پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تأکید بر

آموزههای اسالم (مطالعه موردی باور به بخت و شانس)

باورهــای خرافــی کــم و بیــش در زندگــی همــه افـراد وجــود دارد
چکیده و ریشــه آن بــر اســاس روابــط منطقــی بنــا نشــده اســت .ایــن
باورهــا بــه عنــوان مرهمــی در جــواب بــه ناامنیهــای افـراد در
زندگــی رواج یافتــه و در واقــع نوعــی تــاش ناگزیــر بـرای نفــوذ بــه آینــده اســت
تــا در مســیر وقایــع و حــوادث ب ـرای خوشایندســازی بــر امــور تأثیــر بگــذارد.
بــر ایــن اســاس یکــی از باورهــای انســان ،بــاور بــه بخــت و شــانس اســت کــه در
فرهنــگ امــروز جوامــع گوناگــون ،در میــان کلــات اقشــار مختلــف جامعــه ،همه
روزه بارهــا و بارهــا مــورد اســتفاده قـرار میگیــرد .هــدف اصلــی پژوهــش حــارض،
مطالعــه مــوردی تأثیـرات تربیتــی بــاور بــه بخت و شــانس در حیات انســان اســت
کــه ضمــن بیــان ماهیــت بخــت و شــانس ،بــا اســتفاده از مطالعــه کتابخان ـهای،
بــه بررســی و تحلیــل ایــن باورهــای خرافــی پرداختــه و در گام بعــدی از جنبــه
دینــی بــه ســنجش اعتبــار آنهــا پرداختــه اســت .از جملــه آثــار تربیتــی بــاور
بــه بخــت و شــانس مثبــت میتــوان بــه؛ تــاش ،مثبــت اندیشــی و رضایتمنــدی
از زندگــی اشــاره کــرد کــه در آموزههــای اســام نیــز قابــل قبــول میباشــد .در
مقابــل ،باورهــای منفــی ماننــد بدبختــی یــا بدشانســی موجــب بدبینــی ،خمودگی
و عــدم تــاش میگــردد کــه از آنهــا نهــی شــده اســت.
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مقدمه و بیان مسئله

در ذهــن هــر انســان ،باورهایــی وجــود دارد کــه بــر اســاس روابــط منطقــی بنــا نشــدهاند .شــکل گیــری
ایــن باورهــا در افـراد نیــز گاهــا میتوانــد ناشــی از رشایــط محیطــی ،اجتامعــی ،خانوادگــی ،شــخصیتی و ...
باشــد .امــا گاهــی همیــن باورهــا میتوانــد مســیر زندگــی انســان را تغییــر دهــد .راهیابــی بــه وادی خرافــات،
ولــو بــه می ـزان انــدک ،ب ـرای همــه اف ـراد ممکــن اســت ،چ ـرا کــه خرافــات چیــزی جــز برداش ـتهای غیــر
علمــی از جهــان و روابــط پدیدههــای آن نیســت.
امـا بـا گذشـت سـالها و قرنهـا ،بشر آگاهیهای خود را توسـعه میدهـد و دانش و تجربـه میاندوزد.
بنابرایـن بایـد بـه همان نسـبت ،بـا گسترش فهـم و دانـش و تجربـهاش ،از معرفـت عامیانـه فاصلـه بگیرد و
نگرشـی عاملانهتر به مسـائل داشـته باشـد .با این وجود میبایسـت اذعان داشـت که حتی انسـانهای مدرن
نیـز منیتواننـد بـه طـور کامـل خرافـات را رد کننـد یا عملا از آن خالص شـوند .علـت را نیز میتـوان اینگونه
ذکـر کـرد کـه؛ بـا وجـود آن کـه رواج خرافـات بـر پایههـای غیرعقالنـی اسـتوار اسـت ،برش بـرای واداشتن به
امـری یـا بازداشتن از کاری ،تسـکین ،تلقیـن و انتقـال رش و در سـطحی کلـی برای جلب منفعت یـا دفع رضر
از خرافـات اسـتفاده میکند( .جهانشـاهی و شـمسالدینی مطلـق ،1393 ،ص)1
بــر ایــن اســاس ،بخــت و شــانس یکــی از باورهــای آدمــی اســت کــه در فرهنگهــای مختلــف و در
میــان بســیاری از مــردم رواج داشــته اســت .در جوامــع گوناگــون و در میــان اقشــار مختلــف ،همــواره افرادی
هســتند کــه معتقدنــد هرکــس بخــت و شــانس مخصــوص بــا خــود دارد ،اگــر خوششــانس باشــد هیــچ چیــز
منیتوانــد او را بدبخــت کنــد ،امــا اگــر بدشــانس باشــد هیــچ چیــز قــادر نخواهــد بــود او را خوشــبخت کنــد.
بــه بیانــی دیگــر اینگونــه افـراد ،همــواره امــوری را کــه دلیــل بــر پیــروزی و پیرشفــت کارشــان میشــده تعبیر
بــه "خوششانســی" خــود کــرده و بالعکــس امــوری را کــه باعــث شکســت ،ناکامــی و عــدم پیــروزی ایشــان
میشــود را حمــل بــر "بدشانســی" خــود میکننــد.
مســئله اساســی در پژوهــش حــارض ،نقــش باورهــای خرافــی همچــون بخــت و شــانس در امــور اجتامعی
و خانوادگــی اســت کــه بــا روش توصیفــی -تحلیلــی و مطالعــه کتابخانـهای انجام شــده اســت.
بنابرایــن در ایــن نوشــتار برآنیــم تــا پــس از بررســی ماهیــت بخــت و شــانس ،ذیــل باورهــای خرافــی ،بــا
اســتفاده از روشهــای پیــش گفتــه و آموزههــای قرآنــی و روایــات ،آثــار تربیتــی و پیامدهــای اینگونــه باورهــا
را در زندگــی فــردی و اجتامعــی افـراد بررســی و تبییــن مناییــم.

