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Extended Abstract
The sacrifice is a form of ritual sacrifice and one of the forms of worship that
have deviated from their fundamental purposes at times until individuals have
sacrificed themselves. The three civilizations of India, Iran, and Mesopotamia
have long had many cultural ties and have been influenced by each other; one
of these is human sacrifice. This paper tries to study the human sacrifice in
these three cultures in a descriptive-analytical way and according to the
theories of the ritual of sacrifice. And to answer the questions of when human
sacrifice was performed in the mentioned civilizations and if so, in what ways
has this effect been shown? The findings show that human sacrifice was often
performed in special religious ceremonies and on sensitive occasions in order
to reproduce nature and restore it. In Mesopotamia and India, due to the
vastness and cultural differences of the region, human sacrifice was more
common. The three civilizations mentioned in the rituals of passing through
fire have influenced the privileges of alternative sacrifices and the exile of
mythical characters (to the underworld). In the analyzes performed in the
fertility sections, Fraser and Taylor's theories; the sacrifice for the idol, Taylor
and Boyce's theories; Burning and symbolic sacrifices, freezer theories, and
Taylor are more commonly used.
Keywords: Religion, Human sacrifice, India, Iran, Mesopotamia.
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1. Introduction
One of the oldest and most widespread rituals, which had a special qualitative
value for human beings and with its implementation, human beings tried to
connect with natural forces, is the ritual of sacrifice. The purpose of sacrifice is
to control religion over the world, and by performing this ritual, one tries to
make a special impact on the world (Mogk, 1909: p. 6). The word "qurban" in
Arabic is derived from "qarb" meaning closeness and indicates that in all the
sacrifices, seeking nearness to God or the gods or supernatural powers has been
considered (AghaeeMeybodi, 1390: 118). Early man was unable to
comprehend the greatness of the Creator and to understand nature, and was
constantly frightened by imaginary gods, supernatural forces, death, disease,
and the damage of natural disasters such as lightning, earthquakes, floods, and
so on. There are ways to force these forces to work in their favor, but later it
became known that those natural forces are so strong that it is impossible to
capture them; rather, they must be forced to offer, and to obtain the mercy of
these forces. He appealed to the blood of the victims. One of the types of these
victims is the human sacrifice that was made among different ethnic groups in
critical situations such as repelling natural disasters, drought, famine, etc., in
order to tame the great superhuman force and make them want to fulfill their
needs
2. Research methodology
This research has been done by descriptive-analytical method and the
theoretical foundations of the research have been collected based on the
resources related to the ritual of sacrifice in India, Iran and Mesopotamia and
the examples found based on theories of sacrifice have been studied and
analyze. This study is performed in two sections: blood sacrifice (for blood
transfusion) and non-blood (non-bleeding method). In the section on blood
sacrifice, items such as: sacrifice for fertility, sacrifice for Idols, sacrifices for
trees and sacrifices for the purpose of turning away from the king and in the
section of non-blood sacrifices: such as: drowning victims, self-immolation or
burning of children and symbolic sacrifices (exile of Zahak, Nargal and
Jamshid to the basement and The Passage of Fire) and a discussion of
historians' analysis of human sacrifice in Iran
3. Discussion
Since the objective and tangible reflection of myths is related to rituals, and the
transfer of many myths from one culture to another through these rituals, to get
acquainted with the mythical origin of the customs of each nation, it is
necessary to study and recognize this part of culture. The three cultures of
India, Iran, and Mesopotamia have long been associated with each other due to
coexistence and cultural commonalities (especially Iran and India) and have
therefore influenced each other; one of these ritual influences has been the idea
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of human sacrifice, which can be seen in these three cultures in different ways.
This article tries to examine this idea in India, Iran and Mesopotamia and show
their influence on each other. It is worth noting that due to the importance of
the ritual of sacrifice and its role in human material and spiritual life, in
addition to mythological and epic texts, many writers and researchers in the
fields of psychology and sociology in their works to this idea. In this regard,
the authors try to refer to the sacrifice theories (the divine king of the freezer,
the theory of preserving the power of nature and the pleasure of the gods from
the author, the sacrifice theory). The title of a kind of offering to the gods from
Taylor and the theory of victim adjustment from Max Weber, formulated a
suitable theoretical basis for this discussion and its examples from Check this
theory. In this article, the authors seek to answer the following questions: In
which of the three cultures has human sacrifice been most prevalent? Has
human sacrifice been common in Iran? In what cases have these civilizations
been influenced by each other? Which theories are most useful in analyzing
victim cases?
4. Conclusion
Sacrifice has long been considered one of the ways to communicate with the
gods and the superior forces, and primitive man used it to conquer nature; this
religion, after the deviations in religion, underwent a change and until it went
so far that some tribes fell victim to humans. According to studies conducted in
India, Mesopotamia and Iran, due to the cultural differences between
Mesopotamia and India, human casualties in these cultures were more
common. Regarding human casualties in Iran, it should be noted that although
it should not be forgotten that most cultures may have experienced such a
formality in their early life, this type of victimization exists in other cultures. It
is not common in Iran, and if, according to Herodotus, there is a sign of it,
given that other historians have not provided any other evidence, it is not very
valid; the word "hearing" is also used. It is not correct to prove this claim. In
addition, the issue of the prevalence of a religion makes it possible to attribute
it to a nation, although in the civilizations of India and Mesopotamia, the
various methods of human sacrifice were very common in Iran, which is the
ring. It is the intermediary of two civilizations; there is no clear example of this
type of sacrifice, and this shows the rich and dynamic Iranian culture.
Concerning the adjustment of the victim, it is common belief that with the
advancement of human civilization and culture, the human victim takes on a
more formal form, and human victims are replaced by animal Sacrifices, and
the further we go, the more advanced we become. Animal Sacrifices give way
to non-bloody Sacrifices, but it seems, as it does today, that there are different
types of blood Sacrifice, such as cows, sheep, and non-bloody Sacrifices, such
as money. Gold, votive offerings, or spiritual offerings such as prayer, fasting,
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service to holy places are performed in parallel and according to different
circumstances. In the past, the types of these offerings were considered
important. The issue and the crisis were presented, although the spread of
awareness and the efforts of social reformers have been very effective in
moderating this. The civilizations mentioned in the stories of the passage of fire
(Siavash and Sita), the privileges of alternative Sacrifice (Zugans, Mirenorozi,
and the human freedom of human sacrifice for a short time in India) and the
exile of mythical characters seem to have been considered. (Yameh, Zahak and
Nargal) have been influenced by each other underground, the most important
reasons for which are the proximity and cultural commonalities of these
nations. In analyzes performed in blood sacrifices: in the fertility sections
(Fraser's and Taylor's theories), the sacrifice for the idol (Taylor's and Boyce's
theories), the disorientation of the king (Theory of the Divine King Fraser) and
modification. Sacrifice (Weber's Theory); In Non-Blood Sacrifices: Used in
Drowning (Taylor and Boyce Theories), Self-immolation and Burning (Freezer
and Taylor Theories) and Symbolic Sacrifice (Theory of the Divine King
Fraser) it has more
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تحلیل آیین قربانی انسان در هند ،ایران و بینالنهرین
براساس نظریههای قربانی
ایوب

امیدی 1

مریم

مشرّف2

ابوالقاسم

اسماعیلپور 3

چکیده
قربانی ،نوعی پیشکش آیینی و یکی از جلوههای پرستش است که در ادواری ،از مقاصددد بنیددادی
خود منحرف شد؛ تاجاییکه انسانها ،همنوعان خود را قربانی میکردند .سه تمدددن هنددد ،ایددران و
بی النهری  ،از دیرباز مناسبات فرهنگی فراوانی داشته و از یکدیگر تأثیراتی پذیرفتهاند که یکی از
ای موارد ،قربانی انسان است .ای پژوهش میکوشد به روش توصددی ی-تحلیلددی و بددا توجدده بدده
نظریههای آیی قربانی ،به بررسی قربانی انسان در ای سه فرهنگ بپردازد و به ای پرسشها پاسخ
دهد که در تمدنهای یادشده ،قربانی انسان در چه مواقعی انجام میشد و در صورت تأثیرپذیری،
ای تأثیرپذیریها به چه شیوههایی نمودار شدهاسددت .یافتددههای پددژوهش نشددان میدهددد قربددانی
انسان ،اغلب در مراسددم خدداه مددذهبی و در مواقد

