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: مطالعه موردی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و تأثیر آن بر تلقی افراد از چیستی خرافات

 ی استان اصفهانها انشهرست
 

 ، ايراندانشگاه اصفهان شناسي دكتراي جامعهکامران ربیعی، 
 

 چکیده

جامعـه ممـاري پـژوهش    . اسـت هدف اصلي پژوهش حاضر، مطالعه تأثير توسعه اجتماعي ـ اقتصادي بر تغيير تلقي افراد از چيستي خرافات  

ها به روش  نفر بوده است و نمونه 0439حجم نمونه پژوهش حاضر . دهند سال به باالي استان اصفهان تشکيل مي 41حاضر را كليه شهروندان 

. دندشهرستان و منطقه شـهري اسـتان اصـفهان انت ـا  شـ      91اي و بر اساس سه متغير سن، جنس و منطقه مسکوني در  گيري سهميه نمونه

پژوهش بر اساس رويکردي عرفي به انجام رسيده و هدف من . هاي چهره به چهره تکميل شدند پرسشنامه و سؤاالت باز من از طريق مصاحبه

نتايج نشان داد . نه شناسايي خرافات واقعي بلکه فهم تلقي افراد از باورهاي خرافي خود، والدين و شهرستان محل سکونت خويش بوده است

هـاي بـه    در نسبت ها منهايي جدي در تلقي افراد از چيستي خرافات وجود دارد و وجه تمايز اصلي  سطوح م تلف توسعه، تفاوتكه براي 

باورهـاي   هـا  آناجتماعي ـ اقتصادي باالتر بيش از ساير شهرست   ي داراي سطح توسعهها آنساكنان شهرست. بود« اعتقادات مذهبي»دست ممده 

 . دهند رستان محل سکونت خود را مورد بازانديشي و نقد قرار ميمذهبي و مناسک مذهبي شه
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 مسأله بیانمقدمه و 
هاي مدمـي، فهـم    از مغاز تاريخ بشري يکي از ن ستين دغدغه

بـه نيروهـاي حـاكم بـر      جايگاه خويش در هسـتي و مگـاهي  

تاريخ ديرين حيات بشري گـواه  . طبيعت و زندگي بوده است

هـاي صـورت گرفتـه بـر سـر فهـم و        ها و نزاع ها، رنج تالش

بـوده   هـا  منمعنادهي به طبيعت، هستي، خدا و رابطه انسان بـا  

پيامبران الهي با تکيه بر نيروي وحي، فيلسوفان به كمک . است

با ياري علم و تجار  بشري همگي عقل و منطق، دانشمندان 

هاي اصيل بشري پاسـخ گوينـد و    اند تا به پرسش تالش كرده

 .تر سوق دهند انسان را به سمت زندگي بهتر و متعالي

در اين ميان، مردم جوامع م تلف نيز به صورت فردي و 

جمعي باورهـا و اعتقـاداتي را راجـع بـه طبيعـت و انسـان و       

را در قالب فرهنگ از   داده و من شکل ها مننيروهاي حاكم بر 

باورهايي كه گاهي توسـ   . اند نسلي به نسل ديگر منتقل كرده

شـده و   توليد و تـرويج مـي  « زر و زور و تزوير»خداوندگاران 

شده  مويز فراداستان مي كرده و دست لباسي از تقدس به تن مي

ـ . است ي تجربـي و علیـي   هـا  آنچنين باورهايي اغلب فاقد بني

اين باورها و . را ابطال نمود ها منشد  د و به سادگي نميان بوده

« مدرنيته». كنند فهم مي« خرافه»اعتقادات را معموالً ذيل مفهوم 

را جهاني تصوير كرد « سنت»با غرور و اعتماد به نفس، جهان 

برگرفته است و از نظر تفکر مدرن،  كه خرافه سراسر من را در

تـنفس    شـناختي  معرفـت  اساساً معرفت سنتي در چنين فضاي

كند اما تجار  دو قرن اخير نشان داد كـه خرافـات امـري     مي

 . جهاني است و محدود به زمان و مکان خاصي نيست

هاي معتبر انگليسي براي تعريف خرافـات از   نامه در لغت

، «ابهـام »، «تـرس »، «غير علمي»، «غير عقالني»هايي مانند  واژه

د كه بر اين اساس خرافه را يک شو و غيره استفاده مي« ناداني»

 Collins) نماينـد  نادرست و غلـ  معرفـي مـي   معرفت و باور 

English Dictionary, 2009; Encyclopedia of Britannica, 2008; 
Webster's Third new international dictionary- unabridged- 

1986: 2296 ) . 

 سـ ن جـذا   « »خرافـه »هاي عربي نيز  در فرهنگ لغت

خـوري  ) «س ن باطل»، (919 /1 :4388 فراهيدي،) «نمکين و دروغ

ســ نان برســاخته و دروغــي كــه در »، (908 /4: 4339، شــرتوني

افسانه و » و (409 /49: 9664، زبيدي) «شود ها گفته مي نشيني شب

: 4909، طريحي) «اساس و اعمال و عقايد خالف عقل داستان بي

ن فارسـي نيـز خرافـه    تعريف شـده اسـتد در زبـا    (ذيل خرافه

: 4901عميـد،  ) «اسـطوره  و حديث باطل، س ن بيهوده و يـاوه »

مالحظـه  . معنـا شـده اسـت    (ذيـل خرافـه  : 4911معين،  ذيل خرافهد

در « خرافـه »هاي غيـر غربـي نيـز     شود كه در فرهنگ لغت مي

 .گيرد قرار مي« واقعيت»و « درستي»و « عقل»مقابل 

( 4308)4ع من، كاتانيـا در ارتباط با چيستي خرافات و انوا

ـ 4: دهد كند و از هم تميز مي سه شکل خرافات را تعريف مي

كه عبارتند از رفتارهايي كه پاس ي بـه يـک    «9ساده»خرافات 

تـوان در   اين شکل از خرافه را مي. پيامد يا رويداد مثبت است

ديد كه طي من كبوترها سرهاي خود ( 4318)9مزمايش اسکينر

چرخاندند، با اين تصور كه ايـن   دادند و مي را تندتند تکان مي

ـ دومـين  9. شود كار موجب ظاهر شدن و فراهم شدن غذا مي

زمـاني تقويـت   « 1همزمـان »عنوان خرافـات   باشکل خرافات 

شوند كه همزمان براي رفتار، واكنشـي يـا پـاداش حاصـل      مي

كه من پـاداش در واقعيـت بـه صـورت علیـي       شود حال من مي

ـ سومين شکل خرافه به خرافـات  9. تار نداردارتباطي با من رف

اين شکل از خرافـه، خـود را بـه    . قابل تعريف است« 1حسي»

كننده فرد  صورت اهميت دادن به برخي چيزها و اجزاي احاطه

 (.مانند كاله يا جورا  شانس)سازد  نمايان مي

 8و خرافات تصادفي 1ميان خرافات علیي( 4303) 0جاهودا

خرافات علیي ب شي از يک باور مگاهانـه   .شود تمايز قائل مي

خرافـه تصـادفي   . درباره وجود رابطه ميـان دو رويـداد اسـت   

تري راجع به رفتارهاي علیـي و يـا پيامـدهاي     همبستگي مبهم

هـاي   كند كـه خرافـه مجموعـه پاسـخ     جاهودا عنوان مي. دارد

مند انباشت شده است كه پايه و اساسي براي باور بـه   موقعيت

موردد بنـابراين، خرافـات    ميان دو چيز فراهم مـي  وجود عليت

اي  دربـاره وجـود رابطـه    هـا  آنهايي است كه انس ها و شيوه راه

 .يابند اند مي علیي ميان دو رويدادي كه همزمان واقع شده

                                                   
1 Catania 
2 simple superstitions 
3 Skinner 
4
 concurrent 

5 sensory  
6
 Jahoda 

7 causal superstition 
8
 coincidental superstition 
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توان ديد كه در جوامع كامالً صنعتي شده و  هم اكنون مي

داري، هنـوز خرافـات بـه صـورت جمعـي       تحت نظام سرمايه

گرايي مدرن نتوانسـته اسـت بـه طـور      شود و علم زتوليد ميبا

تـوان بـه سـادگي از     البته نمي. زدايي كند كامل از جامعه خرافه

اين موضوع گذشت كه مدرنيته بـا خـود عقالنيـت بازتـابي و     

تأملي به همراه مورده كه خود عاملي اساسي در كاهش ميـزان  

چـه   ضـوع، من در ارتباط با ايـن مو . و نوع خرافات بوده است

تواند مسأله باشـد و ذهـن او را    براي يک پژوهشگر ايراني مي

جهاني شـده    به خود معطوف سازد، تأثيراتي است كه مدرنيته

هـا و   و روندهاي مدرنيزاسـيون و توسـعه، بـر باورهـا، ارزش    

تغييراتـي كـه در باورهـا و    . گذارد رفتارهاي فرهنگي مردم مي

نهـا خـود رونـد توسـعه را     دهد، نـه ت  هاي مردم رخ مي ارزش

تـر از من شـکل جامعـه را مـدام      كنـد بلکـه مهـم    كاناليزه مـي 

 . نمايد دست وش دگرگوني مي

در پژوهش حاضر تالش شده است تغييرات رخ داده در 

« خرافات»هاي فرهنگي مردم بر اساس مبحث  باورها و ارزش

توان گفت پژوهش حاضر  مي. گيرد  مورد بحث و بررسي قرار

كـاركردگرايي  پارادايميـک در حـوزه پـارادايم نظـري      از نظر

ــاختاري ــي س ــرار م ــارادايم،   ق ــن پ ــرد و در دل اي ــه گي نظري

براي فهم توسعه اجتمـاعي ـ اقتصـادي انت ـا       مدرنيزاسيون

ــارت     ــروي از اينگله ــه پي ــت و ب ــده اس ( 99-99: 4983)ش

مدرنيزاســيون اجتمــاعي ـ اقتصــادي و توســعه اجتمــاعي ـ     

بر اساس پـارادايم  . اند هم در نظر گرفته شدهاقتصادي مترادف 

هاي جامعه كليتـي را   كاركردگرايي ساختاري، باورها و ارزش

سازند كه عالوه بر كاركردي كه در حفظ كل نظام اجتماعي  مي

بـر ايـن اسـاس،    . و فرهنگي دارند، با يکديگر نيز در ارتباطند

توانـد   هاي فرهنگي مي اي از باورها و ارزش تغيير در مجموعه

در ايـن  . شودمنجر هاي فرهنگ  به تغيير در ساير اجزا و مؤلفه

تواند به عنوان يک ميانجي و عامل پيش  ميان، مدرنيزاسيون مي

 تغييرات فرهنگي بر اساس اين پاراديم،. برنده ايفاي نقش كند

متأثر از فرميند مدرنيزاسيون، در نهايت به تغيير در تلقي مـردم  

 . انجامد از چيستي خرافات مي

توان يکي از سه رويکرد و  براي فهم خرافه و تبيين من مي

را معيار شناخت و « درون ديني»و « علمي»، «عرفي»مدل فهم 

ــرار داد   ــي ق ــتراتژيک،  )بررس ــات اس ــکده تحقيق در . (4981پژوهش

و نه رويکردهاي علمـي يـا   )پژوهش حاضر از رويکرد عرفي 

رويکـرد عرفـي،    بـر اسـاس  . استفاده شده اسـت ( درون ديني

كـه واقعـاً    شود نـه ايـن   دانند لحاظ مي چه مردم خرافات مي من

پندارند از نظر علمي و عقلي و يـا   مواردي كه مردم خرافه مي

در واقع پژوهش حاضر . از منظر ديني نيز خرافه هست يا خير

به دنبال شناسايي خرافات موجود نيست بلکه هدف، بازكاوي 

م تلقي منان از چيستي خرافـات و  و فه ذهنيت مردمو تحليل 

بررسي تأثيراتي است كه مدرنيزاسيون اقتصادي ـ اجتماعي بر  

ذهنيت مردم استان اصفهان و تلقي منان از چيستي و مصـاديق  

 . خرافات گذاشته است

 

