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 .1مقدمه
آیينها در واقع بيان نمادین باورهای یك جامعۀ خاص اند .به عبارت دیگر برگزاری آیينها
مناسبترین واسطۀ انتقال مفاهيم ذهنی به دنيای خارج و عينيت بخشيدن به آنهاست .در هر
آیين مجموعه ای از اعمال و کلمات معين وجود دارد و برگزارکنندگان آیين میکوشند تا
مطابق دستورالعمل توصيهشدۀ آن عمل نمایند .به همين دليل معموالً دقت و وسواس
ویژه ای در رعایت قواعد و چهارچوبهای رایج هر آیين اعمال میشود .این به معنای آن
است که صورت ظاهری آیين دارای اصالتی می شود که باورمندان به آن آیين مجاز به تغيير
آن نيستند .اما آنچه بيش از اعمال ظاهری اهميت دارد معنای باطنی و نيز هدفی است که
آیين برای دستيابی به آن برگزار میشود .مهمترین هدف از برگزاری آیين ،یادآوری
ارزشها و اصولی است که فرد را با گذشته  ،حال و آینده اش مرتبط میسازد .فردی که در
معرض تجربۀ آیينی قرار میگيرد در واقع خود حقيقی اش را در تكرارهای دوره ای آیين باز
مییابد .این تكرار به هيچ وجه کسلکننده و غير ضروری نيست بلكه بر عكس سبب
می شود که فرد برخی ساعات و روزهای حيات خویش را با ویژگی متمایزی درک و
احساس کند ،و در نتيجه زمان برای او دیگر همگن نباشد .به عبارت دیگر با برگزاری آیين
فرد و افراد جامعه نسبت به اوقات حيات خویش هوشيارتر و آگاهتر میشوند و آگاهی
سبب ا رتقاء کيفيت زندگی و به تعبيری معنادار شدن آن میشود .جستو جو در پی حيات
با معنا روح تغيير و نوشدن را در فرد و جامعه می دمد ،و در واقع تلنگرهای گاه به گاه در
هنگام برگزاری آیينها انسانی را که تنها درگير برطرف کردن سطحیترین نيازهای حيات
طبيعی خود است به ساحت متعالی از حيات سوق می دهد .نقش یادآوری آیينها هنگامی
که در سطح اجتماعی مورد توجه قرار بگيرد با خاطرۀ جمعی افراد آن جامعه نيز مرتبط
میشود .این خاطرۀ جمعی برای حفظ موجودیت و بقای خود نيازمند آن است که تك تك
افراد نسبت به وظایف و نقشهای خود در برگزاری آیينها آگاه و ملتزم باشند ،و از این جا
نقش هماهنگکنندگی و نظم بخشی آیينها آشكار میشود .هرچه باورپذیری و پایبندی
افراد یك جامعۀ خاص چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی کاملتر باشد حرکت
آن جامعه در مسير سعادت و پيشرفت آسانتر و سریعتر صورت میپذیرد.
اشت ياق انسانها به برگزاری آیينها و مراسمی که در طی آن رویداد و تغيير خاصی را
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چه در سطح فردی و چه به طریق اولی در سطح اجتماعی یادآوری می نمایند گواه تأثير و
اهميت ویژۀ آیين و اعمال آیينی برای انسانهاست .از این ميان ،بنا به تعریفی که
انسانشناسان از قرن بيستم به این سو ارائه داده اند ،آیينهایی که در ضمن آنها مهمترین
مقاطع تغيير در حيات یك انسان به اوگوشزد میشود آیينهای گذار ناميده میشوند .تغيير
و نوشدنی که در همۀ آیينها مورد انتظار است در جریان آیينهای گذار بهطور عميقتر و
محسوستری تحقق پيدا میکند ،و بر این اساس از چنين تغييری اصطالحاً به مرگ از
وضعيت پيشين و حيات به وضعيت متعالیتر بعدی تعبير میشود .این تغيير در دو ساحت
قابل بررسی است .ساحت اول را میتوان عينی و محسوس خواند .نظير تغيير جایگاه
اجتماعی فرد به عنوان مثال از کودکی به بزرگسالی ،تغيير از وضعيت تجرد به تأهل و امثال
آنها .در ساحت دوم استحاله و تغيير هستی شناختی مطرح است که در جریان آیينهای گذار
رخ می دهد و فرد را دگرگون می سازد .فرد با گذراندن آزمونها و مراحل پيش از آیين گذار
قابليت و استعداد این مرحله را در خود ایجاد مینماید و آمادۀ پذیرش نقشها و
مسؤوليتهای جدید در قبال زندگی فردی خویش و نيز جامعه ای میشود که در آن زندگی
میکند.
 .2معناي لغوي و اصطالحي آيين
واژۀ آیين در زبان فارسی به معنای شيوه ،رسم ،دین ،آداب و مراسم است 5.معادل آن در
زبان انگليسی واژۀ ( )riteاز ریشۀ التين ( )ritusبه معنای عمل و مراسم ،بویژه در کاربرد
دینی آن

است2 .

