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 چكیده

 يتحوالت ن،يبخش د تيو استفاده از عنصر هو انيرانيا يمل تيهو تيو با تقو ادندد ليمتمركز تشک يدولت رانيفترت در ا ۀپس از دور انيصفو

در شترو  كتار بتود كته      هياقدام حکومتت صتفو   نيتر مهم ،هيامام عيكردن مذهب تش يرسم. ايجاد كردنددر ساختار حکومت و جامعه  ياساس

 نيت و همتراه ا  نتد كرد دايت پ يو متذهب  ينيد ۀها جنب از ارزش ياريبس جه،يدرنت. شد رانيا ۀجامع يها و هنجارها در ارزش ياساس لموجب تحو

 ۀنت يدر زم ييآن، تتا جتا   ينت يد يهتا   بتا توجته بته جنبته     هيحکومت صفو بينانۀ جهانساختار . افتيرواج  زينادرست ن يباورها يتحوالت، برخ

 ئيايت و پا يموجتب مانتدگار   ،هيصفو ۀبا دور امروز رانيا يفرهنگ نزديکي. شد عيتش يدر مبان ايجاد سستيموجب  هرفت ك شيپ ييگرا خرافه

جستجو كترد كته بته     هيصفو ۀموجود را در دور يها خرافه يبرخ ۀشير ديبا جهيدرنت ؛است شدهها   از آداب و رسوم، اعتقادات و سنت ياريبس

استتقرايي،   يمحتتوا  ليت تحلبتا استتفاده از روش   پتووهش   نيت بودن موضو ، ا يخيبا توجه به تار. كرده است دايمختلف تا امروز ادامه پ ليدال

 ،نخبگتان و دربتار   انيت م يخرافت  ينفتو  باورهتا   نتد نشان داد پووهش نيا جينتا. شده استانجام  يقيتطب -ي خيتار ۀويو به ش يفيصورت ك به

 يباورهتا  ۀليوست  هبت  ياعتقتادات خرافت   هيو توج نياز د يعوامل، برداشت سطح نيكنار ا رد. شده استخرافات در سطح جامعه  و يموجب ش

 .را فراهم كرد هيسقوط حکومت صفو ۀنيضمنِ گسترش خرافات، زم ،ينيد

 فرهنگ، صفويه، خرافات، تشيع، مرشدشاه: یکلید یها واژه
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 لهأمقدمه و بیان مس

 گاهي. اند فرهنگ مهم اجزاي از رسوم و آداب و اعتقادات باورها،

 پيتدا  غيرعقالنتي  و غيرمنطقتي  جنبۀ اعتقادات و باورها اين اوقات

. شتوند  متي  ناميتده  «خرافتات » اعتقادات و باورها اينگونه. كنند مي

 كتته استتت شتتده ارائتته خرافتتات از متعتتددي تعتتاريف تتتاكنون

 هر در خرافات. است مختلف هاي فرهنگ در آن تنو  دهندۀ نشان

 و هنجارهتتا هتتا، ارزش و جامعتته آن فرهنتتگ براستتا  اي جامعتته

ماننتد   خرافتات  بعضتي  البتته  استت؛  متغيتر  رايج در آن، اعتقادات

 .اند مشترک جوامع سيزده در عدد بودن  نحس

 جامعته  در موجود نظام ترين اصلي در نقش فرهنگ گاهي

 پويتائي،  هتايي  فرهنتگ  چنتين  در شتود؛  متي  به ايستايي مبتتال 

 بازدارندگي نوعي آن در همواره و ندارد جايي ابدا  و فناوري

 استت؛  خرافتات  فرهنگتي،  ايستايي موارد از يکي. دارد وجود

البته خرافات ممکن است عامل تحتول و تغييتر فرهنگتي هتم     

. غييتر و تحتول، رويکتردي واپستگرايانه دارد    بشود ولي اين ت

كشتف   يا عصر مقبول معارف با متعارض كنش يا باور خرافه،

 امور با محسو  امور يا ماورائي امور با محسو  وقايع علت

 استت كته وقتتي بته      هنتي  عنصري خرافه،. است نامحسو 

 هتم  جتادو  شتود؛  ناميده مي جادو شود، مي تبديل بيروني رفتار

 مقتوالت  بته  زدن چنتگ  بتا  محسو  مشکل حل براي رفتاري

ازجملته   مختلفي دارد؛ هاي جنبه خرافات. ماوراي طبيعي است

 بتتراي درمتتان مختلتتف هتتاي مثتتل راه فرهنگتتي هتتاي  جنبتته

 پتذيرش  بته  مثل عتادت  ديني هاي جنبه ناشناخته، هاي بيماري

زاده،  قلتي ) غلط باورهاي مثل فردي هاي جنبه و ماوراي طبيعت

7933 :751-759). 

جوامع ديني با وجود كاركردهاي مثبت فراواني كه دارنتد،  

شدنشتان،   شتدن و ابتزاري   يا قشري  ها فهمي سبب كج معموالً به

كننتد؛   بستري مناسب براي ايجاد يا رشد خرافتات فتراهم متي   

 تمتدن  و فرهنتگ  كتانوني  عنصتر  تتوان متذهب را   بنابراين مي

 فرهنتگ،  و متذهب  ميان دربارۀ رابطۀ بحث در اليوت. دانست

 اول اصتل  :استت  كترده  مطترح  زير شرح به را عمده اصل دو

 و هستتيم  متذهبي  ملتتي  ما اينکه و اند مذهبي ملل همۀ اينکه»

 اصل. «است مردود نظري هستند، مذهب بدون ديگر ي ها ملت

 از فرهنتگ  و استت  فرهنتگ  ديدگاه يک از مذهب»اينکه  دوم

 هتانتينگتون  نظتر  از. «استت  غلتط  استت،  مذهب ديگر ديدگاه

 داون كريستتفر  قول به و «است تمدني هر عمدۀ ويوگي دين»

 بنتا  آن بتر  بتزرگ  ي هتا  تمدن كه است اي شالوده بزرگ اديان»

 .(11: 7921آزادارمکي، ) «اند شده

 ايتران  در صتفويه  عصتر  بته  ورود آستانۀ در مذهب عنصر

 .را نداشتتت ايرانيتتان عمتتوم نظتتر وحتتدت و همگنتتي هتتم،

 يتي  هتا  بختش  و حنفتي  متذهب  ايتران،  سرزمين از يي ها بخش

 در عتالوه  بته . بودنتد  شيعه نيز سوم يک حدود. داشتند شافعي

 دار ميتدان  متصتوفه،  ي ها فرقه و دراويش ايران، از يي ها قسمت

 و ملتت  يک گيري شکل براي اساسي عنصر دو ايرانيان .بودند

 و متمركتز  فراگيتر،  حکتومتي  نخستت  را نداشتند؛ ملي هويت

 .ايتتتران سراستتتر در متتتذهبي وحتتتدت ديگتتتري و مستتتتقل

 هديته  ايران به همزمان را عنصر دو اين صفويان كارآمدن روي

 :داشتت  قترار  بنيتاد  دو بتر  صتفويه  سلسلۀ تأسيس شالودۀ .داد

 داشتت؛  تکيته  بنيتاد اول  بتر  بيشتر اسماعيل شاه. ايران و شيعه

: 7921گتودرزي،  )بودند  مذهب سني زمان آن در ايران بيشتر زيرا

ي  هتا  حمايت از تشيع درست همان راهي بود كته تتوده  . (141

مردم را جذب كرد و تا حدود زيادي سبب شتد صتفويان بته    

 ؛(41: 7921 ،يديت نو) عنوان امکتاني واقعتي بينديشتند    پيروزي به

البته منظور از ايران، ايجاد وحدت سياسي در ايران و برچيتدن  

با گذشتت  . تحقق وحدت ارضي استي محلي براي  ها قدرت

گيتتري ستتاختارهاي دينتتي و تثبيتتت حکومتتت  زمتتان و شتتکل

ي دين، از بين رفتند و براسا  منافع  ها صفويان، بعضي ارزش

ي جديد  ها حکومت و با استفاده از جهل و ناداني مردم، ارزش

و متناقض با دستورات ديني به وجود آمدند؛ تا جايي كه شتاه،  

شدن در راه او شتهادت   كرد و كشته تعيين ميحالل و حرام را 

اي استفاده كرد كه شاه  صفويه از سنت ديرينه. شد محسوب مي

 فتوران، )داند  مي ]با فره ايزدي[را پدر مردم و موجودي مقد  

دادن اعتقتاد ختود بته     درنتيجه مردم نيز براي نشتان (. 12: 7934

چترا   و ونچت  كردند و اوامر شاه را بتي  اي درنگ نمي شاه، لحظه
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ويتوه در   شاهان صفوي قتدرت عظيمتي بته   . كردند اطاعت مي

متتي،  )گيري دربارۀ مرگ و زندگي اطرافيانشان داشتتند   تصميم

هنگتام اقامتتت شتتاه  »: قزوينتتي آورده استتت منشتي (. 149: 7939

اسماعيل در مراغه كه منار بلندي در آن بود، ايلچي بايزيد دوم 

ي آنکه بته ايلچتي نشتان    شاه اسماعيل برا. به حضور او رسيد

دهد مريدانش تتا چته حتد مشتتان جانفشتاني در راه اجتراي       

هتركس پادشتاه   : دستورات او هستند، دستور داد منتادي كننتد  

العتين صتد    طرفته . خود را دوست دارد، از منار خود را بيندازد

ايلچتي  . دادنتد  كس خود را انداخته و نوبت به يکتديگر نمتي  

 «اه از ايتتن درگذشتتتبرخاستتت و شتتفاعت كتترد تتتا پادشتت  

اعتالم متذهب رستمي كته در آغتاز،      . (775: 7912قزويني،  منشي)

شتدن   آمد، با چيتره  قوتي براي نظام حکومتي ايران به شمار مي

: 7921 طباطبايي،)ضعف بر اركان آن به ضعفي جدي تبديل شد 

در يک بيان كلي، كتاركرد ديتن در ايتن دوره هتم ماننتد      (. 91

گذشتتتته و حتتتال، بتتته نتتتوعي بستتتياري ديگتتتر از جوامتتتع 

 .بخشيدن به اقدامات و اعمال حکومت است مشروعيت

 دورۀ انتختاب  و موضتو   ايتن  دربتارۀ  پووهش دليل انجام

 مذهبي و ديني اعتقادات با خرافات تلفيق كشف علت صفويه،

 ابتتداي  در اماميته  تشتيع  مذهب شدن رسمي به توجه با. است

 ادامتۀ  در خرافتي  باورهاي و گرايي خرافه گسترش و دوره اين

 تتترويج منشتتأ ديتتن كتته آمتتد وجتتود بتته ستتون ن ايتتن كتتار،

بته تعقتل و    استالم،  ديتن  در كته  حالي در است؛ گرايي خرافه

 ايتن  در. است شده بسيار توصيه روايات و انديشيدن در قرآن

 دورۀ اجتمتاعي  ستاختار  مطالعتۀ  بتا  استت  شده سعي پووهش

شناستايي   خرافتات  تترويج  بتر  متؤرر  فرهنگي عوامل صفويه،

 نظتر  بته  تتاريخي  صترفاً  كته  موضتو   بترخالف  تاهر  . شوند

 و خرافتات  ايتن  يتابي  پس از ريشه است آن بر سعي رسد، مي

جامعه،  دين، منظر آنها از نبودن پذيرفتني و نداشتن بيان قطعيت

 .شوند امروزي زدوده جامعۀ سطح از تفکر، و تعقل

 