سددا

بددهمنظور اصددلخیزی طبیعددت و

بالگردانی انجام میگرفت .سه تمدن یادشده در آیی هددای گددذر از آتددش و امتیددازات قربانیهددای
جایگزی  ،ازجمله :زوگانس ،میرنوروزی و آزادی انسان قربانی ،برای مدت کوتدداهی از یددکدیگر
تأثیر پذیرفتهاند .در تحلیلهای انجامشده نیز در بخشهای اصلخیزی ،نظریههای فریزر و تایلور؛
در بخش قربانی برای بُت ،نظریههای تایلور و بویس؛ در بخش بالگردانی از شدداه ،نظریددد پادشدداه
الوهی فریزر در بخش غرقکردن ،نظریههای تایلور و بویس کاربرد بیشتری دارد.
واژههای کلیدی :آیی  ،قربانی انسان ،هند ،بی النهری  ،ایران.
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دورۀ  /14شمارۀ 42

 -1مقدمه
یکی از آیی های که و بسیار گستردهای که ارزش کی ددی خاصددی بددرای انسددان داشتهاسددت و بددا
اجرای آن ،میکوشید با نیروهای طبیعی پیوند برقرار کند ،آیی قربانی است .هدف از قربانیکردن،
کنترلی آیینی بر جهان است و انسان با اجرای ای آیی  ،میکوشید تأثیری ویژه بددر جهددان بگددذارد
( .)Mogk, 1909: p. 6انسان اولیه از درک عظمت خالق و فهددم طبیعددت عدداجز بددود و پیوسددته از
خدایان خیالی ،نیروهای مافوقالطبیعی ،مرگ ،بیماری و آسیب وادث طبیعی چون رعددد و بددرق،
زلزله ،سیل و ...و شت داشت و تالش میکرد که از راههایی ،ای نیروها را به ن

خود مجبور به

کار کند؛ ولی بعدها آگاهی یافت که آن نیروهای طبیعی به اندازهای قوی هستند که تسددخیر آنهددا
غیرممک است ،بلکه برای بهدستآوردن تددر م اید نیروهددا بایددد بدده زاری ،پیشددکش و تقدددیم
قربانیهای خونی توسل جست .یکی از انواع ای قربانیها ،قربانی انسددانی اسددت کدده میددان اقددوام
مختلف در مواق

ساسی چون دف بالیای طبیعی ،خشکسالی ،قحطی و ...انجام میشد تا نیددروی

عظیم مافوق بشری را رام و برای انجام نیازهای خود مایل سازند.
 -1-1بیان مسئله (بحث و بررسی)
ازآنجاکه انعکا

عینی و ملمو

اساطیر در ارتباط با آیی هاست و انتقال بسیاری از اسطورهها از

فرهنگی به فرهنگ دیگر از مجرای همی آیی ها انجام میپذیرد ،برای آشنایی بددا منشددأ اسدداطیری
آداب و رسوم هر ملّتی ،بایستی به بررسی و شناخت ای بخش از فرهنگ پرداخددت .سدده فرهنددگ
هند ،ایران و بی النهری بهعلت همجواری و اشتراکات فرهنگی (بهویژه ایران و هند) از دیرباز بددا
هم مرتبط بودهاند و بههمی دلیل تأثیر و تأثرهایی بر هم داشددتهاند .یکددی از اید تددأثیرات آیینددی،
اندیشد قربانی انسان بودهاست که در ای سه فرهنگ بهصورتهای مختلددف دیددده میشددود .اید
مقاله میکوشد به بررسی ای اندیشه در هند ،ایران و بی النهری بپردازد و تأثیرپددذیری آنهددا را از
یکدیگر نشان دهد .شایان ذکر است با توجه به اهمیت آیی قربانی و نقش آن در زندگی مادی و
معنوی بشر ،عالوهبر متون اسددطورهای و ماسددی ،بسددیاری از نویسددندگان و محققددان رشددتههای
روانشناسی و جامعهشناسی نیز در آثار خود به ای اندیشه و ارائددد نظریددات گوندداگون دربددارۀ آن
پرداختهاند .با توجه به ای امر ،نویسندگان میکوشند با مراجعه به نظریههای قربانی (پادشاه الوهی
از فریزر ،نظرید

ظ توان طبیعت و خشنودی خدددایان از مریبددویس و نظریددد قربددانی بددهعنوان

نوعی پیشکش به خدایان از تایلور) ،مبانی نظری مناسبی برای ای بحث تدوی کددرده و مدددادیق
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ای نظریهها بررسی کنند .نویسندگان در اید مقالدده بدده دنبددال پاسددخدادن بدده اید

پرسشها هستند :قربانی انسان در کدامیک از سه فرهنددگ ،بیشتددر روا داشتهاسددتت تمدددنهای
یادشده در چه مواردی از هم تأثیر پذیرفتهاندت آیا قربانی انسانی در ایران مرسوم بودهاستت کدددام
نظریهها در تحلیل مدادیق قربانی کاربرد بیشتری داردت
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هدف پژوهش اضر ،مقایسه و بررسی آیی قربانی انسان در سه فرهنگ هند ،ایران و بی النهری
بهمنظور تبیی چگونگی و شیوههای تأثیرپذیری ای سه تمدن در زمیند قربانیهای انسددانی اسددت.
در مورد ضرورت پژوهش اضر نیز باید گ ت ،با توجه به مطرحشدن نظریههای جدید در زمینددد
آیی قربانی و علمیبودن ای نظریهها ،مقایسه و تحلیل آداب و رسوم کهد براسددا

روشهددای

علمی نوی  ،زوایای جدیدی را به روی محققان میگشاید و مطالعات متون که با دقت و روشی
منسجم انجام میشود .با توجه به ای امر ،نویسندگان میکوشند آیی قربانی انسان را در اید سدده
تمدن براسا

نظریههای آیی قربانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهندد تددا مقدمددهای بددرای ورود

سایر پژوهشگران در ای زمینهها فراهم کنند.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
ای پژوهش به روش توصی ی-تحلیلی انجام شده و مبانی نظری تحقیق با تکیه بر مناب مرتبط بددا
آیی قربانی در هند ،ایددران و بی النهددری جمد آوری شدهاسددت و مدددادیق یافتشددده براسددا
نظریههای قربانی ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهانددد .اید پددژوهش در دو بخددش قربانیهددای
خونی (بهروش خونریخت ) و غیرخونی (بهروش غیرخونریخت ) انجددام میشددود کدده در بخددش
قربانیهای خونی به مواردی چون :قربانی برای اصلخیزی ،بُت ،درخت و بالگردانی از شاه و در
بخش قربانیهای غیرخونی به مواردی چون :غرقکردن قربانیها ،خودسوزی یا سوزاندن فرزندان
و گذر از آتش پرداخته شدهاست.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
برای نمونه میتوان به پژوهشهایی اشاره کرد کدده آیددی قربددانی را مددورد بررسددی قددرار دادهانددد؛
ازجمله :محمود آقاخانیبیژنی ( )1396در مقالد «بالگردانی در قوم بختیاری» بهطور جزئی و بدون
دستهبندی ،به بررسی قربانیهای یوانی چون گاو ،گوس ند و بز بهمنظور دف بال در قوم بختیاری
پرداختهاست و قربانی یوانات برای درختان و مالیدن خون آنهددا بددر صددورت را دارای نمددودی
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اساطیری میداند .محمود س آبادی و فاطمدده ادیبددان ( )1395نیددز در مقالددد «توصددیف م ددمون
قربانی در اشعار بیدل» به بازتاب قربانی در اشعار بیدل پرداختهاند و معتقدنددد کدده هرچنددد بیدددل
بهعنوان شاعری عارف شناخته نمیشود ،اما وی در برخی از اشعارش با است اده از واژۀ قربددانی و
اصطالح قربانیشدن در زمیند پیشبُرد اهداف عرفانی و انتقال خلوه و یکرنگی به مخاطب بهره
بردهاست .نجمه آزادی دهعباسی ( )1394در مقالد «رمزگشایی آیی قربانی در اسطوره و عرفان» به
بررسی جایگاه قربانی در عرفان اسالمی میپددردازد و آیددی قربددانی را در سدده سددط اسددطورهای،
عرفانی و فرهنگی بهصورت نمادی بررسی میکند و در زمیند قربانی انسان ،به اختدار به داسددتان
ذب اسماعیل و نظرات قرآن دربارۀ آیی قربددانی اشدداره میکنددد .فزوندده دوانددی ( )1394در مقالددد
«بازتاب نمادی قربانی میترایی در ه تپیکر» ،تأثیرپذیری ه تپیکر نظددامی را از قربددانی گدداو در
آیی میترایی بررسی کرده و معتقد است همی اسطورۀ گاوکُشی و تأثیر آن در آفرینش موجددودات
در آیی مهری ،بر اغلب فرهنگها تأثیر گذاشتهاست و با زبان قده به شماری از آیی های مددرتبط
با قربانی ازجمله باززایی ،آفرینش ،بارانخواهی و ...اشاراتی کردهاست.
در مقاالت یادشده فقط به ذکر مثالهایی از قربانی (اغلب یوانی) در ادبیات فارسی پرداختدده
شده و تاکنون مقالهای بهطور ویژه در مورد بررسددی قربددانی انسددان در هنددد ،ایددران و بی النهددری
براسا