 چارچوب نظری تحقیق
در باره ماهيت خرافه و علل پديد ممدن من تـا كنـون مباحـث    

 ;Malinowski, 1948)شناسـي  انسـان . زيادي مطرح شده اسـت 

Campbell, 1996) شناسـي  ، جامعـه (Bocock, 1974; Jarvis, 

ــي و روان(  1980  ;Rudski, 2001, 2003, 3004)شناس

Skinner, 1948; Jahoda, 1969 )اند كه هر  هايي بوده از دانش

را به باورهـاي   ها آناي متفاوت علل گرايش انس يک از دريچه

 .اند ادهخرافي مورد بحث قرار د

شـود كـه    هـاي م تلـف مالحظـه مـي     با مطالعه فرهنـگ 

خرافات امري جهاني است كه م تص يک جامعه و يک دوره 

جا كه خرافـات در تمـامي    در واقع از من. زماني خاص نيست

همواره در كنار  ها آنتواند كاركرد داشته باشد و انس جوامع مي

دارنـد، لـذا   اي غيرعقالني و احساسي نيـز   عقالني بودن، جنبه

 كنـد  همواره باورهاي خرافي در جوامع انساني تداوم پيدا مـي 

(Beck & Forstmeier, 2007; Vyse, 1997 .)  در گذشته و تحـت

هـاي   ها و گرايش تأثير جنبش روشنگري و قوي شدن حركت

شـد تـا خرافـات بـه باورهـاي       سکوالر در جامعه، تالش مـي 

حال حاضر بيش از كه در  در صورتي. مذهبي ارتباط داده شود

گذشته رابطه ديـن و خرافـه مـورد مناقشـه اسـت و نظـرات       

 ,Jahoda, 1969; Rudski) شـود  متفاوتي در اين باره مطرح مـي 
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2004; Vyse, 1997.) 

هـاي علمـي مـرتب  بـا خرافـات       در ارتباط بـا پـژوهش  

اي كه تالش كـرده بـود تـا كليـه      ن ستين گزارش منتشر شده

ند، در نشسـت انجمـن ممريکـايي    تحقيقات قبلي را خالصه ك

در مجموعــه . منتشــر شــد 4881در ســال  4تحقيقــات روانــي

اي  با پرسشـنامه  9مينوتمقاالت اين گزارش، طبق تحقيقي كه 

درصـد   96درصد مردان و  46ب شي به انجام رسانده بود،  9

زنان تمايالت خرافي داشتند و خرافات در تمامي طبقات و در 

 . يالت تکميلي نيز وجود داشتب شي از دانشجويان تحص

اغلب تحقيقات مرتب  بـا باورهـا و    4316تا قبل از دهه 

« تحصـيالت »و « طبقه»رفتارهاي خرافي روي همين دو متغير 

با مـرور تحقيقـات قبلـي، كليـه     ( 4316) 9مها. اند متمركز بوده

 :هاي پيشين را در چند بند خالصه كرد يافته

ن سـن و تحصـيالت كـاهش    ـ باور به خرافات با بـاال رفـت  4

 .يابد مي

 .تر از مردان هستند ـ زنان خرافي9

هـاي خـاص موجـب     ـ دريافت و يادگيري برخـي ممـوزش  9

 .شود كاهش باور به خرافات مي

ـ منابع باورهاي خرافي براي افراد م تلف متفاوت است اما 1

هـاي   ، روابـ  اجتمـاعي قبلـي افـراد در گـروه     ها منترين  مهم

 .است 1ن ستين

 .ـ نوع احساسات ارتباط مثبتي با باورهاي خرافي دارد1

تحقيقات انـدكي در بـاره    4316تا اوايل  4316طي دهه 

نيويورک تـايمز   4309در سال . خرافات به انجام رسيده است

گرايـي تـا چـه     در مطلبي به بررسي اين امر پرداخت كه مادي

اندازه توانسته است در سطح محدودي در مقابل حجم عظيمي 

ها، خرافات، اطالعات و معلومات  ها و نگراني از باورها، ترس

ي كه معموالً يـا سـهواً برچسـب    ها آنغل  و اعمال نيمه مگاه

خرافه دارند موفق عمـل كنـد و از ميـزان و شـدت خرافـات      

تحقيقات اوليـه در بـاره   . (Hill & Williams, 1965)موجود بکاهد 

                                                   
1 American Society for Psychical Research 
2 Minot 
3 Emme  
4 primary group 

مـورد توجـه قـرار     1خرافه من را در قالب و مقياس غير عادي

و  49باورهايي از قبيل نحس بودن عدد . (Jahoda, 1968)دادند 

 .يا ديدن گربه سياه از اين دست است

در رابطه با تأثير عوامـل م تلـف بـر گـرايش افـراد بـه       

خرافات و نقش متغيرهاي فردي و محيطي بـر تلقـي و درک   

و افراد از چيستي خرافات تاكنون تحقيقات متعددي در داخل 

اند كه  تحقيقات م تلف نشان داده. اند خارج كشور انجام شده

 تري بـه خرافـات دارنـد    زنان در مقايسه با مردان گرايش بيش
(Emme, 1940; Blum & Blum, 1974; Zebb & Moor,2003; 

Griffiths & Bingham, 2005; Minot, 1887;  و با ( 4981افشاني، د

 شـود  افـراد افـزوده مـي    گرايـي  باال رفتن سن بر ميزان خرافـه 

(Gallup & Newport, 1990; Griffiths & Bingham, 2005) .

گرايي افراد  تحصيالت نيز معموالً اثري كاهنده بر ميزان خرافه

 ,Emme, 1940; Blum & Blum, 1974; Otis and Alcock)دارد 

1982; Peltzer, 2002;  د4988د فروغي و عسکري مقدم، 4981افشاني، د 

ــادي  . (4988ي، شاهنوشــ ــاه اقتص ــزايش پايگ ــا اف ــين ب  -همچن

شود و  اجتماعي فرد از ميزان گرايش وي به خرافات كاسته مي

شـود   تلقي وي از چيسـتي و ماهيـت خرافـات دگرگـون مـي     

 .(4988د شاهنوشي، 4981افشاني، )

ــان متغيرهــاي روان ــد داشــتن  همچنــين مي شــناختي مانن

فراد به ب ت و اقبال و استرس، نگراني و اضطرا  و نيز باور ا

شانس و درجه خردگرايي، فردگرايي و تقديرگرايي با گرايش 

 ,Keinan, 2000; Becker) افراد به خرافـات رابطـه وجـود دارد   

1975; Keinan, 1994; Blum & Blum, 1974; Dunleavy & 
Miracle, 1981; Gmelch & Felson, 1980; Lohr & Bonge, 
1981; Damisc & Mussweiler, 2009; Rudski, 2001, 2004; Day 

& Maltby, 2003, 2005;   ،د فروغـي و عسـکري مقـدم،    4981افشاني

متغيرهاي محيطـي ماننـد درجـه    . (4988د افشاني و احمدي، 4988

هـاي   پيشرفت فني، ميزان تسري عقالنيـت ابـزاري بـه حـوزه    

م تلف زندگي، پايداري و نبود ابهام و منابع تهديـد و تـرس   

ــزان رواج ارزش در محــي  ــه   و مي ــاي مدرنيســتي در جامع ه

تواند روي حجم و نوع خرافات رايج در جامعـه و   همگي مي

 نيز بر طـرز تفکـر و تلقـي افـراد از خرافـات اثرگـذار باشـد       
(Malinowski, 1948; Becker, 1975; Laurin et al. 2008 

Norenzayan & Hansen, 2006; Solomon et al. 2004; 

                                                   
5 paranormal  
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Pyszczynski et al. 2005; Gray & McNaughton, 2000; Day & 

Maltby, 2005; د افشاني 4988مقدم،  د فروغي و عسکري4981افشاني، د

 (. 4988و احمدي، 
هاي م تلف نشان داده  گونه كه گفته شد در پژوهش همان

توانـد بـر تلقـي افـراد از      شده است كه متغيرهاي محيطي مـي 

در اين رابطـه  . رگذار باشدماهيت خرافات و بر ذهنيت منان اث

يکي از فرميندهاي كالني كـه ذهنيـت و درک افـراد را تحـت     

دهد فرمينـد توسـعه و فرمينـدهاي مدرنيزاسـيون      تأثير قرار مي

كـه در مثـار پـدران     عالوه بـر ايـن  . اجتماعي ـ اقتصادي است 

تــوان ديــد كــه بــه بــاور منــان رونــدهاي  شناســي مــي جامعـه 

گذارد و از جهان معرفتي  اد تأثير ميمدرنيزاسيون بر ذهنيت افر

هاي صـاحبنظران بعـدي از    كند، در نوشته زدايي مي منان خرافه

تـوان   قبيل اينگلهارت، برگر، ميزنشتات و هانتينگتون نيـز مـي  

چنين برداشتي از فرميند مدرنيزاسـيون اجتمـاعي ـ اقتصـادي     

نـر  ويژه افـرادي ماننـد لر   پردازان نوسازي به البته نظريه. داشت

سهم قابل توجهي براي تأثير مدرنيزاسـيون بـر حيـات ذهنـي     

 . (4986ازكيا، )اند  افراد در نظر داشته

برخالف مفروضات نظريـه كالسـيک    اينگلهارت،از نظر 

مدرنيزاسيون نه تنها دين از حيات مدرن رخت برنبسـته بلکـه   

باور به امور غيرعقالني و غيرتجربي نيـز همچنـان در جوامـع    

انـداز نظـري    از همين روي در چشـم . م يافته استمدرن تداو

اي در  اينگلهارت اگر چه تحت مدرنيزاسـيون تغييـرات عمـده   

-19: 4983د 44و  1: 4911اينگلهارت، )دهد  باورهاي سنتي رخ مي

گرايي  اما خرافات و خرافه (41-41: 4989د اينگلهارت و نوريس، 14

ال حضـور  نيز كه اموري غيرتجربي و غيرعقالني هسـتند مجـ  

توانند حتي در معنا دادن به زندگي نقش ايفا كننـد   دارند و مي

چارچو  نظري اينگلهـارت بـه مـا    . (18-04: 4983اينلگهارت، )

