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Abstract

Superstition which is caused when there is

uncertainty, is human reaction towards nature and his

surrounding.

Most superstitions mostly have had their roots in the

social beliefs. These are passed down from generation

to generation. They also have psychological roots and

have been caused when people can't make out the cause

and effect relationships of events. The false beliefs are

threats for people against reasonable thinking and social

progress; therefore they should be eliminated through

correct planning.

This shows how Important the study mhght be,

Specially concerning the reign of Gaznavids when as a

result of un favourable conditions people were drawn

mainly to superstation and this is reflected in the poem

of Farrokhi Sistani and Manuchehri Dameghani. Their

poetry include many examples of beliefs in destiny,

fortune telling, magic and magicians, in auspicious

heavenly bodies medicine men…. This study has tried

to see through the psychological reasons of people's

attraction towards superstitions in this era.
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مقدمه
خرافات، جمع خرافه، در اصل به معناي سخن ةواژ

اي است و در تداول و اسطورهايافسانهبیهوده، باطل و 
ترس عمومی به عمل یا اعتقادات ناشی از نادانی، جهل،

ها، اعتقاد به جادو و بخت یا درك نادرست از ناشناخته
نگ به نقل از وارنی(» .شودها اطالق میعلت و معلول

)104: 1385الهامی، 
دهد که هاي تاریخی خرافات نشان میریشهۀمطالع

عوامل درونی و بیرونی زیادي باعث ایجاد، تقویت و 
نقش فرهنگ اما. استي خرافات نزد ایرانیان شدهاشاعه

حاکم بر جامعه و جهل و نادانی در گسترش چنین 
تر پررنگوسطاییقرونباورهایی خصوصاً در جوامع 

.است
و محرومیت اکثریت خلق و بیکاري سواديبی«

در طی این دوره ۀروشنفکر جامعۀبزرگی از طبقۀدست
بود که براي امرار معاش از زودباوري آنان را ناگزیر کرده

شناسان، گویان، ستارهنفع خود استفاده کنند؛ فالمردم به
هر یک گروه ... کیمیاگران، رماالن، و تعویذنویسان و غیره

بودند و عده زیادي مخصوص به خود را تشکیل داده
دهی به جریان فکري این افراد با جهت. مشتري داشتند
هاي خرافی مردم را در جهت منافع هیئت جامعه اندیشه

کردند و به طور محسوس به هبري میحاکم وقت ر
سواد و زودباور حکومت و ، مردم بیالناسعوام

).285:1371راوندي،(فرمانروایی داشتند 
حاکمیت جامعه به دست در چنین شرایط اجتماعی

هم بروز . افتداي مینیروهاي مرموز و نامرئی و افسانه
آفات کشاورزي و بالیاي طبیعی و هم حاکمیت سیاسی 

تقدیر و قضا تلقی بر اساسدي چون محمود غزنوي افرا
بر معموالًدر این جامعه نیزمناسبات اجتماعیو. شودمی

به همین دلیل، . گیردتقدیر و بخت و قضا شکل میاساس
اي که حربهبه عنوانیابد و نجوم و خرافات گسترش می

را از روي دوشمشکل فکر کردن و تحلیل عقالنی امور 
.گیردقرار میاستفادهمورد،داردیافراد بر م

بر این اساس رهبران فکري و شرایط حاکم بر جامعه 
در رسوخ باورهاي خرافی در این عصر نقش اساسی 

اما در کنار این عوامل، آنچه که باعث شده .اندداشته
گیري آن ها از شکلباورهاي خرافی پس از گذشت قرن

امروزي نیز ۀیشرفتپجا بمانند و در جوامع همچنان پا بر
همچنان مورد توجه و اعتقاد عموم افراد جامعه واقع 

. هن بشر استدر نفس و ذهاآنشدن نهادینه. شوند
-پرستی نفس و ذهن بشر به شمار میخرافهبنابراین منشأ

آید، نفس در مواجه با طبیعت اوضاع آن را به موجب 
ثر متأآنتأثیرغییرات و یابد و از تاستعداد خود در می

از این رو . خیزدخود بر میتأثیراتگردد و به تعبیر می
روحیات هر قومی طرز و شکل خرافات ۀکیفیت و درج

