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 ایوان عامۀ شهرستان در فرهنگکردن ین قربانی ئآبررسی و تحلیل 
 فرهنگ پردازان هینظر نظرِ از 
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 چکیده
کـردن ، آئـین قربـانی معمول بـودهمنظور دفعِ شر از گذشته تا به امروز های بالگردانی که بهیکی از روش

شـمار  بههای پرستش است و برای معتقدان آن، عملی مـذهبی و عقیـدتی یکی از جلوه ،این آئیناست. 
ی ـبررسـ بـهاسی ـکوشـد بـا رویکـرد پدیدارشنـمـی از نوع مطالعات کیفی است،. این پژوهش که رود می

کـه بـا اسـت برفـی گیری، گلولهروش نمونه .وان بپردازدـای انـۀ شهرستـعام در فرهنگ کردن قربانیآئین 
نفـر از افـراد  18 را میـان کـردن ، باورهای مربـوط بـه آئـین قربـانییافتهساختار یمهاستفاده از مصاحبۀ ن

پـژوهش کـه طـی هشـت مـاه انجـام  یجانتـ .کند میکهنسالِ شهرستان ایوان و شش روستای آن، بررسی 
در فرهنـگ عامـۀ ایـوان در پـنج بخـش، قابـل بررسـی اسـت و  کـردن آئین قربـانی دهد گرفت، نشان می

علتِ عدم توانـایی مـالی در به ،شود. نکتۀ مهم اینکهبالگردانی و دفع نحوست انجام می با هدفاغلب 
هـای مهمـی ها و واقعـهشود؛ مگر در جشنمیصورت غیرخونی انجام ها بهترِ قربانیجامعۀ سنّتی، بیش

شـود؛ های خونی پیشکش مـیهای دشوار و سفرهای زیارتی که قربانیچون تولد، ازدواج، عزا، بیماری
تعـدیل  سِـیرِدر مـورد شود. در چنین مواردی معتقدند تا خونی ریخته نشود، آن بال، دفع نمیمردم زیرا 

هـای تـدریج، قربـانیصورت خونی رایج بوده و به تر بهقربانی، بیش توان گفت: ابتدانیز می کردن قربانی
 جات و دعا و نیایشچون آش و میوه ها اهداء انواع خوراکی های غیرخونی مانند پول،حیوانی با قربانی

از  کـه یافتـهپـول، جـواهرات و اسـتغفار تعـدیل  نذر گیسووان با اهداءبرای مثال، ؛ شده استجایگزین 
اهمی ت شدن عقاید خرافی و اهمی ت حیوانـاتی گسترش آگاهی و کم توان بهوامل این امر، میترین عمهم

 چون گاو و گوسفند در زندگی و فعالیت کشاورزی اشاره کرد.
 واژگان کلیدی

 .خونی و غیرخونی هایقربانی ،عامه فرهنگ، ایوان شهرستان ،بالگردانی، آئین قربانی
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 مقدمه 

نظـر خـدایان و دسـتیابی بـه تـرین راه بـرای جلـبعنوان بنیـادی ای بـهدر بینش اسطوره قربانی
های کهـن بشـری بـوده و رد  پـایِ آن، حتـی در ازجمله آئینهای بشری است. این آئین خواسته

شود. بشر ابتدایی معتقد بود )قربانی زروان برای فرزنددار شدن( نیز دیده می ینشاسطورۀ آفر
مانـد و هـا در امـان مـیها بـه نیروهـای برتـر از حـوادث مهیـب و آسـیببا تقدیم انواعِ قربانی

هـا را در برابـر مصـائب و بالیـای را حفظ کرده و آن خدایان به پاداش این عمل، نظم طبیعت
 یتـوان گفـت: بـه هـر عمـل یـا پیشـکش مـاددارند. در تعریف قربانی میگوناگون مصون می

بالگردانـی، تزکیـه،  با هـدف)دعا( برای نیروهای فراطبیعی که  ی)خونی و غیرخونی( و معنو
یـا جهـان پـس از مـرگ انجـام جلب رضایت، کسب منفعت یا رسیدن به آرامش در ایـن دنیـا 

ده از آداب قربــانی در زبــان امــروزی، ـردهای زبــانی برآمــــــکارب. گوینــدشــود، قربــانی مــی مــی
امـه از تعـابیری اسـتفاده ع ای تام دارند. از سیاسـت تـا امـور اجتمـاعی، دیـن و فرهنـگِ جلوه
ارها و ـهـا، گفتـها، فـیلمای که در اشعار و ترانه گونه کنیم که برآمده از آداب قربانی است. به می

ــی در صــحنهســخنرانی ــگ و حت ــات جن هــای ورزشــی و اقتصــادی از هــای سیاســی، در ادبی
هـای نیرومنـدی شود که مرتبط با آداب قربانی است. وجود چنین زمینـهتعبیرهایی استفاده می

هـای مختلـف علـوم سبب شده است که در طول قرون گذشته، بسـیاری از اندیشـمندان رشـته
های آن دست شناسی برای تبیین آداب قربانی و تحول و دگردیسیپژوهی و مردمانی، دینانس

اند تا دریابند؛ چـرا آداب مـرتبط پردازی زده و گاه حتی در این باب، راه اغراق پیمودهبه نظریه
با قربانی و نتـایج آن در فرهنـگ اجتمـاعی بشـر چنـین وسـعت و رواجـی دارد. هرچنـد هـیچ 

وانسته است تمام وجوه دینی، فرهنگی و زبانی آن را توضیح دهد؛ اما هـر کـدام از ای نتنظریه
انـد و برخـی زوایـای آن را نگریستهاند از منظری به آن اندیشمندانی که در این عرصه وارد شده

کلی امکان حصول بـه به 2رتـرد لمبـو ویلف1تینون مارسِل دِهـاند. بعضی همچهـن ساختـروش
ربانی ـاند که اساساً کاربردهای مفهـوم قـاند. به این نتیجه رسیدهآن را انکار کرده مبانی نظری
رینی قربـانی در دوران ـالنهـتوان بـه مفهـوم بـینری ادیان ابراهیمی را نمیــارهای فکـدر ساخت

ای چـون ارهـارد باستان یا کاربردهای مفاهیم ایرانی آن یکسان و قابل انطبـاق دانسـت و عـده
های ایـن آداب را وان ریشهـتقدند که نمیـو معت ر کردهـاری تعبیـاز آن به یک بیم 3رگرـگرستنب

طـور کلـی همـه پژوهشـگران بـهبا بنای فکری و عقالنی جهـان مـدرن منطبـق دانسـت. بـا ایـن
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دینی، کفارۀ گنـاه  ۀاند از: تقویت جامع اند که سه رکن اصلی مطالعۀ آداب قربانی عبارت متفق
 .(watts, 2011:3) ذوراتو پیشکش ن

عامه با توجه به پیوندی کـه بـا آئـین  توان گفت: فرهنگبا ذکر این مقدمه دربارۀ قربانی، می
های مختلف قربانی را در آن یافت ترین بسترهایی است که بتوان جلوهقربانی دارد، یکی از مهم

در شهرستان ایوان و شـش و از این منظر شایستۀ بررسی است. با توجه به مطالعات انجام شده 
های مختلـف آن از دیربـاز در ایـن ناحیـه، تنـوع و رواج ین قربانی و جلوهئروستای اطراف آن، آ

گــره خــورده اســت و افــراد بــومی، هنگــام مواجهــه بــا  ،توجهی داشــته و بــا باورهــای مــردم قابــل
ن با آگـاهی از ایـن پردازند؛ نویسندگامشکالت و پیشامدهای گوناگون به تقدیم انواع قربانی می

اند که به بررسی این آئین در فرهنگ عامـۀ شهرسـتان ایـوان پرداختـه و مصـادیق  موضوع، بر آن
ردگی ـــر است، همـین اهمی ـت و گستـذک یاندهند. شاگوناگون آن را موردبررسی و تحلیل قرار 

د و با انجام کنهای گوناگون، ضرورت بررسی این پژوهش را ایجاب میآئین قربانی به مناسبت
شـویم. این پژوهش با انواع قربانی، باورهای معتقدان به آئین قربانی و دالیل انجام آن آشـنا مـی

عالوه بر این با توجه به اهمیت آئین قربانی و نقـش آن در سرنوشـت و حیـات مـادی و معنـوی 
در آثـار خـود شناسی نیز شناسی و جامعههای رواندگان و محققان رشتهـبشر، بسیاری از نویسن

اند و نویسندگان با مراجعه به )قربانی( و ارائۀ نظریاتِ گوناگون دربارۀ آن پرداخته یشهبه این اند
شناسانی چون تـایلور و وِبـر سـعی جامعه بویس وفریزر و مِریشناسانی چون های اسطورهنظریه

انی(، تـدوین کننـد و عامـه )قربـ دارند، مبانی نظری مناسبی برای بحث در این شاخه از فرهنگ
 در تحلیل و بررسی مصادیق یافت شده از این نظریات بهره گیرند.

 :شودزیر بررسی می به این منظور، قربانی حوزۀ یاد شده در دو دستۀ 
خونی: قربانی گوسفند، هنگام تولد و عزا، قربانی گوسـفند یـا خـروس، هنگـام قطـع برخـی . 1 

 یها برای رهایی زائو، قربـانبه آن یوانتقدیم احشاء ح درختان، قربانی گوسفند برای اجنه و
 غیره؛ )مرغ یا گوسفند( در مدخل جوی هنگام آبیاری و

غیرخونی: گـیس بُریـدن، صـدقه دادن، آتـش زدن هفـت شـاخه هیـزم، مرمـت قبـور، اهـداء  .2 
 . غیره خوراکی به مُردگان و

ای از سـؤاالت هـا )نمونـهرسـشبه این پ کوشد تا ضمن بررسی آئین قربانیپژوهش می ینا
شـود؟ انگیـزۀ عامـه بیشـتر در چـه مـواردی انجـام مـی در فرهنـگ مصاحبه( پاسخ دهد: قربانی

های خونی یا غیرخونی بیشـتر یک از قربانیامه کدامع ها چیست؟ در فرهنگاساسی این قربانی
 بندی کرد؟تقسیمتوان در چند بخش شود؟ قربانی در فرهنگ عامۀ ایوان را میانجام می
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اند؛ ام ا اغلـب بـه بررسـی قربـانی های بسیاری آئین قربانی را موضوع بررسی قرار دادهمقاله
عامـه پرداختـه شـده  اند و کمتر بـه بررسـی ایـن آئـین در فرهنـگفارسی پرداخته یاتدر ادب

 :توان به این مقاالت اشاره کرداست؛ برای نمونه می
قربـانی کـردن از دیـدگاه قبایـل ابتـدایی در مغـرب » ۀ( در مقالـ1392زاده )مهـدی یعل

ویژه آزتـک، مایـا، اینکـا به قربانی انسانی در میان اقوام ابتدایی آمریکا به« و نظر قرآن ینزم
و... پرداخته است که در نوع خود تـازگی دارد؛ امـا ارتبـاط قربـانی در مغـرب زمـین و ذکـر 

رسد و دیگر اینکه فقدان نظر میدرپی نامناسب بههای پیت ارجاعصورشواهدی از قرآن به
 ؛شودتحلیل و نظر نویسنده در این پژوهش احساس می

 یطور جزئـبه« بالگردانی در قوم بختیاری» ۀ( نیز در مقال1396) یژنیبمحمود آقاخانی
ایـن محمـود  بندی به بررسی قربانی در قوم بختیاری پرداخته است؛ عـالوه بـرو بدون دسته

ن ـآئیـ»وان ـر با عنـ( در مقالۀ دیگ1397) یبیژنی، اسحاق طغیانی و محسن محمدآقاخانی
اوش ـدن سیــه شــدیار و کُشتــم و اسفنــان رستــن شتر در داستـکُشت« هـامـقربانی در شاهن

