
بسترها و پى آمدهاى
 اجتماعى خرافات
 در مهدويت

 مرتضى داوودپور
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چكيده
هر امر مهمى به اندازه اهميتش در معرض خطر ها و آسيب هاست. مقوله مهم مهدويت هم 
از اين قاعده بركنار نيست. امروزه در جوامع مختلف، افراد سودجو و استكبار جهانى به رهبرى 
صهيونيسم، با رواج و گسترش خرافات، بحران هويت منتظران حضرت را تبليغ مى كنند. اين 
مسئله لزوم شناخت ريشه ها و خاستگاه  خرافات و توجه به پى آمدهاى آن را به همه مصلحان 

و منتظران ظهور حضرت گوش زد مى كند.
مبتال  و  دچار  مهدويت  زمينه  در  فرهنگى  فقر  به  كه  خانوادگى  و  اجتماعى  محيط هاى 
نبود  و  اجتماعى  نظارت  سويى، ضعف  از  و  مى كنند  فراهم  را  خرافه پرستى  بستر  هستند، 
الگوهاى رفتارى مناسب و خأل هويتى، به شيوع و گسترش خرافه گرايى مساعدت مى كنند و 
پى آمدهاى مختلفى از جمله سردرگمى ارزش ها، سلب اعتماد عمومى، از هم گسيختگى نظم 
اجتماعى و مخدوش شدن تربيت دينى را به دنبال مى آورد. اما اسالم با تأكيد بر تفكر و تعقل 
با خرافه پرستى  از تقليد كوركورانه در حوزه رفتار و عمل، به مبارزه  در امور نظرى و پرهيز 
• است. ميثاق اجتماعى نيز  دعوت مى كند كه نمونه شاخص و الگوى عمل آن پيامبر اكرم

در اين مسئله بسيار اهميت دارد؛ زيرا زدودن خرافات در جامعه، نيازمند آن است.

واژگان كليدى
خرافه، خرافه دينى، هويت، كنترل اجتماعى، نظم اجتماعى، فقر فرهنگى.
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مقدمه
پااليش جامعه از باورهاى غلط و دروغين، مهم ترين و در عين حال سخت ترين بخش 
تبليغ پيامبران الهى است؛ خرافاتى كه طى ساليان متمادى در ذهن و روح افراد اثر گذاشته 
ــت كه زدودن اينها، كارى طاقت فرسا  ــت. واضح اس و به صورت عقيده اى ثابت در آمده اس
اما شدنى است. طاقت فرسا بودن آن، بدان جهت است كه افراد درباره باورهاى خود نوعى 
ــخن مخالف مى شود. بنابراين، بايد با  ــت س تعصب دارند و همين عصبيت، مانع فهم درس

صبر و پشت كار به مبارزه با خرافات پرداخت.
ــدنى و ممكن بودن آن نيز از اين لحاظ است كه انسان موجودى مختار و داراى  اما ش
تفكر و انديشه است و چنان چه در باورهاى خود تجديد نظر كند و آنها را با بينش صحيحى 

محك زند، مى توان اميدوار بود از پذيرش مجدد آنها امتناع ورزد.1
لزوم مبارزه جدى با خرافات در عصر ما نيز اصلى ترديدناپذير است؛ خصوصًا آن جا كه 
ــد.  ــاز دينى، هم چون مقوله مهم مهدويت در ميان باش بحث باورهاى اصيل و سرنوشت س
ــد، پيام آور زندگى  ــت كه هرجا فرود آي ــد فرهنگ اصيل مهدويت، هم چون آبى اس هرچن
ــتان ناپاك در بين باشد، به تدريج صفا و  ــترهاى آلوده و دس ــت، زمانى كه بس و زيبايى اس
ــتين خود را از دست مى دهد. بنابراين، خرافات، از عوامل خطير در آلوده كردن  پاكى نخس
فرهنگ مهدويت است. مبارزه با خرافات به اين دليل كه خرافات به طور عام با زندگى بشر 
ــان ها براى آسايش خويش و مصون ماندن از خطرات و جلب  رابطه اى نزديك دارد و انس
منافع و... به خرافات پناه مى برند، دشوار است. از سويى به هراندازه كه آموزش هاى دينى، 
ــترها و زمينه هاى  ــود، ميزان بس به خصوص فرهنگ زالل مهدويت، در جامعه نهادينه ش
خرافات از بين مى رود، از پى آمدهاى آن كاسته مى شود و ما به سوى مدينه فاضله مهدويت 

نزديك مى شويم.

خرافه در لغت
خرافه (Abergloube) به معناى حكايت شيرين و دروغين آمده است.2

خرافات3 و خرافت (خرافه) دو معنا دارد: سخنان بيهوده و افسانه ها.
واژه «خرافه» نام يكى از افراد قبيله «بنى عذره» يا «جهينه» بود كه ديوها او را ربودند 
ــت، به تعريف حكايت هايى پرداخت كه مردم را به تعجب  و هنگامى كه نزد قومش بازگش
ــت. آن گاه او را تكذيب كردند و گفتند: «سخنان خرافه.» از آن پس، اين واژه را در  واداش
مورد هرسخنى كه تكذيب مى كردند يا هرسخن شيرين و تعجب آور به كار مى بردند. شايد 
ــد كه معناى خرف (ريشه خرافه)  علت نام گذارى اين قبيل حكايت ها به «خرافه» اين باش

تباهى عقل بر اثر پيرى است.
خرافه در اصطالح به چند معناست:4

ــى،  ــاد به اين كه برخى كارها يا برخى كلمات يا اعداد يا بعضى از مدركات حس 1. اعتق
مايه خوش بختى يا بدبختى مى شوند؛

