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  فطري بودن قربانی و راز انحرافات آن در ادیان ابتدایی
  *ی میبديیاحمد آقا

  چكيده
تا با  اند دهیها در تمام ادوار کوش است. انسان انیاد بیشتر يها نییآ نیتر از کهن یقربان نییآ

آنها را جلب کرده، از خشـم و غضـب    يخشنود ان،یخدا ایبه خدا  یو قربان هیهد میتقد
 مختلـف  ادوار در نیـی آ نیاما ا؛ است یامر اله ان،یدر اد یکنند. منشأ قربان يریآنها جلوگ

ـ ا ،حـال  نیشده است. با ا يادیز يها و تحول رییبه علل گوناگون دستخوش تغ، تاریخ  نی
 خدا و تقرّب به او در ادی ،است که از آن جمله ییها شباهت يدارا  مختلف، انیدر اد نییآ

 یقربان گاهیجا مانند؛ اختالف دارند گریکدیبا  زین يدر موارد؛ چنانکه ستا ها یقربان انجام
را در طـول تـاریخ   ی شایسته اسـت منشـأ قربـان   براي تبیین بهتر،  و آداب آن. عتیدر شر

تحریـف،  است؟ آیـا دسـت   بوده  قربانی به چه نحودر ادیان گذشته، ردیابی کنیم و ببینیم 
  گیر این آیین مقدس نیز شده است؟گریبان

هاي تقدیم قربانی و انحرافات  قربانی، اهداف و انگیزهۀ این نوشتار به دنبال پیدایش و پیشین
 است.آمده در آن پدید 
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  تعريف قرباني
 ”Sacrifice“گوناگونی ارائه شده اسـت. معـادل انگلیسـی قربـانی     هاي  تعریفبراي قربانی 
به معناي مقدس » sacer« ۀگرفته شده و آن ترکیبی است از دو کلم sacrificiumاست که از 

  1.به معناي ساختن» facere« و کلمه
رساند کـه در   می ،استگرفته شده نزدیکی اي به معن »قرب«که در عربی از » قربان«لفظ 

 ؛نظر بـوده اسـت  یا قواي فوق طبیعی مدو نزدیکی جستن به خدا یا خدایان ، ها همه قربانی
شـده   رساند که شـیء قربـانی   معادل قربانی است، می  که تقریباً» sacrifice«ۀ درحالی که کلم
  2س و خدایی به خود گرفته است.تقد ۀقربانی کردن، جنب ۀوسیله براي خدایان، ب

شود. پیشکش گاهی مترادف قربانی و  نیز استفاده می 3»پیشکش«اي قربانی گاهی واژه بر
  رود. کار میه دادن ب هدیهبه معناي است و گاهی اعم از قربانی 

چیزهـایی از  دانـد کـه در آن،    را عملی مـذهبی مـی   المعارف دین، اصطالح قربانی ةریدا
طبیعـی اختصـاص داده و تقـدیم     مایملک شخص خارج شده و به خدا یا یک نیروي فـوق 

  4د.شو می
ده یـا از بـین   چیزي فـدا شـ  ، آن اند که طی آیینی تعریف کردهبه را  قربانی، دیگر برخی

 الطبیعـی و کسـانی   است بـین یـک نیـروي مـاوراء     اي رابطهبرقراري ، رود و هدف از آن می
یک نیروي معنوي باشـد  تواند براي کسب  این رابطه می به این نیرو نیازمندند. که ]ها انسان[

ها  نقصآید و یا جهت رفع  میبه دست  غذایی مشترك ةطی یک وعد  شود در که تصور می
  5.هاي بشر و سستی

 ،رود. پرسـتش  بـه شـمار مـی   ب ادیان وجود داشته و نوعی پرستش آیین قربانی در اغل
ه      کنـد و   مـی حالتی است که در آن انسان از درون خود به حقیقتـی کـه او را آفریـده، توجـ

نـاخواه   شـود، خـواه   بیند. وقتی حالت پرستش در انسان پدیدار مـی  خودش را نیازمند او می
کنـد. انسـان در    گذارد و او را حمد و ستایش می انسان در برابر آن عظمت سر به کرنش می

بنـابراین   6این حالت گوش به فرمان معبود است تا تمام اوامر و نـواهی او را رعایـت کنـد.   
  دانست.نوعی سرسپردگی نسبت به معبود حقیقی توان  میربانی را آیین ق

  منشأ قرباني
و ایـن  اسـت  هاي متفاوتی ارائـه شـده    نظریهنقش و هدف قربانی در ادیان،  در مورد منشأ،

پـژوه منشـأ و    گردد. اینکه یـک دیـن   اختالف آراء به اختالف مبانی آنها در منشأ دین باز می
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هاي دینی نقـش بسـزایی دارد. پـس     در کارکردها و اهداف آموزه داند پیدایی دین را چه می
  درباره منشأ دین بپردازیم.گوناگون هاي  به دیدگاهباید براي بررسی منشأ قربانی، 

درباره منشأ دین و ماهیت و قلمـرو آن از قـرن نـوزدهم بـه     هاي گوناگون  دیدگاهاغلب 
پردازنـد   اجتماعی دین مـی ۀ به تبیین فلسفپژوهان این دوره، بیشتر  بعد ارائه شده است. دین

اي  بلکـه پدیـده  ؛ اي آسمانی و مقدس نیسـت  نزد آنها پدیدهدین  7.آنهاي کالمی  تا به جنبه
بشري و تاریخی است. آنها دین را از حیث منشأ، خاستگاه، تحول، تنوع، تأثیر و تأثّرات آن 

. ایـن بـرخالف   کننـد  مـی و... بررسی در بافت اجتماع، تعامل دین با نهادهاي دیگر اجتماع 
اسـت  اي  پیوسته نظام اعتقادي، عملی و اخالقی بهمشان، نزد دینپژوهان سنّتی است که  دین

رو، نگاه  این  از 8.کنند، ارشاد آن ن وحی شده تا مردم را بر اساساجانب خدا بر پیامبر  که از
  شناسی است. دینی و از نوع معرفت درونآنها به دین، 

ـ     دهکـر پژوهان جدید درباره منشأ دین ارائـه   که دینهایی  هدیدگا ی انـد، بـه دو دسـته کلّ
خداگرایانـه. در اینجـا   هـاي   دیـدگاه گرایانـه و   الحادي یا تکامـل هاي  دیدگاهشود:  تقسیم می

  ، به منشأ قربانی بپردازیم.ها دیدگاهبا توجه به برخی از این کوشیم  می

  در منشأ دين ٩تكاملي ةتبيين منشأ قرباني براساس نظري
  کند: براي تکامل ذهن بشر، سه مرحله را ترسیم می 10آگوست کنت