)11: 1318شفق، ةرضازاد(.داردآن قوم را معین می
امان باورهاي خرافی که اما در برابر هجوم بی

-جامعه محسوب میۀتهدیدي در جهت رشد و توسع

ه باید کرد؟ مسلم است که اگر چاره چیست و چ،گردد
الوهیت ۀخرافات را به حال خود واگذارند، به تدریج جنب

، پس کنندمیرا وحی الهی تصور هاآنگیرند و عوام می
تحقیق کرد و پرده از روي کارشان هاآنةدربارباید 

)23- 4: 1385هدایت، . (را نابود کردهاآنبرداشت و 
ةیق و بررسی درباراهمیت تحقاز این رو ضرورت و

در عصر مخصوصاًشود، جادو و خرافات روشن می
غزنویان که بسیاري از آداب و رسوم و باورهاي مربوط به 

بر این . استایران پیش از اسالم را در خود انعکاس داده
شدهمنعکسبرخی از باورهاي خرافی در این مقالهاساس

ز شاعران در اشعار فرخی سیستانی و منوچهري دامغانی ا
مورد بررسی شناختیرواننظرنقطهبنام عصر غزنویان از 

.گیردقرار می
تحقیقۀپیشین
باورهاي خرافی در شناختیرواننقد خصوصدر

تاکنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته شاعردوشعر این 
و شناختیروانهاي رابطه با مولّفهاست اما در 

به خرافات تحقیقاتی موثر در گرایش افراد شناختیجامعه
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که در ذیل به برخی استشدهژوهشگران انجام توسط پ
.استشدهاشاره هاآناز 

انعکاس «عنواندر تحقیقی که با ) 1385(الهامی
صورت » باورهاي عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظامی

،این نتیجه رسیده است کهبهمقالهةگرفته است نویسند
اب و عقاید زمان خود که بین به بسیاري از آدنظامی
ي مردم گنجه رایج بود اعتقاد داشته و پایبند بوده عامه
-خرافات و باورشماربیهاي همچنین وجود نمونه. است

به عنوان شاعر عصر غزنوي و وي هاي عامیانه در شعر 
سلجوقی نشان از رواج این باورها و توجه شاعر به آداب 

.استخلقيج در زندگی عامهو عقاید رای
)106:1385الهامی،(

نقطه نظر به بررسی خرافات از) 1378(دامنپاك
ونقش اقوام بیگانه همچون مغوالن در تاریخی و دینی 

ي هستند که در این ردامواز بخشیگسترش این باورها
سه اثردر ایندامنپاك.استشدهکتاب بدان پرداخته 

گرایش اسی درعنصر خوف، حیرت و جهل را عوامل اس
و تعالیم کتاب مقدس قرآن را بهترین به خرافات دانسته

-بیماريةخرافات و از بین برندراهنماي زندگی، عالج

.کندها معرفی میاندیشیکجروحی وهاي فکري، 
)195:1378، دامنپاك(

روانشناسی جاهودا در کتاب) 1363(جاهودا 
خرافات که از جمله آثار مهم و ارزشمند در خصوص 

تعریفی ۀضمن ارائآیدروانشناسی خرافات به حساب می
گیري و تداوم باورهاي از خرافات به بررسی علل شکل
پرداخته و شناختیروانخرافی تا عصر حاضر از دیدگاه 

این رشته را در خصوص نظرانصاحبهايدیدگاه
که بیشتر گرفته استاست؛ و نتیجهخرافات تبیین کرده
-هاي غلطی از پدیدهغاز فقط تفسیرآباورهاي خرافی در 

هایی بودند که با دقت کافی مورد مشاهده قرار نگرفته 
ثر دانستن تلقینات اجتماعی، تقلید از ؤوي ضمن م.بودند

ها در ها و تنشرفتار دیگران، عوامل روحی و اضطراب
ترین عامل در فکر و نفس بشر را اساسی،رواج خرافات

)1363جاهودا،. (ندکگسترش خرافات معرفی می

»سیماي جامعه در آثار عطّار«) 1382(صارمی 
که استهاي گوناگون فرهنگ عامهبخشيدربردارنده

، در بخش مربوط به استشدهها اشاره در آثار عطّار بدان
ضمن باورهاي این کتاب نویسنده آداب و سنن و 

