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Abstract 

The purpose of the present study is to review the effects of “superstition” on the political 

underdevelopment in the Qajar dynasty. In this regard, the relationship between the 

superstitious culture and underdevelopment in the Qajar dynasty and the effects of 
superstition on the non-participative political culture back then were studied. The method of 

study was causal-qualitative based on the historical and sociological approach; and the results 

showed that the superstitious culture of the Qajar dynasty with its non-scientific, irrational, 
and non-religious approach led the Iranian society to decadence or at least political 

underdevelopment. Indeed, the tendency to superstition and people’s belief to such false ideas 

during that age led to irrationality, dominance of mythological mentality, political 
dictatorship, and finally political underdevelopment.  

 

Keywords: Political Ideology, Tendency to Superstition, Anti-superstition, 
Lumpenproletariate, Qajar Dynasty, Monajjem Bashi. 

 

  

                                                             

1. This article is extracted from: the Ph.D. thesis entitled “The Relationship between Superstitious 

Culture and Iran’s Political Underdevelopment during the Qajar Dynasty” by Fariba Mas’udi, 

supervised by Mahmood Ketabi, faculty of humanities, Azad university of Shareza, 1396. 

* Received: 2020/06/14  ;  Accepted: 2020/07/03 

** Copyright © the authors 



 9911 پاییز، 52، شماره 7سپهر سیاست، سال  91

 

 

 

 مقاله پژوهشی

 

 ستیزی در فکر سیاسی ایران گرایی و خرافه جایگاه خرافه

1با تاکید بر عصر قاجار()
 

  3امینی، علی اکبر 2، محمود کتابی1فریبا مسعودی

  .نویسنده مسئول() دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرضا، شهرضا، ایران 1

Masoudi2220@yahoo.cpm 
 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرضا، شهرضا، ایران. 2

mketabi840@yahoo.com 
 آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.دانشیار، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه   3 

aliakbaramini@ymail.com 
 

 چکیده
، در توسعه نیافتگی سیاسی دوره قاجار بود. در این «خرافه»هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیرات 

مورد  تیگرا با توسعه نیافتگی دوره قاجار و تاثیر آن در فرهنگ سیاسی غیرمشارک ارتباط فرهنگ خرافهراستا 
شناسی بوده و نتایج نشان  علّی و مبتنی بر رویکرد تاریخی و جامعه -روش پژوهش کیفی بررسی قرار گرفت. 

گرای قاجار با رویکردهای غیرعلمی، غیرعقلی و غیردینی جامعه ایران را به  داد، در مجموع فرهنگ خرافه
گرایی در این  واقع اعتقاد به خرافه و خرافه نیافتگی سیاسی شد. در انحطاط کشانید و یا دست کم موجب توسعه

انجامید و همین امر زمینه استبداد سیاسی و در نهایت  ای می عصر به نبود عقالنیت و حاکمیت ذهن اسطوره
 کرد. نیافتگی سیاسی را فراهم می توسعه
 

 .باشی ستیزی، لمپنیسم، عصر قاجار، منجم گرایی، خرافه فکر سیاسی، خرافه :ها اژهکلیدو

                                                             

، «دوره قاجار گرا با توسعه نیافتگی سیاسی ایران رابطه فرهنگ خرافه»دکترا با عنوان  رساله این مقاله برگرفته از:. .
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 است. واحد شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی
 111./1/02. تاریخ پذیرش:؛    111./41/01 تاریخ دریافت: *
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 مقدمه . 9

توان یکی از موضوعات قابل توجه در تاریخ فکر  ستیزی را می گرایی و خرافه خرافه

زد یا وابسته به  جریانی که به گسترش خرافات دامن می سیاسی در ایران دانست. در واقع،

در میان شاهان  آمد. قدرت سیاسی بود و یا جریانی ضد عقالنی و انحرافی به شمار می

شاه به میزان زیادی اسیر سرپنجه  رالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علیقاجار، ناص

خرافات شده بودند. آنان به جای توسل و تمسّک به خرد، اندیشه و علم، برای حل 

گرایی پنهان نیز  نوعی خرافه در این میان، شدند. مشکالت دست به دامان انواع خرافات می

 -خورد که برآمده از فقر فرهنگی به چشم میدر میان برخی نخبگان سیاسی ایرانی 

سواری نخبگان ابزاری و گاه  گاه در موج  گرایی نهان نمود این خرافه اجتماعی بوده است.

ای که بدون داشتن دغدغه اجتماعی،  خورد، به گونه در تضاد رفتاری آنان به چشم می

از سوی دیگر در اذهان و پندارند و  ها می باورهای سنتی را ابزاری در خدمت تحمیق توده

در  گرایی ریشه دوانده است. زندگی شخصی و عمل اجتماعی آنان همچنان رسوبات خرافه

را در بر ندارد که  .گرا پیامدی جز لمپنیسم عرصه عمل اجتماعی چنین شیوه تفکر خرافه

د، برآمده از فقر فرهنگی است. از آنجا که چنین افرادی شیفته تایید و تشویق عوام هستن

گویند و بدین ترتیب خردگریزی را به  متناسب با موج احساسات اجتماعی سخن می

های  سوار که در پس نمایش طلب و موج های فرصت کنند. چنین لمپن جامعه تزریق می

خود  4گرایانه زند، با توجه به رویکرد تقلیل شان خودشیفتگی و دلواپسی موج می دالالنه

 روند. کر سیاسی در ایران به شمار میمانعی عمده فراروی بالندگی ف

اند،  گرا بوده این جریان خرافه روشنفکران خردگرا همواره درپی تاختن بر در مقابل،

با فکر  زیرا آن را یکی از عوامل دخیل در انحطاط و فروپاشی جامعه و مشوب شدن آن

هال تدبیر، تعقّل و های خرافی ن دانستند و بر این باور بودند که اندیشه سیاسی در ایران می

گیری  موجب شکل ای بر اندیشه عقالنی های اسطوره چیرگی اندیشه فرساید و توسعه را می

ستیز بر این باور بودند که  اندیشمندان خرافه شود. گرایانه می های خردگریز و عوام اندیشه

                                                             

1. Lumpenism 

2. Reductionist approach 
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شود که  ورود خرافه به عرصه فکر سیاسی موجب تکیه زدن آن بر جای عقل و علم می

گرایی منجر  ورزی است. چنین رویکردی به ذهن اندیشی و یا اندیشه آفت درست خود

  شود که به نوبه خود موجب تضعیف خرد خواهد شد.  می

ستیزان معتقدند فرهنگ ناسالم سیاسی مبتنی بر خرافه و وهم اندیشی، بازتابی  خرافه

عدم قابلیت درک و  شی ازنامطلوب بر فکر سیاسی در ایران گذارده است. این طرز تفکر نا

گرا را  باشد. لذا، رویکردی عقالنیت فهم جهان پیرامون و احساس عدم قابلیت کنترل آن می

 کنند. برای ارتقای فکر سیاسی و توسعه سیاسی و اقتصادی ایران پیشنهاد می

 هدف پژوهش. 5

 مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: 

 ریخ سیاسی معاصر ایران؛گرا در تا واکاوی فرهنگ خرافه( .

