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بازکاوی مسأله خرافات و مبارزه با آن از منظر آیات و روایات
ناهید شیرپور  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1طلبه سطح سه (کارشناسی ارشد) مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت ولی عصر(ع) کرمانشاه
 2استاديار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم (نويسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
خرافه و خرافه گرايی از جمله آفتهاي فکري ،فرهنگی و اعتقادي است که به صور مختلف در عرصههاي گوناگون زندگی
انسان ظهور و نمود يافته است .اسالم با خرافه و خرافه پرستی مبارزه شديدي را آغاز کرد و راههايی را در پیش گرفت که
همراه با موفقیت بود .قرآن و سنت به عنوان دو منبع اصیل اسالمی به انسان دستور داده که از آنچه خدا نازل کرده پیروي
کنند ،و هیچ فردي حق ندارد بدون علم سخنی بر زبان بیاورد تا از اوهام و عقايد باطل در امان ماند ،و راه حقیقت را در پیش
گیرد .از اين رو در اين پژوهش تالش شده با تدبر و تعمق در آيات و روايات اهل بیت علیهم السالم و با تکیه به روش توصیفی
و تحلیلی راهکارههاي مقابله با خرافه گرايی تبیین و مورد بررسی قرار گیرد .پژوهش در آيات و روايات اين نتايج را به دست
میدهد ،اگر انسان در شیوه زندگی خود مؤلفههاي چون عقل وخرد ورزي ،توجه به فطرت،علم ودانش ،آزادي بیان
وانديشه،دعوت انبیاءبه نگهبانی دين داشته باشد ،همچنین از علما و رهبران آگاه و عالم دينی تبعیت کند هرگز گرفتار خرافه
نمیشود و شیوه زندگی خود را بر اساس آموزههاي اسالم پايه گذاري خواهد نمود.
واژههای کلیدی :خرافه ،مبارزه با خرافه ،خرافه از ديدگاه آيات ،مبارزه با خرافه در روايات
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مقدّمه
از جمله مسائلی که همواره در طول اعصار و قرون انسان ها را رنج داده وجود انحرافات ،خرافات و بدعتها و ترويج و گسترش
آن در میان جوامع اسالمی است خصوصاً امروزه که مسلمانان در عصر غیبت امام معصوم (علیه السالم) به سر می برند بسیاري
از خرافات و شبهات فکري و عملی و دينی در بین مردم رواج پیدا کرده و حتی به عنوان فرهنگ و سنت شناخته شده ،در
حالی که خرافه و خرافه گرايی از جمله آفت هاي بسیار خطرناکی است که انسانها در طول زندگی به صورت هاي مختلف به آن
گرفتار می شوند.
وجود و شیوع خرافات باعث انبساط و جمود فکري و عقلی ،محو خالقیت و نوآوري و تعديل نیروهاي فعال جامعه می گردد و
جامعه اسالمی از اين آسیب ها هیچ گاه مصون نخواهد بود .به منظور پیشگیري از وقوع اين مساله و مقابله با پیامدهاي منفی
آن بخصوص در حوزه دين و معارف الهی الزم است که افراد با خرافه آشنا باشند لذا اين تحقیق در صدد بیان شیوه هاي مقابله
با خرافه از منظر اسالم می باشد که اهدافی از جمله کمرنگ کردن امور خرافی و واهی و پذيرش واقعیت در افراد ،تشخیص
واقعیت از خرافه ،آگاه ی بخشیدن به مردم در رابطه با خرافات و ارائه راهکارهاي مناسب جهت مقابله و مبارزه با اين عقايد است.
در م سأله خرافات در آيات وروايات پژوهش هاي صورت گرفته ،که به کتبیه هم چون خرافات ،سحر وجادوگري(،محمد بیستونی
)جامعه در کمال خرافات(محمد حسن پاکدامن)،خرافه گرايی وخرافه زدايی(سکینه میرزايی) که به اين موضوع از جنبههاي
مختلف پرداختهاند و به آيات و رواياتی اشاراتی داشته اند.
مطالب آن به صورت کاربردي و از نوع کتابخانه اي جمع آوري و تدوين شده است.
 .1مفهوم شناسی
خرافه کلمه اي عربی از ريشه«خرف»می باشد.در فرهنگ لغات عربی «الخرافه حديث مستملح کذب»(فراهیدي ،ج،4
ص)225خرافه سخن جذاب دروغ است«.الخرافه ج الخرافات....والمشهور انها الحديث الباطل»(زبیدي ،ج ،12ص)162جمع
خرافه خرافات است...ومشهور آن است که به هر سخن باطلی خرافه گفته می شود.
خرافات جمع (خرافه) يعنی حکايتهاي شب ،سخنان بیهوده و پريشان که خوشايند باشد (دهخدا ،1377 ،ص  )7بعضی
خرافه را اسطوره و افسانه دانسته اند(.معین ،1375 ،ج  ،1ص  )1405اباطیل يا سخنان بیهوده که هیچ پايه واساسی ندارد.
(طريحی ،ج  ،1ص  .)638در اصطالح هرنوع عقیده وعمل دينی نامعقول ،وحشت غیر منطقی يا ترس از چیز ناشناخته مرموز
وخیالی يک عقیده ،ترد يد يا عادت وامثال آن که پايه آن ترس يا جهل است(.پاکدامن ،78 ،ص  )38از نحاظ دينی عبارت از
عقايد باطل وبی اساس که خالف منطق وواقعیات است(.نوري ،1357،ص .)490
 .2علل پیدایش خرافات
