراهم      

تـو، كـنش    وبـر و پـاره    . كنش به تناسب وسـايل و هـدف، معطـوف اسـت           
  : دانند زيرا ساز را منطقي مي مهندس پل

  ؛ بدان برسد، آگاهي داردخواهد   نسبت به هدفي كه مي-1
 ؛ شناسد  اختيار دارد، كامالً ميرا امكانات و ابزاري كه در-2
كند كـه آيـا بـا ايـن            نسبت بين وسايل كار و هدف را محاسبه مي         -3

  توان به اهداف رسيد يا خير؟  وسايل مي
تو، كنش منطقي، آن نوع كنـشي اسـت كـه هـم از لحـاظ                  از نظر پاره  

يعنـي عـالوه بـر انطبـاق بـين          ؛  ني، منطقي باشد  ذهني و هم از لحاظ عي     
وسايل و اهداف در ساحت فكر و ذهن، نوعي مطابقت عيني و عملي بـين               

نـه  "كنش منطقي، كنشي اسـت كـه        . وسايل با هدف قابل استنتاج باشد     
 از لحـاظ كليـه كـساني كـه          كـه ست، بل   ها  تنها از لحاظ كسي كه فاعل آن      

 "هاي خود مربـوط باشـند        با هدف  منطقاً،  تري دارند   هاي گسترده   شناخت
آيـد،    آن چنان كه از اين نوع نگاه به كنش منطقي بـر مـي             . )441: آرون(

زيرا نه تنهـا فاعـل      ؛  اي جمعي است و نه فردي       عقالني بودن كنش، پديده   
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  در نقطه مقابل، همه   . كنش، بلكه از نظرگاه ديگران نيز، بايد عقالني باشد        
عينـي داراي پيونـد منطقـي نباشـند،     هايي كه از لحـاظ ذهنـي يـا            كنش
ها را از نظر پيوند ذهني و عينـي           اگر كنش . ند هست  هاي غيرمنطقي   كنش

  : يدآ با هدف مقايسه كنيم چهار نوع كنش به دست مي
ها، نه در واقعيت و نه در خودآگـاهي           هدف"نوع اول، كنشي است كه      

البته اين نـوع    . )441: آرون ("پيوند مطلوب ندارند  ،  عامل كنش، با وسايل   
هيچ منطقي پذيرفتـه شـده باشـد،          از كنش كه هم هدف و هم وسيله، بي        

اي كه حتي     به گونه ؛  گر است   زيرا انسان موجودي استدالل   ؛  افتد  اتفاق نمي 
اي را دنبال كند، تـالش خواهـد كـرد بـر اعمـال                اگر هدف و عمل بيهوده    

قـي جلـوه    غيرمنطقي خود، روكشي از منطق بكشد و آن رفتارهـا را منط           
شود، پيوندي    اي كه عمال از آن حاصل مي        در نوع دوم، فعل با نتيجه     . دهد

ندارد، اما از لحاظ ذهن كنشگر، نسبت و پيونـدي بـين وسـايل و هـدف،                 
كند كه وسايل و ابزارهـايي كـه بـراي            كنشگر چنين تصور مي   . وجود دارد 

 مثالً". ندرسا  دلخواهش مي رسيدن به اهدافش گزيده است، او را به نتيجه    
كنند و ايمان     رفتار مللي كه در آرزوي نزول باران براي خدايان قرباني مي          

 "باشد  دارند كه دعاهاي آنان در نزول باران موثر خواهد بود از اين نوع مي             
نهايـت رواج     كنش نوع دوم كه كنشي غيرمنطقي است، بي       . )441: همان(

  .  غيرمنطقي استهاي خرافاتي از نوع دوم كنش خرافات و كنش. دارد
يعنـي  ؛  نوع سوم، كنشي غيرمنطقي است كه برعكس نـوع دوم اسـت           

 مربـوط بـا وسـايل بـه كـار رفتـه             اي منطقاً   هايي است كه به نتيجه      كنش
. آن كه كنشگر، اين نسبت و پيونـد منطقـي را ادراك كنـد               انجامد، بي   مي

  . شدن پلك چشم در موقع نزديك شدن شيئي به صورت مانند بسته
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هايي است كه نسبت بين وسيله با هدف،           كنش  ع چهارم، مجموعه  و نو 
در اين نوع . از نظر ذهني كنشگر و هم از نظر عملي و عيني، منطقي باشد

در . شود كنش، وسايل به كار رفته به اهداف از پيش تعيين شده منجر مي  
هـا     كـنش    پيش گفته به استثناي كنش نوع چهارم بقيه         تقسيم چهارگانه 

انگـاريم بـه معنـاي آن         البته وقتي كنشي را غيرمنطقي مي     . اند  قيغيرمنط
بلكه منطق بدان معناست كه با محاسبه . منطق هستند نيست كه لزوماً بي

توان احتمال رسيدن به هدف را از طريق وسايل به كار گرفتـه               عقالني مي 
توان كنـشي صـد در صـد          از اين روي حتي خرافات را نمي      . سنجش نمود 

ها، هدف عينـي ندارنـد        زيرا اگر چه اين نوع از كنش      ؛  تلقي كرد منطق    بي
جادوهـا  (ولي دست كم فكر و ذهن كنشگر نوعي ارتباط موثر بين وسايل             

  . مي كندو اهداف برقرار) هاي خرافاتي و آيين
هاي مذهبي كه روي سـخن آنهـا بـا نـوعي               كنش  از نظر پاره تو، همه    

س اسـت، از نـوع كـنش عقالنـي          شعار يا نهاد مربوط به يك واقعيت مقد       
هاي   شوند و لذا اين افعال را در شمار كنش          معطوف به ارزش محسوب مي    

وي با بررسي بسياري از باورها و اعمال سحر    . آورد  غيرمنطقي به شمار مي   
اي آنهـا     و جادو كه در جوامع مختلف وجود دارد به وجوه مشترك و پايـه             

ها اين است كـه بنـا بـه داليـل           از نظر وي، وجه مشترك آن     . كند  اشاره مي 
انـد و     ها، اوضاع و احوال معين، خير و شري قايل شـده            نامعلوم براي مكان  

ها و جوامـع     ي فرهنگ   ها به سعد و نحس در همه        تقسيم بسياري از پديده   
در اين دسته   » تو  پاره«. ند هست گرچه از نظر مصاديق، متفاوت    ،  وجود دارد 

كيل دهنـده را از يكـديگر تفكيـك         از نمودهاي غيرمنطقي، دو عنصر تـش      
  بخش ثابت همان عالقه«.  بخش ثابت و ثانيا يك بخش متغيراوالً. كند مي

ها از يك سو      اي بين امور، ارقام، مكان      آدميان نسبت به برقرار كردن رابطه     
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اي كـه بـراي       يعني عالقه ؛  و معاني فرخنده يا منحوس از سوي ديگر است        
عنـصر متغيـر،   . . . پـذيرد  اخص كننده مـي   اي ارزش نمادي يا ش      هر پديده 

همان دليلي است كه آدميان در هر اوضاع و احوالي براي توجيـه روابـط،               
 توجيـه    توان نظريه   عنصر دوم را مي   . )460: همان(» كنند  بدان استناد مي  

  . پذير كردن باور ناميد
هاي آدمي    در دستگاه تحليلي و نظري وبر و ديگران كه افعال و كنش           

هـا، تفـسيري غيـر     كننـد، مناسـك و آيـين      وجوه مختلف تقسيم مي    را به 
بنــابراين خرافــات در تبيــين عقالنــي ـ منطقــي، كــنش   . عقالنــي دارنــد

هـا محاسـبات      زيرا در ايـن شـيوه     ؛  اي غيرعقالني است    غيرمنطقي و شيوه  
عقالني در نسبت بين هدف ـ وسيله غايـب اسـت و عمـالً پيونـدي بـين       

شود، گرچه كنـشگران خرافـي اعمـال خـود را             يوسايل و اهداف ديده نم    
غيرعقالني نپندارند، اما از چشم ناظرين و با در نظر گـرفتن نـسبت بـين                

 اين رفتارها و كردارها، غيرمنطقي ـ غيرعقالنـي    وسايل با هدف، مجموعه
ها، از منظر سـنت كاركردگرايانـه و تبيـين            علت تداوم اين كنش   . هستند

  : ستعقالني، دست كم دو چيز ا
ــاريخي كــنش  -1 ــداوم ت ــات، در  علــت اول ت هــاي غيرمنطقــي خراف

آن چنان كه راد كليف بر آون معتقـد         . كنند  كاركردهايي است كه ايفا مي    
هاي معينـي را در       هر رسم يا عقيده در جامعه ابتدايي برخي نقش        «: است

  . )169: موريس(» كنند زندگي اجتماعي آن جامعه ايفا مي
هايي اسـت كـه مـاكس وبـر آن را              چهارم كنش  علت دوم، در بعد    -2

اين كنش، مبتنـي بـر عـادات و تبعيـت از رسـومي              . نامد  كنش سنتي مي  
كنشگر، بدون توجـه    . شوند  است كه بدون انديشه و تفكر از آن پيروي مي         

  عقالنـي نـسبت بـه افعـال خـود           ن كه به محاسـبه    آ به معناي كنش و بي    
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كه به نحو عادت در جامعـه،  كند     مي را تكرار هايي     كنش  صرفاً پردازد و   مي
 بـه ايـن دليـل اسـت كـه اگـر از بـسياري از                 و دقيقاً . ساري وجاري است  

يـا باورهـايي كـه از جامعـه          وي افعال خرافـي       كنشگران اجتماعي درباره  
. اي ارائـه دهنـد      توانند دليل قانع كننده     نمي پرسش شود كسب كرده اند،    

دات و رسـوم گذشـته فخـر و         بـه معتقـ   "آنان سنت پرستاني هستند كـه       
. شناسـند   كنند و آن رسوم و معتقدات را غير قابل تغييـر مـي              مباهات مي 

دانند و اصرار دارند كه امـور   حركت مي سنت پرستان، سنت را ساكن و بي   
  .)8، وينر ("هاي پيش جريان پيدا كند زندگاني تنها بر روال زمان

  1)دين عوام(دين عاميانه  -3
ارگانه وبر از انواع كنش ها، كنش سنتي و كـسب           در تقسيم بندي چه   

باورهاي عرفي و جاري در جامعه، عمـدتاً مبتنـي بـر كـسب و قبـول آن                  
ايـن داوري بـدان معنـا اسـت كـه           . كنش و باور، بدون تفكر و تعقل است       

عموم مردم، باورها، اعتقادات و يا هنجارهاي موجـود در جامعـه را بـدون               
ا به محـك سـنجش و ارزيـابي قـرار دهنـد و              آنكه آن باورها و اعتقادات ر     

پـديرش  . پذيرنـد   بدون انديشيدن و صرفاً به مثابه يك پذيرنده منفعل مي         
مواقـع كمتـري پـيش      . انفعالي و دروني كردن آن ها، جرياني دائمي است        

آيد كه افراد نسبت به مقبوالت مرسـوم در جامعـه بـه ديـده انتقـادي                 مي
از اين رو پذيرش باورهاي     . نيت قرار دهند  بنگرند و آنان را در ترازوي عقال      

گيرد و از نـسل بـه نـسل تـداوم             اجتماعي به نحو روان و سهل صورت مي       
دين . كند آيد، باورهاي ديني و اعتقادات ديني، نقش مهمي را بازي مي مي

                                                                                                        
1. Folk religion 
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هاي پيشين به عنـوان       عاميانه به واقع همان دين موروثي است كه از نسل         
  . ماند بر جاي ميمرده ريگي براي آيندگان 

دين عاميانه يا همان ديـن مـوروثي كـه نيـازموده و سـنجش نـشده،                 
خرافـه در   . هـا و آسـيب هاسـت        افتد مستعد انواع آفـت      مقبول جامعه مي  

نه تنهـا ديـن عاميانـه آمـاده         . كند  چنين زميني به راحتي رشد و نمو مي       
تي اسـت   پذيرش و بسط آن است، بلكه اين دين عمال آلوده به انواع خرافا            

به عبارت ديگر، دين عاميانه حامل      . كه در بستر تاريخ به وجود آمده است       
خرافاتي است كه در ادوار تاريخي رشد كرده اند و خود را بر باورهاي اين               

  . تحميل كرده اند
از آنجا كه شناخت و تحليل خرافات منوط شناخت دين عاميانه است            

 دين موروثي و عاميانه اسـت،       و يا دست كم، يكي از منابع اصلي خرافات،        
بنابراين در اين بخش عالوه     . نمايد  پس شناخت دين عاميانه پراهميت مي     

اي از ايران نيز مورد بحث و       بر توضيح مختصري درباره دين عاميانه، نمونه      
  . گيرد بررسي قرار مي

ــل    ــذار و غيرقاب ــسترده، تأثيرگ ــاعي گ ــي اجتم ــه واقعيت ــن عاميان دي
شـناختي ديـن، در كـانون         رو در مطالعات جامعـه      يناز ا . پوشي است   چشم

تـوجهي بـه ديـن        بـي . گيـرد   شناسان قرار مـي     هاي جامعه   توجه و پژوهش  
 جامعـه، دچـار      بـه  عاميانه و عدم شناخت نسبت به آن، فهم ما را نـسبت           

  . نقصان خواهد كرد

  ؟ چه ديني استدين عاميانه،  -1-3
مي و روحـانيتي تعلـيم      اديان غالباً، توسط سـاختارها و نهادهـاي رسـ         

 اصـلي    وظيفـه . يابـد   يافته، ميان پيروان خود نـشر و توسـعه يافتـه و مـي             
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روحاني يك دين، تفسير متون دينـي و دفـاع از آئـين عقيـدتي در برابـر                  
وظيفـه دارد   "عالوه بـر آن، يـك روحـاني         . هاي عقيدتي رقيب است     آئين

امـروزه ايـن    .  مردم غيرروحاني نسبت بـه ديـن سـرد گردنـد            نگذارد توده 
. )158: فرونـد  ("دهنـد   وظيفه را غالباً به صورت موعظه و ارشاد انجام مي         

موعظه، آموزش جمعي راجع به امور ديني و اخالقي است، روحاني بـراي             
هاي ديني، قبالً تحت آموزش معارف ديني ـ توسـط سـاختار     تعليم آموزه

ت در خـدمت    روحانيـ . گيـرد   قرار مي ،  )هاي علميه   حوزه(رسمي روحانيت   
يك سنت ديني پايدار و تاريخي است كه توسط پيشينيان در طول زماني            

به همين دليل است كـه نـسبت بـه معـارف            . ريزي شده است    طوالني پي 
از نظـر   . يابـد   كارانـه مـي     هاي نو، روحيه و موضعي محافظـه        جديد و كنش  

تاريخي، سازمان، مكان و محـل اصـلي نـشر معـارف دينـي و بـروز انـواع                   
ارهاي ديني و همچنين محل اجتماع دينداران، مسجد، كليسا و سـاير      رفت

مـسجد در اسـالم نـه تنهـا         . و هم اكنون نيز چنين است      معابد بوده است  
محل عبادت، بلكه مكان ترويج و نشر معارف ديني، ارتباطـات ديـن و در               

نقـش اصـلي و مـستمر روحانيـت در          . نهايت ظهور احساسات ديني است    
 ارائه موعظه و ارشاد ديني، سبب نزديـك شـدن جماعـت              مساجد و   اداره

عموم مردم باورها و اعتقادات ديـن       . ده است شمؤمن و ديندار با روحانيت      
جريـان آمـوزش    . كردنـد   خود را در پاي منابر و وعظ واعظان دريافت مـي          

تعاليمي . ديني مساجد، مبني بر تعليم رسمي و قبلي روحانيت بوده است          
هـاي بزرگـان       ديني و مبتني بر تفاسـير و انديـشه          هاي سنت   در چارچوب 

  . دين كه از گذشته بر جاي مانده است
 ديـن در    - تـر از آن     و شايد مهم   - عالوه بر جريان آموزش پيش گفته     

شود، به نحوي كـه از        هاي بعدي منتقل مي      اجتماعي شدن به نسل     پروسه
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ديـن و   افـراد،   . اي اجتمـاعي اسـت      ديـن آموختـه   “نظر جامعـه شناسـي،      
بـه  . )94: زاكـرمن  (”كننـد   آموزند و كسب مـي      مذهبشان را از افرادي مي    

واقع در فرايند اجتماعي شدن اشخاص به جذب و درونـي كـردن عناصـر               
فراينـدي ناخودآگـاه، كـه از طريـق     ؛ شـوند  شمار فرهنگ مـشغول مـي    بي

عـامالن  «. يابـد   ها، اعتقادات و باورها، جريان مي       آموختن غيررسمي ارزش  
از قبيل والدين، مربيان، همسايگان،     » ماعي شدن و يا اجتماعي كردن     اجت

ايـن  . بيشترين تأثير را در انتقال باورها و اعتقـادات دارنـد          . . . . دوستان و 
شوند نقش و تأثيري دائمي بـر     محسوب مي » افراد مهم «افراد كه به مثابه     

 نقش عمده در    مان  تقريباً هميشه اين افراد مهم در زندگي      «افراد دارند، و    
» كننـد   معرفي يك دين به ما و تعيين هويت ديني خـاص مـا بـازي مـي                

مان را از ديگران مهم  اي  ما همه چيزهاي مهم و باورهاي پايه      . )25: همان(
هاي دينـي بـه       محصول فرايند انتقال باورها، اعتقادات و ارزش      . آموزيم  مي

ديـن ارثـي،    . شـناخت » ديـن ارثـي   «توان با عنوان      هاي بعدي را مي     نسل
هـايي     باورها، اعتقادات، مناسك، شعائر و آموخته       مجموعه: عبارت است از  

پـذيريم و درونـي       ارسي كـردن و بـدون سـنجش، آنهـا را مـي            وكه بدون   
را از ديگـران مهـم      . . . گونه كـه آداب و رسـوم، زبـان و           ما همان . كنيم  مي
 و همان گونه كه     گيريم  مان را از آنان مي      آموزيم، به همين ترتيب دين      مي

. . . . مان را مانند رنگ چشم، رنگ مو و چهره، قـد، و             هاي جسماني   ويژگي
سـقراط  . بـريم   مان را نيز به ارث مـي        بريم، دين   ميان به ارث مي    از والدين 

بينيم از ابتـداي زنـدگي و         اگر در احوال خودمان دقت كنيم مي      : گفت  مي
طرافيـان خـود ـ از اعـضاي     آييم، آهـسته آهـسته از ا   وقتي كه به دنيا مي