ئله که بسیاري از برشمردن خرافات رایج عصر به این مس
ةو تنها ویژادات خرافی ریشه در اعصار کهن داشتهاعتق

و اوضاع سیاسی، اجتماعی این عصر نیست، اشاره کرده
. استدر گرمی و رونق بازار خرافات موثر دانسته

) 1382:186صارمی،(
شامل»هاشناسی ارزشجامعه«) 1372(صانعی 

بررسی نهادهاي سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی ایران 
نقد فرهنگ سنتی ایران که صانعیشودمیتاریخدر طول 

در زندگی تأثیرگذاردر آن بخت و تقدیر عامل مهم و 
گونهایندر ادامه واستپرداختهشود،افراد قلمداد می

این فرقه در تعالیموکند که عقاید زروانی گیري مینتیجه
کنار احساس مظلومیت طبقات پایین جامعه در عصر 

تقدیرگراییۀخرافۀعامل اشاعرینتمهمساسانی 
وي در این کتاب آراي ادیان و فرق . گرددمیمحسوب 

قراررا نیز مورد بررسی تقدیرگراییمختلف در خصوص 
) 1372صانعی،. (ه استداد

نویسنده در این مقاله ضمن بر ) 1383(مالباشی 
، طالع گوییغیبشمردن خرافات رایج در ایران از جمله 

دیگر باورهاي خرافی، به بررسی علل ويبینی، فالگیر
استشدهاعتقاد به این افکار موهوم پرداختهشناختیروان

گرایی و علمۀکه باید با توسعاستشدهگیري نتیجهو
تکیه بر عقالنیت و استدالل در جهت از میان برداشتن 

)1383مال باشی،. (باورهاي خرافی اقدام نمود
مولوياز»خرافاتروانشناسی«) 1382(مولوي 

شناختیروانهاي به تبیین انگیزهاي است که در آنمقاله
، نحس دانستن اعداد زخمچشمدر اعتقاد به خرافاتی نظیر 

پیامبر هايدیدگاهو شدهپرداختهو ایام و دیگر خرافات 
در اعظم و احادیث منقول از ائمه در خصوص خرافات

مقاله در پایان نتیجه این ةنویسند. آن ذکر گردیده است
که روح و نفس بشر در کنار عوامل اجتماعی استگرفته
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بر را در روي آوردن مردم به خرافاتتأثیرترینبیش
)22-24: 1382مولوي،(.دارندعهده

صادق هدایت در کتاب نیرنگستان به ) 1342(هدایت 
عنوان اولین اثر مستقلی که در رابطه با موضوع خرافات 

مردمان کهن و داراي تاریخ و تمدن را . استدهشتألیف 
داراي خرافات بیشتري نسبت به دیگران دانسته و پس از 

تاریخی و مذهبی برخی از اعتقادات ۀبررسی پیشین
را از نظر تاریخی مورد هاآنگیري خرافی علل شکل

نتیجه گرفته گونهاینپایان دروه استدادقراربررسی 
و خیالی موهومافکارن برداشتن براي از میاکهاست
نیست زیرا این امر هاآنبهتر از چاپ و نشر چیزهیچ

باعث کاسته شدن ارزش و اهمیت خرافات شده و گامی 
. هاآناست در جهت نابودي

بحث و بررسی
تقدیرگرایی

- در فرهنگ ایران همواره افراد خود را در انجام ساده

را که در دنیاي ترین عمل ضعیف دانسته و حوادثی 
نیروهاي خارج از بازرسی تأثیرگیرد به خارج صورت می

رسد یا اگر فردي به مقامی می. دهندبشر نسبت می
است، شود حمایت خدا پشتیبان او بودهصاحب ثروت می

گیري توسط افراد منجر به بروز اگر اشتباه در تصمیم
ۀ هم. خواسته استمیچنیناینشود تقدیر اي میفاجعه

افراد سرنوشتی محتوم دارند و ستیزه کردن با سرنوشت 
این . آورداي به بار نمیجز شکست و پشیمانی نتیجه

افکار همیشه همراه ما بوده و مستمسکی بوده است براي 
- ها و تدابیر نادرست و نابرابريها شکستتوجیه ناتوانی

. هاي اجتماعی
ی نزرواتوان در عقایداین اعتقاد خرافی را میۀریش

قضا بود و از این رو عقیده ناوام دیگر زرن«جستجو کرد 
به قضا و قدر هم که یکی از اصول عقاید این فرقه به 