تـوان انتظـار داشـت كـه بـا پيشـبرد رونـدهاي         گويد نمـي  مي

زدايي كرد بلکـه بـا گـذار از     مدرنيزاسيون به طور كامل خرافه

كاسـت   هـا  منتوان از ميزان  اقتصاد معيشتي به حيات مرفه مي

شـود   زيرا در اين حالت از كاركرد مادي خرافات كاسـته مـي  

بــر  . (4984د4986د 14-19: 4983و اينگلهــارت،  4984اينگلهــارت، )

توان در سطوح م تلـف توسـعه    اساس ديدگاه اينگلهارت مي

هايشـان گشـت كـه همـين      بيني به دنبال تفاوت افراد در جهان

از چيسـتي و   هـا  منرا در تفـاوت تلقـي    تواند خود تفاوت مي

 .مصاديق خرافات نشان دهد

طور كـه پيشـتر گفتـه شـد حتـي در باورهـاي        البته همان

 هـا  منتوان بنيادي عقالني يافت زيرا بسياري از  خرافي نيز مي

جا كه در جامعه مدرن  واكنشي به شراي  محيطي هستندد از من

كـم ناپايـداري از   نيز ناپايداري همچنان وجود دارد و دسـت  

سطح محيطي بـه حـوزه زنـدگي فـردي منتقـل شـده اسـت،        

تواند خصلتي كاركردي داشته باشد و زنـدگي   خرافات باز مي

ها و خطرات  ها و ناپايداري را معنادار سازد و از سطح استرس

توان به  كه در هر سطح توسعه مي نتيجه اين. تجربه شده بکاهد

گرايي و نوع  ت ميزان خرافهدنبال خرافه گشت منتها ممکن اس

خرافات رايج ميان سـطوح م تلـف توسـعه انـدكي متفـاوت      

 .باشد

هاي چندگانه راه را  نيز با طرح مدرنيته (9666) ميزنشتات

ها و باورهاي فرهنگي جوامع م تلـف بـاز    بر فهم بهتر ارزش

توان انتظار داشت كه جوامـع بـه    انداز مي در اين چشم. كند مي

متفاوتي مدرن شـوند و شـرط مـدرن شـدن،      هاي كامالً شکل

بر اين اساس مي توان انتظار داشت . غربي شدن قلمداد نشود

برخي باورها كه بر اساس نظريه كالسيک مدرنيزاسـيون مـانع   

ميند امکان حضور در يک جامعـه پيشـرفته    توسعه به شمار مي

در واقع حتي باورهاي به ظاهر خرافي . صنعتي را داشته باشند

مهم نحوه پيوند . است گاهي به روند توسعه كمک كنند ممکن

هـاي قـدرت و    با فرميندهاي توسعه و چارچو  ها منخوردن 

البتـه  (. 998-991: 4984د 4911ميزنشـتات،  )مديريت جامعه اسـت  

اين بدين معني نيست كه هر باور خرافي تصديق و تأييد شود 

هر باور  توان اين موضوع را مطرح كرد كه در اما دست كم مي

 .اي گشت بايست به دنبال يک عنصر ضد توسعه خرافي نمي

در مثار خود بيشتر به دنبال شناسايي و  پيتر برگرهمچنين 

مطالعه تغييراتي بود كه مدرنيزاسيون در سـاحت ذهـن ايجـاد    

 و بـاز از نظر برگر انسان مـدرن برخـوردار از هـويتي    . كند مي

همين در معرض . (89-80 :4984برگر و همکاران، ) است انديشنده

هاي م تلف قرار گرفتن و بازانديش بودن انسان مـدرن   تجربه

دهد تا به باورهاي فاقد بنيـاد تجربـي و    به او اين اجازه را مي
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در مثار متـأخر  ( 4331)البته اگر چه برگر . يقيني پشت پا بزند

خود دست كم در ارتباط با باورهاي دينـي و مقولـه دينـداري    

كند و از نظرات اوليه خود قدري عـدول   حبت ميتر ص محتاط

كند اما در نهايت به نظر وي هويت مدرن بر هويت سـنتي   مي

چربد و انسان سنتي بيشتر در موضعي تدافعي قرار دارد تـا   مي

د 491-496و  401: 4984برگر و همکاران، )تهاجمي و يا حتي برابر 

گاه برگر در من د مشکل اين نوع ن(418-413: 4911برگر و لوكمان، 

است كه دست كـم تجـار  اخيـر كشـورهاي اسـالمي ايـن       

( غربي)بندي اغراق مميز را از تفوق ارزش هاي مدرن  صورت

دهد و باورهاي سنتي دست كم در حـوزه باورهـاي    نشان نمي

 .اند بنيادين مذهبي همچنان به قوت خود باقي مانده

 طور كه گفتـه شـد برگـر در مثـار متـأخر خـود در       همان

كنـد و بـين كـاهش در ميـزان      ديدگاه خود تجديـد نظـر مـي   

دينداري سنتي و كـاهش در سـطح كلـي دينـداري در جهـان      

در واقع بـه نظـر برگـر، جهـان معاصـر      . شود تفاوت قايل مي

همچنان افسون زده است و رونـدهاي مدرنيزاسـيون بـه ايـن     

انـداز   چـه از چشـم   من. دهند سادگي اين وضعيت را تغيير نمي

توان مموخت اين اسـت كـه شـايد بتـوان بـه عنـوان        ميبرگر 

اي ميان نوع باورها و درجه توسـعه   اي در تحقيق، رابطه فرضيه

تـوان ايـن مسـأله را حتـي      در واقـع مـي  . يافتگي برقرار كـرد 

مفروض دانست كه به هر حال در هر سطح توسـعه خرافـات   

ق وجود دارد اما نوع خرافات و تلقي افراد از چيستي و مصادي

از . تواند ميان سطوح م تلف توسعه متفاوت باشد خرافات مي

همين روي در پژوهش حاضر اين فرضـيه بـه عنـوان فرضـيه     

 .اصلي پژوهش در نظر گرفته شد

نيز در ارتباط با تأثير مدرنيزاسيون بر باورها و  هانتينگتون

مناسک جمعي بدين امر باور داشت كه روندهاي مدرنيزاسيون 

انجامـد و   هـاي قـديم مـي    ضـعيف همبسـتگي  در نهايت بـه ت 

هـاي   داشـت  ها، رويکردهـا و چشـم   تغييراتي بنيادين در ارزش

توان انتظار داشـت   طبق نظر هانتينگتون مي. كند افراد ايجاد مي

كه در سطوح باالتر توسعه، از ميزان باورها و مناسک خرافـي  

كننـد كاسـته    هاي قديم را تقويت و بازتوليد مـي  كه همبستگي

ود و بر نسبت خرافاتي افزوده شود كه بيشتر ماهيتي فـردي  ش

از همين رو، بـر اثـر   . (19-19: 4989هانتينگتون، )دارند تا جمعي 

تـوان انتظـار    تغييرات نسلي و تضعيف همبسـتگي سـنتي مـي   

داشت كه برخي از باورهاي انسـجام ب ـش قـديم كـه بـراي      

رفتند  مي هاي پيشين باورهايي معتبر و معناب ش به شمار نسل

در ادامه و . براي نسل جوان خرافه و نامعتبر فهم و درک شود

ــدگاه      ــت رج از دي ــاي مس ــل متغيره ــدل تحلي ــش م در ب 

گرايـي و درک افـراد از    بـر خرافـه   هـا  منصاحبنظران و تـأثير  

 .بندي و ارائه خواهد شد چيستي خرافات، صورت
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گونـه كـه در مـدل تحليـل      طبق نظريـه مدرنيزاسـيون من  

تـوان گفـت توسـعه اجتمـاعي ـ       بندي شده است مـي  صورت

مگـاهي   سـوادي و نـا   اقتصادي سبب كاهش تقـديرگرايي، بـي  

گرايـي و   ايي، خردگرايـي، علـم  گر شود و فردگرايي، مادي مي

همچنـين بـر اسـاس    . كنـد  هاي مدرنيستي را تقويت مي ارزش

تواند كـاهش   نظريه مدرنيزاسيون، محصول و نتيجه توسعه مي

ثبـاتي در محـي  و    ابهام، خطر، تهديد، ناأمني، ناپايداري و بي

گرايـي و   جامعه باشد كه همگي اين موارد بـر كـاهش خرافـه   

 . اثر گذارند تغيير ذهنيت افراد

جا كه يکي از متغيرهـاي اصـلي پـژوهش حاضـر،      از من

است، در اين ب ـش جـا   « توسعه اجتماعي ـ اقتصادي »مفهوم 

طي نيم . هاي من بحث شود دارد اندكي در باره ابعاد و شاخص

ايم كه كانون توجه و مبنـاي ارزيـابي    قرن اخير شاهد من بوده

بـه سـمت   « قتصـادي رشـد ا »هاي توسعه، از  جوامع در نظريه

منتقل شـده  « توسعه اجتماعي»و در نهايت به « توسعه انساني»

هاي مادي  در اين گذار نظري عالوه بر جنبه(. 4986ازكيا، )است 

هاي فرهنگي و اجتماعي نيـز مـورد توجـه قـرار      زندگي، جنبه

 . گيرد مي

براي ن ستين بـار در تـاريخ، بـه پيشـنهاد      4331در سال 

ان جهان در كپنهاگ دانمارک گرد هم ممدند سازمان ملل، رهبر

در بيانيـه اجـالس بـر    . تا درباره توسعه اجتماعي گفتگو كننـد 

ضرورت توجه همزمان بـه نيازهـاي مـادي و روحـي افـراد،      

كننـد و   زنـدگي مـي   هـا  منهايشان و اجتماعاتي كه در  خانواده

مندي منان از دموكراسـي، حکومـت و مـديريت     همچنين بهره

كيـد  أس گو، عدالت اجتماعي و صـلح و امنيـت ت  شفاف و پا

بـر اسـاس بيانيـه اجـالس كپنهـاگ، در فرمينـد توسـعه        . شد

توان توسعه اقتصادي را چيزي منفک از توسعه اجتمـاعي   نمي

و محافظت از محي  زيست و نيل به توسـعه پايـدار در نظـر    

 ,Report of the World Summit for Social Development)گرفت 

1995.) 