خانواده گرفته تا مربيان و مردمي كه در محيط زندگي با آنهـا سـرو كـار                 
كنيم و براساس همين عقايد       داريم يك سلسله باورها و عقايد دريافت مي       
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اما ما هيچ وقت    . دهيم  مان را سامان مي     و باورهاي تلقيني است كه زندگي     
  كـدام را بـه بوتـه    ايم و هـيچ  رفتهبه سراغ آزمون و محك زدن اين باورها ن      

ايم تا ببينيم آيا اين باورها واقعاً درست هستند يا نادرست،             آزمايش ننهاده 
 مهم اين اسـت كـه هـر چـه بـه              صادقند يا كاذب، حقند يا باطل، و نكته       

شـود و هـر چـه         رويم، اين نيازمودگي بيـشتر مـي        سمت باورهاي مهم مي   
   1.كنيم تر قبول مي دليل تر باشد، بي اي مهم عقيده

  ترين ويژگي باورهـا و اعتقـادات و ديـن مـوروثي كـه در پروسـه                  مهم
. آموزيم، پذيرش سهل و روان و نيـازمودن آنـان اسـت             اجتماعي شدن مي  

دين عاميانه همان دين موروثي است كه از پيشينيان بر جاي مانـده و در               
هـاي    فرهنـگ از آن جـا كـه ديـن از سـرزمين            . يابد  بستر تاريخ تداوم مي   

كنـد تـا بـه دسـت          مختلف و شرايط اجتماعي متفاوت تاريخي عبـور مـي         
هـاي محلـي و       پايـه و شـائبه      هاي بعدي برسد، به انواع باورهـاي بـي          نسل

از ايـن رو ديـن عاميانـه، اخـتالط و امتزاجـي از              . شود فرهنگي، آلوده مي  
ادي است كه در قرون متم    ) خرافي(اعتقادات اصيل و باورهاي غير اصيلي       

شود، به نحوي كه تمايزيـابي بـين دوگونـه بـاور اصـيل و                 بر آن اضافه مي   
به ميزاني كـه جريـان      . نمايد  غيراصيل، سخت، دشوار و گاه غيرممكن مي      

د و شـو تعليم ديني از مجاري رسمي و منطبق با محتواي اصيل آن خارج    
د تأثير عامالن اجتماعي شدن در انتقال باورهاي ديني فزونـي گيـرد، ورو            

يابد، تا جايي كه بعـضاً        باورهاي خرافي به ساحت مقدس دين افزايش مي       
دين عاميانـه، گرچـه يـك       . نمايد  هاي اصيل ديني تنگ مي      جا را بر آموزه   

كنش و تجربه ديني است اما عموماً، جامعه و مردم را از كنترل نهادهـاي               

                                                                                                        
 . ي دليل زندگي اصيل و مطالعه: 16 و 15 متين، شماره  مكيان مصطفي، مجله: رجوع شود به. 1
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زمان  سـا   كند و به دليل اينكه بيرون از مذهب         ديني و روحانيت خارج مي    
گيـرد، بـه كـنش بـا          يافته و فرهنگ ديني جا افتـاده و سـنتي نظـم مـي             

 تعارض و اختالف دين عاميانه و       1.شود  هاي رسمي ديني كشيده مي      آموزه
تر ـ بين تفسير عاميانه از دين و   تر و دقيق دين رسمي ـ به عبارتي روشن 

ها،   شيوهها و اعتقادات،      رويكرد و نگاه مراجع رسمي ديني به دين و آموزه         
د، شكافي بزرگ بين دو گونه كـنش دينـي ايجـاد            شو تر مي   بتدريج عميق 

هاي مدون و منظمي      در حالي كه در ميان رسمي براساس آيين       ". شود  مي
شود،   اي مشخص مي    هاي ديني و روحانيت رسمي و حرفه        از قبيل سازمان  

وق شـكل، نـامنظم و فـ        شامل اعتقادات نسبتاً بي   ) دين عوام (دين عاميانه   
: توسـلي  ("كليسايي و غيررسمي است كه در ميان عامة مردم رايج اسـت           

اي از اعتقـادات، خرافـات، اعمـال و تجـارب          دين عاميانـه، مجموعـه    . )35
ديـن عاميانـه،    . شـود   فرهنگي است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مـي          

هـاي   التقاط و اختالطي از باورهاي بومي ـ محلي، آداب و رسـوم و سـنت   
باورهاي عرفي مانند عقيده به افـسون، تـأثير سـتارگان بـر             . استكوچك  

خرافات، در دين عاميانه و گاه زير چتـر تقـدس رشـد و              وسرنوشت، جادو   
به واقع، ديـن عاميانـه محـل مناسـبي بـراي كـشت و رشـد                 . كند  نمو مي 

باورهاي خرافي و اعتقاداتي است كه ارتباطي با سرچشمه اصـلي معـارف             
گوي نيازهاي  يابد كه پاسخ از آن رو گسترش مي ،  عاميانهدين  . ديني ندارد 

هـا و     بـست   ها و بن    آن هنگام كه مشكالت، رنج    . روحي و رواني آدمي است    
ها و    است و اين رنج   قرار گرفته   ها بر سر راه زندگي عمومي مردم،          دشواري

شـوند، آنگـاه ديـن     هاي ساده و قابـل فهـم، درمـان نمـي       مشقات به روش  

                                                                                                        
1. http: //en. wikipedia. org/wiki/f. k- 
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وعي آرامش دروني و تحمل در برابر شدايد را در بين پيروانش            عاميانه به ن  
هـاي    هايي در برابر ابهام آينده و تـنش         حل  دين عاميانه، راه  . كند  ايجاد مي 

مرز بين دين عاميانه، جادو و خرافـات، تاريـك و           . آفريند  واقعي كنوني مي  
 دين عاميانه عموماً فاقد ساختار رسمي اسـت       "از سوي ديگر،    . مبهم است 

. )36: يتوسل ("ها و كلمات قصار است      المثل  ها، ضرب   و بيشتر شامل گفته   
هاي عقالني بسيار ضعيف اسـت، بنـابراين، ديـن            در دين عاميانه استدالل   

ها و بيان تجـاربي اسـت كـه           ها و داستان    عاميانه بيشتر به صورت حكايت    
 )عمومـاً (باورهـاي ديـن عاميانـه       . فاقد پيوستگي و انسجام درونـي اسـت       

ايـن دسـته از باورهـا و        . خردستيزند و تضادي روشن بـا عقالنيـت دارنـد         
  . اعتقادات، بيشتر تحت تأثير، نيازها و در نهايت جهل و ناآگاهي است

اهداف ناپيـدا و زيـرين بـسياري از مناسـك و شـعاير ديـن عاميانـه،                  
ديـن عاميانـه بـدنبال      . هـاي آن اسـت      هـاي و سـختي      معطوف به زنـدگي   

ها و  ها، بدبختي  هزينه از مصيبتكم برون رفت سريع و  يها  جستجوي راه 
اي   دين عاميانه، پديده  . آزارد  هايي است كه آنان را مي       در نهايت التيام رنج   

ورزي، تخليه  بشدت جمعي است، از اين رو، كاركرد اصلي اين گونه از دين 
پذيري و افزايش حس همبستگي و دلبـستگي بـه ديگـران              رواني، اجتماع 

همبستگي سنتي در مناسبات جديـد زنـدگي شـهري منقطـع            حياا. است
هـاي سـنتي      وقتي روابط و مناسبات قبلي افـراد كـه در نظـام           . شده است 

كرد، فرو ريخت و افراد     شكل گرفته بود و نقش و جايگاه همه را معلوم مي          
پناه يافتند، آن گاه با حضور در اين گونـه مجـامع و هـم               خود را تنها و بي    

هـاي روحـي خـود را كـه ناشـي از              دايي با جماعت، نقصان   رنگي و هم ص   
به واقع ايـن گونـه    . كنند  انقطاع پيوندهاي اجتماعي بوده است، جبران مي      

 بزرگتـر، بـر دوش       مجامع نقش گره زدن و نقطه اتصال افراد را با جامعـه           
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شوند و با تظاهر شديد عواطف،        هاي مختلف، گردهم جمع مي      گروه. دارند
هراسند،   اند و از تنهايي خويش مي       به فرديت مستقل نرسيده   افرادي را كه    

نياز رواني و دروني افـراد بـه پيونـد زدن    . دهند به اجتماع بزرگ پيوند مي    
شـود كـه جريـان پـذيرش          خود با اجتماعات هم دل و همنوا، باعـث مـي          

  .شوده ـ تسهيل ينمدعيات ديگران ـ ولو بدون دليل و قر

  پذيرند؟  نكردني و خرافي را مي چرا مردم ادعاهاي باور -4
براي پاسخگويي به پرسـش از علـل پـذيرش ادعاهـاي بـاورنكردني از              

اين علل تنها بخـشي     . توان اشاره كرد    منظر جامعه شناسي به علل زير مي      
اي بـه هـم پيوسـته موجبـات           از سلسه عللي است كه به عنوان مجموعـه        
  . كند پذيرش ساده ادعاهاي باورنكردني، عمل مي

  :  برقرار زير است- و البته بدون شرح -رخي از علل جامعه شناسي ب
  ؛ )فرهنگ بسته(ساختار اجتماعي و فرهنگي متصلب  -1
 ضعف فرهنگ نقد و قوي بودن فرهنگ نقل؛  -2
باز كردن چتر تقدس بر انواع باورها و ادعاهاي ساخته و پرداختـه              -3

 جامعه؛ 
 يشي در باورهاي عمومي؛ هزينه االي نو انديشي و يا باز اند -4
 ؛ )فرار از مسئوليت پذيرش باورها(ضعف و يا نبود اخالق مسئوليت  -5
 فرهنگ تبعيت از گروه مرجع و ديگران مهم؛  -6
 هاي قهر آميز و طرد كننده ديگران؛  فرار از واكنش -7
 ترس از پيامدهاي نوساز اعتقادي؛  -8
محدود بودن فضاي (ضعف در فرهنگ گفتگو و عدم مهارت گفتگو  -9

 ؛ )ديالوگ
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ــه وســيله   -10 حــل نــشدن مــشكالت و معــضالت عــادي زنــدگي ب
  هاي متعارف عقالني و علمي؛  شيوه

شـود افـراد نتواننـد مـشكالت و            تنگدستي و فقر كه موجب مـي       -11
هـاي مرسـوم و متعـارف حـل      هـا و روش  مسايلشان را از طريق شـيوه   

  نمايند؛ 
رايط اجتماعي و به ويـژه تيـره بـودن           غلظت باال و ابهام شديد ش      -12

  آينده؛ 
نظمـي و     بـي  نـوعي ( سياسي   - محاسبه ناپذيري شرايط اجتماعي    -13

  ؛ )گسيختن ظاهري روابط علي و سلسله علل
   اجبار در همرنگي با جماعت و چون ديگران زيستن؛ -14
   عدم قدرت فهم درست مسائل و مشكالت پيرامون؛ -15
  .ها گذاري بر شرايط و مديريت آن احساس عدم قدرت تاثير-16





  :فصل چهارم
  تحليل فلسفي خرافه





  مقدمه 
. شـود   در اين فصل به خرافه از منظر معرفـت شناسـانه پرداختـه مـي              

تالش خواهد شد آرا متفاوتي در بـاب نحـوه مواجهـه آدمـي بـا واقعيـت                  
نظام اعتقادي معقـول ونـامعقول از يكـديگر تفكيـك           . وحقيقت ارايه شود  

همچنـين نـسبت باورهـاي      . ر يك آنان مورد واكـاوي قـرار گيـرد         شود وه 
به واقـع ايـن سـئوال مهمـي      . خرافي و معرفت آدمي، سنجش خواهد شد      

است كه باورهاي خرافي رابايد خطاي معرفتي محسوب كرد يا اين باورها            
لذا اساساً با معرفت نسبتي برقـرار       . بنيان است   بي از جنس توهم وخياالت   

خرافـه را  . توان از تئوري صـدق اسـتفاده كـرد          اره آنها نمي  كند و در ب     نمي
معنا   بياي بلكه خرافه اساساً گزاره. توان در ترازوي سنجش صدق نهاد نمي

بـه سـخن ديگـر، بـاور خرافـي فاقـد            . ست و مبناي داللت شناسانه ندارد     
در نهايت سـعي    . كند  محتواي قابل شناخت است و به هيچ امر واقعي نمي         

هايي    چرايي پذيرش باورهاي خرافي با رويكرد فلسفي، پاسخ        شده است به  
  . فراهم شود وبخشي از داليل آن صورت بندي گردد
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  امكان يا امتناع معرفت -1
هـاي خرافـي معتقدنـد، نظـام اعتقـادي            آيا فرد يا افرادي كه به گزاره      

اند؟ چرا به نظر       دارند؟ يا مرتكب نوعي كار ناپسند معرفتي شده        1نامعقولي
پايه و بـدون اسـتدالل        روهي از افراد، باورها و اعتقادات گروه ديگري بي        گ

كنـد؟ چـرا برخـي نـسبت بـه            عقالني و در نهايت، ناپذيرفتني جلـوه مـي        
هـا بـا يكـديگر، دچارخطـا          شناخت اين جهان و روابط و مناسبات پديـده        

شود و اساساً، شناخت و       ند؟ ادراك ما تحت تأثير چه عللي واقع مي        شو مي
  رفت آدمي نسبت به هستي، آيا ممكن است؟ مع

هايي از اين دست معطوف بـه رويكـرد فلـسفي بـه شـناخت و                 پرسش
هـاي متعـدد و       البته فالسـفه پاسـخ    . استمعطوف به جهان    معرفت آدمي   

بـه عنـوان مثـال،      . انـد   هاي فلسفي شـناخت داده      بلكه متضادي به پرسش   
يق جهـان، مـسدود     شكاكان، راه شناخت واقعي آدمي را نـسبت بـه حقـا           

داند و هـيچ كـس        هيچ كس نمي  «: شكاك فلسفي، معتقد است   . بينند  مي
گويي آدمـي محـصور در ديوارهـاي      . )341: راسل(» هرگز نخواهد دانست  

ار چآدمي د . جهل خويش است و هيچ راه برون رفتي از آن متصور نيست           
و يا جهان پديـدار، آميختـه بـا خطـاي           » نمود«زيرا  ؛  توهم شناخت است  

  . حسي است
آليسم، منكر هر نوع شناخت عيني و بلكه عينيات خارج از ذهـن               ايده

هـيچ شـيئي مـستقل از       ": معتقد است  "باركلي"آليستي چون     ايده. است
توانـستيم آن را      داشـت نمـي     ذهن وجود نـدارد، و حتـي اگـر وجـود مـي            

هـا و      مستقالً موجود نيست، آنچـه وجـود دارد ذهـن           هيچ ماده . بشناسيم

                                                                                                        
1. irrational system of. beliefs 
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اينها همه آن چيزهايي    . است) ها و غيره    ها، انديشه   احساس(هاي آنها     ايده
شناسيم و اينها همـه آن چيزهـايي هـستند كـه وجـود                هستند كه ما مي   

كنـد و     جهان عيني خارج را نفي نمـي      ،  افالطون. )204: پرسسها ("دارند
نهـد، بـر      اي كـه بنـا مـي        بندد، اما فلـسفه     حتي راه شناخت حقايق را نمي     

تمييز دادن ميان واقعيت و صورت ظاهر يا بود و نمود و يـا جهـان                اساس  
افالطون معتقد است كـه در معرفـت،        . كند  ها و پديدارها استوار مي      پديده

زيرا ؛  از نظر وي، معرفت بنياناً مصون از خطا است        . ان و خطا راه ندارد    صنق
از نظـر   . ، همواره آلوده به خطاسـت     »وهم«اما  . تواند خطا باشد    منطقاً نمي 

 وي.  تنـاقض در جهـان جزئـي محـسوسات اسـت            افالطون، خطا، نتيجـه   
ند  هـست   اشيا جزئي محسوس، داراي تنـاقض  از آنجا كه همه : تمعتقد اس 

 يعني چيزي كه زيباست، از جهت ديگر زشت است، چيزي كه عادالنـه              –
بنـابراين منـشأ وهـم و خطـا واقـع      . و هكـذا است از جهت ديگر ظالمانـه       

كـه بـا     -به واقع افالطون با فرق نهادن بين بينش روشن عقلي           . شوند  مي
كـه بـا     - ادراك حـسي       و بيـنش آشـفته     - شود  حقيقت محض روبرو مي   

منشأ خطا در همين جهان حس      : بود معتقد   -شود   جهان حسي روبرو مي   
تمثيل معروف غار افالطوني گوياي ايـن ادعـا اسـت كـه مـا               . و اشيا است  

شـويم    هايي از حقيقت و نه خود حقيقت روبرو مي          يهها همواره با سا     انسان
در ايـن   . كنـد   و لذا انواع خطاها در فهم و ادراك ما از جهان سـرايت مـي              

ايده، ما همه زندانيان عالم محسوسات هستيم و حقيقـت را آنچنـان كـه               
تمثيل غار افالطون، ايـن  . توانيم بشناسيم شناسيم و بلكه نمي    هستند نمي 

ها اسير و محكوم هستيم كه در بندي          كند كه ما انسان     مي ثباتسخن را ا  
 چيزهـايي   زنـداني و تـا ابـد      "،  اعتقادت نادرست، باقي بمانيم   دام  شبيه به   

 انواع معتقدات    دام بر همه  . كنيم  باشيم كه آنها را باور داريم و احساس مي        
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ي ما    هاي مربوط به علل رويدادها در زندگي روزمره         عقيده: شود  اطالق مي 
  هاي مربوط بـه ذات      ، عقيده )ت يكايك مردم  ش هوا، سرنو   ها، وضع   ماريبي(

هـاي    و عقيـده  ) ساختار ماده، قوانين، منشأ مكـان و زمـان        (جهان هستي   
چگونه با يكـديگر در روابـط شخـصي رفتـار           (مربوط به درست و نادرست      

. )374: مورتـون  (")هاي سياسي شايسته برقرار سـازيم       كنيم، چگونه نظام  
ها و مواجهه غيرمـستقيم و مـبهم آدمـي بـا              ص و خطاآلود انسان   درك ناق 
) خرافـه (اسـاس     سرمنشأ باورهاي غيـر واقعـي و نادرسـت و بـي           ،  حقيقت

ما ناتوان از شناخت هـستيم و الجـرم خرافـه اجتنـاب             . شود  محسوب مي 
  . نمايد ناپذير مي

  : )395: افالطون(دهد  افالطون تمثيل غار را چنين توضيح مي
اند  ر كن كه مردماني در يك مسكن زير زميني شبيه به غار مقيمچنين تصو 

ايـن مـردم از آغـاز       . كه مدخل آن در سراسر جبهه غار رو به روشنايي است          
اند و پا و گردن آنـان بـا زنجيـر بـسته شـده بـه                   طفوليت در اين مكان بوده    