رفت از خالل این مذهب در دین زرتشتی راه شمار می
)217:1374محمدي،(».یافت و در ارکان آن رخنه کرد

هاي اجتماعی، هاي زروانی در کنار نابسامانیسنت
و سالیخشکسنگین، هايمالیاتف طبقاتی، وضع اختال

دوم حکومت ةهاي پی در پی خصوصاً در دورقحطی
عقاید قضا ۀغزنویان بستر مناسبی را جهت بسط و توسع

البته تلقینات و . ه بودو قدري در این دوره فراهم ساخت
آموزش اجتماعی که با حمایت سردمداران جامعه و با 

جلوگیري از طغیان مردم در هدف حفظ نظام اجتماعی و
گرفت نیز برابر مشکالت اجتماعی، اقتصادي صورت می

ثر ؤعصر غزنویان مۀچنین افکاري در جامعۀدر اشاع
)309: 1372صانعی، . (بوده است

اشعار فرخی سیستانی و منوچهري دامغانی نیز مؤید 
اعتقاد گسترده به بخت و اقبال و قضا و قدر در این دوره 

.است
ن ــها حصـــشخداییســـــتن ــحص

استــدر و از قضـو دور از قـن تــحصتو
)390: 1371فرخی، (

این هم از بخت بلند است و هم از اختر 
نیک خوينیکک ـاش اي ملـشادبنیک 
)2366: همان(اختر

فلکدورازبه جهان بادي پیوسته و 
تو طرب و بهر بداندیش ماللةبهر

)4413: همان(
یـــانـــــاق آسمــــــکن اتفـــو لی

لـــرد باطــــــرهاي مـــــد تدبیــــکن
)1363: 1381منوچهري، (

تقصیر و محنت روز بی مکروه و بخت بی
دهر بی تلبیس و تنبل، چرخ بی نیرنگ و غم

)888: همان(رنگ
شده هاانسانفقر و ناتوانی ةکنندتقدیرگرایی توجیه

شود آدمی تن به سرنوشت و تقدیر خویش داده میسبب 
و هیچ تالشی جهت بهبود اوضاع زندگی خویش ننماید و 
فقر و بدبختی خود را به تقدیر و قضاي الهی نسبت دهد 

کار و تالش و پیشرفت را در جامعه ۀو این خود روحی
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-و ایستایی جامعه منجر میماندگیعقبتضعیف کرده به 

.شود
به قضا و قدر و بخت و اقبال در موارد البته اعتقاد 

باشد زیرا در تواند داشتهخاصی کارکرد مثبت نیز می
هایی که افراد با وجود تالش و کوشش در موقعیت

خورده پیشرفت و نیل به اهداف به دالیل مختلف شکست
با توسل به چنین عقایدي . شوندو به موفقیت نائل نمی

طفی ناشی از شکست هاي عاتوانند از شدت ضربهمی
ثر که ؤدفاعی مۀبکاهند و از این حربه به عنوان یک وسیل

کند استفاده و توجیه میتحملقابلزندگی را براي آنان 
هاي فردي رهایی هاي روانی و نابسامانیکرده از بیماري

)537- 536: 1372صانعی، . (یابند

حرز و تعویذ
دادن و در امان بردن، پناهتعویذ در لغت به معناي پناه«

داشتن و در اصطالح به معناي دعا خواندن و حرز نگه
-آویختن بر آدمیان، جانوران یا اشیاء براي محافظت آن

)ي تعویذدهخدا، ذیل واژه(» .هاست
گردد که میگرایی براعتقاد به تعویذ به فتیشۀریش

-هاي جادویی دوران باستان محسوب مییکی از شیوه

.شود
خواهی از نیروي پنهان یش به معنی کمکعقیده به فت

هايانسانبه بیان دیگر . جان استو پوشیده در اشیاي بی
را هاآنبدوي براي اشیا خاص احترام قائل بودند و 

ها، گیاهان، شاخ و شمردند و از انواع سنگمقدس می
حیوانات درخواست کمک و برآوردن نیازهایشان را ۀپنج

هاي خود را به آنان نسبت کستها و شداشتند و پیروزي
)160- 159: 1385سیف بهزاد، . (دادندمی