 کـه یداننـد؛ درحالربانی نمـیـاوش را قـدیار و کُشتن سرخه به انتقام خون سیـوسیلۀ اسفنبه
ول ـی بـرای آرامـش روح مقتــردانی و قربانــی بـرای بالگــربانـی قـوعـترتیب نوارد بهـاین م
 ؛شوندوب میـمحس

توصیف مضمون قربـانی در »( نیز در مقالۀ 1395) یبانآبادی و فاطمه ادمحمود حسن
 ؛اندبه بازتاب قربانی در اشعار بیدل پرداخته« اشعار بیدل

« رمزگشایی آئین قربانی در اسطوره و عرفـان»( در مقالۀ 1394) یعباسنجمه آزادی دِه
 ؛پردازدبه بررسی جایگاه قربانی در عرفان اسالمی می

« پیکـربازتـاب نمـادین قربـانی میترایـی در هفـت»( نیـز در مقالـۀ 1394) یفزونه دوانـ
تـر بـیشپیکر نظامی را از قربانی گاو در آئـین میترایـی بررسـی کـرده اسـت. در تأثیری هفت

 شده است؛ هایی از قربانی در ادبیات فارسی پرداختهتنها به ذکر مثال یادشدهمقاالت 
جایگاه  بـه« باورهـای عامیانـه دربـارۀ خـونریزی»( نیـز در مقالـۀ 1398) یمحمد فوالد

 ؛عامه بر اساس طومارهای نقّالی پرداخته استخونریزی و قربانی در فرهنگ
طور تطبیقـی بـه به« اسطورۀ خون» ۀ( در مقال1398) پورحسن حیدری و مژگان صادق
اند و اغلب، کـارکرد خـون را در میـان ملـل بیگانـه بررسـی بررسی کارکردهای خون پرداخته

اند )ازجمله: کشتن دیو سپید، سیاوش و اند به ذکر مصادیق اندکی از شاهنامه پرداختهکرده
بررسی و تحلیل آئین قربـانی »عنوان  حمام ضحاک در خون جانوران و...(؛ ام ا پژوهشی با
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است و این امـر شایسـتۀ انجام نشده « در فرهنگ عامۀ شهرستان ایوان از دیدگاه بالگردانی
 بررسی است.

 

 پژوهش ینظر یمبان
 های قربانینظریه 

 هایی یـهشناسان که نظرشناسان و جامعهرفی برخی از اسطورهـصورت گذرا به معبه ینجادر ا
ها اشاره های آناختصار به نظریه اند، پرداخته و بهرح کردهـمط ربانیـمرتبط با بالگردانی و ق

 کنیم.می
 

 فریزر و نظریۀ دفع شر
م( هـدف از 1941 - 1854) یسـیشـناس انگلشـناس و اسـطورهانسـان 1جـورج فریـزر یمزج

ونی برای انتقال شـر وجـود های گوناگگذشته جنبه گوید: درداند و میقربانی را بالگردانی می
ها همیشه در تالش بودند تا بـا انجـام برخـی کارهـا ماننـد قربـانی کـردن، داشته است و انسان

 خون ریختن، دعانویسی و بستن آن بر بازو، دعا نیایش و امثال اینها، شـر و بـال را دفـع کننـد
مـادی گـامی اسـت  ینتقال شر بـه اشـیاا غلبا»(. به عقیده وی: 593-597: 1387 ،یزرفر)
، برای مثالگویند؛ سوی انداختن آن به دوش انسان زندۀ دیگر. به این عمل رد کردن شر می به

کرد تـا هـرکس بـه آن دسـت بزنـد انسان عصر اساطیر گاه بیماری خود را در سنگی پنهان می
 .  (596: 1387 ،یزرفر) دچار بیماری شود

 

 مصطفوی و نظریۀ بالگردانی
آئـین زردشـتی، اسـطوره و بررسـی تطبیقـی  ینـۀه.ش( که درزم 1341)ی مصطفو اصغر یعل

های بالگردانی از گذشته تا یکی از روش»ای دارد نیز معتقد است: قربانی مطالعات گسترده
کـه  ـبه امروز جهت دفـع شـر و بـال، آئـین قربـانی اسـت. انسـان اولیـه از نیروهـای طبیعـت 

در وحشت بود. وی پیوسته روشنایی و گرمی  ـ اختسروزی او را فراهم میشادکامی و تیره
کـه نخسـتین مـذهب خورشیدپرسـتی و پرسـتش مـاه را آغـاز  ینجاسترا خواستار بود و از ا

(. درواقـع 17-18: 1369 )مصـطفوی،« کرد و نذورات برای خورشید و ماه مقرر داشـت
پیشــکش مفهــوم قربــانی بالگــردان در تصــور معتقــدانش ایــن اســت کــه بــا مــرگ حیــوان و 

یابد. این شود و از بال و آسیب رهایی میمادیات، حیات و آسایش قربانی کننده تضمین می
 نظریه درواقع همان نظریۀ بالگردانی فریزر است.

 

1. James George Frazar 
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 بویم و نظریۀ کمال کیهانی
هـا آئـین ینۀزم که در م(2006 ـ  1920) یسیشناس انگلشناس و اسطوره، انسان1بویسمری

مطالعات فراوانی دارد نیز نظریـۀ جلـب رضـایت و نیرومنـدی ایـزدان را و مناسک زردشتی 
ایرانیـان  -گویـد: هنـدوکند که بسیار به نظریۀ بالگردانـی نزدیـک اسـت؛ وی مـیمطرح می

تمـام  رو یـندانسـتند ازاباستان جهان اطراف خود را آکنده از خدایان و نیروهای آسمانی مـی
های آنان عموماً به دو کردند. قربانین خدایان میدلجویی و ستایش ای همت خود را صرفِ
گرفت: نخست جلب رضایت و عنایت ایزدان و دیگر نیرومند کردن هـر منظور صورت می

 روسـت ینکه بتوانند امور عالم را به شکل بهتری نظـام بخشـند؛ ازاچه بیشتر ایزدان برای آن
وی هـدف از . (Boyce, 1996: 147) شـودکه این عمل نوعی قرارداد و پیمـان محسـوب مـی

، نگاهداشت قربانیکند: هدف نهایی از آئین انجام قربانی در آئین زردشت را چنین بیان می
ایرانـی یـزش و قربـانی بـا آفـرینش  -کیهانی آفرینش اهورامزدا است. در سـنت هنـدو کمال

ه اهورامزدا و نظر وی، زردشتیان معتقد بودند کبه .(Boyce, 1996: 221)  پیوند نزدیکی دارد
شـوند تـا جریـان کننـد و سـبب مـیشرکت می قربان در مراسم یجمع صورت دسته ایزدان به

 مداوم نیروی آسمانی حافظِ حیات انسانی باشد.
 

 نظریۀ تایلور و پیشکش به ارواح درگذشتگان
ــایلور ــۀکــه درزم م(1917-1832) یســیشــناس انگلانســان 2ادوارد بارنــت ت ــگ ین ــۀ  فرهن عام

روهای برتـر یـاد ـاعدت نیــای دارد از قربانی با عنوان پیشکشـی بـرای مسـمطالعات گسترده
 علـتاو این آئین را دقیقاً مشابه اهداء یا پیشکشی که ممکن بود به یک پادشاه بـه » :کندمی

  :Youngert 1998).« گیـرداحترام انجام شود و عنایتی را به دنبال داشته باشـد، در نظـر مـی

کند کـه تعهـدی اسـت بـین او و قربانی را کشش طبیعی درون انسان تعریف می یلورتا  (36
، وی قربـانی را پیشکشـی بـه رو یـنگیـرد. ازاعنوان مقـدس در نظـر مـیآنچه که در ذهنش به

 .(james 1998: 1) دانـدهـا مـیتـر آنموجودات برتر به جهت تأمین عنایت و مساعدت بـیش
لی برای خشنودی نیروهـای فراطبیعـی و ارواح درگذشـتگان کـه تایلور قربانی را عم ،درواقع

  داند.اند، می حامی بازماندگان
  

 
1. Mary Boyce 

2. Edward Burnett Tylor 
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 وِبر و نظریۀ تعدیل قربانی
شناسی دینی فعالیـت داشـت، که درزمینۀ جامعه م(1920ـ  1864) یشناس آلمان، جامعه1وبر
از انسانی بـه حیـوانی و نمـادین  کند و نقطۀ آغاز تعدیل قربانیتعدیل قربانی را مطرح می یۀنظر

داند. ازنظر وِبـر، سـیر کلـی تـاریخ بشـر حرکـت در سـیر عقالنـی را عقالنی شدن نظام دینی می
ــا فــراز و نشــیب ــوده و ب ــاور وی خطــی نب ــه ب ــد اگرچــه ب ــراوان و شــدن اســت. ایــن رون هــای ف

 )وبـر، دهـدیهای متعدد همراه است، سیر گریزناپذیر جوامع انسـانی را نشـان مـ وبرگشت رفت
ه بـا ادیـان بـزرگ پـس از ـای را در مقایسـهای جادوگرانه و اسطورهدین وِبِر(. 18-17: 1384

های اخالقـی منسـجم آموزه نبودها، به علت افراط در رازآمیزی و انحصارگرایی کاهنانه و نیز آن
زدایـی از جهـان و داند. به عقیدۀ وی پیامبران بزرگ با افسونو مدرن، دارای عقالنیت کمتر می

پذیر و در دسترس همگان، عامل عمدۀ تحول منسجم و درک های اخالقی در نظامتدوین آموزه
(. ام ـا 72-73: 1394 انـد )اسـالم،های بزرگ دینی بودهای و جادویی به نظاماز ادیان اسطوره

انی شـده؛ اعتقاد نداشت قربانی حیوانات بعـدها جـایگزین قربـانی انسـ»برخالف وِبر 2اسمیتس
(. خالصـه اینکـه وِبـر 189: 1340 هـیس،«)بُـرد یکـدیگرجای  بلکه ممکـن اسـت ایـن دو را بـه

ن تـا حـدی ـمعتقد است که با تحول قربانی از انسانی به حیوانی یا از خونی به غیرخونی، این آئی
ز ف و اـانی تلطیــواطف انســد و بـا عــدهـن خود را از دست مـیـانی و خشـرانسـهای غیهـجنب
 های خرافی دور شده است.مایهبن
عنوان بالگردانی، حفظ نظم کیهانی،  ها از قربانی بهبا توجه به آنچه گفته شد اغلب نظریه    

کنند و با توجه ای برای آشتی بحث میجلب رضایت ایزدان، پیشکشی برای مساعدت و هدیه
تـوان بـه یـک نظریـه نها نمیبه تنوع قربانی در حوزۀ پژوهش، در تحلیل مصادیق یافت شده ت

زر کـه ـریــز فـع شـر جیمــردانی و دفـریۀ بالگـشده نظ های مطرحبسنده کرد؛ اما از میان نظریه
، کـاربرد و اهمی ـت گیـرد یشناسـان را در برمشناسان و اسـطورههای جامعهنوعی سایر نظریهبه
 و با مصادیق یافت شده تطابق بیشتری دارد. نظیربی
 

 های آنو ویژگی فرهنگ عامه
کنیم، به این نتیجـه های گوناگون را باهم مقایسه میرافات، اعتقادها و افکار ملتـهرگاه خ

گوناگون بروز  یهاصورت و به شده یها از یک اصل و چشمه جاررسیم که تقریباً همۀ آنمی
وعه ـه بــه مجمـــعامــ گـفرهنــ»: ده اســتـه گفتــه شـــمــعا کــرده اســت. در تعریــف فرهنــگ

انه اطـالق ـار عامیــال و اشعــکایات، امثــهـا، حـانهـها، افسادتـاید، عــوم، عقــورس دابآ
 