توانند كرد و جز پـيش چـشم خـود بـه              طوري كه از جاي خود حركت نمي      
گذارد كـه آنـان سـر     زيرا زنجير نمي؛ توانند افكند ي هم نظر نمي سوي ديگر 

پشت سر آنها نور آتشي كـه برفـراز يـك بلنـدي             . خود را به عقب برگردانند    
.  مرتفعـي اسـت     درخشد، ميان آتش و زندانيان، جاده       روشن شده از دور مي    

اكنون چنين فرض كن كه در طول ايـن جـاده ديـوار كوتـاهي وجـود دارد                  
شـب بـازي بـين خــود و     اي كـه نمـايش دهنـدگان خيمـه      پـرده شـبيه بـه  

  . دهند هاي خود را نمايش مي تماشاكنندگان قرار داده و از باالي آن عروسك
  . چنين فرض كردم: گفت
حاال فرض كن در طول اين ديوار كوتاه، بـاربراني بـا همـه نـوع آالت                 : گفتم

ديوار بـاالتر اسـت و      الرأس    نمايند از خط    كنند و باري كه حمل مي       عبور مي 
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در جزو بار آنها همه گونه اشكال انسان و حيوان چـه سـنگي و چـه چـوبي                   
كنند برخـي گويـا و برخـي          وجود دارد و البته در ميان باربراني كه عبور مي         

  . خاموشند
  !چه زندانيان عجيبي! انگيزي چه منظره شگفت: گفت
د نـه از خـود      اينها در وضـعي كـه هـستن       . مثل آنان مثل خود ماست    : گفتم

 رهايي كـه بـر اثـر نـو          توانند ديد نه از همسايگان خود، مگر سايه         چيزي مي 
  . بندد آتش بر روي آن قسمت غار برابر چشم آنانست نقش مي

دهد كـه مواجهـه آدمـي بـا حقيقـت             افالطون با تمثيل غار، نشان مي     
نمايـد و تنهـا كـساني كـه بـه       مطلق، دست كم بسيار مشكل و سخت مي    

تواننـد بـه      يابند مي   آورند و از قيد اين زنجيرها رهايي مي         ي مي حكمت رو 
بينـيم،    مياز حقيقت راهايي  از نظر وي، ما فقط سايه    . معرفت دست يابند  

  در حالي كه حقيقت وراي سـايه      . با اين تصور كه با حقيقت روبرو هستيم       
 آلـود   از پيامدهاي مواجه شدن غير مستقيم و وهم       . آن اشيا گوناگون است   

هـا و     تنوع و تضاد برداشت   همانا  به هستي،   » آلود  خواب«با حقيقت و نگاه     
هر فرد، افـراد و     . گيرد  هايي درمي   ان نزاع يدر اين م  . هاست  ها و ادراك    فهم

كند كه حقيقت صرفاً بر او مكـشوف اسـت و ديگـران در                يا قومي فكر مي   
 بـه كـشف و      برند، غافل از آنكه خود او نيز نايل         گمراهي و خطا به سر مي     

هايي بر ديوار     درك حقيقت نشده است، و هر آنچه دريافته است جز سايه          
  : حافظ معتقد بود. نبوده است

  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

هـا، نتيجـه و محـصول         انديشي و خطـاي در فهـم        سرايي، خرافه   افسانه
امـا اگـر روزي     . كنـد   آدمي پنهـان مـي    نديدن حقيقت است كه خود را از        
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ــاي  ــدانيان غــار افالطــون، زنجيرهــاي پ ــاز كننــد و بتواننــد   زن شــان را ب
سربرگردانند و مستقيم بـا منبـع نـور و مأخـذ اشـيا روبـرو شـوند آنگـاه                    

از نظر مولـوي خورشـيد حقيقـت،        . اند  يابند كه جملگي بر خطا بوده       درمي
اي دائمي خواهند     ان در مشاجره  گاه طلوع نخواهد كرد و همواره آدمي        هيچ
  :گويد مولوي در دفتر پنجم مي. بود

  بايد زمين از براي سايه مي    ون جهان ظلمت و غيب اينـچ
  كم نيايد مبتدع را گفت و گو  تا قيامت ماند اين هفتاد و دو

اي اسـت     كـده   كنـيم، ظلمـت     جهاني كه ما آدميان در آن زنـدگي مـي         
. مالـد    واقعيت، دست بر اين جهان مي      چراغ، كه هر كس به توهم درك        بي

هايي از حقيقت توسط منبـع نـور بـر ديـوار و               گفت سايه   اگر افالطون مي  
مولوي، قايـل اسـت كـه در        ، اما   تابد  پيش روي آدميان به زنجير بسته مي      

اين جهان سراسـر تـاريكي      . اين جهان، اساساً نور و روشنايي وجود ندارند       
مولوي با  . شويم  كه با حقيقت مواجه مي    است و ما الجرم در تاريكي است        

: گيـرد  ذكر داستان تماس افراد با فيل در تاريكي، دست كم سه نتيجه مي 
  . زيرا تاريكي و ظلمت حاكم است؛ شناخت واقعي ممكن نيست: اوالً

  شد هر كسي اندر آن ظلمت همي   از براي ديدنش مردم بسي

 شـدن بـا حقيقـت در    ، نتيجـه روردرو  هـا  ثانياً، اختالف آرا و توصـيف 
هـا تـا      تاريكي است و چون شب اين جهان، دائمي است، پس اين اختالف           

از پيامبر  . گردد  و ثالثاً، حقيقت در روز رستاخيز معلوم مي       . ابد خواهد ماند  
 ابـن   ".  مردم خواب اند، آنگاه كه بميرند، بيدار شده اند         ": نقل شده است  

دهد كه وجود، خيال و تـوهم         ميعربي با ذكر اين روايت از پيامبر توضيح         
كنند كه بيدارند حال آنكه همگي در خواب بـه            ها گمان مي    است و انسان  
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در ايـن ديـدگاه،     ).  چنـين گفـت زرتـشت      -نصرحامد ابوزيـد  (برند    سر مي 
به . گردد  حقيقت به نحو تام و تمام در رستاخيز و يوم القيامه مكشوف مي            

حافظ . ور و روشنايي خداوند استواقع يوم القيامه، ديدن حقيقت در زير ن
دو مانع اساسي و بنيادين را در شناخت حقيقـت و رويـارويي بـا حقـايق،          

با چشماني نيمه باز . اوالً، معتقد است كه ما، خواب آلوده ايم. كند بيان مي
، بـا   )تواند واقعيت را آنچنان كه هـست، بـشناسد          كه نمي (و خواب گرفته    

، گنـاه و معـصيت آدمـي، شـناخت او را از          شويم و ثانيـاً     حقيقت روبرو مي  
  : كند جهان مخدوش مي

  تر دامن و سجاده شراب آلوده خرقه  دوش رفتم به در ميكده خواب آلوده
  اي رهرو خواب آلوده گفت بيدار شو  فروش آمد افسوس كنان مغ بچه باده

ما آدميان در حالـت عـادي،       : اسپنسكي، عارف روسي نيز معتقد است     
كنـيم    رويم، زندگي مي    همچون بيداران راه مي   . اب گرديم خفته گرد و خو   

به سـخن ديگـر، يـك       . دانيم چرا اين گونه ايم      گوييم، اما نمي    و سخن مي  
هاي مختلـف دارد، امـا        خواب گرد نيز چون آدميان بيدار، رفتارها و كنش        
 -تحـول ممكـن انـسان   (نسبت به خود و حقيقت موجـود، آگـاهي نـدارد            

كند و تعـادل روح و وجـود        ت آگاهي را مشوش مي    گناه، ساح ). اسپنسكي
شود تا ترازوي شناخت، توازن خـود         گناه باعث مي  . زند  آدمي را بر هم مي    

را از دست بدهد، و اگر ترازو و يا عامل سنجش و شناخت، توازن و تعادل                
هـا را   گـردد و واقعيـت   خود را از دست بدهد، به انـواع خطاهـا دچـار مـي        

پـولس قـديس در عهـد جديـد آورده          . دهـد    نمي آنچنان كه هست، نشان   
اينكـه عـالم واقـع را     . گناه نكنيد تا عالم واقـع را درسـت بـشناسيد          : است

شناسيد، در واقع به دليل گناهي است كـه مرتكـب آن شـده                درست نمي 
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البته منظور پولس قديس، عمدتا گناه اوليه است كه مسيحيان به آن            . ايد
 آدم از روز اول خلقت دچار خطا گرديد و          پندارند كه   معتقدند و چنين مي   

گـاه    در اين تحليـل گـويي آدمـي هـيچ         . به دليل گناه از بهشت رانده شد      
موفق به شناخت واقعي و درست و كامـل از واقعيـت و حقيقـت نخواهـد                 

قـائلين بـه ايـن    . شد؛ زيرا آن گناه اوليه، درون آدمي را بر هـم زده اسـت            
بر تاثير گناهان روزمره،    : تي و جبلي است   تئوري عالوه بر گناه اوليه كه ذا      

در ايـن ديـدگاه، گنـاه روح انـسان را غبـار آلـود               . نهنـد   انگشت تاكيد مي  
كسان ديگري چون هابز نيز معتقد بودنـد كـه خطـاي آدمـي در               . كند  مي

بـه  ( گفت خطاي اخالقي      هابز مي . گذارد  شناخت او از جهان اثر منفي مي      
هــاي دروغ گــو  از نظــر او، آدم. اردگــذ در شــناخت اثــر مــي) جــاي گنــاه

وي در لوياتان معتقـد اسـت       . شود  شناختشان از عالم واقع كج و معوج مي       
 ". نمايـد   كه خطاي اخالقي ما را دستخوش يـك سلـسله نابـساماني مـي             

اي بيشتر بـه       معرفت شناس آمريكايي معتقد است، هرچه مساله       "وسبا ل 
ماننـد  (ثير رفتارهاي آدمـي    كانون وجودي ما نزديك باشد، بيشتر تحت تا       

  . گيرد قرار مي) گناه
شـناخت  شود كـه       چنين بيان مي   در بخشي از سنت كالسيك فلسفي     

اي رنگـي و غبـار    ها، اگر غير ممكن نباشد، دست كم وراي شيـشه    واقعيت
. گيرد كه پيش چشم فاعل شناسا كشيده شده اسـت           اي صورت مي    گرفته

عـالوه بـر آن،     . شود  المر مواجه نمي  ا  فاعل شناسا، با حقيقت عريان و نفس      
دهد، خـود حجـاب و        توصيف و گزارشي را كه فاعل شناسا از حقيقت مي         

افكند و شـرايط را از آنچـه هـست، غبـارآلودتر        مانعي ديگر بر حقيقت مي    
در اين شيوه، گاه موانع به ذهن و ساختار فكـري آدمـي تحويـل               . كند  مي
كانـت در تئـوري     . كنـد   ، اشاره مـي   شود و گاه موانع به بيرون از انسان         مي
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تئـوري عينكـي كانـت بـه ايـن          . خوداز تمثيل عينك استفاده كرده است     
معناست كـه گـويي مـا از پـشت عينـك بـه جهـان و امـور واقـع در آن                       

. نهيم  بينيم كه بر چشم مي      بنابراين وقايع را به رنگ عينكي مي      . نگريم  مي
البتـه  . كنـد   ك عمل مـي   از نظر وي عقل و ذهن آدمي به مثابه همان عين          

هاي سركوب شده را نيـز بـر          ها و به تعبير فرويد عقده       توان اميال، آرزو    مي
هر يك از اين عوامل در نحوه نگاه و برداشت ما از امـور              . اين ليست افزود  

بنابراين و به دليل وجـود  . كنند گذارند و واقع نگري را مخدوش مي اثر مي 
سـرجمع قهـري و     دمـي قـرار دارد و     انواع موانع كـه در جلـوي ديـدگان آ         

شـناخت آدمـي از واقعيـت       ها اين است كه اوالً،        طبيعي اين گونه شناخت   
ها با يكديگر، يكي بر ديگـري      شناخت  ثانياً، در مقايسه  . قابل اعتماد نيست  

 رنـج    وموانـع  زيرا همگـي آنـان از ايـن اشـكال         حيت وارجعيت ندارد؛    ارج
  . وجود نداردها  ها وداوري واع شناخت انثالثاً، راهي براي سنجش . برند مي

  تحليل پوزيتويستي باورهاي خرافي -2
مور و . يي. اي چون جي فالسفه) 1903از سال (در ابتداي قرن بيستم    

راسل با آثاري كه   «. آليسم فائق در قرن نوزدهم بريدند       برتراندراسل از ايده  
ش، ويتگنـشتاين   اي باز كرد و شـاگرد       به وجود آورد پيشتاز شد و راه تازه       
 در اتريش نخستين مكتب كامـل  1920به دنبال او رفت و سپس در دهه   

. نـام گرفـت   » حلقه وين «و  ،  تأسيس شد ال فلسفه جديد    مصروف اين عيار  
 1كـه بـه وجـود آوردنـد، پوزيتيويـسم         را  اي    اعضاي حلقه وين اسم فلسفه    

ه پوزيتيويسم منطقـي در گـام اول هرآنچـه را كـ           . )184: مگي(گذاشتند  
. وراي دنياي عادي و مادي و محسوس بود، از دايره شناخت كنار گذاردند            
                                                                                                        
1. Logical Positivism 
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شـود در تيـررس    از نظر آنان صرفاً دنيايي كـه بـا حـواس مـا آشـكار مـي       
هاي منطقي با اتكا   پوزيتيويست«. گيرد، قابل اعتماد است     شناخت قرار مي  

 ويتگنــشتاين، متافيزيــك را مهمــل و فاقــد معنــي   و اســتناد بــه رســاله
اند و نه كاذب،  هاي متافيزيك نه صادق شمردند و بر آن بودند كه گزاره يم

  ). 10: خرمشاهي(» اند بلكه يك سره تهي از داللت
ها را    هاي منطقي، گزاره    ي تحليلي و پوزيتيويست       به واقع سنت فلسفه   

  : به دو دسته كلي تقسيم كردند كه عبارت است از
  ؛ هاي بامعنا گزاره -1
  . معنا ي بيها گزاره -2

هـايي هـستند كـه مـشمول صـدق و كـذب               هاي با معنـا گـزاره       گزاره
جـوترين    تـرين و معارضـه      تـرين و مدعيانـه      مـشخص "بنـابراين   . شوند  مي

به اين شرح   . هاي منطقي اصل تحقيق پذيري است       هاي پوزيتيوست   آموزه
كه شرط الزم براي معني محصل داشتن هر جمله يا گزاره يا قـضيه ايـن                

اي بيان شود كه يا تحليلي باشد و يا از نظـر              بايد به صورت قضيه    است كه 
  . )240: خرمشاهي ("تجربي تحقيق پذير

 كردتوان تحقيق     هايي هستند كه درباره آنها مي       هاي بامعنا گزاره    گزاره
معنـا، آن دسـته از        هـاي بـي     متقـابالً گـزاره   . و آنها را ابطال يا اثبات نمود      

 آنها نتوان بر     مل صدق و كذب نباشند و درباره      هايي هستند كه محت     گزاره
ــت ــق پرداخ ــزاره . تحقي ــروه از گ ــن گ ــا    اي ــصل ي ــاي مح ــد معن ــا فاق ه

دســت كــم از نظــر . كننــد انــد و داللــت بــر چيــزي نمــي بخــش معرفــت
هايي   گزاره(هاي منطقي افراطي، احكام اخالقي و متافيزيكي          پوزيتيويست

معنـا تلقـي      هـايي بـي     ارهگـز . . . ) چون دزدي بد است يـا خـدا هـست و          
  . زيرا صدق و كذب در آنها راه ندارد؛ شود مي
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ايـن جمـالت چـه      » يكشنبه در رختخواب است، عدد پنج ديروز بود       «
هـا از     مـوش «و  » برف سـياه اسـت    «اشكالي دارند؟ آنها هم چون جمالت       

حـداقل معنـاي ايـن جمـالت را         . صرفاً كاذب نيـستند   » ترند  ها بزرگ   فيل
امـا گفـتن اينكـه     . تـوانيم بگـوييم آنهـا كاذبنـد         ين علت مي  دانيم و بد    مي

هاي   تبيين. )92: پرسسها(» يكشنبه در رختخواب است چه معنايي دارد      
توان معنايي براي آنها      دروغين و كاذب، قابل ابطال و اثبات نيستند و نمي         

ممكن است كسي بگويد؛ توفان دريا نتيجه خشم زئـوس          ". در نظر گرفت  
داشت ممكن بود خشم او تبيـين قابـل قبـول         س وجود مي  است و اگر زئو   

بسياري از چيزهاي ديگر به عنوان جـادوگري يـا سـحر            . براي توفان باشد  
 "انـد   هـاي كـاذب     هرچند معتقديم كه اينها تبيـين     . اند  تلقي و تبيين شده   

اي نـدارد كـه بـه         زيرا هـيچ قرينـه    ؛  اين تبيين كاذب است   . )263: همان(
از ايـن رو، در تحليـل   .  چنين نظرهايي را تأييد كنيم     آن بتوانيم ي  وسيله  

تـوان اشـاره كـرد كـه باورهـا و             پوزيتيويستي خرافات بـه ايـن نكتـه مـي         
شوند، مهمل    هاي خرافي، از آن جهت كه مشمول صدق و كذب نمي            گزاره
ــي ــستند  و ب ــا ه ــغ     . معن ــه تي ــستند ك ــي ني ــاي خراف ــا باوره ــا تنه ام

، بلكه تمام باورهـاي دينـي و        يزدر  و مي هاي منطقي آنها را فر      پوزيتيويست
دسـتگاه  » ادم مورتـون  «. شـوند   متافيزيكي نيـز مـشمول ايـن حكـم مـي          

بـست    بـن «اش قابل سنجش نباشـد،        اعتقادي را كه درستي و يا نادرستي      
: كنـد  اندوه فلسفي خويش را چنين بيـان مـي        » مورتون«. نامد  مي» اعتقاد

ايـم،    تقـادي گرفتـار آمـده     بـست اع    بريم كه در چنـين بـن        ما گمان نمي  "
اما اگر در دام توهم مستمري هم       . كنيم  چشمانمان را گشوده احساس مي    

تـوانيم مطمـئن      چگونـه مـي   . اسير باشيم، باز همين فكر را خواهيم كـرد        
 از جمله اعتقادات دربـاره جهـان        –باشيم كه دستگاه اعتقادات بهنجار ما       
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هاي   درباره آرمان اعتقادات،  پيرامونمان، اعتقادات درباره درست و نادرست       
 چنـين دسـتگاهي را تـشكيل        –مـان و بـسياري چيزهـاي ديگـر            سياسي

 - هـاي بـادي     در رمان آسـيب    -دون كيشوت   . )36: مورتون ("دهد؟    نمي
نمونه روشني است از كسي كـه در دام اعتقـادات نادرسـت گرفتـار شـده           