توان یافت تا به امروز هیچ فرهنگی را در جهان نمی
باشد؛ همین که به نحوي گرایش به فتیش یا تعویذ نداشته

عقیده بر آن هاانسانکه در زندگی امروزه و نزد برخی 
و بدیمن یمنخوش... ها واست که برخی چیزها، پدیده

هستند نشانگر تداوم این اعتقاد خرافی در عصر حاضر 
.است

ز فرخی در وصف لشکر سلطان محمود به استفاده ا
.تعویذ در هنگام شکار اشاره کرده است

ه در ــشاخ کرگانشان بود میخ طویل
چنگ شیرانشان بود تعویذ اسبان در شکاررــــسف

)1086: 1371فرخی، (
او را تعویذةافکندنه قوي دل کند

مـاو را مرهۀـوي کند خستـنه سخنگ
)4672: همان(

زخمچشماز جمله موارد استفاده از تعویذ جهت دفع 
نقاط جهان فراگیر ۀباوري که تقریباً در هم. بوده است

اي بسیار طوالنی دارد، حضور بوده و در ایران نیز پیشینه
به قدمت و در اوستا و بندهشن نیززخمچشمدیو 

.دیرینگی این باور در کشورمان داللت دارد
-را حالت نفسانی اعجابزخمچشمأسینا مبدابن

تأثیرتعجب موردکه در شخص یا شی داندمیآوري 
)489: 1363ملکشاهی، (.گذاردمی

ارغوان از چشم بد ترسد از آن رو هر 
اره چو تعویذ اندر آویزد زبرــــچسرخ بیزمان

)3751: 1371: خیفر(
عالوه بر حرز و تعویذ استفاده از آیات قرآنی و اوراد 

هاي دفع خاص و همچنین سوزاندن اسپند از جمله راه
است که دردر این دوره بودهزخمچشماثر چشم بد و 

.استشدهاشارههاآنفرخی سیستانی نیز به شعر
سه ره بر تن به تن الکرسیآیتز خوبی 

گر آرزوش آید میان انجمن خواندمرا خواند
)8251: همان(

چشم بد را ز چنان شاه بگردان به پسند
ورت نیکو منظرــاد بر آن صـــرین بــکاف

)2045: همان(
چو علم خواهد گفتن سپند باید سوخت

دان دور باد از آن مهترــم بــکه بیم چش
)2280: همان(
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ان افراد روان رنجور اعتقاد به حرز و تعویذ در می
این افراد در برابر تهدیدهایی که احساس «. تر استشایع

دهند که به کنند حالت دفاعی را در خود پرورش میمی
سادگی اشیاء و حرکات را برخوردار از نیروي جادویی 

هاآنتلقی کرده به طلسم و تعویذهایی پنهان پناه برده و 
-ایشان تصور میهرا به عنوان راه حل مشکالت و ترس

)109: 1363جاهودا، (» .کنند
احساس تسلط و امیدي که اعتقاد به حرز و تعویذ در 

کند نیز در گرایش به این باور خرافی موثر فرد ایجاد می
.بوده است

سعد و نحس
کواکب در جهان و در تأثیرسعد و نحس ایام و 

سرنوشت اشخاص از خیلی قدیم در ایران رواج داشته 
ۀاست که این امر پایر چند امروزه ثابت شدهه. است

عملی ندارد ولی در آن عصر آن را داراي اصالت علمی 
.اندبه آن داشتهزیادۀشمرده و عالقمی

اي از منجمین و در دربار پادشاهان غزنوي پیوسته عده
شناسان حضور داشته و در تمام کارهاي مهم طرف ستاره

یمن را جهت اعات خوشاند و سمشورت پادشاه بوده
.کردندانجام امور کشوري تعیین می

ارك شنبدــه روز مبــک و بــبه فال نی
ک به بدــده روزگار نیــر و مــذ گیــنبی

)278: 1381منوچهري، (
ار باشدـد، با اختیـس باشـد ونحــا سعــت

رار ــی اضطــارش بــه اختیــچونانک
)276: همان(باشد

اده ــت بـــه که روز بالســشنبچهار
ورـبخ ت ـور به عافیـی خـی مــه ساتگینـب
)284: همان(ذردـگ