 نیافتگی سیاسی ایران دوره قاجار؛ گرا با توسعه تبیین رابطه فرهنگ خرافه (4

 گرا در فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی.  بررسی تاثیر فرهنگ خرافه (1

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 9

ورزی و یا به تعبیری مهمترین عامل  اندیشی و یا اندیشه خرافه مهمترین آفت درست

ف خرد و عامل مهم ضدعقالنی و در نتیجه ضدتوسعه است. در صورت پذیرش این تضعی

الزم و ملزوم هم هستند، در این صورت نقش ویرانگر « عقالنیت و توسعه»فرض که 

های ترویج  شود. لذا، شناخت مبانی و بنیان فرهنگ ناسالم سیاسی بر توسعه روشن می

در تاریخ معاصر کشورمان برای قدم گذاشتن گرا و تاثیر آن بر عدم توسعه  فرهنگ خرافه

های مهم توسعه در شرایط کنونی  شرط در مسیر فرهنگ سالم سیاسی به عنوان یکی از پیش

 شود.  از دالیل مهم اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر محسوب می

 پیشینه پژوهش. 4

ن گروه اند، ای گرایی پرداخته های متعددی به بررسی خرافه و خرافه در ایران پژوهش

گرایان در برابر خرافه و رشد خرافات  پژوهشگران عمدتا کسانی هستند که از نحله عقل

 ایستادگی کردند. به طور کلی معتزله و اخوان الصفا در تحقیقات خود بر خردگرایی تاکید دارند.

در دوره قاجار از جمله کسانی که خطر خرافه را به خوبی دریافته است، روحانی و 
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« تحریر العقال»باشد که اثر او با عنوان  آبادی می ته و عارف کامل شیخ هادی نجمزاهد وارس

 مهمترین سند ضدخرافی است.

به طور « شاه خصال محمدعلی»و « سیمای احمد شاه»االسالمی در کتاب  جواد شیخ

گیری سیاسی در دوران قاجار سخن به میان آورده و  داری از ارتباط خرافه با تصمیم دامنه

گرایی  در مورد خرافه« با چراغ و آئینه»های اخیر استاد شفیعی کدکنی در کتاب  سال در

 کند.  جامعه قاجار به ویژه نزد فرقه شیخیه و سیدکاظم رشتی بحث می

معتقد است یکی از « سیری در اندیشه سیاسی عرب»(، در کتاب 118.) حمید عنایت

سیر عقلی تعالیم اسالم و به عبارتی الدین اسدآبادی، توصیه و تف های سیدجمال میراث

 زدگی است. گرایی و عوام دوری از خرافه

در چند مورد از بهداشت عقل و « مفاتیح الحیاه»آیت اهلل جوادی آملی هم در کتاب 

در « مکتب تبریز»اند. سید جواد طباطبایی نیز در کتاب  عوامل تباهی آن سخن به میان آورده

 جار بحث کرده است.مورد رواج خرافات در عصر قا

گرایی در ایران بحث کرده و از طریق ترجمه  یداهلل موقن نیز در مورد خرافه و خرافه

ای در این حوزه پیدا کرده است. همچنین  ، تسلط ویژه«های سمبلیک فلسفه صورت»کتاب 

افراد دیگری چون احمد تفضلی، ژاله آموزگار و ناصر فکوهی نیز در این زمینه مطالب و 

اند، هرچند موضوع محوری آنها بیشتر اسطوره و اساطیر است، اما  ثی را مطرح کردهمباح

پردازی و مسائل مربوط به  گرایی، خیال بخشی از این مباحث به موضوعات مربوط به وهم

 شود.  های جادو و خرافه مربوط می بنیان

گرایی  توان گفت اگرچه پژوهشگران دیگری به موضوع خرافه و خرافه در مجموع می

گرایی  ها صرف وجود خرافه و خرافه اند، اما این پژوهش در فرهنگ سیاسی ایران پرداخته

 اند.  یافتگی توجهی نداشته را در فرهنگ سیاسی بررسی کرده و به رابطه آن با عدم توسعه

گرایی در عصر قاجار و ارتباط آن  لذا، وجه متمایز این پژوهش بررسی خرافه و خرافه

 یافتگی است.  دم توسعهبا مقوله ع

 سواالت پژوهش. 2

 . سوال اصلی2-9

 گرا چه نقشی در عدم توسعه سیاسی ایران دوره قاجار داشته است؟ فرهنگ خرافه
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 . سواالت فرعی2-5

 نیافتگی دوره قاجار کدامند؟ های توسعه شاخص -.

 گرا کدامند؟ های فرهنگ خرافه شاخص -4

گری بر  ستیزی و رواج اخباری ی و علمگریز های سه گانه عقل چگونه شاخص -1

 نیافتگی سیاسی دوره قاجار دامن زده است؟ توسعه

 شناسی پژوهش روش. 6

شناسی است که  علّی مبتنی بر رویکرد تاریخی و جامعه -روش این پژوهش کیفی

نیافتگی سیاسی ایران در دوره قاجار از طریق  گرا و توسعه براساس آن رابطه فرهنگ خرافه

 ها مورد بحث قرار گرفته است. و تحلیل کیفی دادهتوصیف 

 گرایی بر فکر سیاسی سیاستمداران ایران دوره قاجار تاثیر خرافه. 7

پرداخته  گرایی بر فکر رجال سیاسی عصر قاجار در این بخش نخست به تاثیر خرافه

 گیرد. گرایی بر مردم عوام در عصر قاجار مورد بررسی قرار می  شده و سپس تاثیر خرافه

 گرایی رجال سیاسی عصر قاجار الف. خرافه

گرایانه در  توان رویکرد تقلیل گرایی بر فکر سیاسی ایران را می ترین تاثیر خرافه مهم

تحلیل مسایل سیاست داخلی و خارجی دانست که به عنوان مانع عمده فهم فراروی 

 آید. زمامداران عصر قاجار به شمار می

ی پر از خرافات و باورهای خرافی ارزیابی کرد. عصر توان عصر عصر قاجار را می

برد. شاهان در  گرایی رنج می قاجار به ویژه دوران نسبتاً طوالنی حکومت ناصری از خرافه

کردند.  اند که در اقدام به کارها با آنها مشورت می دوره قاجار، منجّمان مخصوصی داشته

 دیوالفوا،) کردند بینی می داشته و طالع این منجّمان هنگام تولد نوزادان نیز باید حضور

 (. 08.، ص110.

