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  همدیازبخش 

 فقر فرهنگی و خرافات
 

یش گفتار نویسنده بجای مقدمه: وضعیت ناهنجار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و گسترش نا امنی در سراسر کشور،  افتراق و چاق شدن پ

مذهبی، جنسیتی و زبانی روز افزون میان مردم،  فاصله گرفتن مردم از فهم و درک منافع ملی در کشور ما عزمم اختالفات گوناگون قومی، 

منافع ملی و دولت ملت( به تحریر و به معرفی  -را به جزم کشاند تا این ناهنجاری ها را تا حد توان و امکانات دست داشته زیر عنوان )ملت 

ن داشته ام تا خصوصیت های اساسی مشکالت فرا روی همزیستی، همدلی، همنوایی مردم مارا زیر یک بگیرم. در این نوشته سعی بر آ

  .چتر افغانستان شمول به نام مقدس افغان با کند و کاو نشانی کرده و معرفی کنم

 

ور ی فراروی کشها چلنجباور های خرافی یکی دیگر از و اعتقادات و خود شان  ندانستن مردم از فرهنگ کشورو فقر فرهنگی 

و بسیار با اهمیتی دارد. این بی خبری مردم از فرهنگ  در پروسه ملت شدن و آگاهی از منافع ملی نقش بارز ا  ما میباشد که یقین

این امر باعث میگردد تا هجوم فرهنگی در کشور صورت گرفته و مردم ما را و ت بومی خود شان را فقر فرهنگی میتوان گف

معنوی خودی یا بومی بی ارزش گردند و مردم با فرهنگ خود بیگانه گردند و از خود بیگانه سازد و همه ارزش های مادی 

ردد. این مسئله نه تنها زیانهای ثیر گزار گأبر شئونات جامعه تو همانست که جایش را یا خالیش را فرهنگ بیگانه پر کرده 
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ان زادگاه شو جامعه ما وارد میکند بلکه مردم را نه تنها با فرهنگ خود شان بیگانه میسازد بلکه با وطن  را برمادی 

 نیز بیگانه میسازد و از احساس شان برای هویت واحد و یک ملت واحد جلو گیری بعمل می آید. 

داشته های تاریخی این و الزم است تا همه داشته های فرهنگی کشور ما  برای جلوگیری از هجوم فرهنگی بیگانه

سسات تحصیالت عالی، بروشور های تبلیغاتی، ؤی مکاتب، کورسهای آموزش سواد و مبوم از طریق کتب درسو مرز 

و  س، پولیاردوتامهای و جزو رادیو، تلویزیون، جراید، مجالت، منبر مساجد و تکایا و بوسیله مبلغین در قطعات 

بیگانه را تشخیص داده و عدلی به آگاهی عموم ملت رسانیده شود تا آنها فرهنگ خودی و ارگانهای امنیتی، قضایی 

بتوانند، به مردم توضیح گردد که بیگانگی از فرهنگ خود و چسپیدن به فرهنگ بیگانه چه مصیبت هایی را به 

 جامعه باعث میگردد. و خودشان 

که  یگریستم که خرافات و پدیده های موهوم غیر عقالنی تحت نام عقاید مذهبی مشکل ددر اینجا قابل یاددهانی میدان

حث بو استدالل و سفانه ذهنیت های مردم ما را در گرو گرفته که از یکطرف فضای منطق أتا کنون در کشور ما مت

های سیاسی،  از طرف دیگر از اشتراک فعال مردم در رویدادو های مستدل را در میان مردم محدود میسازد 

باطل ساخته و جوان عاطل و مرد، پیر و اجتماعی، عقیدتی و فرهنگی جلوگیری بعمل آورده مردم ما را اعم از زن 

ینده آو زندگی  همه را به این معتقد گشتانده که به هر چه داری یا برایت میرسد شکر کن و از تالش برای بهبود و 

جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی باعث  در تمام ابعاد ای بهتر صرف نظر کن که این امر

 عقب مانی عمومی  میگردد. 