فرخنده وـدار تــوس به دیــروز منح
را بیند هر روز پگاهـس که تــک آن کـخنشود

)7017: 1371فرخی، (

بر طبق . دانستندمشتري را سعد اکبر میةایرانیان سیار
مشتري خداي ةقدات کهن آریایی سیاراسطوره و معت

است، آریاها قبل از مهاجرت شدهخدایان محسوب می
به سرزمین کنونی خود ایران، مشتري را به عنوان 

اعتقاد به خدایی . پرستیدنددرخشان آسمان میالنوعرب
ةدر آیین زرتشتی که هرمزد یعنی سیار» اهورامزدا«

: 1380مصفی، (.اشدبهمان اعتقاد میۀمشتري است دنبال
736(

ستـریـد مشتـسعترینبزرگان ـر آسمـب
نــد قریـدر اســري انــود مشتـاه بـا مـب

)6807: همان(
روانشناسان بازخوردها و طرز تلقی افراد در مواجه با 

دانند مسائل پیش رو را در بروز چنین اعتقاداتی موثر می
و مشکالتی مواجه زیرا انسان همواره در زندگی با مسائل

آورد، شود که بازخوردهاي خاصی در او پدید میمی
- نسبت به اشیاء و اشخاصی که نیازهاي او را کامروا می

- هایش در آن برهه اتفاق میهایی که موفقیتکند یا زمان

افتد بازخورد موافق و نسبت به موانعی که میان او، و 
و پدید بازخورد مخالف در ا. شوندهایش حائل میهدف

)129: 1374، ریچارداس و دیگران، کرچ(» .آیدمی
افراد نسبت به ةاز این رو، این طرز تفکر و عقید

حوادث و پیشامدها است که منجر به خلق سعادت و 
-وجه نمیگردد وگرنه به هیچنحوست از جانب آنان می

ۀتوان بر سعادت و نحوست ایام و اجرام آسمانی اقام
ت خود زمان از نظر مقدار طبیعتی برهان کرد چون طبیع

اند و یک چیز محسوب است که اجزاء و ابعادش مثل هم
شوند پس از نظر خود زمان فرقی میان این روز و آن می

.سعد و دیگري را نحس بدانیمروز نیست تا یکی را 
)132: 1378، دامنپاك(

سحر و جادو
ها و هنرهاي مبتنی بر یک جادو به کار بستن فنّ«

بنیان و سست است که انسان بدوي ري مقدمات بیس
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» .استجستهسود میهاآنهایش از براي تحقق خواسته
)جادوةدهخدا، ذیل واژۀناملغت(

چون انسان نخستین توان درك و فهم امور ماورایی 
رو شد و خود نیز را نداشت، پس با دنیایی از رمزها روبه

و جادوگري یکی شد، که سحربه سوي راز و رمز کشیده
هاي آن است، و براي رفع نیازهاي روحی و از نتیجه

به شکل کمکمشده تا انجام میگروهی-اغلب جسمی
. اندو هر قبیله یک جادوگر داشتهیافتهتحولفردي خود 

سحر . پرستی کشانداین اعتقادات انسان را به سمت خرافه
، دشمیهاي مختلفی را شامل شیوهدر گذشتهو جادو

کمک خواهی از نیروي پنهان اشیاء، تصرف در قواي 
روحی و غیبی جهان و سحر عوامانه یا تبرا از شرّ و 

هاي جادویی ات ارواح موذي و خبیث از جمله شیوهمضرّ
مشکالت و برابربودند که به عنوان راهکارهایی در

.گرفتندي افراد قرار میحوادث پیش رو مورد استفاده
)100- 96: 1389صالحی مقدم، (

کنندگان جادوگران غالباً براي حل مشکالت مراجعه
تقدس داشت و ۀدادند که جنبهایی به آنان میطلسم

بود که این باید همواره همراه شخص میهاآنبرخی از 
.ي ادیان ابتدایی و آنی میسم استنوع جادوگري بازمانده

)813: 1357، فضایی(
دـاه کنــر او تبــی تدبیــور مانــزگ
ادوان ماي به مايـی جــون و جادویــفس

)7512: 1371فرخی، (
م آگین همی کردم ـن راه طلســمن بدی

از تفکر خیره مانده همچو شخص بی نگاه
)6744: همان(روان

باورمندي به سحر و جادو نیز مانند بیشتر اعتقادات 
عقالنی هاي غیرخرافی از جهل و نادانی و تمسک به راه

