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چکیده
یکی از روشهای بالگردانی که بهمنظور دفعِ شر از گذشته تا به امروز معمول بـوده ،آئـین قربـانی کـردن
است .این آئین ،یکی از جلوه های پرستش است و برای معتقدان آن ،عملی مـذهبی و عقیـدتی بهشـمار
میرود .این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی است ،مـیکوشـد بـا رویکـرد پدیدارشنــاسی بـه بررســی
آئین قربانی کردن در فرهنگ عامـۀ شهرستـان ایـوان بپردازد .روش نمونهگیری ،گلولهبرفـی اسـت کـه بـا
استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته ،باورهای مربـوط بـه آئـین قربـانی کـردن را میـان  18نفـر از افـراد
کهنسالِ شهرستان ایوان و شش روستای آن ،بررسی میکند .نتـایج پـژوهش کـه طـی هشـت مـاه انجـام
گرفت ،نشان میدهد آئین قربـانی کـردن در فرهنـگ عامـۀ ایـوان در پـنج بخـش ،قابـل بررسـی اسـت و
اغلب با هدف بالگردانی و دفع نحوست انجام میشود .نکتۀ مهم اینکه ،بهعلتِ عدم توانـایی مـالی در
جامعۀ سنّتی ،بیشترِ قربانیها بهصورت غیرخونی انجام میشود؛ مگر در جشنها و واقعـههـای مهمـی
چون تولد ،ازدواج ،عزا ،بیماریهای دشوار و سفرهای زیارتی که قربانیهای خونی پیشکش مـیشـود؛
زیرا مردم در چنین مواردی معتقدند تا خونی ریخته نشود ،آن بال ،دفع نمیشود .در مـورد سِـیرِ تعـدیل
قربانی کردن نیز میتوان گفت :ابتدا قربانی ،بیشتر بهصورت خونی رایج بوده و بهتـدریج ،قربـانیهـای
حیوانی با قربانیهای غیرخونی مانند پول ،اهداء انواع خوراکیها چون آش و میوهجات و دعا و نیایش
جایگزین شده است؛ برای مثال ،نذر گیسووان با اهداء پـول ،جـواهرات و اسـتغفار تعـدیل یافتـه کـه از
مهمترین عوامل این امر ،میتوان به گسترش آگاهی و کماهمیت شدن عقاید خرافی و اهمیت حیوانـاتی
چون گاو و گوسفند در زندگی و فعالیت کشاورزی اشاره کرد.
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مقدمه
قربانی در بینش اسطورهای بـهعنوان بنیـادیتـرین راه بـرای جلـبنظـر خـدایان و دسـتیابی بـه

خواستههای بشری است .این آئین ازجمله آئینهای کهـن بشـری بـوده و رد پـایِ آن ،حتـی در
اسطورۀ آفرینش (قربانی زروان برای فرزنددار شدن) نیز دیده میشود .بشر ابتدایی معتقد بود
با تقدیم انواعِ قربانیها بـه نیروهـای برتـر از حـوادث مهیـب و آسـیبهـا در امـان مـیمانـد و

خدایان به پاداش این عمل ،نظم طبیعت را حفظ کرده و آنهـا را در برابـر مصـائب و بالیـای
گوناگون مصون میدارند .در تعریف قربانی میتـوان گفـت :بـه هـر عمـل یـا پیشـکش مـادی
(خونی و غیرخونی) و معنوی (دعا) برای نیروهای فراطبیعی که با هـدف بالگردانـی ،تزکیـه،
جلب رضایت ،کسب منفعت یا رسیدن به آرامش در ایـن دنیـا یـا جهـان پـس از مـرگ انجـام

مــیشــود ،قربــانی مــیگوینــد .کاربــــردهای زبــانی برآم ــده از آداب قربــانی در زبــان امــروزی،
جلوهای تام دارند .از سیاسـت تـا امـور اجتمـاعی ،دیـن و فرهنـگِ عامـه از تعـابیری اسـتفاده
میکنیم که برآمده از آداب قربانی است .بهگونهای که در اشعار و ترانهها ،فـیلمهـا ،گفتــارها و
ســخنرانیهــای سیاســی ،در ادبیــات جنــگ و حتــی در صــحنههــای ورزشــی و اقتصــادی از
تعبیرهایی استفاده میشود که مرتبط با آداب قربانی است .وجود چنین زمینـههـای نیرومنـدی
سبب شده است که در طول قرون گذشته ،بسـیاری از اندیشـمندان رشـتههـای مختلـف علـوم

انسانی ،دینپژوهی و مردمشناسی برای تبیین آداب قربانی و تحول و دگردیسیهای آن دست

به نظریهپردازی زده و گاه حتی در این باب ،راه اغراق پیمودهاند تا دریابند؛ چـرا آداب مـرتبط
با قربانی و نتـایج آن در فرهنـگ اجتمـاعی بشـر چنـین وسـعت و رواجـی دارد .هرچنـد هـیچ
نظریهای نتوانسته است تمام وجوه دینی ،فرهنگی و زبانی آن را توضیح دهد؛ اما هـر کـدام از
اندیشمندانی که در این عرصه وارد شدهاند از منظری به آن نگریستهانـد و برخـی زوایـای آن را

روشـن ساختـهاند .بعضی همچـون مارسِل دِهتین1و ویلفـرد لمبـرت 2بهکلی امکان حصول بـه
مبانی نظری آن را انکار کردهاند .به این نتیجه رسیدهاند که اساساً کاربردهای مفهـوم قــربانی
در ساختـارهای فکــری ادیان ابراهیمی را نمیتوان بـه مفهـوم بـینالنهــرینی قربـانی در دوران
باستان یا کاربردهای مفاهیم ایرانی آن یکسان و قابل انطبـاق دانسـت و عـدهای چـون ارهـارد

گرستنبـرگر 3از آن به یک بیمـاری تعبیـر کرده و معتـقدند که نمیتـوان ریشههای ایـن آداب را
با بنای فکری و عقالنی جهـان مـدرن منطبـق دانسـت .بـا ایـنهمـه پژوهشـگران بـهطـور کلـی

1. Martin Detine
2. Wilfred Lambert
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و پیشکش نذورات
با ذکر این مقدمه دربارۀ قربانی ،میتوان گفت :فرهنگ عامه با توجه به پیوندی کـه بـا آئـین
).(watts, 2011:3

قربانی دارد ،یکی از مهمترین بسترهایی است که بتوان جلوههای مختلف قربانی را در آن یافت
و از این منظر شایستۀ بررسی است .با توجه به مطالعات انجام شده در شهرستان ایوان و شـش

روستای اطراف آن ،آئین قربانی و جلوههای مختلـف آن از دیربـاز در ایـن ناحیـه ،تنـوع و رواج
قابــلتوجهی داشــته و بــا باورهــای مــردم ،گــره خــورده اســت و افــراد بــومی ،هنگــام مواجهــه بــا
مشکالت و پیشامدهای گوناگون به تقدیم انواع قربانی میپردازند؛ نویسندگان با آگـاهی از ایـن

موضوع ،بر آناند که به بررسی این آئین در فرهنگ عامـۀ شهرسـتان ایـوان پرداختـه و مصـادیق
گوناگون آن را موردبررسی و تحلیل قرار دهند .شایانذکـر است ،همـین اهمیـت و گستـــردگی
آئین قربانی به مناسبتهای گوناگون ،ضرورت بررسی این پژوهش را ایجاب میکند و با انجام
این پژوهش با انواع قربانی ،باورهای معتقدان به آئین قربانی و دالیل انجام آن آشـنا مـیشـویم.

عالوه بر این با توجه به اهمیت آئین قربانی و نقـش آن در سرنوشـت و حیـات مـادی و معنـوی

بشر ،بسیاری از نویسنـدگان و محققان رشتههای روانشناسی و جامعهشناسی نیز در آثـار خـود
به این اندیشه (قربانی) و ارائۀ نظریاتِ گوناگون دربارۀ آن پرداختهاند و نویسندگان با مراجعه به

نظریههای اسطورهشناسانی چون فریزر و مِریبویس و جامعهشناسانی چون تـایلور و وِبـر سـعی
دارند ،مبانی نظری مناسبی برای بحث در این شاخه از فرهنگ عامـه (قربـانی) ،تـدوین کننـد و

در تحلیل و بررسی مصادیق یافت شده از این نظریات بهره گیرند.

به این منظور ،قربانی حوزۀ یاد شده در دو دستۀ زیر بررسی میشود:

 .1خونی :قربانی گوسفند ،هنگام تولد و عزا ،قربانی گوسـفند یـا خـروس ،هنگـام قطـع برخـی
درختان ،قربانی گوسفند برای اجنه و تقدیم احشاء حیوان به آنها برای رهایی زائو ،قربـانی

(مرغ یا گوسفند) در مدخل جوی هنگام آبیاری و غیره؛
 .2غیرخونی :گـیس بُریـدن ،صـدقه دادن ،آتـش زدن هفـت شـاخه هیـزم ،مرمـت قبـور ،اهـداء
خوراکی به مُردگان و غیره.

این پژوهش میکوشد تا ضمن بررسی آئین قربانی به این پرسـشهـا (نمونـهای از سـؤاالت

مصاحبه) پاسخ دهد :قربانی در فرهنـگ عامـه بیشـتر در چـه مـواردی انجـام مـیشـود؟ انگیـزۀ

اساسی این قربانیها چیست؟ در فرهنگ عامه کدامیک از قربانیهای خونی یا غیرخونی بیشـتر

انجام میشود؟ قربانی در فرهنگ عامۀ ایوان را میتوان در چند بخش تقسیمبندی کرد؟

❖ سال  ، 21شماره  ،52مسلسل  ،84زمستان 1399

متفقاند که سه رکن اصلی مطالعۀ آداب قربانی عبارتاند از :تقویت جامعۀ دینی ،کفارۀ گنـاه
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پیشینه پژوهش

مقالههای بسیاری آئین قربانی را موضوع بررسی قرار دادهاند؛ اما اغلـب بـه بررسـی قربـانی
در ادبیات فارسی پرداختهاند و کمتر بـه بررسـی ایـن آئـین در فرهنـگ عامـه پرداختـه شـده
است؛ برای نمونه میتوان به این مقاالت اشاره کرد:

علی مهـدیزاده ( )1392در مقالـۀ «قربـانی کـردن از دیـدگاه قبایـل ابتـدایی در مغـرب

زمین و نظر قرآن» به قربانی انسانی در میان اقوام ابتدایی آمریکا بهویژه آزتـک ،مایـا ،اینکـا
و ...پرداخته است که در نوع خود تـازگی دارد؛ امـا ارتبـاط قربـانی در مغـرب زمـین و ذکـر
شواهدی از قرآن بهصورت ارجاعهای پیدرپی نامناسب بهنظر میرسد و دیگر اینکه فقدان
تحلیل و نظر نویسنده در این پژوهش احساس میشود؛

محمود آقاخانیبیژنی ( )1396نیز در مقالۀ «بالگردانی در قوم بختیاری» بهطور جزئـی
و بدون دستهبندی به بررسی قربانی در قوم بختیاری پرداخته است؛ عـالوه بـر ایـن محمـود
آقاخانیبیژنی ،اسحاق طغیانی و محسن محمدی ( )1397در مقالۀ دیگـر با عنـوان «آئیــن