سؤاالت تحقیق

ســؤال اصلــی - :پیامدهــا و آثــار تربیتــی باورهــای خرافــی -بخــت و شــانس -در حــوزه مســائل اجتامعــی
و خانوادگی چیســت؟
سؤاالت فرعی - :ماهیت و حقیقت خرافاتی چون بخت و شانس از دیدگاه اسالمی چیست؟
 تأثیرات باور به خوشبختی و خوششانسی از منظر اسالم چگونه است؟ -در نظام فکری اسالم ،باورهای منفی از قبیل؛ بدبختی و بدشانسی چه پیامدهایی دارد؟
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پیشینه پژوهش

از آنجــا کــه مبحــث خرافــات بســیار گســرده اســت ،پژوهشهایــی در خصــوص آن صورت گرفته اســت،
کــه از جملــه ایــن پژوهشهــا میتــوان بــه پژوهشــی تحــت عنــوان «باورهــای عامیانــه همدانــی(آل)» از
"قبــادی"« ،جامعهشناســی اوهــام و خرافــات» از "فضایــی" و مقالـهای از "خالــدی" تحــت عنــوان «طالعبینــی
از واقعیــت تــا خرافــات» اشــاره کــرد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه پژوهشهـای انجـام شـده معمـوال بـه خرافـات بـه طـور عـام و کلـی و از بُعـد
جامعهشناسـی پرداختهانـد و ایـن در حالـیاسـت کـه پژوهـش حـارض ،بـه پیامدهـا و آثـار تربیتـی باورهای
خرافـی بـر اسـاس مطالعـه مـوردی بخـت و شـانس ،بـا توجـه بـه آموزههـای اسلامی پرداختـه اسـت.
قبــل از هــر چیــز رضوری اســت از عناویــن اصلــی تعاریفــی ارائــه دهیــم .لــذا در ادامــه بــه تعریــف
لغــوی و اصطالحــی خرافــات میپردازیــم.

 -1خرافات

انســان همــواره ب ـرای ســؤاالت بیشــاری کــه در محیــط پیرامــون اوســت بــه دنبــال پاســخ میگــردد.
بنابرایــن یــا بــا مســائل برخــورد عاملانــه میکنــد و پاســخی مناســب بـرای مجهــوالت خــود مییابــد ،یــا برپایه
برخــی از توهــات و خیــال باطــل ،بـرای ســؤاالت خــود جــواب تراشــی میکنــد ،تــا بــه نوعــی درد جهــل خود
را تســکین بخشــد .خرافــات نیــز هــان وهــم و خیالــی اســت کــه منشــأ اصلــی آن جهــل اســت .بنابرایــن
ابتــدا بــه تعریــف خرافــات میپردازیــم.

 -1-1تعریف خرافه

«خرافــات» بــه ســخنان پریشــان و نامربوطــی گفتــه میشــود کــه خوشــایند باشــند(.ابن منظــور،
ج،9ص )66در لغتنامههــای عربــی قریــب بــه اتفــاق ،چنیــن آمــده اســت کــه؛ «خرافــه» نــام مــردی از
قبیلــه عــذره بــود کــه ادعــای ارتبــاط و م ـراوده بــا جــن و پــری داشــت و مطالبــی را از زبــان آنهــا بیــان
میکرد(.ابــن قتیبــه ،ج،1ص )336گوســتاو جاهــودا خرافــات را اینگونــه تعریــف میکنــد« :هرگونــه عقیــده
یــا عمــل نامعقــول و وحشــت غیــر منطقــی یــا تــرس از چیــزی ناشــناخته و مرمــوز ،خیالــی ،تردیــد یــا عادتــی
کــه پایــهی آن تــرس یــا جهــل باشــد»( .جاهــودا،1371،ص  )5بعضــی از لغویــان "خرافــه" را بــه معنــای
اســطوره و افســانه نیــز دانســتهاند( .معیــن ،ج،1ص)1405
در دانشــنامه جهــان اســام در تعریــف خرافــات چنیــن آمــده اســت :الــف) خــر یــا تبیینــی کــه در
صحــت آن تردیدهــای بســیار هســت و غالبـاً منیتــوان آن را بــه مقتضــای قوانیــن شــناخته شــدۀ طبیعــت یــا
برحســب مقایســه بــا دیگــر اخبــار مقبــول ،پذیرفــت .ب) حکمتــی عامیانــه کــه منشــأ و مبنــای آن مشــخص
یــا دســت یافتنــی نیســت ،ولــی عــوام آن را پذیرفتهانــد .ج) باورهــا و رفتارهــای عامیان ـهای کــه نســل بــه
نســل منتقــل شــده و جــزو عنــارص هویــت ســنتی کســانی در آمــده اســت کــه تــوان توجیــه و معقول ســازی
آنهــا را در برابــر نــگاه پرس ـشگر و انتقادآمیــز ناظ ـران بیرونــی ندارنــد .د) بخشــی از باورهــا و رفتارهــای
تثبیــت شــده در شــیوه دیـنورزی عامیانـ ه مــردم کــه نــه ریشــه در آموزههــای دســت اول و اصیــل دینــی
پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تأکید بر آموزههای اسالم
(مطالعه موردی باور به بخت و شانس)
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ایشــان دارد و نــه علــا و نخبــگان دینــی آن را قبــول دارند(.موس ـیپور،1390،ص)340
بــههرحــال خرافــه را میتــوان اینگونــه تعریــف کــرد« :مطالــب بیپایــه و بیدلیلــی کــه بــا علــل و
انگیزههــای مختلــف پدیــد آمــده و بــر اســاس تقلیــد از گذشــتگان و نیــز بــا هــان علــل و انگیزههــا در
میــان انســانها ،رواج یافتــه و مانــدگار شــدند»( .یرثبی،1393،صــص )17-18
بــر اســاس تعاریــف ارائــه شــده ،ایــن باورهــا کــم و بیــش در زندگــی همــه افـراد وجــود دارد و ریشــه آن
بــر اســاس روابــط منطقــی بنــا نشــده اســت .لــذا بــا توجــه بــه میـزان اعتقــاد بــه خرافــات بایــد گفــت :اوال
اعتقــاد بــه خرافــات در میــان زنــان و کنهســاالن بیشــر از مــردان و جوانــان اســت .ثانیــا ایــن را هــم نبایــد
نادیــده گرفــت کــه خرافــات ،ولــو بــه میـزان انــدک ،در میــان افـراد باســواد و تحصیلکــرده هــم وجــود دارد.
همچنیــن از جملــه دالیــل گرایــش بیشــر زنــان بــه خرافــات ایــن اســت کــه مــردان بــه نســبت زنــان بیشــر
عملگ ـرا و شــاغل هســتند و افــزون بــر ایــن ،زنــان از نظــر روانــی ب ـرای کنــرل بــر محیــط حــس کمــری
دارنــد .بــه بیــان دیگــر ،مــردان بــه دلیــل احســاس قــدرت و کفایتــی کــه دارنــد تصــور میکننــد از عهــده
مشکالتشــان برمیآینــد و ایــن درحالــی اســت کــه زنــان چنیــن حســی را ندارنــد و بــه همیــن دلیــل بــه
خرافــات رو میآورنــد( .فاخــری،1397 ،صــص)16-17