به طور « توسعه اجتماعي»پس از اجالس كپنهاگ، مبحث 

سازمان ملل . تري در دستور كار سازمان ملل قرار گرفت جدي

« هـاي معاصـر   تعريف و چـالش : توسعه اجتماعي»در گزارش 

داند كه منجر به  توسعه اجتماعي را فرميندهايي از تغييراتي مي

اجتمـاعي  ، روابـ  اجتمـاعي و نهادهـاي    هـا  آنبهبود رفاه انس

شود كه پايدار، رقابتي و مبتني بر برابري اسـت و متضـمن    مي

. «اصــول حکمرانــي دموكراتيــک و عــدالت اجتمــاعي اســت

توسـعه  . اسـت « نتـايج »و « فرميندها»تعريف ياد شده متضمن 

اجتمــاعي از يــک ســو متضــمن فرمينــدهايي مــادي از قبيــل 

ت دستاوردهاي مادي مانند برخورداري از سالمتي و تحصـيال 

و تعليم و تربيت خو  و دسترسي به كاالها و خـدمات الزم  

براي زندگي مبرومندانه است و از يـک سـو بـه دسـتاوردهاي     

فرهنگي و سياسي از قبيـل احسـاس امنيـت و مهـم بـودن و      

توانايي ادغام در اجتماع از خالل دريافـت تأييـد اجتمـاعي و    

ه همچنـين توسـع  . فرهنگي و نماينـدگي سياسـي اشـاره دارد   

اجتماعي به نتايج توسـعه نيـز توجـه داردد بـدين ترتيـب كـه       

فرميند توسعه نبايد به نابرابري اجتمـاعي و افـزايش فسـاد در    

 (.United Nations, 2011)جامعه منجر شود 

چنين برخورد و برداشتي از توسعه كه در قالـب توسـعه   

پردازي شده است، متغيرها و ابعاد اجتماعي را  اجتماعي مفهوم

دهد و هـر دو جنبـه را در    كنار متغيرهاي اقتصادي قرار مي در

پـردازي در   بيند لذا هرگونه مفهـوم  كنار هم از لوازم توسعه مي

خصوص توسعه بايد هم ابعاد اقتصادي و هم ابعاد فرهنگي و 

هـاي متـأخر    از همـين رو در نظريـه  . اجتماعي را با هم ببينـد 

در . ميد به ميان ميتوسعه از توسعه اجتماعي ـ اقتصادي س ن  

ارتباط با نظريه مدرنيزاسيون نيز چنين تحوالتي رخ داده است 

پـردازان من، گـاهي توسـعه اجتمـاعي ـ       به نحـوي كـه نظريـه   

اقتصادي و مدرنيزاسيون اجتماعي ـ اقتصادي را به جـاي هـم    

پژوهش حاضر  (99-99: 4983اينگلهـارت،  . ک.ن)گيرند  به كار مي

 .يک معنا به كار رفته استنيز اين دو مفهوم به 

 

 روش تحقیق

تواننـد بـر روش تحقيـق و موضـع و      از جمله عواملي كه مـي 

هاي پژوهشي ات اذ شده توس  پژوهشگر تأثيرگذار  استراتژي
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ماهيـت مسـأله مـورد    : توان به اين موارد اشاره كـرد  باشند مي

بررسي، وسعت و دامنه تحقيق، مهارت پژوهشگر و امکانـات  

ي انساني در اختيار وي، داشتن زمان كـافي بـراي   پولي و نيرو

هــاي مــورد نيــاز و  انجــام تحقيــق، ميــزان دسترســي بــه داده

 . هاي اداري و ساير موانع بيروني محدوديت

ي اسـتان  هـا  آندر پژوهش حاضر كه ساكنان همه شهرست

انـد، سـاختن    اصفهان به عنوان جامعه مماري من انت ا  شـده 

تصادي بر اساس مباحث نظري و شاخص توسعه اجتماعي ـ اق

توانسـت بهتـرين راه    گردموري داده توس  خود پژوهشگر مي

زمـان بـر و   . جا كه توليد داده جديد، كالن پـروژه  از من. باشد

يي ماننـد سـازمان   ها آنهزينه بري است كه تنها از عهده سازم

ميد لـذا امکـان فنـي توليـد داده      ريزي بر مي مديريت و برنامه

 . نداشتجديد وجود 

هاي تحقيق در كشوري مانند  همچنين يکي از محدوديت

. هاي توليد شده و موجـود اسـت   ايران در دسترس نبودن داده

ي اصـلي اسـتان اصـفهان،    ها آنرغم مراجعه به تمام سازم علي

هاي مماري چيـزي   هاي خام سرشماري و سالنامه فراتر از داده

روي تنها راه ممکن  از همين. در اختيار نگارنده قرار داده نشد

توانست ارائه فراتحليلي از تحقيقات پيشين باشـد كـه هـر     مي

بنـدي   اي، به طبقـه  هاي توسعه يک به نوعي بر اساس شاخص

تنــوع . انــد ي اســتان اصــفهان مبــادرت ورزيــدههــا آنشهرســت

هاي اجتماعي و اقتصادي ممده در چهار پژوهش مرور  شاخص

بتوان با دقت باال ادعا كـرد   كند تا شده اين امکان را فراهم مي

بندي كلي از سـطح توسـعه اجتمـاعي ـ      كه ارائه هر نوع طبقه

بنـدي   ي اسـتان اصـفهان فراتـر از دسـته    ها آناقتصادي شهرست

 :ها اعتماد كرد توان به يافته صورت گرفته ن واهد رفت و مي

 نيز در پژوهش خود به سنجش( 4911) حبيبي و بالديـ 

پرداختنـد و  « ي استان اصـفهان ها رستانشهتوسعه انساني در »

 .بندي بر اساس اين شاخص ارائه كردند يک رتبه

ي اسـتان  ها شهرستانبندي  سطح»در ( 4981) اسماعيليـ 

شاخص توسـعه   ،«اصفهان بر اساس شاخص توسعه اجتماعي

اجتماعي را با دو بعد رفاه اجتماعي و سرمايه اجتماعي مـورد  

ـ . مطالعـه قـرار داد   شــاخص  0اه اجتمــاعي را بـا  وي بعــد رف

هاي  تسهيالت و امکانات، خدمات بهداشتي و پزشکي، سپرده)

اقتصادي، دسترسي به خدمات مموزشي، تسـهيالت فرهنگـي،   

 49و بعد سرمايه اجتماعي را بـا  ( خدمات و امکانات ورزشي

انسجام اجتماعي، حمايت اجتماعي، مشاركت مدني، )شاخص 

ماد و قابليت اعتماد، وساطت مشاركت اجتماعي، همکاري، اعت

اجتماعي، احساس امنيت، ارزش زنـدگي، كمـک و هميـاري،    

( هـا، احسـاس اثرگـذاري و كـارميي     ظرفيت پـذيرش تفـاوت  

 .سنجش كرد

بنــدي توســعه يــافتگي  رتبــه»بــراي ( 4981) هوشــيارـــ 

هـايي را در نظـر    چنين شاخص «ي استان اصفهانها شهرستان

و درمـان، جمعيتـي ـ    ممـوزش و پـرورش، بهداشـت    : گرفت

اقتصادي، مسـکن و تسـهيالت رفـاهي، فرهنـگد كشـاورزي،      

 .صنعت و راه

ي ها شهرستانبندي  رتبه»براي ( 4936) سامتي و جابريـ 

ــادي    ــد اقتص ــيل رش ــر پتانس ــفهان از نظ ــتان اص ــين  «اس چن

سرمايه انساني، خدمات برتـر  : هايي را در نظر گرفتند شاخص

هـاي زيربنـايي، نيـروي     شبکه مموزشي و فرهنگي، منابع مالي،

كار، اندازه بازار محلي، خـدمات ت صصـي درمـان، موقعيـت     

 .مکاني دسترسي به بازارهاي عرضه

يکي از پيشگامان مباحث توسعه اجتماعي، ريچارد استس 

توسـعه  »بـا  « پيشـرفت اجتمـاعي  »وي با يکي دانسـتن  . است

هــايي را بــراي ارزيــابي توســعه  ، چنــين شــاخص«اجتمــاعي

گيرد و كشورهاي م تلف را بـا يکـديگر    اعي در نظر مياجتم

تعليم و تربيت، وضـعيت  : (9646و  4388استس، )كند  مقايسه مي

سالمتي، موقعيت زنان، اقدامات دفـاعي، شـاخص اقتصـادي،    

شاخص جمعيتي، شاخص جغرافيايي، مشاركت سياسي، تنوع 

 گويد چه استس بدان توسعه اجتماعي مي فرهنگي، اقداماتد من

تقريباً همان است كه اينگلهارت از من بـا توسـعه اجتمـاعي ـ     

كنـد و   اقتصادي و يا مدرنيزاسيون اجتماعي ـ اقتصادي ياد مي 

در . همين تلقي از توسـعه بـر پـژوهش حاضـر حـاكم اسـت      

هـاي اسـتس مـورد     مطالعات فراتحليل شـده اغلـب شـاخص   



 

 

 هاي استان اصفهان شهرستان: مطالعه موردي توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و تأثير من بر تلقي افراد از چيستي خرافات

 

491 

 

 . اند سنجش قرار گرفته

در  ها شهرستانشد تا هاي ياد شده تالش  با مرور پژوهش

بندي جـدا از رتبـه    مبناي اين دسته. بندي شوند سه گروه دسته

هاي م تلف، ايـن معيـار بـود كـه در      در پژوهش ها منتوسعه 

از . اي قرار داشـته باشـند   تمامي تحقيقات در يک گروه توسعه

هـاي   در گـزارش  ها منكه رتبه  ها شهرستانهمين رو برخي از 

. بندي فعلي حذف شـدند  شت از دستهم تلف ثبات نسبي ندا

هاي استان اصفهان، بـراي انجـام تحليـل     شهرستاندر نهايت 

بنـدي   هاي تحقيق بدين قـرار دسـته   استنباطي و مزمون فرضيه

 :شدند

 
های استنباطی مرتبط با  ی وارد شده در تحلیلها شهرستان -1جدول 

 شاخص توسعه

 اصفهان، كاشان توسعه باال

 ، شهرضا، نايين(زرين شهر)كه، لنجان مبار توسعه متوس 

ــدون  توسعه پايين ــدن، فريـ ــان  فريـ ــميرم، دهاقـ ــهر، سـ  شـ

 (سفلي سميرم)

 

در باره بررسي تلقي افـراد از چيسـتي خرافـات، جامعـه     

سال به باالي اسـتان   41مماري پزوهش حاضر را كليه ساكنان 

هاي به  پژوهش حاضر مبتني بر يافته. دهند اصفهان تشکيل مي

 91رويـي اسـت كـه در      در  رو  مصـاحبه  0439ممده از  دست

. شهري استان اصفهان به انجام رسيده است  و منطقه شهرستان

االت باز از پاس گويان خواسته شد تـا بـا كمـي    ؤدر قالب س

محـل سـکونت    شهرسـتان مل در باورهاي خود، والـدين و  أت

ر شـده  موارد اظها. يابند بازگو نمايند چه را خرافي مي شان، من

بندي شدند و با اسـتفاده   ابتدا كدگذاري و در مرحله بعد مقوله

حجـم نمونـه هـر    . تجزيه و تحليل شدند spss 16افزار  از نرم

نسـبت بـه    شهرسـتان متناسب بـا جمعيـت كـل من     شهرستان

ها بـر اسـاس سـه متغيـر      جمعيت استان تعيين گرديد و نمونه

اي  سهميه گيري سن، جنس و محل سکونت و بر اساس نمونه

 . انت ا  و مطالعه شدند

اگر چه در بررسي تلقي مردم استان اصفهان كليه ساكنان 

دهند اما در  سال به باالي استان جامعه مماري را تشکيل مي 41

منت ب كه  شهرستان 46باره رابطه توسعه و نگرش افراد، تنها 

در تمام تحقيقـات بـه لحـاظ سـطح توسـعه از       4طبق جدول 

 .ثبات برخوردارند بودند وارد تحليل شدندپايداري و 

 