 خرافاتدربارۀ  ینظر یكردهایرو

 استتراتويک  مطالعتات  پووهشکدۀ بندي الگوي تقسيمبراسا  

مفهتوم   يکستان از  تعريفتي  نظتام،  مصتلحت  تشخيص مجمع

مطترح   آن دربتارۀ  تعتاريف مختلفتي   بلکه ندارد وجود خرافه

 ارائته  اينگونته  انتدكي اغمتاض ايتن تعتاريف     بتا . شده استت 

 :شوند مي

 خرافتته عصتتري، عقالنيتتت و عرفتتي فهتتم بتتا مطتتابق -7

 و نباشتد  ستازگار  زمانه و دوره عقالنيت با كه است باورهايي

 .بپندارد خرافه را آن عرفي فهم

 متتن  بتا  كته  اند  باورهايي خرافات، ديني، فهم با مطابق -1

 و مؤمنتان  جمتع  و نباشد سازگار دين، از مؤمنان تفسير و دين

 .كنند تلقي خرافه را آن معتقدان،

شتيوۀ   با كه اند باورهايي خرافات، علمي، فهم با مطابق -9

كننتد   تلقتي  خرافته  را آن عالمان جمع و نباشند سازگار علمي

 (.73-11: 7921اميري،   صالحي)

 و باورهتا  سلستلۀ »: استت از  عبتارت  خرافات طور كلي به

 اقشتاري   هتن  در خاص موضو  يک حول گرفته شکل عقايد

 بتر ايتن  . ندارنتد  موضتو   بته  نستبت  كافي دانش[ عمدتاً] كه

 دربتارۀ  انستان  ناآگتاهي  و جهتل  از ناشي بيشتر خرافه اسا ،

 و عينتي  اربتات  قابليتت  و ستت  ها پديده علّي روابط و پيوندها

 يخرافات جزئ(. 714: 7922مقدم،  عسکري و فروغي) «ندارد علمي

 ،فلستفه  ي ها در حوزه يعيوس اتيادب است كه از فرهنگ عامه

بته ختود    يعلوم اجتماع ي ها حوزه ريو ساي شناس جامعه دين،

 بررستي از آن  يتي  ها جنبه حوزه،و در هر است اختصاص داده 

قستمت بته    نيت در ا. اند مشترک يكه البته در موارداست شده 

 :دشو ياشاره م  ها دگاهيد نياز ا يبخش

 

 فلسفی رویكرد( الف

 جهتان  فهتم  بتراي  تالشي :شود اينگونه نيز تعريف مي خرافه

 و علتم  بتا  خرافتات  تعريتف  اين در ناقص؛ و سطحي هرچند

 فلستفه  و علم اشتراک نقطۀ. دارد زيادي شباهت فلسفه ويوه به

 چنانکته  امتا  استت؛   هني مفاهيم با سروكارداشتن خرافات، و

 ي هتا  واقعيت به بدون توجه اگر  هن :است شده يادآور كانت

 براستا   تنهتا  و مشاهده و تجربه هرگونه از پرهيز با و جهان
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 بته  و شتود  متي  خطا گرفتار تفسير كند،را  جهان  هني، مفاهيم

 به رسد؛ مي خيالي و موهوم تأليفي قضاياي به و رود مي بيراهه

 باشتد؛  خودكامه اي گونه به قادر است انسان  هن ديگر عبارت

 نيتز  خطتايش  آشکارشدن از و بسازد نادرست ي ها گزاره يعني

 بنتابراين  ناپذيرنتد؛  ابطتال  يش ها گزاره زيرا. باشد نداشته ترسي

 جنبتۀ  نيتز  فلستفي  باورهتاي  بخشتي از  كته  دارد امکان بسيار

 درستت  فهتم  جتز  فلستفي  تفکر و فلسفه. باشند داشته خرافي

 و درستت  باورهتاي  كنتد  سعي متي  فلسفه. ندارد هدفي جهان،

نهاد ختود   در فلسفه بنابراين. بازشناسد يکديگر از را نادرست

 عناصري جهان فلسفي تفکرات در اما خرافه است؛ ضد چيزي

 بتراي  باشتند؛  خرافتات  رواج ساز زمينه ممکن است كه هست

 بته  توانتايي نتدارد   انساني هيچ نسبيت و شک مفاهيم در مثال

 و رشتد  بتراي  را زمينته  تفکتر  اين. يابد دست مطمئن معرفت

 ارتبتاط  دانستتن  نستبي  با نيز نسبيت. كند مي آماده خرافه رواج

 .كاهتد  متي  انستان  علتم  و عقل اعتبار و ارج از جهان، با انسان

 را هتركس  درک و كنتد  متي  انکار را جهان واقعيت عمالً يعني

نيستت   معلوم واقعيت اما داند؛ به خود او مي مخصوص چيزي

 (.93: 7939 يثربي،)

 

 یاجتماع كردیرو( ب

آنچه را در جامعه وجود دارد و در  ۀهم شناسان عموماً جامعه

 عنتتوان بتته رد،يتتگ يقتترار متت يشتتناخت مطالعتتات جامعتته ۀحتتوز

از . كننتد   يم يتلق يجمع يزندگ ۀو ساخت ياجتماع ي ها دهيپد

 کترد يدر رو. انتد  محصول اجتمتا   يجمع ي ها دهينظر، پد نيا

 ،ياجتمتتاع ي هتتا تيتتو واقع  هتتا دهيتتپد ۀهمتت ،يشتتناخت جامعتته

ستتطح قتترار  کيتتكتتم هنگتتام مطالعتته و پتتووهش، در  دستتت

،  هتا  دهيت نستبت بته پد   ش،يشتاپ يكنند پ يم يآنان سع. رنديگ يم

چتون مطلتوب،    ييهتا  و از برچستب  کننتد ن يارزشت  يريسوگ

تحليتل   .(35: 7931 ،يعت يرب)كننتد   زيت نامطلوب، خوب و بد پره

جتاي  فکتري اصتلي    گتروه  سته شناسان از خرافات در  جامعه

فرهنگ شتامل باورهتا،    ۀگروهي معتقدند مجموع -7: گيرد مي

، هنجارها، ستلوک رفتتاري،    ها اعتقادات، آداب و رسوم، ارزش

استت و آنچته خرافتات و     فنتاوري هنرها، فنون، ابزار، ابنيه و 

 انتد  ، جزئي از فرهنگ هر جامعته شوند ناميده ميباورهاي غلط 

ي  هتا  و اين برچسب توسط ما بته اعتقتادات، باورهتا و ارزش   

بنابراين چيزي به نام خرافات و باورهاي  ؛شود يديگران زده م

غلط در ايتن عتالم، واقعيتت نتدارد؛ بلکته آنچته وجتود دارد        

و هنجارهتاي يتک جامعته، يتک       هتا  باورهتا، ارزش  ۀمجموعت 

، هنجارها،  ها ارزشفرهنگ، قوم يا يک گروه است كه چون با 

نيست، عنوان خرافه بر آن نهاده هماهنگ باورها و اعتقادات ما 

 نمشتي فکتري جتز    خطاين تفکر كه به لحاظ  پيروان. شود يم

بردن به داليتل،   ، به دنبال پياند مکاتب تفهمي و پديدارشناسي

و هتر   انتد  ي اجتمتاعي  ها پديده مدنوجودآ به يو معان  ها انگيزه

نمود  هني، ارزش و بتاوري را داراي معنتي، هتدف و قصتد     

 ۀنگيتز دانند كته فهتم آن جتز بتا شتناخت درون و ا      معيني مي

 .پذير نيست كنشگران امکان

نظران ديدگاه دوم معتقدنتد در هتر فرهنتگ و     صاحب -1

، باورها، آداب و رستوم درستت و    ها اي، در بطن ارزش جامعه

و  ستتتتآداب و رستتتوم نادر و ، باورهتتتا هتتتا ارزش ،منطقتتي 

شنا  شتناخت ايتن    جامعه ۀغيرمنطقي نيز وجود دارد و و يف

به  اين دسته. ستبردن آنها ازبين يبراراه حل  ۀمجموعه و ارائ

گترا و تتا حتدودي     گترا، قتانون   علتت  ،مشي فکتري  خطلحاظ 

و در تحليتل مستائل و فرهنتگ جامعته بته       هستندگرا  طبيعت

شناستي   روش درعمتل   ۀدنبال علت هستند و به داليل و انگيز

 سته  بشتر   هتن »: استت  معتقتد  كنت آگوست. توجهي ندارند

 بته  را نمودهتا  اول، مرحلتۀ  در. استت  داشتته  تکتاملي  مرحلۀ

 دهتد كته   متي  نستبت  ختود  با قيا  قابل نيروهاي و موجودات

  هن دوم، مرحلۀ در. است شده شناخته حسي مرحلۀ عنوان به

 و شتود  مي متوسل طبيعت چون مجرد ي ها موجوديت به انسان

 علتل  كشتف  از كنتد و  مي مشاهده را نمودها فقط سوم مرحلۀ

 و اول مرحلتۀ  در. (21: 7937افشتاني،  )« پوشد مي چشم  ها پديده

 بنابراين نرسيده است؛ عقالني تفکر مرحلۀ به هنوز انسان دوم،

بته   بنتا  درواقتع، . اوستت  زنتدگي  جتزن  خرافتات  و موهومات

  هنتي  رشتد  مراحتل  از يکتي  خرافته  كنت، اعتقادات آگوست
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 ازنظر اند، شده واقع تفکر از مرحله كه در اين جوامعي است و

 (.21: 7937افشاني، )اند  عقالني جوامع از تر پايين بلوغ سطح

 درک بتراي  كه كنند مي ادعا چنين شناسان، جامعه بيشتر -9

در پيش  طرفانه بي موضعي بايد  ها پديده عيني و عميق صحيح،

 ي هتا  گيتري  جهتت  و  هتا  ستوگيري  شناخت، از روند تا گرفت

 معيتار  رويکترد، گتويي   ايتن  در درواقع .تأرير نگيرد پووهشگر

 در .وجود نتدارد  آنها شناخت و  ها پديده سنجش براي پيشيني

 صدن و بررسي اجتماعي ي ها پديده دربارۀ ديدگاه، داوري اين

 انتد  ستطح  يک در  ها پديده همۀ زيرا است؛ آنها، منتفي كذب و

 غيرخرافته  از خرافته  مثل يي ها پديده جداسازي براي ابزاري و

 كته  انتد  اجتمتاعي  يتي  ها واقعيت  ها پديده اين. نيست دست در

 ي هتا  قضاوت آنها دربارۀ نبايد و شناخت را آنها توان مي صرفاً

 شناستي  روش در رويکتردي  چنتين  كلتي  نتيجتۀ  .كترد  ارزشي

 نستبت  ستوگيري  و قضاوت اوالً كه است اين شناختي، جامعه

رانيتاً   .شتود  متي  حذف اجتماعي واقعيت يک عنوان به خرافه به

 در جامعتۀ  در كه كند معلوم تواند مي تنها اجتماعي، پووهشگر

 اعتقادات كدام و خرافه را باورهايي چه مردم پووهش، معرض

 ي هتا  پديتده  عينتي  شتناخت  دوركتيم . پندارند مي غيرخرافه را

 كته  همتان گونته   .دانتد  متي  ارزش داوري از فارغ را اجتماعي

 بتا  اجتمتاعي،  هاي واقعيت تفهيمي درک طرح با نيز وبر ماكس

 را پووهشتگر  نقتش  ، هتا  پتووهش  در همدالنته  انتخاب شتيوۀ 

آن  مردم كه است آن خرافه حالت، اين در .است كرده رنگ كم

 (.32: 7931ربيعي، )دانند  مي خرافه را

 