 -2-1پیدایش اندیشه بخت و شانس

ت یــا اقبــا ل ب ـ ه عنــوا ن نیروی ـ ی مســتق ل و پنهــا ن در زندگ ـ ی و رسنوش ـت
ش مؤثــر بخ ـ 
اعتقــاد ب ـ ه نق ـ 
آدمیــان ک ـه پیشــینهای که ـن دارد ،هم ـراه بــا رواج ســحر و جــادو در رف ـع مصائ ـب و مشــکالت ،اهمی ـت
ت را در امــور دنیــو ی مــورد توجـ ه عمــو م قـرار داد و رفتـ ه رفتـ ه در ادبیــات ،خصوصـاً در
ت و رسنوشـ 
بخـ 
ت و اقبــا ل بــا
گ اســام ی نیــز بــاور بـ ه بخـ 
فرهنـگ عامـه ،راه یافت(.کتیرایــی ،1378،ج،1ص  )89در فرهنـ 
ت و آ ن را نیرویـی
ت و همـرا ه بــا «قضــا و قــدر» یــا «مشــیت الهــی» تــداول داشـ 
ش متفــاو 
تعابیــر کـ م و بیـ 
ت آدمـ ی مؤثــر میپنداشــتند.
مســتق ل و تغییرناپذیــر تلقـ ی میکردنــد و حضــور آ ن را در زندگـ ی و رسنوشـ 
(نفیســی ،1355 ،ج ،1صــص)609-610
مــردم در گذشــته در جامع ـهای زندگــی میکردنــد کــه اف ـراد و اشــخاص ،عمــری بــه ســعی و عمــل
میگذراندنــد ،امــا در محرومیــت بــه رس میبردنــد .در عــوض افـراد دیگــری بــدون هیــچ تــاش و زحمتــی،
برخــوردار از بســیاری نعــات بودنــد .اینــان هرچــه ســعی کردنــد کــه تناســبی میــان ایــن نابرابریهــا بیابنــد،
نتوانســتند .در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه میــان لیاقــت و تــاش و کاردانــی بــا ح ـ ّظ و نصیــب و
بهــره تناســب نیســت .چـرا کــه هرچــه در جامعــه خودشــان دیــده بودنــد بــه ایــن صــورت بــود .بــه تدریــج
ایــن مطلــب کــه از مشــهودات اجتامعــی آنهــا گرفتــه شــده بــود ،شــکل فلســفه «بخــت» بــه خــود گرفــت.
بــه بیــان دیگــر میتــوان گفــت؛ فکــر بخــت و فلســفه بخــت هیــچ علتــی جــز مظــامل و ناهمواریهــا و
بیعدالتیهــای اجتامعــی نــدارد( .مطهــری ،1381،ص )97
بنابرایــن ،هــر وقــت عدالــت اجتامعــی متزلــزل شــود ،اســتحقاقها رعایــت نشــود ،حقــوق مراعــات
نگــردد ،در تعویــض مشــاغل و حســابهای شــخصی ،توصیــه و پارتــی مؤثــر باشــد ،تفکــر «بخــت و شــانس»
و امثــال اینهــا قــوت گرفتــه و توســعه مییابــد ،چــون معنــی بخــت ایــن اســت کــه هیــچ چیــز رشط هیــچ
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چیــز دیگــر نیســت .عــاوه بــر اینهــا در آثــار ادبــی خودمان،منطقــی تحــت عنــوان «شــکایت از روزگار»
میبینیــم .علــت آن نیــز ایــن اســت کــه وقتــی کســی در اط ـراف خــود ظلــم و غــدر ببینــد و علــت آن را
تشــخیص ندهــد یــا تشــخیص بدهــد و نتوانــد بگویــد ،عقــده دلــش را روی چــرخ کـ ج مــدار و فلــک کجرفتار
خالــی میکنــد .در نتیجــه اوضــاع و احــوال یــک نــوع بدبینــی و ســوءظن نســبت بــه دســتگاه آفرینــش پیــدا
میشــود(.هامن :صــص )98-100
در مــورد ریشــه پیدایــش ایــن بــاور در میــان ایرانیــان بایــد گفــت :بســیاری از ایــن باورهــا بــا نفــوذ
اندیشــه زروانــی (اعتقــادات فلســفی-عرفانی مــا قبــل زردشــت) در بیــن مــردم ایـران شــکل گرفــت .از جمله
ایــن باورهــا میتــوان بــه اعتقــاد بــه بخــت و رسنوشــت ،تأثیــر آســان و ســتارگان در زندگــی بــر و بحــث
دربــاره زمــان و دهــر را نــام برد(.جهانشــاهی و شــمسالدینی مطلــق ،1393،صــص )7-8
مبنــای اعتقــادی زروانیــان تقدیرگرایــی بــوده اســت؛ آنهــا هــر نــوع بالیــی را ناشــی از مشــیت و بخــت
میدانســتند و معتقــد بودنــد همــه چیــز بــه دســت زروان یــا خــدای بخــت و تقدیــر رقــم میخــورد و هیــچ
چیــز خــارج از مشــیت زروان مق ّدر نیســت(.کریمیان ،1387،صــص )96-100
بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت :اثــر مســتقیم بــه هــم خــوردن تعــادل اجتامعــی و تبعیضهــا و
تفاوتهــای بیجهــت ،یکــی بــه هــم خــوردن نظــم فکــری و اعتقــاد بــه هــرج و مــرج و بیاثــر بــودن
عوامــل واقعــی ســعادت ،یعنــی علــم و عقــل و تقــوا و ســعی و عمــل و هــر و لیاقــت اســت کــه بــه عنــوان
فلســفه "بخــت و شــانس" ظهــور میکنــد و دیگــری بدبینــی و ســوءظن بــه آفرینــش اســت ،و ایــن اثــر
بیعدالتیهــا در عقیــده و فکــر اســت کــه منشــأ پیدایــش تفک ـرات منفــی چــون بدبختــی و بدشانســی
میباشــد.

 -3-1بخت

بـرای رســیدن بــه آثــار تربیتــی بــاور بــه بخــت و شــانس ،رضوری اســت از مفهــوم "بخــت" آگاه شــویم
تــا بدانیــم آیــا ماهیــت ایــن واژه موهبتــی اســت کــه بــه یکبــاره بــه آدمــی داده میشــود یــا حقیقتــی اســت
کــه انســان ،خــود بایــد بــا تدبیــر و تــاش خویــش آن را مهیــا منــوده و بــه آن دســت یابــد.