نظریههای آیی قربانی انجام نشدهاست که همی امر ،اهمیددت پددژوهش اضددر را نشددان

میدهد.
 -2نظریههای قربانی
 -1-2نظریۀ پادشاه الوهی (ایزد شهیدشونده)
فریزر دربارۀ قربانی پادشاه الوهی میگوید « :یات یا روح شاه ،چنددان بددا اقبددال و سددعادت همددد
سرزمی همسو و همراه است که اگر او بیمار یا ضعیف شود ،چارپایان نیز از پددا میافتنددد و زاد و
ولد نمیکنند ،محدول را آفت میزند و مردمان دسددتخوش مددرگ و بیمدداری میشددوند؛ ازاید رو
بهنظر آنهددا تنهددا راه مدددونماندن از اید بالهددا ،قربددانی شدداه بددرای دفد اید مدددائب اسددت»
(فریزر .)299 :1387،مهرداد بهار از ای الگوی قربانی ،با عنددوان ایددزد شهیدشددونده یدداد میکنددد و
میگوید« :باور اساسی در ای آیی (شهادت ایزد) ای بود که چنددی مرگددی ،هرچنددد اندددوهبار و
سوگآور ،میتوانست سبب گشایش ،گستردگی و نیروگرفت بیشاز پیش آن امری در آینده شددود
که خدا یا قهرمان میرنده (ایزد شهیدشونده) افظ و امی آن بددوده و بدده سددبب آن جددان باختدده
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است» (بهار .)429 :1386 ،ای نظریه بر ای عقیده استوار است کدده سددعادت و بهددروزی در امددور
طبیعی و اجتماعی ،بستگی به یات پادشاه دارد و هنگامی که قدرتش رو به زوال مددیرود ،بددرای
ظ توازن طبیعت بایستی قربانی شود.
 -1-1-2نظریۀ بالگردانی و دفع شر
فریزر مقدود قربانی را بالگردانی میداند و میگوید« :در گذشته جنبههای گوناگونی برای انتقددال
شر وجود داشتهاست و انسانها همیشه در تالش بودند تا با انجام برخی کارها مانند :قربانیکردن،
خونریخت  ،دعانویسی و بست آن بر بازو ،دعا ،نیایش و امثال ای هددا ،شددر و بددال را دفد کننددد»
(فریزر .)593-597 :1387،به عقیدۀ وی« :غالباً انتقال شر به اشیای مددادی گددامی اسددت بدده سددوی
انداخت آن به دوش انسان زندۀ دیگر .به ای عمل ردکددردن شددر میگوینددد؛ بددهعنوانمثال ،انسددان
عدر اساطیر گاه بیماری خود را در سنگی پنهان میکرد تددا هددر کددس بدده آن دسددت بزنددد ،دچددار
بیماری شود» (همان .)596 :درواق م هوم قربانی بالگردان در تدور معتقدانش ای اسددت کدده بددا
مرگ یوان و پیشکش مادیات ،یات و آسایش قربانیکننده ت می میشددود و از بددال و آسددیب
رهایی مییابد.
 -2-1-2بویس و نظریۀ کمال کیهانی
مریبویس نیز نظرید جلب رضایت و نیرومندی ایزدان را مطرح میکند کدده بدده نظریددد بالگردانددی
بسیار نزدیک است« :هندو-ایرانیان باستان ،جهددان اطددراف خددود را آکنددده از خدددایان و نیروهددای
آسمانی میدانستند؛ ازای رو تمام همت خود را صرف دلجویی و ستایش ای خدددایان میکردنددد.
قربانیهای آنان عموماً به دو منظور صورت میگرفت :نخست جلب رضددایت و عنایددت ایددزدان و
دیگر نیرومندکردن هرچهبیشتر ایزدان برای آنکه بتوانند امور عالم را به شکل بهتری نظم بخشددند؛
ازای روست که ای عمل ،نوعی قرارداد و پیمان محسوب میشود» (بویس .)147:1374 ،وی یکی
از اهداف انجام قربانی را

ظ کمال کیهانی میداند .زردشتیان معتقد بودند که اهورامزدا و ایزدان

بهصورت دستهجمعی در مراسم قربانی شرکت میکنند و سددبب میشددوند جریددان مددداوم نیددروی
آسمانی ،افظ یات انسانی باشد (مقدود وی از قربانی ،قربانیهای گیاهی و یوانی است).
 -3-1-2تایلور و نظریۀ همانندی آداب قربانی و آداب سلطنت
تایلور نیز از قربانی با عنوان پیشکشی برای مساعدت نیروهای برتر یدداد میکنددد .او اید آیددی را
دقیقاً مشابه اهدا یا پیشکشی که ممک بود به یک پادشاه بهخاطر ا ترام انجام شود و عنایتی را به
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دنبال داشتهباشد ،درنظر میگیرد ) .)Youngert, 1998: p. 36تایلور قربانی را کشش طبیعددی درون
انسان تعریف میکند که تعهدی است بی او و آنچه در ذهنش مقد

درنظر میگیددرد؛ ازاید رو،

وی قربانی را پیشکشی به موجودات برتر به جهت تأمی عنایت و مساعدت بیشتر آنهددا میدانددد
).(James, 1998: p1
 -2-2قربانی انسانی در فرهنگهای کهن
در بحث قربانی انسانی ،ای نوع قربانی در دو بخش قربانی به روش خونریخت ؛ ازجمله :قربددانی
برای اصلخیزی ،درخددت ،بددت و بددهمنظور بالگردانددی از شدداه و بدده روش غیرخدونی؛ ازجملدده:
غرقکردن ،خودسوزی و گذر از آتش ،بررسی و تحلیل میشود .شایان ذکر است ذیل هددر مددورد،
انواع قربانی به ت کیک هر فرهنگ (هند ،ایران و بی النهری ) دستهبندی شدهاند.
 -1-2-2قربانیهای خونی
 -1-1-2-2قربانی انسان بهمنظور حاصلخیزی محصول در هند
در یکی از کتابهای مقد

هندو (کالیکاپورانا) ،دربارۀ اهمیت قربانی انسانی چنی میخوانیم« :با

یک قربانی انسان ،زن -خدا تا هزار سال خشنود میماند و با قربانی سه مرد تددا صددد هددزار سددال.
شیوا بهعنوان همسر ای زن -خدا با یک پیشکش گوشت انسان تا سدده هددزار سددال آرام میشددود»
(کمبل .)18 :1389 ،در هندوستان قربانیهای انسانی به درگاه خدایانی چون کددالی ( )Kaliتقدددیم
میشدهاست .برهمنان برای