به این نظریه،   یکتاپرستی) است. بناـ   خدایی چندـ   پرستی (بت مرحله اول، مرحله دینی
را  ینهـا ا، شناخت حوادث را نمی یچون علل اصلاما ؛ یرفته بودپذ ار یتبشر بالطبع اصل علّ

بـاران   کـه  مـثالً هنگـامی  ؛ داد نسبت می ینهاو امثال ا یانخدایبی، سلسله موجودات غ یکبه 
 ینو همچنـ  شـد  مـی » خداي بـاران «، قائل به شناخت چون علت آمدن باران را نمی د،مآ می

  یگر.حوادث د
ذهن بشر به دنبال نیروهـاي انتزاعـی و   ۀ فلسفی است. در این مرحله، دوم، مرحل ۀمرحل

و  »ذوات«هـاي مجـرد و مفـاهیمی ماننـد      ژگی این مرحله، توسل به جـوهر د است. ویمجرّ
  هاي مابعدالطبیعی است. ویژگی

اثباتی یا علمی است. در این مرحله با مشـاهده و اسـتدالل، روابـط     ۀسوم، مرحل ۀمرحل
ایـن  ، کُنـت ند. بـه نظـر   شـو  با طرح قوانینی، تبیین میو وجو  جست ضروري میان حوادث

ایـن مرحلـه    نهایت به  غایت آمال بشر است و هر فردي باید درو ترین مرحله  مرحله عالی
  11د.برس
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، معلول جهل بشر است و اکنون کـه بـه رشـد فکـري و     آگوست کنتبنابراین دین نزد 
علمی رسیده است، نیازي به دین ندارد. منشأ قربانی در این دسـتگاه فکـري، همـان جهـل     

از ؛ توانست علت آنها را درك کنـد  ترسید و نمی هاي طبیعت می از نیرو بشر است؛ زیرا بشر
هـاي   ها و ارواح نـامرئی اسـت. او نیـرو    حاصل عمل نیرورخدادها کرد این  فکر میرو،  این

بـر   تمـام  وجود گروهی خدایان که با خشم و کـینِ   طبیعت را تشخّص بخشید و به مجهول
ده، کراه این گروه از ارواح یا خدایان را به خود قیاس گ رانند، معتقد شد. آن جهان فرمان می

هاي انسانی دارنـد. پـس بـه منظـور جلـب رضـایت و یـاري         خواسته، آنان نیزپنداشت که 
خدایان، پرستش و ستایش آنان را آغاز کرد. او تقدیم هـدایا و قربـانی را از وظـایف خـود     

  12.دانست
شـأ عقالنـی   منریه این اسـت کـه دیـن،    ض باطل این نظفر اما باید توجه داشت که پیش

ایی بـه جـاي   داران ابتد گوید: دین منشأ عقالنی دارد. این نظریه میندارد؛ در حالی که دین، 
به دنبال منشـأ مـاورایی بودنـد و هنگـامی کـه بـه       منشأ علمی براي حوادث، وجوي  جست
علمی رسیدند، دیگر توجیه دینی را رها کردند؛ در حالی کـه دیـن و علـم تعـارض      ۀمرحل

  حوادث عالم اعتقاد دارند. داران امروزي به توجیه علمیِ بسیاري از دینرو،  از اینندارند. 
کند: میبیان دو مطلب را در نقد این نظریه،  رياستاد مطه  

مـردم ممکـن اسـت     ۀز نظـر عامـ  بیان کرده اسـت، ا  آگوست کنتاي که  یک: سه دوره
ـ     ابه ایـن معنـ  ؛ صحیح باشد ت یـک حادثـه (مـثالً بیمـاري) را     کـه در یـک دوره، مـردم علّ

بنـدي فکـر بشـر بـه ایـن نحـو        اما تقسـیم ؛ دانستند موجوداتی نامرئی از قبیل دیو و جن می
بشر (و  بندي کنیم، باید افکار متفکران درست نیست. اگر بخواهیم ادوار تفکر بشر را تقسیم

بشـر را در نظـر    ۀبینی افراد برجست یعنی جهان؛ ها قرار دهیم نه توده و عامه) را مقیاس دوره
ۀ کـه اندیشـ  ؛ چراسر تا پـا غلـط اسـت    کنتبندي  تقسیمبینیم،  جاست که می بگیریم. در این

 طی نکرده است.سه مرحله بشري، 
ـ    ۀد اسالمی همتُدو. از نظر م ا هـم امکـان اجتمـاع    این تفکرات در یک شـکل خـاص ب

بینی اسالمی این سه نوع مرحله با یکدیگر قابل جمع است. یک فـرد،   دارند؛ یعنی در جهان
اشد و هم فلسفی و هـم علمـی.   تواند طرز تفکري داشته باشد که هم الهی ب می در آنِ واحد

از آن غافل  اگوست کنتچهارمی وجود دارد که امثال  ۀاین در اینجا طرز تفکر و مرحلبنابر
  13.هستند
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  در منشأ دين ١٤جانمندانگارية تبيين منشأ قرباني با توجه به نظري
انسـان ابتـدایی هنگـامی    است معتقد  تیلوراست.  15ادوارد تیلورجانمندانگاري،  ۀنظری مبدعِ

که به وجود روح و بقاي آن پس از مرگ پی برد، سعادت و شـقاوت خـود را نیـز از عـالم     
این نتیجه رسـید کـه بـراي سـعادت خـود بایـد رضـایت و خشـنودي           ارواح دانست و به

بـه  رو،  از ایـن . موجودات روحانی را به دست آورد و از خشم و غضب آنهـا رهـایی یابـد   
بینیم، مربوط  هایی که در تاریخ می کردن براي آنها پرداخت. نخستین عبادت عبادت و قربانی 

پرسـتیدند و قربـانی خـود را بـه      ردگـان را مـی  مهاي ابتـدایی،   گان است؛ یعنی انسانبه مرد
براي طبیعت نیز ارواحی قائل شدند و بـه پرسـتش آن    ،از اینپس کردند.  مردگان هدیه می
  پس منشأ قربانی، اعتقاد به وجود ارواح و تأثیرگذاري آنهاست. 16ارواح پرداختند.