1.  Weber 

2. Smith 
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گوینـد: در نگـاه زنجانی و دیگران به نقـل از محجـوب مـی (.153: 1380 رادفر،«)شودمی 

های معنوی یک قوم، اعم از عقلی، ادراکـی، عامه را مجموعه میراث فرهنگ»توان کلّی می
)زنجانی، بابـازاده و « شونددانست که معموالً به صورت شفاهی منتقل میذوقی یا عاطفی 

و « دانش عوام»یا « فرهنگ مردم»، «عامه  فرهنگ» عنوان آنچه به(. 68: 1399اللهی، سیف
اسـت کـه در سـال « 1فولکلور»ها و ترکیبات متعدد آن موردنظر است، معادل اصطالح واژه

ای کـه بـه مطالعـۀ تـرین واژهعنوان جـامع آمـده و بـه «2سویلیـام تـام»های م در نوشته1846
عامـه  پردازند، پذیرفته شده است. پژوهشـگر فرهنـگزندگی عوام در کشورهای متمدن می

هـا و ورداشتـهـا، آداب، بتـپـردازد؛ بلکـه تمـام سـنّته مـیـامــتنها به مجموعۀ ادبیات عنه
جو ویک قوم، جاری بوده، موضوع جستتاریخی و تاریخی هایی را که در حیات پیشنـآئی

 .)205: 1379 سمنانی،)پناهی دهدقرار می
 توان به این موارد اشاره کرد:عامه می های فرهنگترین ویژگیاز مهم 
در فولکلور فایدۀ عملی مـورد توجـه اسـت، اصـوالً عامـه مفیـد بـودن را نشـانۀ ارزش و  .1 

گرایی، ه دارند و به این جهت گرایش به واقعدانند و به واقعیات توجاهمیت یک اثر می
 ؛آیدشمار میهای فولکلور بهترین ویژگی یکی از مهم

 ؛خوردهای مختلف آن به چشم میسادگی و صمیمیتی که در کلیۀ شاخه .2 
 ؛زنددر فولکلور امید و خوشبختی موج می .3 
 ؛و تعاون در تمامی امور مواجه هستیم یشناس عامه با نوعی جامعه در فرهنگ .4 
 های فرهنـگ عامـه، پیونـدی اسـت کـه بـا زنـدگی تولیـدی جامعـه دارداز دیگر ویژگی .5 

 (.21-33 : 1367 )بیهقی،
 

 فرهنگ و اسطوره
های ابتدایی بشر است که ریشه در اسطوره دارد و همـراه بـا ها و اندیشهجمله آئین قربانی از

ر زمان، مناسک و تشریفات خاصی پذیرفت و جزو الینفک فرهنگ مقدماتی است که با گذ
هـا و ای، تقریبـاً در همـۀ فرهنـگعنوان آئینـی دینـی و اسـطوره قربانی کـردن بـه»بشری شد. 

(. در کتـاب 431-435: 1385 شـوالیه،«)های مختلف وجود داشته اسـتجوامع به شکل
هـا، مراسـم، آئـین»وره آمده است: شناسی دربارۀ رابطۀ فرهنگ )آئین( و اسطجهان اسطوره

انـد و غلب متضمن ارجاعاتی مستقیم بـه اسـطورهاتشریفات و آداب و تشکیالت اجتماعی 
یادمانی است کـه  ۀمنزل روند. از سویی فرهنگ بهاز آثار و نتایج تعالیم اساطیری به شمار می

 
1. Folklore 

2. William Thoms 
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هـای ی مـالکاش جای گرفته است و از سـوی دیگـر، اسـطوره، علـت واقعـاسطوره در بدنه
شـود؛ بنـابراین حکایـات و ها و آداب محسوب میهای اجتماعی و آئینبندیاخالقی و گروه

تنها موجودیت و تأثیرشـان، مسـتقل از عمـل راوی اند و نهها جزء الینفک فرهنگ قومآئین
اند؛ است و ذات و گوهرشان، ریشه در زندگی، تمایالت و تعلقاتی دارد که موضوع اسطوره

 «.پردازنـدهـا مـیاند و بـه وارسـی و ثبـت آنهای فرهنگی نیز حاکمبر بسیاری از حوزه بلکه
هـا و باورهـا )ازجملـه (. با توجه بـه اینکـه بسـیاری از آئـین168: 1386کراپ و دیگران، )

عامه، ریشه در باورهای کهن و اساطیری دارند و تا حدی صورت اولی ـه  قربانی( در فرهنگ
منظـور نمایانـدن رابطـۀ فرهنـگ و ها بـهاند؛ دریافت، بررسی و تحلیل آنخود را حفظ کرده

 اسطوره، بسیار اهمی ت دارد.
 

 شناخت شهرستان ایوان
استان ایالم در غرب ایران قرار دارد کـه از شـمال بـا اسـتان کرمانشـاه، از جنـوب بـا اسـتان 

اسـت. در شـمال خوزستان، از شرق با اسـتان لرسـتان و از غـرب بـا کشـور عـراق همسـایه 
وان قـرار دارد. ـان ایــرستــشه 2و بانکول 1کوه شیرَزیول غرب استان ایالم و در بین دو رشته

ه از نـام ـرفتــکننـد کـه برگم مـیـۀ کلهُـری تکلـــردی است و با لهجـه کُـردم این منطقـزبان م
بخـش هاست )ایل بزرگ کلهر گسـترۀ وسـیعی از جنـوب اسـتان کرمانشـاه و )کلهُر( آنایل

. افشـار گیـرد(شمال غربی استان ایالم که شهرستان ایوان در آنجـا واقـع اسـت را دربـر مـی
شناس، دوام هـر دانشمندان جامعه»گوید: در مورد اخالق و عادات مردم ایالم می یستانیس

داننـد. اگـر تـاریخ کهـن ایـالم بررسـی جامعه را با روحیات و آداب و سنن آنـان وابسـته مـی
یک از اقوام مخـالف نتوانسـته اسـت کن هیچگردد که هجوم وحشیانه بنیانمی شود، معلوم

نشـینان را در هـم بریـزد، خصـوص کـوچبـهسنن بومی و روحیات اخالقی مـردم ایـن ناحیـه 
قدم، در برابر مشـکالت شـجاع و مقـاوم  ، در دوستی ثابتهستنداقوام ایالم اصیل  رو ینازا

گـویی، منشـی، راسـتنـوازی، سلحشـوری، آزادانهـای آنـان مهمـهستند؛ ازجملـه خصـلت
روی مرزداری و تعصب در مسائل مذهبی است. مردم ایـالم در تیرانـدازی و شـکار و پیـاده

و دارای قـــامتی بلنـــد و انـــدامی ورزیـــده  یکـــله نظیرنـــد. اکثـــر زنـــان و مـــردان خوشبـــی
 (.329: 1، ج 1381افشار، )«دهستن

  

 
1. Sheraziwl 

2. Bankoul 
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 پژوهش روش 

پــژوهش بــه ســه روش مشــاهده، مصــاحبه و مطالعــات اســنادی ایــن هــا در گــردآوری داده
ازجمله: کتاب و مقاله انجام شده است. روش این پژوهش از نوع مطالعات کیفی بود که با 
رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت. پدیدارشناسی روشی است که هدف آن تمرکز بر ادراک 

و پژوهشـگر زمـانی از ایـن  (kafle, 2011: 184) کنندافراد از جهانی است که در آن زیست می
 باشـــده افـــراد داشـــته ـی در توصـــیف تجـــارب زیستــــد کـــه سعــــکنـــروش اســـتفاده مـــی

(Groenewald, 2004: 5 .)این پـژوهش نیـز، شـهر ایـوان و روسـتاهای آن  ۀجامعۀ موردمطالع
گیـری هدفمنـد، شـهر ایـوان و شـش روسـتای آن ازجملـه: ت کـه بـر اسـاس روش نمونـهاس

عنوان نمونـۀ موردمطالعـه انتخـاب گردیـد؛ خان و تَرَن بهماژین، کَالن، زَرنه، سَرتنگ، رستم
منـاطق نسـبت بـه  یـنشـده در ا گزینش آن است که طبق مطالعـات اکتشـافی انجام این یلدل

تـر دیـده هـا و باورهـای مـرتبط بـا آئـین قربـانی بـیشهای شهرستان ایوان، آئـینسایر بخش
از افـراد مصـاحبه شـونده خواسـته  یگیری گلوله برفبر اساس روش نمونه شود. همچنین می

را معرفی کنند؛  ـ که با آئین قربانی و باورهای مربوط به آن آشنایی داردـ  شد تا افراد دیگری 
 92تـا  67ها بـین مَرد و هشت زن( که میانگین سنی آن 10) سپس هجده نفر از کهنساالن
آوری هـای پـژوهش جمـعسـاختاریافته، داده شیوۀ مصاحبۀ نیمهسال بود، انتخاب شد و به 

ذکر است که دلیل  ها پرداخته شد؛ شایانیافته تحلیل محتواگردید و از دیدگاه بالگردانی به 
هـای مربـوط بـه انتخاب افراد کهنسال برای مصاحبه این بود که این افراد با باورهای و آئین

هـای فـردی نیـز در فاصـلۀ زمـانی بهمـن تند. مصـاحبهقربانی، آشنایی و انـس بیشـتری داشـ
وپنج دقیقـه در  الـی چهـلسـی انجام شد و مـدت هـر مصـاحبه  1398تا اردیبهشت  1397

در بخش تصاویر نیز در اغلب موارد، خود شوندگان صورت گرفت. همچنین منزل مصاحبه
مواجـه بـود بـه  نویسنده به تهیۀ عکس پرداخته و در مواردی هم که تهیۀ عکـس بـا دشـواری

شوندگان پرداخته شد. در این پژوهش با ضـبط های خانوادگی مصاحبهاسکن برخی از آلبوم
هـا صـورت شوندگان، نهایت تالش در حفظ امانت یافتههای مصاحبهو مکتوب کردن گفته

 گرفته است.
 

 های پژوهشیافته
پـردازیم. باورهـای مـیعامـۀ شهرسـتان ایـوان قربـانی در فرهنـگبنـدیدر این بخش به دسته

هـای مـادی را مهـم تـر قربـانیدهد که اهالی، بیشعامیانه در منطقۀ موردپژوهش، نشان می
دانند و بنابر باورِ اغلب آنان با فدا کردن چیزی که جنبۀ پولی و مالی داشته باشـد، قربـانی می

ر دو گروه اصلی های مادی متمرکز و دکند؛ به همین سبب این بحث بر قربانیمعنا پیدا می
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در شده در منطقه( بررسی شد.  های مرسوم و مشاهده)قربانی یرخونیهای خونی و غقربانی
 :شودمی ذکرچند دسته  بهکاربردی آن  بندی با توجه به موارداین تقسیمادامه 

 

 ؛هایی رایج در مورد زایمان و تولد )مادر و کودک(باورها و آئین 
 ؛های خونیقربانی 
 سفند برای نجات مادر از دست دیوان و سالمتی کودکقربانی گو. 