ظ جان خود و نجیبزادگان ،وانمود میکردند کدده کددالی ،تنهددا بدده

افراد طبقد پست نظر دارد و از آنان خون میطلبد (دورانت .)473 :2/1378 ،پراپینددو ( )Prapinoاز
دیگر خدایانی است که به او قربانی انسانی تقدیم میشد .ای خدا در مواق خشکسالی ،زیبدداتری
دختران و زنان قبیلد خود را میطلبید .قربانی تا مدتی زیرنظر ندیمههای مخدددوه معبددد تعلددیم
مییافت و پس از خوراندن مواد مخدر ،گیسوانش را به دور ستونی پیچیده و با ضربتی ،گددردن او
را جدا میکردند و قلبش را از سینه درمیآوردند و به طرف الهد باران پرتاب میکردند تا با بارش
باران زمی را سیراب کند (مدط وی.)50 :1369 ،
با توجه به ای گ تهها ،میتوان چنی استنباط کرد که قربانی انسان ،ریشدده در باورهددای کهد
هند دارد .بهعقیدۀ آنان برای زن-خدایی چون کالی ،قربانی مردان (آن هددم بهصددورت گروهددی) و
برای خدای مذکری چون پراپینو ،قربانی زنان بیشتر خوشایند است و بهنظر میرسد که معتقدددان،
خدایان را در برخی ص ات ،چون خویشت میدانستند و با رعایت جنسیت قربانی بددرای خدددایان
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مذکر و مؤنث سعی داشتهاند با ارضای تمایالت جنسی خدددایان ،رضایتشددان را جلددب کننددد تددا
آنها نیز درمقابل ،اصلخیزی محدول را تأمی کنند .ای نکته که کددالی از مددادر-خدددایان آیددی
هندوست و با توجه به اینکه مادر-خدایان از روزگار که  ،نماد زایش و فراوانی بودهاند ،هر نددوع
قربانی انسانی برای آنها صورتی تعدیلیافته از قربانی پادشاه الوهی اسددت؛ زیددرا اید اندیشدده از
قربانی شاه برای باروری نشأت گرفته و با قربانیهای جانشی تعدیل یافتهاست.
کمبل میگوید :در ماالبار هند ،پادشاه روی سکویی میایستاد و ت خویش را تکهتکه میبُرید
و آن تکهها را برای مردمی که گرداگرد وی بودند ،پرتاب میکرد و ای کار را تا لحظددهای کدده در
آستاند بیهوشی بود ،ادامه میداد و درنهایت گلددوی خددویش را میبُریددد (کمبددل .)172 :1389 ،او
همچنی نقل میکند« :در سال 1830م .یکی از شاهان جزء باستار ( ،)Bastarبددرای بهدسددتآوردن
لطف کالی ،بیسددتوپنج مددرد را در یددک نوبددت در مددذب وی در دانتددش واری ()Danteshvari
پیشکش کرد و در قرن شانزدهم یکی از شاهان کوچ بیهار ،صدوپنجاه ن ر را در همان محل قربانی
کرد» (همان .)17 :خودکشی یا ایثار ن س شاه ،همان قربانی پادشاه الوهی است کدده بدده شددیوههای
گوناگونی در فرهنگهای مختلف انجام میشد و اغلب با هدف باروری طبیعت و محدول انجددام
میگرفت .عالوهبر ای  ،قربانی گروهی افراد توسط شدداهان باسددتار و بیهددار در قددرون شددانزدهم و
نوزدهم نشانگر تغییر روند قربانی شاه و جایگزینی دیگران بهجای اوست و همددانطور کدده اشدداره
شد ،شاه در گذشته خود را بر سکویی قربانی میکرد .نکتد دیگددر کدده پیشتددر بدده آن اشدداره شددد،
قربانی مردان برای زن-خدایان است که رابطد مستقیمی با ا یای نباتات و کشاورزی دارد.
نکتد قابلتوجه ای است که در همه جای سرزمی هند ،مددردم بددرای اصددلخیزی محدددول،
قربانی پیشکش میکردند؛ ای قربانیها با الههها و زن-خدای کددالی ارتبدداط مسددتقیمی دارنددد .در
موارد باال ،قربانیها برای تددأمی زندددگی انسددانها و

ددظ بشددریت (کدده بدده نددوعی بدده بدداروری

محدوالت وابسته است) پیشکش شدهاند و با نظرید

ظ کمال کیهانی بویس مطابقددت بیشددتری

دارند .باید گ ت که در تحلیل موارد قربانی ،گاه چند نظریه با یک مدداق سددازگار اسددت؛ چددون
معتقدان به قربانی ،هنگام اجرای ای آیی  ،تمامی انگیزههایی که باعددث

ددظ محدددول میشددود؛

ازجمله :فراوانی ،چشمزخم ،جلب خشنودی خدایان و ...را مدنظر دارند.
بینالنهرین
داستان هابیل و قابیل ،نخستی داستانی است که به اعتقدداد هنریهددوک ،ریشدده در قربددانی انسددانی
برای باروری محدول دارد و از ای منظر شایستد بررسی است .قرآن کریم به اید داسددتان اشدداره
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کردهاست و از کُشتهشدن هابیل با عنوان قتل یاد میکند ،نه قربانی (مائده .)31-27/با وجود اینکدده
در آید  27سورۀ مائده ،علت ای اختالف ،قبول قربانی هابیل ذکر شدهاست؛ برخی نیز علددت اید
اختالف را ازدوا با خواهر زیباتر خود میدانند (طبرسی.)314 :2/1403 ،
قمی ،دربارۀ چگونگی مرگ هابیل نیز میگویند« :گ تهاند قابیددل از ابلددیس فراگرفددت کدده سددر
هابیل را میان دو سنگ بکوبد و او را بکشد» (قمددی .)165 :1/1404 ،بددهنظر هددوک« ،انگیددزۀ اید
کُشت

سادت نیست؛ بلکه یک آیی جمعی است که هدف آن آغشت کشتزار بدده خددون قربددانی

است تا خاک بارور شود» (هوک.)169 :1369 ،
در جشنوارۀ سال نُو بابلی ،نوعی آیی کُشت و فرار دیده میشود (همان) .ای مراسم با هدددف
باروری انجام میشد و افراد پس از قربانی یوانی ،ناگزیر بودند تا زمانی که جشنواره تمددام شددود
به بیابان بگریزند؛ زیرا با اجرای ای آیی ناپاک شدهبودند .هوک با نظر به چنددی مراسددمی معتقددد
است« :بهنظر میرسد که فرار قائ در اصل نمایانگر فراری آیینی بودهاست .قربانیکننده بددا عمددل
خود ناپاک میشد و تا زمانی که تطهیر نمیشددد ،توسددط اجتمدداع طددرد میشدد؛ گندداه وی گندداهی
جمعی بود نه فردی .ای نکته دلیل برخورداری کُشنده از مایددت آیینددی را توجیدده میکنددد .اید
شخص قاتلی معمولی بهشمار نمیرفت؛ بلکه کاه و شخص مقدسی بود که برای خیددر اجتمدداع،
عملی را انجام دادهاست؛ عملی که منجر به ناپاکی تشددری اتی کُشددنده و درنتیجده طددرد موقددت او
میشد ،اما شخص او بسیار مقد

بود» (همان.)170-171 :

قربانیهایی که با باروری مرتبط هستند ،با نظریددد کُشددت پادشدداه الددوهی (فریددزر) قابلتحلیددل
هستند .بنابر گ تد هوک ،داستان قتل هابیل ،نوعی قربانی آیینی اسددت کدده بددا هدددف برکتبخشددی
انجام شدهاست؛ اما باید گ ت که بهنظر نمیرسد گ تد هوک سخ درستی باشد؛ زیرا وجود چنی
آیی هایی (فرار آیینی) مربوط به زمانی است که نهادهای اجتماعی ،مذهبی و طبقد کاهنددان شددکل
میگیرد و با گسترش اندیشه ،آیی ها و مناسک مختلف مطرح میشود؛ ندده دوران ابتدددایی یددات
بشری (که قابیل پس از قتل برادر ،تی به ای شناخت نرسیدهاست که جسددد او را دفد کنددد) و
دورانی که خلقت انسانی از خانوادۀ

رت آدم(ع) تجاوز نمیکرد و چنددی جزئیدداتی در آداب و

آیی ها وجود نداشت.
داستان قربانی اسماعیل(ع) نیز از داستانهایی است که میتوان آن را در ذیل ای نظریه (پادشدداه
الوهی) بررسی کرد .بهار معتقد است« ،قسمت عمدۀ آیی هایی که بشر اجرا میکند ،برکت اسددت.
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اگر به تاریخ دی در آسیای غربی نگاه کنیم ،دربارۀ نظام قربانی میبینیم کدده قربددانی در که تددری
شکل آن ،قربانی انسان بودهاست؛ اما شکل جدید آن ،قربانی یددوان اسددت .روایددت قربددانیکردن
اسماعیل یا قربانی گوس ند به جای او ،دورۀ تحولی را در آیی قربانی نشان میدهد و آن تحول از
بُ انسانی به بُ