 رویكرد دینی (ج

 با ابتدا در دين. اند به هم پيوسته جادوگري و دين معتقدند برخي

 استت  آبشتخوري  جتادو . كند مي كمک خسته انسان به جادوگري

در . انتد  آمتده  پديتد  آن در همزمتان  طتور  به علم هم و دين هم كه

 دارنتد؛  قترار  علم و دين مقابل در خرافات و جادو تعاليم اسالمي

-13: 7937افشتاني،  ) استت  دانتش  و دين از انحراف خرافات، يعني

 يکتديگر  بتا  مقوله دو اين همبستگي و خرافات و دين ارتباط(. 12

 صتاحب  كته  حکتومتي  هتر  كه شد تقويت و گرفت شکل زماني

 از نتوعي  بته  ختود  اشتتباهات  و كارها توجيه براي شد، مي قدرت

 و  اديتان  در خرافتات  كلتي،  طتور  بته . آورد متي  ميان به سخن دين

 آن بته  خرافتات  متوليان. آيند مي وجود به فريبي عوام براي مذاهب

 بعضي با را خرافي اعمال و افکار آن يعني پوشانند؛ مي ديني لبا 

 در گرايي خرافه ترتيب اين به. كنند مي مخلوط و همراه  ها دعاگونه

 .شود محدود نمي خاصي آيين و دين به و دارد وجود اديان همۀ

  امکتان   باشتد،  تتر  طوالني الهي رسوالن فترت دوران هرچه

 از هتايي  برهته  در كته  آنجتا  تتا  .آيد مي فراهم آلودگي بيشتري

 و را دوبتاره ارزيتابي   مواريتث  ايتن   بيشتر خدا پيامبران تاريخ،

 اجتماعي مفاهيم  اسالم  از قبل دورۀ  در. كردند مي ديني اصالح

 و منطق از  دور  را آنها اسالم كه جايگاه وااليي داشتند بسياري،

مستير معنارستاني آنهتا را     گرفتت   تصميم و دانست سليم فهم

 (.27: 7925پووهنده، )كند  دهد يا تصحيح تغيير

 عقالنيتت  كرد مي تالش( ص)اكرم  پيامبر اسالم، تاريخ در

 سياستي  فرهنتگ  و دهتد  قترار  عمتل  محتور  را رشد بر مبتني

 فرهنتگ  آن جاي به و ببرد بين از را درمانده و واپسگرا جامعۀ

 پيامبر دوران اسالمي جامعۀ. آورد ارمغان به را راستين و جديد

. بتود  رشتد  بر مبتني عقالنيت شدن پياده بارز نمونۀ( ص)اكرم 

 و فرهنتگ  پاكستازي  بتراي  بعثتت  بتدو  از( ص) اكترم  رسول

 شرو  را جدي اي مبارزه خرافات، و اوهام از ديني ي ها انديشه

 بتاالبردن  اول، :گرفتت  انجتام  شکل دو به مبارزات اين. كردند

 و كننتد  فکتر  درستت  بتواننتد  تتا  مردم فکري معلومات سطح

 751 آيتۀ  در. دهنتد  تشتخيص  حقيقت از را خرافه و بينديشند

 وَ»: آمتده استت   ،(ص)پيامبر  رسالت دربارۀ بيان اعراف سوره

 احکتام  و: عَلَتيهِم  كَانَتت  الَتِتي  األَغتالَلَ  وَ إِصترَهُم  عَنهُم يَضَعُ

 از انتد،  نهتاده  خود گردن به زنجير چون كه را مشتقي و پررنج

 خلتتق بتتراي فطتترت موافتتق و آستتان ديتتن و دارد برمتتي آنتتان

 بته  و است كردن محبو  و نگهداري معني به «اصر». «آورد مي

 يکتي  .دارد بتازمي  فعاليت از را انسان كه گويند سنگيني مي كار

تعقتل   كه بود خرافات جاهلي عرب در «اصر» بارز مصاديق از

اكترم   رستول . كترد  مي بيشتر را آنها فکري جمود را محدود و

 و خرافتات  بتا  مبارزه را اسالم تبليغي ي ها برنامه از يکي( ص)

 مبارزه در اسالم پيغمبر عملي راه دوم،. كرد تعيين پرستي اوهام

 اي خرافته  كه موقعيتي هر در (ص)خدا  رسول. بود خرافات با
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 عمتل  وارد بلکته  گذشتت  نمتي  آن كنتار  كرد، از مي مشاهده را

 (.17: 7937افشاني، )بردارد  ميان از را پرستي خرافه تا شد مي

 

 پژوهشپیشینۀ 

 بته  شتناختي  جامعه نگاهي»عنوان  با اي مقاله در( 7929) زاده قلي

 - توصتيفي  مطالعتۀ  روش با كه «صفوي عصر در زنان موقعيت

 حملتۀ  از بعتد  كه است رسيده نتيجه اين به شده، انجام تاريخي

 دستتخوش  ايتران  در زنتان  وضتعيت  صتفويه  زمتان  در و مغول

 قتانوني،  حقتون  از دوره ايتن  در زنان. است بوده كمتري تحول

 پووهش اين نتايج. بودند محروم مالکيت و رروت فردي، آزادي

 ادامته  هنوز دوره در آن جنسيتي ي ها دهند برخي كليشه نشان مي

 .كرده است مي محدود را زنان پيشرفت و داشته

 و تبيتين » عنتوان  بتا ( 7921)همکتاران   و قاسمي پووهش

 شناستايي  هتدف  بتا  «خرافات به گرايش شناختي جامعه تحليل

 ايتالم  و اهتواز  اصفهان، شهرهاي در خرافات به گرايش ميزان

 مختلتف  متغيرهتاي  رابطتۀ  در اين پتووهش . انجام شده است

 نتوگرايي،  تقديرگرايي، دينداري، سن، تحصيالت، ميزان مانند

 اجتمتاعي  -اقتصادي  پايگاه و جمعي ارتباط وسايل از استفاده

 نشتان   هتا  يافتته . خرافات بررسي شده است به گرايش ميزان با

 و ايتالم  از كمتتر  اصفهان در خرافات به گرايش ميانگين دادند

 بته  گترايش  ميتانگين  همچنتين . استت  اهواز از كمتر ايالم در

 مجرد افراد بين كه حالي در. است مردان از بيش زنان خرافات

 ديگتر  از. نتدارد  وجتود  داري معني تفاوت نظر اين از متأهل و

 ي هتا  متغيتر  رابطتۀ  بودن مستقيم و دار پووهش، معني اين نتايج

 ضتمن . استت  خرافتات  بته  گترايش  با دينداري و تقديرگرايي

 ارتبتاط  وستايل  از استتفاده  تحصتيالت،  ي ها متغير رابطۀ  نکهيا 

 بته  گترايش  بتا  اجتمتاعي  تت  اقتصادي پايگاه نوگرايي، جمعي،

 .است بوده دار معني و معکو  خرافات،

 يخرافات و برخ»با عنوان در پووهشي ( 7922) يشاهنوش

، خرافتات و انتوا  آن   فيت پتس از تعر  «آن ي هتا  نهيعلل و زم

 را بررستي كترده  آن  يشتناخت  و جامعته  يشناخت روان ي ها جنبه

 دهنتد  نشان مي نهيزم نيدر ا يدانيحاصل از كار م جينتا. است

آن  ضتعف دارد و شتدت و   تيت خرافات نزد افتراد عموم  نيا

اعتقتادات   زاني، مالتيپووهش سطح تحص نيا. متفاوت است

عوامتل   نيتتر  و نو  شغل را از مهم ياقتصاد تي، وضعيمذهب

 .كرده است يمعرف يگذار بر اعتقادات خرافريرأت

شتتناخت »بتتا عنتتوان  ختتود در پتتووهش( 7923) يموستتو

 ،«در شهر اصفهان يمذهب يدر مراسم عزادار يخراف ي ها وهيش

بته  و ختود   ۀعوام و خواص جامعه هركتدام بته نوبت    ديگو يم

و  انتد  شده يخرافات در عزادار رواج سبب مختلف هاي روش

 در خرافتات : انتد  بروز پيدا كرده صورت چهار به اتخراف نيا

 ، هتا  خواني مقتل در خرافات وقايع، بيان و  ها شخصيت توصيف

 .محتوايي خرافات و شکلي خرافات

 نگترش  بررسي» نام با ديگر پووهشي در( 7933)جعفري 

 بته  ،«نادرستت  باورهاي و خرافات به صفوي عصر شيعۀ زنان

شتيعي   ملتي  هويت صفويه دورۀ در كه رسيده است نتيجه اين

 و فکتري  يهتا  نبنيتا  ي ها شالوده است و گرفته شکل ايراني -

 در است كه شده گذاشته ايران تاريخ بعدي هاي دوره اجتماعي

 از بستياري  زيترا  بوده استت؛  مهم بسيار زنان نقش فرايند اين

 شترايط  در ريشته  امتروز  عمتومي  ي هتا  بتاور  و رسوم و آداب

 ايتن . دارد شترايط  آن در زنتان  نقش و صفويه دورۀ اجتماعي

 جامعتۀ  ماهيتت  كته  شتده استت   انجتام  فرضيه اين با پووهش

 شترايط  نبودن و سو يک از اخبار و نقليات به توجه و صفوي

ازستوي   افزايتي  دانش و تحصيل امر در زنان براي برابر و الزم

 تترويج  و خرافتات  به صفوي عصر زنان گرايش ديگر موجب

 .است شده آن

 زانيت انتوا  و م »بتا عنتوان    يدر پووهشت ( 7933) نيمي ابن

بتانوان   انيرر بر آن در مؤم يو عوامل فرهنگ يخرافات اجتماع

 ي هتا  ريمتغ ۀرابط ي،و همبستگ يشيمايروش پ و «شهر اصفهان

ستن،   الت،يتحصت  زانيت م ريت نظ يمختلفت  يفرهنگ - ياجتماع

 نيت طبتق ا . استت  را بررسي كردهرسانه  ي ها و آموزه ينداريد

كتردن   يبانوان شهر اصفهان از خرافات و عملت  يپووهش آگاه

و ارتبتاط  است از حد متوسط بوده  شتريب ي،خرافات در زندگ

بانوان شهر اصفهان  شيو گرا ياعتقادات مذهب ميان يدار يمعن
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 يدار يتفتاوت معنت   نيهمچنت  .شده استبه خرافات مشاهده ن