قربانی در شاهنـامـه» کُشتـن شتر در داستـان رستــم و اسفنــدیار و کُشتــه شــدن سیــاوش

بهوسیلۀ اسفنـدیار و کُشتن سرخه به انتقام خون سیـاوش را قـربانی نمـیداننـد؛ درحالیکـه
این مـوارد بهترتیب نـوعـی قـربانـی بـرای بالگــردانی و قربانــی بـرای آرامـش روح مقتــول
محسـوب میشوند؛

محمود حسنآبادی و فاطمه ادیبان ( )1395نیز در مقالۀ «توصیف مضمون قربـانی در

اشعار بیدل» به بازتاب قربانی در اشعار بیدل پرداختهاند؛

نجمه آزادی دِهعباسی ( )1394در مقالۀ «رمزگشایی آئین قربانی در اسطوره و عرفـان»

به بررسی جایگاه قربانی در عرفان اسالمی میپردازد؛

فزونه دوانـی ( )1394نیـز در مقالـۀ «بازتـاب نمـادین قربـانی میترایـی در هفـتپیکـر»

تأثیری هفتپیکر نظامی را از قربانی گاو در آئـین میترایـی بررسـی کـرده اسـت .در بـیشتـر
مقاالت یادشده تنها به ذکر مثالهایی از قربانی در ادبیات فارسی پرداخته شده است؛
محمد فوالدی ( )1398نیـز در مقالـۀ «باورهـای عامیانـه دربـارۀ خـونریزی» بـهجایگاه

خونریزی و قربانی در فرهنگعامه بر اساس طومارهای نقّالی پرداخته است؛

حسن حیدری و مژگان صادقپور ( )1398در مقالۀ «اسطورۀ خون» بهطور تطبیقـی بـه

بررسی کارکردهای خون پرداختهاند و اغلب ،کـارکرد خـون را در میـان ملـل بیگانـه بررسـی

کردهاند به ذکر مصادیق اندکی از شاهنامه پرداختهاند (ازجمله :کشتن دیو سپید ،سیاوش و
حمام ضحاک در خون جانوران و)...؛ اما پژوهشی با عنوان «بررسی و تحلیل آئین قربـانی
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بررسی است.

مبانی نظری پژوهش

نظریههای قربانی
در اینجا بهصورت گذرا به معـرفی برخی از اسطورهشناسان و جامعهشناسان که نظریـههایی

مرتبط با بالگردانی و قـربانی مطـرح کردهاند ،پرداخته و بهاختصار به نظریههای آنها اشاره

میکنیم.
فریزر و نظریۀ دفع شر

جیمز جـورج فریـزر 1انسـانشـناس و اسـطورهشـناس انگلیسـی (1941 - 1854م) هـدف از
قربانی را بالگردانی میداند و میگوید :در گذشته جنبههای گوناگونی برای انتقال شـر وجـود
داشته است و انسانها همیشه در تالش بودند تا بـا انجـام برخـی کارهـا ماننـد قربـانی کـردن،
خون ریختن ،دعانویسی و بستن آن بر بازو ،دعا نیایش و امثال اینها ،شـر و بـال را دفـع کننـد

(فریزر .)593-597 :1387 ،به عقیده وی« :اغلب انتقال شر بـه اشـیای مـادی گـامی اسـت
بهسوی انداختن آن به دوش انسان زندۀ دیگر .به این عمل رد کردن شر میگویند؛ برای مثال،
انسان عصر اساطیر گاه بیماری خود را در سنگی پنهان میکرد تـا هـرکس بـه آن دسـت بزنـد

دچار بیماری شود (فریزر.)596 :1387 ،
مصطفوی و نظریۀ بالگردانی

علیاصغر مصطفوی ( 1341ه.ش) که درزمینـۀ آئـین زردشـتی ،اسـطوره و بررسـی تطبیقـی
قربانی مطالعات گستردهای دارد نیز معتقد است« :یکی از روشهای بالگردانی از گذشته تا
به امروز جهت دفـع شـر و بـال ،آئـین قربـانی اسـت .انسـان اولیـه از نیروهـای طبیعـت ـ کـه
شادکامی و تیرهروزی او را فراهم میساخت ـ در وحشت بود .وی پیوسته روشنایی و گرمی

را خواستار بود و از اینجاست کـه نخسـتین مـذهب خورشیدپرسـتی و پرسـتش مـاه را آغـاز
کرد و نذورات برای خورشید و ماه مقرر داشـت» (مصـطفوی .)17-18 :1369 ،درواقـع
مفهــوم قربــانی بالگــردان در تصــور معتقــدانش ایــن اســت کــه بــا مــرگ حیــوان و پیشــکش
مادیات ،حیات و آسایش قربانی کننده تضمین میشود و از بال و آسیب رهایی مییابد .این

نظریه درواقع همان نظریۀ بالگردانی فریزر است.

1. James George Frazar
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بویم و نظریۀ کمال کیهانی

مریبویس ،1انسانشناس و اسطورهشناس انگلیسی ( 1920ـ 2006م) که در زمینۀ آئـینهـا
و مناسک زردشتی مطالعات فراوانی دارد نیز نظریـۀ جلـب رضـایت و نیرومنـدی ایـزدان را

مطرح میکند که بسیار به نظریۀ بالگردانـی نزدیـک اسـت؛ وی مـیگویـد :هنـدو -ایرانیـان
باستان جهان اطراف خود را آکنده از خدایان و نیروهای آسمانی مـیدانسـتند ازایـنرو تمـام

همت خود را صرفِ دلجویی و ستایش این خدایان میکردند .قربانیهای آنان عموماً به دو
منظور صورت میگرفت :نخست جلب رضایت و عنایت ایزدان و دیگر نیرومند کردن هـر

چه بیشتر ایزدان برای آنکه بتوانند امور عالم را به شکل بهتری نظـام بخشـند؛ ازاینروسـت
که این عمل نوعی قرارداد و پیمـان محسـوب مـیشـود ) .(Boyce, 1996: 147وی هـدف از
انجام قربانی در آئین زردشت را چنین بیان میکند :هدف نهایی از آئین قربانی ،نگاهداشت

کمال کیهانی آفرینش اهورامزدا است .در سـنت هنـدو -ایرانـی یـزش و قربـانی بـا آفـرینش

پیوند نزدیکی دارد ) . (Boyce, 1996: 221بهنظر وی ،زردشتیان معتقد بودند که اهورامزدا و
ایزدان بهصورت دستهجمعی در مراسم قربان شرکت میکننـد و سـبب مـیشـوند تـا جریـان
مداوم نیروی آسمانی حافظِ حیات انسانی باشد.

نظریۀ تایلور و پیشکش به ارواح درگذشتگان

ادوارد بارنــت تــایلور 2انســانشــناس انگلیســی (1832-1917م) کــه درزمینــۀ فرهنــگ عامــۀ
مطالعات گستردهای دارد از قربانی با عنوان پیشکشـی بـرای مســاعدت نیــروهای برتـر یـاد

میکند« :او این آئین را دقیقاً مشابه اهداء یا پیشکشی که ممکن بود به یک پادشاه بـه علـت
احترام انجام شود و عنایتی را به دنبال داشته باشـد ،در نظـر مـیگیـرد» .(Youngert 1998:

) 36تایلور قربانی را کشش طبیعی درون انسان تعریف میکند کـه تعهـدی اسـت بـین او و

آنچه که در ذهنش بهعنوان مقـدس در نظـر مـیگیـرد .ازایـنرو ،وی قربـانی را پیشکشـی بـه
موجودات برتر به جهت تأمین عنایت و مساعدت بـیشتـر آنهـا مـیدانـد ).(james 1998: 1

درواقع ،تایلور قربانی را عملی برای خشنودی نیروهـای فراطبیعـی و ارواح درگذشـتگان کـه
حامی بازماندگاناند ،میداند.

1. Mary Boyce
2. Edward Burnett Tylor
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وبر ،1جامعهشناس آلمانی ( 1864ـ 1920م) که درزمینۀ جامعهشناسی دینی فعالیـت داشـت،
نظریۀ تعدیل قربانی را مطرح میکند و نقطۀ آغاز تعدیل قربانی از انسانی بـه حیـوانی و نمـادین
را عقالنی شدن نظام دینی میداند .ازنظر وِبـر ،سـیر کلـی تـاریخ بشـر حرکـت در سـیر عقالنـی
شــدن اســت .ایــن رونــد اگرچــه بــه بــاور وی خطــی نبــوده و بــا فــراز و نشــیبهــای فــراوان و

رفتوبرگشتهای متعدد همراه است ،سیر گریزناپذیر جوامع انسـانی را نشـان مـیدهـد (وبـر،
 .)17-18 :1384وِبِر دینهای جادوگرانه و اسطورهای را در مقایســه بـا ادیـان بـزرگ پـس از
آنها ،به علت افراط در رازآمیزی و انحصارگرایی کاهنانه و نیز نبود آموزههای اخالقـی منسـجم
و مدرن ،دارای عقالنیت کمتر میداند .به عقیدۀ وی پیامبران بزرگ با افسونزدایـی از جهـان و
تدوین آموزههای اخالقی در نظام منسجم و درکپذیر و در دسترس همگان ،عامل عمدۀ تحول
از ادیان اسطورهای و جادویی به نظامهای بزرگ دینی بودهانـد (اسـالم .)72-73 :1394 ،امـا

اسمیتس2برخالف وِبر «اعتقاد نداشت قربانی حیوانات بعـدها جـایگزین قربـانی انسـانی شـده؛
بلکه ممکـن اسـت ایـن دو را بـهجای یکـدیگر بُـرد»(هـیس .)189 :1340 ،خالصـه اینکـه وِبـر

معتقد است که با تحول قربانی از انسانی به حیوانی یا از خونی به غیرخونی ،این آئیـن تـا حـدی
جنبـههای غیـرانسـانی و خشـن خود را از دست مـیدهــد و بـا عــواطف انســانی تلطیــف و از
بنمایههای خرافی دور شده است.

با توجه به آنچه گفته شد اغلب نظریهها از قربانی بهعنوان بالگردانی ،حفظ نظم کیهانی،

جلب رضایت ایزدان ،پیشکشی برای مساعدت و هدیهای برای آشتی بحث میکنند و با توجه
به تنوع قربانی در حوزۀ پژوهش ،در تحلیل مصادیق یافت شده تنها نمیتـوان بـه یـک نظریـه

بسنده کرد؛ اما از میان نظریههای مطرحشده نظـریۀ بالگـردانی و دفـع شـر جیمــز فـریــزر کـه

بهنوعی سایر نظریههای جامعهشناسان و اسـطورهشناسـان را در برمیگیـرد ،کـاربرد و اهمیـت

بینظیر و با مصادیق یافت شده تطابق بیشتری دارد.

