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فصل مشترک تابو و توتم احترام و تقدس برای هر چیز یا شی است که اوهوامق وبایهلق هبقه یها افهرا
خاصی را شامل می شو تا جایی ک این احترام و تقدس منجر شو ک انجام ا ن یا ندا ن آن ممنوع و
ناپسند ب شمار آید؛ البت با این تفاوت عمده ک تابو  -ر شرایط کنونی ر تمام هبقات جوامه بشهری
حضور ار  -هم معنای مقدس و پاک و هم نامقدس و ناپاک را ر بر ار و ر کل نهوعی ممنوعیهت را
می رساند؛ هر تابویی ب مثاب (ورو ممنوعی) است ک شکستن حریم آن مؤاخذه بشری یا آسمانی را ر
پی ار .
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 -1مقدمه
تابو (مقدس) همهواره یکهی از متهداولتهرین مفهاهیم کهاربر ی ر زنهدگی اجتمهاعی و
اعتقا ات ینی انسان های اولی تاکنون بو ه است .انسان ها همواره ر زندگی اجتمهاعی
خو یک نوع عقیده یا احترام مذهبی نسبت ب مکانی خاص یا شخص معین یها چیهزی
مخصوص (هم چون خدا یا خهدایان زمهان و )...ارنهد و همیشه نسهبت به آن احتهرام
آمیخت ب احتیاهی ویژه وائل هستند ک هیچ کس نمی تواند ب آن ست بزنهد و بهدان
صدم برساند و تنها اشخاصی ک ارای صفاتی خاص مانند رئیس خانوا ه یا شیخ وبیله
یا کاهن یا کشیش و...ک برای انسانهای زمان خو محترم محسوب میشو ق میتواننهد
ب آن ست بزنند؛ هم چنین ر عهر اجتمهاعی ر جوامه مختلهفق برخهی رفتارهها و
گفتارها تابو و خط ورمز هستند و نیز ر هبقۀ خهاص عرفهان مهوار ی از رفتهار و گفتهار
افرا آن هبق ق تابو و خط ورمز هستند .بنابراین مقدسات و حتی نامقدسات نقهش وابهل
توجهی را ر صحنۀ روابط اجتماعی و زندگی ایفا میکند.
از هرفی توتم نیز یک شیء هبیعی یا حیوانی است ک جنب ی معنوی اشت و یهک
جامع ن تنها ب آن اعتقا ار بلک آن را ب عنوان نما پذیرفت است.
با بررسی انجام گرفت ر زمین مور نظرق ب نظر میرسد که پهژوهشههای صهورت
پذیرفت حول محور متغیر مستقل پژوهش یعنی تابو و توتم بسیار کم است؛ با این حهال
و پژوهش ذیل ک عناصر مطروح را تا حدی ر ا بیهاتق مهور تجزیه و تحلیهل وهرار
ا ه بدین شرح میباشد « :نقش توتم ر نفی از واج با محارم ر ایران باسهتان» از رضها
ستاری و مرضی حقیقی ک از واج با محارم را از یدگاه توتم مور بررسهی وهرار ا ه و
نتایح حاصل را ر س بخهش بهدین صهورت تقسهیمبنهدی نمو نهد :الهف) نظریه ههای
پژوهشگران ر زمین از واج با محارم ر ایران زر شهتی بررسهی شهد ب) بها توجه به
نشان هایی ک ر متون زر شتی و شاهنامۀ فر وسی یده می شو ق توتم پرستی و بهاور
ایرانیان باستان ب این آیین کهن نشان ا ه شد ج) بها توجه به نظریه ههای صهاح
نظرانی چون فروید1ق ورکیم5ق و استروس9ق با پذیرش باورههای تهوتمیق منه از واج بها
محارم و شیوع برون همسری ر ایهران باسهتان توجیه شهد .پهژوهش یگهر بها عنهوان
1. Freud
2. Durkheim
3. Strauss
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«بررسی و تحلیل تابو ر بو کهور» از شهیرزا ههایفی و النهاز خجسهت که روانکهاوی
شخصیت راوی ر استان بو کورق تابوههای روح وی و الیهل شهکل گیهری آن را به
صورت تحلیلی بررسی نمو ند تا ریابند اساسا چ عواملی موج شکل گیری شخصیت
«راوی» با این ویژگی هاشده است .همانگون ک مشخص است بها توجه به تهازه بهو ن
موضوع پژوهش از هرفی و پهر اختن به امهور مقهدس و نامقهدس و بایهد و نبایهد هها(
هنجارها و ناهنجارها ) ر ا یان و جوام مختلف و بعضی کشورها از هر یگرق انجهام
کاوشی تازه ر مور موضوع تحقیق از اهمیت وابل توجهی برخور ار است تا بها نگرشهی
جدید ر این جستار بتوانیم از هریق اصول و وهوانینق هنجارهها از یگهر مهوار زنهدگی
اجتماعیق عقیدتی و غیره مجزا شوند.
با توج ب این نکت ک یکی از هبقات اجتماعی ق عقیدتی و فرهنگیق هبقهۀ عرفهان
است ک پیروان آن از همان آغاز برای خو مقدسات و نامقدسهاتی اشهت و ارنهدق که
بیشتر آن ها ب رشت تحریر ر آمده و تعلیم و تعلم و مراعهات آن هها ر تمهام سهطوح
جاری و ساری استق فرض بر این است ک میان عناصر مهم تابو و توتم با منطهق الطیهر
ارتباط مثبت و معنا اری وجو ار  .بر همین اسهاس بها ر نظهر گهرفتن روش خهاص
پژوهش مور نظر ک از هیف روش توصیفی بها رویکهر ی مهور ی و تحلیلهی اسهت به
سوال اساسی تحقیق پاسخ ا ه خواهد شد ک آیا میان عناصر فوق الذکر با منطق الطیر
ارتباط وجو ار ؟
 -2بحث و یافتههای تحقیق
 -2-1تعریف تابو ( هنجار ،ناهنجار  -مقدس ،نامقدس)

تابو ) (Tabooواژه ای است ب زبان پولینزی ک بر و معنای متضا اللهت مهیکنهد؛ از
یک سو معنهای « مقهدس و مخهتص» و از سهوی یگهر به معنهای « اضهطراب انگیهزق
خطرناکق ممنوع و پلید » است.
ر زبان پولینزی برای مفهوم مخالف تابوق کلم « نوآ» ب کار بر ه مهیشهو که به
معنی عا یق معمولی و چیزی ر سترس همگان است.
ر زبان عربی نیز معا ل ویقی برای « تابو » وجو ار ک همان کلمه « حهرام »
است .از آن جا ک تابو ر من ها و ویو متجلی استق بنهابراین مفههوم نهوعی تهدیهد و
من ب همراه ار  .اصطالح « ترس مقدس » ر بیشتر موار بیانگر همان معنی تابوست
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؛ چنان ک می انیم حرام نیز عالوه بر مفهوم « مقدس و محترم » معنی « پلید و نجهس
» را نیز میرساند و بر شی ء یا عملی اللت میکند ک باید از عمل به آن یها تهرک آن
پرهیز شو  ( .توسل پناهیق - 181 :1931فرویدق )92 - 93 :1921
واژۀ تابو از اصطالحات علم مر م شناسی است ک از زبهان اوهوام پولینزیهایی گرفته
شده است و نوعی ممنوعیت است ک هم شامل موضهوع مقهدس و ههم نجهس و ناپهاک
میشو  .شخصق شهی ءق مکهان و عمهل مهیتوانهد تهابو باشهد .تابوهها بها پشهت گرمهی
مجازاتهای مافوق هبیعی تقویت میشوند؛ ب عبارتی کسانی ک به وجهو بهاور ارنهد
اینگون میپندارند ک فر شکنندۀ تابوق خهو به خهو چهار مهر ق بیمهاری و سهایر
مصیبتها میشو  (.یعقوبیق) 115-111 :1981
ر زندگی بدویق تابو نقش گناهق حرام و مکروه ینی_ مذهبیق نبایهدهای اخالوهی و
نابهنجار وانون را ایفا میکند( .همان )115 :تابو اساسا ر من ها و ویو تجلی مهیکنهد.
ب عبارت یگر تابو ها نهیهایی بسیار کهن هستند ک ر ا وار گذشت ق از خارج تحمیل
شده اند و یا ممکن است ک بوسیلۀ نسل وبلی ب نسل بعد القاء شده باشند.
موضوع این نهی هاق اعمالی بو ه است ک میبایست میهل به اجهرای آن هها بسهیار
شدید بو ه باشد .بعدها و شاید هم ب حکم سنت ک اثر سلطۀ پدری یها سهلطۀ اجتمهاع
انتقال مییافت ق نهیهای مذکور ر نسلهای متوالی باوی مانده است.
« وونت »1میگوید :تابو عبارت از کهنترین مجموع ووانین غیر مهدون بشهر اسهت.
عموما بر آن عقیده اند ک « تابو » از خدایانق ودیم تر و مربوط ب ورۀ ما وبهل مهذهبی
است ( .فرویدق ) 91-91 :1921
بنابر این میتوان گفت ک اعتما ب تابو تقریبا ر تمام جهان عمومیت ار  .شهخص
رئیس گروه یا شیخ وبیل ق ما ام ک حائز ودرت و رهبهری اسهتق غالبها تابوسهت و افهرا
جماعت برای او آن چنان ووه و نیروی غیبی وائل هستند ک تصور میکننهد سهت ز ن
ب بدن یا جام یا افزار و اثاث او یا حتی فرش یا کف جهایی که وی بهر آن گهام نهها هق
خطرناک است و اگر کسی چنین گناهی مرتک شو جهان او ر معهرض خطهر اسهت و
باید با عملی خاصق آن را جبران و کفاره کند ( .بی ناسق ) 11 :1919

1-Wundt
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 -2-2تابو در مقیاس دینی ـ مذهبی