و سن افتراد بته دستت آمتده      ييگرا نمرات خرافه نيانگيم نيب

بته   شيگترا  زانيت ستن، م  شيبا افزا دهند مينشان  جينتا .است

 .است افتهي شيخرافات افزا

 خرافات تبيين و تحليل» عنوان با( 7933)رضايي  پووهش

 نقتش  و تتأرير  تحليلتي،  –توصيفي  روش با« صفوي عصر در

فرهنگتي را بررستي    و مذهبي سياسي، موضوعات در خرافات

 - سياستي  تحتوالت  در تأريرگتذار  عتاملي  را آن كرده است و

 او. كترده استت   معرفي صفويه دورۀ در ايراني جامعۀ فرهنگي

 صفويه، خرافات حکومت انحطاط بر خرافات تأرير بيان ضمن

 .را تبيين كرده است دوره اين در موجود

 بررستي » عنتوان  با پووهشي در( 7937)و رضايي  جعفري

، «صتفويه  دورۀ تا ايران در آن گيري شکل ي ها زمينه و خرافات

  هتا  فرهنگ شناختي جامعه بررسي در كه اند رسيده نتيجه اين به

 فراينتتدهاي و  هتتا شتتالوده شناستتايي مهتتم، مباحتتث از يکتتي

 از بخشتي  نيتز  خرافتات . استت  تاريخ طول در آن گيري شکل

 و علل پووهش اين. نيست جدا قاعده اين است كه از فرهنگ

را  دورۀ صتفويه  تتا  ايتران  در خرافتات  گيتري  شکل ي ها زمينه

 .است بررسي كرده

 تت  اجتمتاعي  توستعۀ » عنتوان  بتا  پووهشتي ( 7934)ربيعي 

 ۀمطالعت خرافتات،   چيستي از افراد تلقي بر آن تأرير و اقتصادي

در اين . داده است انجام «استان اصفهان يها شهرستان :يمورد

 متغيتر  سته  براستا   و اي سهميه روش به گيري پووهش نمونه

 شهري منطقۀ و شهرستان 15 در مسکوني منطقۀ و جنس سن،

 دادنتد  نشان پووهش اين نتايج. شده است انجام اصفهان استان

 افتراد  تلقي در جدي هايي تفاوت توسعه، مختلف سطوح براي

 در آنهتا  اصتلي  تمتايز  وجته  و دارد وجود خرافات چيستي از

 ستاكنان . است بوده «مذهبي اعتقادات» آمده دست به هاي نسبت

 بتاالتر،  اقتصادي ت اجتماعي توسعۀ سطح داراي هاي شهرستان

 متذهبي  مناستک  و باورهتا  هتا دربتارۀ   شهرستتان  ساير از بيش

 .كنند مي نقد و خود، بازانديشي سکونت محل شهرستان

 تاكنون دهند نشان مي پيشين ي ها پووهش نتايج مجمو  در

 تتتاريخي، بستتتر يتتک در دينتتي خرافتتات شناستتايي بتتراي

 استت  انجام شده شناختي جامعه رويکرد با اندكي ي ها پووهش

اين . انجام نشده است حوزه اين در اي رشته بين ي ها پووهش و

 و خرافتات  پيشتينۀ  از صحيح درک و نبود شناخت موجب امر

 ي هتا  پتووهش  همچنتين . شتود  مي آن شيو  و گسترش عوامل

 استت  محتدود  صفويه دورۀ در خرافات موضو  در شده انجام

 همچنتين  و امتروز  ايتران  بتا  فرهنگتي  به نزديکتي  توجه با كه

 نيازمنتد  متذهبي،  و ديني اعتقادات با خرافات تلفيق يابي ريشه

 بتا  اي رشتته  بتين  پتووهش  ايتن . استت  بيشتتري  ي هتا  پووهش

 نگرشتتي ايجتتاد دنبتال  بتته تتتاريخي شناستي  جامعتته محوريتت 

 بتا  استت و  گرايتي  خرافته  موضتو   به نسبت جديد و متفاوت

را بررستي و   خرافتات  صتفويه،  دورۀ اجتماعي ساختار مطالعۀ

 .كند شناسايي مي

 

 روش پژوهش

در اين پووهش با مطالعۀ منابع مختلف دربارۀ تاريخ اجتمتاعي  

اند تا بته   خرافات رايج شناخته و تجزيه و تحليل شدهصفويه، 

بتا  . عوامل فرهنگي مؤرر بر شيو  خرافات دستت يافتته شتود   

استقرايي و مطالعتۀ   -استفاده از رويکرد تحليل محتواي كيفي 

و استتناد و متتدارک حاصتتل از انجتتام   هتتا هتتا، ستتفرنامه كتتتاب

ر پووهشتگ . انتد  آوري شده ي نظري، اطالعات جمع ها پووهش

بودن،  ها و اسناد و مدارک به كيفيت، جامع هنگام انتخاب كتاب

در پووهش تحليل . بودن آنها توجه داشته است اعتبار و روشن

. شتود  گيري هدفمنتد استتفاده متي    محتوا بيشتر از روش نمونه

گيري هدفمنتد، انتختاب واحتدهاي ختاص و      منظور از نمونه

ي در ارتباط با دسترسي به واحدهايي است كه اطالعات بيشتر

نمونته در  . دهنتد  عنوان پووهش در اختيار پووهشگر قرار متي 

 دورۀ هتاي مترتبط بتا    كتتاب  و  هتا  اين پووهش شامل ستفرنامه 

 اجتماعي شرايط دهندۀ نشان مستقيم صورت به صفويه است كه

با توجه به اينکه منابع موجتود دربتارۀ تتاريخ     .است دوران آن

محتتتدوديت دارنتتتد،  اجتمتتتاعي و فرهنگتتتي دورۀ صتتتفويه

ي بيشتري به همتراه   ها گيري از ميان اين منابع محدوديت نمونه
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. صتورت هدفمنتد انتختاب شتدند     هتا بته   درنتيجه نمونه. دارد

 -يي محتتوا  ليت تحل ،پتووهش  نيدر ارفته كار به ياصل کرديرو

اعتقتادات   ۀمطالعات در حوز نکهيبا توجه به ا. است يياستقرا

 گترفتن  درنظتر بتا  انجام شده است و همچنين  ينيد ي ها و باور

 نبتتودنو منتتابع در  مصتتاديق يتنتتو  موضتتوعات و فراوانتت 

 اين منتابع،  يمحتوا ،يبند نظام مقوله ياستاندارد برا يچارچوب

 ن،يمضتام از و  شتد  ليت و تحل يمطالعته، واكتاو  طور دقيتق   به

طتور   به  ها و سفرنامه ها اباز كت کيموضوعات هر مصاديق و 

 نيت مترتبط بتا ا   قيمصتاد درنهايتت  . شد يبردار شيف جداگانه

و  قيمصتاد  يآور پتس از جمتع  . شتد  استخراجمنابع  ازحوزه 

از ) ييصتورت استتقرا   مذكور بته  ي ها آنها در حوزه يبند طبقه

براستا   . شتد  يگتذار كدمقولته   17بتال  بتر    ،(جزن بته كتل  

موضتوعات  مصتاديق و   ن،يمضتام  يبرخ نيكه ب يي ها مشابهت

 پتووهش، مذكور وجود داشت و در ارتباط با اهداف  منابعدر 

مرحلته   نيبعد از ا. ندشد ميتقس ي وگردآور يكل ۀطبق 77در 

 براستا  كه  يبه طور شدند؛ بنديو ساختار يبند طبقه ها داده

 .كرد يريگ جهيتوان نت يآنها م

 

 های پژوهش یافته

با توجه به اينکه در ستاختار سياستي حکومتت صتفويه، شتاه      

نمايندۀ خداست و جنبۀ الهتي دارد، خرافتات رايتج در زمينتۀ     

نيتز   اعتقادات شخصي شاه و باورهاي خرافي جامعه دربارۀ او

روند : در اعتقادات و باورهاي ديني مطرح شده است؛ از جمله

گتري كته معمتوالً     ويتوه غلبتۀ اخبتاري    تشيع در اين دوره و به

باورهتاي  نگري در  موجب ضعف عقالنيت و حاكميت سطحي

ي صوفيانه كه آنهتا نيتز اصتوالً مبنتاي      ها شود؛ ويوگي ديني مي

عقالني ضعيفي دارند؛ حاكميت استبدادي صتفويان كته ماننتد    

برد؛ نفو   دانشي مردم سود مي هر تفکر استبدادي از جهل و بي

هايي كته   ويوه دسته اي قبايل ترک به ي قبيله ها و رسوخ انديشه

جرت كترده و در گوشته و كنتار ايتران     از آناتولي به ايران مها

 .ساكن شده و بعضاً صاحب قدرت هم شده بودند

با درنظرگرفتن اعتقادات و باورهاي ديني در نقش يکي از 

وجوه بارز و نمودهاي اصتلي حکومتت صتفويه، ستياحان در     

انتد و ايتن باورهتا و     به اين مسئله بسيار توجه كرده  ها سفرنامه

انتد؛ البتته ايتن     طور دقيق شترح داده  بهمراسم مرتبط با آنها را 

منابع در بعضي موارد با توجه به نداشتن اطال  كافي از احکام 

يي ناقص و اشتتباه از اعتقتادات دينتي ارائته      ها فقهي، برداشت

 .اند كه تعداد آنها اندک بوده است داده

 

 
 خرافات شیوع بر مؤثر دینی باورهای و اعتقادات – 1 نمودار

 

 

 عوامل فرهنگی موثر بر شیوع خرافات

 اعتقادات و باورهای دینی

اعتقاد به  
معصوم  
 بودن شاه

اعتقاد به 
قداست و 
نيروي شفا 
 بخشي شاه

تعصب 
مذهبي و  
ضديت با  
 اهل سنت

اتصال 
حکومت 
صفوي به 

حکومت امام 
(عج)زمان  

اقليت هاي  
 ديني

خواب  
 و رويا

مناصب  
و اقشار  
 ديني

مناسبت هاي 
 ديني

اخباري 
 گري

تقدير  
 گرايي

مرگ و  
 خاكسپاري
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 باورهای دینی مؤثر بر شیوع خرافات 

 شاه بودن معصوم به اعتقاد

با توجه به سابقۀ مذهبي مردم ايران در طتول تتاريخ، يکتي از    

تقويتت شتده     هتا  اعتقادات رايجي كه همواره توسط حکومتت 

بتودن پادشتاه و ارتبتاط او بتا خداونتد        است، اعتقاد به مقد 

گاهي اين اعتقادات تتا حتدي بتوده استت كته شتاه را       . است

در دورۀ صفويه نيز بتا توجته   . دانستند  نمايندۀ خدا بر زمين مي

استفاده از اعتقادات مذهبي و همچنتين متذهب امتامي،     به سون

 :استشاردن آورده . اين ديدگاه وجود داشته است

 متافون  شتاه  فرمتان  كته  اند عجيب پندار اين بر( ايرانيان)»

 دهد فرمان پدرى به شاه اگر كه معنى بدين .است طبيعى امور

 پتدرش  بگويتد  پسرى به يا بکشد خود دست به را پسرش كه

 ازسوى اما شود؛ اجرا فرمانش درنگ بى بايد برساند، قتل به را

 پادشتاه  حکتم  مافون خدا فرمان كه اعتقادند اين بر مردم ديگر

 واجتب  برتتافتن  ستر  داد، دين خالف فرمانى شاه اگر و است

 هتر  خدا حکم و قانون پاسدارى براى ديگر سخن به. شود مى

 .(9/7755: 7915 شاردن،) «بود شکيبا بايد را خطر و شکنجه

هايي كه بيشترين ميزان  در طول دورۀ صفويه، يکي از دوره

داشته است، زمتان حکومتت شتاه    اعتقاد به تقد  شاه وجود 

دادن  مردم براي نشان. گذار سلسلۀ صفوي است اسماعيل، بنيان

يکتي از  . كردنتد  اي درنتگ نمتي   اعتقاد ختود بته شتاه، لحظته    

ترين مصاديق اطاعت محض از شاه، دستور به ختوردن   عجيب

دادن ازبکان بوده است كته   گوشت شيبک خان، بعد از شکست

 :اره شده استدر بيشتر منابع به آن اش

 و كثيتتراالخالص قورچيتتان داد دستتتور استتماعيل شتتاه»