یوانی است (بهار .)297 :1386 ،در ای داستان ،خداوند به ابراهیم(ع) میفرماید:

«یا ابراهیم ،اسحق (در قرآن از او با عنوان اسماعیل یاد میشود) را که یگانه پسر توست بردار و به
سرزمی موریا برو و او را برای م در کوهی که به تو نشان میدهم ،قربانی ک  .ابراهیم ،اسحق را
برداشته و به محل مذکور رفت و دستهای اسحق را بسته بر باالی هیزمی کدده فددراهم آوردهبددود،
گذاشت (در آن زمان قربانی را پس از ذب در آتش میسوزاندند) و کارد را برداشت تا پسر خددود
را ذب نماید .در همان ال فرشتهای نازل شد و به او گ ت« :یا ابددراهیم امتحددان خددود را دادی و
پسر یگانه را از م دریغ نداشتی؛ اکنون قوچی را که در عقب توست بگیر و آن را به جای فرزنددد
خود ذب نما ».ابراهیم قوچ را ذب نمود و آن را یهوهیری نامید» (رضایی.)413 :1389 ،
بر ای اسا  ،سوزاندن قربانی پس از ذبحش میتواند تقدیم آن به دو خدا باشد و معتقدان بددا
ریخت خون قربانی ،خدایان زمی را سیراب و با سوزاندن پیکر آن ،بددویش را بدده مشددام خدددایان
آسمانی میرساندند و خشنودی آنها را جلب میکردند .ای گ ته نشان میدهد که قربانی انسددانی
در کنعان و بی النهری آنچنان روا داشتهاست که خداوند عالوهبر آزمایش ابراهیم(ع) با فرسددتادن
و جایگزینی قوچ به جای اسماعیل ،درصدد برچیدن و ن ی ای آیددی غیرانسددانی بودهاسددت .اید
مورد از قربانی با توجه به دوسا تیبودن آن (آسمانی و زمینددی) بددا تمددامی نظریددهها قابلبررسددی
است .در ای داستان نخستی بار مسئلد تعدیل قربانی از انسان به یوان مطرح میشود.
 -2-1-2-2قربانی برای درخت
فریزر دربارۀ قربانی برای درخت در هند میگوید« :در کوههای کانگرا ( )Cangraدر پنجدداب ،هددر
ساله دختری برای درخت قدیمی سدر ( )cedarقربانی میشددد .خانوادههددای روسددتایی بدده نوبددت
قربانی را به درخت تقدیم میکردند» (فریزر.)130 :1387 ،
در گرشاسبنامه نیز نمونههایی از چنی قربانیهایی دیده میشود .گرشاسپ و همراهانش بدده
شهری خرّم در هند میرسند که برخی از ساکنان ،جانشان را برای درختی (که در سال دو بار ثمددر
میداد) قربانی میکردند؛ به ای گونه که سددر خددود را درون هددالل داسددی کدده بددر درخددت ندددب
شدهبود ،قرار میدادند و ناگهان شاخد درخت را رها میکردند و گردنشان قط میشد:
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درختدددی گشدد رسدددته در پدددیش تخدددت

کددده دادی بَدددر از ه تسدددان آن درخدددت

هدددر آن بدددرگ کدددز وی شددددی آشدددکار

بُددددی چهدددر آن بُدددت بَدددرو بَدددر نگدددار

ز شدددهر آنکددده بیمدددار بدددودی و سسدددت

چددو خددوردی از آن میددوه گَشددتی درسددت

بدددود

بددددود

بَدددرو چدددون مَددده ندددو یکدددی دا

کسددی کددو شدددی پددیش آن بُددت ،شددم
بددددد دا

کدددده تیددددزیش ماننددددد المددددا

فددددددا کدددددردی ازبهدددددر او خویشدددددت

در ندددددوک شددددداخی دراز

ببسددددتی زی خددددود کشددددیدی فددددراز

فکندددیش در لددق چددون خددم شسددت

بدده یددک رَه رهددا کددردی آنگدده ز دسددت

سددددرش را چددددو گددددویی برانددددداختی

چنددددی خویشددددت را فدددددا سدددداختی

همانگدداه بددودی بدده یددک زخددم سددخت

تددنش بددر زمددی و سددرش بددر درخددت
(اسدی طوسی)192 :1317 ،

بهنظر میرسد در شواهد ذکرشده ،سرسبزی و سودبخشی درخت (ش ابخشی) که بددا زندددگی
مردم و نیازهایشان در ارتباط بود؛ سبب شده آن را مقد

بشمارند و نماد باروری بدانند و ا یانداً

خدایی برای آن تدور کنند و با تقدیم قربانیهای انسانی یا خودکُشددی ،قدددد جلددب رضددایت آن
خدا را داشته باشند .در مورد قربانی ساالند دختران پنجابی برای درخددت سدددر نیددز همددی گ تدده
منطقی بهنظر میرسد .باستانی پاریزی دربارۀ درخت سدر و ارتباط آن با آناهیتا میگوید« :درخددت
سدر از نمادهای ناهید است که بیشتر با ماسد گیلگمش و ایشتار پیوند دارد و پرستشگاه آناهیتا
در همدان را با چوب درخت ساختهاند» (باستانی پاریزی« .)250 :1344 ،خدابانوی آب در اساطیر
ایرانی با نام اَردویسوَرأناهیتا است که با ای الهه ،م اهیمی چون آب ،فراوانی ،اصلخیزی ،برکت،
زناشویی ،عشق ،زایش و ...همددراه اسددت» (بددارانی و خانیسددومار .)12 :1392 ،در اینجددا ارتبدداط
درخت با ناهید (الهد باروری) و پیوند ای باور با اساطیر بی النهری  ،تا دددی تددأثیرات فرهنگددی
میان تمدنهای یادشده را به ذه متبادر میکند .دربارۀ ذبد دختددران و پیشددکش خددون آنددان بدده
درخت سدر (که باروری آن در گرو رضایت الهد باروری است) میتوان گ ت کدده ریخددت خددون
قربانی میتواند نوعی جادوی تقلیدی بهمنظور بارش باران وکسب رضایت الهد باروری باشد.
بینالنهرین
چنانکه محققان میگویند ،در گذشته قربانی انسانی برای بتها (عُزی) معمددول بودهاسددت« .عُددزی
(کامالً عزیز) در نخله ،شرق مکه پرستش میشد و به نوشتد کلبی اعتبار و ا تددرام آن نددزد مکیددان
بیشتر از بتان دیگر بود .به عُزی قربانی انسانی پیشکش میکردند» (زری کوب .)252 :1343 ،مردم
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در دومةالجندل (شمال عربستان) هرساله شخدی را با تشری ات ویددژه برمیگزیدنددد و در پیشددگاه
الهی وُد قربانی میکردند و پیکر خونینش را نزدیک پرستشگاه وُد به خاک میسپردند (مدددط وی،
.)136 :1369
با توجه به موارد ذکرشده مشخص میشود که شیوۀ تقدیم قربانی در هر منطقدده بددا توجدده بدده
ویژگیهای اقلیمی-بومی و نوع خدایان آن منطقه ،دگرگون میشود؛ مثالً در سرزمی های خشددک
و دور از آب ،بتها در کانون مذهب بودند و قربانیها بهشیوۀ خونریخت و مالیدن خون به بُددت
رایج بود و در سرزمی هایی کدده در مجدداورت رود و دریددا قددرار داشددتند و آب سددهم بسددزایی در
اصلخیزی و فعالیتهای اقتدادیشان داشت ،قربانی بهشیوۀ غرقکردن ،به الهد رود تقدیم میشد.
در مزامیر و دیگر رسالههای تورات نیز «بدده قربددانیکردن دختددران و پسددران بددرای شددیاطی و
بُتهای کنعانی اشاره شدهاست .از مجموع ای اشارات میتوان نتیجه گرفت که ایبرو [عبری]های
مهاجر ،آیی قربانی انسان را -که در جامعه و فرهنگ کنعددانی و سددرزمی های مجدداور آن مرسددوم
بودهاست -در آنجا روا دادهاند» (آشتیانی .)294 :1368 ،بهنظر میرسد رسددم قربددانی دختددران و
پسران بنیاسرائیل در بنیاد دیانت یهود (که دینی الهددی اسددت) وجددود نداشددته و نددوعی بدددعت و
تحریف است و نشانگر قدمت ای آیی غیرانسانی است که در دورۀ اسارت ،بنابر مدلحت ،کنددار
گذاشته شده و در ادوار بعد با مهاجرت و سکونت در سرزمی کنعان و فراهمشدن بستر مناسددب،
ا یا شدهاست .در موارد باال ،تقدیم قربانیهای انسانی به بُتها ،اغلب با هدف کسددب رضددایت و
مایت آنان انجام میشدهاست و با نظرید تایلور و بویس همخوانی بیشتری دارد.
 -4-1-2-2قربانی بهمنظور بالگردانی از شاه در هند
در کلیله و دمنه (از آثار مشهور هند) در باب پادشاه و برهمنان ،نمودی از بدداور و اندیشددد قربددانی
انسانی برای بالگردانی از شاه به چشم میخورد .در ای داستان هیالر (پادشاه هند) پددس از دیدددن
ه ت خواب هولناک ،برهمنان را فرامیخواند تا به تعبیر خوابش بپردازند .آنها پددس از مشددورت،
به هیالر میگویند« :گوییم آن خون که شخص تو رنگی کرد ،شر آن بدان دف شود کدده طای ددهای
از نزدیکان خویش ب رمایی تا به