اول، قربـانی از تقـدیم    ۀگیـرد: در مرحلـ   سه مرحلـه را در نظـر مـی   براي قربانی،  تیلور
طـور   گیرد. همـان  یک انسان، سرچشمه می ۀمثاب به  متداول هدیه به یک موجود برتر یا خدا

خـون  راه دهد هستی یک چیز (از  کند، قربانی نیز اجازه می که مرگ، روح انسان را آزاد می
تبیـین   تیلـور یا بویش که سمبل حیات است) به قلمرو ارواح منتقل شود. بنا به این نظریه، 

هاي به خدایان آب، غرق  شوند و قربانی هاي به ارواح زمینی، دفن می کند که چرا قربانی می
  شوند. سوزانده میهاي به خدایان آسمان، اغلب  شوند و قربانی می

رفتـه بـاور    ، عمل قربانی پیشرفت کرد و آن هنگامی بود کـه مـردم رفتـه   در مرحله دوم
 تیلـور دایان و تشکر ستایشگران براي خدایان مهم اسـت.  کردند که رضایت و خرسندي خ

معمـوالً شـامل   نشـان کـرد کـه ایـن کـرنش،       مید و خـاطر نا 17»کرنش« ۀاین مرحله را مرحل
 ۀمادي و خدا از جنبـ  ۀضیافتی براي احترام به خداست. در این غذاي مشترك، مردم از جنب

  برند. روحانی آن بهره می
ابتدایی براي قربانی کردن،  ةافتد که انگیز هنگامی اتفاق می در مرحله نهایی، آیین قربانی

یعنی یـک  نامد،  می 18»فداکاري« ۀاین مرحله را مرحل تیلورشود.  تسلیم یک چیز باارزش می
شود. در خـالل   کننده اجرا می عمل آیینی که نه براي منفعت روح، بلکه براي منفعت قربانی

ـ   شود؛ جرا میهاي جایگزینی ا این مرحله است که روش جـاي  ه مانند پیشکش یک عضـو ب
  19.جاي قربانی انسانه کل یا قربانی حیوان ب

دانـد.   تبیین طبیعـی مـی   اینجاست که او تنها تبیین معقول از دین را تیلور ۀاشکال نظری
عاي خـود  بـه اثبـات مـد   د و برقراري پیوندي سست بین آنها، کوشیده تا با جمع شواه يو
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نه بر شواهد درست، بلکه بیشتر بر حدس و گمـان   تیلور ۀداعی«نویسد:  می همیلتونبپردازد. 
کم براي دستیابی به دانـش مربـوط بـه ذهنیـت      نگري دست که روش درون؛ چرامبتنی است

» اگـر مـن اسـب بـودم    « ۀبه این نوع روش، سفسـط  پریچاردناپذیر است.  انسان اولیه اعتماد
شـود و بـه    کننده در انسان ابتدایی نهـاده مـی   سی؛ چراکه ساختمان منطقی ذهن بررگوید می

  20».رود هایش به کار می ن باورداشتعنوان تبیی

  تبيين منشأ قرباني با توجه به نظريه جادو در منشأ دين
دانـد. او معتقـد اسـت انسـان      شناس اسکاتلندي، منشأ دین را جادو مـی  مردم 21جیمز فریزر

از اینکه از کارآمدي جادو ناامیـد شـد،   پس اما ؛ ابتدایی براي مهار طبیعت سراغ جادو رفت
سراغ دین رفت و از خدایان براي مهار طبیعت کمک خواست. بشر با رشد عقلی، بـه علـم   

  22.نتیجه دیگر جایی براي دین باقی نماند روي آورد و در
اي  طبیعـی معتقـد شـد، عـده     از اینکه انسان ابتدایی به نیروي فوقپس بنا به این نظریه، 

ی کردنـد. بـه همـین جهـت برخـی      را مورد الهام چنین نیروي دانستند و ادعاي خدای خود
اش بـا قبیلـه، بـه     آنان از قدرت او و رابطـه تلقّی  و 23خواندند پادشاه خود را خدا میقبایل، 

شـد. از شـخص او،    مـی تلقّـی   محور جهانصورت جادوگرانه بود. شاه به عنوان یک خدا، 
هـاي او یـا تغییـري در     یـک از کـنش   که هـر اي  گونهبه ؛ شد میجهان ساطع  ۀنیرویی به هم
ایـن   24توانست بر کل تعادل نظم طبیعی و بر تمام زندگی قبیله تـأثیر بگـذارد.   وضع او، می

دنـد و  کر میجنبه جادویی داشت. این پادشاهان براي خود، طلب قربانی و هدیه قدرت او، 
  25دادند. انجام میقربانی انسانی مردم نیز براي سالمتی آنها، 

جادو، قربانی یکی از کارهاي جادویی است که انسان ابتدایی براي دخالـت   ۀبنا به نظری
کرده است. آنها معتقد بودند طبیعت بر طبق اصل تقلیـد   و تصرّف طبیعت از آن استفاده می

دانسـتند.   قابـل نقـض مـی    کند. آنها این اصـول را دائمـی، جهـانی و غیـر     و تماس عمل می
مالیدند و معتقد بودند که  قربانی را به ابزار کشاورزي می ةخون دوشیر 26پوستان پاونی سرخ

  27د.تماس به بذرها منتقل خواهد ش ۀبخش آن، صرفاً به وسیل قدرت حیات
دانـد.   این اسـت کـه تبیـین فـوق طبیعـی از دیـن را نادرسـت مـی         فریزر ۀاشکال نظری

دین نیسـت. او   ۀاز مرحلپیش مختص به زمان  کند، آوري می هایی که او از جادو جمع مثال
شد و االن با علل طبیعی؛  معتقد است یک زمانی حوادث عالم بر اساس علل دینی تبیین می
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توان هم با علل طبیعی تبیین کرد و هم با علـل دینـی و چـون     درحالی که یک حادثه را می
اشـتباه اسـت کـه    براین، د، با هم تعـارض ندارنـد. بنـا   عرض یکدیگر نیستن این دو علل، هم

دیگـر اینکـه بـر فـرض      ۀمعتقد باشیم عصر دین جاي خود را به عصر علم داده است. نکتـ 
گونـه   جـادو هـیچ  ۀ تواند دلیلی اقامه کند که در مرحلـ  ، او نمیفریزرپذیرش مراحل ادعایی 

گونه توجهی به  گرایش به دین، هیچ ۀگرایشی به خدا و دین وجود نداشته است و در مرحل
  28.علوم و قوانین تجربی نشده است

  توتمي در منشأ دين تبيين قرباني بنا به نظرية
پنداشـتند و   می توتمی، برخی قبایل اصل و اساس خود را از یک حیوان خاص ۀبنا به نظری

نـزد آنـان شـکار و خـوردن حیـوان       29تقدس و احترام خاصی قائل بودند.براي آن حیوان، 
طـی مراسـمی خـاص، در حضـور همـه،      بـار   حیوان، سالی یکاما همین ؛ توتمی حرام بود

شد. آنها ضمن پرستش توتم، با خوردن گوشت قربانی، قدرت و حیات  قربانی و تقسیم می
، قربـانی در یهودیـت را بـا توجـه بـه      رابرتسـون اسـمیت   30کردند. الوهی آن را دریافت می