فرهنگ عامه و ویژگیهای آن
هرگاه خـرافات ،اعتقادها و افکار ملتهای گوناگون را باهم مقایسه میکنیم ،به این نتیجـه
میرسیم که تقریباً همۀ آنها از یک اصل و چشمه جاریشده و بهصورتهای گوناگون بروز
کــرده اســت .در تعریــف فرهنــگ عامــه گفتــه شــده اســت« :فرهنــگ عامــه بــه مجم ــوعه

آدابورســوم ،عقــاید ،عـادتها ،افسـانههـا ،حــکایات ،امثــال و اشعــار عامیــانه اطـالق
1. Weber
2. Smith
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میشود»(رادفر .)153 :1380 ،زنجانی و دیگران به نقـل از محجـوب مـیگوینـد :در نگـاه
کلّی میتوان «فرهنگ عامه را مجموعه میراثهای معنوی یک قوم ،اعم از عقلی ،ادراکـی،
ذوقی یا عاطفی دانست که معموالً به صورت شفاهی منتقل میشوند» (زنجانی ،بابـازاده و

سیفاللهی .)68 :1399 ،آنچه بهعنوان «فرهنگ عامه»« ،فرهنگ مردم» یا «دانش عوام» و

واژهها و ترکیبات متعدد آن موردنظر است ،معادل اصطالح «فولکلور »1اسـت کـه در سـال
1846م در نوشتههای «ویلیـام تـامس »2آمـده و بـهعنوان جـامعتـرین واژهای کـه بـه مطالعـۀ
زندگی عوام در کشورهای متمدن میپردازند ،پذیرفته شده است .پژوهشـگر فرهنـگ عامـه
نهتنها به مجموعۀ ادبیات عـامــه مـیپـردازد؛ بلکـه تمـام سـنّتهـا ،آداب ،بتــورداشتهـا و

آئیـنهایی را که در حیات پیشتاریخی و تاریخی یک قوم ،جاری بوده ،موضوع جستوجو
قرار میدهد (پناهیسمنانی.(205 :1379 ،
از مهمترین ویژگیهای فرهنگ عامه میتوان به این موارد اشاره کرد:

 .1در فولکلور فایدۀ عملی مـورد توجـه اسـت ،اصـوالً عامـه مفیـد بـودن را نشـانۀ ارزش و
اهمیت یک اثر میدانند و به واقعیات توجه دارند و به این جهت گرایش به واقعگرایی،

یکی از مهم ترین ویژگیهای فولکلور بهشمار میآید؛
 .2سادگی و صمیمیتی که در کلیۀ شاخههای مختلف آن به چشم میخورد؛
 .3در فولکلور امید و خوشبختی موج میزند؛

 .4در فرهنگ عامه با نوعی جامعهشناسی و تعاون در تمامی امور مواجه هستیم؛

 .5از دیگر ویژگیهای فرهنـگ عامـه ،پیونـدی اسـت کـه بـا زنـدگی تولیـدی جامعـه دارد
(بیهقی.)21-33 :1367 ،

فرهنگ و اسطوره

قربانی از جمله آئینها و اندیشههای ابتدایی بشر است که ریشه در اسطوره دارد و همـراه بـا
مقدماتی است که با گذر زمان ،مناسک و تشریفات خاصی پذیرفت و جزو الینفک فرهنگ

بشری شد« .قربانی کـردن بـهعنوان آئینـی دینـی و اسـطورهای ،تقریبـاً در همـۀ فرهنـگهـا و
جوامع به شکلهای مختلف وجود داشته اسـت»(شـوالیه .)431-435 :1385 ،در کتـاب

جهان اسطورهشناسی دربارۀ رابطۀ فرهنگ (آئین) و اسطوره آمده است« :آئـینهـا ،مراسـم،
تشریفات و آداب و تشکیالت اجتماعی اغلب متضمن ارجاعاتی مستقیم بـه اسـطورهانـد و
از آثار و نتایج تعالیم اساطیری به شمار میروند .از سویی فرهنگ بهمنزلۀ یادمانی است کـه
1. Folklore
2. William Thoms
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اخالقی و گروهبندیهای اجتماعی و آئینها و آداب محسوب میشـود؛ بنـابراین حکایـات و
آئینها جزء الینفک فرهنگ قوماند و نهتنها موجودیت و تأثیرشـان ،مسـتقل از عمـل راوی
است و ذات و گوهرشان ،ریشه در زندگی ،تمایالت و تعلقاتی دارد که موضوع اسطورهاند؛

بلکه بر بسیاری از حوزههای فرهنگی نیز حاکماند و بـه وارسـی و ثبـت آنهـا مـیپردازنـد».

(کراپ و دیگران .)168 :1386 ،با توجه بـه اینکـه بسـیاری از آئـینهـا و باورهـا (ازجملـه
قربانی) در فرهنگ عامه ،ریشه در باورهای کهن و اساطیری دارند و تا حدی صورت اولیـه
خود را حفظ کردهاند؛ دریافت ،بررسی و تحلیل آنها بـهمنظـور نمایانـدن رابطـۀ فرهنـگ و
اسطوره ،بسیار اهمیت دارد.
شناخت شهرستان ایوان

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

خوزستان ،از شرق با اسـتان لرسـتان و از غـرب بـا کشـور عـراق همسـایه اسـت .در شـمال
غرب استان ایالم و در بین دو رشتهکوه شیرَزیول 1و بانکول 2شهـرستــان ایــوان قـرار دارد.

زبان مـردم این منطقـه کُـردی است و با لهجــۀ کلهُـری تکلــم مـیکننـد کـه برگـرفتــه از نـام

ایل(کلهُر) آنهاست (ایل بزرگ کلهر گسـترۀ وسـیعی از جنـوب اسـتان کرمانشـاه و بخـش
شمال غربی استان ایالم که شهرستان ایوان در آنجـا واقـع اسـت را دربـر مـیگیـرد) .افشـار
سیستانی در مورد اخالق و عادات مردم ایالم میگوید« :دانشمندان جامعهشناس ،دوام هـر
جامعه را با روحیات و آداب و سنن آنـان وابسـته مـیداننـد .اگـر تـاریخ کهـن ایـالم بررسـی

شود ،معلوم میگردد که هجوم وحشیانه بنیانکن هیچیک از اقوام مخـالف نتوانسـته اسـت

سنن بومی و روحیات اخالقی مـردم ایـن ناحیـه بـهخصـوص کـوچنشـینان را در هـم بریـزد،
ازاینرو اقوام ایالم اصیل هستند ،در دوستی ثابتقدم ،در برابر مشـکالت شـجاع و مقـاوم
هستند؛ ازجملـه خصـلتهـای آنـان مهمـاننـوازی ،سلحشـوری ،آزادمنشـی ،راسـتگـویی،
مرزداری و تعصب در مسائل مذهبی است .مردم ایـالم در تیرانـدازی و شـکار و پیـادهروی

بـــینظیرنـــد .اکثـــر زنـــان و مـــردان خوشهیکـــل و دارای قـــامتی بلنـــد و انـــدامی ورزیـــده

هستند»(افشار ،1381 ،ج .)329 :1

1. Sheraziwl
2. Bankoul
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روش پژوهش

گــردآوری دادههــا در ایــن پــژوهش بــه ســه روش مشــاهده ،مصــاحبه و مطالعــات اســنادی
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

افراد از جهانی است که در آن زیست میکنند ) (kafle, 2011: 184و پژوهشـگر زمـانی از ایـن

روش اســـتفاده مـــیکنــــد کـــه سعــــی در توصـــیف تجـــارب زیستــــه افـــراد داشـــته باشـــد
( .)Groenewald, 2004: 5جامعۀ موردمطالعۀ این پـژوهش نیـز ،شـهر ایـوان و روسـتاهای آن
است کـه بـر اسـاس روش نمونـهگیـری هدفمنـد ،شـهر ایـوان و شـش روسـتای آن ازجملـه:
ماژین ،کَالن ،زَرنه ،سَرتنگ ،رستمخان و تَرَن بهعنوان نمونـۀ موردمطالعـه انتخـاب گردیـد؛

دلیل این گزینش آن است که طبق مطالعـات اکتشـافی انجامشـده در ایـن منـاطق نسـبت بـه
سایر بخشهای شهرستان ایوان ،آئـینهـا و باورهـای مـرتبط بـا آئـین قربـانی بـیشتـر دیـده
میشود .همچنین بر اساس روش نمونهگیری گلوله برفی از افـراد مصـاحبه شـونده خواسـته
شد تا افراد دیگری ـ که با آئین قربانی و باورهای مربوط به آن آشنایی دارد ـ را معرفی کنند؛
سپس هجده نفر از کهنساالن ( 10مَرد و هشت زن) که میانگین سنی آنها بـین  67تـا 92
سال بود ،انتخاب شد و به شیوۀ مصاحبۀ نیمه سـاختاریافته ،دادههـای پـژوهش جمـعآوری
گردید و از دیدگاه بالگردانی به تحلیل محتوا یافتهها پرداخته شد؛ شایانذکر است که دلیل
انتخاب افراد کهنسال برای مصاحبه این بود که این افراد با باورهای و آئینهـای مربـوط بـه

قربانی ،آشنایی و انـس بیشـتری داشـتند .مصـاحبههـای فـردی نیـز در فاصـلۀ زمـانی بهمـن

 1397تا اردیبهشت  1398انجام شد و مـدت هـر مصـاحبه سـی الـی چهـلوپنج دقیقـه در
منزل مصاحبهشوندگان صورت گرفت .همچنین در بخش تصاویر نیز در اغلب موارد ،خود
نویسنده به تهیۀ عکس پرداخته و در مواردی هم که تهیۀ عکـس بـا دشـواری مواجـه بـود بـه

اسکن برخی از آلبومهای خانوادگی مصاحبهشوندگان پرداخته شد .در این پژوهش با ضـبط
و مکتوب کردن گفتههای مصاحبهشوندگان ،نهایت تالش در حفظ امانت یافتههـا صـورت
گرفته است.
یافتههای پژوهش
در این بخش به دستهبنـدیقربـانی در فرهنـگعامـۀ شهرسـتان ایـوان مـیپـردازیم .باورهـای
عامیانه در منطقۀ موردپژوهش ،نشان میدهد که اهالی ،بیشتـر قربـانیهـای مـادی را مهـم

میدانند و بنابر باورِ اغلب آنان با فدا کردن چیزی که جنبۀ پولی و مالی داشته باشـد ،قربـانی
معنا پیدا میکند؛ به همین سبب این بحث بر قربانیهای مادی متمرکز و در دو گروه اصلی

بررسی و تحلیل آئین قربانی کردن در فرهنگ 181 ❖ ...

ادامه این تقسیمبندی با توجه به موارد کاربردی آن به چند دسته ذکر میشود:
 باورها و آئینهایی رایج در مورد زایمان و تولد (مادر و کودک)؛

 قربانیهای خونی؛
 قربانی گوسفند برای نجات مادر از دست دیوان و سالمتی کودک.