آیين به طور اصطالحی ناظر بر مجموعه ای از اعمال تكرارپذیر ،رمزگذاری شده و
اغلب رسمی است که برای دستيابی به اهداف مشخصی یا بزرگداشت حقيقت ویژه ای ،به
صورت کالمی یا با حرکات نمادین انجام میشود .آیين متضمن شكلی از ارتباط فرد با
حقيقت ،جامعه و باورهای رایج در ميان انسانها است ،و قواعد و چهارچوبهایی دارد که
در قالب آنها قابل فهم می شود .شناخت این قواعد به معنای دانستن زبان رمزگونۀ
 .5دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه  ،به کوشش محمد معين ،تهران 5931 ،ش ،ج  ،2ص .951
2. The Oxford Concise Dictionary of Etymology, T. F. Hoad(ed.), Oxford, 1996,
p.280.
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آیين هاست که در عين تنوع بسيار در ساختار ،اهداف مشابهی دارند ،و تمایز آنها زمانی
آشكار میشود که انجام دهندگان آیين بر هدف خاصی تأکيد و توجه نمایند.
 .3ساختار و كاركرد آيين
ساختار آیين در یك سطح متأثر از شيوۀ زندگی و ارزشهای اخالقی ،فرهنگی و دینی یك
جامعۀ خاص است و در سطح دیگر ،از اسطورهها و اعمال خدایان و قهرمانان و نياکان آن
جامعه تأثير میپذیرد .با این تعریف ،آیينها به بقا و زنده ماندن اسطورهها یاری میکنند و
اسطورهها به آیينها معنا می بخشند و این رابطۀ دوسویه با تكرارپذیری و دوام آیينها در
طول تاریخ حيات بشر ادامه پيدا میکند .قدر مسلم آن است که رابطۀ معناداری ميان
اسط وره و آیين وجود دارد .هرچند در اعصار مختلف التزام و باورپذیری انسانها به
اسطورهها و آیينها دستخوش شدت و ضعف می شود ،اما هيچ زمانی را نمیتوان یافت که
انسانها صورتی از اسطورهها را برای توجيه آغاز و منشا پدیدهها به کار نگيرند یا زمانی که
حيات آنها خالی از آیين و اعمال آیينی باشد.
از نظر برخی اندیشمندان انسانشناسی نظير تایلور  ،5اسطوره مقدم بر آیين است و از
آنجایی که اسطورهها به توضيح حقایق جهان میپردازند بنابراین آیينها از اسطورهها کمك
میگيرند 2 .اما دیگران نظير رابرتسون اسميث  9آیين را مقدم بر اسطور ه می دانند و بر این
باورند که اسطورهها در قالب آیينها به حيات خود ادامه میدهند 2 .تعریف دیگر از رابطۀ
اسطوره و آیين ،دیدگاه فریزر  1است .او تقسيم بندی سهگانۀ جادو ،دین و دانش را مطرح
میکند که در آن مرحلۀ بين دین و دانش حلقۀ واسطی است که از ترکيب جادو و دین به
وجود آمده است .در این مرحله آیينگرایی اسطورهای  1یافت میشود که در آن آیين و
)5. E.B. Tylor (1832-1917
2. Tylor, E. B., Researches into the History of Mankind, London, 1870, p.115.
)9. Robertson Smith(1846-1894
2. Robertson Smith, W., Lectures and Essays of William Robertson Smith, John
Sutherland(ed.), Edinburgh, 1912, p.184.
)1. James Frazer(1854-1941
1. Myth- Ritualism
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اسطوره هر دو با هم عمل میکنند 5 .در مجموع به نظر میرسد که تعریف فریزر در مورد
ارتباط اسطوره و آیين قابل قبولتر باشد و رابطۀ دو سویه ای بين این دو وجود داشته باشد
که تقدم و تأ خر آنها نسبت به یكدیگر را بی اهميت سازد.
آیين سنت اصيل توصيه شده ای است که فرد از پيشينيان خود دریافت کرده است یا
به واسطه وحی و تجلی امر قدسی برای معنا بخشيدن به حيات مادی انسان توصيه شده
است و گاهی هيچ توجيه عقالنی و استناد معتبر علمی یا تاریخی در مورد آن وجود ندارد،
اما افراد خود را ملزم به انجام آن می دانند .سرسپردگی به سنتها و آیينها و حجيّت حقایق
و رموز آشكار شده درضمن تجربۀ آئينی برای انسان همواره خدشه ناپذیر بوده است این تا
حدی است که در ميان قبایل سرخپوست آمریكای شمالی ،پسرانی که تجربۀ جنگل را در
سن بلوغ سپری میکنند ،چنانکه در رویای خود کمربندی زنانه ببينند ،باید پس از بازگشت
به قبيله همانند زنان لباس بپوشند و رفتار کنند .به چنين افرادی ميكسوگا  2گفته میشود،
یعنی مردانی که شرایط عادی و طبيعی مردانه دارند ،اما برای پذیرش و پيروی از حكمت
سنت باید مانند زنان رفتار

نمایند9.

