
 

 بارزه با آنخرافات و راهکارهای م

 *محمدمهدی مرادیاالسالم والمسلمین حجت

 اشاره

 بیشترین زیرا  است گراییخرافه ،جوامع جدی هایآسیب از یکی

 است مردم مذهبی اعتقادات و عقاید متوجه پرستی،خرافه ضربات

 دین وارد مردم، فریب جهت سودجو و آگاه افراد برخی توسط که

 امـر ایـن به انهناآگاه نیز بعضی و شودمی آنها مذهبی اعتقادات و

 مـورد امـروز، تـا اسـالم ظهـور از نیـز ما اعتقادات زنند.می دامن

 ،مغرضـانه اهـداف بـا افرادی و بوده گراییخرافه و خرافه تهاجم
 ایـن از کنند. وارد اسالمی مذاهب به را یمنحرف عقاید اندکوشیده

 و ماعظــ رســو  ویــژه بــه الهــی، پیــامبران تــاریخ طـو  در رو
 خرافـات بـا مردم، عقاید از پاسداری و صیانت منظور به ائمه

 را آن بـا مبازه هایراه و خرافه کوشدمی نوشتار این کردند. مبارزه
 کند. تبیین

                                                           
 . تاریخ و سیره اهل بیت ۳آموخته سطح دانش *
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 تعریف خرافه الف(

 معنای لغوی خرافه . 1

هـای شـب، سـخنان حکایـتبـه معنـای خرافات )جمع کلمه خرافه( 
توهمـات، حـدی   .آدمـی اسـتند که خوشای ی استبیهوده و پریشان

بعضـی لغویـان خرافـه را بـه  1.چیده شوداز میوه باطل، افسانه و آنچه 
لغتـی  ،انـد  خرافـهگفتـه ی نیـزبعضو  2معنای اسطوره و افسانه دانسته

به معنای زایل شدن عقل اسـت و بـه عقایـد « َخَرف»از ریشه  و عربی
 ،د سیزده نحـس اسـتشود عدگفته میبرای مثا   3شود.گفته می باطل

وجـود عقل و منطق هیچ ارتباطی بین سیزده و نحوست  ،ولی در شرع
واژه خرافات از حدود قرن چهارم، معاد  و ترجمه واژه فارسـِی  ندارد.

  4افسانه محسوب شده است.

 معنای اصطالحی خرافه .2

کـه بـه  یاساسـعبارت است از عقاید باطل و بی ،در اصطالح «خرافه»
هر نوع عقیـده یـا عمـل دینـی  5 ف منطق و واقعیات استخال بر کلی

  6نامعقو ، وحشت غیر منطقی یا ترس از ی  چیز ناشناخته.

                                                           

 «.خرافه»، ذیل 7  ج لغتنامه دهخدا. علی اکبر دهخدا  1

 .۱۴۰۵، ص۱  جفرهنگ فارسیمعین  . محمد 2
3. https://hawzah.net/fa/Seminar/View/90547 

 .6970، ص 1  ج دانشنامه جهان اسالم. بنیاد دائرة المعارف اسالمی  4

 . ۴۸۰ص  اسالم و عقاید و آراء بشری نوری . یحیی 5

 .۳۶ص  جامعه در قبا  خرافات پاکدامن . محمد حسن 6
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 اقسام خرافه  (ب

 . خرافات فردی1

اسـت عقاید واهی شامل پسند دارند و خرافاتی که جنبه فردی و عوام 
زیـان  نـد.هـای خـاص در یـ  جامعـه بـه آن معتقدکه افراد یا اقلیت

افزون بـر  این عقاید واهی،های برخاسته از رهای ناهنجار و نگرانیرفتا
 کند.درگیر میبه طور غیر مستقیم اجتماع آنها را نیز  پرست،افراد خرافه

 .  خرافات اجتماعی و سیاسی2

سیاســی، افکــار موهــوم و عالیــق و  مقصــود از خرافــات اجتمــاعی و
آن معتقد و پایبنـد  ای بهاحساسات غیر منطقی است که اکثریت جامعه