دون . داست و البته هيچ راهي براي آشـكار شـدن خطـاي او وجـود نـدار                
كيشوت كه در توطئه، و بن بست اعتقاد، گرفتار شده است، هر رويـدادي              

هنگـامي كـه بـه قـصد جنـگ بـا            . كند  را به نفع باورهاي خود تفسير مي      
 بـا   - به تصور اينكه با غول در جنگ اسـت         -كند    آسياب بادي حركت مي   

كنـد و او ايـن        هاي آسياب كه در حال چرخيـدن اسـت برخـورد مـي              پره
پندارد كه غـول      او چنين مي  . انگارد   را دال بر تأييد اعتقاد خود مي       رويداد

اي از گوسـفندان      با او در حال نبرد است و همچنين است وقتي كه با گله            
مـشكل اساسـي    . بيند و الي آخـر      روبرو شده و او آنها را قشوني نظامي مي        

كند  اي تفسير مي    اي را به گونه     دن كيشوت اين است كه هر دليل و قرينه        
داند و راه     هر رويدادي را مؤيد افكار خود مي      . كه موافق رأي و نظرش افتد     

  . بندد ابطال را به كلي مي
د، شـ » ي وين حلقه«آرا و نظرات ويتگنشتاين مبناي تئوريك و نظري     

از اين جهت بود    . هاي اين مكتب موافق نبود      اما ويتگنشتاين با تمام آموزه    
از نظـر   .  دين و خرافه مهم و اساسي شـد        كه براي ويتگنشتاين تمايز بين    

خرافـه از   ": وي معتقد اسـت   . وي ايمان ديني و خرافه فرق فاحشي دارند       
پذيرد و نوعي علم كاذب است ولـي ديـن، نـوعي اعتمـاد                ترس نشئت مي  

آميز است كـه نـوعي ارتبـاط علـي و معلـول               مثالً اين عقيده خرافه   . است
بـه  . )26: فيليپس ("برقرار است عجيب و غريب ميان گناه و كيفر دنيوي         

چه كردم كه مستحق ايـن      «گمان ويتگنشتاين اگر بيماري از خود بپرسد        
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همچنـين ويتگنـشتاين    . انديشي شده اسـت     ، دچار خرافه  »ام  بيماري شده 
در اين  . كند  براي تمييز ميان خرافه و دين آنها را در مرتبه فروتر بيان مي            

به نحوي كه ممكـن     ود،  ش  وب مي ديدگاه خرافه امري كامالً شخصي محس     
اي خـاص قـرار دارم بيهـوده و خرافـه             است سخني براي من كه در مرتبه      

تلقي شود و همان سخن براي ديگـري كـه در مرتبـه ديگـري قـرار دارد                  
در اين تلقي هـر كـسي بايـد از جانـب خـود سـخن                . خرافه تعريف نشود  

 نـسبت بـه ادعاهـا،       هـا   زيرا ارزيابي ما از سخنان و باورها و واكنش        ؛  بگويد
 "گـوييم   هايي است كه در آنها همه از طرف خودمان سـخن مـي              واكنش"
آنچه از آن   ": رسد كه   نشتاين در نهايت به اين حكم مي      گويت. )28: همان(

  . )559: هاسپرس ("اش خاموش باشي تواني سخن بگويي، بايد در باره نمي
 و آسـاني    ها، مشكل سـهل     صدق و كذب باورها و تحقيق پذيري گزاره       

اي اجتنـاب     ، مـسئله     صـدق باورهـا     دغدغه. نبود كه بتوان از آن عبور كرد      
از اين رو كساني، ساحت باورهاي علمي را از باورهـاي ديگـر             . ناپذير است 
از اين نظر با هيچ يـك از مقـوالت متعـارف عقـل اسـتداللي                . جدا كردند 

ن گونه كه در    مانند رابطه علت و معلول، جوهر و عرض، زمان و مكان، بدا           
بـه  . كردتوان همه باورها را ارزيابي  شود، نمي عقل استداللي از آنها ياد مي    

افتـد و يـا       عنوان مثال با بينش اساطيري كه به تور محاسبات عقلي نمـي           
. هايي براي باور به آنها وجود ندارد، نبايد با منطق علمي مواجه شـد               قرينه

ري از قوانين منطقي، دليلش عدم صدق بينش اساطي "بايد متوجه بود كه     
اين نيست كه پوچ و وهمي است، بلكه ايـن بيـنش از سـاحت ديگـري از                  

در اين بينش كه با اصول متعارف . )130: شايگان ("كند وجود حكايت مي
هر چيزي ممكن   . شيوه عقالني قابل توجه نيست، انتخاب عمل، آزاد است        
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تواند با هر  ر چيزي ميدر بينش اساطيري ه". است از چيز ديگر پديد آيد
  )133: همان ("چيز ديگر تماس زماني و بعدي حاصل كند

  عقالنيت عصري، پارادايم و خرافات -3
عموم افراد در جوامع انـساني، اعتقـادات و باورهـاي خـود را در رونـد            

اين گـروه   . كنند    جامعه پذيري و به نحو عادت از اطرافيان خود كسب مي          
زيـرا بـا براهينـي منطقـي و         ؛  ش استداللي دانـست   توان پي   از باورها را مي   

خاطرنـد    معتقدان و باورمندان، آسوده   . اند  احتجاجات عقالني سامان نيافته   
هـاي اسـتوار و       پندارند كه كاخ اعتقادات مرتفع خود را بر پايه          و چنين مي  

شـان وقتـي هويـدا        اما سـستي ادعاهـاي يقينـي      . اند  محكم يقين بنا نهاده   
برافروز بوزد و تخم ترديـد را   هاي شك   نسيمي از پرسش  شود كه اندك      مي

آنگاه مشاهده خواهيم   . شان بپاشد   بر سرزمين اذهان خواب و خاك گرفته      
. ريـزد   عيب، به يكباره فرو مي      كرد كه چگونه بناي به ظاهر مستحكم و بي        

وابستگي به شبكه اجتماعي و زندگي جمعي، جغرافياي شناخت و انديشه           
در اين رويكرد، شناخت از همان آغاز در فرآينـدي          . كند  ميافراد را معلوم    

اي مستمر، تدريجي و      اعتقادات در پروسه  . گيرد  جمعي و تعاوني شكل مي    
انديـشد، راه     فرد در درون گروه مي    . شود  پويا از محيط اجتماعي فراهم مي     

از ايـن رو  . شود هايي معتقد مي كند و به گزاره كند، تجربه مي حل پيدا مي 
كند توضيح دهـيم      ست كم يكي از داليل متعددي كه به ما كمك مي          د« 

مربـوط بـه جغرافيـاي     ،  پذيرنـد   چرا مردم ادعاهاي جداً باورنكردني را مـي       
اجتماعي است و نيز مربوط به فرآينـدهاي آموزشـي، اجتمـاعي و تعامـل               

  . )206: زاكرمن(» اجتماعي است
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 جامعـه   .شناسـي و فلـسفه اسـت        شناخت، موضوعي مـشترك جامعـه     
گيـري شـناخت را توضـيح دهنـد، و            كنند نحوه شـكل     شناسان تالش مي  

را بـا سـاختار     ) باورهـا و اعتقـادات    (كوشند تـا نـسبت بـين شـناخت            مي
از اين نظر، يك باور، و يك اعتقاد در وضـعيت           . اجتماعي، مشخص نمايند  

گيرد به نحوي كه براي فهم داليل گسترش و رشد يك  انفرادي شكل نمي
تصور . وفق، بايد بسترهاي اجتماعي و تاريخي آن باور را كاوش كرد          باور م 

هاي گوناگون، شـالوده شـناخت شناسـي     موهوم مجزا و خودكفا به صورت     
اين گونه شناخت شناسي، تـصور      . شناسي تكويني است    گرايانه و روان  دفر
كند، آدمي از درون و به تنهايي، همه گونه توانايي در شـناخت جهـان         مي

باورهـا و  . )67،  مانهـايم (ريق اتصال با جهان عيني و خـارجي دارد          را از ط  
نگرش و برداشت آنهـا از هـستي و          اعتقادات افراد، نتيجه و محصول نحوه     

هاي كلي و نوع تفسير جهان نيز ارتباط مستقيمي با            برداشت. انسان است 
خـصوصيت  ": پيتـر برگـر معتقـد اسـت       . زندگي و زيست اجتمـاعي دارد     

 آدمي، زيستن در يك جهان و درون واقعيتي است كه نظم            بنيادي هستي 
جهـان  «وي ايـن ويژگـي را       . بخـشد   شود و به زنـدگي معنـا مـي          داده مي 
 شــرايط و  مجموعــه» زيــست جهــان«. )72: برگــر ("نامــد مــي» زيــست

هايشان   مختصاتي است كه افراد در درون آن و در تعامل با يكديگر مسئله            
شان معنـا    به زندگي . كنند   را براي آنها خلق مي     هايي  يابند، و راه حل     را مي 
و ارتباطاتـشان   كننـد    بخشند، از جهان و هستي، تفسيري يكپارچه مي         مي

» زيست جهـاني  «نحوه انديشه و تفكر آدمي، در دايره        . دهند  را سامان مي  
، الگـوي مـسلط   »زيـست جهـان  «. يابـد  كه در آن حضور دارد، ساخت مي   

دهد و افراد بـر       گيري باورها را مي       فكر و شكل  هاي اساسي ت    انديشه و قالب  
» زيست جهان «كنند كه     انديشند و باور پيدا مي      هايي مي   مبناي چارچوب 
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تـوان   را مي» زيست جهان«ش مهمي از    خب. گذارد  بر آن انگشت تأكيد مي    
ل به نفـوذ    ئاو قا . نامد  مي» انداز  چشم«آن چيزي دانست كه مانهايم، آن را        

انداز از نظر مانهـايم،       چشم. انديشه است » انداز  چشم«ر  فرآيند اجتماعي د  
كنـد و      نحوه نگرش شخص به يك موضوع، آنچه در آن ادراك مي           " ماناه

وي ) 349 -مانهايم (". چگونگي تحليل و تعبير آن با شيوه تفكرش است         
  : كند انداز را چنين تشريح مي با ذكر مثالي، چشم

اش  مرزهاي تنگ و بسته دهكدهبراي فرزند يك روستايي كه در درون 
گذرانـد، وجـه      اش را در زادگـاهش مـي        بزرگ شده است و سراسر زندگي     

انديشيدن و سخن گفتن مخـتص آن دهكـده چيـزي اسـت كـه او آن را                  
اما براي جوانكي حومه نشين كه به شـهر      . انگارد  كامالً طبيعي و مسلم مي    

هد، وجه زيست و    د  رود و خود را به تدريج با زندگي شهري سازش مي            مي
پايـد كـه مـتقن بـودنش را از دسـت        روستايي منشانه ديري نمـي      انديشه

» هـاي   زيست جهـان  «سنتي و   » هاي  زيست جهان «تفاوت بين   . »دهد  مي
در قيـاس بـا     » جوامـع قـديمي   «در  » زيست جهـان  «مدرن اين است كه     

نظمـي كـه بـر      ؛  جوامع مدرن، از درجه باالي يكپارچگي، برخوردار بودنـد        
، »يكپارچـه سـاز   «ت جهان سنتي حاكم بود، اين بـود كـه نمادهـاي             زيس

فرد خـواه در كنـار      . گرفتند  هاي مختلف زندگي روزمره را در بر مي         بخش
خانواده، يا حين انجام كار، خواه درگير در فرآيندهاي عمـومي يـا هنگـام               

اما در  . بود» همان جهان «ها و مراسم رسمي پيوسته در         شركت در جشن  
متعدد كه فرد در حال تردد در آنهاست، » هاي زيست جهان«ن جهان مدر

هـاي متفـاوت اسـت و لـذا از انـسجام و يكپـارچگي                 واجد معناها و تجربه   
  . برخوردار نيست
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انداز و مفاهيمي چون پارادايم، عقالنيت عصري         ، چشم »زيست جهان «
مفهوم پارادايم كه مـورد كـاوش       . و فضاي فكري در همسايگي همديگرند     

 سـازگار اشـاره    گيرد، نيز به مجموعه و منظومه از انديـشه          في قرار مي  فلس
. گـذارد   كند كه الگويي مسلط، بـراي انديـشيدن در اختيـار همـه مـي                مي

فضاي فكري، به معني مجموعه مفروضاتي است كه اكثر مـردم، در هـر              «
. . . كننـد   گويند و عمل مي     انديشند و سخن مي     اي بر حسب آن مي      جامعه

» دهنـد   ها را توضـيح مـي       هايي است كه با آن پديده       شيوه] كريفضاي ف [
توان اعتقاد    نمي. . . با تكيه بر مفاهيم پارادايم، فضاي فكري و       . )26: بومر(

عموم مردم جهان پيشين را به جادو و جادوگري به معناي خرافاتي بودن             
 كه جادوگري نتيجـه منطقـي       كردتوان قضاوت     بلكه تنها مي  . انستدآنها  

در تحليل پـارادايمي، بـه ايـن    . انداز آنها درباره كاينات بود      يدگاه و چشم  د
رسيم كه دست كم، فهم درسـت باورهـا و اعتقـادات خرافـي و                 داوري مي 

درك چرايي، بروز و گسترش آنها نيازمند شناخت پارادايم، فضاي فكـري            
زيرا برخـي   ؛  ي هستيم كه بر زمان مورد بررسي حاكم بوده است         يتو عقالن 

از بديهيات يك دوره در دوره بعد ممكن است به صورت يك مسئله غيـر               
هايي كه در يك فضاي فكري و منظومه انديشگي  بديهي درآيد و يا مسئله  

در حقيقت،  ". ده و غامض است، در فضاي ديگر بديهي انگاشته شود         پيچي
نمايـد، در نظـر انـسان بـدوي بـه مثابـه        زده مـي  اموري كه مـا را شـگفت     

انسان بدوي آنهـا را نـوعي عيـار    . كردند ن امور در جهان جلوه مي  تري  ساده
نمايي كه در آن، فرد خـود را تنهـا بـه نوميـدي ديگـران واگـذارد تلقـي                    

ترين تجسم و فهم آنچه پيرامون وي وجود          كند، بلكه به عنوان روشن      نمي
براي انـسان بـدوي، انجـام بعـضي         . )33: دوركيم ("كند  دارد، مشاهده مي  

 و مراسم براي به تأخير انداختن و يا تسريع حركات ستارگان و يا              ها  آيين
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متقـابالً،  . نمـود  انگيـز مـي    آوردن باران، نه غير عقالني و نه امـري شـگفت          
دانـستند و پيـشامدهايي كـه گـاه آن را معجـزه               اموري را كه عجيب مـي     

دادند، عقالنيت مدرن و فضاي       دانستند و آن را به خدايشان نسبت مي         مي
. كـرد  انگيـز تلقـي نمـي    آميـز و اعجـاب     ي دنياي جديد امـوري اعجـاز      فكر

وقتـي فيزيـك ارسـطويي را در بـاب سـقوط            :  گفته بود  1»توماس كوهن «
ها نه تنها علمي نبودند بلكه كودكانه         به نظرم آن گزاره   . خواندم  اجسام مي 

در تعجب بودم كه ارسطو با آن عظمـت چگونـه ايـن سـخنان را                . آمد  مي
انـد؟   است و چرا بزرگان پـس از او ايـن ادعاهـا را قبـول كـرده     بيان كرده  

گويد، نبايد از پارادايم قـرن بيـستمي          كوهن، در پاسخ به سؤال خود مي      «
زيرا وقتـي پـارادايم عـوض    ؛ براي فهم ارسطوي قبل از ميالد استفاده كرد     

بـه واقـع هـر      . كند  ها، تفسيرها و حتي استدالالت نيز تغيير مي         بشود نگاه 
ذهنيـت  . كند  اي را طرح مي     آورد و سؤاالت تازه      علومي نو پديد مي    عصري

بـه  . مشترك متقابل و ساختار ذهني زمانمند يعني داراي بعد زماني است          
سرنوشت همه هستي من در اين جهان پيوسته، به وسيله زمان آن            "واقع  

مـن در   . . . . ه شـده اسـت    طـ در حقيقت به وسيله آن احا     . شود  تعيين مي 
ام، بـه عنـوان         ام، در تاريخ ديگري به مدرسه رفته        معين زاده شده  تاريخي  

امـا  . ام و از اين قبيل    يك صاحب حرفه در تاريخ ديگري كارم را آغاز كرده         
تري جاي دارند و اين جاي داشتن         ها همه در درون تاريخ جامع         اين تاريخ 

: ربرگ ("من انسان زمان خويشم   . دهد  به طور قطعي موقعيت مرا شكل مي      
45 .(  

                                                                                                        
  ، تاريخ علم و تغييرات آن را بررسي كرده است»پارادايم«فيزيكدان نامي كه با خلق مفهوم . 1
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انـد و در      به نوبت خود، خـود بـسنده      » ها  فرهنگ«: معتقد بود » وينچ«
 عناصـر عقالنيـت را بـا خـود            كاملي هستند و همه     ي درون خود منظومه  

آييد   داخل آن فرهنگ همه چيز پذيرفتني است، ولي بيرون كه مي          . دارند
اين سـخن، مـا را بـه ايـن داوري           . )333: سروش(كند    همه چيز فرق مي   

 فرهنگ بهتر و بدتر، عقالني       توان فرهنگ را به دو دسته       رساند كه نمي    يم
در مقام تبيين، نبايد اعتبارات فرهنـگ خـود را          . تقسيم كرد اي     خرافهياو  

 مـا بـا يـك عقالنيـت روبـرو           دهيم؛ زيـرا  براي فرهنگ ديگري معيار قرار      
ويـنچ،  بـه اعتقـاد     . شـويم   هاي متعدد مواجه مـي      نيستيم، بلكه با عقالنيت   

همه جوامع برابرند و به يك انـدازه عقالنـي هـستند و مـا حـق نـداريم                   "
جادوگر براي كار خودش همان . بگوييم آنها عقلشان كمتر از ما بوده است       

از اين نظر هيچ فرقي با . اندازه دليل دارد كه يك آدم يا پزشك دليل دارد       
و يـا پيـروان   البته در ميان اهالي يك فرهنـگ   . )330: همان ("هم ندارند 

يك دين، اين گرايش وجود دارد كه باورها و معتقدات فرهنگـي و دينـي               
خود را تماماً عين حقيقت تلقي كنند و معتقدات ديگران را خرافه و غيـر               

به واقع، در اين نوع قضاوت عقالنيت خود را مبنا          . عقالني محسوب نمايند  
ها را شاخصي براي      اوتسنجد و تف    ها را با آن مي      دهد و بقيه نمونه     قرار مي 

