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فصـول مـذكور   . به چاپ رسيده است 1»ايماگو«فصول چهارگانه اين كتاب، قبالً در مجله خودم به نام 

اولين آزمايشي است كه به منظور استفاده از نظريه ها و معلومات روانكاوي در بررسـي برخـي پديـده هـاي     

بنابراين فصول مورد بحث، از يكطرف بـا اثـر   . انجام داده ام -كه هنوز مجهول مانده اند  -روانشناسي جمعي 

درباره همين موضوع، فرضـيه هـا و روشـهاي تحقيـق روانشناسـي       كه بر آن بوده است تا - 2»وونت«بزرگ 

كه برعكس  -معارض است؛ و از طرف ديگر با بررسي هاي مكتب روانكاوي زوريخ نيز  -تحليلي را بكار بندد 

تعـارض   -مي كوشد تا روانشناختي فردي را بر مبناي معلومات حاصل از روانشناسي جمعـي توضـيح دهـد    

  .طر اعتراف مي كنم كه اين دو رشته از بررسي ها، مبدأ تحقيقات من بوده استمن با طيب خا 3.دارد

پـاره اي از آنهـا،   . اين تحقيقات داراي نواقص و معايبي است كه به هيچوجه آنها را كتمان نمـي كـنم  

معايب و نواقصي است كه وقتي موضوعي براي نخستين بار مورد بررسي قرار مي گيرد، اجتناب از آنها ممكن 

ولي در عوض، دسته ديگري از . نيست؛ بنابراين من در اين مقام از اين نوع نواقص سخني به ميان نمي آورم

  .معايب و نواقص وجود دارد كه اداي توضيحات مختصري را ايجاب مي كند

اين كتاب در حالي كه براي مردمي انتشار مي يابـد كـه تخصـص در روانكـاوي ندارنـد؛ معهـذا فقـط        

. ه كم و بيش با روانكاوي آشنايي داشته باشند، مي توانند آنرا درك و دربـاره اش داوري كننـد  خوانندگاني ك

هدف آن، ايجاد يك رابطه بين مردم شناسان، زبان شناسان و متخصصان فرهنگ توده و غيـره از يكطـرف و   

سـته فاقدنـد بـر ايشـان     روانكاوان از طرف ديگر است؛ بي آنكه با اينهمه بتواند آنچه را كه اين دسته يا آن د

فراهم آورد؛ يعني براي دسته اول، اطالعات مقدماتي كافي درباره روش جديد روانشناسي و براي دسته دوم، 

بنابر مراتب فـوق، در ايـن كتـاب    . دسترسي به مصالح و موادي كه بايد انتظار تكميل آنها را در آينده داشت

د، و اگر اين كوشش من بتواند به نزديك سـاختن تمـام ايـن    ناچار بايد به جلب توجه اين دو دسته اكتفا شو

منجر گردد، خـود را كاميـاب    -كه مسلماً ثمرات بسيار در بر خواهد داشت  -دانشمندان به منظور همكاري 

  .خواهم شمرد

هر دو يكسان مورد تحقيق و بررسـي قـرار   » توتم و تابو«دو موضوعي كه در عنوان كتاب آمده، يعني 

به يك جواب و راه حل انجاميده است كه من آنرا تقريباً قطعي و صحيح تلقي مـي  » تابو«مسئله . نگرفته اند

چنين نيست و بايد صادقانه اعالم كنم راه حل پيشنهادي من براي ايـن موضـوع،   » توتميسم«در مورد . كنم

تفاوت بين نتايج حاصل  اين. صرفاً همان است كه معلومات فعلي روانكاوي ظاهراً آنرا مجاز و موجه مي سازد

 
1- Imago. 

2- W. Wundt. 

 .»تبدالت و عالئم رمزي ميل شهوي«. يونگ -3



 5    مقدمه

از لحاظ درجه صحت و قطعيت، ناشي از آنست كه تابو هنوز در جوامع امروزي ما به حيات خود ادامـه مـي   

دهد، و اگرچه به طريقي به درك مـي آيـد و مربـوط بـه موضـوعاتي كـامالً متفـاوت اسـت، معهـذا از نظـر           

ت كه بر آنست تا از طريـق اجبـار و بـا كنـار     نيست؛ با اين تفاو 4»احكام قطعي«روانشناسي چيز ديگري جز 

بالعكس كامالً از نحوه احساس امـروزي مـا بـه دور    » توتميسم«. گذاردن هر نوع توجيه آگاهانه تأثير ببخشد

است و بنيادي است كه از ديرزماني پيش، از ميان رفته و جاي خود را به قالبهاي جديد مذهبي و اجتمـاعي  

ه زحمت مي توان در مذهب و آداب و رسوم اقوام متمـدن امـروزي، برخـي آثـار     واگذارده است؛ بنيادي كه ب

مبهم آنرا بازشناخت و حتي در ميان اقوامي كه هنوز آنرا حفظ كرده انـد نيـز دگرگونيهـاي عميقـي بـر آن      

در . صـدمه زده اسـت  » تـوتم «كمتر از » تابو«پيشرفت اجتماعي و فني جامعه بشري، به . عارض گشته است

اب سعي شده است كه مفهوم اوليه توتميسم و آثار و بازمانده هاي دوره آغازين آن و صـور تجلـي آن   اين كت

، مبـاني  »تـابو «و » توتم«چنين مي نمايد كه روابط نزديك بين . در دوره رشد كودكان خودمان تشريح شود

مـل و نادرسـت   جديدي براي اين فرضيه بدست مي دهد، ولي حتي اگر فرض كنيم كه ايـن امـر، غيـر محت   

باشد؛ باز هم عقيده من بر اين خواهد بود كه تا حدودي در نزديك ساختن ما به واقعيتي كه از ميان رفته و 

  .باز شناختنش بسي دشوار است، ما را ياري خواهد كرد

  

  .ف. ز

 

 
4- Impératif calegoriques. 



  ترس از زنای با حمارم

ما راهي را كه انسان ماقبل تاريخ، در سير تكامل خود پيموده است مي شناسيم؛ و اين از بركت بناها و 

هنر و مذهب و نحوه دريافت او از  آالت و ابزاري است كه براي ما برجاي گذاشته است و نيز در پرتو آثاري از

زندگي است كه مستيقماً و يا از طريق روايات در افسانه ها و اساطير و قصه ها به ما رسيده است و سـرانجام  

  .از طريق بازمانده روحيات اوست كه مي توانيم در آداب و رسوم خودمان آنها را باز شناسيم

هنوز انسانهايي وجود دارند كه ما : هنوز با ما هم عصر استبه عالوه، اين انسان ماقبل تاريخ تا حدودي 

ز خودمان به بشر اوليه بسيار نزديكتر مي بينيم و در وجود آنها، اعقاب و جانشينان مستقيم انسانهاي اآنها را 

چنين است قضاوت ما، درباره اقوام معروف به وحشي و نيمـه وحشـي   . روزگار گذشته را تشخيص مي دهيم

مرحلـه اي كـه    –وانيم اثبات كنيم زندگي رواني آنها مرحله پيشين تكامل ما را تشكيل مي دهـد  كه اگر بت

اين امر، يعني نفسانيات آنها، براي ما اهميـت خاصـي را حـائز مـي      –كامالً به حالت اصلي باقي مانده است 

  .گردد

بـه صـورتي كـه     -» روانشناسـي اقـوام بـدوي   «با فرض اثبات اين مطلب، مـا از طريـق مقايسـه بـين     

سـي  ربـه صـورتي كـه از بر    -» روانشناسي مبتاليان به اختالل رواني«و  –نژادشناسي بر ما آشكار مي سازد 

بايد بين ايندو، وجوه اشتراك متعددي را بيابيم و بتوانيم با ديد جديدي، در  –هاي روانكاوي بدست مي آيد 

  .اهده كنيمهر يك از آنها اموري را كه از پيش معلوم بوده اند مش

ما به داليل مربوط به دنياي درون و جهان خارج، براي اين مقايسه قبايلي را انتخـاب مـي كنـيم كـه     

نژادشناسان آنها را وحشي ترين، عقب مانده ترين و مفلوك ترين قبايل وصف مي كنند؛ يعني ساكنان اصلي 

قاره اي كه حتي در مورد حيوانات خود نيز، خصوصياتي باستاني بسياري را  –استراليا  –جوان ترين قاره ها 

  .حفظ كرده است كه در جاي ديگر نايافتني است

ساكنان اصلي استراليا از نژاد مخصوصي بشمار مي آيند كه نه از نظـر جسـماني و نـه از لحـاظ زبـان      

هيچگونـه قرابتـي   » مالزي«و اهالي » نزيپولي«، »مالنزي«شناسي با نزديكترين همسايگان خود يعني اقوام 

اين ساكنان نه خانه مي سازند و نه كلبه استوار، نه زمين مي كارند و نه داراي حيوان اهلـي هسـتند،   . ندارند

هر حيواني كه  –آنان منحصراً از گوشت تمام جانوران . آنها حتي سگ هم ندارند و با سفال نيز آشنا نيستند

آنها نه سلطان دارند و . ريشه درختاني كه از زمين بيرون مي كشند تغذيه مي كنند و –از پاي در مي آورند 

حتـي محقـق نيسـت كـه در     . نه رئيس؛ مجمع مردان پخته و مجرب، درباره امور عمومي تصميم مي گيرند

قبايل ساكن داخل قـاره كـه   . بتوان بدست آورد –به شكل پرستش ذوات اعلي  –ميان آنها آثاري از مذهب 

ر اثر نبودن آب، بايد با شرايط فوق العاده سخت مقابله كنند، از جميع جهـات نسـبت بـه سـاكنان نـواحي      د

  .مجاور ساحل، ابتدايي تر به نظر مي آيند

1 
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بي شك ما نمي توانيم انتظار داشته باشم كه اين آدمخواران مفلوك و عريان، به يك نوع اصول اخالق 

رد، پاي بند باشند و يا بر غرايز جنسي خـود، قيـود سـختي تحميـل     جنسي، نظير آنچه در ميان ما وجود دا

با اين همه ما مي دانيم كه منع روابط جنسي مبتني بر زناي محارم، به شـديدترين صـورت در ميـان    . كنند

حتي چنان به نظر مي رسد كه تمام سازمان اجتماعي آنها تابع ايـن هـدف و يـا در جهـت     . آنها برقرار است

  .به آن استتحقق بخشيدن 

كه اثري از آنها به چشم نمي خورد  –در ميان استراليايي ها، بجاي تمام بنيادهاي مذهبي و اجتماعي 

قبايل استراليايي به گروههاي كوچكتر به معنـي طوايـف تقسـيم مـي     . ديده مي شود» توتميسم«طريقه  –

ر كلي، توتم يك حيـوان مـأكول و   توتم چيست؟ به طو. خويش را بر خود دارد» توتم«شوند و هر طايفه نام 

بي آزار، يا جانوري خطرناك و مخوف است كه با مجموع افراد گروه، رابطه اي مخصوص دارد و به ندرت نيز 

در درجـه اول، نيـاي گـروه    » تـوتم «. توتم قرار مي گيرد) باران، آب(يك رستني يا يكي از نيروهاي طبيعت 

پيـام مـي فرسـتد و در    » نـداي غيبـي  «يكوكار است كه بوسيله و ن ناست و در درجه ثانوي، يك روح نگهبا

كساني كـه  . خود را باز مي شناسد و به آنها گزندي نمي رساند حاليكه براي ديگران خطرناك است، فرزندان

داراي توتم مشتركند، ملزم به رعايت تكليف مقدسي هستند كـه سـرپيچي از آن، بخـودي خـود كيفـري را      

به توتم خويش و از خوردن گوشـت آن، يـا هـر نـوع     ) يا صدمه رساندن(د از كشتن موجب مي شود؛ آنها باي

صفت توتمي تنها مالزم وجود يك حيوان خـاص يـا يـك شـيئي مخصـوص      . استفاده ديگر، خودداري كنند

. مـي گـردد  نيست، بلكه كليه آحاد آن نوع حيوان و اشياء همنوع تـوتم را شـامل   ) رستني يا نيروي طبيعي(

يي برپا مي شود و در طي آن، اعضاي گروه توتمي به وسيله رقصـهاي تشـريفاتي،   يكبار جشن ها هرچند گاه

  .حركات و حاالت خاص توتم خود را تقليد كرده، آنرا به نمايش در مي آورند

محتمالً طريقه انتقال در نسل . هم در نسل پدري و هم در نسل مادري، به ارث انتقال مي يابد» توتم«

جا طريقه ابتدايي تر را تشكيل مـي داده اسـت و تنهـا در ادوار بعـد، انتقـال از طريـق پـدري        امي، در همه 

وابستگي به توتم، شالوده تمام تكاليف اجتماعي استراليايي ها را تشكيل مي دهـد و  . جانشين آن شده است

  1.ي كاهدمي رود از طرف ديگر از اهميت قرابت خوني م راز يك طرف از حد وابستگي به قبيله فرات

توتم نه به زمين بستگي دارد و نه به يك محل معين، افرادي كه داراي توتم مشتركند مي توانند جدا 

و اكنـون بايـد    2.از يكديگر زندگي كنند و با كساني كه توتمهاي مختلف دارند در صلح و آرامـش بسـر برنـد   

 
  ».پيوندي كه بوسيله توتم ايجاد مي شود، استوارتر از پيوند خوني يا خانوادگي به معني امروزي كلمه است« -1

Frazer, Totemism and Exogomy, Vol. 1., P. 35. 

  :اين خالصه بسيار فشرده از طريقه توتمي، اداي توضيحاتي چند و يادآوري پاره اي مالحظات را ايجاب مي كند -2

معمول گشته است و ) J. Lang(» النگ«توسط دانشمند انگليسي  1791در ) Totam(» توتام«به صورت » توتم«كلمه 

وع به تدريج در قلمرو علوم، توجـه را بـه شـدت جلـب كـرده و      خود موض. وي آنرا از سرخ پوستان آمريكاي شمالي گرفته است

) J. G. Frazer(از ميان اين آثار، من بخصوص از تأليف بزرگ و چهـار جلـدي فريـزر    . سبب شده است آثار فراواني بوجود آيد

← 
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مـذكور را مخصوصـاً بـراي روانكـاوان      خصوصيتي از طريقه توتميسم را آشكار سازيم؛ خصوصيتي كه طريقه

تقريباً در هر جا كه اين طريقه متداول است، شامل قاعده اي است كه بـه موجـب   : جالب و مفيد مي گرداند

آن وابستگان به يك توتم مشترك، از داشتن روابط جنسي با يكديگر ممنوعند و بنـابراين نبايـد بـا يكـديگر     

  .با غير اقارب است كه جزء تفكيك ناپذير طريقه توتمي بشمار مي آيد اين همان قانون ازدواج. ازدواج كنند

نهي مورد بحث، هيچگونه ارتباط منطقـي  . اين منع كه با دقت رعايت مي شود، بسيار قابل توجه است

با آنچه ما از ماهيت و خصوصيات توتم مي دانيم ندارد و نمي توان دريافـت كـه چگونـه توانسـته اسـت بـه       

راه يابد؛ لذا جاي شگفتي نيست كه برخي از مؤلفان معتقد باشند ازدواج با غير اقارب، منطقـاً و  » توتميسم«

در آغاز، هيچگونه ارتباطي با توتميسم نداشته است؛ بلكه در يك مرحله معين يعني هنگامي كـه الزم ديـده   

بـين منـع ازدواج بـا محـارم و      رابطه. اند در امر ازدواج محدويت هايي را مقرر دارند، بر آن افزوده شده است

  .توتميسم، چه عميق باشد و چه نباشد، به هر حال اين رابطه وجود دارد و به نظر استوار مي آيد

  :اكنون سعي مي كنيم تا مفهوم منع مذكور را به كمك برخي مالحظات دريابيم
                                                                                                                                                                                     

» النـگ انـدريو  «ثـار  آو نيـز از   1910چـاپ  ) Totemism and Exogomy(» توتميسـم و ازدواج بـا غيـر اقـارب    «بنام  →

)Andrew Lang) ( راز توتم«كه اهم آنها عبارت است از «- )The secret of the Totem ( نام مي برم 1905چاپ.  

 Ferguson(» فرگسن مـك لنـان  «توجه به اهميت توتميسم براي تاريخ بشر اوليه، ناشي از درايت دانشمند اسكاتلندي 

Mc. Lennan ( است) ريكـاي  متوتمي عالوه بر قبايل استراليايي، در ميـان سـرخ پوسـتان آ   بنيادهاي ). 1870 – 1869چاپ

و در هند شرقي و در ميان بسياري از اقوام افريقا وجود داشته است و امروزه هـم   اقيانوسيهشمالي و اقوام ساكن مجمع الجزاير 

ـ آولي وجود بعض . وجود دارد زنيم كـه توتميسـم در ميـان اقـوام     ثار و بقايا كه تفسير آنها دشوار است، اجازه مي دهد حدس ب

آريايي و سامي ساكن آسيا و اروپا نيز وجود داشته است، تا آنجا كه نظر بسياري از دانشمندان بر اين قرار گرفته كـه توتميسـم   

  .را يك مرحله ضروري و عمومي از تكامل جامعه بشري بشمار آورند

خود توتمي برگزينند، يعني اين يا آن حيوان را پايه و اساس تكـاليف  چگونه انسانهاي اوليه به اين فكر افتاده اند كه براي 

مبناي محدوديت هاي جنسي و نسب خويش قرار دهنـد؛ در ايـن    –چنانكه در سطور بعد خواهيم ديد  –اجتماعي خود و نيز 

اسـطوره و   –جلـد دوم  (» وونت«تأليف » روانشناسي توده ها«باره تئوريهاي متعددي وجود دارد كه شرحي از آنها را در كتاب 

  ،)مذهب

(Wundt, Volkerpsychologie. Vol II, Mythus and Religion). 

من برآنم كه مسئله توتميسـم را  . مي توان بدست آورد؛ تئوريهايي كه حصول توافقي بين آنها تحقق پذير به نظر نمي آيد

  ).ارم همين كتاب مراجعه شودبه فصل چه(با توسل به روش روانكاوي، موضوع مطالعه خاصي قرار دهم 

 –اگر توضيحات تئوريك راجع به توتميسم با يكديگر اختالف دارند، اموري كـه تشـكيل دهنـده توتميسـم هسـتند نيـز       

ولـي  . چنانند كه به كمك قواعد كلي نمـي تـوان آنهـا را توضـيح داد     –همانطور كه در سطور فوق آنرا مورد بررسي قرار داديم 

ه حتي بدوي ترين اقوام و كهنه پرست ترين آنها نيز به يك معني، اقوامي كهنسال هسـتند و گذشـته اي   نبايد فراموش كرد ك

طوالني در پشت سر دارند كه در طي آن هرچه كه بدوي بوده تكامل يافته و در آن دگرگوني قابل مالحظه اي روي داده اسـت  

آنرا به اشكال بسيار گوناگون كه ناشي از تجزيه و تالشـي و  . تو با اين علت است كه در ميان اقوامي هنوز توتميسم مرسوم اس

مي توان مشاهده كرد، يا حتي مي توان آنها را به صورتهاي راكـد   –تحويل و تبدل به ساير بنيادهاي اجتماعي و مذهبي است 

ينكه به آساني نمي توان تشخيص داد نتيجه ا. ولي اين صورتها نيز قاعدتاً با صورت اوليه تفاوت بسيار دارند. و جامد نيز بازيافت

در حال و وضع فعلي، چه چيز تصوير واقعي از گذشته اي است كه ادامه يافته و چه چيز دگرگونيهاي حادث بعدي بشمار مـي  

  .آيد
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، به )حيوان توتممثالً منع خوردن گوشت (تخطي از اين حرمت، برخالف نقض ساير قيود توتمي ) الف

كيفري طبيعي كه خود بخود پيش مي آيد منجر نمي گردد؛ بلكه بوسيله تمامي قبيله انتقام آن از مجرم باز 

ستانده مي شود، چنانكه گويي موضوع، دفع خطري است كه تمام جامعه را تهديد مي كند يا خطايي اسـت  

گرفته ايم و نشان مي » فريزر«مي كنيم كه از در زير، گزارشي را نقل . كه بر دوش اجتماع سنگيني مي كند

دهد كه انسانهاي بدوي با چه شدت و خشونتي مرتكبين اين تخلفات را كه بـي شـك از نظـر مـا نيـز غيـر       

  :اخالقي تلقي مي شود به كيفر مي رسانند

در استراليا، روابط جنسي با يك فرد از طايفه اي كه چنـين رابطـه اي بـا آن نهـي     «

اين موضوع كه زن عضو همان گروه محلي باشد يـا  . ا مرگ همراه استبره شده است، هموا

آنكه از قبيله ديگري بوده و در طي يك جنگ به اسارت در آمده باشد، چندان تفاوتي نمي 

كند، مردي از طايفه مجرم كه با زن رابطه زناشويي برقرار كند بوسـيله افـراد طايفـه خـود     

. ل مي رسد و زن نيز به همين سرنوشت دچار مي شـود مورد تعقيب قرار مي گيرد و به قت

معهذا در برخي موارد، اگر آندو موفق شوند مدتي خود را از دسترس تعقيب كننـدگان دور  

در موارد استثنايي، وقتي كه چنين امـري در  . نگهدارند، ممكن است كه جرم فراموش شود

روي مي دهد، مرد به قتل مي رسد، ولي زن » گال جديد«در جنوب  1»ئي -تا  -تا «قبيلة 

آنقدر بوسيله ضربات نيزه زخمي و بدنش سوراخ سوراخ مي شود تا جان بدهد يا نيمه جان 

شود، دليل اينكه او را فوراً به قتل نمي رسانند اينست كه معتقدنـد وي در معـرض جبـر و    

نيز منهيات طايفه كامالً رعايت مي شود، هر  حتي در مورد عشقهاي اتفاقي. عنف بوده است

امري هراس انگيز تلقي و بـا مـرگ كيفـر داده    ( 2»هاويت«نوع تخلف از اين منعها به گفته 

  3».)مي شود

نيز  -يعني ماجراهايي كه به توليد مثل منجر نمي شود  -از آنجا كه ماجراهاي عاشقانه بي اهميت ) ب

د، كمتر احتمال دارد كه اين نهي ها از داليـل و مالحظـات مربـوط بـه     مشمول چنين مجازاتها قرار مي گير

  .نتايج عمل ناشي شده باشد

موروثي است و در اثر ازدواج هيچ تغييري در آن روي نمي دهـد، نتـايج ايـن    » توتم«نظر به اينكه ) ج

فه اي باشد كـه تـوتم   اگر مرد مثالً عضو طاي. منع را در مورد ارث از طريق مادري به آساني مي توان دريافت

همگي  -پسران و دختران  -توتم اوست، فرزندان آنها » شترمرغ«است و با زني ازدواج كند كه » كانگرو«آن 

 
1- Ta – ta – thi. 

2- Howitt. 

3- Frazer, I. c. vol. I, p. 54. 
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براي پسري كه از چنين ازدواجي بوجود آمده است، روابط زنا با مادر و خواهرانش . خواهند بود» شتر مرغ «

  1.غيرممكن است -هستند » شترمرغ«كه آنها هم  -

ولي يك نظر اجمالي كه اندكي با دقت توأم باشد، كافي است تا نشان دهد ازدواج با غيرمحارم كـه  ) د

. جزئي از طريقه توتمي است، نتايج ديگري نيز دارد و هدف آن تنها جلوگيري از زناي با مادر و خواهر نيست

روه خود، منـع مـي كنـد يعنـي بـا      ازدواج با غيرمحارم، مرد را از داشتن روابط جنسي با هر زني از اعضاي گ

از لحـاظ  . تعدادي از زنان كه هيچگونه رابطه خوني با آنها ندارد ولي با اين همه همخون او بشمار مـي آينـد  

روانشناسي، علت اين منع عجيب كه از جميع منعهاي قابل قياس در ميان اقوام متمدن شـديدتر اسـت، در   

به عنوان نيا بسيار به ) حيوان(دريافت كه اين نهي، نقش توتم  نظر اول روشن نيست؛ تنها به گمان مي توان

كليه افراد از نسل يك توتم، همخون هستند و تشكيل خانواده اي مـي دهنـد كـه در    . جد گرفته شده است

  .مانعي قطعي در برابر روابط جنسي تلقي مي شود -حتي دورترين درجه  -درون آن، تمام درجات قرابت 

مي رسد كه ترسي فوق العاده شديد از زناي با محارم بر روح اين وحشيان مسـتولي  بدين سان به نظر 

اين ترس و حساسيت مربوط به خاصيتي است كه . است و نسبت به اين امر حساسيت خارق العاده اي دارند

. بر ما به خوبي روشن نيست و سبب شده است كه قرابت خوني جاي خود را به قرابـت تـوتمي واگـذار كنـد    

هذا در مورد اين تعارض بين دو نوع قرابت نبايد مبالغه كرد، بلكه بايد كامالً متوجـه بـود كـه در منهيـات     مع

  .توتمي، زناي واقعي با محارم، فقط يك مورد خاص بشمار آيد

چگونه خانواده واقعي جاي خود را به گروه توتمي داده است؟ اين معمايي است كه شايد نتـوانيم آنـرا   

بي شك مي توان چنين انگاشت كه قرار دادن پيوند توتمي بـه  . ا شناخت كامل ماهيت توتمحل كنيم مگر ب

جاي پيوند خانوادگي، تنها شالوده ممكن براي منع زناي محارم بوده است؛ زيرا با اعطاي نوعي آزادي روابـط  

د از پيونـد  جنسي به فرد كه از حدود روابط زناشويي متجاوز است، اين خطـر در ميـان بـوده اسـت كـه فـر      

همخوني نيز تجاوز كند و حتي از زناي با محارم نيز روي نگرداند، بر تفسير فوق، اين اشكال را مي توان وارد 

كرد كه آداب و رسوم استراليايي ها، متضمن شرايط اجتمـاعي و كيفيـاتي رسـمي اسـت كـه در آنهـا حـق        

  .دانحصاري يك مرد بر يك زن به عنوان زوجه قانوني وي وجود ندار

مخصوصـاً   2.زبان اين قبايل استراليايي داراي خصوصيتي است كه بي شـك بـا ايـن امـر ارتبـاط دارد     

  .عناويني كه براي تعيين قرابت بكار مي برند، به روابط يك فرد با گروه ارتباط دارد، نه به روابط بين دو فرد

 
 در انتقـال . هستند مانع نمـي شـود  » شترمرغ«زناي با دختران خود كه است، از » كانگورو«معهذا اين نهي، پدر را كه  -1

پدر نمي تواند روابـط زنـا بـا دختـران     ] در اينحال[كانگورو خواهند بود، و ] همگي[توتم به ارث از طريق پدري، پدر و فرزندان 

يج منعهاي توتمي نشـان مـي دهـد كـه     خود برقرار كند، ولي پسر مي تواند با مادر خود چنين روابطي داشته باشد، اينگونه نتا

ارث از طريق امي، بسيار كهن تر از ارث از طريق پدري است، زيرا داليل متعددي براي قبول اين مطلـب در دسـت داريـم كـه     

 .هدف منعهاي مذكور مخصوصاً متوجه جلوگيري از زناي پسر با محارم است

 .اين خصوصيت در زبان اغلب اقوام توتمي ديده مي شود -2
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يل مـي دهنـد، بـه ايـن     را تشك» طبقه بندي«، اين عناوين يك نوع اسلوب 1برحسب اصطالح مورگان

خطـاب نمـي كنـد، بلكـه تمـام      » پـدر «معني كه يك فرد، تنها آن كسي را كه سبب بوجود آمدن وي بوده 

مي خوانـد و  » پدر«مرداني را كه برحسب عرف قبيله مي توانسته اند با مادر وي ازدواج كنند و پدر او شوند 

رسوم قبيله مي توانسته اند واقعاً مادر او شوند  خطاب مي كند كه بي نقض عرف و» مادر«نيز به تمام زناني 

نمي خواند، بلكه فرزندان تمام زنـان و  » خواهر«و » برادر«و همچنين تنها فرزندان پدر و مادر واقعي خود را 

بنابراين عناوين قرابت . مرداني را كه ممكن بوده است واقعاً پدر و مادر او شوند چنين مي نامد و قس عليهذا

تراليايي متقابالً براي يكديگر بكار مي برند، لزوماً به مانند آنچه در زبان ما ديده مي شود، بر قرابـت  كه دو اس

در شيرخوارگاه . خوني داللت نمي كند؛ آن عناوين، بيشتر روابط اجتماعي را مي رسانند تا پيوندهاي جسمي

جـا كودكـان، تمـام دوسـتان     در آن: ديده مـي شـود  » طبقه بندي«هاي خودمان چيزي شبيه همين اسلوب 

و » برادران ديني«خطاب مي كنند؛ يا هنگامي كه ما از » خاله«يا » عمه«و » عمو«يا » دايي«والدين خود را 

  .سخن مي گوييم، اين عناوين را به معني مجازي كلمه بكار مي بريم» خواهران مسيحي«

ن بازمانده ها و جنبه هاي بنيادي وقتي اين اصطالحات را كه به چشم ما بسيار عجيب مي آيند، همچو

  .ناميده است، ايضاح مطلب بسيار آسان مي شود» ازدواج جمعي«آنرا  2»فيزون«در نظر آوريم كه عاليجناب 

به موجب اين بنياد، تعدادي از مردها بر تعدادي از زنها حقوق زناشـويي را اعمـال مـي كننـد؛ اطفـال      

ر را برادر و خواهر تلقي كنند، اگرچه ممكن است همگـي از يـك   حاصل از ازدواج جمعي، طبيعتاً بايد يكديگ

  .مادر نباشند و نيز بايد تمام مردان گروه را پدران خود بدانند

از قبـول   - 3»تـاريخ ازدواج «در كتـاب خـود بنـام    » وستر مارك«المثل  في -مؤلفان اگرچه برخي از 

استنتاجاتي كه ديگران از عناوين قرابت جمعي بدست آورده اند خودداري مي كند؛ ولي محققيني كه درباره 

انسانهاي بدوي استراليا بيش از ديگران بررسي كرده انـد، در ايـن عقيـده متفقنـد كـه عنـاوين خويشـاندي        

و » اسـپنس «و برحسـب نظـر   . سـت جمعي، بازمانده اي از دوراني است كـه ازدواج جمعـي متـداول بـوده ا    

. وجـود دارد  6»ديـه ري «و  5»اورابوننـا «، يك نوع ازدواج جمعي هنوز تا به اين ايام در ميان قبايل 4»جيلن«

بنابراين در ميان اقوام مذكور، پيش از آنكه ازدواج فردي رسم شود، ازدواج جمعي متـداول بـوده اسـت و در    

  .جاي گذاشته استزبان و آداب و رسوم، آثاري از خود بر 

ولي اگر ما بجاي ازدواج فردي، ازدواج جمعي را در نظر آوريم، منع زناي با محـارم كـه در ميـان ايـن     

ازدواج با غير اقارب توتمي . قبايل ديده مي شود و به ظاهر سخت و شديد جلوه مي كند، قابل فهم مي گردد

 
1- M. L. H. Morgan. 

2- L. Fison. 

3- Westermarek, The History of Marriage. 

4- Gillen. 

5- Urabunna. 

6- Dieri. 



 توتم و تابو    12

از زناي با محارم جمعي، مناسبترين وسـيله   و منع روابط جنسي در ميان اعضاي يك طايفه، براي جلوگيري

به نظر مي آيد، وسيله اي كه در آن دوران ترتيب يافته و به اجرا گذاشته شده است و پـس از زوال عـواملي   

  .كه سبب ايجاد آن بوده اند، تا ديرزماني باقي و برقرار مانده است

در ميان انسانهاي بدوي استراليا پي برده اگر بر اين گمان باشيم كه به ترتيب فوق، به علل موانع نكاح 

ايم؛ بايد اين را نيز بدانيم كه شرايطي كه در عمل ديده مي شود، بسيار پيچيده تر از اينسـت و در نظـر اول   

صرفنظر از چند قبيله بسيار معدود، ساير قبايل عالوه بر موانعي كه بوسيله حدود . غير قابل توضيح مي نمايد

سازمان بندي اغلب اين قبايل چنان است كه نخست به دو . منهيات ديگري نيز دارند توتمي معين مي شود،

هر يك از اين دو . مي نامند) Fratriesو مؤلفان انگليسي (بخش تقسيم مي شوند كه آنها را طبقات نكاحي 

قبيلـه از  تقسيم مي شود و به اين ترتيب تمامي ) Sous – fratries(» نيم طبقه«طبقه به نوبه خود به دو 

تركيب مي گردد و نتيجه آن مي شود كه نيم طبقه ها واسطه بين طبقه ها و گروه هـاي  » نيم طبقه«چهار 

  .توتمي قرار مي گيرند

كه در عمل براي اغلب موارد صدق مي كند  -طرح نمونه كلي از سازمان بندي يك قبيله استراليايي را 

  :به صورت زير مي توان مجسم كرد -

تمام تقسـيمات ثـانوي، بـر    . مي شوند مجتمع» طبقه«و دو » نيم طبقه«دوازده گروه توتمي در چهار 

تشكيل مي دهنـد و  » محرم«يك واحد ) e(با نيم طبقه  )c(نيم طبقه  1.ازدواج با غير محارم مبتني هستند

نتـايج  ]. كه افراد آن با يكديگر محرمنـد [با هم تشكيل واحدي مي دهند ) f(با نيم طبقه ) d(نيز نيم طبقه 

بنيادهاي مذكور در انتخـاب همسـر و   : حاصل از اين بنيادها و بالنتيجه جهت گرايش آنها محل ترديد نيست

اگر فقط دوازده گروه توتمي وجود مي داشت، هـر  . محدوديت جديدي بوجود مي آورندآزادي روابط جنسي 

، از ميان )با فرض تساوي تعداد اعضا در هر گروه(عضو از يك گروه مي توانست 
11

12
 زنان قبيله همسر انتخاب 

ازد و آنرا به وجود دو طبقه، تعداد زناني را كه از ميان آنها مي توان همسر انتخاب كرد محدود مي س. كند
6

12
 

 تا) 1(فقط مي تواند زني از ميان گروه هاي ) الف(فردي از توتم ] در اينحال[يعني به نصف كاهش مي دهد، 

 
 .تعداد توتمها را به دلخواه در نظر گرفته ايم -1

a b 

c d e f 

ه د ج ب الف  6 5 4 3 2 1 و
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وجود نيم طبقه، دايره انتخاب را محدودتر مي سازد و آنـرا بـه  . انتخاب كند) 6(
3

12
 يعنـي يـك چهـارم مـي      

 هسـتند مـي  ) 6(و ) 5(و ) 4(ميان كساني كه داراي تـوتم  است تنها از » الف«مردي كه داراي توتم : رساند

  .تواند همسري بگزيند

 –كه در برخي از قبايل تا هشت طبقه نيز ديده مي شـود   –روابط تاريخي موجود بين طبقات نكاحي 

يعنـي  [فقط اين نكته بچشم مي خـورد كـه بنيادهـاي مـذكور     . با گروه هاي توتمي هنوز روشن نشده است

همان هدفي را دنبال مي كنند كه در منع ازدواج با اقارب تـوتمي وجـود دارد و حتـي مـي     ] طبقات نكاحي

ولي در حالي كه حرمت نكاح با محارم تـوتمي، داراي تمـام ظـواهر يـك بنيـاد      . كوشند از آن نيز فراتر روند

ظر مي آيد كه ، به ن)و لذا داراي ظاهر رسم و عادت است(مقدس است كه به طريقي غير معلوم بوجود آمده 

قوانين به نحوي آگاهانـه و   عبه آن، نتيجه وض مبنياد پيچيده طبقات نكاحي با تقسيمات ثاني و شرايط منض

از روي قصد و به منظور تقويت و تشديد منع زناي با محارم بوده باشد و محتمالً علت، آن بوده كـه تـأثير و   

ريقه توتمي، چنانكه مي دانيم، پايه تكاليف اجتماعي نفوذ توتمي به ضعف گراييده است، و نيز در حالي كه ط

و قيود اخالق قبيله را تشكيل مي دهد، نقش طبقات نكاحي بطور كلي فقط به تنظيم انتخاب همسر محدود 

  .است

بسط منع زناي با محـارم طبيعـي و    در جريان تحول بعدي طريقه مبتني بر طبقات نكاحي، تمايل به

هنگامي . مل ساختن منع مذكور بر ازدواج بين خويشاوندان دورتر، ظاهر مي شودزناي با محارم گروهي و شا

كه كليساي كاتوليك، حرمت ازدواج بين برادران و خواهران را بر نكاح بين عمو زادگـان نيـز بسـط داد، بـه     

  1.همين ترتيب عمل كرد و براي توجيه تصميم خود، درجات قرابت روحاني را ابداع كرد

در اين نمي بينيم كه در بحث هاي پيچيده و مبهمي كـه راجـع بـه اهميـت و منشـأ      اما هيچ سودي 

براي ما همين اندازه كفايت مي كند كه نشـان  . طبقات نكاحي و روابط آنها با توتم درگرفته است وارد شويم

حتي  2.نددهيم استراليايي ها و ساير اقوام بدوي، با چه دقت و توجهي مراقب رعايت منع زناي با محارم هست

شايد از آنجا كه . مي توان گفت كه اين انسانهاي بدوي در مورد اين نوع روابط، بيش از ما دقيق و سختگيرند

  .آنان بيشتر از ما در معرض وسوسه ارتكاب اين عمل بوده اند، به مراقبت و صيانت مؤثرتري نياز داشته اند

ولي نتايج ترس از زناي با محارم كه صفت خاص اين اقوام است، تنها به ايجـاد بنيادهـايي كـه شـرح     

مـا  . داديم و هدف عمده آنها به نظر ما جلوگيري از زناي با محارم گروهي است، محدود و منحصر نمي مانـد 

وگيري از روابـط جنسـي   را نيز بر آن بيفزاييم؛ رسومي كه هدف آن جلـ » عادات و رسوم«بايد يك سلسله از 

 
  .مراجعه شود 1911در دايره المعارف بريتانيكا، چاپ يازدهم، سال ) A. Lang(» النگ«به قلم » توتميسم«به مقاله  -1

  :در يك بررسي جديد، مخصوصاً توجه را به اين مطلب جلب كرده است» اشتورفر« -2

Storfer: Zur Sonderstellung des Vatermordes; 

(«Schriften zur Angewandten Seelenkunde», Vienne, 12/Sept. 1911). 
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فردي بين خويشاوندان نزديك است و به مانند آنچه بين ما ديده مي شود، آنرا با يك نوع دقت و سختگيري 

مؤلفين انگليسي آنها . راجع به هدف اين عادات و رسوم به هيچوجه ترديدي نيست. مذهبي مرعي مي دارند

قلمرو رواج عادات و رسـوم مـذكور از   ). اجتناب شود يعني امري كه بايد از آن(مي نامند ) avoidance(را 

  .حدود اقوام توتمي استراليا بسي وسيع تر است

در اينجا از مدارك فراواني كه راجع به اين موضوع در اختيار داريم، من فقط مستخرجات پراكنـده اي  

  .زندرا به نظز خوانندگان مي رسانم و از آنها استدعا مي كنم كه به همين حد قناعت ور

به اين سبب است كه . هدف اين قيود محدود كننده، روابط پسر با مادر و خواهران است» مالنزي«در 

است، وقتي پسر بچه به سن معيني رسيد، بايد خانه » هبريد جديد«كه يكي از جزاير  1»جذاميها«در جزيره 

از . واب از آنجا استفاده مي كنـد بسر برد، وي براي خورد و خ) باشگاه(مادري را ترك كند و در خانه عمومي 

آن پس هم مي تواند براي خوردن غذا به خانه سر بزند ولي اگر خواهرش در خانه باشـد، بايـد غـذا نخـورده     

بازگردد؛ هنگامي كه هيچيك از خواهرانش در خانه نباشد، او بايد در آستانه در خانه بنشيند و آنجا غـذايش  

ادر و خواهر برحسب اتفاق با هم روبرو گردند، خواهر بايد بگريزد يا خود را اگر در خارج از خانه، بر. را بخورد

اگر پسر روي شنها، جاي پاي يكي از خواهرانش را ببيند، نبايد به دنبال آن اثر برود؛ خواهر نيـز  . پنهان كند

يـك جـزء از   پسر نبايد نام خواهر را بر زبان بياورد و حتي حق ندارد كلمه اي كـه  . مشمول همين منع است

اين نهي كه همزمان با مراسم ورود به مرحله بلوغ به موقع اجرا گذاشته . اسم خواهرش را مي سازد بكار ببرد

دوري و فاصله بين مادر و پسرش، همراه با باال رفتن سـن  . مي شود، بايد در تمامي دوره حيات رعايت گردد

شود به مراتب بيش از قيودي اسـت كـه بـر پسـر      پسر افزايش مي يابد؛ قيودي كه بايد از طرف مادر رعايت

وقتي مشاراليها براي او غذا مي آورد، نبايد آنرا مستقيماً به دست وي بدهد، بلكه بايد غـذا  . تحميل مي شود

خطـاب  » شـما «به او » تو«مادر هرگز با لحن خودماني با پسر سخن نمي گويد بلكه بجاي . را جلو او بگذارد

همين رسوم ). در زبان خودمان است» شما«و » تو«منظور كلماتي است كه معدل روشن است كه (مي كند 

وقتي خواهر و برادر با يكديگر روبرو مي شوند، خواهر در ميان درختـان  : نيز رايج است» كالدوني جديد«در 

  2.خود را پنهان مي سازد و برادر بي آنكه رو را بطرف او برگرداند، از آنجا مي گذرد

وقتي خواهر، شوهر كرد ديگر نبايد با برادر سـخن بگويـد و   » برتاني جديد«در » غزال«ه در شبه جزير

  3.بجاي بكار بردن اسم او، بايد از كنايه و استعاره كمك بگيرد

 
1- Lepers Island. 

2- R. H. Codrington, «The Melanesians». 

  :»توتميسم و ازدواج با غيرمحارم«نيز در كتاب  و

Frazer, Totemism and Exogamy, Vol. I, P. 77. 

3- Frazer, I. c. II, P. 124. 

  :»كالين تيچن«تأليف » ساحل نشينان شبه جزيره غزال«: با نقل از(
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. نه تنها خواهران و برادران، بلكه عموزادگان نيز مشمول همـين منـع هسـتند   » مكلمبورگ جديد«در 

وقتـي  . ند و حق ندارند به يكديگر دست دهند و نبايد هديه رد و بدل كننـد آنها نبايد نزديك به هم قرار گير

كيفـر زنـاي بـا خـواهر، اعـدام      . بخواهند با يكديگر سخن بگويند بايد با چند قدم فاصله اينكار را انجام دهند

  1.بوسيله دار است

ا شـامل مـي شـود،    اين منعها فوق العاده شديد است و نه تنها خويشاوندان خوني ر» فيجي«در جزاير 

بلكه برادران و خواهران گروهي را نيز دربر مي گيرد با اين همـه جـاي شـگفتي اسـت كـه بـدويان مـذكور        

جشنهاي مذهبي خاصي دارند كه در جريان آن، مخصوصاً نزديكيهاي جنسي كـه بـه شـدت ممنـوع اسـت      

وانيم بـراي ايضـاح نفـس    ولي ما بجاي آنكه اين موضوع را عجيب و غريب بنـاميم، مـي تـ   . صورت مي گيرد

  2.ممنوعيت از آن استفاده كنيم

. هاي سوماترا، منع، تمام درجات خويشاوندي را كه اندكي نزديك باشد دربر مـي گيـرد  »باتا«در ميان 

همراه خواهر خود به يك جمع برود، كاري بسيار زشـت و ناصـواب تلقـي مـي     » باتا«في المثل اگر يك پسر 

مراه بودن با خواهر خود، احساس ناراحتي مي كند حتـي اگـر بـا حضـور ديگـران      يك برادر باتايي از ه. شود

. وقتي يك برادر وارد خانه مي شود، خواهر يا خواهرانش ترجيح مـي دهنـد كـه از خانـه بيـرون رونـد      . باشد

مبلـغ مسـيحي   . همچنين يك پدر هرگز با دختر خود در خلوت نمي ماند و نه هم يك مـادر بـا پسـر خـود    

اين قوم . اين عادات و رسوم را نقل مي كند، يادآور مي شود كه مع االسف اين رفتارها موجه است هلندي كه

معتقد است كه در خلوت قرار گرفتن يك مرد با يك زن، بطور حتم به بروز يك محبت قلبي ناشايسته منجر 

ي شـوند، بايـد انتظـار    مي شود، و از آنجا كه اين افراد وقتي مرتكب اعمال جنسي با خويشاوندان نزديـك مـ  

سخت ترين مجازاتها و وخيم ترين عوارض را داشته باشند، طبيعي است كه درصدد برآيند با اين نوع منعها، 

  3.خود را از هر نوع وسوسه احتمالي در امان نگهدارند

يت حزم و پرهيزهاي بسيار شديدي در افريقا رعا 5»دالگوآ«در ساحل خليج  4»بارونگو«در ميان قبيله 

كه براي او  –زن خود وقتي كسي در جايي با همسر برادر: را بر مرد، در برابر همسر برادرزن تحميل مي كنند

وي جرئت نمي كند با او . روبرو مي شود، با مراقبت كامل از او احتراز مي جويد –فرد بسيار خطرناكي است 

                                                                                                                                                                                     

Kleintichen: «Die Kusten – Bewohner des Gosllen – Halbinsel.» 

1- Frazer, I. c. II. P. 131. 

  ).1901سال » Anthropos«در » P. G. Peckel«: به نقل از(

2- Frazer, I. c. II, P. 147 )به نقل از عاليجناب فيزون ( . 

3- Frazer, I. c. II, P. 180. 

4- Barongo. 

5- La Baie de delagoa. 



 توتم و تابو    16

سخن گفتن با مشاراليها از ترس مي لرزد؛ فكر نزديك شدن به خانه وي  از يك ظرف غذا بخورد، و به هنگام

  1.را در سر راه نمي دهد و با او با صدايي سالم مي كند كه به زحمت شنيده مي شود

انگليس، منعي ديده مي شود كـه قاعـدتاً    يساكن افريقاي شرق) »واكاميا«يا (» آكاميا«در ميان قبيله 

در فاصله بين بلوغ و ازدواج، دختر جوان بايد بـه شـدت از پـدر خـود     : بايد در اغلب موارد وجود داشته باشد

احتراز جويد، وي هنگامي كه در كوچه با پدر روبرو مي شود، خود را پنهان مي سازد و هرگز درصدد بر نمي 

بعد از روزي كه شوهر مي كند، . اين نحوه رفتار را تا زمان نامزدي ادامه مي دهد آيد كه در كنار او بنشيند و

  2.روابط بين او پدرش بصورت آزاد در مي آيد

شايع ترين و شديدترين و جالب ترين منعها حتي در ميان اقوام متمدن هم ديده مي شود، مربوط بـه  

وام استراليايي ديده مي شود؛ ولي به همان صورت در اين نهي در ميان جميع اق. روابط داماد با مادر زن است

ميان اقوام مالنزي، پولينزي و در ميان سياهان افريقا و در هر جا كه آثار توتميسم و قرابـت گروهـي وجـود    

ر ميان برخي از ايـن اقـوام، منـع    د. در جاهاي ديگر نيز به چشم مي خورد –احتماالً  –داشته باشد، و حتي 

روابط ساده و عادي ميان زن و پدر شوهر وجود دارد، ولي اين نوع قيود به اندازه منعي كـه  مشابهي در مورد 

در برخي موارد پراكنـده، احتـراز زن و شـوهر از والـدين همسـر      . در باال يادآور شديم مستمر و شديد نيست

ي ما جالب است چون در منع معاشرت بين مادرزن و داماد، بيشتر معني و مفهوم نهي برا. ه شده استيتوص

  :و نه جزئيات امور، من در سطور زير باز هم فقط به ذكر چند نمونه اكتفا مي كنم

يك داماد و مـادرزن بايـد از   : اين منعها بسيار سخت و داراي شدتي بيرحمانه است 3»بانكو«در جزاير 

شوند، مادرزن بايد خود  وقتي برحسب اتفاق در راه با هم روبرو مي. قرار گرفتن در قرب يكديگر احتراز كنند

  .را كنار بكشد و به داماد پشت كند تا آنكه وي دور شود و يا بالعكس

، يك داماد پس از عبور مادرزن از ساحل دريا، تـا مـوقعي كـه امـواج     )بندر پاترسون( 4»وان ناالوا«در 

رنـد بـا يكـديگر سـخن     آندو حق ندا. جاي پاي او را بر شنها از ميان نبرده است، پا بر ساحل نخواهد گذاشت

  5.بگويند مگر با حفظ فاصله؛ و الزم بيادآوري نيست كه آنها اسم يكديگر را نمي توانند بر زبان بياورند

وقتي مرد ازدواج كرد، ديگر حق ندارد مادرزن خود را ببيند يا با او سخن بگويـد؛  » سليمان«در جزاير 

روبرو مي شود خود را به نشناختن مي زند و با حداكثر سرعت مـي دود تـا خـود را پنهـان     هنگامي كه با او 

  6.سازد

 
1- Frazer, I. c. II, P. 388.   
2- Frazer, I. c. II, P. 424. 

3- Banko. 

4- Vanna Lava. 

5- Frazer, I. C. P. 76. 

6- Frazer, I. c. II, P. 117. 

  :»دو سال در ميان آدمخواران جزاير سليمان«: »ريبه«به نقل از (

 )»Junodژونود «با نقل از (
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م نيرو بكوشـد  ادر ميان زولوها، رسم و عادت ايجاب مي كند كه داماد از مادرزن خود شرم كند و با تم

شود و وقتي با يكديگر وي هنگامي كه مادرزن در كلبه است به آنجا وارد نمي . تا از مصاحبت او بركنار بماند

روبرو مي شوند، اين يا آن يك، خود را پشت بوته ها پنهان مي كند و مـرد در آن حـال سـپر خـود را جلـو      

در مواردي كه نتوانند از يكديگر احتراز كنند، زن بر طبق رسم تشريفاتي يك دسته علـف،  . صورت مي گيرد

ه شخص ثالث انجام مي گيرد، و يا در صورتي كه بين ارتباط بين آن دو، بوسيل. بر گرد سر خود گره مي زند

هيچيـك از آنـدو   . آنها يك مانع طبيعي وجود داشته باشد، مي توانند با صداي بلند با يكديگر سخن بگوينـد 

  1.حق ندارد نام ديگري را بر زبان بياورد

ود سخن بگويد ساكن ناحيه سرچشمه نيل، مرد حق ندارد با مادرزن خ» بازوگا«در قبيله سياه پوست 

اين قوم از زنـاي بـا محـارم    . مگر وقتي كه مشاراليها در يكي ديگر از اطاقهاي خانه و پنهان از چشم او باشد

  .چنان نفرت دارد كه حتي حيوانات خانگي را نيز در صورت ارتكاب مجازات مي كند

در حالي كه نسبت به هدف و معناي ساير منعهاي راجع به روابط اقرباي نسبي، كـوچكترين ترديـدي   

نيست و همگي محققان آنرا تدابيري براي صيانت در برابر زناي با محارم تلقي مي كنند، منعهايي كه موضوع 

. وت از آن بدسـت داده انـد  آن روابط با مادرزن است، وضع ديگري دارد؛ برخي از مؤلفان تفسيري كامالً متفا

وحشت فوق العاده قبايل مذكور را در برابر وسوسه هاي زني مسن كه گرچه مـادر مـرد    –بحق و بجا  -آنها 

  2.نيست معهذا مي تواند وي را بجاي فرزند خود بگيرد، غير قابل فهم مي دانند

ه نقصانهايي جلب كـرده اسـت   وي توجه را ب. نيز وارد آورده اند» فيوزون«همين اعتراض را بر دريافت 

كه در برخي از طريقه هاي طبقات نكاحي وجود دارد و سبب شده است كه در آن طريقه ها از لحاظ نظـري  

ازدواج بين داماد و مادرزن، غير ممكن نباشد و از اينجا الزم آمـده اسـت كـه بـراي جلـوگيري از      ) تئوريك(

  .چنين احتمال به وضع مقررات مخصوص دست بزنند

، اين نحوه رفتار مادرزن را نسبت بـه دامـاد، بـه    3»منشاء تمدن«در كتاب خود بنام » ر جون البكس«

) Marriage by Capture –ازدواج از طريق ربودن (كه در اعصار اوليه متداول بوده است » ربودن«رسم 

  :منسوب مي دارد

مـي بايسـت   ] نز[تا زماني كه ربودن زنها واقعاً متداول بوده، غيظ و غضب والـدين  «

چيزي ) سمبوليك(ولي از آن هنگام كه از اين نوع ازدواج جز عالئم رمزي . جدي بوده باشد

بر جاي نمانده، غيظ و غضب والدين نيز به نوبه خود به صورت رمزي درآمده است و حتـي  

  »پس از آنكه منشاء آن فراموش گشته، عادت و رسوم مورد بحث ما، برجاي مانده است

                                                                                                                                                                                     

C. Ribbe: Zwei Yahre unter den Kannibalen der Solomon Inseln, 1905.) 

1- Frazer, I. c. ,II  P. 385 

2- Crawly: The mystie rose, p. 405, London 1902. 

3- Sir John Lubbock: Origine of Civilisation. 
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به آساني نشان داده است كه در اين نحوه توضيح، خود واقعيات مشهود، به حساب نيامـده   1»كراولي«

داماد ) Cutting(» به رسميت نشناختن«بر آنستكه رفتار مادرزن نسبت به داماد، جز يك نوع  2»تايلور«. اند

گانه اي تلقي مـي  داماد تا زمان والدت نخستين فرزند، همچون بي. از طرف خانواده زنش، چيز ديگري نيست

ولي حتي اگر مواردي را كه تحقق شرط اخير به دوري جستن خاتمه نمي دهد كنار بگذاريم، بـاز هـم   . شود

تفسير مذكور اين مطلب را توضيح نمي دهد كه آنها احتياج داشته : از يك جهت ناقص است» تايلور«تفسير 

ن كنند و در نتيجه عامـل جنسـي را كنـار مـي     اند نوع روابط بين داماد و مادرزن را به نحوي مشخص، تعيي

  3.گذارد و عنصر مذهبي ترس را كه در منع روابط مورد بحث مشهود است، نديده مي گيرد

كه از او داليل اين منع را پرسيده انـد، پاسـخي داده اسـت كـه از احساسـاتي لطيـف       » زولو«يك زن 

  :وي گفته است: سرچشمه مي گيرد

  4»ايي را كه به زنش شير داده است به بيندنبايد پستانه) داماد(او «

مي دانيم كه حتي در ميان اقوام متمدن نيز، روابط بين داماد و مادر زن، يكي از جنبه هاي معضـل و  

بي شك در ميـان ملتهـاي سفيدپوسـت اروپـا و آمريكـا هـيچ نـوع منعـي در         . ناهموار سازمان خانواده است

اين نوع منعهـا هنـوز در رسـوم و عـادات وجـود مـي داشـت، از         خصوص اين مراودات وجود ندارد؛ ولي اگر

بسياري مناقشات و نقارها جلوگيري مي شد و نيازي پيش نمي آمد كه افراد از جانب خويش و براي استفاده 

  .شخصي آنرا مقرر دارند

ر بـين دو نفـر     بـا نسـبتي   –عمل اين اقوام وحشي كه با قيود خود، پيشاپيش از پديد آمدن سر و سـ 

. جلو گرفته اند؛ از طرف بسياري از اروپاييان، تدبيري از روي كمال خردمندي تلقي مي شود –چنين نزديك 

تقريباً مسلم است كه از نظر روانشناسي در وضع داماد و مادرزن، چيزي وجود دارد كه بـين آنهـا عـداوت را    

ر ميان ملتهاي متمدن، روابط بين اين واقعيت كه د. دامن مي زند و زندگي مشترك آندو را مشكل مي سازد

داماد و مادرزن بطور كلي موضوعي است كه بيش از مطالب ديگر وسيله شوخي و استهزاء قـرار مـي گيـرد،    

به عقيده . دليل است بر اينكه در روابط عاطفي آندو، عواملي وجود دارد كه ضديت شديدي را باعث مي شود

وجود دارد؛ احساساني كه در عـين حـال مركـب از    » احساسات دوگانگي«من در اين مورد، روابط مبتني بر 

  .عنصر محبت و عنصر خصومت است

از جانب مادرزن، تأسف از جدايي دختـرش، عـدم   : برخي از اين احساسات به آساني قابل توضيح است

اعتماد به غريبه اي كه دختر به او سپرده مي شود، و تمايل شديد به تحميـل نفـوذ خـويش عليـرغم همـه      

و از طرف داماد تصميم بر اينكه ديگـر  . عوامل و به همان ترتيب كه در خانه خويش مي كند، ديده مي شود

 
1- Crawly. 

2- E. B. Tylor. 

3- Crawly, I. c. p. 407. 

4- Crawly, I. c. p. 401. 
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به اراده هيچيك از افراد غير تسليم نشود، حسادت نسبت به اشخاصي كه قبل از او از محبت زنش برخوردار 

التي كه سبب آنها بـراي صـفات   تخي –بوده اند و ميل به اينكه به هيچ قيمت نگذارد تخيالتش متزلزل شود 

در بيشتر موارد، مادرزن است كه اين خياالت را از . به چشم مي خورد –زنش ارزش اغراق آميزي قائل است 

ميان مي برد، زيرا وجود او از يكسو، داماد را متوجه خصوصيات متعددي مي سازد كه بين زن و مادر زنـش  

يي و جواني و طراوت روحي دختر را كه داماد با سـتايش بـه   مشترك است و از سوي ديگر، مادرزن، آن زيبا

  .آن مي نگرد فاقد است

بـه مـا امكـان مـي دهـد       –كه آنرا به آزمايش روانكاوي انسانها مـديونيم   –شناخت احساسات پنهاني 

جنسي زن در جريان ازدواج و زندگي  –يازهاي رواني ن. چه كه در باال شمرديم بيفزاييمداليل ديگري را بر آن

خانوادگي، اگر هم ارضا شود باز دائماً در معرض خطر عدم ارضاء ناشي از وقفه زودرس روابط زناشويي و خالء 

مادر كه به پيري مي گرايد، از طريق اينكه خود را در . عاطفي كه ممكن است از آن نتيجه گردد، خواهد بود

وسيله سهم فعاالنه اي كه در زندگي عاطفي آنها دارد، خويشتن را در برابر اين وجود فرزندانش مي بيند و به 

ايـن  : از اينجاست كه گفته اند والدين در وجود فرزندان خود، جواني را از سر مي گيرند. خطر حفظ مي كند

محروميتهايي  به اين سبب، زن نازا در برابر. يكي از بزرگترين فوايدي است كه از فرزندان به والدين مي رسد

كه در زندگي زناشويي بايد به آن تن در دهد، خود را از يكـي از مـؤثرترين عوامـل تسـلي خـاطر و جبـران       

اين تشبه عاطفي به دختر، در بعضي از زنان تا آنجا گسترش مي يابد كه مادرزن در عشقي . محروم مي بيند

د بسـيار حـاد، بـه علـت مقاومـت روانـي       كه دخترش به شوهر خود دارد، شريك مي شود و اين امر در موار

شديدي كه مادر در برابر اين نوع احساسات از خود بروز مي دهد، كار را بـه اخـتالالت روانـي وخيمـي مـي      

كشاند، معهذا وجود احساسات عاشقانه در مادرزن نسبت به داماد به فراواني به چشم مي خـورد، احساسـاتي   

كل تمايلي معكوس، در تصادمي كه بين قـواي روانـي مختلـف در    كه خواه به شكل واقعي خود و خواه به ش

در اغلب موارد، مادرزن نسبت به داماد مخصوصاً نفرت و ميل . ضمير مادرزن در مي گيرد، شركت مي جويند

به اذيت و آزار از خود بروز مي دهد تا به اين وسيله بهتر بتواند احساس محبت گناه آلود را نسبت به وي، در 

  .يش از ميان ببردوجود خو

در رفتار داماد نسبت به مادرزن نيز تركيبي از احساسات مشابه ديده مي شود؛ ولي ايـن احساسـات از   

مالك او براي انتخاب همسر، تصويري است كه از مادر و يا شايد از خواهر : منابع ديگري سرچشمه مي گيرد

را رهنمون مي شود و در حالي كه از هر نوع خود در ذهن دارد و همين تصوير است كه در انتخاب جفت، او 

از دو موجود  –يا احساسات ستايش آميز خويش را  –فكر و وسوسه زناي با محارم مي گريزد، عشق خود را 

اين مـادرزن  . عزيز دوران كودكي، به يك فرد غريبه كه از روي تصوير آنها ساخته شده است، انتقال مي دهد

او در خود، تمايلي به بازگشـت و سـير مجـدد در دوران    . واهرش را مي گيرداست كه جاي مادر او و مادر خ

اولين انتخاب عاشقانه خويش احساس مي كند؛ تمايلي كه رفته رفته رشد مي يابـد؛ ولـي در درون او همـه    
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وحشتي كه وي از زناي با محارم دارد ايجاب مي كند كـه منشـاء   . چيز با اين تمايل به معارضه بر مي خيزد

وجود حقيقـي و بالفعـل مـادرزن كـه دامـاد از دوران كـودكي او را نمـي        . انتخاب عاشقانه را بياد نياورد اين

شناخته است و بالنتيجه در ضمير ناآگاه خود هم تصويري از وي ندارد، مقاومـت را بـراي دامـاد آسـان مـي      

ازه مي دهد حدس بزنيم كه برخي آثار خشم و كين كه ما، در تركيب احساسات داماد مي بينيم، اج. گرداند

مادرزن واقعاً در داماد، وسوسه زنا ايجاد مي كند؛ و از طرف ديگر، اغلب پيش مي آيد كه داماد قبل از آنكـه  

  .عالقه خود را به دختر منتقل سازد، عاشق مادرزن آينده خود مي شود

اي بـدوي سـبب ايجـاد    به عقيده من، هيچ چيز مانع از آن نيست كه قبول كنيم آنچه در ميان انسانه

به اين دليـل اسـت كـه مـا، در     . منعهايي در روابط بين مادرزن و داماد شده، عامل زناي با محارم بوده است

مورد اين منعها كه به شدت از طرف آن اقوام ابتدايي رعايت مي شود، نظري را ترجيح مي دهيم كه نخست 

مـذكور جـز تـدبيري بـراي جلـوگيري از زنـاي        جـب آن، منعهـاي  وابراز شده است و به م» فيزون«از طرف 

در مورد ساير منعهاي راجع به روابط بين اقرباي نسبي و سـببي نيـز   . احتمالي با محارم، چيز ديگري نيست

همين نظر صادق است؛ تنها با اين تفاوت كه در مورد اقرباي نسبي، از آنجا كه زناي محارم بي واسطه است، 

اند آگاهانه باشد؛ در حالي كه در مناسبات بين اقرباي سببي، كه شامل روابـط  ز آن مي تواعزم به جلوگيري 

ميان داماد و مادرزن نيز مي شود، زناي با محارم فقط يك وسوسه خيالي مربوط به قسمتهاي مياني ضـمير  

  .ناآگاه است

ز تلقـي مـا   در سطور فوق، براي نشان دادن اينكه استفاده از روشهاي روانكاوي چه نوع تغييري در طر

حقيقت اينستكه : نسبت به امور مربوط به روانشناسي توده ها ايجاد مي كند، فرصت مناسبي بدست نياورديم

، از ديرزماني بـه ايـن عنـوان شـناخته شـده اسـت و       دترس از زناي با محارم كه در ميان وحشيان وجود دار

يج فعلي بيفزاييم، اينسـت كـه تـرس از زنـاي     آنچه ما مي توانيم بر دريافت را. احتياج به تفسير اضافي ندارد

محارم عبارت از خصوصيتي است كه ذاتاً مربوط به دوران كودكي است و به نحوي شگفتي آور با آنچـه مـا،   

روانكاوي به ما نشان داده است كه نخسـتين انتخـاب   . درباره نفسانيات بيماران رواني مي دانيم مطابقت دارد

زناي با محارم و گناه آلود است، زيرا اين فرد مورد نظر، تجسمي از مادر يـا   جنسي يك پسر جوان، از منشاء

خواهر اوست؛ و نيز روانكاوي راه را كه پسر جوان براي بركنار ماندن از كشش زناي بـا محـارم،  بـه تناسـب     

زمانـده هـاي   در بيمار مبتال به اختالل رواني، ما همواره با. افزايش سن در پيش مي گيرد، به ما مي شناساند

ز مي يابيم و علت امر، يا اينستكه وي نتوانسته است خـود را  باقابل توجهي از حال نفساني دوران كودكي را 

وقفـه در  (رواني مربوط به دوران كودكي برهاند و يا آنكه به حاالت مذكور بازگشته است  –از حاالت جنسي 

مجدداً نقـش اصـلي را در   ) ميل شهوي(ميز ليبيدو به اين علت است كه تعينات زناآ). رشد يا سير قهقهرايي

كه همچنان از دوران طفوليت بـه ايفـاي نقـش خـويش     نزندگي رواني ناخودآگاه بيمار بدست مي آورد و يا آ

بدين سان ما به اين نتيجه مي رسيم كه رفتار زناآميز نسبت به والدين را، عقده اصلي بيماري . ادامه مي دهد
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ريافت از نقش زناي با محارم در بيماري رواني، طبعاً با دير باوري عمومي افـراد بـالغ و   اين د. رواني بشناسيم

تحقيقـات وي  . نيز با همين عدم قبول مواجه مي شود 1»اتو رانك«بررسي هاي . عادي برخورد پيدا مي كند

يي را كـه در ضـمن   در يك مقياس وسيع، تأثير زناي با محارم را در ايجاد آثار شاعرانه و نيز غناي مايـه هـا  

مـا ناچـاريم بپـذيريم كـه ايـن      . دگرگونيها و تغيير شكل متعدد خود به شعر عرضه مي دارد نشان مي دهـد 

ناباوري و مقاومت مخصوصاً از انحراف عميقي ناشي مي شود كه بر اميال زناآميز سابق انسـان عـارض شـده    

نشان دادن اين نكته نيز خالي از اهميت نيست كه . است؛ اميالي كه امروزه كامالً و عميقاً واپس زده شده اند

اقوام بدوي، هنوز به نحوي خطرناك اميال زناآميزي را كه محكومند سـرانجام روزي در ضـمير ناآگـاه محـو     

در خود احساس مي كنند؛ تا آنجا كه خود را مجبور ديده اند به وسيله تدابير فوق العاده شديد، در  –گردند 

 .فاع پردازندبرابر آن اميال به د

 
1- Otto Rank. 



  تابو و دوگانگی عواطف

 -1-  
ر دتابو واژه اي است از زبان پولينزي كه ترجمه آن براي ما مشكل است؛ زيرا مدلول اين كلمـه ديگـر   

ي »تـابو «آنها شباهت بـه   2»ساكر«براي روميان باستان اين مفهوم هنوز وجود داشت؛  1.ميان ما وجود ندارد

عبريها قاعدتاً تا به همان معني تابوي اهـالي   4»كادوش«يوناني ها و  3»آگيوس«. اهالي پولينزي داشته است

و شمال و ) اگاسكارماد(پولينزي بوده است و نيز كلماتي به همين معني در ميان اقوام ساكن آمريكا و افريقا 

  .مركز آسيا وجود داشته است

و از سـوي  » مخـتص «، »مقـدس «از يكطرف مفهـوم  : براي ما تابو بر دو معناي متضاد داللت مي كند

در زبان پولينزي بـراي مفهـوم   . را مي رساند» پليد«و » ممنوع«، »خطرناك«، »اضطراب انگيز«ديگر مفهوم 

. مي شود كه به معني عادي و معمولي و چيزي در دسترس همگان استبكار برده  5»نوآ«مخالف تابو، كلمه 

مفهوم نوعي تحديد و منع همراه است و تابو اساساً در منعها و قيـود تجلـي مـي    » تابو«به اين ترتيب با واژه 

  .خودمان، در بيشتر موارد همان معني تابو را مي رساند» ترس مقدس«اصطالح . كند

محدوديتهاي مـذكور بـه اوامـر الهـي     . نهيات صرف مذهبي و اخالقي استقيود تابويي، امري سواي م

منسوب نيستند، بلكه خود بخود پا گرفته اند، و آنچه آنها را از نهي هاي اخالقي متمايز مي سازد اينستكه در 

شمار قواعدي نيستند كه بطور كلي بر ضرورت كف نفس تكيه دارند و داليل اين ضـرورت را مشـخص مـي    

هول است و در حالي كه بـراي مـا غيـر    جمحرمات تابويي بر هيچ دليلي مبتني نيستند و منشأ آنها م. سازند

  .قابل فهم هستند به نظر كساني كه زير سيطره آنها بسر مي برند، طبيعي جلوه مي كند

عموماً بر اين عقيده . مي گويد تابو عبارت از كهن ترين مجموعه قوانين غير مدون بشر است 6»وونت«

  .از خدايان قديم تر و مربوط به دوره ماقبل مذهبي است» تابو«اند كه 

 
 اسـت كـه بـه ماننـد تـابو بـر دو مفهـوم       » حرام«دارد و آن، كلمه وجود » تابو«ولي در زبان عربي معادل دقيقي براي  -1

و » پليد«را مي رساند و هم به معني » محترم«و » مقدس«مختلف و متضاد داللت مي كند، چنانكه مي دانيم، حرام هم صفت 
 )مترجم. (است و بر شيئي يا عملي داللت مي كند كه بايد از آن اجتناب شود» نجس«

2- Socer. 

3- Agios. 

4- Kadosch. 

5- Noa. 