 -1-3-1تعریف بخت

بــر همــگان آشــکار اســت کــه هــدف از خلقــت هســتی و بــه دنبــال آن خلقــت انســان و پدیــد آمــدن
زندگــی بــری ،رســاندن انســان بــه نقطــه کــال ،یعنــی مقــام قــرب و عبودیــت اســت .از ای ـنرو انســان
فطرتــا موجــودی کاملگ ـرا و ســعادت طلــب اســت .در واقــع بایــد گفــت هیــچ انســانی منکــر ســعادت
نیســت( .رســایی،1376،صص)7-8
اعتقــاد بــه بخــت و رسنوشــت در می ـراث فکــری و فرهنگــی همــه اقــوام دیــده میشــود و واژههایــی
کــه بـرای بیــان ایــن مفهــوم از زبــان آنــان بــه کار رفتــه ،بیشــر در اصــل بــه معنــای «بخــش و ســهم» اســت.
چنانکــه بـرای مثــال واژه «قســمت» در عربــی «القســمة» نیــز همیــن گــردش و گســرش معنایــی را داشــته
اســت .در ادبیــات دری ایــن واژه همزمــان در معانــی؛ بهــره و نصیــب ،دولــت و اقبــال و طالــع و رسنوشــت
پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تأکید بر آموزههای اسالم
(مطالعه موردی باور به بخت و شانس)
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بــه کار رفتــه اســت(.ر.ک.بنیاد فرهنــگ ایـران ،فرهنــگ تاریخــی زبان فارســی .بخــش اول،آ.ب .ذیــل "بخت")
اندیشـمندان و خـردورزان نیـز بخـت را بـه معنـای طالـع و رسنوشـت میدانند(.سـیاح،1390،ج،1ص)70
"بخـت" در ادبیـات فارسـی غالبا به معنی رسنوشـت و نصیب از پیش تعیین شـده اسـت و بـر تأثیر نیروهای
برتـر در رسنوشـت انسـان داللـت میکند .اگرچـه فعل باخنت(در برابر بُردن) با این کلمه همریشـه اسـت ،اما
بخـت بیشتر به معنی مثبت "خوشـبختی" به کار میرود(.دانشـنامه جهان اسلام،مدخل بخـت،ج،1ص)640
در توضیــح بخــت از نــگاه عامــه مــردم میتــوان گفــت؛ اف ـراد معمــوال همــه چیزهایــی کــه در پدیــد
آوردن آنهــا نقشــی ندارنــد بــه "بخــت" نســبت میدهنــد .بــه طــور مثــال ،همــه مــا در گزینــش خانــوادهای
کــه در آن چشــم بــه جهــان میگشــاییم و پــرورش مییابیــم ،نقــش نداریــم .بنابرایــن پــرورش در خانــوادهای
خــوب را بخــت خــوب بــه شــار میآوریــم .امــا در عیــن حــال میتوانیــم در فراهــم کــردن خانــوادهای
خــوب بـرای فرزندامنــان نقــش داشــته باشــیم و ایــن بــه کوشــش افـراد بســتگی دارد .بــر ایــن اســاس ایــن
کوشــش هرچــه پیگیرانهتــر و برنامهریــزی شــدهتر باشــد ،پایــگاه بهــری بــرای بخــت خــوب فراهــم
میشــود .همچنیــن مــردم دانــا میتواننــد بــا کوشــش و دوراندیشــی خــود ،بخــت خــوب را نیــز بــه ســوی
خــود بکشــانند و خــود را از بخــت بــد دور کننــد( .مالیــری ،1387،ج،1ص)20

 -4-1شانس

در طــول زندگــی آدمــی بســیار پیــش میآیــد کــه لفــظ "شــانس" را در قالــب جمــات و عبــارات مختلفی
بــه کار بربیــم .اصــل واژه شــانس در فرانســوی بــه معنــای "فرصــت" اســت ،ولــی در فارســی بــه معانــی
مختلفــی بــه کار مـیرود .بــر ایــن اســاس ابتــدا بایــد دیــد ایــن شــانس کــه روزانــه بارهــا و بارهــا از آن در
جمالمتــان اســتفاده میکنیــم چیســت و چــه معنایــی دارد.

 -1-4-1تعریف شانس

واژه "شــانس" در لغتنامههــای فارســی بــه معنــای بخــت و اقبــال ،اخــر و طالــع بــه کار رفتــه اســت.
همچنیــن ایــن واژه در فرهنــگ لغــت معیــن ،عــاوه بــر معنــای بخــت و اقبــال ،بــه معنــای "فرصــت" نیــز
آمــده اســت .مضــاف بــر ایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه اصــل واژه شــانس ،فرانســوی بــوده و ازLa Chance
آمــده ،در فرهنگهــای لغــت التیــن نیــز "شــانس" بــه معنــای بخــت و اقبــال ،تصــادف ،شــانس ،فرصــت،
مجــال و اتفــاق میباشــد.1
علاوه بـر اینهـا ،در مصاحبـه بـا اسـاتید زبـان فرانسـه و چند تـن از افـرادی که بـرای مدتی در فرانسـه
سـکونت داشـتند ،روشـن شـد کـه در فرهنـگ مـردم فرانسـه و دیگر کشـورهای غربـی" ،شـانس" را پدیدهای
بـدون علـت دانسـته و بـه بیان دیگر آن را دسـتی از غیب میدانند که برایشـان فرصت بوجـود آورده و کاری

1- C.1300,”something that takes place, what happens, an accurrence”(good or bad, but more often bad), from old French Cheance.
“accident, chance, fortune, luck, situation, the falling of dice”.(12c.,Modern French Chance), from Vulgar Latin * cadentic ,” that
which falls out”, a term used indice, from neuter plural of Latin cadens, present participle of cadere to fal
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بکنـد .میتـوان گفـت" :شـانس" بـرای فرانسـوی زبانهـا "پیشـامدی" اسـت کـه تـا پیـش نیامده باشـد ،هیچ
کـس ،چـه در زمیـن و چـه در آسمان ،از آمدنـش خبر نـدارد و مبنایـی الهـی نـدارد .واقعیـت ایـن اسـت که
شـانس ،مفهـوم پیچیدهای اسـت؛ این پیچیدگی را شـاید بتـوان بـه احتاملناپذیری ذاتـی ،پیشبینیناپذیری و
غیـر قابل شـناخت بـودنِ هر رویـدادی نسـبت داد(.فاخـری ،1397 ،ص)14
رویدادهــای شانســی از ایــن حیــث کــه فراتــر از تعقــل و محاســبات انســانی قــرار دارنــد ،از عــدم
قطعیتــی پــرده برمیدارنــد کــه در مــن واقعیــت نهفتــه اســت .در عیــن حــال ،تفســیر شــانس بــه این مســئله
بســتگی دارد کــه فــرد بــه دنیــا از دریچــه دینــی یــا غیــر دینــی مینگــرد .ذهــن دیــن بــاور در شــانس نوعــی
تقــدس یــا تجلــی ارادۀ الهــی میبینــد .برخــی شــانس را در دایــره قــدرت الهــی قـرار میدهنــد .عــدهای نیــز
شــانس را بــه کلــی انــکار میکننــد و معتقدنــد کــه آن چــه اتفــاق میافتــد توســط طراحــی متعالــی از پیــش
رقــم خــورده اســت .بــه هــر روی ،شــانس بــه رویدادهــای اتفاقــی و تصادفــی گوینــد کــه چگونگــی نگــرش
بــه آن ،تأثیــری معنــادار بــر حیــات انســانی میگذارد(.هــان،ص)15