 .2-1جهل و ناآگاهی و عدم شناخت
جهل و نادانی در مقام نظر و عمل بزرگ ترين مصیبت بشر است؛ چرا که همه بدبختی هاي بشر در دنیا و آخرت ريشه در
جهالت انسان دارد .وجود بسیاري از خرافات و موهومات در مورد شخصیت ها و بزرگان از همین عدم شناخت صحیح و واقعی
است .بی سوادي ،کسب اطالعات شفاهی از منابع نامطمئن و عدم مطالعه و مراجعه به منابع واقعی از عوامل توسعه خرافات
است.
درجوامعی که انسانها کمتر از عقل شان بهره می گیرند ،خرافه حضور دارد .و اين حرف همان سخن بدون علم است.
پرهیزدادن از قضاوت ناآگاهانه درباره امور و رويدادهاي عالم،مورد تأيید قرآن است و ضرورت کسب علم و آگاهی و متابعت از
آن را يادآور شده است؛ از جمله با ردّ قول کسانی که عقايد انحرافی درباره وجود خداوند و فرشتگان داشته و مالئکه را فرزندان
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ن
ن عِ ْل ٍم وَال لِآبائِ ِهمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِ ْ
خدا لقب داده اند ،دلیل آن را جهل و ناآگاهی بیان کرده و می فرمايد« :ما لَهُ ْم بِهِ مِ ْ
أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِالَّ َکذِباً»(کهف) 5،؛ نه خود و نه پدرانشان ،به اين (سخن خرافی و بی پايه) ،علم و آگاهی ندارند .اين ،سخن
بزرگى است که از دهانشان خارج مى شود و جز دروغ چیزى نمى گويند.
همچنین خداوند رف تار کسانی را که بدون علم و آگاهی درباره خداوند قضاوت می کنند ،زشت شمرده و فرموده :وَمِنَ النَّاسِ
ل فِی اللَّ ِه بِغَیْرِ عِلْ ٍم وَال هُديً وَال کِتابٍ مُنیرٍ؛ (حج ) 8،بعضی از مردم ،بدون دانش و هدايت و کتاب روشنى ،درباره خدا
مَنْ يُجادِ ُ
مجادله مى کنند.
مراد از علم ،هدايت و کتاب در اين آيه ،بیان زيبايی دارد و می فرمايد :مراد از علم در اينجا شايد علم حاصل از حجت عقلى
و مراد از هدايت ،علم حاصل از هدايت الهى ـ که تنها نصیب کسانى مى شود که در بندگى و عبادت خدا خلوص به خرج داده،
دل به نور معرفت او روشن کرده باشند ـ و مراد از کتاب منیر ،وحى الهى و از طريق نبوت باشد .اين طُرُق سه گانه ،به سوى
مطلق علم است که يکى از راه عقل و دومى از راه چشم و سومى از راه گوش به دست مى آيد(طباطبايی،1374.،ج،14ص)492
خداوند از پیروي هرچیزى که بدان علم و يقین وجود ندارد ،نهى کرده است :وَال تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِ ِه عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُوالً؛ (اسراء ) 36،از چیزى که به آن علم ندارى ،پیروي مکن؛ زيرا گوش و چشم و دل موردِ
بازخواست قرار می گیرند .چنان که خداى متعال فرموده است :ما آتاکُ ُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ،وَما نَهاکُ ْم َعنْهُ فَانْتَهُوا؛ (حشر )7،آنچه
رسول خدا فرمان می دهد ،بگیريد و از آنچه نهى مى کند ،خوددارى کنید.
بنابراين جهل ونادانی يکی ازعوامل پیدايش وگسترش خرافات در جوامع می باشد .که به شدت از آن نهی شده است.
 .2-2تقلید کورکورانه و پیروی از سنت گذشتگان
يکی از عوامل ايجاد خرافه ،استفاده ازتقلید واحساسات به جاي تعقل است.جايگزين شدن رفتارهاي احساسی و عاطفی به
جاي برخوردهاي همراه با عقل و منطق و تفکر و استدالل موجب ايجاد خرافه در میان مردم میشود.قرآن پیروي وتعصب
کورکورانه ا ز نیاکان را مورد نکوهش قرارداده واين منطق که انسان چشم وگوش بسته ازپدران خود پیروي کند مردود می
داند «.وَ إِذا قیلَ لَ ُهمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا َعلَیْهِ آباءَنا َأ وَ لَوْ کانَ آباؤُ ُهمْ ال يَعْقِلُونَ شَیْئاًوَاليَهْتَدُونَ»(بقره)170،
و چون به آنان گفته شود« :از آنچه خدا نازل کرده است پیروى کنید» مىگويند« :نه بلکه از چیزى که پدران خود را بر آن
يافتهايم ،پیروى مىکنیم ».ما پدران خود را در هر حالى و بر هر وصفى  ،چه صحیح و چه غلط ،پیروى مىکنیم ،حتى اگر هیچ
علمى نداشته باشند( .موسوي همدانی ،ج ،1ص . )635اگر پیروي از پیشینیان طوري باشد که انسان عقل وفکر خود را در
اختیار ديگران بگذارد وبدون تحقیق وتفکر از رفتار ديگران پیروي کند  ،نتیجه آن عقب ماندگی است ،در حالیکه نسل هاي
آينده نسبت به گذشته آگاه ترند(.ملکوتی نیا،1390،ص.)77
بنابراين يکی از عوامل خرافه تقلید بدون تأمل از گفتار ورفتار ديگران است.درحالیکه که قران سعی برآن دارد روح استداالل
را در انسانها زنده کند وادراک عقلی آنها را برانگیزد وآن را جايگزين تقلید وپیروي کورکورانه سازد.
.2-3