بوسيلۀ برگزاری آیين حقيقتی انكارناپذیر و جدا نشدنی با فرد همراه میشود .برای
نمونه ،فرد از طریق ازدواج به همسری فرد دیگری در میآید و با تولد فرزند پدر یا مادر
می شود و به همين ترتيب در طول حيات خود تجربههای متعددی را در چهارچوب آیينها
کسب می نماید و دستخوش تغيير میشود .این تغيير یا هویت بخشی در دو سطح فردی و
اجتماعی قابل بررسی است .از آنجایی که هر فرد به تنهایی در معرض پذیرش آیين قرار
میگيرد ،ضرورتاً درک و شناخت ویژه ای از آن تجربه حاصل میکند .محققانی چون الياده
بر اهميت تجربۀ فردی در آیينها تأکيد میکنند و بر این باورند که این امر سبب میشود که
فرد با صورت های حقيقی و پایدار موجود در روابط حاکم بر نظام کيهانی آشنا شود و با
تكرار و یادآوری آنها ،سراسر زندگی خود را با امر قدسی پيوند بزند .از نظر الياده پذیرفتن
آیين و الت زام به آن سبب میشود که حتی کوچكترین و مادیترین اعمال انسان ،نظير
5. Frazer, James, The Golden Bough, London, 1890, p.458.
2. Mixuga
9. Turner, Victor, Forest of Symbols, Aspects of Ndembu Rituals, London, 1982,
p.101.
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خوردن ،آشاميدن ،برقراری روابط جنسی و امثال آن ،به اموری آگاهانه ،هدفمند و به تعبير
دینی مقدس تبدیل شوند 5 .شاید به دليل همين دیدگاه است که برای انسان کهن ،هيچ چيز
نامقدس نيست و تنها زمانی میتوان چيزی را نامقدس دانست که نتوان برای آن معنایی
اسطوره ای یا الگویی ازلی و مثالی در اعمال خدایان و قهرمانان پيدا کرد.
زمانی که آیينها به صورت جمعی انجام میشوند ،افرادی هم چون ضابطان و
نمایندگان نهادهای اجتماعی ،فرهنگی و دینی عمل میکنند که کارکرد آنها یادآوری و بيان
ضرورت و چگونگی اجرای آیين است .در سطح باالتر نقش این افراد نظم بخشی و ایجاد
هماهنگی در هنگام اجرای آیين در جامعه است .در چنين سطحی آیينها با یادآوری
ارزش ها و حقایق در قالب نمادین و تكرارپذیر خود ،افراد جامعه را در راستای تحقق یك
تجربه و هدف مشترک هماهنگ میسازند .برگزاری آیين چه به صورت فردی و چه در
قالب اعمال جمعی نشان دهندۀ تالش انسان برای معنا بخشيدن به اعمال و امور عادی
زندگی است ،تا از رهگذر آن حياتی باالتر از سطح زندگی مادی را تجربه کند و به تعبير
دینی ،با حقيقت ثابت و پایدار هستی پيوند حاصل کند .افزون بر این ،همانگونه که ذکر
شد ویژگی نظم بخشی آیينها و نقش آنها در ایجاد هماهنگی و همبستگی در ميان اعضای
جامعه بسيار ارزشمند است.
 .4اهميت و ضرورت آيين
ارتباط انسان و حقيقتِ برین همواره دو سویه است .در یك سو ،حوز ۀ تجلی و وحی قرار
دار د ،رابطۀ بالفصلی که لزوماً نياز به آیين خاصی ندارد ،و در سویی دیگر انسان از طریق
نيایش و انجام مناسك در قالب فردی یا جمعی با امر قدسی مرتبط میشود .آیينها حتی در
باطنیترین و معنویترین تجربه های ناب عرفانی نيز کارکرد خاص خود را دارند .آیين و
التزام به آن در مقابل معنویت عميق قرار ندارد ،بلكه تحقق تجربههای معنوی نياز به محمل
مادی دارد که در بستر آیين تحقق پيدا میکند .به همين دليل است که طریقههای عرفانی
نظير صوفيه ،عرفان یهودی و  ...در نهایت معناطلبی ،دارای آیينهایی گاهی پيچيدهتر از
5. Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, Rosemary Sheed(trans.),
London, 1958, p.50.
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دستورهای شریعتی هست ند که از آن نشأت
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گرفته اند5 .