همان هور ک گفت شد تابو ر زندگی بدوی شامل تمام ممنوعیتهای زندگی اجتماعی
و فر ی استق زیرا چشم انداز آن ها ب زنهدگی فقهط از منظهر و وطه ودسهی و غیهر
ودسی است .ر حالی که ر زنهدگی غیهر بهدوی وطه هها متکثهر مهیشهوند و حتهی
وط های خنثی وجو ار ک ر آن باید و نباید از نظر مجازات با ههم فاصهل بسهیاری
ندارند.
از میان ممنوعیتهای فوقق ممنوعیتهای ینی_ مذهبی است که به تهابو نز یهک
می نماید زیرا ممنوعیت ر نظر پیروان هر و موضوع برجست و خطرنهاک بهو ه و بهرای
شکستن حریم آن ها مجازاتی مافوق هبیعی متصور است.
با توج ب این مقدمات اگر بخواهیم تابو را ب نیای غیر بدوی تعمیم ههیم ق تهابو
شامل حوزههای ممنوع ینی_ مذهبی است ک گهاهی از فهرط تقهدس ورو به آن هها
ممنوع استقگاهی هم ب لیل مر و و ناپاک بو ن نباید ب آن ها نز یک شد.
تابوشکنی میتواند مجازاتی مافوق هبیعیق اجتماعی و حتی فر ی اشهت باشهد که
ب صورت وزخق هر اجتماعی و عذاب وجدان روی مینمایهد (.یعقهوبیق- 115 :1981
) 119
تابو ( هنجار و ناهنجار )  :سخن یا کاری ک ب الیلهی مهذهبی و اخالوهی یها عهر
اجتماعیق گفتن آن یا انجام ا ن آن موج تقدس شو .
 -2-0تعریف توتم ( هنجار ،ناهنجار  -مقدس ،نامقدس )

نخسین بار ر سال  1311انشمند انگلیسی النه 1ق « واژۀ تهوتم » را البته به شهکل
توتام 5بکار بر  .او این واژه را ک بر ورابت محارم اللت میکر ق از زبهان سهرخ پوسهتان
امریکا گرفت بو ق از آن جایی ک این واژه از بومیان وارۀ امریکا گرفت شده است معرفهی
توتیسم نیزق اول بار ر ارتباط با آن بومیان وارۀ امریکا ب میان آمد.
توتیسم تا حدو نیم ورن ب عنوان نما ی صرفا امریکایی به کهار مهیرفهت و حتهی
محققی چون رویل 9اعالم کر ق امریکا خاستگاه توتیسم است .تلفظ این واژه ر حقیقهت
1. J.lang
2. Totam
3. Reville
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« و ایم » است ک ب معنی نشان خانوا گی یا شعار و عالمت خهانوا ه اسهت( .توسهل
پناهیق ) 55 :1931
1
سههیدنی هارتلنههد ر گفتههاری کوتههاه ر ایههن زمینهه مههینویسههد :واژه تههوتم از
ریشۀ  ottomanبر آمده استق ک ر گویشهای اجیبوا و زبان هم ریش آن آلگونکیان ب
معنای خویشاوندی برا ر خواهری او ( آن مر ) است .سهتاک سهتوری آن  otcکه به
معنای خویشاوندی هم خون میان برا ران و خواهران زاهدانی مهیباشهد ؛ یها گروههی از
کسانی ک ب هور ما رزا ی یا فرزند خوانهدگی بهرا ران و خهواهرانی یکهدیگر شهناخت
شده اند و نمی توانند ب همسری هم ر آیندق هیچ گاه ب تنهایی بکهار نمهی رو  .بهرای
نخستین بار این واژه را جی الن ب فرم  totamب زبان انگلیسهی آور ( .ریهد1ق :1981
) 13
 -2-3توتم در اصطالح

توتم حیوانی مأکول و بی آزار یا جانوری خطرناک و مخو اسهت که بها مجمهوع افهرا
گروهق رابط ای خاص ار  .ر موار نا ری یک رستنیق یکی از نیروهای هبیعت ( آبق
باران) و شی ء نیز توتم ورار میگیر  ( .توسل پناهیق )59 :1931
توتم یا « چیز مقدس » حیوان یا گیاهی اسهت که مههمتهرین ویژگهی آن حیثیهت
نما ین آن برای گروهی اجتماعی میباشدق ک با احترام به آن نگریسهت مهیشهو و بها
شعائر گوناگون احاه گریده است.
« ورکیم » 5پس از بیان مقدمۀ مذکور ین را این گونه تعریهف مهیکنهد :تهوتم و
اموری ک ب گون ای وابست ب توتم میباشد مقدس و جنب های عا ی هستی نامقهدس
میباشد .توتم ب عنوان چیز مقدس واجد صفات الهی است ک آن را از حیوانات یگر ک
میتوان شکار کر یا حیوانات یگری ک میتوان گر آوری یا مصر نمو ق کهامال جهدا
میکند ( .یعقوبیق ) 5 :1983
توتم اصطالحی است ک از زبان وبیل ای سهرخ پوسهتان امریکهایی شهمالی به نهام
« الگونکیان » گرفت شده است .ک ر زبان ایشان ب معنهای چیهزی مقهدس و محتهرم
بکار میرو ک رابط ی نز یک و خاصی بین خو و آن وائل هستند.
1. Sidney Hartland
2. Durkheim
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ر اصطالح جامع شناسی توتم پرستی عبارت اسهت از ایمهان و احتهرام خاصهی به
بعضی از حیوانات و نباتاتق بطوری ک از نسل آن حیوان هستند .وبیله ههایی که بهرای
خو توتم خاصی ارند برای آن ک ب مر م یگر وبایل و بیگانگان ارا ت و احترام خو
را ب حیوان خاصی نشان هند مجسم یا تصویر آن را بر یرکی بلند ر مهدخل وبیله
خو نص میکنند ک ب اصطالح علمی آن را کل تهوتم مهیگوینهد( .مشهکورق :1911
 – 59-55توسل پناهیق )52 :1931
 -2-3توتم پرستی

ر واو توتم یک رشت اعمال عمومی است ک جنبۀ مذهبی یها سهحری نهدار لکهنق از
هبیعت هر و مذه و سحر وسمتی ر آن موجو است .بهرای بشهر اولهی ایهن وضهی
امری هبیعی بو ه است ک نسبت ب حیوانات اهرا خو یهدۀ نز یکهی و ورابهت نظهر
کندق زیرا مشاهده میکند ک آن هها ر همه چیهز به او مشهابهت ارنهدق ر حرکهاتق
سکناتق جل غذاق فرار یا جن و نزاعق اعمالی شبی ب کارهای خو او انجام می هند و
با او ابدا مباینت و تناوضی ندارند؛ ازاین رو بالطب تصور میکنهد که او بها بعضهی از آن
حیوانات پیرامون وی از یک رشت و اصل انشعاب یافت انهدق یها آن که یکهی از نیاکهان
ودیم آن ها ب صورت همان جانور بو ه اسهت و یهک جهد مشهترک اشهت انهد .همهین
احساس نز یکی و مؤالفت با سایر اشیاء حتهی موجهو ات بهی جهانق جهوهر عقیهده به
توتمیزم است ک آن را رمز و عالمت محترم یا گار از جد اعالی تیرۀ خهو مهی اننهد و
نسبت ب آن صفات اجتماعی خاصی وائلند ( .بی ناسق )51- 51 :1919
 -2-6توتمیسم

هریق ای مذهبی_ اجتماعی است .از یدگاه مذهبی عبارت است از روابهط محترمانه و
توج متقابل بین انسان و توتم او .از یدگاه اجتمهاعی عبهارت اسهت از تکهالیف متقابهل
موجو بین اعضای یک وبیل نسبت ب وبیل یگر.
ب عقیدهی ماکس مولر 1توتم عبارت است از :
 -1نشان هایف
 -5نام هایف
1. Max Muller
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 -9نام نیای هایف
 -3نام شیای ک هایف مقدس میشمارند( توسل پناهیق )31- 92 :1931
 -2-7فرق بین تابو و توتم ( هنجار و ناهنجار  -مقدس و نامقدس )

توتم چیزی یا شی ای است ک نز اووام یا افرا خاصی وابل احترام و تقهدس باشهدق به
گون ایی ک این احترام و تقدیس منجر ب این شو ک انجام ا ن و ندا ن آن ممنوع و
ناپسند باشد و ب عبارت یگر توتم ر واو بیشهتر به اوهوام بهدوی و وابسهتگان آن هها
مربوط می شو  .اما تابو از آن مرحل عبور کر ه و اکنون ر تمام هبقهات جوامه بشهری
حضور و بروز ار و عبارت است از خط ورمزهایی ک هر هبق ای از هبقات جامع باید
ب آن خط ورمز ها توج اشت باشد .مثال ر بین هبق سیاسهت مهوار ی تهابو و خهط
ورمز محسوب میشو ق برای مثال شخص اول مملکت تابو محسوب میشو و نمی تهوان
اعمالق رفتار و گفتار او را ب راحتی نقد و بررسی کر .
هم چنین است ر عر اجتماعی ک ر جوام مختلهف برخهی رفتارهها و گفتارهها
تابو و خط ورمز هستند.
 -2-8اصطالحات مربوط به توتم و تابو
الف  -اعتقاد به مانا:

مانا یک نیروی روحانی غیبی است ک اعتما ب آن ر نز اووام بهدوی عمومیهت ار ق
ولی ر هر ناحی و اولیمق رسومق آ اب و واکنشهای خاصی نسبت ب آن معمول اسهت و
ارای این خاصیت است ک میتوان آن را از اشیاء جامد ب افرا جاندار منتقهل سهاختق
یا از یک شخصی ب شخصی یگری سرایت ا ق بهاالخره از اشهخاص جانهدار به اشهیاء
جامد بازگر اند ( .بی ناسق 18 / 13 :1919و )55
ب  -آنیمیسم :

این اصطالح از واژۀ التینی « انیما » ب معنای جان و روان گرفته شهده اسهت .بنهابراین
آنیمیسم عبارت است از اعتقها به آن که مظهاهر هبیعهت صهاح ارواح و جهانههای
مسهتقلی هسهتندق و نیهز معتقدنهد که ههر چیهز و ههر جسهم ارای روح و جهانی اسهت.
جامع های ابتداییق رخت هاق کوه هاق سن هاق ریاها و رو هها را ارای شخصهیت و روح
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مههیشههناختند و ر راضههی سههاختن روح آن ههها بهها ا ن وربههانی و ا ای مراسههمی اوههدام
میکر ند( .بی ناسق  – 13 :1919مشکورق  -51 :1911توسل پناهیق )21 :1931
ج  -سِِحر :