فـدا نیـز جـان و مـا  خـود را  آنها، شوند و گاه برای حفظ و بقایمی
هـای ملـی یـا زیان این گونه پندارها که غالبا  به صورت آرمان کنند.می

 1.شود، عمومی استگر میشبه دینی جلوه

 مبارزه اسالم با خرافات (ج
مبعـوث شـدن ای چنـد صـد سـاله از فاصلهدر اسالم و ظهور قبل از 

مـردم  میـاندر  بسیاری ، خرافاتتا پیامبر اعظم حضرت عیسی
این خرافات به دین مسـیحیت نفـوذ کـرده و آن را نیـز  .وجود داشت

مـردم مانـدگار میـان در  های طوالنیسا و  هایی کرددستخوش انگاره
برخی از آنها بـه سـنت تبـدیل شـد. قـرآن و اهـل ای که  به گونهشد

                                                           
ه راهکارهای مقابله بـا خرافـات از دیـدگا». ر.ک  علی احمد ناصح و اشکان دانش  1

، صـفحه ۱۳۹۳مجله حبل المتین، دوره سوم، شماره هفتم، تابسـتان   «روایات اسالمی
۲۱-۳۸. 
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مقابلـه نمودنـد. خداونـد ها به شدت خرافات و سنتاین ، با بیت
ْنعاٌم َو َحْرٌث ِحْجٌر َل »فرماید  خرافات می أدرباره منش ََ ْطَعُمهـا ٌَ َو قاُلوا هِذِه 

ْنعاٌم َل  ََ َمْت ُظُهوُرها َو  ْنعاٌم ُحرِّ ََ ِه َعلَ کُ ذْ ٌَ ِإَل  َمْن َنشاُء ِبَیْعِمِهْم َو  َهـا یْ ُروَن اْسَم الل 
ن قسـمت از یـو گفتنـد  ا» 1« ْفَتـُروَن ٌَ اُنوا کـِهْم ِبمـا ٌْجییَ ِه َسـْیـَعلَ  اْفِتراءً 

هاسـت، بـراى همـه( ممنـوع ه مخصوص بـتکان و زراعت )یچهارپا
د از آن بخورنـد! ینبا -به گمان آنها -میه ما بخواهکسانی کاست و جز 

شدن بر آنهـا )بـر مـا( حـرام شـده  ه سوارکانی است ینها( چهارپایو )ا
ه )هنگـام ذبـح( نـام خـدا را بـر آن کـانی )بود( یز( چهارپایو )ناست! 
ام، همـه از کـن احیـگفتنـد  ابستند )و میبردند و به خدا دروغ مینمی
 «.دهدفر افتراهاى آنها را میکیزودى )خدا( ه ه اوست( بیناح

« بِـَزْعمِهِمْ »خداوند ریشه این حکـم جـاهلی و سـاختگی مشـرکان را 
همـان گمـان و یـا معنای پنـدار مفسران آن را به که معرفی کرده است 

ی از یهادر قرآن نیـز، نمونـه 2.اند، دانستهرفتاری که با ش  همراه باشد
چنانکه خداوند   نقد و رد و رفتارهاى خرافی عرب جاهلی وجود دارد

ذٌُّ ا ََ ٌ»فرماید  می َما اْلَخْمُر َو اْلَم ٌَها ال  نْ یْ َن آَمُنوا ِإن  ُر َو اْْلَ ِِ ٌٌ ْزَلُم ِرْجـ صاُب َو اْْلَ
ـ مـان یه اکـسـانی کاى » 3 «ْم ُتْفِلُحـونُمـطاِن َفـاْجَتِنُبوُه َلَعل  یْ ِمْن َعَمـِل الش 

د و از ی[، پلییآزماها و ازالم ]نوعی بختد! شراب و قمار و بتیاآورده
برخـی  «.دید تـا رسـتگار شـویـنکطان اسـت، از آنهـا دورى یعمل شـ