بارداری ،دورانی شگفت و درعینحال پرمخاطره است و باید سالمت مادر و نوزاد حفظ

شود ،بهویژه از چشمزخم و شیاطین در امان باشند .در ایران باستان ،آناهیتا ،باروری را پاس
میدارد و هنـگام زایمان و پسازآن ،مادر را یاری میدهد ) .)Reichlet, 1968: 4در فـرهنـگ عـامۀ
شهرسـتان ایـوان برای حفـظ سالمت مـادر و کـودک و دفـع شیاطین اعمـال مختلفی انجـام
میشود؛ مثالً:

عصت  75سالها روستای کالن میگوید« :گـاه بـر اثـر درد حاصـل از زایمـان و ضـعف و

بیماری بعدازآن ،مادر دچار حالت اغماء یا ضعف مـیشـد میانبومیـان از ایـن حالـت بـا عنـوان
هال1یاد میشود؛ در چنین مواقعی ،اطرافیان معتقدند :اجنه به سـراغ مـادر نـوزاد آمـدهانـد و در
حال درآوردن احشاء او هستند به همین دلیل برای جلوگیری از ایـن امـر و دور سـاختن دیـوان،

گوسفندی را قربانی کرده و دل و جگر آن را درآورده و بـه دو طـرف صـورتِ مـادر مـیکوبنـد».

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

شیاطین اسـت .پـدر خـانواده نیـز در روز تولّـد نـوزاد ،گوسـفندی را قربـانی و گوشـتش را میـان

همسایهها و نیازمندان تقسیم میکند؛ سپس از دل و جگر قربانی قلیهای میپزند تا مادر نـوزاد،
سرش را روی قلیه گرفته و بخارش را استشمام کند .بر این باورند که بوی گوشـت قربـانی -کـه
مقدس و مبارک است -باعث تجدیدقوای مادر و دفع بیماری میشـود .بـهعـالوه بـرای درمـان
سرخچه؛ هفت قسمت از گوشت گوسفند قربانی را جوشانده و به بچـه مـیخوراننـد .در اینجـا

گوسفند قربانی نیز نقش بالگردان را ایفاء میکند.
قربانی مرغ و خروس در پاییز برای بالگردانی از نوزاد

بسیاری معتقدند وزیدن باد در سه روز نخست ماه مِهر برای نوزاد بسیار مضر و کُشنده اسـت،
به همین دلیل برای نوزاد پسر ،خروس و برای نوزاد دختر ،مرغی را قربانی مـیکننـد و بـا خـون
قربانی ،خالی بر پیشانی کودک مینهند تا از بیماری و چشمزخم در امـان باشـد .ذوالفقـاری در
1. Hal
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این مورد میگوید« :برای پایدار ساختن اثر قربانی ،مقداری از خون آن را بر فـرد یـا شـیای کـه
برایش قربانی شده ،میمالند .این عمل در قربانیهایی که برای نوزادان انجام میشود با گذاشتن
خالی بر پیشانی و بین دو ابروی وی صورت میگیرد» (ذوالفقاری.)877 :1395 ،
حافظ نیز در رابطه با این مورد میگوید:
بر جبین نقش کن از خونِ دل من

ختنه

تا بدانند که قربان تو کافرکیشم
(حافظ.)378 :1395 ،

قهرمان  75ساله از روستای سَرتَنگ دربارۀ چگونگی ختنـه درگذشـته مـیگویـد« :در شهرسـتان

ایوان از دیرباز مراسم ختنه معموالً از  4تا  6سالگی برگزار میشد ،به این صورت کـه کـودک را
بــر جایگــاهی فراتــر از زمــین قــرار مــیدادنــد و ختنــهگــر بــا همراهــی والــدین کــودک بــه ختنــه

میپرداخت؛ پـس از اتمـام ختنـه ،سُـرناچی و تبـلزن (کـه همـراه ختنـهگـر هسـتند) بـه نـواختن
پرداخته و نزدیکان به رقص و پایکوبی مشغول میشوند و بر کودک نثار میکنند؛ سپس پوست

موضــع ختنــه شــده را بــه آب روان مــیســپردند یــا دفــن مــیکردنــد ».بــا توجــه بــه بررســیهــای

انجام شده ،معلوم شد که این عمل ،نوعی قربانی است که باگذشت زمان ،جنبۀ آئینی و مـذهبی
آن فراموششده و جنبۀ بهداشتی بهخود گرفته است .رقص و پایکوبی نیز جنبـۀ آئینـی و مـذهبی

دارد.

مصطفوی در این مورد میگوید« :ختنه کردن و خون سراندام را بر زمین ریخـتن و پوسـت
آن را به آب روان دادن یا در آتش سوزاندن و غیره در اغلب جوامع امروزی ،اهداف دیرین خود

را از یــاد بُــرده و جنبــۀ پزشــکی بــه آن دادهشــده و نــوعی بهداش ـت جســمی تلقــی شــده اســت؛

درحالیکه ابداعکنندگان ،این سنّت را به جهـت سـتایش و پرسـتش خـدایان و تقـرب بـه آنـان و

نــوعی قربــانی انســانی بــهمنظور فرونشــاندن خشــم خــدایان انجــام مــیدادهانــد» (مصــطفوی،
 .)217:1369فریزر نیز معتقد است :انسـانهـای ابتـدایی بـر ایـن پنـدار بـودهانـد کـه هـر چیـز
مقدسی که در جوار اشیاء مقدس دیگـری قـرار گیـرد ،خـود نیـز جنبـۀ مقـدس خواهـد یافـت و

کودک که نتیجۀ دو عضو مقدس به شمار میرود ،نیز مقدس است و گرانبهاترین عامل قربانی

برای خدایان میتواند باشد( .فریزر .)189 :1387 ،پس میتوان گفت :ختنه در جوامـع قـدیم،
جنبۀ مذهبی داشته و درواقع صورت تعدیلیافتۀ قربانی از انسان (کـودک) بـه قسـمتی از انـدام
وی است (که جنبـۀ تقـدس داشـته) کـه بعـدها جنبـۀ بهداشـتی ـ پزشـکی یافتـه اسـت .بـا رشـد
اندیشه ،قربانی انسانی نیز تعدیل مییابد و در ادوار بَعد ،معتقدان آن به دلیل تـرس از نحوسـت

و حوادث ناگوار به قربانی بخشی از اندام او همچون پوست اندام جنسی (به علـت تقـدس آن)
یا موی (نماد نیرو و توانایی) او بسنده میکردند .بر همین بنیاد ،خراشیدن پیشـانی کودکـان در
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نوعی قربانی دانست.

قربانیهای ایرخونی
گذاشتن هفت پیاز روی سر نوزاد و فروکردن جوالدوز در آنها برای دفع دیوان

در مورد رائـو باورهـای متفـاوتی وجـود دارد؛ خورشـید  92سـاله یکـی از روسـتای تَـرَن نقـل

میکند« :بسیاری بر این باورند که هنگام تولد نوزاد ،دیوان در هفت روزِ نخست تولّد ،سراغ
مادر و نوزاد میآیند و معتقدند این امر بـرای آنهـا شـوم اسـت ،بـرای جلـوگیری از ایـن امـر،
اقداماتی انجام میدهند :هفت عدد پیـاز را باالی سـر مـادر و کودک قـرار داده و جـوالدوزی
در یکی از پیازها فرو کرده و هر صبح یک پیاز را دور میانداختند و جوالدوز را در پیاز دیگر

فرومیکردند».

البته شایانذکر است که ممکن است به خواص ضد میکروبی پیاز آ گـاه بـودهانـد .مؤلـف
کتاب از خشت تا خشت (آدابورسوم و خُرافات مردم تهران) بـه ایـن مـورد اشـاره مـیکنـد

(کتیرایی .)30 :1348 ،نکتۀ جالب این است که باوجود بعُد مصافت تهران و ایـالم چگونـه

چنین باورهایی در دورافتادهترین نقاط کشور نیز رواج دارد؟ و اینجاست که باید سیال بـودن
را مهمترین ویژگی فرهنگ عامه دانست.

مهرداد بهار میگوید« :در باورهای بینالنهرین ،همیشـه ممکـن بـود کـه دیـوان بـر آدمیـان
هجوم آورند ،آنان را درجاهای دورافتاده در حال خوردن یا نوشیدن ،در خواب ،یـا بـه هنگـام
زایش کودک ،بربایند؛ حتی خدایان نیز از شر دیوان در امـان نبودنـد .خـدای نیرومنـدی چـون

«سین (ماه) را نیز دیوان قادر به ربـودن بودنـد و آن طبعـاً بـه هنگـام خسـوف بـود .گروهـی از

دیوان ،هفت خدای بد ،پس از پیروزی بر سین ،چون طوفانی مهیب سراسر را درنوردیدنـد و
بر این سرزمین چون گِردبادی هجوم آوردند» (بهـار .)408 :1381 ،دیـوان خـود فرزنـدِ اَنـو،
خدای آسمان ،بودند و اغلب ایشان را هفت خطاب میکردند ...یکـی از ایشـان لِمِشـتو بـود،

دیوزنی که بر سر زنان به هنگام زایش میتاخت و بچهها را از کنـار مـادران مـیربـود» (بهـار،

 .) 411 :1381با توجه به موارد فوق و اشـارۀ بهـار بـه دیـوزنی کـه نـوزادان را هنگـام زایمـان
میربود ،شاید بتوان گفت :که بومیان از دیرباز با این اساطیر آشـنایی داشـتهانـد (بـا توجـه بـه
همجواری ایالم با بینالنهرین) و ممکن است هفت عدد پیاز ،نماد دیوانی (یا هفت روز آغاز
تولد که خطر آزار دیوان فراوان است) باشد که قصد آزار رساندن به مادر و کودک را دارند و

با فروکردن جوالدوز در پیازهـا مـانع آزار رساندشـان مـیشـوند؛ نکتـۀ درخـور تأمـل ایـنکـه
بسیاری بر این باورند با فرو کردن جوالدوز در گوش دیوان ،میتوان آنها را بـه بنـد کشـید و
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آزارشان را دور کرد .درواقـع هـر نـوع (دور انـداختن پیـاز) چشمپوشـی از داشـتههـای مـادی،

نوعی قربانی است و در اینجا نیز بالگردانی از مادر و کودک مطرح است.
کوتاه کردن موهای کودک و نذر جواهرات هموزن آن

فرنگـیس  68سـاله از شهـرستان ایـوان میگـوید«:بعد از یک سالگی کـودک ،مـــوهایش را -
تراشیده و همسنگ آن پول یا طال وزن میکنند و به بینوایان میبخشند» .عمدتاً این عمل بـا

هدف بالگردانی و پیشکشی برای سالمتی نوزاد صورت میگیرد .ظاهراً ایـن رسـم ،ریشـه در
سنّت اسالمی دارد.

در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده :فرزند را در روز هفتم تولّد ،نام مینهند؛ سپس
موی سرش را میتراشند و هموزن مو ،نقره یا طال تصدق میکنند( .قمی.)830:1378 ،
نوشتن دعا بر کااذ و خوراندن آب آن به کودک

آهو  91ساله از شهرستان ایوان نقل میکند« :بسیاری برای رفع بیماری یا بیقراری بچه ،نزد
مُــال مــیرفتنــد و مُــال آیــهای از ق ــرآن یــا ادعیــه (قربــانیهــای معنــوی) را روی تکــهای کاغــذ
مینوشت؛ مادر کودک دعا را در پارچهای سبز دوختـه و پـس از انـداختن در آب ،آبِ دعـا را

به بچـه مـیخوراندنـد یـا آن را بـه لبـاس یـا بـالش بچـه آویـزان کـرده و بعـد از مـدتی آن را در
رودخانه میانداختند ».بومیان معتقدند ،آیات الهی بیماری را دفع و باعـث بهبـودی و درمـان

نوزاد میشود .درواقع ممکن است چنین تصور کنند که دعـا ،بیمـاری را جـذب مـیکنـد و بـا
سپردن آن به آب رودخانه ،بیماری را از نوزاد دفع میکنند .شاید باور داشتند بـا آشـامیدن آبِ

دعا ،نوعی یگانگی با کالم خداوند مییابند و قداست آن باعث شفا میشود.