ر این مور ابتدا س اسلوب یا س موضوع را ک بدویان آن را وسیل ی تسخیر یها غلبه
برووه و نیروی غیبی می انندق شرح ا ه میشو :
نخستق عقیده ب فتیش 1یعنی استفا ه و استمدا از ووۀ مخفی و مستور ر اشهیا
بی جان .ب عبارت یگرق نسبت ب اشیائی خاصق احترام و تقدیس وائل میشهوند و آن هها
را از آن جهت فتیشهای هبیعی میگویند ک ارای شکل و صورتی خاص هستند.
دومین شیوه ی سحر ک از آن شمنیزم تعبیر میکنندق عبهارت از تصهر ر وهوای
روحی و غیبی جهان است .ر این روش یک نفر شمن ک خهو ارای ایهن چنهین وهوۀ
غیبی است ر بدن انسان یگر تأثیر میکندق یعنی روحی معین را از بدن او خارج یا به
جسم او اخل میکند.
سومین روش «سحر عوامان » است ک منحصرا ب ست کاهن یا ساحر نیستق بلک
نز تمام افرا وبیل یا گروه معمول است ک ب کمک صاحبان ارواح غیبهی و فتهیش یها
شمن ها یا بدون آن ها ولی همواره با ترتیباتی معین ب وسایلی بسیار سها ه و ابتهداییق
ب خیال خو ق سعی میکنند از مضرات و شهرور ارواح مهوذی جلهوگیری کننهد یها ارواح
مفید را ب نف خهو به کهار وا ارنهد (.بهی نهاسق  – 11-11- 12 -2 :1919مشهکورق
 - 95-19 :1911توسل پناهیق ) 89- 82- 81 – 119 :1931
سر چشمۀ تابو را نیروی جا ویی مخصوصی می انند ک با اشخاص یها ارواح مهالزم
است و میتواند ر تمام جهت ها با واسطۀ اشیاء بی روح پراکنده شو .
می توان اشخاص یا چیزهایی را ک تابو هستند ب اشیائی تشبی کر که به آن هها
بار الکتریکی ا ه شده استق اشیاء مذکور کانون یک نیروی مخوفند که ر اثهر تمهاس
منتقل میشو ( .فرویدق )95-91 :1921
د  -فیتیشیسم:

از آن جا ک انسانهای ابتدایی جا و اندیش و جا و کارندق ب جان گراییق تهوتمگرایهی و
1. Fetishism
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نیز بت وارهگرایی کشانده میشوند .بت واره یا فیتیش ترجمۀ واژۀ پرتغالی و ر اصل به
معنای هلسم است و ر اصطالح ب معنای اعتقا ب تقهدیس بعضهی از اشهیای هبیعهی
است .آن ها معتقد بو ند ک این اشیاء میتوانند منشأ خیر و خوبی یا مصدر شر و بهدی
باشند .هم چنین آن ها را ارای ووۀ برکتبخشی می انسهتند ( .توسهل پنهاهیق :1931
) 119
هـ  -آداب تصفیه و تطهیر:

ر نز این امتهای بدوی اگر کسیق بر خال واعدهق رسم تابو را بکشندق آلو ه و نجهس
شمر ه میشو  .تولدق مر ق ریختن خونق آالیش ب خون و تماس با اشخاص تابوق همه
نجاست و پلیدی است و مستلزم حدوث یک وض غیر هبیعی خواهد شد .بنابراینق بایهد
عملیاتی انجام ا تا آن روان پلید از آن شخص یا آن مکان به خهارج رانهده شهو و آن
عمل ک تطهیر اش نام نها ه اندق رنز اووام و ملل بدوی ب رسوم و آ اب مختلف انجام
میگیر ( .بی ناسق ) 18 :1919
ب عنوان مثال  :از آن جا ک ورو بیگانگان ب یک منطق ق تابو ( هنجارق نا هنجهار)
محسوب میشو ق اعمال و تشریفاتی برای تطهیر و ضد عفونی غریب ها صورت میگیهر
؛ اعمالی چون و کر ن اسپندق نثار هدایا و غذاق روشن کر ن آتهش و وربهانی ( .توسهل
پناهیق ) 183- 182 :1931
این کالم ک از هاپکینز منقول است وولی است رست ک میگوید « :آ مهی زا ههر
چ ر زیر زمین می پندار ق و هر چ را بهین زمهین و آسهمان وهرار ار ق و ههر چه ر
آسمانها وجو ار پرستش میکند از جمل گیاه پرستیق پرسهتش آبق پرسهتش خهاک
و ...غیره را میتوان نام بر » (.بی ناسق ) 13 :1919
و  -قربانی:

وربانی هاق خواه حیوانی و خواه انسانی و حتی گاهی ب صورت ایثهار نفهس و خو کشهیق
هم ب منظور آن بو ه ک انسان ووای عظیم ما فوق بشر را رام و برای انجام حوایج خو
آما ه ساز .
ز  -احترام اموات یا پرستش اجداد:

عبارت است از اعتقا ب این ک روح ب مجر جدا شدن از بدن انسهان به بهدن انسهانی
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یگر یا حیوان یا گیاه و یا جما وار میشو و اگر آ می نیکوکار باشد ب جسم شهخص
بزرگتر و پاک تری مانند پا شاهان و مر مانی روحانی ر میآید و اگر بدکار باشد روح او
ر جسم اشخاص پست تهر از خهو یها ر جسهد حیوانهات و نهدرتا ر جمها ات حلهول
میکند ( .مشکورق  - 91 :1911توسل پناهیق ) 81 :1931
 -2-3اصول و موارد تابو و توتم ( هنجار ،ناهنجار )

توتیسم بر سه اصل مبتنی است:
 -1توتم جد اعالی وبیل است.
 -5توتیسم بر پای ی محدویت جنسی استوار است.
 -9کشتنق خور ن یا آرزوی توتم ( جز ر ایام مجاز ) تابو شمر ه میشو  ( .توسل پنهاهیق
1ق
 – 189-31-33 :1931یعقوبیق  - 9- 5 :1983فرویهدق 135 :1921ق  - 31ریهد
 - 23 – 11- 35 : 1981رید5ق 351 : 1919ق )23
خصیصۀ معمایی توتم ر این واوعیهت نهفته اسهت که تهوتم به صهورت مجموعهۀ
ناهماهنگی از پدیدههای متناوض و نامربوط جلوه میکند .هم چنین یهک تهوتم جنسهی
وجو ار ک معر هر یک از جنس ها و هم معر یک توتم منفر است .مهالال تهوتمق
تابوستق ن تنها هم چیزهای توتمق تابو ب شمار میرو بلک اصطالح توتم خو ش به
معنای تابوست( .رید5ق ) 15 – 19 :1919
توتم هم ر نسل پدری و هم ر نسل ما ری ب ارث انتقهال مهییابهد .البته هریقهۀ
انتقال ر نسل ما ری ر هم جا ابتدایی تهر اسهت.از ایهن رو ر جوامه ابتهدایی مها ر
ساالری مقدم بر پدر ساالری است .ما ر ساالری یکهی از ویژگهیههای توتمیسهم اسهت.
همچون خالکوبی و برون همسریق نام گروههای توتم گرا مستقیم و یها غیهر مسهتقیم از
نام توتم گرفت شده است .خواهر و برا ر محسوب شدن زنان و مر ان پیرو یهک تهوتم و
مکلف بو ن پیروان یک توتم ب حمایت از یکدیگر از لوازم و ویو توتمی است .از این رو
پیوندهای توتمی از پیوندهای خانوا گی استوارتر است .افرا هر کالن ب اوتضهای پیونهد
توتمی مشترکق از از واج با یکدیگر محروم میشوند و تخطهی از آن منجهر به مجهازات
فر ب وسیلۀ تمام افرا وبیل میشو  .این مجازات برای رفه خطهری اسهت که تمهام
جامع را تهدید میکند (.توسل پناهیق )53-51-32-31-19 :1931
توتم جد اعالی وبیل ب شمار میرو و افرا اصوال ب نام توتم خو نامیده و شناخت
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میشوند .آن ها توتم را هم چون یکی از افرا وبیل محترم مهیشهمارند .ههر کهاری که
باعث ناخشنو ی توتم شو تابو ب حساب میآیدق حتهی گهاهی تمهاس گهرفتن یها نگهاه
کر ن ب توتم یا بر آور ن نامش از محرمات است ( .همهانق  / 32-33فرویهدق :1921
) 135
تابوی حیوانات ک مخصوصا شامل من کشتن و خور ن آن هاستق هسهت و محهور
اصلی توتمیسم را تشکیل می هد .تابوی انسهان هها ارای خصوصهیاتی کهامال متفهاوت
است .ب این ترتی ک افرا جوان ب هنگام اعالم رسمی بلوغق و زنان به هنگهام عها ت
ماهان و ر ورۀ متعاو وض حملق تابو شمر ه میشوند؛ هم چنین نوزا انق بیماران و
مخصوصا مر گان عالوه بر این هاق اشیایی ک مور استفا ه ائمی یک فر اسهت البسه
ابزارق ا وات و سالحهای او ب هور ائم برای اشخاص یگر تابو هستند .اسم جدیدی که
بر یک پسر هنگام پذیرفت شدن ب مرحل بلوغ مهیگذارنهدق ر اسهترالیا ملهک هلهق او
محسوب میشو ق بدین علت اسم مذکور باید پنهان بماند.
تابوهای گروه سوم یعنی آنهایی ک مربهوط به رختهانق گیاههانق خانه ق و امهاکن
هستند از تنوع بیشتری برخور ارند و بنظر چنان میآید ک فقط بهر یهک اصهل مبتنهی
هستند :هر چیز ک بدلیل و علتیق ترس و اضطراب بدل میافکند ( تابو ) است (.همهانق
 / )91- 11توسل پناهیق ) 88 – 911 :1931
کسی ک تابو را با ست ز ن ب چیزی ک تابو است نقض کند .خهو ش ههم تهابو
میشو و هیچ کس نباید با او تماس بگیر  (.فرویدق  ) 35 :1921نقض یک تابو موجه
کیفری است ک اغل یک بیماری شدید یا مر است و فقط کسهی که مرتکه نقهض
شده استق ر معرض تهدید این مکافات ورار میگیهر ( .همهان - 111 :توسهل پنهاهیق
 - 181- 182 :1931مشکورق ) 55 – 51 :1911
بکار بر ن تصویر توتم ب عنوان عالمت مشخص ر میان بسهیاری از وبایهل مرسهوم
است .از جمل نقش تصویر توتم بر سالح ها و بدن ( به صهورت خهالکوبی )ق نشهان ههاق
نما ها و تابلوها از الزامات حتمی گروه توتمی است.
توتم ها معموال موضوع مراسم پر شور و تشریفات و آئینهای خاصی ورار مهیگیرنهد.
این آئین ها معموال کیفیت ارتباط افرا با جامع را از یک سو و با توتمق ک خهو مظههر
جامع است از سوی یگر تنظیم و تعیین میکننهد( توسهل پنهاهیق  ) 32 :1931بطهور
کلی تابو ها س امر اساسی ر بر ارند :اول .شناسایی پهاکی یها ناپهاکی یهک چیهز؛ وم.
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حرمت و ممنوعیتی ک ر آن چیز وجو
( مشکورق )55- 51 :1911