وجود تبعیض و احساس بی عدالتی در بافت جامعه

از نگاه برخی ،وجود تبعیض و احساس بی عدالتی در بافت جامعه ،در سوق دادن انسان ها به موهومات و امور خرافی ،نقش
بسزايی دارد؛ از جمله آثار آن ،بدبینی و نالیدن از روزگار می باشد که در نتیجه ممکن است نوعی بدبینى و سوءظن نسبت به
ل تَلْقا ُه
ل جاهِ ٍ
ل اعْیَتْ مَذاهِبُهُ وَ جاهِ ٍ
دستگاه خلق ت و آفرينش در افراد پیدا شود؛ چنان که ابن راوندى مى گويدَ « :کمْ عاقِلٍ عاقِ ٍ
مَرْزوقا»(خوانساري ،ج  ،5ص ) 122؛ چقدر عاقل هاى بسیار عاقل که راه هاى زندگى آنها را عاجز کرده و هرچه مى روند ،به
سعادت و خوشى نمى رسند اما چقدر جاهل هاى احمق که مى بینید صاحب همه چیزند.
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گرايش به وجود اين بی عدالتی هاست که موجب به هم خوردن نظم فکرى اعضاي جامعه و اعتقاد به هرج ومرج و بى اثر
بودن عوامل واقعى سعادت ،يعنی علم ،عقل ،تقوا ،سعى ،هنر و لیاقت ،خواهد شد؛ (مطهري ،ج  ،23ص  )738چنان که ادبیات
ما سرشار از اين گوشه وکنايه هاست .لذا افراد براي رفع اين بی عدالتی ها به خرافات روي میآورند.
اگر آداب و رسوم حقیقی و واقعی را از آداب و رسوم خرافی و ساختگی از منابع مطمئن و معتبر پیدا نموده و آن ها را با هم
ديگر مقايسه کنیم اسالم دين میانه روي و اعتدال است همیشه بر مبناي اعتدال پیش رفته است بنابر اين اگر تشخیص درست
باشد هیچ گاه از دين بر حق و صراط مستقیم جلو و عقب نمی افتیم؛ يعنی نه افراط و نه تفريط و انسان اگر براي اعمال و رفتار
خود دستور العمل مطمئنی نداشته باشد ،حقیقت را خرافه و سخن درست را از باطل و دروغ نمی تواند تشخیص دهد.
 .3مبارزه با خرافات
.3-1

دعوت به عقل وخرد ورزی

تفکر به عنوان يکی از ويژگیهاي خاص وامتیازات انسان نسبت به ساير موجودات جهت درک وتحلیل مسائل است انسان با
رجوع به حافظه خود،تجربیات وآموخته هاي خود مسائل راباهم مقايسه ونتیجه گیري می کند.
خداوند متعال اين استعداد رادر انسان نهاده ،تا انسان با مراجعه به آن فهم درستی از رخدادها پیدا نموده ومتناسب با آن
تصمیم گیري وعمل نمايید(.ملکوتی نیا،1390،ص )43در اهمیت وارزش خرد ورزي همین بس که «بیش از سیصد آيه از قرآن
کريم بشر را به تعقل وتدبر دعوت وتشويق می کند»(.طباطبايی،1393،ج،5ص )415از آنجا که عامل اساسی گرايش به خرافه
جهل و نااگاهی انسان هاست می بايست آنها را دعوت به تعقل و انديشه ورزي نمود تا از ظلمت نادانی به نورانیت دانايی قدم
گذارند.
در قرآن به تدبر و تفکر در عقايد و آيات الهی دعوت شده است ،اين امر به تثبیت عقايد و نهادينه شدن تفکر و انديشه در
ک الذِّکْرَ ِلتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِ ْم
جامعه می انجامد و از گسترش و رواج خرافات در بین افراد جلوگیري می کندَ « .و أَنْزَلْنا إِلَیْ َ
وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ»(نحل )44،و اين قرآن را به سوي تو فرود آورديم تا براي مردم آنچه را به سوي ايشان نازل شده است توضیح
ک لِیَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِیَتَذَکَّ َر أُولُوا
دهی و امید که آنان بینديشند .در آيه ي ديگر خداوند می فرمايد« :کِتابٌ أَنْزَلْنا ُه إِلَیْکَ مُبارَ ٌ
الْأَلْبابِ»(ص .)29،کتابی مبارک است که آن را به سوي تو نازل کردهايم تا درباره آن بینديشید و خردمندان پند گیرند.هدف از
نزول اين کتاب بزرگ اين نبوده که تنها به تالوت آن قناعت کنند بلکه هدف اين بوده که آياتش سرچشمه فکر و انديشه ،و
مايه بیدارى وجدانها گردد و آن نیز به نوبه خود حرکتى در مسیر عمل بیافريند(.مکارم شیرازي،1374،ج،29ص)268
ت َلعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ»(بقره .)219،اين گونه ،خداوند آيات (خود را) براي شما روشن میگرداند،
ک يُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُ ُم اآلْيا ِ
« ...کَذلِ َ
باشد که در (کار) دنیا و آخرت بینديشید .همگی اين آيات ،ما را تشويق به تدبر در کتاب خدا میکند و از ما میخواهد تنها
قرآن را نخوانیم ،بلکه بینديشیم و از آن براي توسعه فکر و فهم خود در انتخاب بهترين ها استمداد کنیم و از گرفتار شدن به
عقايد خرافی و موهوم در امان بمانیم.
.اگر انسان می انديشید وسخنی را بدون تفکر وتعقل نمی پذيرفت ،راهی براي تسلط براو پیدا نمی شد وهر انسان منحرفی
نمی توانست با ترويج خرافات ،او را گمراه سازد که حاضر شود در مقابل موجود بی جان پیشانی بر زمین بگذارد( .اکبر
نژاد،1388،ص)123
يکی از بزرگترين افتخارات پیامبر گرامی اسالم (صلی اهلل علیه و آله وسلم )اين است که با خرافات و اوهام و افسانه و خیال،
مبارزه کرد و عقل و خرد بشر را از غبار و زنگ خرافات پاک کرد ،ايشان قدرت فکري بشر را تقويت کرد ،و با هر گونه خرافات،
به هر رنگ که بود  ،سرسختانه مبارزه کرد( .اکبري ،ش ،75ص .)158
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پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( می فرمايند« :انما يدرک الخیرکله بالعقل وال دين لمن ال عقل له؛ (مجلسی ،ج  ،74ص
 )106انسان بوسیله خرد وعقل به همه نیکیها دست می يابد .هرکس خرد ندارد دين ندارد ».در جاي ديگر می فرمايند« :ال
عبادة کالتفکر؛ هیچ عبادتی برتر از انديشه کردن نیست».
اين روايات دلیل روشنی برمبارزه آن حضرت با خرافات است .پیامبر از انسانها می خواهد تا در سايه تفکروتعقل از آسیب
خرافات واوهام وعقايد باطل در امان باشند؛ بنابراين تأکید ائمه معصومین بر تفکر وانديشه ،رشد انديشه وشناخت حق از باطل
وخرافه می باشد.
اسالم دين منطق و عقل بوده و قرآن کتابی است که هیچ مطلب عقلستیز و متضاد با عقل در آن يافت نمیشود .آنچه در
قرآن وجود دارد يا مطابق با عقل است و يا فوق عقل؛ بنابراين براي شناسايی احکام و عقايد شرعی و واقعی ،از آداب و رسوم
خرافی و جاهلی بايد به منابع و مدارک مطمئن و مورد اعتماد مراجعه کرده و موارد مشکوک و مورد بحث را با آن بسنجیم و
مقايسه کنیم تا هیچ گاه از حقیقت ناب دين خدا و صراط مستقیم اسالم ،جلوتر يا عقب نباشیم(.مطهري،1385،ج،2ص)57
س لَکَ بِهِ عِلمٌ اِنَّ السَّمعَ وَ البَصَرَ وَ الفُؤادَ
انسان ها را به پیروي از غیر علم و يقین مذمت نموده و می فرمايد « :وَ لَا تَقفُ مَا لَی َ
کُلُّ اُولئِکَ کَانَ عَنهُ مَسئولَا»(اسراء . )36،اين آيه با صراحت پیروي جاهالنه را مردود دانسته،چون ابراز کسب معرفت وآگاهی که
همان گوش،چشم ودل می باشد در اختیار انسان قرار داده شده تا براي راه يابی به واقعیت ها از آنها استفاده کنند.
بنابراين کسی که اهل خرد روزي وفکرباشد به راحتی هر سخنی را باور نمی کند وبدون مطالعه وتحقیق،واکنش نشان نمی
دهد بلکه خوب می بیند وپس از تحلیل وبررسی ،تصمیم الزم را می گیرد.
.3-2