انی در     یـد فرو 31د.کن حرمت خوردن خون قربانی (تابو بودن آن) تفسیر می نیـز، عشـاي ربـ
انی، گوشـت و    «گویـد:   دهد. او مـی  این نظریه توضیح میبر اساس مسیحیت را  عشـاي ربـ

 ةکفّـار ، شود. مسـیح  خورده می شدنش، ، به یاد به صلیب کشیدهخون عیسی مسیح پسر خدا
این کفّاره، بازسازي حادثه گذشـته  در عین حال پردازد.  برادرانش را می جرم ماقبل تاریخیِ

مرگ پسر، به  ، آیین قدسیِی هستندکه در کالم مسیحیت، پدر و پسر یک . از آنجاهستنیز 
عشاي ربانی در باطن خود، عشـق و  رو،  ؛ از اینصورت نمادین، آیین قدسی قتل پدر است

  32».کند نفرت اودیپی را بازگو می
ن بـه نظریـه   ال یکـی از معتقـد  مثـا ؛ براي است اشکاالت زیادي به این نظریه وارد شده

مبتنی ۀ او، زیرا نظریتوتمیسم به طور کلی رد شده است؛  است. تفسیر او از دورکیمتوتمی، 
ا جالـب اسـت کـه یکـی از        بر شواهدي است که از قبایل استرالیایی گزارش شده است؛ امـ

و را به طـور دقیـق بررسـی،     هاي نقل شده گزارش، ریچارد ژاستونبه نام  دورکیمران همکا
به بررسی دقیق قبایل اسـترالیایی   دورکیمنشان داد که  ژاستوناو را ثابت کرد.  ۀخالف نظری

  33نپرداخته است.
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  ترس در منشأ دين ةتبيين قرباني بنا به نظري
بـه  معتقـد اسـت انسـان در دوران کـودکی،      فرویدکنند.  برخی منشأ دین را ترس عنوان می

ا هنگـامی    قوت قلب می، برد و وجود پدر به کودك پدر پناه میبه  هنگام ترس کـه   دهـد؛ امـ
بـه جهـان خـدایی را    ، کنـد. باورهـاي دینـی    شود، نداي دین، کارکرد پدر را ایفا می بالغ می

  34.شود کند که در مواقع ترس و اضطرار، پناهگاه انسان می فرافکنی می
از رهـایی  ایان اسـت کـه هـدف از آن،    خاص بـه خـد   اي بنا به این نظریه، قربانی هدیه

ها نه براي ایجاد رفاقت و همدلی با خدایان،  ست و قربانیا ها ها و بیماري خطرات، بدبختی
  35.ماندن از بالهاي آنان بوده است امان   بلکه براي در

ۀ از دین بر مبناي الگوي پدرـ فرزند، ممکن است در نگاه نخست در زمینـ  فرویدتبیین 
ولـی بـا کمـی    ؛ گوینـد  ه به نظر برسد؛ زیرا مسیحیان از خداي پدر سخن مـی موجمسیحی، 

مثـال،  ؛ بـراي  شود که این الگو اصالً قابل تعمیم به دیگر ادیان جهان نیست دقت روشن می
در نقـد   همیلتـون  36.پدر و فرزندي نیسـت  ۀانسان با خدا، رابط ۀرابطیا یهودیت، در اسالم 

هاي متفاوت جهان چندان شـدید اسـت    نی دین در فرهنگگوناگو«نویسد:  می فروید ۀنظری
ماهیت بشر سرچشمه گرفتـه   هاي جهانیِ نواختی که از ویژگی که احتمال وجود الگوي یک

پـذیرد   مـی  فرویـد را در نظر آورید. خود » ایزد بانوها«باشد، بسیار ضعیف است. براي مثال 
از طرف دیگر، اگر منشـأ   37».دهد فق نمیاو خوب و ۀآشکار، با نظریادلّۀ به » ایزد بانوها«که 

چنـین  دین ترس باشد، باید با از بین رفتن ترس، دین نیز از بین برود؛ در حالی کـه عمـالً   
  نیست.

  فطرت در منشأ دين ةتبيين منشأ قرباني بنا به نظري
فطرت، یکی از نظریات خداگرایانه در منشأ دیـن اسـت. نظریـات خداگرایانـه، ایـن       ۀنظری

انـد.   م پذیرفتـه مقام تبیین دین، وجود خدا را بـه عنـوان اصـل مسـلّ     ویژگی را دارند که در 
مختلفی در باب منشـأ دیـن ارائـه شـده اسـت؛ ماننـد تـرس از نـومن،          ۀنظریات خداگرایان

فطرت و....؛ اما ما در اینجا براي طوالنی نشـدن بحـث، فقـط     یت،الگو، امر مقدس، علّ کهن
  کنیم. فطرت را بررسی می ۀنظری

فطـرت، خـداي متعـال در سرشـت انسـانی، خـداجویی، خـداخواهی و         ۀبنا بـه نظریـ  
خداپرستی را به صورت یک شعور باطنی و گرایش قرار داده است. بنا به این نظریه، انسان 
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ت؛ هرچند در اوج بلوغ عقلی و علمـی قـرار گرفتـه باشـد؛ زیـرا      همواره به دین نیازمند اس
این فطـرت در پرتـو دیـن و     38.نداردامر فطري بشر است و تغییر و تبدیلی در آن راه  ،خدا

و بـا   39شـریعت و دیـن هـم هسـت     ،ستههمیشه چون فطرت شود و  شریعت شکوفا می
  شود. یت شریعت کاسته نمیگذشت زمان، از اهم

و مطـابق  یکی از مناسک ادیان از طرف شارع مقدس (خداوند) قربانی بنا به این نظریه، 
عملی است که انسـان  کاهد. قربانی،  ورت و اهمیت آن نمیفطرت است و گذر زمان از ضر

کنـد و از آنجـا کـه     جوید و ایمان خـود را تقویـت مـی    آن، تقرّب الهی را میدادن  با انجام
منشـأ قربـانی نیـز    دربـارة  رد منشأ دین نادرست است، نظریات آنها هاي دیگر در مو دیدگاه

  40نادرست است.
رياستاد مطه  که ترس، جهـل، امتیـازات    کسانی«نویسد:  منشأ دین میهاي  دیدگاهدر رد

انـد،   ... را منشأ مفاهیم دینی و توجه بشر به خدا دانستههاي اجتماعی و طبقاتی یا محرومیت
اند که عامل منطقی و عقالنی یا تمایل فطري و ذاتـی در کـار نبـوده     قبالً چنین فرض کرده

  41».ها نیست گونه فرضیه جاي این؛ والّا با وجود عامل منطقی یا فطري، است
ۀدین بـه عنـوان آنچـه از ناحیـ    دارد که اگر به  در مورد منشأ دین بیان می رياستاد مطه 