پرمخاطره است و باید سالمت مادر و نوزاد حفظ  حال ینبارداری، دورانی شگفت و درع 
زخم و شیاطین در امان باشند. در ایران باستان، آناهیتا، باروری را پاس ویژه از چشمشود، به

امۀ ـع گـرهنـدر ف .((Reichlet, 1968: 4 دهدیاری میازآن، مادر را  گام زایمان و پسـدارد و هنمی
ام ـال مختلفی انجـع شیاطین اعمـودک و دفـادر و کـظ سالمت مـوان برای حفـتان ایـشهرس

 شود؛ مثالً:می
حاصـل از زایمـان و ضـعف و  گـاه بـر اثـر درد»گوید: می ها روستای کالن سال 75عصت 

میانبومیـان از ایـن حالـت بـا عنـوان  شـداغماء یا ضعف مـیبیماری بعدازآن، مادر دچار حالت 
انـد و در نـوزاد آمـده شود؛ در چنین مواقعی، اطرافیان معتقدند: اجنه به سـراغ مـادریاد می1هال

حال درآوردن احشاء او هستند به همین دلیل برای جلوگیری از ایـن امـر و دور سـاختن دیـوان، 
 «.کوبنـدآن را درآورده و بـه دو طـرف صـورتِ مـادر مـیگوسفندی را قربانی کرده و دل و جگر 

بومیان معتقدند با انجام این عمل، آن موجودات از بردن احشاء او خودداری کرده و به خـوردن 
عنوان بالگردانـی بـه اجنـه و  درواقـع ایـن قربـانی نـوعی هدیـه بـه .کننـداحشاء حیوان بسنده مـی

د نـوزاد، گوسـفندی را قربـانی و گوشـتش را میـان پـدر خـانواده نیـز در روز تولّـ شیاطین اسـت.
پزند تا مادر نـوزاد، ای میکند؛ سپس از دل و جگر قربانی قلیهها و نیازمندان تقسیم میهمسایه

کـه  -سرش را روی قلیه گرفته و بخارش را استشمام کند. بر این باورند که بوی گوشـت قربـانی
عـالوه بـرای درمـان شـود. بـهدفع بیماری میمادر و  یدقوایباعث تجد -مقدس و مبارک است

 ینجـاخوراننـد. در اسرخچه؛ هفت قسمت از گوشت گوسفند قربانی را جوشانده و به بچـه مـی
 کند.می ءگوسفند قربانی نیز نقش بالگردان را ایفا

 

 قربانی مرغ و خروس در پاییز برای بالگردانی از نوزاد
نخست ماه مِهر برای نوزاد بسیار مضر و کُشنده اسـت، بسیاری معتقدند وزیدن باد در سه روز 

کننـد و بـا خـون به همین دلیل برای نوزاد پسر، خروس و برای نوزاد دختر، مرغی را قربانی مـی
زخم در امـان باشـد. ذوالفقـاری در نهند تا از بیماری و چشمقربانی، خالی بر پیشانی کودک می

 

1. Hal 
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ای کـه اثر قربانی، مقداری از خون آن را بر فـرد یـا شـی برای پایدار ساختن»گوید: این مورد می 

شود با گذاشتن هایی که برای نوزادان انجام میمالند. این عمل در قربانیبرایش قربانی شده، می
 (. 877: 1395 )ذوالفقاری، «گیردخالی بر پیشانی و بین دو ابروی وی صورت می

 گوید:حافظ نیز در رابطه با این مورد می
 تا بدانند که قربان تو کافرکیشم    بر جبین نقش کن از خونِ دل من    

 (.378: 1395)حافظ،                        
 ختنه

در شهرسـتان »گویـد: نگ دربارۀ چگونگی ختنـه درگذشـته مـیرتَساله از روستای سَ 75قهرمان 
صورت کـه کـودک را  ینشد، به اسالگی برگزار می 6تا  4ایوان از دیرباز مراسم ختنه معموالً از 
گــر بــا همراهــی والــدین  کــودک بــه ختنــه دادنــد و ختنــهبــر جایگــاهی فراتــر از زمــین قــرار مــی

گـر هسـتند( بـه نـواختن زن )کـه همـراه ختنـهپرداخت؛ پـس از اتمـام ختنـه، سُـرناچی و تبـل می
نند؛ سپس پوست کشوند و بر کودک نثار میپرداخته و نزدیکان به رقص و پایکوبی مشغول می

هــای بــا توجــه بــه بررســی« .کردنــدســپردند یــا دفــن مــیموضــع ختنــه شــده را بــه آب روان مــی
شده، معلوم شد که این عمل، نوعی قربانی است که باگذشت زمان، جنبۀ آئینی و مـذهبی  انجام

بی و پایکوبی نیز جنبـۀ آئینـی و مـذه خود گرفته است. رقصشده و جنبۀ بهداشتی به آن فراموش
 دارد.
ختنه کردن و خون سراندام را بر زمین ریخـتن و پوسـت »گوید: مورد می ینمصطفوی در ا 

در اغلب جوامع امروزی، اهداف دیرین خود  غیره آن را به آب روان دادن یا در آتش سوزاندن و
ــرده و جنبــۀ پزشــکی بــه آن داده شــده و نــوعی بهداشــت جســمی تلقــی شــده اســت؛  را از یــاد بُ

کنندگان، این سنّت را به جهت سـتایش و پرسـتش خـدایان و تقـرب بـه آنـان و  ابداع که یدرحال
ــه ــانی انســانی ب ــوعی قرب ــددادهمنظور فرونشــاندن خشــم خــدایان انجــام مــی ن ، )مصــطفوی« ان

انـد کـه هـر چیـز هـای ابتـدایی بـر ایـن پنـدار بـوده(. فریزر نیز معتقد است: انسـان217:1369
مقدس دیگـری قـرار گیـرد، خـود نیـز جنبـۀ مقـدس خواهـد یافـت و  مقدسی که در جوار اشیاء

بهاترین عامل قربانی رود، نیز مقدس است و گرانکودک که نتیجۀ دو عضو مقدس به شمار می
توان گفت: ختنه در جوامـع قـدیم، پس می(. 189: 1387 تواند باشد. )فریزر،برای خدایان می

قربانی از انسان )کـودک( بـه قسـمتی از انـدام  یافتۀ یلجنبۀ مذهبی داشته و درواقع صورت تعد
پزشـکی یافتـه اسـت. بـا رشـد ـ  وی است )که جنبـۀ تقـدس داشـته( کـه بعـدها جنبـۀ بهداشـتی

یابد و در ادوار بَعد، معتقدان آن به دلیل تـرس از نحوسـت اندیشه، قربانی انسانی نیز تعدیل می
)به علـت تقـدس آن(  یچون پوست اندام جنسو حوادث ناگوار به قربانی بخشی از اندام او هم

کردند. بر همین بنیاد، خراشیدن پیشـانی کودکـان در )نماد نیرو و توانایی( او بسنده می ییا مو
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 تـوان ی)تاسوعا و عاشورا(، سـوراخ کـردن گـوش نـوزادان در بَـدو تولـد را نیـز م یمراسم مذهب
 قربانی دانست. ینوع

 

 های غیرخونیقربانی
  ها برای دفع دیواندوز در آنپیاز روی سر نوزاد و فروکردن جوال گذاشتن هفت

سـاله یکـی از روسـتای تَـرَن نقـل  92 یددر مورد رائـو باورهـای متفـاوتی وجـود دارد؛ خورشـ
بسیاری بر این باورند که هنگام تولد نوزاد، دیوان در هفت روزِ نخست تولّد، سراغ »کند:  می

هـا شـوم اسـت، بـرای جلـوگیری از ایـن امـر، ند این امر بـرای آنآیند و معتقدمادر و نوزاد می
دوزی ادر و کودک قـرار داده و جـوالـر مـاز را باالی سـدهند: هفت عدد پیاقداماتی انجام می

دوز را در پیاز دیگر انداختند و جوالدر یکی از پیازها فرو کرده و هر صبح یک پیاز را دور می
 «.کردند یفروم

گـاه بـوده شایانالبته  انـد. مؤلـف ذکر است که ممکن است به خواص ضد میکروبی پیاز آ
 کنـدورسوم و خُرافات مردم تهران( بـه ایـن مـورد اشـاره مـی کتاب از خشت تا خشت )آداب

(. نکتۀ جالب این است که باوجود بعُد مصافت تهران و ایـالم چگونـه 30: 1348)کتیرایی، 
ال بـودن رین نقاط کشور نیز رواج دارد؟ و اینجاست که باید سی تچنین باورهایی در دورافتاده

 عامه دانست. ترین ویژگی فرهنگرا مهم
النهرین، همیشـه ممکـن بـود کـه دیـوان بـر آدمیـان در باورهای بین»گوید: مهرداد بهار می

م دورافتاده در حال خوردن یا نوشیدن، در خواب، یـا بـه هنگـا یهجوم آورند، آنان را درجاها
زایش کودک، بربایند؛ حتی خدایان نیز از شر دیوان در امـان نبودنـد. خـدای نیرومنـدی چـون 

)ماه( را نیز دیوان قادر به ربـودن بودنـد و آن طبعـاً بـه هنگـام خسـوف بـود. گروهـی از  ینس»
چون طوفانی مهیب سراسر را درنوردیدنـد و  ،پس از پیروزی بر سین ،دیوان، هفت خدای بد

اَنـو،  خـود فرزنـدِ یـوان(. د408: 1381 )بهـار، «ین چون گِردبادی هجوم آوردندبر این سرزم
شـتو بـود، مِکردند... یکـی از ایشـان لِخدای آسمان، بودند و اغلب ایشان را هفت خطاب می

 )بهـار، «ربـودها را از کنـار مـادران مـیتاخت و بچهدیوزنی که بر سر زنان به هنگام زایش می
ه به موارد فوق و اشـارۀ بهـار بـه دیـوزنی کـه نـوزادان را هنگـام زایمـان (. با توج411: 1381

انـد )بـا توجـه بـه ربود، شاید بتوان گفت: که بومیان از دیرباز با این اساطیر آشـنایی داشـته می
)یا هفت روز آغاز  یوانیالنهرین( و ممکن است هفت عدد پیاز، نماد دجواری ایالم با بینهم

یوان فراوان است( باشد که قصد آزار رساندن به مادر و کودک را دارند و تولد که خطر آزار د
کـه شـوند؛ نکتـۀ درخـور تأمـل ایـندوز در پیازهـا مـانع آزار رساندشـان مـیبا فروکردن جوال

ها را بـه بنـد کشـید و توان آندوز در گوش دیوان، میبسیاری بر این باورند با فرو کردن جوال
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هـای مـادی، از داشـته یپوشـ رواقـع هـر نـوع )دور انـداختن پیـاز( چشمآزارشان را دور کرد. د 

 نیز بالگردانی از مادر و کودک مطرح است. ینجانوعی قربانی است و در ا
 

 وزن آنکوتاه کردن موهای کودک و نذر جواهرات هم
-وهایش را ـــودک، مـبعد از یک سالگی ک»وید:ـگوان میـرستان ایـاله از شهـس 68 یسـفرنگ 

بـا عمدتاً این عمل «. بخشندنوایان میکنند و به بیسنگ آن پول یا طال وزن میتراشیده و هم
گیرد. ظاهراً ایـن رسـم، ریشـه در بالگردانی و پیشکشی برای سالمتی نوزاد صورت می هدف

 سنّت اسالمی دارد.
نهند؛ سپس د، نام میلّدر حدیثی از امام صادق )ع( نقل شده: فرزند را در روز هفتم تو

 (.830:1378 )قمی، .کنندوزن مو، نقره یا طال تصدق میتراشند و همموی سرش را می
 

 نوشتن دعا بر کاغذ و خوراندن آب آن به کودک
قراری بچه، نزد بسیاری برای رفع بیماری یا بی»کند: نقل می یوانساله از شهرستان ا 91آهو 

ــال مــی ــال آیــهمُ ای کاغــذ هــای معنــوی( را روی تکــه)قربــانی یــهادعرآن یــا ـای از قــرفتنــد و مُ
ای سبز دوختـه و پـس از انـداختن در آب، آبِ دعـا را نوشت؛ مادر کودک دعا را در پارچه می

خوراندنـد یـا آن را بـه لبـاس یـا بـالش بچـه آویـزان کـرده و بعـد از مـدتی آن را در به بچـه مـی
بیماری را دفع و باعـث بهبـودی و درمـان  بومیان معتقدند، آیات الهی« .انداختندرودخانه می
کنـد و بـا شود. درواقع ممکن است چنین تصور کنند که دعـا، بیمـاری را جـذب مـینوزاد می