  .1906سال  308قسمت دوم صفحه » اسطوره و مذهب«جلد دوم،  -، روانشناسي توده ها »وونت« -6
Wundt: Volkerpsychologie, Vol. II. Mythus und Religion, II, p. 308, 1906. 
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رفانه از آن نيـاز  يف بي طچون اگر بخواهيم تابو را از نظر روانكاوي مورد بررسي قرار دهيم به يك توص

ده در اينجا نقل مي كنم؛ نويسن 1در دايره المعارف بريتانيكا» تابو«خواهيم داشت، من مستخرجه اي از مقاله 

  :دانشمند مردم شناس است 2»توماس. و. ن«اين مقاله 

در ) يـا پليـد  (صفت مقدس ) تابو به معني دقيق كلمه، مدلولهاي زير را در بردارد الف«

نقطـه  . نقض اين حرمت ناشـي مـي گـردد    زكه ا) يا پليد(نتايج مقدس ) ب. اشخاص يا اشياء

اگـر تـابو را بـه    . معمولي و عادي است است كه به معني» نوآ«در زبان پولينزي » تابو«مقابل 

تابوي طبيعـي  ) 1: ر بگيريم، انواع متعددي از آن تشخيص مي دهيمظمعناي وسيع تري در ن

است كه بوجود يك شخص يا يك شيئي  3)مانا(يا مستقيم كه محصول يك نيروي اسرار آميز 

ه مي گيـرد، ولـي يـا    تابوي انتقالي يا غير مستقيم كه از همين نيرو سرچشم) 2. وابسته است

 تـابوي حـد  ) 3. ه اسـت داكتسابي است و يا از يك روحاني، يك پيشوا و يا امثال آنها اخذ شـ 

وسط دو نوع اول كه از عوامل دوگانه قبلي تركيب مي يابد، مانند آنچه في المثل در تخصيص 

كلمه تابو در مورد بعضـي ديگـر از تحديـدات مربـوط بـه      . يك زن به يك مرد ديده مي شود

ولي نبايد آنچه را كه شـايد بيشـتر در رديـف محرمـات     . مراسم و آيين نيز بكار برده مي شود

ي تابو مربـوط بـه قلمروهـاي مختلـف اسـت؛ در      اهدفه. عنوان تابو تلقي كردمذهبي است به 

صيانت از افراد برجسته از قبيل پيشوايان، روحانيان و ) الف: تابوهاي مستقيم هدفها عبارتند از

حمايـت از  ) ب. نيز حفظ اشيايي كه براي آنها نوعي ارزش قائلند در برابـر صـدمات احتمـالي   

روحانيان و پيشوايان يعني » ماناي نيرومند«بطور كلي انسانها در برابر ضعفا، زنان، كودكان و 

جلوگيري از خطراتي كه از تماس با اجساد يا خـوردن بعضـي اغذيـه    ) ج. نيروي جادويي آنها

پيشگيري از آشفتگيهايي كه ممكن است در جريان انجـام گـرفتن   ) د. ناشي مي شود و غيره

لد، تعليم آيـين بـه افـراد و پـذيرش آنهـا، ازدواج، اعمـال       برخي وقايع مهم زندگي از قبيل تو

 4.حفظ افراد انساني در برابر قدرت و يا خشم خدايان و شياطين) هـ. جنسي و غيره، پيش آيد

حفاظت اطفال به هنگام زاده شدن يا صيانت كودكان در برابـر خطـرات مختلـف ناشـي از     ) و

اعمـالي انجـام مـي    ] والدين طفـل [لمثل آنان وابستگي عاطفي كه با والدين خود دارند، في ا

دهند يا غذايي مصرف مي كنند كه خوردن آنها ممكن است ايجاد بعضي صفات مخصوص در 

ابزارهـا، كشـتزار، و سـاير     –هدف ديگر تابو عبارت است از حفظ دارايـي فـرد   . كودكان بشود

ري تلقي مـي كردنـد كـه خـود     در آغاز، مجازات تخلف از تابو را ام. در برابر دزدان –اموال او 

 
  .ددر دايره المعارف بريتانيكا فهرستي از مهمترين منابع و مĤخذ بدست مي آي -1

2- Northcote W. Thomas. 

3- Mana. 

 .اين هدف تابو را مي توان در اينجا حذف كرد، زيرا مربوط به اعصار اوليه نيست -4
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يد، تابويي كه از آن سرپيچي شده، خود رأساً آيش مي پبخود و به موجب يك ضرورت دروني 

كه تـابو را بـه آنهـا ارتبـاط مـي       –در دوره اي كه مظاهر خدايان و شياطين . انتقام مي گيرد

ان تلقي مي كم كم بوجود مي آيند، پيش آمدن مكافات عمل را از جانب نيروي خداي –دهند 

وظيفه مجازات فرد گستاخي  –و شايد در اثر تكامل بعدي مفهوم تابو  –در موارد ديگر . كنند

بـه ايـن   . كه با خطاي خود، همنوعان را به مخاطره مي افكند؛ به عهده جامعه قرار مي گيـرد 

ي ترتيب است كه آيين كيفر در ابتدايي ترين صورت خود، در جامعه بشري به تابو وابسـته مـ  

  .شود

. مبـدل مـي شـود   » تابو«كسي كه تابويي را نقض مي كند، خودش در اثر اين عمل به 

بعضي خطرات ناشي از نقض يك تابو را ممكن است به كمك توبـه و تشـريفات تطهيـر دفـع     

  .كرد

سرچشمه تابو را نيروي جادويي مخصوصي مي دانند كه با اشخاص يا ارواح مالزم است 

مـي تـوان اشـخاص يـا     . ها با واسطه اشـيا بـي روح پراكنـده شـود     و مي تواند در تمام جهت

چيزهايي را كه تابو هستند به اشيايي تشبيه كرد كه به آنها بار الكتريكي داده شده است، اشيا 

مذكور كانون يك نيروي مخوفند كه در اثر تماس منتقل مي شـود؛ و اگـر بـدني كـه سـبب      

شد و نتواند در برابر آن مقاومت ورزد، اين حركت و انتقال اين نيرو شده است، بسيار ضعيف با

بنابراين عوارض هتك حرمت يك تابو، تنها تابع شدت . انتقال نتايج بسيار شومي ببار مي آورد

موجود در شخص خاطي كه با آن نيروي جادويي مقابله مي كند، نيز ] نيروي طبيعي[ »مانا«

طين و كاهنـان واجـد يـك نيـروي خـارق      به اين ترتيب است كه في المثل سال. بستگي دارد

د بـه مـرگ دچـار مـي     نالعاده هستند و اگر رعايا و تابعين، با آنها بي واسطه تماس حاصل كن

شوند؛ ولي يك وزير يا فردي كه داراي ماناي بيش از ميزان متوسط باشد، مي تواند بي آنكـه  

بي مواجهه با خطر بـه ايـن   خطري پيش آيد با آنها تماس بگيرد و افراد زير دست مي توانند 

اهميت يك تابوي انتقالي نيز بستگي به ماناي شخصي دارد كه تابو را . واسطه ها نزديك شوند

انتقال داده است، تابويي كه از يك سلطان يا يك فرد روحاني ناشي شده است، تاثيرش بيش 

  ».ست كه از يك فرد عادي انتقال يافته استااز تابويي 

انتقال تابو است كه سبب شده است اعتقاد بر امكان دفع آن به كمـك مراسـم و    درست همين قابليت

  .تشريفات توبه و استغفار بوجود آيد

برخي از تابوها هميشگي و بعضي ديگر گذرا هستند روحانيان و رؤسا و نيز مردگان «

 تابوهاي موقت مربوط به بعض شـرايط . و هرچه مربوط به آنهاست تابوهاي جاوداني هستند

و حاالت از قبيل عادت زنانگي، زايمان، حال و وضع مرد جنگي قبل و بعد از تاخـت و تـاز،   
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برخي تابوهاي عمـومي وجـود دارد كـه بـه ماننـد نهـي       . شكار و صيد ماهي و غيره هستند

  ».كليسا، مي توان آنها را در يك منطقه بحال تعليق درآورد و يا سالياني پا برجا نگه داشت

اگر بر اين گمان باشم كه پس از خواندن مستخرجات فوق، بر اطالعات خوانندگان درباره ماهيت تابو و 

اهميتي كه بايد براي آن قائل شوند، چيزي افزوده نشده است؛ تصور مي كنم كه احساس خوانندگان خود را 

ز آنستكه جميع مالحظاتي كه اين امر بي شك مربوط به ناقص بودن اطالعات من و نيز ناشي ا. دريافته باشم

راجع به روابط موجود بين تابو از يكطرف و خرافات و مذهب و اعتقاد به جاودان بـودن روح، از طـرف ديگـر    

ولي از سوي ديگر، از آن بيم دارم كه يك گزارش مشروح تر از آنچه درباره تـابو مـي   . است، كنار گذاشته ام

مطالبي كه به نحو مـايوس كننـده اي گنـگ و     –نداشته باشد دانيم، حاصلي جز پيچيده تر ساختن مطالب 

  .بپذيرند نخوانندگان مي توانند اين نكته را از م –مبهم است 

. بنابراين، موضوع عبارت از يك رشته حدود و قيودي است كه اين اقوام بدوي به آنها گردن مي گذارند

آن هـم نيسـتند؛ بـه نهـي هـا همچـون امـري        آنان داليل اين منعها را نمي دانند و حتي در فكر جستجوي 

طبيعي گردن مي گذارند و معتقدند كه سرپيچي از آنها بخودي خود سخت ترين كيفرها را به دنبال خواهد 

در اين خصوص هر كس مواردي قطعي و مسلم سراغ دارد، مواردي كه نقض غير ارادي منعـي از ايـن   . آورد

خطاكار ساده دل كه في المثل گوشـت يـك حيـوان    . ل آورده استنوع، واقعاً بخودي خود كيفري را به دنبا

حرام را خورده است، به حالت يأس و افسردگي عميقي دچار مي شود و مرگ را انتظار مي كشد و سـرانجام  

در برخـي  . محرمات اغلب شامل مواد خوراكي، آزادي اميال و روابط است. هم واقعاً كارش به مرگ مي كشد

ه نظر منطقي مي آيند و هدف از آنها، مكلف ساختن اشخاص به كف نفس و رياضت است؛ موارد اين منعها ب

محتواي بعضي ديگر كامالً غير قابل فهم است، زيرا متوجه جزئيات بي ارزش هستند و به نظر چنان مي آيند 

تند كـه بـه   ظاهراً تمام اين منعها بر فرضيه اي مبتني هس. كه جز نوعي آداب تشريفاتي چيز ديگري نيستند

موجب آن، وجودشان ضرورت دارد، زيرا برخي از اشخاص و اشيا واجد نيرويي خطرناكند كه به مانند سرايت 

بعض اشخاص و اشيا نسبت به بعضي ديگر، به درجات بيشتري از اين . بيماريها، در اثر تماس انتقال مي يابد

همه آنكه  زعجيب تر ا. مقدار نيروي مذكور است نيرو برخوردارند و ميزان خطر آنها نيز متناسب با تفاوت در

در جميع اين موارد، كسي كه نكبت نقض يكي از منعها دامنگيرش بشود، خود او هم بشمار محرمات در مي 

نيروي مذكور مالزم وجود جميع . آيد و مطرود مي شود؛ چنانكه گويي تمامي آن نيرو به او انتقال يافته است

ع خاصي هستند از قبيل سالطين، روحانيان، نوزادان و همچنين با تمـام حـاالتي   افرادي است كه داراي وض

كه اندكي استثنايي باشد، از قبيل عادات ماهانه زنان، بلوغ، والدت و يا كيفياتي اسرار آميـز ماننـد بيمـاري،    

ن، اشـيا، و  اشخاص، امـاك  .مرگ و نيز با هر آنچه كه بتواند گسترش يابد و سرايت را سبب شود، مالزم است

بشـمار مـي آينـد و بـه     » تـابو «حاالت گذرا كه داراي خاصيت اسرار آميز و يا منشأ و سرچشمه آنند، تمامـاً  
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است باالخره به معني دقيق كلمه، هر چيزي كـه در عـين حـال    » تابو«عالوه، منع ناشي از اين خاصيت نيز 

  .شمرده مي شود» تابو«شد، مقدس و برتر از كيفيت عادي و خطرناك، پليد يا اسرار آميز با

اين كلمه و طريقه اي كه با اين نام مشخص مي شود، مبين مجموعـه اي از امـور مربـوط بـه زنـدگي      

بدواً اين تصور به خاطر مي آيد كه درك . نفساني است كه ظاهراً مفهوم و معناي آنها از نظر ما پوشيده است

ارواح و شياطين را كه از خصوصيات اين فرهنگهـاي   امور مذكور ممكن نمي شود مگر آنكه نخست اعتقاد به

  .ابتدايي است، از نزديك مورد مطالعه قرار دهيم

به عقيده من نه تنها از اين نظر كه هر يك  -ولي در حقيقت اين معماي تابو، ما را به چه كار مي آيد؟ 

ديگر نيز الزم است كـه ايـن   از معضالت روانشناسي، شايستگي آنرادارد كه در حلش بكوشيم؛ بلكه به داليل 

بطور مبهم اين احساس در ما وجود دارد كه تابوي بدويان پـولينزي بـه آن   . موضوع مورد توجه ما قرار گيرد

حد هم كه در بدو امر ممكن است جلوه كند، براي ما غريب و بيگانه نيست، و نيز منعهايي كه به حكم عرف 

ي نزديك اسـت و  وي گذاريم، در خصوصيات اصلي به تابوي بدو ما به آن گردن م تو اخالق بوجود آمده اس

  .خودمان پرتوي بيفكند 1»احكام قطعي«توضيح ماهيت خاص تابو مي تواند بر اصل و منشأ مبهم 

راجع به نحوه دريافت خودش » وونت«به اين دليل، ما با دقت و عالقه كامل به آنچه دانشمندي چون 

  2.بررسي كند، گوش فرا مي دهيم» اعماق ريشه«مي دهد كه آنرا تا و به ما نويد  –از تابو مي گويد 

  :مي گويد» وونت«

شامل تمام رسوم و عاداتي است كه در آنها، تـرس و هراسـي ملهـم از    «مفهوم تابو «

  3».بعضي اشيا و نيز اعمالي كه مربوط به آن اشيا است، منعكس مي گردد

  :و در جاي ديگر مي گويد

م كلي كلمه، تابو را عبارت از هر نوع منعي بـدانيم كـه بوسـيله    اگر ما بر طبق مفهو«

عادات و رسوم تحميل و يا در قوانين مقرر گرديده و به موجـب آنهـا دسـت زدن بـه يـك      

مـي  » ...شيئي يا تصاحب آن با بكار بردن پاره اي كلمات ممنوع، تحريم و نهي شـده اسـت  

نمي توان سراغ كرد كه در آن، نتايج  توان گفت كه هيچ ملت و هيچ درجه اي از فرهنگ را

  .مضر ناشي از نقص تابو وجود نداشته باشد

سپس توضيح مي دهد كه چرا در نظر وي، بررسي ماهيـت تـابو بـر اسـاس شـرايط بـدويان       » وونت«

او منعهاي تابويي را بر حسب . استراليا، منطقي تر از مطالعه آن بر مبناي فرهنگ عالي تر اقوام پولينزي است

تابوي حيوانات كه . سيم مي كندآنكه مربوط به حيوانات باشند يا انسانها و يا ساير امور و اشيا، به سه گروه تق

 
1- Imperatif Cotegoriques. 

  :و صفحات بعد 300قسمت دوم صفحه  -جلد دوم؛ اسطوره و مذهب  -روانشناسي توده ها » وونت« -2
Wundt: «Volkerpsychologie», Vol. II :«Mythus und Religion» II, P.P. 300. )و صفحات بعد (  
3- L. C., P. 237. 
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تـابوي   1.شامل منع كشتن و خوردن آنهاست، هسته و محور اصلي توتميسم را تشـكيل مـي دهـد    مخصوصاً

انسانها داراي خصوصيتي كامالً متفاوت است، اين يك از پيش به حاالت استثنايي در دوره حيات انسان تابو، 

ان به هنگام اعالم رسـمي بلـوغ، و زنـان بـه هنگـام عـادت       محدود مي شود؛ به اين ترتيب است كه افراد جو

ماهانه و در دوره متعاقب وضع حمل، تابو شمرده مي شوند؛ همچنين نوزادان، بيماران و مخصوصـاً مردگـان   

البسه، ابزار و ادوات و سالحهاي  –تابو هستند، عالوه بر اينها، اشيايي كه مورد استفاده دائمي يك فرد است 

اسم جديدي كه بر يك پسر به هنگـام پذيرفتـه شـدن بـه     . اشخاص ديگر تابو هستند يبه طور دائم برا –او 

. مرحله بلوغ مي گذارند، در استراليا ملك طلق او محسوب مي شود؛ به اين علت اسم مذكور بايد پنهان بماند

كن هسـتند، از تنـوع بيشـتري    ان، خانه ها و اماهتابوهاي گروه سوم يعني آنهايي كه مربوط به درختان، گيا

  :برخوردارند و به نظر چنان مي آيد كه فقط بر يك اصل مبتني هستند

  .است» تابو«هر چيز كه به دليل و علتي ترس و اضطراب به دل مي افكند، 

درباره تغييراتي كه در فرهنگ غني تر اهالي پولينزي و مجمع الجزاير مالزي، بر تابو عارض شده است، 

اختالف سلسله مراتب اجتماعي كه در ميـان  . هم معتقد است كه تغييرات مذكور عميق نيست »وونت«خود 

اين اقوام آشكارتر است، در اين امر تجلي مي يابد كه زعما، سالطين و كهنـه داراي تـابويي بسـيار نيرومنـد     

  .هستند و فشار تابو بر خود آنها نيز شديدتر است

شـأ تـابو   نم: ق تر در امري سواي منافع طبقات ممتاز جستجو كردولي منشأ واقعي تابو را به طور عمي

  :يز انساني از آنجا سرچشمه گرفتههمان است كه ابتدايي ترين و بادوام ترين غرا

از آنجا كـه گمـان مـي كننـد نيـروي شـيطاني در       «. 2»ترس از تأثير قواي شيطاني«

در بدو امر جز ايـن تـرس از    »تابو« هاست پنهان مي شود، و از آنجا ك» تابو«شيئي اي كه 

چيـز ديگـري نيسـت؛ عليهـذا تـابو،       –كه در اشيا عينيـت يافتـه اسـت     –نيروي شيطاني 

برانگيختن اين نيرو را نهي مي كند و هر بار كه به عمد يا غير عمد مـورد تجـاوز و تخطـي    

  ».قرار گيرد، بر دفع انتقام شيطان امر مي دهد

و متمايز از اعتقاد به شياطين مبدل مي شود و به صورت فشـار و  به تدريج تابو به يك نيروي مستقل 

  .تحميل مي شود –و سرانجام از طريق قانون  –اجباري در مي آيد كه بوسيله سنت و عرف 

ولي در منعهاي تابويي كه از محلي تا محل ديگر و از زماني تا زمان ديگر تغيير مي «

از «: و آن اينست –اني مضمر و بر زبان نيامده فرم –كند، در آغاز، فرماني مستتر بوده است 

  ».خشم شياطين بپرهيز

 
 .درباره اين موضوع به اولين و آخرين فصل اين كتاب مراجعه شود -1

2- L. C., P. 307. 
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به ما مي آموزد كه تابو، جلوه و نتيجه اي از اعتقـاد اقـوام بـدوي بـه نيروهـاي      » وونت«به اين ترتيب 

در دوره بعد، تابو از اين ريشه جدا مي شود و ديگر فقط بر اساس يـك نـوع ركـود و بيحسـي     . اهرمني است

ت كه به صورت نيرويي باقي مي ماند؛ بدينسان تابو حتي منشأ و منبع احكام اخالقي مـا قـرار مـي    رواني اس

اگر چه قسمت اول اين توضيحات، مطلقاً چنان نيست كه ايراد و اعتراضي را برانگيزد، ولي من گمـان  . گيرد

. گان هـم عقيـده باشـم   ما را قانع نمي كند، با عـده كثيـري از خواننـد   » وونت«مي كنم در اينكه توضيحات 

. تشريح تابو به صورت فوق، رجوع به اصل و ريشه مظاهر تابو نيست و ريشه هاي عمقي آنرا نشان نمي دهـد 

اگر . بايد بسي دورتر از اين رفت. در روانشناسي، نه اضطراب و نه شياطين را نمي توان علل اولي بشمار آورد

ديگري در مي آمد، ولي ما مي دانيم كه آنها نيز به ماننـد  شياطين واقعاً وجود مي داشتند؛ مطلب به صورت 

  .خدايان مخلوق عوامل نفساني انسان هستند و بايد منشأ و ذات آنها را شناخت

درباره معاني دوگانه تابو، نظرات جالبي بيان مي كند ولي نظرات مذكور، ميل به روشن شدن » وونت«

به . ، جدايي نيست»پليد«و » مقدس«رحله اوليه تابو، هنوز بين او معتقد است كه در م. را برآورده نمي سازد

انسان يا حيوان يا مكاني كه تـابو  . اين دليل است كه مفاهيم مذكور، پديد آمده و جزو مدلول آنها شده است

به آن معاني كه بعدها  –بر آن عارض گشته است، اهرمني است نه مقدس؛ ولي به اين علت پليد و نجس هم 

اصطالح تابو فقط با اين معناي حد وسط يعنـي بـا مفهـوم اهرمنـي     . نيست –ات به خود مي گيرند اين كلم

» مقدس«متناسب است، زيرا جنبه اي را نمايان مي سازد كه همچنان بين ) چيزي كه نبايد به آن دست زد(

ولي اين اشتراك به اثبات در يك جنبه مهم، نشان . است» ترس از تماس«مشترك مي ماند و آن » نجس«و 

تطـابيقي تـا حـد انضـمام و      –قلمرو مقدس و قلمرو نجس  –ست كه در بدو امر بين اين دو قلمرو آن نيز ه

اختالط وجود داشته است و فقط در ادوار بعد، تحت تأثير شرايط جديد، تفريقي كه تعارض بين دو قلمرو را 

به يك قدرت شـيطاني   اعتقادي كه با تابوي اوليه مالزم بوده است يعني اعتقاد. سبب شده، پديد آمده است

كه در تابو نهفته است و اگر به آن دست بزنند يا به مصرفي برسانند كه نهي شـده اسـت، انتقـام خـود را بـا      

در ايـن  . چيز ديگري نيست جز ترسي كه عينيـت يافتـه اسـت    –جادو كردن شخص خطاكار باز مي ستاند 

، كه در مرحله پيشـرفته  »احساس نفرت«و  »احساس احترام«: دوره، ترس مذكور هنوز به جنبه هاي دوگانه

  .تري از تمدن پديد مي آيند تقسيم نشده است

ولي اين دوگانگي چگونه بوجود مي آيد؟ حاالت دوگانه مذكور، پا به پا و موازي با دو مرحلـه مختلـف   

فتن در اين دوره هاي اساطيري، دوره نخستين بجاي آنكه بـه هنگـام تحقـق يـا    . اساطيري پديدار مي گردد

مرحله دوم، كامالً از ميان برود، باقي مي ماند و صورتي بخود مي گيرد كه براي آن ارزش كمتري قائل مـي  

در اساطير معموالً ديده مي شـود كـه   . شوند و به تدريج اين ارزش بيش از پيش به تحقير آميخته مي گردد

شايد هـم بـه همـين     و(شده است  يك وجه قبلي در حالي كه توسط وجه عاليتر به عقب رانده و واپس زده
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، در كنار وجه عاليتر و به صورتي محو و تنزل يافته به حيات خود ادامه مي دهد؛ به نحـوي كـه امـور    )سبب

  1.ترام آن، به امور موضوع لعن و نفرت مبدل مي شودحموضوع ا

طـرف ديگـر    راجع به روابط بين مظاهر تابو از يكطـرف و تطهيـر و قربـاني از   » وونت«ساير مالحظات 

  .است

  

  

 -2-  
كسي كه مسئله تابو را با استفاده از معلومات روانكاوي يعني اطالعات حاصل از بررسـي بخـش ناآگـاه    

زندگي نفساني  انسان، مورد مطالعه قرار مي دهد؛ با اندك تأملي در مي يابد كه پديده هاي موضـوع بحـث،   

براي خودشان منعهاي تابويي ابداع كرده اند و با همان  وي افرادي را سراغ دارد كه. براي او ناشناخته نيستند

دقت و شدتي كه انسان وحشي، محرمات مشترك قبيله و اجتماع خود را رعايـت مـي كنـد، بـه آن پايبنـد      

بنامـد،  » وسـواس «اگر روانكاو ما عادت نكرده باشد كه اينگونه اشخاص را بيماران روانـي مبـتال بـه    . هستند

او از بررسيهاي . از هر حيث براي توصيف حالت آنها مناسب است» بيماران تابو«وان متوجه خواهد شد كه عن

روانكاوي درباره بيماري رواني وسواس و راجع به علل باليني و تركيب عناصر اصلي و نحوه عمـل آن از نظـر   

انشناسـي  روانشناسي، بسي چيزها آموخته است و بدين سبب نمي تواند در مطالعه پديده هاي مربوط بـه رو 

ت آورده است، خودداري كند و در برابـر ميـل بـه    سگروهي، از بكار بردن معلوماتي كه در قلمرو روانكاوي بد

  .اين عمل مقاومت ورزد

شباهت بين تابو و اختالل رواني : معهذا در مورد اين عمل مالحظه اي وجود دارد كه بايد تصريح شود

به نشانه هاي بيماري باشد بـي آنكـه شـامل ماهيـت آنهـا      وسواس، ممكن است صرفاً ظاهري و فقط مربوط 

طبيعت براي ايجاد تركيبات شيميايي بسيار گوناگون، از قالبها و اشكالي چند استفاده مي كند و آنهـا  . گردد

را در جميع موارد بكار مي برد، خواه اين تركيبات مربوط به صخره هاي مرجـاني باشـد و خـواه مربـوط بـه      

بي شك استنتاج قرابت منشـأ و ماهيـت، از روي شـباهت بـين شـرايط      . ا رسوبات شيمياييبرخي بلورها و ي

با اين همه و با توجه به مالحظه باال، . ميكانيكي، عملي از روي شتابزدگي و داراي كاربردي اندك خواهد بود

  .ما نبايد از مقايسه اي كه در سطور فوق به فكرش افتاديم، چشم بپوشيم

ين شباهت بين تابو و پرهيزهاي ناشي از وسواس، آنستكه اين پرهيزها نيز مانند تابو، اولين و جالب تر

پرهيزهاي مذكور روزي سر بر آورده اند و از آن زمان، . داليل روشني به همراه ندارند و منشأ آنها مرموز است

در ايـن مـورد تهديـد از     .فرد به سبب اضطرابي مقاومت ناپذير، به فشار و سلطه آنها ناگزير تن در داده است

 
1- L.C. P. 313. 
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خارج، يعني بيم مجازات، امري زائد است؛ زيرا فرد نسبت به اين موضوع كه زير پا گذاشتن منـع، مصـيبتي   

ه وسـواس مـي تواننـد    بـ تمام آنچه مبتاليان . است) وجدان(موحش به بار خواهد آورد، داراي يقيني دروني 

دارند از اينكه تخطي، موجب خسران شديد براي يكي بگويند اينستكه آنها يك احساس قبلي غير قابل وصف 

بيماران از بيان اينكه خسران مذكور از چه نوع مي تواند باشد عاجزند و به عالوه، . از اطرافيان آنها خواهد شد

اين اطالعات بسيار مبهم نيز، نه از بررسي خود آن منعها، بلكه بعداً در جريان اعمالي كه به منظور صيانت و 

  .بدست آمده اند) و در سطور آتي از آنها سخن خواهم گفت(ار صورت مي گيرد استغف

نهي اصلي و عمده در بيماري رواني، به مانند آنچه در مورد تابو ديده مي شود، عبارت است از تمـاس،  

نهي تنها شامل لمس مستقيم جسم نيسـت، بلكـه   . از همينجا پديد آمده است 1»ترس از تماس«و اصطالح 

مشخص مي » وارد تماس شدن«، »تماس گرفتن«شامل جميع اعمالي است كه ما آنها را با اصطالح مجازي 

هر چيز كه فكر را متوجه امر ممنوع سازد يعني هر آنچه موجب تماسي كـامالً ذهنـي و غيـر مـادي     . سازيم

  .همين بسط مفهوم در تابو نيز ديده مي شود. مادي ممنوع است سمانند تماگردد، به 

در برخي از اين پرهيزها، مراد و منظور به آساني قابل درك است، ولي هدف بعضـي ديگـر غيـر قابـل     

مـي نـاميم و در رسـوم و عـادات     » تشريفاتي«ما پرهيزهاي نوع اخير را . فهم، نامعقول و پوچ به نظر مي آيد

  .نيز همين انواع را باز مي شناسيم تابويي

پرهيزهاي ناشي از وسواس، استعداد زيادي براي جابجا شدن دارند و در يك مجموعه معين براي بسط 

يافتن از يك موضوع به موضوعي ديگر، از جميع طرق ممكن استفاده مي كنند تا آنكه شيئي جديد را نيز به 

گاه سرانجام تمامي دنيـا  . گردانند) imposible(» ممتنع« -م بر حسب اصطالح يكي از بيماران -نوبه خود 

، »ممتنع«مبتاليان به وسواس چنان رفتار مي كنند كه گويي اشخاص و اشيا . در مي آيد» ممتنع«به حيطه 

ما قـبالً  . منبع سرايت خطرناكي هستند و در اثر تماس، به هر چيزي كه در مجاورتشان باشد بسط مي يابند

را با دست زدن به چيزي » تابو«نشان داده ايم؛ و نيز مي دانيم كسي كه » تابو«ي و سرايت را در انتقال پذير

  .مي شود و هيچكس نبايد با او تماس بگيرد» تابو«است، نقض كند، خودش هم » تابو«كه 

نه هـا،  يكي از اين نمو: را در كنار هم قرار مي دهم) يا بهتر بگويم، جابجا شدن(ي تسرّ زمن دو نمونه ا

ها گرفته و ديگري از مشاهدات مربوط به يكي از بيمارانم كـه مبـتال بـه اخـتالل روانـي      »مائوري«از زندگي 

  :وسواس بوده بدست آمده است

يك رهبر مائوري هرگز در صدد بر نمي آيد آتـش فرومـرده را بـا دم خـود دوبـاره      «

ظرفي كه بر آتش است و بـه   روشن گرداند، زيرا َنفَس مقدس او، نيروي وي را به آتش و به

غذاهايي كه در ظرف پخته مي شود و به كسي كه آن غذاها را مي خـورد؛ منتقـل خواهـد    

 
1- Phobie de toucher. 
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غـذاهايي كـه در ظرفـي     –كرد و اين سبب مرگ كسي خواهد شد كه آن غذاها را بخـورد  

  1».تهيه شده اند كه بر آتش جان گرفته از دم مقدس و خطرناك او، گرم شده است

به بيمارم، وي مصرانه مي خواهد شيئي اي را كه شوهرش به تازگي خريده اسـت، از خانـه   و اما راجع 

در واقع وي مي دانـد كـه   . خواهد بود» ممتنع«دور سازد، زيرا در غير اين صورت اقامت در آن خانه براي او 

ن او كه امروزه در يكي از دوستا. واقع است خريده اند» آهوان«اين شيئي را از دكاني كه في المثل در كوچه 

شهري دوردست بسر مي برد، و بيمار او را پيش از ازدواج و با نام خانوادگي زمان دوشيزگيش مـي شـناخته   

 –تـابو   -» ممتنـع «اين زن فعالً بـراي بيمـار،   . ناميده مي شود» آهو خانم«است، اكنون يعني بعد از ازدواج 

 –گشـته اسـت   » تـابو «ده شده، به مانند آن دوست، خري» وين«شده است و شيئي اي كه در اينجا در شهر 

  .دوستي كه بيمار مايل نيست هيچگونه رابطه اي با وي داشته باشد

نهي هاي ناشي از وسواس نيز به مانند منعهاي تابويي، در زندگي بيماران محروميتها و محدوديت هاي 

ام دادن برخي اعمـال مـي تـوان از ميـان     فوق العاده اي را سبب مي شود؛ ولي برخي از اين نهي ها را با انج

برداشت، اعمالي كه خود نيز داراي جنبـه اي از بيمـاري وسـواس هسـتند و هـدف از آنهـا بـي شـك ابـراز          

غسل (متداول ترين عمل ناشي از بيماري وسواس است » غسل«. پشيماني، استغفار و حراست و صيانت است

تطهير مبدل كرد و يـا بـه   » مراسم«يز مي توان به نتابو را به همين سان پاره اي از محرمات ). وسواس آميز

  .آن وسيله كفاره نقض آنها را ادا كرد

حال وجوه شباهت بين عادات و رسوم تابو از يك طرف و عاليـم بيمـاري وسـواس را از طـرف ديگـر،      

 -2. پرهيز فقدان علت و دليل منطقي براي منع و -1: خالصه مي كنيم؛ تعداد اين وجوه مشترك چهار است

وجـود اعمـال و    -4. سهولت جابجا شدن و تسري محرمـات  -3. پا گرفتن آنها بر حسب يك ضرورت دروني

  .د تشريفاتي ناشي از منعهاعقوا

باري، روانكاوي، سير باليني و نيز طرز عمل بيماري وسواس را در موارد مختـل، از نظـر روانـي بـر مـا      

كـه   –راجع به قسمت اول، ما چگونگي سير باليني آنرا با يـك مـورد تـرس از تمـاس     . معلوم گردانيده است

  :نشان مي دهيم –نمونه جامع است 

شديدي به لمس كـردن بـروز كـرده اسـت كـه هـدف و        ميل] در بيمار[كامالً در آغاز دوران كودكي، 

در همان اوان بروز اين ميل، يك نهي از خـارج در  . موضوع آن، بيش از حد تصور مشخص و معين بوده است

نهي، مورد قبول و رعايت قرار گرفتـه   2.برابر آن قرار گرفته و تماس مذكور را از تحقق يافتن مانع شده است

ي بـوده كـه در تمـاس    شـ و بسيار نيرومندتر از كش 3قواي نيرومند دروني تكيه كندزيرا مي توانسته است بر 

 
1- Frazer, The golden Bough, II : Taboo and the perils of the Soul, 1911 ,P. 136. 

 .در هر دو يعني هم در مورد ميل و هم در مورد نهي، موضوع مربوط به لمس اعضاي جنسي بوده است -2
 .بر روابط با اشخاص طرف عالقه كه نهي از جانب آنها صورت گرفته است -3
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ولي با توجه به ساختمان رواني اوليه طفل، منع نتوانسته است ميل را در او بطور كامل . تجلي مي كرده است

راند، به اين درون ضمير ناآگاه به ست آنرا واپس بزند يعني ميل به لمس را بااز ميان ببرد و فقط موفق شده 

ترتيب نهي و ميل، هر دو بر قرار و پا برجا مانده اندك ميل از آن جهت همچنان پايدار مانده است كه فقـط  

واپس زده شده ولي نابود نگشته است و نهي نيز به اين دليل برجاي مانده است كه اگر نمي مانـد، ميـل بـه    

در اثر اين وضع، يـك بـن بسـت، يـك     . ي ساختضمير آگاه باز مي گشت و كودك را به ارضاي خود وادار م

داده بوسيله برخورد و تنازع بين نهي  يحالت نفساني ماندگار، بوجود آمده است و هر چه در پي اين وضع رو

  .و ميل قابل توضيح است

كه به ترتيب فوق ماندگار مي شود، عبارت از امري است كه مي توان آنرا  يخصوصيت اصلي حالت روان

در فرد نسبت به يك شيئي متعلق به خودش يا نسبت به يكي از اعمال  1»دوگانگي عواطف«ي بر رفتار مبتن

است، ولي هر بار در اثر ترسي كـه  » لمس«وي دائماً در وسوسه دست زدن به اين عمل يعني . خويش ناميد

از ميان برداشـت،   تعارض بين دو جريان را به آساني نمي توان. از عمل در دل دارد، خويشتن را باز مي دارد

و تمـام  (زيرا موضع آنها در قلمرو نفسانيات چنان است كه تالقي و برخورد آنها با يكديگر غير ممكـن اسـت   

نهي بطور آشكار در ضمير آگاه حضـور دارد، در حـالي كـه    ): آنچه در اين باره مي توانيم بگوييم همين است

است خـارج از آگـاهي، و فـرد دربـاره آن كـوچكترين      امري  –كه با اين همه دائماً پا برجاست  –ميل لمس 

نمي توانست مـدتي چنـين مديـد    » دوگانگي عواطف«اگر اين حالت رواني وجود نمي داشت، . اطالعي ندارد

  .دوام بياورد و نه هم قادر بود نتايجي را كه برشمرديم به بار آورد

كـه از آغـاز طفوليـت وجـود و سـلطه      در شرح باليني كه خالصه آنرا در باال بدست داديم، ما نهـي را  

خويش را برقرار مي كند؛ به عنوان امر اصلي و اساسي نشان داديم، تمام نشو و نماي بعـدي بيمـاري روانـي    

واپس زدگي ميل . بوسيله نحوه واپس زدگي كه در اين مرحله از زندگي انجام گرفته است، مشخص مي شود

بـراي بيمـار   ) منعي كه در ضمير آگاه باقي مانده است(صلي منع و علت ا - 2از آنجا كه بعداً فراموش شده –

ناشناخته مي ماند و به سبب فقد نقطه اتكايي كه بتواند به آن تمسك جويد، هر نوع تالش به منظور تجزيه 

نهي، نيرو و خاصيت چسـبندگي خـود را مخصوصـاً از روابـط     . و تحليل اين علت، عقيم و بي نتيجه مي ماند

ود و طرف مقابل كسب مي كند يعني از روابط با ميل ارضاء نشده اي كه مكتوم مانده اسـت و  موجود بين خ

انتقال پـذيري و  . اين خصوصيت ناشي از يك ضرورت دروني است كه ضمير آگاه نمي تواند در آن نفوذ كند

روانـي  استعداد گسترش نهي، نشان دهنده مسير تحولي است كه ميل باطني مكتوم مـي پيمايـد و شـرايط    

ميل براي آنكه بتواند از منعي كه بر سر راهش قرار گرفتـه  . ضمير ناآگاه مخصوصاً سبب تقويت آن مي شود

اعمال يا اشيايي كه قابليت جانشيني دارند  –بگريزد، پيوسته جابجا مي شود و مي كوشد چيزهاي ديگري را 

 
  ).Bleuler(» بليولر«بسيار مناسب  بر حسب اصطالح -1

2- amnesie. 
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بال مي كند و متعاقباً آماجهـاي جديـد را كـه    منع نيز پابپا، اين تغييرات را دن. جانشين امر ممنوع گرداند –

در برابر هر گامي كه ميل شهوي واپس زده، به جلو بر . ميل برگزيده است به حيطه شمول خود در مي آورد

خنثي شدن دو نيروي متنازع، متقابالً بوسـيله  . مي دارد، نهي با افزودن بر شدت خود واكنش نشان مي دهد

و تقليل شدت فشار را بوجود مي آورد و بوسيله اين نياز است كه مي توان علت  يكديگر، نياز به تغيير مسير

در بيماري رواني، اين اعمال آشكارا عبارتنـد از سـازش و   . اعمال ناشي از وسواس و پيله كردن را توضيح داد

مي كنـيم و  در اعمال مذكور از يكطرف آثاري دال بر ندامت و تالشهايي به منظور استغفار مشاهده : مصالحه

از سويي ديگر، كوشش براي تعويض و تبديل ميل را تشخيص مي دهيم؛ بوسيله كوششهاي نوع اخير، ميـل  

اين، قاعده بيماريهـاي روانـي اسـت كـه اعمـال      . مي كوشد تا جبران امري را كه از آن بازش داشته اند بكند

پيش به عملي كـه قـبالً منـع شـده     ناشي از وسواس؛ بيشتر خود را در خدمت ميل قرار مي دهند و بيش از 

  .است، نزديك و شبيه مي گردند

اكنون مي كوشيم تا بر اساس فرض يكي بودن ماهيت تابو و ماهيت پرهيزهـاي وسواسـي در بيمـاران    

دانيم كه بسياري از منعهاي تابويي كه بـه آنهـا   بقبالً بايد اين نكته را . خودمان، تابو را تجزيه و تحليل كنيم

ق و ديگرگونـه و جابجـا شـده اي از    تپرداخت، در حالت اوليه و اصلي خود نيستند، بلكه صـور مشـ  خواهيم 

منعهاي اوليه اند؛ به اين سبب ناگزيريم كه تنها و تا حدي به روشـن سـاختن معـدودي از ابتـدايي تـرين و      

نسان بدوي و وضع به عالوه، فقط تشخيص يك اختالف بسيار عميق بين حالت ا. مهمترين منعها اكتفا ورزيم

بيمار رواني، مي تواند براي ما دليل آن بشمار آيد كه امكان وجود شباهت كامـل را بـين منعهـاي تـابويي و     

 –شباهتي به آن درجه كه مطابقت آندو را بر يكديگر از هر جهت نشان دهـد   –پرهيزهاي ناشي از وسواس 

  .مردود بشناسيم

هاي بدوي درباره علت تحريمهايشان و راجع به منشأ تابو، امري بدواً مي توان گفت كه بازجويي از انسان

به موجب فرض ما، آنها قاعدتاً قادر نخواهند بود كه در اين بـاره بـه مـا اطالعـاتي     . بي معني و نامعقول است

عليهذا بر اساس آنچه از پرهيزهـاي ناشـي از وسـواس    . است» ضمير ناآگاه«بدهند؛ زيرا منشأ امر، مربوط به 

تابوها عبارتند از نهي هـايي بسـيار   : دانيم، به ترتيب زير مي توانيم سرگذشت تابو را مجدداً تصوير كنيممي 

كهن كه در ادوار گذشته، از خارج تحميل شده است و يا ممكن است كه بوسيله نسل قبلي به نسل بعد القاء 

ميل به اجراي آنها بسيار شديد بـوده  موضوع اين نهي ها، اعمالي بوده است كه قاعدتاً مي بايست . شده باشد

ي هـاي  هـ بعداً و شايد هم به حكم سنت، كه در اثر سلطه پدري يا سلطه اجتماع انتقـال مـي يافتـه، ن   . باشد

و نيز ممكن است كه اين نهي ها در نسلهاي بعـدي، بـه صـورت    . مذكور در نسلهاي متوالي باقي مانده است

در مورد بحث ما، تشخيص قطعي اينكه آيا مطلـب، عبـارت از   . اشدجزئي از تركيب زندگي نفساني در آمده ب

، عامـل شـكل   تيـ باست و يا اينكه مفاهيم مذكور، خود به تنهايي يا همگام با تر» فطري«صورتي از مفاهيم 

ولي حفظ تابو اين نتيجه را به بار آورده است كه ميل اوليه بـه انجـام   . گرفتن تابو بوده اند، غير ممكن است
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بنابراين آنان نيز نسبت به منعهاي تـابويي خـويش   . آنچه تابو است در ميان اين اقوام پايدار مانده استدادن 

ضمير ناآگاه آنها از نقض اين منعها احسـاس خشـنودي   : روش مبتني بر دوگانگي عواطف در پيش گرفته اند

و  –چون به آن ميل داشته انـد  از آن بيم دارند  –مي كند؛ ولي آنها از دست زدن به چنين كاري بيم دارند 

ولي در هر فرد از اعضاي قوم بـه ماننـد آنچـه در بيمـار مبـتال بـه       . مي دانيم كه بيم نيرومندتر از ميل است

  .است) مكتوم(» ناخودآگاه«اختالل رواني ديده مي شود، ميل 

ان تـوتم را  حيـو : دو قاعده اساسي توتميسم، نشان دهنده مهمترين و كهن ترين منعهاي تابويي اسـت 

  .نبايد كشت و با افرادي از جنس مخالف و از توتم مشترك نبايد روابط جنسي برقرار كرد

ما از درك اين مطلب تا . نيرومندترين و قديم ترين اميال انساني، مي بايد قاعدتاً از اين نوع بوده باشد

و در نتيجـه، نخـواهيم توانسـت    (زماني كه مفهوم و منشأ نظام توتمي بر ما مجهول باشد، عاجز خواهيم بود 

ولي كسي كه از حاصل بررسي هاي روانكاوي در مورد ). فرضيات خود را درباره موارد نمونه به اثبات برسانيم

فرد، با خبر است؛ قطعاً در همين شرح راجع به دو نوع تابو و مطابقت آنها بر يكديگر، نشان از امـري خواهـد   

  .ي اختالل رواني بشمار مي آورنديافت كه روانكاوان آنرا هسته اصل

 –چنانكه در سـطور فـوق ذكـر شـد      –تنوع پديده هاي تابو سبب شده است كه براي رده بندي آنها 

اگر پديده هاي مذكور را بر اصل مشترك زير، مبتني سازيم، اين تنوع جاي خود را . كوششهايي به عمل آيد

تابو عمل ممنوعي است كه ضمير ناآگاه بوسيله ميلي نيرومند بسوي آن كشيده مـي  : به وحدت وا مي گذارد

  .شود

ين معني كـه مـي دانـيم هـر كـس      اطالع داريم؛ به ا –بي آنكه قادر به فهم آن باشيم  –ما از مطلبي 

ولي چگونه اين امر را با امور . بكاري كه ممنوع است دست بزند، تابو را نقض مي كند و خودش تابو مي شود

از قبيل اينكه تابو نه تنها اشخاصي را كه مرتكب فعل ممنوعي شده اند شامل مـي   –ديگر سازش مي دهيم 

ع خاصي هستند و حتي خود آن حـاالت و اوضـاع و همچنـين    شود، بلكه كساني را هم كه در حاالت و اوضا

پس اين خاصيت خطرناك كه عليرغم اختالف شرايط، هميشه بـر حـال    –اشيا بيجان را نيز در بر مي گيرد 

خود مي ماند چيست؟ آيا موضوع عبارت از عاملي نيست كه آتش ميل انسان را تيزتر و او را به نقض منع وا 

  مي دارد؟

را نقض مي كند خودش نيـز تـابو مـي شـود، زيـرا در ايـن حـال وي داراي خاصـيت          كسي كه منعي

او سـبب بـرانگيختن   . خطرناكي است؛ به اين معني كه مي تواند ديگران را به پيروي از همين روش برانگيزد

كـه   چرا آنچه بر ديگران حرام است، براي او مجاز باشـد؟ بنـابراين وي از آن جهـت   : رشك و غبطه مي شود

  .است و به اين دليل بايد مطرود شود» مسري«ين مي شود، واقعاً ملش سرمشقي براي تقليد سايرع

ولي انسان بي آنكه تابويي را نقض كرده باشد، ممكن است بطور دائم يا موقت تابو گردد، و اين به علت 

افـراد شـود و در    او در وضع و حالي است كه مي تواند سبب برانگيختن اميـال ممنـوع در سـاير    نقرار داشت
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اغلب اوضاع و حـاالت خـاص، جـزو ايـن مقولـه و      . عواطف آنها بين دو قطب معارض، كشمكش را دامن بزند

هر كسي بر مقام فرمانروا يا پيشوا به سبب امتيازات آن غبطه مي خورد و : واجد آن نيروي خطرناك هستند

، زن رنجور، به سبب آنكه قـادر بـه دفـاع از    جسد، نوزاد. محتمل است كه همه دلشان بخواهد فرمانروا باشند

خود نيستند، توجه فرد تازه بالغ را به خود جلب مي كنند؛ وي در وجود آنها وسـيله اي بـراي لـذت جـويي     

به اين دليل است كه جميع افراد مذكور و تمام اين حـاالت، تـابو محسـوب مـي     . هاي جديد سراغ مي كند

  .ه آن شايسته نيستبرانگيختن ميل و هوس و كمك ب: شوند

. ي افراد مختلف، متقابالً يكديگر را دفع مي كنند، نيز در مي يابيم)ماناها(اكنون ما علت اينكه چرا قوا 

تابوي يك پادشاه براي رعايايش زياده از حد نيرومند است؛ زيرا فاصله اجتماعي كه آنها را از يكديگر جدا مي 

اگر مطلـب  . ضرر را ايفا كند ياند بين آندو، نقش يك ميانجي بولي يك وزير مي تو. سازد، بيش از حد است

فرد عادي كه از ميـل و  : را از زبان تابويي به زبان روانشناسي معمولي بيان كنيم؛ مفهومش چنين خواهد بود

وسوسه اي كه تماس با پادشاه ممكن است در او ايجاد كند بيمناك است، مـي توانـد تـاب مـراوده بـا يـك       

اشته باشد؛ زيرا در او غبطه كمتري ايجاد مي كند و خودش باور دارد كه شايد روزي بتواند با وي كارمند را د

و در خصوص وزير نيز رشك و غبطه اي كه ممكن است وي نسبت بـه پادشـاه در دل بپرورانـد،    . برابر گردد

كـه تفاوتهـاي    بوسيله آگاهي بر قدرتي كه خودش واجد است كامالً تعديل مي شود؛ بـه ايـن ترتيـب اسـت    

  .كوچك بين قواي جادويي هر يك، كمتر از تفاوتهاي فاحش بيم آور است

به عالوه ما كامالً در مي يابيم كه چرا تخطي از بعض منعهاي تابويي، متضمن خطري بـراي جامعـه و   

يك جنايت محسوب است و اعضاي اجتماع اگر نخواهند از عواقب شوم آن بركنـار بماننـد، بايـد همگـي در     

اگر ما، هوسهاي آگاهانه را جانشين اميال مربـوط بـه ضـمير    . جراي مجازات و اداي كفاره آن شركت جويندا

ناآگاه گردانيم، خطر مذكور به نظر ما واقعي خواهد آمد؛ اين خطر همان احتمال و امكان تقليد است كه بـه  

ود؛ ديگران نيز هوس دست اگر تخلف و تخطي، بي كيفر گذاشته ش. متالشي شدن اجتماع منجر خواهد شد

  .زدن به همان عمل مرد خاطي را به دل راه خواهند داد

گرچه در منعهاي تابويي، منظور باطني نمي تواند به اندازه اي كه در پرهيزهاي ناشي از اختالل رواني 

ش مي بينيم، جنبه خصوصي و فردي داشته باشد؛ معهذا در اين مطلب كه لمس در منعهاي تابويي همان نق

لمـس،  . ترس از تماس را در بيماري اختالل رواني ايفا مي كند، چيزي كه سبب شگفتي شـود وجـود نـدارد   

و در اختيـار گـرفتن آن و اسـتفاده هـاي انحصـاري و       نوع ميل به تصاحب يك فرد يا يك شـيئ مقدمه هر 

  .شخصي از آن است

ميل و هوس در دلها بيفكند و افراد ما نيروي مسري موجود در تابو را، با اين خاصيت آن كه مي تواند 

ظاهراً توضيح مذكور، بر اين واقعيت منطبق نيست كه نيروي سرايت تـابو،  . را به تقليد وا دارد، توضيح داديم

  .قبل از هر چيز در انتقال آن به اشيايي كه در اثر همين امر، خود به تابو مبدل مي شوند؛ تجلي مي كند
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 –جهتي كه بر ما معلـوم اسـت    –پذيري تابو، در جهت سير ميل مكتوم  در اختالل رواني، اين انتقال

منعكس مي شود؛ يعني اينكه ميل باطني مكتوم از طريق تتابع، هميشه در جهت تعلق گرفتن بر موضوعات 

، دو نيـروي  »مانـا «بدينسان ما، در مي يابيم كه معادل نيـروي خطرنـاك و جـادويي    . جديدتر سير مي كند

يكي آنكه اميال ممنوع را به ياد انسان مي آورد و ديگر آن نيروي به ظاهر مهمتري كه : د داردواقعي تر وجو

ولي اگر بپذيريم كه حالت نفساني اوليه چنان است . آدمي را به نفع ارضاي ميل، به تخطي از نهي وا مي دارد

نگيزد؛ در اين حال دو نيروي ن خاطره مربوط به عمل ممنوع، ميل به ارتكاب آن عمل را بر مي ادش كه بيدار

در اين فرض، بين خاطره و وسوسه ميل، تقارن وجود . مذكور مجدداً به صورت نيروي واحدي در خواهند آمد

و نيز بايد قبول كرد علت اينكه وقتي يك نفر مرتكب نقض حرمتي مي شود، عملش سرمشق قرار مـي  . دارد

اب همان عمل مي شود، اينستكه سرپيچي از نهي به صـورت  گيرد و مايه اغواي ديگري و واداشتن او به ارتك

 و از يك شيئ بـه شـيئ   انند يك تابو كه از يك شخص به يك شيئبه م –يك بيماري مسري نشر مي يابد 

  .ديگر منتقل مي شود

از آنجا كه نقض يك تابو را مي توان بوسيله كفاره يا توبه جبران كرد، و نظر به اينكـه معنـي كفـاره و    

چشم پوشيدن از مالي يا ترك آزادي و اختياري است؛ اين موضوع خود دليـل اسـت بـر اينكـه گـردن       توبه،

كفـاره  . گذاردن به احكام تابويي، در اصل، چشم پوشي از امري بوده است كه به آن ميل و رغبت داشته انـد 

سـم و تشـريفات، از   در مورد تابوي مرا. تخلف از يك چشم پوشي، با چشم پوشي از امري ديگر، ادا مي شود

ي كفاره، مراسمي هسـتند بـه مراتـب ابتـدايي تـر از      امالحظات فوق اين نتيجه بدست مي آيد كه توبه و اد

  .تطهير

اكنون آنچه را كه از نظر شناخت تابو، از راه مقايسه آن با نهي ناشـي از وسـواس در بيمـار مبـتال بـه      

بوسـيله آمريـت و   (نهي بسيار كهـن اسـت از خـارج    تابو يك : اختالل رواني بدست مي آيد خالصه مي كنيم

ميل به نقـض تـابو، در ضـمير    . تحميل شده است و بر ضد قوي ترين اميال انسان بكار برده مي شود) اقتدار

. افرادي كه به تابو گردن مي گذارند، در برابر آنچه تابوست، به دوگانگي عواطف دچارند. ناآگاه پايدار مي ماند

وب به تابو، به قدرتي بر مي گردد كه تابو براي به وسوسه انداختن انسان دارد؛ طرز عمل نيروي جادويي منس

زيرا سرمشق هميشه مسـري اسـت و ميـل    . اين نيرو همان است كه در مورد خاصيت سرايت ديده مي شود

ض يك تابو استغفار و اداي كفاره نق. ممنوع در ضمير ناآگاه جابجا مي شود و بر موضوعي ديگر قرار مي گيرد

  .بوسيله چشم پوشي، نشان مي دهد كه اساس تابو، بر ترك و چشم پوشي است
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اكنون مي خواهيم بدانيم براي مقايسه بين تابو و بيماري اختالل رواني كه به آن دسـت زديـم و نيـز    

بديهي است كه اين . براي مفهوم تابو كه از اين مقايسه بدست مي آيد، تا چه اندازه مي توان ارزش قائل شد

ت سـ ارزش نمي تواند قابل مالحظه باشد مگر آنكه مفهوم ما مزيتي نشان دهد كه از طريـق ديگـر نتـوان بد   

مي توان گفـت كـه در   . آورد و به ما امكان دهد كه نسبت به ساير توضيحات، بهتر به شناخت تابو نايل آييم

ه ايم؛ ولي در سطور زير مي كوشيم تا از طريق بكار مفهوم خودمان را آشكار ساخت يسطور باال، ما دليل برتر

  .مذكور را بدست دهيم يبردن اين مفهوم در توضيح جزئيات منعها و آداب و رسوم تابو، تأييد برتر

راست است كه از طريقي ديگر نيز مي توانيم به اين كار بپـردازيم؛ مـا بخصـوص مـي تـوانيم در پـي       

سمت از براهيني را كه ما از بيماري اختالل رواني بر تابو بسط داديـم،  تحقيق اين مطلب برآييم كه آيا يك ق

و نيز نتايج حاصل از آنرا، نمي توان مستقيماً از بررسي پديده هاي تابو بدست آورد؟ براي اين مقصـود، تنهـا   

بو بي شك اين مطلب را كـه تـا  . كاري كه بايد كرد اينستكه جهتي براي هدايت بررسيهاي خود اختيار كنيم

. ناشي از نهي بسيار كهني است كه در گذشته از خارج بر افراد تحميل شده است، نمي توان به اثبات رسـاند 

اسـت كـه    عليهذا ما كوشش خود را مصروف تحقيق اين نكته مي كنيم كه آيا تابو واقعاً تابع همان شرايطي

بيماري اختالل رواني، از چه طريق  مطالعه بيماري رواني وسواس، وجودشان را بر ما آشكار ساخته است؟ در

به شناخت اين عوامل نفساني توفيق يافته ايم؟ ما از راه تحليل عاليم بيمـاري و مخصوصـاً بوسـيله مطالعـه     

مـا در  . مل آمده ايـ ياسي، به معرفت عوامل مذكور نااعمال ناشي از وسواس و تدابير حفاظتي و منعهاي وسو

و منعها، داراي خصوصياتي هستند كه اجازه مي دهد آنها را ناشي از اميال و يافته ايم كه اين اعمال و تدابير 

گرايشهاي مبتني بر دوگانگي عواطف بدانيم؛ خواه اين خصوصيات هم به ميل و هـم بـه ضـد ميـل مربـوط      

بنـابراين اگـر مـي    . باشند؛ و خواه، در ميان ايندو گرايش معارض، بيشتر در خدمت اين يا آن ديگري درآيند

دو گرايش متضاد را كشـف كنـيم و    نانستيم در احكام تابويي، همان دوگانگي عواطف، همان كشمكش بيتو

يا در برخي از اين احكام به مانند اعمال ناشي از بيماري وسواس، بـروز مقـارن دو گـرايش را نشـان دهـيم،      

  .شباهت تابو با بيماري وسواس از نظر روانشناسي تقريباً كامل مي بود

چنانكه در سطور باال گفتيم، دو دستور اساسي تابو، خارج از دسترس تحليـل ماسـت؛ زيـرا اينـدو بـه      

تابو . ديد آمده اند و به همين دليل بكار ما نمي آيندپوابسته اند؛ ساير دستورها از منشائي الحق » توتميسم«

د گرفتـه، بـه خـدمت تمـايالت     در ميان اقوام مورد بحث، سرانجام صورت عادي قوانين و مقررات را بـه خـو  

درآمده است؛ از اين جمله اند تابوهـايي كـه بوسـيله     –كه بي شك جديدتر از خود تابو هستند  –اجتماعي 

بـا ايـن همـه،    . رهبران و روحانيان تحميل شده اند و هدف از آنها پايدار ساختن مالكيت ها و امتيازات است

ايـن  . ي مي ماند كه مي تواند موضوع بررسي ما قـرار گيـرد  دست كم يك گروه مهم از دستورهاي تابويي باق
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اطالعـات  . مردگـان  -ج. پيشـوايان  -ب. دشـمنان  -الف: دسته مخصوصاً شامل تابوهايي است كه مربوطند به

به طبع  1گردآوري شده و جزو اثر بزرگ او» فريزر«راجع به اين دسته را من از مجموعه گرانقدري كه توسط 

  .مي كنمرسيده است اقتباس 

  

  :رفتار با دشمنان -الف

كساني كه هميشه به اقوام بدوي سبعيتي دور از هرگونه رحم و عاطفه را در رفتار با دشـمنان نسـبت   

داده اند، با حسن التفات در خواهند يافت كه در ميان آنان نيز، بي رعايت برخي دستورها كه جـزو عـادات و   

اني مـي تـوان دسـتورهاي    به آس. رسوم تابو بشمار مي آيند، دست زدن به قتل يك انسان ممكن نبوده است

دستورهاي مربـوط بـه صـلح و آشـتي بـا       -1: مذكور را بر حسب هدف مورد نظر به چهار دسته تقسيم كرد

دستورهاي راجع به كفاره و استغفار  -3دستورهاي شامل قيود و شروط  -2. دشمني كه به قتل رسيده است

  .ه اي آداب تشريفاتيدستورهاي مربوط به پار -4. و تطهير پس از انجام گرفتن قتل

در خصوص اينكه آيا رسوم تابويي مذكور، در ميان جميع اقوام مورد بحث، مشترك است يا نـه، نمـي   

توانيم اظهاري بكنيم؛ زيرا اطالعات ناقصي كه در دست است، اجازه نمي دهد با اطمينان، پاسخ اين سؤال را 

معهذا جا دارد قبـول كنـيم كـه    . اً فاقد اهميت استبه عالوه با توجه به هدف مورد نظر، مسئله اساس. بدهيم

  .عادات تابويي مذكور، رسومي بسيار شايعند و نه پديده هايي پراكنده و منفرد

متعاقب بازگشت فاتحانه يك گروه جنگي حامل سرهاي دشـمنان،  » تيمور«آداب آشتي كه در جزيره 

بـه  (ميل مي شود، فوق العاده جالـب اسـت   مشاهده شده است؛ از نظر قيود سخت اضافي كه بر سر كرده تح

به هنگام ورود پرشكوه فاتحان، قرباني هايي براي آرامـش روح دشـمنان داده مـي    ). سطور آتي مراجعه شود

رقصي انجام مي گيـرد و   –روي خواهد آورد ] مقتولين[اگر چنين نكنند نكبت و بدبختي بر مغلوبان  –شود 

  :انده مي شود كه در ضمن آن از وي طلب عفو مي كنندثاء دشمن خورهمراه با آن آوازي در 

اگر بخت با ما يـاري نكـرده   . از اينكه سر تو را اينجا با خود داريم، بر ما خشم مگير«

مـا بـراي تـو يـك     . بود، شايد سرهاي ما بود كه امروز در دهكده تو به نمايش در مـي آمـد  

روح تو بايد خشنود باشد و ما را آرام  و را آرامش بخشيم و اكنونتقرباني تقديم كرده ايم تا 

چرا تو دشمن ما بودي؟ آيا بهتر نبود كـه بـا يكـديگر دوسـت مـي مانـديم؟ در آن       . بگذارد

  2».صورت نه خونت مي ريخت و نه سرت بريده مي شد

 
1- j. G. Frazer: The golden Bough, Part II: Taboo and The Perils of the soul, 1911 (3d. 

edit). 

2- Frazer, L.c.,P.106. 
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پيش از ورود به دهكـده   2»گاالها«. ديده مي شود» سلب«در جزيره  1»پالو«همين آداب در ميان قوم 

نژادشناسـي شـمال   : »پاوليچكـه «به نقل از (منان مقتول را به رسم قربان به ارواح تقديم مي كنند خود، دش

  3).شرق افريقا

اقوامي ديگر، براي تبديل دشمنان مقتول به دوستان و نگهبانان و حاميان خود، تدبيري انديشيده انـد  

قبايل وحشي برنئو به داشتن آنها فخر  و آن تيمار و توجه توأم به مالطفت از سرهاي بريده است كه برخي از

  .مي كنند

، در بازگشت از يك تاخت و تاز، سر يك دشمن را با خـود مـي   »ساراواك«هاي ساكن كرانه » داياك«

لطيـف تـرين و   : آورند؛ نسبت به اين سر درطول ماه هـاي متـوالي مهربـاني هـاي بسـيار نشـان مـي دهنـد        

بر او مي نهند، لذيذترين لقمه ها و نقل و شيريني و سيگار برگ بر  مهرآميزترين نامها كه در زبان وجود دارد

دهانش مي گذارند و از او پيوسته خواهش مي كنند كه دوستان سابق را فراموش كند و تمام مهر و محبـت  

خطاست اگر اين آداب شوم را . خود را شامل ميزبانان جديد گرداند؛ زيرا اكنون وي جزئي از خاندان آنهاست

  4.ه نظر ما هراس انگيز مي آيد، ناشي از قصد استهزاء تلقي كنيمكه ب

ناظران از ديدن عزايي كه قبايل وحشي آمريكاي شمالي به احترام دشمني كه كشته و پوست سرش را 

، دشمني را بـه قتـل مـي    5»چكتاو«از روزي كه يك . كنده اند بر پا مي دارند، سخت دچار شگفتي شده اند

سوگواري وارد مي شود كه ماه ها به طول مي انجامد و در طي آن، وي قيود سختي را بر  رساند، به يك دوره

يكي از ناظران نقـل مـي كنـد كـه     . »داكوتا«و نيز چنين است در ميان سرخ پوستان . خود تحميل مي كند

د چنانكه در پي مراسمي كه براي مردگان خود برپا مي دارند، بخاطر دشمن نيز سوگواري مي كنن 6ها»اوزاژ«

  7.گويي يكي از دوستان بوده است

پيش از آنكه از ساير رسوم تابويي راجع به چگونگي رفتار با دشمنان سخن بگوييم، الزم است بـا يـك   

و كسـاني ديگـر، بـه مـا گفتـه شـود داليـل ايـن         » فريزر«ممكن است همصدا با : ايراد احتمالي مقابله كنيم

ايـن  . نـدارد » دوگـانگي عواطـف  «بسيار ساده است و هيچ ربطي به  ]ارواح[دستورهاي مربوط به آرام كردن 

اقوام در زير سلطه ترس و وحشت ناشي از خرافات هستند، وحشتي كه از ارواح مردگان در دل دارند و نظير 

و » مكبث«آن در دوره كالسيك باستان نيز وجود داشته است و درام نويس انگليسي آنرا در اوهام عارض بر 

 
1- Palous. 

2- Gallas. 

3- Paulitschke: Ethnographie Nordofrikas. 

4- Frazer : Adonis, Attis, Osiris, P. 248, 1907. 

  :با نقل از(
Hugh low : Sarawak , London 1848.) 

5- Choctaw. 

6- Osages. 

7- j. O. Dorsay (Frazer: Taboo,etc.' P. 181). 
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جميع احكام مربوط به طلب آرامش منطقاً از اين خرافه سرچشمه مي گيرد . نشان داده است» ومريچارد س«

آداب تشريفاتي كه در گروه چهارم قرار دارند و نيز . و نيز قيود و كفاره هايي كه بعداً از آن سخن خواهد رفت

ششـي بـراي رانـدن ارواح    بر صحت اين استنباط گواهي مي دهند، زيرا تشريفات مذكور را فقط مي توان كو

بـه   1.مردگان كه در تعقيب قاتالن هستند تلقي كرد و جز اين تفسير ديگري از آنها نمـي تـوان بدسـت داد   

عالوه، بدويان در هر فرصت صراحتاً به اضطراب و وحشتي كه از ارواح دشمنان مقتول در دل دارنـد اعتـراف   

  .ا به آن نسبت مي دهندمي كنند؛ اضطرابي كه خودشان، آداب تابويي مذكور ر

اين ايراد را به نظر بسيار بديهي مي آيد و اگر جوابي براي آن وجود نمي داشـت از اقـدام بـه توضـيح     

ما در سطور آتي به اين موضوع خواهيم پرداخت، در اينجا فقـط اكتفـا مـي كنـيم بـه      . خودداري مي كرديم

. ما راجع به تابو بوده است، در برابر آن قرار دهيماينكه طرز تلقي حاصل از براهيني كه مبدأ مالحظات قبلي 

ما از تمام آن احكام اين نتيجه را بدست مي آوريم كه در رفتار نسبت به دشـمن، غيـر از خصـومت صـرف،     

در اين رفتار ما استغفار، اداي احترام به دشمن و ابراز تأسف از قتل . احساسات ديگري نيز به چشم مي خورد

و گويي دير زماني پيش از آنكه شريعتي از جانب خداوند واصل شود، اين بدويان بـا فرمـان   او را مي بينيم، ت

  .آشنا بوده اند و مي دانسته اند كه سرپيچي از اين فرمان كيفري را به دنبال خواهد آورد» هرگز قتل مكن«

د، بسيار فـراوان  قيودي كه به قاتل تحميل مي شو: حال به مقوله هاي ديگر از احكام تابويي باز گرديم

، رئيس گروه جنگي، نمـي توانـد مسـتقيماً بـه خانـه      »تيمور«در جزيره . و در اغلب موارد بسيار سخت است

براي او كلبه مخصوصي در نظر مي گيرند كه دو ماه در آن بسر مي برد و به اجراي مراسم مختلـف  . بازگردد

ن غذا با دست خود، بر او ممنـوع اسـت و كـس    در اين مدت، نزديكي با زنش و نيز خورد. تطهير مي پردازد

، مرداني كه از يك تاخت و تاز فاتحانه باز »داياك«در ميان برخي از قبايل  2.ديگر بايد غذا در دهان او بگذارد

مي گردند، بايد چندين روز به دور از ديگران بسر بردند و از پاره اي خوراكيها پرهيز كنند و به نيـزه دسـت   

نزديك گينه جديد، مرداني كه دشمنان را كشته انـد، بـه   » لوژا«در جزيره . ري جويندوخود د نزند و از زنان

مدت يك هفته خود را در خانه زنداني مي كنند و از هر نوع ارتباط بـا دوسـتان و زنـان خـويش دوري مـي      

ص بـراي  جويند و با دستهاي خود خوراكيها را لمس نمي كنند و فقط از سبزيهايي كه در ظرفهـاي مخصـو  

ايد بوي خون كشتگان را حـس كننـد   براي توجيه قيد اخير مي گويند آنها نب. آنها تهيه مي شود مي خورند

، مردي كه ديگـري  )گينه جديد( 4»موتوموبو«يا  3»توآريپي«در قبيله . اال رنجور خواهند شد و خواهند مردو

 
1- Frazer: Taboo, etc. P. 169 Et Suiv. P. 174. 

  .)اين تشريفات عبارت از زدن بر سپرها،  برآوردن نعره و فرياد و ايجاد انواع سرو صدا بوسيله هر نوع ابراز و ادوات است(
2- Frazer: Taboo, etc. P. 166. 

  :با نقل از(
Muller: Reizen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel. Amsterdam, 1857.) 

3- Toaripi. 

4- Motumobu. 
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او غـذاي مخصـوص را از   . را لمـس كنـد   را كشته، نبايد به زن خود نزديك شود و يا با انگشتان خويش غـذا 

  .دست افراد ديگر دريافت مي دارد، و اين ترتيب تا حلول ماه قمري جديد ادامه مي يابد

بـراي  . مثالهاي بيشمار از ساير قيودي كه بر قاتل فاتح تحميل مي شود، وجود دارد» فريزر«در كتاب 

خصوصيت تابويي با روشني خاصي نمايان است و  من نقل تمام آنها ميسر نيست، ولي مثالي چند كه در آنها

در ميـان  : يا قيـود، بـه اسـتغفار و تطهيـر و آداب تشـريفاتي مربـوط مـي شـود، در اينجـا ذكـر مـي كنـيم            

مي شود و لغتي » نجس«در گينه جديد، كسي كه دشمني را در نبردي به قتل رسانده است،  1ها»مونومبو«

ان كلمه اي است كه براي بيان حالت زن به هنگام عـادت ماهانـه يـا    كه براي بيان حالت او بكار مي رود هم

وي بايد مدتي مديد در خانه اي كه مخصوص اجتماع مردان است محبوس بمانـد و در  . زايمان بكار مي برند

او نبايـد  . اينحال ساكنان دهكده به دور او گرد مي آيند و پيروزي وي را با رقـص و آواز جشـن مـي گيرنـد    

ي زن و فرزندان خود را لمس كند و اگر چنين كند بزودي بدنش از دمل و زخم پوشـيده مـي   هيچكس، حت

  .وي با غسل و آداب ديگر، خود را تطهير مي كند. شود

در امريكـاي شـمالي، جنگجويـان جـوان بعـد از اولـين پيـروزي و بدسـت آوردن          2ها»ناچز«در ميان 

آنها از خوابيدن در كنار زنان . نخستين سر بريده، بايد به مدت شش ماه به پاره اي محروميتها گردن گذارند

يـك  . خوراكشان در اين مدت شامل ماهي و كلوچه ذرت است. خود و از خوردن گوشت بايد خودداري كنند

بعد از كشتن دشمن و پوست كندن از سر او، بايد يك ماه عزادار بماند و در طـي ايـن مـدت     3»چكتاو«د فر

شانه كردن موي سر بر او ممنوع است؛ وقتي كه پوست سرش ميخارد نبايد با دست آنرا بخاراند بلكـه بـراي   

  .اين منظور بايد تركة كوچكي بكار ببرد

بايـد آداب دقيـق    6را به قتـل مـي رسـاند    5ها»آپاش«ي از ، فرد4»پريما«هنگامي كه يك سرخپوست 

دوره روزه داري كه شانزده روز طول مي كشد، او نبايد نه به گوشـت و   تطهير و استغفار را بكار بندد، در يك

وي در جنگل، تنها بسر مي برد و . نه به نمك دست بزند و نه بر شعله آتش بنگرد و نه به كسي سخن بگويد

وي اغلب در نزديكترين رودخانه آب تني مي كند . آوردن اندكي خوراكي،، به او غذا مي رساند يك زن پير با

روز هفـدهم، تشـريفات علنـي تطهيـر رسـمي      . و به عالمت عزا، يك كلوخه از خاك و گل بر سر مي گـذارد 

از دشـمنان   ، تابوي قتل را جدي تر»پريما«از آنجا كه سرخ پوستان . شخص او و سالحهايش انجام مي گيرد

خود رعايت مي كرده اند و برخالف آنها مراسم استغفار و تطهير را به پايان يافتن جنگ موكول نمـي كـرده   

 
1- Monumbos. 