 

 خرافات چیست؟ 
 

منطقی برای همگان قابل درک باشد. خرافات و یک کمی در این باره توضیح ارائه کنم تا این معضل بصورت درست 

ت نرا به اثبافهم بشر تا کنون آو ی و منطقی نداشته علم ۀات مردم است که هیچکدام پایاداعتقو پاره ای از باور ها 

افراد آن وارد میکند. و سیاسی جامعه و اجتماعی، اقتصادی  زندگیثیرات بسیار ناگوار در أنرسانیده است ولی ت

 رانفعاالت غیو انسانها وجود داشته تا حدی که انسانهای اولیه تمام فعل زندگی  خرافات از زمانه های بسیار دور در 

قحطی را از جانب قدرت و مثل سیالب، آب خیزی، زلزله، آتشفشان، خشکسالی، بیماری های خطرناک زندگی عادی 

هم جادوگر بوده اند و فو جلوگیری آن پیوسته محتاج رمال، تعویذ نویس و برای رفع و های نامریی مرموز میدانستند 

 بال ها شد.و یر آفت ها جادو میتوان جلوگ وشان این بود که تنها بوسیله رمل، تعویذ 

تجربی کدام تعریف معین از خرافات ارائه نکرده اند اما همه برویت و دانشمندان علوم اجتماعی و تا کنون علما  ا  اساس

پدیده های موهوم موجود در اجتماع در وجود مصادیقش و پیآمد های اجتماعی آن آنرا به مردم توضیح و خرافات 

آنرا به معرفی میگیرند، شناسایی خرافات بسیار ساده هم نیست زیرا هیچ آزمایشگاه با ذکر مثال های اجتماعی و کرده 

اعتقادات مردم در دسترس بشر نمی و تفکیک آن از دیگر باور ها، سنت ها و و البراتواری برای تشخیص خرافات 

تا آنرا  ات مردم نداردها، سنت ها و اعتقادباور پدیده های موهوم کدام مرز معین با سایرو باشد و همچنان خرافات 

 از عقاید مردم جدا کرده مرزبندی کنیم.

 روان شناختی خرافات را چنین میتوان دسته بندی کرد:و با استنباطات جامعه شناسانه 
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م سفید منقس جادو که به جادوی سیاه و خرافات آرمانی، عقیدتی یا جهانبینی مانند باور به خدایان، ارواح خبیث و 

 گردیده است.

شانسی، خوش شانسی، سفر، عروسی،  تولد، فال بینی، چشم زدن، کف بینی، بد چونزندگی روش و ات در شیوه خراف

 غیره موهومات. رفع نحس ها و

 مرگ.و مسایل ماورآ طبعیت مانند پیشگویی در باره خشکسالی، قحطی، امراض، فاجعه  ۀخرافات در بار

نحس، و سعد، اشیای سعد و اعداد نحس و ها زمان یعنی روز خرافات در باره اعداد، ارقام، رنگ ها، روز ها و

جهد، و عقالنی نداشته و مردم را از جد و اساس منطقی و صد های دیگر که هیچکدام پایه و نحس و رنگ های سعد 

 به موهومات باورمند میسازد.و استنباط آگاهانه از مسایل بدور ساخته 

های مختلف را تجربه کرده است. گاهی با اعتقادات مذهبی فرازو های مختلف فرود شیوع خرافات در کشورو رشد  

اگر کسی به آن مخالفت کرده خطرات مرگ را بجان خریده است، و مردم عجین شده و به جهان بینی مسلط تبدیل شده 

 نشان های جامعه شناسی بما تحقیقاز این خرافه پرستی میباشد،  بارزو مثال فرخنده شهید در شهر کابل نمونه مستند 

میدهد که خرافات وعقاید خرافی بیشتر در مواقعی شیوع پیدا میکند که جامعه با خطرات جنگ، بی نظمی های 

خطرناک و پدیده های مهلک و خشکسالی، قحطی، شیوع امراض مزمن  اجتماعی، اضطراب های اجتماعی ناشی از

 و اعتقاد به خرافات در یک اجتماع زمانی که انسانها تفوق بر آنرا در توان خویش نبینند روبرو باشد. بطور کل باور

بیشتر میگردد که جای عقل، خرد و استدالل منطقی را جهل، نادانی، بیسوادی و عدم اعتماد به آینده بگیرد و مردم 

احساس کنند که در مانده شده اند. همان است که به خرافات پناه برده جای استدالل و منطق را موهومات، تعویض، 

عداد اسحر، رویا پردازی، بخت باز کردن، طالع بینی، رمل اندازی، کف بینی، احضاراشباح، افسون و  دنبل، جادو،

نتایج بسیار زیانبار  را و و صد ها موهومات ناشایست دیگر که پیامد ها و روزها و رنگ های خوشبختی و نحس 

ی عقالنی تفکر باز میدارد، روحیه شیوه هاو طرق و در جامعه باعث میگردد و مردم را از رسیدن به درک حقیقت 