 بته  كته  را ختان  شتيبک  بتدن  گوشت كثيراالختصاص مالزمان

 و بکننتد  پتاره  پتاره  درنتدگان  چتون  بتود،  آغشته خون و خاک

 چنتان  مترده  انستان  گوشتت  ختوردن  براي نيز آنان و بخورند

 چنتد  و كشتيدند  مي شمشير يکديگر روي بر كه كردند ازدحام

 و بودنتد  دور كته  گروهتي  و گشتتند  زخمتي  و مجتروح  كس

 اجتراي  بتراي  نداشتتند،  ختان  شتيبک  مردۀ جسد به دسترسي

 بودنتد  جستد  آن نزديتک  كته  كستاني  از استماعيل  شاه فرمان

 و خريدنتتد متتي كلتتي مبلغتتي بتته را او گوشتتت از اي پتتاره

 .(17 :7913خواندمير، ) «خوردند مي

ويتوه   دهد جايگاه شاه به مينشان   ها گزارش برخي سفرنامه

و ( ص)شاه اسماعيل در ا هان مردم فراتتر از جايگتاه پيتامبر    

 :بوده است و جايگاه خدايي داشته است(  )ائمه 

 و است مردمش پرستش مورد( اسماعيل شاه) صوفي، اين»

 سربازانش اينکه خصوصاً و است نظرشان در خداوند همچون

 جنتگ  ميتدان  بته  كننتد،  تتن  بر زرهي اينکه بدون او عشق به

 آنهتا  از آقايشتان  و مرشتد  كه هستند اميدوار اين به و روند مي

 و دارنتد  را او ختاطر  به شهادت تمني آنها. كرد خواهد حمايت

 به را او نام كه حالي در .تازند مي پيش به هراسان و چاک سينه

 زمتين  بتر  آنهتا  از يکتي  كه وقتي دارند، زبان بر خدا نام جاي

 يکتي : دارد معني دو اين و آورد مي زبان بر را شيخ نام افتد، مي

 عنتوان  بته  را او اينکته  دوم و دارد آنهتا  بتراي  خدا معني اينکه

 ال»: گوينتد  مي مسلمانان كه همان طوري. پرستند مي خدا پيامبر

 «اهلل ولتي  استماعيل  اال الته  ال»: گوينتد  متي  ايرانيان ،«اهلل اال اله

 (.451: 7927باربارو، )

 

 اعتقاد به قداست و نیروی شفابخشی شاه

در ايتن دوره    هتا  خرافات مرتبط با طبابتت و درمتان بيمتاري   

يکي از اين مصاديق كته بتا اعتقتاد بته     . بسيار رايج بوده است

تقديس پادشاهان همراه بوده است، بتاور بته توانتايي شتاه در     

كمپفر معتقد است ايرانيان بتا اعتقتاد بته    . ست ها درمان بيماري

قداستتت شتتاه، شتتفاي بيمتتاران را در آب لگتتن دستشتتويي او  

 :دانستند مي

 كته  آبي از بايد بيمار شود، حاصل فوري عالج آنکه براي»

 .بنوشد باشد، گرفته نيرو( شاه وجود) تشعشع اين از نحوي به

 كتار  به خود ي ها دست شستن براي را آب اين شاه اينکه خواه

 كترده  فترو  آن در را ختود  ي ها انگشت اينکه خواه باشد، برده

 ايتن . باشد يافته تما  وي با نحوي به آب اينکه خواه و باشد

 بيمتاران  از بسياري كه است يافته رسوخ مردم در چنان تصور

 تتا  جوينتد  مي شاه دستشويي لگن آب در بيشتر را خود شفاي
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 (.75: 7913كمپفر، ) «داروخانه داروي در

 

 تعصب مذهبی و ضدیت با اهل سنت

مذهبي و تفرقه ميان مستلمانان از گذشتته تتا امتروز      تعصب

بتوده كته در دورۀ صتفويه      ها ي مهم حکومت ها يکي از چالش

بتتا توجتته بتته اينکتته قبتتل از . نيتتز رواج زيتتادي داشتتته استتت

شتدن تشتيع، متذهب رايتج      رسيدن صفويه و رستمي  قدرت به

كشور تسنن بوده است، شاه اسماعيل بتراي تثبيتت حکومتت    

در نتيجته بتا زور شمشتير و    . تي در پيش داشتخود كار سخ

همچنين او براي آن دسته از اهل . خشونت، تشيع را رواج داد

 .كرد شدند، مجازات مرگ تعيين مي سنت كه شيعه نمي

 حتداقل  كته  كشتوري  در تشتيع  برقراري كه است آشکار»

 بتدون  بودنتد،  ستني  آن جمعيتت  اعظم قسمت رسمي طور  به

 آن قبتول  از كته  كستاني  آزار و تعقيتب  بدون يا مخالفت بروز

 هم مرگ حد تا نافرماني مجازات. نبود ورزيدند، مي خودداري

 (.11: 7911سيوري، ) «رسيد مي

شتده دربتارۀ تعصتب متذهبي، در      برخي از مصاديق مطرح

 اهر ارتباطي با خرافات ندارند؛ ولي با توجته بته اينکته ايتن     

اند، بته آنهتا    خرافي بودهوجودآمدن باورهاي  ساز به تفکر زمينه

بيشترين حجم اينگونه باورها مربتوط بته دورۀ   . شود اشاره مي

. شاه اسماعيل اول بوده و در ابتداي صفويه رواج داشته استت 

بتا توجتته بتته اينکته ايرانيتتان شتتيعه بودنتد و تركتتان عثمتتاني،    

رفتنتد، هميشته بتين ايتن دو فرقته       مذهب بته شتمار متي    سني

،  هتتا کتتي از مصتتاديق ايتتن درگيتتري ي. درگيتتري و نتتزا  بتتود

تحقيركردن يکديگر با اطالن القاب غيرموجه و گستاخانه بوده 

 .است

 رستند،  متى  نهتر  يک و جارى آب به كه هنگامى ايرانيان،»

 ستر  از هتا  تترک  جهتت  همتين  بته  .كنند مى اركردنراد به ميل

 خر زيرا كنند؛ مى اطالن «خرشاهى» ها ايرانى به خفت و استهزا

 هتا  ترک ايرانيان دربرابر، افتد؛ مى ادرار به نهر از گذشتن هنگام

 ادرار ديتوار  كنتار  سگ مانند آنان زيرا نامند؛ مى «سنى سگ» را

 (.133: 7919اولئاريو ، ) «كنند مى

« خرشتاهي »رسد اولئاريو  در فهم عنوان  البته به نظر مي

دچتار اشتتباه   « شيعه»و « شاهي»به علت شباهت نگارش التين 

درست است؛ همان طور كته در زبتان   « خرشيعه»است و شده 

 در همين زمينه راوندي در كتتاب تتاريخ  . عوام نيز رايج است

ايران به نقل از عبدالرحمن جامي، شتاعر قترن نهتم     اجتماعي

  :هجري، آورده است

 اميتم جامِ بده رتمِه از مُغبچه اى»

  متقي عهتشي و ىتسن نزا  ز آمد كه 

 دارى؟ بتمذه هتچ! جاميا كه گويند

 «نيم خرشيعه و سنى سگ كه شکر صد
(.2/531: 7954 راوندي،)   

و نیابت پادشااه از جاناب   ( عج)اعتقاد به ظهور امام زمان 

 ایشان

در ديتن  . در همۀ اديان اعتقتاد بته  هتور منجتي وجتود دارد     

در . ايمتان دارنتد  ( عتج )اسالم نيز شيعيان به  هور امام زمتان  

، (عتج )پادشاهان با ادعاي نيابت از امام زمتان  دورۀ صفويه نيز 

 .كردند براي خود مقبوليت اجتماعي به وجود آورند سعي مي

يکي از نظرياتي كه در ايتن دوره رواج يافتت، اعتقتاد بته     

بعد از حکومت صتفويه يتا بته عبتارتي     ( عج) هور امام زمان 

. استت ( عتج )شدن حکومت صفويه به  هور امام زمتان   متصل

سازي  هور، به  ين نظريه، خواص و عوام براي زمينهبراسا  ا

شاردن گزارش . ساختن اصطبل براي اسب ايشان بسنده كردند

 :دهد مي

 ،]قتم  و ستبزوار [ايتران   ديگتر  شتهر  دو در و اصفهان در»

 نگته ( عتج )مهتدي   حضترت  امتام  مخصوص را اسبان طويلۀ

: 7915شاردن، ) «باشند آماده حضرت  هور لحظۀ در تا دارند مي

9/7113.) 

صرف نظر از ساخت اصطبل، خرافات مرتبط با  هور امام 

و ارتباط شاه با ايشان، كار را به جتايي رستاند كته    ( عج)زمان 

شاه طهماسب اول خواهر خود را مجرد نگاه داشته بود تتا بته   

 .عقد امام دربياورد

 را ستلطانم،  ختود،  ختواهر  طهماستب  استت،  شتده  گفته»
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 امتام  عقد به  هور وقت در تا بود گذاشته را او و نداده شوهر

 وقتت  در محتشتم  كته  استت  خانمي همان اين. دربياورد زمان

 :كرد هم وي تجرد به اشاره و ستود را وي او، درگذشت

 لطانمتتس هزادهتش تتطنتسل انتآشي ايتمته

 سلطاني اتتراي هتتچ هتم رتوتپ دتخورشي مه

 مريم چون داشت تجرد تخت بر كه بانو مهين

 «دامانيتپاك ستب از نيتيمسس لم تشريف ببر
.(59: 7937جعفريان، )   

 

 گری اخباری

ي تقويت باور اتصال حکومت صفويه به  هتور   ها يکي از راه

اخباريان به اخبار و حتديث  . گري بود ، اخباري(عج)امام زمان 

آنهتا احاديتث را   . كردند و به اجتهاد اعتقادي نداشتتند  اكتفا مي

كردنتد و هتيچ حتديثي را رد      ضعيف تقستيم متي  به صحيح و 

 وستيله ستعي داشتتند بتاور اتصتال       درنتيجه بدين. كردند نمي

را در ا هتان عتوام   ( عتج )زمان  امام  هور به صفويه حکومت

تثبيت و مستند كنند و با ارائۀ تفاستير مغرضتانه از احاديتث و    

ي از كه البته بعض(  )و ائمه ( ص)جامانده از پيامبر  روايات به

دادن بته حکومتت و    آنها مستند و معتبر نبود، براي مشتروعيت 

 .كردند تصميمات آن تالش مي

 در چنتدان  كته  بتود  اخباري عالمان كار  ها تطبيق قبيل اين»

 اخباري گرايش كه زماني و نبودند احاديث سقم و صحت بند

 درستت  اخبتار  همتۀ  شتوند  متدعي  اينکه از شد، نيرومند آنها

 اخبتاري  جريتان  ديگتر  بتار  يک بنابراين نداشتند؛ ابايي است،

 كته  شتود  صتفوي  ستلطنت  توجيته  براي ابزاري تا كرد تالش

جعفريان، ) «باشد داشته توانست نمي اي پايه و اسا  فقها، ازنظر

7937 :71-77.) 