کنند. شاید باور داشتند بـا آشـامیدن آبِ سپردن آن به آب رودخانه، بیماری را از نوزاد دفع می
 شود.باعث شفا مییابند و قداست آن دعا، نوعی یگانگی با کالم خداوند می

در اروپـا، »کنـد.فریزر نیز در شاخۀ زر ین به وجود چنین باوری نیـز در اروپـا اشـاره مـی   
ودِ طفـل ـناپذیرِ تناولِ وجـوردار ساختن مؤمنان از نعمتِ وصفـک برای برخـای کاتولیـکلیس

متوسـل شـده اسـت کـه تمثـال و تصـاویر حضـرت مـریم را در مـوادِ  و مادرِ او به ایـن وسـیله
-ر پُسـت مـیـی چـون تمبــهـای کوچکـورت ورقـهـصـ د و بهـکننزیانی نقش میل و بیـح قابل

خَرَد و یکـی فروشند. مؤمن مسیحی هرقدر که نیاز داشته باشد از این آثار و نقوش مقدس می
جـان نـاس نیـز در مـورد (. 549: 1387 .)فریـزر،«خـوردیا چند تا از آن را با غـذا یـا آب مـی

 منـدات بهرهـهای حیکه از برکات و نعمتبابلیان برای آن»گوید: مراجعه بابلیان به کاهنان می
شناسـی را ا و سـتارهـون، دعـانی، افسـآوردند و قربوایان دینی، روی میـشوند به کاهنان و پیش

 (.51: 1354 ناس،«)خواندندخدایان افسون میآموختند و برای نرم کردن دل از آنان می
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 های رایج در مورد ازدواجباورها و آئین
 های خونیقربانی

ر را ـانواده، دختــمراسـم ازدواج، زنـان خـ زاریـبـرای برگـ؛ قربانی گوسـفند در مراسـم ازدواج
رقـص و  کننـد. عـروس را بـر مادیـانی سـوار کـرده و بـااده مـیـاد، آمــانۀ دامـن بهخـبرای رفت

محـض ورودِ عـروس و همراهـانش، یکـی از کننـد. در آسـتانۀ منـزل دامـاد بـهشادی روانه مـی
آورد و در ایــن هنگــام گوســفندی را پــیش پــای همراهــان، عــروس را از رویِمادیــان پــآئین مــی

اری ـبُـرد. ذوالفقـکنند و عروس بایستی پاهایش را در خـون قربـانی فرومـیعروس قربانی می
زخـم، جلـوی درب بـرای دفـع قضـا و چشـم»کنـد: ان مـیـن بیـربانی را چنیـنوع ق زۀ اینـانگی

ــانی مــی ــردم مــیورودی عــروس و دامــاد، گوســفندی قرب ــه م ــد و گوشــتش را ب « رســانندکنن
(. فرو بُردن پای عروس در خون قربانی، درواقع دفع نحسـی خـود 877: 1395 )ذوالفقاری،

 اش، آن را دفع کند.خونِ قربانی با تأثیر جادویی عروس است تا اگر نحوستی با خود دارد،
 

 های غیرخونیقربانی
سـاله از  68 یهمرضـ ؛هـاپیشکش خوراکی و شمع بـرای ارواح درگذشـتگان و مرم ـت آرامگـاه

بـا »گویـد: هـا مـیروستای ماژین در مورد دیدار از مزار درگذشتگان و نذر خـوراکی بـرای آن
شـوند و بـا هر خانه بر مزار درگذشـتگان خـود حاضـر مـیفرارسیدن آخرین جمعۀ سال، اهل 

و دعـا و غیـره  حلوا، میوه، شـربت، شـیرینی و: های مختلفخوراکی یدنافروختن شمع و چ
معتقدنـد کـه بـرای  یاریهـا دارنـد. بسـطلب مغفرت، سعی در خشنودی و کسب رضـایت آن

دگان ـانتظـار بازمانـچشـم هـاخوشحالی درگذشتگان باید هر هفته به دیدارشان رفت؛ زیـرا آن
دهد که وجود چنین باورهایی ریشه وره، نشان میـط با اسطـۀ منابع مرتبـمطالع«. خود هستند

جلـب حمایـت درگذشـتگان و دفـع بالیـا انجـام  با هدفدر کیش نیاپرستی دارد که این عمل 
 شود.می

اولین کیش یا دین »گوید: شناسان ایرانی در مورد پیشینۀ این اندیشه میآزادگان از اسطوره
جـا اسـت کـه توان نسـبت داد. از همـینبشری را به اموات اجداد و ارواح آنان می ۀشد شناخته

ها بودند که بـه هـدف سـیر ها همان خوردنیاولین مراسم، مراسم تدفین بود و در ابتدا قربانی
: 1384 )آزادگـان، «دندها مقابر بوها و قربانگاهشدند و اولین مذبحکردن اموات، خیرات می

در »گویـد: (. مهرداد بهار نیز در مورد دیدار از درگذشتگان با فرارسیدن سـال جدیـد، مـی47
ویژه خویشان و طبعاً پدران، امری خیر به شمار آغاز بهار، یاد کردن از فَروَشی درگذشتگان به

ز سـال نـو بـه دیـدار ها، پیش از آغاآمده است و این عادت هنوز رایج است. مردم به سنتمی
های نقدی یـا به همراه این امر، کمک .روندویژه خویشان بسیار نزدیک میمردگان خویش، به
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غذایی به فقـرا نیـز مرسـوم اسـت. حتـی در دورۀ اسـالمی در بعضـی نقـاط، گورهـا را در روز  

وروز کننـد؛ زیـرا ایـن روز سـر قبـر نـام دارد و هشـت روز پـیش از نـای در سال تعمیر میویژه
هـای های جمعه ارواح مردگان آزادند و به بام خانـهاست. عقیدۀ عمومی بر این است که شب

گردنــد... ارواحِ درگذشــتگان قادرنــد بازگردنــد و حتــی بالگــردان اوالد پیشــین خــویش بــازمی
عـالوه بـه (.172: 1386 )بهـار، «خویش باشند یا شاید انتقام خویش را از زندگان بازستانند

های آریایی بازگشـت ارواح بـا اسـطورۀ ]اندیشه[ درواقع ادغام اندیشه ینا»د است: وی معتق
النهرین است... معتقد بودند که در آغازِ بهار، اگر بین ۀنوروزی بازگشت خدای برکت بخشند

هـا جلـوی دشـمن یـا ها و ارواحِ درگذشتگان نرسند و یاد آنان نکنند، دیگـر فرَوَشـیبه فرَوَشی
که در باال ذکر شد، تعمیـر گورهـا )کـه (. چنان349: 1386 بهار،) «هند گرفتسیل را نخوا

هـا بـرای دفـعِ مصـائب اسـت( نیـز گـامی در جهـت کسـب خشـنودی آن مستلزم صرف هزینه
 است.
عالوه بر این، اغلب مردم، روز بعد از آخرین جمعۀ سـال و دیـدار از مـزار درگذشـتگان،  

های گوناگون برای شـادیِ آورند و با چیدن خوردنیهم میای فراهنگام غروب در خانه، سفره
گـردد و انه بـازمیـه در این روزبه خــدند روح درگذشتـکنند؛ زیرا معتقروح درگذشته، دعا می

گـردد. ایـن صورت نظـر او از اهـل خانـه برمـی ینا یرها انتظار خیرات و نثار دارد؛ در غاز آن
که فریزر به وجود این اعتقاد در بین مصریان اشاره چنان اندیشه ریشه در روزگاران کهن دارد؛

هـای پیشـین خـود ال از خانـهـبی از ســردگان در شــاعتقاد رایجی است که ارواح مـ»کند.می
-مهم با چیدن غذا برای آنان آمادۀ پذیرایی از ارواح می کنند و مردم در این فرصتبازدید می

ــا در مســیر تاشــوند و چراغــانی مــی ــد ت ــالعکس راهنمایشــان ریــککنن شــان از گورســتان و ب
تــوان نتیجــه گرفــت: نــوعی رابطــۀ دوطرفــه، میــان (. درواقــع مــی423 :1387 فریــزر،«)باشــد

گونه که ابتدا بازمانـدگان بـه دیـدار درگذشـته شخص درگذشته و بازماندگان برقرار است؛ این
وجود چنین نگرشـی، بـاور کند. ذشته از منزل دیدار میـص درگـروند؛ سپس روز بعد شخمی
دهد و به همین دلیـل بـرای جلـب را نشان می شان یویها به تأثیر درگذشتگان در زندگی دنآن

 کنند.ها را برگزار میها این آئینرضایت و همکاری آن
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 های رایج در مورد کشاورزی و زراعتباورها و آئین
 های خونیقربانی

ــاری  ــام آبی ــات هنگ ــانی حیوان ــگِ؛ محصــول برداشــتو قرب ــتِ در فرهن ــل اهمی  ــه دلی ــه ب عام
ــه  ــال ب ــرای فراوانــی و دفــع ب ــأثیر آن در معیشــت و اقتصــادِ خــانواده ب ــه و ت محصــوالت و گَل

سـاله از روسـتایتَرَن بـه نقـل از پـدربزرگ خـود در 83پردازند. حاج اسـدهای خونی می قربانی
هنگام آبیـاری بـرنج، »گوید:محصول میاری ـگام آبیـع بال، هنـمنظور دفن خون بهـمورد ریخت

رد( ـادی فــرایط اقتصــه به شــ)با توج جَو یا گندم)هنگام جوانه زدن(، گاه گوسفند، بز یا مرغ
صـاحب کتـاب اسـاطیر «. کردنـداری مـیـن را آبیــی و زمیــربانــعه قرزـرا در ورودی آب به م

در » دهـدروستاهای ایران خبر مینیز از قربانی گوسفند در مدخل  رود در برخی خاورنزدیک، 
برخی از مناطق روستایی ایران و در مناطقی از لرستان تا چندی پیش، سنّت بر این بود که بـه 

کردند هنگام نخستین آبیاری مزرعه، گوسفند یا نَرگاوی را در مدخل آب به مزرعه، قربانی می
 «شـد ه با خوناب آبیاری مـیساخت و مزرعو پس از قربانی حیوان، آب را به مزرعه جاری می

با توجه به اهمی ـت گـاو در امـر کشـاورزی و دامـداری، شـاید تنهـا در (. 138: 1378 )گری،
پرداختند و اغلـب بـه قربـانی بـز، موارد خشکسالی و قحطی به قربانی این حیوان ارزشمند می

ین رسـمی تـوان گفـت: چنـشـده، مـی هـای انجامشد. با توجه به بررسیخروس و... بسنده می
شـده و زیان از محصول انجام می دفع آسیب با هدفهای بسیار دور بوده که مربوط به گذشته

منظـور تهیـۀ غـذای کـارگران شده و  اغلـب ایـن قربـانی بـه و امروزه مقصود اصلی آن فراموش
 شود.انجام می

ــی از آداب ــ یک ـــوم پسنـورس ـــدی ــاری آنـده در ج ــنّتی، همی ــا در امــور وامع س کشــاورزی و ه
)از هر خانوار  ها و خویشاوندانهای روزمره است. هنگام برداشت محصول، همسایه فعالیت

سـاله از روســتای 69 شـدند. علـییـک نفـر( بـرای کمـک بــه صـاحب محصـول داوطلـب مــی
کـرد و غـذای صـاحب محصـول، گوسـفندی را ذبـح مـی»گویـد:در ایـن مـورد مـی «سَرتنگ»

آوری محصـول ها)سه زن( در جمعپرداختند و زنبه دِرو می ساخت. مَردهامفصلی فراهم می
بـاری گنـدم ان کولهـع آفت به هر کدام از زنـواب و دفـرای ثـان دِرو بـایـمشارکت داشتند. در پ