ار ؛ سوم .کیفر عدم مراعهات ایهن ممنوعیهت

 -2-13موارد تابویی:

عد تابوها نز مر م بدوی از حد شمارش بیرون است ک عبارتند از:
شاهانق روسای وبیل سهربازانق پهیش و پهس از نبهر شهکارچیان و مهاهیگیران .ر
بسیاری از هوایف وحشی جسد میتق هفل نوزا ق ختر یا پسر ر موسم بلهوغ و هنگهام
تشریفات آنق ما ر هفل شیرخوارق اسلح و تیر یا وطعات آهن یا خون بدن یا کپسول یها
موی چیده یا ناخن بریدهق بعضی غذاها یا آب هانق گروه هاق عقدههای مخصوص حلقه
انگشتر و نگین (.توسل پناهیق ) 182 -181 :1931
 -1تابوی پیکر مرده:

بزر ترین گناه از نظر شنی بو ن ک هم پای تهوهین به مقدسهات شهمر ه مهیشهو ق
خطاب کر ن فر فوت شده با صدای بلنهد اسهت و انگیهزۀ اصهلی اجتنهاب از ایهن امهرق
وحشت از ناراحت کر ن روح متوفی و تحریک حس انتقام گیری اوست.
یکی یگر از وظایف تابوی مر گانق عدم استفا ه از وسایل شخصی مر ه اسهتق چهرا
ک استفا ه از آن ها موج جذب ووۀ سیال مضر او میشو  .سه روز اول پهس از مهر
شخصیق نمی توان ر خان اش گوشت پخت و شراب خهور ق ایهن کهار گنهاه به شهمار
میرو ق چرا ک آن خان ناپاک است .آ اب و رسوم تابویی ک بعلت تماس بدنی با مهر ه
تحمیل میشو ر سراسر « پلی نزی و مالنزی » و یک وسمت از افریقها یکسهان اسهت.
مهمترین این رسومق من ست ز ن ب خوراکی و خورانده شدن غذا توسط سهایرین به
فر محکومی است ک ر وض اضطراری ورار ار  (.فرویدق )21 :1921
بر زبان آور ن بعضی کلمات و اسامی اشیای مختلفق گام نهها ن ر بعضهی امهاکن و
انجام برخی کارهاق هنجار ( تهابو ) به حسهاب مهیآیهد و ارواح مر گهان هنجهار ( تهابو)
هستند .ب زبان آور ن نام مر هق باعث بروراری تماس با او میشو ق بنابراین هنجار (تابو)
است .فر ر اثرتماس با مر ه آلو ه میشو و اگر به شخصهی یها چیهزی سهت بزنهدق
نجسش میکند .این تابوق آ اب و رسومی ب وجو آور ه است ک زیر بنای احکامی چون
هل آرامشق ویو ق استغفار و تطهیر است.
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این احکام بر و عامل اساسی مبتنی اند :الف ) ترس از روح مر ه ب ) بسهط تهابوی
مر ه ب هر چیزی ک با آن تماس اشت است.
ر بخش هایی از کشور آلمان مر م معتقدند راه عبور زندگان و مر گانق نبایهد یکهی
باشدق بنابر این مر ه را نباید از ر معمهول خانه بیهرون برنهد ( .توسهل پنهاهیق :1931
593ق 531ق181ق ) 182ر« تونگا » هول مدت و شدت حرمتق برحس وهدرت تهابوی
مالزم مر ه و نیز ودرت تابوی مخصوص فر ی که بها میهت تمهاس اشهت اسهت فهرق
میکند .کسی ک ب جسد یک سر کر ه ست میزندق برای مدت ه ماه نجس میشو ق
ولی اگر خو از سر کر گان باشد فقط ب مدت س یا چهار یا پنج ماه ب نسهبت مقهام و
مرتبت میت نجس خواهد شد .اگر موضوع مربوط ب جسهد یهک پیشهوای بهزر واجهد
صفت الوهیت باشدق مدت تابو حتی برای برجست ترین سرکر گانق ه ماه خواهد بو .
بدویان اعتقا راسخ ارند ک متخلفین از این تابوها چار بیماری و مر خواهند شهد.
ر میان ووم« سوسراپ » ر کلمبیای انگلیس ( کانا ا ) زنان و مر ان بیوهق ر ههول مهدت
عزا باید ر عزلت ب سر برند و راین مدت نباید با ست خو سر یا بدن خهویش را لمهس
کنندق تمام ظروفی ک ب کار میبرند برای یگران غیر وابل استفا ه میشو  .ههیچ یهک از
شکارچیان ب کلب ای ک مسکن یکی از چنین کسان باشد نز یک نمی شو ق زیرا این کهار
موج تیره بختی وی خواهد شد (.فرویدق 12 :1921ق )11
 2ـ زائو نمایی « ساختن » پدر:

ویژگی کانونی زائو نماییق تقلید مر از زن ر بستر زایمان است .از ایهن رو ایهن آئهین را
گاهی « زایمان مر ان » نامیده اند .با مر مانند یک بیمار و ناتوان برخهور مهیشهو و
ست خوش تابوهای سخت گیران و آئین پرهیز میشو  .نبایهد ر کارههای خطرنهاک و
سختی مانند شکار افکنی رگیر شو و نباید ب هیچ جن افزاری ست بزندق ب ویژه او
را از خور ن گوشت باز می ارند .او وره ای از یک روزۀ کامل را از سر میگذارند و رفته
رفت با سوپ آبکی ق جوی پخت شده ر شهیر یها آب پهوره ای که بیشهتر به نهوزا ان
می هندق روزه خو را میشکند .زنان سالخور ه ب پرستاری او میپر ازنهد و نیازههای او
را برآور ه میسازند و او را میپایند تابوهای خو را به جها آور و به بهبهو ی او یهاری
میرسانند .ر میان بومیان یوکا ر هول این وره او ب هیچ روی نباید چیهز سهنگینی را
بر ار یا بلند کندق یا ب تبرق کار و هر ابزار تیز یگری ست بزند .ب باور آن هها اگهر او
این کارها را بکند ب بچ گزند خواهد رسید ( .رید9ق 31 : 1931ق ) 35
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 0ـ تابوی خوراکی :بازماندهی آدم خوار

ب گفت ی ویلیام گرام سامنر « بیزاری سخت ما از آ م خواری یک تابوی خوراکی اسهتق
شاید سختترین تابویی باشد ک ب ما ب ارث رسهیده اسهت » بها ایهن همه گذشهت از
گوشت انسانق مر م ر بخشهای گوناگون جهان از خور ن گوشت بسیاری از جهانورانق
پرندگان و ماهیان خو اری میکنند و از آن بیزارند .ست کهم برخهی از ایهن هها بایهد
بازمانده های تابوی توتمیک باستانی باشدق از جمل  :یک فنیقی بها یهک مصهری وسهت
اشت گوشت انسان بخور تا گوشت گاو .یک یهو ی گوشت خوک نمی خهور  .بومیهان
بوناب مار ماهی را ک با هراس فراوان آن را ر ست میگیرندق نمهی خورنهد( .همهان :
)83
تابوهای یگر مانند تابوی زنا و تابوی خونریزی ماهان و زایمان نیز ر وبائهل بهدوی
بو ه است.
 - 2-11مالک تشخیص تابو و توتم ( هنجار ،ناهنجار – مقدس ،نامقدس )

مقدسات رهیفی گستر ه از خداوند شروع میشو و ب اشیاق زمان هاق مکان ها و اعمال
ختم میگر .تقدس مسری استق ب این معنا ک یک شیء مقدس مهیتوانهد به سهب
مجاورت و نز یکی با شیء یگر آن را نیز مقدس کند .مقدس اصیل از هر گونه عیه و
نقص مبرا است و ارای ههارت و نزاهت مطلق است .مقدسات تبعی ب نسبت پیوندشان
با مقدس اصیل و ر نتیج ب نسبت پاکی شان مقدس شمر ه میشوند .مقدس ر معنا
ر مقابل نامقدسق پلید و ناپاک ورار ار .
از نظر « ورکیم »ق مقدس چیزی است ک توسهط سلسهل احکهام تحهریم کننهدهق
حفظ و مجزا شده باشد و چیزی غیر مقدس است که ایهن احکهام ر مهور آن اعمهال
نمی شو و آن را از امر مقدس جدا نگ می ار .
ر مناب ینیق امر مقدس ب ههارت و پاکی تعریف شده است «:التقدیس :التطهیهر
االلهی المذکور فی وول تعالی « و یطهرکم تطهیرا » ون التظهیر الذی هو ازال النجاس
المحسوس » .جدا نگ اشتن ناپاکی ظاهری همچون نجاسات(خو ق بولق مهدفوعق سه و
خوک ) از حیطۀ امور مقدساتق احتماال ب لیل هههارت معنهوی و ظهاهری امهور مقهدس
است .بر این اساس اگر بخواهیم از مقدس تعریفهی مهاهوی ارائه ههیم ( نه تعریهف به
ویژگی هاق آن چنان ک ورکیم انجام ا ه است) باید بگوییم :مقدس آن چیزی اسهت که