توجه به وجدان و فطرت

انسان به طور فطري در مسیر زندگی و اعتقاد و عملش جز رسیدن به واقع و متن خارج ،هدفی ندارد ،او می خواهد اعتقاد و
علمی داشته باشد که بتواند قاطعانه بگويد واقع و حقیقت همین است و بس و اين جز با تدبر در دين و متون دينی محقق نمی
شود گمان و شک و وهم چنین خاصیتی ندارد ،به مظنون و مشکوک و موهوم نمی توان گفت که عین واقع است (جوان
هوشیار ،ص  .)116روش پیامبر اکرم (صل اهلل علیه و آله و سلم) نیز در دعوت خود تکیه بر تحريک تدبر و تعقل بود؛ آن جا که
می فرمايد « :اُدعُ اِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَهِ وَ المُوعِظَهِ الحَسَنَهِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِی ِهیَ اَحسَن» (نحل )25،مردم را با حکمت و اندرز
ن یکو به راه پروردگارت فراخوان و با آنان به نیکوترين شیوه مجادله کن .از سوي ديگر ،به کسانی که آرا و ديدگاه هاي مختلف
را گوش می دهند و میان آنها آگاهانه قضاوت می کنند و از بهترين آن نظرها پیروي می نمايند ،بشارت داده است :فَبَشِّرْ عِبا ِد
الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه؛ ) (زمر 17 ،ـ ) 18پس بندگان مرا بشارت بده؛ آنان که هر سخنی را می شنوند ،بهترين
آن را پیروي می کنند.
.3-3

