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با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان، اندیشمندان و صاحبنظران این   این نشست تخصصی

 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی دفتر قم، برگزار گردید. 49/2/13شنبه  5حوزه در روز 

 در ابتدا کلیاتی را در باب خرافه مطرح نمودند و فرمودند: الدیندکتر شرف 

باور و عمل خرافی خاص جوامع جهان سومی، توسعه نایافته و شرقی نیست بلکه در همه جوامع حتی جوامع مدرن و 

 پسامدرن غربی نیز رواج دارد. 

گستره آن تقریبا همه اقشار را با نسبت باور و عمل خرافی خاص گروهها و جوامع دینی و قشر مومنان نیست بلکه 

 هایی در برمی گیرد.

باور و عمل خرافی خاص گروههای کم سواد، فقیرو پایین شهری نیست بلکه اقشار تحصیل کرده، مرفه و باالشهری  

 نیزبه بدرجاتی بدان مبتال و در معرض آن قرار دارند.

ت، زنان به دلیل برخی ویژگی های روحی و موقعیت باور و عمل خرافی خاص یک جنس نیست اگر چه طبق مطالعا

 اجتماعی استعداد بیشتری برای در غلطیدن بدان دارند.

 همواره سعی شده با آن مبارزه شود. خرافه یک ابداع کجروانه و انحرافی است. از این رو، به عنوان یک آسیب فرهنگی،

 رت می گیرد تا موضع بازیگر و عامل.تعیین و تشخیص خرافه همواره از موضع ناظرو مشاهده گر صو

خرافه به دلیل تنوع ابعاد از منظرهای مختلف روان کاوی، روان شناختی، مردم شناختی، جامعه شناختی، تعلیمی و 

 امنیتی)بویژه امنیت روانی( مورد بررسی قرار گرفته است. تربیتی، اقتصادی، ارتباطی)بویژه ارتباطات جمعی(،

 در ادامه به تعریف خرافه پرداخته و فرمودند:  قای دکتر شرف الدینآ

تقریبا هیچ تعریف مورد وفاقی از خرافه در میان اندیشمندان وجود ندارد. قدر متیقن از تعاریف ارائه شده این است: 

باور  اباور هستی شناختی )به وجود یا عدم چیزی درعالم( یا باور به وجود رابطه ای میان فالن عمل با فالن اثر. اولی ر

 خرافی، و دومی را عمل خرافی می نامند.
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قیود انضمامی در تعریف خرافه: شایع بودن دریک حوزه فرهنگی و مورد اعتقاد و عمل اکثریت بودن)نه خرافات شخصی 

 ،یا خانوادگی(؛ در آمیختن این باور با نوعی بیم و امید روان شناختی و تبلور یابی عینی در قالب یک رفتار. از این رو

 خرافه دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری است. 

تجربی یا نقلی/ فلسفی، علمی و دینی( به همین دلیل خرافه را  وجه خرافی بودن آن: فقدان دلیل متناسب)از نظرعقلی،

 باوری نامعقول، موهوم، غیرعلمی، غیر منطقی، غیر متعارف، ناموجه، تایید نشده و... نام نهاده اند.  

محترم هیات علمی موسسه امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه در ادامه به ذکر برخی از مصادیق خرافات پرداخته عضو 

و عنوان داشتند: برغم توافق اجمالی در تعریف در مصادیق خرافه اختالف نظر جدی وجود دارد. برخی از شایع ترین 

سیزده، صبر به هنگام عطسه، دود کردن اسفند، ریختن آب مصادیق آن، بدون هیچ نوع داوری، عبارتند از: نحوست عدد

پشت سر مسافر، زدن به تخته، شکستن تخم مرغ برای رفع چشم زخم، سبزه گره زدن، کف بینی، فال گیری، طالع بینی، 

 باور به توتمیزم، فیتیشیسم و...

 ایشان در مورد نسببت خرافه اذعان داشتند: 

 مختلفی  نسبیت دارد: یا عمل خرافی، به اعتبارات باور

 نسبت به زمان : باور و عملی در گذشته یا جامعه سنتی متعارف بوده وامروزه خرافه شمرده می شود.

 نسبت به مکان/جامعه: در یک جامعه یا در یک منطقه عادی و در جامعه و منطقه دیگر خرافه شمرده می شود.

 م  خرافه شمرده می شود.)مثل تثلیث(دین: در یک دین مثال مسیحیت عادی و در اسال نسبت به

نسبت به یک ایدئولوژی یا مکتب فکری: در لیبرالیسم یا فرویدیسم عادی و در اسالم یا فالن مکتب فکری خرافه 

 است.)مثل هم جنس گرایی(

زام تنسبت به نوع مبانی و مفروضات: از دید معنویت گرایی دینی عادی و از دید معنویت های نوظهور خرافی )مثل ال

 به شریعت(

متعارف  نسبت به نوع روش: از دید عقل گرایی متعارف و از دید تجربه گرایی پوزیتیویستی خرافی یا از دید طب سنتی،

 و از دید طب جدید، خرافی.
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 آقای دکتر شرف الدین در پایان فرمایشاتشان برخی از منشاها و خواستگاه های خرافه را این چنین اشاره نمودند:

 طالعات و آگاهی مناسب )بویژه در پاسخ به سواالت مبتالبه(خالء ا

 عدم دسترسی  آسان به منابع اطالعاتی  معتبر و موثق

 ضعف ارتباط علما و اندیشمندان با مردم عادی )و غفلت آنها از زندگی روزمره توده ها(

 تربیتی و فرهنگی -ضعف عملکرد نهادهای تعلیمی 

 ی فرهنگی و باورداشت ها و عملکردهای عمومی جامعه   ضعف کنترل محیط، نظارت بر فضا

 ضعف فرهنگ مطالعه 

 ضعف فرهنگ گفت و گوو نقد و انتقادفرهنگی

 استبداد کهن سیاسی، فقدان آزادی، تصلب فکری و...

 وجودظلم، تبعیض و بیعدالتی در جامعه و توجیه ناپذیری آن با معیارهای معمول

 ناامنی، فقر، خشکسالی و...(بحرانها و تضییقات محیطی)جنگ، 

بحرانهای تمدنی همچون خستگی مفرط از اعمال عقالنیت ابزاری)و در نتیجه میل به رهایی از این نوع عقالنیت و   

 سوق یابی به معنویت های نوظهورو...(

 سلطه کهن استعمارخارجی)و نقش استعمارگران در ترویج ایده های خرافی(

 ابها، فیلم ها، انیمیشن ها و...محصوالت فرهنگی وارداتی: کت

مصرف باالی محصوالت تخیلی مثل فیلم، ادبیات)مثل داستان، رمان و شعر(، موسیقی، سرگرمی های رسانه ای)اخیرا 

 ارتباط با فضای مجازی این روند را تشدید کرده است( 

ه بازار جستجو می کنند: صنعت خرافتبلیغات گسترده افراد ونهادهای ذی نفع)سوداگرانی که نفع خود را در رونق این  

 یا اقتصاد خرافه(  