/ 33

و فصلنامۀ تخصصی زبان و ا بیات فارسی

از منظر مر مق ر باهن و ظاهر خو ق از هر گون ناپاکیق عی و نقص ب ور میباشد.
امور مقدس متعد است مانند :مکان مقدسق زمهان مقهدسق اشهیاء مقهدسق اعمهال
مقدس .اشیایی ک ر رون مکان مقدس عبا ت میشوند ب لحاظ تعلق آن ها ب مکهان
مقدس میشوند .ب عنوان مثال :اشیای متعلق ب مسهاجدق معابهد و بتکهده هها مقهدسق
تقدیس مییابد و واعدۀ تعمیم تقدس شامل آن ها میگر :
اشیایی هم چون منبرق مهر نمازق پر ۀ کعب ق سهجا هق آب غسهل تعمیهدق آب وضهوی
اولیای ینق وسایل و لباسهای متعلق ب اولیای ین ک ر مشاهد مشهرف و مهوزه هها
نگ اری میشو ق سن و ر و ساز و نقاره و وسایل خدام ( ک برای نظم بخشهیدن به
ایاب و ذهاب زائران از آن استفا ه میکنند ) ر مشاهد مشرف از جمله اشهیای مقهدس
است.
نوشت های مقدس شامل آثار مکتوب انبیاءق زها ق مقدسان و اوصیای آنها مهیشهو :
انجیل و تهورات به عنهوان کته مقهدس مسهیحیان و یهو یهانق وهرآن کتهاب مقهدس
مسلمانان و اوستا کتاب مقدس زرتشتیان میباشد (.همان 19 :و15و 1و  1و )2
نز کیمیاگران ورون وسطیق چکش ابزاری مقدس و متبرک ب شهمار مهیرو چهون
اله ی آتش ر آن سهکنی گزیهده اسهت ( .توسهل پنهاهیق  111 :1931و  ) 111نقهش
پرچم بعضی از کشورها چون نقش « عقاب » ر آلمان و « فیل » ر تایلند و «شیر» ر
سیالن و یا « رخت سدر » ر لبنانق اللهت بهر تهوتم پرسهتی وهدیم ایهن اوهوام ار .
( مشکورق  )53 :1911حیوانات حرامق جانوران مقدسی بو ه اند ک برای خدایانی وربانی
می شده اند (وربانی کر ن عملی مقدس است )؛ این حیوانات حرمت و تقدس خهو را از
ذات آن ها اشت اند .گرز گهاو سهر که ر اسهاهیر هنهد و ایرانهی سهالح ویهژه ایهز ان
اژ هاکش و نما آیینی تندر و آذرخش استق تیر آرش شهیوا و ابزارههای جهم ر اوسهتا
( بخش وندیدا ) را نیز میتوان ر شمار سالحهای سهحرآمیز به شهمار آور ق تیهر گهز
رستم؛ تیری ک ب آتهش راسهت شهده و ر آب زر پهرور ه شهده نیهز نمونه ای از ایهن
رزم افزارهای جا ویی است.
ر شاهنام :
 رخت گزق رختی مقدس است و چون بقی مقدسات جنبۀ آئینی ار . چهرۀ سیاوش ر شاهنام آن چنان مقدس و پیامبرگون است ک حتی پس از مرنیز ب خواب پیران میآید و او را از زا ه شدن کیخسرو میآگاهند.
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 کیخسرو نیز ر شاهنام چهرۀ یگر از شاه موبد اسهت که نشهان پیهامبری ار ق اوپا شاهی عار است.
 جایگاه سیمرغ ولۀ البرز استق کهوه البهرز محهور و نمها مرکهز عهالم اسهت؛ مکهانیاساهیری و مقدسق سرچشمۀ آبهای عالمق سر حد نور و ظلمهت و جایگهاه خهدایان
است.
سیمرغ ( عقاب ) پرنده ای است ک ر گذشت ای ور نز اووام آریهاییق تهوتم بهو ه
است و رفت رفت ب جانوری مقدس تبدیل گشت و ر فرجهام تنهها نمها ی از وداسهتق
خوش یمنی و رخشندگی ب شمار میرو .
ووم  Ainoنیز عقاب و جغد را ایز بانوی نیک می انستند ک با ایجا صدای خهاص
خو ق بشهر را از حضهور شهیاهین و ارواح خبیهث آگهاه مهیکنهد؛ آن هها ایهن پرنهدگان
محبوبشهان را مههیپرسهتند (.توسههل پنههاهیق  913 :1931و 119و  113و 159و 153و
 191و  191و  553و) 911
-2-12تعمیم تقدس یا قاعده « انتقال قداست»

احتماال نز بیش تر اووام و ملت هاق امر مقدسی ک اصهالتا از وداسهت برخهور ار اسهتق
واحد میباشد و سایر امور مقدس ب لحاظ ارتباط و پیوندی ک با آن امر مقهدس ارنهدق
بهره ای از تقدس ب خو میگیرند و تقدس مییابنهد .ر وبایهل اسهترالیاییق که مهور
بحث ورکیم است هر توتم اول را « مقهدس اصهیل » و نهوع وم را « مقهدس تبعهی »
مینامند .تقریبا ر هر کلنیق اشیاق وطعات چوبی یا سن صا و صیقلی ک تصهویری از
توتمق از شمار چیزهای مقدس اند .بدین سانق ر جوام استرالیاییق جهانی از چیزههای
مقدس تشکیل میشو ک نخست گیاهان و حیوانات را ک خو شهان تهوتم انهدق سهپس
هم اشیایی را ک تصویر توتم ارندق ر بر میگیر .
میرچا الیا ه نیز از موضوع تعمیم تقدس با تعبیر مقدس یا میکند .میتوان گفت که
تاریخ ا یان از ابتداییترین تا توسع یافت ترین از شهمار بسهیاری مقهدس همسهری هها از
تجلیات واوعیتهای مقدس تشکیل یافت استق از مقدماتیتهرین مقهدس همسهری مهثالق
تجلی مقدس ر بعضی اشیاء معمولی یک سن یا یک رخت تا مقدس همسهری عهالی (
ک برای یک مسیحیق حلول خدا ر عیسی مسیح اسهت ) راه حهل پیونهد یگهری وجهو
ندار  .ر هر مور ق با همان عمل رمز آمیز تجلی چیزی از یک امر به کلهی متفهاوتق یهک
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واوعیتی ک ب جهان تعلق ندار ق ر اشیایی ک بخش کامل نیهای « نامقهدس » هبیعهی
هستندق رویاروی بو ه ایم .میرچا الیا ه ر جهای یگهریق ر همهین مهور مهیگویهد « :
انسان با فطری پذیرفتن این حقیقت راق ک مقهدس مهثال مهیتوانهد ر سهن یها رخهت
متجلی شو ق شوار مییابدق لیکن ب زو ی خواهیم ید آن چ پیچیهده اسهت احتهرام به
سن یا آئین برای رخت فی نفس نیست .رخت مقهدس یها سهن مقهدس به عنهوان
سن یا رخت مور پرستش واو نشده اندق تقدس مسری استق به ایهن معنها که یهک
شیء مقدس میتواند ب سب مجاورت و نز یکی با شی ء یگر آن را نیز مقدس کند».
ین اسالم نیز از این اصل پیروی میکند .تنها موجو مقدسی ک از اصالت برخور ار
است و وداست آن تبعی نیست « اهلل » تبارک و تعالی میباشد و سایر چیزهایی ک نز
مر م مور تقدس و احترام اند هر یک ب لحاظ نسبتی که بها خداونهد ارنهدق مقهدس
شمر ه میشوند .بنابراینق اگر ب عنوان مثالق گفت میشو  « :شیخ مقدس ار بیلی » یها
گفت میشو  « :مرحوم ومی مر مقدسی است »ق ب لیل انهس و الفتهی اسهت که بها
خداوند اشت اند .ورآن مجید و احا یث پیامبران و ائم (ع) نیز ب لیهل ایهن که کهالم
خداوند و انبیا (ع) و اولیای او بو ه اندق تقدس ارند.
نسبیت ر تقدسق ر تمام مقدسات تبعی است؛ زمان و مکهان و اشهیایی که مهور
احترام اند ذاتا مقدس و محترم نبو ه اندق بلک ب لیل اشتمال آنها بر ووایعی است که
ب خداوند مربوط میشوند .خانۀ خدا مقدسترین مکان نهز مسهلمانان اسهتق امها ایهن
تقدس ب لیل انتساب کعب ب خداوند و بعثت الهی پیامبر اکرم (ص) است .از این جاق ب
یک اصل اساسی میرسیم و آن این ک مقدسات ینی ست کم ر ین اسالم وداسهت
مطلق ندارند .شاید بر همین اساس است ک مسجد ب عنوان یهک مکهان مقهدس مهور
احترام تمام مسلمانان است و تابوها و ممنوعیهتههایی از ناحیهۀ متهدینان ر مهور آن
جاری میگر  .اما اگر همین مسجد ب ضرورت شرعیق رها یها فهرش ههایش فروخته
شو ق ر صورتی ک فهم عام آن را بدون ارتباط با وضعیت وبلی مالحظ کندق میتوانهد
آن ها را برای منزل شخصهی و یها خانه اش مهور اسهتفا ه وهرار ههدق بهدون آن که
ممنوعیتهای وبلی مور توج ورار گیر  .ر میهان انسهان ههاق شخصهی مقهدس تهر از
پیامبر اکرم (ص) وجو ندار ق اما خداوند ربارۀ او میفرماید « :اگر محمد ب روغ بهر مها
سخنانی میبستق ما او را ب وهر و انتقام میگرفتیم و ر و تینش را وط میکهر یم »
( الحاو )32 :
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با وجو اینق اگر ر جامع ق تقدس ب افرا یا سازمان اجتماعی منتقل گر ق هال ای
از وداستق احترام و تکریم گر اگر شخص مقدس را فرا مهیگیهر و ر مهوار ی اجهازه
نز یک شدن ب حریم مقدس و نقد اندیش و عمل او را از افرا جامع سل میکند .نقد
اندیش و عمل شخص مقدسق گذشتن از خط ورمز و شکستن حرمت و وداست او تلقهی
میگر و واکنشهای مختلفی ب همراه خواهد اشت؛ چرا ک اساسها فهر یها سهازمان
اجتماعی مقدس با عنصر وداسهت خهویشق عنهان تفکهر و عقالنیهت را از جامعه سهل
می کند و پیروان نیز با اعتقا ب وداست او ن تنها خو اجازه ورو به حهریم مقهدس را
ندارندق بلک نقد یگران را نیهز به بهانهۀ اهانهت و حرمهتشهکنی به مقدسهات تهوبیخ
مینمایند .ب هر حالق اعتقا ب وداست اگهر بها عنصهر فکهر و عقالنیهت همهراه نباشهدق
می تواند تقلید کورکوران از یک هر و یا سو جویی فر مقدس را از ههر یگهرق به
همراه اشت باشد.
امور ودسی ارای حریم هستند و از هر گون اهانت یا حتی ارزیابی فراتهر مهیرونهد.
بدین گون ق تقاضا برای مقدس شدن ناشی از پیدا کهر ن شهأن و مقهامی واال که از ههر
گون اوری و خر ه گیری فراتر میرو  .افرا ق اشیاء و امور مقدس از همین جههت ارای
احکامی هستند ( مثل  :احکام مربوط ب اولیای ینق معابدق معابر و مراکز ینهیق متهون
مقدس و ) ...ودسی کر ن امور یعنی فراتر بر ن آن هها از فههم ایهن جههانی و ارزیهابی
انسانق فراتر بو ن امور مقدس از اهانت و ارزیابی از نقط نظر اجتماعیق ر تمهام جوامه
کم و بیش یافت میشو ق اما با مراجع ب متون ینی ب خصوص ین اسالمق به سهت
میآید ک باید میان و امر تفکیک وائل شد .1 :ارزیابی؛  .5اهانت.
اسالم ب شدت بر تعقلق تهدبرق تحهدی تأکیهد مهیکنهد ر حهالی که بها تهوهین
کنندگان ب پیامبر اسالم (ص)ق ائم (ع) و بطورکلی مقدسهات ینهی به شهدت برخهور
میکند و آن چ موج بر آشفتگی مؤمنان و جریح ار شدن احساست آنان میشهو ق
عمدتا همین اهانت ب مقدسات است ن ارزیابی منصفان (.یعقوبیق1 :1983و )2
 -0یافتههای پژوهش
ر این بخش ب نمون هایی از تابو و توتم ر منطق الطیر با استنا ب آثار ابهن سهیناق
وشیریق ابن عربی و مکی میپر ازیم.
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هنجار اول ،وجوب وجود مراد بر مربد:
پیر بایدق راه را تنها مرو
پیر ما البد راه آمد