محيط هاى اجتماعى 
و خانوادگى كه به 
فقر فرهنگى در زمينه 
مهدويت دچار و 
مبتال هستند، بستر 
خرافه پرستى را فراهم 
مى كنند و از سويى، 
ضعف نظارت اجتماعى 
و نبود الگوهاى رفتارى 
مناسب و خأل هويتى، 
به شيوع و گسترش 
خرافه گرايى مساعدت 
مى كنند و پى آمدهاى 
مختلفى از جمله 
سردرگمى ارزش ها، 
سلب اعتماد عمومى، 
از هم گسيختگى نظم 
اجتماعى و مخدوش 
شدن تربيت دينى را 
به دنبال مى آورد
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2. هرگونه اعتقاد باطل يا ضعيف؛
ــنجيده مورد  ــا مذهبى كه بى اندازه و نس ــه آيين ي 3. هرگون

مبالغه قرار گرفته باشد.
خرافه در دين5 دور شدن آگاهى دينى از هدف خويش است؛ 
ــت در  اين كه آدمى تنها به كارها و حركاتى بپردازد كه معتقد اس

سعادت او نقش دارند.
ــى (Superstitiong)6 عقايدى را گويند كه از  عقايد خراف

گذشته باقى مانده و فاقد جهات عينى است.
ــوفان ادعا مى كنند كه  ــن زمينه برخى از فيلس در همي
اگر اعتقاد دينى بر عقل پى ريزى نشود، خرافه اى بيش 

نخواهد بود و عقل خرافى ضد عقل علمى است.
ــطوره اى همان عقل خرافه پرداز يا افسانه باف  عقل اس
ــت كه ساخته هاى تخيل موهوم را به حقايق واقعى  اس

تبديل مى كند.7

اقسام خرافات
ــخ، معتقدات دينى،  ــيوع باطل در حيطه تاري خرافات را به ش
ــل دورانت  ــيم مى كنند. وي ــى و... تقس ــى، ادب ــى، اجتماع علم

مى گويد:
ــت كه رنگى از آن  هيچ خرافه اى از خرافات قديم نيس

در زندگى امروز كره زمين وجود نداشته باشد.
كالم او شاهد اين مسئله است كه خرافات، چه از لحاظ زمان 

و چه از لحاظ مكان محدود نيستند.8
هم چنين خرافات از لحاظ اقبال فردى و جمعى سه 

دسته اند:
ــردى دارند؛  ــف) خرافاتى كه جنبه  ف ال
ــامل باورها و  ــخصى، ش ــات ش خراف
رسومى است كه يك فرد شخصًا 
ــعد يا نحس بودن  و براى س
است،  كرده  ابداع  خويش 
بى آن كه معموًال آنها را 
ــران در ميان  با ديگ
به  بعضى  بگذارد. 

ــعاير و پيش گويى هاى خصوصى خود اعتقاد راسخ  ــى ش اثربخش
دارند و آن را براى ديگران آشكار نمى كنند.9

ــات، عقايدى واهى  ــته از خراف ب) خرافات خاص؛01 اين دس
ــا اقليت هاى خاصى در جامعه به آن  ــر مى گيرد كه افراد ي را درب
ــيب اين گونه رفتارهاى ناهنجار و پى آمدهاى  معتقدند و طبعًا آس
ــود آن افراد  ــتقيمًا به خ ــه مس ــن آن ك ــا، ضم ــته از آنه برخاس
خرافه پرست مى رسد، به طور غيرمستقيم جامعه را نيز تحت تأثير 

قرار مى دهد.
ــند در مقوله  مهدويت،  ــه اى از اين گونه خرافات عوام پس نمون

مثال زير است:
ــجد مقدس جمكران، اطراف محراب  ــال قبل، در مس چند س
ــكل خاصى تزيين نموده بودند  ــبك كارى و به ش ــجد را مش مس
ــا (آن نقطه خاص كه  ــران به خيال اين كه اين ج ــى از زاي و برخ
• نماز خوانده و مى خواند، تجمع  ــده بود) امام زمان تزيين ش
ــرده بودند و نذر و نياز مى كردند و پول و نذورات خود را هديه  ك
ــده بود كه  مى كردند. اين تصور، تبديل به خرافه اى اجتماعى  ش
ــان مى دهد كه نقش  ــد و اين امر نش ــا تذكر بزرگان مواجه ش ب

نخبگان دينى در زدودن خرافات اهميت ويژه اى دارد.
ج) خرافاتى كه جنبه اجتماعى و سياسى دارند؛

مقصود از خرافات اجتماعى، افكار موهوم و عاليق و احساسات 
ــت كه به صورت آرمان ملى و شبه دينى جلوه گر  غيرمنطقى اس
ــوند و  ــود و اكثر مردم جامعه به آن معتقد و پاى بند مى ش مى ش
چنان شيفته آن مى گردند كه براى حفظ و بقايش حاضرند جان 
و مال خويش را فدا سازند، همانند توتميسم، آنميسم، بت پرستى 

و... .11
ــانى  ــر مى گذارند و لذا، به آس ــا در رفتار اث ــه خرافه ه اين گون

شناخته مى شوند. 21
ــتركى  ــدد نه تنها باورهاى مش ــق خرافات متع ــردم از طري م
مى يابند، بلكه در عين حال روابط اجتماعى با هم برقرار مى كنند 
و در راه پيش برد هدف هاى مربوط به باورهاى [مشترك] خويش 
هم كارى مى نمايند.31 براى نمونه در برخى از محافل روضه زنانه 
ــود و اين  • مطرح مى ش ــاى ارتباط با امام زمان ــه ادع و ادعي
ــئله به طور فراگير در جامعه منتشر مى گردد و تبعات مختلف  مس
ــاى مى گذارد؛ به طورى كه رؤيت حضرت و ديدار  در جامعه بر ج

كالم او شاهد اين مسئله است كه خرافات، چه از
و چه از لحاظ مكان محدود نيستند.8

همچنين خرافات از لحاظ اقبال فردى و
دستهاند:

ــ ــف) خرافاتى كه جنبه ف ال
ــا ــخصى، ش ــات ش خراف
رسومى است كه يك
ــعد يا و براى س
ابداع  خويش 
بىآنكه مع
ــر با ديگ
بگذارد
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ــارى، حتى مخالف با  ــه اين معنا كه هركس با هر رفت ــود؛ ب ــان عمومى تلقى مى ش با ايش
ــت ارتباط  ــا و آموزه هاى دينى، ادعاى ارتباط با حضرت مى كند و در نتيجه، قداس ارزش ه
ــته مى شود. فراگيرى اين ايده در ميان مردم، كم رنگ شدن هنجارهاى مهدويت را  شكس