هاي پیش رو توسط افراد نشأت ل و بحرانئدر تدبیر مسا
زیرا در چنین مواقعی افراد متوسل شدن به . گیردمی

حل کردن راهنیروهاي غیبی و ماورایی را از پیدا
هاي خود و استعانت از مشکالتشان با تکیه بر توانایی

.دهندپروردگار متعال ترجیح می

طب عامیانه
والت زندگی آدمی که بستر مناسبی یکی دیگر از تح

کند را براي به وجود آمدن باورهاي خرافی فراهم می
و شدهحادثبیماري است زیرا اغلب به طور ناگهانی 

از این رو طبابت . فشار عاطفی زیادي هم به همراه دارد
اي مستقیم داشت عامیانه در آغاز با باورهاي خرافی رابطه

زي جز افسون و جادوگري و اساساً طبابت در آغاز چی
گفتند روح خبیثی شد مینبود، هر وقت کسی مریض می

در بدن او حلول کرده و باید آن روح خبیث را خارج 
)1358:210راوندي (.نمود

ي در عصر غزنویان نیز ابزارهاي خرافی نظیر مهره
-ها کاربرد داشتهتب، تعویذ در درمان بیماريۀمار، رشت

.استاعران نیز بازتاب یافتهو در اشعار ش. است

چنانکه هر که مر او را کشنده مار گزید
1ي مارامید رستن خویش افکند به مهره

)3286: همان(
حرزیست قوي نامش کز داشتن او
آزاد شود بنده و به گردد بیمار

)3316: همان(
جهت درمان چنیناینمتوسل شدن به ابزارهاي 

ر ماورایی پاسخ تمام ها در دورانی که اموبیماري
. آور نیستچندان تعجب. شدمجهوالت بشري تلقی می

شود، و بیماري به طور ناگهانی نازل می«که به خصوص
در نتیجه مبهم . پیشینیان نیز آگاهی ناچیزي از آن داشتند
شبه دارو که ةبودن روابط علت و معلولی همراه پدید

ي هانارواج درمهاي شبه جادویی دارد زمینه را براي جنبه
جاهودا، (» .سازدغیرعقالنی و چه بسا شیادانه هموار می

1363 :259(

بهسلیمانیهايمهرهجزءوجماديوطبیعیمختلفانواعدرمارمهره. 1
جنسیتدارايواستشدهدیدهخاکستريوسفیدرنگبهکهآیدمیحساب

پورعلی(یافت راآنتوانمارها میگیريجفتزماندروباشدمیهمادونر
).58: 1388سعدانی،
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بینیفال و طالع
یکی دیگر از موارد شایع خرافات که ریشه در اعماق 

گویی است وجود بسیاري از مردمان دارد تفأل و پیش
ها قرن. بینی قدمتی بسیار طوالنی داردانواع فال و طالع

ستارگان را موجوداتی اهریمنی یا خدایانی هاانسانپیش 
هاي ها و شکستپنداشتند که حوادث زمینی و موفقیتمی

گیران با مطالعه و بینان و فالطالع. زنندآنان را رقم می
اي که بررسی وضعیت ستارگان آسمان و یا هر نشانه

بتوان آن را با دنیاي غیب مرتبط پنداشت از قبیل خسوف 
-اي در آسمان و یا هر نشانههنگام ستارهبیو زلزله، ظهور 

.پرداختندي دیگر به پیشگویی سرنوشت و طالع افراد می
- فال یعنی پیشگویی سرنوشت انسان از روي نشانه

طالع بینی در عصر غزنویان نیز رواج همراههاي غیبی به
پادشاهان قبل از اقدام به جنگ و . کامل داشته است

یري در امور مهم مملکتی و گکشورگشایی و یا تصمیم
گیران و ساز زندگی به فالمردم در لحظات سرنوشت

.جستندبینان متوسل شده و از آنان یاري میطالع
اشعار فرخی سیستانی و منوچهري نیز نشانگر این 