فریزر نیز در شاخۀ زرین به وجود چنین باوری نیـز در اروپـا اشـاره مـیکنـد«.در اروپـا،
کلیسـای کاتولیـک برای برخـوردار ساختن مؤمنان از نعمتِ وصفناپذیرِ تناولِ وجــودِ طفـل

و مادرِ او به ایـن وسـیله متوسـل شـده اسـت کـه تمثـال و تصـاویر حضـرت مـریم را در مـوادِ
قابلح ــل و بــیزیــانی نقــش مــیکنن ــد و بهص ــورت ورقــههــای کوچک ــی چــون تمب ــر پُســت

می فروشند .مؤمن مسیحی هرقدر که نیاز داشته باشد از این آثار و نقـوش مقـدس مـیخَـرَد و
یکی یا چند تا از آن را با غذا یا آب میخورد»(.فریزر .)549 :1387 ،جان ناس نیز در مـورد
مراجعه بابلیان به کاهنان میگوید« :بابلیان برای آنکه از برکات و نعمتهای حیـات بهرهمنـد

شوند به کاهنان و پیشـوایان دینی ،روی میآوردند و قربـانی ،افسـون ،دعـا و سـتارهشناسـی را

از آنان میآموختند و برای نرم کردن دل خدایان افسون میخواندند»(ناس.)51 :1354 ،
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قربانی گوسـفند در مراسـم ازدواج؛ بـرای برگــزاری مراسـم ازدواج ،زنـان خــانواده ،دختــر را

برای رفتـن بهخـانۀ دامـاد ،آمــاده مـیکننـد .عـروس را بـر مادیـانی سـوار کـرده و بـا رقـص و
شادی روانه مـیکننـد .در آسـتانۀ منـزل دامـاد بـهمحـض ورودِ عـروس و همراهـانش ،یکـی از

همراهــان ،عــروس را از رویِمادیــان پــآئین مــیآورد و در ایــن هنگــام گوســفندی را پــیش پــای

عروس قربانی میکنند و عروس بایستی پاهایش را در خـون قربـانی فرومـیبُـرد .ذوالفقــاری

انگیـزۀ این نوع قـربانی را چنیـن بیـان مـیکنـد« :بـرای دفـع قضـا و چشـمزخـم ،جلـوی درب
ورودی عــروس و دامــاد ،گوســفندی قربــانی مــیکننــد و گوشــتش را بــه مــردم مــیرســانند»

(ذوالفقاری .)877 :1395 ،فرو بُردن پای عروس در خون قربانی ،درواقع دفع نحسـی خـود
عروس است تا اگر نحوستی با خود دارد ،خونِ قربانی با تأثیر جادوییاش ،آن را دفع کند.

قربانیهای ایرخونی

پیشکش خوراکی و شمع بـرای ارواح درگذشـتگان و مرمـت آرامگـاههـا؛ مرضـیه  68سـاله از
روستای ماژین در مورد دیدار از مزار درگذشتگان و نذر خـوراکی بـرای آنهـا مـیگویـد« :بـا

فرارسیدن آخرین جمعۀ سال ،اهل هر خانه بر مزار درگذشـتگان خـود حاضـر مـیشـوند و بـا

افروختن شمع و چیدن خوراکیهای مختلف :حلوا ،میوه ،شـربت ،شـیرینی و غیـره و دعـا و
طلب مغفرت ،سعی در خشنودی و کسب رضـایت آنهـا دارنـد .بسـیاری معتقدنـد کـه بـرای

خوشحالی درگذشتگان باید هر هفته به دیدارشان رفت؛ زیـرا آنهـا چشـمانتظـار بازمانــدگان
خود هستند» .مطالعـۀ منابع مرتبـط با اسطـوره ،نشان میدهد که وجود چنین باورهایی ریشه
در کیش نیاپرستی دارد که این عمل با هدف جلـب حمایـت درگذشـتگان و دفـع بالیـا انجـام

میشود.

آزادگان از اسطورهشناسان ایرانی در مورد پیشینۀ این اندیشه میگوید« :اولین کیش یا دین

شناختهشدۀ بشری را به اموات اجداد و ارواح آنان میتوان نسـبت داد .از همـینجـا اسـت کـه
اولین مراسم ،مراسم تدفین بود و در ابتدا قربانیها همان خوردنیها بودند که بـه هـدف سـیر

کردن اموات ،خیرات میشدند و اولین مذبحها و قربانگاهها مقابر بودند» (آزادگـان:1384 ،

 .)47مهرداد بهار نیز در مورد دیدار از درگذشتگان با فرارسیدن سـال جدیـد ،مـیگویـد« :در
آغاز بهار ،یاد کردن از فَروَشی درگذشتگان بهویژه خویشان و طبعاً پدران ،امری خیر به شمار
میآمده است و این عادت هنوز رایج است .مردم به سنتها ،پیش از آغاز سـال نـو بـه دیـدار
مردگان خویش ،بهویژه خویشان بسیار نزدیک میروند .به همراه این امر ،کمکهای نقدی یـا
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غذایی به فقـرا نیـز مرسـوم اسـت .حتـی در دورۀ اسـالمی در بعضـی نقـاط ،گورهـا را در روز

ویژهای در سال تعمیر میکننـد؛ زیـرا ایـن روز سـر قبـر نـام دارد و هشـت روز پـیش از نـوروز
است .عقیدۀ عمومی بر این است که شبهای جمعه ارواح مردگان آزادند و به بام خانـههـای
پیشــین خــویش بــازمیگردنــد ...ارواحِ درگذشــتگان قادرنــد بازگردنــد و حتــی بالگــردان اوالد
خویش باشند یا شاید انتقام خویش را از زندگان بازستانند» (بهـار .)172 :1386 ،بـهعـالوه

وی معتقد است« :این [اندیشه] درواقع ادغام اندیشههای آریایی بازگشـت ارواح بـا اسـطورۀ
نوروزی بازگشت خدای برکت بخشندۀ بینالنهرین است ...معتقد بودند که در آغازِ بهار ،اگر
به فرَوَشیها و ارواحِ درگذشتگان نرسند و یاد آنان نکنند ،دیگـر فرَوَشـیهـا جلـوی دشـمن یـا
سیل را نخواهند گرفت» (بهار .)349 :1386 ،چنانکه در باال ذکر شد ،تعمیـر گورهـا (کـه

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

هنگام غروب در خانه ،سفرهای فراهم میآورند و با چیدن خوردنیهای گوناگون برای شـادیِ

روح درگذشته ،دعا میکنند؛ زیرا معتقـدند روح درگذشتـه در این روزبه خــانه بـازمیگـردد و
از آنها انتظار خیرات و نثار دارد؛ در غیر این صورت نظـر او از اهـل خانـه برمـیگـردد .ایـن
اندیشه ریشه در روزگاران کهن دارد؛ چنانکه فریزر به وجود این اعتقاد در بین مصریان اشاره

میکند«.اعتقاد رایجی است که ارواح مــردگان در شــبی از ســال از خانـههـای پیشـین خـود
بازدید میکنند و مردم در این فرصت مهم بـا چیـدن غـذا بـرای آنـان آمـادۀ پـذیرایی از ارواح

میشوند و چراغـانی مـیکننـد تـا در مسـیر تاریـکشـان از گورسـتان و بـالعکس راهنمایشـان

باشــد»(فریــزر .)423 :1387 ،درواقــع مــیتــوان نتیجــه گرفــت :نــوعی رابطــۀ دوطرفــه ،میــان
شخص درگذشته و بازماندگان برقرار است؛ اینگونه که ابتدا بازمانـدگان بـه دیـدار درگذشـته

میروند؛ سپس روز بعد شخـص درگـذشته از منزل دیدار میکند .وجود چنین نگرشـی ،بـاور
آنها به تأثیر درگذشتگان در زندگی دنیویشان را نشان میدهد و به همین دلیـل بـرای جلـب
رضایت و همکاری آنها این آئینها را برگزار میکنند.

بررسی و تحلیل آئین قربانی کردن در فرهنگ 187 ❖ ...

قربانیهای خونی

قربــانی حیوانــات هنگــام آبیــاری و برداشــت محصــول؛ در فرهنــگِعامــه بــه دلیــل اهمیــتِ
محصــوالت و گَلــه و تــأثیر آن در معیشــت و اقتصــادِ خــانواده بــرای فراوانــی و دفــع بــال بــه

قربانیهای خونی میپردازند .حاج اسـد83سـاله از روسـتایتَرَن بـه نقـل از پـدربزرگ خـود در

مورد ریختـن خون بهمنظور دفـع بال ،هنـگام آبیـاری محصول میگوید«:هنگام آبیـاری بـرنج،

جَو یا گندم(هنگام جوانه زدن) ،گاه گوسفند ،بز یا مرغ (با توجـه به شــرایط اقتصــادی فــرد)

را در ورودی آب به مـزرعه قـربانــی و زمیــن را آبیــاری مـیکردنـد» .صـاحب کتـاب اسـاطیر

خاورنزدیک ،نیز از قربانی گوسفند در مدخل رود در برخی روستاهای ایران خبر میدهـد «در

برخی از مناطق روستایی ایران و در مناطقی از لرستان تا چندی پیش ،سنّت بر این بود که بـه

هنگام نخستین آبیاری مزرعه ،گوسفند یا نَرگاوی را در مدخل آب به مزرعه ،قربانی میکردند
و پس از قربانی حیوان ،آب را به مزرعه جاری میساخت و مزرعه با خوناب آبیاری مـیشـد»

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

خروس و ...بسنده میشد .با توجه به بررسیهـای انجامشـده ،مـیتـوان گفـت :چنـین رسـمی

مربوط به گذشتههای بسیار دور بوده که با هدف دفع آسیب و زیان از محصول انجام میشـده
و امروزه مقصود اصلی آن فراموششده و اغلـب ایـن قربـانی بـهمنظـور تهیـۀ غـذای کـارگران

انجام میشود.

یکــی از آدابورســـوم پسنـدیـــده در جـــوامع ســنّتی ،همیــاری آنهــا در امــور کشــاورزی و
فعالیتهای روزمره است .هنگام برداشت محصول ،همسایهها و خویشاوندان (از هر خانوار
یـک نفـر) بـرای کمـک بــه صـاحب محصـول داوطلـب مــیشـدند .علـی 69سـاله از روســتای

«سَرتنگ» در ایـن مـورد مـیگویـد«:صـاحب محصـول ،گوسـفندی را ذبـح مـیکـرد و غـذای
مفصلی فراهم میساخت .مَردها به دِرو میپرداختند و زنها(سه زن) در جمعآوری محصـول
مشارکت داشتند .در پـایـان دِرو بـرای ثـواب و دفـع آفت به هر کدام از زنـان کولهبـاری گنـدم

داده میشود» .بهنظر میرسد استفاده از زنان(نماد بـاروری و زایـایی) در کاشـت و برداشـت
محصول ،بهمنظور فراوانی و ثمربخشی انجام میشود.