 های تحقیق یافته

از پاس گويان خواسته شد تا بـا انـدكي درنـگ در باورهـاي     

شـان شـايع    محل سکونت شهرستانچه در  خود، والدين و من

تواند خرافـه باشـد بـازگو     است، مواردي را كه به نظرشان مي

شود كـه   مي در رابطه با باورهاي خود و والدين مالحظه. كنند

بـاور  »، «عطسه نشانه صبر است»افراد زيادي به مواردي چون 

لزوم انجام ندادن برخـي كارهـا در برخـي    »، و «به چشم زخم

ايـن مـوارد بيشـتر مـواردي     ( 9جدول )كنند  اشاره مي« روزها

فردي و ش صي هستند كـه بـا درک افـراد از بـدن، اشـيا  و      

 . محي  طبيعي مرتبطتند

جاست كه افراد در قالب سؤاالت  ها از من اهميت اين داده

هـاي   اند هر موردي را بـازگو كننـد، لـذا نسـبت     توانسته باز مي

توانـد برخـي از باورهـاي عاميانـه مـردم را       دست ممده مـي  به

لـزوم صـبر   »بـا  « عطسـه »به عنوان مثال، ديـدن  . بازنمايي كند

 توان يک باور فرهنگي و شايع در استان اصـفهان  را مي« كردن

توان گفت كـه تقريبـاً    دست كم با قاطعيت مي. در نظر گرفت

، جزوي از باورهـاي  9مورد اول به دست ممده در جدول  46

فرهنگي ايرانيان است به نحوي كه افراد زيادي از جامعه حتي 

كنند از انجام كـاري   معتقد هم نباشند باز سعي مي ها مناگر به 

نمونه، اگر ناخن گـرفتن و  به عنوان . پرهيز كنند ها منمغاير با 

شـگون نداننـد، بـاز هـم تـالش       يا جارو كردن در شب را بد

 .كنند از انجام اين اعمال در شب بپرهيزند مي

ــي موجــود در   ــاي خراف ــا باوره ــاط ب  شهرســتاندر ارتب

ها و مدا  مذهبي، برخـي از   شود كه برخي مراسم مالحظه مي

ون فالگيري مدا  و رسوم عروسي و نيز باور به مواردي همچ

معرفي شده  شهرستانبيني همگي جزو باورهاي خرافي  و طالع

بيني، اغلب  جدا از باور به مواردي مانند فالگيري و طالع. است
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اند، مـرتب    مطرح شده شهرستانمواردي كه بيش از بقيه براي 

اند و مواردي كـه مربـوط بـه     با مدام و رسوم و مناسک جمعي

نجـام برخـي كارهـا در برخـي     شگون بودن ا اعضاي بدن، بد

روزها و يا مواردي مانند اسفند دود كردن و يا باور بـه چشـم   

ايـن در حـالي   . گيرنـد  تري قرار مـي  هاي پايين زخمند در رده

است كه افراد، باورهاي مذهبي خود و والدين خـود را كمتـر   

كننـد و خرافـي دانسـتن     بندي مـي  جزو باورهاي خرافي طبقه

ر مـرتب  بـا مناسـک مـذهبي رايـج در      باورهاي مذهبي بيشـت 

شناسـانه   يکي از داليل من در ايـن نکتـه روان  . است شهرستان

ها حركـت   نهفته است كه افراد هر چه از سمت خود به غريبه

شـود و طبيعـي    كنند از شدت ديدگاه مثبت منان كاسته مـي  مي

تري نسـبت   ،  افراد تلقي مثبتشهرستاناست كه در مقايسه با 

مربـوط   هـا  منخود داشته باشند حتي اگر ارزيابي  به باورهاي

 .به مناسک و باورهاي مذهبي باشد

 
 (مورد اول 11)محل سکونت  شهرستانتلقی افراد از باورهای خرافی خود ، والدین و  -2جدول 

 ردیف فرد فراوانی درصد والدین فراوانی درصد (شهرستان) مورد فراوانی درصد

4929 898 
حضور ذهن دارند اما مالن 

 اظهار نشد/ ندارم
821 168 

 هفته روزهاي بعضي بودن نحس
4621 911 

 است صبر نشانه كردن عطسه
4 

123 169 
 / بيني كف / بيني طالع

 فالگيري
129 198 

 ميد نمي يادم چيزيدارند اما فعال ً
029 991 

 كارها بعضي ندادن لزوم انجام

 خاص روزهاي بعضي در
9 

121 916 

 زني تيغ رزنجي / زني قمه

121 999 

 شب در گرفتن ناخن

924 11 

 - است بد زدن هم به قيچي

 مي دعوا سبب - ندارد شگون

 شود

9 

123 991 
 مراسم در تفري  و افراط

 عزاداري
129 963 

زدن  هم به كليد يا زدن هم به قيچي

 .شود سبب دعوا مي
121 966 

 زخم باور به چشم
1 

126 919 
يسي و كتا  دعا باز نو دعا

 ردنك
129 968 

 ممدن صبر و كردن عطسه
124 480 

 كردن دود اسفند
1 

921 910 

 بديمن يا بودن يمن خوش

 در كارها بعضي بودن

 خاص روزهاي

920 963 

 حل براي دعا كتا  كردن باز

 416 121 مشکالت

خرافي  باور ولي ندارم ياد به

 0 .دارم

921 990 
 ها عروسي در موجود رسوم

 مهريه در گيري س تيا 
929 434 

 زخم چشم
920 493 

 دفع براي شکستن مرغ ت م

 زخم چشم
1 

924 941 
 رفع براي مرغ ت م شکستن

 بال
926 410 

چشم  دفع براي مرغ ت م شکستن

 زخم
926 468 

 گرفتن فال - بيني طالع
8 

 3 شانس به اعتقاد 38 921 فالگيري و بيني طالع 418 921 كشون عمر 481 921

 46 دعا كردن كتا  باز 39 920 شب در كشيدن جارو 416 921 زخم چشم 410 920

  كل موارد 9041 46626 كل موارد 1801 46626 كل موارد 0881 46626

 

گونه كه پيشتر گفتـه شـد، موضـوع اصـلي نوشـتار       همان

حاضر بررسي رابطه ميان توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و تغييـر   

 شهرسـتان ر تلقي افراد از چيستي و مصاديق خرافات رايـج د 

تـوان چنـين    ياز همين روي فرضيه اصلي تحقيق را مـ . است
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 :بندي كرد صورت

ي هـا  شهرسـتان  سطح توسعه اجتمـاعي ـ اقتصـادي   بين »

رابطـه   هـا  منرايـج در   تلقي افراد از خرافاتاستان اصفهان و 

 .«وجود دارد

بررسي فرضيه فوق، بر اسـاس رويکـرد عرفـي صـورت     

وندان، جدا از صحت و سـقم  بدين معني كه نظر شهر. گرفت

من و فارغ از ميزان انطباق من با تبيين علمي و رويکـرد درون  

ديني، مورد توجه قرار گرفت و درک و تلقي منان از خرافـات  

دليل ات اذ اين رويکرد، تالش بـراي  . مورد مطالعه قرار گرفت

توانـد بـر    فهم تأثيراتي است كـه توسـعه و رونـدهاي من مـي    

در واقـع در پـژوهش حاضـر نـه خـود      . ذاردذهنيت افراد بگـ 

، هســته كــانوني و «ذهنيـت افــراد »بلکــه كاويــدن « خرافـات »

از همـين رو، در بررسـي   . دهـد  محوري مطالعه را تشکيل مي

بنـدي   فرضيه اصلي تحقيق، نتايج حاصل از كدگذاري و مقوله

سؤاالت بـاز، بـا نتـايج حاصـل از فراتحليـل انجـام شـده از        

 .استان اصفهان در رابطه قرار گرفت اي مطالعات توسعه

شـود كـه ميـان     بر اساس نتايج به دست ممده مشاهده مي

تلقي افراد از باورهـاي  »و « سطح توسعه اجتماعي ـ اقتصادي »

ي اسـتان اصـفهان رابطـه وجـود     ها شهرستانرايج در « خرافي

باورهاي »اين رابطه هم در ارتباط با تلقي پاس گويان از . دارد

و هـم  ( Cramer's V= 0.263, Sig= 0.000) «يخرافي ش ص

 «شهرسـتان خرافـي موجـود در   »براي تلقي منان از باورهـاي  

(Cramer's V= 0.203,  Sig= 0.000 )معنادار است . 

، پـنج  باورهاي خرافي ش صيدر ارتباط با تلقي افراد از 

موردي كه براي هر يک از سطوح توسعه بيشـترين درصـد را   

 :اند بدين قرارند هبه خود اختصاص داد

ـ اعتقادات 9د (درصد9924)ـ اعضاي بدن 4 :باال  توسعهـ 

ــ چيزهـا و   1د (4128)ـ اعداد، وقـت، روز  9د (4823)مذهبي 

د جادو و فال (129)ـ روح، جن، اموات 1د (329) ها منخاصيت 

(129.) 