به نظر می رسد که انسان نوگرای امروز اصرار دارد تا خود را بی نياز از آیينها و
بهویژه آیينهای دینی بداند .برای انسان کهن آیينها  2اهميت داشتند و برای انسان امروزی
باور  9مهمتر است .برای انسان عصر حاضر اسطورهها افسانههای بی پایانی اند که هيچ استناد
پذیرفتنی ندارند و اعمال و مناسك آیينی نيز متعلق به دورههای زمانی خاصی از تاریخ
حيات انسان هستند که در عصر نوین جایگاه و ضرورت خود را از دست داده اند .برای این
انسانها ،مناسك به نوعی اعمال تكرار شوندۀ بازمانده از گذشتههای دور تبدیل شدهاند 2 .با
چنين نگرشی اتصال انسان به حقيقت ازلی و پایدار هستی از دست رفته و او در
جستو جوی معنا برای زندگی دچار سرگردانی و بيهودگی است .از این منظر خسارت
انسان نوین آن است که در برابر انسان کهن ،فاقد ميراث معنوی ارزشمندی است که حيات
مترقی و در خور انسان را تضمين میکند .پيشرفتهای علمی و صنعتی بشر ،هرچند رفاه و
سرخوشی جسم او را فراهم ساخته است ،اما معنویت و حلقۀ اتصال او به ماوراء و امر
قدسی را تا حد زیادی در محاق خود قرار داده است.
جامعۀ صنعتی امروز با دو مشكل و خطر عمده در زمينۀ آیينها روبهرو است .یكی
آیينگرایی افراطی است که از معنا و سرچشمۀ اصيل موضوع آیين فاصله دارد و دیگری
آیينگریزی و ترک انجام آیين ها است .عمل آیينی بدون توجه به حقيقتی که در آن نهفته
است هم چون پيكر بدون روح است .خالی شدن عمل آیينی از معنا سبب میشود که افراد
تنها از روی عادت یا تقليد به انجام آنها بپردازند .از سوی دیگر بیقيدی و الاباليگری در
قبال آیين ها ،چه به عنوان ميراث اجتماعی و چه به عنوان حلقه اتصال به ماورا برای انسان
چيزی جز سرگشتگی و بيهودگی در پی نخواهد داشت .بررسی آسيبشناختی این رویكرد
در افراد و جامعه ،بوسيلۀ مطالعات جامعهشناختی  ،روانشنا خت ی و حتی سياسی و امثال آنها
امكانپذیر است .اما فصل مشترک تمام این بررسیها کشف انسان سرگشته ای است که با

5. Riviere, Claude, Introduction a l’anthropologie, Paris, 2013, p.135.
2. Rituals
9. Belief
2. Tylor, E.B, Primitive Culture, New York, 1929, vol.1, p.15.
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گذشتۀ معنوی خود مرتبط نيست و طرح روشن و اميدوارانه ای برای آیندۀ حيات غير مادی
خود و جامعه در سر ندارد .سراسر زندگی چنين انسانی ،پيوستار بیمعنایی است که
تعدادی اتفاق نظير تولد  ،ازدواج و مرگ در آن به وقوع میپيوندد .زیرا کنار گذاشتن آیينها
به معنای محروميت از درک و تجربۀ تغييرات ارزشمندی است که آیينها ،چه دینی و چه
غير دینی ،در حيات فرد و جامعه محقق میسازند .قدر مسلم آن است که انسان مشتاق
دستيابی به اسرار ماوراء و بازآفرینی اعمال مثالی در زمان بیزمان خدایان است .از نظر
چنين انسانی همۀ آیينها الگویی الوهيتی ،یك نمونه ازلی ،دارند و این اساس همۀ آیينها
در سراسر جهان است که ما باید همان کاری را بكنيم که خدایان در آغاز انجام

دادند5 .

 .5آيينهاي گذار
آیينهای گذار  2ناظر بر آیينهایی است که در ضمن آنها مهمترین مقاطع تغيير در حيات
فرد به او گوشزد می شود .این تغيير در جایگاه ،نقش و کارکردهای فردی و اجتماعی
انسانها صورت می پذیرد و در جریان آن هویت جدیدی به فرد بخشيده میشود 9 .واژۀ
آیينهای گذار اولين بار در سال  5313ميالدی توسط اندیشمند هلندی آرنولد ون گنپ  2در
کتابی به همين نام به کار رفت .بر اساس تقسيم بندی او این اصطالح ناظر بر دو نوع آیين
است .5 :آیينهای گذار فرد از وضعيت اجتماعی خاص به وضعيت دیگر .2 .آیينهایی که
مقاطع خاصی از گذر زمان را نشان می دهند نظير سال نو ،اول ماه ،اعتدالين و امثال آنها.
بحث محوری گنپ در آیينهای گذار در مورد وضعيت بينابينی  1است .که در طی آن فرد یا
افراد از وضعيت پيشين جدا شده و طی آیين ویژه ای به وضعيت جدید وارد میشوند .از
نظر او نمادپردازی موجود در آیينهای گذار از اهميت ویژه ای برخوردار است و مجموعۀ