اما سؤال اساسي كـه در      . داند  ناقص بودن يا خرافي بودن ساير فرهنگ مي       
اين است كه آيا بايد به نسبيت مطلق تـن داد و            كرد  توان مطرح     اينجا مي 

به اين سخن قايل بود كه هر گزاره را بايد با مـتن و چـارچوبي كـه درون                
 –هـاي نظـري    وان چـارچوب ت آن رشد كرده است مقايسه كرد؟ و آيا نمي       

هاي متفاوت را كه به مثابه عقالنيت عـصري شـناخته             فرهنگي و عقالنيت  
گر اين است كه آيـا معيـار        شوند، با يكديگر مقايسه كرد؟ و پرسش دي         مي

  پيشيني براي سنجش باورها و ادعاها وجود ندارد؟ 



  ؛ چيستي، چرايي و كاركردهاگرايي خرافه/ 132

 

در انتهاي بند پيشين، ايـن پرسـش پـيش آمـد كـه آيـا معيـار و         -4
تـوان    ها و باورها وجود دارد و آيا مي         يي براي سنجش و ارزيابي گزاره     ترازو
؟ آيا زيستن در يـك پـارادايم،        كردهاي معرفتي را با يكديگر مقايسه         نظام

فضاي فكري و يك منظومه انديشگي، آدمي را از الزام عقلي در پـذيرفتن              
د كنـد؟ و يـا افـراد ملـزم هـستن            نيـاز مـي     ادعاها و باورهـاي ديگـران بـي       

  شان را مدلّل سازند و هيچ ادعايي را بدون دليل و قرينه نپذيرند؟  باورهاي
دليل دارند، و در پذيرفتن ادعاهاي ديگران نيز          عموم مردم باورهاي بي   

يعنـي بـه نـدرت      ؛  به تعهـدات و وظـايف عقلـي خـويش پايبنـد نيـستند             
در و يـا     نـد نك  اعتقادات خود را با قراين و يا داليل مثبت، مـستحكم مـي            

. كننـد   پذيرش ادعاهاي ديگران تالش جدي در سنجش عقالني آنها نمـي          
آنان باورهاي خود را در فرآيندي طبيعي از والدين و ديگران مهم و افكـار     

آموزند چگونه اعتقاد بورزند و نسبت بـه چـه            كنند و مي    عمومي كسب مي  
تأمـل و    بـي پذيرش بـدون چـون و چـرا،   . هايي واكنش نشان دهند     مسئله

كنـد و   كر، مجاري سرايت انواع ادعاها و باورهاي خرافي را تـسهيل مـي          تف
در حـالي كـه ديويـد هيـوم         . گيرنـد   افراد در مسير انتقال آنهـا قـرار مـي         

العاده هـستند؟     هاي خارق   العاده نيازمند گواهي    مدعاهاي خارق ": گويد  مي
د، انگيزتـر باشـ     اي و شـگفت     گويي ادعاها، هرچه افسانه   . )208: زاكرمن ("

از نظـر كانـت،   . گيـرد  تر صورت مي پذيرش آن از سوي آحاد جامعه راحت    
انـد و الجـرم اسـير ضـروريات زنـدگي             اكثر مردم در كار زنـدگي روزمـره       

كليه وقت و زحمت آنان مصروف سـير كـردن شـكم            ". اند  متوسط خويش 
نبايد انتظار داشـت كـسي      . گانشان است   خود و خاموش كردن صداي بچه     

دگي مشغول بازرگـاني پـر زحمـت اسـت، در بـاب مـسائل               كه در تمام زن   
 " باشـد   داشـته  آيد معلومات درست    متفرقه كه در اين جهان به وجود مي       
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اي  و چون ذهن اين گونه اشخاص، آمادگي الزم براي موجهه     . )456: الك(
اساس و انديشه وهمي   بي شناسانه با ادعاها را ندارد، پس هر عقيده     معرفت
هـاي   اي ذهن در فهم حقيقت و تمايزگذاري بين انديشهخط. پذيرند  را مي 

صحيح از سقيم، خرافه از غير خرافه، دسـت كـم، بـه چهـار دليـل اسـت                   
  . )452: الك(

  ؛  فقدان دليل-الف
  ؛  فقدان استعداد استفاده از داليل-ب
  ؛  فقدان اراده استفاده از داليل-ج
  ؛  موازين غلط مستند بر احتماالت-د

كـه   -دليـل     جتماعي در پذيرش خرافات و باورهاي بي      يكي از داليل ا   
 پيروي محض و بدون چـون و چـرا از مرجـع             - پيشتر به آن اشارت رفت    

تصديق عقايد منقول ديگران، بدون داشتن      . بيروني و يا ديگران مهم است     
گـويي  . داليل كافي براي آن عقايد، روندي جبرآميز به خود گرفته اسـت           

آيـد و     ناپـذير درمـي     مفروضات مـسلم و خدشـه     هاي قالبي، به صورت       فهم
الك . شـود   ها از سـوي جماعـت مـي         تخطي از آن مستوجب انواع واكنش     

هيچ كس مايل به رفـتن بـه راه كـج نيـست و اگـر راهـي                  ": معتقد است 
زيـرا جـاي پـاي ديگـران را تعقيـب           ؛  كند درسـت اسـت      رود تصور مي    مي
حكـم  » الـزام عقلـي   «و  » اخالق باور «در حالي كه    . )461: الك ("كند  مي
كند كه هر شخص در برابر اعتقادات و باورهاي خود مسئول باشـد بـه                 مي

اش   هاي كاذب معتقد شد، وظيفه اخالقـي        نحوي كه اگر شخصي، به گزاره     
 كـسي كـه عقايـدش را نـسنجيده و يـا بـه نحـو                 " و را انجام نداده باشـد    

: النتينجـا پ ("نادرستي كسب كرده باشد، در خور سرزنش و مؤاخذه است         
شود شخص به نحو عقلي در برابر باورهـا و اعتقـادات    وقتي گفته مي  . )87
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نهايت تالش خود را به عمل بياورد تـا هـر           "كه   خود الزام دارد، يعني اين    
وظيفـه  . )80: همـان  ("اي را اگر و تنهـا اگـر صـادق باشـد بپـذيرد               قضيه

كـافي و ادلـه   كند بدون وارسي همه جانبه و بدون قرينه           عقالني حكم مي  
پـذيرفتن بـدون دليـل بـه واقـع          . الزم به مدعيات ديگران معتقد نـشويم      

الزام عقلي، تعهدي دروني است كه ما را به         . تخطي از وظيفه عقالني است    
آدمـي در مقـام موجـودي    . كنـد  بررسي عميق و مطالبـه دليـل وادار مـي         

ه مـا   وظيفـ . عقالني بايد تالش كند تا تنها باورهاي صـادق داشـته باشـد            
رسيدن به اين هدف است كه باورهاي صادق داشته باشـيم و از باورهـاي               

اين نگرش در واقع همان است كه در معرفت شناسي بـه  . كاذب بپرهيزيم 
 اگـر كـسي ايـن    و، )34: شـمس (شـود   شناخته مي 1گروانه نگرش وظيفه

مطـابق بـا رأي ارسـطو كـه         . وظيفه را انجام ندهد در خور مالمـت اسـت         
به دو قسم فضيلت عقالني و اخالقي تقسيم كرده است، جامعه           فضيلت را   

در . اي است كه چراغ عقل و خرد در آن پرفـروز باشـد           مند، جامعه   فضيلت
ايــن جامعــه، تأمــل امــري وقفــه ناپــذير و مــداوم اســت و لــذت معرفــت 

فعاليـت عقالنـي    : ارسطو معتقد است  . هاست  تدها و سعا    دلپذيرترين لذت 
ليتي است كه به خاطر خود فعل، مطلـوب اسـت و در             تنها فعا " تأملي،   –

: طـاليس  ("آيـد  واقع چيزي خارج از خود فعل تأمـل كـردن فـراهم نمـي           
 بـراي  2اش به ايـن دليـل اسـت كـه دكـارت در دسـتور چهارگانـه             . )228

                                                                                                        
1. deontological view 

  .گفتار در روش درست راه بردن عقل، رنه دكارت، ترجمه محمدعلي فروغي: رجوع شود به. 2
  : چهار دستور دكارت براي انديشيدن

 . داريم، جز آنچه درستي آن بر من بديهي شود را حقيقت نپن هيچ گاه هيچ چيز-الف
  . تقسيم به اجزا آن نمايم) را براي مطالعه و وارسي( هر يك از مشكالت -ب
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هـيچ گـاه، هـيچ چيـز را     : كنـد  انديشيدن، اولين دستور را چنين بيان مي 
در اين رويكـرد،    . ر من بديهي شود   حقيقت نپندارم جز آنچه درستي آن ب      

اي  طلب دائمي حقيقت و تالش عقالني براي رسيدن بـه حقيقـت وظيفـه          
مصطفي ملكيان، ديني را كه بر تأمل و        . است كه بر عهده همه افراد است      

گرانه،   دين جادو "از نظر وي،    . داند  گرانه مي   تعقل استوار نباشد، دين جادو    
ويژگي . ز عالم فهم فاصله گرفته است     ديني است كه در آن دين، متدين ا       

اي كه فقط يك سـري       به گونه ؛  بودن آن است  » احساساتي«مهم اين دين    
ــات و عواطــف اســت مطــابق ايــن رأي، نظــام . )28: طبرســتان ("هيجان

بايـد واقعـاً و عقـالً مقبـول باشـد و            ) ديني و غيرديني  (اعتقادات و باورها    
  . دكرها را اثبات  بتوان صدق آن

   گيرانه  ، براي اعتقادات ديني معيار سخت     )1879 -دان  رياضي(د  كليفور
گرايـي   وي مبتنـي بـر عقـل   . كنـد  را مطـرح مـي   1گرايـي حـداكثري   عقل

هميشه، همه جا و براي همه كس، اعتقاد به هـر           ": حداكثري معتقد است  
تحقيـق  . . . چيزي بر مبناي قرائن ناكافي، كـاري خطـا و نادرسـت اسـت             

عقيده كاري نيست كه يكبـاره و بـراي هميـشه انجـام             درباره قرائني يك    
پترسـون   ("هرگز نبايد مانع شك شد    . پذيرد و واجد اعتباري قطعي باشد     

گرايي با دشواري روبرو شود و شك  هنگامي كه سنت عقل. )74: يگران دو
به جاي انديشه و    (و قطعيت و جمود     ) و نه فضيلت  (كردن به مثابه رذيلت     

                                                                                                        
  . ترين چيزها جاري سازم ترين چيزها به سخت  افكار خويش را به ترتيب از ساده-ج
زي فروگـزار   ئن باشـم چيـ     در هر مقام، شماره امور و استقصا را چنان كامل نمايم كـه مطمـ               -د

  .نشده باشد
1. strong Rationalism 
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شـود، باورهـاي خرافـي گـسترش           و فضيلت مطرح مي    به نام يقين  ) انتقاد
  . يابد مي

فاصله انتقادي با شعور متعارف و باورهاي عمـومي، واجـد ايـن فـرض              
تواند صدق باورها را معلوم       است كه معيارهايي پيشيني وجود دارد كه مي       

. شناسد  كند، معيارهايي كه ادعاهاي راستين را از ادعاهاي دروغين باز مي          
، اين است كه دربـاره آنچـه        )كتاب چهارم متافيزيك  (ارسطو  صدق از نظر    

» كـذب «متقـابالً   . هست بگويم هست و درباره آنچه نيست بگوييم نيست        
بگـوييم نيـست يـا دربـاره آنچـه نيـست،            ،  يعني اينكه درباره آنچه هست    

شناسان دست كـم سـه معيـار          فيلسوفان تحليلي و معرفت   . بگوييم هست 
آن سه معيار عبـارت اسـت       . اند  ا را شرح كرده   ه  تمييز صدق و كذب گزاره    

  . )117-135: هاسپرس: (از

  1معيار مطابقت -1
  . طبق اين معيار، گزاره وقتي صادق است كه مطابق با واقعيت باشد

  2خواني هم -2
مورد ي  در اين معيار، صدق يك گزاره عبارت است از همخواني گزاره            

  . هاي ديگر اي از گزاره نظر با مجموعه

                                                                                                        
1. correspondence 
2. coherence 
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  1قرينه -3
قرينه، ارائه شواهد، مدارك و داليلي است كه به عنوان پـشتوانه ادعـا              

اي   باور خرافي از آنجا كه مطابق با امر واقـع نيـست، گـزاره             . گيرد  قرار مي 
شود، همچنين، باورهاي خرافي با معيار مطابقـت و قرينـه             كاذب تلقي مي  

 دو معيـار    بـه عبـارت ديگـر، از طريـق ايـن          . به نحو روشن در تضاد است     
باورهـاي  . كـرد متمـايز   ) تا حدودي (توان باور خرافي را از غير خرافي          مي

منبع توجيـه  . خرافي، فاقد انسجام در باور و فقدان قوت در استدالل است         
هـاي فـردي اسـت كـه بـه او             ، گفتـه  )گيران  مثل باور به فال   (در خرافات،   

و خواب خود را    درست مانند كسي كه باور به خواب دارد         . شود  اعتماد مي 
اگـر بـاور موجـه را بـاوري بـدانيم كـه             . دانـد   به مثابه منبـع توجيـه مـي       

ده، درباره صدق آن توجيه دارد، اما باور خرافي، باوري اسـت كـه              نشناسان
بنـابراين  . كنند معتقدان، درباره صدق آن صرفاً به گفته ديگران اعتماد مي      

 ناشي از معرفـت و عقـل و         باورهايي: با دو گونه باور و گزاره روبرو هستيم       
معرفت شناسي، صرفاً باورهاي موجـه     . شناختي  باورهاي ناشي از علل روان    

ماننـد باورهـاي    (داند و بقيه باورهاي غير موجـه          مي» معرفت«و صادق را    
» معرفت«در اين رويكرد گويي     . داند  را از حوزه معرفت بيرون مي     ) خرافي

ين رو، خرافه به مثابـه بـاوري        از ا . در درون خود، متضمن صدق باور است      
  . شود معرفت شناسي خارج ميي غير موجه از حوزه 

موضع قائلين به باورهاي خرافي در نحوه پذيرش آن باورها، به موضـع             
گـارد، متألـه   ك يـر  ماننـد كـي  (گرايـان   ايمان. شود نزديك مي 2گرايي ايمان

كـال، دغدغـه    هاي ديني و متافيزي     در مواجهه با گزاره   ،  )19دانماركي قرن   
                                                                                                        
1. Evidence 
2. Fideism 
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نظـام اعتقـادات    «گرايان،    ايمان. هاي دين را ندارند     عقالني بودن اين گزاره   
در ) 78،  پيترسـون (» دانند  ديني را موضوع ارزيابي و سنجش عقالني نمي       

اين ديدگاه افراد، مستقل از هرگونه قرينه و اسـتدالل، ادعاهـاي دينـي را            
اي دينـي بـا معيارهـاي       هـ   از اين نظر سنجش و ارزيابي گـزاره       . پذيرند  مي

كگـارد، ايمـان را از سـر احتجاجـات            يـر   كـي . برون ديني كامالً خطا است    
دانـد، از نظـر وي، چـون قـادر بـه              عقالني و يا داليل مستحكم عيني نمي      

گرايـان،   در برابـر ايمـان  . ها نيستيم، بايد ايمان بيـاوريم       اثبات واقعي گزاره  
تـوان و     ن وجود قراين كـافي نمـي      گرايان قرار دارند كه معتقدند بدو       قرينه

گرايي دو سر يك بردار و        گرايي و قرينه    موضع ايمان . نبايد به اعتقاد رسيد   
گرايـي و     البته معتقدان به قرينه   . گيرند  در جهت مخالفت يكديگر قرار مي     

گرايي از آن جهت كه با چگونگي مواجه شـدن بـا باورهـا، بـا خـود                    ايمان
امـا آن دسـته از افـرادي كـه در           .  هستند اند، مشترك   تعيين تكليف كرده  

گرايي   كنند و گاهي ايمان     گرايي اتخاذ مي    ها موضع قرينه    برابر برخي گزاره  
شـان    دهند، بايد داليل و براهين خود را در دو گونه مواجهـه             را ترجيح مي  

ها از يكـديگر      آنان بايد داليل خود را در تفكيك و تمايز گزاره         . ارائه دهند 
ها را بدون قرينه و دليل         روشن سازند كه چرا بعضي گزاره      توضيح دهند و  

 . كنند  قراين و شواهد مقايسه ميباها را پذيرند و گروهي ديگر از گزاره مي

  پذيرند؟   چرا مردم ادعاهاي باور نكردني و خرافي را مي-4
پرسش از چرايي پذيرش ادعاهـاي بـاور نكردنـي و خرافـي، در فـصل              

معه شناختي مورد واكـاوي و سـبب شناسـي قـرار            پيشين و با رويكرد جا    
توان از منظـر فلـسفه و معرفـت شناسـي           چنين پرسشي را نيز مي    . گرفت

به طـور خالصـه بـه       . مطرح كرده و پاسخ آن را در اين عرصه كاوش كرد          
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پايه اشارت رفته اسـت و بـر ايـن            بي برخي علل و اسباب پذيرش باورهاي     
  : توان افزود علل مي

  وه درست انديشيدن؛ ضعف در نح -1
 مسئوليتي در برابر پذيرش باورها؛   بيفقدان اخالق باور و -2
 ضعف تعهد عقلي در پذيرش باورها؛  -3
 گرفتار آمدن در بن بست اعتقاد و تسلسل ها؛  -4
 ارزش پايين تفكر انتقادي و عدم مهارت در به كارگيري آن؛  -5
 پايين بودن ارزش دانايي و معرفت؛  -6
 دان اراده دليل خواهي و استفاده از دليل؛ فق -7
بـن بـست    (خبرانه در يك پارادايم و فضاي فكري بسته           بي زيستن -8

 ؛ )اعتقاد
 مشوش و مغشوش بودن عرصه شناخت؛  -9

  ها با حقايق  مواجهه ي غير مستقيم و وراي حجاب-10
  .  ناتواني عمومي در سنجش باورها و معتقد است-11
 ي و سنجش باورها و اعتقادات ترس از بازنگر-12
  . شمردن باورهاي موجه و صدق قضايا كم اهميت- 13





  :فصل پنجم
  شناختي خرافات تبيين روان





  مقدمه
توان مطرح كرد و  بحث و بررسي خرافات را در عرصه روان شناسي مي

تبيـين روان شـناختي     . از منظر مباحـث روان شـناختي بـه آن پرداخـت           
اوالً .  به آن، دست كـم دو ويژگـي بنيـادين دارد           خرافات و نحوه پرداختن   