ُشدند ...و خونهددای ایشددان در
ور ما بدان شمشیر خاصدده بک َ

آبزنی ریزند و مَلک را ساعتی در آن نشانیم و چون بیرون آید ،چهار کس از ما از چهددار جانددب
او درآییم و افسونی بخوانیم ...تا شر ای خواب مدفوع گردد» (منشی.)351-353 :1386 ،
در ای داستان هر چند انگیزۀ برهمنان انتقام از پادشاه با ازمیددانبردن اطرافیددان اوسددت؛ امددا بددا
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توجه به جغرافیای شکلگیری داستان (هند) ،ای اندیشه ریشه در باور قربانی انسان برای دف شر
و نحوست دارد که ما مشابه ای باور را در داستان «ضحاک و کُشت جددانوران و مددام در خددون»
(فردوسی )1:40/1386 ،میبینیم و با توجه به سالمتی شاه و پیوند و تأثیر آن بر یات جددانوری و
گیاهی ،با نظرید قربانی برای

ظ پادشاه الوهی هماهنگ است.

ایران
در ایران ،در داستان ضحاک ،نمونهای از قربانی انسانی دیده میشود .پس از بوسد ابلیس بر کتددف
ضحاک و رُست ماران بر آن و ناتوانی پزشکان از درمان او ،ابلیس به هیأت پزشکی ظاهر میشددود
و به ضحاک میگوید« :داروی ای درد آن است که به مدداران مغددز آدمددی بخددورانی تددا تددو را آزار
ندهند ».از آن پس هر روز دو جوان را میکشند و مغز آنهددا را بدده مارهددا میدهنددد .در شدداهنامد
فردوسی ای داستان چنی آمدهاست:
چنددان بُددد کدده هددر شددب دو مددرد جددوان

چدددده کهتددددر چدددده از تخمددددد پهلددددوان

خورشددددگر ببددددردی بدددده ایددددوان شدددداه

همدددددی سددددداختی راه درمدددددان شددددداه

بکشدددددددتی و مغدددددددزش بپرداختدددددددی

مددددر آن اژدهددددا را خددددورش سدددداختی
(فردوسی)18 :1/1386 ،

«دربارۀ وجود جوانکُشی در اسطورۀ ضحاک میتوان گ ت ،شاید میددان اید کی یّددت و سدنّت
گستردۀ قربانیکردن جوانان و کودکان برای شدداه زیددر زمددی در جهددان باسددتان ،ارتبدداطی وجددود
داشتهباشد؛ سنّتی که از میانرودان تا هند و فالت ایددران و دشددتهای آسددیای میاندده و دور ،میددان
قبایلی از ساکنان آسیا معمول بودهاست و در یک فرهنگ دینی اصالحشده ،چون آیددی زردشددت،
مذمت شدهبود» (قائمی .)52 :1394 ،در داستان ضحاک ،قربانی افراد برای فرونشاندن خشم مارها
و آرامش ضحاک (نوعی بالگردانی) انجام میگرفتهاست و با توجه به بیگانهبودن او و انتسابش بدده
اعراب ،باید گ ت ،قربانی جوانان ریشه در آداب و رسوم اقددوام سددامی دارد و هرچنددد در قلمددرو
جغرافیایی ایران انجام شدهاست ،اما ارتباطی با فرهنگ ایرانی ندارد.
بینالنهرین
در بی النهری  ،اطرافیان شاه برای منت یکردن تأثیرات شوم فلکددی از شدداه آشددور ،اعمددال مختل ددی
انجام میدادند« :یکی از ای نمونهها مقابلهای است که بددرای برطرفکددردن پیشددگویی شددومی در
مورد مرگ شاه به عمل میآمد و آن گزیدن شاه بَدَلی برای یکصد روز به جای شاه اصددلی بددود،
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سپس او را میکُشتند» (بهار.)440 :1381 ،
وقتی در آسیای غربی مادرساالری به پدرساالری تبدیل میشود ،هر سال پادشاه اضر نیسددت
برای باروری شهید شود؛ بنابرای دورههای چندی سالهای ایجاد میشود ( )50-60کدده در انتهددای
ای دورهها ،پادشاه از سلطنت کنار میرود .بعدها که قدرت پدرساالری بیشتر میشود ،پادشدداه در
آخر هر دورهای (که میتوانست هر چقدر که باشد) بددهطور موقددت از سددلطنت اسددتع ا مددیداد و
جایش بزهکار محکوم به مرگی را برای چند روز به سددلطنت مینشدداندند .بعددد او را میکُشددتند و
خونش را بر گیاهان میریختند؛ سپس پادشاه دوباره به سلطنت میرسید (بهار .)391 :1386 ،بنا به
گ تد بهار ،ای قربانی تی میتوانست به رم شاه راه یابد.
مدط وی در مورد رسم میرنوروزی میگویددد« :تعدددیل قربددانی انسددان بدده میرنددوروزی و بدده
آیی های نمادی در ایران ،باید پس از ظهور زردشددت صددورت گرفتهباشددد؛ زیددرا در اید آیددی ،
هیچگونه نشانی از قربانی انسانی دیده نشدهاست .چنی بهنظر میرسد که تیرۀ ایرانیشدۀ قوم آریا،
مدت زمانی پس از ورود به سرزمی کنونی ایددران و ظهددور زردشددت ،سددنتهای دیددری را کنددار
گذاشتهاند» (مدط وی.)136 :1369 ،
با عقالنیشدن نظامهای مذهبی ،آیی قربانی پادشاه بددرای اصددلخیزی تعدددیل مییابددد و بددا
سیلیزدن به پادشاه یا جایگزینی محکوم به مرگی (ایلزجانسددون )65 :1394 ،بددهجای او دگرگددون
میشود .رفتهرفته در بی النهری از قربانی همی بالگردانهای جایگزی  ،صددرفنظر میشددود و در
مراسم کوسهبرنشی به کتکزدن ای افراد اکت ا میکنند .بهنظر میرسد همی جشد ها ،بعدددها در
ایران بهصورت میرنوروزی نمود مییابد و بر قربانی انسان در هند نیز تددأثیر میگددذارد (در اسددتان
مُدر

که قربانی ،آزادانه به خوردن و آشامیدن میپرداخت و با زنان همبستر میشد) .میتددوان بددا

توجه به نظرید هومیوپاتیک (همانندی) چنی برداشت کرد که جایگزی شاه ،برای رعایددت کمددال
همانندی با او میبایست یکی از طبقد اشراف میبود؛ اما رفتهرفته ای قربانی از میان اسیران ،افددراد
طبقد پایی جامعه ،زندانیان محکوم به مرگ یا غریبههای که در روز خاصی وارد شددهر میشدددند،
انتخاب میکردند؛ چنانکه در داستان غالم بازرگان در باب دوّم مرزباننامه (مرزبانب رسددتم:1398 ،
 )82فردی را به جای شاه مینشانند تا در روز خاصی او را قربانی کنند.
 -2-2-2قربانیهای غیرخونی
 -1-2-2-2غرقکردن بهمنظور فراوانی آب و تقرب به خداوند در هند
در دانشنامد بریتانیکا ) (Britannicaدربارۀ تقدددیم قربانیهددای انسددانی بدده رود آمدهاسددت« :رسددم
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(مثددل گنددگ) در کیشهددای