بـر  بنـا تـاخواستند  رمکامبر این، از پیزوه حنان غیدر جرمسلمانان 
                                                           

 .۱۳۸انعام  . 1

 .۴۵۵، ص۵  ج تفسیر نمونه  و دیگران مکارم شیرازی. ناصر 2

 .۹۰مائده  . 3
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ند تا بـر آن کن ییتع 1چون ذات أنواطشان درختی همیسنّت جاهلی، برا
و عمـل بـه رسـوم  ارکن یاز اآنها را  . حضرتنندکند و عبادت یگرد آ
فرزنـدش ابـراهیم وقتی  2.ردندکنهی  آلود عرب جاهلی به شدتشرک

آن حضـرت بـاالی منبـر  ،گرفـتیز نخورشید  زمانو هم از دنیا رفت
َن »رفت و فرمود   ْمَس  ِِ ِه  اِت یَ آ ِمْ   َتاِن یَ َو اْلَ َمَر آ الشَّ ْمِرهِ  اِن یَ ْجِر یَ  اللَّ

َ
ـِ  َلـهُ  َلـاِن یُمِط  ِّ

َحد  َو اَل ِلَح  ِلَمْنِت  ِسَفاِن کَ نْ یَ اَل 
َ
خورشید و ماه بـا مـرگ کسـی نمـی» 3 «اِتِه یَ أ

و فرزند من هم به مرگ خودش از دنیـا رفتـه د، او خودش گرفته نگیر
 .«است

د اسالمی یمردم وجود دارد و با عقامیان یکی از خرافاتی که امروزه در 
مالیدن خون قربانی به پـالک ماشـین یـا پیشـانی  خورده است،گره نیز 

است که این امر در اسالم وجود ندارد. اصل قربـانی بـرای تقـرب بـه 
امـا   هـای دینـی اسـتاز سـفارش ،خداوندخداوند و دادن آن در راه 

کـاری خرافـی اسـت.  ،مالیدن خون به شیء خریداری شده و یا نوزاد
َه ُلُحوُمها َو َل ِدماُؤهـا َو لٌَ َلْن » فرماید خداوند می ْقـو ٌَ ْن ِمـناَل الل   ناُلـُه الت 

َرها لَ  ََ ذلِ کَ ْم مُ ِمنْ  َه َعل مَ ْم ِلتُ مُ َسخ  ُروا الل  ـنکُ ما َهدا بِّ ِِ ِر اْلُمْح نـه » 4 «َن یْم َو َبشِّ
                                                           

است که ذات انواط نام درختی »، ذیل واژۀ اموات  نامه دهخدالغتاکبر دهخدا، علی. 1
در روزی معـین دور آن جمـع قریش چـون بـت و معبـودی همـه سـاله جاهلیت در 
را های آورده کردند و قربانآویختند و بر آن طواف میو سالح خود بدان میشدند می

 «کردند.ذبح می
 .67، ص 9  ج بحاراالنوارمحمد باقر مجلسی  . 2
 .208، ص 3  جالکافی . محمد بن یعقوب کلینی 3
، ۱۴  جالمیزان فـی تفسـیر القـرآند محمد حسین طباطبایی  سی . نیز ر.ک ۳۷حج  . 4

 .۳۷۶ص 
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یرسد. آنچـه بـه او مـمیهاى آنها، هرگز به خدا نها و نه خونگوشت
گونه خداوند آنها را مسّخر شـما نیزگارى شماست. ایرسد، تقوا و پره
د یبزرگ بشمر ،رده استکت یه شما را هداکخاطر آنه ساخته تا او را ب
لیت رسم بود که خـون و گوشـت در جاه .«اران راکویکو بشارت ده ن

مالیدند. این تعبیر که خون آنها نیـز شتر قربانی را به در و دیوار کعبه می
)در آن مقطـع  رسد بـا اینکـه خـون قابـل اسـتفاده نیسـتبه خدا نمی