منجمان مقامی بلند ای که  شاهان قاجار برای منجمان ارزش خاصی قائل بودند، به گونه

توانستند با شاه قاجاری، پیوند  در دربار و پیشگاه شاه قاجاری داشتند، آنچنان که گاه می

اج خود درآورند. ازدواج شاه جهان خانم خانوادگی برقرار کنند و دختر او را به ازدو

باشی گیالنی از این جمله  بی دختر فتحعلی شاه با میرزا عبدالباقی منجم مشهور به خان بی
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است. منجمان دربار قاجار عالوه بر تعیین ساعت دقیق سال نو و اعالم آن در مراسم نوروز 

بر تخت شاهی را نیز در پیشگاه شاه، براساس رسمی دیرینه، ساعت جلوس شاه جدید 

نمودند. عالوه بر اهتمام شاهان قاجاری در جلوس بر تخت شاهی در ساعتی  تعیین می

سعد و خجسته، اعیان و اشراف این دوره، با آگاهی کامل از علم احکام نجوم، اقدام به 

ا کردند و در موقع ورود به شهر یا خروج از آن و یا در دیدار ب شروع سفر و یا پایان آن می

(. باور 110، ص133.سپهر، ) کردند سفرا، ساعت سعد تعیین شده منجمان را رعایت می

داشت تا در رویدادهای  شاهان قاجاری به علم احکام نجوم آنچنان بود که آنها را وامی

های  سیاسی و نظامی دوره حکمرانی خود از آراء منجمان استفاده کرده و بسیاری از کنش

 ان نهند.خود را بر آن مبنا بنی

خان هدایت از او با عنوان فردی آگاه به علم رمل و  آقامحمدخان قاجار که رضا قلی

نجوم یاد کرده است، نخستین فرد از این سلسله است که در بازگشت از سفر به ساعت 

در مورد اعتقاد به ساعات  .اولیویهداده است.  سعد ورود خود به شهر توجه ویژه نشان می

در روز پانزدهم قرار بود که شاه ]آقا محمدخان[ وارد تهران »کند:  ینحس و سعد نقل م

اولیویه، ) «شود و مدتی بود که در فیروزکوه بود، چون ساعت سعد نبود، دو روز تأخیر شد

مالاسحاق »توان از  الدوله می  های معروف آن دوران به گفته مومن  (. از رمال.1، ص.13.

   میرزای»، «پیربابا جادو»ها بود تا   های محله یهودی  ادوگریها و ج  ، که سردسته رمال«حکیم

الدوله،   مومن) ها به قولی سکه بود  نام برد که کار و کاسبی آن« حاجی کرمانی»و « بزن  جام

 (.34، ص 180.

، سفر فتحعلی شاه به سوی ییالق سلطانیه و دیدار او با 4همچنین به گفته آمده ژوبر

ژوبر، ) یی صورت گرفته که منجمان درباری آن را تعیین کرده بودندها شاه، همه در ساعت

چون سفیر کبیر از »نویسد:  در خاطرات سفرش به ایران می« 1کوتزبوئه»(. 118، ص123.

شاه( که به  میرزا عبدالوهاب، وزیر فتحعلی) روی لطف لقب منجمی به من داده بود، وزیر

                                                             

1. Olivier 

2. Jaubert 

3. kotzebue 
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د. ایرانیان به پیشگویی نجومی اعتقاد کامل نجوم و ریاضی راغب بود، خود مرا دعوت کر

دارند، من هم خیال کردم برای زیاد شدن اعتبار و حیثیت سفارتخانه از این ]مطلب[ 

و پس از اعالم نظرش به وزیر مبنی بر سعد بودن زمان و موافقت ستارگان بر « استفاده کنم

اند که اجرام سماوی  م داشتهمنجمین ما هم اعال»دوستی دو ملت، وزیر نیز اظهار داشته که: 

(. یکی از سفیران کشورهای غربی در 411، ص131.دوکوتزبوئه، ) «فعالً در اسعد صورند

منجمان[ روز مخصوص را برای پذیرفتن سفیر کبیر تعیین کرده »]نویسد:  خاطراتش می

 «مشاه به سلطانیه برسند و بیست روز انتظار کشیدی  بودند و مدتی الزم بود تا فتحعلی

خان هدایت از نظرخواهی فتحعلی شاه قاجار از  رضاقلی(. 410، ص131.دوکوتزبوئه، )

باشی خود در زمان شورش خوانین خراسان علیه شاهزاده  میرزا محمدحسین اصفهانی منجم

ق. یاد کرده است. به گفته او چون نظر منجم بر آن قرار 441.محمدولی میرزا در سال 

سال قدرتمند خواهند  3.یری ستارگان، امرای خراسان تنها تا گرفت که بنابر نحوه قرارگ

بود و پس از آن اگر کسی را به دفع آنها گسیل نمایند، پیروز خواهد شد و در این زمان، 

 ساله به پایان رسیده بود، شاه، عباس میرزا را برای سرکوبی آنان به خراسان فرستاد 3.

 (.2.، ص 1، ج 180.هدایت، )

از سخنان حسنعلی میرزا، حکمران خراسان یاد کرده  .از سرجان مک نیل فریزر به نقل

که قبل از وفات عباس میرزا به ماه در گذشت او هم اشاره نموده و گفته بود که شاه نیز تا 

(. جدای از پیشگویی 401-4.0، ص 182.فریزر، ) ق. بیشتر زنده نخواهد ماند410.سال 

نان این دوره و قبول عام آن در میان طبقات مختلف منجمان درباره مرگ بزرگان و حکمرا

 -ترین طبقات مردم، این امور نه تنها در اوضاع سیاسی اجتماعی از شاه تا فرودست

اقتصادی و نیز کنش شخصی اعیان و اشراف اثرگذار بوده، بلکه بر فکر سیاسی ایران در 

 این دوره تاثیر منفی داشته است. 

س میرزا و محمد میرزا فرزند او نیز در سفر خود به مناطق شاه، عبا عالوه بر فتحعلی

اند. رفتار محمد میرزای ولیعهد حتی در  کرده گرا را دنبال می مختلف، این رویکرد خرافه

شاه تا رسیدن ساعت سعد،  دوره پادشاهی او نیز تغییری نکرد و او پس از وفات فتحعلی

                                                             

1. Sir john macneil 
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ان به سر برد و پس از آن بر تخت سلطنت یک هفته در باغ نگارستان در خارج از شهر تهر

 ایران جلوس کرد.

درپی به قدرت رسیدن محمدشاه، وزیر صاحب نام او، حاجی میرزا آقاسی نیز نقش 

گرایی در فکر سیاسی ایران داشت. کسی که به نقل منابع، علوم  ای در ترویج خرافه عمده

گاهی از این علوم به غریبه و ریاضی را نزد مالعبدالصمد همدانی آموخت و با آ

های متعددی چه در ارتباط با خود، شاهان و شاهزادگان قاجاری و چه در ارتباط  پیشگویی

ها  نظامی دوره حکمرانی محمدشاه پرداخت. او که به نقل منابع مدت -با وقایع سیاسی

 پیش از درگذشت عباس میرزا و فتحعلی شاه به مانند افراد پیشین، مرگ آنان را پیشگویی

کرده بود، با نمود این امور به محمد میرزا که سمت معلمی او را داشت، خود را به فردی 

  صاحب کرامت در نگاه او مبدّل ساخت. این امور سبب گردید که رابطه حاجی میرزا

اش کرده بود، به مانند شاهان و  بینی آقاسی و محمدشاه در دوره صدارت او که خود پیش

مانند به او به دیده مرشدی و پیشوایی بنگرد و در  ه با ارادتی بیصدور پیشین نباشد و شا

اعتمادالسلطنه، ) خطاب کند« روحی فداک»و « جعلت فداک»های خود او را با عناوین  نامه

 (.33، ص 182.؛ جهانگیر میرزا قاجار، 82.، ص 113.