2- Natchez. 

3- Choctaw. 

4- Prima. 

5- apaches. 

 شـمال مكزيـك زنـدگي را بـه بيابـانگردي مـي      آپاش ها شكارچيان سرخپوستي بوده اند كه در غرب اياالت متحده و  -6
 .گذرانيده اند و به مكر و احتياط شهره بوده اند
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عليـرغم  . اند، مي توان گفت كه اصول اخالقي و تقوايشان، از لحاظ نظـامي سـبب ضـعف آنـان بـوده اسـت      

  .ضد آپاش ها، چندان مؤثر نيفتاده استشجاعت خارق العاده پريماها، كمكشان به آمريكايي ها در مبارزه به 

با آنكه يك بررسي عميق تر درباره جزئيات و انواع آداب استغفار و تطهير كه در پي قتل دشـمن بايـد   

رعايت شود، متضمن فوايدي است؛ من گزارش خود را كه كافي براي منظوري اسـت كـه در پـيش دارم، در    

مي افزايم كه آثاري از اين ترتيبـات حتـي امـروزه هـم در      همينجا قطع مي كنم و فقط اين مطلب را بر آن

مورد جالد حرفه اي به هنگام كناره جويي دائمي يا موقت كه الزاماً به آن تن در مـي دهـد، بـه چشـم مـي      

در جامعه قرون وسطي، به ما امكان مي دهد تصور روشني از تـابوي بـدوي بدسـت    » فرد آزاد«موقف . خورد

  1.آوريم

ج درباره جميع اين احكام مربوط به طلـب آرامـش، قيـود، اسـتغفار و تطهيـر، دو عامـل       در تفسير راي

 ترس از روح -2بسط تابوي مرده به هر چيزي كه با آن تماس داشته است،  -1: اساسي را به هم مي آميزند

كـه بـراي ايضـاح آداب و    ) و به عالوه توضيح ايـن مطلـب هـم آسـان نيسـت     (ولي توضيح نمي دهند . مرده

تشريفات، به چه ترتيبي بايد دو عامل مذكور را به هم آميخت، و اينكه آيا اهميت هر دو به يك اندازه اسـت  

ن را كه به موجـب آن تمـام ايـن    ما، دريافت خودما. يا آنكه يكي را بايد ابتدايي و ديگري را الحق تلقي كرد

نسبت به دشمنان سرچشمه مي گيرد، در برابر اين نحـوه برداشـت قـرار مـي     » دوگانگي عواطف«مقررات از 

  .دهيم

  

  تابوي بزرگان -ب

رفتار اقوام بدوي نسبت به سركردگان، پادشاهان و پيشوايان ديني خود، بـا دو قاعـده كلـي و اساسـي     

ت شبايد خود را از آنها مصون نگهدا«: آنكه متعارض باشند مكمل يكديگرندمشخص مي شود و آندو بيش از 

مـا قـبالً   . بر اين دو هدف به كمك انبوهي از مقررات تـابويي دسـت مـي يابنـد     2.»و بايد آنها را صيانت كرد

كـه  آنها حامل نيروي جادويي، اسـرارآميز و خطرنـاكي هسـتند    : دريافته ايم كه چرا بايد از بزرگان حذر كرد

مانند يك بار الكتريكي، در اثر تماس جريان مي يابد و سبب مرگ و نابودي كسي مي گردد كه بوسيله يـك  

به اين دليل بدويان از هر نوع تماس مستقيم يـا غيـر مسـتقيم بـا     . بار الكتريكي مساوي محافظت نمي شود

بداع تشريفاتي دسـت زده انـد   قدس خطرناك احتراز مي جويند، و براي مواردي كه احتراز ممكن نباشد به ا

 
  :» آدمكشاني كه تابو مي شوند«: » فريزر«درباره مثالهاي فوق مراجعه شود به  -1

Frazer : Taboo , etc, P. 165-190 : Manslayers tabooed. 

2- Frazer : Taboo, P. 132 : «He must not Only be guarded, he must also be guarded 

against.» 
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افريقاي شرقي معتقدند اگر وارد خانه  1هاي»نوبا«في المثل . كه هدف آن، دور ساختن عوارض موحش است

سلطان كه در عين حال مقامي مذهبي است بشوند، قطعاً خواهند مرد، ولي برآنند كه اگـر بـه هنگـام ورود،    

شود كه پادشاه دست خود را بر آن بگذارد، مي تواننـد از  شانه چپ عريان سازند و اين توفيق شامل حالشان 

توسط شاه، وسيله اي براي شفا و صيانت در آنها به اين نتيجه عجيب رسيده اند كه لمس . خطر مرگ برهند

است؛ ليكن در مورد اخير، آنچه در ميان است مس ارادي اسـت و از آنجـا   برابر مصائب ناشي از همان لمس 

راده كرده، واجد نيرويي شفابخش است؛ در حالي كه مس خطرناك مسي است كه از ارتكاب كه پادشاه آنرا ا

آن نسبت به پادشاه، در خود احساس گناه مي كنند؛ به عبارتي ديگر موضوع مربوط بـه اخـتالف بـين روش    

  .فاعلي و روية انفعالي نسبت به پادشاه است

ي ناشي از لمس توسـط پادشـاه، بـه انسـانهاي بـدوي      ما نيازي نداريم كه براي يافتن مثالهايي از شفا

كه به همين  –به زماني كه چندان دور نيست، پادشاهان انگلستان براي عالج بيماري خنازير . مراجعه كنيم

نـه ملكـه   . همين نيـرو را بكـار مـي بردنـد     –مي ناميدند ) بيماري شاهانه(» The king's Evil«: دليل آنرا

چـارلز اول بـه   . و نه هيچيك از جانشينان وي، از اين اختيار مقام سلطنت چشم نپوشيده انـد ] اول[اليزابت 

 ، فرزنـد او، ]انگلسـتان [تنها به يكبار يكصد بيمار را شفا بخشيد و بعد از شكسـت انقـالب كبيـر     1633سال 

ايـن  . وسيع، حق سلطنتي شفا بخشيدن بيماري خنازير را اعمال كرده اسـت به مقياسي بسيار » چارلز دوم«

پادشاه در طول دوران سلطنتش، بيش از يكصد هزار خنازيري را بوسيله مس شفا داد، كثرت بيماران بحدي 

بود كه يك روز، شش يا هفت نفر از آنها بجاي شفا كه به اميد آن آمده بودند، در اثـر فشـار جمعيـت خفـه     

كه مردي شكاك بود، با رسيدن به سلطنت انگلستان بعـد از طـرد خانـدان    ) گيو سوم( 2»گيو دورانژ«. شدند

استوآرت، از سحر و جادو اجتناب مي كرد؛ تنها يكبار كه به مسي از اين نوع رضايت داد با گفتن سخنان زير 

  3»ردار كنداميدوارم خداوند شما را از سالمت كامل و عقل بيشتر برخو«: با آن دست زد

اينك نمونه اي از نتايج وحشتناك يك مس فاعلي نسبت به پادشاه يا شيئي متعلق به او را بدست مي 

يكي از پيشـوايان زالنـدنو كـه داراي مرتبتـي     : اگر چه اين مس از روي قصد و اراده هم نبوده است –دهيم 

ـ . را بجا مي گذارندعالي و مقام قدسي شامخي است، روزي در كوچه، پس مانده غذاي خود  ده پـرزور  ريك ب

هنوز لقمه آخر را درست فرو نداده است . كه ناشتا و گرسنه است، آن پس مانده را مي بيند و با ولع مي بلعد

برده كـه جنگـاوري زورمنـد و    . كه يك ناظر وحشت زده، به او مي فهماند كه مرتكب چه جنايتي شده است

تشنجي شديد دچار مي شود و بر زمين مي افتـد و روز بعـد بـه    شجاع است، به محض شنيدن اين خبر، به 

پس از خوردن ميوه هايي متوجه مي شود كه از محلي كه » مائوري«يك زن  4.هنگام غروب آفتاب مي ميرد

 
1- Nobas. 

2- Guillaum III d, Orange. 

3- Frazer : The magic Art, I, P. 368. 

4- Old New Zealand, by a Pakaha Maori, London, 1884 (Frazer: Taboo, P. 135.) 
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تابو بوده است آمده اند؛ وي فرياد مي كشد و مي گويد به زودي روح پيشوايي كه بر او اين بي حرمتي را روا 

واقعه در يك بعد از ظهر اتفـاق افتـاده بـود و فـردايش بـه      . طور قطع باعث مرگش خواهد شدداشته است، ب

سنگ چخماق يكي از سركردگان مائوري، روزي سبب مـرگ چنـدين نفـر شـده      1.هنگام ظهر، زن مرده بود

ده سركرده، سنگ را گم كرده بود وعده اي از زمين برداشته براي روشن كردن چپق خود، مورد اسـتفا : است

هنگامي كه متوجه مي شوند صاحب سنگ چخماق، چه كسي بوده اسـت؛ همگـي از تـرس    . قرار داده بودند

  2.تهي مي كنند لبقا

جاي هيچ شگفتي نيست اگر جدا ساختن افرادي خطرناك چـون سـركردگان و روحانيـان و محصـور     

مي توان . احساس شده است كردنشان با ديواري كه آنان را از دسترس سايرين خارج سازد، بصورت احتياجي

تشـريفات دربـاري    لـب گفت اين ديوار كه در آغاز به موجب مقررات تابويي برپا شده است، امروزه نيـز در قا 

  .وجود دارد

ولي تابوهاي بزرگان، اكثراً چنانند كه شايد نتوان آنها را ناشي از لزوم محافظت و صيانت افراد در برابر 

برقرار كردن تشريفات دربار، يك ضرورت ديگر نيـز دخالـت داشـته و آن حفـظ      در اينجا تابو و. آنان دانست

  .خود صاحبان امتياز در برابر خطرات احتمالي بوده است

ضرورت صيانت پادشاه در برابر خطرات احتمالي، ناشي از نقش خطيري است كه وي در زندگي اتبـاع  

ور جهان را تنظيم مي كند؛ امـت او نـه تنهـا    به معني دقيق كلمه، اوست كه گردش ام: خويش برعهده دارد

باران و آفتاب را كه سبب روييدن اثمار زمين هستند به او مديونند، بلكه باد كه كشتي ها را به سـاحل مـي   

  3.آورد و زميني را كه آدميان بر آن گام مي نهند نيز از وي دارند

 –دارند، قدرتي كه اقوام ديگر ي برخوريار براي اعطاي نيكبختز قدرت و اختااين سالطين اقوام بدوي، 

ه در مرحله باالتري كتنها به خدايان نسبت مي دهند، خداياني  –اقوامي كه از بدويت، اندكي دورتر شده اند 

  .از تمدن، فقط پست ترين و رياكارترين افراد وانمود مي كنند كه به وجودشان اعتقاد دارند

به اينكه وي احتياج دارد در برابر خطراتي كه تهديدش مي كند ميان اين اقتدار مطلق پادشاه و اعتقاد 

از نزديك محافظت شود، تناقضي آشكار به چشم مي خورد؛ ولي ايـن يگانـه تناقضـي نيسـت كـه در رفتـار       

اين اقوام الزم مي دانند كه پادشاهان خود را زير نظر بگيرند و مراقـب  . بدويان با پادشاهانشان ديده مي شود

بـدويان بـه هيچوجـه از حسـن نيـت و درسـتي       . تا اينكه قواي خود را بيهوده به مصرف نرسانند آنها باشند

جزو علل موجبه احكام تابويي مربوط به پادشاه، اثري از عدم اعتمـاد بـه   . سالطين خود، خاطر جمع نيستند

  :مي گويد 4فريزر. چشم مي خورد

 
1- W. Brown : New Zealand and his aborigines, London 1845 (Frazer: Ibid.) 

2- Frazer, I. c. 

3- Frazer : Taboo, The Burden of Royalty, P. 7. 

4- L, c. ,p. 7. 
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اسـت، در مـورد    اين تصور كه سـلطنت در دوره بـدوي، يـك سـلطنت اسـتبدادي     «

سلطنت هاي موضوع بحث ما، بطور كامـل صـدق نمـي كنـد؛ بـرعكس، در ايـن نظامهـاي        

سلطنتي، فرمانروا فقط بخاطر اتباع خويش زندگي مي كند و زندگي او تنها تـا آنجـا ارزش   

دارد كه تكاليف مربوط به مقام خود را انجام مي دهد و گردش امور طبيعت را به سود امت 

از لحظه اي كه از اجراي تكاليف خود غفلت مي ورزد يا از آن سـر  . ي كندخويش تنظيم م

توجه، اخالص و احترام مذهبي كه وي از آنها به اعـال درجـه برخـوردار اسـت،     . باز مي زند

وي به وضع شرم آوري رانده مي شود و اگر بتوانـد  . جاي خود را به نفرت و تحقير مي دهد

او كه امروز چـون خـدايي مـورد    . ا خوشبخت مي شماردخود را از مرگ برهاند، خويشتن ر

ولي مـا حـق نـداريم ايـن     . پرستش است، ممكن است فردا به ماند يك جاني به قتل برسد

تغيير روش قوم را دليل بر بي ثباتي يا نشانه اي از تناقض بدانيم، بـرعكس، ايـن رفتـار در    

شاه خداي آنهاسـت، بايـد خـود را    تمام مراحل كامالً منطقي است؛ آنها معتقدند كه اگر پاد

حامي و نگهبان آنان نشان دهد؛ و از لحظه اي كه ديگر نخواهد آنها را صـيانت كنـد، بايـد    

ولي تا زمـاني كـه   . جاي خود را به كس ديگر كه آمادگي بيشتري براي اينكار دارد واگذارد

او حد و اندازه ندارد  توقعات و انتظارات آنها را برآورده مي سازد، توجه و خدمات بدويان به

چنـين پادشـاهي   . و خود او را نيز واميدارند كه با همان عالقه و توجه از خود مواظبت كند

همچون محبوسي در ميان مجموعه اي از تشريفات و آيين ها بسر مي برد و در شـبكه اي  

و نـه   هدف اين تشريفات نه باال بردن مقام و منزلت اوست. از آداب و قيود محصور مي ماند

حتي افزودن بر رفاه و تنعم او، بلكه يگانه هدف مورد نظر، بازداشتن وي از ارتكاب اعمـالي  

است كه مي تواند نظم طبيعت را مختل گرداند و نابودي خود او و قوم وي و تمامي جهـان  

اين مقررات نه تنها براي وي شادكامي ببار نمـي آورد بلكـه او را از هـر نـوع     . را سبب شود

به يك بار سنگين و  –كه مدعي صيانت آن هستند  –محروم مي كند و زندگي او را  آزادي

  ».به يك شكنجه و عذاب مبدل مي سازد

نحوه زندگي ميكادوي ژاپن در گذشته، جالب ترين نمونه از اين نوع به زنجير و زنـدان كشـيدن يـك    

بـيش از دو قـرن بـر آن گذشـته     ت مي دهد و اينست شرح مطلب از گزارشي كـه  سفرمانرواي مذهبي را بد

  1.است

ميكادو گذاشتن پاها را بر زمين موافق شأن و سرشت قدسي خود نمي داند، بـدين  «

سبب هنگامي كه بايد به محلي برود، بر روي دوش خادمانش حمل مي شود ولي از اين هم 

ز هـواي آزاد قـرار گيـرد؛ و ايـن افتخـار را نيـز ا       ضناشايسته تر است كه وجودش در معـر 

 
1- Kampfer : History of japan. (Frazer: I. c., P. 3.) 
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براي هـر يـك از اجـزاء بـدنش، صـفتي چنـان       . خورشيد دريغ داشته اند كه بر سر او بتابد

د تراشيده شود و ناختهايش هيچگاه نبايـد  ش هرگز نبايمقدس قائلند كه موهاي سر و ريش

كوتاه گردد، ولي بخاطر آنكه از پاكيزگي و توجه كامالً محروم نماند، او را بـه هنگـام شـب    

آنچه را كه در اين حال از بدنش جدا مـي سـازند،   . شستشو مي دهند وقتي كه خواب است

مي توان سرقت تلقي كرد و سرقتي از اين نوع نمي تواند بر شأن و منزلت قدسي او خدشه 

سابقاً وي مجبور بود هر بامداد به مدت چندين ساعت با داشتن تاج سلطنتي بـر  . وارد آورد

آنها معتقد بودند . تكان دهد، بحال جلوس بگذراند سر و بي آنكه دست و پا و سر و چشم را

اگـر در ايـن حـال، از    . طريق مي تواند صلح و آرامش را در كشور حفظ كند كه تنها از اين

بخت بد به جانبي بر مي گشت يا نگاه خود را مدتي فقط بسوي يك بخش از كشـور ثابـت   

ريـق يـا مصـيبتي ديگـر بـر      قحطي، وبا، ح. نگه مي داشت، در اثر اين امر ممكن بود جنگ

  ».كشور عارض گردد و آنرا به تباهي و نابودي بكشاند

برخي از تابوهايي كه پادشاهان اقوام وحشي، ملزم به رعايت آن هستند؛ يادآور قيـودي اسـت كـه بـر     

كـه   3، كوكولو)افريقاي غربي(در گينه  2»پادرون«نزديك دماغه  1»شرك«در دماغه . قاتالن تحميل مي شود

شاهي روحاني است، در جنگلي تنها بسر مي برد، او به هيچ زني نبايد دست بزند، از خانه اش نبايد بيرون پاد

اگـر وي دراز  . برود و حتي نبايد از روي مسند خود بلند شود و هم بر روي آن بحـال نشسـته بايـد بخسـبد    

شـغل او آرام كـردن طوفـان و     .بكشد، باد از وزيدن باز مي ماند و در نتيجه آن، كشتي راني مختل مي شود

، هـر  »لوآنگـو «اقتدار يـك پادشـاه   : مي گويد» باستيان« 4.بطور كلي حفظ شرايط جوي به وضع عادي است

وليعهـد نيـز از اوان   . گردن گـذارد نيـز بيشـتر خواهـد بـود      اچند بيشتر باشد، تعداد تابوهايي كه بايد به آنه

ه بر سنش افزوده مي شود، تعـداد تابوهـا نيـز در اطـرافش     كودكي ملزم به رعايت آنهاست، ولي به نسبتي ك

  .افزايش مي يابد و به هنگام رسيدن به سلطنت به معني واقعي كلمه در زير انبوه آنها نفسش بند مي آيد

كه از تابوهاي مـالزم بـا شـأن و منزلـت     ) و هدف ما نيز ايجاب نمي كند(ضيق مجال اجازه نمي دهد 

ه آمد و شـد  بفقط يادآور مي شويم كه قيود راجع . گزارش مشروحي بدست دهيم پادشاه يا پيشواي روحاني

براي نشان دادن شدت رسوخ آدابي كـه مربـوط بـه ايـن     . و نوع غذا، در ميان اين تابوها نقشي اساسي دارند

مي ذوات ممتاز است، ما دو نمونه از تابوي تشريفاتي را ذكر مي كنيم كه راجع به اقـوام متمـدن يعنـي اقـوا    

  .است كه به مرحله عالي تري از فرهنگ رسيده اند

 
1- Shark Point. 

2- Padron. 

3- Kukulu. 

  ،»1874ينا،  -هيأت اكتشافي آلمان در كرانه هاي لوآنگو «باستيان،  -4
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در رم قديم، ملزم به رعايت تعدادي تابوهاي عجيـب و  » ژوپيتر«كاهن بزرگ معبد  1»فالمن دياليس«

او حق نداشت بر اسب سوار شود، نظرش نمي بايست بر اسب يا مرد مسلح بيفتد، او حق نداشـت  : غريب بود

بر لباسهاي او نمي بايست گرهي وجود داشته باشد، او نمي توانست بـه   جز انگشتري شكسته در دست كند،

ا خمير برآمده دست بزند، وي حق نداشت بز، سگ، گوشت خام، بـاقال و عشـقه را بـا نـام     يآرد گندم سفيد 

خودشان اسم ببرد؛ موهاي سرش را جز بوسيله يك مرد آزاد نمي توانست كوتاه كند و براي اين مقصود، آن 

ملزم بود چاقويي از برنز بكار ببرد و موهاي بريده شده و نيز ناخنهاي چيده شده اش را مـي بايسـت در   مرد 

زير يك درخت مقدس دفن كند، وي حق نداشت به مردگان دست بزند و بر او ممنوع بود كه با سر برهنه در 

در روي : ايت يك سلسله مقررات بودنيز به نوبه خود ملزم به رع) فالمينكا(زوجه او . ، و غيرههواي آزاد بماند

بعضي از پلكانها، مشاراليها حق نداشت از سه پله نخستين باالتر برود و در برخي از اعياد مجاز نبود موهايش 

بـه مـرگ   (ت از پوست حيوان مرده سرا شانه بزند چرمي كه براي ساختن كفشهايش بكار مي رفت، نمي باي

بـا شـنيدن   . مكلف بودند از حيوان قرباني يا ذبح شـده اسـتفاده كننـد   باشد، بلكه براي اين مقصود ) طبيعي

  2.صداي رعد، وي نجس مي شد و اين حالت چندان ادامه مي يافت تا به رسم كفاره يك قرباني تقديم كند

شأ ن؛ قيودي كه رعايت آنها مدشاهان قديم ايرلند به تبعيت از يك سلسله قيود بسيار عجيب ملزم بودن

آمـده  » Book of Rights«فهرست كامل اين تابوها در . از آنها موجب نكبت براي كشور بود خير، و تخطي

نهي ها، بسيار مفصـل و  . است 1418و  1390است كه كهن ترين نسخه دست نوشت آن مربوط به سالهاي 

يـد در  در فالن شهر، شـاه نبا : مربوط به ارتكاب اعمالي منجز در محلهايي مشخص و در زمانهايي معين است

 روز در 9فالن روزهاي هفته اقامت كند، او نبايد از فالن رودخانه در فالن سـاعت بگـذرد، او نبايـد بـيش از     

  .فالن دشت اردو بزند، و غيره

سختي و شدت احكام تابويي كه بر شاهان روحاني تحميل مي شده است، در ميان اقوام بسيار بـدوي،  

ميـل و  ] و آن اينكه[ست كه براي نظرگاه ما فوق العاده جالب است؛ ي نتيجه مهمي ببار آورده اخاز نظر تاري

كـه يـك    3»كمبوجـا «به اين سبب است كه در . رغبت به داشتن منصب سلطنت روحاني از ميان رفته است

سلطنت آتش و يك پادشاه آب وجود دارد، ناگزيرند با اعمال زور، اشـخاص را بـه قبـول ايـن مناصـب وادار      

، كه جزيره اي مرجاني در اقيانوس آرام است، سلطنت عمـالً از  »جزيره وحشي«يا  4»نين«در جزيره . سازند

ميان رفته است، زيرا هيچكس براي عهده دار شدن مشاغل سلطنتي كه با خطرات و مسئوليتهاي سـنگيني  

كشـورهاي افريقـاي غربـي، يـك شـوراي       يدر بعضـ . توأم است، خود را آماده و شايق نشان نمي داده اسـت 

كسـي را كـه   . محرمانه پس از درگذشت پادشاه منعقد مي شود كه در آن، جانشين سلطان بايد تعيين گردد

 
1- Flamen Dialis. 

2- Frazer: I. c., P. 13. 

3- Combodscha. 

4- Nine (Savage Island.) 
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به اين سمت بر مي گزينند، دستگير مي كنند و با طناب مي بندند و در بتخانه تحت نظر قرار مـي دهنـد و   

در مـواردي وارث تـاج و   . نـد آن قدر او را نگه مي دارند تا آمادگي خود را براي قبول مقام سـلطنت اعـالم ك  

تخت، براي رهايي از افتخاري كه مي خواهند نصيبش كنند تدبيري مي انديشد؛ مثالً حكايت مي كنند كـه  

يكي از رؤسا عادت داشت شب و روز با خود سالح حمل كند تا بتواند در برابر هر نوع كوششي كه بـراي بـر   

استنكاف از قبـول منصـب   » سيرالئون«سياهپوستان  در ميان 1.تخت نشاندن وي صورت گيرد مقاومت ورزد

. سلطنت به حدي شديد بوده است كه اكثر قبايل ناگزير بوده انـد ايـن مقـام را بـه بيگانگـان واگـذار كننـد       

اين اوضاع و احوال را سبب تجزيه تدريجي منصب سلطنت روحاني ابتـدايي بـه دو مقـام دنيـوي و     » فريزر«

بار مقام قدسي بر دوششان سنگيني مي كرده است، از اعمـال قـدرت واقعـي     پادشاهان كه: روحاني مي داند

عاجز مانده مجبور شده اند وظايف اداري را به اشخاصي واگذارند كه در مرتبت كم اهميت تري قـرار داشـته   

 .اند، ولي در حاليكه كاري و فعال بوده اند، نسبت به منصب سلطنت هيچ داعيه اي در سر نمي پرورانده انـد 

به اين ترتيب بود كه مقامات غير روحاني بوجود آمدند؛ در حاليكه پادشاهان تـابويي كـه برتـري روحـاني را     

تاريخ قديم ژاپن به خوبي اين استنباط را تأييد . همچنان واجد بودند، در عمل اهميت خود را از دست دادند

  .مي كند

مـي تـوان انتظـار داشـت كـه بـه سـهولت         آيا از اين شرح مناسبات بين انسان بدوي و فرمانروايانش،

. توضيحي بر اساس روانكاوي بدست آيد؟ مناسبات مذكور بي اندازه پيچيده است و از تناقضات خالي نيسـت 

به بزرگان اختياراتي وسيع واگذار مي كنند كه در برابر تابوهايي كه بر سايرين تحميـل مـي شـود، تشـكيل     

و مي توانند به كارهايي دست بزنند كه بر ديگران ممنوع است و مـي   اينان افراد ممتازند. قرينه اي مي دهد

ولي همين آزادي و اختياري كه بـه آنهـا   . توانند از چيزهايي متمتع شوند كه از دسترس سايرين خارج است

تابوهايي كه افراد عادي به زير سلطه آن در  –تفويض مي كنند، خود بوسيله تابوهاي ديگر محدود مي شود 

تناقض بين آزادي نامحـدود  : بنابراين ما، در اينجا با نخستين تباين يا تقريباً تناقض روبرو هستيم. يندنمي آ

به اينان يك قدرت جادويي فوق العاده نسبت مـي  . براي افرادي معين، و قيدي نامحدود در مورد همان افراد

آنان وحشت دارند، در حالي كه از همين  دهند و به خاطر همين امر از هر نوع تماس با آنان يا اشيا متعلق به

امر از هر نوع تماس با آنان يا اشياء متعلق به آنان وحشت دارند، در حاليكه از همين تماس نتايج سودمندي 

در اينجا ظاهراً باز هم تناقض بسيار چشم گير ديگري وجود دارد؛ ولي ما مي دانـيم كـه   . را انتظار مي كشند

مسي كه توسط شخص پادشاه و از روي نيت خير انجام مي گيرد، حاصلش خيـر  : تناقض واقعاً ظاهري است

است؛ تنها آن مسي خطرناك است كه بوسيله فردي عادي نسبت به پادشاه يـا اشـياء متعلـق بـه او صـورت      

كـه   -يك تناقض ديگـر  . گيرد، و بي شك علت اينستكه در مس نوع اخير ممكنست قصد سوئي نهفته باشد

اينكه با آن همه قدرت كه به فرمانروا در برابر نيروهاي طبيعت نسبت مـي   -چندان آسان نيست توضيح آن 

 
1- A. Bstian: Die deutsche Expedition an der Loangokuste, Iena 1874 (Frazer: I. c. P. 18). 
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دهند، خود را مجبور مي بينند با توجهي خاص از وي در برابر خطراتي كه تهديدش مي كنـد بـه مواظبـت    

. ش عاجز استپردازند، چنانكه گويي نيروي او از عهده بسي كارها بر مي آيد، از حفظ و صيانت شخص خود

قدرتي كه بايـد   -مسئله غامض ديگر آنكه به پادشاه در مورد اعمال قدرت فوق العاده اش اعتماد نمي كنند 

بلكه خود را ناگزير مـي بينـد كـه از ايـن      -فقط در راه خير و صالح رعايا و صيانت شخص خويش بكار برد 

تشريفات تابويي كه بر زندگي پادشاه حكمفرماست و هدف آن حفظ فرمـانروا  . لحاظ بر اعمالش نظارت كنند

در برابر خطرات احتمالي و صيانت اتباع وي در مقابل خطراتي است كه از جانب فرمانروا ممكن است بر آنها 

  .و لزوم مراقبت و نظارت سرچشمه مي گيرد وارد آيد، از همين عدم اعتماد

براي ايضاح اين مناسبات بسيار پيچيده و پر تناقض بين انسان بدوي و فرمانرويانش، به نظر مـي آيـد   

به عللي كه ريشه آنرا بايد در خرافات يا امري ديگـر جسـتجو كـرد،    : كه توضيح زير، ساده ترين طريقه باشد

ت به پادشاهان خويش، گرايشهاي مختلفي بروز مي دهند كه هـر يـك در   انسانهاي بدوي در رفتار خود نسب

جميع تناقضات موضوع بحث از همين . افراط و بي هيچ توجه به ساير گرايشها و مستقل از ديگري استحد 

جا سرچشمه مي گيرد؛ تناقضاتي كه غرابت آنها در نظر انسان بدوي، بيش از غرابتـي نيسـت كـه مناسـبات     

  .در نظر انسان متمدن دارد» راستي و درستي«مذهب و تكاليف مقرر بوسيله 

توضيح فوق را نمي توان مردود شناخت، ولي روش روانكاوي به ما امكان مي دهد كه بيشتر در اعماق 

با تحليل حالتي كه . اين روابط رسوخ كنيم و بسي چيزها درباره منشأ اين تمايالت بسيار گوناگون فرا گيريم

اديم، به عنوان نموداري از عاليم بيماري اختالل رواني، ما بدواً توجه خود را بـه فـراوان بـودن    در باال شرح د

چنـين غلـو و   . معطوف مـي داريـم   -كه در عمق تابوي تشريفاتي ديده مي شود  -موارد غلبه ترس بر ذهن 

پديده  -ين را دارد كه در مقايسه ما مقام نخست -افراطي، در اختالل رواني و به خصوص در بيماري وسواس 

ما منشأ آنرا مي شناسيم و بر آن وقوف داريم، اين افراط در جميع مواردي كه در كنار مهر و . اي عادي است

نه وجود داشته باشد، بـروز مـي كنـد؛ يعنـي هـر بـار كـه حالـت كلـي          هامحبت شديد، يك خصوصيت ناآگا

در اينحـال بـه سـبب غلـو بـيش از حـد در       . تحقق يابد، افراط مذكور نيز پديد مي آيـد » دوگانگي عواطف«

اگر اين غلو و افراط نباشد، محبت از عهـده ايفـاي نقـش خـود، كـه حفـظ       . محبت، خصومت فرو مي نشيند

  .احساس معارض به حالت واپس زده است، بر نخواهد آمد

آرام، و حقيق در نيافته باشد كه محبت افراطي و بـي  تهيچ روانكاوي نيست كه با اطمينان كامل و به 

، از همين طريق تفسـير مـي   )مثالً بين مادر و فرزند، يا ميان همسران بسيار دلبسته(در عجيب ترين موارد 

ازاي اينكه طرف پرستش هسـتند   درباره طرز رفتار نسبت به افراد ممتاز نيز مي توان معتقد شد كه در. شود

ساس بسيار خصمانه نسبت به آنها وجود دارد و در مقابل جنبه الوهيتي كه براي آنها قائل مي شوند، يك اح

عدم اعتمـاد كـه ظـاهراً انگيـزه ترديـد      . و بنابراين در اينجا نيز حالت فاعلي دوگانگي عواطف تحقق مي يابد

ناپذير تابوهايي است كه بر سالطين تحميل مي شود، از جنبه ديگر و به نحـو مسـتقيم جلـوه اي از همـين     
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در ميان اقوام مختلف بخود ] دروني[به صور مختلفي كه منتخبه اين كشمكش با توجه . كين ناآگاهانه است

مي گيرد، يافتن نمونه هايي كه در آنها اين خصومت با روشني خاصي آشكار باشد، براي مـا دشـوار نخواهـد    

اين حق را براي خـويش محفـوظ   » سيرالئون«بدوي ساكن  2هاي»تيمو«حكايت مي كند كه  1»فريزر«. بود

ند كه سلطاني را كه خود برگزيده اند، روز پيش از تاجگذاري به شدت كتك بزنند؛ آنها چنان از روي داشته ا

دقت و وظيفه شناسي اين حق اساسي را اعمال مي كنند كه غالباً فرمانرواي بينوا بعد از جلوس بيش از چند 

ه صورت اصل و قاعده اي درآورده بدينسان، شخصيتهاي مهم قبيله، اين امر را ب: روزي نمي تواند زنده بماند

ولي حتي در اين موارد مشخص نيـز،  . اند كه فردي را كه از او كينه به دل دارند به مقام سلطنت ارتقا دهند

  .خصومت نه تنها خود را عيان نمي سازد، بلكه در زير ظواهر آداب و تشريفات پنهان مي ماند

پادشاه، يـادآور جريـاني اسـت كـه در اخـتالالت       يكي ديگر از خصوصيات رفتار انسان بدوي نسبت به

تـوهم و تـرس از تعقيـب و آزار    (رواني بطور كلي بسيار فراوان ديده مي شود و در بيماري معروف به پارانويا 

اين خصوصيت عبارتست از غلو بيش از حد درباره اهميت يك شـخص  . به وضوح به چشم مي خورد) خيالي

بتواند بـه حـق و   ) بيمار(د و خارج از حد تصور به وي، تا از اين طريق، او معين و نسبت دادن قدرتي نامحدو

انسانهاي بدوي نيز . بجا مسئوليت ناماليمات و درد و رنجي كه بر وي وارد مي آيد، با آن شخص نسبت دهد

 وقتي به پادشاه خود، قدرت نازل ساختن باران يا قطع آن و تنظيم نور خورشيد و تعيين جهـت وزش بـاد و  

بـدويان بـه مناسـبت اينكـه طبيعـت،      . غيره را نسبت مي دهند، در واقع با او به همين شيوه رفتار مي كنند

انتظارشان را در مورد بدست آوردن شكار فراوان يا وفور محصول برآورده نساخته است، پادشاه خود را مقتول 

تـرس از آزار و تعقيـب خيـالي، از خـود      در) پارانويا(» توهم«حالتي كه بيمار مبتال به . يا سرنگون مي سازد

فرزند همـواره چنـين   : نشان مي دهد درست همان حالتي است كه در روابط بين فرزند و پدر ديده مي شود

قدرت مطلقي را به پدر نسبت مي دهد و اين محقق است كه شدت عدم اعتماد به پدر، نسـبت مسـتقيم بـا    

يكي از اطرافيان خـود  » پارانويا«وقتي يك بيمار مبتال به . شود ميزان قدرتي دارد كه فرزند براي او قائل مي

ي اخويش مي شناسد، در واقع او را به منصب پدري ارتقا مي دهد، يعني وضع و شرايطي بـر » آزاردهنده«را 

ايـن  . او در نظر مي گيرد كه به بيمار اجازه مي دهد وي را مسئول تمام بدبختي هاي خيالي خويش بشناسد

ه دوم بين انسان بدوي و بيمار مبتال به اختالل رواني، به ما نشان مي دهد كه رفتار انسان ابتـدايي  وجه تشاب

  .نسبت به پادشاه خود، تا چه حد به مانند رفتار دوره كودكي پسر نسبت به پدر است

تالل ولي مهمترين ادله به نفع طرز تلقي ما كه مبتني بر مقايسه بين احكام تابو و عالئـم بيمـاري اخـ   

رواني است، بوسيله خود تابوي تشريفات به ما عرضه مي شود و در سطور باال ما نقـش مهـم ايـن تـابو را در     

 
1- L. c., P. 18. 

  :با نقل از(
Zweifel et Moustier : Voyage aux sources du Niger, 1880) 

2- Timmos. 
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مفهوم مضاعف اين تشريفات، به نظر ما ترديد ناپذير مي آيد و نسبت . مورد تكاليف مقام سلطنت نشان داديم

وارد نمي دانيم؛ براي  اگونه اعتراضي ربه منشأ آن كه همان گرايشهاي مبتني بر دوگانگي عواطف است، هيچ

دريافتن اين نكته، تنها كافي است كه قبول كنيم هدف اين مفهوم دوگانه، از همان آغاز، ببار آوردن نتايجي 

حاصل اين تشريفات، تنها ممتاز سـاختن پادشـاهان و برتـري دادن    . است كه خود در همانها تجلي مي يابد

؛ تشريفات مذكور زندگي آنان را نيز به جهنمي مبدل مي سازد و به صـورت  آنان بر جميع افراد ديگر نيست

بار سنگيني خارج از حد تحمل در مي آورد و بر آنها قيود و الزاماتي سخت تر از آنچـه گريبـانگيز اتباعشـان    

ن اين تشريفات در نظر ما كامال نظير رفتار ناشي از وسواس جلوه مي كند، چـه در ايـ  . است تحميل مي كند

رفتـار ناشـي از بيمـاري    . رفتار، ميل سركوب شده و ميل سركوب كننده، همزمان و مشتركاً ارضاء مي شوند

جـز   واقـع يك عمل دفاعي در برابر امر ممنوع است؛ ولي مي توان گفت كه اين رفتار در  ظاهروسواس، به 

ناشـي   »واقعيت«دارد و  تعلق» ضمير آگاه«به فعاليت  »ظاهر«. جلوه مجدد امر ممنوع چيز ديگري نيست

، جلوه اي از عميق ترين احترامات و ظاهرچنين است كه تابوي تشريفات سلطنتي، به . از ضمير ناآگاه است

است در برابـر ايـن علـو و     كيفريوسيله اي براي فراهم آوردن امنيت كامل براي فرمانرواست؛ ولي در واقع 

. ازاي احترامي كه براي او قائل مي شوند باز مـي سـتانند   كه اتباع از فرمانروا در ترفعت شان؛ و انتقامي اس

به زماني كه حاكم جزيره اش بود، فرصت آنـرا يافـت كـه صـحت ايـن      » سروانتس«در رمان  1»پانزا سانچو«

. يح اسـت مفهوم تشريفات را در مورد خودش بيازمايد و دريابد كه اين استنباط از تشريفات تا چه اندازه صح

اگر فرمانروايان امروزي نيز، مافي الضمير خود را بر ما آشكار سازند، ممكن است داليل جديدي به نفـع ايـن   

  .طرز تلقي به اختيار ما بگذارند

چرا در رفتار عاطفي نسبت به فرمانروا عنصر نيرومندي از كين ناآگاهانـه وجـود دارد؟ مسـئله بسـيار     

ما قبالً به عقـده پـدري در دوران كـودكي اشـاره     . جالب است ولي حل آن خارج از موضوع اين تحقيق است

ين سـؤال پاسـخي قـاطع    كرديم و اينجا اضافه مي كنيم كه بررسي تاريخ اعصار اوليه سلطنت، مي تواند به ا

 -كـه بـه عقيـده خـودش چنـدان قـانع كننـده نيسـت          -» فريزر«به موجب توضيحات بسيار گيراي . بدهد

دوره كوتاه حكمراني، به پيشگاه خـدايي كـه مظهـر آن     نخستين پادشاهان، بيگانگي بوده اند كه پس از يك

كـيش مسـيح نيـز انعكاسـي از همـين       در اسـاطير  2.بوده اند، در طي جشنهايي پرشكوه قربان مي شده انـد 

  .سرگذشت سلطنتهاي اوليه را مي توان يافت

  

 
، هـم  »سـروانتس «است كه از بركت قلـم  » دون كيشوت«خادم و سپردار معروف ) Sancho pança(» پانزا سانچو« -1

ف و رپانزا نمونه اي كامل از يك نوكر باوفا، حرف شنو و ساده دل، ولي پرحـ  سانچو. خود و هم خرش شهرتي جاوداني يافته اند
  )مترجم. (جاهل و در عين حال زيرك و بافهم است

2- Frazer: The magic Art and the evolution of Kings, 2 Vol 1911. (The golden Bough). 
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  :تابوي اموات  -ج

مي دانيم كه مردگان استيالطلبان نيرومندي هستند و شايد از دانستن اين نكته دچار شگفتي شـويم  

  .كه بدويان آنها را نيز دشمن مي شمارند

متوسل شديم، مي توان گفت در ميان بيشتر اقوام بدوي،  كه قبالً نيز به آن» سرايت«از راه مقايسه با 

تابوي مردگان داراي حدت و صولتي خاص و اين، هم از نظر عواقبي است كه تماس با اموات ببار مي آورد و، 

ها، همه كساني كه به مرده دست زده اند »مائوري«در ميان . هم از لحاظ طرز رفتار با بازماندگان يك متوفي

تدفين شركت جسته اند، نجس مي شوند و از نوع معاشرت با همنوعان محروم مي ماننـد و بـه    يا در مراسم

كسي كه در اثر تماس با ميت آلوده شده است، اگر به خانه اي وارد . مي كنند» بايكوت«عبارت ديگر، آنها را 

كـه بـه علـت     -خود او حتي نبايد با دستهاي . شود، يا به شخص يا چيزي دست بزند، آنها را نجس مي كند

خوراك را جلوي او روي زمين مي گذارنـد و وي  . غذا را لمس كند -نجس شدن ديگر قابل استفاده نيستند 

برخـي اوقـات   . ته، با لب و دندان بايد از عهده كـار برآيـد  اشدر حاليكه دستها را در پشت سر به روي هم گذ

بايد كارش را به نحوي انجام دهـد كـه بـا آن     اين شخص. اجازه مي دهند كه كس ديگري به او غذا بخوراند

تيره بخت تماس پيدا نكند؛ به عالوه خود وي نيز مشمول قيودي مي گردد كـه در شـدت از آنچـه بـر مـرد      

در هر دهكده، فردي مطرود اجتماع وجود دارد كه از صدقه هـاي  . نجس تحميل مي شود دست كمي ندارد

نها او مجاز است كه تا فاصله يك ذراع به كسي كه آخرين تكاليف مختصر، زندگي را به فالكت مي گذراند؛ ت

آنگاه كه دوران عزلت به پايان رسـيد و مـرد نحـس توانسـت     . را نسبت به ميت انجام داده است نزديك شود

دوباره با همنوعان مراوده داشته باشد، كليه ظروفي كه در طي آن دوره خطرنـاك مـورد اسـتفاده قـرار داده     

  .مي گردد و لباسهايي كه بر تن داشته است به دور افكنده مي شود است، معدوم

» پلـي نـزي  «آداب و رسوم تابويي كه به علت تماس بـدني بـا مـرده، تحميـل مـي شـود در سراسـر        

مهمترين اين رسوم، منع دست زدن به خـوراكي و خورانـده   . و يك قسمت از افريقا يكسان است» مالنزي«و

پلي «قابل توجه است كه در . رد محكومي است كه در وضع اضطراري قرار داردشدن غذا توسط سايرين به ف

شاهان روحاني به هنگام اجراي تكاليف مذهبي خود، ملزم به رعايـت   1»هاوايي«، و شايد هم در جزاير »نزي

، طول مدت و شدت حرمت، برحسب قدرت تابوي مالزم مـرده و نيـز قـوت    2»تونگا«در . همين قيود هستند

كسي كه به جسد يك سركرده دست مي . مخصوص فردي كه با ميت تماس داشته است فرق مي كند تابوي

براي مدت ده ماه نجس مي شود؛ ولي اگر خود وي از سركردگان باشد، فقط به مدت سه، چهار يا پـنج  . زند

گ و اگر موضوع مربوط به جسـد يـك پيشـواي بـزر    . نجس خواهد شد -به نسبت مقام و مرتبت ميت  -ماه 

 
1- Frazer: Taboo. P. 138. )و صفحات بعد(  
2- Tonga. 
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بدويان اعتقـاد  . واجد صفت الوهيت باشد، مدت تابو، حتي براي برجسته ترين سركردگان، ده ماه خواهد بود

راسخ دارند كه متخلفين از اين تابوها دچار بيماري و مرگ خواهند شد و اعتقادشان چنان راسـخ اسـت كـه    

  1.برحسب اظهار يك ناظر، هرگز جرئت نداشته اند خالف آنرا بيازمايند

قيود تابويي كه شامل حال افرادي مي شود كه به معناي مجازي كلمه با مرده تماس داشته اند، يعني 

در خطوط اصلي با قيود مذكور در فوق يكسـان ولـي بـراي مـا بسـي       -زن و مرد بيوه  -خويشاوندان عزادار 

جلوه اي  -تابو را مي بينيم  اگر در احكام مذكور در باال، ما فقط جلوه اي از شدت و قدرت انتشار. جالب ترند

در عوض، قيود و مقرراتي كه ذيالً به آنها مي پردازيم، به مـا امكـان مـي     -كه نمونه كلي محسوب مي شود 

هم داليلي كه اقامه شده است و هم آنچه را كه مـي تـوان    -دهد كه تا حدودي، داليل و انگيزه هاي تابو را 

  :كنيممشاهده  -علل اساسي و حقيقي تلقي كرد 

زنان و مردان بيوه، در طول مدت عـزا بايـد در   ] كانادا[در كلمبياي انگليس  2»شوسواپ«در ميان قوم 

عزلت بسر برند و در اين مدت نبايد با دست خود، سر يا بدن خويش را لمس كنند؛ تمام ظروفي كه بكار مي 

  .برند براي ديگران غير قابل استفاده مي شود

زيـرا اينكـار   . لبه اي كه مسكن يكي از چنين كسان باشد نزديك نمي شودهيچيك از شكارچيان به ك

اشـخاص  . اگر سايه فرد عزادار بر او بيفتد بـه بيمـاري دچـار خواهـد شـد     . موجب تيره بختي وي خواهد بود

هـدف رسـم   . سوگوار، روي خوشه هاي گندم مي خوابند و رختخواب خود را نيز به آن محصـور مـي سـازند   

داشتن روح متوفي است و از اين پر معناتر، عادت برخـي از قبايـل شـمال امريكاسـت كـه بـه       اخير، دور نگه

موجب آن، زن بيوه بايد تا مدتي پس از مرگ شوهر، لباسي به شكل شلوار كه از علفهاي خشك ساخته مي 

قد شـويم كـه   شود، بر تن كند، تا روح شوهر را از نزديك شدن بخود باز دارد و اين به ما اجازه مي دهد معت

نيز همواره تماسي جسماني تلقي مي شود، زيـرا روح متـوفي از   » مجازي«تماس با مردگان حتي در معناي 

  .در اطراف آنها ادامه مي دهد» پرواز«خويشان بازمانده جدا نمي شود و در تمام مدت عزاداري به 

 8يا  7ستند، زن بيوه در مدت ، يكي از جزاير فيليپين ه4»پاالوان«، كه ساكن 3ها»آگوتاينو«در ميان 

د وجـود  ورروز اول پس از مرگ شوهر، نبايد از كلبه خارج شود مگر به هنگام شب كه احتمال مالقات و برخ

كسي كه نگاهش بر اين زن بيوه بيفتد، در خطر مرگ مفاجات خواهد بود؛ به اين دليل، مشـاراليها در  . ندارد

شدن خود را به همه خبر مي دهد؛ درختاني كه بر آنهـا چـوب    وبدستي بر درخت، نزديكچهر گام، با زدن 

خطري كه وابسته بوجود زن بيوه است از چيست؟ مشاهده يك رسـم  . زده است، پژمرده و خشك مي شوند

 
1- W. Mariner : The Natives of the Tonga Island, 1818, (Frazer: I. c. p. 110.) 

2- Shuswap. 

3- Agutainos. 

4- Palawan. 
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در گينه جديـد مـرد بيـوه تمـام حقـوق       1»مكئو«در منطقه : ديگر، موضوع اين خطر را به ما نشان مي دهد

او نبايـد بـه كشـت و زرع    . دهد و تا مدتي بصورت فردي مطرود بسر مـي بـرد   اجتماعي خود را از دست مي

وي چون جانوري وحشـي در  . زمين بپردازد و نه هم در جمع ظاهر گردد و نه در كوچه يا دهكده ديده شود

بـه    -و بخصـوص يـك زن    -البالي علفهاي انبوه يا بوته ها پرسه مي زند تا بتواند به محـض ديـدن كسـي    

اين شرح به ما اجازه مي دهد كه خطر زن و مرد بيوه را ناشي از ايجاد وسوسـه و  . زداود را پنهان سآساني خ

مردي كه زنش مرده است بايد خود را از هرگونه وسوسه تجديد فراش دور نگهدارد، زن . ميل و هوس بدانيم

سر ندارد ممكن اسـت كـه ميـل و    ي البيوه نيز بايد با چنين هوسي مقابله كند، به عالوه از آنجا كه مردي با

طمع را در مردان ديگر برانگيزد؛ تسليم شدن به اين گونه هوسها، عملي مخـالف مفهـوم سـوگواري اسـت و     

  2.قطعاً آتش خشم روح را دامن خواهد زد

آداب تابويي راجع به آيـين سـوگواري در ميـان     -و در عين حال آموزنده ترين  -يكي از عجيب ترين 

اين رسمي است بسيار شايع و داراي صوري متنوع كه نتايجي بس مهـم  . لفظ نام متوفي استمنع ت بدويان،

  .ببار آورده است

عالوه بر استراليايي ها و پولي نزي ها كه در ميان آنها آداب تابويي بهتر محفوظ مانـده اسـت، همـين    

سـيبريه و   3هاي»سامويد«از قبيل  منع را در ميان اقوامي باز مي يابيم كه بسيار متفاوت و دور از يكديگرند؛

ژاپـن و   6هـاي »آئينـو «صـحرا و در ميـان    5»طـوارق «هنـد جنـوبي و مغولهـاي تاتارسـتان و      4هـاي »تودا«

و » نيكوبـار «فيليپـين و سـاكنان جزيـره     9هـاي »تينگـوآن «افريقاي مركزي و  8هاي»ناندي«و  7ها»آكامبا«

ام، اعتبار منع مورد بحث و عوارض آن، محدود بـه دوره  در ميان برخي از اين اقو 10.»برنئو«و » ماداگاسكار«

ليكن به نظر مي رسد كه در همه جا، . سوگواري است؛ ولي در ميان بعضي ديگر، منع  نتايج آن دائمي است

  .با گذشت زمان، از حدت آن نيز كاسته مي شود

ل است كه برخي از قبايل به اين دلي. منع تلفظ نام متوفي را بطور كلي با دقت فراوان رعايت مي كنند

آمريكاي جنوبي، بر زبان آوردن نام ميت را در برابر خويشان بازمانده وي، به منزله بزرگترين اهانت نسبت به 

 
1- Mekeo. 

 هاي او را با منع هايي كـه توسـط تـابو تحميـل مـي شـود      »ممتنع« )32و  31صفحه (بيماري كه من در سطور قبل  -2
بر «وي مي گفت . نفرت مي شده است وشخص عزاداري را در كوچه مي ديده، دچار غيظ مقايسه كردم، معترف بود كه هر بار 

 .»!اين نوع افراد بايد خروج از خانه را منع كنند

3- Samoyèdes. 

4- Todas. 

5- Touaregs. 

6- Aïnos. 

7- Akambas. 

8- Nandi. 

9- Tinguans. 

10- Frazer: I. c. p. 353. 
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پي بردن به علت سختگيري در  1.آنها مي شناسند و مجازات آن همان كيفري است كه براي قتل مقرر است

به اين عمل سبب شده است انبـوهي از چـاره جـويي هـا و     مورد اين نهي، آسان نيست؛ ولي خطرات مربوط 

در افريقـا، بـه    2هـا »ماسـايي «از اينجاست كـه  . بوجود آيد -كه از بسياري جهات پر معنا و جالبند  -تدابير 

از آن لحظه . تدبيري متوسل شده اند و آن تعويض نام متوفي است بي درنگ پس از مرگ او انجام مي گيرد

بـا  . ط شامل اسم سابق وي مي شودقترس و بيم نام او را بر زبان آورد، زيرا تمام منعها ف به بعد، مي توان بي

. اين ترتيب آنها گمان مي كنند كه روح به نام جديد خويش پي نمي برد و توجه آنرا به خـود در نمـي يابـد   

پـس از  : يـت مـي كننـد   ، احتياطهاي بيشتري را رعا4»اينكاونتر«و خليج  3»آدالئيد«قبايل استراليايي ناحيه 

فوت يك نفر، جميع افرادي كه نامي شبيه نام متوفي دارند، تغيير نام مي دهند؛ گاه تمام خويشـان متـوفي،   

بي آنكه موضوع مشابهت در ميان باشد، اسم خود را عوض مي كنند، و اين امري است كه در ميان برخـي از  

ساكن پاراگوئه، رئـيس قبيلـه    5هاي»گاياكورو«قبيله در . قبايل ويكتوريا در آمريكاي شمالي ديده شده است

در چنين مواقع حزن انگيز، براي تمام اعضاي قبيله نامهاي جديدي انتخاب مي كرد كه بر روي آنها مي ماند 

به عالوه، در مواردي كه متوفي نام يك  6و به آن فخر مي كردند چنانكه گويي هميشه آنرا بر خود داشته اند؛

د داشته است، برخي از قبايل الزم مي دانسته اند كه بر آن حيوان يا آن ي و نظاير آنرا برخويوان، يك شيئح

اين امـر، بخصـوص در   . شيئي نام جديدي بگذارند تا آنكه در محاورات، هيچ چيز خاطره متوفي را زنده نكند

پـي واژه هـا مـي شـده     ميان اقوامي كه پيوسته از اسامي در وحشت بوده اند سبب بي ثباتي و تغيير پي در 

دوبـريتس  «در طـول هفـت سـالي كـه     . است و مشكالتي سنگين براي مبلغين مذهبي ببار مي آورده اسـت 

اوروگوئه بسر آورد، اسم يوزپلنگ سه بار عوض شد و واژه هايي كـه بـراي    8هاي»آبي پون«در ميان  7»هوفر

ولي ترس از به زبـان   9.رنوشت را پيدا كردداللت بر تمساح، خار، ذبح حيوانات بكار برده مي شد نيز همين س

آوردن نامي كه به يك مرده تعلق داشته است، گسترش مي بايد و هر چه را كه در دور يا نزديك بـا متـوفي   

از اين قلع و قمع مداوم، اين نتيجه وخـيم ببـار آمـده اسـت كـه اقـوام       . ارتباطي داشته است در بر مي گيرد

خاطرات تاريخي؛ و هيچ سند و مأخذ معتبر به كسي كه تاريخ اعصار اوليه آنها را مذكور نه رواياني دارند و نه 

معهذا بعض از اين اقوام، عادت تعديل كننده اي معمول داشته . مورد مطالعه قرار مي دهد، عرضه نمي دارند

 
1- Frazer: I. c. p. 352. ) صفحات بعدو(  
2- Massaï. 

3- Adelaïde. 

4- Encounter Bay. 

5- Gayacurus. 

  ).Frazer: I. c . P.357. (كه فريزر آنرا نقل كرده است »1732«برحسب نوشته يك ناظر اسپانيايي در  -6
7- Dobrizhofer. 

8- Abipons. 

9- Frazer, I. c., p. 360. 
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نان مجدداً حلـول  ن نام مردگان بر فرزندان آنهاست كه برآنند روح آنان در كالبد ايارداند كه از آن جمله، گذ

  .مي كند و از اين طريق اسامي درگذشتگان باقي مي ماند

اگر به اين نكته توجه كنيم كه براي انسان بدوي، اسم يك جزء اساسي از شخصـيت و يـك مشخصـه    

مهم بشمار مي آيد و تمامي معناي دقيق خود را داراست؛ در آن صورت از غرابت تابوي اسـامي در نظـر مـا    

آنها از : چنانكه در جاي ديگر نشان داده ام، كودكان ما نيز به همين شيوه رفتار مي كنند. دكاسته خواهد ش

شباهت صوتي بين دو واژه، هرگز به اين اكتفا نمي كنند كه بر يك شباهت صرف لفظي حكـم كننـد، بلكـه    

حتي فـرد بـالغ   بطور منطقي، از شباهت صوتي بين كلمات، شباهت در ذات مدلولها را استنتاج مي كنند؛ و 

متمدن نيز اگر به تحليل رفتار خود در بسياري از موارد بپردازد به آساني در خواهد يافت كه برخالف آنچـه  

گمان مي كرده است، خودش نيز از نسبت دادن يك ارزش ذاتي به اسامي خاص، چندان بركنار نبوده اسـت  

در چنين شرايطي جاي تعجب نيسـت  . تو متوجه خواهد شد كه اسم خود او، از وجودش تفكيك پذير نيس

اگر روانكاوي پي در پي و در فرصتهاي مناسب، درباره اهميتي كه ضمير ناآگاه به اسامي نسـبت مـي دهـد،    

از پيش مي توان دريافت كه مبتاليان به وسواس، نسـبت بـه اسـمها همچـون      1.مصراً تأكيد و پافشاري كند

عقـده  «و بـر اسـاس همـان    ) به مانند ساير مبتاليان به اخـتالل روانـي  (آنها . انسانهاي بدوي رفتار مي كنند

در مقابل به گوش خوردن بعضي از اسامي واكنش نشان مي دهند و مقدار قابل مالحظـه اي از   2»حساسيت

يكـي از  . ي ها و اضطراب خاطر آنها، از قضاوتي كه نسبت به اسم خودشان دارند سرچشمه مي گيـرد آشفتگ

اين بيماران كه با او سروكار داشته ام، عزم را جزم كرده بود كه از نوشتن نام خويش، خودداري كند، زيرا مي 

. ن فـرد درآيـد  ترسيد اسمش بدست ديگري بيفتـد و از ايـن طريـق قسـمتي از شخصـيت وي بـه تملـك آ       

مشاراليها در تالشهاي نوميدانه براي دفاع در برابر وسوسه هاي ناشي از توهماتش، اين قاعده كلي را بر خـود  

تحميل كرده بود كه هيچ جزء از وجود خويش را تسليم نكند، و وجود خود را در درجه اول بـا نـام خـويش    

دف مي شناخت؛ و به اين ترتيب سرانجام، كار را يكي مي داشت و در درجه بعد آنرا با دست نوشت خود مترا

  .به آنجا رساند كه از نوشتن بطور مطلق چشم پوشيد

پس، اين امر كه انسانهاي بدوي، اسم را يك جزء از وجود شخصيت مي داننـد و آنـرا موضـوع تـابويي     

بـر زبـان آوردن، خـود    درباره متوفي قرار مي دهند؛ ديگر نبايد باعث تعجب ما شود، وانگهي نام يك مرده را 

عليهذا در اين مقام، ما بايد موضوع وسيع تري را مـورد بررسـي قـرار    . سبب برقراري تماس با مرده مي شود

  .دهيم و به بينيم كه بر اساس چه داليلي، تماس مذكور مشمول تابويي چنين سخت و شديد شده است

توضيحي كه بطور طبيعي متبادر به ذهن مي  شود، اينستكه منع مذكور از ترسي غريـزي سرچشـمه   

بـر  . مي گيرد، ترسي كه از ديدن جسد و مشاهده فساد و تالشي بدن پس از مرگ به انسان دست مي دهـد 

 
1- Stekel, Abraham. 

2- Complexe de sensibilité. 
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كـان بسـر   ري را افزود و آن ماتم و انـدوهي اسـت كـه از مـرگ يكـي از نزدي     گعامل فوق، مي توان انگيزه دي

معهذا وحشتي كه از مشاهده جسد به انسان دست مي دهد مسلماً براي . خانواده و اطرافيان عارض مي شود

ايضاح تمام جزئيات احكام تابويي كافي نيست و عزا و ماتم نيز بر ما روشن نمي سازد كه چرا بر زبان آوردن 

افرادي كه بر مـرگ كسـي سـوگواري مـي     . يدآنام متوفي، بي حرمتي شديد نسبت به بازماندگان بشمار مي 

كنند، بيشتر ميل دارند به اموري كه يادآور متوفي باشد و خاطره او را در ذهنشان تا سـرحد امكـان بيشـتر    

بنابراين ويژگي هاي آداب تـابويي، علـي القاعـده بايـد انگيـزه هـاي ديگـري داشـته         . زنده نگهدارد، بپردازند

في الواقع همين تابوي اسامي است كه آن انگيزه هاي مجهول را بر . اشدجوابگوي مقاصد و هدفهاي ديگري ب

ما آشكار مي سازد، و حتي اگر اين آداب و رسوم نيز وجود نمـي داشـت، اطالعـاتي كـه از بـدويان سـوگوار       

  .بدست مي آيد، خود براي روشن ساختن انگيزه هاي مذكور كفايت مي كرد

. دارند و وحشت از بازگشت احتمالي او را كتمـان نمـي كننـد    بدويان ترسي را كه از وجود روح در دل

بر زبان آوردن  1.آنان به انبوهي از تشريفات متوسل مي شوند كه هدف آن دور نگهداشتن و راندن روح است

به اين دليل براي مانع شدن  2.نام متوفي، به منزله خواندن وردي است كه حضور بالفعل او را سبب مي شود

لباسـهاي  : اني و جلوگيري از بازگشت روح، دست به هر كاري كـه مقدورشـان باشـد مـي زننـد     ازين ورد خو

و يا آنكه نام خود يا نام متوفي را تغيير مـي   3عجيب بر تن مي كنند تا روح از بازشناختن ايشان عاجز بماند

نمـي  . گيزد خشم مي گيرنددهند؛ آنها بر بيگانه بي پروايي كه با بردن نام ميت، او را به ضد زندگان بر مي ان

هراسي  -» وونت«بر طبق اصطالح  -توان از اين نتيجه گيري چشم پوشيد كه آنچه سبب رنج آنها مي شود 

  4.در دل دارند» روح مبدل به شيطان شده متوفي«است كه از 

ترس از نزديك مي شويم؛ چنانكه مي دانيم وي منشأ تابو را » وونت«با قبول اين استنتاج، ما به نظريه 

درگذشـته، در همـان لحظـه مـرگ بـه       زِنظريه مذكور، بر اين تصور مبتني است كه عزيـ . شياطين مي داند

شيطاني مبدل مي شود كه بازماندگان از جانب او، جز رفتاري خصمانه انتظـار ديگـري نمـي تواننـد داشـته      

نظر چنان عجيب و غريب مي  اين. باشند و لذا از جميع طرق ممكن، بر دفع مقاصد سوء او همت مي گمارند

مصـّنفان   -يا تقريبـاً همگـي    -نمايد كه در بدو امر انسان در پذيرفتن آن دچار ترديد مي شود؛ ولي همگي 

كه به عقيده من، براي تـابو  » وسترمارك«. ذيصالحيت، در نسبت دادن اين نحوه برداشت به بدويان متفقند

 
  :ساكن صحرا را نقل مي كند» طوارق«فريزر در اين خصوص، اعتراف  -1

(I. c., P. 353.) 

 تا مدتي است كـه هنـوز  ] خودداري از بردن نام متوفي[در اينجا شايد مناسب باشد استثنايي در نظر بگيريم و بگوييم  -2
  :جسم او كامالً معدوم نشده است

(Frazer: I. c., P. 372.) 

  ).Frazer: I. c., P. 382: (جزاير نيكوبار در -3
4- Wundt: Mythus und Religion. Vol. II, P. 49. 



 توتم و تابو    58

، در فصـلي كـه بـه    1»منشأ و رشد معتقدات اخالقـي «درباره اهميتي بسيار ناچيز قائل است، در كتاب خود 

  :اختصاص دارد، چنين اظهار نظر مي كند» رفتار با مردگان«

واقعياتي كه در اختيار دارم، به من اجازه اين نتيجه گيـري كلـي را مـي دهـد كـه      «

 بر 3»گرانت آلن«و  2»جونز«و . مردگان در بيشتر موارد، دشمن شمرده مي شوند نه دوست

خطا رفته اند آنجا كه تأكيد مي كنند پيشينيان بر اين پندار بوده اند كه شـرارت مردگـان   

اساساً بر ضد بيگانگان است، ولي اعقاب و اعضاي طايفه متوفي مشـمول عنايـات پدرانـه او    

  4.»هستند

يسـتي  در كتاب بسيار آموزنده خود، كوشيده است تا به كمك بازمانده معتقـدات آنم » كالين پاول. ر«

در ميان اقوام متمدن، مناسبات بين مردگـان و بازمانـدگان را در ميـان اقـوام بـدوي      ) اعتقاد به تأثير ارواح(

وي نيز به اين نتيجه مي رسد كه مردگان كه قصد كشتن زنده ها را در سر دارند، مي كوشند  5.توضيح دهد

جسم فعلي مرگ است، نشان مي دهد كـه  اسكلت كه ت: آدم مي كشند ها مرده. تا آنها را بسوي خود بكشند

  .خود مرگ جز يك مرده، چيز ديگري نيست

زنده، خود را از تعاقب مرده، مصون نمي يافت مگر وقتي كه يك مجراي آب، ميان او و ميت حائل مي 

. دبه اين دليل است كه ترجيح ميداده اند مردگان را در جزيره ها يا در كرانه ديگر رودخانه بخاك بسپارن. شد

در اثـر تعـديلي كـه بعـداً روي داد،     . منشأ ديگري جز اين نبايد داشته باشـد  6»آنسو«و » اينسو«اصطالحات 

شرارت بجاي آنكه به همه مردگان نسبت داده شود، فقط صفت كساني شناخته شد كه مي توانستند دليلـي  

شده اند و پيوسته قاتالن خود را  براي خشم و كين آنها بيابند؛ از قبيل مقتولين كه مبدل به ارواح شرير مي

ولـي  . تعقيب مي كرده اند، يا افرادي از قبيل نامزدهايي كه پيش از كاميابي ديـده از جهـان فـرو بسـته انـد     
 

1- Westermarck: «L' Origine et le developpement des idées morales». 

2- Jevons. 

3- Grant Allen. 

4- Westermarck: I. c., vol. II, P. 424. 

بخوبي  آنها ست آن، در تأييد اين نحوه برداشت حاوي گزارشهاي متعددي است كه غالبمتن اين كتاب و يادداشتهاي پيو
خويشان بسيار نزديك و بسيار گرامي، بعد از مرگ، خـوي و  «مثالً مائوري ها، بر اين پندار بوده اند كه . مبين صفات مميز است

سـياهان اسـتراليايي   » .وء در سر مـي پروراننـد  سرشتشان ديگرگون مي شود و نسبت به كساني كه عزيز مي داشته اند نيت س
شأ زيان و خطر است؛ هرچه درجه خويشاوندي نزديكتـر باشـد، هـراس نيـز     نمعتدند كه متوفي تا مدت مديدي پس از مرگ، م

اسكيموهاي نواحي مركزي، اعتقاد راسخ دارند كه مردگان تنها بـا سـپري شـدن زمـاني طـوالني آرام مـي       . شديدتر خواهد بود
د؛ ولي در آغاز بايد از آنها بيمناك بود و آنها را همچون ارواح شريري دانست كه در دهكده پرسـه مـي زننـد تـا بيمـاري،      گيرن

  ».مرگ و مصائب ديگر را در آنجا بيفشانند
5- R. Kleinpaul: «Die Lebendigen und die Totem im Volksglauben, Religion. Sage.» 1898. 