معناي آن سـخن، ايـن اسـت كـه          . فردگرايانه و ثانياً آسيب شناسانه است     
. كنـد   روان شناسي در تحليل و تعليل خرافات، عمدتاً به فـرد توجـه مـي              

اي فـردي و حاصـل تـالش روانـي فـرد بـراي حـل                  گويي خرافـه، پديـده    
ن شناسي خرافات را از منظـر آسـيب       همچنين روا . تعارضات بيروني است  

گويي خرافه، حاصل روان ناهنجـار و ذهـن         . كند  شناسي رواني مطالعه مي   
هايي را دارد كه شـخص،        در اين حالت، خرافات، صورت پاسخ     . بيمار است 

بنـابراين  . دهـد   در برابر نيازها و فعل و انفعاالت درونـي خـود نـشان مـي              
ناختي از دو جهت در مقابل نظرگاه       پرداختن به خرافه با وجه نظر روان ش       

جامعه شناسي برعكس روان شناسـي، همـه        . گيرد  جامعه شناسي قرار مي   
دهد و معتقد  ترين را به اجتماع نسبت مي     ترين و دورني    امور و حتي فردي   

فهم مسائل جز به مدد شناخت جامعه ممكـن نيـست گـويي درون              : است
در . ونـي و اجتمـاعي اسـت      هر فرد بازتابنـده و انعكـاس دهنـده امـور بير           

صورتي كه روان شناسي، عمدتا تكيه بر روان فـرد و درون آدميـاني دارد               
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گـويي اجتمـاع و تعينـات آن، بـرون          . كنند  كه در يك اجتماع زندگي مي     
  . فكني ذهن و روان افراد است

در ايــن فــصل ضــمن پــرداختن بــه تحليــل مكاتــب روان شناســي از 
افـات و پـذيرش آن از سـوي افـراد،           خرافات، به سبب شناسي تـرويج خر      

اشاراتي خواهد شد و در نهايت پرسش از چرايي پذيرش خرافـات مطـرح              
  . شود و تالش خواهد شد علل روان شناسي فراهم آيد مي

  ـ تحليل خرافات با رويكرد مكتب روانكاوي و مكتب رفتارگرايي1
ـ  » سطح ناهوشيار «فرويد با روش روانكاوانه، خرافات را به         سبت ذهن ن

ون ذهــن و در بخــش راز نظــر وي عناصــر تهديــدزدايي در د. دهــد مــي
ناخودآگاه وجود دارد كه توسط مكانيسم فرافكني، به جهان خارج نـسبت            

به عنـوان مثـال ممكـن اسـت در ناهـشيار شـخص، يـك                ". شود  داده مي 
انديشه غيردوستانه و حتي آرزوي مرگ عليه كس ديگري ـ معموالً كسي  

ايـن ميـل   . ري او را دوست دارد ـ وجود داشته باشد كه شخص در هوشيا
در خصوص مـرگ فـرد محبـوب        » نفوس بد زدن  «ممكن است به صورت     

از نظر فرويد، حتي ديـن نيـز يـك پنـدار و             . )97: جاهودا ("گر شود   جلوه
 ناتواني بشر در مقابله با طبيعـت و كنتـرل            توهمي خيالي است كه زائيده    

ستاو يونگ، اولين روانكاوي بود كه فهميد،       گو"در مقابل فرويد،    . آن است 
هـاي    هـا و انديـشه      اي، مظاهر بينش    افسانه) حتي(افكار و عقايد مذهبي و      

ه خرافـات، يـك   كـ يونگ معتقد بود . )21 ـ  1382: فروم ("ژرفي هستند
رو قايـل بـه تمـايز افكنـدن بـين             از ايـن  . ويژگي اساسي روح آدمي اسـت     
ونگ عمدتاً به كاركرد خرافات در زندگي ي. باورهاي درست و نادرست نبود

عـالوه بـر اخـتالف نظـر فرويـد و يونـگ در              . كرد  و روان آدمي، توجه مي    
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تحليل دين و خرافات، آنها، واجد تشابهاتي در نگرش و رويكرد به خرافات 
تـوان در مـوارد       اشتراك فرويد و يونگ را در تحليل خرافات مي        . نيز بودند 

  : )123: جاهودا(زير دانست 
فرويد و يونگ قبول داشتند كه عقايد و رسوم خرافي، عميقاً ريشه             -1

  . در فرايندهاي ذهن ناهشيار آدمي دارد
اي مربوط بـه گذشـته ويـا          هر دو اذعان داشتند كه خرافات مساله       -2

ناپـذيري از     محدود به طبقات كم سواد نبـوده، بـه عكـس بخـش جـدايي              
  .  آدميان است ساحت ذهني همه

  . كردند و بر نقش عنصر عاطفي در خرافات تاكيد ميهر د -3
يابي خرافـات را، بـه درون         مكتب روانكاوي فرويد، فهم، تحليل و علت      

هـاي    اين مكتب، خرافات را از جـنس واكـنش        . دهد  ذهن انسان ارجاع مي   
روحي در برابـر ناماليمـات و ناشـكيبايي روانـي و در مقابـل مـشكالت و                  

 - ينرخرافـات در دسـتگاه تحليلـي پـاولف و اسـك           اما  . داند  ها، مي   بست  بن
هـاي شـرطي، شـناخته         به مثابـه پاسـخ     - گذاران مكتب رفتارگرايي    بنيان
قصد » شرطي شده «، با وضع اصطالح     )شناس روسي   روان(پاولف  . شود  مي

جملـه رفتارهـاي خرافـي را       ازداشت شرايط بروز، ظهور و تقويت رفتارهـا         
، پيوندي بـين محـرك      كردختلف سعي   هاي م   وي با آزمايش  . توضيح دهد 

شـرطي شـدن    . )437: اتكينسون(شرطي و محرك غيرشرطي برقرار كند       
 اگر يك متغير و يا يك محرك، به نحـو تـصادفي و              به معناي آن است كه    

به دفعات متعدد در كنار واقعه، حادثه و يا رويدادي ظاهر شـود، احتمـال               
در چـارچوب   . شود، زياد است   برقرار   متغير وآن واقعه  اين كه پيوندي بين     

 تقويـت تـصادفي نـوعي پاسـخ عامـل آغـاز              خرافه در نتيجه  "اين نظريه،   
بـه عنـوان    . )136: جـاهودا  ("ماننـد   شود و از اين طريق نيز استوار مي         مي
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هياتي كه زير يك درخت تصميم گرفته بود تا مأموريتي را بپذيرد،       " مثال
 پس خوش شگون و مقـدس       اين درخت از آن   . شود  در كار خود موفق مي    

خورد، از    بيند و شكست مي     زاغي را سد راه مأموريتش مي     . شود  ناميده مي 
ــده  ــس زاغ، پرن ــي   آن پ ــناخته م ــس ش ــود  نح ــان ("ش  در. )125: هم

اصـل مجـاورت و هـم       ،  هاي شرطي   و خرافات به مثابه پاسخ     سازي  شرطي
 مبنا  اصل مجاورت، براين  . شود  اي محسوب مي    زماني، عنصر تعيين كننده   

گيرنـد، معمـوالً بـا هـم          عناصري كه مجاور هم قرار مـي      "استوار است كه    
سازي كالسيك پاولف نيز      شرطي. )297: اتكينسون ("شوند  بندي مي   گروه

يعني اين كـه دو     «. كند  برعامل اساسي مجاورت زماني و مكاني تاكيد مي       
آنها بـه   محرك بايد از نظر زماني نزديك به هم ارائه شوند تا پيوندي بين              

سازي گاه به منظور انجام كاري است، و          شرطي. )444: همان(» وجود آيد 
بنـابراين  . سازي براي گريز و اجتناب از شر، درد و رنج است            يا گاه شرطي  

اوالً ممكـن اسـت،     : شرطي سـازي، دسـت كـم دو كـاركرد بنيـادين دارد            
شرطي سازي به منظور ايجاد و تقويـت رفتـاري خـاص صـورت گيـرد و                 

 به سمت هدف خاصي تمايـل يابـد و گـاه شـرطي سـازي، نقـشه                  شخص
بـه مثابـه    (بـه عنـوان مثـال، عطـسه كـردن           . بازدارنده و منع كننده دارد    

و يا )  پاسخ به مثابه(شود  ، باعث اجتناب از شروع كردن به كار مي    )محرك
  . شود اه، باعث انصراف و گريز از مسافرت ميي س ديدن گربه

ريم كه، هر گاه بين پاسخ و ظهور تقويت كننده،          اگر نظر يونگ را بپذي    
تـوانيم    فقط يك پيوند تصادفي وجود داشته باشـد، رفتـار حاصـل را مـي              

 شـرطي    رفتاري خرافي بناميم، آن گاه تمام اعمال و رفتـاري كـه نتيجـه             
؛ انـد     خرافـه .  هستند، رفتاري خرافي خواهند بـود       وحاصل يك اتفاق   شدن

ارتبـاط و     هـاي بـي     اساس بين پديـده     ب و بي  زيرا محصول پيوند دادن كاذ    
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 شـخص خرافـي      در انديـشه  » اتفـاق و تـصادف    «.  هـستند  كامالً تـصادفي  
ارتباطي خفـي   ،  زيرا معتقد است، بين تمامي امور     ؛  چندان جايگاهي ندارد  

در صورتي كه همزماني حوادث و رويـدادها        . و پيوندي پنهاني برقرار است    
دهد، بلكه بعضًا اتفاقي و يا كامالً از           نمي معناي ارتباط علي و پيوند عليت،     

ـ اما خرافه انديش، قا   . سر صدفه است   در . ل بـه صـدفه و تـصادف نيـست         ئ
زماني حـوادث بـه       كانون خرافي انديشي، گويي نوعي عليت جادويي و هم        

فرض ". كند  ها را برقرار مي     نحو جادويي، وجود دارد كه ارتباط بين پديده       
 كار براي نخستين آزمـايش هنرپيـشگي خـود،          اي تازه   كنيد كه هنرپيشه  

حـال فـرض    . شـود   پوشد و در اجراي نقش خود موفق مي         پيراهن آبي مي  
شـود، ايـن      كنيد، در آزمايش دوم نيز كه منجر به گرفتن يك شـغل مـي             

پيوند ميان پيراهن آبـي و بـه        . هنرپيشه باز هم پيراهن آبي پوشيده باشد      
ي تـصادفي اسـت، امـا هنرپيـشه         هاي موردنظر، البتـه       دست آوردن نقش  

مزبور ممكن است به اين باور برسد كه يكي علت ديگري است و بنـابراين             
هرگز در يك اجراي نقش شركت نخواهد كرد، مگر اين كه پيـراهن آبـي               

  . )474: شولتز ("خوش يمن را به تن داشته باشد
 معرفـت شناسـي جوامـع        شايد بهتر باشد كه شرطي شدن را با زمينه        

معناي سخن اين است . انديش نيز، تحليل كرد هاي خرافي ايي و انسانابتد
شناسـي و شـرطي شـدن     توان ارتباطي بين نوعي خاص از معرفـت   كه مي 

 ارگانيسم طبيعي را ناديده بگيريم و  اگر شرطي شدن در حوزه . برقرار كرد 
ي  هايي بكنيم كه نتيجه توجه خود را معطوف به آن دسته از شرطي شدن       

مانند عطـسه كـردن و      (گيري نوعي نگرش و باوري خاص است          كلش،  آن
زماني   يابيم كه صرف هم     آن گاه در مي   ) باور به صبر كردن و تأخير در كار       
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هاي متفاوت الزامـاً      ها و معرفت    ي افراد با فرهنگ     بين رويدادها، براي همه   
  . شود به شرطي شدن منجر نمي

  : يابد ث ادامه ميشناسي، بح ي معرفت بندي دو گونه با طبقه

  شناسي نوع اول معرفت -1
وجـود پيونـد    "اي عميـق بـه        شناسـي، عقيـده     در اين دسته از معرفت    

. تنگاتنگي بين عالم كبير يعني گيتي و عالم صغير يعني انسان وجود دارد
: جـاهودا  ("اي كه تا انقالب علمي قرن هفدهم همچنان پايدار بـود            عقيده
  : شناسي عبارت است از تيهاي اين نوع هس ويژگي). 217

هرچيزي ممكن اسـت ازهرچيـز      (رابطه بين هرچيز    ـ اعتقاد به وجود     
  ). ديگر بوجود بيايد

اي پنهاني و رازآلود كه سرنوشت آدمي را با كيهان به  ـ اعتقاد به رشته  
  . كند هم متصل مي

  . ـ اعتقاد به طرحي كلي در هستي
واجـد  قعه طبيعي وغيرطبيعي    ، اتفاق ووا  ـ اعتقاد به اين كه هر رويداد      

  . معنايي است
، رشـد نكـرده       فـه د  شناسي، مفهوم تـصادف و صـ         در اين نوع هستي    -
  . است

اي براي انسان داراي پيامي است،        ـ اعتقاد به اين كه هر واقعه و پديده        
دارد و يا آدمي را تشويق به    مي ذرپيامي كه انسان را از خطر و اشتباه برح        

  . كند ي ميرثمرمامر نيكو و مث
   جادويي درباره   شناسي نوع الف، مستعد پذيرش و بسط ديدگاه         هستي

محـيط خـود بـه صـورت        بـه   آدمي  : شناسان معتقدند   روان. طبيعت است 
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مقاصـد و  دهد و تمايـل دارد   سامان ميهاي به هم پيوسته و معنادار        طرح
زيـرا  رافهم كنـد؛    ترين رويدادها     نيات پنهان شده در رخ دادها و ناهمسان       

 شخص نتواند معنايي به آنها ببخشد و خود را در برابر آنهـا سـرگردان    اگر
از . خواهـد بـود   آور    بيابد، آنگاه آن محيط و هستي، تهديدآميز و اضـطراب         

افتد كـه از زيـر آن          درختي بر سر مردي مي       پوسيده  شاخه"اين رو وقتي    
توجيـه مشخـصي    كشد، براي اين فاجعه حتماً بايد         شود، و او را مي      رد مي 

اسكينر اين گونه رفتارهاي تصادفاً تقويت شـده        . )193: همان ("ارائه شود 
شود، رفتاري خرافـي      را كه از هم زماني دو پديده و يا دو واقعه، ناشي مي            

  . )474: زشولت ("داند مي

  شناسي نوع دوم معرفت -2
ا خواني و ارتباط بين تمامي رخ دادهـا ر           هم  ظهور انقالب علمي، شيوه   

 و نـسبت بـين     كـرد رشـد   » احتمـال «و  » تـصادف «مفهـوم   . تضعيف كرد 
شناسي  معرفت. ها با سنجش تجربي و علمي مورد كاوش قرار گرفت پديده

نوع دوم، شيوه علمي تفكـر اسـت كـه در آن، مفهـوم تـصادف، سـنجش                  
شناسـي نـوع اول،       اگـر در هـستي    . تجربي و احتماالت، نقش اساسي دارد     

ناپذير و معتقـدات خردسـتيز و خردگريـز           ي سنجش اي از باورها    مجموعه
ها و باورها، وجه      شناسي نوع دوم، خردپذيري گزاره      وجود دارد، در معرفت   

بيني خرافي، گرچه دوگونه       تفكر علمي و جهان     شيوه. غالب و مسلط است   
 تفكـر    امـا شـيوه   «كننـد،     تفكر است كه بر هم همساني طبيعت تاكيد مي        

شخص، تا فراهم آمدن شواهد قـاطع از قـضاوت          كند كه     علمي ايجاب مي  
شناسي نوع دوم     ويژگي اساسي معرفت  ). 223: همان(» نهايي اجتناب كند  

  : عبارت است از
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  ؛ پذيري باورها و معتقدات ـ سنجش
ـ اعتقاد به وجود جهان مستقل و انسان مـستقل، بـه عبـارتي ديگـر،                

صـي نـسبت بـه      پس رويدادهاي طبيعي و رخدادها، نهايت و مقاصد خا        در
دو دنياي متصل به يكديگر كه اكنون مجزا   . گيري نشده است    انسان سمت 

  . اند شده
 ؛ شناسي انديش بودن اين نوع از هستي تجربيـ 
اي مسلط بر     جهان به مثابه سوژه مطالعاتي علم و نه به عنوان پديده          ـ  

  ؛ سرنوشت انسان
 خود در دست شناسي، انسان سرنوشت خود را،      در اين نوع از معرفت    ـ  

در ايـن منظـر،     . تواند جهان خـويش را بـسازد        دارد و با تالش خويش مي     
دهند و از ايـن       حوادث و رويدادها، صرفاً، به نحو اتفاقي و هم زمان رخ مي           

بدون ترديد، . توان معنايي استخراج كرد ها، نمي زماني  ها و هم    نوع همساني 
شامدها و محيط، مـضطرب  وقتي افراد از فهم و درك عقالني رخ دادها، پي   

  . كنند شوند، گرايش بيشتري به خرافات پيدا مي و عاجز مي
هنگامي كه بشر هنوز قادر به استفاده از خرد خود          :  است تقدفرويد مع 

اين نيروها را   بايد  و  نباشد وازسويي   در مقابله با نيروهاي پرقدرت طبيعت       
 خـرد، از ضـد       سـيله به جاي مقابله با آنها بـه و       "،  سركوب يا كنترل نمايد   

 ايـن نيروهـا    وظيفـه . گيـرد  انفعاالت و ديگر نيروهاي عـاطفي كمـك مـي     
سركوبي و تحت انقياد در آوردن نيروهايي است كـه بـشر قـدرت مقابلـه                

در ايـن فراگـرد،   . )22: 1382، فـروم  ("منطقي و عقالني با آنهـا را نـدارد     
» تـوهم  «دهـد كـه فرويـد آن را يـك     انسان چيزي را در خود پرورش مي      

 كـاذب و     انديـشي، انديـشه     انديشي و خرافـه     وهمدر اين رويكرد،    . نامد  مي
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دهـي محـيط پيرامـونش         ضعف انسان در سامان     بنياني است كه نتيجه     بي
  . شود محسوب مي

عدم قابليت فهم اين جهان و عدم قابليت كنتـرل شـرايط، دو متغيـر               
 بـه جـادو متوسـل       انسان زمـاني  . شوند  انديشي تلقي مي    اساسي در خرافه  

به . شود كه نتواند شرايط زندگي و اتفاقات را از طريق دانش مهار كند              مي
ميزاني كه آدمي در برابر شرايط بيروني، احساس ناتواني و ضـعف نمايـد،              
احتمال بيشتري دارد كه به سمت خرافات متمايل شود و همچنين است،            

م و درك آدمـي     دادهـا و حـوادث از ظرفيـت فهـ           به ميزاني كه شرايط رخ    
اگـر دو متغييـر     . يابـد   انديـشي افـزايش مـي       رود، احتمال خرافه    بيرون مي 