5. Eliade, Mircea, The Myth of Eternal Return, Willard R. Trask (trans.), Prinston,
1959, p.21.
2. Passage rites
9. Myerhoff, Barbara G; Camino, Linda A, “Rites of Passage”, The Encyclopedia
of Religion, Mircea Eliade (ed.), New York, 1987, vol.12, p.387.
2. Arnold Van Gennep
1. Betwix and between
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نمادها و نه هر یك به تنهایی در معنابخشی به آیينها اهميت
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دارند5 .

با تمرکز بر آیينهای ناظر بر نوع اول در تعریف گنپ میتوان مهمترین مقاطع حيات
انسان را در چهار مرحله شامل تولد ،بلوغ ،ازدواج و مرگ برشمرد.
 .1 .5تولد
تولد به عنوان اولين مرحلۀ گذار به معنای پایان حيات جنينی و آغاز زندگی در یك دنيای
دیگر است .از آنجایی که هيچ گذاری بدون آیين معنا پيدا نمیکند ،در این مرحله اعمالی
چون شستوشوی آیينی ،نظير غسل تعميد در ميان مسيحيان ،آیين نامگذاری ،به عنوان
نمونه در ميان مسلمانان خواندن اذان و سپس برشمردن نامی که برگزیده اند در گوش نوزاد
تازه متولد ،قربانی کردن ،چيدن چند تار موی سر و امثال آن در جوامع و فرهنگهای
گوناگون انجام میشود .هرچند آیينهای گذار لزوماً دینی نيستند و شكل و کارکرد آنها در
طول زمان و بنا به اقتضای سبك زندگی انسانها دستخوش تغيير میشود ،اما تعلق خاطر
انسان به اتصال با حقيقت متعال همواره نوعی آیين مداری دینی را پدید میآورد و به این
ترتيب در ميان هر جماعتی رنگ و بوی دین و اعتقادات آن مردم به روشنی مشاهده
میشود.
 .2 .5بلوغ
دومين مقطع برای تجربه کردن و تحقق بخشيدن آیينهای گذار را با مرحلۀ بلوغ انسان
مرتبط می دانند .به طور کلی بلوغ را با آغاز تغييرات فيزیكی و بيولوژیكی در افراد مرتبط
می دانند .تغييری که نشان دهندۀ پایان کودکی و آغاز دورۀ بزرگسالی

است2 .

بارزترین صورتهای نمادپردازانۀ آیين بلوغ در ميان جوامع اوليه وجود دارد ،قبایل
کاراجای استراليا در هنگام بلوغ ،نوجوانان و بهویژه پسران نوجوان را برای تجربۀ تنهایی و
ناشناختگی و خطر به جنگل می سپارند و در این مدت فرد با مواجهۀ خطرات آمادگی ورود
به بزرگسالی و پذیرفتن نقشها و مسئوليتهای فرد بالغ را پيدا میکند .از نظر تحليلگران
5. Gennep, Arnorld. Van., The Rites of Passage, M. Wizedom and G. L. Caffe
(trans.), Chicago, 1960, p.36.
2. Fried, Martha, Transition: Four Rituals in Eight Cultures, New York, 1981,
p.322.
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علوم اجتماعی و انسان شناسی این تجربه درواقع نماد مرگ از کودکی و حيات دوباره به
بزرگسالی است .جنگل هم چون گور تاریك و مخوفی است که فرد پس از پشت سر
گذاشتن آن رستاخيز پيدا کرده است .بدین ترتيب فرد در خود میميرد و در یك استحالۀ
رمزآميز درونی ،از ساحت دنيوی و نامقدس رها شده و به ساحت معنوی و قدسی گام
می نهد .در این مرگ و باززایی نمادین ،فرد با پذیرش وظایف و قيود و شرایطی به امتيازات
اجتماعی یا مذهبی جدیدی دست مییابد و زندگی را دوباره با پایگاه و منزلت اجتماعی
تازهای از سر

میگيرد5 .