گـاه  اشاره به اعما  زشت اعراب جاهلی است کـه هـر ظاهرا   ،زمانی(
هـا و گـاه بـر در و ر بـتخون آن را بر س ،کردندحیوانی را قربانی می

میل نبودند که در بینیز آگاه  بعضی مسلمانان نا .پاشیدنددیوار کعبه می
آیه فوق ناز  شد و آنها از این رو  .این برنامه خرافی از آنها تبعیت کنند

 .نهی کرداز این کار را 
وقتـی مناطق وجود دارد کـه  برخیسفانه هنوز این رسم جاهلی در أمت

خون آن را بر سـقف و دیـوار  ،کننداى قربانی مین خانهبه خاطر ساخت
حتی در سـاختمان بعضـی مسـاجد نیـز ایـن عمـل   پاشندآن خانه می

دهنـد کـه بایـد انجـام مـی ،خرافی را که مایه آلـودگی مسـجد اسـت
 ،خرافـات ازدیگـر یکـی  1با آن مبارزه کننـد. به شدتمسلمانان بیدار 

عنوان موهومی بـرای  واقع،در اعتقاد  این .شانس و اقبا  استاستناد به 
را فرد نتایج کارها و اعمـا  خـود که است راضی ساختن وجدان خود 

   بـرای مثـا کنـدبه ی  سلسله عوامل نـامرئی و خرافـی مسـتند مـی
بـرای جبـران  ،شودهای ورزشی دچار شکست میقهرمانی که در بازی

                                                           

 .۱۰۹، ص۱۴  جتفسیر نمونه  و دیگران مکارم شیرازی. ناصر 1
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د و ایـن امـر را کناستناد میحریف، بلند شانس و اقبا  به ضعف خود 
خـود شکسـت ی خود را مسبب بخت و بداقبالو تیرهاو پیروزی  سبب

  کند.معرفی می
اسـت کـه موجـب « رمـا »عقیـده بـه  ،از باورهـای غلـطدیگـر یکی 

و مـردم کنند میاز گرفتاران اخاذی که ی شیاد شده هاسودجویی گروه
و نیـز شـان تواننـد در رفـع مشـکالت زندگیمیآنهـا  اندیشـندنیز می

 1آفرینی کنند.جامعه، نقش

 خرافات وارده در تشیع  (د

 نحس بودن برخی ایام .1

رخ  بر خرافات و انحرافاتی که در زمان حیات پیـامبر اعظـمافزون 
  نیز انحرافات رنگی دیگـر بـه خـود گرفـت بیتداد، در زمان اهل

 نهـیدر دوران امامت خود همواره مـردم را از آن  علیامام ه کچنان
جنـگ بـرای  علـیامـام هنگامی که »در روایتی آمده است   کرد.می

اشع  بن قیس بـا شـتاب نـزد حضـرت آمـد و  شد،آماده میخوارج 
یکـی از    زیـراکـنم حرکـت نکنیـدخواهش می !گفت  ای امیرمؤمنان

خویشاوندان من که منّجم اسـت و در تشـخیص سـعد و نحـس ایـام 
دانـد و وجب شکست مـیتخصص دارد، حرکت در چنین روزی را م

خوریـد و کشـته گفته است  اگر امروز حرکت کنید، حتما  شکست می
کـس تـو را تصـدیق کنـد، قـرآن کـریم و  شوید. امام فرمـود  هـرمی

را تکذیب کرده است. سپس آن حضرت فرمان حرکـت داد  پیغمبر
                                                           

1. https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/54129  
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و فرمود  به خدا توکل کنید و حرکت کنید. پس حرکت کردند و پیروز 
فاتحانـه برنگشـته تـا ایـن انـدازه هیچ جنگـی  ازای که گونه به  شدند
   1«.بودند

و جـایگزین آداب اسـالمی  هبرخی خرافات دیگر از دیرباز مرسوم بود
کـه در  االو در شـب او  ربیـع «دق البـاب مسـاجد»مانند  ه است شد

 برخی نقاط هنوز مرسوم است. 