:اعتقاد گسترده به فال و طالع است
ت بزرگـا دولـم و بـرخ آیــال فـبا ف

1ارـده اختیـرخنع و فـه طالـر خجستـا فـب

)69: 1371فرخی، (
رـده اختــرخنـال و بفـده فــبه فرخن

رــاه مظفــت شـــاغ بنشســـبوـه نــب
)1036: همان(

ی ـد هر زمانـدش ببوســت سعــدول
ی ـانـر زمـد هـش باشـع میمونـطالآستین

)510: همان(خواستار
اندبینی آن بیند او که دیده نیبه پیش

ايـان پیمــآسم2رالبـه سطـان بـمنجم
)7514: همان(

بهمربوطامورانجامبرايتصمیماخذوقتبهترینمعنیبهاختیار. 1
)260: 1380مصفی،(.دشبامیزندگی

ازاطالعاتیدادننشانبرايآنازکهاستدستگاهییاابزاراسطرالب،. 2
دراخترانمشخصاتآندروشدهاستفادهماهگردندهوخورشیددرخشنده

)33: 1380موسوي،(.استشدهثبتمتفاوتایام

ان برـر درختـان بـد مرغـگویاننان فالـبس
نهاده پیش خویش اندر پر از تصویر دفترها

)33: 1381،منوچهري(

فال و طالع ممکن باورهاي خرافی نظیرۀبروز و اشاع
نیروي و مکانی براي افرادي که کمتر ازاست در هر زمان

گیرند اتفاق بیفتد شرایط تاریخی، عقالنی خود کمک می
اجتماعی، فرهنگی عصر غزنوي نیز عقالنیت و یافتن 

ها، اشیاء و حوادث را روابط علت و معلولی میان پدیده
بود و افکار موهومی چون فال و نیروهایی کم رنگ کرده

و اثرگذارکنندهتعیینچون ستارگان و افالك را عواملی 
.بوددر زندگی و سرنوشت افراد معرفی کرده
در جهت هاانسانالبته در کنار شرایط محیطی میل 

دستیابی به اطالعاتی در خصوص آینده و سرنوشت و 
در تأثیرگذارپاسخ دادن به این نیاز روانی نیز عاملی 

.استادوار تاریخی بودهۀگرایش به فال و طالع در هم

گیرينتیجه
باورهايکهگردیدمشخصاجمالیررسیبایندر
دامغانیمنوچهريوسیستانیفرخیاشعاردرکهخرافی

افرادزندگیبرعمیقتأثیري،استشدهاشارهآنبه
امورازافراد بسیاريکهحديتااستداشتهجامعه
زندگیسازسرنوشتهايگیريتصمیمحتیوحیاتی

آناحتماالتوخرافیباورهايایناساسبرراخود
.کردندمیتنظیم
کهگردیدمشخصباورهااینشناختیروانبررسیبا
ها،ترسحوادث،معلولیوعلتبهنسبتنادانیوجهل

ونیازهاکردنبرآوردهدرناتوانیآیندهازآگاهیبهاشتیاق
درهمگیفرهنگیواجتماعیمشکالتها،خواسته

ثر بوده است ولیؤمگرایش به خرافات در عصر غزنویان 
بوده ثرترؤمخرافاتبهگرایشدربشرذهنونفسنقش

ذهنناخودآگاهدرریشهخرافیرسوموعقایدزیرااست،
ذهنهوشیارسطحبهخاصیشرایطتحتکهداردبشر
.رسدمی
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ازبرخیهمچنین مشخص گردید که گسترش
سطحدرطالعوفالوتقدیرگرایینظیرخرافیباورهاي

تالشوکارةانگیزوافرادنفساعتمادبهکاهشبهجامعه
راگروهیوجمعیهايفعالیتۀتوسعشدهمنجرآناندر

اموراینوداردبازمیپیشرفتازراجامعهودادهکاهش
افزایشوخرافیباورهاياصالحجهتریزيبرنامهلزوم

به همین منظور . کندمیآشکارراجامعهدرخردورزي
بایدابتدات اصالح باورها و اعتقادات افراد جامعهجه

ۀدرجودهیمتشخیصخرافیغیرازراخرافیافکار
تحلیلوتجزیهراهاآنبهمردمگرایشمیزانوعالقه
بهراصحیحباورهايوعقایدمختلفطرقازو،کنیم
مردمذهنازراخرافاتایناندكاندكودادهیادمردم
.کنیمپاك
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