قابليت فهم و قابليت كنترل جهان را با يكديگر تالقي دهيم، چهار نـوع و               
  :آيد  اجتماعي بدست مي گونه

  
    جهان قابل فهم  
          
  2    1    
          

  جهان قابل كنترل    جهان غير قابل كنترل
          
  4    3    
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  قابل فهم و قابل كنترل: جهان اول
تواند فهم كند و رويـدادها را قابـل           شخصي كه جهان پيرامونش را مي     

كنـد كـه توانـايي كنتـرل و           داند، و همچنين احـساس مـي        بيني مي   پيش
تأثيرگذاري بر شـرايط را دارد، كمتـرين احتمـال را دارد كـه بـه سـمت                   

افراد تا چه انـدازه خـود را سـرور          " اين است كه     خرافات تمايل يابد، مهم   
سرنوشت خويش و تا چه اندازه چونان عروسكي آويخته از يك نخ نامريي             

  كمـي  رواج،  در بين ساكنان جهان اول، خرافـه      . )247: ادجاهو ("دانند  مي
  . دارد

  قابل فهم، اما غير قابل كنترل: جهان دوم
ط بين رويدادها و حـوادث     رواب،  جهان را فهم كند   تواند   شخصي كه مي  

، اما كسب كند و شناخت واقعي نسبت به جهان پيرامونش نمايدرا تحليل 
يابـد، بـه سـمت        دادها، خود را ناتوان مـي       در برابر مشكالت، حوادث و رخ     

متأله و  ( اسپينوزا . يابد ميتمايل خرافات مانند جادو و اعمال خرافي 
ي تمـام امـور       خصي براي اداره  معتقد بود، اگر آدميان قواعد مش     ) فيلسوف

زندگي خود در اختيار داشتند، و يا بخت هميشه بـا آنهـا بـود، هرگـز بـه         
خورنـد كـه     اما چون اغلب به مـشكالتي بـر مـي         . نددآور  خرافات روي نمي  

آميـزي بـين      قـت رقواعد موجود، پاسخگوي آنها نيست، در نتيجه، به نحو          
احـساس شـديد    . شـوند   يترس و اميد سرگردانند و لذا سخت زودبـاور مـ          

هاي جهـان دوم      ناتواني، ياس، ترس و اضطراب سرنوشت، از جمله ويژگي        
ل خرافـي رانـده    اهالي جهان دوم، عالوه بر آن كه بـه سـمت اعمـا         . است
گرايـي،    قهرمـان . شـوند   اي قهرمـان گـرا مـي        شوند، همچنـين، جامعـه      مي

 درمانـدگي   اي بيمارگون است كه نتيجه و حاصل احساس ناتواني و           پديده
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افراد معمولي در برابـر حـل تعارضـات و مـسايلي اسـت كـه آنـان را آزار                    
هـا و معـضالت، بـا         دهد كه مسئله    گرايي نشان مي    روحيه قهرمان . دهد  مي

قابـل حـل شـدن      ) شود  كه احساس مي  (توان و ظرفيت موجود در جامعه       
سـد و بـا     بـود تـا از راه بر       1نيستند، بلكه بايد منتظر قهرماني و ابر انساني       

  . قدرت باال و توان استثنايي، مشكالت را از پيش پاي بردارد

  قابل كنترل، اما غيرقابل فهم: جهان سوم
بندي انواع جوامع، جهان سوم نيز نـوعي جامعـه اسـت كـه                در صورت 

ساكنان آن به دليل فقر فكري، توانايي شناخت نسبت به مـسايل خـود و               
د كه اين جهان قابل كنترل و مـديريت  دانن ندارند، اما ميراجهان پيرامون  

اما آن چنان كه . كند ودرخود قدرت مواجهه با شرايط را احساس مي  است  
بينانه   شمارند، عدم فهم واقع   مي  هاي اصلي خرافات بر     جهل را يكي از پايه    

 كه تمايل وافـري بـه       شود ، باعث مي  )جهل(ها    طبيعت و روابط بين پديده    
  . ه باشدسمت خرافه انديشي وجود داشت

  غيرقابل فهم و غيرقابل كنترل: جهان چهارم
دادهاي طبيعي و مناسبات حاكم       هاي اجتماعي، و رخ     جهل به واقعيت  
چنين احساس ناتواني و ضعف در برابر حوادث، باعـث            بر اين جهان، و هم    

از . شود كه بيشترين تمايل بـه خرافـات در ايـن جامعـه شـكل گيـرد                  مي
هـا، بـه تـرس و     هـا و فهـم علمـي پديـده      لهسويي عدم درك عقالني مسئ    

از سوي ديگر، عجـز و سـستي در مقابـل آن          . زند  اضطراب آدمي دامن مي   
 يـأس    افتد و احساس دست بسته بودن در برابر وقايع، زمينه           چه اتفاق مي  

                                                                                                        
1. super man 
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دقيقاً به دليـل قـدرت پـائين تعقـل در فهـم             . كند  و نااميدي را فراهم مي    
دگي فـردي و اجتمـاعي و وجـود مـشكالت           ها و قوانين حاكم بر زن       پديده

بندي    چهارم از صورت    منطقه. يابد  الينحل، خرافات سرعت و گسترش مي     
. كــه از تقــاطع قابليــت فهــم و قابليــت تأثيرگــذاري بدســت آمــده اســت

هـا و اعمـال    سازترين شرايط اجتماعي را در نفوذ خرافات در انديشه         زمينه
ها و فهم قانون عليـت و         خت پديده هنگامي كه توانايي شنا   . كند  فراهم مي 

ها و رخ دادها و مناسبات و روابط حـاكم بـر وقـايع                روابط علي بين پديده   
 باشد، اضـطراب و تـرس و دلـشوره آينـده شـكل               اين جهان، بسيار پائين   

آدمـي در برابـر   . كنـد  ي و جمعي رسوخ ميدرفگيرد و برمنافذ زندگي    مي
ا اصـطالحاتي ماننـد نگرانـي،       هيجان ناخوشايندي است و ب    "اضطراب كه   

؛ )152: اتكينـسون، جلـد دوم    ( "شـود   دلشوره، وحشت و ترس بيـان مـي       
، تا بدون رويـارويي بـا خـود مـسئله، احـساس             كند  ابداع مي هايي را     شيوه

كه واقعيـت    -فرويد براي فرايندهاي ناهشياري     ". اضطراب را كاهش دهد   
 اصطالح  - حافظت كنند كنند تا آدمي را در برابر اضطراب م         را تحريف مي  

هـا تغييـري در وضـع عينـي           اين شيوه . هاي دفاعي را به كار برد       مكانيسم
 آن عـوض      آدمي را درباره     ادراك يا انديشه    دهد بلكه فقط شيوه     خطر نمي 

 دفـاعي عمـل    باورهاي خرافي، يكي از مكانيـسم   . )185: همان ("كنند  مي
 از يـك وضـعيت تهديـد        تفاوتي و تفكيك عـاطفي      است تا به فرد براي بي     

البته فاصـله و جـدايي عـاطفي، بـه نحـو رو در رويـي             . كننده، كمك كند  
بـه واقـع    . نمايـد   هاي تهديد كننده رخ مـي       انتزاعي و فكري با آن موقعيت     

آور، دوري    شود كه شخصي نتواند از شرايط ترس        اضطراب وقتي تجربه مي   
. را افزايش دهـد   هاي رواني      اختالل خطركند و اضطراب عميق و مستمر،       

 فقدان تماس بـا واقعيـت و      هايي از قبيل اسكيزوفرني كه با ويژگي        اختالل
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هاي بارز انديشه و ادراك و رفتـار عجيـب و غريـب نمـايش داده                  پريشاني
هـايي چـون،    هـاي پارانويـايي كـه بـا شـاخص         شود، همچنين اخـتالل     مي

ان، بدگماني، خصومت شديد، همـراه بـا احـساس توطئـه از سـوي ديگـر               
هاي روحي ورواني است كه رابطـه بـين           از جمله بيماري  . دشو  شناخته مي 

  . نمايد ها مختل مي فرد و واقعيت رامخدوش كرده وشناختش را از پديده
گرانـه    محاسـبه خـرد    حاد، آدمـي، قـدرت عقالنـي و           در اسكيزو فرني  

دهد و جادو بر سراسر زنـدگي روانـي بيمـار، سـايه            خويش را از دست مي    
در اين وضعيت، بيماران روان رنجور از تهديدهاي جادويي رنـج           . فكندا  مي
هايي وجود دارد كه در غـذاي         در نظر اين بيماران، گويي شيطان     . برند  مي

بيمـاري  . مكنـد   شـان را مـي      ريزند و اشباحي كه مواد حيـاتي        آنها زهر مي  
  همـان  - كننـد   شناسان آن را آسيب رواني قلمـداد مـي           كه روان  - پارانويا

جهـان پيرامـون    : وضعيت تفكر ابتدايي است كه در آن، اشخاص معتقدند        
كننـد اگـر رعـد و برقـي زده            در نسبت با انسان و عليه انـسان عمـل مـي           

افتـد و يـا خـسوف و كـسوفي رخ             اي و سـيلي اتفـاق مـي         شود، زلزلـه    مي
. انـد   دهد، گويي ارواح خبيث و بدشگوني، در كار ضربه زدن به آدميان             مي

آمد آسيب روانـي   توان خرافات را نتيجه ذهن آشفته و پي       تيب مي  تر  بدين
از سوي ديگر خرافات واجد كاركردهايي در سـطح روان آدمـي    . تلقي كرد 

  . است
زيـرا بـه طـور ذهنـي،        ؛  آور اسـت    خرافات پاسخگوي موقعيت اضطراب   

كند، و لـذا      بيني پذيري و احساس تسلط و توانايي را خلق مي           امكان پيش 
معتقـد  ) روانـشناس (اوديـه   . كنـد    اضطراب را ايفا مي     دهندهنقش كاهش   

است كه شخص با پناه بردن به خرافات، هيجانات ناشي از خطرات محيط             
وي معتقد است كه درون افـراد در واكـنش تـرس            . كند  را از خود دور مي    
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شـود و بـراي       آلود خود در برابر جهان بيرون، پر از اضطراب و تـنش مـي             
. گيرد   وضعيتي است كه رفتار و اعمال خرافي شكل مي         رويارويي با چنين  

در برابر تهديدهايي   ،  كند كه افراد روان رنجور      اوديه در بحث خود ادعا مي     
 بـه  ودهنـد   كنند حالـت دفـاعي را در خـود پـرورش مـي            كه احساس مي  

. كننـد   سادگي، اشياء و حركات را برخوردار از نيروي جـادويي تلقـي مـي             
تواند بدون عروسك محبوب خود بـه         خردسال نمي طور كه كودك        همان"

هـا،     رنجـور و مـضطرب نيـز بـه افـسون            خواب رود، اين قبيل افـراد روان      
  . )109: ادجاهو ("برند ها و يا حركاتي مانند زدن به تخته پناه مي طلسم

  شويم؟  چرا در برابر خرافه تسليم مي -2
شـوند؟ چـه    تسليم مـي چرا افراد معموالً در برابر آراء و افكار محيطي،         

نهـد و بـه   بشود تفكر انتقادي رو بـه ضـعف         شناختي باعث مي    داليل روان 
نـشيند؟ و چـرا در برابـر خرافـه          بو باورهاي كـاذب     انفعالي  جاي آن تفكر  

  پذيريم؟  كنيم و يا حتي آنها را مي سكوت مي
هـايي كـه از چرايـي تـسليم شـدن و حالـت انفعـال                  پاسخ به پرسش  

امـا ايـن    . شناسي نيز قابل طرح و تحليـل اسـت           جامعه پرسد، از منظر    مي
توان چگونگي  ابتدا مي. استشناسي، نيازمند پاسخ  ها از منظر روان پرسش
را در برابـر ديگـران، از       » شخـصيت  «  واكنش دسـت كـم دوگونـه        و نحوه 

اوالً افرادي با ويژگـي شخـصيتي مـستقل، كنـشگر،           . يكديگر متمايز نمود  
شخـصيت  . گـر و زودبـاور      نياً شخصيت منفعل، تـسليم    فعال و ديرباور و ثا    

گر، شخصيتي است كه به سوي ديگران و جلب نظر و حمايت آنهـا                تسليم
گـر بـه    هـاي تـسليم    احساس امنيت در شخـصيت    "اساساً  . كند  حركت مي 

از ايـن رو شـديداً بـه        .  برخورد و نگرش ديگران نسبت به آنـان دارد          نحوه
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افـرادي كـه داراي چنـين ويژگـي و          . )181: زتشـول  ("انـد   ديگران وابسته 
ساختار شخصيتي هستند از اين كه از سوي ديگران طرد شـوند، شـديداً               

از اين رو تمايل بـه همرنگـي بـا ديگـران و مطـابق بـا                 . شوند  بيمناك مي 
از نظـر آنـان     .  آنان است   انتظارات آنان عمل كردن، واكنش امنيت طلبانه      

هر چه ساختار . يدآ واي بيروني بدست ميبختي تنها از راه تسليم به ق نيك
پـذيري، احـساس نـاتواني و وابـستگي بـه             شخصيت فرد به سمت تلقـين     

ديگــران ســوق پيــدا نمايــد، تــسليم شــدن در برابــر افكــار، احــساسات و 
اين نكته نيز حـائز اهميـت اسـت كـه           . يابد  رفتارهاي ديگران، افزايش مي   

 و كيفيـت آن آگـاهي ندارنـد،         گر، گويي نسبت به اين فراينـد        افراد تسليم 
. شناسانه و بعضاً غيرآگاهانه است      بلكه اعمال و باورهاي آنان واكنشي روان      

؛ شخــصيتي )شــناس روان(گــر از نظــر كــارن هورنــاي  شخــصيت تــسليم
تـوان آنهـا را       بيمارگونه و روان رنجور است، امـا عمـوم افـرادي كـه نمـي              

يم و انفعـال در برابـر افكـار         رنجور ناميد، واجد درجاتي از ويژگي تسل        روان
عموماً چنين است كه افكـار، احـساسات و تمـايالتي كـه             . عمومي هستند 

شان رسوخ و نفوذ  كنند از خودشان است، از بيرون به درون ذهن      تصور مي 
 را گرفته اسـت كـه صـاحب آن          شانيافته است، اما چنان رنگ شخصيت       

اين افكار و باورهـا     . اند  رفته گ  ها از او سرچشمه     ، ايده پندارد  چنين مي افكار  
گيرند كـه گـويي از ابتـدا بـه همـان، اعتقـاد                اي در افراد جاي مي      به گونه 
 تفكـر يـا فعاليـت        در حالي كه اكثر باورها و اعتقـادات، نتيجـه         ،  اند  داشته

ذهني فرد معتقد نيست، بلكه اين تمايـل بـه سـازگاري و هـم رنگـي، بـا                   
 نحـو تـدريجي و تـسهيل شـده، در           جامعه است كه چنين باورهايي را به      

همرنگي با جامعه و انتقال مستمر و تدريجي پذيرش         . كند  افراد دروني مي  
باورهاي خرافي و دروني كردن آنها همچنين انجام برخي اعمـال خرافـي             
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 نفـوذ و ورود     درمعـرض ما همـواره    . دهد  رخ مي در فرايند اجتماعي شدن     
باورهــاي . ايــم كــافي نكــرده  باورهــايي هــستيم كــه دربــاره آنهــا انديــشه

دهـد و     ناانديشيده و بدون سنجش عقالني، ساختار فكري ما را شكل مـي           
اما چرا چنين نفـوذ پـذير هـستيم؟         . سازد  نگرش و نگاه ما را به جهان مي       

.  سـه فراينـد متمـايز اسـت         پـذيري مـا نتيجـه       نفـوذ : عتقد است  م 1كلمن
اسـت كـه نفـوذ      ، سـه فراينـدي      "سـازي   اطاعت، همانندسازي و درونـي    "

  ). 178: اردب(كند  باورهاي عمومي را به درون افراد تسهيل مي
اطاعت، يعني آن كه به رغم عدم توافق بـا ديگـران، مثـل آنهـا عمـل                  

ترس از عدم تأييد اجتمـاعي مـا را         . كنيم، تا از تائيد نشدن دور باشيم        مي
 "مكنيم تـا دوسـت داشـته شـوي     ما همرنگي مي". كند  وادار به اطاعت مي   

 تمايل به پيوند با ديگران، از نيازي كه ما به ديگران داريـم            . )181: همان(
به واقع اين اعتقاد وجـود دارد كـه فاصـله گـرفتن از              . گيرد   مي  سرچشمه

تمايل فرد براي جستجوي پـاداش در درون        ". شود  ديگران، گران تمام مي   
ناميـده  » وابـستگي هنجـاري   «هاي آن، اصطالحاً      گروه، و اجتناب از تنبيه    

البته خود وابستگي هنجاري بر كنشي عقالنـي و         . )182: همان ("شود  مي
ما در محاسـبات عقالنـي در       .  سود و زيان، استوار است      مبتني بر محاسبه  

شود، لذا باورهـاي گـروه    يابيم كه سود ما در گروه و با گروه تعريف مي          مي
مانندسـازي و   ه. شـويم   پذيريم و در برابـر ادعاهـاي آن تـسليم مـي             را مي 

 اسـت   گونـه  شود و اين    كشش به طرف ديگران، مانع حس انتقادي ما مي        
شـود و      چراغ تفكر انتقادي، در برابر گردباد افكار عمومي خاموش مـي           كه

گـروه و قـرار گـرفتن در جمـع و رأي عمـومي،              . گردد  راه عقل تاريك مي   

                                                                                                        
1. KELman 
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سـتي  كند كه از طريق آنهـا، يـك د          مكانيسم رواني نيرومندي ايجاد مي    "
  ). 190: جاهودا ("شود عقايد ولو خرافي و اشتباه آميز حفظ مي

مثـل ديگـران عمـل      : كنـد   سازي را اين گونه تعريف مي       كلمن، دروني 
در . كننـد كـه رفتارشـان درسـت بـوده اسـت            زيرا ما را قانع مي    ؛  كنيم  مي

توان در موارد زير خالصه  مجموع علل نياز به پيوند با جمع و جامعه را مي
   :كرد

تقريباً هر گروهي كه ما به آن       «نياز به تأييد و دوست داشته شدن         -1
اي از باورهـا،   از خـانواده گرفتـه تـا كـل جامعـه، مجموعـه            . » تعلق داريـم  

هـر  . شـوند  ها و رفتارهاي ضمني يا علني دارد كه درست تلقي مـي          نگرش
عضوي از گروه كه از آن هنجارها تخلف كند با خطر منزوي شدن يا عدم               