ــ  9د (درصـد 9121)ــ اعضـاي بـدن    4 :متوس   توسعه ـ

د (4428)ـ اعداد، وقـت، روز  9د (329) ها منچيزها و خاصيت 

 (.121)ـ اعتقادات مذهبي 1( 020)ـ اعتقاد به شانس 1

ـ اعـداد،  9د (درصد9928)ـ اعضاي بدن 4 :پايين  توسعهـ 

ــ چيزهـا و   1د (46)ـ اعتقادات مـذهبي  9د (4329)وقت، روز 

 (.921)ـ جادو و فال 1د (321) ها منخاصيت 

باورهـاي خرافـي   نتايج به دست ممده براي تلقي افراد از 

ــي  ــان م ــاوت  ش صــي نش ــه تف ــد ك ــان   ده ــايي جــدي مي ه

نکتـه  . ي داراي سطوح م تلف توسعه وجود داردها شهرستان

مشترک ميان تمامي سطوح توسـعه ايـن اسـت كـه باورهـاي      

در واقـع  . گيرنـد  مربوط به اعضـاي بـدن در صـدر قـرار مـي     

 انديشند، بيش از همه به مـواردي  هنگامي كه افراد به خود مي

به عنـوان مثـال،   . كنند كه مرتب  با اعضاي بدن است اشاره مي

ها در شب و يـا مـواردي    شگوني كوتاه كردن ناخن منان به بد

ي داراي ها شهرستانهمچنين ساكنان . كنند اين چنين اشاره مي

باورهاي مـذهبي   ها شهرستانتوسعه باالتر بيش از ساير   درجه

درصـد   4823كـه   ليدر حـا . برنـد  خـود را زيـر تيـغ نقـد مـي     

ي داراي سطح توسـعه بـاال   ها شهرستانپاس گويان ساكن در 

به ب شي از باورهاي مذهبي خود به عنوان باورهـاي خرافـي   

اند، اين ميزان براي شهرهاي با توسعه متوسـ  بـه    اشاره كرده

 46ي داراي سـطح پـايين توسـعه بـه     ها شهرستانو براي  121

 . كند درصد افت مي

ر اينجا شايسته است تببين شود اين است كه اي كه د نکته

به دست ممده براي درجه توسعه باال هم با توسعه  4823نسبت 

اما با وجـود  . متوس  و هم با توسعه پايين داراي شکاف است

درصـد بـراي درجـه     46معنادار بودن رابطه كلي، بـاز نسـبت   

درصد نسبت به دسـت ممـده بـراي     121توسعه پايين بيش از 

نيـز وجـود    1اين تفاوت بـراي جـدول   )متوس  است توسعه 

توان به وجـود شـکاف ميـان     در توضيح اين مطلب مي(. دارد

ي داراي درجــه توســعه يــافتگي بــاال بــا ســاير هــا شهرســتان

ي ها شهرستانرسد اگر نتايج  به نظر مي. اشاره كرد ها شهرستان

سطح توسعه متوس  و پايين كنار هم ديده شـود رابطـه ميـان    

را بـا تلقـي شـهروندان من از     شهرسـتان توسعه يافتگي  درجه

البته شواهد . توان تبيين كرد تر مي چيستي خرافات بهتر و قوي
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دهـد كـه اصـفهان،     تجربي و برخي نتـايج تحقيـق نشـان مـي    

توان يک خوشه در  شهر را مي شهر و سپاهان بهارستان، شاهين

از هـا   نظر گرفت كه به لحاظ فرهنگي و بسـياري از شـاخص  

تفاوت معناداري  شهرستانجمله بعد مناسکي دينداري با ساير 

در يک خوشه اين بود كـه مركـز    ها مندليل قرار ندادن . دارند

شـهر و   براي انجام مطالعه انت ا  شـد كـه سـپاهان    شهرستان

شـهر نيـز بـه خـاطر      اي و شـاهين  بهارستان داراي اين ويژگي

ليل شده حضور هاي فراتح تقسيمات جديد استاني در پژوهش

ــاي     ــه ج ــابق، ب ــيمات اداري س ــاس تقس ــر اس ــت و ب نداش

 .ممد به حسا  مي شهرستانشهر، ميمه مركز  شاهين

 
 (درصد)و تلقی افراد از باورهای خرافی خود  شهرستانرابطه میان درجه توسعه یافتگی  -3جدول 

 مجموع درجه توسعه يافتگي ش صي هاي خرافيباور

 پايين متوس  باال

 9121 9928 9121 9924 بدن اياعض

 621 626 621 621 مسافرت

 921 428 129 626 مهمان

 921 420 929 920 و بارداري عروسي و عقد مدا 

 421 628 623 928 خوابيدن و خوا 

 421 429 929 621 ها رنگ

 4123 4329 4428 4128 روز و وقت اعداد،

 921 428 928 424 پرندگان و حيوانات

 621 626 424 626 ها خوراكي و گياهان

 629 629 629 626 بودن نحس به اعتقاد

 4124 321 94 329 ها من خاصيت و چيزها

 4621 46 121 4823 مذهبي اعتقادات

 929 921 921 129 اموات و جن و روح

 621 626 623 626 عمل مکافات به اعتقاد

 120 921 129 129 فال جادو

 %121 %921 %020 %920 شانس به اعتقاد

 829 4420 129 829 ساير

 4469 913 119 984 فراواني مجموع

 466 466 466 466 درصد

 

باورهـاي خرافـي موجـود در    در ارتباط با تلقي افـراد از  

كـه توسـ  پاسـ گويان مطـرح شـده اسـت، پـنج         شهرستان

انـد   اي كه بيشترين درصدها را بـه خـود اختصـاص داده    مقوله

 : بدين قرارند

ــ  9د (درصـد  9124)ــ مراسـم م تلـف    4 :بـاال   وسعهتـ 

ـ 1د (129) ها منـ چيزها و خاصيت 9د (829)اعتقادات مذهبي 

 (.029)ـ مدا  عقد و عروسي 1د (021)اعداد، وقت، روز 

ــ  9د (درصـد  4420)ــ مراسـم م تلـف    4 :توسعه متوسـ  ـ 

ـ جادو 1د (821)ـ اعداد، وقت، روز 9د (321)اعتقادات مذهبي 

 (. 128)ـ مدا  عقد و عروسي 1د (123)و فال 

ــ مدا   9د (درصـد  4121)ـ مراسم م تلـف  4 :پايين  توسعهـ 

ـ اعـداد،  1د (328)ـ اعتقادات مذهبي 9د(4623)عقد و عروسي 

 (. 121)ـ اعضاي بدن1د (829)وقت، روز 

كه در همه سطوح توسعه بيشـترين   نکته جالب توجه اين
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مطرح شده  شهرستاندر  مواردي كه به عنوان خرافات موجود

تمـايز مهمـي كـه ميـان     . بوده است« مراسم م تلف»مرتب  با 

و يا حتي بهتر اسـت گفتـه    تفاوتوجود دارد در  ها شهرستان

به دست ممده بـراي   هاي شود در شکافي است كه ميان نسبت

در حـالي كـه   . سه سطح توسـعه وجـود دارد   باورهاي خرافي

ي بـا  هـا  شهرسـتان در  درصد تمامي موارد مطـرح شـده   9124

باال مربوط به مراسم م تلـف بـوده اسـت، ايـن       سطح توسعه

  و براي سطح توسعه 4420نسبت براي سطح توسعه متوس  به 

 . كند درصد افت مي 4121پايين به 

هاي ياد شده در اين است كه مراسـم   اهميت نسبت       

 بندي شده، عمدتاً جزو مراسم مذهبي هستند كـه  م تلف طبقه

بـر  . شـوند  بندي مـي  البته بيشتر در حوزه دينداري عاميانه طبقه

ي بـا  هـا  شهرسـتان شود كه شـهروندان   اين اساس مالحظه مي

توسعه باال بسيار بيشتر از ديگران مناسک مـذهبي موجـود در   

در بـاره  . دهنـد  را مورد تأمل و بازانديشي قـرار مـي   شهرستان

ي داراي هـا  انشهرستباورهاي ش صي نيز مالحظه شد كه در 

ــعه ــ       توس ــه توس ــايي ك ــتري از باوره ــبت بيش ــاالتر، نس ب

شوند، جـزو باورهـاي    بندي مي پاس گويان ذيل خرافات طبقه

 . مذهبي قرار دارند

 
 (درصد)و تلقی افراد از باورهای خرافی رایج در آن  شهرستانرابطه  میان درجه توسعه یافتگی  -4جدول 

 مجموع سعه يافتگيدرجه تو شهرستان هاي خرافيباور

 پايين متوس  باال

 926 121 929 921 بدن اعضاي

 621 628 626 621 مسافرت

 426 421 621 426 مهمان

 829 4623 128 029 عروسي و عقد مدا 

 420 929 429 621 داري بچه و بارداري

 621 626 429 624 خوابيدن و خوا 

 621 628 629 621 ها رنگ

 128 829 821 021 روز و وقت اعداد،

 623 623 429 620 پرندگان و حيوانات

 623 429 429 629 ها خوراكي و گياهان

 624 624 629 624 بودن نحس به اعتقاد

 121 923 928 129 ها من خاصيت و چيزها

 324 328 321 829 مذهبي اعتقادات

 924 929 920 920 اموات و جن روح،

 626 626 1. 626 عمل مکافات به اعتقاد

 4828 4121 4420 9124 م تلف مراسم

 121 920 123 121 فال و جادو

 629 629 60 624 شانس به اعتقاد

 9629 9121 9121 9321 پاس گو اطالعي بي

 923 129 928 623 ساير

 9183 111 809 884 فراواني مجموع

 466 466 466 466 درصد
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سعه، ايـن  چالش برانگيز بودن مقوله دين در سه سطح تو

تـوان   كنـد كـه در سـطح فـردي ميـا مـي       پرسش را مطرح مي

اي ميان سطح دينداري و تلقي افراد از چيستي خرافـات   رابطه

دهد ميان سطح دينداري و  هاي تحقيق نشان مي پيدا كرد؟ يافته

 تلقـي افـراد از باورهـاي خرافـي خـويش رابطـه وجـود دارد       

(Sig=0.000 ;Cramer's V=0.123 .)ــن ــ در اي ــاخص ج ا ش

( به جا موردن نمـاز و روزه )دينداري صرفاً با بعد مناسکي من 

لحاظ شده لذا تبيين ارائه شده بيشتر معطوف به بعد مناسـکي  

ها مقوالتي كه بيشترين درصد را  بر اساس يافته. دينداري است

انـد   هاي سنجش دينداري كسـب كـرده   براي هر يک از گزينه

 :بدين قرارند

ــ  9د (درصـد  9821)قـادات مـذهبي   ـ اعت4 :ـ هيچ وقت

ـ جادو 1د (4424)ـ اعضاي بدن 9د (4929)روح، جن و اموات 

 (.121)ـ اعداد، وقت و روز 1( 820)و فال 

ــ  9د (درصـد  9929)ــ اعتقـادات مـذهبي    4 :ـ به ندرت

ـ روح، 1د (4120)ـ اعداد، وقت و روز 9د (9621)اعضاي بدن 

 (. 829)ـ جادو و فال  1د (4424)جن و اموات 

ـ اعداد، 9د (درصد 9621)ـ اعضاي بدن 4 :ـ گاهي اوقات

ــ  1د (4429) هـا  منـ چيزها و خاصيت 9د (4429)وقت و روز 

 (. 320)ـ جادو و فال 1د (4620)اعتقادات مذهبي 

ـ اعـداد،  9د (درصد 9421)ـ اعضاي بدن 4 :اكثر اوقاتـ 

 ـ چيزها و1د (4929)ـ اعتقادات مذهبي 9د (4120)وقت و روز 

 (.820)ـ جادو و فال 1د (4429) ها منخاصيت 

ـ اعداد، وقت 9د (درصد 9129)ـ اعضاي بدن 4 :هميشهـ 

ــيت  9د (4124)و روز  ــا و خاص ــ چيزه ــا منـ ــ 1د (4121) ه ـ

 (.124)ـ جادو و فال 1د (4929)اعتقادات مذهبي 

طبق نتايج به دست ممده، پاس گويان كمتـر مـذهبي، بـه    

ــات  نســبت بيشــتري باورهــاي مــذهبي خــود را جــزو خراف

در واقع هنگامي كه افراد كمتر مـذهبي بـه   . كنند بندي مي طبقه

كننـد،   تأمل مي ها منانديشند و درباره  خود و باورهاي خود مي

نماينـد   را مطـرح مـي    ترين چيزهايي كـه من  يکي از دم دست

تـر   كه افراد مـذهبي  در صورتي. باورهاي مذهبي خويش است

كنند كه فاصله بيشـتري از حـوزه    اره مياغلب به باورهايي اش

هـا اغلـب بـه     از همين رو، مذهبي. ورزي دارد دينداري و دين

باورهاي مرتب  با بدن و يا اعداد و يا زمان و روزهـاي هفتـه   

 .     كنند اشاره مي

 