اه حکومتش پس از محمدشاه، ناصرالدین شاه نیز مردی بسیار خرافاتی بود. او در دستگ

کرد و به   کردن به هر کاری با او مشورت می   منجم باشی خاصی داشت که قبل از اقدام

باشی، با یکی از زنان   پرسید. حتی به غیر از منجم  اصطالح روزهای سعد و نحس را می

 نمود  دانستند، مشورت می سوگلی خود نیز که مردم او را از محبت الهی سرشار می

 (. 1، ص 414ق، شماره 433.اتفاقیه،  روزنامه وقایع)

زد، مگر اینکه پیش از آن، از  ارزش دست نمی ناصرالدین شاه به هیچ کار جدی یا بی

منجم خویش ساعات سعدی را برای انجام دادن آن کار استخاره کرده باشد و چون 

ت توان گفت که قسمت اعظم سرنوش باشی بود، بنابراین می  نخستین مشاوره شاه، منجم

 (.34، ص 131.سرنا، ) مملکت به دست منجم باشی بوده است

در دوره حکمرانی پنجاه ساله ناصرالدین شاه، به خصوص در هنگام برگزاری جشن 

های  پنجاهمین سال سلطنت او و یا پس از مرگش، بارها در منابع این دوره از پیشگویی

شود. مخبرالسلطنه  ایاتی نقل میمنجمان درباره چگونگی پایان یافتن سلطنت او، اخبار و رو
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در خاطرات خود، پیشگویی محمد ولی میرزا، شاهزاده قاجاری آشنا به علوم غریبه را نقل 

کرده که به گفته او، سلطنت ناصری پس از پنجاه سال در صورت رفع خطر، سی سال 

شاه  هایش را در امور دیگر نیز ای که پیشگویی دیگر نیز امتداد خواهد یافت، شاهزاده

کرد. بنابراین،  پسندید و با درست و مطابق آمدن آنها به او هدایایی اعطاء می قاجاری می

ها را شخص شاه قبالً شنیده بود و به درستی از همه آنها اطالع داشت.  پیشگویی

الدوله همسر ناصرالدین شاه از شادمانی او به دلیل  خان معیرالممالک به نقل از تاج دوستعلی

دوران نحس سلطنتش که محمد ولی میرزای جفار آن را در سال اول سلطنت او گذر کردن 

پیشگویی کرده بود، خبر داده و نوشته است: شاه غافل از آن بود که قضا چون زگردون فرو 

هشت پر، حتی جفر دان ماهر نیز در حساب خود به خطا خواهد رفت و با روزی اختالف، 

  (.30-.3، ص 134.لک، الم افضل) قرنی را بر هم خواهد زد

در مورد شاه بعدی سلسله قاجاریه یعنی مظفرالدین شاه، نوشتارهای موجود حاکی از 

آن است که او نیز ضمن باور به چنین اموری در عمل به آنها سخت پایبند بوده است. 

ورود او به تهران پس از کشته شدن ناصرالدین شاه در ساعت سعد تعیین شده منجمان 

(. او حتی در بازگشت از سفر فرنگستان نیز 3.، ص 134. الملک، افضل) فتصورت پذیر

در ساعت مقرّره به ایران وارد شد. ساعتی که او را مجبور به ماندن دو روزه در مرز کشور 

باشی و تفسیر او از چگونگی  کرد. بنابراین، کامالً واضح است که چنانچه نظر منجم

 شد. د، رفتار شاه قاجاری نیز در این مورد متفاوت میقرارگیری ستارگان به نحو دیگری بو

جایگاه منجمان در دوران قاجار به حدی بود که جزئی از اعیان و اشراف به حساب 

گیری از امکانات مالی و پشتوانه درباریان شاهان قاجاری و  آمدند، به نحوی که با بهره می

پرداختند که در آن حساب سعد و  هایی می یا شاهزادگان حکمران ایاالت، به چاپ تقویم

نحس امور مشخص شده بود. بنابراین، فعالیت بخشی از طبقات بلند پایه اجتماعی ایران 

 دوره قاجار مورد استفاده عموم مردم ایران در این دوره بود.

دارد:  اظهار می« کارال سرنا»اعتقاد به تفأل و تسبیح در دربار قاجار رایج بوده است، 

های دشوار و بد به آن  شاه تفألی مخصوص است که در موقعیت ناصرالدینمأمن دیگر »

نویسد، این  جوید، در یک حالت نام شخصیت را روی کاغذهای کوچک می توسل می

کشد، دایره را با  ای می اندازد، سپس روی کاغذ سفیدی، دایره ای می کاغذها را در جعبه
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کند، در هر  ت قسمت مساوی تقسیم میشوند به هش خطوطی که از مرکز به محیط ختم می

نویسد، آنگاه به طور تصادفی از جعبه هشت  هایی می گانه رقم های هشت  یک از قسمت

نویسد. در  ها را در کنار ارقامی که در دایره نوشته شده می آورد و یکایک نام قرعه بیرون می

هندسی آمده، باید مبالغ  اند، کسانی که نامشان در شکل آزمایی که برندگان بازنده این بخت

ی شاهانه بوده است،  بگیر خوشبختی که هدف استخاره وقفه به شاه یا اعانه معینی را بی

 (.10، ص131.سرنا، ) «بپردازند

های  خواست سکه میالدی شاه می 838.در سال »کند:  همچنین این سیاح تعریف می

داد که در آن بهای  وی طرحی  ای ضرب کند. مرد اروپایی که رئیس ضرابخانه بود به تازه

ها سرب مخلوط کند  دقیق هر سکه معین شده بود. وزیر تجارت به شاه گفت که در سکه

که قیمت واقعی آنها کمتر باشد. رئیس ضرابخانه این آلیاژ را رد کرد. شاه به استخاره 

متوسل شد و طرح دوم تصویب شد. رئیس ضرابخانه باز مخالفت کرد و استعفاء داد. 