  . )402: اتكينسون، جلد دوم(» شود تاييد روبرو مي
زيرا مايلند نزد ديگران    «پذيرند    افراد باورها و اعتقادات جمع را مي       -2

عجيب و غريب به نظر نرسند، گر چه احتمال دارد در خفـا نظـر خـود را                  
  ). 90: جاهودا(» صحيح بدانند

ر اختيـار   كنيم واقعيت را د     با پذيرش باورهاي جمعي، احساس مي      -3
گويي حقيقت نزد جمع است و افكار عمومي الزاماً از حقيقت خبـر             . داريم
از سوي ديگر، مردم هنگام تعريف و تفسيرهاي مـبهم و مـواقعي             . دهد  مي

بالتكليفـي  . كنند  كه اطالعات كافي در اختيار ندارند، به يكديگر تأسي مي         
نـابراين آدمـي    كنـد، ب    گيري را با مشكل روبرو مي       يا عدم قطعيت، تصميم   

اش  ســالمون. نيــاز دارد، هــر چــه زودتــر از عــدم قطعيــت كاســته شــود 
، همرنگي بـا جماعـت را در مواقـع مـبهم، كـاري              )شناس اجتماعي   روان(

در مواقعي كـه اطالعـات اكثريـت را در    : اش، معتقد است  . داند   مي  عاقالنه
 را  كنيم، ممكن است نظر خـود       مقايسه با تجارب خودمان معتبر تلقي مي      
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: اتكينـسون ـ جلـد دوم   (ي ديگـران گـردن نهـيم     تغيير دهيم و به عقيده
  . است» وابستگي اطالعاتي«اين نوع وابستگي به جمع، . )388
نياز به حمايت و كمك ديگران عامل مهمي در تسليم شدن افـراد              -4

  . در برابر جمع است
  . كند نياز به يكپارچگي اجتماعي را تضمين مي -5
  . دهد امنيت خاطر، ما را به پيوند با ديگران سوق مينياز به  -6
  . كنيم در پيوند با ديگران، احساس مهم بودن مي -7

گرچه نيازهاي رواني و عيني زندگي فردي و اجتماعي ما را به سـمت              
ي تـسليم شـدن و        ايـن نيازهـا، هزينـه     ي  اند اما در قبال ارضا      د جمع مي 

خرافـات اسـتمرار   . شـود  تحميـل مـي  پذيرش آراء، افكار و باورها بر آدمي     
زيرا نقد باورها و اعمال     ؛  دنشو  يابند و از فردي به افراد ديگر منتقل مي          مي

ســرپيچي از . كنــد  وارد مــيبرفــرد ســنگيني را جــاري در جامعــه، هزينــه
باورهاي عمومي و ناديده گرفتن آنها، خطاي بـزرگ و نابخـشودني تلقـي              

 عمومي به مثابه انتظار اجتمـاعي،      اطاعت و پذيرش باورهاي   عدم  . شود  مي
استقالل از ديگران و رأي همگـاني و        . دهد  افراد را در مقابل فشار قرار مي      

از يـك سـو فـرد،       . شود  تفرد و آزادي، در دو سوي متضاد، متوجه فرد مي         
شود تا نفس فردي خويش را بدون مزاحمت از جانب عالئقـي              آزادتر مي "

امـا سـيرتفرد،    . » دهد، و ظاهر نمايد    ساختند پرورش   كه آن را محدود مي    
اين « نحوي كه ، بهدهد احساس تعلق و يكي بودن را با ديگران كاهش مي
  شود كه مشخص كننده جدايي متزايد، ممكن است منجر به نوعي تنهايي 

 و پريشاني است و نگراني و نا ايمني شـديدي پديـد             يكس  آن احساس بي  
 همين احـساس تنهـايي و نـاتواني         به دليل . )44: 2536،  فروم ("آورد  مي

هـاي گريـز بـراي فـرار از تنهـايي ـ        غيرقابل تحمل است كه به مكانيـسم 
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قـدرت  «. برد  ـ تفرد ـ پريشاني و درماندگي حاصل از آن، پناه مي  ايمنينا
عنـي  مگرايي، به اين   قدرت. هاي اصلي گريز است     يكي از مكانيسم  » گرايي

ت بنهد و خويشتن را به خـاطر        شخص استقالل فردي خود را از دس      "كه  
كسب نيرويي كه فاقد آن است در كسي يا چيزي خارج از خود مستحيل              

تحقير كردن خود و احساس شديد ناتواني در        . )148: 2536،  فروم ("كند
هيل شـدن در ديگـري      مـست تسليم شدن به قهرمـان بيرونـي و         به  نهايت  

ي ر نـوعي خـود آزا   اي كه ممكن است اين روند به        به گونه ،  گردد  منجر مي 
در اين حالـت شـخص نيـازي شـديدتر از آن            ". منتهي شود ) مازوخيسم(

ندارد كه كسي را پيـدا كنـد و هـر چـه زودتـر، موهبـت آزادي را كـه از                      
زده، در    فرد هراس . شوربختي با آن به جهان چشم گشوده، تسليمش كند        

اي برقـرار كنـد و در آن    جستجوي كسي يا چيزي است كـه بـا آن حلقـه       
زند كه بـار       مي ريوار به هر د     تواند خودش باشد، ديوانه     بياويزد، ديگر نمي  

باشـد كـه دوبـاره    . نفس منفرد خويش را زمين گذارد از آن خالصي يابـد        
گـر، تماميـت      شخصيت تسليم . )158: 2536،  فروم ("احساس ايمني كند  

دهد تا در قبـال آن، آرامـش و احـساس قـدرت را                خويش را از دست مي    
 نيـرو و     شود شـخص، همـه      اين گونه احساس تعلق باعث مي     . ايدكسب نم 

او . اش را بـر سـر آن بگـذارد و خـود را تحقيـر و نفـي نمايـد                     بلكه هستي 
كوشد تا با انقياد و سرسپردن به ديگـري، از رنـج تنهـايي و اضـطراب                   مي

دهد، بلعيده شود تـا تفـرد مـشقت بـارش را              ترجيح مي . خود بودن، برهد  
با غرقه شـدن و فرامـوش كـردن خـود، ايمنـي از دسـت                فراموش كند و    

مستهيل شدن در جمـع، انفعـال كامـل و پـذيرش            . اش را باز گرداند     رفته
گردد و از آن  ساز نشر و بسط باورهاي خرافي مي    باورهاي نسنجيده، زمينه  

جايي كه كشيدن بار مسئوليت، بر دوش ضعيف و افكار نحيـف اشـخاص              
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چنـين  . د آن را بر دوش ديگـران بيندازنـد     كنن  كند، سعي مي    سنگيني مي 
پذيرند و نه مسئوليت باورهـاي        افرادي، نه مسئوليت رفتارهاي خود را مي      

را » اخـالق بـاور   «و  » اخـالق مـسئوليت   «به عبارت ديگر، آنان     . خويش را 
 قهري فقدان احساس مـسئوليت در مقابـل          نتيجه. نهند  يكجا بر زمين مي   

.  برابر ديگران و پذيرش ادعاهاي آنان است       باورها و اعمال، سرسپردگي در    
  . نامد مي 1»فرديت باختگي«لوبن اين پديده را  گوستاو

تصميمي ناشي از عدم قطعيت، سبب        اضطراب سرنوشت و وضعيت بي    
د نشود كه افراد به سمت پذيرش انفعالي باورها و ادعاهايي كشيده شو             مي

 ندشو  اي عمومي متوسل مي   به باوره . تا از رنج حاصل از بالتكليفي وارهند      
شان را كاهش   دروني تا وقايع و پيش آمدها را معنا كنند و تنش و دلشوره

  . دهند

  خرافه به مثابه خطاي ادراكي -3
. هاسـت  خرافه مولود فهم نادرست طبيعت و روابـط علـي بـين پديـده     

پيشتر و در فصل تحليل فلسفي خرافات، بـه ايـن نكتـه اشـاره شـد كـه                   
  نتيجـه . شـويم   هايي از حقيقـت روبـرو مـي         د بود، ما با سايه    افالطون معتق 

هـاي خيـالي واقعيـت، خطـاي شـناخت و           سايه  درك با واسطه و مشاهده    
شناسـي شـناخت نيـز بـه خطـاي            روان. ادراك ما نسبت به جهـان اسـت       

پردازد، اما با رويكردي متفاوت از آنچه فالسفه به آن            شناخت و ادراك مي   
 منظـر، اشـتباه آدمـي در شـناخت و درك جهـان، بـه                از اين . اند  پرداخته

نقطـه اشـتراك    . شـود   ساختار شخصيت و وضعيت رواني ارجـاع داده مـي         
شناسي در تفسير و تبيين خطاي ادراكي در اين نكته نهفته             فلسفه و روان  

                                                                                                        
1. Deindividuation 
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است كه هر دوي اين رويكردها، معتقدنـد ادراك مـا از جهـان خـارج بـه                  
شناسي علت    در روان . گيرد   صورت نمي  واسطه و به صورت كامل      نحوي بي 

شـناختي كـه    برخي از علل روان. گردد  به درون ذهن و ضمير آدمي بر مي       
  : دهند عبارتند از مشاهدات ما را تحت تأثير قرار مي

   باورهاي قبلي و مقبوالت ذهني گذشته -1
هاي اجتماعي ـ انساني، با ذهـن خـالي و     ما با جهان طبيعي و واقعيت

اي   ها، مجموعـه    بلكه در پس مشاهدات و ذهن     . شويم  وبرو نمي پاك شده ر  
 كه نگاه و ارزيـابي مـا را شـكل           داز باورهاي پيشين و اعتقاداتي وجود دار      

هـاي دنبالـه      مثالً وقتي اين اعتقاد وجود داشته باشد كه ستاره        ". دهند  مي
كنند   آثار معجزه آسا دارند، ديگر نبايد تعجب كرد كه چرا مردم خيال مي            

از آن  . )75: جـاهودا  ("بيننـد   ها مي   ترين چيزها را در اين ستاره       كه غريب 
پذيري و به نحو دائمـي ذهـن          جا كه باورهاي خرافي از طريق روند جامعه       

هـا و باورهـا، توسـط         يـده اكنيم كه اين      ده است، تالش مي   كرما را اشغال    
ه در  باورهاي پيشين و جهاني ذهني فراهم آمـد       . مشاهداتمان تأييد شوند  

تحريـف واقعيـت بيرونـي    . كنـد  طول زمان، واقعيت بيروني را تحريف مـي  
بينـيم و     گيرد كه ما برخي حوادث و رويدادها را مـي           گونه صورت مي    بدين

يابند و بعضي ديگر برايمـان        بينيم بعضي براي ما اهميت مي       برخي را نمي  
ي تاريـك و    از كل واقعيت اتفاق افتاده، صرفاً به زوايـا        . شوند  اهميت مي   بي

بنـابراين واقعيـت آن گونـه كـه         . كنـيم   مبهم و يا قابل تغيير آن توجه مي       
خـواهيم فهميـده و درك        شود، بلكه آن گونه كـه مـي          نمي  هست فهميده 

اي كه در اطراف ما وجود دارد، ما تبادل كالمـي             از سيل مكالمه  ". شود  مي
يط در هـم    ي مح   كنيم و بقيه با سر و صداي پراكنده         بخصوصي را جدا مي   

از آن جهت كه درك مـا از  ). 75ا ـ  دجاهو( شوند  و شنيده نمي"آميزد مي
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. شائبه نيست   بي گيرد، ادراكي خالص و     مان صورت مي    وراي باورهاي قبلي  
  . بلكه ادراكي خط آلود از جهان خارج است

  احساسات و عواطف و خطاي ادراكي -2
ات و عواطف نسبت به     آدمي، عالوه بر باورها و اعتقادات، داراي احساس       

گيري رواني است كه نگاه و نگـرش فـرد    عواطف، جهت . جهان خارج است  
ادراك مـا آدميـان، از      . دهـد   را به سمت مثبت و يا منفي ديدن سوق مـي          

ايـم، و بـه       پـرورده طـوالني   وراي عواطف و احساساتي است كـه در دوران          
 و منفي   هاي مثبت   سوگيري. شويم  همين دليل دچار خطاي در ادراك مي      

نشيند و فهم جهان از پـشت آن          رواني به مثابه عينكي بر چشم ادراك مي       
منبـع اشـتباه و     ) شـناس   روان(ليمـان،   . گيـرد   و تحت تأثير آن شكل مـي      

تحـت تـأثير    "اولـين خطـا     : دانـد   خطاي ادراكـي را از دو راه ممكـن مـي          
 و ". آيد  اشتباهات مشاهده و نقل و انتقال بعدي مفاهيم غلط به وجود مي           

راه غيرمستقيم اسـت و آن نـوع تعـصب در          "علت دوم در خطاي ادراكي،      
عالوه بر اشتباهي كه در مشاهده وقايع و        . )70: ادجاهو ("مشاهدات است 

رسد ناقص اسـت،      افتد، اطالعاتي كه از محيط به ما مي         ها اتفاق مي    پديده
از ايـن   . كند  ها ايجاد     تواند معنا و تصوير كاملي از پديده        به اين دليل، نمي   

هـاي مـشاهداتي و       آن كه بدانيم؛ كمبود اطالعات و شكاف بين داده          رو بي 
خوش و  (كنيم، تا حوادث وقايع و اتفاقات         وقايع را به صورت ذهني پر مي      

بينـيم و بـه    چارچوبي كه از درون آن جهان را مـي      . را معنا كنيم  ) ناخوش
 الگوي فهم جهـان و     خود ماست،   پردازيم، ساخته و پرداخته     تفسير آن مي  

يابـد كـه قـرار        هاي پيرامونمان، از آن جهت ضرورت مـي         شناخت واقعيت 
الگوي آدمي را   » جورج كلي «. مان را با همه چيز روشن كنيم        است تكليف 

  مـا همـه   "نامد، از نظر وي       مي»  شخصي  سازه«براي فهم و تفسير جهان،      
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ي   اي خاص از تجربـه    ه  ها يا داده    رويدادها را در جهان خود، يعني واقعيت      
در اين ديدگاه   . )431: شولتز ("كنيم  ي خودمان تفسير مي     آنها را به شيوه   

يك سازه، شيوه و الگوي نگاه كردن فرد به رويدادهاي موجـود در جهـان               
دادهـايي   اي براي تبيين، تعبير و تفسير وقايع و رخ شيوه. وتحليل آنهاست 

 بنا كردن سازه يا الگـوي فهـم          ه مهم، نحو   اما نكته . كه برايمان مبهم است   
  ها كه بـه شـناخت و داوري دربـاره           ها و يا چارچوب     اين سازه . جهان است 

اي از اطالعات درست و نادرست و توهمات          شود، مجموعه   جهان منجر مي  
گـر و چـارچوب توضـيح دهنـده،           ي تبيين   اوهام، در سازه  . و خرافات است  

ي   رت فهم كامـل و درسـت همـه        زيرا ما قد  ؛  كند  نقش بسزايي را بازي مي    
وقايع و حوادث را نداريم، از سوي ديگر نيازمند شناخت و كنترل محـيط              

كه پازل تفسيري را    (هستيم، لذا آن بخش از نواقص و كمبود اطالعات را           
بنيـان تكميـل      هـاي بـي     ، توسط باورها و انديـشه     )كند  با اختالل روبرو مي   

 نقاط ضعف دسـتگاه      ميم كننده كنيم، به واقع باورهاي خرافي نقش تر        مي
عالوه بر فـراهم    .  اطالعات ناقص را بر عهده دارند       تحليلي و تكميل كننده   

 شخصي براي فهم و تحليل وقايع، جامعه نيز سازه و چارچوبي             آمدن سازه 
  . نهد براي فهم و تبيين وقايع در اختيار مي

. شـود  ي باور كردن مـ  گيرد، آماده وقتي شخصي در ميان جمع قرار مي 
آورد تا در قالب آن چـارچوب   گروه براي او يك چارچوب داوري فراهم مي   

گروه و جمع، عالوه بر فشاري كه بر        . ان قضاوت نمايد  جهو الگو نسبت به     
آورد، از طريـق دسـتكاري انتظـارات شخـصي،      افراد براي باور كـردن مـي   

ــي، ســامان   ــدادهاي محــيط و حــوادث بيرون كيفيــت تفــسير او را از روي
، در يك پژوهش نـشان داد كـه اشـخاص           )شناس  روان(بخشد، پرايس     مي

چگونه وقايع و اتفاقات را بر اساس انتظار كلـي كـه از پـيش در آنهـا بـه                    
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پرايس در اين پژوهش مـشاهده      . كنند  وجود آمده بود ادراك يا تفسير مي      
 در يكـي از     گران را به اين باور رسـاند كـه برخـي رويـدادهايي كـه مـثالً                

آزمـايش  . افتد، ناشي از علل فراطبيعـي اسـت         هاي متروك اتفاق مي    خانه
شوندگان با آمادگي ذهني، در آن خانه، مدتي را به صورت تنهايي اقامـت              

 اتفاقـات و رخ دادهـايي        بخش ادراك و تفسير آنان از مجموعه      . كردند  مي
كه در آن خانه ديده و يا شنيده بودند، بـر ايـن نكتـه تاكيـد داشـت كـه                     

صداي زوزه    مثل صداي پاي كسي،      -اي    ش شوندگان هر اتفاق ساده    آزماي
 را به عوامل عجيب و غريب نسبت - باد و يا اتفاقي مثل باز شدن شير آب

وقتي والدين به خرافـات بـاور داشـته باشـند بـا دسـتكاري در                . دادند  مي
شــوند آنــان نيـز در فهــم و ادراك جهــان   انتظـارات فرزنــدان، باعــث مـي  

گـروه نيـز   . ن، عناصر وهمي و داليـل خيـالي را نيـز وارد كننـد       پيرامونشا
انديشي، دنبـال     گيري تفسير خرافي و خرافه      چنين مكانيسمي را در شكل    

 كنـيم، نـه آن      ما جهان را آن گونه كه انتظار داريـم، تجربـه مـي            . كند  مي
بنابراين شخصي كه انتظار دارد، نيروهاي نـامريي،        . چنان كه واقعيت دارد   

، جهان را به    داردماورا طبيعي و ناديدني، كنترل جهان را در دست          عوامل  
هاي خرافي از رويـدادها، بـه         تجارب و برداشت  . كند  نحو خرافي تجربه مي   

  . شود مرور زمان به اعتقادي راسخ و باوري متصلب تبديل مي

  پذيرند؟  هاي باور نكردني و خرافي را مي  چرا افراد گزاره-4
ر باورنكردني و خرافي از منظر روان شناختي، به         پرسش از پذيرش امو   

داليلي كه ذيال آمده است نيز به       . عرصه فردي و روان آدمي معطوف است      
  . كند همين ساحت اشاره مي

  نياز به تاييد شدن؛  -1
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