 ری خرافیاعزاد .2

خرافـات و  ،شـیعهرد شده در فرهنگ واهای از دیگر خرافات و بدعت
معظـم  رهبر است. ی حضرت اباعبداّله ربه عزادا های مربوطبدعت

 فرماید  میکید بر این قضیه أانقالب با ت
 و در مجالس عزادارى نشستن، روضه خواندن، گریه کـردن، بـه سـر

هاى عـزادارى بـه راه انـداختن، از سینه زدن و مواکـب عـزا و دسـته

 ، پـرعواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبـر امورى است که

کند و بسیار خـوب اسـت. در مقابـل، برخـی کارهـا هـم یجوش م

 2گرداند.هست که پرداختن به آنها، کسانی را از دین برمی

، ها در مجــالس عــزاداری امــام حســینتــرین آســیباز جملــه مهم
الت رساندن به بدن در خال  عـزاداری اسـت و از بـدترین حـاآسیب
 . زنی استرسانی به بدن، قمهآسیب
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 های مبارزه با خرافات راه (هـ

 توکل .1

الزم به ذکر است این راهکارها به صورت کلی و بنیادین اسـت و مـی
توان با شناخت اصو  آن، در صورت بروز خرافه و یا بـدعتی جدیـد، 

 با آنها مقابله نمود. 
انحرافاتی کـه در دیـن پدیـد و و خرافات  هاهای مقابله با بدعتنمونه
از   هسـتند بیـتو مرجع اصلی آن قرآن کریم و اهـل أملج ،آیدمی

امور را بـه  نمود وبه خدا توکل باید  ،ه با خرافاتهاین رو هنگام مواج
بِ »فرماید  می   چنانکه خودسپرداو  ِْ ْوا َفُقْل َح ـُه َل ِإلـَه ِإَل  ُهـَو  َ  َفِإْن َتَول  الل 
اگر آنها )از حق( روى بگردانند، )نگـران مبـاش!( بگـو  » 1 «ْلُت ک  َو ِه تَ یْ َعلَ 

ل کّـسـت بـر او تویچ معبـودى جـز او نیند هـکت مییفاکخداوند مرا 
در رابطه با مقابله با ترس خدعه و نیرنگ فرمود   امام صادق «.ردمک
گویـد  ترسد اما نمیکنم از کسی که از مکر و خدعه میمن تعجب می»

ُض  َان 
ُ
ْمِر  أ

َ
َل   أ ِه  ِِ نَّ  اللَّ هَ  ِِ ِص  اللَّ اْلِلبادِ یَّ ِّ  2.«ٌر 

 عالمان دینی هرجوع ب .2

دومین راه مبارزه با خرافات، رجوع به علمای دیـن و وجـوب انتشـار 
زیرا وجوب مبارزه   منابع اصیل دین توسط مبلغین و علمای دین است

ظـایف مبلغـین اسـالم از و ،با خرافات و نترسیدن در راه مقابلـه بـا آن
معاذ بـن جبـل را بـه  پیامبر اعظم وقتیاست. در روایتی آمده است 

                                                           
 .129. توبه  1
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ای معاذ! آثار جاهلیت و افکار »یمن اعزام نمود، به او چنین دستور داد  
کوچ  و بزرگ سنن اسـالم  .و عقاید خرافی را از میان مردم نابود کن

چنـین در مهـ 1.«را که همان دعوت به تفکر و تعقل اسـت، احیـا کـن
پیرامـون مبـارزه بـا  به نقل از پیامبر اعظـم حدیثی از امام صادق

 د انحرافی فرمود  یعقا
بار حفظ این دین را در هر قرن، مردمان عـادلی بـر دوش دارنـد کـه 