 (.14، ص 131.سرنا، ) «ی ضرب سکه نیز با بازگشت شاه از اروپا معوق ماند مسئله

بعدازظهر، »نویسد:  می« سفر زمستانی»نیز در کتاب خاطراتش معروف به  .فریزر

الدوله یا صدر اعظم دولت را مالقات کردیم، وی به نحو چشمگیری خرافاتی است و  امین

الدوله برای هر کاری دست  مضحک آشکار شد. امین بار به وجهی شدیداً  این نکته چندین

ی دوم چای را  خواست پیاله کرد. این کار را، هم وقتی می برد و استخاره می به تسبیح می

خواست مطلب مهمی را دربارۀ بهبود مناسبات و  داد و هم هنگامی که می بنوشد انجام می

 (.01.، ص132. فریزر،) «مصالح ایران و انگلیس به سفیر دولت اخیر ابالغ کند

باشی آن زمان   منجم) «الدوله  عبدالمغفور نجم»کند که  چنین روایت می 4«اوژن اوبن»

کرد و در آن اطالعاتی دربارۀ وقایع  هایی چاپ می دربار( هر سال تقویم و روز شماره

نمود. این  بینی درج می شناسی و طالع  ها توام با مطالبی دربارۀ ستاره تاریخی و روزها و ماه

گذاری محمدعلی شاه از  فرد موظف بوده که بعد از درگذشت مظفرالدین شاه برای تاج

، .11.اوبن، ) اختران ستارگان ساعت مناسبی را برای آغاز مراسم پادشاهی جدید پیدا کند

                                                             

1. Frazer 

2. Eugene Aubin 
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 (.11.ص 

در این »آمده است: « ماه شب چهاردهم»گذاری محمدعلی شاه در کتاب  درباره تاج
کرد تا از روی گردش ستارگان ساعت  ها مشورت و نجوا می م دربار با آسماناحوال منج

گذاری انتخاب کند، ولی محمدعلی میرزا که بعد محمدعلی شاه شد،  سعدی را برای تاج
خواست منتظر بماند و منجم ناچار شد به رغم وضع نامناسب قمر در عقرب، روزی  نمی

 (. 01.تا، ص   ، بیدولوری و سالدن) «که بدشگون بود را انتخاب و توصیه نماید
 در مجموع، شاهان و سران مملکت چه از روی کوتاه فکری و محدوداندیشی و چه
 از روی مصلحت و به خاطر ظاهرسازی و همسو شدن با عوام به افکار و اعمال

و ی ایشان تأثیرات بسزایی بر عملکرد مردم   خرافی شدیدا پایبند بودند و مطمئناً این رویه
 برده گرایی و انحطاط پیش می نخبگان زمانشان داشته و جامعه را هرچه بیشتر به سوی ذهن

 است. 

 گرایی عوام در عصر قاجار  ب. خرافه

از آنجا که در دوران قاجار افراد باسواد اندک بودند، اکثر مردم ایران نیز در آن زمان 
صی داشتند. این وضعیت اسیر خرافات بوده و برای بسیاری از مسائل، باورهای خا

ایجادکننده و گسترش دهنده باورهایی خاص در بین مردم ایران در عصر قاجار بود. آنگونه 
هایی که پایشان سعید باشد، شگون   که از باورهای مردمی این بود که اعتقاد داشتند اسب

معافیت دانستند. حتی کسانی که در تجارت   ندارند، یا عدد سیزده را نحس و نامیمون می
کردند و بعد از عدد دوازده به جای عدد سیزده   داشتند، از ذکر عدد سیزده خودداری می

نمودند و به طور کل، به آمد   کردند و بعد عدد بعدی را ذکر می  را عنوان می« زیاده»کلمه 
داشتن و نداشتن سه چیز، یعنی خانه، اسب و زن معتقد بودند، که در مورد اسب و زن 

بعضی  .وش قدم و بدقدم بودن هم، بر ایشان اهمیت داشت. به قول دکتر پوالکاصطالح خ
تا،   پوالک، بی) شدند که بدقدم بودند  از زنان شاه فقط از این رو ناگزیر از ترک حرم می

(. به هر حال خرافات و آداب و رسوم خاص این دوره، همه و همه شرایطی را 13.ص
 سحر و جادو شده بود.  آورد که باعث تقویت رشد بوجود می

                                                             

1. Polak 
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اعتمادالسلطنه در مطلعالشمس پس از اشاره به تدریس علم نجوم بطلیموسی و احکام 

غریب موجود در آن در مدارس ایران، علم احکام نجوم را علمی با اهمیت در نزد مردم 

(. همچنین او در روزنامه 83، ص134.اعتمادالسلطنه، ) کند ایران در عصر قاجار معرفی می

ها  طراتش، باور به تعیین ساعت سعد برای انجام امور را مختص نفوس عامه و زنخا

 دانسته است. 

که در ردّ علم نجوم « السعاده فلک»میرزا اعتضادالسلطنه نیز در کتاب خود   علیقلی

بطلیموسی و احکام آن نوشته است، البته با اعتدال بیشتری سخنان اعتمادالسلطنه را تکرار 

کند، ولی آن را  ه او باور اعیان و اشراف به علم احکام نجوم را کتمان نمیکند. گرچ می

داند و در مقابل با نسبت دادن  منحصر به مواقع اضطرار مانند برکناری از منصبشان می

ضعف عقل به مردم عوام، زنان و سفها، آنان را معتقدان اصلی علم احکام نجوم معرفی 

 (.13.، صق438.اعتضادالسلطنه، ) نماید می

برخالف نظر دو فرد پیشین، شکل اصلی عمومیت یافتن این چنین باورهایی به این 

بندی افراد به تناسب  بندی موجود در آن و دسته رغم طبقه روش بود که جامعه قاجاری علی

موقعیت اداری و نزدیکی به قدرت و مواهب مادی حاصل از آن، تا میانه حکمرانی 

طبقه بود که در آن شاه تا  ای بی باورهای اجتماعی جامعهناصرالدین شاه از لحاظ 

اندیشیدند و بر آن اساس عمل  ترین طبقات مردم تحت فرمانش یکسان می فرودست

کردند. در واقع، به راستی شاه قاجاری برآمده از مردم تحت فرمانش و فرزند زمان خود  می

آمد،  و اشراف به حساب میباشی دربار که در زمره طبقات باال و اعیان  بود. منجم

ها در شهر به فروش   کرد و این تقویم هایی حاوی احکام نجومی را استخراج می تقویم

گرفت، از آن پس عامه مردم با اشتیاقی فراوان کلیه  رسید و در اختیار همه مردم قرار می می

تحت تأثیر خانواده دادند و در این میان کودکان نه تنها  شان را با آن تطابق می  امور روزمره

آوردند، بلکه در مکتب نیز طریق  های قدیمی، به این علم باور می قبل از ورود به مکتب

ها  آموختند که خود سبب گسترش بیشتر این علم در میان خانواده خواندن آن را عمالً می

نفوذ شد. اعتقاد به احکام نجوم آنچنان در میان عامه مردم در طی دوره قاجار، رسوخ و  می

تر و سودمندتر از آگاهی بر نجوم در ایران  داشت که به گفته مسافران خارجی، شغلی رایج

 شد. یافت نمی
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های چاپی هر ساله  آگاهی اندک از نجوم و دانستن چند اصطالح نجومی و درک تقویم

نمود تا فردی مورد رجوع عامه مردم باشد و این رجوع پیگیر و دائمی آنچنان  کفایت می

ساز خوشبختی و ثروتمندی منجمان را در ایران دوره قاجار فراهم  ند بود که سببسودم

.ساخت. همچنان که جیمز موریه می
معتقد بود که تقریباً هر شهر ایران منجمی مخصوص  

(. مسافران هم بر این باور بودند که حتی در 31-32، ص4، ج183. موریه،) خود داشت

ران نیز فردی آگاه بر علم نجوم حضور دارد که مورد هر روستایی از روستاهای سراسر ای

 مراجعه مردم است.