رسد استفاده از زنان)نماد بـاروری و زایـایی( در کاشـت و برداشـت نظر میبه«. شودداده می
 شود. خشی انجام میمنظور فراوانی و ثمربمحصول، به

در گرونیـل برزیـل، پـیش از »کنـد.فریزر به چنین رسمی در میان بومیان گرونیل اشاره می 
کننـد. آرایند و داخل زمـین رهـا مـیای را با گل و بوته و نوار رنگی میتمام شدن دِرو، بز زنده

ار آن را محکـم د کوشند بگیرندش؛ وقتی گرفتنـد، همسـر زمینـهکنند و میدروگران دنبالش می
ول ـۀ شـامِ برداشـت محصــرف تهیــبُـرد. گوشـتِ بـز را صـرش را مـیـدار س هـرد و زمینـگیمی
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دارند که بز دیگری ذبح کنند و تا خرمن بعدی نگاه میای از گوشت را قورمه میکنند. تکه می 

 با توجه به اینکه در جوامع کشاورزی گذشته، ریختن خـون (. 512: 1387 )فریزر، «شودمی
منظور بالگردانی و فراوانـی های محصول بهآلود کردن ساقه)انسان و حیوان( بر مزارع و خون

منظـور پـذیرایی از کـارگران و قـدردانی از شد؛ باقیماندۀ این رسـم تنهـا بـهمحصول انجام می
 بخشی آن فراموش شده است.ی و برکتشود و جنبۀ آئینها انجام میزحمات آن

 

سـاله از بخـش  69 در این مـورد گفتـۀ مـراد؛ قربانی مرغ و خروس هنگام قطع برخی درختان
داننـد و معتقدنـد ایـن هـای زردآلـو و انجیـر را مقـدس مـیبومیان، درخت»شود:زرنه نقل می

ایــن درختــان همــین دلیــل از قطــع درختــان، جــان دارنــد و موردحمایــت مالئکــه هســتند، بــه
ی ـع مصیبت بایستــکرد برای دفاگر کسی یکی از این درختان را قطع می«. کنندخودداری می

دستان ببخشـد یـا مـرغ و خروسـی را های مادی خود چیزی را در راه خداوند به تهیهـاز داشت
شـود، هـدف اصـلی ایـن نـوع تـر مشـخص مـیهـای بـیشکنار درخت قربانی کُنَد. بـا بررسـی

  کهـن»قربانی در زیر درخت یادآور یکی از بخشی و دفع خشکسالی است؛ زیراها برکت قربانی
الگوهای معروف در گسترۀ جهان اسـاطیر و روییـدن گیـاه از خـون اسـت کـه ایـن امـر، پیونـد 

دهـد و سرنوشـت هرچه استوارتر خدای گیـاهی را بـا سرسـبزی و بـاروری طبیعـت نشـان مـی
 .   (270: 1372 الیاده،«)کندیتر مها را برجستهبارورانۀ آن

 

 های غیرخونی      قربانی
در ؛ ای کشاورزی)حَسَن گایار( و نیازمنداناسطورهپیشکش مقداری از محصول به شخصیتِ 

ن ـعامۀ ایوان درزمینۀ کشاورزی، باورهای متفاوتی وجود دارد. ازجمله اعتقاد بـه حسـفرهنگ
-زن( از شخصـیتمعنـای شـخمگاو؛ بهحسن  گایار)یارِاری از کشاورزان، ـگایار. در باور بسی

سـاله از 75 ان اسـت. کـریمـهای ایالم، کرمانشاه و لرستـانـاورزی در استـای کشهای اسطوره
در جنـوب شهرسـتان »گویـد:ای چنـین مـیاسـطوره یتوان در مورد ایـن شخصــان ایـشهرست

متـر مربـع وجـود  55x 35اد تقریبـاً ای مُشَـبک بـه ابعـسـتره 1لایوان و بر فـراز کـوه  شـیرَزیو
ــن  گایــار ایــن محــ . ل را بــرای کشــاورزی شــخم زده اســتـدارد،مــردم منطقــه معتقدنــد: حَسَ

 ن ـان دیـن، حســداوند و بزرگــایش خــی، بعـد از ستــزدن و بذرباشاورزان قبل از شخمــکش
صول برکت بخشد و حمکردند تا به ا میـاضـدادند و از وی تقرار میــورد خطاب قـگایار را م

واندن ـوالت)گندم وجو( بـا خــآن را از بالیای طبیعی حفظ کند؛ سپس هنگام برداشت محص
هـای گذشـته، کشـاورزان هنگـام طلبنـد. در سـالداد مـیـــن  گایـار استمـهای کار از حسهـرانـت

 

1. Sheraziwl 
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گرفـت؛ هنگام)بـه دلیـل خنکـی هـوا( انجـام مـیآوری و انبار کردن گندم که معموالً شبجمع
کردند، قرص نانی مُـنقش بـا مقـداری روغـن  حیـوانی بـرای برای کارگرانی که گندم را انبار می

گایـار بـه خـوردن نـان پرداختـه و پختند و کارگران پـس از دعـا بـرای روانِ حسـن کارگران می
 « .کردندمحصول را انبار می

همین دلیل کند به نظارت میگایار بر خرمن و کارِ کارگران حسن   رسد معتقدند،نظر میبه
)که نشانۀ قدردانی از کارگران است( در پی جلب رضایت وی بودند، البته  با تهیۀ خوردنی

عنوان سهم  خواست مقداری گندم را بهصاحب محصول قبل از انبار گندم از کارگران می
این سهم با عنوان گایار کنار بگذارند و به افراد فقیر یا خادمان امامزاده بدهند که از حسن  
بخشی و دفع شر برکت ول برایـگام برداشت محصـداران نیز هنـشود. باغیاد می 1داـمال خ

توان می، با توجه به این مواردکنند. از باغ، مقداری از محصول را میان نیازمندان، تقسیم می
و برداشت گفت: پناه بردن و متوسل شدن کشاورزان منطقه به حسن  گایار در هنگام کاشت 

مادی است که برای  قربانی ای دارد و تهیۀ نان، نوعی محصول، ریشه در اعتقادی اسطوره
عالوه بر  شد.منظور در امان بودن محصول از آفت پیشکش میجلب رضایت حسن گایار به

دگان و...( ـلۀ پرنـرگ، حمـل، تگـ)سی این، برای در امان ماندن محصول از حوادث طبیعی
بخشیدند که به این کاشتند و به افراد نیازمند میه زمینی، مقداری گندم میـدر قطعانه ـمخفی

که فریزر به چنین رسم مشابهی در میان بومیان گویند. جالب آنمی محصول پیشکشی چَرده
)الهۀ  )میان هند و چین( تا از محصول نوبر به پوناگار تُوان یها گروه»کند.تُوان اشاره می
د. ـکننول خود را درو نمیـاند، محصقصد تبرک از آن نخورده کش نکرده و بهکشاورزی( پیش

کنند که کاشتن فراهم می  2های کشت سِر یهای خاصی به نام زمینول نوبر را از زمینـمحص
شود.... وقتی برنج چندان رشد کرد که کبوتر و درو کردنشان با مراسم خاصی انجام می

ای کنند و هدایای تازهمرغ و مرغ به خدایان پیشکش می ردک، تخمبتواند در آن پنهان شود، ا
سر ی رسید، پیش از هر  بینند. سرانجام وقتی برنج در زمین کشتبرای پوناگار تدارک می

های برنج، نان و های خوردنی همچون مرغ پخته، طبقزمین دیگری باید درو شود. پیشکش
کنند و کاهنی یا صاحب ها را روشن مید، شمعگسترنشیرینی و مانند آن را روی زمین می

ها و خواهد که بیایند و از طعامگذارد و از آنان میان را شُکر میـدایان نگهبـزمین، خ
 (.544 :1387 فریزر،«)هایی که برایشان آماده شده است، بخورندخوردنی

 
1. Mal khoda 

2. Hamou-klek-laoa 
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نیـز چـون  با توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد، حَسـن  گایـار همچـون پوناگـار و محصـول چَـرده 

به هایی برای در امان ماندن محصول از بالیای طبیعی است. های کِشت سِر ی، پیشکش زمین
هـا بـه ایـن دو آفـرینش های زمـین و آسـمان، نگـاه آن بـه بخشـش دلیل وابستگی حیاتی انسان

، پـس از نـزول برکـات رو نیـخداوندی نگاهی از سر تسلیم و همراه با تقدیس بوده اسـت؛ ازا
تری  ها، شکل منسجم تدریج و طی قرنآوردند؛ این مسأله به جای میشُکر آن را نیز به آسمانی،

 های مذهبی بروز کرد. ها و آئین صورت برگزاری جشن به خود گرفت و به
 

 های رایج در مورد برکت و فراوانیباورها و آئین
 های خونیقربانی

عـوام درگذشـته بـه علـت عـدم آگـاهی ؛ هارقربانی گوسفند برای دفع بال از گَله و خانواده در ب
های طبیعی، زنـدگی خـود را در معـرض انـواع بالهـا و شـر موجـودات نسبت به امور و پدیده

-دیدند به همین دلیل برای در امان ماندن از آسیب این موجودات به انواع قربـانیاهریمنی می

-روســتای تَــرَن مــی ســاله از چوپانــان71 شــدند. نامـدارهـای خــونی و غیرخــونی متوســل مــی

کنند و خونش در پنج روز آخر سال، مَردم به شادی رسیدن بهار، گوسفندی قربانی می»گوید:
منظـور بالگردانـی از واضـح اسـت ایـن عمـل بـه« .مالندچادر میرا به پیشانی قوچ گله و سیاه
مادر زمستان( شود یا نوعی قربانی برای مادر بهار است)به قرینه حیوانات و خانواده انجام می

و با چنین کارهایی سعی در جلب رضایت او دارند؛ چون بومیـان بـاور دارنـد، ریخـتن خـون 
 شود. ها و دفع نحوست میالطبیعی و برگشتن نظر منفی آن باعث رضایت نیروهای فوق

ای دادنـد و حبـهرار مـیـای مقابلش ق هـهنگام قربانی، چشمان حیوان را سرمه کشیده و آئین
، ذبحش گذاشتند و بعد از خوراندن آب با چاقویی که مُال بر آن دعا خواندهدهانش می قند در

ذکر، خوانـدن دعـا بـر  ریختنـد. نکتـۀ قابـلای مـیها و خونش را در چالهکردند و استخوانمی
ها نیز شـاید دلیلـی بـر بخشد و دفن کردن استخوانچاقو است که به این مراسم جنبۀ جادو می

کسـب رضـایت ایـن  بـا هـدفخی نیروهای زیرزمینی باشد که طبیعتاً این اعمـال نظر برجلب
 شود.نیروها انجام می

صـدقه، از »گویـد:کـه مـوس مـیهاسـت؛ چنـانای برای حفـظ داشـتهها درواقع صدقهاین
ای هـا و از سـوی دیگـر، اندیشـههـا و دارایـیسو، نتیجۀ اندیشـۀ اخالقـی دربـارۀ پیشـکش یک

ربانی کردن است. این سـخاوت الزم اسـت؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت، الهـۀ اخالقی دربارۀ ق
 «انتقام با دادن ثروت و خوشبختی  فردِ ثروتمند بـه فقیـران و خـدایان، انتقـام خواهـد گرفـت

 (.27: 1394 )موس،
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بسیاری هنگـام خریـد اتومبیـل ؛ قربانی گوسفند و مرغ هنگام ساختن خانه و خرید ماشین
پردازند و خون قربانی را بـه ماشـین مالیـده یـا در قربانی گوسفند یا مرغ می یا ساختن خانه به

زخـم و ابطـال ها ریختن خون باعـث دفـع چشـمریزند. به تصور آنای میآستانۀ خانه در چاله
در یونـان »کنـد.شود. فریزر به چنین رسمی در یونـان اشـاره مـیحادثۀ بد از ماشین و خانه می

ای بکشـند و خـونش ریزند، رسم است که خروسی یا گوسالهبنایی را میامروزی وقتی شالودۀ 
را بر سنگ زیربنا بریزند و خود قربانی را نیز بعداً زیـر همـان سـنگ دفـن کننـد. هـدف از ایـن 

شود هنگام (. در مواردی دیده می240: 1387 فریزر،«)قربانی تقویت و محکم کردنِ بناست
نظـر شـکنند؛ بـهمرغـی را جلـوی آن مـیدوچرخـه( تخـم خرید وسـیلۀ نقلیه)موتورسـیکلت یـا

ورت ـصـ کننـد و بهفاده نمـیـاهمی ت بـودن آن وسـیله از قربـانی خـونی استـرسد به دلیل کم می
جـای مـرغ(. اینجاسـت کـه مـرغ بـهشـود)تخمده مـیـای از قربـانی غیرخـونی بسنـ یافته دیلـتع
هـا از خـونی بـه غیرخـونی بسـیار مـؤثر قربانیتوان گفت: میزان اهمی تِ مقصود در تعدیل  می

 است.
 