  )1898 -عتقدات عامه و مذهب و افسانه ها زندگان و مردگان در م(
. نيز مستفاد مـي شـود  » آنجهان«و » اين جهان«در زبان آلماني و برخي ديگر زبانهاي اروپايي از كلمات مذكور، معني  -6

 )مترجم(
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معتقد است كه در آغاز، بدويان، جميع مردگان را شبگردان خون آشامي مي دانسته اند كه با » كالين پاول«

. رده اند و انديشه اي جز كشتن و آسيب رساندن بـه آنهـا نداشـته انـد    خشمي تمام، زنده ها را تعقيب مي ك

  .را بوجود آورده است» روح شرير«جسد مرده، اولين تصور از 

فرضيه اي كه به موجب آن، عزيزترين مردگان، مبدل به شياطين مي شوند، طبعاً يك مسئله ديگـر را  

كه بدويان به مردگان خود، چنين دگرگوني عـاطفي  چه انگيزه اي سبب بوده است : در برابر ما قرار مي دهد

بر اين پندار است كه آسان مي توان به اين » وستر مارك«را نسبت دهند؟ چرا از آنها شياطين مي ساختند؟ 

  1:سؤال پاسخ داد

از آنجا كه مرگ بزرگترين بدبختي است كه بر آدمي روي مي آورد، بـدويان خيـال   «

بـر طبـق   . جه شـدت، از سرنوشـت خـود ناراضـي هسـتند     مي كنند كه مردگان به اعلي در

دريافت انسانهاي بدوي، مرگ انسان فقط ناشي از عنف است كه يا دست آدميان و يا سحر 

و جادو آنرا سبب مي گردد؛ به اين علت است كه مرگ هميشه روح را به غضب مي آورد و 

ه چون بر زندگان رشـك مـي   بدويان بر اين پندارند كه روح مرد. او تشنه انتقام مي گرداند

برد و خواهان آنستكه در مصاحبت اقوام سـابق بسـر بـرد، بـا عـارض سـاختن بيمـاري بـر         

تنها به اين وسيله است كـه روح مـي توانـد    . وجودشان مي كوشد تا آنها را به مرگ بكشاند

ـ  . آرزوي پيوستن به بازماندگان را برآورده سازد ه توضيح ديگر درباره اين شرارت منسـوب ب

ارواح را بايد در ترسي غريزي كه از آنها در دلها رسوخ دارد جستجو كرد؛ كه اين ترس نيـز  

  ».به نوبه خود از اضطراب و وحشت آدمي در برابر مرگ ناشي مي شود

را » وسـتر مـارك  «بررسي اضطرابهاي ناشي از اختالل رواني، راه را براي توضيح جامع تري كه توضيح 

  :برابر ما مي گشايد نيز در بر مي گيرد، در

هنگامي كه زني، شوهرش را از دست مي دهد يا دختري، مرگ مادر را مي بيند، اغلب پيش مـي آيـد   

مـي  » خود خوري ناشـي از وسـواس  «كه بازماندگان به شك و ترديدهاي دردناك دچار مي شوند كه ما آنرا 

بي احتياطي، باعث مرگ فرد محبوب  يا ناميم؛ بازماندگان از خود مي پرسند كه آيا خودشان در اثر مسامحه

خويش نبوده اند؟ آنها حقاً مي توانند به خود جواب بدهند كه براي طـوالني تـر سـاختن زنـدگي بيمـار بـه       

هيچوجه سهل انگاري نكرده اند و تمام تكاليف خود را نسبت به متوفي با دقت و توجه انجام داده انـد، ولـي   

آنها را پايان بخشد، شكنجه و عذابي كه جلوه اي از بيماري اندوه اسـت  هيچ چيز نمي تواند شكنجه و عذاب 

بررسي روانكاوي درباره اين نوع موارد، علل پنهاني درد و رنج را بر مـا  . و جز با گذشت زمان فرو نمي نشيند

ما مي دانيم كه خود خوري هـاي ناشـي از وسـواس، تـا انـدازه اي موجـه هسـتند و بـا         : آشكار ساخته است

بـه   -اين بدان معني نيست كه شخص عـزادار  . فقيت در برابر جميع ايرادها و اعتراضها مقاومت مي ورزندمو

 
1- L. c., P. 426. 
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واقعاً در مرگ خويشاوند خود مقصر بـوده يـا    -همانسان كه خود خوري هاي ناشي از وسواس حكايت دارند 

مـرگ خويشـاوند سـبب    نسبت به وي مرتكب سهل انگاري شده باشد؛ بيان ما صرفاً به اين معني اسـت كـه   

ارضاي يك ميل باطني ناآگاه شده است كه اگر آن ميل به قدر كافي نيرومنـد مـي بـود، موجبـات مـرگ را      

. خود خوري سر بر مي آورد -بعد از مرگ فرد محبوب  -بر ضد همين ميل باطني است كه . فراهم مي آورد

د معين وجود دارد، خصومتي از اين نوع كه تقريباً در تمام مواردي كه تمركز شديد احساسات بر روي يك فر

اين صورت عادي و نمونه كلي از دوگـانگي نسـبت بـه    . در وراي عشقي گرم پنهان است، به چشم مي خورد

افراد مختلف، متفاوت است؛ در حالت عادي، شدت آن به حدي نيست كه بتواند موجـد خـود خـوري هـاي     

، ولي در مواردي كه حدش زياد باشد، هرچه فـرد از دسـت   وسواس آميز كه در باال از آن سخن گفتيم بشود

رفته محبوب تر و عزيزتر و احتمال مرگ، كمتر بوده باشد، دوگانگي عواطف نيز بـه همـان نسـبت بـا قـوت      

كه اغلب در بحث خود راجع  -زمينه مساعد براي ابتالي به اختالل رواني وسواس . بيشتري بروز خواهد كرد

به نظر ما كامالً بوسيله شدت فوق العـاده ايـن دوگـانگي عـاطفي اوليـه،       -س قرار داديم به تابو، آنرا حد قيا

  .مشخص مي شود

اكنون ما عاملي را مي شناسيم كه، هم در موضوع اعتقاد موهوم به تبديل ارواح تازه درگذشـتگان بـه   

د توضيحي در اختيـار مـا   شياطين و هم راجع به ضرورت دفاع بازماندگان در برابر دشمني آن ارواح، مي توان

همانطور كه  -اگر بپذيريم كه زندگي عاطفي بدويان نيز، به مانند زندگي عاطفي مبتاليان به وسواس . بگذارد

مبتني بر دوگانگي بسيار شديد عواطف است، در اين صورت جاي تعجب نخواهـد   -ي نشان مي دهد وروانكا

و بيماران وسواسي در برابر خصومتي كه به حالت اختفـاء   بود اگر در اثر پيش آمدن مرگي غم انگيز، بدويان

ولي اين احساس دردناك در ميـان  . در ضمير نابخود وجود دارد، هر دو به يك نحو عكس العمل نشان دهند

بدويان سرانجام ديگري پيدا مي كند كه با آنچه در مورد بيماران رواني رانده شده به خود مرده نسـبت داده  

 -چه عادي و چه توأم بـا بيمـاري    -سله اي از اعمال دفاعي است كه در فعاليتهاي نفساني اين سل. مي شود

كسي كه يكي از نزديكان را از دست داده است، وجود احساس خصـمانه را در  . مي ناميم 1»برون افكني«آنرا 

داراي چنـين   خود نسبت به متوفاي عزيز مطلقاً انكار مي كند، و مي پندارد كه ايـن روح متـوفي اسـت كـه    

عليـرغم دفـاع از طريـق بـرون     (اين واكنش عاطفي . احساسي است و در تمام مدت عزا در پي ارضاي آنست

داراي جنبه ندامت و كيفر دادن است، و اين جنبه در ترس و محروميت هـا و قيـودي كـه بـر خـود      ) افكني

بـه ايـن ترتيـب    . تجلي مي يابدتحميل مي كنند و نمودار تدابير استحفاظي در برابر خصومت شيطان است، 

از زمينه دوگانگي عاطفي سرچشمه گرفته است و نتيجه تعـارض بـين يـك    » تابو«يكبار ديگر مي بينيم كه 

يكي از [رنج و مالل معلوم از يكطرف، و ارضاي يك ميل باطني مكتوم، از طرف ديگر است كه هر دو از مرگ 

 
1- Projection. 
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شم ارواح، مي توان دريافت كه بازماندگان بسيار نزديك كه با توجه به اين منشأ خ. ناشي شده است] عزيزان

  .براي متوفي بيش از همه عزيز بوده اند، قاعدتاً بايد بيش از ديگران از كين و دشمني روح بيمناك باشند

كـام اگـر از   ايـن اح : در اينجا نيز احكام تابويي همانند عاليم اختالالت رواني، دو مفهوم را مي رسـانند 

جاد مي كنند، از احساس رنج و الم در برابر مرگ يكـي از عزيـزان حكايـت دارنـد، از     يودي كه اييكطرف با ق

بـر مـي    -يعني احساس خصمانه نسبت به متوفي  -سوي ديگر پرده را از روي آنچه در زيرشان پنهان است 

رخـي از نهـي   ديديم كـه ب . دارند؛ خصومتي كه احكام تابويي در اين مرحله به آن جنبه ضرورت مي بخشند

از آنجا كه مرده بي سالح اسـت، ممكـن   . هاي تابويي را با ترس از وسوسه ميل و هوس مي توان توضيح داد

است هوس ارضاي احساسـات خصـمانه نسـبت بـه وي در دل راه يابـد، بنـابراين هـدف حرمـت مخصوصـاً          

  .جلوگيري از وسوسه اين هوس است

بدويان بين مـرگ ناشـي از عنـف و مـرگ طبيعـي هـيچ       آنجا كه تأكيد مي كند » وسترمارك«معهذا 

در ايـن مـوارد،   : براي ذهن ناآگاه، مرگ طبيعي نيز ناشي از اعمال جبر اسـت . تفاوت نمي گذارند محق است

كساني كه عالقمند به بررسي منشـأ و مفهـوم روياهـايي هسـتند كـه       1.اميال بد است كه انسان را مي كشد

است، متوجه مي شوند كه در اين روياها، ) پدر، مادر، برادران و خواهران(يز موضوع آنها خويشان نزديك و عز

كودك و انسان بدوي نسبت به مرده در وضع مطلقاً مشابهي هستند، و اين درست به سبب همان دوگـانگي  

  .عواطف است كه مشترك بين آنهاست

ا فقط جلوه ترس از شياطين مي كه تابو ر» وونت«در سطور قبل، اعالم كرده بوديم كه با اين استنباط 

داند، مخالفيم؛ و با اين همه در چند سطر باالتر، توضيحي را قبول كرديم كه تابوي امـوات را بـه وحشـت از    

نسبت مي دهد؛ اين ممكن است تناقض جلوه كند، ولي هيچ چيز آسـان  » روح مرده مبدل شده به شيطان«

كامالً پذيرفتيم، ولي آنرا يك عنصر نفساني بسيط و تجزيه  ما مفهوم شياطين را. تر از حل اين تناقض نيست

ما شياطين را بازتاب احساسات خصمانه بازماندگان نسبت به مردگـان تشـخيص داديـم و    . ناپذير نشناختيم

  .بدينسان توانستيم به آنسوي مفهوم مذكور رسوخ كنيم

دوگانگي، يعني احساساتي كه در  ما با تكيه بر همين طرز برداشت، معتقديم كه اين عواطف مبتني بر

عين حال خصمانه و مهرآميزند، مي كوشند تا در لحظه مرگ متوفي، همزمان بصـورت انـدوه و رضـا، بـروز     

ميان اين دو احساس معارض، وقوع كشمكش اجتناب ناپذير است؛ ولي از آنجا كه يكي از ايندو، يعني . كنند

شمكش نمي تواند از طريق تفريـق دو شـدت و بـا توجـه     خصومت، در قسمت عمده مكتوم و ناآگاه است، ك

چنانكه في المثل در موارد عفو و بخشودگي ديده مي شود، يعني موقعي كه  -آگاهانه به اختالف، حل گردد 

كشـمكش مـورد بحـث،    . ناروايي را كه فردي محبوب نسبت به دوستدارانش سرزده است، بر او مي بخشايند

مـي نامنـد خاتمـه    » برون افكني«نفساني خاص كه در روانكاوي معموالً آنرا  بيشتر در اثر دخالت يك حالت
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خصومت كه از آن چيزي نمي دانند و نمي خواهند چيزي بدانند، از قلمرو ادراك دروني به دنياي . مي پذيرد

خارج افكنده مي شود، يعني كسي كه چنين احساسي دارد، آنرا از خود جدا مي سازد و بـه ديگـري نسـبت    

اين ديگر ما بازماندگان نيستيم كه از دفع شر متوفي خشنوديم؛ درست بـرعكس، مـا بـر مـرگ او     : دهد مي

. ير مبدل گشته است كه خشنود از بدبختي ما و جوياي هالك ماسترسوگواريم؛ در حاليكه او به شيطاني ش

جه و عـذاب درونـي، فقـط از    آنها از شـكن . به اين سبب، بازماندگان بايد به دفاع در برابر اين دشمن برخيزند

  .طريق تعويض آن با اضطرابي كه منشأ خارجي دارد، توانسته اند خود را خالص كنند

شود، با خاطره برخي  يكه در اثر آن، متوفي به يك دشمن بدكار مبدل م» برون افكني«بي شك اين 

ه ديگر كـه حتـي در وراي   نمودهاي خصمانه از قبيل سختگيري، ستم، بي عدالتي و بسياري اعمال بدخواهان

و به حق مي توانند متوفي را از بابت آنهـا، مـورد سـرزنش قـرار      -مهرآميزترين روابط انساني نيز وجود دارد 

ولي اگر ما اين عامل را براي توجيه خلق شياطين از طريـق بـرون افكنـي دليلـي     . قابل توجيه است -دهند 

 خطاهايي كه مردگان در دوران حيات مرتكب شده. كافي بدانيم، توضيحي بسيار ساده انديشانه بكار برده ايم

كه به مردگان نسبت مي  اند بي شك مي تواند تا حدودي خصومت بازماندگان را توجيه كند؛ ولي عداوتي را

دهند نمي توان با اين عامل توجيه كرد، و از اين گذشته، انتخاب لحظه مرگ براي زنده كردن خطراتي كه از 

عليهذا ما نمي تـوانيم  . بابت آنها بخود حق مي دهند مردگان را سرزنش كنند، انتخاب بسيار نامناسبي است

اين احساسات . ميرنديده بگ -كه مورد بحث ماست  -و قطعي را  در اين كين ناآگاهانه، وجود انگيزه اي ثابت

خصمانه نسبت به نزديكترين و عزيزترين خويشان، تا زماني كه آنها  در قيد حيات بـوده انـد، مـي توانسـته     

بـر ضـمير   ) بوسيله نوعي تعـويض (است در حالت اختفا باقي بماند، يعني نه بطور مستقيم و نه غير مستقيم 

ر نگردد؛ ولي پس از مرگ اشخاصي كه در عين حال مغضوب و محبوب هستند، ايـن وضـع نمـي    آگاه، آشكا

غم و انـدوه ناشـي از   : ضرورتاً شدت مي يابد] بين دو احساس معارض[تواند دوام بياورد و كشمكش و تنازع 

ر نمي فزوني محبت از يكطرف، بيش از پيش بر ضد عداوت مختفي سر به شورش بر مي دارد و از طرف ديگ

به اين ترتيب است كه واپس . تواند به اينكه خصومت مذكور، احساس خشنودي و رضا ببار آورد، تن در دهد

زدگي عداوت مختفي، بوسيله برون افكني و ايجاد مراسمي كه ترس از كين جويي شياطين در آن ديده مي 

د را از دست مي دهد كه شود، صورت مي گيرد و به نسبت دور شدن از زمان مرگ، كشمكش نيز حدت خو

  .نتيجه اش ضعيف شدن يا فراموش گشتن تابوهاي مربوط به مردگان است
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وط به مردگـان بـوده   باكنون پس از فراغ از بررسي اوضاع و احوالي كه منشأ تابوهاي بسيار آموزنده مر

تابو بطور كلي، مي تواند  ير بر نتايج حاصل، مالحظاتي چند مي افزاييم؛ اين نكات براي فهمزاست، در سطور 

  .اهميتي بسزا داشته باشد

برون افكندن كين مضمر باطني و نسبت دادن آن به شياطين كه صفت مميز تـابوي مردگـان اسـت،    

فقط يكي از جريانهاي متعدد از اين نوع بشمار مي آيد؛ جريانهايي كـه در شـكل دادن بـه زنـدگي نفسـاني      

ي بـراي فيصـله دادن بـه يـك     در موضوع بحث ما، برون افكن. استاشته بدويان، بيش از هر عامل ديگر اثر د

كشمكش عاطفي بكار مي آيد و همين نقش را در مورد بسياري از حاالت نفساني كه نتيجه آن بروز اختالل 

ولي برون افكني تنها يك وسيله دفاعي نيست، بلكه در مواردي هم كه مسئله . رواني است، عيناً ايفا مي كند

برون افكندن مدركات دروني يك شيوه عمل ابتدايي اسـت  . دروني در ميان نيست، ديده مي شود كشمكش

دريافتهاي حسي ما نيز از آن پيروي مي كنند و بنابراين در نحوه تصور مـا از دنيـاي    -في المثل  -كه حتي 

ست، مدركات دروني در اوضاع و احوالي كه هنوز به حد كافي روشن نشده ا. خارج، داراي نقشي اساسي است

ما از جريانهاي عاطفي و فكري، بجاي آنكه در دنياي دروني ما محصور بمانند، همچون مـدركات حسـي بـه    

از نظر نـوع شـايد، علـت آن باشـد كـه در      . بيرون افكنده مي شوند و براي تجسم دنياي خارج بكار مي روند

يجانها و تأثراتي است كـه دنيـاي خـارج در او    دوران اوليه، دقت انسان بجاي توجه به دنياي خارج، متوجه ه

تنها پس . ي يا غم آگاه مي شويمدبوجود مي آورد؛ ما از جريانهاي نفساني دروني، فقط از طريق احساس شا

از پديد آمدن يك زبان انتزاعي  بوده است كه انسانها توانسته اند، آثار حسي ناشي از نشانه هاي لفظي را بـا  

ط سازند؛ از آن زمان بوده است كه براي آدميان فهم امـور نفسـاني بـه تـدريج ممكـن      جريانهاي دروني مرتب

بنابراين انسانهاي بدوي از راه برون افكندن مدركات درونـي، تصـوير دنيـاي خـارج را در ذهـن      . گشته است

ات نفسـاني  فراهم آورده اند؛ و ما با استفاده از كيفيات روانشناسي و بكار بردن معلوماتي كـه از مطالعـه حيـ   

  .يد اين تصوير را دوباره جابجا كنيم و بجاي خود باز گردانيمابدست آورده ايم، ب

برون افكني اميال ناپسند از طرف فرد و نسبت دادن آنها به شياطين، يك جزء از اسلوبي است كه مي 

در . آتي خواهد بـود  ناميد و موضوع بحث ما، در فصل» درك جهان بر مبناي اعتقاد به تأثير ارواح«توان آنرا 

آن فصل، كار ما تشخيص خصوصيات اين اسلوب از نظر روانشناسي و نيز جستجوي تكيه گاههايي بـراي آن  

در اينجا فقط به بيان ايـن نكتـه   . در ضمن تحليل اسلوبهايي خواهد بود كه در بيماريهاي رواني باز مي يابيم

ز عملي بوجود آمده اند، كه نمونه جامع آنرا در امـري  اكتفا مي كنيم كه تمام اسلوبهاي مذكور، بر اساس طر
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به عالوه، نبايـد فرامـوش كنـيم كـه از     . ناميده ايم 1»پرداخت ثانوي محتواي روياها«باز مي يابيم كه ما آنرا 

لحظه پديد آمدن اين اسلوب، هر عملي كه مورد داوري وجدان قرار مي گيرد، مي تواند داراي جهان دوگانه 

  2.تابع اسلوب مذكور و جهتي واقعي ناآگاهانهجهتي : باشد

  :اين نكته را يادآور مي شود كه 3»وونت«

در ميان اعمالي كه در افسانه هاي جميع اقوام، به شياطين نسبت داده مـي شـود،   «

اعمال شرارت آميز به ميزان فوق العاده اي بر كارهاي خيرخواهانـه فزونـي دارد و از اينجـا    

ز ارواح نيكوكار معتقدات اقوام، شياطين شرير در زمان بس قديم تر امسلم مي شود  كه در 

  ».پديد آمده اند

كامالً امكان دارد كه تصور شياطين بطور كلي از روابط پر معنايي كه بين مردگان و بازماندگان وجـود  

، در دو دوگانگي عواطف كه با اين روابـط مـالزم اسـت، در سـير تكامـل انسـان      . دارد، سرچشمه گرفته باشد

ترس از شياطين و ارواح از يكطرف، و آيين پرستش مردگان از : جريان معارض ولي هم ريشه تجلي مي يابد

بر اثبات اين مطلب كه شياطين، همان ارواح افراد تازه درگذشته هستند، دليل غيرقابل ردي در  4.طرف ديگر

سوگواري بايد رسالت رواني مشخصـي را  . دست داريم و آن تأثير سوگواري در ايجاد اعتقاد به شياطين است

انجام دهد و آن برقرار كردن جدايي بين مردگان از يكسو، و خاطرات و اميدهاي بازمانـدگان از سـوي ديگـر    

وقتي اين نتيجه بدست آمد، غم و رنج كاهش مي يابد و در اثر آن، بار پشيماني ها و سرزنش هايي كه . است

تر مي شود و در نتيجه، ترس از شيطان نيز فرو مي نشيند؛ و آنگـاه همـين   برخورد وارد مي آوردند نيز سبك

ارواحي كه به عنوان شياطين از آنها وحشت داشته اند، مشمول احساسات دوستانه تري مي شوند و به عنوان 

  .نياكان مورد پرستش قرار مي گيرند و در تمام موارد از آنها استمداد مي شود

ردگان و بازماندگان را به مد نظر آوريم، در مي يـابيم كـه دوگـانگي عـاطفي     اگر تغييرات روابط بين م

امـروزه دفـع احساسـات    . موجود در اين روابط، با گذشت زمان به ميزان قابل مالحظه اي كـاهش مـي يابـد   

آنجا كه سابقاً بـين كينـه   . خصمانه مكتوم نسبت به مردگان، به سهولت و بي تالش شديد رواني ميسر است

 
توضـيح كـافي   » پرداخت ثانوي محتواي رويا«قسمت چهارم از فصل سوم اين كتاب، درباره خواننده به هنگام مطالعه  -1

 )مترجم. (بدست خواهد آورد
 امور ناشي از برون افكني انسانهاي بدوي، بسيار شبيه آثاري است كه شاعر از راه نسبت دادن صفات انساني به اشـياء،  -2

 .لند، به صورت شخصيتهاي فردي مستقل، به جهان خارج انتقال مي دهدتمايالت معارضي را كه در روح او به كشمكش مشغو

3- Mythus und Religion, II, P. 129. 

 بوسيله بررسي روانكاوي درباره اشخاصي كه در اثر ترس از ارواح دچار اختالل رواني هستند و از كودكي به آن مبـتال   -4
در اين خصوص رجوع . شود كه اين ارواح مخوف، جز خويشاوندان نيستند بوده اند؛ اغلب و بي برخورد با اشكال زياد، كشف مي

مسائل جنسي «در مجله ) Sexualgespenter(» اشباح جنسي«زير عنوان ) .P. Haeberlin(» رلينبه«شود به يادداشت 
خص ديگـر  در آنجا سخن از پدري است كه مرده، ولي شبح به شكل ش): Sexual problem, Fev. 1912( »1912ه فوري -
  .ظاهر مي شود -و با جنبه عشقي  -
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شده و مهر به غم نشسته، كشمكش در مي گرفت، امروز به مانند اثري كه برجاي زخم نقش مي بندد،  ارضاء

تنها مبتاليان بـه  . سر بر مي آورد 1»از مردگان جز به نيكي ياد مكنيد«زهد و پارسايي بر طبق اصل اخالقي 

و علـت آن، عـارض شـدن    اختالل رواني هستند كه غم ناشي از مرگ يكي از نزديكان پريشانشان مي سـازد  

خود خوريهاي وسواس آميز است كه روانكاوي در آنها آثـاري از دوگـانگي عـاطفي دوران سـابق را بـاز مـي       

اين مقام، جاي تحقيق درباره چگونگي حدوث اين دگرگوني و يا سهمي كه تغييرات طبيعي يا بهبود . شناسد

ك واقعيت مسـلم مـي تـوان پـذيرفت كـه نقـش       واقعي روابط خانوادگي در آن درد، نيست؛ ولي به عنوان ي

دوگانگي عاطفي در حيات نفساني انسانهاي بدوي، بي نهايت مـوثرتر از نقشـي اسـت كـه در زنـدگي روانـي       

نتيجه منطقي حاصل از تخفيف دوگانگي، محو تدريجي تابو بـوده اسـت كـه    . انسانهاي متمدن امروزي دارد

راجع به بيماران رواني كـه  . و تمايل متخاصم چيز ديگري نيستتابو خود جز نشانه اي از يك مصالحه بين د

تـار و پـودي    عتقديم كه اين افـراد بـا  به اجبار، هم آن كشمكش و هم تابوي حاصل از آنرا بروز مي دهند، م

متعلق به عهد عتيق به دنيا آمده اند و آثار موروثي اجداد اوليه در آنها ديده مي شود؛ آثـاري كـه مقتضـيات    

امر، تالش شديد و صرف مقادير زيادي از قواي روحي  نمروزي قلع و قمع آنها را ايجاب مي كند و ايتمدن ا

  .را بر دوش آنها مي گذارد

و » مقـدس «درباره معاني دوگانه تـابو يعنـي   » وونت«اكنون جاي آنستكه توضيحات مبهم و مغشوش 

در آغاز، كلمه تابو، نه مقـدس معنـي مـي    وي مي گويد ) به سطور قبل مراجعه شود(را بياد آوريم » نجس«

داده است و نه نجس، بلكه فقط بر امري شيطاني داللت مي كرده است؛ آنچه نبايد به آن دست زد بـه ايـن   

يك خصوصيت مهم را كه در هر دو مفهوم مشترك است، نمايان مـي سـازد؛ و ايـن مطلـب     » وونت«ترتيب 

ر با هم ممزوج و حتي يكي بوده اند و فقـط بـه تـدريج و بـا     خود نشان مي دهد كه در آغاز، دو قلمرو مذكو

  .شت زماني بس طوالني، از يكديگر جدا شده اندذگ

تجزيه و تحليلي كه ما انجام داديم، اجازه مي دهد برخالف استنباط وي . »وونت«چنين است دريافت 

بر هر چه از آن نتيجه مي شده يا به آن از همان آغاز بر يكنوع دوگانگي و نيز » تابو«نتيجه بگيريم كه كلمه 

كلمه اي است با مفهومي مضاعف، و ما بر اين عقيده ايم » تابو«خود واژه . مربوط بوده، داللت مي كرده است

ل بدسـت  صكه اگر معني اين كلمه بطور دقيق تعيين شده بود، ممكن مي شد آنچه را كه ما با تحقيقات مف

. بـه سـهولت از آن اسـتنتاج كـرد    ) را بايد نتيجه يا دوگانگي عاطفي دانست يعني اينكه منع تابويي(آورديم 

مطالعه در كهن ترين زبانها، به ما نشان داده است كه سابقاً بسياري ازين نوع كلمات وجود داشته انـد و هـر   

خـالف و  م -اگر نگوييم كامالً در همان جهت كلمه تابو  -يك بر مدلولهايي داللت مي كرده اند كه از جهتي 

وارد آوردن بعض تغييرات در تلفظ كلمه اي كه در اصل داراي معاني مضاعف بوده  2.معارض يكديگر بوده اند

 
1- De mortuis nil nisi bene. 

  :»مدلولهاي متضاد واژه هاي كهن«زير عنوان ) M. Abel(» آبل«شود به گزارش من درباره كتاب  مراجعه -2
← 
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است، بعدها به منظور ايجاد يك طرز تلفظ خاص براي هر يك از دو معني معارض، كه در آن كلمه مشترك 

  .بوده اند، بكار رفته است

ه علت آنكه از اهميت دوگانگي مستفاد از اين كلمه، دائماً ب: سرنوشت ديگري داشته است» تابو«كلمه 

اميدوارم روزي . كاسته شده است، سرانجام خود كلمه مذكور و كلمات نظير آن، از ميان لغات ناپديد شده اند

بتوانم نشان دهم كه سرنوشت عارض بر اين كلمه، با يك دگرگوني بزرگ تاريخي همراه بوده است و اين واژه 

روابطي كه خصوصيت اصـلي   -عصار اوليه براي داللت بر روابط انساني كامالً مشخصي بكار مي رفته كه در ا

  .بعدها مدلولش بسط يافته، روابط مشابه ديگري را شامل شده است -آن، دوگانگي شديد عاطفي بوده است 

» وجـدان «اگر اشتباه نكرده باشم، تحليل اصل و ريشه تابو به اين منظور بود كه منشأ و ماهيت آنچـه  

از  -بي آنكه بر مفاهيم خدشه اي وارد آيد، مي توان از يك پشيماني تـابويي  . مي ناميم، تا حدي روشن شود

يماني تـابويي، احتمـاالً   پشـ . سـخن بـه ميـان آورد    -كه از نقض تابو نتيجه مـي شـود    –يك وجدان تابويي 

  .قديمترين نوع ندامت و بطور كلي، كهن ترين صورت وجدان است

رفت قطعـي و مسـلم اطـالق مـي     عوجدان چيست؟ بر حسب داللت خود زبان، وجدان بر آگاهي و م«

را از وجـدان بـه معنـي علـم و      يزبانهايي هم وجود دارد كه در آنها، به زحمت مي توان وجدان اخالقـ . شود

  .فت، تميز دادمعر

الزم بـه گفـتن   . وجدان اخالقي، احساسي است دروني، كه از طرد برخي اميال به ما دسـت مـي دهـد   

ايـن خصوصـيت در   . نيست كه اين طرد، احتياج به توسل به هيچ نوع دليلي ندارد و خود دليـل خـود اسـت   

ت پاره اي اعمال كه تحـت  ز بابمي شود؛ يعني در مواردي كه اموارد اذعان به خطا، با وضوح بيشتري نمايان 

جستجوي علت براي . تأثير اميالي انجام داده ايم، در درون، احساس محكوميت و ندامت به ما دست مي دهد

اين محكوميت، به نظر امري زايد مي آيد؛ هر كس كه داراي وجدان اخالقي باشد، بايد در درون خود، دليـل  

. از بابت ارتكاب بعضي اعمال، به سرزنش خود و ديگران وادار سازد او را دروني اين سرزنش را بيابد و نيرويي

ولي اين درست همان خصوصيتي است كه رفتار يك انسان بدوي را در برابر تابو مشخص مي سـازد؛ تـابويي   

كه فرمان وجدان اخالقي اوست و تخلف از آن، يك احساس دردناك گناه به دنبال مـي آورد؛ احساسـي كـه    

  .1در عين حال منشأ آن مجهول است طبيعي است ولي

. محتمالً وجدان اخالقي نيز به همين ترتيب بر روي زمينه اي از دوگـانگي عـاطفي سـر بـر مـي آورد     

صـفت مميـز آنسـت، داراي    » دوگـانگي عواطـف  «وجدان كه از برخي روابط انساني سرچشمه گرفته است و 

                                                                                                                                                                                     

«Gegensinn der Urworte»: 

(Jahrbuch fur psychoanalyt-und psychopathol. Forschungen, Vol. I, 1910.) 

 يكي اينكه ناآگاهانه بودن تخلـف در مـورد تـابو، بـه هيچوجـه احسـاس گنـاه را       : مقايسه دو امر با يكديگر جالب است -1
با آنكه ندانسته و بي » اديپ«و ديگر آنكه در اسطوره يوناني، خطاي ) براي مثال به سطور قبلي مراجعه شود(سبكتر نمي سازد 

 .ت، باز هم خطايي عظيم بشمار مي آيددخالت اراده فاعل صورت گرفته اس

← 
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واس ذكر كرديم يعني اينكه يكي از طرفين تعـارض در  همان شرايطي است كه براي تابو و اختالل رواني وس

. ضمير ناآگاه مي ماند و بوسيله طرف ديگر كه با حدتي آزار دهنده بروز مي كند، سركوب و مقهور مي شـود 

مـا، در درجـه اول ايـن    . بسياري از معلومات حاصل از تحليل اختالالت رواني، اين استنتاج را تأييد مي كند

اين اضطراب . ه ايم كه بيمار مبتال به وسواس، از دغدغه خاطري مرض آلود رنج مي بردنكته را تشخيص داد

به مثابه عاليم واكنشي است كه بيمار بوسيله آن در برابر هوسي كه در ضمير ناآگـاه در كمـين اوسـت، بـه     

، بيمار را در مقابله بر مي خيزد و به تدريج كه مرض شدت مي كند، بر دامنه آن افزوده مي شود تا سرانجام

اگـر  : حتي مي توان خطر كرد و گفت. زير بار خطايي كه وي آنرا جبران ناپذير تلقي مي كند، از پاي درآورد

بررسي اختالل رواني وسواس كشف كنـيم، نـاگزير مـي     قي را از طريقممكن نمي بود كه منشأ وجدان اخال

نشأ مذكور را در حاالت فرد مبتال به اختالل باري ما م. شديم از اميد به كشف آن براي هميشه چشم بپوشيم

رواني تشخيص مي دهيم و لذا مي توانيم اميدوار باشيم كه روزي در مورد آنچه مربوط به اقوام است نيز بـه  

  .همين نتيجه برسيم

امر ديگري كه سبب تعجب ما مي شود اينستكه وجدان اخالقي، قرابت تـامي بـا اضـطراب دارد و بـي     

طراب ريشه اش در وصف كرد، و حال آنكه مي دانيم اض »وجدان اضطراب انگيز«توان آنرا به هيچ ترديد، مي 

ضمير ناآگاه است و مطالعه اختالالت رواني از نظر معرفت النفس، به ما نشان داده اسـت كـه وقتـي اميـالي     

در اين خصوص يادآور مي شويم كه . دچار واپس زدگي شدند، هسته شهوي آنها به اضطراب مبدل مي شود

وجـود   -واپس زدگي و طرد بعضـي اميـال    يعني علل -در وجدان اخالقي نيز چيزي ناشناخته و ناخودآگاه 

دارد، و همين عامل ناشناخته، همين امر مكتوم است كه خاصيت اضطراب انگيز وجدان اخالقي را سبب مي 

  .شود

وقتي يك تابو مخصوصاً در محرمات متجلي مي شود، مي توان به عنوان امري مسلم قبول كرد كه اين 

امر، به تأييدي كه  نبراي قبول صحت اي. آنها سرچشمه گرفته است تابو به ضد اميال مثبتي است كه خود از

عملي كه هيچكس ميلـي بـه انجـام    . از تشابه بين تابو و اختالالت رواني بدست مي آيد، مطلقاً نيازي نيست

دادن آن ندارد، منع و تحريمش ضرورت نخواهد داشت، و در هر مورد كه امري بطور قاطع و مؤكـد تحـريم   

اگر اين اصل را درباره انسانهاي بدوي نيز بكار بنديم بايـد  . عدتاً بايد ميلي به جانب آن بوده باشدمي شود، قا

نتيجه بگيريم كه آنها كامالً در معرض وسوسه قتل فرمانروايان و روحانيان خود، يا ارتكاب زناي با محارم، يـا  

يست و اگر ما آنرا درباره خودمان بر مواردي اين امر، چندان مقرون به حقيقت ن. بدرفتاري با مردگان بوده اند

منطبق سازيم كه به نظر مي آيد صداي وجدان را در نهايت وضوح مي شنويم، آنوقـت اصـل فـوق، مطلبـي     

كامالً نامعقول جلوه گر خواهد شد و با اطمينان خاطر تأكيد خواهيم كرد كه ما براي نقض احكامي از قبيـل  

وع وسوسه اي احساس نمي كنيم و حتي صرف تصور چنين تجاوزي، در ، در خود هيچ ن»مرتكب قتل مشو«

  .ما ايجاد نفرت مي كند
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اگر ما براي شهادت وجدانمان به همان اندازه كه خود مدعي است اهميت قائل شويم، بطور كلـي هـر   

 امري زائد خواهد بود، و از طـرف ديگـر، خـود وجـدان     -چه نهي تابويي و چه دستورهاي اخالقي  -حكمي 

اخالقي هم، در آن صورت غير قابل توضيح مي شود و در عين حال روابـط موجـود بـين وجـدان اخالقـي و      

اختالل رواني نيز از نظرمان پوشيده مي ماند، و ما به وضع و حال كساني در مي آييم كه از بكار بستن نظريه 

  .هاي روانكاوي براي حل مسئله، خودداري مي كنند

نظر بگيريم كه بوسيله روانكاوي و مخصوصاً از طريق تحليل روياهـاي اشـخاص   ولي اگر واقعيتي را در 

سالم آشكار شده است؛ يعني اين واقعيت كه ميل به ارتكاب قتل، بيش از آنچه تصور مي كنيم در مـا قـوي   

 و داليل(است و در حاليكه از وجود آن بي خبريم، در عوارض نفساني متجلي مي شود؛ و نيز اگر قبول كنيم 

كه منعهاي ناشي از وسواس در بيماران رواني جز يك سلسـله احتياطهـا و   ) بر لزوم اين قبول حكم مي كند

و علتش نيز اينستكه آنها با حدت زياد،  -كيفرهايي كه خود بر دوش خويش مي گذارند، چيز ديگري نيست 

تن جميـع مراتـب فـوق،    در اين صورت، يعني با در نظـر گـرف   -ميل به كشتن را در خود احساس مي كنند 

هـر  : خواهيم توانست، قاعده اي را كه در باال ذكر كرديم با تفسيري جديد، از سر بگيريم يعني اين اصل كـه 

و نيز قبول خواهيم كـرد كـه   . جا منعي در كار باشد، ميلي يا رغبتي ناشناخته و مكتوم آنرا پديد آورده است

د دارد، و تابو نيز به مانند دستورهاي اخالقي، نه تنها امري زائد اين ميل به كشتن، واقعاً در ضمير ناآگاه وجو

و عبث نيست، بلكه بوسيله حالت دوگانگي عواطف در برابر ميل مفرط به ارتكاب قتل، توضـيح و توجيـه آن   

  .ممكن مي گردد

يعني  -خصوصيتي كه در رفتار مبتني بر دوگانگي عواطف وجود دارد و ما آنرا اساسي تشخيص داديم 

دور نماي وسيع تري را در پيش چشم ما مي  -اينكه ميل مثبت، ميلي مكتوم و مربوط به ضمير ناآگاه است 

جريانهاي نفساني مربوط به ضمير ناآگـاه، از  . گستراند و امكانات جديدي براي توضيح به اختيار ما مي گذارد

ع آزادي قابـل مالحظـه برخوردارنـد كـه     هر حيث با نفسانيات مربوط به ضمير آگـاه فـرق دارنـد و از يكنـو    

يك ميل ناآگاه، بالضروره در همانجايي كه شاهد ظهور آن هستيم، بوجود . نوع اخير از آن محرومند تنفسانيا

ورده باشد و در آغاز متوجه افراد و يا مناسباتي ديگر بوده آنيامده است، بلكه ممكن است از جايي ديگر سر بر

به موضعي كه ما شاهد بروز آن هستيم، منتقل شده باشـد، بـه   » جابجا كشتن« باشد و فقط بر طبق اسلوب

عالوه با توجه به اينكه جريانهاي مربوط به ضمير نابخود، زايل شدني و اصالح پـذير نيسـتند، مـي تواننـد از     

روزشـان  دوره اي كه بر آن به اصطالح منطبق بوده اند، به دوره اي ديگر و به اوضـاع و احـوالي كـه در آن، ب   

مطالب فوق، اشاراتي بيش نيست ولي بكار بستن دقيـق آنهـا در   . نامتناسب و عجيب جلوه كند، انتقال يابند

هر مورد خاص، تمام اهميتي را كه از نظر كمك به روشن كردن تاريخ تكامـل مـدنيت واجـد اسـت، آشـكار      

  .خواهد ساخت
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شويم كه در حكم مقدمه اي بـراي تحقيقـات    قبل از پايان دادن به اين اشارات، نكته اي را يادآور مي

ما، يكي بودن ماهيت قيود تابويي و دستورهاي اخالقي را تأييد مي كنيم و در ايـن حـال،   : بعدي خواهد بود

اگر دستور اخالقي، ديگر شـكل تـابو بخـود    . وجود اختالفي را بين آندو از نظر روانشناسي، محقق نمي دانيم

  .در تغييرات عارض بر كيفيات و خصوصيات دوگانگي عاطفي جستجو كردنمي گيرد، علت را بايد فقط 

تا اينجا، در مورد مالحظات روانكاوي راجع به پديده هاي تابو، راهنماي ما، شباهتهاي موجود بين اين  

معهذا نبايد فراموش كنيم كه تابو يك بنيان اجتماعي است و . نوع پديده ها و جلوه هاي اختالالت رواني بود

بنابراين ما بايد نشان دهيم تفاوت اساسي كه اختالل رواني را از تابو جدا مي سازد، در . ه يك اختالل روانين

  .چيست

نقض يك تابو موجب كيفري است كه اغلب يك : اينجا هم فقط يك امر را مبدأ تحقيق قرار مي دهيم

هديد اين مكافات قـرار مـي   فقط كسي كه مرتكب نقض شده است، در معرض ت. بيماري شديد يا مرگ است

هنگامي كه يك بيمار در شرف انجام دادن امـري اسـت   . در بيماري وسواس، وضع كامالً متفاوت است. گيرد

كه بر او ممنوع است، وي از كيفر عمل به هراس مي افتد، ولي ترس او از توجه مجازات به شـخص خـودش   

نشاني صريحي از او بدست نمـي دهـد؛ ولـي،     نيست، بلكه، از توجه آن به شخص ديگري مي ترسد كه هيچ

بنابراين، بيمـار روانـي   . تحليل، معلوم مي كند كه بايد قاعدتاً يكي از افراد بسيار عزيز و بسيار نزديك او باشد

تنها در مـواقعي كـه   . در اين موارد، به شيوه نوع دوستانه، و انسان بدوي به شيوه خودخواهانه رفتار مي كند

خود بخود كيفر مجرم را به دنبال نمي آورد، بدويان بطور جمعي احساس خطـر مـي كننـد و    تخلف از تابو، 

بـراي مـا توضـيح چگـونگي ايـن      . يـد آمعجالً در صدد اجراي مجازاتي بر مي آيند كه خودبخود پيش نمـي  

ت در اين مورد، ترس از سرايت و اشاعه و برانگيخته شدن ميل به تقليد يعني خاصـي : همبستگي آسان است

وقتي فردي موفق شد يـك ميـل واپـس زده را ارضـا كنـد، در سـاير       . واگيري تابو است كه دخالت مي كند

اعضاي جامعه نيز وسوسه دست زدن به چنان كاري پديد مي آيد؛ براي جلوگيري از چنين وسوسه اي، بايد 

اغلب . سخ داده مي شودگستاخي كسي كه همه آرزو مي كنند مانند او ميل خود را ارضا كنند، با مجازات پا

پيش مي آيد كه مجازات، فرصتي بدست كساني كه مجري آن هستند مي دهد تا به نوبه خود، همان عمـل  

اين يكي از اصول اساسي آيين كيفري بشر است و بالطبعه ناشي از يكـي  . را زير سرپوش كفاره مرتكب شوند

انتقام جامعه اي را كه به آن بي حرمتي شـده   بودن اميال واپس زده در مجرم و در كساني است كه مأمورند

  .است باز ستانند

. مي گويند ما همگي سخت گناهكـاريم، تأييـد مـي كنـد    كه روانكاوي در اين مورد نظر افراد پارسا را 

كه ترسش نه بخاطر خـود، بلكـه بخـاطر     -باري، ما چگونه اين بزرگواري غير منتظره را از طرف بيمار رواني 

مي توانيم تفسير كنيم؟ بررسي تحليلي نشان مي دهد كه اين بزرگـواري، امـري فطـري     - فردي عزيز است

بيمار در آغاز ابتال، همانند انسانهاي بدوي، از تهديد مجازات بخاطر خودش بيم دارد و بخاطر زندگي . نيست
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ي خويش در هراس است و فقط در دوره بعدي است كه ترس از مرگ جابجا مـي شـود و بـه شـخص ديگـر     

پايه منع، معموالً بـر  . جريان امر اندكي پيچيده است، ولي مي توانيم تمام مراحل آنرا دريابيم. توجه مي يابد

براي فردي عزيز، در دل آرزوي مرگ مي كنند، اين ميل در اثر يك نهي، واپس زده مي : يك ميل مضر است

جا شدن، جايگزين عمل خصمانه نسبت بـه  شود؛ ولي اين نهي به عملي انتقال و تعلق مي يابد كه در اثر جاب

ولي جريان در مرحلـه  . آن فرد عزيز مي شود؛ يعني همان عملي كه اجراي آن مستوجب مجازات اعدام است

بعد، باز هم بسط و نمو مي يابد و در اثر آن آرزوي مرگ فرد محبوب، جاي خـود را بـه تـرس از مـردن آن     

ه يك احساس لطيف نوعدوستي دارد، در واقع فقط يك رويـه  اختالل رواني در حاليكه جلو. شخص مي دهد

اگر ما به . مي كند» جبران«خصمانه كه اصل و پايه همين احساس است، يعني يك خودخواهي وحشيانه را 

احساسات نسبت به افراد ديگر، احساساتي كه هيچيك از عناصر جنسي در آن مدخليت نداشته باشد، عنوان 

انيم كه از ميان رفتن اين عوامل اجتماعي، يكي از خصوصيات اصلي بيماري رواني بدهيم، مي تو» اجتماعي«

را تشكيل مي دهد؛ خصوصيتي كه در يك مرحله بعدي، در زير نقابي از يكنوع زياده روي در جبران قرار مي 

  .گيرد

انسـان   بي آنكه درباره منشأ اين تمايالت اجتماعي و راجع به روابـط آنهـا بـا سـاير تمـايالت اساسـي      

: پافشاري كنيم، مي خواهيم با تكيه بر يك مثال، دومين خصوصيت اساسي اختالل روانـي را توضـيح دهـيم   

در ترس از لمس، موضوع . تابو در جلوه هاي بروني خود، شباهت تامي با ترس از لمس در بيماران رواني دارد

داده است كه اميـالي كـه در اخـتالل    معموالً عبارت از منع تماس جنسي است، و روانكاوي بطور كلي نشان 

در تابو، تماس ممنوع مسلماً تنها جنبـه  . رواني، دچار انحراف و انتقال مي شوند، داراي منشأ جنسي هستند

آنچه در اين مرحله ممنوع است، عمل تأييد از خود و جلب احترام نسبت به خويشـتن و قـدر   : جنسي ندارد

وا يا دست زدن به اشيايي كه وي با آنها تماس داشته اسـت، منـع   فرمانر وقتي كه مس. گذاشتن بخود است

مي شود، با اين نهي مي كوشند جلو ميل مفرطي را بگيرند كه در مواردي ديگر، در مراقبت شديد از فرمانروا 

بـه صـفحات قبـل    (و حتي در آزارهاي بدني كه پيش از تاجگذاري بر وي وارد مي آورند متجلـي مـي شـود    

به اين ترتيب برتري اميال جنسي بـر اميـال اجتمـاعي، خصوصـيت اصـلي اخـتالل روانـي را         ).مراجعه شود

  .ولي اميال اجتماعي، خود آميزه اي از عوامل خودخواهانه و عناصر شهوي است. تشكيل مي دهد

مقايسه اخير بين تابو و بيماري وسواس، مناسبات موجود بين صور مختلف اختالل روانـي و بنيانهـاي   

  .نيز اهميتي را كه بررسي نفسانيات بيماران رواني براي درك توسعه تمدن دارد، آشكار مي سازد ي، واجتماع

از يكطرف اختاللهاي رواني، شباهتهاي چشمگير و عميقي با فرآورده هاي بزرگ اجتماعي يعني هنـر،  

اين فرآورده ها جلوه  مذهب و فلسفه دارد و از سوي ديگر اختاللهاي مذكور همچون انحراف و تغيير شكلي از

تقريباً مي توان گفت كه هيستري يك اثر هنري تغيير شكل يافته، و بيماري وسواس يـك مـذهب   . مي كند

اين دگرگونيهـا را در آخـرين   . تغيير شكل يافته؛ و بيماري پارانويا يك طريقه فلسفي تغيير شكل يافته است
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نوع بنيانهاي غير اجتماعي هستند كـه مـي كوشـند     تحليل مي توان چنين توضيح داد كه بيماريهاي رواني،

بوسـيله  . آنچه را كه جامعه از طريق كار جمعي تحقق مي بخشد، با وسايل خصوصي و انفرادي بوجود آورنـد 

تحليل اميالي كه شالوده بيماري رواني هستند، روشن مي شود كه تمايالت شديد جنسـي در ايـن بيماريهـا    

حاليكه، بنيانهاي اجتماعي، كه در باال به آنها اشاره شد، بر تمايالت ناشـي از   ي به عهده دارند؛ درسنقش اسا

نياز جنسي قادر به متحد سـاختن انسـانها نيسـت،    . تالقي عوامل خودخواهانه و عوامل شهوي متكي هستند

  .بدانسان كه در محاورات گفته مي شود، ارضاي ميل جنسي، قبل از هر چيز، يك امر خصوصي و فردي است

كه ارضايي در بر  -از نظر نوع، سرشت اجتماعي اختالل رواني، از گرايش طبيعي آن به فرار از واقعيت 

در اين دنياي واقعـي  . و پناه بردن به يك دنياي خيالي پر از وعده هاي فريبنده، سرچشمه مي گيرد -ندارد 

از كار جمعي، حكمفرمايي مي كند؛ با  كه بيمار رواني از آن مي گريزد، جامعه انساني با تمام بنيادهاي ناشي

  .پشت كردن به اين واقعيت، بيمار رواني، خودش، خود را از جامعه طرد مي كند
 



  .اعتقاد به تأثير ارواح، جادو و قدرت مطلق ذهنيات

 -1-  
در جميع بررسيهايي كه براي شناخت آداب و رسوم، از نظريه هاي روانكاوي استفاده مـي شـود؛ ايـن    

ناپذير وجود دارد كه به خواننده جز اطالعاتي غير مكفي درباره هر يك از آندو، چيزي عرضـه   نقيصه اجتناب

به اين دليل، نتيجه بررسي هاي مذكور محدود مي ماند به اينكه افراد خبره را تشـويق و انديشـه   . نمي شود

مـورد بحـث، مخصوصـاً در    ولـي نقيصـه   . هايي را كه مي توانند در تحقيقات خود بكار برند، به آنها القا كنـد 

  1»آني ميسم«مروي بسيار وسيع است و بخشي كه مربوط به قل

1

  

نظريه موجودات غيـر  ، تئوري تجليات روح، و به معني وسيع كلمه، »آني ميسم«به معني دقيق كلمه، 

هم وجود دارد كه به معني قائل شدن روح براي طبيعتي است كه  2»آنيماتيسم«يك . مادي بطور كلي است

نيز به همين رشته مربوط مي شوند، به نظر مي رسد  4»مانيسم«و  3»آنيماليسم«ما بيجانش مي شناسيم؛ و 

فلسفي خاص بكار مي رفت، معني امروزي خـود  كه سابقاً براي داللت بر يك طريقه » آني ميسم«اصطالح و 

  .دارد 5»تايلور«را از 

آنچه پديد آمدن تمام اين اصطالحات را سبب شده است، آگاهي بر چگـونگي دريافـت بسـيار عجيـب     

بموجب اين دريافـت، جهـان،   . ، از طبيعت جهان بوده است)اقوام شناخته شده معدوم يا موجود(اقوام بدوي 

ز موجودات غير مادي است كه بدخواه يا خيرخواه آدميانند، آدميـاني كـه هـر چـه در     مسكن تعداد كثيري ا

طبيعت روي مي دهد، به اين ارواح و شياطين نسبت مي دهند و معتقدند كه موجودات مذكور نـه تنهـا بـه    

كـه  يـك اصـل سـوم    . جانوران و گياهان جان مي بخشند، بلكه حتي اشيا ظاهراً بي روح را نيز جان و روانند

باشد، براي ما چندان شگفت آور نيست، زيرا خودمـان نيـز بـا آن    » فلسفه طبيعت«شايد مهمترين اصل اين 

اگر چه ما به هيچوجه معتقد بوجـود اشـباح نيسـتيم و امـروزه جريانهـاي       –خو گرفته ايم ] اعتقاد به روح[

وصـاً بـراي اشـيا، بـه ماننـد      بـدويان مخص . طبيعي را با تأثير نيروهاي مادي فاقد شخصيت توضيح مي دهيم

 
 ضرورت فشرده كردن مطالب سبب است كه از دادن فهرستي كم و بيش جامع از مĤخذ چشم بپوشم، عليهذا مـن بـه   -1

 .F. B(» تايلور«و ) A. lang(» النگ«و ) J. G. Frazer(» فريزر«و » Herbert Spencer» «اسپنسر«يادآوري آثار معروف 

Tylor ( وونت«و «)W. Wundt (    اكتفا مي كنم، كه تمام اطالعات راجع به پرستش ارواح و سحر و جـادو را از آنهـا اقتبـاس
  .شخصيت فردي مؤلف، در انتخاب و الهاماتي كه از آنها مي گيرد متجلي است. كرده ام

2- Animatisme. 

3- animalisme. 

4- manisme. 

5- E. B. Tylor : Primitive Culture  Vol I, P. 425, . 2edit. 1903. W. Wundt : Mythus und 

Religion. Vol. II, P. 173, 1906. 

3 

 .ناميده مي شود، محسوس تر است
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آنها بر اين پندارند كه افراد انساني، ارواحي را در خود دارند كه مـي  . موجودات انساني معتقد به روح هستند

توانند جايگاه خويش را ترك گويند و در انسانهاي ديگر حلول كنند؛ اين ارواح، منشأ فعاليتهاي روحاني و تا 

در اعصار اوليه، ارواح را بصورتي بسيار شبيه به افراد انساني در نظر مـي  . هستند» ابدان«حدودي مستقل از 

آورند و تنها در اثر يك تحول طوالني بود كه به كلي از عنصر مادي، عاري گشتند و به درجه بسيار رفيعي از 

  1.رسيدند» روحانيت«

را » آنـي ميسـم  «اسـلوب   اكثر مصنفان بر اين عقيده اند كه اين تصورات مربوط به ارواح، هسته اوليه

تشكيل مي دهد و موجودات غير عادي فقط ارواحي هستند كه از ابدان مستقل شده انـد، و روح حيوانـات و   

  .نباتات و اشياء شبيه ارواح انساني تلقي مي شوند

چگونه اين مفاهيم كامالً ثنوي كه طريقه آني ميست بر آنهـا مبتنـي اسـت، توانسـته اسـت در ميـان       

  بتدايي بوجود آيد؟انسانهاي ا

همراه با خـواب  (فرض بر اينستكه مفاهيم مذكور، در اثر انديشه و تأمل درباره پديده هاي خواب رفتن 

كـه   –و مرگ، كه شباهت كامل با خواب دارد و نيز در پي كوششهايي به منظور توضيح اين حـاالت  ) ديدن

در . سئله مرگ مبدأ اين نظريه قرار گرفته استبوجود آمده اند؛ مخصوصاً م –هر كس كامالً با آنها آشناست 

تصـور مـرگ و نيسـتي فقـط     . نظر انسانهاي ابتدايي، بقاي حيات و جاودانگي، امري كامالً طبيعي بوده است

بعدها بوجود آمده و با شك و ترديد پذيرفته شده است؛ حتي در نظر ما نيز، مرگ فاقد محتـوي و تحققـش   

ل آنچه مربوط بـه تصـاويري اسـت كـه در     بيساير مشهودات و آزموده ها، از ق درباره اينكه. دشوار مي نمايد

خواب ظاهر مي شوند و نيز سايه ها و تصاويري كه در آينه ها انعكاس مي يابند و غيره، چه تأثيري در ايجاد 

 نظريه هاي آني ميستي داشته اند، عقايد مختلف است و بحث در خصوص آن هنوز به نتيجه مثبتي نرسيده

  2.است

اينكه انسان بدوي تحت تأثير پديده هايي كه در انديشه او رسوخ يافته اند، به ايجاد تصـورات از خـود   

در اين خصوص مي » وونت«. به نظر مي آيد مارواح پرداخته است، مطلبي كامالً طبيعي و تقريباً خالي از ابها

محصـول  «ديـده مـي شـود، و ايـن تصـورات       تصور ارواح در ميان جميع اقوام مختلف و در كليه ادوار: گويد

جبري ذهن آفريننده اساطير در قلمرو نفسانيات است؛ و آني ميسـم ابتـدايي را بايـد جلـوه معنـوي حالـت       

نيـز ديـده مـي     4»هيوم«توجيه اعتقاد به روح براي اشياء بيجان، حتي در كتاب  3».طبيعي بشر بشمار آورد

، اين تمايلي عمومي و كلي است كـه تمـام موجـودات را مشـابه     در جامعه بشري«: شود؛ آنجا كه مي نويسد

 
1- Wundt : I.c, chap. IV, Die Seelenvorstellungen. 

 ، ذيـل )1911(» دايره المعـارف بريتانيكـا  «رجوع شود به مقاالت مهم » اسپنسر«و » وونت«در اين باره، عالوه بر آثار  -2
  .و غيره» Mythology«و » Animism«اوين عن

3- L. C. ,P. 154. 

4- Hume : Natural History of Religion. 
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انسان به پندارند و جميع صفات معمولي انساني را كه آدمـي بـر آنهـا وقـوف كامـل دارد، بـه اشـياء نسـبت         

اسلوبي كه تنها اين يا آن پديده خاص را توضيح نمي : يك اسلوب ادراك و تفكر است» آني ميسم« 1».دهند

بـر  . مي دهد كه دنيا بصورت يك مجموعه بزرگ و بر يك پايه معين در نظـر گرفتـه شـود   دهد، بلكه امكان 

از جهـان   –سه دريافت متفـاوت   –حسب عقيده مصنفان، بشريت در طول زمان، متعاقباً سه اسلوب ادراكي 

، دريافت مـذهبي، و دريافـت   »دريافت اساطيري(دريافت مبتني بر تأثير ارواح يعني آني ميسم : داشته است

از سه اسلوب فوق، شايد آني ميسم از همه منطقي تر و جامع تر باشد؛ اسلوبي كه ذات و كنه جهان را . علمي

ن نخستين نظريه بشر درباره آفاق، خـود، يـك   و اما، اي. توضيح مي دهد بي آنكه مطلبي را مبهم باقي گذارد

خواه در شكل تنزل يافتـه   –نشان دادن اينكه نظريه مذكور، در زندگي امروزي هم . نظريه روانشناسي است

هنوز وجود دارد، مطلبي خارج از  –زبان و معتقدات و فلسفه ما  ةاي زندهاي از خرافات و خواه بصورت مايه 

  .موضوع بحث است

ه توالي سه نوع دريافت از جهان است كه گفته مي شود، آني ميسم بي آنكه خود يك مذهب با توجه ب

و نيز مسلم است كه اسطوره بر . باشد، مقدمات الزم را براي تمام مذاهبي كه بعداً سر بر مي آورند، در بردارد

يسم هنوز در جنبـه  اصول آني ميستي مبتني است، ولي جزئيات راجع به روابط موجود بين اسطوره و آني م

  .هاي اساسي روشن نشده است

  

  

 -2-  

در اينجا فقط يادآور مي شويم كه خطاست اگـر فكـر   . تحقيق روانكاوي ما، جاي ديگر آغاز خواهد شد

اسلوب جهـاني خـود    اولين كنيم انسانها، تنها در اثر كنجكاوي فكري و فقط به سبب عطش علمي، به ايجاد

به استيالي بر طبيعت، قاعدتاً در اين تالشها نقشي داشته است؛ و بـه همـين   تياج حدر عمل ا. دست زده اند

علت، براي ما، پي بردن به اين نكته تعجبي ندارد كه اسـلوب آنـي ميسـتي، شـامل يـك نتيجـه منطقـي و        

باالخص حاوي مجموعه اي از تدابير است؛ تدابيري كه راجع بطـرز عمـل بـه منظـور اسـتيالي بـر انسـانها،        

اين مجموعـه  . استيال بر ارواح انسانها، ارواح حيوانات و ارواح اشياء است –يا بهتر بگوييم  –و اشياء حيوانات 

بـه منزلـه    2»رنـاك «معـروف اسـت، از طـرف    » سـحر و جـادو  «كه بنـام   -اين اصول و قواعد رفتار –تدابير 

 
  :با نقل از تايلور -1

(Tylor: Primitive Culture, I, P. 477.) 

2- S. Reinach : Cultes, Mythes et Religion. T. II, Introduction, P. XV, 1919. 
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مرجح » تكنيك«ها را به تشبيه آن 2»ماوس«و  1»هوبرت«من بمانند . آني ميسم تلقي شده است» استراتژي«

  3.مي دانم

اگـر انـدكي بـه دلخـواه      –يك تفاوت اساسي قائل شد؟ آري » جادوگري«و » سحر«آيا مي توان بين 

عمل كنيم و ترديدهايي را كه مربوط به زبان فعلي است كنار بگذاريم، به اين سوال مي تـوان پاسـخ مثبـت    

اساساً به منزله فن تأثير بر ارواح است از طريق جلب كردن و خدمت كردن و مأخوذ به حيا » جادوگري«: داد

آنها و در جميع اين اقدامات، توسل جسـتن بـه تـدابيري     كردن و سلب قدرت از آنها و تحميل اراده خود بر

 سـحر كـامالً  : امر ديگري اسـت » سحر«ولي . است كه مؤثر بودن آنها در مورد زندگان به اثبات رسيده است

بـه  . ي بكـار ميبـرد  صارواح را كنار مي گذارد، و بجاي استفاده از روشهاي معمولي روانشناسي، شيوه هاي خا

اسـت؛  » آنـي ميسـم  «كهن ترين و مهمترين بخش از شيوه عمل » سحر«جه گرفت كه سهولت مي توان نتي

به نظر مي  4زيرا در ميان تدابيري كه براي تأثير بر ارواح بكار مي رود، شيوه هاي ساحرانه نيز ديده مي شود؛

. اسـت رسد در شرايطي كه قائل شدن روح براي طبيعت هنوز در ميان نبوده، بكار بردن سحر معمـول بـوده   

قرار دادن پديده هاي طبيعت در زير سـلطه اراده انسـان،   : سحر براي رسيدن به مقاصد مختلف بكار مي رود

ولـي  . صيانت فرد در برابر دشمنان و خطرات، و قدرت بخشيدن به او براي آسيب رسانيدن به دشمنان خـود 

نان مسـلم و روشـن اسـت كـه     اصل سحر، چ –يا بهتر بگوييم  –اصلي كه عمل ساحرانه بر آن مبتني است 

ولي بـا قطـع   (بكار برده است  »تايلور«با استفاده از عباراتي كه . جميع مصنفان ناگزير وجود آنرا پذيرفته اند

: ن عبـارت اينسـت  آ، مي توان مطلب را به نحوي روشن و منجز بيان كـرد و  )نظر از قضاوت درباره ارزش آن

»Mistaking an ideal connexion for a real one. «) يك رابطه موهوم را به خطا، رابطه اي واقعي

يكـي  . در سطور زير اين خصوصيت را در مورد دو گروه از اعمال ساحرانه روشن خواهيم ساخت –) انگاشتن

. از شيوه هاي ساحرانه بسيار متداول براي آسيب رسانيدن به دشمن، ساختن تمثال او با مصالح مختلف است

بدارند كه فالن شيئي به منزله تصويري از او خواهد بود؛ هرچه كه بر سر اين تمثال » رمقر«حتي مي توانند 

كافي است كه آسيبي بر يـك جـزء از آن وارد آورنـد تـا سـبب      . بياورند، بر سر الگوي منفور هم خواهد آمد

، مـي  اين شيوه ساحرانه را بجاي ارضاي كينه شخصـي . عارض گشتن علت بر همان جزء از بدن دشمن شود

توان در خدمت زهد و پارسايي قرار داد و از آن براي صيانت خدايان در برابر شياطين شـرير اسـتفاده كـرده    

  5:نقل مي كنم» فريزر«مطلب زير را از 

 
1- Hubert. 

2- Mauss. 

3- Année Sociologique, t. VII, 1904. 

 متوحش كردن يك روح با هياهو و فرياد، يك روش جادوگرانه صرف است؛ ولي ايجاد فشار بر روح از طريق تملك نـام  -4
 .او، بكار بستن يك شيوه ساحرانه است

5- The Magic Art , II , P.76. 
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بـه مسـكن خـود در    ) در مصر قديم(خداي خورشيد  – Ra -» را«هر شب، وقتي كه «

غرب سوزان باز مي گشت، ناگزير بود به يك نبرد شديد بـه ضـد سـپاهي از شـياطين دسـت      

. دشمن خوني او، از هر سو بر وي هجوم مي آوردند 1»آپپي«بزند؛ شياطيني كه به سركردگي 

ت ياراي آنرا داشتند كه حتي بـه  تمام شب را با آنها مي جنگيد و غالباً فرمانروايان ظلما» را«

را از » را«هنگام روز، ابرهاي تيره روانه سازند، ابرهايي كه آسمان نيلي را تار مـي سـاختند و   

  .پرتو افشاني باز مي داشتند

: انجام مي گرفـت » تبس«براي ياوري خدا، تشريفات زير همه روزه در معبد او در شهر 

ي پرداختند و آنرا به شكل هراس انگيز يك تمساح تنديسي با موم م –آپپي  –از دشمن وي 

ا مركب نام اهرمن مذكور را مي نوشتند بيا يك مار با حلقات بيشمار در مي آوردند و روي آن 

و تنديس را درون قابي از پاپيروس قرار مي دادند كه بر آن نيز نـام وي را نقـش مـي زدنـد،     

د كاهن بر روي آن تف مي انداخت و با كارد بع. ه پوشيده بودااطراف اين تنديس از موهاي سي

آنگاه پاي چپ خود را بر آن مـي گذاشـت و   . سنگي آنرا چاك مي داد و بر زمينش مي افكند

. تشريفات را با سوزاندن تنديس بر آتشي كه از گياهان بر مي افروختند، به پايان مي رساندند

شت دچـار مـي شـدند، ايـن مراسـم      همه مالزمان او نيز به همين سرنو» آپپي«با نابود شدن 

رباني كه مي بايست با ايراد خطبه هايي همراه باشد، نه تنهـا بامـدادان، بعـد از نيمـروز و بـه      

هنگام غروب انجام مي گرفت، بلكه در هر موقع از شبانه روز، به هنگامي كه طوفان بيداد مي 

ه مي ساخت، مي توانست تكرار مي باريد، يا ابرهاي سياه آسمان را تير تكرد و يا باران به شد

بر دشمنان شرير، نتايج كيفري كه بر تنديسهاي آنها وارد آمده بود، عارض مـي گشـت   . شود

شياطين مي گريختند . آنچنان كه گويي آن كيفر مستقيماً نسبت بخود آنها انجام گرفته است

  2».و خداي خورشيد بار ديگر پيروز مي شد

من دو نمونه آنرا كه در زندگي اقوام بدوي همواره . صورات، بيشمارنداعمال ساحرانه مبتني بر همين ت

موضـوع  : نقشي مهم داشته اند و هنوز هم جزئاً در اساطير و مذهب اقوام پيشرفته وجود دارند، نقل مي كنم

ز باران و با تدابير ساحرانه يعني با تقليد ا. آنها، كارهاي ساحرانه به منظور ايجاد باران و فراواني محصول است

بـراي  . مـي كننـد  » باران بازي«ابر و طوفان، بارش را سبب مي گردند، در اين مواقع گفته مي شود كه افراد 

عده اي، آب از يك غربال بزرگ جـاري مـي   : هاي ژاپني به طريق زير، باران بوجود مي آورند3»آئينو«مثال، 

 
1- Apepi. 

 تورات، از اعتقادي مخالف هنرهاي زيبا، سرچشـمه نگرفتـه اسـت، بلكـه    منع صورت پردازي از هر نوع موجود زنده در  -2
 .Frazer I. c. , P. 87: (هدف آن منحصراً بازداشتن توجه آدميان از ساحري است كه مذهب يهود به شدت از آن متنفر است

Note.(  
3- Aïnos. 
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اع و پـارو اسـت، در دهكـده مـي گرداننـد      سازند و در همان حال، عده اي ديگر ظرفي را كه داراي يك شـر 

حاصلخيزي اراضي را نيز از طريق ساحرانه، با نمايش اعمـال جنسـي انسـان    . چنانكه گويي يك كشتي است

نه، فقط يكي را ذكر كنم، يادآور مي شوم كه در جزيـره  موبراي آنكه از هزار ن. براي زمين بدست مي آوردند

خود، ] جنسي[ي رسد، زنان و مردان روستايي، به قصد اينكه با اعمال وقتي زمان روييدن برنج فرا م» جاوه«

بـرعكس،   1.سرمشقي از باروري به زمين عرضه دارند و محصول فراوان بدست آورند، شب به مزارع مي رونـد 

روابط جنسي بين محارم، به علت تأثير زيان بخش بر حاصلخيزي زمين و فراواني محصول، عملي شرم آور و 

  2.يز بشمار مي آمده استهراس انگ

برخي از احكام تخديري را كه تدابير احتياطي ساحرانه محسوب مـي شـوند نيـز مـي تـوان در شـمار       

به شكار گراز مي روند، كساني كه در » داياك«وقتي گروهي از اهالي يك قريه . همين گروه از اعمال قرار داد

عدم رعايت اين تدبير احتياطي، سست شـدن پنجـه    قريه مي مانند، نبايد به آب و روغن دست بزنند؛ نتيجه

وقتي يك شـكارچي  : يا نمونه ديگر 3شكارچيان است كه سبب مي شود شكار به آساني از چنگ آنها بگريزد؛

در جنگل رد شكار را تعقيب مي كند، بچه هاي او كه در خانه مانده اند، نبايد روي چوب يا شن  4»گيلياك«

به كشيدن تصاوير بپردازند؛ اگر چنان كنند، كوره راههاي جنگل به مانند خطوط تصوير مغشوش خواهد شد 

  5.و شكارچي، ديگر راه برگشت را باز نخواهد شناخت

ي ديگر از موارد عمل ساحرانه، بعد مسافت هيچ تأثيري نـدارد، يعنـي   نظير بسيار –اگر در مورد اخير 

در اينجا امري طبيعي تلقي شده است، ما نيز براي درك داليل اين خصـومت  ) تله پاتي(اگر تأثير از راه دور 

به هيچ اشكالي برخورد نمي كنيم و آنچه اثر بخش بودن عمل را در جميع اين موارد سـبب مـي شـود، بـه     

اين عامل، همان شباهت بين عمل ساحرانه و پديده اي است كه مايلنـد ايجـاد   . تشخيص مي دهيمسهولت 

اگـر مـن   . مـي نامـد   7»همانند سازي«يا  6»تقليدي«اين نوع از سحر را » فريزر«به اين دليل است كه . شود

بـاالتري از تمـدن،    در مرحلـه . بخواهم باران ببارد، كافي است چيزي كه شبيه با يادآور آن باشد ايجاد كـنم 

حركت دادن دسته هاي مذهبي و اجراي تشريفات در اطراف معبد و پرداختن به دعـا و اسـتغاثه بـه درگـاه     

، و سـرانجام ازيـن شـيوه    ]مرحلـه مـذهبي  [مقدسين ساكن معبد، جايگزين آيين ساحرانه مذكور مي شـود  

يري بر روي جو زمين، مي توان بـاران  مذهبي نيز چشم مي پوشند و در پي تحقيق بر مي آيند كه با چه تأث

  ].يلممرحله ع[بوجود آورد 

 
1- The magic Art, II, P. 97. 

 .ديده مي شود» سوفوكل«اثر » شاه -اديپ «بازتابي از اين اعتقاد در  -2
3- The magic Art, I, P. 120. 

4- Gilyak. 

5- I. c., P. 122. 

6- imitative. 