ایرانیان این دوره در انجام امور مرتبط با سالمت خود به مانند رگ زدن و انجام عمل 

جراحی، مسهل خوردن و حجامت کردن و یا انجام امور دیوانی، ابتدای کتابت کتاب 

بنای نو نهادن، نام نهادن کودکان، به گهواره جدید، تعلیم و تعلم کردن، قباله نوشتن و 

کردند. عالوه بر این امور،  نهادن آنها و یا از شیر گرفتنشان، همه و همه به تقویم رجوع می

مواردی چون رجوع به تقویم برای تعیین ساعت سعد دوختن و پوشیدن لباس، کفش و 

ردن، تعیین ساعت بردن حتی جوراب نو، رفتن به حمام و انجام دید و بازدید و سفر ک

جهاز و روز ازدواج همه مؤید آن است که مردم عادی دوره قاجار نیز در سطحی گسترده 

 .کردند در زندگی روزمره خود از علم احکام نجوم، استفاده می

ای هم برای خود خرافات خاصی داشت که به سوابق تاریخی آن   هر طایفه و قبیله

 شد  زیاد استفاده می« کلثوم ننه»ان از هر مطلب کتاب شد. در آن دور  طایفه مربوط می

ای  (. به هر حال اوضاع اجتماعی و فرهنگی این دوره به گونه4.، ص124. خوانساری،)

 بود که این باورها و خرافات مورد پذیرش و قبول جامعه قرار داشت.

دوره قاجار، بر گرایی، مبنای هیات و ساختار جامعه ایرانیان در   براساس خرافه و خرافه

شامل « طبقه باال»کردند:   ها، ملت را به سه طبقه تقسیم می  نبود تساوی استوار بود، آن

تاجران و ) شامل مالکان و بازرگانان« طبقه متوسط»مقامات رسمی، سپاهیان، وزیران؛ 

       های جزء و صنعتگران بود.  شامل نوکران، کاسب« طبقه پایین»بازاریان( و رباخواران؛ 

خواندن و نوشتن هم در سطح کل جامعه، به قشر درباریان، روحانیان و بازاریان منحصر 

                                                             

1. James Justinian Morier 



 111 ...ستیزی در فکر سیاسی ایران )با تاکید گرایی و خرافه جایگاه خرافه

های اجتماعی بود. در چنین   صرفا( مختص این الیه) ای اجتماعی  شد و به صورت پدیده  می

شرایطی، پادشاه در رأس الیگارشی حاکم قرار داشت و فرمانروایی مطلق بود. شاه حکمش، 

« مبارک»اش، مطلق؛ عقلش باالتر از همه، رأیش، ثاقب؛ وجودش   حق؛ اراده قانون؛ کالمش،

بود! توده مردم، رعیت به « قبله عالم»در زمین و « سایه خدا»اندیش،  و در پندار مردم ساده

چون گله گوسفندی، از   رفت، آن بود که هم آمدند و تنها انتظاری که از آنان می  حساب می

 (.1، ص 133.صنایع، ) اطاعت کنند قبله عالم() شبان خود

 ای بود  ی ایران در دوره قاجار، مجموعه  لذا، در مجموع باید گفت که جامعه

 های متحد که هر یک پایه و رأس با نفوذ خاص خود را داشت. حکومت  از ساخت

 مرکزی که قدرت و توان مدیریت حکام و رؤسای قبایل و روستاها و یا نظارت کامل

 ها ایجاد  موقتاً یک تعادل ظریف را در بین آن نداشت، از طریق ترویج خرافه،بر آنها را 

 کرده بود.

 ستیزی بر فکر سیاسی ایران در دوره قاجار تاثیر خرافه. 8

ستیزی در عصر قاجار را عقالنیت انتقادی برخی  ترین عامل خرافه شاید بتوان مهم

 نست.نخست وزیران و نیز متفکرین و نخبگان این دوره دا

از میان نخست وزیران تنها تعداد اندکی بودند که با خردورزی خواستار توسعه و 

پیشرفت جامعه ایرانی بودند. از جمله قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و سپهساالر که خواستار 

گرایی و استبداد شاهان قاجار دوران  گرایی جامعه ایران بودند، لذا، به دلیل خرافه عقالنیت

خرد   دان دوامی نداشت. به عنوان مثال، میرزا تقی خان امیرکبیر به دست افراد بیآنان چن

کشته شد. سپس حاجی میرزا آقاسی که ششمین صدر اعظم آن دوران شد، مردی درویش 

نظیر بود که به خاطر مقام صدارت،   مسلک خراباتی و بسیار موذی و مکار و شیادی بی

م( تا سال 811.) ق.41.(. وی از سال ..1، ص133.محمود، ) کرد خرافه را ترویج می

سال زمام صدارت ایران را به دست  1.م(، سال وفات محمدشاه، به مدت 828.) ق432.

 (. 34، ص 133.رضاقلی، ) داشت

 البته در دوران قاجار نویسندگان و متفکرین خوش ذوقی بودند که نسبت به

نمودند.   های دربار و مردم اقدام میوضعیت خرافه باوری معترض بوده و به اصالح باور

 «الدین اسدآبادی  سید جمال»(، 140.-410.) «آبادی  هادی نجم   شیخ»نویسندگانی چون 
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(، عالمه نایینی، سیدمحمد طباطبایی و... نقش تاثیرگذاری در تقویت 412. -1.1.)

 عقالنیت انتقادی داشتند.