هندوستان و یونان رایج بود» ) .(Faherty, 1991: p. 841دورانت میگوید« :در هندوستان پیران بدده
پیشواز مرگ میرفتند .فرزندان ،آنها را به میان گنگ میبرند و اینان خود را بدده آب نجدداتبخش
میسپردند ...یا در دهاند رود گنگ ،خوراک تمساحها میشدند» (دورانت.)215 :2/1378 ،
اب بطوطه دربارۀ انگیزۀ ای افراد میگوید« :هندویانی کدده خددود را در گنددگ قربددانی میکننددد،
میگویند :خیال نکنید ما برای امور دنیایی یا بهجهت تنگدستی ،خددود را قربددانی میسددازیم؛ بلکدده
قدد ما از ای عمل ،تقرب به درگاه خداوند اسددت» (اب بطوطدده ،بیتددا .)475 :2/شدداید در مددورد
خودکُشی ای افراد بتوان گ ت که تدور داشتند با تقدیم جان خود ،خدای رود را خشنود (نظریددد
کسب رضایت تایلور و بویس) میکنند و ای امر به فراوانی آب گنگ مقد

میانجامیددد کدده بدده

نوبد خود ،ای فراوانی آب باعث خیر و برکت و اصلخیزی محدوالت میشد.
بینالنهرین
مداهلل مستوفی در نزهةالقلوب از روایتی یاد میکند کدده طددی آن ،فرماندددۀ مسددلمانان مددردم را از
انجام مراسمی بازداشت که دخترانشان را به سبب طغیان بهموق نیل ،در آن رود قربانی میکردنددد
(هینلز.)413 :1393 ،
فراعنه هر سال دختر جوان و زیبایی را درجهت تقرب به خدای عبی به رود نیل میافکندند.
ای رسم در میان یونانیان ،رومیان و ملتهای دیگر نیددز وجددود داشتهاسددت (سددالم.)355 :1380 ،
باور غرقکردن و تقدیم قربانی برای رود در چی (کویاجی )109 :1353 ،نیددز طددی آیینددی مشددابه
اجرا میشد و افراد قبیله ،دختر زیبایی را پددس از آراسددت بددر قددایقی سددوار کددرده و بدده رود زرد
پیشکش میکردند .پس در تقدیم قربانیهای انسانی به رود در هند ،آسیای غربددی و تددی خدداور
دور ،دو جنبد دف خشم و جلب رضایت الهد باروری نه ته است که جلب رضددایت الهدده ،باعددث
فراوانی آب و برکت بیشتر میشود .به گ تد اب بطوطه در هند ،پیران هدف از تقدیم جان خددود را
امور دنیایی نمیدانند؛ در اینجا تقدیم جان بهمنظور

ظ زندگی افراد قبیله یا جامعه نددهتنها امددری

دنیایی نبوده ،بلکه چشمپوشی از امری دنیایی بوده (زندگی) و بهنوعی ،قربانی خود برای همنوعان
و بشریت است و با نظرید بالگردانی فریزر همخوانی دارد.
 -2-2-2-2قربانی به شیوۀ سوزاندن در هند
دیویس در مورد نددوعی دیگددر از قربددانی (سدداتی) کدده در هنددد مرسددوم بودهاسددت ،میگویددد« :از
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معروفتری قربانیهای سوختنی ،همسران و همخوابههای راجددههای هنددد هسددتند .چنددی شددیوۀ
خودکُشی از آنجا که چندان داوطلبانه نبودهاست ،قربانی محسوب میشود .هندددیان اید عمددل را
ساتی ( )Sutteeمیخوانند .اعتقاد هندیان بر آن بود که مردان ،خدددایان روی زمددی هسددتند و اگددر
زنی خود را به همراه جسد همسر متوفایش بسوزاند ،هددر دو در بهشددت بدده زندددگی خددود ادامدده
خواهند داد» ) .(Davies, 1981:p. 99فردوسی در شاهنامه در داستان پادشاهی خسرو به ای رسددم
اشاره میکند:
هدددر آن کدددس کددده او آتشدددی برفروخدددت

شدددد انددددر میدددان خویشدددت را بسدددوخت

یکددددی آتشددددی دانددددد اندددددر هددددوا

بدددددده فرمددددددان یددددددزدان فرمددددددانروا

کدددده دانددددای هندددددوش خوانَددددد اثیددددر

سددددددخ های نغددددددز آوَرَد دلپددددددذیر

چندددی گ دددت آتدددش بددده آتدددش رسدددید

گنددددداهش ز کدددددردار شدددددد ناپدیدددددد
(شاهنامه)1724 :2/1386 ،

رسم ساتی ،تنها به همخوابههای راجهها اختداه ندارد و هر زنی در جامعد هندو تدمیم به
ساتی میگرفت ،آزاد بود و مورد اقبال نزدیکان قرار میگرفت .ابیات شدداهنامه نشددان میدهددد کدده
هدف اصلی از ساتی ،تزکیه و ک ارۀ گناهان بوده -که همانددا در اَمددان ماندددن از عددذاب اُخددروی و
بالگردانی (نظرید فریزر) در جهان دیگر است -که نتیجد آن آرامش همراه با جاودانگی بددا همسددر
در جهان پس از مرگ بود.
بینالنهرین
بَعل از شاخصتری خدایانی است که شواهد قربانی بددرای او چشددمگیر بددوده و جوامد باسددتانی
میانرودان و بهویژه کنعانیان او را خدای اصلخیزی و از مهمتری خدایان پرستشگاه میدانستند.
بَعل خدای باران و شبنم خوانده میشد و برای باروری خاک کنعان ،یدداتی بددود .در کتداب عهددد
عتیق عبری ،بَعل که خدای ت وفان لقب گرفته ،بر ابرها سوار است .در مدر و بابددل باسددتان ،مددردم
بُتی بزرگ بهنام مولوخ (مولوک) میساختند و یکی از کودکددان خددود را بددرای خدددای بَعددل در آن
قربانی میکردند و کاه مقداری از گوشت سوختد آن را میخورد (قائمی.)52 :1394 ،
الواح باستانی اوگاریت ،بَعل را چنی وصف میکنند ...« :تا زانو در خددون انسددانها غوطددهور،
سرهای مردمان بر پایش ،دستان بریدهشددده مثددل ملددخ ریختدده بددر او .جمجمددههای قربانیددانش را
بهعنوان زینت در گردن میبندد .دستانشان را بر کمر بسته و وقتی سددیر میشددود ،دسددتانش را در
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جوی خون میشوید» ) .(Lurker, 2004: p. 27شایان ذکر است که اغلددب قربانیهددایی کدده بددرای
خاور نزدیک برای بَعل انجام میشد ،بهصورت سوزاندن بود.
در فنیقیه «هر وقت برای شهر خطری روی میداد ،چنددی اسددتنباط میکردنددد کدده بَعددل متغیّددر
است .بددرای فرونشدداندن خشددم او کودکددان را بددا صدددای نددای و شددیپور در پددای مجسددمد بعددل
میسوزاندند و خوشحال بودند که وظی د مذهبی خود را انجام دادهاند (راوندی .)55 :1374 ،بددی
سامیهای آسیای غربی نیز شاه در مواق خطر ،پسرش را فدددای قددوم میکددرد .قربانیهددای اولیدده
شامل پسران ارشد بود و بهتدریج نوبت به کودکان رسید که بددرای خشددنودی خدددایان و شددیاطی
سوزانده میشدند (رید .)606 :1363،تقدیم فرزندان هنگامی که شهر با خطر مواجه بود نیز نددوعی
دف شر و بالگردانی محسوب میشد که با نظرید فریزر و بویس همخوانی دارد.
نباید بَعل را یک بت مشخص نامید؛ بلکه باید آن را ربالنوع آسمان ،باد و طوفددان و بدهعنوان
مظاهر نیروهای تأثیرگذار در رویش گیاهان و کشاورزی دانست (نا  .)338-339 :1377 ،پس با
توجه به موارد ذکرشده ،بَعل خدای باروری و جنگ است و تقدیم قربانیها به او بنا بدده موقعیددت
خاه ،بهمنظور اصلخیزی یا جلب مایت او در جنگ انجام میشد.
 -3-2گذر از آتش
در اساطیر هند و ایران در دو داستان سیاوش و رامایانا در بخش گذر از آتش ،شددباهتهایی دیددده
میشود .در داستان رامایانا پس از آنکه راوان ،سیتا (زن رام) را میدزدد ،رام پس از جسددتوجوی
فراوان سیتا را آزاد میکند و راوان را میکُشد؛ سپس برای جلوگیری از بدنامی خانواده و در امددان
ماندن از بدگویی مردم ،از سیتا میخواهد او را تَرک کند و با هر کسی که میخواهد ازدوا کنددد.
سیتا پس از گریه و زاری در پاسخ میگوید:
«از م چه خطا دیدهای که چنی میگوییت! [سیتا] به لکشم گ ت« :ای داغ بر عدمت مد
میماند؛ هیزم فراهم آور و آتش بی روز تا م در آن بی تم »...آتش افروختند ،سددیتا نزدیددک آتددش
آمد و گرد او گشت و گ ت« :اگر از م معدیتی بهوجود نیامده ،نگهبان م باش »...اید را گ تدده
در آتش سوزان که بر فلک شعله میزد ،خود را انداخت ...هیچ رارت آتش به سددیتا نمیرسددید.
رنگ رویش نهایت نورانیّت گرفت ...آتش ،سیتا را به رام سپرد و گ ت« :م بر عدمت سیتا گواه
هستم و هیچ معدیت از او بهوجود نیامدهاست »...سددیتا از آتددش برآمددده ،پددای مبددارک رامچندددر
بوسیده و جانب چپ ایستاد .در آن مجلس رامچندر با سیتا زینت تمام یافتند و فرشددتهها ُگددل بددر
آنها باریدند» (والمیکی.)410-411 :1379 ،
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در داستان سیاوش نیز شباهتهایی با ای داستان دیده میشددود .پددس ازآنکدده سددودابه دلبسددتد
سیاوش میشود و او را به خویش میخواند ،سیاوش نمیپددذیرد؛ بددههمی دلیل ،سددودابه از تددر
آشکارشدن خیانتش ،نزد کاو