ولی باید توجـه داشـت   ؛ است» وحى«آن  منشأ، کنیم نگاه ، شود پیغمبران بر مردم عرضه مى
انـد تـا    هاسـت و پیـامبران آمـده    در سرشـت و ذات انسـان  هاي پیـامبران،   که اقتضاي آموزه

به معناي مطـابق بـودن   ، فطري بودن دین، رو از این؛ استعدادهاي درونی انسان را بارور کنند
  42.است آن با نظام خلقت

  قرباني ةپيشين
در  43.در یهودیت، مسیحیت و اسالم، قربـانی فرزنـدان آدم اسـت   شده  ارشزاولین قربانی گ

تنهـا آمـده   ؛ ذکري از دستور خداوند براي قربانی نیستگزارش قرآن کریم و کتاب مقدس، 
براي تقرّب به خداوند هدایایی را از گیاهـان و حیوانـات بـه درگـاه      قابیلو  هابیلاست که 

و ا ، تقـو هابیـل را قبول کرد. علّت قبولی قربـانی   هابیلخداوند آوردند. خداوند تنها قربانی 
گـردد و قربـانی،    قربـانی بـه زمـان حضـرت آدم برمـی      ۀپـس پیشـین   44صفاي باطن او بود.

شکل ساده و ها  طور که از اسمش پیداست، جهت تقرّب به خداوند بوده است. قربانی همان
آمده در دین، این آیین نیز دستخوش انحرافـات   از انحرافات پیشپس اما اند؛  معقولی داشته
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آمده در دین را حسادت، سرکشی پدیداختالف و انحراف سرچشمۀ زیادي شد. قرآن کریم 
  45.داند و طغیان عالمان ادیان می

هـا زدنـد.    انحرافات در قربانی تا آنجا پیش رفت کـه برخـی، دسـت بـه قربـانی انسـان      
اسـت.  نمـوده  ز آنها نهـی  و اکرده  نحرافات را گوشزدپیامبران این ا خداوند متعال از طریق

هـاي بیگانـه برحـذر داشـته و آنهـا را بـه        اسرائیل را از اختالط با فرهنگ بنیکتاب مقدس، 
قرآن کریم نیز با بیـان قربـانی حقیقـی از بـروز      46خاطر قربانی انسانی نکوهش کرده است.

دارد که براي  . قرآن کریم بیان میبرخی انحرافات گذشتگان در قربانی جلوگیري کرده است
شوند، بخوریـد   ) و تنها از گوشت حیواناتی که با نام خدا ذبح می2: کوثرخدا قربانی کنید (

هاي مورد پرستش ذبح  هایی که بر روي سنگ ). همچنین خوردن گوشت قربانی118: انعام(
ردنـد و معتقـد بودنـد    خو گوشت قربانی را نمیپرستان،  ). بت3: مائدهاند، حرام است ( شده

خون آن را بـر دیـوار   رو،  از اینکسی حق خوردن آن را ندارد؛ قربانی براي خداست، چون 
ها نهاده و در معرض خوراك درنـدگان   هاي قربانی را روي سنگ گوشتند و دمالی کعبه می

مـر بـه خـوردن گوشـت     اسالم براي زدودن تحریفات و خرافات جاهلی، ااما ؛ گذاشتند می
رسـد و تنهـا    ها بـه خـدا نمـی    خون و گوشت قربانی«فرماید:  ) و می36: حج(کند نی میقربا

  ).37: حج(»رسد تقواي شما است که به خدا می
قربـانی در   ۀخورد. مطالع می به چشم 47»ادیان ابتدایی«بیشترین انحرافات در قربانی، در 

هـا بـراي    هـاي انسـان   قربانی، اهداف و انگیـزه  ۀکند تا به پیشین ادیان ابتدایی به ما کمک می
  یابیم.  هاي کنونی دست خی قربانیقربانی و منشأ بر

  قرباني در اديان ابتدايي
  48د.شو میتقسیم  و الوهی خونی غیر ،به خونی، بر حسب موضوعقربانی در ادیان ابتدایی، 

  قرباني خوني
ندگی در انسان و حیوان است. اساس قربانی خونی، تصدیق خون به عنوان نیروي مقدس ز

طبیعـت   نتیجـه خـدا، انسـان و     و درگـردد   میبربا قربانی، حیات مقدسِ در قربانی به خدا 
  شود. قربانی انسانی و حیوانی میشامل  ،قربانی خونی 49د.کنن زندگی می

خواري بـوده   عادت مردم به آدم ۀمعتقد است که رسم قربانی انسانی، نتیج ویل دورانت
حتّی ـ ها را دوست دارند و این رسم   گوشت انسانپنداشتند خدایان نیز،  یرا آنها میاست؛ ز

  50ادامه پیدا کرده است.ـ خواري  آدم از برافتادنپس 



   ۱۲۷ فطري بودن قرباني و راز انحرافات در آن در اديان ابتدايي

 

هاي جهان وجود داشته اسـت؛   ر ملّتبیشتها حاکی است رسم قربانی انسانی در  گزارش
کردنـد و آنهـا را زنـده     مـی  52»مولـوخ «با افتخار، کودکان خود را تقـدیم   51مادران کارتاژي

در  54کردنـد.  خداي خورشید قربـانی مـی   رايمردم سوریه فرزندان خود را ب 53سوزاندند. می
 تقـدیم خـدایان   به انکاهنبه وسیلۀ تا شدند  میسومر سالیانه هزاران دوشیزه پیشکش معابد 

مردان ها  ییآریا 57افکندند. میرا از صخره فرو انسان 56در قبرس براي شادي آپولون 55شوند.
گوشـت آنهـا را میـان     کردنـد و  رسـیدند، قربـانی مـی    سـالگی مـی  هفتـاد  که به را و زنانی 

هـا از خـوردن گوشـت زنـان      ولـی دربیـک  ؛ خوردنـد  خویشاوندان تقسیم کـرده، آن را مـی  
را   سپاري زنان، مادر زمین (آناهیتـا)  کردند. شاید بر این باور بودند که با خاك خودداري می

که با خـوردن   در حالی ؛سازند میخشنود از خود  ،در جنس مؤنث را داشته استکه حکم ما
 58دهنـد.  نیروي جنگندگی و دالوري وي را به خـود انتقـال مـی    ،شده گوشت مردان قربانی

به قلمـرو پـدرش   واقع و در گذشت مریکاي جنوبی) درمیا (در که امپراطور اینکاها  هنگامی
کردنـد. گـاهی ایـن     او را به احترام وي قربانی می نانِگشت، خدمتکاران و ز میخورشید باز

 ،نیز همراه شـاه متـوفی   60»سکاها« 59.شد ها، به بهاي جان بیش از هزار نفر تمام می عزاداري
  61.کردند ا اسب و جواهرات وي دفن میاو را ب ۀعقدي او و دیگر خدم  یکی از زنان غیر