های  ود. وی در خالل معاشرتآبادی، مجتهدی روشنگر و منتقد ب  شیخ هادی نجم

داد که از خرافه و تقلید کورکورانه   آنها پند می های گوناگون مردم، به  اجتماعی خود با گروه

های  های بد از بیماری ها و رسم گفت که خرافه، ترس از انتقاد، عادت دوری جویند. او می

بشر را به راه راست راهبری ترین پیامبری است که  آیند. بنابراین، عقل مهم بشر به شمار می

شاه و کارکنان بلندپایه دولت، سخت  (. او که از ناصرالدین.1، ص130.حائری، ) کند می

خواست امتیازهای مربوط به سلک روحانیت  کرد، با این انتقادهای خود نمی انتقاد می

تم متداول زمان را برای خویش کسب کند، بلکه آرمانش آن بود که به وسیله مذهب با س

های  آمیز مبارزه کند و کشورش را به سوی برخی از نوسازی ستمگران و باورهای خرافه

(. شیخ هادی نه تنها از حاکمان 11، ص130.حائری، ) اجتماعی و سیاسی سوق دهد

ها و  کرد، بلکه برای اجرای وظایف خطیری که بر عهده داشتند، راهنمایی سخت انتقاد می

 کنندۀ فراهم»نظران وی را  (. بسیاری صاحب12، ص130. حائری،) داد پیشنهادهایی ارائه می

 (.13، ص 130.حائری، ) خواندند می« بیداری ایرانیان و نهضت اسالم

لذا، مفهوم اصلی و مرکزی در اندیشه دینی و مذهبی شیخ هادی مسئله عقل است، او 

که از منبع وحی  داند و اعتقاد دارد همه احکام دینی حکم عقل و دین را عین یکدیگر می

های بسیاری از مردم و از حامیان  نازل شده باشد، با عقل مطابقت دارد. به نظر وی، گروه

کنند و زحمت مراجعه به عقل را برای سنجش  همه ادیان از باورهای پدران خود تقلید می

کنند. شیخ در باب مجاهده و تحقیق در دین آباء و اجدادی و  باورهای خود هموار نمی

کنی و  اگر به کسی گویند چرا در دین مجاهده نمی»گوید:  م پذیرش تقلیدی دین میعد

، «انا وجدنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون»نمایی، حال آنکه داریم:  تقلید از آباء خود می

ام و این جمله در مورد کسی بوده که یقین نکرده است، ای بیچاره!  گوید من یقین کرده می

تو یقین داشتند، لکن منشاء نقل اوهام ایشان بود که از آباء رسیده بود، پس  آنها هم مثل

 (.01.، ص 138.آبادی،  نجم) وجود عقلت کن

آبادی معتقد بود مردم باید عاقالنه به تحقیق بپردازند و دور از تعصب و تقلید به   نجم

انستند، نکوهش د جستجوی حقایق بروند. او روحانیونی که سؤال و تشکیک را ارتداد می
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فهمم، ولی  اگر مخاطب بگوید جناب واعظ این فرق را من خودم نمی»گفت:  کرد و می می

 اگر به فرمایش شما قبول کنم، تقلید است، واعظ یا خواهد گفت تو مریضی، برو

ات شبهه دارد یا اینکه ملعون را از مجلس بیرون کنید که  چاره مرضت کن یا گوید نطفه

شیخ هادی اولین «. و پس از این کسی جرأت معارضه نخواهد داشت قابل هدایت نیست

گوید باید تحقیق کرد و توجه به  داند و می مانع تحقیق و جستجو را ترس از مالمت می

 ،138.آبادی،  نجم) «ال یخافون من اهلل لومه الئم»کالم الهی نمود که فرموده است: 

 (.03.ص 

کند که در علوم و فنون کمال  فرنگ هم انتقاد میاو در تأکید بر ضابطه عقل از اهالی 

دانند؛ از هر مکالمه و  ذکاوت را دارند، اما همه احکام دیانت خود را از مسلمانان می

کنند و این نیست مگر به جهت آن تقلید راسخ که در  ای در باب دین خودداری می مباحثه

لدین تنها ضابطه درستی ا نجم  وجودشان مکمون و مکتوم است. در اندیشه دینی شیخ

اهلل را  احکام دیانت جز عقل نیست که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده است تا سبیل

گرا بود. عقل انسان را اول  از طریق گمراهی آن تمیز دهد. بنابراین، شیخ به شدت عقل

به : »گوید دانست که خداوند در وجودش قرار داده است. او درباره عقل می پیغمبری می

 «الشیطان و به یعرف النبی من الموعی الکاذب اهلل و سبیل ثبات و به یعاقب و به یعرف سبیل

گوید: خداوند  می )ع(( و با استناد به سخنان یکی از ائمه اطهار01.، ص 138.آبادی،  نجم)

به شما عقل کرامت فرموده که به او عهد الست را با شما بست، قبل از ارسال و دعوت 

او را حاکم کنید. این تأکید شیخ هادی بر درک عقالنی، نتایجی را برای فهم عقالیی رسول 

های خرافی  احکام شرع و قرآن دربرداشت. وی پیرایه بستن به اعتقادات مذهبی و استدالل

 دانست.  و واهی برای اثبات حقانیت را مردود می

اعتقاد دارد که شیخ غایت در ایران « نظریه حکومت قانون»سیدجواد طباطبایی در کتاب 

حدود و وحی و ارسال همه رسائل را ناظر بر سه اصل عقالنیت معرفت الهی، تهذیب به 

 (..8.، ص 111.طباطبایی، ) دانست اخالق و عمل به کارهای نیک می

الدین اسدآبادی است. اهمیت  از دیگر نویسندگان و متفکرین این دوره سید جمال

های مستبد خاورمیانه بود.  ناپذیر وی در مقابل همۀ دولت سیدجمال در مبارزات خستگی

 آمد وی همچنین از نقادان و مبارزان سرسخت رژیم ناصرالدین شاهی به حساب می
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(. وی نخستین کسی بود که در پایان قرن نوزدهم مباحثی چون 13، ص118. عنایت،)

و « علمی و فنی جدید لزوم آشنایی مسلمانان با ترقیات»، «پاک کردن اسالم از خرافات»

های سیاسی کهنه و استبداد فرمانروایان  را مطرح کرد. او ساخت« وحدت مسلمانان»

دانست و به همین جهت نیز مبارزه خود را در زمینه  کشورهای اسالمی را سدّ راه تحول می

 فکری و سیاسی آغاز کرد.

غین تاروپود مرتضی مطهری نیز بر این باور است که خرافات به سان طلسمی درو

جامعه را در هم تنیده و موجب خودباختگی مردم در برابر استعمار شده است. لذا سید 

 ،42، ج181. مطهری،) ستیزی روی خودِ اسالمی مردم تکیه کرد جمال برای خرافه

 (. 11.ص 

ها و  توان با مروری بر کتاب عقاید سیدجمال در خصوص تجدید حیات اسالمی را می

بازگشت به سنت »چاپ پاریس چنین خالصه کرد: « الوثقی عروۀ »روزنامه هایش در  مقاله

پرستی کورکورانه و تقلید  محکومیت سنت»، «صدر اسالم و پاک کردن اسالم از خرافات

های محلی که موجب   طرفداری از وحدت مسلمانان و مبارزه با ناسیونالیست»، «صرف

ه با استبداد فرمانروایان و پذیرش اصول مبارز»، «ضعف اسالم در برابر دشمن مشترک است

پذیرش علم و فن جدید که موجب ترقی و نیرومندی جهان اسالم »، «فلسفه سیاسی غرب

 (. 11، ص 130.حائری، ) «خواهد شد

 گیری نتیجه. 1

ستیز،  توان دریافت که رواج رویکرد غیرعلمی، عقل با عنایت به آنچه گذشت می

گرایی   گرایش فکر سیاسی در دوره قاجار را به خرافهاحساسی و پوپولیستی، موجبات 

گرا با عقب واداشتن عقالنیت سیاسی سبب تولید و   فراهم آورد. به عالوه، فرهنگ خرافه

نیافتگی سیاسی و در نتیجه امتناع تفکر سیاسی  بازتولید استبداد سیاسی دوره قاجار و توسعه