ترا

چون تهو هرگهز راه نشناسهی ز
کوتههاه
چهههههههههههههههههههههههههههه
ن ترا چشمسهت و نه ره

از سر عمیا
ر هم

رین

ریا مرو

کارها پناه آمد ترا

بی عصا کش کی توانی بر راه
پیر ر راهت والوز ره اسهت

اسههههههههههههههههههههههههههههت
خواج ابوالقاسم وشیری ر رسال خو ر باب « الوصی للمریهد » مهیگویهد « :ثهم
یج علی المرید ان یتأ ب بشیخ فأن لم یکن ل استاذ الیفلح ابدأ .هذا ابو یزیهد یقهول :
من لم یکن ل استاذ فإمام الشیطان و سمعت االستاذ ابا علی الدواق یقهول  :الشهجره اذا
نبتت بنفسها من غیر غارس فأنها تورق و لکن التثمر کذلک المرید اذا لم یکن ل اسهتاذ
یاخذ من هریقت نفسا نفسا فهو عابد هواه الیجهد نفهاذا (القشهیریق  ) 351 :1318بایهد
مرید زیر ست پیری شاگر ی کند و اگر پیهری نداشهت باشهد رسهتگار نگهر  .ابویزیهد
میگوید :هر کسی (مریدی ) پیری نداشت باشدق پیرش شیطان باشهد و شهنیدم ابهوعلی
واق می گفت :هر گاه رخت بدون غرس بروید هر چند بهر اشهت باشهد میهوه ایهی
ندهد .هم چنین است مرید اگر پیری نداشت باشد ک نفس نفهس راه و روش خهو را از
او آموز او عابد هواس نفس خو است و نجات نمی یابد.
هنجار و روش و اصل و واعده یی آشکارتر از این نمی توان یافت ک تجاوز و تعدی از
آن ب منزل گذر از خط ورمز است و این هنجار با این بیان است ک ر عرفان یهک تهابو
ب شمار میآید.
ابوعلی سینا ر « االشارات و التنبیهات» ر « المنط التاس فی ممقامهات العهارفین»
میگوید « :لما لم یکن االنسان بحیت یستقل وحده بامره نفسه اال بمشهارک آخهر مهن
بنی اصحاب عن مهم لو تواله بنفس الز حم علی الواحد کثیهر و کهان یتعسهر ان امکهنق
وج ان یکون بین الناس معامل و عدل یحفظ شرع یفرضه شهارع متمیهز باسهتحقاق
الطاع الختصاص بالیات تدل علی انها من عند رب ق و وج ان یکون للمحسن و المسهی
جزاء عند القدیر الخبیر (» .....ابن سیناق ) 1/911 :1913
( ووتی انسان تنها با مشارکت افرا هم جنس میتواند کار خو را ب سرانجام رسهاند
و اگر هم بخواهد ب تنهایی امور خو را انجام هدق وطعا نخواههد توانسهت چهون ر آن
( عطار نیشابوری  :1911صص  33و)32
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واحد کارهای فراوان بر او هجوم خواهد آور و یا اگر بتوانهد بسهیار سهخت خواههد بهو ق
بنابراین باید میان مر م رفتاری و عدالتی باشد ک شرع آن را حفظ کند و شهارعی آن را
موج گر اند ک بخاهر اشتن عالمات و نشهان ههایی او شایسهت آن کهار مهیباشهد و
محسن و مسی ء نز خدای توانا پا اشی ارند )
با توج ب این ک ابن سینا ر این نمط ر باره عارفان سخن میگوید ر این عنهوان
ک تحت اصطالح « اشاره » میباشد ب این نکت اشاره ار ک انسهان (عهار ه مریهد )
باید تحت نظر یک فر ممتاز و برجست و ارای اهلیت و استحقاق (مرا ه پیر ) به کهار
خو ا ام هد چرا ک ر غیر این صورت امکان راه یابی ب شناخت حقیقت و ر نهایت
آن پا اش معنوی حقیقی نخواهد رسید.
خواج نصیرالدین هوسی ک یکهی از شهارحان « االشهارات و التنبیههات » اسهت ر
شرح و توضیح این عبارات ابن سینا بیانات مشابهی ار ک نهایتا مهیگویهد  :آن پیهر و
مرا ق مستحق راهنمای و ها ی واوعیق عار و انسان و جهان را ب خدا میرساند با ایهن
بیان خواج میتوان ریافت ک انسان و عار و مرید باید از ایهن هنجهار هبیعیقذاتهیق
الهی و عرفانی خو پیروی کند و تخطی از آن موج فرو پاشی خواهد شد.
خواج عبداهلل انصاری ر « منازل السائرین » ر « بهاب مقهام المهرا » مهیگویهد:
« اکثر المتکلمین فی هذا العلم جعلوا المرا و المرید اثنهین و جعلهوا مقهام المهرا فهوق
مقام المرید و انهم اشاروا باسم المرا الهی الضهفائن الهذین ور فهیهم الخبهر» له کهالم
خواج این است ک بیشترین کسانی ک ر این باره سخن رانده انهد برآننهد که مهرا و
مرید و چیز (نفر) هستند و مقهام مهرا ( پیهر ) را بهاالتر از مقهام مریهد انسهت انهد و
هدفشان از مرا ( پیر ) کسی ( یا کسانی ) هستند ک ارای ویژگهیههای الههی بهو ه و
اهل خیر و نیکی اند.
(ص)
شارح السائرین ر شرح این عبارت همراه با توضیحات و ذکهر روایهاتی از پیهامبر
شأن مقام مرا و پیر را بیان نمو ه و پیروی از آن را الزم و ضروری تلقهی مهیکنهد و ر
پایان برای مرا و پیر س رج و رتب بر میشمار ک وجو او برای مریهد ر پیمهو ن
راه هریقت و حقیقت از واجبات آغاز راه میباشد( .ص )383 -381
محی الدین معرو ب ابن علی ر فتوحات مکی ( الفتوحات المکی ) ر بهاب 181
« فی معرف مقام احترام الشیخ » میگوید  « :الشیخ نواب الحق فی العالم کالرسهل (ع)
فی زمانهم بل هم الورث الذین ورثوا علم الشرای عن االنبیا (ع) غیر انهم الیشرعون فلهم
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( رض ) حفظ الشریع فی العموم ما لهم التشری و لهم حفهظ القلهوب و مراعهات اال آب
فی الخصوص ...و الجام لمقام الشیخوخ ان الشیخ عباره عمهن جمه جمیه مایحتهاج
الی المرا المرید السالک فی حال تربیت و سلوک و کشف الهی ان ینتههی الهی االهلیه
للشیخوخ و جمی ما یحتاج الی المرید اذا مرض خاهره و ولب بشبه ووعت له یعهر
سحتها من سقمها ( .» ....ج 9ق ) 112-111
شیوخ ( پیران ) همانند پیامبران نائبان حق ر جهانند بلکه وارثهانی هسهتند که
علم شرای را از پیامبران ارث بر ه اند بدون این ک شریعتی تازه بیاورند پس آنهان بایهد
بطور عموم شریعت را حفظ کنند و بطور ویژه لهای مریدان و مراعهات آ اب پیهری را
ر نظر اشت باشند ( .همان منب )
بی شک یکی از عالیترین و برتهرین بیانهات ر خصهوص اشهتن « پیهر » ر راه
سلوک عرفانی همین بیان محیی الدین ابن عربی است و او با ایهن بیهانش ایهن هنجهارق
اصلق واعده و وانون عرفانی را ر جایگاه خو تثبیهت نمهو ه و عهدول از آن را نامقهدس
انست و تحریم میکند تا از این هریق « تابوی » یگر ر عرفان بوجو آمده باشد.
هنجار دوم  :اعراض کلی از دنیا و زهد
هدهدش گفت ای بصورت مانده بهاز
شاه را