در پى دارد.
خرافات سياسى نيز شامل انديشه هاى عوام فريبانه و منحطى است كه گروه هاى افراطى 
ــت مداران  يا احزاب خاص (هم چون انجمن حجتيه در ايران) و هيئت هاى حاكمه و سياس
ــود  ــم براى ارضاى حس برترى طلبى خويش، از آن س ــواه قدرت طلب و صهيونيس خودخ
مى جويند و با تحريك عواطف به ظاهر مقدس اقوام و طوايف و... به مقاصد توسعه طلبانه 

خود جامه عمل مى پوشانند.41
نمونه اين گونه خرافات در بحث مهدويت، خرافه هاى صهيونيسم در عرصه سينماست؛ 
ازجمله «افسانه آخرالزمان» و پيش گويى هاى مربوط به آن در فيلم هاى «نوستراداموس»، 
ــاس اين خرافه و افسانه، فاجعه اى عظيم حيات  ــتقالل» كه بر اس «آرماگدون» و «روز اس
بشرى را تهديد خواهد كرد و آخرين نبرد خير و شر در جغرافياى خاصى از زمين به وقوع 
مى پيوندد، اما دامنه گستره آن، همه عالم را مى گيرد و مردم نااميدانه براى غلبه بر شيطان 

به دنبال باهوش ترين مردمان، يعنى امريكايى ها هستند تا نسل بشر نجات پيدا كند.51
ــتفاده شده است، مسئله ظهور ناجى و  ــات مذهبى اس خرافه ديگر كه در آن از احساس
ــئله پايان جهان و ظهور منجى تقريبًا در  ــرزمين موعود است. از آن جا كه مس ــفر به س س
ــت، اين مسئله اهميت خاصى دارد. صهيونيسم جهانى  همه اديان و مكاتب مورد توجه اس
ــردن آن به نفع خويش دارد. براى نمونه،  ــعى در تحريف و مصادره ك با ترويج خرافات س
ــهور «ماتريكس»61 كه با  ــم» و فيلم مش ــه هاى خش فيلم هايى نظير «دنياى آب» «خوش
ــهر  ــفر به آرمان ش ــاطير كهن قوم يهود، قصه ظهور منجى و س روى كردى نمادين به اس

يهود، زايان71 را به تصوير مى كشد.81
صهيونيسم بين المللى با ترويج خرافات از طريق سينما، به نوعى جهانى سازى اسطوره اى 
ــت زده و قصد آن دارد تا باورهاى خرافى خود در زمينه «پايان دنيا»، «ظهور منجى»  دس

و... را به ساير اقوام و اديان تسرى دهد.

بسترهاى خرافات
ــت، پژوهش هاى ناچيزى درباره  از آن جا كه خرافات تا حدودى نامعمول و رازگونه اس

آنها در دست است. بسترهاى خرافات يا درونى است يا بيرونى:

الف) بسترهاى درونى
ــر مى دهد؛ به طورى كه  ــترهايى است كه خرافه را ايجاد و نش ــان از بس قوه تخيل انس
توهمات ذهنى را به جاى واقعيات قرار مى دهد. عده اى معتقدند كه خرافه پرستى از خواص 
روح آدمى است و از نفس خيال پرداز او سرچشمه مى گيرد. لذا در هرعصرى خرافات جديد 

برخى از محافل 
روضه زنانه و ادعيه 
ادعاى ارتباط با امام 
• مطرح  زمان
مى شود و اين مسئله 
به طور فراگير در 
جامعه منتشر مى گردد 
و تبعات مختلف 
در جامعه بر جاى 
مى گذارد؛ به طورى كه 
رؤيت حضرت و ديدار 
با ايشان عمومى 
تلقى مى شود؛ به اين 
معنا كه هركس با هر 
رفتارى، حتى مخالف با 
ارزش ها و آموزه هاى 
دينى، ادعاى ارتباط با 
حضرت مى كند و در 
نتيجه، قداست ارتباط 
شكسته مى شود. 
فراگيرى اين ايده در 
ميان مردم، كم رنگ 
شدن هنجارهاى 
مهدويت را در پى دارد
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ــت، بلكه به  ــينه نيز از بين رفتنى نيس وجود دارد و خرافات پيش
مرور زمان تغيير شكل مى دهد.91

ــت كه آدمى از اين نظر كه همه  عالمه طباطبايى؛ معتقد اس
ــت و او را به سوى  ــت وجوگرش اس آراء او به اقتضاى فطرت جس
ــوق مى دهد، هرگز حاضر نيست خود را تسليم آراء  ــتكمال س اس
ــر هرخرافه اى كوركورانه و جاهالنه خاضع  خرافى كند و در براب
ــود. اما عواطف درونى و احساسات باطنى او كه بيشتر خوف و  ش
ــرش تأثير پاره اى از خرافات  ــت، همواره خيال او را به پذي رجاس
ــبب اعتقاد به خرافات مى شود؛  تحريك مى كند. اين عواطف س
زيرا قوه خيال در ذهن او صورت هاى هول انگيز يا اميدواركننده 
ــى را تحريك مى كند كه  ــيم مى كند. خيال، حس دفاع آدم ترس
براى دفع شر موجودات موهوم چاره اى بينديشد و حتى ديگران 
را هم وادار مى كند كه براى ايمنى از شرى كه او گرفتارش شده، 

چاره انديشى كنند و همين سبب رواج خرافه مى گردد.02
ــى و خياالت  ــى، توهمات ذهن ــت نيز برخ ــث مهدوي در بح
خويش را به جاى ارزش هاى مهدويت قرار مى دهند و آن باور را 
نشر مى دهند. ديگران نيز به دليل عدم شناخت صحيح آموزه هاى 
ــا هنجارهاى دينى  ــل هراس از اين كه مبادا ب ــت و به دلي مهدوي
ــر باورهاى غلط و  ــت مخالفت كنند، تحت تأثي ــژه مهدوي و به وي
ــود.  ــرار مى گيرند و به همين دليل خرافه فراگير مى ش خرافى ق
ــت  ــترى درونى دارد كه به سس بنابراين، خرافه در مهدويت، بس
ــدن ارزش هاى  ــدن باورهاى مهدوى در جامعه و كم رنگ ش ش

دينى و سردرگمى و تحير جامعه مى انجامد.