7- Homeopathique. 
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جاي خود را به قاعده ديگري واگذار مي كند كه » شباهت«در يك گروه ديگر از اعمال ساحرانه، اصل 

براي آسيب رسانيدن به دشمن، مي توان از روش ديگـري  : در مثالهاي زير به آساني تشخيص داده مي شود

آن بدست آوردن چيده هاي مو يا ناخن هاي دشمن، يا حتي قسمتي از لباس او و دسـت   نيز استفاده كرد و

اين به مثابه آنستكه نسبت به خود دشمن، اعمال مـذكور را  . زدن به اعمال خصمانه نسبت به آن اشياء است

در نظر بدويان، . ار تمام صدماتي خواهد شد كه بر اشياء متعلق به او وارد مي آورندچانجام داده باشند؛ وي د

ا يك روح دانسته مي شود، در اثر همين امر، ياسم يك جزء اساسي از وجود شخص است؛ وقتي نام يك فرد 

تمام احتياطهاي عجيب و غريـب و قيـودي كـه در مـورد بكـار      . يكنوع سلطه بردارنده آن نام بدست مي آيد

از همـين جـا    –مربـوط بـه تـابو برشـمرديم     و ما تعدادي از آنها را در فصل  –بردن اسامي بايد رعايت شود 

  .واگذار كرده است» نيابت جزء از كل«در مثالهاي فوق، جاي خود را به » شباهت«. سرچشمه مي گيرد

بـا جـذب   : انگيزه تصعيد يافته آدمخواراي در ميان بدويان را هم از اين طريق مي توان اسـتنتاج كـرد  

بـه  . مان صفاتي كه فرد مذكور دارا بوده است، بدست مي آيـد قسمتهايي از بدن يك نفر از راه خوردن آن، ه

اين دليل است كه در بعض شرايط خاص، راجـع بـه ترتيـب تغذيـه و انـواع خوراكيهـا، قيـود و احتياطهـاي         

فـي   –گوناگوني را مقرر مي دارند؛ يك زن آبستن، از خوردن گوشت برخي حيوانات كه صفات ناپسند آنهـا  

جدا افتادن جزء از . به طفلي كه او شير خواهد داد منتقل شود، خودداري مي كندممكن است  –المثل جبن 

بـه  . كل و يا كوتاه بودن مدت تماس بين شخص و فالن شيئي، از تأثير عمل ساحرانه مطلقاً نخواهد كاسـت 

در  اين سبب است كه اعتقاد بوجود رابطه سحرآميز بين زخم و سالحي كه آنرا ايجاد كرده است، بـي تغييـر  

د، كمـاني را كـه بوسـيله آن    موفق مي شـو » مالنزي«امي كه يك فرد هنگ. طول هزاران سال دوام مي آورد

مجروح شده است، بدست آورد، آنرا با مراقبت در يك محل خنك قرار مي دهد و معتقد اسـت كـه بـه ايـن     

، اينان بي شـك آنـرا   ولي اگر كمان در دست دشمنان باقي بماند. وسيله از شدت التهاب زخم خواهد كاست

  1.در كنار آتش قرار مي دهند تا بدين وسيله بر شدت التهاب زخم بيفزايند

وقتي از صدمه زدن به كسـي پشـيمان   : توصيه مي كند 2)كتاب بيست و هشتم –تاريخ طبيعي (پلين 

يـده  درد شخصي كه صدمه د: شوند، بايد در كف همان دست كه صدمه بوسيله آن وارد آمده است تف كنند

خود، اعتقاد بسـيار رايجـي را   » تاريخ طبيعي«در كتاب » فرنسيس بيكن«. است بزودي تسكين خواهد يافت

نقل مي كند كه به موجب آن براي التيام يك زخم، كافي است سالحي را كه وسيله ايجاد زخم بوده اسـت،  

مل مـي كننـد و هنگـامي كـه     عده اي از دهقانان انگليسي حتي امروز هم به اين دستور ع. روغن مالي كنند

 
1- Frazer: The magic Art, I. P.P. 201 – 203. 

كتاب، يكي از منـابع بـزرگ و بـه منزلـه      37در  -» تاريخ طبيعي« -طبيعي دان رمي كه اثر معروف او ) Pline( پلين -2
ئـي شـد، پلـين    كه سبب نابودي پمپ» وزوو«فشاني  به هنگام آتش .م.ق 79در . استدايره المعارف تاريخ علوم در عهد باستان 

و به عهده داشت؛ وي براي نجات مردم و نيز مطالعه آتشفشان از نزديك، به محل حادثه آمـد  » مسين«فرماندهي ناوگاني را در 
  )مترجم. (در همانجا در اثر استنشاق بخارهاي سمي جان سپرد
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. بوسيله داس مجروح مي شوند، آنرا در نهايت پاكيزگي نگه مي دارند تا از چرك كردن زخم جلوگيري شـود 

 ماتيلد«بنام » نورويچ«زني از اهالي : ، يك روزنامه محلي در انگلستان، خبري نقل كرده است1912در ژوئن 

آنكه بگـذارد زخـم را معاينـه كننـد و حتـي بـي كنـدن         ه پايش فرو مي رود؛ زن بين، ميخي به پاش»هنري

جوراب، به دخترش دستور مي دهد ميخ را كامالً روغن مالي كند تا از عـوارض نـاگوار جلـوگيري شـود؛ وي     

  .چند روز بعد به علت ضد عفوني نشدن زخم، از مرض كزاز مي ميرد

» تقليـدي «آنرا از سحر » فريزر« است كه» مسري«مثالهاي مربوط به گروه اخير، نمونه هايي از سحر 

در زمان، يا دست » اتصال«نيست، بلكه » شباهت«مي سازد،  بخش متمايز مي داند، آنچه سحر مسري را اثر

» شباهت«و از آنجا كه . كم، اتصال بصورتي است كه مباشران، خود در نظر مي آورند، يعني خاطره وجود آن

تمام جنبه هاي عجيب و نامعقول تدبير سـاحرانه، بـه اصـطالح    دو ركن اساسي همبستگي است، » اتصال«و 

از سحر » تايلور«به اين ترتيب مشاهده مي كنيم كه تعريفي كه . قرار مي گيرد» تداعي معاني«تحت الشعاع 

  :بدست داده و ما آنرا در سطور فوق نقل كرديم تا چه اندازه درست است

»Mistaking an ideal connexion for a real one.«  

  ).به خطا رابطه اي واقعي انگاشتنيك رابطه موهوم را (

  :فريزر نيز سحر را تقريباً با همين عبارات تعريف مي كند

انسانها به خطا، سياق افكار خود را سياق طبيعت انگاشته اند و خيال كرده انـد كـه   «

به اشياء نيز  چون بر تصورات خود مي توانند استياليي داشته باشند، بر اعمال سلطه نسبت

  1»قادر خواهند بود

با توجه به مراتب فوق، از اينكه مي بينيم بعض مصنفان، اين تعريف روشن را قانع كننده نشناخته آنرا 

ولي با اندكي تأمل در مي يابيم اين اعتراض كه مي گويد نظريـه   2.رد مي كنند، بدواً دچار تعجب مي شويم

فقط راههايي را كه سحر در پيش مي گيرد توضـيح مـي    –اسد كه همبستگي را اساس سحر مي شن –فوق 

سي را جانشـين  ار و ذات آن و داليلي كه سبب مي شود انسان بدوي قواعد روانشنهدهد، بي آنكه درباره جو

ترديدي نيست كه در اينجـا دخالـت دادن   . ما چيزي بياموزد، اعتراضي موجه استه قوانين طبيعي گرداند، ب

ولي در حاليكه جستجوي اين عامل، منتقدان نظريه فريزر را به اشتباهاتي . ضرورت دارديك عامل ديناميك 

و فقط بر اين اسـاس و   –دچار مي سازد، دادن توضيح قانع كننده راجع به سحر بر اساس نظريه همبستگي 

  .به سهولت امكان پذير است –با عميق تر ساختن نظريه مذكور 

 
1- Frazer: The magic Art, I, P. 420. )و صفحات ديگر(  

  .چاپ يازدهم مراجعه شود -بريتانيكا در دايره المعارف ) N.W.T(» سحر«مقاله  به -2
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به عقيده فريـزر ايـن نـوع    : د يعني سحر تقليدي را در نظر بگيريمنخست، ساده ترين و مهمترين مور

 1.سحر، خود به تنهايي قابل اعمال است؛ در صورتي كه سحر مسري هميشه به سحر تقليدي نيازمنـد اسـت  

مـا  . اين انگيزه ها، اميال آدمي هستند: شناخت انگيزه هايي كه بكار بردن سحر را سبب مي شود آسان است

در حقيقت، هرچه . ه را بايد بپذيريم كه انسان بدوي، به قدرت اميال خويش، وثوقي بي حد داردتنها اين نكت

را كه وي مي كوشد از راه تدابير ساحرانه بدست آورد، فقط چون ميلش برآن قرار گرفته است، اتفاق خواهد 

  .سروكار داريم» ميل«به اين سبب است كه در آغاز، فقط با . افتاد

در  –ولي هنـوز آن اسـتعداد تحريـك را نـدارد      –كه در حالت نفساني مشابهي است راجع به كودك 

جاي ديگر دريافتيم كه وي از ارضاي صرفاً خيالي اميال خود، كار را آغاز مي كند و در پرتو تحريك اعضـاي  

ي وجود براي انسان بدوي بالغ، راه ديگر 2.حسي خود در جهت گريز از مركز، وضع مساعد را فراهم مي آورد

ميل او با يك محرك دروني يعني اراده همراه است و اين اراده كه روزي آنقدر نيرومند مـي شـود كـه    : دارد

چهره زمين را دگرگون مي سازد؛ از طرف انسان بدوي براي ارضاي اميالش بوسيله يكنوع توهم محرك، بكار 

ان تشبيه كرد، تنها بـا ايـن تفـاوت كـه     كودك» بازي«اين جلوه ميل ارضا شده را مي توان به . برده مي شود

، بچـه و  »نمـايش تقليـدي  «و » بازي«اگر . تكنيك صرفاً احساسي بازيهاي كودكان، در اين بازي وجود ندارد

بـه معنـي   (انسان ابتدايي را قانع و خشنود مي سازد، اين امر نه به سبب قناعت آنها و نـه ناشـي از فروتنـي    

علت تسليم و رضاست كه وقوف بر ناتواني واقعي، در آنها ايجاد مـي كنـد؛   است و نه هم به ) جديد اين كلمه

بلكه نتيجه بسيار طبيعي ارزش مبالغه آميزي است كه آنها براي ميل و اراده متعلـق بـه آن و راههـايي كـه     

 با گذشت زمان، ارزش نفساني جابجا مي شود و از انگيزه هاي عمل نفسـاني، بـه  . برگزيده اند قائل مي شوند

: شايد صحيح تـر باشـد بگـوييم   . وسايلي كه براي آن بكار مي رود و يا حتي به خود آن عمل انتقال مي يابد

ارزش زيادي كه انسان بدوي براي حاالت نفساني خود قائل است ناشي از وسايلي است كه بكار مـي بـرد؛ و   

بـا منحصـر سـاختن توجـه بـه       انسان ابتدايي. ن وسايل هستند كه چنين تصوري را در او بوجود مي آورندآ

ظواهر، يقين مي كند كه عمل ساحرانه است كه به علت شباهت با موضوع ميل او، تحقـق واقعـه مطلـوب را    

انديشه، هنوز فرصتي براي درك اين مطلب وجود ندارد كه وضـع  » ني ميستيآ«در مرحله . سبب مي گردد

ين نكته در مراحل بعدي امكان پـذير مـي   درك ا. حقيقي به هيچوجه آن نيست كه در ذهن مصور مي شود

گردد؛ يعني در دوره اي كه به توسل به همين روشها ادامه مي دهند ولي در همان حال لحظه اي فـرا مـي   

آنگاه انسانها . رسد كه پديده نفساني شك به صورت جلوه اي از ميل به واپس زدن، شروع به مداخله مي كند

 
1- L.C., P.54. 

2- Formulierungen uber die Zwei Prinzipien des psychischen Geschehens («Jahrb. F. 

psychoanal. Forsch.» , III , 1912 , P.2) 
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ه ارواح، وقتي به آنها عقيده نداشته باشند، به هيچ كار نمي آيد و نيروي رفته رفته قبول مي كنند كه توسل ب

  1.سحرآميز دعا، اگر از اعتقاد واقعي سرچشمه نگرفته باشد، بي اثر خواهد بود

كه بر همبستگي ناشي از اتصال متكي است، نشان مي دهد كه مبالغـه  » سحر مسري«اعتقاد به تأثير 

از اين امـر، يـك   . راده، به تمام اعمال نفساني تابع اراده بسط داده شده استذهني در ارزيابي قدرت ميل و ا

ارزيابي مبالغه آميزِ كلي در مورد جميع حاالت نفساني نتيجه مي شود، يعني رويه اي در برابر جهان كه بـه  

شـود، اشـيا    موجب آنچه درباره روابط بين واقعيت و انديشه مي دانيم، بايد مبالغه اي در ارزش انديشه تلقي

تمام دگرگونيهـاي عـارض بـر تصـوير ذهنـي      . جاي خود را به تصوير خويش در ذهن انسان واگذار مي كنند

انسانهاي بدوي بر اين پندارند كه جميع مناسبات موجود . اشياء مي بايست بر خود آن اشياء نيز عارض گردد

آنجا كه انديشه، مسافت نمي شناسـد و بـه    بين تصورات، مي بايد بين خود اشياء نيز وجود داشته باشد؛ و از

آساني چيزهايي را كه در زمان و مكان از يكديگر بسيار دور هسـتند، همزمـان و يكجـا بـه ذهـن مـي آورد،       

دنياي ساحري نيز با تأثير از راه دور، مسافات فضايي را در مي نـوردد و بـا مناسـبات گذشـته همـان نحـوه       

، تصـوير جهـان كـه از عـالم     »آني ميستي«در مرحله . ، در پيش مي گيردرفتاري را كه با روابط كنوني دارد

يعنـي چهـره   [درون انعكاس يافته است، مي بايد چهره ديگري از جهان را كه ما به گمان خود مي شناسيم 

  .براي ما مرئي گرداند] واقعي آنرا

شباهت و اتصال، در يك با اين وصف بايد به اين نكته اساسي توجه كنيم كه دو ركن همبستگي يعني 

همبستگي از طريق اتصال، تمـاس  . »تماس«تركيب عالي تر، وحدتي را تشكيل مي دهند كه عبارت است از 

امكـان  . مستقيم و بي واسطه را مي رساند و همبستگي بوسيله شباهت، تماسي است به معني مجازي كلمـه 

مي دهد كـه هـر دوي آنهـا تـابع حـاالت       داللت دادن يك كلمه بر دو نوع مختلف از همبستگي، خود نشان

، همان قلمرو وسيعي را باز مي يابيم كه قبالً تحليل »تماس«در اينجا ما براي مفهوم . نفساني واحدي هستند

  2.آنرا به ما نشان داده بود» تابو«

اصلي كه بر سحر يعني نحوه تفكر آني ميسـتي  : حال، در مقام خالصه كردن مطلب مي توانيم بگوييم

  .است» قدرت مطلق ذهنيات«ومت مي كند، حك

   

 
  :شاه مي گويد) .III, 4(» هاملت«در  -1

«My words fly up, my thoughts remain below, words without thoughts never to hevean 

go.» 

اي مانده اند، سخن بي همراهي ايمان و عقيده، هرگز به مقصـد  سخنانم رو به عالم اعلي دارند و افكارم در عالم ادني برج«
  ».باال نخواهد رسيد

 .به فصل گذشته رجوع شود -2
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. را از يك بيمار باهوش كه از مرض وسواس رنج مي برد گرفته ام» قدرت مطلق ذهنيات«من اصطالح 

او بـراي   1.وي پس از آنكه بوسيله روانكاوي شفا يافت، توانست عقل سليم و استعدادهاي خود را آشكار سازد

اضطراب انگيز كه ظاهراً او و ساير مبتاليان به اين بيماري را آرام نمـي  توضيح آن همه پديده هاي عجيب و 

براي وي كافي بود به شخصي فكر كند، تا در اندك زمان با او روبرو : گذاشتند، اين اصطالح را ابداع كرده بود

 اگر روزي جوياي حال كسي مي شـد كـه مـدتي او را نديـده بـود،     . شود، چنانكه گويي احضارش كرده است

وضع چنان بود كه مي توانست باور كند، آن . نتيجه اين مي شد كه خبر مرگ آن شخص را دريافت مي كرد

، توجه او را بخود جلب كرده است وقتي اتفاق مي افتاد كه كسـي را بـي   )تله پاتي(شخص با تأثير از راه دور 

كه خبر مرگ آن شخص برسـد و  قصد و توجه، لعن و نفرين كند، از همان لحظه، پيوسته در اين هراس بود 

در مـوارد بسـياري، او   . او در زير بار سنگين مسئوليتي كه خود را در معرض آن قرار داده بود، از پاي درآيـد 

خودش توانست در طي جلسات معالجه به من بگويد كه آن ظواهر فريبنده و آنچه خود بـر آن مـي افـزوده    

جميـع مبتاليـان بـه     2دهد، چگونه بوجود مي آمـده انـد؛  است تا به انتظارات خرافي خويش قوت بيشتري ب

  .وسواس به همين سان، و اغلب برخالف معتقدات خودشان، خرافاتي هستند

ديرپايي اعتقاد به قدرت مطلق تصورات، در اختالل رواني وسواس با وضوح بيشتري آشكار مـي شـود،   

آگاه بسيار نزديك مي شـوند؛ معهـذا مـا نبايـد     زيرا عوارض اين نحوه تفكر ابتدايي در اينجا، به قلمرو ضمير 

اعتقاد به قدرت مطلق تصورات را صفت خاص اين نوع اختالل رواني بشمار آوريم؛ زيرا بررسي تحليلي، وجود 

با هر نوع اختالل رواني كه سروكار داشته باشيم، از . همين صفت را در جميع اختالالت ديگر نشان مي دهد

واقعيت دنياي [ي بريم كه عامل اساسي آن، واقعيت حوادثي كه بر انسان گذشته بررسي عاليم بيماري پي م

مبتاليان به اختالل رواني، در دنياي زندگي مي كننـد كـه بـر    . نيست، بلكه واقعيت دنياي ذهن است] خارج

كار به عنوان مقياس ب» ارزشهاي مرض آلود«طبق اصطالحي كه در موارد ديگر هم بكار برده ام، در آن فقط 

مي روند؛ به اين معني كه مبتاليان به اختالل رواني، تنها آن چيزي را اثربخش مي شناسـند كـه انديشـه را    

سخت به آن مشغول و تصوري عاطفي از آن داشته باشند، و در پي اين نيستند كه بدانند آنچه بدينگونـه در  

 
  :»مالحظاتي درباره يك مورد از بيماري وسواس« -1

Bemerkungen uber einen Fall von Zwangsneurase: «Jahrbuch fur psychoanalyt. Und 

psychopath. Forschungen» I. Bd. 1909. (Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, 3. 

Floge, 1913.) 

اسـلوب تفكـر   «و » قـدرت مطلـق ذهنيـات   «يـد  يظاهراً ما تمايلي داريم به اينكه تأثراتي را كه بوسيله آنها درصـدد تأ  -2
ه به نظر خودمان دير زماني است كه از آن بودن متصف سازيم، در حاليك» شوم«و » اضطراب انگيز«بر مي آييم، به » آنميستي

 .هر دو، روي گردانيده ايم
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ال به هيستري به هنگام شدت مرض و در نظر آورده اند با واقعيت خارجي مطابقت دارد يا نه؟ يك بيمار مبت

عاليم آن، نشان از وقايعي بدست مي دهد كه تنها در تخيل او به آن صورت وقوع يافته اند، و فقط در آخرين 

خواه به سرچشمه آنها و خواه به مصـالحي كـه بـراي     –تحليل است كه اين رويدادها ما را به حوادث واقعي 

يمار رواني از آن به شـدت  باگر بخواهيم احساس گناه را كه . نمون مي گردندره –ايجاد آنها بكار رفته است 

رنج مي برد بوسيله خطاهايي كه واقعاً مرتكب شده است توضيح دهم، درك صحيحي از آن بدست نخواهيم 

يك بيمار مبتال به وسواس ممكن اسـت چنـان از احسـاس گناهكـاري رنـج ببـرد كـه فقـط در مـورد          . آورد

ه مرتكب قتل هاي متعدد شده است توجيه پذير باشد؛ در حاليكه بيمـار، همـواره رفتـارش بـا     جنايتكاري ك

ولـي بـا اينهمـه، احسـاس او     . همنوعان به محترمانه ترين صورت و توام با حداكثر رعايت و توجه بوده است

يـه همنوعـانش   داليل وي ناشي از آرزوي مرگ است كه بطور حاد و مكرر در ضمير ناآگاه او، عل: موجه است

احساس او، نه نسبت به امور واقعي، بلكه تا آنجا كه مربوط به نيـات و مقاصـد ناآگـاه اسـت،     . سر بر مي آورد

  .احساسي موجه است

به اين ترتيب است كه اعتقاد به قدرت مطلق تصورات، يعني تفوقي كه براي جريانهاي نفساني بر امور 

ي بيماران رواني و در تمـام آنچـه از آن سرچشـمه مـي گيـرد،      زندگي واقعي قائل مي شوند، در حيات عاطف

درماني كه  –ولي اگر بيمار رواني را تحت درمان روانكاوي قرار دهند . تأثيري نامحدود از خود نشان مي دهد

نخواهد توانست بپذيرد كه بر تصـور و انديشـه    –آگاه مي سازد . وي را از آنچه در ضمير نابخودش مي گذرد

و همواره بيمناك خواهد بود از اينكه آرزوي بدي بكند، چنانكه گويي به دل آوردن آرزو، براي  حرجي نيست

بيمار با اين رفتار و با خرافاتي كه بر زندگيش مستولي است، نشـان مـي   . برآورده شدن آن كافي خواهد بود

ه انديشه هـا و تصـورات خـود    دهد كه تا چه اندازه به انسان ابتدايي كه مي پندارد جهان خارج را تنها بوسيل

  .مي تواند دگرگون سازد، نزديك است

راي مـاهيتي صـرفاً سـاحرانه    ارفتار بيماران مبتال به وسواس در آغاز بيماري، به معني اخص كلمـه، د 

است؛ اگر اين كارها جادوگرانه نباشد، در عوض هميشه ضد جادو و به منظور باطل كردن آن و دور سـاختن  

هر بار كه كشف راز برايم ممكن بوده . ست كه بيمار در آغاز دوره مرض انتظارش را مي كشدثه ناگواري ادحا

بـه عقيـده   . است دريافته ام واقعه ناگواري كـه بيمـار انتظـارش را داشـته، چيـزي جـز مـرگ نبـوده اسـت         

كه اعتقـاد   ما از اين نكته آگاهيم. ، مسئله مرگ در آستانه هر مكتب فلسفي قد بر افراشته است»شوپنهاور«

به روح و وجود شياطين كه صفت مميز آني ميسم است، به علت تأثراتي كه از مشاهده مرگ به انسان دست 

مي دهد، بوجود آمده است، پي بردن به اين مطلب كه آيا نخستين اعمال وسواس آميز يا اعمال دفاعي تابع 

رايط اختالل روانـي، افعـال، اغلـب صـورتي     اصل تشابه و تباين هستند يا نه، مشكل است؛ زيرا با توجه به ش
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تدابير  1.ي شدن آنها در وراي رفتارهايي كامالً بي اهميت استفديگرگون بخود مي گيرند و اين به سبب مخ

ولي براي تشـريح دقيـق سـير تكـاملي حـاالت      . دفاعي مرض وسواس، قرينه تدابير جادويي و ساحرانه است

وسواس، بايد اين نكته را يادآور شد كه اعمال وسواس آميز در حاليكه از قلمرو امور جنسي بسيار دورنـد، در  

سرانجام بصـورت بـدل كامـل از اعمـال     آغاز جز يكنوع جادو براي طرد اميال مضر، چيز ديگري نيستند ولي 

  .جنسي در مي آيند، يعني با جلوه اي ديگرگون و بدلي از همين اعمال

اگر ما نحوه تكامل درك انسان را از جهان بصورتي كه در باال شرح داديم بپـذيريم، يعنـي اگـر قبـول     

اين مرحله نيز بـه نوبـه خـود    مقدم بر مرحله مذهبي، و ) اعتقاد به تأثير ارواح(كنيم كه مرحله آني ميستي 

نيـز در خـالل   » قدرت مطلق تصورات«مقدم بر مرحله علمي بوده است، در اين صورت تشخيص سير تحول 

، انسـان اقتـدار مطلـق را بـه     )آني ميسـم (در مرحله اعتقاد به تأثير ارواح : اين مراحل بر ما آسان خواهد شد

يان واگذار مي كند، بي آنكه بطور كامل از آن چشـم  خودش نسبت مي دهد و در مرحله مذهبي آنرا به خدا

بپوشد؛ زيرا اين اختيار را براي خود محفوظ مي دارد كه خدايان را تحت تأثير قرار دهـد و آنهـا را وادارد تـا    

ي جهان، ديگر محلي براي اعتقاد به قدرت مطلق انسان وجود لمدر مرحله درك ع. مطابق ميل او عمل كنند

همچنان كه در مقابل تمام ديگـر   ه به حقارت خود پي برده و در برابر مرگ تن به رضا داده،ندارد؛ انساني ك

ولي در اعتقاد به قدرت فكر و درايت بشر، كه جـزو قـوانين   . ضروريتهاي طبيعت سر تسليم فرود آورده است

  .حاكم بر واقعيت بشمار مي آيد، هنوز آثاري از اعتقاد قديمي به قدرت مطلق وجود دارد

من با توجه به سير رشد اميال شهوي، از مراحل اوليه آن در كودك تا صورتي كه در سن بلوغ پيدا مي 

 -سه آزمـايش دربـاره نظريـه جنسـيت     «كند، بدواً تفاوت مهمي را تشخيص داده ام كه در رساله خود بنام 

 لـي در ابتـدايي تـرين   جلوه هاي اميال جنسي از همان آغاز، قابل تشخيص هستند، و. شرح كرده ام» 1905

هر يك از كششهايي كه جنسيت را تشكيل مي دهد، . مراحل خود هنوز به هيچ موضوع خارجي توجه ندارند

جدا از ديگري فعاليت مي كند و بي ارتباط با ساير كششها، مي كوشد در بدن خود شخص، به ارضاي خـود  

  .فرا مي رسد» انتخاب موضوع«ه است كه در پي آن، مرحل» عشق ورزي بخود«اين مرحله . بپردازد

يك بررسي عميق تر بر ما آشكار ساخته كه مفيد و حتي ضرور است كه بين اين دو، يك مرحله سوم 

را بـه دو  » عشـق ورزي بخـود  «يعنـي دوران   ننيز در نظر بگيريم و يا اگر مناسب تر بدانيم، مرحله نخسـتي 

كششهاي جنسـي كـه    –اهميت آن آشكارتر مي شود  در اين مرحله مياني كه روز بروز. مرحله تجزيه كنيم

» موضوع«ند، و به گرايشي واحد مبدل مي شوند و به يك يقبالً مستقل از يكديگر بوده اند، به گرد هم مي آ

» مـن «هنوز يك موضوع خارجي و جدا از خود شخص نيست، بلكه خود » موضوع«توجه مي يابند؛ ولي اين 

با توجه به بيماريهاي خاص اين حالت كه بعداً به ديده مي . كل گرفته استاوست كه در اين مرحله كامالً ش

 
 در سطور بعد، فرصت آنرا خواهيم داشت كه براي اين پنهان گشتن اعمال وسواس آميز در پس رفتـاري بـي اهميـت،    -1

 .وجود يك علت ديگر را نشان دهيم
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ناميده ايم؛ رفتـار شـخص در ايـن دوره چنـان     ) خودشيفتگي(» نارسي سيسم«آيند، ما اين مرحله جديد را 

است كه گويي بخود عاشق است؛ در اين مرحله هنوز بين گرايشهاي خودخواهانه و اميال شهوي، در تحليـل  

  .اوت محسوسي بچشم نمي خوردما تف

مرحلـه اي كـه در آن    -» خودشيفتگي«اگرچه ما هنوز در وضعي نيستيم كه بتوانيم براي اين مرحله 

صفت مميزي كـه بحـد    –يند آكششهاي جنسي كه قبالً جدا از هم بوده اند، بصورت گرايش واحدي در مي 

كه حالت خودشيفتگي مذكور، ديگر هيچگاه بطور كافي دقيق باشد، ذكر كنيم؛ ولي به اين نكته پي برده ايم 

ل شهوي خود، موضوعهاي خارجي انتخاب مي كنـد  يكامل از ميان نمي رود؛ انسان حتي پس از آنكه براي م

مي ماند؛ ولي نيروهايي كه او را بسوي اين موضوعها مـي كشـانند،   » خودشيفته«باز هم تا حدودي همچنان 

هستند كه در وجود خود اوست و هر لحظه، اين برون تابها مـي تواننـد    همچون برون تابهايي از ميل شهوي

حاالت بسيار جالب از نظر روانشناسي كه به عنوان حاالت عاشقانه شناخته شـده  . دوباره به آن ميل بازگردند

اند و نمونه معمولي اختالل دماغي بشمار مي آيند، مربوط به باالترين درجه شدت ايـن بـرون تـابي هـا بـه      

  .سبت ميزان عشق بخود استن

را مشمول همان واقعيتي بدانيم كه ) خودشيفتگي(» نارسي سيم«بنابراين كامالً طبيعي خواهد بود كه 

در مورد انسان ابتدايي و بيمار روانـي كشـف كـرديم و كيفيـت مـذكور را خصوصـيت اصـلي خودشـيفتگي         

مـا  . بـه حـاالت نفسـاني اسـت    ) ا مبالغه آميـز و از نظر م(بشناسيم، و آن واقعيت، ارزش گذاشتن زياد از حد 

معتقديم كه در انسان بدوي، انديشه، هنوز به شدت مايه جنسي دارد؛ اعتقاد او به قدرت مطلـق تصـورات و   

نيز يقين او به امكان استيالي بر جهان، از همين جا سرچشمه مي گيرد؛ يقيني كه تجارب، بر آن خللي وارد 

دادنش آسان است و مي تواند انسان را از مقام و موقـف واقعـي اش در جهـان     تجاربي كه انجام –نمي آورد 

ما از يك طرف در خود خصلت بيمار رواني، به ميزان قابل مالحظه اي، همين راه و روش بدوي را . آگاه سازد

، به مي بينيم؛ و از طرف ديگر، به تحقق در مي يابيم كه سركوبي ميل جنسي كه براي بيمار پيش آمده است

 –نتايج رواني در هر دو مورد از تبدالت جنبه شهوي ادراك . افكار و مدركات او، مايه جنسي جديدي مي زند

د يكسـان باشـد و ايـن نتـايج در     قاعـدتاً بايـ   –يعني چه در تحـوالت ابتـدايي و چـه در تبـدالت قهقرايـي      

  1.شيفتگي ادراكي و در اعتقاد به قدرت مطلق تصورات وجود داردخود

اگر درست باشد كه اعتقاد به قدرت مطلق تصورات در انسانهاي بدوي، نشاني از خودشيفتگي با خـود  

دارد، ما مي توانيم برآن شويم كه بين تكامل درك انسان از جهان از يك طرف، و تكامل ميل شهوي فـرد از  

 
همه نويسندگاني كه به مسئله فوق پرداخته اند، اين را كم و بيش اصلي مسلم مي شناسـند كـه انسـان بـدوي      تقريباً -1

 از شناختن مرگ به عنوان يك واقعيت سرباز مي) Berkleianisme(يا بركليانيسم  -نوع اعتقاد به تعداد جوهر  برحسب يك
  ):براي مورد مربوط به كودك پيشنهاد كرده است Sully» سولي«و اين بركليانيسم اصطالحي است كه پروفسور . (زند

Marett: Pre – animistic Religion, «Folklor», XI, 1900, P. 178. 
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نظر زماني و چـه از  در اين صورت متوجه خواهيم شد كه چه از : نوع توازي تشخيص بدهيم طرف ديگر، يك

نظر محتوي، مرحله اعتقاد به تأثير ارواح منطبق با مرحله خودشيفتگي است، و مرحله برداشـت مـذهبي بـا    

دوره اي كه صفت مشخص آن، توجه ميل جنسي  –دوره توجه ميل جنسي به موضوع خارجي مطابقت دارد 

الت بلوغ فرد است كه صفت مميز آن، در حاليكه قرينه مرحله علمي، ح –كودكان به والدين خودشان است 

  1.چشم پوشي از لذت طلبي و پيروي از مقتضاي واقعيت در انتخاب موضوع خارجي است

هنر تنها قلمروي است كه در آن، سلطه مطلق ذهنيات همچنان تا عصر ما، برقرار مانده است، تنها در 

، دست بكاري مي زند كه به يك نوع ارضاء رشته هنر است كه هنوز، كسي كه در اثر اميالي قرار از كف داده

، همان نتايج عاطفي را كه از يك امر واقعي حاصـل  »بازي«ميل شبيه است؛ و از بركت توهم هنرمندانه، اين 

تشـبيه مـي كننـد، كـامالً     » سـاحر «و اينكه هنرمند را به يـك  » سحرهنر«اصطالح . مي شود، ببار مي آورد

هنر كـه محققـاً بـا    . ش از آنچه ظاهراً جلوه مي كند مي تواند پرمعنا باشدولي اين مقايسه باز هم بي. بجاست

مي . در خدمت تمايالتي بوده كه امروزه اكثر آنها از ميان رفته است نيافته است، ابتداآغاز » هنر بخاطر هنر«

ود داشـته  توان چنين پنداشت كه در ميان آن تمايالت، به تعدادي قابل مالحظه، نيات و مقاصد ساحرانه وج

  2.است

  

 -4-  

بنابر مراتب فوق، اولين نظريه جامعي كه انسان توانسته است درباره آفاق بنا كند، يعني اعتقاد به تأثير 

براي ايجاد آن، آدمي به دانش نيازي نداشته است؛ زيرا پاي علم آنجا بـه  . ارواح، يك نظريه انفسي بوده است

را نمي شناسد و الزم است در جستجوي وسـايلي برآيـد كـه    ميان مي آيد كه انسان متوجه مي شود جهان 

براي انسان بدوي، اعتقاد به تأثير ارواح، يك دريافت طبيعي بوده كه خود بخـود  . شناخت آنرا ممكن گرداند

وي براساس آنچه از تجارب شخصي فرا مي گرفته مـي دانسـته اسـت چيزهـايي كـه      . توجيه مي شده است

 
 در اينجا الزم است يادآور شويم كه خودشيفتگي اوليه كودك، بـراي درك چگـونگي رشـد خصـلت او، برهـاني قـاطع       -1

 .بدست مي دهد و فرضيه اي را كه مدعي است، احساس اوليه كودك، احساس حقارت خويش است، رد مي كند

» آيـين هـا، اسـاطير و مـذهب    «در مجموعـه  » سـحر و هنـر  «در ضمن نوشته خود زير عنوان ) S. Reinach(رناك  -2
)Cultes, Mythes et Religion (-  بر اين نظر است كـه نقاشـان بـدوي كـه تصـاويري از      136تا  125صفحات جلد اول ،

. بوده اسـت » دفع اجنه و اشباح«جانوران بر ديواره هاي غارهاي فرانسه حك يا رسم كرده اند، منظورشان نه تفريح خاطر، بلكه 
كمتر در دسترس است قرار دارنـد  وي مي گويد به اين دليل است كه تصاوير مذكور در دورترين قسمتهاي غار، در جاهايي كه 

به استعاره، اغلب اوقات از سحر قلم مو يا قلم امروزي ها » .ترس آور وجود ندارددر ميان نقاشي ها، تصاوير حيوانات درنده و «و 
حجاري يك هنرمند بزرگ، يا بطور كلي از سحر هنر سخن مي گويند، اگر سحر را به معني خاص آن يعنـي بكـار بـردن يـك     

اراده ديگران و بر اشياء بگيريم، اين اصطالح ديگـر قابـل قبـول نخواهـد بـود، ولـي        راسرار آميز بوسيله يك نفر و تأثير ب نيروي
  )136 -ص (» .كامالً حقيقت داشته است -الاقل در انديشه هنرمندان  -ديديم كه سابقاً اين مطلب 
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رفتاري مشابه رفتار آدميان دارند؛ بنابراين ما نبايد از اينكـه انسـان بـدوي، حالـت     جهان را تشكيل داده اند، 

در شگفت شويم و برعهده ماست آنچه را كه اعتقاد به ارواح دربـاره   1رواني خود را به خارج انعكاس مي دهد

  .طبيعت اشياء به ما مي آموزد، مجدداً در درون نفس انساني جاي دهيم

، به روشن ترين صورت، قصد تحميل قـوانين حـاكم بـر زنـدگي     »سحر«يعني  شيوه عمل آني ميسم،

نفساني را بر اشيايي كه داراي واقعيت خارجي هستند، به ما نشان مي دهد؛ و اين در دوره اي بوده است كه 

اصولي كه سحر بر . اشباح و ارواح بي آنكه نقشي داشته باشند، خودشان موضوع شيوه هاي ساحرانه بوده اند

آنها مبتني است، در واقع بسيار بدوي تر و كهن تر از نظريه اشباح و ارواح اسـت كـه هسـته آنـي ميسـم را      

قبـل  كـه بـه يـك مرحلـه ما    » مـارت «يـه اي از  در اين باره، دريافت روانكـاوي مـا بـا نظر   . تشكيل مي دهد

مـي تـوان   ] اعتقاد به زيروح بودن جميع اشياء[ ))Hylozoïsme(نوعي هيلوزوئيسم عمومي (» آنيماتيسم«

احتياجي به بحث زيـادي نيسـت؛ زيـرا    » آنيماتيسم«راجع به . خصوصيات آنرا به بهترين وجه روشن ساخت

  2.هنوز نتوانسته اند قومي بيابند كه داراي اعتقاد به ارواح نبوده باشد

مي گيرد؛ آني ميسم، يك قسمت  در حاليكه سحر، تمامي قدرت مطلق تصورات را همچنان به خدمت

يز، چچه . از اين قدرت مطلق را به ارواح و اشباح تفويض مي كند و به اين ترتيب، راه را بر مذهب مي گشايد

انسان بدوي را به اين چشم پوشي واداشته است؟ بي شك علت آن، وقوف بر عـدم صـحت عقايـدش نبـوده     

  .ارد و همچنان بكار مي برداست، زيرا وي طريقه عمل ساحرانه را نگاه مي د

ما، در جاي ديگر نشان داده ايم كه اشباح و شياطين، جز تمايالت عاطفي برون افكنده، چيـز ديگـري   

انسان بدوي به اين تمايالت، شخصيت مي بخشد و جهان را مسكن ارواحي مي گردانـد كـه خـود     3.نيستند

  .ارج از خود باز مي يابدآفريده است؛ و به اين ترتيب حاالت نفساني خويش را در خ

در اين مقام، ما به حل مسئله مربوط به منشأ تمايـل بـه بـرون افكنـي بعضـي حـاالت نفسـاني نمـي         

پردازيم؛ ما به قبول اين نكته بايد قناعت كنيم كه تمايل به برون افكني، وقتي كه اين عمل متضمن سبكبار 

كه اميال براي بدست آوردن قدرت مطلـق   سبكبار شدن در مواردي. شدن نفس باشد، كسب شدت مي كند

ترديدي نيست كه در حالت كشمكش، همه آن اميـال  . به كشمكش با يكديگر مي پردازند، امري مسلم است

، براي حل كشمكشهايي كه در درون نفـس در مـي   »پارانويا«در . نمي توانند قدرت مطلق را به چنگ آورند

نمونه جامع اين نوع كشمكشها، همان است . ي استفاده مي كندگيرد، مرض در سير خود از طريقه برون افكن

كه بين طرفين يك تعارض در مي گيرد، يعني در رفتار مبتني بر دوگـانگي عواطـف كـه مـا آنـرا در ضـمن       

 
  ).endopsychique(اسلوب ادراكي معروف به  برحسب -1

2- R. R. Marett: pre – animistic Religion: (Folklore), XI, 2, London, 1900 C f. Wundt: 

Mythus und Religion. II, P. 171. )و صفحات ديگر(.  
مي پذيريم كه در اين مرحله خود شيفتگي ابتدايي، هنوز بين حاالت رواني ناشي از ميل شهوي و حاالت نفساني از  ما -3

 .تمايزي وجود نداردساير محركات، 
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به نظر ما، . مبررسي حالت كسي كه به عزاي يكي از خويشان گرامي دچار شده است، مشروحاً تحليل كرده اي

در اينجا ما مجدداً با مصـنفاني كـه   . يه چگونگي ايجاد برون افكنده ها كامالً مساعد استاين مورد براي توج

معتقدند در ميان موجودات غير مادي، نخست ارواح شرير قدم به عرصه وجود گذاشته اند و اعتقاد به روح را 

تنها نكته اي . مي يابيمناشي از تأثراتي مي دانند كه مرگ در بازماندگان بوجود مي آورد؛ خود را هم عقيده 

كه راجع به آن مصنفان مذكور اختالف داريم، اينستكه ما براي مسئله اي كه مرگ در برابر فكر زندگان قرار 

مي دهد، اهميت درجه اول قائل نمي شويم و بجاي آن معتقديم نيرويي كه آدمـي را بـه انديشـيدن دربـاره     

  .آنحال در بازماندگان بوجود مي آيد مرگ واميدارد، ناشي از كشمكش عاطفي است كه در

بنابراين، اولين نظريه اي كه انسانها بنا مي كنند، يعني نظريـه ارواح، بـا نخسـتين قيـود اخالقـي كـه       

ولي وحدت منشـأ مسـتلزم آن   . آدميان به آن گردن مي گذارند يعني احكام تابو، هر دو از يك منشأ هستند

اگر درست باشد كه موقف بازماندگان در برابـر مردگـان، اولـين    . باشندنيست كه هر دو همزمان بوجود آمده 

عاملي بوده كه انسان را به انديشيدن و تفويض قسمتي از قدرت مطلق خود به ارواح و رها كردن يك قسمت 

از اختياري كه در افعال خويش از آن برخوردار بوده، واداشته است؛ در اين صورت مي تـوان گفـت كـه ايـن     

هستند، ضرورتي كـه معـارض خـود شـيفتگي     » ضرورت«اي اجتماعي، مظهر نخستين آشنايي بشر با بنيانه

انسان ابتدايي در برابر حتمي بودن مرگ، سر تسليم فرود مي آورد و در اين حال همان رفتاري . انسان است

  .را از خود نشان مي دهد كه در ظاهر، انكار مرگ را مي رساند

كه به تحليل عقايد خويش ادامه دهيم، مي توانستيم از خود بپرسـيم كـه چـه    اگر ما را ياراي آن بود 

عناصري از تار و پود رواني خود ما، در هيأت موجودات برون افكنده، يعني ارواح و اشباح، چهره نمـايي مـي   

ر دوره عليرغم فاصله زماني كه تصور اوليـه روح را از تصـور آن د  . كنند و در وجود آنها باز شناخته مي شوند

جدا مي سازد، ايندو از نظر خصوصـيات اصـلي بـه     –كه متضمن اعتقاد به غير مادي بودن روح است  –بعد 

نزديكي دو تصور مذكور، به لحاظ آنسـتكه در  . يكديگر نزديكند و اين واقعيتي است كه انكارش آسان نيست

شـود كـه هـر دو جـزء در      تلقي مي] روح و جسم[تصور بدوي، يك شخص يا يك شيئي، مركب از دو جزء 

هربـرت  «ايـن امـر كـه بـر طبـق اصـطالح       . صفات و تبدالتي كه معروف همگان است، سهمي مساوي دارند

» روح«و » جسـم «آنرا ثنويت ابتدايي مي ناميم، با ثنويتي كه با آن آشنا هستيم يعني دوگـانگي   1،»اسپنسر

في المثل آنجا كه سـخن از  : ورات باز مي يابيميكسان است؛ ثنويتي كه اصطالحات زوال ناپذير آن را در محا

او از خود بيخود شده  –او اختيار خود را ندارد «مردي ناتوان و يا خشمگين به ميان مي آيد و گفته مي شود 

  2».است

 
  ).Principles de Sociologie(» اصول جامعه شناسي«جلد اول از  در -1

2- Spencer: I.C., p. 179. 
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مـي رانـيم، نمـي     –به دنياي واقعيت خـارجي   –آنچه را كه ما همگي به مانند انسان بدوي، به بيرون 

وقوف خودمان بر اين معني باشد كه در كنار حـالتي كـه در آن يـك شـيئي بوسـيله       تواند چيز ديگري جز

شيئي، يك حالت ديگر نيز هست كـه در آن،  » حضور«حواس و وجدان درك مي شود، يعني در جوار حالت 

به عبارت . وجود دارد كه البته مي تواند دوباره به حالت حضور بازگردد» اختفاء«همان شيئي، فقط به حالت 

وقوف خود را بر وجـود يـك    –يا اگر بخواهيم كلي تر بگوييم  –ديگر، ما آگاهي خود را از احساس و خاطره 

يـك  » روح«مي تـوان گفـت كـه     1.سلسله نفسانيات ناخودآگاه در كنار جريانات آگاهانه، به بيرون مي رانيم

ي داراسـت و بوسـيله   شخص يا يك شيئي، در آخرين تحليل عبارت از خاصيتي است كه آن شخص يا شـيئ 

آن، وقتي كه ديگر شخص يا شيئي مذكور با حواس مستقيماً درك نمي شود، مي توان آنها را موضـوع يـك   

به عبارت ديگر، روح يك فرد يا يك شيئي، خاصيتي است كه اجازه مي دهـد،  [خاطره يا يك تصور قرار داد 

البته نمي تـوان انتظـار داشـت كـه همـان      ]. بعد از زوال شخص يا شيئي، آنها را از طريق تصور، درك كنيم

تفاوت روشني را كه دانش امروزي ما، بين فعاليتهاي ضمير آگاه و ضمير ناخودآگاه قائل مي شود، در تصـور  

روح آني ميستي، غالباً خصوصيات ضـمير آگـاه و ناآگـاه را يكجـا در     . نيز باز بيابيم» روح«اوليه يا امروزي از 

ئـم  اك و جابجا شدن سريع اين روح توانايي آن بر ترك يك بدن و حلول موقت يـا د استعداد تحر: خود دارد

در بدني ديگر، مشخصاتي است كه در عين حال، خصوصيات ضمير آگاه را بخاطر مي آورد؛ ولي نحوه پنهان 

يير شدن اين روح، در وراي تجليات شخصيت، انسان را متوجه ضمير ناآگاه مي سازد؛ حتي امروزه نيز ما، تغ

ناپذيري و ثبات را نه به جريانات آگاهانه، بلكه به امور ناخودآگاه نسبت مـي دهـيم و آنهـا را قالـب حقيقـي      

  .فعاليتهاي نفساني تلقي مي كنيم

يك اسلوب ادراك و نخستين نظريه جامع دربـاره جهـان اسـت و اكنـون     » آني ميسم«قبالً گفتيم كه 

آنچه هر روزه بر ما مـي گـذرد،   . لحاظ دريافت روانكاوي بدست آوريمبرآنيم تا استنتاجهايي از اين طريقه به 

ما به هنگام شب خواب مي بينيم : چنان است كه خصوصيات اصلي آني ميسم را هر لحظه بخاطر ما مي آورد

يا بي آنكه اصل و منشـأش پنهـان بمانـد، مـي     رو. ز، خوابهايمان را تعبير كنيمو آموخته ايم كه به هنگام رو

مغشوش و نامربوط جلوه كند؛ ولي در عين حال مي تواند نظم و ترتيب تأثرات زندگي را دنبال كنـد و  تواند 

با برقرار كردن يك ارتباط منطقي بين قسمتهاي مختلف محتواي خود، يك واقعه را از واقعه اي ديگر، پديد 

ه كامل نيسـت و اينجـا و آنجـا    آورد؛ رويا كم و بيش در اين امر موفق مي شود ولي اين توفيق تقريباً هيچگا

با پرداختن به تعبير و تفسير يـك رويـا، در مـي    . در آن ديده مي شود –يك امر نامربوط  –يك گسيختگي 

يابيم كه ترتيب غير ثابت و نامنظم اجزا مشكل آن، مطلقاً اهميتي ندارد و براي فهم رويا هيچ مـانعي ايجـاد   

 
  :رجوع شود به يادداشت من زير عنوان -1

A note on the Unconscious in psychoanalysis (Proceedings of the society for Psychical 

Research), Part XLVI, Vol. XXVI, London, 1912). 



 توتم و تابو    90

يي است كه خود از آنها تركيب مي يابد و نه واقعيات، و اين انگـاره  عنصر اساسي در رويا، انگاره ها. نمي كند

ها هميشه داراي يك جهت و هماهنگ با يكديگر و تابع يك نوع نظم و ترتيب هستند؛ ولـي نظـم و ترتيـب    

روابـط بـين انگـاره اي رويـا     . آنها با آنچه حافظه ما، در محتواي ظاهري رويا باز مي يابد كامالً متفاوت است

ن است مشوش شود و يا كامالً از بين برود و يا حتي جاي خود را به روابط جديدي بين عناصر موجـود  ممك

تقريباً هميشه، عناصر رويا درهم فشرده و متراكم مي شود و ترتيب تجلي آنهـا، از نظـم   . در رويا واگذار كند

يفيت به اختصار  يادآور مي در بيان اين ك. جديدي پيروي مي كند كه كم و بيش مستقل از نظم سابق است

شويم مصالحي كه بوسيله انگاره هاي رويا انجام مي گيرد مورد استفاده واقع شد، پرداخت جديدي پيدا مـي  

جديـد  » معنـي «مي ناميم و هدف از آن، بوضوح عبارت از بخشيدن يك  1»پرداخت ثانوي«كنند كه ما آنرا 

به هنگام خواب ديدن انجـام گرفتـه ناهماهنـگ و نـامفهوم     است به آن چيزي كه در اثر فعل و انفعاالتي كه 

نتيجه مي شود، ديگر مفهوم حقيقي انگـاره هـاي   » پرداخت ثانوي«جديد كه از » معني«اين . جلوه مي كند

  .رويا را نمي رساند

كه محصول فعل و انفعاالتي است كه به هنگام خواب ديدن انجام گرفته است، يـك  » پرداخت ثانوي«

يـك بنيـان   . ر مناسب از نحوه تشكل يك اسلوب و نيز جوهر و مقتضيات آن را بدسـت مـي دهـد   مثال بسيا

ادراكي مالزم وجود ماست؛ اين دستگه ايجاب مي كند كه تمام مواد و مصالحي كه به درك و حس مـا مـي   

واقعـي  آيند؛ داراي حداقلي از وحدت و هماهنگ و وضوح باشند و به هنگامي كه به داليلـي از درك روابـط   

ما بعضي از اسلوبهاي ادراكي را مي شناسـيم  . عاجز مي ماند، پروايي ندارد كه روابط مذكور را نادرست بنامد

در . اوهام ناشي از وسواس و برخي از اشـكال جنـون را نيـز مشـخص مـي سـازد       ،كه نه تنها رويا بلكه ترس

رض، اسـتيال دارد؛ ولـي در مـورد شـكلهاي     ، اين اسلوب بر تمامي جلوه هاي م»پارانويا«مبتاليان به بيماري 

درك اين مطلب بـراي مـا آسـان اسـت كـه در      . ديگر اختالالت رواني نيز، نبايد وجود آنرا از نظر دور بداريم

جميع موارد مذكور، يك گروه بندي جديد از مصالح رواني صورت مي گيرد، اين گروه بندي اگرچه قابل فهم 

آنچه در ايـن حالـت   . ه آن بنگريم، اغلب متضمن نقض مفهوم حقيقي استاست، ولي اگر از نظرگاه اسلوب ب

به بهترين وجه، اسلوب را مشخص مي سازد اينستكه هر يك از اين عناصر را مي توان دست كم بدو انگيـزه  

و (نسبت داد كه يكي از آنها توسط همان اصولي كه مبناي اسلوب را تشكيل مـي دهنـد، ايجـاد مـي شـود      

كـه   –؛ در حاليكـه ديگـري   )تواند در برخي موارد، تمام خصوصيت جنون را در برداشـته باشـد  بالنتيجه مي 

  .بايد به عنوان يگانه انگيزه مؤثر و واقعي تلقي شود –پنهان است 

به اختصـار   2در فصل راجع به تابو: اكنون براي روشن كردن موضوع، مثالي از اختالل رواني مي آوريم

» مائوري«سخن از بيماري به ميان آورم كه پرهيزهاي وسواسي او، شباهت بسيار چشم گيري با تابوي قبيله 

 
1- elaboration secondaire. 

 ).31(صفحه  -2
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معهذا در ترس آشكار و مستمر زن، مطلقاً از توجه . بيماري رواني اين زن به ضد شوهرش متوجه بود. داشت

ه خاطر و دلواپسي هاي ضمير آگاه زن، محلي انديشه اش به شوهر، اثري ديده نمي شده و مشاراليه در دغدغ

يكروز صداي شوهر را كه به . بيمار از يگانه چيزي كه وحشت داشت، شنيدن سخني درباره مرگ بود: نداشت

زن . يك نفر دستور مي داده است تيغهاي صورت تراشي اش را براي تيز كردن به دكـاني ببـرد، مـي شـنود    

دن محل آن دكان شخصاً به راه مي افتـد؛ در بازگشـت از ايـن سـفر     تحت تأثير يك نگراني عجيب، براي دي

اكتشافي به شوهر اخطار مي كند كه براي هميشه آن تيغ ها را دور بيفكند؛ زيرا مشـاراليها در كنـار همـان    

دكان كه مي بايست تيغها را در آنجا تيز مي كردند، فروشگاهي را ديده بود كه در آن تابوت و اجناس مربوط 

به اين ترتيب نيت و آرزوي او، بين تيغهاي صورت تراشي و انديشه مرگ، يك . زا و غيره فروخته مي شدبه ع

مـي تـوان يقـين داشـت كـه بيمـار اگـر آن        . اينست انگيزه اسلوبي نهـي . رابطه ناگسستني بوجود آورده بود

انـه بـاز مـي گشـت،     فروشگاه شوم را در همسايگي دكان كشف نمي كرد، باز هم با همان حالت روحي به خ

براي اين امر كافي بود كه در راه به يك كالسكه نعش كشي، يك شخص عزادار يا فرد حامل تاج گـل بـراي   

شبكه شرايط آنچنان وسيع بوده كه كمترين مناسبت براي به دام افتادن شكار كفايت مي : مزار، برخورد كند

ه پيش آيد، فقط منوط و مربوط به خـود بيمـار   دست آويز قرار دادن مناسبتهايي كه مي توانست. كرده است

ما بي آنكه احتمال به خطا در ميان باشد، مي توانيم بگوييم كه در اوضاع و احوالي غير از حالـت  . بوده است

علـت  » .روز خوشـي بـود  «: بيماري، زن از اين مناسبتها چشم مي پوشيد و در آن حال بي شـك مـي گفـت   

اين نهي، يك آرايـش دفـاعي در   : تراشي مي توانيم به آساني حدس بزنيمواقعي نهي را در مورد تيغ صورت 

برابر احساس رضايتي بوده است كه فكر استفاده از تيغهاي تيز شده در او بوجود مي آورده است، يعني فكـر  

  .اينكه شوهرش با استفاده از آنها كامالً محتمل بوده است گلوي خود را ببرد

وانيم اشكال در راه رفتن، لنگيدن و از راه بازماندن، يا ترس از نوشتن را در ما دقيقاً به همين نحو مي ت

مواردي كه اين عاليم بيماري، جانشين يك ميل ناخودآگاه يا جايگزين دفاع در برابر اين ميل شده انـد؛ بـه   

خاطرات مـؤثر  هرچه در بيمار از اميال و هوسهاي ناخود آگاه يا . اصل و منشأ خود بازگردانيم و تشريح كنيم

زنـد و بـا   ب وجود دارد، از اين گريزگاه استفاده مي كند تا خود را به عنوان جلوه هايي از عاليم بيمـاري، جـا  

بنابراين كاري . قرار گيرد» لنگيدن«درآمدن بصورت روابط ظاهراً منطقي، در كنار ساير عناصر در چهارچوب 

و چگـونگي  » تـرس از نوشـتن  «المثـل اجـزاء بيمـاري    بيهوده و امري نامعقول خواهد بود اگر بخواهيم فـي  

پيوستگي و استواري روابط، فقط به ظاهر است؛ يك بررسي : عالئمش را از روي عنصر اساسي آن، بازشناسيم

حد اعالي بي نظمي و ناجورترين عـوارض را   –به مانند ظاهر رويا  –روشن بينانه تر مي تواند در اين روابط 

رسي، انگيزه هاي واقعي خود را از داليل پنهاني دارند، داليلي كه هيچ ارتبـاطي بـا   اجزاء چنين ت. كشف كند

ندارد، و به عالوه به همين سبب است كه جلوه هاي اين ترس در افـراد مختلـف، بطـور عميـق و     » لنگيدن«

  .اساسي با يكديگر تفاوت دارند
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برحسـب  : بـازگرديم » آني ميسـم «حال به اسلوبي كه در اين مقام، مورد توجه خاص ماست، يعني به 

آنچه درباره ساير اساليب روانشناسي مي دانيم، مي توان نتيجه گرفت كه آداب و قيود انسانهاي بدوي تنها از 

سرچشمه نگرفته اند و حتي الزم نيست كه خرافات، انگيزه حقيقـي باشـد بدانسـان كـه مـا را از      » خرافات«

وره رواج اسلوب آني ميستي، به نحو اجتناب ناپذير با هـر يـك از   در د. جستجوي علل پنهاني بي نياز گرداند

بـه ماننـد   » خرافـه «. مـي نـاميم  » خرافاتي«احكام و افعال، توجيهي مبتني بر اسلوب همراه است كه ما آنرا 

بـا  . يكي از بناهاي موقت است كه در مقابل بررسي روانكاوي فرو مي ريزنـد » شيطان«و » رويا«، »اضطراب«

به پشت اين بناها كه همچون حجابي بين واقعيات و معرفت قرار دارنـد، در مـي يـابيم كـه هنـوز      نگريستن 

  .تسارزش واقعي نفسانيات و فرهنگ انسانهاي بدوي شناخته نشده ا

اگر سركوبي اميال را مالك براي تشخيص سطح فرهنگ قرار دهيم، ناگزير بايد بپذيريم كـه حتـي در   

ها و ترقياتي وجود داشته است كه به ناحق و به علت آنكه به اصطالح ناشـي از  نيز پيشرفت) آني ميسم(دوره 

وقتي ما مي شنويم كه جنگجويان يك قبيله بدوي، قبـل از  . خرافات بوده است، با تحقير به آن نگريسته اند

د مي بي درنگ اين فكر در ما بوجو 1پرداختن به جنگ، عفاف و پاكي را به جدي ترين وجه رعايت مي كنند؛

آيد كه اگر آنها ناپاكي ها را از خود دور مي سازند، براي اينستكه از تأثير سحر دشمنان بر خود بكاهند و بـه  

ولي در اين ميان، موضوع واپس زدن بعضي . اين ترتيب، پرهيز آنها فقط از داليل خرافي سرچشمه مي گيرد

د اگر بپذيريم كه جنگجوي بدوي بخاطر رعايـت  اميال نيز وجود دارد، و بهتر قادر به درك مسئله خواهيم بو

اعتدال است كه تمام آن قيود را بر خود هموار مي كند؛ زيرا مي داند كه بزودي و به كاملترين صورت، قـادر  

به ارضاي اميال خصمانه و خونخوارانه خويش خواهد بود؛ اميالي كه بـر آوردن آنهـا در مواقـع عـادي، بـر او      

ن، موارد متعدد خودداري از روابط جنسي وجود دارد كه هنگام اشتغال بكارهـايي  به همين سا. ممنوع است

اين منعها را بر مبناي مناسبات ساحرانه توضـيح   2.كه با نوعي مسئوليت توأم است، برخود تحميل مي كنند

بوسـيله  موضوع عبارت از صرفه جويي در مصـرف قـوا   : داده اند، ولي انگيزه اصلي آنها نيز كامالً روشن است

چشم پوشي از ارضاي بعض اميال است، و اگر بخواهيم به هر قيمت كه باشد براي منع، داليل ساحرانه قائل 

وقتي مردان يك قبيله وحشي براي رفـتن بـه شـكار،    . شويم، منشأ بهداشتي آنرا نيز نبايد از نظر دور بداريم

بر زنان آنها كـه در خانـه مـي ماننـد، در      صيد ماهي، جنگ، يا چيدن گياهان پر ارزش، فراخوانده مي شوند؛

طول مدت اردوكشي، قيود متعدد و شديدي تحميل مي شود كه به عقيده بدويان، از راه دور بر نتيجـه كـار   

ولي بصيرت چنداني نمي خواهد دريافتن اين نكته كه تأثير از راه دور، جز . گروه تأثير مفيدي خواهد داشت

از نظرند، چيز ديگري نيست و در پس تمام اين ظواهر، يك اصل  يبكه غا انديشه بازگشت و غم دوري آنان

مهم روانشناسي پنهان است يعني اين فكر كه مردها فقط در صورتي مي توانند سـخت بكوشـند و دل بكـار    

 
1- Frazer: Taboo and the perils of the soul. P. 158. 

2- Frazer: I. C., P. 200. 
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گـاه بـي   . دهند كه از رفتار زنان خود كه بي سرپرست در خانه مانده اند، كامالً اطمينان خاطر داشته باشـند 

داليل روانشناسي به اين اظهار عقيده برخورد مي كنيم كه بي وفايي زن مي تواند كار پر مسئوليت مرد  ذكر

  .غايب را به باد دهد

احكام تابويي بيشماري كه زنان به هنگام عادت ماهانه بايد به آن گردن گذارند، به علت ترس خرافـي  

لي نادرست خواهد بود اگـر مقاصـد بهداشـتي و    از خون است و بايد اذعان كرد كه علت واقعي همين است و

جمال دوستي را كه بوسيله همان ترس برآورده مي شود از نظر دور بداريم؛ مقاصدي كـه در جميـع مـوارد    

  .ناگزير در پس ظاهر سحر پنهان مي شود

د كامالً توجه داريم كه با دست زدن به كوششهايي از اين نوع براي توضيح مطلب، ما را سرزنش خواهن

كرد كه به انسانهاي ابتدايي از نظر روحي، ظرافت و حساسيتي نسبت داده ايم كه از حـدود احتمـال خـارج    

با اين همه فكر مي كنم اگر به راه ديگري برويم، در تشخيص حاالت نفساني اقوامي كه در مرحله آني . است

االت نفساني كودك بـه آن دچـار   ميستي متوقف مانده اند، به همان ناكاميهايي خواهيم رسيد كه در فهم ح

حاالتي كه ما بزرگساالن، ديگر آنرا درك نمي كنيم و به همين دليل غنا و ظرافت آنـرا در نمـي    –شده ايم 

  .يابيم

در زير، باز هم به يك دسته ديگر از احكام تابويي كه تاكنون درباره آن توضيحي داده نشده، اشاره مي 

شم گير، تفسير مبتني بر روانكاوي را تأييد چكنم كه اين احكام به نحوي كنم و اينكار را هم بخاطر آن مي 

در ميان بسياري از اقوام بدوي، در برخي اوضاع و احوال، نگهداشتن سالحهاي برنده و ادوات نوك : مي كنند

رد را يك عقيده خرافي آلمانيها را نقل مي كند كه به موجب آن نبايد كا» فريزر« 1.تيز در خانه ممنوع است

به نحوي قرار دهند يا بدست بگيرند كه طرف تيز آن بسوي باال باشد؛ زيرا در اثر اينكار، ممكن است خدايان 

را نديده گرفت؟ يعني » اعمال دال بر مرض«چگونه مي توان در اين تابو، اشاره به . يا فرشتگان مجروح شوند

  .اميال ناخودآگاه ممكن است در انسان ايجاد شود اعمالي كه وسوسه ارتكاب آن با سالح برنده، به علت تأثير
 

 
1- Frazer: I. c., p. 237. 
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روانكاوي از نهاني ترين و عميق ترين جبر حاكم بر اعمال و بنيانهاي نفسـاني، پـرده برافكنـده اسـت،     

وقتـي  : بيمي نيست اگر بر سر آن باشد كه پديده پيچيده اي مانند مذهب را تنهـا بـه يـك منشـأ برگردانـد     

و براي اين بنيادها، فقـط يـك    درا يك جانبه نشان دهروانكاوي به حكم تكليف يا ضرورت، ناچار است خود 

منشأ را برجسته گرداند؛ اين بدان معنا نيست كه منشأ مذكور را منحصر بفرد بداند و يا در ميان ساير علـل،  

تنها، تركيبي از نتايج حاصل از رشته هاي گوناگون پژوهشها، مي تواند نشان . آنرا در مقام نخستين قرار دهد

تكوين مذاهب، اهميت نسبي طريقه اي كه در زير به تشريحش مي كوشيم، تا چه انـدازه اسـت؛    دهد كه در

  .ولي چنين تحقيقي، هم از موضوع و هدف روانكاوي و هم از حدود وسايلي كه در اختيار دارد خارج است

  

  

 -1-  
قه اي است ت داديم و دانستيم كه توتميسم طريسدر نخستين بخش اين كتاب، مفهوم توتميسم را بد

در ميان برخي از اقوام بدوي استراليا و آمريكا و افريقا، جـاي مـذهب را دارد و مبـاني سـازمان اجتمـاعي را      

اسكاتلندي توجه عموم را به پديده توتميسم كـه   1»مك لنان« 1869مي دانيم كه از سال . تشكيل مي دهد

ر ضـمن ايـن عقيـده را اظهـار داشـت كـه       تا آن زمان جزو عجايب و نوادر بشمار مي آمد، جلب كـرد؛ وي د 

بسياري از آداب و عادات متـداول در جوامـع مختلـف باسـتاني و امـروزي را بايـد، بازمانـده هـايي از دوران         

من به عنوان يكـي  . از آنزمان به اينسو، علم كامالً اهميت توتميسم را تأييد كرده است. توتميسم بشمار آورد

در يكـي از عبـارات كتـاب خـود بنـام      » وونـت «ه ابراز شده، عقيده اي را كه از آخرين نظراتي كه در اين بار

  :بيان كرده است در زير نقل مي كنم 2»1912 –اركان روانشناسي اقوام «

آنكه زياد بيم دور افتـادن از حقيقـت در ميـان     بي با توجه به جميع اين واقعيات و«

ك مرحله مقدماتي بـراي تكامـل   باشد، مي توان معتقد شد كه فرهنگ توتمي در همه جا ي

  ».بعدي و يك دوره واسط بين عصر بشر اوليه و عهد قهرمانان و خدايان بوده است

 
1- Mac Lennan. 

2- Wundt: «Elements de la psychologie des peoples», 1912, P. 139. 
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به داليلـي كـه   . نظرگاه ما حكم مي كند كه از نزديك، خصوصيت توتميسم را مورد بررسي قرار دهيم

بصـورت مجموعـه اي از    1900را كه بسال » رناك«بعداً خواهد آمد، در اين مقام من توجيح مي دهم طرح 

  1:ماده تنظيم كرده است و نوعي شرعيات مذهب توتمي است در زير نقل كنم 12احكام توتمي در 

آدميان، آحاد حيوانات از اين نـوع را پـرورش   . كشن و يا خوردن برخي از جانوران ممنوع است -1

  .ار مي كننديممي دهند و آنها را مراقبت و ت

اق بميرد، سوگواري مي كنند و آنرا با همان احترامـاتي كـه در مـورد    فات براي حيواني كه بطور -2

  .يك عضو قبيله رعايت مي شود بخاك مي سپارند

  .در بعضي موارد، حرمت خوردن حيوان، فقط شامل قسمتي از بدن آن مي شود -3

وقتي ضرورت، كشتن حيواني را كه قتلش حرام است ايجـاب كنـد، از آن حيـوان پـوزش مـي       -4

لبند و با آن تدابير و تشريفات مي كوشند عواقب نقض حرمت تابو، يعني عوارض ارتكاب قتـل را  ط

  .تخفيف بخشند

  .وقتي حيواني را بر طبق آيين، قربان مي كنند، رسماً براي آن سوگواري برپا مي دارند -5

ن مـي  در بعضي مواقع رسمي، در جريان تشريفات مذهبي، پوست برخـي از حيوانـات را بـر تـ     -6

در ميان اقوامي كه هنوز در نظام توتمي بسر مي برند، براي اين مقصود، پوست توتم را بكـار  . كنند

  .مي برند

  .قبايل و افراد، نام حيوانات توتم را بر خود مي گذارند -7

بسياري از قبايل، تصاوير حيوانات را به عنـوان عاليـم مشـخص خـود بكـار مـي برنـد و بـا آن          -8

را مي آرايند؛ مردها بر روي بدن خود، تصاوير حيوانات را مـي كشـند و بوسـيله    سالحهاي خويش 

  .خالكوبي آنرا بصورت نقش ثابتي در مي آورند

در صورتي كه توتم يك حيوان خطرناك و مخوف باشد، عقيده بر اينستكه به اعضاي طايفه اي  -9

  .كه نام آنرا برخورد دارد، گزندي نمي رساند

  .اعضاي طايفه حمايت و دفاع مي كند حيوان توتم از -10

  .حيوان توتم و پيروان خود، از آينده خبر مي دهد و راهنماي آنهاست -11

ي پيوند خويشي دارند و از اعضاي يك قبيله توتمي، در اغلب موارد معتقدند كه با حيوان توتم -12

  .نديك نسب

 
نويسنده آنرا در كتاب چهـار جلـدي خـود     كه همين 1900اكتوبر شماره ) Revue Scientifique: (مجله علمي از -1

  :مجدداً آورده است
S. Reinach: Cultes, Mythes et Religion, 1900, t.I, P. 17. )و صفحات بعد(  
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جميـع  » رنـاك «يد توجـه كنـيم كـه    اين شرعيات كيش توتمي را دريابيم، با براي آنكه ارزش حقيقي

اي را كه براي تشخيص وجود طريقه توتمي در يك دوره معين، مالك قرار  عاليم و كليه پديده هاي بازمانده

در مورد اين مسئله، از اينجا آشكار مـي شـود   » رناك«روش خاص . مي دهند؛ در طرح خود وارد كرده است

در سطور بعد خواهيم ديد كـه از  . ت غفلت سپرده استسكه وي تا حدودي خصوصيات اصلي توتميسم را بد

  .دو قاعده اساسي شرعيات توتمي، يكي را مطلقاً از قلم انداخته و ديگري را كم اهميت گرفته است

براي آنكه درك صحيحي از خصوصيات توتميسم بدست آوريم، به يك مصنف ديگر مراجعه مي كنيم 

تصاص داده اسـت؛ ايـن كتـاب در كنـار يـك مجموعـه كامـل از        كه كتابي در چهار مجلد به اين موضوع اخ

ما هرگز . مشهودات، حاوي بحثي بسيار عميق درباره مسائلي است كه بر مبناي آن مشهودات مطرح مي شود

مديونيم، فراموش نخواهيم كرد،  1»توتميسم و ازدواج با غير اقارب«مؤلف كتاب » فريزر«آنچه را كه به آقاي 

  2.روانكاوي، ما را به نتايجي رسانده است كه با نتيجه گيريهاي ايشان فرق دارد با آنكه تحقيقات

بـه چـاپ رسـيده    » ادينبـورو «در  1887در  3»توتمسـم «در اولين نوشته خود كه زير عنوان » فريزر«

توتميسـم و ازدواج بـا غيـر    «است، درباره توتم مطلبي آورده كه بعداً در جلد اول از اثر بزرگ خـويش بنـام   

 
1- Frazer: Totemism and Exogamy. 