هـاي دیگـر    هاي انسانی، جاي خـود را بـه قربـانی    قربانی ةبا تکامل اخالق بشري، عمد
دادند. برخی قبایـل، بـه جـاي خـود انسـان، عضـوي از او را قربـانی و پیشـکش خـدایان          

اخته کردن، ختنه کردن، و گـاه اهـداي بکـارت    ، موخون و کردند؛ مانند اهداي انگشت،  می
  62.!خود در یک فحشاي مقدس

بریدند  مردمان آنجا قسمتی از گوش خود را می، گذشت می هنگامی که پادشاه سکاها در
کردند و پیشـانی و   در بازوان خود ایجاد می یهای تراشیدند و شکاف و موهاي خویش را می

از سـوي  ؛ به طـوري کـه   کردند هایی در دست چپ خود فرو می دریدند و زوبین بینی را می
ار خداي خود سـازند و بـراي پادشـاه    شده را نث ید تا بدین وسیله خون ریختهآدیگر بیرون 

 ةدوشـیزگان پرسـتند   64.بوددر استرالیا نثار انگشت به خدایان مرسوم  63ند.کنطلب آمرزش 
سـلیم  د، تکر خوابگی می خود را به نخستین کسی که در معبد از آنان درخواست هم، فینیقی

خـداي  راه فـرش قربانگـاه را رنگـین سـازد و از ایـن       سنگ، کردند تا خون بکارت آنان می
بـراي اینکـه   ، برخـی  پـس از پایـان جشـنی    در سـوریه  65خود راضی سـازند. از یادشده را 
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 66کردنـد.  مـی  اختـه خـود را  ، صاحب جشن ثابت کننـد  ۀااله بهوفاداري همیشگی خود را 
کردند یـا   یان میگاه او را تقدیم خدا به جاي جان کودك، پوست ختنه مواردي، درهمچنین 

  67پذیرفتند. در بهاي همین پوست از طرف خدایان میرا کاهنانان مبلغی پول 
 68هـاي حیـوانی و نمـادین،    که اخالق بشري، تکامل بیشتري پیـدا کـرد، قربـانی    هنگامی

 ۀجانشـین و فدیـ  ، بـرّه : «آمده اسـت در یکی از الواح سومر  69جایگزین قربانی انسانی شد.
شماري از رؤسـا،   تعداد بی ،باستان که هنگام مرگ یکی از فراعنهي ها مصري 70».آدمی است

نهادنـد   ور او مـی از اصناف گوناگون را کشته، در گ کسانیزنان، فرزندان، بردگان، کنیزان و 
کم از این کشتار ناهنجـار دسـت    کمخدمت کنند، ارباب واالمقام خود ، به تا در جهان دیگر

به جاي زندگان در گـور   ،هایی ساخته ها و مجسمه پیکره برداشتند و به جاي کشتن مردمان،
جانی خواهند گرفت و بـه   ،خدایان به وسیلۀها  به این گمان که این پیکره؛ نهادند می فراعنه

قربانی را تعدیل  يها آیین، مریکاي شمالی نیزاپوستان  سرخ 71خدمت ارباب خواهند ایستاد.
، از چـوب، سـري کـامالً    کـار  براي این هنرمندان. ساختندتبدیل هاي نمادین  به آیین، کرده

در رعایـت شـود.   شباهت با اصل، کـامالً  ، اي که در آن گونه به ؛تراشیدند شبیه سر آدمی می
مراسـمی، سـر    آوردنـد و طـی   میرا به عنوان قربانی به نمایش در این قربانی نمادین، فردي

  72ساختند. دروغین وي را از تن جدا می
داننـد و   ان، شکل، کیفیت و نوع قربانی را متأثّر از شـرایط اقتصـادي مـی   زمالبته برخی، 

  73.کنند مشکالت اقتصادي عنوان میرا نیز، ها  ت جایگزینی قربانیعلّ

  خوني قرباني غير
هـاي گیـاهی،    هـا، دانـه   ها، سـبزي  ها (میوه شامل خوراکی در ادیان ابتدایی، خونی قربانی غیر

معتقـد اسـت:    فرویـد . شد میی حیوانات موقوفه اشیا و حتویژه آب و شراب)، ه مایعات ب
حقیقـت مظهـر مالیـاتی     در ،هاي نوبر سرچشمه گرفته اسـت  میوه اهداياز  که قربانی نباتی«

سر مقابر پدران و  آشوریان بر 74».شده است بوده که به صاحب خاك و سرزمین پرداخت می
ایـن عمـل بـه قصـد تطهیـر و تهـذیب       کردند. میان هندوها نیز  ریزي می جرعه، اجداد خود

هاي خود را براي این عمـل   خون قربانی، مانند اقوام سامی بغلاها  عرب جاري بوده است.
بعـدها بـه جـاي    کردنـد.   شیر را به این منظور استعمال می، ا مانند فینیقیانی بردند کار میه ب

  75کردند. نامیدند، استفاده می خون، از شراب که آن را خون انگور می
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  قرباني الوهي
خـدایان موضـوع قربـانی      هایی، از قربانی خدایان گزارش شده است؛ یعنـی خـود   در دوره

خدایان «شود:  آن در متون براهمنه دیده می ۀها از هند است. نمون این گزارش ة. عمداند هبود
اسـت  » زوروان«دیگر، خداي ایرانیان اولیـه   ۀنمون 76».شوند ل مییتوسط قربانی به بهشت نا

برخـی بـر    77.سال قربانی کرد تا صاحب پسري شود که دنیا را خلق کند که براي مدت هزار
انسان، تقلیدي از قربانی اولیه است که در ایجاد نظم کیهـانی  به وسیلۀ این باورند که قربانی 

  78.نقش داشته است
پیشـکش  هـاي دیگـر،    ر این است که در قربانیها د یقربان تفاوت قربانی الوهی با دیگر 

  79شود. چیزي از الوهیت را در خود داشت، اما در قربانی الوهی، پیشکش با خدا همسان می

  هاي قرباني در اديان ابتدايي انگيزه
 ،هـا  انگیـزه ایـن  گرفـت. برخـی از    انجام مییی گوناگون ها در ادیان ابتدایی، قربانی با انگیزه

 ستایش و سپاسگزاري از خدایان، التماس و درخواست از خـدایان، جلـب  : ند ازعبارت بود
 سـفره  گناهان، رسـتگاري در دنیـاي دیگـر، هـم     ةنشاندن خشم خدایان، کفّار رضایت و فرو

البتـه گـاهی چنـد    . بینی حوادث آینـده و تبـرّك مجـالس    شدن با خدایان، پیشگویی و پیش
  80.شد ع میآنها، در یک قربانی جم ۀانگیزه یا هم

اخـتالف میـان مجلـس سـنا و      م) پس از رفع.ق 4در رم، در زمان کنسولی کامیل (قرن 
هایی به منظور ستایش خـدایان انجـام    ها، قربانی گاه مردم، جشنی آراستند و در تمام پرستش

انسـانی  خـدایان بـاروري، قربـانی    از شناسی  شکرگزاري و حق، براي نیز 82ها سلت 81دادند.
اسـیران جنگـی،   ، زنان جـوان، کودکـان خردسـال    عبارت بودند از، دادند. قربانیان میانجام 

دند تا در روز معینـی  کر به کاهنان تسلیم میو کشان که آنان را دستگیر  زنان و آدم دزدان، راه
قربـانی شـود، یـا     در ایـن دنیـا  گروهی بر این باور بودند کـه اگـر شخصـی     83قربانی کنند.