فریزر به چنین رسمی در میان بومیان گرونیل اشاره میکنـد«.در گرونیـل برزیـل ،پـیش از
تمام شدن دِرو ،بز زندهای را با گل و بوته و نوار رنگی میآرایند و داخل زمـین رهـا مـیکننـد.

دروگران دنبالش میکنند و میکوشند بگیرندش؛ وقتی گرفتنـد ،همسـر زمینـهدار آن را محکـم

میگیـرد و زمینـهدار سـرش را مـیبُـرد .گوشـتِ بـز را صــرف تهیــۀ شـامِ برداشـت محصــول
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میکنند .تکهای از گوشت را قورمه میکنند و تا خرمن بعدی نگاه میدارند که بز دیگری ذبح
میشود» (فریزر .)512 :1387 ،با توجه به اینکه در جوامع کشاورزی گذشته ،ریختن خـون
(انسان و حیوان) بر مزارع و خونآلود کردن ساقههای محصول بهمنظور بالگردانی و فراوانـی
محصول انجام میشد؛ باقیماندۀ این رسـم تنهـا بـهمنظـور پـذیرایی از کـارگران و قـدردانی از

زحمات آنها انجام میشود و جنبۀ آئینی و برکتبخشی آن فراموش شده است.

قربانی مرغ و خروس هنگام قطع برخی درختان؛ در این مـورد گفتـۀ مـراد  69سـاله از بخـش

زرنه نقل میشود«:بومیان ،درختهـای زردآلـو و انجیـر را مقـدس مـیداننـد و معتقدنـد ایـن
درختــان ،جــان دارنــد و موردحمایــت مالئکــه هســتند ،بــههمــین دلیــل از قطــع ایــن درختــان

خودداری میکنند» .اگر کسی یکی از این درختان را قطع میکرد برای دفـع مصیبت بایستــی

از داشتـههای مادی خود چیزی را در راه خداوند به تهیدستان ببخشـد یـا مـرغ و خروسـی را
کنار درخت قربانی کُنَد .بـا بررسـیهـای بـیشتـر مشـخص مـیشـود ،هـدف اصـلی ایـن نـوع
قربانیها برکتبخشی و دفع خشکسالی است؛ زیرا قربانی در زیر درخت یادآور یکی از«کهـن

الگوهای معروف در گسترۀ جهان اسـاطیر و روییـدن گیـاه از خـون اسـت کـه ایـن امـر ،پیونـد
هرچه استوارتر خدای گیـاهی را بـا سرسـبزی و بـاروری طبیعـت نشـان مـیدهـد و سرنوشـت

بارورانۀ آنها را برجستهتر میکند»(الیاده.)270 :1372 ،
قربانیهای ایرخونی

پیشکش مقداری از محصول به شخصیتِ اسطورهای کشاورزی(حَسَن گایار) و نیازمندان؛ در

فرهنگعامۀ ایوان درزمینۀ کشاورزی ،باورهای متفاوتی وجود دارد .ازجمله اعتقاد بـه حســن

گایـــار .در بـــاور بسیــــاری از کشـــاورزان ،حســـن گایار(یـــارِگـــاو؛ بـــهمعنـــای شـــخمزن) از

شخصیتهای اسطورهای کشـاورزی در استـانهای ایـالم ،کرمانشـاه و لرستــان اسـت .کـریم

75ساله از شهرستـان ایـوان در مورد ایـن شخصـیت اسـطورهای چنـین مـیگویـد«:در جنـوب
شهرستان ایوان و بر فراز کوه شیرَزیول 1سترهای مُشَبک بـه ابعـاد تقریبـاً  35 x55متـر مربـع
وجود دارد،مردم منطقه معتقدند :حَسَن گایار این محـل را برای کشـاورزی شـخم زده اسـت.

کشــاورزان قبل از شخمزدن و بذرباشـی ،بعـد از ستــایش خــداوند و بزرگــان دیـن ،حســن

گایار را مـورد خطاب قــرار میدادند و از وی تقـاضـا میکردند تا به محصول برکت بخشد و
آن را از بالیای طبیعی حفظ کند؛ سپس هنگام برداشت محصـوالت(گندم وجو) بـا خــواندن

تـرانـههای کار از حسـن گایـار استمـــداد مـیطلبنـد .در سـالهـای گذشـته ،کشـاورزان هنگـام

1. Sheraziwl

بررسی و تحلیل آئین قربانی کردن در فرهنگ 189 ❖ ...

برای کارگرانی که گندم را انبار میکردند ،قرص نانی مُـنقش بـا مقـداری روغـن حیـوانی بـرای
کارگران میپختند و کارگران پـس از دعـا بـرای روانِ حسـنگایـار بـه خـوردن نـان پرداختـه و

محصول را انبار میکردند».

بهنظر میرسد معتقدند ،حسنگایار بر خرمن و کارِ کارگران نظارت میکند به همین دلیل

با تهیۀ خوردنی (که نشانۀ قدردانی از کارگران است) در پی جلب رضایت وی بودند ،البته
صاحب محصول قبل از انبار گندم از کارگران میخواست مقداری گندم را بهعنوان سهم

حسن گایار کنار بگذارند و به افراد فقیر یا خادمان امامزاده بدهند که از این سهم با عنوان
مال خـدا 1یاد میشود .باغـداران نیز هنـگام برداشت محصـول برای برکتبخشی و دفع شر
از باغ ،مقداری از محصول را میان نیازمندان ،تقسیم میکنند .با توجه به این موارد ،میتوان
گفت :پناه بردن و متوسل شدن کشاورزان منطقه به حسن گایار در هنگام کاشت و برداشت

محصول ،ریشه در اعتقادی اسطورهای دارد و تهیۀ نان ،نوعی قربانی مادی است که برای

جلب رضایت حسن گایار بهمنظور در امان بودن محصول از آفت پیشکش میشد .عالوه بر
این ،برای در امان ماندن محصول از حوادث طبیعی (سیـل ،تگـرگ ،حمـلۀ پرنـدگان و)...
مخفیـانه در قطعـه زمینی ،مقداری گندم میکاشتند و به افراد نیازمند میبخشیدند که به این

محصول پیشکشی چَرده میگویند .جالب آنکه فریزر به چنین رسم مشابهی در میان بومیان

تُوان اشاره میکند«.گروههای تُوان (میان هند و چین) تا از محصول نوبر به پوناگار (الهۀ
کشاورزی) پیشکش نکرده و بهقصد تبرک از آن نخوردهاند ،محصـول خود را درو نمیکننـد.

محصـول نوبر را از زمینهای خاصی به نام زمینهای کشت سِری 2فراهم میکنند که کاشتن
و درو کردنشان با مراسم خاصی انجام میشود ....وقتی برنج چندان رشد کرد که کبوتر

بتواند در آن پنهان شود ،اردک ،تخممرغ و مرغ به خدایان پیشکش میکنند و هدایای تازهای

برای پوناگار تدارک میبینند .سرانجام وقتی برنج در زمین کشت سری رسید ،پیش از هر
زمین دیگری باید درو شود .پیشکشهای خوردنی همچون مرغ پخته ،طبقهای برنج ،نان و
شیرینی و مانند آن را روی زمین میگسترند ،شمعها را روشن میکنند و کاهنی یا صاحب

زمین ،خـدایان نگهبـان را شُکر میگذارد و از آنان میخواهد که بیایند و از طعامها و

خوردنیهایی که برایشان آماده شده است ،بخورند»(فریزر.)544 :1387 ،

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

زمینهای کِشت سِری ،پیشکشهایی برای در امان ماندن محصول از بالیای طبیعی است .به
دلیل وابستگی حیاتی انسان بـه بخشـشهای زمـین و آسـمان ،نگـاه آنهـا بـه ایـن دو آفـرینش
خداوندی نگاهی از سر تسلیم و همراه با تقدیس بوده اسـت؛ ازایـنرو ،پـس از نـزول برکـات

آسمانی ،شُکر آن را نیز بهجای میآوردند؛ این مسأله بهتدریج و طی قرنها ،شکل منسجمتری

به خود گرفت و بهصورت برگزاری جشنها و آئینهای مذهبی بروز کرد.
باورها و آئینهای رایج در مورد برکت و فراوانی
قربانیهای خونی

قربانی گوسفند برای دفع بال از گَله و خانواده در بهار؛ عـوام درگذشـته بـه علـت عـدم آگـاهی

نسبت به امور و پدیدههای طبیعی ،زنـدگی خـود را در معـرض انـواع بالهـا و شـر موجـودات
اهریمنـی مـیدیدنـد بـه همـین دلیـل بـرای در امـان مانـدن از آسـیب ایـن موجـودات بـه انــواع
قربانیهای خـونی و غیرخـونی متوسـل مـیشـدند .نامـدار 71سـاله از چوپانـان روسـتای تَـرَن

میگوید«:در پنج روز آخر سال ،مَردم بـه شـادی رسـیدن بهـار ،گوسـفندی قربـانی مـیکننـد و

خــونش را بــه پیشــانی قــوچ گلــه و ســیاهچــادر مــیمالنــد ».واضــح اســت ایــن عمــل بــهمنظــور
بالگردانی از حیوانات و خانواده انجام میشود یا نوعی قربانی برای مادر بهار اسـت(به قرینـه
مادر زمستان) و با چنین کارهایی سعی در جلب رضایت او دارند؛ چون بومیـان بـاور دارنـد،

ریختن خون باعث رضایت نیروهای فوقالطبیعی و برگشتن نظر منفی آنهـا و دفـع نحوسـت

میشود.
هنگام قربانی ،چشمان حیوان را سرمه کشیده و آئینـهای مقابلش قـرار مـیدادنـد و حبـهای
قند در دهانش میگذاشتند و بعد از خوراندن آب با چاقویی که مُال بر آن دعا خوانده ،ذبحش

میکردند و استخوانها و خونش را در چالهای مـیریختنـد .نکتـۀ قابـلذکر ،خوانـدن دعـا بـر
چاقو است که به این مراسم جنبۀ جادو میبخشد و دفن کردن استخوانها نیز شـاید دلیلـی بـر

جلبنظر برخی نیروهای زیرزمینی باشد که طبیعتاً این اعمـال بـا هـدف کسـب رضـایت ایـن
نیروها انجام میشود.