 های غیرخونیقربانی
تای مـاژین در ـسـاله از روسـ73 زبیده؛ دعا و نیایش و آئین قرض گرفتن آب برای نزول باران

ال ـالی، برای بـارش بـاران، اعمــه، هنگام خشکسـدرگذشت»گوید:قرض می راسم آبـورد مـم
ای در دسـت هـکه کاسـ الیـرای بـارش بـاران، درحــا بـــالی روستــدادیم: اهام میـمختلفی انج
والً  ـمعمـ«. )مراسـم آب قـرض( گرفتنـدرض میـها، آب قایهــا از همسـواندن دعـداشتند با خ
 رـهـای آب در اساطیـهـقاد بـه الهــدادند و شاید ریشه در باور اعتم را زنان انجام میـاین مراس

کردنـد بـا انجـام اعمـال ور مـیـاری تصــه درگذشـته بسیــ. البتـدـته باشــ)که زن بودنـد( داشـ
)جادوی تقلیدی یا همانندی(؛ ولی  کنندتقلیدی، طبیعت را وادار به انجام آن عمل  مشابه می

در اینجا عالوه بر ایـن جـادوی تقلیـدی، سـتایش پروردگـار خـود نـوعی بالگردانـی و کسـب 
 رضایت است.

بسیاری بر این باور بودند که ؛ اوّل زمستان برای دیوان و پریاناهداء مقداری از شام در شب 
)دیوان و پریان( را جلب کرد، به این  برای فراوانی رزق و روزی باید نظر موجودات غیبی

ودات، ـوجـد این مـکردند؛ چون معتقد بودنگام از شستن ظروف خودداری میـهنمنظور شب
کنند؛ به همین جهت سعی در ود را طلب میـم خـسه د وـآینانه میـل خـراغ اهـها به سشب

ویژه شب قبل از فرارسیدن زمستان این مسئله از راضی کردن این موجودات داشتند. به
)که نماد تندی و خشم بود( با  اهمیت خاصی برخوردار بود؛ زیرا باور داشتند مادر زمستان

عنوان  لیل مقداری از شام را بهکند، به همین دآمدن به آشپزخانه، روزی خود را طلب می



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 192

❖ 
ال 
س

21 
اره
شم

 ،
 

52
ل 
لس
مس
 ،

84، 
ان
ست
زم

  
13

99
که غذاهایی که در شب آخر پاییز ذکر این گذاشتند. نکته قابلسهمش، روی اجاق سنّتی می 

 پختند اغلب گوشت و برنج بود تا مادر زمستان را راضی نگه دارند و مانع آزارش شوند.می
 

 های رایج در مورد حیوانات باورها و آئین
 های خونیقربانی
دانسـتند بـرای دفـع نحوسـت، آن را اگـر حیـوانی را شـوم مـی ؛های شوممرغ و خروسقربانی 

داننـد و بـرای کردند. مثالً اغلب مردم، بانگِ نابهنگام خروس را شوم و نامبارک میقربانی می
بُرَند. عالوه بر این اگر مرغ، بانگی چون بانگ خـروس کُنَـد؛ ایـن دفع شومی آن، سرش را می

 شـد شود و با مراجعه به مُال، طالع مرغ را جویـا مـیشوم و ناگوار تلقی می امر برای صاحبش
 کـرد. در ایـنکرد( و بـرای دفـع شـومی آن را ذبـح مـی)معموالً  مُال هم نحسی آن را تأیید می

کنـد. صـائب نیـز در مورد، مشخص است که تنها، ریختن خون مـرغ، نحوسـتش را دفـع مـی
 گوید.دیوان خود می

 
 هنگام راگوید جواب مرغ بیتیغ می  گویان را به خاموشی گذاررزهانتقام ه

 (.165: 1، ج1391 )صائب،              
 

تا دو، سه دهۀ   ؛قربانی خزندگان اهریمنی برای ثواب، کفارۀ گناهان و حفظ کمال کیهانی
ن ـگ به کُشتـوب و سنـجمعی با چ هـصورت دست ( نوجوانان به1370-1380) اخیر
 غیره زارپا وـولک، هـورباغه، مارمـل، قـاش، رتیـرب، خفـورانی چون مار، عقـجان
شود. این رسم پرداختند؛ ولی امروزه به دلیل تغی ر شیوۀ زندگی، این عمل دیده نمی می
بار در روزی از سال  احتمال زیاد ریشه در رسم زردشتی کُشتن خرفستران و موجودات زیان به

 دارد. 
یکی از وظایف عمدۀ موبدان و پیشوایان دینـی، کُشـتن »گوید:وندیداد میرضی در کتاب    

بـوده اسـت. اینـان ابـزاری همـراه  غیـره جانورانی چـون: مـار، مورچـه، وزغ، کـرم، سوسـک و
(. در بندهشـن نیـز 763 :2ج، 1376 )وندیـداد،« کُشتندداشتند و بِدان جانوران موزی را می

]چوبی با نوکی آهنین[ باید داشتن که خرفستران  یکی غَنپیداست که هر بِهدینی » آمده است:
 (. 121: 1395 دادگی،)فرنبغ «]نیکوکار[ شود مندترو گناهکاران را بِدان زنَد و کُشد تا کرفه

اسـت و   ها الزمۀ بِهـدینیدر باورهای زرتشتی، خرفستران آفریدۀ اهریمن بوده و کُشتن آن
عنوان حامیـان  رسـد کُشـتن ایـن حیوانـات بـهنظـر مـیثواب دنیوی و اُخـروی در پَـی دارد. بـه

شـمار ای برای گناهان و نوعی بالگردانـی بـهاهریمن، کمک به موجودات اهورایی بود و کفاره
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رفت؛ ولی با گسترش اسالم و از بین رفتن دیانت زردشتی، جنبۀ آئینی آن فرامـوش شـده و می
 ۀ سرگرمی گرفته است.جنب

 

 های غیرخونیقربانی
 شود های خوراکی به حیوانات مضر و خطرناک اشاره میدر این قسمت به اهداء بیشکش

 شود.که اغلب این اعمال برای جلب خشنودی و دفع آسیب این موجودات انجام می
 

سـاله از  69 میرحسـین؛ چادر برای یـافتن حیوانـاتنذر نان و نمک و قرار دادن آن روی سیاه
درگذشــته هنگـام گــم شــدن حیوانــات، نــان و نمــک را روی » گویــد:خــان مــیروسـتای رســتم

هـدف ایـن عمـل روشـن « .هـا آزاری نرسـاننددادند تا حیوانات درنده به آنچادر قرار می سیاه
توان حدس زد که ممکن اسـت نـان و نمـک را بـه نیروهـای فراطبیعـی و برتـر نیست؛ ولی می

اصـطالح آنـان  ش کرده باشند تا از آزار رساندن به حیواناتِ گم شده، خودداری کنند و بهپیشک
 گیر کنند.را نمک

 

سـاله از روسـتای  67 حسـین؛ ماران و دفـع آسـیب خزنـدگانپیشکش آش برای خشنودی شاهِ
اهای فرسوده، برای دفـع آسـیب و هنگام تخریب ساختمان یا بنّ»گوید:در این مورد می ماژین

کننـد و مقـداری از آش را ویژه مارهـا( آشـی بـه نیابـت شـاه مـاران نـذر مـی)به زیان خزندگان
کننـد ماران تقاضـا مـیواضح است با این عمل از شاهِ «.ریزنداطراف بناهای تخریب شده می

ها خودداری کند. درواقع اعتقاد به نگهبانی مـار از قـدیم از آسیب زدن به اهل منزل و همسایه
این باور در فرهنگ بومی  نـواحی ایـران نمودهـای دیگـری نیـز دارد؛ »یرانیان رایج بوده،میان ا

ــار خــانگی را ــاد کــه م ــن اعتق ــه ای ــی ـ ازجمل ــه م ــان خان ــد  ـ شــمردندچــون آن را نگهب نبای
 (. 66: 1388 حصوری،«)کُشت

دین، این ، ابتدا شکل ساده و معقولی داشت؛ اما پس از انحرافات در قربانی ؛تعدیل قربانی
هایی شد و تا آنجا پیش رفت که برخی دست به قربانی انسـانی آئین نیز دستخوش دگرگونی

( اغلب های انسانویژه پیشکش)به های خونیتر جوامع، قربانیتدریج در بیشبه»زدند؛ اما 
جای کـل؛ ماننـد تقـدیم  هـای جـزء بـهشدند؛ مثالً قربـانیهای دیگری جایگزین میبا قربانی

های دینـی، (. در بعضی از آئین73: 1369 )مصطفوی، «جای انسانبه غیره گشتان، مو وان
توانسـت بهـا مـیکردنـد و ایـن خـونبهـا جـایگزین مـینذرهای انسانی و حیوانی را بـا خـون

 .(Britanica 1991: 840)جان باارزش و یا پول باشد.ها یا اشیاء بیپیشکشی
ای نــاگوار، همچــون: امــراض ادثهـگام مــرگ یــا حـــوان،گاه زنــان هنـــان ایـــرستـــدر شه

وی از بـدن ـانی عضــوع مصیبتی برای نزدیکان، در حال پریشـدان یا وقـرزنـالج فـالعصعب
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ذر ـوار نــادثۀ ناگــع حــای بیمار یا دفــدرت و حیات( خود را برای شفـ)نماد ق یا گیسووان 

ــا ســوگند خــود را ـکــمــی ــد اگــر نــذر ی ــد، سرنوشــت شــومی در ردند و معتقــد بودن اَدا نکنن
ووان خـود ـدن به مقصود، گیســار یا رسیـای بیمـل بعد از شفـهمین دلیانتظارشان است؛ به

در میـان » در کتاب رفتارشناسی ایرانیان نیـز بـه ایـن رسـم اشـاره شـده اسـت: بُریدند.را می
بُرنـد و را مـی های ایالم و کرمانشـاه هنگـام مـرگ، زنـان مـوی خـود و یـال اسـبانبرخی ایل
 (.118: 1396 فالحی،«)خراشندها را با ناخن میصورت

 

گیاه، نماد زندگی یـا جـان » گوید:الیاده در مورد رابطۀ گیاه و گیسو در اساطیر ایرانی می
های ایرانی است. از دیگر سو، موی نماد گیاه در اندام انسان است. پس شاید بر در اسطوره

: 1365تنهایی نیز نماد جان آدمی باشـد)الیاده،  ای، موی خود بههبینی اسطورپایۀ این جهان
مرسوم است و درواقـع مقصـود همـان  یلکه هنوز سوگند به موی و ریش و سب(. چنان687