ـ  ، بخـت  فردي خـوش ، دگی بعدي، در زنخودکشی کند  .د خواهـد شـد  آزاد و شـریف متولّ
ـ   سـختی  ۀخانـ گذر از  رفتن به قربانگاه،براي این افراد، رو  این از سـعادت   ۀو ورود بـه خان

کشـتند تـا در    ود را مـی خـ ، نیـز  یمریکـای اپوسـت   ها، یکی از قبایل سیاه ینئکو الگون 84.بود
یونانیـان معتقـد بودنـد بـا قربـانی کـردن،        85بخت و آزاد باشند. فردي خوش، زندگی بعدي

برند و به برکت نیروي آنها، به  خوانند و از حضور آنان لذّت می می  خدایان را به مهمانی فرا
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هـاي   افزایند. به همین دلیل شراب را نخست روي قربانی و سـپس در پیالـه   نیروي خود می
فینیقیان به منظور  86اند. ب نوشیدهکردند که خدایان با آنان شرا ریختند و وانمود می خود می

بر سر مهر آوردن مولوخ و فرونشاندن خشم او، نخستین فرزندان خویش را در دل سـوزان  
هاي بزرگ و معابـد،   اهالی صربستان هنگام احداث بنا 87افکندند. خوار می این خداي کودك

آمـده، اقـدام بـه    کردند تا خـدایان ِ بـه خشـم     زنی را قربانی کرده، در پی ساختمان دفن می
شـدند، بنـدي از    مردمان استرالیا در برابر هـر گنـاهی کـه مرتکـب مـی      88تخریب بنا نکنند.

در  89.ندسـاخت  هایی را به خـود وارد مـی   کردند و یا زخم انگشتان خویش را نثار خدایان می
بایسـتی  ، آمد، بـراي بخشـایش گنـاه    صدد ازدواج برمیعده در ياگر زنی پیش از انقضا ،رم

شـدن   اي بـراي بـرآورده   در سواحل شمالی کشور پرو، هـر خـانواده   90گاوي را قربانی کند.
کرد که یکی از دختران خردسال خود را وقف معبد نمایـد یـا در راه    نذر می، حاجات خود

از ایـن جهـت   . شـدند، مقـدس بودنـد    تقدیم معبـد مـی  خداي ماه قربانی کند. دخترانی که 
منـدي   حق بهـره  جز شاه و کاهنان، کس و هیچبگذارند احترام  همگان موظّف بودند به آنها

کشتند  براي برداشت محصول بهتر، مردي را می، بعضی اقوام نیز 91جنسی از آنها را نداشت.
رسـید و موسـم    که محصول مـی  پاشیدند. هنگامی شانی بر زمین میاف و خونش را هنگام بذر

ـ هماننـد     هـا  روس 92دانستند. شده می ربانیحیات مرد قشد، آن را تعبیري از تجدید رو مید
براي اینکـه حـوادث   ، پرداختند یونانیان و مصریان باستان ـ هنگامی که به کارهاي بزرگ می 

در آتـن   93زدنـد.  از روي احشاء و امعاء قربانی تفأل می ،بینی کنند آینده را پیشگویی و پیش
  94.کردند براي تبرّك مجالس عمومی، خوکی را قربانی می

  در اديان ابتداييداب قرباني آ
توجـه بـه ایـن آداب، در فهـم جایگـاه و      . داشـت ی ویژه آدابآیین قربانی در ادیان ابتدایی، 

 :از جملـه ، کند. در این بخش بـه برخـی از ایـن آداب    منزلت قربانی در این ادیان کمک می
  کنیم. اشاره میشونده، کیفیت قربانی و...  کننده، قربانی زمان قربانی، مکان قربانی، قربانی

شـخص خاصـی انجـام    بـه وسـیلۀ   بایسـت   داشت و مـی ویژه متصدي ها  بعضی قربانی
خـدایان گوشـت قربـانی را     ،نتیجـه  ن بود سر مویی اشتباه شـود و در کمم؛ وگرنه گرفت می

  95.کننده را برآورده نسازند اما نیاز قربانی، بخورند
حتمـاً در قربانگـاه و معبـد انجـام     بایست  میمثالً  ند؛خاصی داشتمکان ، ها قربانیبرخی 
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آوردن آن در خانـه   امکان بجـا نداشتند و مکان خاصی ، ها ولی برخی دیگر از قربانیشد؛  می
  وجود داشت. يجاي دیگر و هر

شـود. در   هایی دیده مـی  فاوتاقوام و ملل مختلف ت ، میانانتخاب قربانیانچگونگی  در
در  96کردنـد.  شدند و یا داوطلبانه خود را تسلیم قربانگـاه مـی   اي نذر قربانی می عده، سوریه

قربانیـان از افـراد   کوشـیدند تـا    مـی ، )مریکاي جنوبیامثل اینکاها و مایاها در (بعضی اقوام 
شدگان و اسیران جنگی را تقـدیم خـدایان    برخی، غرق 97جوان، سالم و زیبا انتخاب شوند.