هـای سـاخته کاران و برهای گزافاندیشان و تحریفهای باطلتأویل

گونـه کـه کـوره، پلیـدی و همان  کنندنادانان را از آن دور و نابود می

  2.کندناخالصی آهن را از آن دور می

کید بر اینکه باید بر مباح  اصـیل أمعظم انقالب در این رابطه با ت رهبر
   ه استفرمود ،د خرافی شویمیو مانع ورود عقاپافشاری کنیم دینی 

ما اهل منطق و استداللیم. شما ببینید درباره مباح  مربوط بـه شـیعه، 

هـاى مرحـوم اى نوشـته شـده اسـت! کتـاباستداللِی قوىچه کتب 

پـا  تـا امینی در زمـان مـا، سـر مرحوم عالّمه الغدیرِ الّدین و نیز شرف

آرمه و مستحکم است. تشـیّع ایـن اسـت یـا مطالـب و استدال ، بتون

« ء بالخرافـهشـی اشـبه»بلکـه   موضوعاتی که نه فقط استدال  نـدارد

کنند ! این خطر بزرگی است که در عـالم میاست ! چرا اینها را وارد 

 3.دین و معارف دینی، مرزداران عقیده باید متوّجهش باشند
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 کتاب و سنت .3
اسـتناد بـه ، د خرافی وجود داردیدیگری که برای رهایی از عقا کارراه

  چنانکـه خداونـد نیـز است بیتقرآن کریم و روایات و سیره اهل
َها ال  »فرموده است   ٌُّ ََ ا  ْمـِر ٌَ وِلـ  اْْلَ َُ ُسـوَل َو ِطیُعـوا الر  ََ َه َو ِطیُعوا الل  ََ ِذٌَن آََمُنوا 

ُسوِل  ِه َوالر  وُه ِإَل  الل  اى کسانی که ایمـان » 1 «ِمْنُمْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِف  َشْ ٍء َفُردُّ
از خدا اطاعت کنید و از رسـو  و اولـواالمر خـویش فرمـان  !ایدآورده
اگـر ـ بـه خـدا و روز قیامـت  ،مرى اختالف کردیدو چون در ا ،برید

شـهید مطهـری بـه نقـل از  .«ایمان دارید ـ به خدا و پیامبر رجوع کنید
چـه بـه او  کس عادت کرده بدون دلیل، هـر هر»گوید  ابوعلی سینا می

تـوان نـام از فطرت انسانیت خارج شده، نمـی  شود، قبو  کندگفته می
 2.«انسان را بر او نهاد

 واقعیـات از صتشـخی دینـی، هایآموزه اطاعت از هایاز عرصهیکی 
 غیر واقعیات است که اسالم بدان سفارش نموده است.

 خردورزی . 4
بیشـتر  گیـری از خـرد اسـت.بهـره ،های مبارزه با خرافـاتیکی از راه

انسان خردگرا مـی است.عدم درست اندیشدن ناشی از ها گراییخرافه
 آیـات و از ایـن رو در  رافـات تشـخیص دهـدتواند واقعیات را از خ

از عقـل بـه عنـوان پیـامبر  و ،ها به خردورزی سـفارشانسان ،روایات
ُه ِلْلِلَباِد َهـ»فرمود   خدارسو  باطنی یاد شده است. ْاَضـَو یْ َما َقَسَم اللَّ

َ
ئًا أ

خداونـد چیـزی را بهتـر از عقـل، میـان بنـدگان خـویش » 3 «ِمَ  اْلَلْ ِو 
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 . «ه استقسمت نکرد
در مراسـم  ویژه، بـهبا توجه به این موضوع که خرافات وارده در دیـن

ت گرفته از أو نش، با هم متفاوت مذهبی در مناطق مختلف کشور بعضا  
به عنـوان وارثـان  مبلغان و عالمان  آداب و رسوم غلط گذشتگان است

ا در هخرافات و بـدعتزبانی روشن و رفتاری پسندیده، با  با بایدانبیا، 
تـا جـذب قلـوب شـود و جهت روشنگری اذهان مردم مبـارزه کننـد 

 خرافات از بین برود. 