سفارش به علم و برهان

ا سالم،دينی بر اساس عقل وعلم است وسر اينکه قرآن گاهی به صراحت وگاهی به اشاره به فراگرفتن علوم تشويق می
فرمايد.اين است .خ رافات ريشه در خامی و نادانی بشر دارد و به هرنسبت انسان ها با واقعیات آشنا شوند خرافات کم می شود.
اگر فکر مردم از حقیقت پر شود ديگر جايی براي خرافات باقی نمی ماند ،چیزي که مردم را به سوي حقیقت رهنمود می کند
علم و آگاهی است .قرآن در بسیاري از آيات بر علم ودانش تأکید میکند ،زيرا پس انديشیدن ،تشويق به کسب علم در مبارزه با
خرافات اهمیت بسزايی دارد(.میرزايی ،96،ص . )127قرآن براي شناساندن ارزش علم آموزي در مقابل جهل منزلت دانش
رانشان می دهد« .هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ؛ (زمر )9،بگو :آيا کسانى که مىدانند با
کسانى که نمىدانند يکسانند؟! فقط خردمندان متذکّر مىشوند ».اين آيه که با استفهام انکاري شروع شده ،عظمت مقام علم
وعالمان رادر برابر جاهالن روشن می سازد .ومعلوم می شود اين دو گروه نه در پیشگاه خدا يکسان اند ونه در نظر مردم آگاه(.
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مکارم شیرازي،1374،ج ،19ص .) 393از جمله اهداف قرآن در دعوت مردم به تفکر ،تشويق وتحريک آنها به آموزش وافزايش
سطح دانش آن است تا از اين طريق زمینه طرح عقايد آنها در بستري از علم ودانش فراهم گرديده وبا خرافات وعقايد بی
اساس وخارج از دين مبارزه نمايند.
 .در اسالم علم جايگاه وااليی دارد و از آن ستايش بسیار شده است و تمام توانايی ها از داشتن علم بر می خیزد ،ماديات و
معنويات روي محور علم استوار است (سبزي،1391ص)78
آن است که علم بر گستره ديد بشر می افزايد و افکار آمیخته با خرافات و باورهاي بی اساس را از ذهن انسان دور می کند...
(جوان هوشیار ،ص  )110آيات الهی ،سرشار از واژه ها و تعابیري چون :أفال يتدبرون ،أفال يتفکرون ،لقوم يعقلون است که داراي
بار معرفتی و ادراکی هستند و به انديشیدن و خِردگرايی دعوت می کنند و برانگیزاننده خردورزي و تدبّر می باشند و بدين
سان ،اسالم عقل و انديشه را روح حاکم بر رفتارهاي دينی دين داران قرار داده ،همواره بر آن تأکید دارد.
در سنّت اهل بیت (علیهم السالم) نیز به صورت گسترده به شناختن ،انديشیدن ،علم و معرفت اندوزي در همه عرصه هاي
دينی ،اعتقادي ،اخالقی و اجتماعی سفارش شده است .رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) می فرمايد :مَا قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَیْئ ًا
ضلُ مِنْ سَهَرِ الْجَاهِل؛»(کلینی ،ج  ،1ص  )29خداوند به بندگان خويش چیزي بهتر از عقل
أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ؛ فَنَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْ َ
نبخشیده است .پس خواب عاقل ،از شب زنده داري نادان بهتر است.
امام صادق-علیه السالم -خطاب به هشام می فرمايند « :إِنَّ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ :حُجَّةً ظَاهِرَةًَ ،وحُجَّةً بَاطِنَةً ،فَأَمَّا الظَّاهِرَ ُة
فَالرُّسُلُ وَا ْلأَنْبِیَا ُء وَالْأَئِمَّةُ ،وَأَمَّا الْبَا ِطنَةُ فَالْعُقُولُ»(همان ،ص  ،35ح )12؛ بر بندگان دو حجت دارد :يکی حجت ظاهري و ديگري
حجت باطنی .حجت ظاهري ،رسوالن و انبیا و ائمه هستند و حجت باطنی ،عقل است.
آگاهی وعلم به واقعیت ها ،پرده هاي نادانی را کنار زده باعث میشود چهره حق پديدار شود.عقل به کمک علم نیرو گرفته وبا
روشنگري انسان را به واکنش د رست در مقابل خرافات رهنمون می کند.
بنابراين بايد سطح علم و آگاهی خويش را افزايش دهیم .اين امر ،با شناخت نسبت به مسائل و دستورهاي دينی حاصل می
شود .مهم ترين عامل شناخت ،کسب معرفت و ايمان به خدا و پیروي از قرآن و روايات است.
.3-4

آزادی بیان و اندیشه

آزادي دو قسم است :آزادي تکوينی و آزادي تشريعی .آزادي تکوينی يعنی انسان تا حدودي در تصمیم گیري آزاد می باشد و
کسی حق ندارد در تصمیم گیري و پذيرش امري او را مجبور سازد ،و کار اعتقادي و قلبی را با زور نمی توان انجام داد ،ولی
انسان در تشريع آزاد نیست ،وقتی شخص با عقل و تفحص چیزي را پذيرفت ديگر آزاد نیست هر کاري را می خواهد انجام
دهد و يا هر عملی را ترک کند بلکه بايد مقید باشد .آن کسانی که می گويند انسان آزاد هست و کسی نمی تواند او را مجبور
به کاري کند ،اين افراد توجه به فرق آزادي تکوينی و تشريعی نکردند (بیستونی ،1385 ،ص .)129
قرآن کريم انسان را در نشر عقايد و شنیدن سخنان مختلف و انتخاب آنها نه تنها آزاد گذاشته بلکه تشويق هم نموده است
بر همین اساس خداوند حکیم می فرمايد« :فَبَ شِّر عِبَادِ الَّذِينَ يَستَمِعُونَ القَولِ فَیَتَّبِعُونَ اُولَئِکَ الَّذِينَ هَديهُمُ اهللُ وَ اُولَئِکَ هُم اُولُو
االَلبَابِ»(زمر ) 18-17،اي پیامبر! به بندگان خاص من بشارت ده ،آنها که سخنان را می شنوند و از نیکوترين آنها پیروي می
کنند ،آنها کسانی هستند که خداوند هدايتشان کرده و آنها خردمندان و صاحبان مغز و عقلند.اين آيات آزادانديشى مسلمانان،
و انتخابگرى آنها را در مسائل مختلف بیان می کند(. .مکارم شیرازي ،137،ج ) 412 ، 19انسان سخنان را بشنود و بهترين آنها
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را انتخاب کرده و پیروى کند ،قول احسن ،قولى است که بهترين راه سعادت را نشان بدهد و ارشاد کند( .قرشی 1371ج، 9
)279
.ق رآن مجید از مردم نمی خواهد که سخن او را بشنوند و تبعیت کنند ،بلکه می خواهد که مردم سخن او را بشنوند و در آن
تدبر و تأمل کنند و آن را فهم کنند.
اوالً :آيه شريفه درباره وصف بندگان خالص (عِبَادِ) خداوند آمده ،آزاد ي انديشه و نقد عقايد است که فرصت انتخاب صحیح
را براي انسان فراهم می کند و در سايه آزادي انديشه و بیان است که می توان عقايد خرافی و باطل و بی اساس را از صحیح
آن تشخیص داد.
دوماً :اين اشخاص عاشق خداوند هستند و دلشان براي اسالم می تپد (وَ اَنَابُوا اِلَی اهللِ) ،آزادى بیان و انديشه باعث رشد و
ارتقاي انديشه دينی است .اين امر باعث می شود که عقايد و انديشه ها عمق يابند و در نتیجه زمینه براي انديشه هاي سطحی
و نیز ظاهرگرايی و عقايد خرافی به وجود نیايد .نتیجه محدوديت فکرى ،رواج ظاهر گرايى و قشرى گرايى است .صفتى که
عمدت ًا در جامعه هاى مستکبر ،استبدادى و انحصارگرا نمايان مى شود و جامعه در بساطت و انحطاط قرار مى گیرد.
سوماَ :بندگان خاص ،کسانی هستند که مخالف ط اغوت و هر گونه شرک و بت و هوي و هوس و خرافه پرستی هستند
(بیستونی ،1385 ،ص .)145-144
جلوگیرى از نشر عقايد به نام دين و دفاع از آن ،موجب متداول شدن استفاده از اين حربه در سرکوب مخالفان و هر انديشه
و فهم و درکى که مخالف صاحبان قدرت دينی و سیاسی باشد خواهد شد .يکی از عوامل رواج خرافات و بدعتها نبود زمینه نقد
و بررسی آزادانه است .اگر فکر و عقیده و ايمانى همواره مورد نقد و تهاجم قرار گرفت ،انسان مجبور است که خود را اصالح
کند ،خالءها و عیوب احتمالى را برطرف سازد و عقالنى و منطقى گردد .قهراً خرافات و بدعتها نمى تواند در چنین جامعه اي
جاىداشته باشند  ،زيرا مرتب از سوى مخالفان مورد حمله و از سوى موافقان وارسى و پااليش مى شود .جامعه دينی که در آن
مخالف آزادي وجود ندارد و به شعار گرايی و تحجر و ظاهر گرايی مبتال نمی شود .در جايى که فهم جامعه به بساطت و
انحطاط گرايد و از تضارب آرا جلوگیري شود ،دين به تدريج عوامانه شده ،عقايد خرافی ،غیر عقالنی و غیر منطقی می گردد.
(مکارم شیرازي .ج  ،2صص )18-15
بنابراين از اهداف آزادي بیان و انديشه بر چیدن بساط عقايد خرافی و باطل در جامعه است البته آزادى انديشه و دينى
مخصوص کسانى است که از يکى از اديان آسمانى پیروى کنند و در برابر آنها اعمال فشار براى تغییر عقیده صحیح نیست
.3-5