 

 کارکردهای آن و رؤیا و خواب

حتي در . تعبير خواب ريشه در اعتقادات ديني مسلمانان دارد

قرآن اشتاراتي بته رايتاي صتادقه شتده استت؛ ولتي در دورۀ        

ي  هتا  صفويه اعتبار تعبير خواب به جايي رسيد كه در تصتميم 

از نکات مهم دربارۀ خواب و رايتا  . مملکتي نيز تأريرگذار بود

از مصتاديق  . در دورۀ صفويه، كاركرد مذهبي و ديني آن استت 

بته شتيخ حيتدر    (  )خواب و رايا، دستوردادن حضرت علي 

است كه حضرت ضمن بشارت  هور صفويان، نو  پوشش و 

 :كنند كاله آنان را نيز به فرمان خود تعيين مي

 پتاک  نتور  برابتر  از كته  ديد خواب در شبي حيدر سلطان»

 كترار  حيتدر  ابرار، سيد عم ابن و رسول وصي و عالم شهريار

 كه شد آن وقت فرزند اي: فرمود حضرت آن و گرديد نمودار

 عتالم  روي از را كفتر  كاف و كند خروج ما فرزند تو صلب از

 تتاجي  ختود  مريتدان  و صتوفيان  بتراي  از بايد مي اما. براندازد

 داشت دست در مقراض حضرت آن و سرخ سقرالط از سازي

 آن گرديتد  بيتدار  چون. داده قرار ترک دوازده و را تاج بريد و

 كتدام  هر كه كرد مقرر و تاجي بريد. داشت خاطر در را روش

 نتام  حيتدري  تاج و بگذارند سر بر ساخته تاج يک صوفيان از

 تركتي  عترف  به نهادند، سر بر تاج همه چون مريدان و نهادند

 (.93: 7953، نام بي) «شد گفته آن از قزلباش

 

 های دینی مناسبت

ايران، در كنار تقتويم شمستي،   بودن مردم  با توجه به مسلمان

تتا جتايي كته بيشتتر     . اي داشتت  تقويم قمتري اهميتت ويتوه   

شتد و حکومتت    براسا  تقويم قمتري انجتام متي     ها مناسبت

داد؛ البته بته مترور    تالش ويوه در پاسداشت اين ايام انجام مي

زمان انجام اين رسوم نيز با اعتقتادات خرافتي آميختته شتد و     

بستياري از آداب و  . ي اوليه فاصله گرفت ها رفته از ارزش رفته

ي دينتي، بته وضتوح در جامعتۀ      هتا  رسوم برگرفته از مناستبت 

 .شود امروز ديده مي

ي تقتويم قمتري    ها ترين مناسبت محرم و صفر يکي از مهم

است كه هر ساله در ايران با مراسم و اعتقادات خاصي برگزار 

شده و تتا   آغاز مياين مراسم معموالً از اول محرم . شده است

مانتده از   ي باقي ها عمدۀ گزارش. روز عاشورا ادامه داشته است

. خرافات رايج دربارۀ محرم، به مراسم روز عاشورا اشتاره دارد 

 :دهد فيگوئرا گزارش مي
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 بتدن  تمام و كنند مي گودالي مردم تجمع مراكز در كساني»

 جتز  كته  طوري به .كنند فرومي خاک در گردن تا را خود برهنه

 يتا  حاضتران  از كه دارند رفيقي ايشان. ماند نمي بيرون سرشان

 فرورفتن از پيش آنها. كنند مي جمع صدقه آنها براي رهگذران

 تنتگ  در و رونتد  فرومي قامتشان اندازۀ به سبدي در گودال در

 در ستبد  بتا  آنکته  از پتس . چستبانند  مي گردن به كامالً را سبد

 زيتر  تتا  را ستبد  بيترون  ختالي  ي هتا  قستمت  فرورفتند، گودال

 يکتي  كمتک  به عصر هنگام در و كنند مي پر خاک از ريششان

 ختوردن  به را شب و شوند مي خارج سبد از خود همدستان از

 بته  هوا شدن روشن از پيش فردا صبح. گذرانند مي استراحت و

 انجتام  را خود كار عزاداري روز آخرين تا و گردند مي باز سبد

 (.971-979: 7919 فيگوئروا،) «دهند مي

يکي از اعتقتاداتي كته در ايتن دوره رواج يافتت، ريختتن      

بتا ايتن   . بتود (  )هاي مختلف براي امام حسين  خون به روش

. موجب تسکين دردهاي اهل بيت شتود   ها هدف كه اين خون

اين باور تا به امروز نيز ادامه داشتته استت و افتراد زيتادي در     

« نمايش در عصتر صتفوي  »كتاب در . زنند روز عاشورا قمه مي

 :آمده است

 لبتا   رمضتان،  يکم و بيست روز و عاشورا روز زنان قمه»

 تته  از را ستر  متوي  و كردنتد  متي  تن بر كفن نشانۀ به سفيدي

 در كته  شمشتيري  و قمته  با آفتاب طلو  از پيش. تراشيدند مي

 كته  بودنتد  افرادي گاهي .كوفتند مي سر فرن بر داشتند، دست

 شمشتير  و قمته  مقابتل  را چوبدستي قمه، ضربات كنترل براي

 كستي  اگتر . كردند مي ايجاد سر و قمه بين حايلي و گرفتند مي

 بته  بنتا  و ناميدنتد  متي  شتهيد  را او شد، مي كشته ضربات برارر

 محشتتور(  )حستتين  امتتام بتتا دنيتتا آن در قزلباشتتان، اعتقتتاد

 بتا  و شستتند  متي  را سرشتان  مراستم،  پايتان  از پتس . شدند مي

 مکتان  در را آلتود  ختون  ستفيد  ي هتا  لبا  و بستند مي دستمال

 (.447-444: 7952آژند، ) «كردند مي دفن خاصي

از ديگر خرافاتي كته در زمينتۀ تعصتب و جمتود فکتري      

شيعيان دربارۀ اهل سنت وجود داشته است، برگتزاري مراستم   

االول  بنا به گزارش تتاريخ در روز نهتم ربيتع   . است عمركُشان

خطاب، خليفۀ دوم اهل سنت، توسط ابولؤلؤ كشته شده  بن عمر

در اين روز برخي شيعيان به يمن ايتن اتفتان، شتادي و    . است

 كر اين نکتته ضتروري استت كته دربتارۀ      . كردند پايکوبي مي

تاريخ اين واقعه منبع مستند و دقيقي وجود ندارد؛ ولتي ميتان   

ستم در جامعتۀ   ايتن مرا . االول مشهور است عوام روز نهم ربيع

« روضۀ عمتر »و « عيدالزهرا»امروز ايران نيز رواج دارد و با نام 

سفرنامۀ كارري گزارشي در اين زمينته آورده  . شود شناخته مي

 :است

. زد ستر  عجيبى كار(  ) على طرفداران از چهارشنبه روز»

 را آن متدتى  و ستاختند  كاه از پر آدمکى شهر محالت تمام در

 در و نشتاندند  خرى پشت سپس و گذاشتند تماشا معرض در

 .ناميدنتد  متى  مرجانه ابن و عمر را آدمک مردم. گرداندند محله

 ختر  با را مرجانه ابن يا عمر كه حدى تا بودند خشمگين بسيار

 بته  نسبت ايرانيان ورزى كينه نشانۀ اقدام اين. زدند آتش يکجا

 ستوزاندن . باشتد  متى  اسالم پيامبر پسران قاتالن و حق غاصبان

 خنتدۀ  حتال  عتين  در و تتأرر  مايتۀ  روز آن  فرداى گناه، بى خر

 (.711: 7942كارري، ) «بود شده من و پرالى سفير، شديد

 

 مناصب و اقشار دینی

تترين اركتان ستاختار اجرايتي و دينتي       روحانيت يکي از مهم

كارآمدن حکومتت    بعد از روي. حکومت صفويه و دربار است

تشيع، روحانيون شيعه از لبنتان و   شدن مذهب صفويه و رسمي

ديگر مناطق به ايران آمدند و در مقابل، اهل سنت متعصب بته  

نقطتۀ مشتترک پادشتاهان صتفوي بتا علمتا و       . عثماني رفتنتد 

در ايتتن ميتتان . روحانيتتان، اشتتاعۀ فرهنتتگ تشتتيع بتتوده استتت

بخشي بته حکومتت ايفتا     مشروعيت روحانيت نقش مهمي در

ان بتا عنتاوين مالباشتي، صتدر و     با گذشت زمان روحاني. كرد

االسالم به ساختار سياسي حکومتت صتفويه و دربتار راه     شيخ

ترين اين علما، شيخ بهايي، مجلسي پتدر و پستر    از مهم. يافتند

بعضي از ايتن روحانيتان نيتز در لتواي     . و محقق كركي هستند

دين و مذهب موجب گسترش برخي خرافتات شتدند كته در    

گتزارش   .م ميتان عتوام متزلتزل شتد    نتيجۀ آن مباني دين اسال
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كند برخي روحانيتان و بزرگتان در بيشتتر     شاردن مشخص مي

مصاديق خرافات در دورۀ صفويه فعاليت داشتند كه اين اتفان 

ممکن است بهترين توجيه براي مردم عوام دربارۀ اعتقتادات و  

 .شان باشد باورهاي خرافي

 لى،رمتتا پيشتتگويى، گتتويى، غيتتب بتتراطالن ديتتن عالمتتان»

 فنتى  را آن و كنند مى تأييد را دعانويسى و جادوگرى ساحرى،

 گتاه  و دارنتد  آشنايى آنها به نيز خود شمارند؛ مى اعتنا درخور

 بتا  نيز دانشوران ديگر. كنند مى فعاليت آن رشتۀ چند يا يک در

 آگاهنتد،  ختوبى  بته  اباطيل و خرافات اين خوارمايگى به اينکه

 .(9/7391: 7915شاردن، ) «باشند مى آنها شيفتۀ اى گونه به

 

 های دینی اقلیت

آميز  زيستي مسالمت ي ايران دورۀ صفويه هم ها يکي از ويوگي

. ارامنۀ مسيحي و بانيان بوداپرست بتا ايرانيتان مستلمان استت    

ي مختلف با اعتقادات متفاوت، زمينۀ آشتنايي   ها حضور اقليت

ي مختلتف را   هتا  ي مثبتت و منفتي فرهنتگ    هتا  ايرانيان با جنبه

ربتت    ها يج ميان اقليتمشاهداتي دربارۀ خرافات را. فراهم كرد

شده است كه ممکن است به مرور زمان به فرهنگ ايرانيان راه 

روز عيتد   مراستم يافته باشد و برعکس؛ براي نمونه برگتزاري  

 :مسيحيان با رسوم و اعتقادات خرافي همراه بوده استنوئل 

 بتتا و كننتتد متتى درستتت بستتتى چتتوب رود زاينتتده روى»

 كليستاى  صتورت  بته  و پوشتانند  متى  را آن متعتدد  هتاى  فرش

 همتۀ  آفتتاب،  طلتو   از قبتل  نوئتل،  روز. آورند درمى كوچکى

 لبتا   بتا  اصتفهان،  اطراف ارامنۀ و كليسا كاركنان و ها كشيش

 نخست .آيند مى گرد آنجا در ها صليب و ها پرچم و نو و فاخر

 مقتدارى  ستپس  .برنتد  فرومتى  آب در بار سه را بزرگ صليب

  كر با كارها اين همۀ البته ريزند؛ مى رودخانه به مقد  روغن

. رستد  متى  نتوزاد  كودكتان  به نوبت آنگاه .است همراه اى ادعيه

 در و گيترد  متى  ختود  دستت  دو روى را آنهتا  يک يک كشيش

 جتارى  خود زبان بر را تعميد غسل مخصوص دعاى كه حالى

كتارري،  ) «بترد  فرومتى  رودخانته  سترد  آب در را سازد، آنها مى

7942 :735). 

از ديگر خرافات رايج ميان ارامنه، مربوط به اعتقادات آنهتا  

گستترۀ ايتن خرافتات از    . سپاري است دربارۀ قبرستان و خاک

سپاري و آداب آن تا شفايافتن بيمار بر سر قبر مرده را در  خاک

 .گيرد بر مي

 درب از را او جستد  كترد،  متي  خودكشتي  ارمني يک اگر»

 از را جسد و كرده سوراخ را ديوار بلکه بردند نمي بيرون خانه

تاورنيته،  ) «كردنتد  مي دفن تشريفات بدون و برده بيرون سوراخ

7991: 445). 