ب) بسترهاى بيرونى
بنابر اين ديدگاه، فرآيند تاريخى و اجتماعى عكس العملى در 
ــت. اين ديدگاه،  ــر پديده هاى خارجى و تأثير آن در عقل اس براب
پديده هاى اجتماعى را با رجوع به عوامل طبيعى تفسير مى كند.12 
ــت و  در نتيجه، خرافه نتيجه تالقى با طبيعت (عالم خارجى) اس
ــل جغرافيايى زمينه خرافات را فراهم مى كند. پس خرافات  عوام

درواقع عكس العمل مبهم نفس انسان در مقابل محيط است.22
ــاز رواج خرافات به دو دسته فردى و اجتماعى  عوامل زمينه س

تقسيم مى گردد:

1. عوامل فردى
ــري معتقد  ــالم و عقايد و آراء بش ــه نورى در كتاب اس عالم
است كه سّر بقا يا تجديد ظهور خرافات، در عدم گسترش واقعى 
ــيدن به حقايق است.  32 دام خرافات در جامعه در  نور علم و نرس
ــترش پيدا مى كند و چون  كم بود دانش و با حكم رانى جهل، گس
ــات و عواطفند نه حقايق متقن و مستند،  عموم مردم تابع احساس

خرافه پرستى شيوع پيدا مى كند.
ــاز خرافات  ــاز و بسترس ــردى كه زمينه س ــباب ف از ديگر اس
ــق به اعتقاد يا  ــتگى مفرط و بدون منط ــت، دل بس در جامعه اس
ــق مفرط بدون ادله عقلى  ــت. محبت و عش شخصى خاص اس
ــرعى سبب مى شود كه انسان گوش و چشم بسته، دنباله رو  و ش
ــل بپذيرد: حّب  ــزى را بدون تفكر و تعق ــود و هرچي ديگران ش

 الشیء یعمی و یصّم.
هم چنين احتياط مفرط فردى، هراس انسان نسبت به اوضاع 
مادى و روحى پيرامون خويش يا به تعبير ديگر، عكس العمل هاى 
ــى و ترديد مى كند كه در صورت  ــان را دچار دودل احتياطى، انس
ــان واقعيتى مقدس  ــت انس توجه نكردن به آن واقعه، ممكن اس
ــان ها در بستر شك و  را انكار كند. در بحث مهدويت، برخى انس
ــوند كه سبب خرافه پرستى در  ترديد، به برخى امور معتقد مى ش

جامعه مى شود.42
2. عوامل جمعى و اجتماعى

ــى و اجتماعى بروز  ــل جمع ــوارى درباره عوام ــادر س عبدالق
تغييرات اجتماعى مى گويد:

عامل اجتماعى در تغيير جريان حوادث و تغيير جوامع 
ــدن برخى از  ــى به حالت ديگر، براى فراگيرش از حالت
ــروه به مثابه يك مجموعه ارتباطى  پديده هايى كه با گ

دارند، نقش فعال و كارا دارد.52
بسترهاى اجتماعى خرافه، خاصه در مهدويت، مختلف است؛ 
مانند بستر محيطى، فرهنگى، ساختار اجتماعى جامعه و... كه در 

اين جا به برخى از آنها اشاره مى شود:

يكم محيط:

ــط را به عنوان محورى  ــى دانش مندان عامل محي برخ
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اساسى كه فرد با آن رابطه مبادله اى دارد، تأكيد دارند. محورى كه فرد از آن تأثير 
ــكل مى دهد. لذا محيط در  پذيرفته و در آن تأثير مى گذارد و اينها رفتار فرد را ش

تكوين شخصيت فرد نقش اساسى دارد.62
محيط جامعه، تأثير مستقيم در ايجاد و پرورش خرافات دارد. اولين محيطى كه انسان 

در آن با آداب و رسوم اجتماعى آشنا مى شود، محيط خانواده است.
ــرطى،  ــط خانوادگى ظالمانه و قراردادى و ش ــد كه يك محي چنين به نظر مى رس

مى تواند گرايش هايى در جهت پذيرش خرافات ايجاد كند.72
ــح، مثًال با زور بخواهد افراد را به  ــد و با روش هاى ناصحي اگر خانواده اى خرافه گر باش
ــوى مهدويت سوق دهد، خود اين ظلم و زور و رفتارهاى شرطى، خرافه گرايى و  سمت وس

روگردانى از مهدويت را به دنبال دارد.
ــطه واكنش هاى  ــان ها در محيط اجتماعى زندگى، همواره به واس ــوى ديگر، انس از س
ــى محيط خويش، خود را با موازين جامعه تطبيق مى دهند. لذا براى  ديگران و نظام ارزش
هم راهى جمع و دورى از انگ زنى، آداب و رسوم جامعه را هرچند كه خرافه  اى باشد (البته 

با شيوع و رواج آن و پذيرش جمعى آن)، مى پذيرند.
ــانه هاى تعارض و تنش هاى اجتماعى تلقى كرد؛ زيرا پيدايش  عقايد خرافى را بايد نش

مشكالت و مصايب، با كشمكش بين افراد جامعه پيوند دارد.82
ــدوى را در چنين  ــاى آزادى بخش، هم چون انقالب جهانى مه ــن ديدگاه، نهضت ه اي
ــترى ارزيابى مى كند و شيوع و اشاعه خرافه در مهدويت نيز از آن جا ناشى مى شود كه  بس
ــار از خرافه  ــا محيط اجتماعى نقش اصلى را دارد. پس اگر محيط اجتماعى سرش در اين ج

باشد، افراد جامعه را نيز به سوى خرافه گرايى سوق مى دهد.