ر ملک اگر همتا بهو

از صفت ور و به صهورت مانهده بهاز
پا شاهی کهی بهرو زیبها

بهو

سلطنت را نیست چون سیمرغ کهس

زان ک بی همتا ب شهاهی اوسهت بهس

شاه آن باشد که همتها نبهو ش

جز

مهدارا نبهو ش

هر ک باشهد پهیش او نز یهکتهر

کار

ایما

از شهاه

باشهد بهر حهذر

شاه نیا فی المثل چون آتهش اسهت

وفا و جهز
او

جان او

بی شک بو
پیوست

تاریهک تهر

باشد پهر خطهر

ور باش از وی ک وری زو خوش اسهت
( عطار نیشابوری  :1911ص ) 23

بیشک یکی از اصول مسلم و ووانین و وواعد الیتغیر ر آئین عرفهانی هنجهار « روی
گر انی از نیای فانی » است .تحت هیچ شرایطی از جامعۀ عرفانی پذیرفته نیسهت که
سالکی ( یا حتی عار کاملی ) اندکی مهرق عالو ق محبت و وابستگی به نیها و ...اشهت
باشد .این هنجار نامقدس ( روی آور ن ب نیا و مافیها ) میباشد و ر این خصوص نیهز
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بزرگان عرفان و نظری پر ازان عرفانی یدگاههایی ارند ک باختصار بیان میشو ؛ البته
الزم ب ذکر است ک بیشتر این صاح نظهران موضهوع را ر مبحهث زههد و ورع بیهان
نمو ه اند :ابن سینا ر االشارات و التنبیهات » ر المنط التاس میگویهد « الزههد عنهد
غیر العار معامل ماق کان یشتری بمتاع الدنیا متاع االخره و عند المعار تنهزه مها عمها
یشغل س ره عن الحق و تکبر علی علی کل شی ء غیر الحق  :زهد ر نظر غیر عار ا و
ستدی است ک گویا او با کاالی نیا کاالی آخرت را میخر و ر نظرعار پهاک شهدن
از چیزی است ک او را از حق باز می ار و بزر بر هر چیزی جز حهق مهیباشهد ( ص
 )911این عبارت ابن سهینا و شهرح و بیهان خواجه نصهیرالدین هوسهی کهامال روشهن
می ساز ک عار و سالک بایهد ارای زههد حقیقهی باشهند و از نیها و مافیهها اعهراض
نمایند.
ابن عربی ر باب  39از فتوحات مکی ر زهد و اعراض از نیا بیهان وافهی و کهافی
ار ک ل مطل او این است ک عار و سالکی حقیقی بایهد نسهبت به نیها و تمهام
وابستگیهای نیایی چ ر رون انسان و چ خارج از او بی عالو باشد و ههیچ گونه
تعلقی ب آن نداشت باشد هر چند او ربارۀ معنی مفهوم زهد و اعراض از نیها مطله و
مسائل مختلفی همراه با اختال نظر خو و یگران را نقل کر ه اما آن را بر اهل عرفهان
واج و ضروری می اند و میگوید :
فالزهد لیس ل فی العلم مرتب و ترکه عنهد اههل الجمه مفهروض و شهارح منهازل
السائرین ر باب الورع ر استشها خواج عبهداهلل انصهاری به آیه شهریف « و ثیابهک
فطهره » میگوید :لوح ه رضی اهلل عن ه فی استشها ه بهذه « االی الی ان الحرم ه بهل
المشتب امره بل الدنیا و مافیها ه نجس یح التطهر الذیل و التوب عن التلهوث بهها »( .
ص ) 519
وری ب این مضمون ک واج است بر عار سالک ک از هر چه تعلهق به نیها
ار بکلی اعراض نماید و هم چنین ر باب الزهد میگوید « :مایبفی لکهم عنهداهلل مهن
الخیرات التی هی الباویات الصالحات خیر لکم من اموال الدنیا و زخارفهها فهاتوکوا الفهانی
للباوی » ( .ص)521
( آن چ از شما نز خدا باوی میماند همان باویات صالحات است ک نسبت به نیها و
زخار آن خبر است پس نیا را ب خاهر آخرت باوی رها سازید ) ر ا امه بیهان خواجه
عبداهلل انصاری است ک میگوید :و هو (زهد ) اعراض عهن الهدنیاق للعامه وربه و للمهر ی
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ضروره و للخاص خس ( روی گر انی از نیا برای عموم مر م وربهت به خداسهت و بهرای
مرید و سالک واج ضروری و برای افرا خاص مای خست و فرومایگی )( .ص )521
ر کتاب « لطائف االعالم فی اشارات اهل االلهام ) نیز ر و عنوان ورع و زههد اعهراض
از نیا را از امور اهل الهام و عرفان و معرفت میشمار ( .صص  913تا  911و ) 331
ابو نصر سراج هوسی ر « اللم فی التصو » ر باب مقام الزهد مهیگویهد « :وهال
الشیخ ( ره ) و الزهد مقام شریف و هو اساس االحوال الرضی و المرات السنی و ههو اول
ودم القاصدین الی اهلل و المنقطعهین الهی اهلل و الراضهین عهن اهلل و المتهوکلین علهی اهلل
تعالی فمن لم یحکم اساس فی الدنیا رأس ک خیر و هاع و یقال ام مهن سهمی باسهم
الزهد فی الدنیا فقد سمی بألف اسم محمو و من سمی باسم الرغب فی الدنیا فقد سهمی
بالف اسم مذموم » ( .ص ) 31
بیان سراج هم از جمل عباراتی است ک ر اعراض از نیا و زهد برای عار واوعهی و
حقیقی از هنجارهای اصلی هریقت و حقیقت ب حساب میآید.
هنجار سوم و چهارم و پنجم :مجاهدت قرب .بعد و شوق
کس نمی جنبید ر صحرا و سهتت
شیخ چندانی ک ر صهحرا بگشهت
شورشی بر وی پدید آمهد به زور