 هرا مردود ساخته مردم را تن پرور و منفعل بتالش برای حل منطقی پرابلم ها و بهتر زندگی تالش برای و مبارزه 

به بسیار  وخرافات اینست که بسیار سهل و به بسیار آسانی در میان مردم جا گرفته  خصوصیتبار می آورد. بدترین 

میشود. روان شناسان به این نظر اند که مردمان متعصب، اقشار بیسواد و نادار اجتماع در  مشکل از جامعه زدوده

تفکر و  ند یعنی جاییکه عقلرد و بدون تعصبات کمتر آسیب پذیند و جوامع با سواتر آسیب پذیررابر خرافات بیشب

و بی نقش ارادگی ت انسان را به بی ماند. از لحاظ فردی هم خرافا علمی حاکم است جایی برای خرافات باقی نمی

ولی در جوامع   اش مانع میگردد. زندگیبودن در سرنوشتش تلقین میکند تا او را از فعالیت اجتماعی برای بهبود 

و آشوب زده هستند فراوان گروه هایی فرصت طلب که از بیسوادی، خوش باوری و  ماندهجوامع عقب  خاصتا  

ی مردم سوء استفاده کرده و به ترویج خرافات میپردازند و بیشتر افراد مضطرب، آنانیکه روح ناهنجاروضعیت 

اعتماد به نفس ندارند، آنانیکه به دین و آیئن خویش ایمان راسخ ندارند، افراد احساسی  در معرض سوء استفاده بیشتر 

روان  وجامعه شناسی  تحقیقاتهمچنان  بدین ترتیب خرافات در جامعه شیوع پیدا میکند.و این گروه ها قرار گرفته 

 شبه شیوع خرافات در جامعه نقو شناختی میرساند که بطور اوسط زنان بیشتر از مردان باور های خرافی دارند 

نترنت هم نقش بسزایی در ترویج خرافات در جامعه دارند که امروزه ا تلویزیون و خاصتا  دارند، وسایل ارتباط جمعی 
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و یون تلویز ا  گرو این وسایل اطالعات جمعی خاصتآنهاییکه به این وسایل دسترسی دارند در تقریبآ روان اکثریت 

 انترنت میباشد.   

سسات تحصیالت عالی و متولیان دینی با این پدیده شوم به مبارزه ؤه دولت در امور فرهنگی، مذهبی، مارگانهای ادار

مردم ترویج کنند، مردم باییست ریشه یابی مستدل و منطقی واقع گرایی را در میان و بی امان برخواسته و واقع بینی 

 تلویزیون خاصتا  العات همگانی گردد. وسایل اطقدغن  ا  قانون باشند و موهومات و خرافات طرح ها داشتهو از قضایا 

ه م نبا نشر برنامه های مشخص این پدیده نا میمون را با تمام ابعاد خطرناک اجتماعی آن به مردم روشن سازد تا مرد

تنها به آن اعتقاد نداشته باشند بلکه این خرافات مایه نفرت همگانی گردد، الگوی فرخنده به مثابه لکه ننگ خرافات 

آگاهی مردم  برای زدودن این پدیده شوم بازتاب سراسری پیداکرده و پرستی در کشور بحیث بهترین تکانه تبلیغاتی 

خص یر مشتداب رای خشکاندن ریشه ها وعوامل این پدیده نا میمونو حکومت برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث ب

ریق اوالد وطن از طتربیتی با نشر آثار علمی برای رد خرافات در تربیت و های آموزشی نهادو گان اتخاذ کند. نویسند

 واد سازینادانی است بوسیله با سو و همچنان الزم است تا ریشه های اصلی خرافات که همان جهل سیستم آموزشی 

های بعدی بوسیله ارگانهای فرهنگی  در گامو اشاعه حقایق مستدل در جامعه از بین برده شود و پخش و عمومی مردم 

بروز خرافات ریشه یابی شده و راه های برون رفت از آن معین عوامل و علمی ریشه ها  و تحقیقیمذهبی وادارات و 

ی مهلک اجتماعی در همکاری تنگاتنگ تمام ارگانهای گردد. یعنی تدابیر سراسری غرض نجات جامعه از این بال

 عملی گردد.و ذیربط اتخاذ 
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 تذکر: 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند،  می توانند با "کلیکی" بر 

 .رهنمائی شوندعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت،  به "آرشیف" شان 
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