دوم فقر فرهنگى:

ــول تاريخ و  ــى در كنترل جوامع در ط ــيار مهم ــادى و فرهنگى نقش بس ــل اعتق عام
جهت بخشى به آن دارد. اين عامل نشان دهنده حالتى است كه انسان به حركت برانگيخته 

مى شود و خود انگيزه اى براى انجام وظيفه و تغيير و تحول است.92
ــخصى براى اداره تمام امور زندگى در اختيار داشته باشند و از  ــان ها قواعد مش اگر انس

لحاظ فرهنگى اقناع شوند، هرگز به خرافات روى نمى آورند.03
از آن جايى كه نمادهاى فرهنگى، كنش متقابل انسان و سازمان اجتماعى را جهت 
مى دهد، تغيير در اين نمادها به نوبه خود تأثير عميقى بر روابط و ساختار اجتماعى 

خواهد گذاشت.13
ــود، و به صورت  ــر نمادهاى مهدوى در جامعه نهادينه نش ــئله مهدويت نيز اگ در مس
فرهنگ در نيايد و نمادها بدون تعقل و انديشه نهادينه نشود و فقط به ظواهر و احساسات 

يتكفايت شود، احتمال بروز خرافات بيشتر مى شود.
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ته 

ه باشند و از 

ن اجتماعى را جهت 
 روابط و ساختار اجتماعى 

ــود، و بهصورت   جامعه نهادينه نش
دينه نشود و فقط به ظواهر و احساسات 

شود.
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از جمله مسائلى كه زمينه و بستر خرافات در مسئله مهدويت 
ــبت به فرهنگ  ــت عدم بصيرت كافى نس ــود آورده اس را به وج
ــت كه گاه نشأت گرفته از عدم فهم صحيح روايات  مهدويت اس
• كارها را با اكراه و اجبار  آخرالزمان و توهم اين كه امام زمان
و از طريق معجزه انجام مى دهد و همه كس ولو افراد هنجارشكن 
ــدن از طرف حضرت  ــى، توفيق حضور فيزيكى و نماينده ش دين
ــى هم چون مبلغان  ــويى ديگر، گروه هاي ــوند. از س را دارا مى ش
ــانه هاى جمعى از باب اين كه هدف، وسيله را توجيه  دينى و رس
مى كند براى تبليغ و ترويج مهدويت از هر ابزارى ولو تأييد نشده 
هم چون خواب و توهم و خيال بهره  مى گيرند. مردم در اين ميان 
ــرگردانى مى شوند و فقط هدف (جلب توجه امام  دچار تحير و س
ــايل مشروع آن غافل مى شوند و  •) را مى نگرند و از وس زمان

همين، منشأ رواج خرافه گرايى در مهدويت شده است.
سوم ضعف كنترل اجتماعى:23

ــيوه ها و تدابير و وسايلى كه جامعه يا گروهى  به مجموعه ش
ــق اهداف و هدايت افرادش به رعايت آداب، عادات،  در راه تحق
شعائر و مناسك و هنجارهاى پذيرفته خود به كار مى گيرد، كنترل 
ــار است يا  اجتماعى مى گويند.33 كنترل اجتماعى يا از طريق فش
اقناع43 و رسوخ به عمق اعتقادى انسان ها و وقتى امكان كنترل 

محيط كمتر است، گرايش به خرافات بيشتر مى شود.53
ــبب  ــت و س ــرل اجتماعى ادامه فرآيند جامعه پذيرى اس كنت
مى شود فرد به واسطه تعلق به گروه هاى اجتماعى، از ارزش هاى 

آنها پيروى كند.
اما جامعه پذيرى، هم نوايى داوطلبانه و اختيارى است و وقتى 
ــرل اجتماعى براى  ــم هاى كنت هم نوايى صورت نگيرد، مكانيس
ــا و انتظارات اجتماعى به كار  ــال و تحميل و اجراى هنجاره انتق
مى روند. 63 اين مكانيسم هاى كنترل، يا رسمى است و از پشتوانه 
ــت و ضمانت اجرايى آنها را دولت ها تضمين  قانونى برخوردار اس

مى كنند يا غيررسمى است و پشتوانه عرفى و مردمى دارد.
كنترل اجتماعى رسمى هم راه با مجازات هاى قانونى و مدون 
ــخص و معلوم  ــت و حدود تجاوز از قانون و مجازات آن، مش اس
ــرد اجتماعى، تابع  ــمى، ط ــت، اما در كنترل اجتماعى غيررس اس
ــنت ها و عرف جامعه است. مى توان گفت در بحث مهدويت و  س
• كنترل اجتماعى يا وجود ندارد  ــاط فيزيكى با امام زمان ارتب

يا ضعيف است.
ــف درباره امور مهم زندگى اجتماعى،  امروزه در جوامع مختل
قوانين خاص و ويژه وضع مى كنند و به تناسب اهميت و اولويت 
امور، كنترل هاى رسمى و محسوس و نامحسوس اعمال مى كنند. 
ــئله مهدويت با همه اهميت محورى و اساسى اى كه  اما در مس
ــز قضايى كنترل  ــز فرهنگى و حوزوى و نه مراك ــه مراك دارد، ن
ــته اى ندارند. لذا در جامعه نيز به داليل متعدد، هم چون فقر  بايس
ــت، نبود قانون و عدم  ــى در بين قضات در زمينه مهدوي فرهنگ
ــدم جامعه پذيرى مهدوى،  ــدن فرهنگ مهدويت و ع نهادينه ش
ــتر براى رشد خرافه  نظارت و كنترل بر مدعيان وجود ندارد و بس

در مهدويت فراهم مى شود.
چهارم عدم تناسب ساختار اجتماعى با فرهنگ مهدويت:

ــا و باورها،  ــاختارهاى اجتماعى، هنجاره ــر تغييرات در س اگ
ــيع و گسترده باشد، ممكن است ارزش ها و معيارهاى درست  وس
ــا را فراهم  آورند؛ چراكه  ــتر خرافه ه ــت تغيير يابند و بس و نادرس
ــط اجتماعى خود  ــر الگوهاى رواب ــكل يافتگى اكث ــب و ش تركي

بذرهاى تغييرند. 73
هرگاه فرد به اين وسايل و مدل هاى معين رفتارى دست پيدا 
نكند، احتمال بروز رفتار انحرافى و خرافه اى وجود خواهد داشت 
و در نتيجه، هم بستگى جامعه از بين مى رود.83 خرافه كه انحراف 
ــايى هاى موجود در فرهنگ مهدويت  در دين است، نتيجه نارس
و ساختار اجتماعى جامعه است. جامعه نه فقط به لحاظ فرهنگى 
ــزون بر آن به  ــت، بلكه اف ــاى مجاز و معينى اس داراى هدف ه
لحاظ اجتماعى نيز داراى ابزارهاى تأييد شده اى براى رسيدن به 

آن اهداف است.
ــواره پديد آوردن  ــانى، هم ــا كه همت هر اجتماع انس از آن ج
ــتحكام بخشيدن نظم و سالمت اجتماعى  عوامل هم نوايى و اس
ــد چارچوب هاى معين  ــث مهدويت، نيازمن ــت، به ويژه در بح اس
ــت. در بحث ما نيز اگر الگوها و  ــن اس رفتارى و الگوهاى روش
ــد  مدل هاى ادعاى ارتباط با امام زمان، ناهم گون و عاريتى باش
ــه و بهائيه پديد مى آيد كه دنبال منافع  جريان هاى هم چون بابي
ــش بودند و از ابزارهاى ناصحيحى چون اوهام و خواب هاى  خوي
ــج مى كردند و در عمل  ــد و آن را تروي ــان بهره مى گرفتن پريش
ــا و ارزش هاى  ــالف هنجاره ــى خويش، برخ ــردى و اجتماع ف
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ــگ مهدويت نيز در جامعه  ــوى ديگر در آن زمان فرهن ــت حركت مى كردند. از س مهدوي
ــده بود و جامعه پذيرى مهدويت نيز ناقص و نارسا بود  به طور صحيح و اصولى نهادينه نش
ــت كه بستر الزم براى خرافه پرستى مهيا و بازار خرافه گرم خواهد  و در چنين اوضاعى اس
ــد. اين اوضاع سبب شد كه اين فرقه هاى انحرافى، بر اثر خرافه و كمك استكبار ايجاد  ش
ــت، فرقه هاى انحرافى،  ــرگاه الگوهاى رفتارى در مهدوي ــدا كردند. پس ه ــترش پي و گس

هم چون بابيت و بهائيت باشد، خرافه گرايى نيز در جامعه بيشتر خواهد بود.

پى آمدها و تبعات خرافات
افكار و عقايد، در تعيين جهت سير انسان و مشخص كردن هدف او نقش مؤثرى دارد 
و هرچه عقايد و آرا صحيح تر و با واقعيات موافق تر و از خرافات منزه تر باشد، هدف انسان 
ــد،  ــارش پاك تر و ارزنده تر خواهد بود و هرچه رفتار و اعتقاد خرافى تر باش ــال و رفت و اعم
ــت كه به  ــت. پى آمدها و تبعات خرافات متعدد و متنوع اس تبعات آن در رفتار مخرب تر اس

گوشه اى از آنها اشاره مى شود:
الف) ايجاد سردرگمى در ارزش ها (بحران هويت منتظران)

ــخيص اين امر براى مردم دشوار  ــد، تش ــترده باش اگر وقوع خرافات در مهدويت گس
• كدام است؟ لذا در تحير و سرگردانى مى مانند  مى شود كه رفتار مورد انتظار امام زمان
ــوند و از كاروان منتظران حضرت  ــران هويت در فرهنگ مهدويت، مبتال مى ش ــه بح و ب
ــان ها از اين  جهت كه اطالعات دينى در  ــر مى برند. انس وا مى مانند و در بالتكليفى به س
ــطح نازل و محدود  ــده و آموزش هاى مهدويت در س زمينه مهدويت در آنها نهادينه نش
ــده، از ترس اين كه مبادا در صورت مخالفت ـ با هر ادعايى در زمينه مهدويت ـ  ارايه ش
رضايت حضرت را از دست بدهند، با خرافات به طور جدى مبارزه نمى كنند و همين سبب 
ــخيص آنها مشكل و دشوار شود و بحران هويت  ــود كه مرز خرافه و حقيقت و تش مى ش

در منتظران پديد آيد.
ب) سلب اعتماد عمومى منتظران

شكل گيرى و پايدارى روابط اجتماعى ميان افراد جامعه، مبتنى بر اين فرض است كه 
هريك از آنان بر اساس هنجارهاى مورد قبول رفتار خواهند كرد.93

ــلب  ــگ مهدويت، رواج و وقوع خرافات، اعتماد را از هم نوايان (منتظران) س در فرهن
ــى مهدويت، هم چون  ــو آموزه هاى متعال • در پرت ــام زمان ــرد. منتظران ام ــد ك خواه
ــان در جامعه مورد وثوق و اعتمادند و به عنوان «گروه مرجع» در همه  ــتارگان درخش س
ــائل فرهنگى و اجتماعى، ايفاى نقش مى كنند. اما با رواج خرافه در بحث مهدويت و  مس
•. و عدم رعايت هنجار و ارزش هاى ناب  ــوذ متظاهران و مدعيان رابطه با امام زمان نف
ــلب مى گردد و حيطه  ــبت به منتظران و آرمان هاى متعالى، س مهدوى، اعتماد عمومى نس
ــود و در نتيجه فرهنگ مهدوى در ميان افراد  نفوذ منتظران در جامعه محدود و كم مى ش
ــى در بحث مهدويت  ــوى ديگر، تبليغات خرافه هاى سياس ــود. از س جامعه نهادينه نمى ش
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ــس اعتماد به نفس را در مخاطبان  در قالب فيلم هاى خاص، ح
ــازد و هم زمان، اعتماد و انقياد به ابرقدرت ها را ترويج  نابود مى س