 -5-1ریشهیابی باورهای خرافی از نگاه قرآن و روایات

خداونــد متعــال ،منشــأ خرافــه را در بیفکــری و عــدم کاربســت عقــل میدانــد و انســان را بارهــا بــه
همیــن خاطــر رسزنــش میکنــد .ب ـرای مثــال در رویارویــی بــا بــت پرســتی کــه یکــی از مظاهــر انح ـراف
ـم اتَّ ِب ُعــوا مــا أَنْـ َز َل اللّــهُ قالُــوا بَـ ْـل نَ َّت ِبـ ُـع مــا أَلْ َف ْینــا
فکــری و خرافــه پرســتی اســت ،میفرمایــدَ « :و إِذا قیـ َـل لَ ُهـ ُ
ِ
ـم الیَ ْع ِقلُــونَ شَ ـ ْیئاً َو الیَ ْه َتــدُونَ﴿﴾ َو َم َثـ ُـل الَّذیـ َن کَ َفـ ُروا کَ َم َثــلِ الَّــذی یَ ْنعـ ُـق
َعلَ ْیـ ِه آبا َءنــا أَ َو لَـ ْو کانَ آبا ُؤ ُهـ ْ
ـم الیَ ْع ِقلُونَ»(بقــره)170-171 :
ـی َف ُهـ ْ
ـم بُکْـ ٌ
بِ ــا الیَ ْسـ َم ُع إِالّ دُعــا ًء َو نِــدا ًء ُصـ ٌّ
ـم ُع ْمـ ٌ
ـم ب ِْالُنْ َثــى ظَـ َّـل َو ْج ُههُ ُم ْسـ َودًّا
ـر أَ َحدُ ُهـ ْ
یــا دربــاره زنــده بــه گــور کــردن دخـران فرمــوده اســتَ « :وإِ َذا ُبـ ِّ َ
ـم؛ و هــرگاه یکیشــان بــه دخــری مــژده یابــد رویــش ســیاه میگــردد و درحالیکــه خشــم و
َو ُه ـ َو ك َِظیـ ٌ
انــدوه خــود را فــرو میخورد»(.نحــل )58 :و در آیــات  138تــا 140ســوره انعــام نیــز بــه آسیبشناســی
پــارهای از رفتارهــای خرافــی اعـراب پرداختــه و همــه آنهــا را افـرا و نشــأت گرفتــه از نادانی دانســته اســت.
در نهایــت قــرآن ،همــه آلودگیهــا و بدبختیهــا را چنیــن معرفــی میکنــد کــه اینهــا همــه زائیــده
عــدم ایــان بــه آخــرت اســت« .آنهایــی کــه ایــان بــه رسای دیگــر ندارنــد ،صفــات زشــت و شــوم خواهنــد
داشــت ».بــه هــان نســبت کــه انســان بــه ایــن خداونــد بــزرگ و عزیــز و حکیــم نزدیــک میشــود ،شــعاع
نیرومنــدی از صفــات عالـیاش ،از علــم و قــدرت و حکمتــش ،در جــان او پرتوافکــن میگــردد و از خرافــات و
زش ـتکاریها و بدعتهــای شــوم فاصلــه میگیــرد ،امــا هرقــدر از او دور میگــردد ،بــه هــان نســبت در
ظلــات جهــل و نادانــی و ضعــف و زبونــی و عــادات زشــت و شــوم گرفتــار میشــود.
میتـوان گفـت کـه فرامـوش کردن خدا و همچنین فرامـوش کردن دادگاه عدل او انگیزه همه پسـتیها و
زشـتیها و انحرافات و خرافات اسـت .یادآوری این دو اصل اصیل ،منبع اصلی احسـاس مسـئولیت و مبارزه
با جهل و خرافات و عامل توانایی و دانایی اسـت(.مکارم شـیرازی و دیگران ،1375،ج،11صص)275-277
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 -6-1آثار و پیامدهای باور به بخت و شانس

بــاور بــه خوشــبختی و بدبختــی همواره بین انســانها رواج داشــته اســت .از مهمترین علــل گرایش افراد
بــه باورهــای خرافــی ماننــد تقدیرگرایــی و بخــت و شــانس ،میتــوان بــه مــواردی چــون؛ دوری از عقالنیــت،
عــدم اعتــاد و امیــد بــه آینــده ،ناتوانــی از درک امــور ،اضطـراب و نگرانــی از حــل مســائل و مشــکالت بــه
روش منطقــی و پاییــن بــودنِ ســطح بینــش اجتامعــی اشــاره کرد(.افشــار و شــمسالدینی،1393،صص)8-11
باورهــای خرافــی تأثیـرات بســیاری بــر حیــات فــرد و اجتــاع میگذارنــد .البتــه ذکــر ایــن نکتــه رضوری
میمنایــد کــه اگــر بــاور بــه بخــت و شــانس کــه شــامل بخــت و شــانس نیــک و بدبختــی و بدشانســی
میشــود ،مبنایــی غیــر الهــی بــه خــود بگیــرد و بیشــر از معنــای مثبــت اینگونــه باورهــا ،معنــای منفــی
آنهــا یعنــی احســاس بدشانســی و بدبختــی در ذهــن انســان جلوهگــر شــود ،از نــگاه دیــن پذیرفتــه نیســت.
رصفــا بــه ایــن جهــت کــه بــاور بــه بدشانســی و بدبختــی موجبــات پیامدهایــی منفــی در جامعــه شــده و
متقابــا بــاور بــه بخــت و شــانس نیــک ،میتوانــد تأثیـرات مثبتــی بــر خــو ِد فــرد و جامعــه بگــذارد .در ادامــه
بــه ذکــر ایــن آثــار میپردازیــم.