 نتیجه 

جا كه در اجتماعات سنتي، همبستگي اجتماعي مبتني بر  از من

ت، ترديـد در باورهـا و   هـاي مشـترک اسـ    شکلي و ارزش هم

دهنده تضعيف همبستگي قديم و  تواند نشان مناسک جمعي مي

اين فرميند انتقالي، بـا  . پيدايش شکل جديدي از انسجام باشد

ــراه دارد    ــه هم ــي را ب ــديد فردگراي ــود تش ــه در  . خ ــن ك اي

ــا شهرســتان ــتري از   ه ــيار بيش ــاال نســبت بس ــعه ب ــا توس ي ب

م م تلـف موجـود در   انـد كـه مراسـ    پاس گويان اعالم نموده

تغييـر در    دهنـده  تواند نشان جزو خرافات است، مي شهرستان

 .شکل انسجام اجتماعي من مناطق باشد

در ارتباط با رابطه توسعه و دينداري، رونالـد اينگلهـارت   

بر اين باور است كه بـا تعميـق فرمينـدهاي    ( 4981و  4983)

فـراد بـه   مدرنيزاسيون اجتماعي ـ اقتصادي از ميزان گـرايش ا  

شود امـا همـين    اديان تاري ي كاسته مي  گرايانه هاي جمع جنبه

گذار از اقتصاد مبتني بر كميابي بـه رفـاه، افـراد را بيشـتر بـه      

همسو بـا چنـين   . دهد سمت و سوي جستجوي معنا سوق مي

زدگي دوباره جهان و يا  از افسون( 4981)ديدگاهي، پيتر برگر 

اگـر چـه   . مورد ه ميـان مـي  از فرميند غيرسکوالرسازي س ن ب

صنعتي   مباحث اينگلهارت بيشتر براي كشورهاي مابعد توسعه

تئوريزه شده است اما استدالل كلي وي مبني بر از بين نـرفتن  

نياز به جستجوي معنا و تداوم باورهاي متـافيزيکي در جامعـه   

 . تواند براي پژوهش حاضر نيز روشنگر باشد پسامدرن مي

دهد كـه در شـهرهاي    اضر نشان ميهاي پژوهش ح يافته

توسعه يافته تر، بعد مناسکي دينداري تضعيف شده است امـا  

ديـدن جـن تفـاوتي ميـان       درباره مواردي مانند نـذر و سـابقه  

در واقع يکـي  (. 1جدول )سطوح م تلف توسعه وجود ندارد 

هاي تحقيق حاضر اين است كه اگر چه بر اثر  ترين يافته از مهم
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ــعه  ــد توس ــداري در   فرمين ــکي دين ــد مناس ــت بع ــن اس ممک

هايي از جامعه تضعيف شود امـا دسـت كـم در ايـران،      ب ش

بيني كلي افراد همچنان مبتنـي بـر بنيادهـاي متـافيزيکي      جهان

 . خداباورانه باقي خواهد ماند

 
 ای و شاخص توسعه رابطه میان برخی باورهای مذهبی با متغیرهای زمینه -5جدول 

 

 مورد

 

 گزینه

 میان باورهای مذهبی و متغیرهای مختلف رابطه

 توسعه یافتگی های زندگی هزینه دینداری تحصیالت سن جنس

 sig v sig v sig v sig v sig v sig v خیر بلی

داشتن سابقه 

 نذر

8120 4921 666. 62489 666. 62689 666. 62611 666. 62994 666. 62619 62031 62640 

باور به وجود    

 جن

1021 9921 62634 62699- 666. 62604 666. 62639 666. 62461 62191 62641 62191 62641 

انجام 

 ديني واجبات

3423 824 666. 62448 666. 62490 666. 62441 - - 666. 62406 666. 62611 

و سطح دينداري پايين را تشکيل دادند كه در جدول فوق هاي هيچ وقت و به ندرت با هم ادغام شدند  گزينه( نماز و روزه)در باره انجام واجبات ديني : توضيح

 .ها نيز براي دينداري باال در هم ادغام شدند و نتيجه من ذيل گزينه بلي ممده است ساير گزينه. نتايج ذيل گزينه خير ممده است

 

جــا كــه بســياري از باورهــاي فرامــادي در حيــات   از من

قبيــل انســجام دارنــد و كاركردهــايي از « كــاركرد»اجتمــاعي 

ب شي، كاهش احساس تهديد و خطر و افزايش حس كنتـرل  

رسد كه اگر توسعه به كـاهش بـي    و اطمينان دارند، به نظر مي

نشود ممکـن اسـت زمينـه    منجر ثباتي، خطر، تهديد و نا امني 

گرايي فراهم شود و جدا از من راه بـراي تقويـت سـاير     خرافه

اين . شند، هموارتر شودباورهاي متافيزيکي، از هر جنسي كه با

توانـد در بـاره باورهـاي دينـي نيـز كـه بنيـادي         امر حتي مـي 

باورهايي مانند نذر كه معطوف به . متافيزيکي دارند صدق كند

نيازهاي فـوري اجتمـاعي از قبيـل مشـکل سـالمتي، ازدواج،      

در واقـع  . كنکور و تحصـيل، اشـتغال و خانـه خريـدن اسـت     

ي براي نذر كـردن پديـد   هاي خرافي جديد ممکن است شيوه

 .ييد دين و بزرگان دين نيستأميد كه به هيچ وجه مورد ت

رسد نه تنها در جامعه سـنتي بلکـه در جامعـه     به نظر مي

مدرن نيز ناپايداري و تهديد همچنان وجود دارد، منتهي شکل 

و اولريش ( 4986و  4989)منتوني گيدنز . كند من تغيير پيدا مي

هـا و تهديـدات    هـا، ناپايـداري   يسـک هر دو از ر( 4988)بک 

ايـن ناپايـداري   . انـد  جامعه مدرن صنعتي س ن به ميان مورده

گويـد حتـي بـه حـوزه روابـ        مـي ( 4981)گونه كه باومن  من

ــي  ــز كشــيده م ــاعي ني ــا نگــاهي . شــود اجتم ــين رو، ب از هم

توان بر اين نکته تأكيد كرد كـه گـرايش بـه     كاركردگرايانه مي

تمسک به متافيزيک در تمامي جوامـع و   باورهاي خرافي و يا

 . تواند موضوعيت داشته باشد ها مي فرهنگ

تـوان گفـت در كشـورهايي ماننـد      بندي مي در يک جمع

ثبـاتي در فرهنـگ،    ايران، از يک طرف ناپايداري، نا امني و بي

اقتصاد، سياست و اجتماع من قابل شناسايي است و از طـرف  

مدرنيزاسـيون بـه ويـژه در    ديگر، گسترش و تعميق روندهاي 

هاي ارتبـاط جمعـي جديـد همچنـان      عرصه تحصيل و رسانه

اي از همـه ايـن شـراي  و     وجـود تركيـب پيچيـده   . ادامه دارد

در ايـران انجاميـده   « عقالنيـت دوپـاره  »متغيرها به توليد يـک  

در واقع روند پيشرفت عقالنيت ابزاري كه وبر در غر  . است

دارانــه و  و بــا توليــد ســرمايه مورد از من ســ ن بــه ميــان مــي

مورانه همسو و همراه بوده است لزوماً در ايران به من شکل  فن

همچنين عقالنيـت مـدرن   . تکوين نيافته و به پيش نرفته است
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كه در كليـت من عقالنيتـي تـأملي و بازانـديش اسـت، بـه من       

. كيفيت كه در غر  تکوين يافت در ايران شکل نگرفته است

اي ديـالکتيکي بـا عقالنيـت     يت سنتي در رابطـه در ايران عقالن

كند و فرم جامعه  مدرن و همسو اما متضار  با من حركت مي

 .برد كند و نظام اجتماعي را به پيش مي را مدام نوسازي مي

جا الزم به ذكر است كـه ايـران نـه تنهـا هنـوز از       در اين

مرحله صنعتي شدن گذر نکرده و به مرحلـه رفـاه و مسـايش    

رسيده بلکه همچنان دست وش فشارهاي فزاينده داخلي مادي ن

و خـارجي اســت كــه بــر روان و ذهنيــت فــرد ايرانــي تــأثير  

توان گفت كه مينـده   از همين رو به اين سادگي نمي. گذارد مي

هــا و  ايــن عقالنيــت دوپــاره چــه خواهــد شــد و ميــا نظريــه

هاي موجود در باره مدرنيزاسيون و توسعه، دست مخـر   انگاره

خصوص ايران نيز صدق خواهند كرد و يا اين كـه جامعـه   در 

البتـه از منظـري   . ايراني راهي كامالً متفاوت برخواهـد گشـود  

ديگر و با تعابير هابرماسي، يکي از داليل وجود چنـين رشـد   

توانـد فقـدان حـوزه عمـومي      گونـه و نـامتوازني مـي    متناقض

يت قدرتمند و استعمار زيست جهان افراد باشد كه ايـن وضـع  

اي در  گيري و رشد عقالنيت انتقادي و كنش مفاهمه مانع شکل

در واقـع تحــت رونـدهاي توســعه،   . شـود  سـطح جامعـه مــي  

چه  ها و باورهاي قديم ممکن است تضعيف شود اما من ارزش

نشيند لزوماً يک عقالنيت مدرن بـاز انـديش و    به جاي من مي

يانـه  تأملي نيست و ممکن است خرافات و باورهاي تقديرگرا

بيني  هاي متمايل به مواردي همچون فالگيري و طالع و گرايش

 . و تفکر جادويي جاي من بنشيند

      

 منابع

 :ترجمه ،«هاي نوسازي شکست» .(4911. ) ان. اس ميزنشتات، 

ــه الجــوردي،  ــونهال  ص، 49، شفصــلنامه ارغن

434-968. 
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 .نشر كلمه

هاي توسعه اجتماعي و  بررسي شاخص .(4981) .اسماعيلي، ر
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شناسي اقتصـاد و توسـعه،    نامه دكتري جامعه پايان

گروه علوم اجتماعي، دانشـکده ادبيـات و علـوم    

 .انساني دانشگاه اصفهان
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هـاي پسـت    ارزش جهـاني شـدن و  » .(4986) .ر اينگلهـارت،  
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39-441. 