این تغيير و تحول در زندگی فرد تنها به دالیل فيزیولوژیكی و رسيدن او به سن بلوغ
صورت نمیگيرد ،بلكه آنچه اهميت دارد تغيير هستیشناختی است که انتظار میرود پس از
گذراندن آزمونهای دشوار و تجربۀ مرگ نمادین در فرد اتفاق افتاده باشد .هرچند فرد در
این مرحله واجد اسم و تعریف مشخصی نيست .او نه به طبقه و سنت خانوادگی خاصی
تعلق دارد و نه هویت فردی معينی دارد .به عنوان مثال هنگامیکه میگوئيم پسر با تحقق
آیينهای گذار مرد می شود ،درواقع برای آنچه که در بين این دو وضعيت وجود دارد ،نام
خاصی نمیشناسيم .به بيان دقيقتر در این مرحله فرد وجود خارجی دارد ولی هویت فردی
و اجتماعی مشخصی ندارد .او به جای دیگری تعلق دارد ،پس باید از جامعه فاصله بگيرد و
چون دیگر آن فرد قبلی نيست ،باید تغيير چهره هم بدهد .اینجاست که ماسكها و
لباسهای عجيب یا استفاده از رنگ و خطوط بر چهرۀ افراد در آیينهای گذار معنا پيدا
میکند .در مدت برگزاری آیين ،گاهی پسرها لباس دختران را میپوشند و این به معنا آن
است که فرد در حال گذار ،نه مرد است و نه زن .او در واقع با تحقق نهایی گذار با یك
هویت جدید متولد می شود .فردی که گذار را تجربه میکند هم به نوعی مقدس است و هم
پاک ولی در عين حال دارای ویژگیهایی است که او را برای جامعه خطرناک میسازد و به
همين دليل برای خروج از این مرحله باید تطهير شود 2 .گاهی نيز رقصهای آیينی ،اهدای
قربانی ،تراشيدن موی سر و اعمالی نظير آنها به منظور نمایش نمادین استحاله و انتقالی که
5. Eliade, Mircea, Rites and Symbols of Initiation, W.R.Trask (trans.), New York,
1975, p.57.
2. Kaelber, Walter O, “Initiation”, Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.),
New York, 1987, vol.7, p.230.
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در حال رخ دادن است ،انجام میگيرد.
در بعضی جوامع جنبۀ دینی این مقطع سنی اهميت دارد .به عنوان نمونه آیينهای
بت ميصوا و برميصوا در ميان یهودیان را میتوان نام برد .این سن برای پسران سيزده
سالگی به عالوۀ یك روز و برای دختران دوازده سالگی به عالوۀ یك روز است .پسر
سيزده ساله و یك روز تمام حقوق و اعتبار فرد بالغ را دارد و میتواند در معامله  ،خرید و
فروش رسمی شرکت کند ،و درواقع تمام حقوق قانونی یك فرد بالغ را به جز برخی
استثناها دارد .سابقۀ تاریخی برگزاری آیين به این منظور بر اساس شواهد موجود از دوران
معبد دوم به دست می آید .در آن دوران در اورشليم رسم بر آن بود که فرزانگان قوم کودکی
را که اولين روزۀ خود را با موفقيت پشت سر گذاشته بود متبرک سازند .بعدها نماد اصلی
این آیين قرائت فرازهای تورات به وسيلۀ فرد نوآموز بود .هنگامی که فرد بر اساس تقویم
یهودی سيزده سالگی را پشت سر میگذاشت از او می خواستند که فرازهایی از تورات را
به عنوان اعالم ورودش به جماعت مؤمنين یهودی قرائت کند.
 .3 .5ازدواج
ازدواج به عنوان یك آیين از کهنترین اعمال در ميان انسانهاست که از آن به عنوان یك
پيمان و عقد محكم بين زن و مرد یاد میکنند .به نظر می رسد که در تمام جوامع بشری
اعالم رسمی آن در قالب یك مراسم ویژه ضروری است .در جریان این آیينها زن و مرد
معموال با ادای کلماتی که نشان دهندۀ پذیرش شرایط ازدواج است توسط یك نمایندۀ دینی
یا فردی که جایگاه شناخته شده ای در ميان آن مردم دارد به ازدواج هم درمیآیند .اعمال
آیينی معموالً با رقص  ،آواز و موسيقی همراه است .رد و بدل نمودن چيزی نظير یك حلقه
به عنوان نماد این تعهد در اکثر نقاط دنيا رایج است .گاهی با پاشيدن برخی غالت ،نهادن
کودک در دامان زن یا به زبان آوردن کلمات خاص باروری ازدواج را طلب مینمایند .در
بيشتر جوامع ،عروس و داماد جامۀ سپيد بر تن میکنند و گاهی نظير آنچه در ميان یهودیان
رایج است چيزی نظير یك ليوان را پس از خواندن عقد ازدواج میشكنند .به طور کلی
فصل مشترک همۀ انواع این آیينها توجه به وقوع یك گذار درحيات فرد است .برگزاری
آیين ازدواج عالوه بر آن که کيفيت زندگی فردی زن و مرد را در ادامۀ حياتشان دستخوش
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تغيير قرار می دهد ،صورت اجتماعی منظمی را پيش میآورد که مفاهيمی همچون زایندگی
و تعهد را در خود دارد.
الياده معتقد است که وصلت آسمان و زمين نخستين ازدواج مقدس است که خدایان
به شتاب از آن پيروی می کنند و آدميزادگان نيز با همان متانت و وقار مقدسی که از هر
عمل و فعاليت انجام یافته در سپيده دم زمان سرمشق میگيرند ،به تقليد از اقدام خدایان،
میپردازند 5 .بسياری از اسطورههایی که آفرینش جهان و انسان را توصيف میکنند همچنين
ازدواج را نيز توصيف میکنند .در مصر باستان اولين ازدواج ،ازدواج ازیریس با خواهرش
ایزیس است 2 .به عالوه در متون مقدس نيز به ازدواج و اهميت آن اشاره شده است .در
اسالم ،مسيحيت و یهودیت ازدواج آدم و حوا به توليد نسل بشر انجاميد .در دین زرتشتی
اولين زوج بشری ،مشی و مشيانه نام د ارند .و در وندیداد اهوره مزدا به زرتشت خطاب
میکند که زن و مردی که به سن ازدواج می رسند حتما باید ازدواج