 -1-6-1تأثیرات باور به خوشبختی و خوششانسی

بــه طــور قطــع ،در زندگــی همــه انســانها ،هــم اتفاقــات خــوب و هــم اتفاقــات بــد وجــود دارد .در
تفکــر مثبــت ،هــدف ایــن اســت کــه بــر جنبههــای خــوب رویدادهــا تکیــه شــود و حتــی از بدتریــن رشایــط،
بهرتیــن نتیجــه کســب شــود .در واقــع ،مــا در پــی آن نیســتیم کــه بگوییــم اتفــاق بــد وجــود نــدارد .اتفاقـاً
وجــود دارد و ایــن افـرا ِد خوششــانس هســتند کــه اتفاقــات ناگــوار و تلخیهــا را بــه منزلــه تجربـهای جهــت
رســیدن بــه موفقیتهــا تلقــی میکننــد.
در ادامــه بــه برخــی از تأثیراتــی کــه بــاور بــه خوشــبختی و خوششانســی ب ـرای اف ـراد در پــی دارد،
اشــاره میکنیــم؛

 -1-1-6-1تالش

بــدون شــک بــاور بــه خوشــبختی و خوششانســی ،محـ ّرک اســت و تــاش و کوشــش از نتایــج بــاور بــه
ایــن تفکــر مثبــت اســت و ایــن کوشــش و تــاش اســت کــه در نهایــت باعــث نیــک بختــی و ســعادت انســان
میشــود .چنانکــه از علــی(ع) نقــل شــده اســت« :قــد ســعد مــن ج ـ ّد؛ بســیار میشــود کــه تــاش کننــده
نیــک بخــت شــود»( .آمــدی،1337،ص )527همچنیــن قــرآن از ایــن تــاش انســان قدردانــی میمنایــدَ « :و کانَ
ســع ُیکُم َمشکوراً»(انســان)22 :
چــه بســا افــرادی کــه خــود را خوششــانس میپندارنــد ،امــا چــون دســت بــه عمــل منیزننــد
خوششانســی آنهــا مثــر منیدهــد .پــس اعتقــاد بــه خوششانســی و خوشــبختی درصورتــی کــه مح ـ ّرک
انســان باشــد و او را بــه ســمت رســیدن بــه اهــداف ســوق دهــد از نظــر دیــن ،پســندیده اســت و نوعــی
تفکــر مثبــت محســوب میشــود .بنابرایــن بــاور بــه خوششانســی و خوشــبختی اگــر بــا ج ّدیــت و انــرژی
بیشــر هم ـراه شــود ،موفقیــت را در پــی خواهــد داشــت(.فاخری،1397،ص)91
108

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 1

 -2-1-6-1مثبت اندیشی

انســانهایی بــا اعتقــاد بــه خوششانســی و خوشــبختی ،نگرشــی مثبــت از حــوادث و وقایــع خواهنــد
داشــت .بــه طــور مثــال؛ "اگــر در یــک آزمــون اســتخدامی قبــول نشــدند ،پیــش خــود میگوینــد حتـاً قـرار
اســت در آزمــون بهــری قبــول شــوم و خــدا را شــکر!" افـرادی بــا بــاور بــه خوششانســی ،همــواره خداونــد
را حــارض و ناظــر بــر افــکار و اعــال خویــش دانســته و بــا ایــان بــه اینکــه خداونــد بهرتینهــا را ب ـرای
بنــدگان رقــم میزند،خودشــان را شایســته کســب نعمــت و موهبتهــای بســیاری میداننــد .مطابــق آیــه
 58ســوره یونــس ،وقتــی دل بــه آرامــش و اطمینــان برســد ،میتوانــد نعمتهــا و فضائــل الهــی را بهــر ببیند.
بــا آرامــش درونــی و اعتقــاد بــه فرصتــی کــه خداونــد در اختیــارش قـرار میدهــد ،حــوادث و رخدادهــا را
بــه گونـهای مثبــت و بــه نفــع خــود ،تعبیــر کنــد.
ِ
ـت لِل َمــر ِء امل ُسـلم؛ ال یَقضــی اللـ ُه َع َّز َو َجـ َّـل لَـ ُه قَضــا ًء ّإل کا َن خَیـرا ً لَـ ُه
امــام صــادق(ع) میفرمایــدَ « :عجِبـ ُ
َو إن قُـ ِّر َض بامل َقاریـ ِ
ـض کا َن خیـرا ً لَـ ُه ،و إن ملــکَ مشـ َ
ـارق األرض و َمغاربهــا کا َن خیـرا ً لَـ ُه؛ در شــگفتم از کار
مســلامن! کــه خــدا هیــچ امــری را بـرای او مقـ ّدر منیکنــد ،مگــر اینکــه خیــر اوســت و اگــر بــدن او را بــا
قیچــی پــاره پــاره کننــد ،خیــر اوســت و اگــر ملــک مــرق و مغــرب بــه او عطــا کننــد ،بــاز خیــر اوســت».
(کلینــی ،1369،ج،3ص)161
فــرد مثبــت اندیــش همــه چیــز را از جانــب خــدا و خیــر دانســته ،از ایــن رو محــزون و اندوهگیــن
منیشــود.

 -3-1-6-1رضایتمندی از زندگی

اف ـرادی کــه غالب ـاً خــود را خوششــانس و خوشــبخت میداننــد ،می ـزان رضایتشــان از زندگــی باالتــر
از اف ـرادی اســت کــه خــود را بدشــانس و بدبخــت میپندارنــد .از منظــر روانشناســی اف ـراد خوششــانس،
معمــوالً برونگ ـرا هســتند و بــا دنیــای اط ـراف خــود راحتتــر و بهــر ارتبــاط برق ـرار میکننــد و از لبخنــد
زدن اجتنــاب منیکننــد ،چ ـرا کــه میداننــد لبخنــد زدن ،باعــث ایجــاد موقعیتهــای مثبــت در زندگیشــان
خواهــد شــد .ایــن اف ـراد هیچــگاه عــدم رســیدن بــه موفقیــت خودشــان را بــه گــردن جامعــه و زندگــی
منیاندازنــد و از ســختیها پلــی بــرای دســتیابی بــه موفقیــت میســازند .بنابرایــن همــواره در رضایتــی
ر ُیــری" (انـراح )5-6 :چنیــن
ر ُیــری﴿﴾ إنَّ َمـ َـع ال ُعـ ِ
از زندگــی خــود بــه رس میبرنــد" .فــإنَّ َمـ َـع ال ُعـ ِ
انســانهایی در برابــر مصائــب و مشــکالت ،مضطــرب نشــده ،آه و نالــه منیکننــد و میداننــد کــه اگــر
مگســی چیــزی از انســان ب ُربایــد ،بــاز گرف ـ ِن آن بــدون اذن و ارادۀ الهــی امکانپذیــر نخواهــد بــود؛ َو إن
ـوب (حــج)73 :
ـاب شــیئاً ال یســتن ِقذو ُه ِمنــهُ ضَ ُعـ َ
ـب و املطلـ ُ
یس ـلُب ُه ُم ال ُّذبـ ُ
ـف الطّالِـ ُ