میرود و سیاوش را به بیع تددی مددتهم میکنددد .کیکدداو

بددرای

راستیآزمایی دستور میدهد هر کدام با گذشت از آتش ،صداقت خود را اثبات کنند؛ بههمی دلیل،
سیاوش داوطلب گذر از آتش میشود .فردوسی ای داستان را چنی شرح میدهد:
هیونددددان بدددده هیددددزم کشددددیدن شدددددند

همددده شدددهر ایدددران بددده دیددددن شددددند

بیامدددددد دو صدددددد مَدددددرد آتشفدددددروز

دمیدندددد گ تدددی شدددب آمدددد بدددده روز

سددددیاوش بیامددددد بدددده پددددیش پدددددر

یکدددی خدددود زرّیددد نهددداده بددده سدددر

سددددیاوش بدددددو گ ددددت انددددده مدددددار

کدددزی سدددان بُدددوَد گدددردش روزگدددار

سدددر پُدددر ز شدددرم و بهدددایی مراسددددت

اگدددددر بیگنددددداهم رهدددددایی مراسدددددت

ورایددددونک زیددد کدددار هسدددتم گنددداه

جهددددددددانآفرینم ندددددددددارد نگدددددددداه

سددددیاوش سددددیه را بهتندددددی بتاخددددت
یکدددی دشدددت بدددا دیددددگان پُدددر ز خد دون

نشدددد تنگددددل ،جندددگ آتدددش بسددداخت
کددده تدددا او کدددی آیدددد ز آتدددش بدددرون

چددددو او را بدیدنددددد برخاسددددت غَددددو

کددده آمدددد ز آتدددش بدددرون شددداه نُدددو

چنددددان آمددددد اسددددپ و قبددددای سددددوار

کددده گ تدددی سدددم داشدددت انددددر کندددار

سدددددددواران لشدددددددکر برانگیختندددددددد

همدددده دشددددت پیشددددش درَم ریختنددددد

فددددرود آمددددد از اسددددپ کدددداو شدددداه
سدددددیاوش را تَندددددگ در بَدددددر گرفدددددت

پیدددددداده سددددددپهبد پیدددددداده سددددددپاه
ز کدددردار بدددد پدددوزش انددددر گرفدددت
(فردوسی)304-306 :1/1384 ،

ای داستانها در اندوه و گریه هنگام گذر از آتش ،اظهار بیگندداهی و اینکدده گناهکددار سددزای
عمل خود را میبیند ،شعلهور بودن آتش ،شادی اطرافیان هنگام خار شدن از آتش ،نثددارکردن بددر
آنهددا و ا ترامگذاشددت دو شخدددیت بدده پدددر و همسددر ،شددباهتهایی دیددده میشددود؛ ازجملدده
ت اوتهای دو داستان ای است که سیاوش با اسب از آتش عبور میکند؛ امدا سددیتا هچددون رسددم
ساتی ،داخل آتش میشود و ت اوت دیگر ،جنسیت دو شخدیت داستان است .شددایان ذکددر اسددت
در برخی توصی ات دو داستان (بهویژه رامایانددا) همچددون تأثیرنداشددت آتددش بددر دو شخدددیت و
آرامش و طراوت ظاهری آنها ،داستان در آتش افکندن ابراهیم به ذه متبددادر میشددود و ممکد
است ای داستان در شکلگیری داستانهای سیاوش و رامایانا بیتأثیر نبودهباشد.
در مورد قربانی انسانی در ایران میتوان گ ت ،هرچند اغلب ملتها در دوران آغددازی
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خود ،ممک است چنی رسمی را تجربه کردهباشند .ای نوع قربانی به شکلی کدده در فرهنگهددای
دیگر وجود داشته ،در ایران رایج نبودهاست و از زمانی که تمدن ایرانی بددهعنوان فرهنگددی پویددا و
مشخص در میان سایر ملتها مطرح و شناخته شدهاست ،شاهدی آشکار از قربانی انسانی در اید
فرهنگ دیده نمیشود.
 -5نتیجهگیری
از دیرباز قربانی یکی از راههای برقراری ارتباط با خدایان و نیروهای برتر محسوب میشد و بشددر
ابتدایی برای تدرف در طبیعت از آن است اده میکرد .ای آیی پس از انحرافات پیشآمده در دی ،
دستخوش دگرگونی شد و تا آنجا پیش رفت که برخی اقوام ،دست به قربددانی انسددانها زدنددد .بددا
بررسیهای انجامشده در هند ،بی النهری و ایران میتوان گ ت ،با توجه به ت اوتهددای فرهنگددی
منطقد بی النهری و هند ،قربانی انسانی در ای فرهنگها روا بیشددتری داشددت .در مدورد قربددانی
انسانی در ایران نیز باید گ ت ،هرچند ای نکته را نبایددد فرامددوش کددرد کدده اغلددب فرهنگهددا در
یات آغازی خود ممک است چنی رسمی را تجربه کردهباشند؛ اما ای نوع از قربانی به شددکلی
که در فرهنگهای دیگر وجود داشته ،در ایران رایج نبودهاست .با وجود اینکه در تمدنهای هند و
بی النهری  ،شیوههای مختلف قربانی انسان روا فراوانی داشته ،در ایران که لقد واسط دو تمدن
است؛ مدداق بارزی از ای نوع قربانی از جانب ایرانیان دیده نمیشددود .عالوهبددرای  ،تمدددنهای
یادشده در داستانهای گذر از آتش (سیاوش و سیتا) و امتیازات قربانیهای جددایگزی (زوگددانس،
میرنوروزی و آزادی انسان قربانی برای مدتی کوتاه در هند) از همدددیگر تددأثیر پذیرفتهانددد کدده از
مهمتری دالیل ای امر میتوان به همجواری و اشتراکات فرهنگددی اید ملتهددا اشدداره کددرد .در
تحلیلهای انجامشده نیز در قربانیهای خونی :در بخشهددای اصددلخیزی (نظریددههای فریددزر و
تایلور) ،قربانی برای بُت (نظریههای تایلور و بویس) و بالگردانی از شدداه (نظریددد پادشدداه الددوهی
فریددزر) و در قربانیهددای غیرخددونی :در بخشهددای غرقکددردن (نظریددههای تددایلور و بددویس) و
خودسوزی و سوزاندن (نظریههای فریزر و تایلور) کاربرد بیشتری دارد.
 -6منابع
 -1قرآن کریم.
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