در كنار اين مسيحيان، بانيان هندو نيز در اصفهان ستکونت  

آداب . ، اعتقتادات خرافتي داشتتند    هتا  داشتند كه بنا به گزارش

 :بوده است ازسپاري بانيان بنا به گزارش دالواله عبارت  خاک

 اجستاد  ستوزاندن  هنتديان،  متذهبي  آداب از ديگتر  يکي»

 تتوانگر  افتراد  جسد سوزاندن براي چنانکه. است بوده مردگان

 بته  تشتريفات  ايتن  بته  هندوها. شود مي مصرف بيشتري هيزم

 گتران  و كم كه چوب اصفهان در كه دهند مي اهميت اي اندازه

 سرنوشتت  بتراي  متوفتا  هندي يک بازماندگان از بعضي است،

 جسدش سوزاندن براي زيرا گريستند؛ مي سختي به او ناهنجار

 در بتود؛  نشتده  مصترف  چتوب  شتر بار هفت يا شش از بيش

 جستدي  استت تتا   كتافي  چتوب  شتتر  بتار  نتيم  فقط كه حالي

 (.14: 7923دالواله، ) «شود خاكستر

 

 تقدیرگرایی

سنتي، انسان تابع نيروهاي مادي و غيرمادي استت   ۀدر جامع

انستان تقتديرگرا   . اند كه قدرت تأريرگذاري را از او سلب كرده

محصول طبيعي چنين وضعيتي است؛ وضعيتي كته در آن فترد   

قتادر نيستت   كند بر محيط ختود كنتترل نتدارد و     احسا  مي

(. 7922 ،يشتجاع ) كاري براي تغييردادن متوقعيتش انجتام دهتد   

از مصاديق تفکر جبرگرايانته در ايتن دوره، تقتديرگرايي     يکي

با توجه به اينکه سرنوشتت انستان از قبتل مقتدر شتده      . است

است، هر گونه تالش براي تغييردادن و بهبود آن نه تنها خوب 

. شتتود نيستتت بلکتته ايستتتادن دربرابتتر حکتتم ختتدا تلقتتي متتي

كه  بودن دربرابر تقدير و سرنوشت، به حدي رواج يافت تسليم
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مقابله با حوادث و باليا به نوعي مقابله بتا خواستت خداونتد    

ستون  ضيافت شاه سلطان حسين در عمارت چهل. شد تلقي مي

 :ي بارز تقديرگرايي در اين دوره است ها يکي از نمونه

 ي هتا  ستتون  از يکتي  بودند، شام صرف مشغول كه زماني»

 سترايت  هتم  ستقف  از قستمتي  به حتي و گرفته آتش عمارت

 آتتش  نمتودن  اجازۀ خاموش كسي به شاه موقعيت اين در. كرد

 و اراده چتون  كته  بتود  ايتن  ممتانعتش  از شتاه  توجيه. نداد را

 بر نبايد بسوزد، تاالر اين كه بگيرد تعلق اين به خداوند مشيت

 (.37-31: 7919كروسينسکي، ) «گرفت پيشي خداوند خواست

 

 سپاری مرگ و خاک

از ابتداي تولد تا لحظۀ مترگ در  اعتقادات و باورهاي خرافي 

ي  هتا  زندگي مردم رواج داشته استت؛ البتته براستا  گتزارش    

ستپاري   موجود، بعد از مرگ نيز ادامه داشته و در مراسم ختاک 

بعد از مرگ شاه عبا ، با توجه به خرافتات  . نمود يافته است

سپاري شاه، چنتد تتابوت درستت كردنتد و      رايج دربارۀ خاک

به تشييع جنتازه پرداختنتد تتا مکتان دقيتق      صورت همزمان  به

سپاري مشخص نباشد و خانوادۀ شتاه از طلستم در امتان     خاک

هنوز هم دربارۀ مکان قبتر شتاه عبتا ، اختتالف نظتر      . باشند

 .وجود دارد

 بته  خود پادشاهان آرامگاه و جسد دربارۀ براطالن ايرانيان»

 ونچت  كته  باورنتد  ايتن  بر و پايبندند عجيبى خرافات و اوهام

 و كننتد  نفو  آن در جادو و افسون با خبيثه ارواح است ممکن

 حالى آشفته و پراكندگى و شوربختى مايۀ طلسماتشان و عزايم

 بدين .دارند مى مخفى را آنان گور گردد، بستگانشان و فرزندان

 بته  را هريتک  و كننتد  مى درست مشابه تابوت چندين كه سان

 ختاک  بته  يکستان  تشتريفات  بتا  را همته  و فرستند مى شهرى

 راستت  اما نگردد معلوم همگان بر واقعى آرامگاه تا سپارند مى

 آگاه جسد دفن محل واقعى بر بخواهد كسى اگر كه اين است

 مقصتود  بته  زيتاد،  بسيار نه خرجى، و گيرى پى اندک با گردد،

 (.5/7119: 7915شاردن، ) «رسد مى

تفکر به مرگ و دنياي بعد از آن، هميشه همراه با تتر  و  

هرچند تا حدودي كيفيت اين اتفان در قرآن . دلهره بوده است

و احاديث و كتب ديني ديگر اديان مشتخص شتده استت، در    

اي كه دچار جمتود فکتري شتده استت، چتارۀ كتار در        جامعه

 .شود ي ديگري جستجو مي ها راه

 كنار در را نعش دهند،  قرار گور رد را جنازه اينکه از قبل»

 تتالوت  مجيد قرآن كمى روحانى مردى .گذارند مى گور دهانۀ

 دوبتاره  و بترد  مى باال اندكى را مرده سر بار يک سپس .كند مى

 نهنتد  مى گور در تابوت بدون را جنازه بعد .گذارد مى زمين بر

 دهنتد؛  متى  قترار  مغرب يعنى راست، طرف به را او صورت و

 ختاور  ستمت  از رستتاخيز  يعنتى  روز، اولتين  گوينتد  متى  زيرا

 در و گيترد  متى  دست در خاک مقدارى روحانى سپس. دمد مى

 گور درون نعش بر را خاک خواند مى قرآن مختصرى كه حالى

 .گتردد  بتازمى  دوبتاره  و شود مى دور قبر از قدم هفت .ريزد مى

 تترک  را محتل  ديگتران  اتفتان  به بعد و خواند  مي قرآن مجدداً

 بتدنش  هتاى  سوراخ و دفن شتاب با بايد را مرده اينکه. كند مى

 هتا  ايرانى كه است جهت اين از كرد، حفر گود را گور و پر را

 دو بازگشت، قبر از قدم هفت مزبور روحانى كه وقتى معتقدند

آنها  .آيند مى قبر در مرده سوى به منکر و نکير هاى به نام فرشته

 بتدن  به مرده روح سپس .بيابند نبايد اى آلوده و كثيف چيز هيچ

 طتورى  به كند، مى زنده دوباره را آن از نيمى و گردد بازمى وى

 فرشتتۀ  دو وقتت  اين در .بنشيند و شود بلند تواند مى مرده كه

 چگونته  كته  كنند مى آزمايش را مرده بدن اعضاى تمام يادشده

 و ختدا  دربتارۀ  ستؤاالتي  او از و استت  داشتته  دنيا در رفتارى

 (.995: 7919اولئاريو ، ) «پرسند مي امامان و پيامبر

 

 نتیجه

شناستان   شناسي خرافتات، جامعته   براسا  مباني نظري جامعه

يکي از ايتن  . دهند رويکردهاي مختلفي در اين حوزه ارائه مي

دهندۀ وجودنداشتن خرافات و باورهاي غلتط   رويکردها نشان

و بتدون معيتار   طرفانته   كنندۀ رويکرد بتي  است و ديگري بيان

ديدگاه ستومي نيتز مطترح    . مشخص نسبت به خرافات است

. بتردن آن استت   شود كه به دنبال شناخت خرافات و ازبين مي
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، هنجارهتا،   هتا  شناسان معتقدنتد در كنتار ارزش   برخي جامعه