گفت یا رب ر لم افتها شهور

ر رفعت تر اسهت

این چنین حالی ز مشتاوان چراست

هاتفی گفتش که ای حیهران راه

هر کسی را راه ندههد پا شهاه

اوتضها

ور باشد ههر گهدا

با چنین رگ ک
عزت این

ر چنهین کهر

چون حزیم عز مها نهور افکنهد
سال هها بو نهد

مهر ان انتظهار

کز ر ما
غافالن

خفته

را

ور افکنهد

تا یکی را بار بهو از صهد ههزار
(عطار نیشابوری 1911ق ص )31

عابد سالک باید ک ر گامهای بعدی مجاهدتق تالشهای فراوان زیر نظر مرا خهو
اشت باشد و با اصول ورب و بعد آشنا بو ه و عوامل ایجا آن و را ر خو پدید آور و
سرانجام شوق حقیقی ر خو ایجا کند تا اهلیت مریدی یابد.
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ابوالقاسم وشیری ر رسال ی خو ر بهاب الشهوق مهیگویهد «:روزی اوو (ع) تنهها
بنشست و ب بیابان رفت خدای بزر وحی کر ک ای اوو چ شده است ک تنهایهت
میبینم ؟ گفت « :بار خدایا شوق تو ر لم اثر کر ه و مرا از همنشین مر م بهاز اشهت
است گفت برو پیش ایشان ک اگر تو بارۀ گریخت ایی را ب رگاه من آری نهام تهو انهدر
لوح محفوظ از جمل آگاهان باشد ( ».ص )921
آری حریم برگاه مهرا و شهیخ نیهاز به شهوق و اشهتیاق واوعهی و حقیقهی ار نه
لحظ ایی و آنی هر چنهد ههم ر بیابهان باشهی بایهد آن گونه باشهی که مهیگویهد و
میخواهد .همو ر « باب القرب و العبد » استانی نقل میکند مبنی بر این ک مرا ی و
شیخی یکی از مریدان خو را نسبت ب یگران بیشتر مور توج و تفقد وهرار مهی ا (
یکی از هزار ) یگران سخنی ر این باره اشتند تا این که مهرا و شهیخ به ههر کهدام
پرنده ای ا و گفت ببرید و جایی ذبح کنید ک کسی نباشد همه رفتنهد و برگشهتند و
این مرید منظور با پرندۀ زنده برگشتق مرا و شیخ گفهت  :چه شهد ؟ گفهت  :ههر چه
گشتم جایی نیافتم ک خدا نباشد و مرا نبیند شیخ گفت :ب همین لیل اسهت که ایهن
یکی را بر شما ( هزاران ) مقدم می ارم ( .همان)111 :
ابونصر ر اللم میگوید « :ان هلل تعالی عبا ا وربهم اهلل عز وجل بما هو به وریه
منهم و کانوا وریبین من بما هو ب وری الیهم و هذه الدرج الثانی مهن حهال القهرب »
(همان  ) 21 :و نیز میگوید  « :ان اهلل یقرب من ولوب عبا ه علی حس هها یهری مهن
ورب ولوب عبا ه من فانظر ماذا یقرب من وبلک » ( .همان)21 :
با این بیان ابونصر مشخص میشو ک نز یکی ب رگاه مرا ربانی ک ق واسطۀ فهیض
الهی است و سرانجام هد مریدان استق ب کثرت و ولت تالش و مجاهدت نیست بلکه
باید آن را ر رون خو جستجو کر تا لیاوت ورب بارگاه حق و پیوندگان راه حق یافت
 .هم چنین ابونصر سراج یکی از علل ورب و نز یکهی به رگهاه حهق تعهالی و ( مهرا و
شیخ) را لزوم خو و رجا ر ل مرید و عار و سالک می اند ( .همان) 19 – 11 :
مکی ر « فوت القلوب » علت ورب و نز یکی و وصال و وام ب بارگهاه حهق ( و به
تب آن شیخ و مرا را ) ر وام رضا و خشنو ی می اند تها بنهدگان به مقهام خشهنو
نرسند و هر چند هم زیا باشند ب ر سلطان عشق راه نمی یابنهد( .الههی نامه ق :1918
 )1111کسی میتواند ب مقام و خول حریم عز راه یابد که پیوسهت موافهق امهر الههی
باشد و پیرو او بو ه و ر تمهام اووهات مشهغول عبها ت او گهر امها هنهوز از واصهالن و
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نز یکان محسوب نمی شو  .اگر با یدن این مقام بایستا چون این امر موجه حجهاب
میشو  .بنابراین رگاه مرید برای خو جایگاهی ر این ورو ب حریم عز مرا مشهاهده
کندق مغرور و فریفت شده است 319 ( .و ) 315
ر شرح منازل السائرین ر باب « الرضا » ضمن بیان وافی ر خصوص رضا از جانه
خدا نسبت ب بنده و بالعکس و هم چنین این ک مرید برای خهو رضهایت و خشهنو ی
خاصی وائل نباشدق میگوید « هو من اوائل مسالک اهل الخصوص » (ص  ) 923رضها را
از مراحل آغازین سیر و سلوک میشمر و ورو ب بارگاه سلطان عشق را ر ضهمن ایهن
خشنو ی می اند.
محیالدین ابن عربی ر فتوحات مکی ق ر بارۀ نز یکی ب خدا و وری از او مطهالبی
ار ک ل کالم او این است :مرید ب ورب و نز یکی بارگاه حقیقی مرا نمی رسد مگهر
این ک از هر حیثق نظری و عملیق این لیاوت و شایستگی را اشت باشد و خو را کامال
از نظر ولبی و عمل ب اعمال ظاهری و باهنی آما ۀ ورو ب این حهریم عهز بسهاز تها از
حیرت و سرگشتگی نجات یابد.
جالبی هجویری ر کشف المحجوب ضمن شرح بیان مقام رضا (ع) مهیگویهد « :الن
الرضا لال حزان نافی و للغفاه معافی » رضا انسان را از غهم هها برهانهد و از چنه غفلهت
برباید و اندیش ی غیر از لش بز اید ( .ص ) 551
پس یکی از راههای رسیدن ب آن حریم عز وری از غفلهت اسهت و وری از غفلهت
رسیدن ب مقام رضای الهی است .البت اکثر مؤلفان کت عرفا از ودما و متهأخرین بهرای
مقام س حالت وائل شده اند ک حالت اول ( و برخی حالت وم ) را موج رسیدن به
ورب و بارگاه عشق انست اند.
ابن سینا ر « االشارات و تنبیهات » ر خصوص ورو ب حریم عز و بارگهاه سهلطان
عشق بیان بسیار جال و حائز اهمیت ار ک ر نوع خو وابهل بررسهی اسهت « :جهل
جناب الحق عن ان یکون شریع لکل وار او یطل علی اال واحد بعده احد و لذلک فهان
ما یشتمل علی هذه الفن ضحک للمغفهل و عبهره للمحصهل فمهن سهمع غاشهماز عنه
فلیتنهم نفس لعل ال تناسب و کل میسر لما خلق ل » (ج 9ق  ) 933عبارت شیخ بسیار
واضح و روشن است .شیخ بارگاه عز الهی را خیلی مقدس تر از آن می اند که هرکسهی
بر آن ورو یابد بلک ب ترتی و کس شأن و لیاوت آن جایگاه میتوانهد وهرب و وصهال
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کس کند و کسی آن گفتۀ شیخ را ر نمی یابد و اشکال از خو است ن اصل و اسهاس
جایگاه رفی و مرا .
هنجار ششم :فتا در مراد و محو در وجود او و یا محو اط صفات غیر او
زآن ک نتوان بو جز با او بدست
هر ک ر وی محو شد از خو برست
محو شوق وز محو چندینی مگهوی

صر میکن جان وق چنهدینی مگهوی

ولتی زین پهیش مهن

از خویشتن

می ندانم

مر را گو گم شو

( عطار نیشابوری 1911ق ص ) 133

ر ایهن اصهل

یکی از مهم ترین و اصلیترین هنجارهای عرفانی « محو » اسهت که
گفت های بسیار زیا یست .نمون هایی از چند منب و مأخذ آور ه میشو :
ر « لطائف االعالم » ضمن بیان معنی و مفهوم « محهو » ه عنهوان بهرای آن ذکهر
کر ه است .محو ارباب السرائرق محو الجم ق المحو الحقیقیق محو العبو یه ق محهو وجهو
عین العبدق محو اهل الخصوصق محو التشتتق محهو المحهوق مهرا از محهو الجمه فنهای
کثرت ر وحدت و منظور از محو حقیقی یدن پدیده ها با چشم احدیت جم است که
محو کننده اغیار است و خالص هد محو عبو یت محو عهین عبهد از وجهو اسهت به
گون ای ک علمای ویژه عرفان و تصو آن را ریافت انهد( .صهص ) 215-213اصهطالح
محو همراه با اثبات بکاربر ه میشو  :المحوق رف اوصها العها ه و الثبهات اوامه احکهام
العبا هق فمن نفی احوال الخصال الذمیم و أتی بدلها باالفعهال و االحهوال الحمیهده فههو
صاح محو و اثبات( .وشیریق ) 113
با توج ب و عبارت منقول از لطهائف االعهالم و رسهال وشهیری به نظهر مهیرسهد
اصطالح « محو » ب و معنی و مفهوم بکار میرفت است .1:محهو و فنها ر برابهر وجهو
معبو و مرا و معشوق  .5محو از صفات مفهوم و ناپسند .ر هر صورت میتوان ریافهت
ک محو از هنجارههای مقهدس واجه اههل عرفهان و کشهف حقیقهت بهو ه اسهت و از
حریمهای پاک آن فرو شمر ه میشده است .و با توج به معنهی جدیهد از مقهدس و
نامقدس ر رشت های مختلف میتوان آن را « یک تابو » از یدگاه عرفان بشمار آور .
وشیری ر توضیح « محو » میگوید  :و اما حقیقه محهو االثبهات و فصها ران عهن
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القدره ( اال لهی )ق فالمحو ما سره الحق و نفاه و الثبات ما اظهره الحق و ابهداه ( ص ) 113
وی هر و صفت را برخواست از ودرت الیزال الهی می اند ک ب مرید و بنده از جان او
عنایت میشو  .ابن عربی نیز ر فتوحات مکی عباراتی نز یک به بیهان رسهال وشهیری
آور ه است و آن را از لوازم این هریقت و حقیقت می اند و مرید باید به ایهن مرتبه و
جایگاه نیز برسد تا اهالق اسم کامل بر او شایست و رخور گر ( .صص ) 993 – 933
نتیجهگیری
همان ههور که گفته شهد تهابو شهامل بایهدها و نبایهدها ( مقدسهات و نامقدسهات ) و
ممنوعیتهای زندگی انسان ها از زمان بدویان تهاکنون مهیباشهد که هنجهار محسهوب
میشوند .این مقدسات و منهیات ارای مرز ( ورو ممنوع ) هستند ک عهدم رعایهت آن
مستوج مجازات و نکوهش است.
فر بهنجار کسی است ک با خو ق محیط پیرامون و انتظارات محیطش هم سازی اشهت
باشدق ب عبارت یگر :کسانی ک با جامع هماهن و همسان باشند بهنجار شمر ه میشهوند
و آنانی ک همسهانی ندارنهد نابهنجهار نهام مهیگیرنهد .مهرا از همسهانی اجتمهاعی مراعهات
هنجارهای اجتماعی و منظور از ناهمسانی اجتماعی نقض هنجارهای اجتماعی است.
تابو و توتم ( هنجار و ناهنجارق مقدسات و نامقدسات ) عمومیهت یافته و ر مسهائل
مختلف ینیق سیاسیق اجتماعیق تاریخیق اوتصا یق فرهنگی و غیره کاربر پیهدا کهر ه.
هر چند ابتدا صرفا ر تاریخ و جامع مطرح بو ه است .بنابراین ب عنوان مثال اگر افهرا
جامع با هنجارهاق ارزش ها و عقاید ینی ( مقدسات و نامقدسات ) و اجتمهاعی جامعه
ر تعارض و تضا باشندق ر این صورت رفتار اجتماعی و ینی رفتار ناهنجهاری خواههد
بو ق زیرا ک بین خواست ها و نیازها و آرمان اجتماعی سیسهتم موجهو و افهرا جامعه
هماهنگی یده نمی شو ق و ر این حالت روابط اجتماعی تنش زا و ستیز آمیز است.
این موضوع هماهنگی و یا تعارض و تضا ر عرفان نیز وابل بررسی اسهت تها معلهوم
شو از نظر عرفا چ پدیدههایی ناهنجاری است و ب عبارت یگر مرا و مرید و سالک و
اصل باید تاب چ اصول و وواعد هنجاری باشند تا تعارض و تضا ی پیش نیامده باشهد و
هماهنگی ر کل این هبق خاص متجلی شو .
بر این اساس ر این مقال موار ی از هنجارهها و ناهنجارههای عرفهانیق بها تکیه بهر
نظری چهار تن از بزرگان عرفانق ر شش جایگاه مهور بحهث و بررسهی وهرار گرفته و
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مشخص شده بزرگان این هبق تا چ حد و اندازه و تا چه مهرز ثغهوری به هنجارهها و
ناهنجارهای خو ارزش وائل بو ه و اهمیت می ا ند تا جایی ک با رعایت ایهن اصهول و
مقدسات و پرهیز از نامقدسات پای های هبق ی خو را محکم و استوار نمو ه انهد .عطهار
تقریبا ر تمام آثارش ضمن بیان اصول عرفان خو ق پایبنهدیش به آنهها را بها مقهدس و
نامقدس شمر ن هنجارها ب اثبات میرساند.
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