شايد مفيد باشد از مشكالتي كه در ضمن كوشش براي حصول يقين در اين قلمرو پيش مي آيد و بايد بـا آن مقابلـه    -2
را آگاه سازيم، مشكل نخستين اينكه كساني كه مشهودات را ضبط و جمع آوري مي كنند، همان افرادي  شود، قبالً خوانندگان

افراد گروه اول، سياحان و مبلغـان مـذهبي هسـتند؛ در حاليكـه     . را مورد بحث و بررسي قرار مي دهند نيستند كه آن گزارشها
تفاهم با انسانها بدوي كار آسـاني  . م نديده انده چشگروه دوم شامل دانشمنداني است كه شايد هرگز موضوع تحقيقات خود را ب

 Piggin«د به مترجمان متوسل شوند يا زبان انگليسـي كمكـي يعنـي    ناظران، همه با زبان آنها آشنايي ندارند و ناچارن. نيست

English «انسانهاي بدوي، وقتي موضوع مربوط به امور بسيار خصوصي رسومشان باشد ميـل و رغبتـي بـه دادن    . را بكار ببرند
عتماد نمي كنند و به داليـل  اطالعات از خود نشان نمي دهند و به خارجيان جز آنها كه مدتي مديد در ميانشان بسر برده اند، ا

  : زير عنوان» فريزر«براي اين موضوع رجوع شود به مقاله . (مختلف، اغلب اطالعات نادرست و غلط به ما مي دهند
«The Beginnings of Religion and Totemism among the Australian aborigines – 

Fortnightly Review, 1905» 
به عالوه نبايد فراموش كرد كه اقـوام بـدوي نـه تنهـا     . »Totemism and Exogamy, I, P. 150«: و نيز به كتاب او

نورس و جوان نيستند، بلكه از لحاظ قدمت همپاي متمدن ترين ملل هستند و نبايد انتظار داشت كه افكار و بنبادهاي ابتـدايي  
س، مسلم است كه در ميان بدويان، از جميـع  ك؛ برعدست نخورده و بي كمترين تغيير تا روزگار ما بر حال خود مانده باشد: آنها

خيص داد كـه  شجهات تحوالتي عميق روي داده است، به نحوي كه در ميان انديشه ها و معتقدات فعلي آنها، هرگز نمي توان ت
بر سـر   كداميك شكل ثابت گذشته را مي رساند و كداميك تغيير شكلي از گذشته دور است، بحثهاي پايان ناپذير بين مصنفان

اينكه در ميان ويژگيهاي يك فرهنگ بدوي، چه امـوري را بايـد ابتـدايي و چـه چيزهـايي را الحـق تلقـي كـرد از همـين جـا           
مشـكل ديگـر   . است كه براي حلش بايد همچنان تالش شـود  اي دوي، مسئلهببنابراين تشخيص حالت . سرچشمه گرفته است

درك ما از آنها به اندازه دركمان از كودكـان،  . ي توانيم در خود احساس كنيماينستكه حالت روحي و فكري انسان ابتدايي را نم
ناقص و ناچيز است و هميشه در معرض آن هستيم و رفتار و احساسات انسان بدوي را براساس كيفيات نفساني خودمان تعبيـر  

  .و تفسير كنيم
3- Frazer: Totemism, Edinburgh, 1887. 



 97    دوره كودكيبازگشت 

 

يك توتم شيئي ملموسي است كه انسان بدوي نسبت بـه آن  : وي مي نويسد. نيز آنرا نقل كرده است» اقارب

احترامي خرافي نشان مي دهد؛ زيرا معتقد است كه بين شخص او و هر يك از آن نوع اشـيا، پيونـد خاصـي    

و انسان از راههاي گوناگون،  توتم پاسدار انسان است: روابط بين يك انسان و توتم او متقابل است. وجود دارد

پاس و احترام خود را نسبت به توتم نشان مي دهد؛ في المثل وقتي توتم يك حيوان است از كشتن آن و يا 

در اينستكه توتم بـرخالف بـت،   » بت«و » توتم«وجه افتراق . اگر گياه است از چيدن آن خودداري مي كنند

نمونه اي از يك نوع حيوان يا گياه و گاه به ندرت مظهري هيچگاه شيئي منحصر بفردي نيست، بلكه هميشه 

  .از يكدسته اشيا غير ذيروح است و بسيار كم اتفاق مي افتد كه اشيا مصنوع بشر، توتم قرار گيرند

  :دست كم سه نوع توتم مي توان تشخيص داد

  .توتم قبيله كه از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد -1

زن يا مرد  –عني توتم متعلق به تمام افرادي از يك قبيله كه همجنس توتم مخصوص يك جنس ي -2

  .هستند؛ ساير افراد قبيله كه از جنس ديگرند، در اين توتم شريك نيستند –

 دو نـوع اخيـر تـوتم، در   . توتم فردي كه متعلق به يك شخص است و به اعقاب او انتقال مـي يابـد   -3

رد؛ داليلي در دست است كه نشان مي دهد اين دو نوع توتم فقط در مقايسه با توتم قبيله، اهميت ناچيزي دا

  .ادوار بعد بوجود آمده اند و بنيادهاي كم اهميتي هستند

مورد تقديس گروهي از مـردان و زنـان اسـت كـه نـام آنـرا برخـود دارنـد و         ) طايفگي(توتم قبيله اي 

ترك و اعتقاد به توتم مشترك خود، سخت خويشتن را از اعقاب نياي واحدي مي دانند و بوسيله تكاليف مش

  .به يكديگر پيوند دارد

از نظرگاه مذهبي، توتميسم عبارت است از روابط : اجتماعي هم توتميسم طريقه اي است هم مذهبي و

مبتني بر احترام و توجه متقابل بين انسان و توتم او، و از نظرگاه اجتماعي عبارت اسـت از تكـاليف متقابـل    

در طي تحول بعدي توتميسـم، ايـن دو   . ضاي طايفه و تكاليف يك قبيله نسبت به قبيله ديگرموجود بين اع

جنبه به تدريج از يكديگر جدا مي شوند؛ جنبه اجتمـاعي اغلـب بـيش از جنبـه مـذهبي عمـر مـي كنـد، و         

 بالعكس، در مذهب كشوري كه در آن، طريقه اجتماعي مبتني بر توتميسـم از ميـان رفتـه اسـت، آثـاري از     

با وجه به جهل نسبي ما، درباره منشأ توتميسـم؛ نمـي تـوان چگـونگي     . توتميسم همچنان بچشم مي خورد

معهذا كامالً محتمل اسـت  . روابطي را كه در آغاز بين اين دو جنبه وجود داشته است، به دقت تشخيص داد

عبارت ديگر، هرچه ما بيشتر بـه  به . كه بدواً اين دو جنبه به نحو تفكيك ناپذيري به يكديگر پيوند داشته اند

عقب بر مي گرديم، بيشتر به اين نكته بر مي خوريم كه اعضاي يك قبيله، خود را از نوع همان تـوتم تلقـي   

  .مي كنند و رفتارشان نسبت به همنوعان خود، با رفتاري كه نسبت به توتم دارند، كمترين تفاوتي ندارد

عنوان يك طريقه مذهبي، اين اطالع را بدست مي دهد  در توصيف خاص خود از توتميسم به» فريزر«

بطور كلي معتقدند كه از نسل همـان تـوتم   «كه اعضاي يك قبيله، خود را بنام توتم خويش مي نامند و نيز 
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نتيجه چنين اعتقادي اينستكه آنها حيوان توتم را شكار نمي كنند و به قتل نمي رسانند و آنرا نمي » .هستند

محرمات مربوط بـه تـوتم، تنهـا    . تم يك حيوان نباشد، از هر نوع استفاده خودداري مي كنندخورند، و اگر تو

شامل كشتن و خوردن آن نيست؛ گاه لمس آن و حتي نگاه كردن به آن نيز ممنوع است، در بعضي موارد از 

است، خودبخود  زير پا گذاشتن اين حرمت كه حافظ توتم. اسم بردن توتم با نام واقعي آن بايد خودداري كرد

حيوانات از نوع توتم، اغلب توسط طايفه سرپرسـتي   1.كيفري از بيماريهاي سخت و مرگ، به دنبال مي آورد

وقتي يك حيوان توتم را مرده بيابند، برايش سوگواري مي كنند و به  2.مي شوند و آنها را در قيد نگهميدارند

چار باشند حيوان توتم را بكشند، اينكار را با رعايـت  هنگامي كه نا. مانند يك عضو طايفه بخاكش مي سپارند

  .آيين مقرر براي طلب آمرزش و بجا آوردن آداب استغفار انجام مي دهند

جـانور  (در صورتي كـه تـوتم يـك حيـوان خطرنـاك      . قبيله از توتم خود، انتظار عنايت و حمايت دارد

وستان انساني خود گزندي نمي رساند و اگر جز باشد، پندارشان بر اينستكه آن حيوان به د) درنده، مار سمي

معتقد است كـه  » فريزر«. اين پيش آيد، كسي كه بوسيله حيوان مصدوم شده است، از قبيله اخراج مي شود

آداب سوگند در آغاز عبارت از آزمايشهاي قضايي براي اثبات صحت ادعا بوده است و به اين دليل در مواردي 

. اصالت به ميان مي آمده است، به رأي و تصميم توتم متوسل مي شده اندكه مسئله صحت نسب و تشخيص 

ظاهر . مي دهدتوتم به هنگام بيماري، انسانها را همراهي و كمك مي كند و به طايفه هشدار و از آينده خبر 

توتم به سراغ «: مرگ تلقي مي شده استشدن حيوان توتمي در نزديكي يك خانه، اغلب به منزله اعالم خبر

  3».خويشاوند خود بدانجا مي آيد

در بسياري از مواقع رسمي، عضو طايفه سعي مي كند با آراستن ظاهر به شكل توتم و بـر تـن كـردن    

در . پوست حيوان و يا نقش كردن تصوير آن بر بدن خويش و غيره، بستگي خود را با توتم نمايان تـر سـازد  

اين تشبه به توتم، هم به لفظ و با عمل تحقـق مـي    –والدت، تشريفات بلوغ، مراسم تدفين  –مواقع رسمي 

رقصهايي كه در طي آن تمام اعضاي قبيله پوست توتم بر تن مي كننـد و حركـات و اطـوار خـاص آن     . يابد

حيوان را انجام مي دهند، بخاطر بعض هدفهاي ساحرانه و مذهبي ترتيب مي يابد، و سـرانجام مراسـمي نيـز    

  4.ان با تشريفات پر شكوهي به قتل مي رسدوجود دارد كه در طي آن، حيو

جنبه اجتماعي توتميسم مخصوصاً در شدت پاي بندي به رعايت حرمت، و در شمول و وسـعت قيـود   

اعضاي يك طايفه توتمي، يكديگر را خواهر و برادر مي شمردند و مكلفند متقـابالً يكـديگر را   . تجلي مي كند

يفه، بدست بيگانه اي به قتل مي رسـد، تمـامي قبيلـه قاتـل،     وقتي يكي از اعضاي طا. كمك و حمايت كنند

 
 .جوع شودبه فصل مربوط به تابو ر -1
يا خرسها را در شـهر بـرن درچـال حصـار     » كاپيتول«سان كه امروزه نيز گرگهايي را در قفس بركنار پلكان  به همان -2

 .نگهميدارند
  .در برخي خانواده هاي اشرافي» زن سفيد پوش« نظير -3

4- L. c. P. 45. : )به مالحظات راجع به قرباني در صفحات بعد مراجعه شود(  
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و  مسئول عمل جنايتكارانه اوست، و افراد قبيله مجني عليه جمعاً و مشتركاً ديه خون را مطالبـه مـي كننـد   

اين دو نوع روابط، بـه آن معنـايي كـه مـا بـراي آنهـا       . پيوندهاي توتمي از پيوندهاي خانواگي استوارتر است

بق بر يكديگر نيستند، زيرا توتم عموماً در نسل مادري انتقال مي يابد، و محـتمالً ارث از طريـق   قائليم، منط

  .پدري در آغاز مطلقاً وجود نداشته است

از پيوند توتمي يك قيد تابويي نتيجه مي شود كه به موجب آن، اعضاي يك طايفـه تـوتمي نبايـد بـا     

بين مردان و زنان متعلق به يك طايفه، بايد اجتناب شـود؛   ييكديگر ازدواج كنند و بطور كلي از روابط جنس

فصـل اول كتـاب را بـه    ما تمامي . ، منتجه معروف و مرموز توتميسم است»ازدواج با غير اقارب«و اين همان 

تصاص داده ايم، در اينجا فقط يادآور مي شويم كه اين امر معلول ترس از زناي محـارم اسـت   اين موضوع اخ

ار بارزي در ميان بدويان وجود دارد و به عنوان تضميني در برابر زناي محـارم در ازدواجهـاي   كه به نحو بسي

جمعي كامالً قابل فهم است و در آغاز، هدف آن بازداشتن نسل جوان از زناي با محارم بوده است و فقـط در  

دربـاره  » فريـزر «ارش بر اين گز 1.طي تحول بعدي به صورت رادعي در برابر نسلهاي مسن تر نيز در مي آيد

توتميسم كه يكي از نخستين آثاري است كه در اين موضوع نشر يافته است، ما مستخرجاتي چند از مؤلفاني 

چـاپ  ب 1912ر كه د» اني روانشناسي اقوامبم«در كتاب » وونت«. كه بعداً منتشر شده است، اضافه مي كنيم

  2:رسيده است مي نويسد

بنابراين توتم از . ي كه نياي گروه است شناخته مي شودحيوان توتمي، به عنوان حيوان«

يك طرف، يك اسم جمع و نام سالله است و در عين حال بـا ايـن عنـوان داراي يـك معنـي      

معهذا هيچيك از مفاهيم مختلف توتم، دقيقاً محـدود و مشـخص نيسـت؛ در    . اساطيري است

ال فقـط طريقـه سـاده اي بـراي     مواردي برخي از آنها اهميت چنداني ندارند و توتم در آن ح

نامگذاري تقسيمات طايفه است، در حاليكه در موارد ديگر جنبه اجتمـاعي تـوتم و يـا مظهـر     

مفهوم توتم به عنوان مبنا و مقياس بـراي  ... نسب بودنش، در درجه اول اهميت قرار مي گيرد

ر معتقـدات و  ايـن قواعـد كـه د   . تقسيمات ثانوي داخلي و سازمان بندي طايفه بكار مـي رود 

احساسات اعضاي طايفه عميقاً ريشه دوانيده، اين نتيجه را ببار آورده است كه حيوان توتم در 

آغاز نه تنها براي داللت بر گروهي از اعضاي يك قبيله بكار مي رفتـه، بلكـه در اغلـب مـوارد     

پرستش ان، نياكان حيواني موضوع س بدين... نياي يك گروه فرعي معين بشمار مي آمده است

صرفنظر از برخي تشريفات و جشنهاي تشريفاتي، اين پرسـتش مخصوصـاً در   .. قرار گرفته اند

يكنوع رفتار معين نسبت به توتم متجلي مي شود؛ نـه تنهـا يـك حيـوان مشـخص، بلكـه تـا        

جز در بعض . حدودي كليه آحاد يك نوع معين از حيوان، جانوراني مقدس بشمار مي آمده اند

 
 .ول رجوع شودبه فصل ا -1

2- Wundt: Elements de Psychologie des peuples, P. 116. 
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، خوردن گوشت حيوان توتم، ممنوع بوده است و در مقابل اين منـع، مابـازاي   مواقع استثنايي

پر معنايي وجود داشته است و آن اينكه در برخي شرايط، در طي تشريفاتي، گوشـت حيـوان   

  »...توتم خورده مي شده است

مهمترين جنبه اجتماعي اين تقسيم بندي بر اساس توتمي، قواعد اخالقي حاكم بر ... «

اهم آنها، قواعد راجع به روابط . ين گروههاست كه از اين تقسيم بندي نتيجه مي شودروابط ب

به اين ترتيب، تقسيمات قبيله اي مذكور، يك پديده مهم كه نخستين بـار در  . زناشويي است

  ».را موجب مي گردد» ازدواج با غير اقارب«يعني . دوران توتمي ظاهر مي شود

رگونيها و تعديالت بعـدي بخـواهيم تصـوري از    گاردن داگر در حال حاضر، با كنار گذ«

توتم ها در : ماهيت توتميسم بدوي بدست آوريم، مي توانيم مطلب را به نحو زير خالصه كنيم

توتم به ارث فقط در نسـل  . آغاز فقط از جانوران بوده اند و آنها را نياكان قبايل مي دانسته اند

براي انسان بدوي، (يا خوردن آن ممنوع بوده است  كشتن توتم. مادري انتقال مي يافته است

براي وابستگان به توتم، ازدواج با افراد وابسته بـه  ). كشتن حيوان به همان معني خوردن است

  1».همان توتم، ممنوع بوده است

مدون ساخته است، تـابوي  » رناك«به صورتي كه » مجموعه احكام توتميسم«مايه تعجب است كه در 

بچشم نمي خورد، و به جنبه نياي مشترك بودن حيـوان تـوتمي نيـز در    » زدواج با غير اقاربا«اصلي يعني 

  .طرح مذكور فقط به اختصار اشاره شده است

را كه يكي از مصنفاني است كـه ايـن مسـئله را بسـيار روشـن      » رناك«ولي من ترجيح دادم كه طرح 

و  –اختالف آرايي كه در ميان دانشمندان وجود دارد  ساخته اند، در اينجا بياورم تا خواننده را براي توجه به

  .آماده سازم –ما ذيالً خواهيم پرداخت 

   

 
 – The Origin of Totemism(در دومين اثر خود راجـع بـه ايـن موضـوع     » فريزر«فوق با نتايج زير كه  نظرات -1

Fortnightly Review – 1899 (يـك طريقـه   به اين سبب است كه توتميسم بطور كلـي  «: بدست داده قابل مقايسه است
به عنوان يك طريقه مذهبي، توتميسم به معني وحـدت اسـتعاري   . ابتدايي اجتماعي و در عين حال مذهبي شناخته شده است

انسان بدوي است با توتم خودش؛ و به عنوان طريقه اجتماعي، روابط متقابل موجود بين مردان و زنان از يك توتم و روابط بين 
بـه  : از اين جنبه هاي دوگانه توتميسم، دو حكم منجز و مشخص نتيجه مـي شـود  . ر مي گيردگروه هاي توتمي مختلف را در ب

بـر طبـق حكـم دوم، ازدواج و    . بخـورد  -حيـوان يـا نبـات را     -موجب حكم نخستين، انسان نبايد توتم خود را بكشد و يا آنـرا  
 بي را اضافه مي كند كـه درسـت مـا را بـه    سپس مطل» فريزر«). 101صفحه (» .همبستري با زني از توتم مشترك ممنوع است
درباره اينكه آيا دو جنبه مذهبي و اجتماعي مذكور، هميشه با هـم و در كنـار   «: كانون مباحثات مربوط به توتميسم مي كشاند

  ».تاً مستقل از يكديگرند، سؤالي است كه به آن، پاسخهاي مختلفي داده شده استاهم وجود داشته اند يا آنكه ذ
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 -2-  

هرچه به اين نكته بيشتر توجه مي شد كه توتميسم يك مرحله عادي تمام فرهنگها بوده است، احتياج 

ي الواقع همه چيز در توتميسم ف. به شناختن آن و حل معماي منشأ و ماهيت آن نيز بيشتر احساس مي شد

موضوعات اساسي در اين مورد عبارت است از مسائل مربوط به منشأ نسب تـوتمي و انگيـزه   . معما آميز است

و مسائل راجـع بـه روابـط بـين     ) و حرمت زناي محارم كه براي توضيح آن بكار مي رود(ازدواج با غير اقارب 

ما بايد بكوشـيم از  . زمان توتمي و منع زناي محارمسلسله نسب و ازدواج با غير اقارب يعني مناسبات بين سا

توتميسم، دريافتي تاريخي و در عين حال مبتني بر روانشناسي بدست آوريم؛ دريافتي كه ما را بـر اوضـاع و   

احوالي كه در درون آن، اين بنيادهاي عجيب رشد كرده اند و نيز بـر نيازهـاي روانـي انسـان كـه بنيادهـاي       

  .ر مي آيند واقف گرداندمذكور، مظهر آن بشما

بي شك خوانندگان از آگاهي بـر ايـن نكتـه دچـار شـگفتي خواهنـد شـد كـه محققـاني كـه همگـي            

ذيصالحيت بوده اند، از نظرگاههاي مختلف اين مسئله را بررسي كرده انـد و عقايـدي ابـراز داشـته انـد كـه       

كـه آنچـه امـروزه مـي تـوان دربـاره        به اين دليل اسـت . اختالف بين آنها در اغلب موارد قابل مالحظه است

توتميسم و ازدواج با غير اقارب بيان كرد، هنوز قطعيت ندارد و حتي شرحي كه ما از روي يكي از آثار فريزر 

 بدست داديم، خود مبين قضاوت قبلي و دلخواه مؤلف آنست كه با توجه به اينكه مكـرر در  1887منتشر در 

شك در شرايط حاضر نيـز بـراي روگردانـدن از آن، ترديـد بـه دل راه       اين مورد تغيير عقيده داده است، بي

  1.نخواهد داد

ظاهراً مطلبي است بديهي كه اگر كشف ماهيت توتميسم و ازدواج با غير اقارب ممكن مي گشت، گـام  

ولي براي آنكه قضاوت درستي درباره اين وضع . بزرگي در جهت شناخت منشأ اين دو بنياد برداشته مي شد

را هميشه بخاطر داشته باشم و آن اينكه حتي در ميان اقـوام   2»آندريو النگ«ت آوريم، الزم است تذكار بدس

بدوي نيز، اشكال اوليه بنيادهايشان و شرايط تكون آنها از ميان رفته است؛ به نحوي كه ناگزيريم فرضيات را 

براي توضـيح مطلـب توصـيه شـده      در ميان طرقي كه 3.جانشين واقعياتي سازيم كه بر آنها دسترسي نيست

است، برخي، از پيش به نظر روانشناس ناقص مي آيند؛ اين توضيحات، بيش از حـد بـر مبنـاي عقلـي تكيـه      

 
من آنقدر ساده لـوح نيسـتم كـه ادعـا كـنم      «: صوص يكي از اين تغيير عقيده ها، عبارات نغز زير را نوشته استخدر  -1

من مكرر آراء و عقايدم را تغيير داده ام و هرچند بار نيز كـه واقعيـات ايجـاب    . قضاوتهايم درباره اين مسائل پيچيده قطعي است
استين، به مانند حربا براي هماهنگ شدن با تغيير رنگ زميني كه در زير پا دارد، كند آنرا تغيير خواهم داد؛ زيرا يك پژوهنده ر

 ).1910 -» غير اقاربتوتميسم و ازدواج با «مقدمه بر مجلد اول از (» .بايد پيوسته رنگ عوض كند

2- Andrew Lang. 

بررسي تاريخي يـا تجربـي مـا خـراج     با توجه به ماهيت امر، و از آنجا كه دسترسي به منشأ توتميسم از حد امكانات « -3
ما، در «) A. Lang: Secret of the Totem, P. 27(» است، ناگزيريم در مورد اين مسائل به حدس و گمان متوسل شويم

  ).29همان كتاب، صفحه (» هيچ جا يك انسان كامالً ابتدايي يا يك طريقه توتمي كه در حال تكون باشد نمي توانيم پيدا كنيم
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دارند و جنبه عاطفي امور در آنها را تأييد نمي كند، و نيز پاره اي ديگر بر اطالعاتي تكيه دارند كه به داليلي 

بطور كلي رد آراء مختلفي كه عرضه شده است، مشكل . يگري تفسير كرداستوارتر، مي توان آنها را به نحو د

نظير همه موارد ديگر، مصنفان در انتقاد از يكديگر حذاقت بيشتري دارند تا در جنبه مثبت تحقيقات . نيست

كه فقط جزء كـوچكي از   –خود، به اين دليل جاي تعجب نيست كه در جديدترين آثار راجع به اين موضوع 

بيش از پيش اين تمايل به چشم مي خورد كه حل كلي مسائل توتميسـم را غيـر    –راي ما ميسر است آنها ب

  :»گلدن وايزر«براي نمونه مراجعه شود به (ممكن اعالم كنند، 

B. Goldenweiser: Journal of Amer. Folk – Lore, XXIII, 1910. 

ن بخود اجازه مي دهـم كـه ايـن    م). آمده است» Britanica year Bank. 1913«كه موجز آن در 

  :فرضيه هاي متناقض را بي رعايت ترتيب تقدم در اينجا نقل كنم

  

  :منشأ توتميسم -الف

چرا انسانهاي بدوي، به گذاردن نام جانوران : وان به صورت زير طرح كردتشأ توتميسم را مي نمسئله م

  1و گياهان و اشياء بيجان بر خود و قبيله خود متشبث شده اند؟

كه علم، كشف توتميسم و ازدواج با غير اقارب را به او مديون است،  2»مك لنان«انشمند اسكاتلندي د

او مـدتها در ايـن    3»النـگ «به موجـب گزارشـي از   . از اظهار نظر درباره منشأ توتميسم خودداري كرده است

  .انديشه بوده است كه رسم خالكوبي را مبدأ توتميسم بشناسد

  :توتميسم بچاپ رسيده است، به سه دسته زير تقسيم مي كنمشأ نه در باب ممن نظريه هايي را ك

  .نظريه هاي مبتني بر اصالت تسميه -1

  .نظريه هاي مربوط به جامعه شناسي -2

  .ينظريه هاي مربوط به روانشناس -3

  

  :نظريه هاي مبتني بر اصالت تسميه - 1

 
 .در آغاز، فقط نام جانوران را بكار مي برده اند محتمالً -1

2- Mac Lennan: The worship of Animals and Plants, (Fortnightly Review, 1808 – 1870) 

and «Primitive Marriage, 1805», 

  :اين دو اثر مجدداً در
(Studies in ancient History, 1876 – 2nd. Edit. 1886.) 

  .بچاپ رسيده است
3- A. Lang: The Secret of The Totem, 1905, P. 34. 
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رن هفدهم، تاريخ قوم خـود را بـه رشـته تحريـر     ، از اعقاب انكاهاي پرو كه در ق1»گارسيالزو دال وگا«

درآورد، هرچه در خصوص پديده هاي توتمي مي دانست ناشي از احتياج قبايل به متمـايز شـدن از يكـديگر    

به : باز مي يابيم 3»كين«تأليف » نژاد شناسي«همين نظريه را دو قرن بعد در كتاب  2.بوسيله اسامي شناخت

بوده است ) heraldic bages(توتم، عاليم و نشانهاي مخصوص خانوادگي  عقيده اين مصنف، منشأ و مبدأ

  4.كه با بكار بردن آنها، افراد، خانواده ها و قبايل مي خواسته اند خود را از يكديگر متمايز سازند

: به عقيده وي يك توتم عبارت است از. ، همين نظر را ابراز داشته است5در كتاب خود» ماكس موللر«

اسم شيئي كه طايفـه آنـرا مقـدس     -رابعاً. اسم يك نياي طايفه –ثالثاً. اسم طايفه –ثانياً. المت طايفهع –اوالً

  :چنين نوشته است 7»پيكلر« 1899در  6.مي شمارد

انسانها، چه براي افراد و چه در مورد جماعات، به يك نام ثابت احتياج داشـته انـد؛   «

به اين ترتيب توتميسم نه از يك نيـاز مـذهبي    .نامي كه بوسيله نقش و كتابت پايدار بماند

اصل و مبدأ توتميسـم يعنـي نامگـذاري،    . بلكه از احتياج مربوط به زندگي روزمره، زاده شد

عالمت توتم، نقشي از كتابـت اسـت كـه رسـم آن آسـان      . محصول فن كتابت ابتدايي است

ه اند، مفهوم قرابت با آن آنكه انسانهاي بدوي، نام حيوان را بر خود گذارد ولي پس از. است

  8».حيوان را استنتاج كرده اند

به عقيده وي بعض . در بنيان توتميسم، نقش اساسي را از آنِ نامگذاري مي شناسد 9»هربرت اسپنسر«

شته شود، و از اين طريق آنهـا  اافراد، صفاتي از خود بروز داده اند كه سبب شده است نام حيواناتي بر آنها گذ

نسـلهاي بعـدي بـه علـت مـبهم و      . بي بدست آورده اند كه بعداً به اعقابشان منتقل شـده اسـت  اسامي و القا

ان سـ  پيچيده بودن زبانهاي ابتدايي، اين اسامي را نشان نسب خود از آن حيوانات تلقـي كـرده انـد و بـدين    

  .م در اثر يك سوء تفاهم به مذهب نياپرستي مبدل شده استستوتمي

 
  ).مترجم. (از مادر، سرخ پوست و از پدر، استراليايي بوده است) Garcilaso da la vega(گارسيال دال وگا  -1
  )A. Lang: The Secrets of The Totem, P. 34: (به نقل از النگ -2

3- A. Keane: Ethnology. 

 .كتاب فوق -» النگ«ايضاً به نقل از  -4

5- Max Muller: Contribution to the science of Mythology. 

 .»النگ«به نقل از  -6

7- J. Pikler. 

  :1901 -منشأ توتميسم : پيكلر و سملو -8
Pikler und Somlo: Der Ursprung des Totemismus, 1901. 

  .)وصف كرده اند» اليستي تاريخنظريه ماتري«اين مؤلفين به حق و بجا، نحوه توضيح خود را (
9- Herbert Spencer: The Origin of Animal Worship, (Fortnightly Review – 1870), 

«Principles de Sociologie, I, P.P. 169 – 176.» 
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 –منشأ توتميسم را درست به همين نحو  1)ه نام سر جون البك شهرت داردكه بيشتر ب(» لرد آوبري«

وي مي گويد اگر بخـواهيم آيـين پرسـتش    . توضيح مي دهد –ولي بي آنكه بر موضوع سوء تفاهم تكيه كند 

. جانوران را توضيح دهيم، نبايد كثرت مواردي كه انسانها نام خود را از حيوانات مي گيرند، از نظر دور بداريم

آنرا اسم خانوادگي يـا قبيلـه اي    بخود دارد، طبيعتاً» شير«يا » خرس«فرزندان و هواخواهان يك فرد كه نام 

  .خويش قرار مي دهند، و به اين ترتيب، خود آن حيوان مورد احترام يا حتي موضوع پرستش واقع مي شود

راضي وارد آورده است كه بـه  ني استنتاج اسامي توتمي از نامهاي فردي، اعتعبر اين روش، ي» فيزون«

وي با استفاده از اطالعاتي كه راجع به استراليا در دست است، نشان مي دهد كـه   2.نظر غير قابل رد مي آيد

 –اگر جز اين مي بود . توتم هميشه بر يك گروه از آدميان داللت مي كند و هرگز نام يك فرد را نمي رساند

با توجه به قاعده انتقال به ارث در نسل مادري، آن اسم به هيچوجه  –اگر توتم در اصل، نام يك تن مي بود 

از اين گذشته، جميع نظريه هايي كه در باال ذكر كرديم، آشكارا ناتوانند . نمي توانست به فرزندان انتقال يابد

گـذاري در  و اگر اين مطلب را كه چرا قبايل نام جانوران برخود دارند توضيح مي دهند؛ اهميتي را كه اين نام

به عبارت ديگر، نظريه هـاي مـذكور طريقـه تـوتمي را     . نظر بدويان كسب كرده است بي توضيح مي گذارند

آنرا شـرح و   3در كتابهاي خود» النگ«در ميان اين دسته، مهمترين نظريه همان است كه . نمي دهدتوضيح 

عامل معرفت الروحي قابل توجه د، دو سوي در عين حال كه تسميه را جوهر مسئله مي شنا. بسط داده است

بـه  . را به حساب مي آورد و مدعي است كه به اين ترتيب، به نحوي قطعي معماي توتميسم را حل مي كنـد 

عقيده النگ، اين موضوع كه طوايف از چه طريق به فكر افتاده اند بـر خـود نـام حيوانـات بگذارنـد، چنـدان       

در  .اين اسامي فراموش شده است منشأ: امها از كجا آمده انداهميتي ندارد، بي آنكه بتوانند دريابند اين ن

آن حال، طوايف بر آن شده اند اين امر را بر مبناي استنباط، تفسير و تأويل كنند و با توجه به اهميتـي كـه   

انسـانهاي بـدوي،   . آنها براي اسم قائلند، از اينجا قاعدتاً به تمام مفاهيم موجود در طريقه توتمي رسـيده انـد  

اسامي را اموري قـراردادي و بـي اهميـت تلقـي      4درست به مانند وحشيان امروزي و حتي كودكان خودمان،

نمي كنند، بلكه آنها را عاليمي پر معنا و اساسي مي شمارند؛ نام يك نفـر، يكـي از اجـزاء مهـم شـخص او و      

بب شـده باشـد كـه انسـان     همنام بودن با يك حيوان معين، قاعدتاً بايد س. حتي شايد قسمتي از روح اوست

او جـز  . بدوي بوجود رابطه اي مرموز و پر معنا، بين خود و حيواني كه نامش را بـر خـود دارد، معتقـد شـود    

پيوند خوني، چه رابطه ديگري را مي توانست بخاطر راه دهد؟ وقتي به دليل همنامي، وجود چنين رابطه اي 

جمله آنها ازدواج با غير اقارب به عنـوان نتـايج مسـتقيم     مسلم شناخته شد، قاعدتاً جميع احكام توتمي و از

  :تابوي خون بايد از آن حاصل شود

 
1- Lord Avebury (Sir John Lubbock). 

2- Fison: Kamilaroi and Kumai, 1880, P. 165. (A. Lang: the Secret of the Totem). 

3- A. Lang: (Social Origins – 1903) and (The Secret of the Totem, 1903). 

 .رجوع شود -فصل تابو  -به قسمتهاي قبلي  -4



 105    دوره كودكيبازگشت 

 

در پديـد آمـدن عقايـد و آداب تـوتمي و از جملـه،       –و فقط سه عامل  –سه عامل «

وجود يك نام حيـواني از منشـائي مجهـول بـراي     ] 1: [ازدواج با غير اقارب، مؤثر بوده است

اعتقاد بوجود يك رابطه معنوي بين همه دارندگان آن نـام اعـم از   ] 2. [داللت بر يك گروه

  1»].نسب[وجود پيش داوري راجع به خون ] 3. [آدميان و جانوران

در يك قسمت از آن و بر اساس اين فرض كه خاطره مربوط : به اصطالح دو لحني است» النگ«تفسير 

و . ر پي آنست كه منشأ نام توتمي را كشف كندريه، دقسمت ديگر نظ. مي استنتاج شده استبه منشأ نام توت

  .ما خواهيم ديد كه منشأ مذكور از ذات و خميره ديگري است

مي نامم چندان » اصالت تسميه«اين قسمت دوم، در واقع با ساير نظريه هايي كه من آنها را مبتني بر 

داشته كه نامهايي بر خود بگذارند و  در عمل، احتياج به متمايز شدن از يكديگر، قبايل را بر آن: تفاوتي ندارد

  .در درجه اول اسمهايي را گرفته اند كه هر قبيله بر قبيله ديگر مي گذاشته است

. ، صفت مشخص نظريه النگ را تشكيل مي دهد)Naming from without] (تسميه بي وجه[اين 

وجـب شـگفتي باشـد وجـود     در اين موضوع كه اسماء منتخب، از نام حيوانات گرفته شده است، چيزي كه م

» النـگ «عـالوه بـر ايـن    . ندارد، و بي شك بدويان نيز آنرا استهزاء آميز يا مايه خجلت تلقي نمي كـرده انـد  

هاي متعددي را ذكر مي كند كه از دوره هاي تاريخي نزديك به ما انتخاب كرده است؛ در جميع مـوارد،  لمثا

قبول واقع شده اند و صاحبان آنها از روي ميل و رغبت اسامي  نامهايي كه از روي استهزاء بكار رفته اند، مورد

فرض اينكـه منشـأ نـام    . Tories«4«و  Gueux«،2 »Whigs«3«: مذكور را براي خود بكار برده اند از قبيل

ز نظريه النگ را به قسمتي كه قبالً تشريح شد، پيونـد  اتوتمي در طول زمان از يادها رفته است؛ اين قسمت 

  .مي دهد

  :نظريه هاي مربوط به جامعه شناسي - 2

كه با توفيق به جستجوي بازمانده هاي طريقه توتمي در مذهب و آداب ادوار متأخر بر خاسته » رناك«

در يكي از آثار خود بطـور   –ولي از همان آغاز كار، جنبه نياكاني حيوان توتمي را نديده گرفته است  –است 

چيـز ديگـري    5»رشد مفرط غريزه اجتماعي«وي، توتميسم جز يك قطع و بي ترديد مي گويد كه به عقيده 

 
1- Lang: The Secret of the Totem, P. 126. 

2- Gueux  جنگهـاي اسـتقالل بـر    نامي است كه به انقالبيون هلنـد كـه در   » بي سر و پا«و » گدا«، »مفلوك«به معني
  )مترجم. (يپ دوم پادشاه اسپانيا و هلند شوريدند، داده شد و بر آنها ماندفيل

3- whig )مترجم. (اطالق ميشده است) ليبرالها(نامي كه بر طرفداران حقوق عامه و آزاديخواهان انگليس ) چابك سوار(  
4- Troy ) اران انگليسي داده شد و حتي امروز نيز بـراي اشـاره   به محافظه ك 19در قرن لقبي است كه ) غارتگر -راهزن

  )مترجم. (به محافظه كاران آن كشور بكار برده مي شود
5- une «hypertrophie de I' instinct social.» 
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طريقه توتمي  –ور ابتدايي زندگي مذهبي ص«» دوركهايم«و نيز همين عقيده است كه مبناي كتاب  1.نيست

: به نظر دوركهايم، توتم فقط مظهري مرئي از مذهب اجتماعي اين اقوام است. قرار گرفته است 2»در استراليا

  .را كه موضوع اصلي پرستش است در خود مجسم مي سازدتوتم، جامعه 

نظريه اي كه در تكون بنيادهاي توتمي، براي جنبه هاي اجتماعي  –مصنفاني ديگر، به نفع اين نظريه 

بر اين گمان است كـه   3»هاون«به جستجوي داليلي قوي تر برخاسته اند؛ چنانكه  –سهم اساسي قائل است 

وراكش فقط از يك نوع حيوان يا نبات بوده است و حتي شايد بـا آن داد و سـتد   هر قبيله بدوي، در آغاز، خ

مي كرده است؛ به اين معني كه آنرا همچون وسيله مبادله در برابر محصوالت ديگري كه ساير قبايل فـراهم  

ن بنام آن بنابراين طبيعي بوده است كه سرانجام، اين قبيله، از طرف ديگرا. مي آورده اند، بكار مي برده است

در عين حال، قبيله مذكور قاعدتاً بايد بـا  . شناخته شود –كه تأثير مهمي در زندگيش داشته است  –حيوان 

آن حيوان، الفت خاصي به هم رسانده يك نوع عالقه نسبت به آن احساس كرده باشد، عالقه اي كه منحصراً 

  4.ي بوده استبر ابتدايي ترين و فوري ترين احتياجات يعني رفع گرسنگي متك

بر اين نظريه كه در ميان تئوريهاي مربوط به توتميسم از همه منطقي تر اسـت، ايـن اعتـراض را وارد    

آورده اند كه طرز تغذيه مفروض آن، هيچ جا در ميان بدويان ديده نشده و به احتمال هرگـز وجـود نداشـته    

از حالت طبيعي باشند، اين نحوه تغذيه هستند و هر چه در مراتب پايين تري » همه چيزخوار«بدويان : است

به عالوه معلوم نيست كه آن يگانه خوراك، چگونـه توانسـته اسـت    . نيز بيشتر در ميان آنها بچشم مي خورد

سبب بوجود آمدن يك رفتار تقريباً مذهبي نسبت به توتم گردد؟ رفتاري كه صفت مميز آن، اجتناب مطلـق  

  .از دست زدن به غذاي اصلي است

درباره منشأ توتميسم پرداخته است، يك نظريـه  » فريزر«نظريه از نظريه هاي سه گانه اي كه  نخسين

در اينجا فقط به دومين نظريه فريزر . مربوط به روانشناسي است كه در جاي ديگر از آن سخن خواهيم گفت

ي مركزي الهام گرفته خواهيم پرداخت كه وي آنرا از تحقيقات پر ارزش دو دانشمند در مورد بوميان استراليا

مجموعه اي از بنيادها، آداب و رسوم و معتقدات عجيبي را كـه در ميـان يـك    » جيلن«و » اسپنسر« 5.است

به . استنتاج آنها را پذيرفته است» فريزر«وجود دارد، شرح كرده اند و  6»آرونتا«گروه از قبايل معروف به قوم 

 
1- L. C., T. I, p. 41. 

2- Durkheim: «Les forms élémentaires de la vie religieuse. Le système totemique en 

Australie», 1912. 

3- A. C. Haddon. 

4- Address to the Anthropological Section of the British Association, Belfast, 1902. 

(Frazer: I. c., T. IV. P. 50.                             با نقل از فريزر: ) 

5- The native Tribles of Central Australia, by Baldwin Spencer and H. J. Gillen. London, 

1891. 

6- Arunta. 
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يد خصوصياتي از يك حالت بدوي دانست، خصوصياتي كه موجب اين نتيجه گيري، رسوم عجيب مذكور را با

  .مي تواند ما را از مفهوم اصلي و واقعي توتميسم آگاه گرداند

ديده مي شود، به شـرح زيـر   ) ستاكه خود جزئي از قوم آرونت(» آرونتا«ويژگيهايي كه در ميان قبيله 

  :است

د، ولي توتم بجاي آنكه ارثاً منتقل شود، به در قبيله آرونتا، تقسيم به طوايف توتمي كامالً وجود دار -1

  .)نحوه اين وابستگي را در سطور بعد خواهيم ديد(هر يك از افراد وابستگي دارد 

طوايف توتمي، با يكديگر محرم محسوب نمي شوند، موانع نكاح مبتني بر يك تقسيم بندي بسـيار   -2

  .م نداردوسيع تر بر اساس طبقات نكاحي است كه هيچ ارتباطي با توت

تكليف خاص طايفه توتمي، بر پا داشتن تشريفاتي است كه هدف آن تكثير شيئي توتمي مـأكول،   -3

  ).ناميده مي شود 1»اينتي شيوما«اين تشريفات (از طريق تدابيري ذاتاً ساحرانه است 

اطق افراد آرونتا، نظريه عجيبي راجع به زندگي پس از مرگ دارنـد و برآننـد كـه در برخـي از منـ      -4

، ارواح مردگان متعلق به توتم آنها، در انتظار بعث پس از موت بسر مي برند و در بدن زناني كه در كشورشان

هنگامي كه طفلي به دنيا مي آيد، مادر، محلي را كه گمان مي برد در . آن محلها بسر آورند، حلول مي كنند

بـه  . ت كه توتم طفل مشخص مي شـود آنجا كودك را حامله شده است معين مي كند و برحسب تعيين اوس

كه (عالوه آنها معتقدند كه ارواح مردگان و نيز ارواح زنده شدگان پس از مرگ، به تعويذات سنگي مخصوصي 

  .و در آن محلها يافت مي شود، بستگي دارند) نام دارد 2»شورينگا«

ن ترين صورت توتميسـم  ظاهراً دو امر سبب شده است كه فريزر معتقد شود بنيادهاي قبيله آرونتا كه

نخست وجود تعدادي اساطير است كه به حكايت آنها، اجداد آرونتاها هميشه از توتم خود تغذيه كرده : است

اند و جز با زناني از توتم مشترك ازدواج نكرده اند؛ و دوم، اهميت به ظـاهر نـاچيزي اسـت كـه آرونتاهـا در      

بايد گفت افرادي را كه هنـوز در نيافتـه انـد    . ل مي شوندنظريه خود راجع به بارداري، براي عمل جنسي قائ

  .حاملگي نتيجه روابط جنسي است، حقاً مي توان در ميان بدويان امروزي، از همه بدوي تر بشمار آورد

متكي ساخته است، به اين فكر » اينتي شيوما«كه نظريه خود را درباره توتميسم بر تشريفات » فريزر«

م را از ديد كامالً جديدي بررسي كند و آنرا بصورت سازمان و تنظيمات صرفاً اجرايي افتاده است كه توتميس

به نظريه هاون در سطور قبل مراجعـه  (كه هدف آن برآوردن طبيعي ترين حوايج انساني است، در نظر آورد 

جلـوه گـر   » سازمان تعاوني سـاحرانه «طريقه توتميسم در نظر او، صرفاً به صورت يك سبك عالي از  3).شود

 
1- Intichiuma. 

2- Churinga. 

لفافـه اي   -ماوراءطبيعي بچشم نمـي خـورد   در اين ميان، هيچ امر مبهم يا اسرار آميزي وجود ندرد و اثري از لفاف « -3
ليكه مشرب ساده، حسـي و بـي   در حا -كه برخي از مصنفان دوست دارند، نخستين انديشه هاي ساده بشر را در آن به پيچند 

  :از» .پيرايه انسان بدوي با آن هيچ نسبت ندارد

← 
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بدويان به اين ترتيب يك شـركت بـه اصـطالح سـاحرانه توليـد و      ] از نظر فريزر[به عبارت ديگر . شده است

در . هر طايفه توتمي مكلف است يك نوع مـواد خـوراكي را بـه وفـور فـراهم آورد     . مصرف تشكيل مي دهند

غيره اسـت؛ طايفـه مكلـف اسـت      مواردي كه توتم خوردني نيست بلكه از جمله حيوانات درنده، باران، باد و

از آنجا كه طايفه نبايد . توجه خود را به اين نوع پديده ها معطوف دارد تا عوارض زيان بخش آنها را دفع كند

توتم خود را بخورد، يا فقط به ندرت مي تواند چنين كند، به فراهم آوردن اين ماده گرانبها براي ديگران مي 

در پرتو اين دريافت . ه را كه عهده دار هستند براي اين طايفه فراهم مي آورندپردازد و آنها نيز در عوض، آنچ

، به نظر فريزر چنين آمده است كه منع افـراد از خـوردن تـوتم خـويش،     »اينتي شيوما«مبتني بر تشريفات 

م سبب شده است مهمترين جنبه اين بنياد يعني حكم بر اينكه تا حد امكان مراقب شود كه ديگـران از تـوت  

  .خوردني محروم نمانند، از نظرها پنهان بماند

روايت آرونتاها را كه به موجب آن در آغاز، هر طايفه توتمي بي هيچ قيد و منع، از توتم خود » فريزر«

كه در اثر آن، طوايف از خوردن توتم  –تغذيه مي كرده، پذيرفت است؛ ولي در شناخت و درك تحول بعدي 

وي بـراي  . با اشكال مواجه شده است –ا به مصرف سايرين اختصاص داده اند خويش چشم پوشيده اند و آنر

رفع اشكال چنين پنداشته است كه منع خوردن توتم، نه از يك احترام مذهبي بلكه از مشاهده اين امـر كـه   

هيچ حيواني از گوشت همنوع خود تغذيه نمي كند، سرچشـمه گرفتـه اسـت و از همـين مالحظـه، بـدويان       

ته اند كه اگر برخالف رفتار كنند، بر همساني خودشان با توتم، خدشه وارد خواهد آمد و اين امـر  نتيجه گرف

به عبارت ديگر، منع مورد بحث را . براي سلطه اي كه مي خواهند بر آن داشته باشند، زيان بخش خواهد بود

مـي   –ناب از خـوردن آن  از طريق اجت –بوسيله ميل بدويان به مفيد و مساعد گردانيدن حيوان بحال خود 

 1خود از مشكالتي كه اين نحوه توضيح در بردارد، هـيچ غافـل نبـوده اسـت،    » فريزر«ليكن . توان توضيح داد

همچنان كه جرئت نكرده است راجع به اين مطلب كه چگونه رسم ازدواج بين افـراد از يـك قبيلـه تـوتمي،     

  .اي اظهار كند توانسته است به ازدواج با غير اقارب منجر شود، عقيده

گرفته شده است، مبتني بر قبـول اصـل ابتـدايي    » اينتي شيوما«كه از آداب تشريفاتي » فريزر«نظريه 

و  2»دوركهايم«بودن بنيادهاي اقوام آرونتاست؛ حال آنكه قبول اصل مذكور با توجه به اعتراضهايي كه توسط 

آرونتاها در ميان قبايل استراليايي از همه تكامل . بر آن وارد آمده است، غير ممكن به نظر مي رسد 3»النگ«

اساطيري كـه توانسـته انـد بـر     . يافته تر مي نمايد و بيشتر در مرحله انقراض توتميسم هستند تا در آغاز آن

و علت تأثير نيز آن بوده كه بنيادهـاي رايـج امـروزي، آزادي    (افكار فريزر چنين تأثير عميقي به هم رسانند؛ 

                                                                                                                                                                                     

(Totemism and Exogamy, I, P. 117.) 

1- L. C., P. 120. 

2- «L' Année sociologique», tomes I, V, VIII, etc. 

  .رجوع شود) 1901چاپ  -جلد پنجم (و مخصوصاً به فصل راجع به توتميسم 
3- «Social Origins» and «The Secret of the Totem». 

← 
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بايد بيشتر همچون اسطوره طاليي ) جواز عقد ازدواج در داخل طايفه توتمي را مقرر مي دارندخوردن توتم و 

  .بشمار آيند و به منزله جلوه هايي از اميال متعلق به گذشته تلقي شوند

  :نظريه هاي مربوط به روانشناسي -3

» جيلن«و » سپنسرا«قبل از آشنا شدن با مالحظات » فريزر«نخستين نظريه مربوط به روانشناسي كه 

به موجب اين نظريه، توتم پناهگاه امنـي اسـت   . است 1»روح منفصل«تدوين كرده است، مبتني بر اعتقاد به 

وقتي يك انسان بدوي روح خود را به تـوتم  . كه روح در آن آرام مي گيرد تا از خطرات احتمالي بركنار بماند

آوردن كمترين صـدمه بـر آن كـه حامـل روح اسـت       سپرد، خودش آسيب ناپذير مي گردد و طبيعتاً از وارد

احتراز مي جويد؛ ولي از آنجا كه نمي داند كداميك از حيوانات آن نوع، حامل روح اوست، وي همه جـانوران  

بعدها فريزر خودش نيز از نسبت دادن توتميسم به اعتقاد . از آن نوع را مشمول حمايت و تفقد قرار مي دهد

آگاه شـد، نظريـه علـم االجتمـاعي     » جيلن«و » اسپنسر«ي هنگامي كه از مالحظات و. به ارواح روي گرداند

ون ساخت، ولي خود او قبول داشت كه مد –كه در سطور فوق آنرا تشريح كرديم  –خود را درباره توتميسم 

اسـت و مسـتلزم فـرض وجـود يـك      » خردمندانـه «انگيزه اي را براي توتميسم قائل شده است، زياد از حـد  

در آنحـال   2.بشـمار آورد » ابتـدايي «ان بسيار توسعه يافته اجتماعي است، بحدي كه ديگـر نتـوان آنـرا    سازم

. شركتهاي تعاوني ساحرانه، در نظر او نه همچون نطفه توتميسم، بلكه به عنوان نتايج بعدي آن جلوه گر شد

بتواند توتميسم را مولود آن  او در پس اين بنيادها، به جستجوي يك عامل بسيط تر، يك خرافه ابتدايي، كه

گمان برد كه نظريه جالب آرونتاها درباره بارداري، همان عامل بسيطي است كـه در  » فريزر«. بداند، برخاست

  .جستجويش بوده است

وقتـي زنـي   : چنانكه قبالً يادآور شديم، آرونتاها رابطه بين آبستن شدن و عمل جنسي را در نمي يابند

شده است، سببش اينستكه در همان لحظه كه چنين احساسي به او دسـت مـي    احساس مي كند كه حامله

دهد، يكي از ارواح كه مشتاق زندگي دوباره است، نزديكترين اقامتگـاه ارواح را تـرك و در كالبـد زن حلـول     

آن زن او را همچون فرزند خويش به دنيا مي آورد، طفل مذكور داراي همان توتمي خواهد بـود  . كرده است

اين نظريه راجع به بارداري، نمي تواند توتميسم را توضيح دهد زيرا از . ساير ارواح مقيم در آن محل دارندكه 

ولي اگر يك گام ديگر به عقب برداريم مي توانيم بپذيريم كه از همـان  . پيش مستلزم فرض وجود توتم است

 احساس مـادر شـدن، ذهـن او را بـه    آغاز گمان زن بر اينستكه حيوان، نبات يا چيزي كه به هنگام نخستين 

 
1- The Golden Bough, II, P. 332. 

كمتر احتمال دارد كه يك جامعه بدوي توانسته باشد به اين فكر بيفتد كه قلمرو طبيعت را به مناطقي تقسيم كنـد  « -2
ي فرمـان دهـد كـه سـحر و     و هر منطقه را به يك اتحاديه خاص صنفي مركب از ساحران بسپارد و به همه اتحاديه هاي صـنف 

  :».جادوي خود را در راه منافع عمومي بكار اندازد
(Frazer: Totemism and Exogamy, IV. P. 57.) 
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اگـر ايـن را   . خود مشغول مي داشته، واقعاً در جسم او حلول كرده است تا بعداً در هيأت انساني متولد شـود 

قبول داشته باشيم، بايد بگوييم كه در اين حال، يكي بودن انسان با توتم خود، بوسـيله اعتقـاد مـادر، واقعـاً     

را مي توان ناشـي از ايـن اعتقـاد    ) به استثناي منع ازدواج با اقارب(ي توجيه مي شود و جميع محرمات توتم

در چنين شرايطي، انسان از خوردن حيوان يا نباتي كه تـوتم اوسـت پرهيـز مـي كنـد، زيـرا در آن       . دانست

ولي هر چند گاه يكبار با رعايت تشريفات خاص، مي تواند اندكي از توتم خود را . صورت، خود را خورده است

رد تا به اين ترتيب وحدت خود را با توتم استوارتر سازد، همان وحـدتي كـه جـزء اساسـي توتميسـم را      بخو

، وحدت بـي واسـطه   »بانكو«در ميان بوميان جزاير  1»ريورز«به نظر مي آيد كه مشهودات . تشكيل مي دهد

  2.انسان و توتمش را بر اساس چنين نظريه اي در خصوص بارداري، به اثبات مي رساند

به اين ترتيب منشأ اصلي توتميسم عبارت خواهد بود از جهل انسانهاي بدوي نسبت به چگونگي توليد 

. مثل و حفظ نسل در ميان انسانها و حيوانات و بخصوص بي اطالعي آنها نسبت به نقشي كه نر در لقاح دارد

جنـين را احسـاس مـي     يا لحظه اي كه مادر، نخستين جنبش(فاصله طوالني بين عمل لقاح و تولد كودك 

، خود به اين جهل و بي خبري كمك كرده است؛ بدينسان توتميسم مخلـوق مخيلـه زنـان اسـت و نـه      )كند

هـر چيـز كـه    «: اسـت ) Sick fancies(» ويارهاي زن حاملـه «ناشي از انديشه هاي مردان، و سرچشمه آن 

حساس مادر شدن مي كند، تحت تـأثير  اين لحظه اسرار آميز زندگي كه وي براي اولين بار ا رمخيله زن را د

ايـن  . شـناخته شـود   يقرار داده باشد، به سهولت مي تواند از طرف مادر به طفلـي كـه در زهـدان دارد، يكـ    

  3».تخيالت مادرانه كه بسيار طبيعي و شايد عمومي است، كامالً ممكن است منشأ توتميسم بوده باشد

وارد آورد، همـان اسـت كـه عليـه دومـين      » فريزر«اعتراض اساسي كه مي توان بر اين سومين نظريه 

به نظر مـي آيـد كـه آرونتاهـا از مرحلـه آغـازين       : تئوري او يعني نظريه علم االجتماعي اش اقامه شده است

د؛ بسـياري از  از جهالت ابتدايي بـه نظـر نمـي رسـ     نفي ابوت توسط آنها، ناشي. توتميسم فاصله زيادي دارند

ظاهراً آنها ابوت را فداي نظريه اي كـرده انـد كـه هـدفش     . سل پدري آشنايي دارندموارد حتي با وراثت در ن

بي خبري و جهلي كه بدويان با پـرداختن يـك نظريـه كلـي      4.ايجاد افتخار و احترام براي ارواح نياكان است

ره باسـتان در  درباره آبستني، از روي افسانه لقاح بي نزديكي از خود نشان داده اند، بيشتر از جهـل اقـوام دو  

  .زمان پديد آمدن افسانه هاي مسيحي نبوده است

 
1- W. H. Rivers. 

2- Totemism and Exogamy, II, P. 89 and IV, P. 59. 

3- L. C, VI, P. 63. 

 A. Lang: The Secret of: .(».يار بـه دور اسـت  ، خود يك نظريه فلسفي است كه از ابتدايي بودن بسـ اين اعتقاد -4

the Totem. P. 192.(  
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توضيح ديگري پيشنهاد كرده است، به اين معني كه توتميسم را به عقيده  1»ويلكن«دانشمند هلندي 

  :تناسخ و انتقال ارواح از كالبدي به كالبد ديگر، مربوط دانسته است

بسر برده اند، قرابت خوني  حيواني كه برحسب عقيده عمومي، ارواح مردگان در آن«

  ».با آنها پيدا مي كند و نياي آنها مي شود و به اين عنوان مورد احترام قرار مي گيرد

معهذا عكس اين مطلب يعني توضيح نظريه تناسخ بوسـيله توتميسـم، صـحيح تـر اسـت تـا توضـيح        

  2.توتميسم به استناد عقيده به تناسخ

هيـل  «و  3»بـاوس «اد شناسان برجسته آمريكـايي از قبيـل   نظريه ديگري راجع به توتميسم توسط نژ

اين دانشمندان با تكيه بـر مشـهودات حاصـل از بررسـي در ميـان قبايـل       : و سايرين بيان شده است 4»تاوت

توتمي آمريكايي، برآنند كه توتم در اصل، يك روح پشتيبان بوده است كه يكي از نياكان در پرتو يـك رويـا   

ما مشكالتي را كه در برابـر توضـيح منشـأ توتميسـم بـر      . اعقاب خود انتقال داده است بدست آورده و آنرا به

اساس انتقال از طريق وراثت فردي وجود دارد، قبالً نشان داده ايم؛ به عالوه مشهوداتي كه از استراليا بدست 

  5.آمده است، مطلقاً بر وجود رابطه وراثت بين روح حامي و توتم، داللت نمي كند

: ، دو امر زيـر را عوامـل اصـلي مـي شناسـد     »وونت«تئوري مربوط به روانشناسي، يعني نظريه  آخرين

توتمي، بيشـتر   حيوانات نخست اينكه قديمترين و رايج ترين توتمها، حيوانات بوده اند، و دوم اينكه در ميان

مارها و حيوانات ذيروح از قبيـل مارهـا، پرنـدگان، سوسـ    . هستند 6»روح«د كه داراي نآنهايي بچشم مي خور

ه ترس و شگفتي را بر مي انگيزد، كاز در هوا و در پرتو صفاتي وموشها، به علت چستي و چاالكي و توانايي پر

حيوان توتمي محصول مسخ . چنانند كه گويي از پيش براي حمل ارواح جدا افتاده از كالبد، برگزيده شده اند

، توتميسم مسـتقيماً  »وونت«است كه به عقيده  روح انساني و در آمدن آن بصورت حيوان است؛ به اين دليل

  .وابسته است» آني ميسم«به اعتقاد به ارواح يعني به 

  :منشأ ازدواج با غير اقارب و روابط آن با توتميسم) و ج) ب

با آنكه نظريه هاي مربوط به توتميسم را تا حدي به تفصيل نقل كرده ام، باز هـم از آن بـيم دارم كـه    

راجـع بـه   . يص كه ناگزير به رعايت آن بوده ام، تصور جامعي از آنهـا بدسـت نـداده باشـم    مبادا به سبب تلخ

بخود اجازه دهم  –بخاطر نفع خوانندگان  –مسائلي كه در زير به آنها خواهم پرداخت، گمان مي كنم بتوانم 

نظـر بـه نـوع    مباحثات مربوط به ازدواج با غير اقـارب در ميـان اقـوام تـوتمي،     . كنم ايجاز بيشتري را رعايت

 
1- G. A. Wilken. 

2- Frazer: Totemism and Exogamy, IV, P. 45. )و صفحات ديگر(  

3- Fr. Boas. 

4- Hill – tout. 

5- Frazer: I. c., P. 48. 

6- Wundt: Elemente der Volkerpsychologie, P. 190. 
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اطالعات مربوط به موضوع، بحث هايي بسيار غامض و متعدند و بي اغراق مي توان گفـت صـفت مميـز ايـن     

از طرف ديگر، هدفي كه در پيش دارم به من اجازه مي دهد كـه تنهـا بـه    . بحثها، پيچيدگي و ابهام آنهاست

ميق تر در اين باره بدست آورند به آثار هموار ساختن راههايي چند اكتفا ورزم و كساني را كه مايلند دركي ع

  .كه اغلب به مناسبت به آنها اشاره كرده ام، رهنمون شوم يتخصص

 –و دست كم تـا حـدودي    –روش يك مصنف نسبت به مسائل مربوط به ازدواج با غير اقارب، طبيعتاً 

توضـيحاتي كـه عرضـه     بعض. بستگي به آن دارد كه هواخواه كداميك از نظريه هاي راجع به توتميسم باشد

شده است، هيچ نوع ارتباطي با مسئله ازدواج با غير اقارب ندارد؛ چنانكـه گـويي دو بنيـاد كـامالً متمـايز از      

از اينجاست كه ما خود را با دو نوع دريافت مختلف روبرو مي بينيم كه يكي از آنها . يكديگر مطرح بوده است

اقارب را يك جزء اساسي از طريقه تـوتمي مـي شناسـد؛ در حاليكـه     واهر ابتدايي، ازدواج با غير ظبا تكيه بر 

ديگري چنين رابطه اي را منكر است تنها به يك تالقي اتفاقي بين دو جنبه خاص از فرهنگ ابتدايي معتقد 

  :وي مي گويد. در جديدترين آثار خود، به نحو كامل همين نظريه اخير را پذيرفته است» فريزر«. است

وانندگان بخواهم اين نكته را مد نظر داشته باشند كه دو بنياد مـذكور  من بايد از خ«

يعني توتميسم و ازدواج با غير اقارب، عمقاً هم از لحاظ منشأ و هم از نظر ماهيت از يكديگر 

  1».متمايزند؛ اگر چه در بسياري از قبايل بين ايندو تصادفاً تالقي و اختالط روي مي دهد

نده را از نظريه مخالف كه آنرا منبع مشكالت و سـوء تفاهمـات مـي شناسـد     با صراحت، خوان» فريزر«

، برخي ديگر از نويسندگان طريقي يافته اند كه به آنهـا امكـان داده اسـت    »فريزر«برخالف . برحذر مي دارد

ت در آثار خود نشـان داده اسـ   2»دوركهايم«. ازدواج با غير اقارب را نتيجه مفاهيم اساسي توتميسم بشناسند

. كه حرمت مربوط به توتم، ضرورتاً بايد منع روابط جنسي را با زني كه از همان توتم مرد است، متضمن باشد

از آنجا كه توتم با انسان همخون است، داشتن روابط جنسي با زني از توتم مشترك، ارتكاب جنايـت بشـمار   

النگ كـه در   3.)ادت ماهانه منظور استو به نظر مي رسد كه در اين منع، مخصوصاً ازاله بكارت و ع(مي آيد 

هم عقيده است، حتي بر آنستكه براي تعليل منع روابط جنسي بين مـردان و زنـان   » دوركهايم«اين مورد با 

تابوي توتمي كلي كه في المثـل نشسـتن    4هم قبيله، ضرورتي نداشته است كه به تابوي خون متوسل شوند،

به عـالوه همـين نويسـنده دربـاره     . اي اين منظور كافي بوده استدر سايه درخت توتمي را منع مي كند، بر

بي آنكـه بگويـد چـه    ) به سطور بعد مراجعه شود(منشأ ازدواج با غير اقارب، نظريه ديگري پيشنهاد مي كند 

  .رابطه اي بين اين دو توضيح وجود دارد

 
1- Totemism and Exogamy, I. (XII مقدمه، صفحه) 
2- L, Année sociologique, 1808 – 1904. 

  :نظريه هاي دوركهايم در كتاب فريزر مراجعه شود به نقد -3
Frazer: Totem and Exogamy, IV, P. 101. 

4- the Secret of the Totem. 
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  1.با غير اقارب بوده استراجع به ترتيب توالي، اكثر مصنفان معتقدند كه توتميسم مقدم بر ازدواج 

از ميان نظريه هايي كه ازدواج با غير اقارب را مستقل از توتميسم توضيح مي دهند، ما فقط آنهايي را 

  :كه مبين روشهاي متفاوت نويسندگان در مسئله زناي با محارم است، مورد توجه قرار مي دهيم

ر، به اتكاي بازمانده آداب و عاداتي كه ظـاهراً  مسئله ازدواج با غير اقارب را با مهارت بسيا 2»مك لنان«

بدينسان او معتقد شده است كـه در  . حاكي از رسم ربودن زنان در عهدي بسيار عتيق است توضيح مي دهد

دورترين ادوار اوليه، بدست آوردن زنان از طريق ربودن آنها از قبايل بيگانه، بصورت يك رسم عمومي وجـود  

با گذشت زمان  –كه روز بروز حالت استثنايي بخود مي گرفته است  –نان هم قبيله داشته است و ازدواج با ز

وي اين رسم ازدواج با غير اقارب را ناشي از كميابي زنان مي داند كه بـه سـبب    3.سرانجام ممنوع شده است

مـي رسـانده    ت و نوزادان دختر را اكثراً به محض تولد به قتلسعادتي كه در ميان قبايل بدوي رواج داشته ا

را تأييد مي كند » مك لنان«ما به اين مطلب كه آيا واقعيات، فرضيه هاي . اند؛ مبتال به آن قبايل بوده است

آنچه بيشتر مورد توجه ماست اينستكه حتي با قبول اين فرضيات نيز نمي تـوان توضـيح   . يا نه، نمي پردازيم

ون خود را نيز بر خويش حرام مـي كننـد، و نـه هـم     بيله، ازدواج با همان چند زن همخقداد كه چرا مردان 

  4.اينكه چرا نويسنده، مسئله زناي با محارم را مطلقاً از بحث خود كنار مي گذارد

ازدواج بـا غيـر اقـارب را     –با داليلي بس قوي تر  –برخي ديگر از محققان برخالف اين نحوه برداشت 

  5.دبنيادي براي جلوگيري از زناي با محارم دانسته ان

، 6»مورگـان «اگر انواع متزايد موانع نكاح را در استراليا مورد توجه قرار دهيم، چاره جـز قبـول نظريـه    

به موجب اين نظريه، مقررات مـذكور نشـان از يـك     9.نخواهد بود 8»هاويت«و » فريزر«، 7»بالدوين اسپنسر«

مي دهد و هدف واقعـي آنهـا   بدست  )»Deliberate design«و به اصطالح فريزر (قصد و تصميم آگاهانه 

 
مطلقـاً بـا طبقـه نكـاحي در ازدواج بـا غيـر اقـارب        طايفه توتمي يك اندام اجتماعي است كه «: فريزر مي نويسد مثالً -1

  :».متفاوت است و داليل قوي اجازه مي دهد كه طايفه توتمي را بسي كهن تر از طايفه نكاحي بشمار آوريم
(Frazer: I. c., IV, P. 75.) 

2- Primitive Marriage, 1865. 

 .»مذموم بودن به سبب مرسوم نبودن« -3

4- Frazer: I. c., P.P 73 – 92. 

 .فصل اول اين كتاب رجوع شود به -5

6- Morgan. 

7- Baldwin Spencer. 

8- Hawitt. 

9- Morgan: Ancien Society – 1877. (Frazer: Totemism and Exogamy, IV P. 105 )  و صـفحات
)بعد . 
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ايضاح طريقه اي چنين پيچيده و در عين حال دقيق و منظم، با «: همانست كه از اجرايشان حاصل مي شود

  1».توجه به تمام جزئيات آن، از طريق ديگر غيرممكن است

يادآوري اين نكته بسيار مفيد است كه نخستين قيود ناشـي از ايجـاد طبقـات نكـاحي، آزادي روابـط      

سي نسل جوان را آماج خود قرار مي داده است يعني زناي بين برادران و خواهران و ميان مادران و پسران جن

را مانع مي شده است، در حاليكه زناي بين پدران و دختران تنها بوسيله منع هاي بعـدي از ميـان برداشـته    

  .شده است

را به تصميمات قـانونگزاران نسـبت    ولي از اينكه محدوديت هاي جنسي حاصل از ازدواج با غير اقارب

ترس از : دهيم؛ درباره اينكه بنيادهاي مذكور براساس چه دليلي تأسيس يافته اند، توضيحي بدست نمي آيد

زناي محارم كه بايد آنرا سرچشمه اصلي ازدواج با غير اقارب تلقي كرد، خود، در آخرين تحليل از كجا سـربر  

س از زناي با محارم را به نفرت غريزي از روابـط جنسـي بـين خويشـان     مي آورد؟ مسلماً كافي نيست كه تر

نزديك، نسبت دهيم چه اين خود به همان معني ترس از زناي با محارم است، و حال آنكه تجربه به ما نشان 

مي دهد كه عليرغم اين غريزه، زناي با محارم حتي در جوامع امروزي ما، پديده نادري نيست؛ و نيز واقعيـت  

  .يخي به ما مي آموزد كه ازدواج با محارم براي بعضي افراد ممتاز، اجباري بوده استتار

  :ترس از زناي با محارم را با عبارات زير توضيح مي دهد 2»وسترمارك«

افرادي از دو جنس مختلف كه از كـودكي بـا هـم در يكجـا بسـر مـي برنـد، از بـه         «

س كراهت مـي كننـد و از آنجـا كـه     همرساندن روابط جنسي با يكديگر، بطور فطري احسا

معموالً بين اين نوع اشخاص قرابت خوني وجود دارد، احساس مذكور در عرف و قانون بطور 

  ».طبيعي جلوه گر مي شود و اين جلوه، همان منع روابط جنسي بين اقوام نزديك است

بررسي هايي درباره «با آنكه جنبه غريزي كراهت را رد مي كند، در كتاب خود بنام  3»هاوالك اليس«

  :به همين نحوه برداشت نزديك مي شود، آنجا كه مي گويد 4»روانشناسي جنسي

اين امر كه غريزه جنسي معموالً بين خواهران و برادران يا ميان پسران و دخترانـي  «

كه از زمان كودكي در يك محل با هم زيسته اند بروز نمي كند، فقط نمودي منفي است و 

مي گيرد كه در اوضاع و احوال مورد بحـث، شـرايط الزم بـراي تحريـك      از اينجا سرچشمه

در ميان كساني كه از دوران طفوليت با هم زنـدگي كـرده   ..... غريزه هم آغوشي وجود ندارد

تهيجي را كه بتواند موجب تحريك حس باصره يا سامعه شود، از تأثير و  عوناند، عادت، هر 

 
1- Frazer: I. c., P. 106. 

2- Westermarck: Ursprung und Entwicklung der Maralbegriffe, II. Die Ehe, 1909. 

  .)ت وي به عمل آمده استشدر همين كتاب رجوع شود به رديه مؤلف بر اعتراضاتي كه نسبت به نحوه بردا(
3- Howelock Ellis. 