ــرفته    .(4989) .______  ــه پيش ــي در جامع ــول فرهنگ تح
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هاي در با  ناپايـداري پيونـد  : عشق سيال .(4981). ز باومن، 
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: زاده، تهـران  سيد حسين سـراج : تأليف و ترجمه

 .طرح نو

محمدرضا  :ترجمه ،جامعه در م اطره جهاني .(4988) .بک، ا

 .انتشارات كوير: زاده، تهران مهدي

پژوهشکده تحقيقات استراتژيک مجمـع تشـ يص مصـلحت    

رايـي و  چيسـتي، چ : گرايـي  خرافه .(4981) .نظام

زير نظر سيد رضـا   .99پژوهشنامه ش . كاركردها

هاي فرهنگي  گروه پژوهش: تهران .صالحي اميري

 .و اجتماعي پژوهشکده تحقيقات استراتژيک

: ، بيـروت المـوارد  اقـر  . (4339) .س، لبنـاني  شرتوني خوري

 .مکتبه لبنان ناشرون

مؤسسـه انتشـارات و   : تهـران  ،نامـه  لغـت  .(4980) .ده دا، ع

 .دانشگاه تهران چاپ

ي هـا  شهرسـتان بنـدي   رتبـه  .(4936) .، رو جـابري  .سامتي، م

. استان اصفهان از نظـر پتانسـيل رشـد اقتصـادي    

گـذاري   طرح تهيه اسناد توسعه اشتغال و سـرمايه 

گـزارش   ،در سطوح ملـي، دسـتگاهي و اسـتاني   

موسســه گنجينــه : كارفرمــا .1-49مقــدماتي بنــد 

  .پژوهش هامون اسپادانا

 ،هاي من خرافات و برخي علل و زمينه .(4988). وشي، مشاهن

 .پژوهشکده تحقيقات استراتژيک: تهران

ــي، م ــاعي در  . (4989). شاهنوش ــاي اجتم ــتانباوره  شهرس

: دهاقـان  ،شهرضا و برخـي عوامـل مـؤثر بـر من    

 .دانشگاه مزاد اسالمي واحد دهاقان

تصـحيح سـيد    ،البحـرين  مجمع .(4909) .نجفي، ف طريحي

 .المکتبه المرتضويه: تهرانحسيني، احمد 

 .انتشارات راه رشد: تهران ،فرهنگ فارسي .(4983) .ح عميد،

بررسي ميزان گرايش  .(4988) .و عسگري مقدم، ر .فروغي، ع

: تهـران  ،به خرافـات در بـين شـهروندان تهرانـي    

 .پژوهشکده تحقيقات استراتژيک

 ثالتـي،  محسن :ترجمه ،پيامدهاي مدرنيت .(4986) .گيدنز، م

 .نشر مركز: تهران

جامعه وهويت ش صي در : تجدد وتش ص .(4989)  .ـــــ 

نشـر  : تهران   ناصر موفقيان، :ترجمه  ،عصر جديد

 .ني

 .انتشارات اميركبير: تهران ، فرهنگ فارسي .(4911) .، م معين

سامان سياسي در جوامع دست وش  .(4989) .س هانتينگتون، 

 .نشر علم: تهران  ثي،محسن ثال :ترجمه ،دگرگوني

ي هـا  شهرسـتان بندي توسعه يافتگي  رتبه .(4981) .هوشيار، م

نامـه   پايـان  ،كـاربرد منطـق فـازي   : استان اصفهان

ــادي و     ــعه اقتص ــته توس ــد رش ــي ارش كارشناس

 .دانشکده علوم اداري و اقتصاد. ريزي برنامه
Becker, J. (1975) "Superstitions in Sport". 

International Journal of Sport Psychology, 

No. 6, p 148-152. 

Beck, J. & Forstmeier, W. (2007) "Superstition and 

Belief as Inevitable By-Products of an 

Adaptive Learning Strategy. Human 

Nature, No. 18(1), p 35-46. 

Berger, P. (1997) Against the Current. Prospect, 

March. 



 

 

 4931زمستان ، چهارم ، شماره(06)، شماره پياپي ششمشناسي كاربردي، سال بيست و  جامعه 410

 

Bocock, R. (1974) Ritual in industrial society – A 

sociological of ritualism in modern 

England. Unwin Ltd: London. 

Blum, S.H. & Blum, L. H. (1974) "Do's and Don’ts: 

An Informal Study of Some Prevailing 

Superstitions". Psychological Reports, No. 
35, p 567-571. 

Campbell, C. (1996) "Half-Belief and the Paradox of 

Ritual Instrumental Activism: A Theory of 

Modern Superstition". British Journal of 

Sociology, No. 47(1), p 151-166. 

Catania, A. C. (1968) Glossary. In A. C. Catania (Ed.), 

Contemporary research in operant 

behavior (p. 327-349). Glenview, Il: Scott 

Foresman. 

Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 

(2009) by William Collins Sons & Co. Ltd, 
10th Edition, Harper Collins Publishers.  

Day, L. & Maltby, J. (2003) "Belief in Good Luck and 

Psychological Well-Being: The Mediating 

Role of Optimism and Irrational Belief". 

The Journal of Psychology, No. 137, p 99-

110. 

Day, L. & Maltby, J. (2005) "With Good Luck: Belief 

in Good Luck and Cognitive Planning". 

Personality and Individual Differences, No. 

39, p 1217-1226. 

Dunleavy, A. O. & Miracle, A. W. (1981) Sport: an 

experimental setting for the development of 
a theory of ritual. In Play as context. Edited 

by A. T. Cheska. West Point, New York: 

Leisure Press. 

Eisenstadt, S. (2000) Multiple Modernities. London: 

Transaction Pub. 

Emme, E. E. (1940) "Modification and Origin of 

Certain Beliefs in Superstition among 

College Students". Journal of Psychology, 

No. 10, p 279-291. 

Encyclopedia of Britannica. (2008) Chicago: 

Encyclopaedia Britannica Publication. 
Estes, R. J. (1988a) Trends in world social 

development. New York: Praeger.  

Estes, R. J. (1998b) "Trends in World Social 

Development, 1970-95: Development 

Prospects for A New Cen-Tury", Journal of 

Developing Societies, No. 14(1), p 11-39.  

Estes, R. J. (2010) "The World Social Situation: 

Development Challenges at the Outset of a 

New Century", Social Indicators Research, 

No. 98(3), p 363-402. 

Gallup, G. H. & Newport, F. (1990) "Belief in the 

Psychic and Paranormal Widespread among 
Americans". Gallup New Service, No. 55, p 

1-7. 

Gmelch, G. & Felson, R. (1980) "Can a Lucky Charm 

Get you Through Organic Chemistry?" 

Psychology Today, No. 14, p 75-78. 

Gray, J. A. & McNaughton, N. (2000) The 

neuropsychology of anxiety.  

Oxford English Dictionary (2012) Oxford; New York: 

Oxford University Press. 
Griffiths M. D. & Bingham, C. (2005) "A Study of 

Superstitious Beliefs among Bingo 
Players". Journal of Gambling. Issues, 13, p 

95-137. 

Hill, D. & Williams. (1965) The Supernatural. New 

York: Hawthorn. 

Jahoda, G. (1969) The psychology of superstition. 

London: Allan Lane, The Penguin Press.  

Jarvis, P. (1980) "Towards A Sociological 

Understanding of Superstition". Social 

Compass, No. 27(2), p 285-295. 

Keinan, G. (2002) "The Effects of Stress and Desire for 

Control on Superstitious Behavior". Journal 
of Personality and Social Psychology 

Bulletin, No. 28(1), p 102-108. 

Keinan, G. (1994) "Effects of Stress and Tolerance of 

Ambiguity on Magical Thinking". Journal 

of Personality and Social Psychology, No. 

67(1), p 48-55. 

Laurin, K. Kay, A. C. & Moscovitch, D. A. (2008) "On 

the Belief in God: Towards an 

Understanding of the Emotional Substrates 

of Compensatory Control". Journal of 

Experimental Social Psychology, No. 44, p 

1559-1562. 
Lohr, J. M. & Bonge, D. (1981) "On the Distinction 

between Illogical and Irrational Beliefs and 

Their Relationship to Anxiety". 

Psychological Reports, No. 48, p 191-194. 

Malinowski, B. (1948) Magic, science, and religion 

and other essays. Glencoe, Illinois: The 

Free Press.  

Minot, C. S. (1887) "First Report of the Committee on 

Experimental Psychology (Chairman)". In 

Proceedings of the American Society for 

Psychical Research, No. 1, p 3. 
Moore, S. F. & Myerhoff, B. G. (Eds) (1977) Secular 

ritual. Van Gorcum & Comp. B. V. – 

Assen. 

Norenzayan, A. & Hansen, I. G. (2006) "Belief in 

Supernatural in the Face of Death". 

Personality and Social Psychology Bulletin, 

No. 32, p 174-187. 

Otis, L. P. & Alcock, J. E. (1982) "Factors Affecting 

Extraordinary Belief". The Journal of 

Social Psychology, No. 118, p 77-85. 

Peltzer, K. (2002) "Magical Thinking and Paranomal 

Beliefs among Secondary and University 
Students in South Africa". Personality and 

individual Differences. Vol. 35, Issue 6, P. 

1419-1426.  

Pyszczynski, T. Greenberg, J. & Solomon, S. (2005) 

The machine in the ghost: A dual process 



 

 

 هاي استان اصفهان شهرستان: مطالعه موردي توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و تأثير من بر تلقي افراد از چيستي خرافات

 

411 

 

model of defence against conscious death-

related thought. In J. P. Forgas, K. D. 
Williams & S. M. Laham (Eds.), Social 

motivation: Conscious and unconscious 

processes. (p. 40-54). New York, NY, Us: 

Cambridge University Press. 

Report of the World Summit for Social Development. 

(1995) Copenhagen Declaration on Social 

Development and Program of Action of the 

World Summit for Social Development. 

Copenhagen: The preliminary version of 

the report of the World Summit for Social 

Development. 
Rudski, J. (2001) "Competition, superstition, and 

Illusion of Control". Current Psychology, 

No. 20, p 68-84. 

Rudski, J. (2003) "What Does A "Superstitious" Person 

Believe: Impression of Participants". The 

Journal of General Psychology, No. 130(4), 

p 431-445. 

Rudski, J. (2004) "The Illusion of Control, 

Superstitious Belief, and Optimism". 
Current Psychology, No. 22, p 306-315. 

Skinner, B. F. (1948) "Superstition in the Pigeon". 

Journal of Experimental Psychology, No. 

38, p 168-172. 

Vyse, S. A. (1997) Believing in magic: The psychology 

of superstition. Oxford University Press. 

United Nations (2011) United Nations Social 

Development in an Uncertain World. 

UNRISD Research Agenda 2010–2014. 

Webster's Third new international dictionary- 

unabridged (1986). by Philip Babcock 
Gove; Springfield, Mass. : Merriam-

Webster Publication. 

Zebb B. J. & Moore. M. C. (2003) "Superstitiousness 

and Perceived Anxiety Control as 

Predictors of Psychological Distress". 

Journal of Anxiety Disorders. No. 17(1), p. 

115-130. 

 

 