اینها درواقع صدقهای برای حفـظ داشـتههاسـت؛ چنـانکـه مـوس مـیگویـد«:صـدقه ،از

یکسو ،نتیجۀ اندیشـۀ اخالقـی دربـارۀ پیشـکشهـا و دارایـیهـا و از سـوی دیگـر ،اندیشـهای
اخالقی دربارۀ قربانی کردن است .این سـخاوت الزم اسـت؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت ،الهـۀ
انتقام با دادن ثروت و خوشبختی فردِ ثروتمند بـه فقیـران و خـدایان ،انتقـام خواهـد گرفـت»

(موس.)27 :1394 ،
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یا ساختن خانه به قربانی گوسفند یا مرغ میپردازند و خون قربانی را بـه ماشـین مالیـده یـا در
آستانۀ خانه در چالهای میریزند .به تصور آنها ریختن خون باعـث دفـع چشـمزخـم و ابطـال
حادثۀ بد از ماشین و خانه میشود .فریزر به چنین رسمی در یونـان اشـاره مـیکنـد«.در یونـان

امروزی وقتی شالودۀ بنایی را میریزند ،رسم است که خروسی یا گوسالهای بکشـند و خـونش

را بر سنگ زیربنا بریزند و خود قربانی را نیز بعداً زیـر همـان سـنگ دفـن کننـد .هـدف از ایـن
قربانی تقویت و محکم کردنِ بناست»(فریزر .)240 :1387 ،در مواردی دیده میشود هنگام
خرید وسـیلۀ نقلیه(موتورسـیکلت یـا دوچرخـه) تخـممرغـی را جلـوی آن مـیشـکنند؛ بـهنظـر

میرسد به دلیل کماهمیت بـودن آن وسـیله از قربـانی خـونی استــفاده نمـیکننـد و بهصــورت

تعـدیلیافتهای از قربـانی غیرخـونی بسنــده مـیشـود(تخممـرغ بـهجـای مـرغ) .اینجاسـت کـه
میتوان گفت :میزان اهمیتِ مقصود در تعدیل قربانیهـا از خـونی بـه غیرخـونی بسـیار مـؤثر

است.

قربانیهای ایرخونی

دعا و نیایش و آئین قرض گرفتن آب برای نزول باران؛ زبیده 73سـاله از روســتای مـاژین در

مـورد مـراسم آب قرض میگوید«:درگذشتـه ،هنگام خشکسـالی ،برای بـارش بـاران ،اعمــال
مختلفی انجـام میدادیم :اهــالی روستــا بــرای بـارش بـاران ،درحــالیکه کاســهای در دسـت

داشتند با خـواندن دعـا از همســایهها ،آب قـرض میگرفتنـد (مراسـم آب قـرض)» .معمــوالً
این مراسـم را زنان انجام میدادند و شاید ریشه در باور اعتـقاد بـه الهــههـای آب در اساطیــر

(که زن بودنـد) داشــته باشــد .البتــه درگذشـته بسیــاری تصــور مـیکردنـد بـا انجـام اعمـال
تقلیدی ،طبیعت را وادار به انجام آن عمل مشابه میکنند (جادوی تقلیدی یا همانندی)؛ ولی
در اینجا عالوه بر ایـن جـادوی تقلیـدی ،سـتایش پروردگـار خـود نـوعی بالگردانـی و کسـب

رضایت است.

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

منظور شبهنـگام از شستن ظروف خودداری میکردند؛ چون معتقد بودنـد این مـوجـودات،

شبها به سـراغ اهـل خـانه میآینـد و سهـم خـود را طلب میکنند؛ به همین جهت سعی در
راضی کردن این موجودات داشتند .بهویژه شب قبل از فرارسیدن زمستان این مسئله از
اهمیت خاصی برخوردار بود؛ زیرا باور داشتند مادر زمستان (که نماد تندی و خشم بود) با

آمدن به آشپزخانه ،روزی خود را طلب میکند ،به همین دلیل مقداری از شام را بهعنوان
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قربانی گوسفند و مرغ هنگام ساختن خانه و خرید ماشین؛ بسیاری هنگـام خریـد اتومبیـل
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سهمش ،روی اجاق سنّتی میگذاشتند .نکته قابلذکر اینکه غذاهایی که در شب آخر پاییز

میپختند اغلب گوشت و برنج بود تا مادر زمستان را راضی نگه دارند و مانع آزارش شوند.
باورها و آئینهای رایج در مورد حیوانات
قربانیهای خونی

قربانی مرغ و خروسهای شوم؛ اگـر حیـوانی را شـوم مـیدانسـتند بـرای دفـع نحوسـت ،آن را
قربانی میکردند .مثالً اغلب مردم ،بانگِ نابهنگام خروس را شوم و نامبارک میداننـد و بـرای
دفع شومی آن ،سرش را میبُرَند .عالوه بر این اگر مرغ ،بانگی چون بانگ خـروس کُنَـد؛ ایـن
امر برای صاحبش شوم و ناگوار تلقی میشود و با مراجعه به مُال ،طالع مرغ را جویـا مـیشـد

(معموالً مُال هم نحسی آن را تأیید میکرد) و بـرای دفـع شـومی آن را ذبـح مـیکـرد .در ایـن
مورد ،مشخص است که تنها ،ریختن خون مـرغ ،نحوسـتش را دفـع مـیکنـد .صـائب نیـز در

دیوان خود میگوید.

انتقام هرزهگویان را به خاموشی گذار

تیغ میگوید جواب مرغ بیهنگام را
(صائب ،1391 ،ج.)165 :1

قربانی خزندگان اهریمنی برای ثواب ،کفارۀ گناهان و حفظ کمال کیهانی؛ تا دو ،سه دهۀ

اخیر ( )1370-1380نوجوانان بهصورت دستـهجمعی با چـوب و سنـگ به کُشتـن

جانـورانی چون مار ،عقـرب ،خفـاش ،رتیـل ،قـورباغه ،مارمـولک ،هـزارپا و غیره

میپرداختند؛ ولی امروزه به دلیل تغیر شیوۀ زندگی ،این عمل دیده نمیشود .این رسم
بهاحتمال زیاد ریشه در رسم زردشتی کُشتن خرفستران و موجودات زیانبار در روزی از سال

دارد.

رضی در کتاب وندیداد میگوید«:یکی از وظایف عمدۀ موبدان و پیشوایان دینـی ،کُشـتن

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

آمده است« :پیداست که هر بِهدینی یکی غَن [چوبی با نوکی آهنین] باید داشتن که خرفستران
و گناهکاران را بِدان زنَد و کُشد تا کرفهمندتر [نیکوکار] شود» (فرنبغدادگی.)121 :1395 ،

در باورهای زرتشتی ،خرفستران آفریدۀ اهریمن بوده و کُشتن آنها الزمۀ بِهـدینی اسـت و

ثواب دنیوی و اُخـروی در پَـی دارد .بـهنظـر مـیرسـد کُشـتن ایـن حیوانـات بـهعنوان حامیـان

اهریمن ،کمک به موجودات اهورایی بود و کفارهای برای گناهان و نوعی بالگردانـی بـهشـمار
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جنبۀ سرگرمی گرفته است.
قربانیهای ایرخونی

در این قسمت به اهداء بیشکشهای خوراکی به حیوانات مضر و خطرناک اشاره میشود
که اغلب این اعمال برای جلب خشنودی و دفع آسیب این موجودات انجام میشود.

نذر نان و نمک و قرار دادن آن روی سیاهچادر برای یـافتن حیوانـات؛ میرحسـین  69سـاله از

روسـتای رســتمخــان مــیگویــد« :درگذشــته هنگـام گــم شــدن حیوانــات ،نــان و نمــک را روی

سیاهچادر قرار میدادند تا حیوانات درنده به آنهـا آزاری نرسـانند ».هـدف ایـن عمـل روشـن
نیست؛ ولی میتوان حدس زد که ممکن اسـت نـان و نمـک را بـه نیروهـای فراطبیعـی و برتـر
پیشکش کرده باشند تا از آزار رساندن به حیواناتِ گم شده ،خودداری کنند و بهاصـطالح آنـان

را نمکگیر کنند.

پیشکش آش برای خشنودی شاهِماران و دفـع آسـیب خزنـدگان؛ حسـین  67سـاله از روسـتای
ماژین در این مورد میگوید«:هنگام تخریب ساختمان یا بنّاهای فرسوده ،برای دفـع آسـیب و
زیان خزندگان (بهویژه مارهـا) آشـی بـه نیابـت شـاه مـاران نـذر مـیکننـد و مقـداری از آش را
اطراف بناهای تخریب شده میریزند ».واضح است با این عمل از شاهِماران تقاضـا مـیکننـد
از آسیب زدن به اهل منزل و همسایهها خودداری کند .درواقع اعتقاد به نگهبانی مـار از قـدیم

میان ایرانیان رایج بوده«،این باور در فرهنگ بومی نـواحی ایـران نمودهـای دیگـری نیـز دارد؛

ازجملــه ایــن اعتقــاد کــه مــار خــانگی را ـ چــون آن را نگهبــان خانــه مــیشــمردند ـ نبایــد

کُشت»(حصوری.)66 :1388 ،

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

انسانی زدند؛ اما «بهتدریج در بیشتر جوامع ،قربانیهای خونی (بهویژه پیشکشهای انسان)

اغلب با قربانیهای دیگری جایگزین میشدند؛ مثالً قربانیهای جزء بهجای کل؛ مانند تقدیم

انگشتان ،مو و غیره بهجای انسان» (مصطفوی .)73 :1369 ،در بعضی از آئینهای دینی،
نذرهای انسانی و حیوانی را با خونبها جایگزین میکردند و این خونبها میتوانست

پیشکشیها یا اشیاء بیجان باارزش و یا پول باشد.(Britanica 1991: 840).

در شهـرست ــان ای ــوان،گاه زنــان هن ــگام مــرگ یــا ح ــادثهای نــاگوار ،همچــون :امــراض

صعبالعـالج فـرزنـدان یا وقـوع مصیبتی برای نزدیکان ،در حال پریشـانی عضـوی از بدن یـا
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گیسووان (نماد قـدرت و حیـات) خـود را بـرای شفــای بیمـار یـا دفــع حــادثۀ ناگــوار نــذر

میکـردند و معتقد بودند اگر نذر یا سوگند خود را اَدا نکنند ،سرنوشت شـومی در انتظارشـان
است؛ بههمین دلیـل بعد از شفـای بیمـار یا رسیـدن به مقصود ،گیسـووان خود را میبُریدنـد.
در کتاب رفتارشناسی ایرانیان نیز به این رسم اشاره شده است« :در میان برخی ایلهای ایـالم

و کرمانشاه هنگام مرگ ،زنـان مـوی خـود و یـال اسـبان را مـیبُرنـد و صـورتهـا را بـا نـاخن

میخراشند»(فالحی.)118 :1396 ،

الیاده در مورد رابطۀ گیاه و گیسو در اساطیر ایرانی میگوید« :گیاه ،نماد زندگی یـا جـان
در اسطورههای ایرانی است .از دیگر سو ،موی نماد گیاه در اندام انسان است .پس شاید بر
پایۀ این جهانبینی اسطورهای ،موی خود بهتنهایی نیز نماد جان آدمی باشـد(الیاده:1365 ،

 .)687چنانکه هنوز سوگند به موی و ریش و سبیل مرسوم است و درواقـع مقصـود همـان
قدرت و حیات است.
فـریــزر در مــورد پیشــینۀ رســم بریــدن مــو ،مــیگویــد«:دوشیــزههــای دیلــوس پــیش از
1