کنند9 .

 .4 .5مرگ
مرگ را میتوان مرحلۀ پایانی گذار برای انسان دانست .در عين حال بر اساس باور رایج
در ميان بسياری از انسانها به حيات در جهان دیگر ،میتوان آن را آغاز یك مرحلۀ جدید
دانست .یافتههای باستانشناختی و نوشتههای بازمانده نشان دهندۀ وجود چنين باوری در
ميان انسان هاست .به عنوان نمونه دفن انسان به وضعيت جنينی به معنای آن است که مرگ
درواقع مقدمۀ یك تولد دیگر است .در ميان مصریان باستان پس از به خا ک سپردن افراد،
زورقهای مجهزی را با آنها دفن می نمودند تا از دریای مشرق عبور کرده و به خدای آفتاب
برسند2 .

اعمال آیينی متداول در مرحلۀ گذار مرگ شامل شستوشو و به خاک سپردن
درگذشتگان ،موميایی نمودن ،سوزاندن و نظایر آن است .مهمترین ویژگی مشترک در
1. Patterns in Comparative Religions..., p.239.
2. Westermarck, Edvard A., the History of Human Marriage, NewYork, 1981,
v.3, p.1921.
 .9آموزگار ،ژاله« ،ازدواجهای اساطيری و آیين ازدواج در ایران باستان» ،زبان ،فرهنگ ،اسطوره ،تهران،
 5983ش ،ص .232
 .2آزادگان ،جمشيد ،تاریخ ادیان ابتدایی و قدیم ،تهران 5982 ،ش ،ص .221
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آیينهای گذ ار ناظر بر آخرین مرحلۀ حيات انسان ،باور به ادامۀ حيات در یك شكل دیگر
و تالش برای تطهير و پاک نمودن ظاهری و باطنی فرد درگذشته برای ورود به آن ساحت
است.
پاک کننده های آیينی معموال شامل آتش ،آب ،گِل ،خاکستر و در مواردی اعطای
قربانی است .عود و بخور نيز از لو ازم آیينهای دینی هستند که برای طلب پاکی سوزانده
می شود .از این ميان شستشو به آب یكی از رایجترین اعمال در آیينهای گذار است که در
فرهنگها و ادیان مختلف بنا به دستور العملهای ویژه ای انجام میشود .دستورالعملهای
رعایت پاکی و ناپاکی هنگامی که در حوزۀ علم فقه مطرح شوند ،بایدها و نبایدهای ظاهری
را معين میسازند و هنگامی که در حوزۀ علم اخالق مورد توجه قرار میگيرند ،بر ضوابط
و اصولی تكيه می کنند که برای تطهير باطن و درون ضروری است .در اعمال آیينی هر دو
جنبه اهميت دارند .تطهير راهی است برای طلب بخشودگی ،شفا ،آغاز دوبارۀ تعالی و
پيوستن دوباره به سرچشمه و بنا نهادن یك رابطۀ سه سویه بين فرد ،کيهان و ساختار
اجتماعی5 .