دعوت انبیا به نگهبانی دین

از اصول اساسی در سیره پیشوايان الهی تکیه بر واقعیات و حقايق و دوري از هرگونه بیهودگی ،خرافات و بدعت هاست.
بر همین اساس مبارزه با خرافات و راه هاي بیهوده و طريقه هاي پوچ و غلط انداز و هر گونه بدعت ،در سر لوحه تعلیمات
پیامبران و رهبران الهی بوده و هست ،آنها امین و راستگو و واقع بین بودند ،و چهره حق را آن گونه که بود به مردم نشان می
دادند ،نه اين که سراب به عنوان چشمه زالل آب معرفی کنند و فريب و دغل کاري وارد شوند و باطل را به صورت حق و يا
حق را به صورت باطل نشان دهند .پیکار آنها با بت پرستی و طاغوت پرستی و هر گونه تقلید کورکورانه و خرافات ،براي آن بود
که حقیقت را به مردم نشان دهند ،و پیرايه ها را از چهره زيباي حق بزاديند و آلودگی هاي خرافات و انحرافات را از آيینه دل
بشويند همواره براي استواري قلب و فکر از درگاه الهی مدد جست ،تا مبادا باطل و خرافه جانشین واقعیت و حقیقت گردد.
(جوان هوشیار ،صص  . ).100_99در میان پیامبران،پیامبر اسالم در مبارزه با خرافات از جايگاه ويژه اي برخوردار بودند(.شاکر
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ل
اردکانی،1385،ص) 16قرآن در باره يکی از اهداف پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم)می فرمايد« :وَ يَضَعُ عَنهُم اِصرَهُم َو االءَغلَا َ
الَّتِی کَانَت عَلَیهِم(».اعراف() 157،پیامبر خدا) تکالیف شاق و غل و زنجیرهايی را که بر آنها بود ،بر می دارد .مسلماَ مقصود از غل
و زنجیر ،غل هاي آهنین نیست ،بلکه منظور همان اوهام و خرافاتی است که فکر و عقل آنها را از رشد و نمو بازداشته بود و يک
چنین گیر و بندي که به بال فکر بشر بسته می شود ،به مراتب از سلسه آهنین ،زيان بخش تر و ضرر بارتر است؛ زيرا
زنجیرهاي آهنین پس از گذشت مدتی ،از د ست و پا برداشته می شود و فرد زندانی با فکر سالم و منزه از خرافات گام در
زندگی می گذارد ،اما سلسه هايی که از اوهام و اباطیل ،بسان رشته هاي سر در گم ،به عقل و شعور و ادراک انسان پیچیده می
شود ،چه بسا تا دم مرگ با انسان همراه می باشد و او را از هر گونه تالش ،حتی براي باز کردن اين قید و بند ،باز می
دارد .بنابراين در اين آيه يکی از اهداف بلند ومهم پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه وآله وسلم)آزادي بشیريت از قید وبندهاي خرافی
وغیر عقلی وبرداشتن زنجیرهاي سنگینی که مانع ازحرکت تکاملی انسان به سوي حق است،معرفی گرديده
است(.ايازي،1390،ج،1ص)106
پیامبر اکرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السالم) از هر گونه افراط و تفريط و غلو و تأويالت صوفیانه و
تحريف هاي لفظی يا معنوي که به وسیله افراد مرموز انجام می گرفت به شدت دوري می جستند ,را از خطر گرايش به اين
امور هشدار می دادند و با مطرح کردن توحید ناب ،از هر گونه شرک و بت پرستی و خرافه گرايی اظهار نفرت می نمودند.
.3-6

تبعیت از علما و رهبران دینی

خرافه پرستان در انديشه وعمل  ،خود را بی نیاز از بازنگري در انديشه خود می بینند .به همین جهت دربرابر عقايد باطل
مقاومت می کنند؛ و با مصلح اجتماع ،بنا را بر ستیز می گذارند و آگاهان وعالمان به رسالت خويش عمل کنندوبه مبارزه با
خرافه می پردازند .آمده است :قال رسول اهلل ( ص) إذا ظهرت البدعة فی أمتی فلیظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعلیه لعنة
اهلل ».هرگاه دربین امت بدعت ظهور يافت .عالم وظیفه داردآن راتبیین وآشکارکند؛ و اگر چنین نکرد لعنت خدا بر او باد.
دراين روايت به واژه بدعت اشاره شده که به معناي آيین ،قاعده ،فکر ،يا رسم بی سابقه در دين که همگان آن رانپذيرفته اند
می باشد ..که قطع ًا خرافه يکی از مصد اق هاي بدعت می باشد .ازاين سخن برمی آيد که عالمان وآگاهان جامعه نمی توانند در
برابر خرافه سکوت کنند و به سادگی از آن بگذرند.