4- Studies in the Psychologie of Sex. 
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رواني فـارغ از شـهوات بوجـود آورده اسـت و آنهـا را از       توان انداخته و بين افراد يك حالت

  ».رسيدن به تحريك شهوي الزم براي نعوظ ناتوان ساخته است

نسـبت بـه   » نفـرت فطـري  «در همان حال كه از » وسترمارك«به نظر من كامالً عجيب مي نمايد كه 

وع را انعكاس رواني يك امر روابط در ميان اشخاصي كه از كودكي با هم زيسته اند سخن مي گويد، اين موض

مربوط به زيست شناسي مي شناسد و آنرا ناشي از زيان بخش بودن ازدواج بـين افـراد همخـون بـراي نـوع      

اين نوع، هنگامي كه به صـورت   ت كه يك غريزه زيستي ازسقبول اين مطلب بسيار مشكل ا. انسان مي داند

برود كه در ميان روابط جنسي بـين افـراد همخـون،    به اين حد به راه خطا  اگرايشهاي نفساني در مي آيد، ت

كـه از   –بجاي مناسباتي كه براي نوع انسان مضر است، روابط بين اعضاي يك سالله يا حتي يـك قبيلـه را   

بـر  » فريـزر «ولي من نمي توانم از نقل انتقادي كـه  . مشمول منع قرار دهد –اين حيث كامالً بي زيان است 

كه امروزه هيچ غير قابل تصور مي داند » فريزر«در واقع . رده است، چشم بپوشموارد آو» وسترمارك«عقيده 

روابط جنسي بين اعضاي يك خانواده وجود نداشته باشد، در حاليكه ترس از زنـاي بـا    هنوع پيشدواوري علي

ظات مالح. فقط نتيجه اين پيشداوري است، امروزه از هر زمان شديدتر است» وستر مارك«محارم كه به نظر 

كه من كلمه به كلمه در زير نقل مي كنم، مالحظاتي بس عميق است زيرا در نكات اساسي منطبق » فريزر«

  :به شرح و بسط آنها پرداخته ام» تابو«بر داليلي است كه خود من در فصل مربوط به 

ار عمقي، محتاج آن باشد كـه  يمعلوم نيست چرا يك غريزه انساني با ريشه هايي بس«

قانوني وجود ندارد كه انسان را به خوردن و آشاميدن امـر، يـا از   . ون تقويت شودبوسيله قان

انسانها به حكم غريزه مي خورند و مي آشامند و دسـتها را از  . دست زدن به آتش نهي كند

آتش دور نگه مي دارند؛ در اين اعمال، محرك آنها تـرس از كيفـر قـانوني نيسـت بلكـه از      

آنچه . عمل به خالف غريزه شامل حالشان مي شود بيم دارندمجازات طبيعي كه در صورت 

كه خود طبيعت منع و تخلف از آنرا مجازات مي كند، نيازي به آن ندارد كه بوسيله قـانون  

نهي و كيفرش مقرر گردد، به اين دليل و بي هيچ ترديد مي توان پذيرفت كه جناياتي كـه  

هستند كه انسان به سـهولت در اثـر ميـل    از جانب قانون منع شده است، در واقع گناهاني 

اگر اميال بد وجود نداشته باشند، گناهي نيـز وجـود نخواهـد    . طبيعي مرتكب آنها مي شود

داشت، و اگر احتمال ارتكاب گناه در ميان نبايد چه حاجت به نهي آنست، بنـابراين بجـاي   

ه اين عمـل اسـتنتاج   آنكه از منع قانوني زناي با محارم، وجود يك نفرت طبيعي را نسبت ب

كنيم؛ بايد از آن، بر وجود يك غريزه طبيعي كه انسان را به زناي با محارم واميـدارد حكـم   

ين غريزه را به مانند بسـياري از غرايـز طبيعـي ديگـر،     اكنيم و نتيجه بگيريم كه اگر قانون 
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اي اين محكوم و مطرود مي شناسد، به اين علت است كه انسانهاي متمدن دريافته اند، ارض

  1».غرايز طبيعي از نظرگاه اجتماعي زيان بخش خواهد بود

اين نكته را مي توانيم بيفزاييم كه تجارب روانكاوي، عدم امكـان وجـود   » فريزر«بر استدالل درخشان 

تجـارب مـذكور، بـرعكس نشـان مـي دهـد كـه        . يك نفرت فطري را نسبت به زناي با محارم ثابت مي كنـد 

بالغ، هميشه در جهت زنـاي بـا محـارم اسـت و ايـن اميـال سـركوب شـده، در          نخستين ميل جنسي انسان

بنابراين، دريافتي كه وجود . اختاللت رواني كه بعداً بروز مي كنند، به عنوان علل اصلي، نقشي بس مهم دارند

د، بايد كنار گذاشـته شـود و همـين مالحظـه در     سيك نفرت غريزي را ريشه ترس از زناي با محارم مي شنا

كه داراي  –به موجب اين دريافت . مورد يك دريافت ديگر راجع به حرمت زناي با محارم نيز صدق مي كند

غاز متوجه شده اند ازدواج بين افـراد همخـون   آاقوام بدوي به علت اينكه از همان  –طرفداران بسياري است 

اعتراضاتي . ا محارم حكم كرده اندچه خطراتي براي توليد مثل در بردارد، از روي كمال آگاهي به منع زناي ب

اوالً گذشته از اينكه منع زناي با محارم قاعدتاً مربوط بـه   2:كه بر اين نحوه توضيح وارد آمده نيز متعدد است

و اين نـوع اقتصـاد بـوده     –زماني طوالني قبل از پديد آمدن اقتصاد مبتني بر استفاده از حيوانت اهلي است 

 –اثرات همخوني بر روي نژاد حيوانات و صـفات آنهـا، در اختيـار گذشـته اسـت      است كه اطالعاتي راجع به 

اساساً مضر بودن نتايج همخوني حتي در عصر ما نيز مورد قبول واقع نشده است و در مورد آدمي، اثبـات آن  

 –آنچه ما، درباره بدويان معاصر مي دانيم، از احتمال صحت فرضيه مـذكور مـي كاهـد     –ثانياً . مشكل است

فرضيه اي كه به موجب آن اجداد همين بدويان كه متعلق به زمانهاي بسيار دورتري بـوده انـد، بـه مصـون     

نسبت دادن محركهاي ناشي از مالحظـات بهداشـتي و   . نگهداشتن نسل از نتايج مضر همخوني انديشيده اند

 –به آنها توجه نمي شـود   كه حتي در تمدن امروزي نيز –فكر فراهم آوردن بهترين شرايط براي توليد مثل 

به انسانهايي كه مطلقاً از آينده نگري عاجز و تنها به فكر زنـدگي روز بـروز بـوده انـد، تـا حـدي مضـحك و        

  3.ريشخند آميز است

بر نظريه مذكور، سرانجام اين اعتراض را مي توان وارد كرد كه براي توضيح نفرت عميقي كه نسبت به 

ي وجود دارد، كافي نيست كه منع نكاح بين افراد همخون را از علل بهداشتي زناي با محارم در جوامع امروز

ترس از  4همانطور كه من در جاي ديگر نشان داده ام. ناشي بدانيم –كه صرفاً مربوط به قلمرو عمل است  –

ان ملـل  زناي با محارم در ميان اقوام بدوي كه هنوز وجود دارند، به مراتب شديدتر از ميزاني است كه در ميـ 

  .متمدن ديده مي شود

 
1- Frazer: I. c., P. 97. 

  :»منع زناي با محارم«: رجوع شود به دوركهايم -2
Durkheim: La prohibition de I'inceste, «Année sociologique.», I, 1890 – 1987. 

 ».آنها از پيش بيني مضراتي كه در آينده ممكن است بر اعقاب آنها روي آورد، عاجزند«: چارلز داروين مي گويد -3
 .به فصل سوم اين كتاب رجوع شود -4



 117    دوره كودكيبازگشت 

 

اگرچه اميد آن هست كه براي ايضاح ترس از زناي با محارم بتوان از ميان عوامـل مربـوط بـه جامعـه     

كه عوامل روانشناسي هم به نوبه خود فقـط جلـوه هـايي از نيروهـاي     (شناسي، زيست شناسي و روانشناسي 

اچار مي بينيم كه در پايان تحليـل، ايـن اعتـراف    ، به انتخابي دست زد؛ با اين همه خود را ن)زيستي هستند

ما منشأ ترس از زناي با محارم را نمي شناسـيم و حتـي نمـي    : را به نوبه خويش تكرار كنم و بگويم» فريزر«

هيچيك از جوابهايي كـه تـا بـه امـروز بـراي حـل معمـا        . دانيم كه در چه جهتي بايد آنرا جست و جو كنيم

  1.انع كننده نمي آيدپيشنهاد شده است، به نظر ق

ايـن نحـوه   . سرانجام، من بايد از يك طريقه ديگر در توضيح منشأ زناي با محارم سخن بـه ميـان آورم  

ايـن طريقـه بـه يكـي از     . توضيح با آنچه تاكنون ديده ام فرق دارد و مي توان آنرا طريقه اي تاريخي شـمرد 

داروين از مشاهده عـادات ميمونهـاي   . ط مي شودراجع به حالت اوليه بشر مربو» چارلز داروين«فرضيه هاي 

نوع عاليتر، نتيجه گرفته است كه انسان نيز در آغاز بصورت دسته هاي كوچك زندگي مي كـرده اسـت و در   

درون اين دسته ها، حسادت فرد ذكوري كه از همه سالخورده تر و نيرومنـدتر بـوده، از بـه هـم ريختگـي و      

  :ه استآميزش بي قاعده جنسي مانع مي شد

بر اساس اطالعي كه از وجود حسادت در ميان جميع پستانداران در دست داريـم و  «

با توجه به اينكه بسياري از آنها داراي عضو مخصوصي هستند كـه در نـزاع بـا رقيبـان بـه      

كارشان مي آيد؛ مي توانيم نتيجه بگيريم كه به هم ريختگي و آميزش عمـومي دو جـنس،   

ولـي اگـر بـه زمانهـاي     ... ت كه احتمال آن فوق العاده كم اسـت در حالت طبيعي، امري اس

انسانها را از روي آنچـه امـروزه وجـود دارد تشـخيص دهـيم؛       تبسيار دور بازگرديم و عادا

ه صورت دسته هاي كوچك باستنتاج نزديكتر به حقيقت اين خواهد بود كه آدميان در آغاز 

 –در صـورت قدرتمنـد بـودن     –گـاه  زندگي مي كرده اند و هر مرد بطور كلـي يـك زن و   

چندين زن داشت است كه آنها را در برابر تمام مردان ديگر حسـودانه حراسـت مـي كـرده     

يا به عبارت ديگر، انسان با آنكه حيواني اجتماعي نبوده، معهذا وضع زندگيش چنـان  . است

مـي بـرده    بوده است كه به مانند گوريل با چندين زن كه فقط به او تعلق داشته انـد بسـر  

در واقع جميع بدويان از اين حيث به هم شبيه اند كه در هر گـروه، تنهـا يـك فـرد     . است

ذكور ديده مي شود؛ وقتي طفل ذكور بزرگ شد، با ديگران براي احراز تسـلط وارد مبـارزه   

افـراد   2.مي شود و قوي ترين فرد، پس از كشتن يا راندن تمام رقبا، سركرده گروه مي شود

به اين ترتيب رانده شده اند و سرگردان از اين ناحيه به آن ناحيه مي رونـد، بـه   ذكوري كه 

 
 زيرا ازدواج با غير اقارب، به قصد(يجه، منشأ قانون زنان محارم به اين ترتيب منشأ اصلي ازدواج با غير اقارب و در نت« -1

  :»همچنان مسئله اي مجهول باقي مي ماند) جلوگيري از زناي محارم مقرر شده است
(Frazer: Totem and Exogamy, P. 165.) 

2- Ar. Savage: Boston Journal of History, V, 1845 – 1847. 
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نوبه خويش، خود را مكلف مي دانند كه وقتي سرانجام موفق به يافتن زني شدند، از ازدواج 

  1».بين افراد يك خانواده كه از نظر خون به هم نزديكند جلوگيري كنند

ه متوجه شـده شـرايطي كـه دارويـن بـراي دسـته هـاي        نخستين كسي است ك 2»آتكينسون«ظاهراً 

هر . انسانهاي اوليه ذكر مي كند، در عمل ناگزير منجر به هموار ساختن راه براي ازدواج با غير اقارب مي شود

يك از رانده شدگان مي توانسته اند گروهي مشابه تأسيس كند؛ گروهي كه در داخل آن، به علـت حسـادت   

به اين ترتيب، شرايط مـذكور در طـول زمـان بـه     . مقرر و مجري مي شده است سركرده، منع روابط جنسي

ايجاد رسم و قاعده اي انجاميده است كه در آن روزگار به صورت يك قانون آگاهانه، يعني قانون منع روابـط  

بعد ازدواج توتميسم، اين اصل به قاعده ديگري يعني اصل منـع  . جنسي بين اعضاي يك گروه در آمده است

  .وابط جنسي در داخل يك واحد توتمي، مبدل شده استر

از همين تفسير راجع به ازدواج با غير اقارب پيروي كرده اسـت؛ ولـي در همـان كتـاب، وي      3»النگ«

نشان مي دهد؛ نظريه اي كه ازدواج با غير اقارب را نتيجه ) تئوري دوركهايم(خود را هوادار يك نظريه ديگر 

به موجب نحوه نخسـتين، ازدواج بـا   : نحوه برداشت آسان نيست وازش دادن اين دس. قوانين توتمي مي داند

غير اقارب مقدم بر توتميسم وجود داشته است و برحسب برداشت دوم، ايـن امـر محصـول توتميسـم بـوده      

  4.است

   

 
1- «Abstammung der Menschen». Traduction allemande d, A. Carus, II, chap. 20, P. 341. 

2- Atkinson: Primal Low, London, 1903, 

  )Lang: Social Origines: و در كتاب النگ(
3- The Secret of the Totem, P.P. 114, 143. 

ارب، قبل از آنكه معتقدات توتمي يـك  با قبول تئوري دارويني، صحت اين مطلب را محرز بدانيم ازدواج با غير اق اگر« -4

در ايـن حـال   . براي آن وضع كند، عمالً وجود داشته است؛ در آن صورت كار ما نسبتاً آسان خواهد بـود  قانونيضمانت اجراي 
هيچيك از افراد ذكور حـق نـدارد بـه زنـان     «: نخستين ضابطه در عمل، همان قاعده اي است كه سركرده حسود وضع مي كند

، با گذشت زمان، اين قاعده كه معمول و عادي شـده . خراج افراد بالغ، قوام مي يابدا، و اين قانون با »دست بزند اردوي من
فـرض كنيـد كـه بعـداً گروههـاي محلـي نـام        » .هيچ نكاحي در داخل گروه محلي نبايد واقع شـود «: يدآبه صورت زير در مي 

هيچ ازدواجي در داخل گروهي كه نام يـك حيـوان را   «: ورت در مي آيدحيوانات بخود بگيرند، در آن حال قاعده فوق به اين ص
ولي اگر در گروههاي ابتدايي رسم ازدواج » .بر خود دارد نبايد انجام گيرد، نكاح بين مرد و زني از يك نوع حيوان ممكن نيست

و غيره از طرف گروههاي محلي منجر به تاً به مجرد آنكه استعمال اسامي حيوانات نباتات دبا غير اقارب معمول نبوده باشد، قاع
  ».ان رواج يافته استشپديد آمدن اساطير و تابوهاي توتمي شده است، رسم مذكور نيز در ميان

(The Secret of the Totem, P. 143.) 

 در تحقيق خود راجع به همين موضـوع اعـالم مـي دارد از   » النگ«. در متن فوق، تأكيد در مورد چند كلمه، از من است
  .بداند، چشم پوشيده است» توتمي كلي«اينكه ازدواج بين اقارب را ناشي از تابوي 

«(Folklore, December 1911.)» 
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 -3-  
رفتـار كـودك   : در ميان اين تيرگي، آزمايش روانكاوي، تنها يك راه باريك پيش پـاي مـا مـي گشـايد    

كودك هنوز آن غرور مخصوص افـراد بـالغ   . بت به حيوانات، شباهتهاي بسيار با روش انسانهاي اوليه داردنس

وي . د احسـاس نمـي كنـد   ور خد ،متمدن را كه بين خود و جميع انواع حيوانات خط فاصلي قائل مي شوند

نيازمنديهاي خويش، خـود را  حيوان را بي هيچ ترديد، با خود برابر مي شناسد و با توجه صادقانه و بي ريا به 

به حيوان نزديكتر حس مي كند تا به انسان بالغ كه بي شك در نظـر طفـل بـيش از حيـوان، معمـا آميـز و       

  .نامفهوم جلوه مي كند

طفل ناگهان نسبت : در اين روابط كامالً حسنه بين كودك و حيوان، گاه اختالل عجيبي پيش مي آيد

مي كند و از تماس با تمام حيوانات از نوعي معين و حتي از تصـوير   به بعضي جانوران در خود احساس ترس

نوعي اختالل رواني كه در اين سن فراوان بچشم  –در اين حال حاالت باليني ترس از حيوان . آنها مي گريزد

ترس، بطور كلي متوجـه  . يدآبوجود مي  –مي خورد و شايد شكل پيش رس يك بيماري از همين نوع باشد 

است كه بچه تا آنزمان نسبت به آنها عالقه شديدي نشان مي داده است و به هيچوجـه مربـوط بـه     حيواناتي

انواع جانوراني كه ممكن است موضوع ترس واقـع شـوند در داخـل    . يك رأس حيوان معين و مشخص نيست

ب مـوارد  شهرها چندان زياد نيست، اين حيوانات عبارتند از اسب، سگ، گربه و بـه نـدرت پرنـدگان، در اغلـ    

گاه حيواناتي كه كودك به آنها فقط از طريق كتابهاي مصور يا . جانوران كوچك از قبيل پروانه ها و سوسكها

طراب غير منطقي شديدي را كه با اين نوع بيمـار  ضبوسيله قصه هايي كه مي شنود آشنايي دارد، در طفل، ا

قعه اي را كه در اين انتخاب غير عادي يعنـي  به ندرت مي توان پيش آمد يا وا. همراه است، بوجود مي آورند

من گزارشي در خصـوص يـك مـورد كـه بچـه      . ترس از يكنوع حيوان نقش اساسي داشته است، كشف كرد

: هسـتم  1»آبراهام. ك«شخصاً ترس خود را از زنبورها توضيح داده است، در اختيار دارم كه آنرا مديون لطف 

را بخاطر او مي آورد كه بـه موجـب قصـه    » ببر«بدن زنبور، كودك توضيح مي دهد كه رنگ و خطوط روي 

  .هايي كه شنيده، جانوري است كه بايد از آن بيم داشت

ترس از حيوانات در كودكان، هنوز مورد يك بررسي تحليلي دقيق قرار نگرفته است، با آنكه بـه اعلـي   

لت اين امر، مشكالتي است كـه  بي شك ع. درجه، ارزش آنرا دارد كه چنين تحقيقي درباره اش صورت گيرد

به اين سبب نمي توان شناخته بودن مفهوم اين نوع بيماريها . در تحليل حاالت كودكان خردسال وجود دارد

بـا ايـن همـه بعضـي از     . را تأييد كرد و من حتي فكر مي كنم كه يك مفهوم منحصر و يگانه در ميان نباشد

سـت، قابـل تجزيـه و تحليـل بـوده انـد و راز خـود را بـر         موارد ترس كه موضوع آن حيوانات بـزرگ بـوده ا  

هر بار كه كودكـان موضـوع   : در جميع اين موارد، مطلب واحدي در ميان است. پژوهندگان آشكار ساخته اند

 
1- K. Abraham. 
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آزمايش، پسر بچه ها بوده اند، پدر سبب اضطراب آنها بوده است و ترس و وحشت فقط جابجا شده به حيوان 

  .توجه يافته است

كساني كه كم و بيش با روانكاوي آشنايي دارند، بي شك به مواردي از ايـن نـوع برخـورده انـد و     تمام 

شده مشروح در اين موضوع زياد نيسـت، ايـن امـر     چاپمعهذا، مطالب . همين استنباطها را بدست آورده اند

داتي پراكنـده  تصادفي است و خطا خواهد بود اگر كسي از آن نتيجه بگيرد كه تأكيدات مـا فقـط بـر مشـهو    

من به عنوان مثال از مصنفي نقل قول مي كنم كه با شيوه اي از روي فراست، درباره اخـتالالت  . متكي است

راجـع بـه گـزارش     –) از اهالي ادسا(» دكتر وولف« -اين مرد . رواني كودكان بيمار به مطالعه پرداخته است

بوده است نقل مي كند كه آن كودك از چهار سال  باليني مربوط به يك بيمار رواني كه پسر بچه اي نه ساله

  :پيش به ترس از سگها دچار بوده است

وقتي او در كوچه سگي را مي ديد كه به سويش مي دود، به گريه مي افتاد و فرياد «

بچه (و منظور او از .) قشنگ، مرا نبر، من بچه خوبي خواهم شد يسگ كوچولو(مي كشيد، 

يعني ديگر جلـق نخواهـد   (ديگر هرگز ويلن نخواهد نواخت  ، اين بوده است كه)خوب شدن

  1».)زد

ترس او از سگها، در اساس جز ترس از «: همين نويسنده سپس مطلب را به ترتيب زير خالصه مي كند

من ! سگ«زيرا خطاب عجيب  –نتقال يافته است ترسي كه جابجا شده و به سگ ا –پدر چيز ديگري نيست 

بطور اخص، خطاب به پدر اسـت كـه او را از جلـق    ) »ديگر جلق نخواهم زد«يعني (» بچه خوبي خواهم شد

  ».زدن منع كرده است

نويسنده در يك زير نوشت، مطلبي را اضافه مي كند كه با مشهودات خود من كامالً منطبق است و در 

  :سيار متعددي صدق مي كند و آن مطلب اينستعين حال بر موارد ب

تـرس از اسـب، سـگ، گربـه، و از مـرغ و سـاير       (من گمان مي كنم كه اين ترسـها  «

در ميان بچه ها، دست كم به همان اندازه وحشتي كه شبها عارضشان مي ) حيوانات خانگي

بجـا  شود، فراوان است و هميشه تجزيه و تحليل نشان مي دهـد كـه موضـوع عبـارت از جا    

آيـا  . ن انتقال مـي دهنـد  شدن ترسي است كه از يكي از والدين در دل دارند و آنرا به حيوا

و وحشت از گربه كه بسيار شايع است، از همين طريق بوجود مي آيـد؟ ايـن    شترس از مو

  ».مطلبي است كه نمي نواتم آنرا تصديق كنم

 
1- M. Wulff: Beiträge zur infantile Sexualität, «Zentralblatt fur Psychoanalyse», 1912, II, 

No. 1, P. 15, )و صفحات بعد(  
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تحليل ترس يك پسـر  «، من 1»ض روانيسالنامه تحقيقات روانكاوي و شناخت امرا«در اولين مجلد از 

مربوط به آنرا پدر طفل از راه لطف به من مرحمـت كـرده    ترا به چاپ رسانده ام كه اطالعا» بچه پنج ساله

طفـل از آن مـي   . موضوع آن، ترس از اسبها، به شدتي كه كودك از آمدن به كوچه خودداري مـي كـرد  . بود

بعدها كشف كردند كه كودك، اين امر را كيفري . اطاقش بيايد ترسيد كه اسب براي گاز گرفتن وي، به درون

وقتي موفق شدند ترس بچـه را  . اسب كه در دل مي پرورانده است) مرگ(مي دانسته در برابر آرزوي سقوط 

براي پدر، مقابله كرده ) سفر، مرگ(از پدر تخفيف دهند، متوجه شدند كه وي در درون خود با آرزوي غيبت 

كه خودش بوضوح فهماند، پدر را رقيبي در برابر خويش مي دانسته است كـه بـر سـر جلـب     همانطور . است

كه طفل نخستين گرايشهاي جنسي خود را به نحوي مبهم متوجه مشاراليها مـي سـاخته    –محبتهاي مادر 

 با او رقابت مي كرده است؛ و در نتيجه، وي خود را در وضعي مي يافته است كه بـراي اطفـال ذكـور    –است 

گذاشته ايم و آنرا بطور كلي عقده اصـلي اخـتالل    2»عقده اديپ«پيش مي آيد، وضع و حالي كه ما نامش را 

خردسال، بر ما آشـكار سـاخته اسـت، از نظـر     » هانس«مطلب جديدي كه تحليل حاالت . رواني مي شناسيم

ا نسبت به پدر، به كودك به نحوي خاص، قسمتي از احساسات خود ر: توضيح توتميسم بسيار پر ارزش است

  .حيوان انتقال داده است

بررسي تحليلي، كشف مسيرهاي ارتباط را ممكن ساخته است؛ خواه اين مسيرها از نظر محتوي مهـم  

كينه اي كه در اثـر رقابـت بـا    : باشد و خواه برحسب نحوه انتقال احساسات، اتفاقي و بي اهميت شمرده شود

اي دروني كودك نشو و نما يابد، زيرا در اثر مهر و محبـت و احسـاس   پدر بوجود آمده، نتوانسته است در دني

احترام كه هميشه نسبت به همان شخص در خود داشته، خنثي شده اسـت و از آن، يـك رفتـار مبتنـي بـر      

دوگانگي عواطف نسبت به پدر ببار آمده است يعني يـك كشـمكش، كـه طفـل بـا انتقـال دادن احساسـات        

معهذا اين انتقال به سبب . شيئي جانشين، خود را از آن رهايي بخشيده است خصمانه و ترس خويش به يك

از پايان بخشيدن به . آنكه نمي تواند عواطف مهر آميز و احساسات خصمانه را بطور مشخص از هم جدا سازد

بعد از انتقال، كشمكش ادامـه مـي يابـد و رفتـار مبتنـي بـر دوگـانگي عواطـف         . كشمكش درون عاجز است

كوچولـو  » هانس«ترديدي نيست كه . ن برقرار مي ماند؛ ولي اين بار توجه آن به شيئي جانشين استهمچنا

نسبت به اسبها تنها احساس ترس ندارد، بلكه نيز سرشار از احساسات احترام آمير و عالقه شديد نسـبت بـه   

است و به مانند آن به محض آنكه ترسش تخفيف يافته خود را بجاي اسب گرفته ] به همين دليل. [آنهاست

در يك مرحله ديگر از تخفيف ترس، او والدين خود  3.حيوان به جست و خيز پرداخته، پدر را گاز گرفته است

  4.را بجاي ساير حيوانات بزرگ مي گيرد

 
1- «Jahrbuch fur psychoanalytische und psychopathologische Forschungen», V., I. 

2- Complex d, Oedipe. 

3- Loc. Cit, P. 37. 

4- Die Giraffenphantasie, P. 24. 
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در اين ترس كودكان از حيوانات، نمي توان بعضي خصوصيات توتميسم را كه به حالت منفي خود قرار 

معهذا موردي در اختيار داريم كه مي توان آنرا تجلي حالت مثبت توتميسم در يك طفل  .دارند، نديده گرفت

» فرنچي«خردسال كه » ادپرآ«در وجود . مديونيم 1»فرنچي«اين مشهودات جالب و نادر را ما به . بشمار آورد

، بلكه بطور »اديپعقده «نه در رابطه مستقيم با  يتسرايشهاي توتميذشت او را براي ما نقل مي كند، گسرگ

غير مستقيم و در رابطه با عنصر خودشيفتگي موجود در آن عقده و همراه با ترس از اخته شـدن، بـروز مـي    

نيـز   » آرپـاد «كوچولو را با دقت بخوانيم، در سرگذشت » هانس«ولي اگر سرگذشت قبلي يعني داستان . كند

حـس اعجـاب و   : رش بدسـت مـي آوريـم   سين در كودك نسبت به پـد حشواهد بسيار از احساس احترام و ت

آنرا خطري براي آلت تناسلي خودش تلقـي مـي كـرده    » آرپاد«تحسين به علت بزرگي آلت تناسلي پدر كه 

، پدر نقش واحدي دارد، نقش رقيبي مخوف بـراي منـافع جنسـي    »عقده اختگي«و » عقده اديپ«در . است

  2.ي است كه پدر، طفل را به آنها تهديد مي كنداز مردي انداختن يا بيرون آوردن چشمها، كيفرهاي. كودك

زماني كه آپارد كوچولو دو سال و نيم از سنش مي گذشت، هنگام اقامت در ييالق، روزي خواست كـه  

د، بعد از بازگشت، سال بعد در همان محـل، او خـود را در عـالم    ي بشاشد؛ مرغي بر آلت او منقار زدر مرغدان

رغداني و آنچه در آن مي گذشت، به چيز ديگري عالقه نشـان نمـي داد و   م هخيال بجاي مرغ گرفت و جز ب

در آن وقت وي پنج (در زمان بررسي احوال او . قد قد و سر و صداي مرغان عوض كرد با زبان انساني خود را

آرپاد حرف زدن را از سر گرفته بود ولي جز از مرغ و ساير ماكيان سخن نمـي گفـت و جـز آنچـه     ) ساله بود

. ه مرغان خانگي بود، اسباب بازي ديگري نمي شناخت و آوازي سـر نمـي داد مگـر دربـاره ماكيـان     مربوط ب

» مهـر «و » كـين «رفتارش نسبت به حيوان توتمي خود، بطور واضح مبتني بر دوگانگي عواطف بـود، يعنـي   

  .بازي مورد عالقه اش، جنگ و ستيز مرغان بود. خارج از حد

راي او لذت و تفريح بود، وي مي توانست ساعتها در اطراف جسـد  شاهد جنگ مرغان خانگي بودن، ب«

؛ آنگـاه بـه بوسـيدن و نـوازش كـردن      »مرغان برقصد و در اين حال هيجان شديدي بر او عارض مـي گشـت  

يراسته و غرقه در پماكيان مرده مي پرداخت و تصاوير مرغان را كه قبالً مورد بدرفتاري قرار داده بود، پاك و 

  .بوسه مي ساخت

در : كوچولو، خود توجه داشت كه راجع به رفتار عجيب خود، هيچ شك و ترديد باقي نگـذارد » آرپاد«

موقع مناسب، او به انتقال دادن اميال خود از طريق بيان آنها به زبان عاميانه بجـاي زبـان تـوتمي، آشـنايي     

 
1- S. Ferenczi: «Ein kleiner Hahnemann», Internat zeitscher, fur arztliche psychoanal. II, 

1913, I, No 3. 

 و قـرار گـرفتن ايـن برجـاي آن كـه در     » بيـرون آوردن چشـم  «به تهديد » از مردي انداختن«بديل تهديد راجع به ت -2
» رانـك «، »فرنچي«، »Reitlerرايتلر «نيز از آن سخن به ميان مي آيد، مراجعه شود به گزارشهاي » اديپ«اسطوره مربوط به 

  :در» Ederادر «و 
Internat Zeitscher, fur arztliche Psychoanal., 1913, I, No. 2. 
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ي بزرگتر كه شدم يك مرغ پدرم خروس است، حاال من كوچكم، يك جوجه ام، ول«: يكروز اظهار كرد. داشت

» مـادر  ةقورمـ «يكبار ناگهان درصـدد برآمـد    ».خواهم بود و باز هم كه بزرگتر شدم، يك خروس خواهم شد

او بي پروا ديگران را به بريدن آلت تناسلي تهديد مي كرد، زيرا خود او ). »جوجه قورمه«در قياس با (بخورد 

  .عرض تهديدهايي از همين نوع قرار داشتبه سبب اينكه آلتش را بكار جلق مي گرفت در م

: كوچكترين ترديدي ندارد كه» فرنچي«راجع به علت عالقه وي به اموري كه در مرغداري مي گذشت؛ 

كنجكـاوي  » روابط جنسي پر جوش و خروش بين مرغ و خروس، تخم گذاري و بيرون آمدن جوجه از تخم«

او با پي بـردن بـه   . ي مي گذشت متوجه بود، ارضاء مي كردجنسي او را كه در واقع به آنچه در خانواده انسان

من با تو ازدواج «: موضوع اميال خود از روي آنچه در مرغداري ديده بود، روزي به يكي از زنان همسايه گفت

  ».نه بجاي زن آشپز، مادرم را مي گيرم.... مي كنم، با تو و خواهرت و سه دختر عمويم و زن آشپز 

تايجي را كه از اين گزارش مستفاد مي شود، به نحو كامـل بيـان خـواهيم كـرد؛ در     ما در سطور بعد ن

و رفتـار   1اينجا به نشان دادن دو وجه تشابه بين اين مورد و توتميسم يعني تشبه كامـل بـه حيـوان تـوتمي    

  .مبتني بر دوگانگي عواطف نسبت به آن اكتفا مي كنيم

تا آنجا كه موضوع، راجع بـه  (نيم كه در فرمول توتميسم با تكيه بر اين مشهودات، خود را مجاز مي دا

ولي با اين جانشين ساختن نيز، متوجه مي شويم كه به . ، پدر را بجاي حيوان توتمي قرار دهيم)انسان است

آنچه بـه گمـان خـود    . هيچوجه پيشرفتي نكرده ايم، مخصوصاً كه قدم چندان جسورانه اي هم برنداشته ايم

در هر جا كه طريقه تـوتمي هنـوز   : ن است كه انسانهاي بدوي خودشان به ما مي گويندكشف كرده ايم، هما

تنها كاري كه انجام داده ايم اينستكه براي اين انتخـاب  . تلقي مي شود» نيا«برقرار باشد، توتم به منزله يك 

به همين سبب آنرا  يك معني دقيق قائل شده ايم؛ انتخابي كه نژاد شناسان نمي دانسته اند با آن چه كنند و

ما را بر آن مي دارد كه اين مطلب را پيش بكشيم و به مدد  –برعكس  –روانكاوي . ر دور ساخته اندظاز مد ن

  2.آن به توضيحي درباره توتميسم بپردازيم

اگر حيوان توتمي چيـز ديگـري   . نخستين نتيجه قرار دادن پدر بجاي حيوان توتمي بسيار جالب است

دو حكـم تـابويي كـه هسـته      –دو دسـتور اساسـي توتميسـم    : ين نتيجه بدست مي آيد كهجز پدر نباشد، ا

يعني منع كشتن توتم و حرمت نكاح زني از توتم مشترك، از نظر محتـوا بـر    –توتميسم را تشكيل مي دهد 

 
 مديونم، و آن، راجع به ترس يك نوجوان بـاهوش از » رانك«من گزارشي را درباره يك مورد ترس از حيوانات به آقاي  -1

 صـفحه (پـيش  را كـه در سـطور   » آرونتاها«سگ هاست كه توضيح چگونگي پديد آمدن بيماري او، بطور روشن تئوري توتمي 
 جوانك گمان مي كرد از پدر خود شنيده است كه وقتي مادرش او را حامله بوده، سـگي موجـب   .ذكر شد، بياد مي آورد) 109

 .وحشت مادر شده است

 توتميسم يكي دانستن انسـان «: جوهر توتميسم را تشكيل مي دهد» فريزر«اين يك شمردن توتم و انسان، به عقيده  -2
  :»است با توتم خودش

(Frazer: Totem and Exogamy, IV, P. 5.) 
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كه  –كه پدر را كشت و با مادر ازدواج كرد، منطبق است و نيز با دو ميل ابتدايي كودك » اديپ«دو جنايت 

مطابقـت   –واپس زدگي ناقص آنها، يا برانگيخته شدنشان، احتماالً علت اصلي هر نوع اخـتالل روانـي اسـت    

اگر اين مشابهت يك امر صرفاً اتفاقي نباشد، به ما اجازه مي دهد كه پديد آمدن توتميسم را مربوط به . دارد

مطلب را نشان دهيم كـه طريقـه تـوتمي از     به عبارت ديگر ما بايد بتوانيم صحت اين. دورترين اعصار بدانيم

» هـانس «از حيـوان در   ترسسرچشمه گرفته است، درست به همانسان كه » عقده اديپ«شرايط مربوط به 

بـراي اثبـات صـحت ايـن مطلـب، مـا، در       . خردسال از همانجا ناشي شده اسـت » آرپاد«و انحراف » كوچولو

را كه هنوز ذكري از آن به ) توتمي» مذهب«توان گفت  و مي(صفحات بعد، يكي از ويژگيهاي طريقه توتمي 

  .ميان نيامده است، مورد بررسي قرار خواهيم داد

  

 -4-  
فيزيكدان، متخصص فقه اللغه، شارح تورات و باستان شناس، دانشـمند بصـير و    1»رابرتسون اسميث«

 ،)1889چـاپ  (وديـان  ، در كتاب خود راجع به مـذهب يه 1894جامع و فارغ از پيش داوريها، متوفي بسال 

اظهار نظر كرده است كه يك تشريفات عجيب يعني ضيافت معروف به توتمي، از همان آغـاز، جـزء جـدايي    

وي براي اثبات فرضيه خود، جز يك گزارش مربوط به قـرن پـنجم مـيالدي    . ناپذير طريقه توتمي بوده است

ررسي تحليلي از آداب قربـاني در  ي در پرتو بدرباره عملي از اين نوع، چيز ديگري در اختيار نداشته است، ول

از آنجا كه قربان كردن، مسـئله  . ميان يهوديان باستان، وي توانسته است صحت قابل مالحظه آنرا نشان دهد

فرض وجود يك ذات رباني است، موضوع عبارت از استداللي بوده است كه مبنايش يك مرحله تكامل يافتـه  

  .بتدايي ترين مرحله توتميسم استاز آيين مذهبي، و نتيجه اش ا

را دربـاره منشـاء و مفهـوم آيـين     » رابرتسون اسـميث «من در زير، جالب ترين قسمتهاي اثر برجسته 

قرباني نقل مي كنم، ولي شرح و تفصيالتي كه اكثراً بسيار گيراست و نيز تحول بعدي آيين مـذكور را كنـار   

زم كه نبايد انتظار داشته باشد در مستخرجه اي كه بدسـت  من پيشاپيش، خواننده را آگاه مي سا. مي گذارم

  :مي دهم همان بالغت و قوت بيان متن اصلي را باز يابد

رابرتسون اسميث نشان مي دهد كه قربـان كـردن در مـذبح، يـك جـزء اساسـي از آداب مـذهبي در        

ي كه مي توان آنرا حدي داشته است، به نحوااين عمل در جميع مذاهب نقش و. كيشهاي باستاني بوده است

  .بوسيله علل بسيار عام و با تأثير مشابه، توضيح داد

، در آغاز به همان معنـايي كـه در ادوار بعـد    2معهذا، قربان كردن كه عملي به اعلي درجه مقدس است

كسب كرده نبوده است، بلكه هديه اي بوده است به پيشگاه خداوند و به منظور جلـب عطوفـت و مـراحم او؛    

 
1- W. Robertson Smith: The Religion of Semites, second edition. London, 1907. 

2- Sacrificium. 
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ردن اين اصطالح براي موارد غير مذهبي، متكي بر معناي الحق آن يعنـي فـداكاري و گذشـت و بـي     بكار ب(

  ).نظري و از خود گذشتگي است

اجتماعي بين ) fellowship(همه چيز گواه است بر اينكه قربان كردن در ابتدا جز يك قرار دوستانه 

  .ديگري نبوده استچيز  –رابطه اي بين مؤمنين و خداوند  -» خدا و پرستندگانش

قرباني عبارت از خوردنيها و آشاميدنيها بوده است؛ انسان به خداي خويش آنچه را كه خود مي خورده 

جز در مورد گوشـت قربـاني، هـيچ    . گوشت، غالت، ميوه، شراب و روغن: به رسم قربان تقديم مي كرده است

شـده انـد، توسـط خـدا و در عـين حـال        حيواناتي كه قربـاني مـي  . نوع قيد و استثنايي وجود نداشته است

پرستندگانش به مصرف خوراك مي رسيده است، فقط قربانيهاي نباتي، خاص خداوند بوده اسـت و بنـدگان   

ترديدي نيست كه قربانيهاي حيواني، قديمتر از انواع ديگر بوده اسـت و  . در خوردنش شركت نمي جسته اند

منشاء قربانيهاي نباتي، تقديم نوبر تمام ميوه ها به رسـم  . ه انددر ازمنه سابق فقط حيوانات را قربان مي كرد

پرداخت خراج به فرمانرواي كشور و صاحب اراضي بوده است، ولي رسم قربان كردن حيوانات مربوط به زمان 

  .پيش از آشنايي با كشت و زرع است

هـاي آغـازين؛ قسـمتي از     آثار بازمانده در زبانها، به نحوي ترديد ناپذير، نشان مـي دهـد كـه در دوره   

 نولي با غير جسماني شـد . قرباني را كه به خداوند اختصاص مي داده اند، غذاي واقعي او تلقي مي كرده اند

ذات خداوند، اين تصور به نظر زننده آمده است و براي خالصي از آن، به اين فكر افتاده اند كه فقط قسـمت  

بردن آتش بعدها تهيـه بعضـي خوراكهـا را بـراي انسـان ممكـن       بكار . مايع غذا را به خداوند اختصاص دهند

به عنوان نوشابه، در ابتدا خون . ساخت و شكل و مزه و منظره اي به آنها داد كه بيشتر شايسته ذات الهي بود

تلقـي  » خون رز«پيشينيان، شراب را . حيوانات قرباني را تقديم مي كردند و كه بعدها شراب جاي آنرا گرفت

بنابراين كهن ترين صـورت  . و اين عنواني است كه حتي امروزه نيز شعرا براي شراب بكار مي برند مي كردند

قرباني در زماني پيش از آشنايي با كشت و زرع و استعمال آتش، عبارت بوده است از قرباني كـردن حيـواني   

ن نكته حائز اهميت اي. كه خون و گوشت آن بوسيله خدا و پرستندگانش مشتركاً به مصرف مي رسيده است

 –كـه از پـيش مقـدار آن معـين بـوده اسـت        –بوده است كه هر يك از حاضران، سهم مقرر خود را از غـذا  

  .دريافت دارد

. مراسم قربان كردن، تشريفاتي رسمي و جشني بوده است كه از جانب تمامي طايفه برپا مي شده است

اعياد در ميـان  . ليف اجتماعي بشمار مي آمده استبطور كلي، مذهب يك امر عمومي، و الزام مذهبي يك تك

جميع اقوام، با قربان كردن توأم بوده است؛ تقديم هر قرباني با جشني همراه بوده و جشني نبوده اسـت كـه   

فرصتي بدست مي داده است كه افراد با سرور و نشـاط از حـد منـافع    » قرباني –عيد «. در آن قرباني نكنند

فراتر روند و پيوندهايي كه هر عضو را با تمـام اجتمـاع و بـا خداونـد مـرتبط مـي        خودخواهانه فردي، گامي

  .ساخته است، نمايان سازند
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صرف غذاي قرباني با شركت عموم افراد، نيروي معنوي خود را به مظاهري از يك رسـم بسـيار كهـن    

و در عـين حـال    خوردن و نوشيدن با ديگري، عالمـت . مديون بوده است يعني خوردن و آشاميدن در جمع

وسيله اي براي تشييد وحدت اجتماعي و ايجاد تكاليف متقابل بوده است؛ سفره قربـاني مسـتقيماً همسـفره    

بودن خدا و پرستندگان او را مي رسانده است و اين هم غذا شدن، ساير روابطي را كه بين خود و خدا قائـل  

در ميان اعراب باديه رواج دارد، نشان مي دهـد كـه   عاداتي كه امروزه هم . بوده اند نيز در بر مي گرفته است

سفره عمومي، رابطه اي به عنوان تجسم استعاري از يك عامل مذهبي نبوده است؛ بلكه به نحو غير مستقيم 

هر كس كه در غذاي عرب باديه نشين بـا خـوردن   . و بر مبناي عمل خوردن، پيوندي را پي مي افكنده است

عه اي شير شركت كرده باشد، ديگر بـيم خصـومت از ناحيـه او را بـه دل راه     لقمه اي كوچك يا نوشيدن جر

نمي دهد، بلكه مي تواند مطمئن باشد كه دست كم در تمام مدتي كه غذاي خورده شده بر حسـب فـرض و   

بنابراين، دريافت آنها . گمانشان، جزئي از بدن را تشكيل مي دهد، از كمك و حمايت وي برخوردار خواهد بود

دوام يابـد، مـي بايسـت    براي اينكه پيوند مذكور قوام و  ريافتي بسيار واقع بينانه بوده است؛ديوند اتحاد، از پ

  .اشتراك در غذا هر چند يكبار تكرار شود

يوند دادن كه براي اشتراك در خورد و شرب قائلند، از كجا سرچشمه مي پولي اين نيرو، اين خاصيت 

هـم  «دارد و بي قيد و شرط و استثنا همه را به هـم پيونـد مـي دهـد،      گيرد؟ تنها رابطه مشتركي كه وجود

گروهي از افراد ) kin(يك طايفه . اعضاي اين جماعت، به يكديگر وابسته هستند. است) Kinship(» طايفگي

است كه زندگي آنها با هم، تن واحدي را تشكيل مي دهد، به نحوي كه مي توان زندگي هـر يـك از آنهـا را    

ي نـ الفخـون  «وقتي يك عضو طايفه به قتل مي رسـد، نمـي گوينـد    . ز زندگي جمعي بشمار آورديك جزء ا

تـو  «: جملـه عبـري دال بـر قرابـت قبيلـه اي مـي گويـد       . »خون ما ريخته شد«بلكه مي گويد » ريخته شد

بنابراين معني هم طايفـه بـودن، از يـك مايـه و     . »استخوان استخوانهاي من و گوشت گوشتهاي من هستي

پس خويشاوندي، تنها مبتني بر اين امر نيست كه جزئي از وجود مادري هستند كـه از او  . وهر بودن استج

يي اسـت كـه بعـداً    ابلكه بر امر ديگري نيـز تكيـه دارد و آن غـذاه   . زاده شده اند و از شيرش تغذيه كرده اند

. ايجاد قرابت و قـوام آن گـردد  خورده مي شود و بدل ما يتحلل قرار مي گيرد و از اين طريق مي تواند سبب 

بوسيله هم غذا شدن با خداوند، اعتقاد به اينكه با خدا از يك گوهرند بيان مي شود؛ هرگز با كسي كه بيگانه 

  .تلقي مي شود در غذا شركت نمي كنند

بنابراين غذاي قرباني در ابتدا يك ضيافت رسمي بوده است، و برحسب قاعده اي كه به موجب آن فقط 

در . طايفه مي توانسته اند با يكديگر همسفره شوند، افراد طايفه يا قبيله در آن شركت مي جسته اند اعضاي

جوامع امروزي ما، صرف غذا، اعضاي خانواده را به گرد هم مي آورد، ولي اين هيچ وجه اشـتراكي بـه صـرف    

قديمترين خـانواده هـايي   . تبنيادي بس كهن تر از زندگي در خانواده اس» هم طايفگي«. غذاي قرباني ندارد

مـردان بـا   : كه مي شناسيم، معموالً مركب از افرادي هستند كه به گروههاي مختلف خويشاوند تعلـق دارنـد  
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زناني كه از طوايف ديگر هستند، ازدواج مي كنند، بچه ها جزو طايفه مادر بشمار مي آيند، بين مرد و سـاير  

در چنين خانواده اي، غذا در جمـع صـرف نمـي    . وجود ندارد اعضاي خانواده هيچ نوع خويشاوندي قبيله اي

شود؛ حتي امروز هم بدويان منفرداً غذا مي خورند و منعهاي مذهبي توتميسـم راجـع بـه خوراكيهـا، اغلـب      

  .همسفره شدن آنها را با فرزندانشان غير ممكن مي سازد

يله هميشه بـا قربـان كـردن يـك     مي دانيم كه تجمع افراد قب: حال به موضوع حيوان قرباني بازگرديم

و (حيوان همراه بوده است، و نيز ذبح يك حيوان ممكن نبوده است مگر به مناسبت يكي از اين مواقع رسمي 

افراد قبيله از ميوه، شكار و شـير حيوانـات خـانگي تغذيـه مـي كـرده انـد ولـي         ). اين نكته اي است پر معنا

بـه گفتـه   . ي براي مصرف شخص خود منع مي كـرده اسـت  مالحظات مذهبي، فرد را از كشتن حيوان خانگ

، شكي نيست كه هر قرباني، در آغاز، يك قرباني جمعي از طرف اعضـاي طايفـه بـوده و    »رابرتسون اسميث«

كشتن حيوان، بر فرد حرام بوده است و تنها وقتي كه قبيله مسئوليت اين عمل را به عهده مي گرفته، امري 

اين خصوصيت فقط در مورد يك مقوله از افعال ديده مي شـود و آن،  . ه استمشروع و موجه شمرده مي شد

موجود زنـده اي كـه هيچيـك از    . اعمالي است كه به صفت قدسي خون مشترك قبيله خدشه وارد مي آورد

ش سازد و قربان كردن آن ممكن نيست مگر با رضـا و شـركت تمـام اعضـاي قبيلـه؛      مافراد نمي تواند معدو

رسمي كه مقرر مـي دارد هـر يـك از    . ز حيث ارج و مقام در رديف خود اعضاي قبيله استچنين موجودي ا

افراد شركت كننده در ضيافت قرباني، از گوشت حيوان قربان شده، لقمه اي بخورد؛ همـان مفهـومي را مـي    

، حكمي كه به موجب آن اگر يك عضو قبيله مرتكب گناهي بشود –رساند كه در يك حكم ديگر وجود دارد 

به عبارتي ديگر، با حيوان قرباني، به مانند يك عضـو قبيلـه رفتـار مـي     . بايد بوسيله تمامي قبيله اعدام شود

جماعت تقديم كننده قرباني، خداي جماعت، و حيوان قرباني، هر سه همخون و عضو يك : كرده اند

  .قبيله بوده اند

. ي را با حيوان توتمي سابق يكي مي دانـد با تكيه بر اطالعات متعدد، حيوان قربان» رابرتسون اسميث«

قربانيهايي از حيوانات خانگي كه معموالً آنها را مي خـورده  . در دوره باستان دو نوع قرباني وجود داشته است

يك بررسي عميق تر نشان مي دهد كه ايـن  . اند و قرباني هاي فوق العاده كه شامل حيوانات حرام بوده است

مقدس بوده اند و براي خداياني قرباني مي شده اند كه حيوانات مذكور، قدس خـود   حيوانات حرام، جانوراني

معتقدان به اين طريقـه، بـا قربـان كـردن آن     . را از ذات آنها داشته اند و در آغاز، با آن خدايان يكي بوده اند

در دوره اي . انـد  حيوانات قرابت خوني كه ايشان را به حيوان و خدا پيوند مي داده است، نمايان مي سـاخته 

در آن عهـد  . هنوز وجود نداشـته اسـت  » اساطيري«عتيق تر، اين تفاوت بين قربانيهاي معمولي و قربانيهاي 

خوردن گوشت آنها، جز در مواقع رسمي و با شركت تمـامي قبيلـه، ممنـوع    : نات مقدس بوده انديواحجميع 

چنانكه گويي مجني عليه، يكي از اعضاي قبيله . كشتن حيوان، ارتكاب قتل بشمار مي آمده است. بوده است

هـايي كـه در   بوده است؛ چنين قتلي نمي توانسته است واقع شود مگر با رعايت تمام احتياطـات و تضـمين   
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به نظر مي آيد كه اهلي كردن . مورد قتل نفس در برابر جميع اتهامات احتمالي، در نظر گرفته مي شده است

؛ ولي 1حيوانات و شروع دامپروري در همه جا به معني پايان توتميسم خالص و محض اعصار اوليه بوده است

ز يافته مي شود، براي نشان دادن اينكـه در  با» شباني«آثاري از جنبه قدسي حيوانات خانگي كه در مذاهب 

حتي در دوره هاي تقريباً متأخر كالسـيك نيـز، آيـين    . قديم، حيوانات مذكور توتم بوده اند، كفايت مي كند

مذهبي در بعض مناطق مقرر مي داشته است كه قربان كننده بي درنگ پس از قربـان كـردن حيـوان فـرار     

در يونان قاعدتاً اين عقيـده در همـه   . بوده است خود را از كيفري برهانداختيار كند؛ چنانكه گويي وي ملزم 

  .جا رواج داشته است كه كشتن يك گاو، جنايتي حقيقي است

آتني ها، در پي قربان كردن، يك دادرسي واقعي با استنطاق از همه شركت  2»بوفوني«در جشن هاي 

سي، متفقاً گناه را به گردن كارد مي گذاشته اند و در پايان دادر. كنندگان در مراسم، صورت مي گرفته است

  .آنرا به دريا مي افكنده اند

با وجود ترس، كه زندگي حيوان مقدس را همچون عضوي از اعضاي قبيله، از گزند مصون مي داشـته  

ت گاه بگاه ايجاب مي كرده است كه آنرا بطور رسمي و با حضور تمـام افـراد جماعـت، قربـان و     راست، ضرو

اين عمل، مفهوم عميق قربان كردن را بر ما آشكار  هانگيز. و خونش را بين اعضاي قبيله تقسيم كنند گوشت

مي دانم كه در ادوار بعد، مجرد صرف غذا در جمع و شركت در خوردن موادي كه جزو بـدن مـي   : مي سازد

خاصـيت را   تيق اينولي در دوره هاي ع. شده است، بين افراد همسفره پيوند مقدسي بوجود مي آورده است

راز مقدس مـرگ حيـوان،   . فقط به شركت در خوردن گوشت حيوان مقدس در جمع، منسوب مي داشته اند

با اين نكته توجيه مي شود كه رابطه اي كه شركت كنندگان در مراسم قرباني را با يكديگر و آنها را با خداي 

اين پيوند، جز جان حيوان قربـان شـده،    3.دخودشان پيوند مي دهد تنها از اين طريق ممكن است برقرار شو

چيز ديگري نيست؛ اين جان كه در گوشت و خون حيوان است، در طي ضيافت توتمي به همه كساني كه در 

، پايه تمام روابـط  زاين تصور جذب و حلول حتي در اعصار كامالً نزديك ني. آن شركت دارند، انتقال مي يابد

، كه اشتراك در خون را )رئاليستي(دريافت كامالً واقع بينانه . قرار مي كنندخوني است كه افراد با يكديگر بر

ناشي از اشتراك در غذا و يكي بودن مواد خوراكي مي داند، به ما مي فهماند كه چرا بدويان الزم مـي ديـده   

و تقويـت  اند گاه بگاه، اين اشتراك و وحدت را از طريقي كامالً طبيعي يعني خوردن غذاي قربـاني، تجديـد   

  .كنند

 
 از توتميسـم ) آنجا كه حيواناتي مستعد براي اهلـي شـدن وجـود دارد   (ه اهلي كردن جانوران كه بي استثنا كنتيجه آن -1

  :»سرچشمه مي گيرد؛ خود سبب زوال توتميسم مي شود
(Jevons: An Introduction to the History of Religions, 5th edit., 1911, P. 120.) 

2- Bouphonies. 

3- Loc. Cit., P. 113. 
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را در اينجا قطع مي كنيم تا هسته و جوهر آن را تا حدود امكان بدست » رابرتسون اسميث«استدالل 

با پديد آمدن مفهوم مالكيت خصوصي، قرباني به مانند هديه اي به پيشگاه خداوند تلقي شد، همچون : دهيم

ر، دربـاره هيچيـك از خصوصـيات آيـين     ولي اين تفسـي . واگذاري شيئي كه متعلق به انسان است به خداوند

در اعصار بسيار قديم، حيوان مقدس و زندگيش مصون از گزند بوده . ت نمي دهدسقربان كردن توضيحي بد

است و محروم كردن آن از حيات ممكن نبوده است مگر بـا شـركت جميـع اعضـاي قبيلـه و بـا مسـئوليت        

بـه   –ب خوراك مقدس به بدن خود، وحـدت مـادي را   مشترك آنها و در حضور خداوند؛ تا آنكه اعضا، با جذ

قربان كـردن، يـك نـوع مراسـم     . اعتقاد آنها سبب پيوندشان به يكديگر و به خداوند بوده است، قوام بخشند

در واقع با كشتن و خوردن حيوان توتمي سابق، يعني با . تقديس، و حيوان قرباني يك عضو قبيله بوده است

ايفه وحدت عميق خود را با خداوند حفظ و تقويت مي كرده انـد تـا بتواننـد    خوردن خداي بدوي، اعضاي ط

  .همچنان شبيه او بمانند

از بررسي تحليلي درباره قرباني، چنين نتيجه مي گيرد كه كشتن و خوردن ادواري » رابتسون اسميث«

توتمي را تشكيل مي توتم در دوره هاي قبل از پديد آمدن خداياني به هيأت انساني، ركن بسيار مهم مذهب 

وي بر آنستكه تشريفات يك ضيافت توتمي از اين نوع، در توصيف يك قربـاني مربـوط بـه دوران    . داده است

از مراسم قرباني اعراب باديه نشـين در صـحراي سـينا در اواخـر قـرن       1»سن نيلوس«. متأخر ديده مي شود

ر روي يك مذبح سنگي ناهموار مي بسـته  قرباني را كه يك شتر بوده است، ب: ششم ميالدي سخن مي گويد

اند، بعد به دستور رئيس قبيله، حاضران سه بار در حال خواندن آواز به گرد مذبح طواف مي كرده اند، آنگـاه  

وي اولين زخم را بر حيوان مي زده است و خوني را كه از بدنش جستن مي كرده با ولع مي آشاميده اسـت؛  

هجوم مي آورده اند و هر كس با شمشير خـود، قطعـه اي از گوشـت آن،     تمام اعضاي قبيله بر حيوان سپس

گوشتي كه هنوز جنبش و تكان داشته، جدا مي كرده است و به همان حال آنرا مي خورده است؛ و اين كـار  

كه قرباني نثار آن مي شده  –چنان با سرعت انجام مي گرفته است كه در فاصله كوتاه بين طلوع ستاره زهره 

و رنگ باختن ستاره در برابر نور خورشيد، كار حيوان يكسره مي شده؛ آنچنان كه از آن، نه گوشـت،   –است 

اين آيين وحشيانه كه بـه احتمـال قـوي    . نه پوست، نه استخوان و نه امعاء و احشاء بر جاي نمي مانده است

ود منحصـر نبـوده   متعلق به عصري عتيق است، بر حسب گزارشهايي كه در دست داريم، بي شك در نوع خـ 

ول زمان تعديالتي در آن راه يافته طاست، بلكه مي تواند شكل كلي اوليه از قرباني توتمي كه اندك اندك در 

  .است بشمار آيد

زيـرا مشـهودات   . از مصنفان در اينكه مفهوم غذاي توتمي واجد اهميتي باشد، ترديد كرده اند بسياري

  .هميت را تأييد نكرده استاي بسر مي برند، اين مربوط به اقوامي كه كامالً در مرحله توتم

 
1- Saint Nilus. 
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، خود، مواردي را مثال مي زند كه در آنها مفهوم رمزي مذهبي اصالً وجود نـدارد؛  »رابرتسون اسميث«

و نيز در قربانيهاي ديگري كه يادآور ترتيبان ضيافت توتمي  1»آزتك«في المثل در قرباني هاي انساني اقوام 

در آمريكـا يـا مراسـم جشـن      2»اوآتااوك«از قوم » خرسها«ن خرس در ميان قبيله مانند قربان كرد –است 

اين موارد و نظاير آن را بطور مشروح در دو بخش از اثر بزرگ » فريزر« -ژاپني  3هاي»آئينو«خرس در ميان 

رسـتش  يك قبيله سرخ پوست كاليفرنيا كه افراد آن يك پرنده بزرگ شكاري يعني باز را پ 4.خود آورده است

مي كنند، هر سال با برپا داشتن تشريفات رسمي، يك عدد از اين نوع پرنـده را قربـان و آنگـاه بـراي پرنـده      

ساكن مكزيك  5»زوني«سرخ پوستان . مقتول سوگواري مي كنند، در حاليكه پوست و پرهاي آنرا نگهميدارند

  .جديد، با الك پشت مقدس خود به همين شيوه رفتار مي كنند

در ميان قبايل استرالياي مركزي، خصوصيتي ديده مي شود كـه فرضـيه   » اينتي شيوما«ات در تشريف

كه با اين همـه بـه تنهـايي    (هر قبيله كه براي تكثير توتم خود : ييد مي كندأرا كامالً ت» رابرتسون اسميث«

ات، لقمه اي از به تدابير ساحرانه متوسل مي شود، افرادش مكلفند كه در طي تشريف) حق خوردن آنرا ندارد

رين مثال راجع ت، روشن »فريزر«به عقيده . توتم خويش را قبل از آنكه ساير قبايل به آن دست بزنند، بخورند

در افريقاي غربي ديـده   6»بني«در ميان قوم  –كه در مواقع عادي حرام است  –به رمز مذهبي خوردن توتم 

  7.ستمي شود مربوط به تشريفات تدفين در ميان اين قبايل ا

را مي پذيريم كه به موجب آن، ذبح حيوان توتمي به عالمـت رمـز    8»رابرتسون اسميث«معهذا ما نظر 

بايد يكي از خصوصيات بسيار مهـم   –كه در مواقع عادي ممنوع است  –مذهبي و خورده شدن آن در جمع 

  .كيش توتمي بشمار آيد

   

 
1- Aztèques. 

2- Ouataouks. 

3- Aïnos. 

4- The Golden Bough. Part V: Spirit of the Corn and the Wild. 1912. 

  ):زير عنوان(
Eating of the God and killing the divine animal. 

5- Zuni. 

6- Bèni. 

7- Frazer: Totemism and Exogmy, I, P. 500. 

 ،»هـوبرت «، Marillier -مارييـه  (از اعتراضاتي كه بر اين نظريه راجع به قربـاني، از طـرف عـده اي از مصـنفان      من -8
اين اعتراضات چنان نيست كه بتواند در نظر مـن نسـبت بـه عقايـد     ولي . وارد آمده است، بي خبر نيستيم) و سايرين» متوس«

  .رابرتسون اسميث تغييري بدهد
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 -5-  
ض خصوصيات محتمل را كه قبالً مورد توجه اكنون صحنه يك ضيافت توتمي را در نظر مي آوريم و بع

در يك موقع رسمي، طايفه با بي رحمي، حيوان توتمي خود را به قتل مي : قرار نداده بوديم بر آن مي افزاييم

خام خام مي خورد؛ لباس افراد طايفه چنان است كه آنها را  –از خون و گوشت و استخوان  –رساند و آن را 

را تقليد مي كنند شبيه مي سازد، چنانكه گويي بر آن سرند كه يكي بودن خود  به توتم كه صدا و حركاتش

مي دانيم آنها عملي را انجام مي دهند كه ارتكابش بر فرد به تنهـاي ممنـوع اسـت،    . را با توتم نمايان سازند

از ولي به محض آنكه همگي در آن شركت مي جويند، موجه مي شود؛ به عالوه هيچكس حق ندارد خـود را  

وقتي عمل انجام گرفت، براي حيوان مقتول سوگواري مي كنند و بر فقـدانش افسـوس مـي    . آن كنار بكشد

ناله و مويه اي كه اين مرگ بر مي انگيـزد، از بـيم مجـازات سرچشـمه مـي گيـرد و بـر طبـق نظـر          . خورند

مسئوليت قتلـي اسـت   درباره يكي از تشريفات مشابه، هدف آن بركنار داشتن جامعه از » رابرتسون اسميث«

  1.كه مرتكب شده اند

داشـتن لگـام از تمـام    ر سرورترين جشن ها، همراه بـا بر ليكن در پي اين سوگ، پر سر و صداترين و پ

در همين خالل است كه ما به سهولت، ماهيت و . غرايز و مجاز شمردن ارضاي جميع اميال، صورت مي گيرد

  .را تشخيص مي دهيم» جشن«جوهر خود 

زيـاده روي هـاي افـراد،    . يك زياده روي مجاز و حتي اجباري و نقض رسمي يك حرمت اسـت  جشن،

ناشي از حالت نشاطي كه به موجب مقررات، تجويز شده باشـد نيسـت، بلكـه افـراط كـاري جزئـي از ذات و       

  .ماهيت جشن است؛ حالت وجد، ناشي از مجاز شدن هر عملي است كه در مواقع عادي ممنوع است

س اندوه كه در پي مرگ حيوان توتمي دست مي دهد و مقدمه اين جشن پر سرور است بـه  ولي احسا

شادي به آنها دست مي دهد،  چه معني است؟ اگر از قتل توتم كه در مواقع عادي، فعلي حرام است احساس

  در عين حال براي آن مويه مي كنند؟ اپس چر

رك مي سازند و از اين طريق وحدت خودشـان و  مي دانيم كه افراد طايفه با خوردن توتم، خود را متب

حالت وجد و آنچه از آن ميان ببار مي آيد، بوسيله ايـن امـر   . نيز وحدت بين خود و توتم را قوام مي بخشند

يا بهتر بگوييم، تـوتم حامـل آن    –قابل توضيح است كه آنها جان مقدسي را كه در جسم توتم متجسم بوده 

  .كنند جذب بدن خويش مي –بوده است 

روانكاوي به ما نشان داده است كه حيوان توتمي، قائم مقام پدر بوده است و اين نكته، تناقضي را كـه  

در باال به آن اشاره كرديم يعني منع كشتن حيوان از يكسو، و جشن و شادي به دنبال مرگ او در پي غليان 

عواطف كه حتي امروزه هم صفت مميـز   رفتار مبتني بر دوگانگي. غم و اندوه از سوي ديگر؛ توضيح مي دهد

 
1- Religion of the Semites, 2nd edit., P. 412. 
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عقده پدري در ميان اطفال ماست و گاه تا دوران بلوغ هم ادامه مي يابد، شامل حيوان توتمي كـه جانشـين   

  .پدر است نيز مي شود

بوسيله مقابله مفهوم توتم كه روانكاوي بدست مي دهد، با ضيافت توتمي و فرضيه دارويني راجـع بـه   

شري، مي توان به درك عميق تري نايل آمد و دورنماي فرضيه اي را ديد كه شايد در حالت ابتدايي جامعه ب

بدو امر محصول خيال جلوه كند، ولي اين امتياز را دارد كه بين گروههايي از پديده هاي مجزا و پراكنده، مي 

  .ده است بوجود آوردتي را كه تابحال به ذهن خطور نكرتواند وحد

تمام آنچه . وري دارويني به هيچوجه شامل مراحل آغازين توتميسم نمي شودالزم بگفتن نيست كه تئ

نظريه داروين فرض مي كند، يك پدر خشن و حسود است كه همه زنها را براي خود نگه مي دارد و پسـران  

ابتدايي . اين حالت ابتدايي اجتماع در هيچ جا ديده نشده است. را به تدريج كه بزرگ مي شوند طرد مي كند

رين سازمان اجتماعي كه ما مي شناسيم و هنوز هم در ميان برخي قبايل وجود دارد، عبارت است از تجمع ت

. انسانهايي كه از حقوق مساوي برخوردار و تابع قيود طريقه توتمي و منجمله وراثت در نسل مادري هسـتند 

رض مي كند ناشي شده باشد، آيا ممكن است كه اين سازمان اجتماعي، از آنچه نظريه دارويني وجودش را ف

و در اين صورت از چه طريقي اين سازمان بوجود آمده است؟ به اين پرسش با تكيه بر مراسم ضيافت توتمي 

  :مي توانيم به شرح زير پاسخ بدهيم

برادران رانده شده، به گرد هم آمده اند و پدر را كشته و او خورده انـد و بـا اينكـار، جماعـت      1يك روز

آنها در حالت اتحاد، جسور و بي باك شده اند و توانسته اند دست بكاري بزنند . ميان برداشته اند پدري را از

ممكن است پيشرفت جديدي در مدارج تمدن يا اختراع يك سالح . كه منفرداً از انجام دادنش عاجز بوده اند

ه باشند، هيچ تعجبي ندارد زيـرا  اينكه آنها جسد پدر را خورد. تازه، در آنها احساس برتري بوجود آورده باشد

نياي سختگير، بي شك سرمشقي بوده است كـه تمـامي افـراد ايـن     . موضوع مربوط به بدويان آدمخوار است

بنابراين با خوردن او، آنها وحدت خود . جماعت پدري، با وحشت و در عين حال غبطه به آن مي نگريسته اند

ضـيافت تـوتمي كـه    . از نيروي او را صاحب مي شده اسـت را با وي محقق مي ساخته اند و هر يك قسمتي 

شايد اولين جشن بشر است، تقليدي از همين ماجرا و جشني به يادبود اين عمل خطير و جنايت آميز بـوده  

شـده   –سازمانهاي اجتمـاعي، قيـود اخالقـي و مـذاهب      –است كه خود، مبدائي براي بسياري از امور ديگر 

  2.است

 
اگـر  . ر زيرنوشت بعدي به ما امكـان فهـم مطـالبي را خواهـد داد كـه در اينجـا عرضـه مـي كنـيم         دتوضيحات نهايي  -1

 .ا موجب حيرت خواننده خواهد شدتوضيحات مذكور نباشد، شرح م
 نتيجـه » آتكينسـون «فرضيه به ظاهر سرنگون شدن پدر ستمگر و قتل او بـا همدسـتي پسـران مطـرود، بـه عقيـده        -2

دسته اي از برادران جوان كه بـا هـم   «مستقيم شرايط حاكم بر جماعت بدوي به آن صورتي است كه داروين در نظر مي آورد، 
ي برند يا حداكثر، داراي روابط مشترك زناشويي با يك زن اسير هستند؛ دسته اي كه به علت كمـي  بحال تجرد اجباري بسر م

 ← ،)و اين امر قطعاً پـيش مـي آيـد   (سن اعضاي خود، در آغاز ناتوان است ولي وقتي با گذشت زمان نيروي كافي بدست آورد 
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كافي است قبول  –با قطع نظر از مقدمات منطقي آنها  –طي محتمل بوده باشد براي آنكه چنين شراي

كنيم كه محرك گروه برادران، در حالت طغيان؛ احساساتي متضاد نسبت به پدر بوده است، احساساتي كه به 

موجب آنچه مي دانيم محتواي دوگانه عقده پدري را در هر يك از كودكان و بيماران رواني ما تشـكيل مـي   

پسران از پدر كه به شدت در برابر قدرت طلبي و تمايالت جنسي آنها مخالفت مي ورزيده است، متنفر . دهد

پـس از  . بوده اند، ولي در همان حال او را دوست مي داشته اند و به ديده تحسين به وي مـي نگريسـته انـد   

قـق سـاخته انـد، قاعـدتاً بـه ابـراز       نابود ساختن او و بعد از آنكه كينه خود را فرو نشـانده و تشـبه بـه او مح   

آنها اين احساسات را بصورت ندامت بروز داده اند  1.احساسات مهر آميز حاكي از محبتي افراطي پرداخته اند

قدرت متـوفي  . و يكنوع احساس گناهكاري به آنها دست داده كه شبيه احساس پشيماني معمولي بوده است

شته، بيشتر شده است و اينها اموري است كه امروزه نيز در زنـدگي  به مراتب از نيرويي كه در زمان حيات دا

آنچه را كه سابقاً پدر، تنها در اثر وجود خود مانع مي شده است، در وضع جديـد،  . آدميان مشاهده مي كنيم

است كـه صـفت   » فرمان بردن از گذشته«پسران، خودشان بر خود ممنوع ساخته اند و اين به موجب همان 

آنها با منع كشتن توتم كه قـائم  . ت رواني است و روانكاوي آنرا كامالً بر ما آشكار ساخته استخاص يك حال

                                                                                                                                                                                     

پـدر ظـالم را، هـم از زنـانش و هـم از زنـدگي       بوسيله دست زدن به يورشهاي جمعي و پي در پي، سرانجام موفق مي شود  →
» كالـدوني جديـد  «كه عالوه بر اين، تمام دوران حيـات را در  » آتكينسون«). Primal Law, P. 220 – 221(» محروم سازد

بسر برده و آنجا در كمال راحت توانسته است درباره بوميان به مطالعه پردازد، به ايـن مطلـب اسـتناد مـي جويـد كـه شـرايط        
عت بدوي، بصورتي كه داروين فرض مي كند، مرتباً در ميان گله هاي گاوان و اسبان وحشي بچشم مي خورد و هميشه بـه  جما

به عالوه، او معتقد است كه قتل پدر در اثر كشمكشهاي شديدي كه بين پسران فاتح در مي گيـرد، منجـر   . قتل پدر مي انجامد
وضاع و احوالي هرگز يك سازمان جديد براي جامعه نمـي توانسـته اسـت    در چنين ا. به متالشي شدن جماعت پدري مي شود

ر ا، با اعمال جبر جانشين پدر ظالم و تكرو مي شوند و در اندك مدت زور و قدرت خود را عليه يكـديگر بكـ  »پسران«پديد آيد، 
 نسون كه با اطالعـات روانكـاوي  آتكي). 228صفحه (» .مي اندازند و در طي منازعات و برادركشي ها، قوايشان به تحليل مي رود

بي خبر بوده است؛ بين عهد جماعت بدوي و دوره اجتمـاعي بعـدي، بوجـود    » ثرابرتسون اسمي«شته و از مطالعات آشنايي ندا
يك مرحله انتقالي آرام تر معتقد است، مرحله اي كه جلوه گاهش جامعه اي است كه در آن تعداد كثيري از آدميان در صلح و 

نخست پسران كـم سـن و   (به عقيده وي، مهر مادري بوده كه توانسته است ترتيبي بدهد تا اوالد ذكور . بسر مي برندصفا با هم 
ت كـه بـه امتيـازات جنسـي پـدر      سـ در قبيله پدري باقي بمانند؛ ولي تحمل وجود آنها مشروط بر آن بوده ا) آنگاه ساير پسران

چنانكه مـي بينـيم ايـن    . »آتكينسون«اينست موجز نظريه درخشان . شندگردن گذارند و از طمع بر مادر و خواهران چشم بپو
تئوري با نظريه اي كه ما توصيه مي كنيم، در نكات اساسي هماهنگ است، ولي در عين حال نكاتي هم ديده مي شـود كـه در   

  .ومات ديگر چشم مي پوشدا نظريه ما اختالف دارد و اين از آنجاست كه آتكينسون از بكار بردن بسياري از معلبمورد آنها 
رعايت ايجاز و اختصار در نقل اطالعاتي كه در ضمن مالحظات فوق ذكر شد، ناشي از ماهيت موضوع است و مـن نـاگزير   
از اينكار بوده ام، و به عالوه نامعقول خواهد بود اگر درصدد احراز صحت و دقت اين امر بر آييم؛ امري كه انتظار حصـول يقـين   

  .رست استدر مورد آن ناد
 آنچه راه را براي بروز اين رفتار مهر آميز هموارتر ساخته، اين واقعيت بوده است كه عمـل قتـل نمـي توانسـته اسـت      -1

اين عمل از بعض جهـات، كـاري عبـث بـوده اسـت؛      . موجبات رضاي خاطر هيچيك از توطئه گران را به نحو كامل فراهم آورد
ليه خود را برآورده سازد و جاي پدر را بگيرد، و ما مي دانيم كه ناكـامي و شكسـت   هيچيك از پسران نمي توانسته است ميل او

 .مي شود ياز توفيق، سبب بروز واكنش اخالق به مراتب بيش



 توتم و تابو    134

مقام پدر است، عمل خود را انكار مي كنند و با اجتناب از روابط جنسي با زناني كه آزادشان سـاخته انـد، از   

  .بهره برداري از ثمرات آن عمل چشم مي پوشند

كه بـه همـين دليـل كـامالً     (ناه در پسر، دو تابوي اساسي توتميسم را به اين ترتيب بود كه احساس گ

دو تابو رفتار مـي  هر كس كه برخالف اين . بوجود آورد) است» عقده اديپ«مشابه دو ميل سركوب شده در 

  1.جنايتي شمرده مي شد كه توجه جامعه بدوي به آنها محصور مي شده است وكرد، مجرم و مرتكب آن د

توتميسم كه مبدأ اصول اخالقي بشر است، از نظر روانشناسـي ارزش مسـاوي ندارنـد، فقـط     دو تابوي 

پدر مـرده اسـت و چـون او مـرده     : رفتار احترام آميز نسبت به حيوان توتمي داراي محركهاي مهرآميز است

ي اهميـت  ولي تابوي ديگر يعني منع زناي با محارم نيـز در عمـل دارا  . است ديگر عمالً كاري نمي توان كرد

: د، بلكه ميانشان اختالف مـي انـدازد  زاحتياج جنسي نه تنها انسانها را با هم متحد نمي سا. زيادي بوده است

اگر برادران تا زماني كه از ميان برداشتن پدر مطرح بود، با يكديگر متفـق بودنـد؛ بـه محـض آنكـه موضـوع       

هر يك از آنها مايل بود بـه ماننـد پـدر، همـه     قاعدتاً . تصاحب زنان پيش آمد، به رقباي يكديگر مبدل شدند

. ا بخود حصر دهد، و نزاع عمومي كه از اينجا ناشي مي شد، ممكن بود به نابودي اجتماع منجر گـردد رزنان 

در آن شرايط، ديگر مردي كه از لحاظ قدرت بر همه برتري داشته باشد و بتواند نقش پدر را بر عهده بگيـرد  

ل اگر برادران مي خواستند كه با هم زندگي كنند، جز يك راه در پيش نداشـتند و  به اين دلي. وجود نداشت

برقرار كردن منع زناي با محارم بوده است كه از اين  –شايد بعد از پشت سر گذاشتن اختالفات شديد  –آن 

ساً بخاطر طريق همگي از تصاحب زناني كه چشم طمع بر آنان داشته اند، صرفنظر كرده اند؛ و در حاليكه اسا

به اين ترتيب برادران، نظـام و سـازماني را كـه بـه آنهـا نيـرو       . اين تصاحب، آنها پدر را به قتل رسانده بودند

سازماني كه شايد بر احساسات و اعمال مبتني بر همجنس گرايي كـه   –بخشيده بود، از نابودي نجات دادند 

 2»بـاخ اوفـن  «كـه  » حقـوق مـادري  «و نيز شايد  .متكي بوده است –در دوران تبعيد در ميانشان پديد آمده 

از  –االري جانشين آن شده وجود داشـته اسـت   سو تا زماني كه خانواده مبتني بر پدر  –تشريح كرده است 

  .چنين اوضاع و احوالي سرچشمه گرفته باشد

ي برعكس، در تابوي ديگر كه راجع به حفظ حيات حيوان توتمي است، اولين گرايش توتميسم را بسو

ي و منطقي پدر بـوده باشـد،   عاگر حيوان توتمي در نظر پسران، قائم مقام طبي. مذهب مي توان مشاهده كرد

در اين صورت رفتاري كه نسبت به حيوان بر آنها تحميل مي شده است، صرفاً مبين احتيـاج آنهـا بـه ابـراز     

رفتار، پسران مي توانسته اند در  بوسيله اين: ندامت نبوده است، بلكه از مطلبي ديگر نيز حكايت داشته است

. تخفيف احساس گناه كه آنها را مشوش مي ساخته است بكوشند و يكنوع آشتي بـا پـدر را تحقـق بخشـند    

 
 قتل و زناي با محارم يا تجاوزات ديگري از اين نوع نسبت به قانون مقدس خـون، دو جنـايتي اسـت كـه در جوامـع     « -1

  :».اع به عنوان جنايت شناخته مي شوندبدوي منحصراً در وجدان اجتم
(Religion of the Semites P. 919.) 