مى نمايد.04
ج) از هم گسيختن نظم اجتماعى

ــوص فرهنگ ناب  ــم جامعه، به خص ــه هنجارهاى مه خراف
ــكند و اين زندگى اجتماعى را مختل مى كند و  مهدوى را مى ش
نوعى كشمكش را پديد مى آورد كه پى آمد آن، از بين رفتن نظم 

اجتماعى 14 دينى است.
وجود خرافات در فرهنگ مهدوى، تن درستى و سالمت دينى 
جامعه را از بين مى برد و نشاط زندگى را زايل مى كند و مانع رشد 
ــود. لذا ترقى و پيش رفت  واقعى فرهنگ مهدوى در جامعه مى ش
معنوى جامعه دينى به بى راهه و انحراف كشيده مى شود و همه 
ــت خوش تغيير مى كند. راه افراط  قواى فكرى جامعه دينى را دس
ــوده  • گش ــره مهر و قهر از امام زمان ــط در ارايه چه و تفري
ــود و از سويى اميدهاى كاذب و از سوى ديگر دل زدگى و  مى ش

نااميدى رواج پيدا مى كند.24
د) مخدوش شدن تربيت دينى

ــكار مى گردد كه  ــردازى هنگامى در تربيت دينى آش خرافه پ
حقايق ماوراى طبيعى دين، دست خوش عوام زدگى گردد.34

ــود كه معيارهاى  ــبب مى ش در بحث مهدويت نيز خرافات س
ــكل  ــا از رفتارهاى ديگر، مش ــخيص آنه صحيح مخلوط و تش

شود.
اسالم كه بزرگ ترين انقالب تاريخ را به وجود آورد، از 
ــه آغاز كرد و در درجه نخست، عقايد و  فكر و انديش
افكار را زير چتر هدايت خود گرفت و كار خود را از 
ــه ها  انقالب اعتقادى و تهذيب افكار و پرورش انديش

آغاز نمود.
ــد عقلى و نيت  در ارزش عمل نيز، وضع فكرى و رش
ــرار داد و پاكى نيت و اخالص را در  ــل را ميزان ق عام

طاعت و عبادت، شرط قبول آن قرار دارد.44
ــترين تأكيد خود را بر  ــالم] بيش ــه تعبير امام خمينى؛[اس و ب
ــان را به بازدارى از همه  ــت و انس ــه و فكر قرار داده اس انديش
ــانى دعوت  ــاى ارتجاعى و ضدانس ــارت قدرت ه ــات و اس خراف

مى كند.
ــل و خرافه را  ــا حصارهاى جه ــعى كنيم ت ... بايد س
 • شكسته، تا به سرچشمه زالل اسالم ناب محمدى

برسيم.54
• اسالم آمده است: در قرآن كريم درباره پيامبر

•؛۶۴ •َوَیَضُع َعْنُهْم إِْرصَُهْم َواألَْغَالَل الَِّتی َكاَنْت َعَلْیِهْم
ــان بوده  ــان قيدوبندهايى را كه بر ايش و از [دوش] آن

است، برمى دارد.
ــات و اوهام بوده  ــل و زنجيرها بى ترديد، خراف اين غ
ــده است كه  ــه آنها مى ش ــد خرد و انديش كه مانع رش
ــبب مى شد آنها را از هرگونه حركت در مسير كمال  س
ــعادت خواهى باز داشته و اسباب گم راهى آنان را  و س
 • فراهم مى كرده است، قرآن از جمله مفاخر پيامبر
ــا اوهام و خرافات مى داند. حضرت  را مبارزه جدى ب
مى كوشيد مردم را به گونه اى تربيت كند كه پيرو منطق 

و دليل باشند نه پيرو قصه ها و خرافات.74
• مى فرمايد: • درباره پيامبر حضرت على

طبیب دّوار بطّبه قد أحکم مراهمه و أحصی مواسمه... 
یضع ذلک حیث الحاجة إلیــه من قلوٍب ُعمٍی و آذاٍن 

صّم و ألسنٍة ُبکم...؛۸۴
ــى، به دنبال مريض همواره  •، هم چون طبيب پيامبر
ــت وجو بود. ابزار و وسايلى كه به كار مى برد،  در جس
يك جا قدرت و يك جا مرهم بود. يك جا با خشونت و 
صالبت رفتار مى كرد و يك جا با نرمى، ولى مواردش 

را مى شناخت.
و بعد مى فرمايد:

در همه حال از اين وسايل در جهت بيدارى و آگاهى 
مردم استفاده مى كرد.

ــده ماهه  ــر هج ــر پيامبر ابراهيم (پس ــات پس ــان وف در جري
رسول اهللا از ماريه قبطيه) خورشيد گرفت. تصادف زمانى كسوف 
 • و وفات ابراهيم، سبب شد كه عقيده و ايمان مردم به پيامبر
• كه منادى بيدارى مردم است،  افزوده شود. اما پيامبر اسالم
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ــتفاده كند، بلكه مى خواهد علم و معرفت  نمى خواهد از نقاط ضعف مردم براى هدايت اس
مردم و عقل آنان رشد پيدا كند. زيرا او مطيع فرمان خداست:

•؛۹۴ •اْدُع إِِىل َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتی ِهَی أَْحَسُن
ــيوه اى] كه  با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [ش

نيكوتر است مجادله نماى.
بنابراين پيامبر بر منبر رفتند و فرمودند: اين كه خورشيد گرفت، به خاطر بچه من نبود.