ازدواج ،رشتـهای از گیسـوی خود را میبریدند به دوکی میپیچیــدند و روی گــورِ دختــرها
قـرار میدادند .در حرم آستارته ،الهۀ بزرگ فنیقی در بیبلوس ،مراسم طـور دیگـری بـود ،در

آنجا بههنگام عزاداری ساالنه در مرگ آدونیس ،زنان میبایست موهایشان را میتراشیدند و
کسانی که از این کار سر باز میزدند ،میبایسـت خـود را بـه بیگانگـان واگـذار مـیکردنـد و
مزدی را که از این کار ،عاید میشد به الهـه پیشـکش مـیکردنـد .بـدیهی اسـت کـه خداونـد

چشمپوشی از عفت را بـهجای چشـمپوشـیدن از مـو مـیپـذیرفت؛ زیـرا در نظـر بسـیاری از
مردم ،مو به معنایی جایگاه قدرت است و به هنگام بلوغ فکر میکردنـد ایـن نیـروی حیـاتی

دو برابر میشود؛ زیرا در ایـن هنگـام ،مـو نشـانه و تجلـی بیرونـی قـدرتِ نویافتـۀ تولیـدمثل
است»(فریزر .)79 :1387 ،البته کسانی که از بریدن گیسووان خودداری میکنند بـرای دفـع
حوادث ناگوار ،مبلغی پول به فقرا صدقه میدادند یا بخشی از جواهرات خود را به امامزاده

وقف میکردند یا حیوانی را به کفارۀ آن ،قربانی و میان نیازمندان تقسیم میکردند؛ گاه نیز
قرص نانی بهعنوان کفاره روی سَر نصف و یا با پایِ برهنه مسـافت منـزل تـا امـامزادهای را
طی میکردند .نذر کردن قسمتی از اندام ،خود صورت تعدیلیافتۀ قربانی انسـانی اسـت کـه

در مراحل بعد ،رفتهرفته صورت غیرخونی یافته و با دادن کفاره و نصـف کـردنِ قـرص نـان
روی سَر ،تلطیف میشود .در مورد سیر تعدیل قربانی در فرهنگِعامه میتوان گفـت :ابتـدا

1. Delos
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جای خود را به قربانیهای غیرخونی میدهد و در قالب دعا و نیایش(قربـانیهـای معنـوی)
یا اهداء صدقه و پول نمـود مـییابـد؛ ازجملـه نـذر گیسـووان کـه بعـدها بـا جـایگزینی پـول،

جواهرات و استغفار و غیره تعدیل مییابد .در جامعۀ سنّتی نیز رفتهرفته با گسـترش آگـاهی

و بیاهمیت شدن خرافات و اهمیـت حیوانـاتی چـون گـاو و گوسـفند در زنـدگی و فعالیـت
کشاورزی ،قربانیهای خونی کاهش مییابد و جز در موارد مهمی همچون عـزا و عروسـی،
اغلب قربانیهای غیرخونی پیشکش میشود.

بحث و نتیجهگیری

کاربردهای زبانی برآمده از آداب قربانی در زبـان امـروزی ،جلـوهای تـام دارنـد .از سیاسـت

گرفته تا امور اجتماعی ،دین و فرهنگ عامه از تعابیری استفاده میکنیم کـه برآمـده از آداب
قربانی است .نتایج پژوهش که در هشت ماه انجام شد ،نشان مـیدهـد ،قربـانی در فرهنـگ
عامۀ شهرستانِ ایوان ،اغلب با هدف بالگردانی و دفـع نحوسـت انجـام مـیشـود و بـا بـاور
معتقدان به این آئین گره خورده است بهگونهای که قربانی را مهمترین گام برای نزدیک شدن
به نیروهای برتـر و جلـب رضـایت آنـان قلمـداد مـیکننـد؛ ایـن بـاور بـهویـژه در میـان گـروه

بزرگسال از اهمیت خاصی برخوردار است؛ دلیل این امر ،انس و پایبندی آنان بـه باورهـای
دینی و سنّتهای گذشتگانشان اسـت؛ تـرس و اجتنـاب از سرنوشـت شـوم و پیشـامدهای
ناگوار نیز از دالیل عمدۀ انواع قربانی در جامعه موردمطالعـه محسـوب مـیشـود ،گـویی بـا

تقدیم این پیشکشها ترحم خداوند و نیروهای برترِ مسلّط بر زندگی خویش را برمیانگیزند

تا سالمتی و بقای آنها تضمین شود .درواقع تقدیم ایـن نـوع پیشـکشهـا باعـث آرامـش و
امنیت خاطر قربانی کنندگان میشود.

با توجه به بررسیهای انجامشده ،آئین قربـانی در شهرسـتان ایـوان را بـهترتیـب اهمیـت

میتوان در پـنج بخـش :زایمـان و تولـد ،کشـاورزی و زراعـت ،برکـت و فراوانـی ،تـدفین و
ازدواج و حیوانات بررسی و تحلیل کرد .نکتۀ مهم اینکه :به علت عدم توانایی مالی اغلـب
خانوادهها ،در جامعۀ سنّتی ،بیشتر قربانیها بهصورت غیرخـونی انجـام مـیشـود؛ مگـر در
جشنها و واقعههای مهمـی همچـون تولـد ،ازدواج ،عـزا ،بیمـاریهـای دشـوار و سـفرهای
زیارتی که قربانیهای خونی رایج است؛ زیرا معتقدند در چنـین مـواردی تـا خـونی نریختـه

نشود آن مصیبت و بال دفع نخواهد شد .در مــورد سیــرِ تعــدیل قــربانی در فرهنگــ عامــه

میتوان گفت :ابتدا قربانی بیشتر بهصـورت خـونی رایـج بـوده و بـا صـنعتی شـدن جامعـه،
قربــانیهــای حیــوانی ،جــای خــود را بــه قربــانیهــای غیرخــونی مــیدهــد و در قالــب دعــا و
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قربانی بیشتر بهصورت خونی رایج بوده و بـا صـنعتی شـدن جامعـه ،قربـانیهـای حیـوانی،
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نیایش(قربانیهای معنوی) یا اهداء صدقه و پول نمـود مـییابـد؛ ازجملـه نـذرِ گیسـووان کـه
بعدها با جایگزینی پول ،جواهرات و استغفار و غیره تعدیل مییابد .به نظر میرسد از دیگر
عوامل کاستی گـرفتن قربـانیهـای خـونی ،نسـبت بـه غیرخـونی در فرهنـگ عامـه ،گسـترش

آ گاهی و کماهمیت شدن عقاید خرافی و اهمیت حیواناتی چون گاو و گوسفند در زندگی و
فعالیت کشاورزی باشد.

در مورد انطباق قربانیهای رایج در فرهنگ عامه با نظریـههـای ذکـر شـده بایـد گفـت:
نظریۀ فریزر اغلب موارد با قربانیهای خونی سازگار است و مواردی چون :قربانی گوسـفند
برای نجات مادر از دست دیـوان ،قربانی مرغ و خروس در پاییز بـرای بالگردانـی از نـوزاد،
قربانی گوسفنـد بهمنظور بالگـردانی از زوجیـن و دفع نحوست در مراسـم ازدواج و قــربانی

گوسفنـد و مرغ هنگام خرید خانه یا ماشین؛ عالوه بر این در برخی موارد نظــریۀ دفــع شـر
فریزر با قـربانـیهای غیرخونی چون :نذر و پیشـکش آش بـه نیــابت شـاه مـاران و خــزندان

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

نظریۀ رضایت ایزدان مری بویس نیز همچون نظریۀ فریزر اغلـب بـا قربـانیهـای خـونی
هماهنگی دارد و مواردی چون :سوزاندن هفت شاخه هیزم برای نوزاد کـه اسـاس آن نـوعی
تقــدس آتــش و روشــن گذاشــتن فــروغ خــدای آتــش اســت ،مربــوط مــیشــود .کُشــتن

خزندگان(مار ،عقرب ،وزغ و غیره) برای رضایت خدایان و حفظ کمـال کیهـانی در جهـت
تضعیف نیروهای اهریمنی نیز از دیگر مواردی است که با این نظریه سازگار است؛ در آئـین

زردشت و باورهای پیش از اسالم این جانوران در زمرۀ موجودات آسـیبرسان(خرفسـتر)و

حامی اهریمن قلمداد میشـدند؛ قربـانی گوسـفند و مـرغ در مـدخل رود ،هنگـام آبیـاری یـا

برداشت محصول که هدف اصلی رضایت خدایان بهمنظور باروری و دفع آفات از محصول

است .عالوه بر این نظریۀ بویس در برخی موارد نیز در تحلیل قربانیهای غیرخونی کـاربرد
دارد ازجمله :پیشکش مقـداری از محصـول(گندم ،میـوه و )...بـه تهدیدسـتان بـرای جلـب
رضایت خداوند و باروری محصول؛ همچنین دعا(قربانی معنوی) برای بارش باران هنگـام

خشکسالی نیز نوعی جلب رضایت و ترحم خداوند محسوب میشود و با این نظـریه قــابل

بررسی است .باید گفت برخی از مصـادیق قربانی مرزی شناور دارند و با دو یا چنـد نظـریه

قابل تحلیـل هستند ازجملۀ همیـن قـربانی خـونی و غیـرخــونی هنــگام برداشـت محصــول

بهمنظور جلب رضایت خدایان که در باور معتقدان ،بالگردانی از محصول را به دنبـال دارد

و با نظریههای فریزر و بویس انطباق دارد.
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قربانیهای غیرخونی هماهنگی دارد و مواردی چون :زیارت مزار درگذشتگان قبـل از سـال
نو و در ایام هفته ،روشن کردن شمع و مواد خوشبو بر مزار آنهـا ،تقـدیم انـواع خـوراکی و
مرمت قبور درگذشتگان و پیشکش انواع خیرات بهمنظور نثار فاتحه و شادی روح آنهـا کـه
در تمامی این موارد دفع خشم و جلـب رضـایت ارواح مـوردنظر اسـت و ایـن امـر ناشـی از

باوری کهن مبنی بر تأثیر مردگان در زندگی بازماندگان است .همچنین گذاشتن نان و نمـک
روی سیاهچادر هنگام گمشدن حیوان نیز ممکن است ،نوعی نمکگیر کردن نیروهـای برتـر
برای آسیب نرساندن به حیوان باشد و با این نظریه ،سازگاری دارد.

نظریۀ تعدیل قربانی از خونی به غیرخونی از ماکس وبر نیـز ،تغییـر قربـانی از انسـان بـه

بخشی از اندام وی یا حیوان و سـپس پـول ،جـواهرات ،خـوراکی و غیـره را در برمـیگیـرد؛
ازجمله :ختنه ،گیس بریدن ،کوتاه کردن موی کودک و هـموزن آن طـال بخشـیدن ـ چنانچـه

اشاره شد ـ مواردی است که بهجای قربانی انسان با تقدیم بخشی از انـدام وی یـا بخشـیدن

چیزی بهجای آن تعدیل یافته است .با توجه به این موارد میتـوان گفـت :انـواع قربـانیهـای
حیوانی و غیرخونی چون :پول ،جواهرات خوراکی و استغفار و غیره صـورت تعـدیل یافتـۀ
قربانیهای نخستین است.
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