 قدرت و حیات است.
 پــیش از1هــای دیلــوسزهـدوشیــ»گویــد:ورد پیشــینۀ رســم بریــدن مــو، مــیـزر در مـــریــف 

رها ـورِ دختــدند و روی گــپیچیـبریدند به دوکی میرا می وی خودـای از گیسهـازدواج، رشت
دادند. در حرم آستارته، الهۀ بزرگ فنیقی در بیبلوس، مراسم طـور دیگـری بـود، در رار میـق

تراشیدند و بایست موهایشان را میهنگام عزاداری ساالنه در مرگ آدونیس، زنان میآنجا به
کردنـد و بایسـت خـود را بـه بیگانگـان واگـذار مـیمی زدند،کسانی که از این کار سر باز می
کردنـد. بـدیهی اسـت کـه خداونـد شد به الهـه پیشـکش مـیمزدی را که از این کار، عاید می

پـذیرفت؛ زیـرا در نظـر بسـیاری از پوشـیدن از مـو مـیجای چشـم پوشی از عفت را بـهچشم
کردنـد ایـن نیـروی حیـاتی میمردم، مو به معنایی جایگاه قدرت است و به هنگام بلوغ فکر 

شود؛ زیرا در ایـن هنگـام، مـو نشـانه و تجلـی بیرونـی  قـدرتِ نویافتـۀ تولیـدمثل دو برابر می
کنند بـرای دفـع (. البته کسانی که از بریدن گیسووان خودداری می79: 1387 فریزر،«)است

را به امامزاده  دادند یا بخشی از جواهرات خودحوادث ناگوار، مبلغی پول به فقرا صدقه می
کردند؛ گاه نیز می یمکردند یا حیوانی را به کفارۀ آن، قربانی و  میان نیازمندان تقسوقف می

ای را عنوان کفاره روی سَر نصف و یا با پایِ برهنه مسـافت منـزل تـا امـامزاده قرص  نانی به
نسـانی اسـت کـه قربانی ا یافتۀ یلکردند. نذر کردن قسمتی از اندام، خود صورت تعدطی می

رفته صورت غیرخونی یافته و با دادن کفاره و نصـف کـردنِ قـرص  نـان در مراحل بعد، رفته
توان گفـت: ابتـدا عامه میدر مورد سیر تعدیل قربانی در فرهنگِ شود.روی سَر، تلطیف می

 

1. Delos 
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هـای حیـوانی، صورت خونی رایج بوده و بـا صـنعتی شـدن جامعـه، قربـانی تر بهقربانی بیش
هـای معنـوی( دهد و در قالب دعا و نیایش)قربـانیهای غیرخونی میخود را به قربانی جای

یابـد؛ ازجملـه نـذر گیسـووان کـه بعـدها بـا جـایگزینی پـول، یا اهداء صدقه و پول نمـود مـی
رفته با گسـترش آگـاهی یابد. در جامعۀ سنّتی نیز رفتهتعدیل میغیره  جواهرات و استغفار و

رافات و اهمیـت حیوانـاتی چـون گـاو و گوسـفند در زنـدگی و فعالیـت شدن خ اهمیت یو ب
ون عـزا و عروسـی، چمهمی هم یابد و جز در مواردهای خونی کاهش میکشاورزی، قربانی

 شود.های غیرخونی پیشکش میاغلب قربانی
 

 گیریبحث و نتیجه
ای تـام دارنـد. از سیاسـت کاربردهای زبانی  برآمده از آداب قربانی در زبـان امـروزی، جلـوه

کنیم کـه برآمـده از آداب عامه از تعابیری استفاده می تا امور اجتماعی، دین و فرهنگگرفته 
دهـد، قربـانی در فرهنـگ هشت ماه انجام شد، نشان مـی درقربانی است. نتایج پژوهش که 
بـا بـاور شـود و بالگردانی و دفـع نحوسـت انجـام مـی با هدفعامۀ شهرستانِ ایوان، اغلب 

ترین گام برای نزدیک شدن ای که قربانی را مهمگونهمعتقدان به این آئین گره خورده است به
ویـژه در میـان گـروه کننـد؛ ایـن بـاور بـهبه نیروهای برتـر و جلـب رضـایت آنـان قلمـداد مـی

بزرگسال از اهمی ت خاصی برخوردار است؛ دلیل این امر، انس و پایبندی آنان بـه باورهـای 
شان اسـت؛ تـرس  و اجتنـاب از سرنوشـت شـوم و پیشـامدهای های گذشتگاننی و سنّتدی

شـود، گـویی بـا ناگوار نیز از دالیل عمدۀ انواع قربانی در جامعه موردمطالعـه محسـوب مـی
انگیزند ها ترحم خداوند و نیروهای برترِ مسلّط بر زندگی خویش را برمیتقدیم این پیشکش

هـا باعـث آرامـش و تضمین شود. درواقع تقدیم ایـن نـوع پیشـکش هاتا سالمتی و بقای آن
 شود.کنندگان می یخاطر قربان یتامن

ترتیـب اهمی ـت شده، آئین قربـانی در شهرسـتان ایـوان را بـه های انجامبا توجه به بررسی
توان در پـنج بخـش: زایمـان و تولـد، کشـاورزی و زراعـت، برکـت و فراوانـی، تـدفین و می

که: به علت عدم توانایی مالی اغلـب وانات بررسی و تحلیل کرد. نکتۀ مهم اینازدواج و حی
شـود؛ مگـر در صورت غیرخـونی انجـام مـیها بهتر قربانیها، در جامعۀ سنّتی، بیشخانواده
هـای دشـوار و سـفرهای های مهمـی همچـون تولـد، ازدواج، عـزا، بیمـاریها و واقعهجشن
یج است؛ زیرا معتقدند در چنـین مـواردی تـا خـونی نریختـه های خونی راکه قربانی زیارتی

ه ـعامــ ربانی در فرهنگــدیل  قــرِ تعــورد سیــنشود آن مصیبت و بال دفع نخواهد شد. در مـ
صـورت خـونی رایـج بـوده و بـا صـنعتی شـدن جامعـه،  تر بهتوان گفت: ابتدا قربانی بیشمی

دهــد و در قالــب دعــا و غیرخــونی مــیهــای هــای حیــوانی، جــای خــود را بــه قربــانیقربــانی
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یابـد؛ ازجملـه نـذرِ گیسـووان کـه های معنوی( یا اهداء صدقه و پول نمـود مـینیایش)قربانی 

رسد از دیگر یابد. به نظر میتعدیل می غیره بعدها با جایگزینی پول، جواهرات و استغفار و
عامـه، گسـترش  گهـای خـونی، نسـبت بـه غیرخـونی در فرهنـعوامل کاستی گـرفتن  قربـانی

گاهی و کم اهمی ت حیواناتی چون گاو و گوسفند در زندگی و  اهمی ت شدن عقاید خرافی وآ
 فعالیت کشاورزی باشد.

هـای ذکـر شـده بایـد گفـت: عامه با نظریـه های رایج در فرهنگدر مورد انطباق قربانی
ن: قربانی گوسـفند های خونی سازگار است و مواردی چوفریزر اغلب موارد با قربانی نظریۀ

وان، قربانی مرغ و خروس در پاییز بـرای بالگردانـی از نـوزاد، ـبرای نجات مادر از دست دی
ربانی ـم ازدواج و قــو دفع نحوست در مراس نـیردانی از زوجـمنظور بالگد بهـقربانی گوسفن

ع شـر ـدفـ ریۀـد و مرغ هنگام خرید خانه یا ماشین؛ عالوه بر این در برخی موارد نظــگوسفن
زندان ـابت شـاه مـاران و خــنیـ کش آش بـهـهای غیرخونی چون: نذر و پیشیـربانـفریزر با ق

منظور دفع آسیب و همچنـین دعا)قربـانی معنـوی( بـرای شـفای بیمـار و سـپردن دعـا بـه به
 رودخانه برای دور کردن بیماری کاربرد دارد.

هـای خـونی زر اغلـب بـا قربـانینظریۀ رضایت ایزدان مری بویس نیز همچون نظریۀ فری
هماهنگی دارد و مواردی چون: سوزاندن هفت شاخه هیزم برای نوزاد کـه اسـاس آن نـوعی 

شــود. کُشــتن تقــدس آتــش و روشــن گذاشــتن فــروغ خــدای آتــش اســت، مربــوط مــی
( برای رضایت خدایان و حفظ کمـال کیهـانی در جهـت غیره خزندگان)مار، عقرب، وزغ و

اهریمنی نیز از دیگر مواردی است که با این نظریه سازگار است؛ در آئـین تضعیف نیروهای 
رسان)خرفسـتر(و زردشت و باورهای پیش از اسالم این جانوران در زمرۀ موجودات آسـیب

شـدند؛ قربـانی گوسـفند و مـرغ در مـدخل رود، هنگـام آبیـاری یـا حامی اهریمن قلمداد می
منظور باروری و دفع آفات از محصول ن بهبرداشت محصول که هدف اصلی رضایت خدایا

های غیرخونی کـاربرد است. عالوه بر این نظریۀ بویس در برخی موارد نیز در تحلیل قربانی
دارد ازجمله: پیشکش مقـداری از محصـول)گندم، میـوه و...( بـه تهدیدسـتان بـرای جلـب 

ش باران هنگـام رضایت خداوند و باروری محصول؛ همچنین دعا)قربانی معنوی( برای بار
ابل ـریه قــشود و با این نظخشکسالی نیز نوعی جلب رضایت و ترحم خداوند محسوب می

ریه ـد نظـادیق قربانی مرزی شناور دارند و با دو یا چنـبررسی است. باید گفت برخی از مص
ول ـگام برداشـت محصــونی هنــرخــربانی خـونی و غیـن قـهستند ازجملۀ همی لـیتحل  قابل
ظور جلب رضایت خدایان که در باور معتقدان، بالگردانی از محصول را به دنبـال دارد منبه

 های فریزر و بویس انطباق دارد.و با نظریه
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کش بــه ارواح مردگــان و موجــودات برتــر ازتــایلور نیــز در اغلــب مــوارد بــا ـنظریــۀ پیشــ
گان قبـل از سـال های غیرخونی هماهنگی دارد و مواردی چون: زیارت مزار درگذشتقربانی

هـا، تقـدیم انـواع خـوراکی و نو و در ای ام هفته، روشن کردن شمع و مواد خوشبو بر مزار آن
هـا کـه منظور نثار فاتحه و شادی روح آنمرمت قبور درگذشتگان و پیشکش انواع خیرات به

در تمامی این موارد دفع خشم و جلـب رضـایت ارواح مـوردنظر اسـت و ایـن امـر ناشـی از 
ری کهن مبنی بر تأثیر مردگان در زندگی بازماندگان است. همچنین گذاشتن نان و نمـک باو

گیر کردن نیروهـای برتـر شدن حیوان نیز ممکن است، نوعی نمکچادر هنگام گمروی سیاه
 سازگاری دارد. ،برای آسیب نرساندن به حیوان باشد و با این نظریه

ز ماکس وبر نیـز، تغییـر قربـانی از انسـان بـه نظریۀ تعدیل قربانی از خونی به غیرخونی ا
گیـرد؛ را در برمـی غیـره بخشی از اندام وی یا حیوان و سـپس پـول، جـواهرات، خـوراکی و

چنانچـه ـ  وزن آن طـال بخشـیدن ازجمله: ختنه، گیس بریدن، کوتاه کردن موی کودک و هـم
ز انـدام وی یـا بخشـیدن انسان با تقدیم بخشی ا یقربان یجا مواردی است که به ـ اشاره شد
هـای تـوان گفـت: انـواع قربـانیجای آن تعدیل یافته است. با توجه به این موارد میچیزی به

صـورت تعـدیل یافتـۀ غیره  حیوانی و غیرخونی چون: پول، جواهرات خوراکی و استغفار و
 نخستین است. های یقربان
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