آداب و رستتوم و باورهتتاي منطقتتي، اعتقتتادات و رفتارهتتاي  

ت اينگونته  شنا  شناخ و يفۀ جامعه. غيرمنطقي وجود دارند

وقتتي ايتن   . بتردن آنهاستت   باورها و ارائۀ راه حل براي ازبين

باورهاي غلط در حتوزۀ ديتن نمتود پيتدا كنتد، شناستايي و       

يکتي از  . شتود  تفکيک سره از ناسره و حق از باطل دشوار مي

هاي شناخت و تحليل خرافات موجود در جامعه، بررستي   راه

 .خرافي است تاريخي و تکويني روند باورها و رفتارهاي

شدن مذهب تشيع در اوايتل سلستلۀ صتفويه، در     با رسمي

پيونتد آداب و  . ساختار اجتماعي، تحولي بنيادين به وجود آمد

رسوم با اعتقادات ديني حکومتت و متردم، موجتب تثبيتت و     

اختالن و آداب و رستوم   . پذيرش آنها در فرهنگ جامعه شتد 

 مردم هر سرزميني با تأريرگرفتن از اخالن و آداب حاكم شکل

كنتد؛ بته عبتارت ديگتر      گيرد كه پادشاه نيز آن را تأييد متي  مي

رهبتتران يتتک جامعتته، ازنظتتر مردمتتان و حاكمتتان آن جامعتته، 

در دورۀ صفويه هم، بتا توجته بته    . اي هستند الگوهاي شايسته

هاي متذهبي و دينتي در جامعته و نزديکتي      بودن ارزش غالب

شتد   سياست و مذهب، شاه فردي مقد  و معصوم شناخته مي

منزلۀ عمل به دستتورات دينتي بتود؛ در     كردن از او به و اطاعت

كتردن شتاه و    قدرت نتيجه دين در اين دوره ابزاري براي اعمال

ترويج برخي خرافات در قالب دين، موجبات ايجاد . دربار بود

شتاه قتادر بتود حترام را     . سستي در مباني تشيع را فراهم آورد

كتردن   ترديد براي مقاومتحالل كند و مقام و منزلت او جاي 

گذاشت و در موارد بسياري هتم   دربرابر دستورات او باقي نمي

رسيد، مردم آنها را توجيه  كه فرامين شاه غيرعقالني به نظر مي

شتده در دورۀ شتاه    با مطالعۀ اعتقادات و افکار ربتت . كردند مي

تترين ويوگتي ايتن دوره     شتود برجستته   اسماعيل مشخص مي

به مباني تشيع اماميه است كه با گستترش  تعصب شديد نسبت 

آن، توهين و تحقير اهتل ستنت توستط شتيعيان نيتز افتزايش       

( عتج )نظريۀ اتصال حکومت صفويه به  هور امام زمان . يافت

گتراي ايتن دوره    نيز از ديگر خرافات رايج در جامعۀ اخبتاري 

هتا و مراستم     هور و بروز ايتن خرافتات در آيتين   . بوده است

بندي بايد گفتت   در يک جمع. شود ور مشاهده ميمذهبي به وف

اعتقتتادات و باورهتتاي دينتتي در دورۀ صتتفويه بتته نحتتوي بتتا  

خرافات آميخته شد كه تشخيص خرافه از غير آن بتراي عتوام   

تترين عوامتل    در اين ميان يکتي از مهتم  . راحتي ممکن نبود به

در دورۀ . انتتد رواج خرافتتات در ديتتن، شتتاه و درباريتتان بتتوده

ارائۀ تعاريف مغرضانه از مقام و منزلتت شتاه موجتب     صفويه،

بودن شاه ميان متردم عامته و حتتي     شد باور قداست و معصوم

در نتيجۀ بروز و  هور ايتن اعتقتادات و   . دربار به وجود بيايد

ناپذير دين و سياست، جايگاه شاه جايگتاهي   البته پيوند جدايي

هاي  ويت پايهصرفاً سياسي نبود بلکه جنبۀ ديني شاه موجب تق

گيتتري اعتقتتادات و  در مستتير شتتکل. حکومتتت صتتفويه شتتد

باورهاي جامعه دربارۀ قداست شاه، بسياري از تصميمات غلط 

در . گرفت جا و حتي غيرشرعي، با توجيه ديني انجام مي و نابه

نتيجه مخالفت با تصميمات شاه و سرباززدن از اجراي آنها بته  

. شتد  لبتته گنتاه تلقتي متي    نوعي ايستادن دربرابر حکم خدا و ا

بتودن حکومتت و نيابتت     فرض الهي تثبيت جايگاه شاه با پيش

كته   -و البته ادعاي ستروري شتاهان صتفوي    ( عج)امام زمان 

موجب شد شتاه و   -اسناد متقني براي اربات آن موجود نيست 

ها و اقدامات خود، پيش  گيري دربار هيچ محدوديتي در تصميم

هتاي ختود را    هيچ مقاومتي سياستت رو نداشته باشند و بدون 

 .اجرا كنند

يان قدرت سياستى ختويش را بتا كمتک قزلباشتان و      فوص

هتا ستال بعتد، تنهتا پايگتاه       صوفيان به دست آوردنتد و تتا ده  

، پتس  نهاقزلباشان و رهبران آ. همين گروه بودند آنهامستحکم 

سياسى و نظامى  يينيرو  از تشکيل دولت صفوى به سرعت به

 بتته جتتايتبتتديل شتتدند و ميتتراث فکتترى چنتتدانى از ختتود  

رستيدن شتاه استماعيل،     ستلطنت  بنابراين بعد از بته ؛ اشتندگذن

متصدي مقامات اصلي دولتتي شتدند و سررشتتۀ امتور را بته      

يکي از داليل شيو  خرافات در حتوزۀ ديتن و   . دست گرفتند

ر حکومتت  هتا در ستاختا   ويوه مذهب تشيع، نفتو  قزلبتاش   به

صفويه بود كه بيشتر در تعصب مذهبي و ضديت با اهل سنت 

هاي غيرمسلمان زيتادي در   در دورۀ صفويه اقليت. نمود يافت
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. هاي متفاوتي داشتتند  ايران حضور داشتند كه هر كدام فرهنگ

پذيري از ايرانيتان،   كردن در ايران در كنار فرهنگ آنها با زندگي

خود را به فرهنگ ايران اضتافه  بخشي از اعتقادات و باورهاي 

ارامنتۀ مستيحي، بانيتان هنتدي، يهوديتان و زرتشتتيان       . كردند

انتد كته بتا توجته بته       هاي ساكن در ايران بتوده  بيشترين اقليت

هاي اقتصادي و اهداف تجاري، حضتور آنهتا در دورۀ    سياست

طتور كلتي    بته . شاه عبا  اول و شهر اصفهان به حداكثر رسيد

شتتود كتته سوناستتتفاده از اعتقتتادات و  متتيايتتن نتيجتته گرفتتته 

باورهاي ديني در اين دوره، ابتزاري بتراي گستترش خرافتات     

بود؛ تا جايي كه بسياري معتقدند دين و خرافات رابطتۀ علتت   

در صتورتي كته در آيتات و روايتات     . و معلولي با هم دارنتد 

بسياري به تعقل توصيه شده و باورهتاي خرافتي و توجيهتات    

 .نفي شده استگرايانه  خرافه

 

 منابع

، شناستتي فرهنتتگ در ايتتران جامعتته(. 7921. )آزادارمکتتي، ت

 .علم: تهران

 فرهنگستان: تهران ،عصر صفوي در نمايش (.7952. )ي آژند،

 .هنر

  ل وام ع و  ي اع م ت اج  ات راف خ  زان ي م و  وا  ان (.7933) .م ،ن ي م ي ن اب

 ،ان ه ف اصتتت ر ه شتتت  وان ان ب  ان ي م در  آن ر ب ر ؤر م  ي گ ن ره ف

 يتت يعلتوم ترب  ۀد، دانشتکد  ارشت  سيا ن ارش ك ۀنام انيپا

 .واحد خوراسگان يدانشگاه آزاد اسالم

دفتتتر : اصتتفهان دينتتي، جامعتتۀ و خرافتته(. 7937. )افشتتاني،  

 .تبليغات اسالمي حوزۀ علميۀ قم

 احمتد  :ترجمتۀ  ،اولئتاريو   ستفرنامۀ  (.7919) .آ اولئاريو ،

 .ابتکار :تهران بهپور،

 :ترجمتتۀ ،ايتتران در ونيزيتتان ستتفرنامۀ(. 7927) .ج باربتتارو،

 .خوارزمي: تهران اميري، منوچهر

 .بنياد فرهنگ ايران: آراي صفوي، تهران عالم(. 7953. )نام بي

 ديتدگاه  از ديني انديشۀ در ستيزي خرافه»(. 7925. )پووهنده، م

 اجتمتتاعي هتتاي پتتووهش مجلتتۀ، «مطهتتري شتتهيد

 .13-731، ص 53، ش اسالمي

 نتوري،  ابتوتراب  :ترجمۀ ،تاورنيه سفرنامۀ (.7991. )ژ تاورنيه،

   .سنائي: اصفهان

 صتفويه  عصر شيعۀ زنان نگرش بررسي»(. 7933) .  جعفري،

 مباحتث  مجلتۀ  ،«نادرستت  باورهتاي  و خرافتات  به

 .799-711، ص 11، ش شيعه بانوان

بررستتتي خرافتتتات و »(. 7937. )م، رضتتتايي و.  ، جعفتتتري

 ،«صتفويه  ۀگيري آن در ايران تا دور هاي شکل زمينه

  .3-44، ص 3، ش انساني علوم هاي پووهش مجلۀ

 دولتت  بتا  صتفويه  دولتت  اتصال نظريۀ(. 7937. )جعفريان، ر

 .علم: تهران ،( )الزمان  صاحب

 شاه و اسماعيل شاه روزگار در ايران (.7913. )خواندمير، الف

 .افشار دكتر موقوفات بنياد: ، تهرانصفوي طهماسب

 محمتود  :ترجمتۀ  ،دالوالته  پيترو سفرنامۀ (.7923. )پ دالواله،

 .قطره: تهران بهفروزي،

 .اميركبير: تهران، ايران اجتماعي تاريخ(. 7954. )م راوندي،

، اصتفهان  استتان  در خرافتات  و ها بدعت(. 7931. )ربيعي، ک

 .قم علميه حوزۀ اسالمي تبليغات دفتر: اصفهان

 بر آن تأرير و اقتصادي ت اجتماعي توسعۀ» .(7934) .ک ربيعي،

: متتوردي مطالعتۀ  خرافتات،  چيستتتي از افتراد  تلقتي 

 شناستتي جامعتته فصتلنامۀ  ،«اصتتفهان يهتتا نشهرستتا 
 .713-742، ص 13( 4)ش  ،11   ،كاربردي

، صتفوي  عصر در خرافات تبيين و تحليل(. 7933. )رضايي، م

ارشتد، دانشتکدۀ علتوم انستاني      نامۀ كارشناسي پايان

 .آباد دانشگاه نجف

 كتتامبيز :ترجمتتۀ ،صتتفوي عصتتر ايتتران (.7911. )ر ستتيوري،

 .مركز: تهران عزيزي،

 يغمتايي،  اقبتال  :ترجمتۀ  ،شتاردن  سفرنامۀ (.7915. )ژ شاردن،

 .تو : تهران

هتاي   خرافات و برختي علتل و زمينته   »(. 7922. )شاهنوشي، م

 . 737-771، ص 41، ش پووهشنامه مجلۀ، «آن

، «ها و پيامدها تقديرگرايي عاميانه، ريشه»(. 7922. )شجاعي، ج
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 .759-723، ص 47، ش پووهشنامه مجلۀ

 و چرايتي  ي،چيستت  گرايتي،  خرافته (. 7921. )اميري، ر صالحي

پووهشکدۀ تحقيقتات استتراتويک   : تهران كاركردها،

 .مجمع تشخيص مصلحت نظام

، كروسينسکي روايت به اصفهان سقوط(. 7921. )طباطبايي، ج

 .نگاه معاصر: تهران

 گرايش ميزان بررسي»(. 7922. )مقدم، ر و عسکري. فروغي،  

 راهبرد، مجلۀ، «تهراني شهروندان بين در خرافات به

 .717-731، ص 59ش 

 از ايتران  اجتماعي تاريخ شکننده؛ مقاومت(. 7934. )فوران، ج

 :ترجمتۀ  اسالمي، انقالب از پس هاي سال تا صفويه

 .رسا: احمد تدين، تهران

 اصتغر  علتي  :ترجمتۀ  ،گارسيا دن سفرنامۀ (.7919. )د فيگوئرا،

 .نو نشر :تهران سعيدي،

. ي،  افشتتتانو . ن ي،پورافکتتتار ؛.ف ي،ضتتتيعر؛ .و ي،قاستتتم

بته   شيگترا  يشناخت جامعه ليو تحل نييتب» (.7921)

( 1) ش ،اصتفهان  دانشگاه پووهشي مجلۀ، «خرافات

 .711-733، ص 12

زنتان   تيت به موقع يشناخت جامعه ينگاه»(. 7929. )آ، زاده يقل

، 3 ش سياستت،  و توستعه  در زن، «يدر عصر صفو

 .11-22ص 

: ، خوراستتگانفرهنگتتي شناستتي جامعتته. (7933). زاده، آ يقلتت

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

نخجواني  عبا  :ترجمۀ ،كارري سفرنامۀ (.7942) .ج كارري،

 هنتر  و فرهنتگ  كل ادارۀ: تبريز كارنگ، عبدالعلي و

 .شرقي آ ربايجان

 :، ترجمتۀ كروسينسکي سفرنامۀ (.7919. )ت. ي كروسينسکي،

 متتتريم :تصتتتحيح ،(مفتتتتون)دنبلتتتي  عبتتتدالرزان

 .قو : تهران ميراحمدي،

 كيکتتاوو  :ترجمتۀ  كمپفتر،  ستتفرنامۀ (.7913) .لتف ا كمپفتر، 

 .خوارزمي :تهران جهانداري،

 در ملتي  هويتت  شتناختي  جامعه تکوين(. 7921. )گودرزي، ح

 .تمدن ايراني: ، تهرانصفويه دورۀ بر تأكيد با ايران

 ستتقوط و صتتفويه زوال بحتتران، در ايتتران(. 7939. )متتتي، ر

 .مركز: حسن افشار، تهران :ترجمۀ، اصفهان

ميتتراث : ، تهتترانجواهراالخبتتار(. 7912. )قزوينتتي، ب منشتتي

 .مکتوب

  آن  ل وام ع و  ات راف خ  وا  ان  ي ف ي ۀ ك ع طتتال م. (7923). م  يو وستت م

 ۀنامت  انيت پا ان، ه ف اص ر ه ش  ي ب ذه م  زاداري ع  م راس م در

دانشتگاه آزاد   يتيعلوم ترب ۀدانشکد ،د ارش ياس ن ارش ك

 .واحد خوراسگان ياسالم

 ايتران  در اقتصتادي  - اجتمتاعي  تغييترات (. 7921. )نويدي، د

نشتر  : هاشم آقتاجري، تهتران    :، ترجمۀصفوي عصر

 .ني

 .اميركبير: ، تهرانخرافات فلسفۀ(. 7939. )يثربي، ي
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