در ميان همۀ انواع پاککنندهها آب حاوی قدرت تطهير و تجدید حيات و نوزایی
است .فردی که در آب فرو میرود ،میميرد و آنكه از آب سر بر میآورد ،چون کودکی بی -
گناه و بیسرگذشت است که میتواند زندگی نوینی را آغاز کند .در این زمينه ميرچا الياده
چنين میگوید « :آب که مبدأ هر چيز نامتمایز و بالقوه و مبنای تجلی کائنات و مخزن همۀ
جرثومههاست ،رمز جوهرۀ آغازین است که همۀ صور از آن زاده میشوند ،و با سير
قهقرایی دوباره به آن باز می گردند .در آغاز بوده است ،و در پایان هر دورۀ تاریخی یا
کيهانی نيز باز می آید؛ همواره هست گرچه هرگز تنها نيست ،زیرا آب هميشه ناميّه است و
در برگيرند ۀ همۀ صور بالقوه .آب در آفرینش کيهان ،اساطير  ،آیينها و شمایلنگاریها ،جدا
از ساختار کليّتهای فرهنگی مربوط به آنها ،همواره یك نقش دارد :مقدم بر هر شكل و
صورتی است و محمل و تكيهگاه هر

آفرینشی»2 .

1. Zuesse, E. M., “Ritual”, Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade(ed.), New
York, 1987, p.407.
2. Eliade, Mircea, Patterns…, p.188.
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 .6نتيجه
آیين های گذار در واقع همچون نقاط عطف در مقاطع مهم و اصلی حيات فرد عمل
می کنند .مقاطعی که فرد با رسيدن به آنها دستخوش یك پایان و از سوی دیگر آغازی نو
می شود و به همين دليل است که هر آیين گذار را نمادی از مرگ فرد از هستی پيشين و
حيات دوباره یافتن او در هستی جدید می دانيم .کارکرد این آیينها در دو ساحت فردی و
اجتماعی مطرح میشود .در ساحت فردی آیينهای گذار فرد را نسبت به جایگاه خود در
جامعه و در سطح باالتر در جهان هستی ،آگاه می سازند .این شناخت عالوه بر این که به
تعالی معنوی فرد یاری می رساند ،از سوی دیگر او را به وظایف و مسؤوليتهایی که در
جامعه به عهده خواهد داشت آگاه می نماید .چنين فردی به لحاظ روحی ،احساس تعالی و
وابستگی با کل جامعه را پيدا میکن د و در عين حال با آگاهی از جایگاه خود در جامعه در
صورت کسب شایستگیهای الزم برای آن مقطع از حيات خود ،نقش مفيد و مؤثری در
پيشرفت جامعه ایفا می نماید .در ساحت اجتماعی نيز آیينهای گذار سبب اتصال و
همبستگی اعضای جامعه شده و هویت جمعی به آنها می بخشد .این هویت جمعی روحيۀ
تعاون و دیگرخواهی در ميان اعضای جامعه را تقویت میکند و به سبب آن جامعه و فرد به
سوی کمال و پيشرفت گام بر می دارند.
آیينهای گذار معموالً قوانين پاکی و ناپاکی را مد نظر قرار می دهند ،زیرا در این
مواقع (تولد ،بلوغ ،ازدواج و مرگ) انسانها در بر ابر نيروهای شر آسيبپذیرتر هستند .از
سویی دیگر چنين به نظر میرسد که ورود به هر مرحلۀ جدید از حيات انسان مستلزم پاک
شدن از وضعيت قبلی و ورود خالصانه و تطهير شده به مرحلۀ بعدی است .هرچند برخی
اندیشمندان جامعه شناسی ادیان معتقدند که مفهوم آلودگی که در سنتهای دینی گوناگون
مطرح میشود و آیينهای تطهير برای رفع آن وضع میشود در واقع تالش آن سنت دینی
خاص در جهت حفظ اصول خود در مقابل مفاهيم متباینی است که آنها را به چالش
میکشند .این اصول به راحتی قابل تبيين و توضيح نيستند ،اما پذیرفتن آنها در آن سنت
دینی ضروری

است5 .

در واقع تحقق استحاله ای که مورد توجه اصلی این نوشته است در صورتی امكانپذیر
5. Douglas, Mary, Purity and danger, London, 1966, p.45.
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 در دنيای صنعتی.است که انسان بخواهد به طور آگاهانه خود را در معرض گذار قرار دهد
-  به عنوان مثال در بيمارستان متولد می.امروز کارها به متخصصان هر حوزه سپرده می شود
 بدین ترتيب دو مرحلۀ مهم از آیينهای گذار صرفاً با.شویم و در موار دی همانجا میميریم
 شامل، به نظر میرسد که امروزه دو مرحلۀ ميانی گذار.تشریفات اداری صورت میپذیرند
 شاید.بلوغ و ازدواج نيز بيشتر بدون مقدمات و آماده سازی آیينی پشت سر گذارده میشوند
انسان امروز واجد چنان آگاهی و شجاعت فوق العاده ای است که مرزهای چنين گذاری
برای او بی اهميت اند و گذاری به سادگی دميدن در شمعهایی که به تعداد ساليان عمر فرد
. او را از کودکی به پيری میرساند،روشن می شوند
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