 -4-1-6-1برخورداری از شیوه تبیینی

اف ـرادی کــه خــود را خوشــبخت و خوششــانس میداننــد ،غالبــا شــیوه تبیینــی دارنــد .شــیوه تبیینــی
یعنــی برخــورداری از ایــن توانایــی کــه هــر حادثــۀ ناخوشــایند و بــد اقبالــی را بــه نحــوی بـرای خــود توضیــح
داده یــا تعریــف میکننــد .بــه عنــوان مثــال؛ اگــر از ایشــان پرســیده شــود درصورتــی کــه رشایطــی پیــش
پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تأکید بر آموزههای اسالم
(مطالعه موردی باور به بخت و شانس)
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بیایــد کــه شــا در بانــک مــورد رسقــت قـرار گیریــد و از ناحیــه دســت تیــر بخوریــد ،چــه احساســی خواهیــد
داشــت؟ پاسخشــان ایــن خواهــد بــود کــه :خوششــانس بودهانــد کــه کشــته نشــدند .ایــن در حالــی اســت
کــه افـرادی بــا نگــرش بدبختــی ،ایــن رشایــط را مصیبــت بــدی توصیــف میکننــد .ایــن هــان شــیوه تبیینــی
اســت .بــه عبــارت دیگــر اف ـراد معتقــد بــه شــانس مثبــت ،خیــر خــود را در آن چــه کــه اتفــاق میافتــد
میبیننــد .امــام خمینــی(ره) نیــز بــه عنــوان یــک اســام شــناس معتقــد بــه آموزههــای وحیانــیِ قــرآن بــر
اســاس وحــی ،شــهادت حــاج آقــا مصطفــی در شــهر نجــف را از الطــاف خفیــه الهــی میدانــد و ایــن مصیبت
بــزرگ را بــر اســاس چنیــن معیــار و مالکــی ارزیابــی میکنــد.
اگــر بــا ایــن نگــرش بــه هســتی بنگریــم و تحلیــل و تبیینهــای خــود را بــر اســاس ایــن معیــار قرآنــی
داشــته باشــیم ،در زندگــی بــا نوعــی آرامــش خــاص مواجــه میشــویم ،زیـرا همــه رخدادهــا را در کلیّــت خیــر
تحلیــل میکنیــم کــه بـرای خودمــان و هســتی مفیــد و ســازنده اســت.

 -2-6-1پیامدهای باور به بدبختی و بدشانسی

هــر جــا کــه علتــی ب ـرای کارهــا و حــوادث ناخوشــایند زندگــی خــود منییابیــم ،آن را بــه بدشانســی
خــود نســبت میدهیــم .اعتقــاد بــه بدشانســی هــان افــکار منفــی اســت کــه از موفقیتهــا و کامیابیهــا
جلوگیــری میکنــد .اینگونــه افــکار ،مانــع خوشــبختی و پیــروزی فــرد میشــود .عــاوه بــر آن ،اعتقــاد بــه
بدبختــی و بدشانســی بــر ســامت جســمی و روح و روان افـراد اثـرات منفــی میگــذارد و موجــب بدبیــاری
دامئــی انســان میگــردد .همچنیــن بــه دنبــال آن بیــش از پیــش بــر اعتقــادات غلــط خــود ،پافشــاری میکنــد.
نگرانــی ،خشــم ،تــرس و منفــی بافــی ،حاصــلِ تفکــر منفـیای اســت کــه انســان را بــه تباهــی میکشــاند .این
بــاور در ضمیــر ناخــودآگاه فــرد النــه میکنــد و اجــازه تحــرک و تحــول را از انســان میگیــرد.

 -1-2-6-1خمودگی و عدم تالش

جهــت و ســمت و ســوی زندگــی مــا ،در دســت باورهــای ماســت .بــه ایــن معنــا کــه هــرکاری کــه تــا بــه
حــال مــا انجــام دادهایــم و یــا حتــی انجــام ندادهایــم ،از اعــاق وجودمــان بــه آن بــاور داشــتهایم کــه یــا
میتوانیــم آن را بــه انجــام برســانیم و یــا ایــن کــه منیتوانیــم.
بدبختــی و بدشانســی باورهــای منفـیای هســتند کــه انــرژی حرکتــی را از انســان ســلب منــوده و باعــث
ایجــاد تــرس ،شــک ،تردیــد ،نــا امیــدی و افرسدگــی در انســان میشــود .ماننــد ایــن کــه "مــن بــه نســبت
دیگ ـران خیلــی بدشانســم!" کــه همیــن بــاور منفــی باعــث میشــود کــه شــخص ،دســت از تــاش بــردارد.
عــاوه بــر ایــن ،چــون دامئـاً خــود را بدبخــت و بدشــانس میپنــدارد ،همــواره اتفاقــات ناخوشــایند در نظــرش
پُــر رنگتــر شــده و در پــی آن ،چــون خــود را بدشــانس میدانــد ،اتفاقــات بــد بیشــر از اتفاقــات خــوب بــه
رساغــش میآینــد .کوتــاه ســخن ایــن کــه ،بــاور بــه بدشانســی ،ماننــد ترمــز عمــل میکنــد و باعــث رکــود
و توقــف مــا در زندگــی میشــود .امــام علــی(ع) میفرمایــد« :آفَ ـ ُة النجــح الک ََســل؛ آفــت موفقیــت ،تنبلــی
اســت»( .آمــدی ،1337،ح،10617ص )463
110