ل
قرآن به ما فرمان میدهد آنچه را که نمیدانید از اهل فن سؤال کنید و دنبال دلیل و حجت بگرديد« :فَاسئَلُو اَه ِ
الذِکر»(انبیاء )7،ا ز کسانی که اهل فن و متخصص هستند بپرسید نه از هر کسی که از راه میرسد .بدون شک اهل ذکر تمام
آگاهان را در بر می گیرد و آيه فوق بیانگر يک قانون کلی عقاليی رجوع به اهل علم است به همین جهت دانشمندان و فقهاي
اسالمی به اين آيه براي مساله جواز تقلید از مجتهدان اسالمی استدالل کرده اند (مکارم شیرازي ،ج  ،13ص .)362
عقل به ما می گويد اگر بناست به کسی مراجعه شود در درجه اول بايد متخصص و اهل فن باشد در مسايل دينی و اعتقادي
هم بايد به رهبران به حق دينی مراجعه کرد و از آنها تبعیت کرد .امام صادق (علیه السالم) میفرمايند« :توجه کنید دانشتان را
از چه کسی می گیريد»(اصول کافی ،ج  ،1ص  .)32اين افراد می خواهند راه و مسیر را به شما نشان بدهند و بايدها و نبايدها
را بگويند بخصوص بايدها و نبايدهاي که با دين ناسازگار و خرافه است .در حديث ديگري امام صادق (علیه السالم) میفرمايند:
«دو خص لت هالک کننده است اول انکه بدون مبناي علمی فتوا دهی ،دوم اينکه به هر چیزي که بدان علم نداري علم پیدا
کنی»(همان ،ص  .) 32آدمی اگر به چیزي که علم ،پايه و اساس ندارد وفادار شده و آن را دنبال کند هالک میشود.
دشمن وقتی بخواهد ملتی در برابر خويش به زانو در آ ورد ،او را از هويت دينی،اعتقادي ،فرهنگی و ملی خود دور سازد
خرافات را به صفحه ذهن يکايک مردمان آن ملت میافشاند و آنچه را به کارش میآيد تولید کند .بنابراين تنها کسانی می-
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توانند در اين عرصه کارزار ،دشمن را به زانو در آورند و نقشههاي شوم شیطانی را نقش بر آب سازند و ذهنها و فکرها را از
آلودگی زبونی آفرين ،رخوت زا ،پاک نگهدارند ،عالمان آگاه و بصیر هستند ،آنان خرافات را دقیق میشناسند و از منشا آنها با
خبرند ،از چگونگی و ساز و کار ورودشان به ساحت فکرها و ذهنها آگاهی همه جانبه دارند و راه رويارويی با آنها را با شناختی
که از انسان و آموزههاي اسالم و مکتب وحیانی – عقالنی اهل بیت دارند ،میدانند و مردم را به جاي آماده سازي براي
رويارويی با خرافات اصلی ،خرافات خانمان سوز و بنیان برافکن ،به سراب ها نمیکشند و توان خود و مردم را در مبارزه با
معلولها و خرافه ناچیز نمیفرسايند و چون همه سو نگرند ،ژرف میانديشند و در پرتو وحی و خرد حرکت میکنند ،نگاهشان
به هر پديدهاي که در جامعه رخ می دهد همه سويه و خردورزانه است و از يک سو نگري ،سطحی نگري و هیاهیوي خردسوزي
میپرهیزند و مردم و اهل فکر را از افتادن در چنین واديها پرهیز میدهند (مجله حوزه ،ش  ،151ص .)29
وظیفه هر مسلمانی است که دينش را بر کسی که تخصص داشته عرضه کند و از علما و فقهايی که تزکیه نفس کردهاند و
ال مطیع حضرت حق هستند پیروي کنند همان طوري که امام زمان (ارواحنا فداه) فرمودهاند« :و اما در مورد مسائل و
کام ً
حوادث جديدي که براي شما به وجود می آيد به راويان و فقیهان در حديث ما مراجعه کنید ،زيرا آنها حجت من بر شمايند و
من حجت خدا بر همه شما هستم»(مجلسی ،ج  ،53ص .)181
اين وظیفه دانشمندان و متفکران مصلح و بشر دوست امروز است که براي مبارزه با خرافه پرستی و انديشههاي بی پايه و
موهوم بخصوص انواع خرافات اجتماعی و سیاسی آن اقدامی مؤثر و همه جانبه انجام دهند و به شیوهاي اسالمی توصیه کرده
است ،يعنی بر پايه تعقل و اعتقاد به برابري همه نژادها و ملیت ها و لزوم احترام متقابل و کوشش مشترک براي ساختن جهانی
توأم با صلح و آرامش و براي ساختن جهانی که همگی در کنار هم به سوي پیشرفت و کمال قدم بردارند (جوان هوشیار ،ص
.)119
پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) فرمودند :هر گاه بعد از من مردم خرافه گرا ،شبهه انداز ،وسوسه کن و بدعت ساز
را ديديد الزم است که به صورت علنی و آش کارا از آنها دوري نموده و اعالم بیزاري کنید و با آنها مقابله کنید تا آنها طمع نکنند
که اساس اسالم را وارونه کنند مردم هم آگاه شوند و طرف آنها نروند و مردمان عادي و ساده لوح ،آن بدعتها و خرافات را ياد
نگیرند .اين کار باعث میشود که خدا براي شما حسنات بنويسد و درجات شما را در آخرت باال ببرد (حرعاملی ،ج  ،11ص
)508
بنابراين امروز بر علماي راستین است که در برابر خرافات بايستند و نسبت به مردم و جامعه بی تفاوت نباشند و احساس
مسئولیت کنند و مردم را با حقیقت و واقعیت دين آشنا کنند تا دچار خرافات که بدترين دشمن اعتقادات است نشوند.