نبود »و « گرا  فرهنگ خرافه»افزایی   انتقادی گردید. واقعیت آن است که تقابل و هم

استبداد »منتج شده و به تبع آن نیز به « استبداد فکری»در دوره قاجاریه، به « عقالنیت

گرایانه خرافی  گرا و تفکر تقلیل  منجر گردید. به عبارت دیگر، فرهنگ خرافه« سیاسی

ه تولید / بازتولید موجب بازتولید استبداد سیاسی گردید و هر یک دیگری را در این چرخ

 تقویت کرد.
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گرایی در مقابل گفتمان توسعه و عقالنیت در تاریخ   در واقع، گفتمان خرافه و خرافه

افراد « خرافه در زندگی شخصی»معاصر ایران قرار دارد. بنابراین، در عصر قاجار، باورهای 

ه تبع آن در متبلور شده بود که ب« فرهنگ جمعی»چنان ریشه دوانده و در بلندمدت در 

یابی   ستیزی قابل مشاهده و ریشه گرایی و عقالنیت این دوره خرافه« تصمیمات سیاسی»

گرا به طور مستقیم بر روند   افکنی فرهنگ خرافه  توان اذعان داشت که تفرقه است. لذا، می

 نیافتگی در دوره قاجار تأثیر گذاشت و آن را تقویت کرد.  توسعه

ی عقل، علم و  کننده ردد که خرافه به عنوان یک عنصر تخریبگ بدین ترتیب، آشکار می

گریزی و   ستیزی و علم دین و همزاد با رواج جادو و جادوگری که ریشه در حکمت

نابخردی جمعی دارد، موجب مستغرق شدن جامعه در رویکرد غیرعلمی، غیرعقالنی، 

ستیز،   گریز و علم  عقل ای  گرا به مثابه پدیده شود. فرهنگ خرافه خبری می جهالت و بی

شکنی و استبداد سیاسی خواهد شد. فرهنگ  سوادی، قانون موجب فقدان آگاهی، بی

ای   گرا از ابعاد فردی، معنوی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی، به مثابه پدیده  خرافه

نیافتگی سیاسی ایران دورۀ قاجاری محسوب   ستیز، علت اصلی توسعه  گریز و علم عقل

ی علت و   درک نادرست رابطه»به « تفکر خرافی»و « گرا  فرهنگ خرافه»و « خرافه»شود.   می

کننده علت وقوع  تواند بیان ای که نمی شود، به گونه منجر می« ها در رخدادها و وقایع  معلول

گرا ناشی از  رخدادها و اتفاقات در عرصه علم، اجتماع و سیاست باشد. چنین تفکر خرافه

گریزی و استبداد سیاسی  گرایی انتقادی را در فضای قانون آگاهی، زمینه نفی عقالنیتفقدان 

نیافتگی سیاسی ایران دوره قاجاری به شمار   های توسعه  آورد که خود از شاخص فراهم می

گرا همچنین در بلندمدت عامل مهمی در جلوگیری از رشد   آید. این فرهنگ خرافه می

 آید، به نحوی ایع و رخدادهای سیاسی و اجتماعی به شمار میفکری و نگاه علمی به وق

یافتگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران   که در عمل مانع پیشرفت هدفمند و توسعه

 گردیده است.

ها و شیوه درک  ذهنیتگرایی نزد حاکمان و نخبگان بر  رواج خرافهواقعیت آن است که 

تاثیرگذار بوده است. تکیه آنان به ضمیر و هندسه خاص آنان از تحوالت و ادوار آن دوران 

های موهوم خود از اتفاقات و حوادث پیشین منجر به آن  ذهنی یا برداشت ادراکی و دانسته

ها و الگوهای ذهنی آنان موجب اختالل  واره های ذهنی یا طرح ها و چارچوب شد که کلیشه
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. همچنین تقلیل ذهن به بخشی در درک واقعیات و تحوالت عینی اجتماعی و سیاسی گردد

جزئی از واقعیت و یا به موهومات خرافی و تعمیم آن به کلیت تحوالت اجتماعی، موجب 

خطای »گرایی عارضه  نگرش تک بعدی یا تونلی در فکر سیاسی جامعه ایران گردید. خرافه

فکری نیز  ای که حتی نخبگان را نیز در فکر سیاسی ایرانیان دربرداشت، به گونه« تایید خود

ها و مفروضات  با تاکید بر اطالعات منطبق با ذهنیت خود، عمالً از اطالعاتی که با دانسته

آنان در تعارض بود، گریزان بودند. این خطای شناختی ناشی از آن بود که ذهن آنان بیشتر 

های قبلی خود به جای جستجو و درک واقعیت بود.  به دنبال امنیت ناشی از تایید دانسته

شرطی شدن درک آنان از واقعیت و مشوّب شدن آن با خرافات، موجب بلوکه کردن 

 اطالعات ناسازگار با مفروضات ذهنی آنان گردیده بود.

الدین  آبادی، سید جمال  ستیزی چون شیخ هادی نجم در مقابل، نخبگان و متفکران خرافه

گریزی  گرایی و عقل  رافهاسدآبادی و سید محمد طباطبایی در دوره قاجار با درک اینکه خ

گیرند و   نشأت می« جمعی ـ فرهنگی و اجتماعی»و « شناختی  فردی ـ روان»از دو درونمایه 

در عین بازتولید و تقویت یکدیگر، به تقویت، استحکام و استمرار استبداد سیاسی سلطنت 

ویسندگان و تر، ن  شوند، رو به نقد وضعیت موجود آوردند. به بیانی روشن قاجار منجر می

ستیز،  متفکران مزبور در کنار برخی سیاستمداران منتقد، رواج رویکرد غیرعلمی، عقل

نیافتگی برشمرده، به   گرایی و توسعه  ی خرافه  های عمده  احساسی و پوپولیستی را از شاخص

ای جز  گرا نتیجه مقابله با آن همت گماردند، زیرا بر این باور بودند که پوپولیسم خرافه

لمپنیسم اجتماعی را در جامعه ایرانی در بر نخواهد داشت. جویانه و نیز  رویاگرایی ستیزه

گرایی موجبات افزایش  افزون بر این، در عرصه فکر سیاسی بر این باور بودند که خرافه

شود که هر دو از موانع فهم سیاسی و  جهالت مردم و قرار دادن آنان در وضعیت توهم می

آیند. لذا، زدودن جامعه و فکر سیاسی ایرانی از موهومات و  شمار میتوسعه سیاسی به 

ستیزان در راستای جلوگیری از  های عمده خرافه توان یکی از تالش خرافات را می

 های سیاسی دانست. گرایی در فهم و تحلیل مسائل و پدیده تقلیل
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