2- Bachofen. 
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طريقه توتمي به منزله انعقاد قراردادي با پدر بوده است، قراردادي كه به موجب آن، پدر تمـام آنچـه تخيـل    

مراقبت و تفقد را متعهد مي شده است، و در مقابل، آنهـا نيـز   ايام كودكي از وي متوقع است يعني حمايت، 

حفظ و حرمت حيات او را بر ذمه مي گرفته اند يعني اينكه مجدداً دست به عملي كه پدر واقعي را از حيات 

بي شك پسـران  : نيز وجود داشته استعالوه بر اين در توتميسم كوششي براي توجيه . محروم ساخت نزنند

اگر پدر همان رفتاري را كه ما نسبت به توتم داريم، با ما، در پـيش مـي گرفـت    «شه بوده اند كه بر اين اندي

به اين ترتيب بود كه توتميسم به اصطالح وضع و فراموش گشتن واقعه » .هرگز درصدد قتل او بر نمي آمديم

  .اي كه سبب پديد آمدن خودش شده بود كمك كرد

. پس در هر مذهبي ديده مي شود، پا به عرصه وجود مي گـذارد  در اين مرحله، خصوصياتي كه از اين

مذهب توتمي از احساس گناه پسران سرچشمه گرفته است و به منزله كوششـي بـه قصـد فرونشـاندن ايـن      

. است» فرمان بردن از گذشته«از طريق اصل  –كه به او بي حرمتي شده  –احساس و به منظور آشتي با پدر 

كوششـهايي كـه   . ر همين روال فقط كوششهايي به منظور حل همان مسئله اسـت جميع مذاهب بعدي نيز ب

برحسب سطح تمدن هر زمان با يكديگر متفاوتند، ولي تفاوت آنها فقط از لحاظ جهتي است كـه بـراي حـل    

و اما تمام اين تالشها، واكنشهايي است در برابر واقعه بزرگي كه تمدن از آن آغاز . مسئله در پيش مي گيرند

  .دمي بوده استن زمان پيوسته موجب تشويق خاطر آافته است و از هماي

معهذا در همين دوره نيز توتميسم واجد خصوصيتي است كه مـذهب، از آن روزگـار عينـاً آنـرا حفـظ      

شدت كشمكش بين دو احساس متضاد بيش از آن حدي بوده اسـت كـه بتواننـد    ] توضيح آنكه. [كرده است

تعادل را برقرار كنند، به عبارت ديگر شرايط از نظر روانشناسي  –نوع كه تصور شود  از هر –بوسيله سازماني 

كامالً مساعد براي حذف اين برخورد عاطفي بوده است، و در هر حال، اين را بخوبي مي دانيم كـه دوگـانگي   

وتمي، تنهـا  كيش تـ . عواطف كه با عقده پدري مالزم است، در توتميسم هم به مانند جميع اديان وجود دارد

شامل ابراز پشيماني و كوشش براي آشتي و مصالحه نيست؛ بلكه در عين حال براي حفظ خاطره پيروزي بر 

براي همين منظور اخير بوده كه جشن تـذكاري ضـيافت تـوتمي بوجـود آمـده اسـت،       . پدر نيز بكار مي آيد

كنار گذاشـته مـي شـود، و در    » فرمان بردن از گذشته«جشني كه به مناسبت آن تمام قيود مبتني بر اصل 

مي شود  –بوسيله قربان كردن حيوان توتمي  –آنحال، فريضه، شامل نمايش مجدد جنايت ارتكابي عليه پدر 

و اينكار هرچند يكبار كه منافع حاصل از اين جنايت يعني تشبه به پدر و تحصيل صفات او، بـه علـت تـأثير    

براي ما شـگفتي آور  . قرار مي گيرد، از سرگرفته مي شودشرايط جديد زندگي در معرض خطر ضعف و زوال 

كـه البتـه بصـورتي     –نيست كه حتي در بنيانهاي مذهبي متأخر نيـز آثـاري از تحريـك و شـورش پسـران      

  .بچشم مي خورد –ديگرگون جلوه مي كند 

مـده  من بررسي خود را درباره نتايج حاصل از مهرورزي به پدر، كه بعداً بصـورت احسـاس نـدامت درآ   

برجـاي  ) كه در اين مرحله هنوز چندان تفاوتي با هم ندارنـد (و در مذهب و اصول اخالقي توتميسم  –است 
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من فقط مي خواهم توجه را به اين امر جلب كنم كـه بـا در نظـر    . در همين جا قطع مي كنم –مانده است 

از ايـن  . به پدركشي كشانده انـد گرفتن جميع جهات، پيروزي در اين ميان از آن اميالي بوده است كه كار را 

لحظه به بعد، احساسات برادرانه اجتماعي تا مدتهاي مديد تأثير عميقي بر روي رشد و تكامـل اجتمـاع مـي    

اين احساسات در تقديس خون مشترك و در تقويـت همبسـتگي ميـان تمـام افـرادي كـه طايفـه را        . بخشد

ن، با تضمين متقابـل زنـدگي يكـديگر، متعهـد مـي      به اين ترتيب برادرا. تشكيل مي دهند، متجلي مي شود

آنها همديگر را از سرنوشـتي كـه   : شوند كه هرگز بدانسان كه با پدر رفتار كرده بودند، با يكديگر رفتار نكنند

، از اين پس حرمت )كه داراي ماهيت مذهبي است(بر منع كشتن توتم . دامنگير پدر گرديد، بركنار مي دارند

باز هم مدتهاي مديد ديگري بايد بگـذرد تـا   . افزوده مي شود) داراي جنبه اجتماعي استكه (برادركشي نيز 

  .درآيد» مرتكب قتل مشو«اين حرمت از حدود طايفه تجاوز كند و بصورت فرمان موجز و منجز 

از اين پس جامعـه  : جماعت پدري جاي خود را بر اساس پيوند خوني به طايفه برادران واگذار مي كند

مبتني است، و مذهب بر احساس گنـاه و   –بر جنايتي كه همگي مشتركاً مرتكب شده اند  –مشرك  بر گناه

ندامت تكيه دارد، و اخالق از يكطرف بر حاجات اين اجتماع و از طرف ديگر بر نياز به اسـتغفار كـه ناشـي از    

  .احساس گناهكاري است متكي است

قديمترين دريافت از توتميسم، وجود پيونـد بسـيار    ي برخالف جديدترين استنباطها و موافق باوروانكا

نزديكي را بين توتميسم و منع ازدواج با اقارب به ما نشان مي دهد و هر دو را از منشائي مشترك و همزمان 

  .مي شناسد

  

  

 -6-  
از آن زمان كه از توتميسم سرچشمه گرفتـه انـد تـا     –من براي خودداري از تشريح رشد بعدي اديان 

پـود بـه هـم پيچيـده ايـن رشـد و        در ميان تار و. داليل مهم و متعددي در دست دارم –ان وضع كنوني ش

اندكي درنگ  مل، دو گذرگاه با روشني خاص تميز داده مي شود كه من براي تعقيب مسير آنها، دست كمتكا

  1.موضوع بحث، انگيزه قرباني توتمي و رفتار پسر نسبت به پدر است: مي كنم

به ما نشان داده است كه ضيافت توتمي باستاني، مجدداً در شكل ابتدايي قربـاني   »رابرتسون اسميث«

مقصود در هر دو يكي است و آن تبرك از طريق شركت در غذاي جمعي است؛ حتي احساس . ظاهر مي شود

 
  :كه از نظرگاهي با اندك تفاوت نوشته شده است» يونگ«رجوع شود به كتاب  -1

C. G. Jung: Wandlungen und Symbole des Libido, (Jahrbuch de Bleuler – Freud, IV, 

1912). 
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گناه نيز همچنان برجاي مي ماند و جز با همبستگي تمام كساني كه در صرف غذا شركت مي جويند تسكين 

عنصر جديد، خداي طايفه است كه بطور غير مرئي در مراسم قرباني شركت مي جويد و بـه ماننـد   . يابدنمي 

. ساير اعضاي طايفه، از غذا مي خورد و با شركت در همين عمل است كه افراد، خود را با او يكي مـي داننـد  

  نار بوده است؟چگونه خدا در چنين مقام و موقفي قرار مي گيرد، مقامي كه در آغاز از آن برك

مي توان چنين پاسخ داد كه مفهوم خدا به نحوي كه چندان روشن نيست، در اين فاصله از زمان پديد 

ديگر، براي آنكـه پايـدار    رت، و ضيافت توتمي به مانند هر امآمده و بر سراسر حيات مذهبي استيال يافته اس

ولي مطالعه درباره فرد از نظر روانكاوي بـا  . دقه جديد هماهنگ سازيبماند ناگزير بوده است كه خود را با طر

وضوح خاصي نشان مي دهد كه خداي هر كس تصويري از پدر اوست و رويه شخصـي هـر فـرد نسـبت بـه      

 عخداوند، بطرز رفتار وي با پدر واقعي خويش بستگي دارد و پابپاي آن تغير و تبدل مي يابد و خدا في الواقـ 

در اينجا نيز به مانند مورد توتميسم، روانكاوي به مـا توصـيه   . ب بيشترفقط يك پدر است با عظمتي به مرات

را بـاور داشـته   مني درباره خداوند چنان سخن مي گويد كه گويي پـدر اوسـت، اعتقـادش    ؤمي كند وقتي م

روانكاوي بطور كلي شايستگي آنرا دارد كه مورد توجه قرار گيرد، بايد بپذيريم كه سواي  تاگر معلوما. باشيم

عنصر پدري در تصور  –كه روانكاوي نمي تواند آنها را روشن سازد  –اير منشأها و مفاهيم ممكن براي خدا س

: و اگر چنين باشد، پدر در مراسـم قربـاني در دو چهـره ظـاهر مـي شـود      . خدا نقشي بس مهم ايفا مي كند

 تسـبب قلـت معلومـا    عليرغم تمام احتياطي كـه بـه  . نخست به سمت خدا و سپس به عنوان حيوان قرباني

روانكاوي مجبور به رعايت هستيم، بايد در پي تحقيق برآييم و ببينيم آيا امري را كه منظور قرار مـي دهـيم   

  .ه مفهومي بايد براي آن قايل شويمچو در صورت واقعي بودن  عيت دارد؟واق

بـه   –اوالً : دارد مناسبات متعددي وجود) توتم، حيوان قرباني(مي دانيم كه بين خدا و حيوان مقدس 

در بعضـي قربانيهـا، مخصوصـاً     -ثانيـاً  . هر خدا معموالً يك حيوان و گاه چند حيوان مخـتص مـي گرداننـد   

 –ثالثـاً   1.قربانيهاي مذهبي، عيناً همان حيوان مختص خداست كه به عنوان قرباني بـه او تقـديم مـي شـود    

وضـوع پرسـتش قـرار مـي گيـرد و حتـي تـا        خداوند اغلب به شكل يك حيوان در نظر آورده مي شود يـا م 

در اساطير، خداوند  - رابعاً. ديرزماني پس از توتميسم نيز برخي از حيوانات به عنوان خدا پرستيده مي شوند

بنـابراين كـامالً   . بيشتر به شكل يك حيوان و در اغلب موارد بصورت حيواني كه مختص اوسـت در مـي آيـد   

يوان توتمي بوده اسـت و احساسـات مـذهبي، در يـك مرحلـه      خودش ح اطبيعي است كه معتقد شويم، خد

ولي ما با قبول اينكه توتم، خود جز يك قائم مقام پدر . باالتر از تكامل، از همين منشأ سرچشمه گرفته است

  .چيز ديگري نيست، از هر نوع مباحثه بعدي، خود را بركنار مي داريم

صورت تكامل يافته تر آنست، و در اين چهـره   پس حيوان توتمي، نخستين چهره اين جانشين، و خدا

ابداع اين صورت جديد كه خود از مايه اصلي تمام بنيانهاي . پدر خصوصيات انساني را مجدداً بدست مي آورد

 
1- Robertson Smith: Religion of the Semites. 
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مذهبي يعني از مهر به پدر سرچشمه مي گيرد، ممكن نبوده است مگر در اثر پيش آمدن پـاره اي تغييـرات   

  .نسبت به پدر و شايد هم نسبت به حيوان اساسي در طول زمان در رفتار

تشخيص اين تغييرات آسان است، حتي اگر دور شدن از حيوان به لحاظ نفسـانيات، و زوال توتميسـم   

در اوضاع و احوال ناشي از نابود ساختن پدر، عاملي وجود داشت : 1در اثر اهلي كردن حيوانات را كنار بگذاريم

از برادراني كه به قصد پدركشي با يكديگر متحد شده بودنـد،  . پدر گرديد كه باعث تقويت فوق العاده مهر به

هر يك قاعدتاً مايل بود كه با پدر برابر گردد و مي كوشيد تا اين ميل را در جريان ضـيافت تـوتمي، بوسـيله    

ناسـبات  ولي با توجه به فشاري كه م. خوردن قسمتهايي از بدن حيواني كه قائم مقام پدر بوده، برآورده سازد

هـيچكس نمـي   . حاكم بر طايفه برادران بر روي يك يك اعضا آن وارد مي آورد، اين ميـل ارضـاء نمـي شـد    

بـه ايـن   . توانست و حق نداشت بر قدرت مطلق پدري كه هدف طمع ورزيهاي هر يك از آنها بود دست بيابد

ولي طوالني فـرو نشـيند و   ترتيب بود كه كينه نسبت به پدر كه موجب قتل او شده بود، توانست در طي تح

جاي خود را به مهر واگذارد و از همان پدر بدوي كه با او به جنگ پرداخته بودند، آرماني براي اطاعت مطلق 

بـه سـبب دگرگونيهـاي    . ه اكنون در نظرشان تمام قدرت نامحدود سابق را باز مي يافتكبوجود آورد؛ پدري 

اوليه بين جميع اعضاي طايفه، ديگر نمي توانست در طول  عميقي كه در وضع تمدن روي داده بود، مساوات

زمان برقرار بماند، در آن اوضاع و احوال، تمايل به زنده كردن آرمان قديمي پدر بوسيله ترفيع افرادي كه بـه  

اينكـه يـك   . سبب داشتن بعض صفات، برتر از ديگران بودند و قرار دادن آنها در رديف خـدايان، پديـد آمـد   

] يونـان قـديم  [گردد يا خدا بتواند وفات يابد، به نظر ما زننده مي آيد؛ ولي حتي در دوره باستان انسان خدا 

معهذا ترفيع پدر مقتول و رسـاندن   2.نيز، اموري از اين قبيل كامالً امكان پذير و طبيعي تلقي مي شده است

اند، اقدامي براي اداي كفاره بود خدايي كه قبيله از اين پس، نسب خود را به او مي رس –او به مقام يك خدا 

  .و اين اقدام به مراتب مهم تر از عمق سابق يعني عقد پيمان با توتم بود

وجود داشـته انـد،   » خدايان –پدر «كه شايد در همه جا مقدم بر » خدايان –مادر «در اين دگرگوني، 

بـه نظـرم قطعـي مـي نمايـد       نمي توانم پاسخي بدهم، ولي آنچـه  نه موقع و مقامي قرار مي گيرند؟ مدر چ

اينستكه تغيير روش نسبت به پدر تنها به قلمرو مذهبي محدود نمانده است، بلكه بر سازمان اجتمـاعي نيـز   

، جامعـه  »پدر خـدايان «با پديد آمدن . ته استاشكه در گذشته عوارض قتل پدر دامنگيرش شده بود، اثر گذ

شده است و خـانواده بصـورت بـاز سـاخته اي از جماعـت      كم به اجتماع پدر ساالري مبدل  محروم از پدر كم

 
 .اين كتاب رجوع شود) 126 -128(ات به صفح -1
 در نظر ما مردمان امروزي كه بين امور انساني و امور خدايي، حفره اي غير قابل عبور ايجاد كرده ايـم، ادا و اطـواري  « -2

در نظـر آنهـا بـين خـدايان و آدميـان      . تاز اين نوع مي تواند كفرآميز جلوه كند، ولـي در چشـم باسـتانيان چنـين نبـوده اسـ      
خويشاوندي وجود داشته است، چه، بسياري از خانواده ها نسب خود را به يكي از خدايان مي رسانده اند و تأليه يك انسان بـي  

  :»شك به مانند تقديس يكي از قديسين در نظر يك كاتوليك امروزي، امري غيرعادي جلوه نمي كرده است
Frazer: Golden Bough, I: The magic Art and the Evolution of Kings, II, P. 177. 
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پـدران دوبـاره پديـدار گشـتند، ولـي پيروزيهـاي       : مذكور از آن برخوردار بوده اند، مجدداً بدسـت آورده انـد  

اجتماعي طايفه برادران از ميان نرفت و تفاوت بين پدر جديد خانواده و پدر حاكم مطلق در قبيله بـدوي بـه   

  .واند دوام نياز مذهبي يعني مهر پايدار نسبت به پدر را تضمين كندآن ميزان بود كه بت

به اين ترتيب است كه در مراسم قرباني به پيشگاه خداي قبيله، پدر في الواقع با دو عنوان حضور مـي  

ولي در كوششهايي كه براي درك اين وضع بكار مي بريم، بايـد  . به سمت خدا و به عنوان حيوان قرباني: يابد

راتي كه در آنها، وضع مذكور بي توجه به ترتيب تقدم تاريخي، صرفاً بـه عنـوان اسـتعاره قلمـداد شـده      تفسي

حضور مضاعف پدر، ناشي از دو مفهوم متوالي مراسم است كه در طـي آن رفتـار   . است، خود را بركنار بداريم

ات خصـمانه او، مقـدمات   مبتني بر دوگانگي عواطف نسبت به پدر و غلبه احساسات مهرآميز پسر بر احساسـ 

مفهومي كـه قربـاني بطـور كلـي بدسـت آورده      . الزم را براي نماياندن پيروزي درخشان وي فراهم مي آورند

رت گرفتـه بـود، در ايـن مرحلـه بـراي      واست، اين امر را مي رساند كه همان عملي را كه براي تحقير پدر ص

  .اي جاودان ساختن خاطره آن بكار مي رودخاطره او در مقابل اهانت مذكور و در عين حال بر ةترضي

قرباني و جشن توتمي از ميـان مـي    بعدها، حيوان، صفت قدس خود را از دست مي دهد و روابط بين

قرباني كردن به يك اداي احترام ساده نسبت به خداوند، به عملي حاكي از گذشت به نفع او بـي چشـم   . رود

انها تا بدان حد برتري مي يابد كـه ديگـر ارتبـاط بـا او جـز بـا       از اين پس خدا بر انس. داشت مبدل مي شود

در اين شرايط بر سازمان اجتماع، پادشاهاني رياست مي يابند كـه داراي  . واسطه روحانيان ممكن نمي گردد

بايـد گفـت پـدر پـس از سـرنگون      . صفت خدايي هستند و طريقه پدر ساالري را بر حكومت بسط مي دهند

قوق خود، با قساوت انتقام شكست سابق را باز مي ستاند و چنـان سـلطه اي اعمـال    شدن، با كسب مجدد ح

پسران سر بزيـر، بـراي آنكـه مسـئوليت جنايـت      . مي كند كه هيچكس جرئت نمي كند با آن مخالفت ورزد

در واقـع از ايـن پـس ديگـر     . ارتكابي را باز هم بيشتر از خود دور سازند، از  شرايط جديد استفاده مي كننـد 

اساطيري كـه بـه   . قرباني بر ذمه پسران نيست، بلكه خداوند خود طلب قرباني مي كند و آنرا فرمان مي دهد

مـي كشـد، بـه ايـن      –و جز خـود او نيسـت    –موجب آن، خداوند شخصاً حيواني را كه به او اختصاص دارد 

  .مرحله تعلق دارند

شخص مي سازد، انكار شـديد جنايـت   آنچه مراحل آغازين جامعه و پديد آمدن احساس مسئوليت را م

اين نحوه برداشت راجع به قرباني، يك مفهوم ديگر را نيز مي رساند كه فهمش آسان است و آن . بزرگ است

احساس رضاي خاطر از ترك پرستش توتم به نفع پرستش يك خدا يعني قرار دادن يك قائم مقام عاليرتبـه  

تعبير سطحي مراسم و استعاري خواندن آن، در اين مورد . ستبر جاي پدر به عوض يك قائم مقام دون پايه ا
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منظور از مراسم مورد بحث، نشـان دادن ايـن   «: تفسير اخير، به ما مي گويد. با تفسير روانكاوي منطبق است

  1».مطلب است كه خدا، جزء حيواني وجود خود را پشت سر گذاشته است

صمانه نسبت به برقرار شدن مجدد سلطه پـدري  معهذا خطا خواهد بود اگر تصور كنيم كه روحيات خ

بـرعكس، در همـان مراحـل    . از اين پس كامالً از ميان مـي رود  –روحياتي كه جزئي از عقده پدري است  –

نخستين از تكون دو بنياد جانشين پدر، يعني خدايان و پادشاهان، ما به نمايان ترين جلوه هاي اين دوگانگي 

  .برخورد مي كنيم عواطف كه صفت مميز مذهب است

سـتين  خ، اين فريضه را بيان كرده اسـت كـه ن  »The Golden Bough«در اثر بزرگ خود » فريزر«

يگانگي بوده اند كه نقش يك خدا را ايفا مي كرده اند و بروز عيدي مخصـوص، در  شاهان در قبايل التيني، ب

) خـود را قربـان كـردن   : به تعبير ديگر و(به نظر مي آيد كه قرباني شدن . مي شده اند طي تشريفاتي قرباني

ختلـف ارض  متشريفات قرباني هاي انساني در نواحي بسيار . ساالنه خدا، خصوصيت مذاهب سامي بوده است

مسكون، بي آنكه جاي شكي باقي گذارد نشان مي دهد كه اين افراد انساني به عنوان مظهر خداونـد قربـاني   

بسيار متأخر نيز محفوظ مانده است، منتها بـا ايـن اخـتالف كـه      مي شده اند و اين رسم حتي در دوره هاي

كه » خدايان –انسان «قربان كردن . جانشين انسانها زنده شده است) عروسك –مجسمه (تنديسهاي بيجان 

گذشته را  –مع االسف در اينجا نمي توانم آنرا مانند قربانيهاي حيواني بطور مشروح مورد بررسي قرار دهيم 

نوع قرباني كردن، بـا  اين . شن مي سازد و مدلولهاي صور قديمتر قرباني را بر ما آشكار مي گرداندتا حدي رو

طلوب به ما نشان مي دهد كه موضوع قرباني هميشه همان پدر بوده است يعني كسـي كـه   مصحت و دقتي 

حيـواني و   اكنـون بـراي مسـئله روابـط بـين قربانيهـاي      . در شرايط جديد به عنوان خدا پرستيده مـي شـود  

هدف قرباني حيواني بدوي، قرار دادن حيوان بجاي انسـان  : قربانيهاي انساني، جواب ساده اي بدست مي آيد

يعني قتل رسمي پدر بوده است و هنگامي كه اين مظهر و قائم مقام پدر دوباره صفات و خصوصيات انسـاني  

  .ربان كردن انسان واگذارده استجاي خود را به ق داًمجدرا بدست آورده، قربان كردن حيوان نيز 

ل ناپذير گشته است ، زوا]يعني قتل پدر[به اين ترتيب بوده است كه خاطره آن نخستين قرباني بزرگ 

غم تمام كوششهايي بوده كه براي زدودن آن از خاطره ها صورت مي گرفته اسـت؛ درسـت در   ريز عليو اين ن

از انگيزه هايي كه باعـث آن بـوده اسـت دوري گزيننـد،     همان لحظه اي كه مي خواسته اند تا سرحد امكان 

من در ايـن مقـام در پـي    . خود را با بدلِ برابر با اصل و دقيق آن در شكل قربان كردن با خدا روبرو ديده اند

 
 واژگون شدن يك نسل از خدايان بوسيله نسلي ديگر كه تمام اساطير از آن حكايـت دارد، بـي شـك بـه معنـي سـير       -1

 يك طريقه مذهبيتحول تاريخي است كه در طي آن به دنبال پيروزي يك قوم بيگانه يا در نتيجه رشد و تكامل شرايط رواني، 

 Phénnomènes fon«آنـرا  ) Silberer(» زيلبـرر «در مورد اخير، اسطوره به آنچه كـه  . جانشين طريقه اي ديگر مي شود

etionels «ميـل شـهوي اسـت،    ) سـمبول (بر اينكه خدايي كه حيوان مي كشـد، رمـز   » يونگ«اعتقاد . مي نامد نزديك است
سواي دريافتي است كه تا بحال از آن وجـود داشـته اسـت و بطـور     ) ليبيدو(شهوي مستلزم استنباط و دريافت ديگري از ميل 

  .كلي به نظر من، در صحت اين اعتقاد جاي ترديد است
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رابرتسون «. تحقيق اين مطلب نيستم كه در اثر چه تحول عقالني تدريجي، رجعت مذكور ممكن گشته است

بـي  ] يعنـي قتـل پـدر   [روابط بين قربان كردن و آن واقعه بزرگ دوران اوليه زندگي بشر با آنكه از » اسميث

ياد واقعه مرگ يك خدا بـر  ه اطالع است، ما را آگاه مي سازد كه تشريفات جشن هايي كه يهوديان باستان ب

بوده است و مويه و ناله هايي كه با اين جشن ها همراه » تذكار يك واقعه غم انگيز اساطيري«د مي كرده انپا 

بوده، حالت بروز طبيعي عواطف نداشته است؛ بلكه چنان مي نمايد كه ترس از خشم خداوند، منشأ و سـبب  

طـرف شـركت    به گمان ما، اين تفسير را مـي تـوان صـحيح دانسـت و احساسـاتي را كـه از       1.آن بوده است

كنندگان در جشن ابراز مي شود، مي توان نتيجه مستقيم وضعي بشمار آورد كه اندكي باالتر به اجمال شرح 

  .داديم

اكنون به عنوان يك واقعيت اين را مي پذيريم كه حتي در جريان تحول بعدي مذاهب نيـز، دو عامـل   

كوشـش بـراي   . هرگز زايل نمي شود اساسي يعني احساس مسئوليت در پسر و احساس عصيان در وجود او،

حل مسئله مذهبي و اقدامات به منظور آشتي دادن بين دو حالت نفساني متعارض، به تدريج متـروك شـده   

است و اين امر مجتمالً به علت تأثير مشترك تغييرات حادث در وضع تمدن، رويدادهاي تـاريخي و تبـدالت   

  .نفساني دروني، پيش آمده است

با آغاز كشت و زرع، بـر  : مرتباً راه را بر خود مي گشايد» پدر –خدا «گرفتن بر جاي  ميل پسر به قرار

اهميت پسر در خانواده پدر ساالري افزوده مي شود، وي با ابراز ميل شهوي زناآميز خود در صور جديد مـي  

ن ميـل را  ارضـاي آ ) سـمبوليك (بطور رمزي  –زميني كه مادرانه غذا مي دهد  –پردازد؛ كشت و زرع زمين 

. و غيـره، ظـاهر مـي شـود     4»تموز«، 3»آدونيس«، 2»آتيس«به اين هنگام است كه سيماي خدايي . دربردارد

» خـدايان  –مـادر  «اينان كه هم ذوات موكل بر روييدن و هـم خـدايان شـباب هسـتند، از توجـه عاشـقانه       

ي احساس گناه كه ايـن ابـداعات بـه    ول. برخوردارند و به مخالفت با پدر، به زناي با محارم مادري مي پردازند

 ك، يـ »خـدايان  –مـادر  «تخفيف آن توفيق نمي يابد، در اساطيري تجلي مي كند كه به اين عاشقانِ جـوان  

كه به شكل يك حيـوان  » پدر –خدا «زندگي كوتاه يا كيفري بصورت اختگي يا دچار شدن به عوارض خشم 

اسـت كشـته    5»آفروديـت «گراز كه حيوان مختص  بوسيله يك» آدونيس«: ظاهر مي شود، نسبت مي دهند

 
 سوگواري، بروز طبيعي حس همدردي نسبت به سرنوشت غم انگيز خدا نيست؛ بلكه اضطراري و بـه علـت تـرس از   « -1

اندوه خود را ظاهر مي سازد، اينستكه مسئوليت مرگ خدا را از خود دور كند ست، و هدف اصلي انساني كه خشم بيش از حد ا
  :»از قبيل ذبح گاو نر در آتن قبالً يادآور شده ايم» خدايان -انسان «و همين نكته را در مورد قربان كردن 

(Religion of the Semites, P.P. 412 – 413). 

2- Attis. 

3- Adonis. 

4- Tammuz. 

5- Aphrodite. 
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مويه بر مرگ اين خدايان و  2.در اثر قطع آلت تناسلي به قتل مي رسد 1»سي بل«عاشق » آتيس«مي شود، 

] ميتـرا [شادي از زنده شدن مجدد آنها، جزء مكمل مراسم مذهبي مربوط به يك خـداي خورشـيدي ديگـر    

  .است است كه برايش توفيقي پر دوام مقدر بوده

مواجـه شـد و تـا    » ميترا«هنگامي كه مسيحيت نفوذ در دنياي باستان را آغاز گذاشت، با رقابت كيش 

با ايـن همـه، چهـره غرقـه در نـور      . مدت زماني معلوم نبود كه پيروزي از آن كداميك از دو خدا خواهد بود

  .خداي جوان ايراني براي ما ناشناس مانده است

نشان مي دهد، شايد اجازه اين نتيجه گيري را به ما بدهد كه  ركشتن گاو ننقوشي كه ميترا را در حال 

بگوييم وي تجسم پسر است كه يك تنه عمل قربان كردن پدر را انجام داده اسـت و بدينسـان بـار سـنگين     

يك راه ديگر نيز بـراي از ميـان بـردن ايـن     . ته استشمسئوليت را در قبال اين جنايت، از دوش برادران بردا

وي بـا فـدا كـردن زنـدگي     : ت و آن طريق را اول بار مسيح پيموده اسـت سساس مسئوليت وجود داشته ااح

  .خويش، ذمه همه برادران را از گناه نخستين بري ساخت

بـوده اسـت كـه در آيـين هـاي       3»اورفه«، در اصل، جزء افسانه هاي مربوط به »گناه نخستين«نظريه 

بوده اند  5ها»تيتان«انسانها از اعقاب  4.في يونان شيوع يافته استسري باقي مانده سپس در مكتب هاي فلس

 
1- Cybèle. 

 در ميان جوانان مبتال به اختالل رواني در دوران خودمان، ترس از اختگي در تعيين رفتار آنها نسـبت بـه پـدر نقـش     -2
به ما نشان داده است كه چگونه پسر بچـه، حيـواني را كـه مـي خواسـته      » فرنچي«گزارش جالب آقاي . فوق العاده مهمي دارد

 وقتي بچه هاي ما سخن از ختنه سنتي مي شنوند، آنرا معادل قطـع  . م خويش قرار داده استاست بر آلت او چنگ بيندازد، توت
 هنوز در ميان امور مربوط به قلمرو روانشناسي جمعي، -تا آنجا كه اطالع دارم  -قرينه اين رفتار كودك . آلت در نظر مي آورند

واج بسيار داشته است، جزئـي از تشـريفات ورود بـه دوران    ختنه كه در ميان اقوام بدوي و باستاني ر. تشخيص داده نشده است
ن تـر فقـط بعـدها صـورت گرفتـه      يبلوغ بوده است، كه با همين امر تا حدودي توجيه مي شده است و اجراي آن در سنين پـاي 

انها تـوأم  مطلبي كه از نظر كلي جالب توجه است، اينكه در ميان بدويان ختنه، ختنه با تراشيدن موي سر و كشيدن دنـد . است
بوده است و حتي گاه اين دو عمل جانشين ختنه مي شده است و بچه هاي ما، در حاليكه از اين مـاجرا هـيچ اطالعـي ندارنـد،     
معهذا با وحشتي كه در برابر اين دو عمل از خود نشان مي دهند، چنان رفتار مي كنند كه گـويي اعمـال مـذكور در نظرشـان     

  .معادل با اختگي است
در موسيقي چنان چيره دسـت بـود كـه جـانوران وحشـي بـراي       ) Clio(» كليو«و » آپولون«پسر ) Orphee(اورفه  -3

زوجـه او، در همـان شـب    ) Eurydice(» اوريديس«: و دد خويي را رها مي كردند دشنيدن نواي آن به گردش جمع مي آمدن
چه زن را در آنجا باز ديـد، ولـي خـود در پـي     به جست و جوي وي به جهنم رفت و اگر» اورفه«زفاف با نيش ماري كشته شد؛ 

  )مترجم. (ماجرايي به قتل رسيد
4- Reinach Cultes, Mythes et Religions, II, P. 75. )و صفحات ديگر( . 

پسران آسمان و زمين بودند و سر به عصيان برداشتند و براي صعود بر آسمان و دست يـافتن بـر   ) Titans(تيتان ها  -5
  )مترجم. (شتند، ولي ژوپيتر صاعقه بر آنها فرود آوردپدر، كوهها را بر روي يكديگر گذا
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جوان را كشتند و قطعه قطعه كردند؛ بـار ايـن جنايـت بـر دوش آنهـا پيوسـته        1»ديونيسوس زاگرئوس«كه 

  .سنگيني مي كرده است

ه آمده است كه وحدت جهان در اثر جنـايتي كـه در اعصـار اوليـ     2»آناكسميند روس«در نوشته اي از 

 3.وقوع يافته، از ميان رفته است و آنچه از زوال وحدت حاصل آمده، بايد كيفر عمل ارتكابي را متحمل شـود 

اگرچه عمل تيتانها بطور روشن بسبب كارهايي از قبيل همدستي، قتل و شقه كردن، يادآور عملي است كـه  

نكه عالوه بـر آن، بسـياري از   چنا(نسبت به حيوان قرباني انجام گرفته است، » سن نيلوس«برحسب توصيف 

، معهذا اين تفاوت مشهود اسـت  )را نيز بياد مي آورد -» اورفه«في المثل مرگ خود  –ديگر اساطير باستان 

  .كه در اين مورد، يك خداي شباب قرباني عمل قتل بوده است

شـود،   در اسطوره مسيحي، گناه نخستين بطور قطع و يقين از تجاوزي نسبت به خداي پدر ناشي مي

بنابراين از آنجا كه مسيح با فدا كردن خويش، انسانها را از يوغ گناه نخستين نجات بخشيده اسـت، مـا حـق    

كـه عميقـاً در    4»تاليون«به موجب قاعده . داريم نتيجه بگيريم كه گناه مورد بحث، عبارت از قتل بوده است

كـردن نفسـي ديگـر، معنـي قربـان كـردن        روح انسان ريشه دارد، كفاره قتل نفس ادا نمي شود مگر با فـدا 

و وقتي كه فدا سـاختن جـان خـويش بـه      5، پرداخت ديه در ازاي عمل قتل است]از جانب مسيح[خويشتن 

آشتي با خداي پدر مي انجامد، جنايتي كه به اين ترتيب كفاره آن ادا مي شود، چيز ديگري جـز قتـل پـدر    

  .نمي تواند بود

مسيحي، بشريت صادقانه بـه گنـاه خـود و ارتكـاب جنايـت نخسـتين       به اين ترتيب است كه در آيين 

صـلح بـا پـدر، صـلحي     . اعتراف مي كند، زيرا مؤثرترين كفاره را، تنها، فدا ساختن يكي از پسران مي شناسد

، از زن نيز كه سبب اصلي عصيان عليه پـدر بـوده اسـت    »فدا كردن«بسيار استوار است؛ زيرا همزمان با اين 

ولي در اينجا يكبار ديگر جبري بودن نتايج دوگانگي عواطف از نظر روانشناسـي  . وشي مي شوداعالم چشم پ

 
1- Dionysos – Zagreus. 

 رو متـوفي د  .م.ق 610بسـال  ملطـي، متولـد   » تـالس «يلسوف يوناني، شاگرد ف) Anaximander(روس  كسيمندآنا -2
  شـخص نشـناخت بلكـه   ولـي آنـرا عنصـري معـين و م    . به مانند استاد خود در پي كشف اصل عالم و موجودات بود. م. ق 547

» بـي نهايـت  «. ناميـد ) بـي نهايـت  (» apeiron«مجموعه اي از عناصر و عوامل مختلف را اصل كائنـات تشـخيص داد و آنـرا    
آناكسيمند روس چيزي است جاودان و بي آغاز و بي انجام و بي شكل و جامع اضداد چون از يكديگر جدا شوند، كون و تولـد و  

  )مترجم. (به گرد هم مي آيند مرگ و فساد و زوال پديد مي آيد» بي نهايت«ه مجدداً در بروز، روي مي دهد و هنگامي ك
3- «Une sorte peché proethnique»: I. c., P. 76. 

كيفر دادن هر عمل با مثل آن عمل است و ريشه اين اصل تا شريعت موسوي بـر مـا آشـكار    ) Talion(تاليون  قانون -4
 ضو چشم به عوض چشم و دندان به عـوض دنـدان و دسـت بـه عـو     ... جان به عوض جان... « :در سفر خروج آمده است. است

 23(سفر خروج باب بيست و يكم (» ...لطمه به عوض  لطمهدست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم و به عوض زخم و 
  )مترجم). (25 -

مـواره بصـورت جسـتجوي كيفـري بـراي ميـل بـه        ميل شديد به خودكشي كه در بيماران رواني ما ديده مي شود، ه -5
 .ارتكاب قتل نسبت به ديگران، جلوه مي كند
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پسر در همان حال كه بزرگترين ديه قابل تصور را به پيشگاه پدر تقديم مي دارد، با همـان  : آشكار مي گردد

يـا صـحيح تـر     –پـدر   عمل، اميالي را كه دل راجع به پدر دارد جامه عمل مي پوشاند يعني خود او در كنار

كيش پسر جاي دين پدر را مي گيرد و براي مشـخص سـاختن   . به خدا مبدل مي شود –بگوئيم، بجاي پدر 

اين جانشيني، ضيافت باستاني توتمي را از نو زنده مي كنند و به عبارت ديگر، مراسـم صـرف نـان و شـراب     

 –نه خون و گوشت پدر  –شت و خون پسر مقدس را برقرار مي كند كه در آن، برادران شركت كننده، از گو

به اين ترتيب با توجه به يكي بودن ضـيافت تـوتمي بـا    . مي خورند تا خود را متبرك و با پسر همانند سازند

و نيز با مراسم تناول نان و شراب مقـدس مسـيحي، در   » خدا –انسان «قربان كردن حيوان و با قربان كردن 

ان دتمادي، انعكاس و جلوه اي از جنايتي را باز مي يـابيم كـه بـر وجـ    جميع اين تشريفات، در طول قرون م

ولـي صـرف نـان و شـراب     . آدميان آن همه سنگيني مي كرده و با اين همه موجب سربلندي آنها بوده است

مقدس در آيين مسيح، در اساس، جز از ميان برداشتن مجدد پدر و تكـرار همـان عملـي كـه مسـتلزم اداي      

تا چه اندازه محق است وقتي اظهار » فريزر«متوجه مي شويم كه ] اكنون[و  1يگري نيستكفاره است، چيز د

صرف نان و شراب مقدس مسيحيان، اقتباس و بكار بستن مراسمي اسـت كـه خـود    «مي كند كه 

  2».بسي كهن تر از مسيحيت است

  

  

 -7-  
دني در تـاريخ از خـود   عملي نظير قتل پدر با كوشش جمعي برادران، علي القاعده بايد آثـار زايـل نشـ   

از آن بر جاي بماند، قاعدتاً بايد بنيانهاي بدل  يكه ميل نداشته اند يادگار مستقيمبجاي گذاشته باشد و با آن

من از وسوسه جست و  3.؛ بنيانهايي كه در آنها جلوه هاي عمل مذكور را بتوان بازيافتشداز آن پديد آمده با

خـود را بركنـار مـي دارم و بـا بكـار       –همه آساني بدست مي آيند ن كه با اي –جوي آثار مذكور در اساطير 

 
 )مترجم. (زيرا آنچه در آن حال خورده مي شود، كنايه از خون و گوشت مسيح است -1
 ثاري كه در اين موضوع نوشته شده است، مختصر آشـنايي داشـته باشـد، هرگـز نخواهـد پـذيرفت كـه       آهر كس با « -2

  :»راب مقدس مسيحيان با ضيافت توتمي، رأي شخصي نويسنده باشدشمراسم نان و  وابستگي
(Frazer: Eating the God. P. 51.) 

پـدرت در عمـق پـنج ذراع در زيـر آب     «، )بـا آواز (آريـل  ): صـحنه دوم  -پرده اول (شكسپير » طوفان«رجوع شود به  -3
هيچ جـزء از او نـابود نشـده اسـت،     . چشمانش مرواريد گشته انداستخوانهايش به مرجان مبدل شده است و . مدفون شده است

 .بلكه دريا آنرا به چيزي گرانبها و اعجاب انگيز مبدل ساخته است
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عرضـه داشـته اسـت، بـه قلمـرو       1»اورفـه «كه در يك اثر بسيار جالب درباره مرگ » رناك«بستن راهنمايي 

  :ديگري مراجعه مي كنم

آن  به –در هنر يوناني صحنه نمايشي وجود دارد كه با وجود تفاوتهاي عميق با صحنه ضيافت توتمي 

سـخن مـا راجـع بـه     . شباهتهاي چشم گيـري بـا آن دارد   –صورت كه رابرتسون اسميث تشريح كرده است 

گروهي از افراد كه همگي همنام هستند : صحنه ايست كه در كهن ترين صورت تراژدي يوناني ديده مي شود

اينـان  : پيروي مي كنند و لباسي مشابه بر تن دارند، به گرد يك مرد حلقه مي زنند و از حركات و سخنان او

وار ددر ا. دسته خوانندگان هم آواز، به گرداگرد كسي هستند كه در ابتدا به تنهايي تجسم قهرمان بوده است

بعد، يك هنرپيشه ديگر و پس از آن يك هنرپيشه سوم به تراژدي افزوده اند تا همبـازي قهرمـان باشـند يـا     

ميز قهرمان و روابط او بـا گـروه خواننـدگان بـي تغييـر      ولي صفت م. برخي از خصوصيات او را مجسم سازند

قهرمان تراژدي مي بايست رنج بكشد، و امروزه نيز رنج بردن قهرمان، جنبه اصلي يـك تـراژدي   . مانده است

ناميده مي شود، بر دوش اوست، خطايي كه هنوز نمي توان بـراي آن  » خطاي تراژيك«سنگيني آنچه . است

موارد اين خطا با آنچه در زندگي معمولي خطا مـي نـاميم هـيچ وجـه تشـابهي       در اغلب. داليلي كشف كرد

اين خطا اغلب عصيان در برابر يك قدرت الهي يا انساني است و گروه خوانندگان، قهرمان را همراهـي  . ندارد

دال مي كند و با احساسات همدردي، او را ياري مي دهد و مي كوشد تا او را نگهداي و حراست كند و به اعت

وادار سازد، و هنگامي كه كار جسورانه قهرمان انجام مي گيرد و او را به كيفري كه اسـتحقاقش را دارد مـي   

  .الش دلسوزي مي كندحرسد، بر 

او چيست؟ ما بايد يك پاسخ سريع به اين » تراژيك«ولي چرا قهرمان تراژدي بايد رنج بكشد و خطاي 

قهرمـان تـراژدي بـزرگ بـدوي كـه       –د زيرا او پدر بدوي است قهرمان بايد رنج بكش: بحث خاتمه مي دهيم

و در اينجا به شكلي كه مبين قصد خاصي است جلوه گـر مـي شـود و راجـع بـه       –درباره اش سخن گفتيم 

خطاي تراژيك نيز، قهرمان بايد مسئوليت آنرا به عهده بگيرد تا بتواند گروه خوانندگان را از آن رهايي بخشد، 

ي صحنه ظاهر مي شوند، تغيير شكلي رياآميز و تلطيـف يافتـه از حـوادث واقعـي تـاريخي      عواملي كه در رو

در واقعيت دور دست باستاني، اعضاي گروه خوانندگان، در حقيقت، باعث درد و رنج قهرمان بوده انـد،  : است

مي اندازنـد،  اينجا بالعكس چنان نوحه سر مي دهند و نسبت به وي ابراز همدردي مي كنند كه خود را از پا 

جنايتي را كه به او نسبت مي دهند يعني . چنانكه گويي قهرمان، خود، درد و رنج خويش را سبب بوده است

گستاخي و گردنكشي در برابر يك مقام بزرگ، في الواقع همان جنـايتي اسـت كـه بـر دوش اعضـاي گـروه       

قهرمان به رغم ميل خويش،  است كه دليل خوانندگان يعني دسته برادران سنگيني مي كنند و باز به همين

  .به مقام نجات دهنده گروه خوانندگان ارتقا مي يابد

 
 100صفحه  -جلد دوم  -آن ياد كرده ايم كه اغلب از » Mythes, Cultes et Religions«در كتاب (اورفه مرگ  -1

  ).و صفحات بعد
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و شكوه ها و مويـه هـاي دسـته خواننـدگان      1»ديونيسوس«اگر در تراژدي يوناني، رنجهاي بز مقدس 

ان بازگوي مضمون و مفهوم نمايش بوده باشد، به آساني مي تو –مركب از بزها كه تشبه به او را در سر دارند 

دريافت كه درام فراموش شده مذكور، در قرون وسطي با استفاده از مصائب زنـدگي مسـيح، رونـق جديـدي     

  .كسب كرده است

عقـده  : بنابراين من مي توانم اين بررسي سريع را خاتمه دهم و حاصل را در عبارات زير خالصـه كـنم  

ن امر با اصـول مسـلم روانكـاوي كـه     اديپ، در عين حال مبدأ مذهب، اخالق، هيأت اجتماع و هنر است و اي

مـي   –تا آنجا كـه تحقيـق در ماهيـت آنهـا اجـازه داده اسـت        –عقده مذكور را كانون تمام اختالالت رواني 

اقوام را نيز بتوان بر  تآيا تعجب آور نيست كه حتي اين مسائل مربوط به نفسانيا. شناسد، كامالً منطبق است

ر نسبت به پدر حل كرد؟ امكان دارد كه ما بتوانيم از همين طريق اساس يك موضوع مشخص يعني طرز رفتا

ما اغلب در فرصتهايي نشان داده ايم كه دوگانگي عاطفي به . يك مسئله روانشناسي ديگر را نيز توضيح دهيم

معني اخص كلمه يعني تركيبي از مهر و كين نسبت به يك موضوع، شالوده تعدادي از بنيانهاي اجتماعي را 

ما از منشأ اين دوگانگي عاطفي مطلقاً بي اطالعيم؛ مي توان چنين انگاشـت كـه دوگـانگي    . مي دهد تشكيل

كه  –مذكور، شالوده اصلي زندگي عاطفي ما را تشكيل مي دهد، ولي در عين حال ممكن است اين دوگانگي 

ري پديـد آمـده   در جامعـه بشـ   2بعدها تحت تأثير عقده پـدري  –در آغاز زندگي عاطفي وجود نداشته است 

باشد، به موجب آنچه روانكاوي به ما مي آموزد، در همين عقده است كه دوگـانگي مـذكور بـه اعلـي درجـه      

  3.متجلي مي شود

قبل از پايان دادن به اين بحث، الزم مي دانم خوانندگان را آگاه سازيم كه بـا وجـود هماهنـگ بـودن     

نكه تمام نتايج مذكور، متوجه يك جهت معين هسـتند،  نتايجي كه از بررسيهاي خود بدست آورده ايم و با آ

به هيچوجه ترديدهايي را كه با فرضيات ما همراه است و مشكالتي را كه نتيجه گيريهاي ما با آنها مواجه مي 

من در اينجا فقط دو مشكل را مطرح مي كنم كه شايد همان دو مشكلي باشـد كـه   . شود، پنهان نمي داريم

  :ندگان خطور كرده استقبال هم به ذهن خوان

 
1- Dionysos. 

 .عقده نسبت به والدين و بطور كلي -2
 به منظور اجتناب از سوءتفاهم، بي فايده نمي دانم با صراحت يادآور شوم كه با قبول اين مناسبات، من بـه هيچوجـه   -3

سرشت پيچيده پديده هايي را كه بايد در نتيجه گيري بدست آيند، از نظر دور نمي دارم، يگانه قصد من اينستكه بـه اسـباب و   
مذهب، اخالق و جامعه، يا عواملي كه هنوز ناشناخته مانده اند، يك عامل جديد كـه از بررسـيهاي روانكـاوي    علل شناخته شده 

بدست مي آيد اضافه كنم من كار جمع و تركيب تمام اين عوامل را بايد به ديگران واگذارم، ولي ماهيت عامل جديـدي كـه مـا    
امل، بي شك نقش اساسي را به عهده خواهـد داشـت، در حاليكـه    مورد توجه قرار مي دهم چنان است كه در تركيب جديد عو

 .براي واگذاري اين نقش به عامل مذكور، بايد مقاومتهاي عاطفي بسيار نيرومندي را در هم شكست
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بي شك از نظر هيچكس پوشيده نمانده است كه ما براي جمع، وجود روحي را فرض مي كنيم كه در 

در واقع، ما قبول مي كنيم كه يـك  . درون آن، همان حاالتي بروز مي كند كه در درون روح فردي مي گذرد

به نسل ديگر انتقـال يافتـه اسـت و ايـن     احساس مسئوليت در طول چندين هزار سال پايدار مانده، از نسلي 

احساس مسئوليت مربوط به خطايي متعلق به زماني آنچنان دور دست بوده است كـه در يـك دوره معـين،    

ما قبول مي كنيم كه يك حالت عـاطفي كـه فقـط در    . ديگر آدميان از آن كوچكترين خاطره اي نداشته اند

بوده است، در نسلهاي بعدي نيز باقي مانده است، نسـلهايي  نسلي بروز كرده كه بد رفتاري پدر شامل حالش 

اينها فرضياتي است كـه  . به علت از ميان رفتن پدر ستمگر، از اين بدرفتاري مصون بوده اند –برعكس  –كه 

مي تواند اعتراضات شديدي را برانگيزد و ما خود با طيب خاطر اذعان مي كنيم كه هر نوع توضـيح ديگـري   

  .خواهد بود جحبه نظاير اين فرضيات نباشد، بر توضيح ما مركه محتاج اتكا 

ولي اگر خواننده، موضوع را از نزديك بررسي كند، در خواهد يافت كه مسئوليت اين بي پروايي تنها بر 

كه اجازه مـي دهـد    –بي فرض وجود يك روح جمعي و يك تداوم در زندگي نفساني انسان . دوش ما نيست

روانشناسـي   –ساني كه ناشي از زوال زندگي هاي فردي اسـت بـه حسـاب نيايـد     گسيختگي هاي حاالت نف

يك نسل به نسـل ديگـر منتقـل     تاگر نفسانيا. نمي توانسته است بوجود آيد –) روانشناسي توده ها(جمعي 

نمي شد و در نسل بعدي ادامه نمي يافت، هر نسل مجبور مي شد كه براي زندگي، كارآموزي را از سرگيرد و 

تـا  : در اين خصوص مي توانيم دو سؤال زير را مطرح كنـيم . اينحال هر نوع ترقي و تكامل منتفي مي شددر 

چه ميزان به تداوم نفسانيات در زندگي نسلهاي متوالي قائل شد؟ يك نسل براي انتقال دادن حاالت نفساني 

واب قانع كننـده اي بدسـت   خود به نسل بعدي، از چه وسايطي استفاده مي كند؟ براي اين دو سؤال هنوز ج

نيامده است؛ انتقال از طريق سنت كه فكر، نخست متوجه آن مي شود، نمي توانـد كليـه شـرايط الزم را در    

بطور كلي روانشناسي جمعي، چندان در پي دانستن اين مطلب نيست كه تداوم نفسـانيات در  . برداشته باشد

يك قسمت بوسيله انتقال حاالت نفساني از طريق وراثت اين تداوم در . نسلهاي متوالي چگونه تحقق مي يابد

تحقق مي پذيرد، و براي آنكه حاالت مذكور مؤثر باشند نياز به آن دارند كه بوسيله برخي رويدادهاي زندگي 

براي داشتن آنچه از پدرت بـه ارث بـرده اي، آنـرا بدسـت     «مي گويد كه سخن شاعر را . فردي تقويت شوند

كه اجازه مي داد بوجود نـوعي حـاالت    ماگر ما داليلي در دست داشتي. حو تفسير كردبايد به همين ن» بياور

نفساني قائل شويم كه سركوبي آنها بصورتي كه اثري از خود برجاي نگذارند ممكن باشد، در آنحـال مسـئله   

يـل بـه   سركوبي هر چند شديد باشد، هرگز م .ولي چنين حاالتي وجود ندارد. ردبسي پيچيده تر جلوه مي ك

نحوي از بين نمي رود كه هيچ جانشين از خود باقي نگذارد؛ جانشيني كه به نوبه خود مبدأ بعضي واكنشـها  

بنابراين ناگزيريم قبول كنيم كه حاالت رواني نسبتاً مهمي كه يك نسل بتواند، نسل بعدي را . قرار مي گيرد

ا نشـان داده اسـت كـه انسـان در فعاليتهـاي      روانكاوي مخصوصاً به مـ . بكلي از آن محروم سازد، وجود ندارد

نفساني ناآگاهانه خود، دستگاهي در اختيار دارد كه به او امكان مي دهد واكنشهاي ديگـران را تفسـير كنـد    
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همـين  . آورند اصالح و تعـديل كنـد  يعني شكلهايي كه همنوعان او در ابراز گرايشهاي عاطفي خود وارد مي 

يفات و اصول و قواعدي كه از طرز رفتار اوليه نسـبت بـه پـدر برجـاي مانـده      اطه ناآگاهانه به رسوم و تشرحا

  .امكان داده است كه نسلهاي بعدي بتوانند ارثيه عاطفي نسلهاي پيشين را جزو وجود خود سازند

مـا گفتـيم   : يك ايراد ديگر نيز در ميان است كه روش بررسيهاي روانكاوي، خود موجب آن بوده است

نخستين قيود اخالقي جامعه اوليه را بايد واكنشي در برابر يك عمل تلقي كرد، عملي كه  كه اولين ضوابط و

در اثر پشيمان شدن از اين عمل، آنها عـزم را  . بوده است» جنايت«براي مباشران آن، ريشه و مبدأ و مفهوم 

در هـيچ حـال،    جزم كرده اند كه جنايت مذكور ديگر هرگز تكرار نشود و ارتكاب آن ديگر براي هـيچكس و 

اين احساس مسئوليت كه قادر به ايجاد هر نوع احساس ديگري است، هنوز در . منشأ استفاده و امتياز نگردد

ما اين احساس را در بيماران مبتال به اختالل رواني كه به نحوي غير اجتماعي آنرا بروز . ما فرو ننشسته است

ي جديد و ابداع قيود تازه بخاطر استغفار از اعمال بدي كـه  اينان با وضع احكام اخالق. مي دهند باز مي يابيم

 1انجام گرفته است و تدابير احتياطي در برابر اعمال بد احتمالي آينده، احساس مـذكور را ظـاهر مـي سـازند    

ولي وقتي درصدد كشف اعمالي بر مي آييم كه سبب بروز اين عكس العمل در بيمـاران روانـي شـده اسـت،     

در آنها، موضوع بيشتر مربوط به كششهاي غريـزي اسـت تـا اقـدام و عمـل، يعنـي       : شويمعميقاً مأيوس مي 

احساس مسـئوليت  . عبارت از ميل به ارتكاب بدي است، ولي ميلي كه به قلمرو عمل و اجرا وارد نشده است

ل خصوصـيت اخـتال  . يك بيمار رواني، بر واقعيتهاي نفساني مبتني است و نه بر واقعيتهاي مرئـي و ملمـوس  

رواني در اينستكه واقعيت نفساني را بر واقعيت فعل مقدم مي دارد و در برابر تأثير تصـورات و اوهـام، همـان    

  .عكس العمل جدي را بر مي انگيزد كه در افراد عادي در مقابل واقعيتها بروز مي كند

بـا توجـه بـه حالـت     آيا امكان ندارد كه در ميان انسانهاي بدوي نيز وضع از همين قرار بوده باشد؟ ما 

 2.شيفتگي بدويان، اين را مي دانيم كه آنها براي كيفيات نفساني خود، ارزش مبالغه آميزي قائل بوده انددخو

به همين دليل، صرف احساسات خصمانه نسبت به پدر و وجود ميل خيالي به كشتن و خوردن او، به تنهايي 

بوجود آورده، كفايت مي كـرده اسـت؛ بـه ايـن ترتيـب      براي ايجاد آن واكنش اخالقي كه توتميسم و تابو را 

به يـك   –كه اينقدر حقاً به آن فخر مي كنيم  –احتياجي به آن نخواهد بود كه مرحله آغازين تمدن خود را 

سلسله علل كه از آن مراحل آغازين . جنايت موحش كه احساسات ما را جريحه دار مي سازد، منسوب بداريم

در اثر اين امر به هيچوجه دچار گسيختگي نمي شود، زيرا واقعيت نفساني براي ايضاح  تا عصر ما امتداد دارد،

بر مطلب فوق، اين اعتراض را مي توان وارد كرد كه با اين همه، عبور از شكل . تمام اين نتايج تكافو مي كند

ادران است، اجتماعي كه بوسيله جماعت پدري مشخص مي شود و انتقال به شكلي كه مشخص آن، طايفه بر

اين استدالل اگرچه قوي است ولي قـاطع نيسـت؛ تحـول جامعـه     . يك واقعيت غير قابل انكار بشمار مي آيد
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ممكن است به طريقي كمتر جابرانه و با فراهم آمدن جميع شرايط مساعد براي بروز واكنش اخالقي، صورت 

احساس مـي شـده، احساسـات خصـمانه      تا زماني كه اعمال فشار از جانب نياي اوليه، همچنان. گرفته باشد

نسبت به او موجه بوده است و ندامتي كه از بابت اين احساسات به بدويان دست مي داده براي ظهور و بـروز  

  .مي بايست در انتظار فرصت ديگري بماند –به مانند خود آنان  –

ه از دوگـانگي  اعتراض دوم نيز به همين اندازه ضعيف و نارساست؛ اعتراضي كـه بـه موجـب آن هرچـ    

. ، واقعيتي عميق و تام و تمام اسـت )تابو و احكام مربوط به قرباني(عواطف نسبت به پدر سرچشمه مي گيرد 

ولي آداب تشريفاتي و همچنين پرهيزهاي مبتاليان به وسواس نيز همين خصوصيت را نشـان مـي دهنـد و    

قي مي مانند، بي آنكه هرگـز بـه شـكل    هميشه بصورت واقعيات نفساني، يعني مقاصد و نيات با] حال آنكه[

دنياي سرشار از ارزشهاي مـادي   –ما نبايد تحقيري را كه دنياي دور از احساسات ما . واقعيات عيني در آيند

كه فقط سرشـار   –صرف روا مي دارد؛ به دنياي انسانهاي بدوي و بيماران رواني  لنسبت به ذهنيات و اميا –

  .ت دهيمسراي –از رويدادهاي دروني است 

معهذا مطلب را از اعالم ايـن  . در اين مقام ما بايد نتيجه اي بگيريم و اين، ما را دچار دو دلي مي سازد

مربـوط بـه جنبـه     –كه هيچكس نمي تواند آنرا مهـم بشـمار آورد    –نكته آغاز مي كنيم كه اختالف مذكور 

ي، كامالً ارزش واقعيـات را دارنـد، بـر    اگر اميال و محركهاي غريزي در نظر انسان بدو. اساسي موضوع نيست

ماست كه بجاي اصرار در حك و اصالح دريافت آنان از روي الگوهاي خودمان، بكوشيم تا آن نحوه دريافت را 

بفهميم؛ بنابراين بايد بكوشيم تا برداشت دقيق تري از اختالل روانـي بدسـت آوريـم، زيـرا همـين موضـوع،       

اين درست نيسـت كـه بگـوييم مبتاليـان بـه      . در ما بوجود آورده است ترديدهايي را كه از آن سخن گفتيم

وسواس كه به روزگار ما، در معرض فشار اصول اخالقي غير عادي هسـتند، فقـط در برابـر واقعيـت نفسـاني      

اميال، از خود دفاع مي كنند و تنها كششهاي غريزي را كه صرفاً احساس مي كننـد، مسـتوجب كيفـر مـي     

ايـن افـراد در دوران   : و هوسهاي آنها، سهم قابل مالحظه اي از واقعيات تاريخي وجود دارددر اميال . شناسد

كودكي خود، فقط با اميال غريزي بد، سروكار داشته اند و تا آنجا كه امكانات دوران كودكي به آنها اجازه مي 

مـروزه از اصـول اخالقـي غيـر     هر يك از اين افراد كه ا. داده است، مكرر آن اميال را جامه عمل پوشانيده اند

مرحله مقدماتي و خبر دهنـده از   –عادي رنج مي برد، در ايام كودكي يك دوره شرارت، يك مرحله انحراف 

به اين ترتيب اگر بپـذيريم كـه در انسـان بـدوي،     . را پشت سر گذاشته اند –مرحله اخالق فوق عادي بعدي 

آغاز با واقعيت ملموس مطابقت داشته است؛ يعنـي اگـر   در  –كه تركيب آنرا مي شناسيم  –واقعيت نفساني 

قبول كنيم كه انسانهاي بدوي، تمام آنچه را كه به موجب شواهد موجود، بر انجام دادنش قصـد داشـته انـد    

به اختالل رواني بسيار عميق  يواقعاً مرتكب شده اند، در اين صورت شباهت بين انسان بدوي و انسان مبتال

  .تر مي شود
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ما نمي گذاريم كه اين شباهت بين انسان ابتدايي و فرد مبتال به اختالل رواني، بـر قضـاوت مـا    معهذا 

بي شك، نـه انسـان   . تفاوت هاي واقعي را نيز بايد به حساب آورد: درباره انسان بدوي بيش از حد اثر بگذارد

ا ميان امر ذهني و عمـل  بدوي و نه فرد مبتال به اختالل رواني، هيچيك با اين جدايي مشخص و منجز كه م

در نظر فرد مبتال به اختالل رواني، در عمل، امري كامالً ممنوع، و ذهنيات به نحو كامـل  . قائليم، آشنا نيست

ي براي عمل نمي شناسد و تصوراتش بـي درنـگ بـه عمـل     هدانسان بدوي برعكس، مانع ورا. نستجانشين آ

ه ك، جانشين امر ذهني مي شود، و به اين دليل بي آنمبدل مي شود؛ حتي مي توان گفت كه در انسان بدوي

مـي  ) بحثي كه خطوط كلي آنرا اندكي بـاالتر رسـم كـرديم   (ادعاي حل قطعي موضوع بحث را داشته باشيم 
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