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 1

 -2-2-6-1احساس بدبینی به دنبال استفاده از جمالت و افکار منفی

"مــن بدبخــت و بدشانســم!" " ،فالنــی چقــدر شــانس داره!"و . ...ایــن جمــات و جمالتــی از ایــن قبیــل،
جمــات منفــی هســتند کــه اثــر باالیــی بــر ذهــن انســان دارنــد .ضمیــر ناخــودآگاه انســان بــه گونهای اســت
کــه قــادر بــه تشــخیص جمــات مثبــت یــا منفــی نیســت .در اینصــورت بــه نظــر میرســد اســتفاده از
جمــات مثبــت ،بــه نســبت جمــات منفــی ،راهگشــا تــر باشــد.
بســیار پیــش میآیــد کــه وقتــی اطمینــان بــه وقــوع رویــدادی داشــته باشــیم ،آن رویــداد بــه وقــوع
میپیونــدد ،چـرا کــه مــا بــه هــر چیــزی فکــر کنیــم ،ضمیــر ناخــودآگاه مــا آن را میپذیــرد و در نتیجــه متــام
افــکار و اعــال فیزیکــی مــا در جهــت تحقــقِ آن پیــش مـیرود .امــام علــی(ع) میفرمایــد« :واحــذر صحابــة
َمــن یَفیـ ُـل رأیـ ُه َو یُن ِکـ ُر َع َملُــه فــإ ّن الصاحــب معتــر بصاحبــه؛ از رفاقــت بــا کســانی کــه افکارشــان خطــا و
اعاملشــان ناپســند اســت بــر حــذر بــاش .چــه آدمــی بــه رویــه و روش رفیقــش خــو میگیــرد و بــا افــکار و
اعــال وی معتــاد میشــود»( .نامــه )69
بنابرایــن افــکار و اندیشـههای منفــی ،حــوادث و رویدادهــای منفــی و ناگــوار را در پــی دارد و در عــوض
افــکار مثبــت ،حــوادث مثبــت را در پــی خواهــد داشــت .بــر ایــن اســاس بــاور بــه خوششانســی ،حــوادث
مثبــت ،خــوب و ســازنده را بــه دنبــال دارد و ایــن از دیــدگاه دیــن مــا پســندیده اســت .در حالــی کــه افــکار
منفــی ،احســاس بدشانســی را بــا خــود مـیآورد کــه در روایــات مذمــوم و ناپســند شــمرده شــده و بــه شــدت
نکوهــش گردیــده اســت .چـرا کــه تفکــر بــر عمــل تأثیــر میگــذارد .بــه بیــان دیگــر ،تفکـرات و تصــورات،
ســازنده عمــل فــرد هســتند( .فاخری،1397،صــص)91-95

 -3-2-6-1فقدان آرامش

آرامــش همــواره یکــی از گمشــدههای مهــم بــر بــوده اســت و انســان بــه هــر دری میزنــد تــا آن را
بیابــد .یکــی از عوامــل مهــم برهــم زننــده آرامــش ،احســاس بدشانســی و بدبختــی در زندگــی اســت .بــه طور
کلــی" ،آرامــش" و "دلهــره" نقــش بســیار مهمــی بــر ســامت و بیــاری فــرد و جامعــه و همچنیــن ،ســعادت
و بدبختــی انســانها دارد .نــا امیــدی و هجــوم افــکار مخــرب و منفــی از پیامدهــای بــاور بــه بدشانســی و
بدبختــی هســتند کــه مختــل کننــده آرامــش انســان میباشــند( .رزمــی -عبداللهــی،ص )16

 -4-2-6-1پیشگیری از تحول و پیرشفت جامعه اسالمی

باورهــای خرافــی بــه عنــوان تهدیــد کننــده ســامت دیــن و اعتقــادات مذهبــی در ســطح جامعــه،
عاملــی مزاحــم در مســیر حرکــت و رشــد معنــوی و تعالــی اخالقــی جامعــه هســتند .چـرا کــه بــا تخریــب و
مخدوشســازی چهــره دیــن و اعتقــادات دینــی عــاوه بــر منحرف ســاخنت دین ،زمینههــای گریــز از مذهب را
بــه ویــژه بـرای نســل جــوان و حتــی فرهیختــگان جامعــه فراهــم میآورند(.صفایــی و دیگـران،1388،ص)161
بــر ایــن اســاس ،یکــی از بزرگتریــن آســیبها و پیامدهــای زیانبــار باورهــای منفــی خرافــی ،بازداشــن
جامعــه از کشــف واقعیتهــا و قوانیــن طبیعــی و اجتامعــی و پیشــگیری آن از تحــول اســت.
بــه بیــان دیگــر ،اندیشـههای خرافــی بــا فراهــم آوردن حربههــای تبلیغــی بـرای اســتکبار جهانــی ،دامنــه
پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تأکید بر آموزههای اسالم
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تأثیرگــذاری پیــام انقــاب اســامی را محدودتــر میســازند و چهــرهای نامناســب و زشــت از جامعــه مــا بــه
عنــوان الگــوی اســامی ترســیم میمناینــد .بنابرایــن میتــوان گفــت اســاس زندگــی انســان بــر پایــه پوچــی
قـرار گرفــن ،بــه جــای تکیــه بــر واقعیــت و حقیقــت امــور و در نهایــت ،جلوگیــری از پیرشفــت کل جامعــه،
از پیامدهــای منفــی شــیوع باورهــای خرافــی چــون بدبختــی و بدشانســی در افـراد اســت.

نتیجهگیری

روشــن اســت کــه افــکار انســانی بــر رفتــار انســانی بــه شــدت تأثیــر میگــذارد و ایــن شــناختها و
بینشهــا هســتند کــه رویکردهــای رفتــاری مــا را در شــکل نگرشهــا متأثــر میســازند .بــر ایــن اســاس،
عــدم شــناخت انســان نســبت بــه علــل پدیــداری برخــی از امــور و چیزهــا یــا ناشــناختگی علــل و عوامــل،
موجــب شــده تــا برخــی بــا نــگاه عوامانــه و جاهالنــه ،آن را بــه باورهــای خرافی چــون ،بدشانســی و بدبختی
اســتناد دهنــد و اینگونــه بــا تحلیــل و تعلیــل ســطحی ،نوعــی علــت را در قالــب بیعلتــی بیــان کننــد .بــا
اینحــال بــاور بــه بخــت و شــانس ،افــزون بــر آثــار منفــی میتوانــد نقشهــای مثبتــی نیــز بــر رفتارهــای
مــا بــه جــای بگــذارد.
بــه بیــان دیگــر ،اگــر بــاور بــه بخــت و شــانس کــه دارای ابعــاد مثبــت و منفــی اســت ،مبنایــی غیــر
الهــی بــه خــود گیــرد ،بدینصــورت کــه جنبــه منفــی آن کــه هــان بدشانســی و بدبختــی اســت در ذهــن
انســان بیشــر جلوهگــر شــود ،از نــگاه دیــن مــردود اســت .چـرا کــه گرچــه ایــن باورهــای منفــی اثــر طبیعــی
و واقعــی ندارنــد ،ولــی بیتردیــد میتواننــد اثــر روانــی داشــته باشــند .رصفــا بــه ایــن جهــت کــه بــاور بــه
بدشانســی و بدبختــی ،جامعــه را از تــاش و توســعه بــاز مـیدارد و در نهایــت ،نوعــی انفعــال و بــی حرکتــی
را موجــب شــده ،آرامــش را از انســان ســلب و احســاس بدبینــی را در فــرد ایجــاد میکنــد ،ضمــن اینکــه
بــاور بــه خوششانســی و خوشــبختی میتوانــد موجــب تــاش و پویایــی در فــرد شــده و احســاس مثبــت،
امیــد بــه زندگــی و رضایتمنــدی از زندگــی را در فــرد و جامعــه افزایــش دهــد.
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