آرى او كسى بود كه حتى از سكوتش، سوء استفاده نمى كند؛ زيرا اوًال اسالم احتياج به 
ــت و ثانيًا همان كسى هم كه از  ــن و نمايان اس چنين چيزهايى ندارد و آثار حقانيتش روش

اين وسايل (خرافات) استفاده مى كند، در نهايت امر اشتباه مى كند.
ــاره به همين  ــت»، اش ــه نمى توان در جهالت نگاه داش مثل معروف «همگان را هميش
مسئله دارد، گذشته از اين كه خدا چنين اجازه نمى دهد. براى حق بايد از حق استفاده كرد.05 
• همواره پيروان خويش را به تعقل و تفكر در امور و پرهيز از تقليد كوركورانه و  پيامبر

مبارزه با خرافه پرستى كه جلوه هايى از شرك و ضاللت است، دعوت مى كردند. 15
در احاديث اسالمى، كارهاى خرافى و بى منطق، «خطوات شيطان» معرفى شده است. 
ــود را براى خدا ذبح و قربانى كند.  ــم ياد كرده بود فرزند خ ــى آمده كه مردى قس در حديث

• فرمود: «ذلک من خطوات الشیطان».25 امام صادق
اسالم دينى است كه مبارزه اى منطقى، فراگير و مستمر را عليه انواع خرافات آغاز كرده 
ــئله را دستور داده: آن چه را خدا نازل كرده، پيروى نمايند و از  ــت و در قرآن همين مس اس

اين كه بدون مدرك و علم سخنى بگويند، اجتناب ورزند.
ــتور داده هر كارى كه مى كنند، براى به دست  آوردن پاداشى  اما در مرحله عمل نيز، دس
ــت. حال اگر آن چه مى كنند، مطابق ميلشان و  ــده اس ــان آماده ش بكنند كه نزد خدا برايش
ــيده اند و هم به سعادت آخرت و اگر مطابق  ــد، هم به سعادت دنيا رس ــان هم باش شهوتش
ميلشان نباشد و بلكه مايه محروميت از خوشى ها باشد، نزد خدا پاداش عظيم دارند و آن چه 

نزد خداست بهتر و باقى تر است. 35
مبارزه با خرافات در اسالم روش هاى مختلفى دارد كه مهم ترين آنها مبارزه با رسوم و 
عادت هاى ناپسند است. و در برخى موارد تأكيد بر پيش گيرى است تا درمان. اسالم براى 
ــند، انسان ها را به  ــوم و عادات ناپس تكميل روش هاى مبارزات خود در طرد خرافات و رس

تعقل و تفكر و پيروى از حق دعوت كرده است.45
ــالم عمل  ــت وجوگر آن، به آموزه هاى اس اگر در پرتو فطرت كمال جويى و ويژگى جس
شود، انسان هرگز حاضر نخواهد شد خود را تسليم خرافات كند و كوركورانه در مقابل آن 

خاضع شود.
در سطح عمومى و جامعه نيز اسالم، راه كار امر به معروف و نهى از منكر را براى ايجاد 

ميثاق اجتماعى در مبارزه با انحرافات و خرافات طراحى كرده است.
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ــرآن (پايان نامه)، ص53،  ــى عزيزى كيا، آثار اجتماعي دين از ديدگاه ق 1. غالم عل
خرداد 1373 شمسى.

2 . جميل صليبا، واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعي، ترجمه كاظم برگ نيسى و صادق 
سجادى، ص200، چاپ اول: نشر شركت سهامى انتشار، 1370شمسى.

ــارات  ــن، ج1، ص1405، چاپ يازدهم: انتش ــن،  فرهنگ فارس معي ــد معي 3 . محم
اميركبير، تهران 1376 شمسى.

4 . نك: واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعي، ص200.
5 . همان.

ــارات  ــاروخانى، دايرة المعارف علوم اجتماعي، ص803، چاپ اول: انتش 6 . باقر س
كيهان، تهران 1370 شمسى.

7 . واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعي، ص33ـ34.
ــن پاكدامن، جامعه در قبال خرافات، ص46، انتشارات مرنديز، مشهد  8 . محمدحس

1378 شمسى.
ــتاو جاهودا، روان شناسي خرافات، ترجمه محمدتقى براهتى، ص27، چاپ  9 . گوس

سوم: انتشارات البرز، تهران 1371 شمسى.
10 . نك: جامعه در قبال خرافات، ص53.

11 . نك: همان، ص54.
12 . نك: روان شناسي خرافات، ص31.

13 . نك: همان، ص23.
14 . نك: جامعه در قبال خرافات، ص55.

ــينما و صهيونيسم، ص16، انتشارات اداره فرهنگى  ــينى، س 15 . نك: مجيد شاه حس
سپاه، تهران. (به نقل از: نرم افزار يهودپژوهى، به كوشش مؤسسه فرهنگى لوح 

و قلم، قم)
ــير تاريكى است و تنها چند انسان آزادى خواه در  16 . در فيلم «ماتريكس» دنيا اس
ــرارآميز كه نسبتش به كشتى نوح مى رسد، در ستيزند. مقصد  يك زيردريايى اس
ــط ناخدا و رهبر گروه  ــت كه فق ــهر يهود (زايان) اس زيردريايى، همان آرمان ش
ــد. مورفى بدون امداد يك منجى  ــانى دقيق آن را مى دان «كاپيتان مورفى» نش
نمى تواند بر امپراتورى ماتريكس غلبه كند و اين بار منجى متخصص كامپيوتر و 
تكنسين است. در ادامه، مورفى طى آموزش هاى سخت، تمام تكنيك هاى نبرد 
بازى ماتريكس را به پيامبر جديد خود مى آموزد و از او يك ماشين كشتارجمعى 
ــيطان مدرن) مورفى را اسير و شكنجه  ــازد و در پايان، اسميت (تمثيل ش مى س

مى كند و ناجى با دست يارى زنى، ماتريكس را از بين مى برند.
17  . Zayan.

ــت كه  ــليم اس ــام كوهى مقدس در بيرون اورش ــون» ن ــا «صهي ــان» ي 18 . «زاي
صهيونيست ها نام آن كوه را بر آيين خويش نهاده اند.

19 . نك: جامعه در قبال خرافات، ص41.
20 . نك: محمدحسين طباطبايى، تفسير الميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوى همدانى،  
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