نتیجهگیری
خرافه و خرافه گرايی از جمله آفتهاي فکري ،فرهنگی و اعتقادي است که به صور مختلف در عرصههاي گوناگون زندگی
انسان ظهور و نمود يافته است .اسالم با خرافه و خرافه پرستی مبارزه شديدي را آغاز کرد و راههايی را در پیش گرفت که
همراه ب ا موفقیت بود .قرآن و سنت به عنوان دو منبع اصیل اسالمی به انسان دستور میدهد که از آنچه خدا نازل کرده پیروي
کنند،و هیچ فردي حق ندارد بدون علم سخنی بر زبان بیاورد تا از اوهام و عقايد باطل در امان ماند ،و راه حقیقت را در پیش
گیرد.
 .1کسی که اهل خرد روزي وفکرباشد به راحتی هر سخنی را باور نمی کند وبدون مطالعه وتحقیق،واکنش نشان نمی دهد
بلکه خوب می بیند وپس از تحلیل وبررسی ،تصمیم الزم را می گیرد .
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 .2انسان به طور فطري در مسیر زندگی اش در اعتقاد و عملش جز رسیدن به واقع و متن خارج ،هدفی ندارد ،او می خواهد
اعتقاد و علمی داشته باشد که بتواند قاطعانه بگويد واقع و حقیقت همین است ،جز با تدبر در دين و متون دينی محقق نمی
شود.
 .3سطح علم و آگاهی خويش را افزايش دهیم .اين امر ،با شناخت نسبت به مسائل و دستورهاي دينی حاصل می شود .مهم
ترين عامل شناخت ،کسب معرفت و ايمان به خدا و پیروي از قرآن و روايات است.
.4آزادي بیان و انديشه براي چیدن بساط عقايد خرافی و باطل در جامعه است.
.5مبارزه با خرافات و راه هاي بیهوده و طريقه هاي پوچ و غلط انداز و هر گونه بدعت ،در سر لوحه تعلیمات پیامبران و
رهبران الهی بوده است.
 .6بر علماي راستین است که در برابر خرافات بايستند و نسبت به مردم و جامعه بی تفاوت نباشند و احساس مسئولیت کنند
و مردم را با حقیقت و واقعیت دين آشنا کنند تا دچار خرافات که بدترين دشمن اعتقادات است نشوند.

منابع
 .1قرآن کريم
 .2اکبر نژاد ،محمد تقی ()1388مجله حوزه،سال ،26شماره .151
 .3ايازي ،محمدعلی(«،)1390قرآن ومبارزه باخرافه»مجموعه مقاالت ره افسانه،تهران:عروج
 .4بیستونی ،محمد ( ،)1385خرافات ،سحر و جادوگري از ديدگاه قرآن و عترت ،قم.
 .5پاکدامن ،محمد حسن( )1378جامعه در کمال خرافات ،مشهد :نشر مرند.
 .6جوان هوشیار ،جعفر( )1392خرافات و علل شیوع آن در جامعه از منظر اسالم،تبريز :شمیم انتظار سبز،
 .7حر عاملی )1424( ،وسايل الشیعه ،ج  11و  ،18بیروت،چاپ دوم.
 .8خوانساري ،جمال الدين( )1366شرحی بر غررالحکم ،تهران :دانشگاه تهران.
 .9دهخدا علی اکبر( )1334لغت نامه ،سازمان لغت نامه ،تهران.
 .10زبیدي،محمد بن محمد مرتضی()1373تاج العروس من جواهر القاموس،بیروت :دارالفکر.
 .11سبزي ابوالفضل )1391( ،شام پريشانی ،قم:عصر رهايی،چاپ دوم،
 .12طباطبائی ،تفسیرالمیزان ،جلد  1و  ،5ترجمه سید محمد باقر موسوي ،دفتر حوزه اسالمی ،چاپ پنجم.
 .13طبرسی ،رضی الدين حسن بن فضل( ،)1370مکارم االخالق ،قم ،
 .14طريحی فخرالدين ،مجمع البحرين ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،بی تا.
 .15فراهیدي،خلیل بن احمد()1410العین،قم :انتشارات هجرت.
 .16قرائتی ,محسن)1385 (,تفسیر نور ,قم ,چاپ دهم.
 .17کلینی محمدبن يعقوب ،اصول کافی ،ج  ،1نشر فرهنگ ،بی جا ،بی تا.
 .18مجلسی.)1374( ،بحاراالنوار ،جلد  41و  53و  59و  71و  ،76کتابفروشی اسالمیه ،چاپ سوم
 .19مطهري مرتضی( ،)1381پانزده گفتار،قم :صدرا ،دوم،
 .20معین محمد.)1386( ،فرهنگ فارسی معین ،ج ،2تهران :ثامن.چاپ ششم
 .21مکارم شیرازي ،ناصر)1380( ،تفسیر نمونه ،ج  2و  3و  6و  7و  13و  ،18نشر دارالکتاب االسالمیه.،

183

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،40شهریور 1400

 .22ملکوتی نیا،علی()1390عوامل وموانع بصیرت در آموزه هاي قرآن واهل بیت،قم :تحسین
 .23نوري يحیی،)1257 (،اسالم وعقايد وآراءبشري ،دارالکتب اسالمیه.،

184