برخی دیگـر، فرزنـدان مـردم     99کردند. ن به اعدام را قربانی میماو برخی، محکو 98کردند می
 انـداختن جنـگ، در اسـیر    برخی نیز با به راه 100ند.دکر دست را خریداري و قربانی می تهی

  101.کوشیدند میراي قربانی گرفتن ب 
ان بایست سـالم باشـد؛ زیـرا حیـو     حیوان قربانی می؛ داشت میحیوان قربانی نباید عیبی 

را ـ حتّی زبـان حیـوان    ـ کننده، تمام بدن قربانی   کاهنِ قربانیمعیوب، شایسته خدایان نبود. 
کرد. در برخی قبایل، اگر کسی حیوان معیـوبی   شدن از سالمتی آن، بررسی میبراي مطمئن 
  102کرد، محکوم به مرگ بود. را قربانی می
موهـایی جـدا    ،دشـون قربـانی   بـود قرار از سر حیواناتی که ، بستن  هنگام پیمانیونانیان 

ایـن پیمـان گـواه     کردنـد و خـدایان را بـر    کردند و آن را میـان سـرکردگان پخـش مـی     می
کردند و تمام کسانی کـه   مردي را قربانی می هنگام سوگندهاي بزرگ،، در رم 103گرفتند. می

اي از خـونش را   جرعـه کردنـد و   مـی  شدند، دسـت خـود را در خـون او آغشـته     متعهد می
در برخی قبایل، هنگام آغاز زمستان که فصل غیبـت خورشـید بـود، بـراي      104آشامیدند. می

بـین خـدا و مـردم بـود و در      ۀواسـط کردند. کاهن اعظم،  بر پا میخداي خورشید مراسمی 
انسان قربانی را  ۀسینکرد. کاهن،  ی محصول را درخواست میازاي قربانی، براي مردم فراوان

 ،کـرد. خـداي خورشـید نیـز     آورد و آن را تقدیم خداي خورشـید مـی   اي بیرون می با دشنه
 ةعنـوان نماینـده و نظرکـرد   شـده، طـی مراسـمی بـه      کرد. انسان قربانی الهاماتی به کاهن می

انداختند و پس  شد. آنها گاهی قربانیان را درون چاهی می ، بین مردم توزیع میخورشیدخدا
  105انداختند. به درون چاه میرا جواهرات   از طال، فیروزه و دیگر اشیایی گرانبهاآن، ز ا

مراسـم بـه   . هاي خاصی داشـتند  کننده، آرایش ها و افراد شرکت در برخی مراسم، قربانی
این عقیده بودند که بدین وسیله جلـبِ نظـر    گساري بود و بر کوبی و باده همراه رقص، پاي
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ان داشت که جقربانی هنوز کنند. بدن  یی از نیروهاي خدایان را جلب میخدایان کرده، نیرو
کردنـد و منتظـر پـذیرفتن قربـانی از      به خدا پیشکش مـی  ،موي سر و یک چشم او را کنده

اي بـود کـه در آسـمان     اولین پرنده ،شدن قربانی پذیرفته ۀماندند. نشان سوي خداوندگار می
 ؛کردنـد  مـی نوید پیروزي را دریافت  ،ا رضایت خاطراین صورت همه ب  . درشد میمشاهده 
از قربـانی روزه  در برخی قبایـل نیـز، پـیش     106پنداشتند. فوق را پیک خدایان می ةزیرا پرند

  107.کردند میتقدیم خدایان به گرفتند و بعد از آن، قربانی را به عنوان بالگردان خود  می
 ؛کـردن بـود    و نثـار خـون  ا ریختن شد؛ گاهی ب تقدیم می گوناگونهاي  قربانی با کیفیت
سـوزاندن قربـانی در میـان    کردنـد.   را دفـن مـی  آن سـوزاندند و گـاهی    گاهی قربانی را می

آن بـوده کـه    ،یهودیان قدیم و یونانیان معمول بوده است. شاید غرض از سـوزاندن قربـانی  
بوي سوختگی و دود آن به مشام خدایان برسد. دفن قربانی براي جلـبِ نظـر و تقـرّب بـه     

لـین  او ،کشـتن قربـانی  چگـونگی  در بعضـی ادیـان و اقـوام،     .زمینی بوده است خدایان زیر
کردند  بلکه آنها را وقف خدایان می؛ کشتند گاهی حیوانات را نمی 108داشته است.اولویت را 

بیشـتر  موقوفـات،    ؛ البته به اینکردند میمکانی مقدس، زنده رهایشان  سپس درکردند و  می
  109ی.شود تا قربان عنوان پیشکشی داده می

سـپارد.  بتدریج جـان   کردند تا به کوب می قربانی را به چلیپایی میخ ،در مکزیک ها آزتک
بـه  آنهـا قربانیـان را    110کردنـد.  تقسـیم مـی   مـردم قطعه کرده، میـان   ش را قطعهتسپس گوش
ـ  ؛کردند شکنجه میصورت شدیدترین  و شـد   مـی شکسـت  کـه تمـام بـدن آنـان      طـوري ه ب

بردبـاري و   ،د. تمـام اینهـا بـدین منظـور بـود کـه شـهامت       ادیدگانشان از حدقه بیرون افتـ 
 111مرتبت واال هستند یا نـه.  ين عظیم و ارتقأکه آیا الیق این شا محک بزنندشان را  آمادگی

اي بـا امضـاي کـاهن معبـد بـه       اي قبایل و جوامع، پس از کشتن قربانی، نوشته در میان پاره
  112.ورود به بهشت بود ۀنام که گواهی شد داده میدست قربانی 

خواهی از قربـانی بـه عمـل     حیوان یا انسان، نوعی پوزشِ پس از قربانی، در برخی ادیان
عالوه بر گریه،  برخیپرداختند.  ه و زاري میاز مراسم قربانی، به گریپس ها  آمد؛ مصري می

تـرس از مجـازاتی بـود کـه تهدیدشـان       ،علت سوگواري 113.زدند خود می  هایی نیز به زخم
به همین دلیـل در   114؛اند، فرار کنند لیت قتلی که مرتکب شدهئواز مس خواستند میو  کرد می
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پـس از   آتـن، گذاشـت. در   فرار می  پا به ،کردن محض قربانی کننده به قربانی ،اي از نقاط پاره
  115کردند. انداختند و آن را به دریا پرتاب می کردن را به گردن چاقو می ، گناه قربانیقربانی

از تقـدیم و پیشکشـی   پـس  رسـم بـر ایـن بـود کـه قربـانی را       ، ادیان ابتداییدر بعضی 
ایـن بـاور    بـر مردمان ابتـدایی  «نویسد:  ت این عمل میدر مورد علّ دورانت ویلخوردند.  می

ایـن فکـر     نتیجـه بـه   در؛ شود به انسان منتقل می ل هر موجودي با خوردن آنیبودند که فضا
افتادند که خدایان خود را نیز بخورند. بسیاري از اوقـات، شخصـی را انتخـاب کـرده، او را     

دادنـد تـا بعـد او را بکشـند و خـونش را       پروراندند. آنها به او عنوان خدایی مـی  خوب می
تري به خـود   شده حالت تأمین ،ها که غذاي انسان شامند و از گوشتش تناول کنند. هنگامیبیا

ایـن قناعـت     کـردن خـدا، بـه    راه یافت و به جاي قربانی آنهاگرفت، مهربانی بیشتري به دل 
ـ را بخور  د و آننکه چیز مأکولی را به عنوان رمز و مثـال او بسـاز   ندورزید د. در مکزیـک  ن
سـاختند و کودکـانی را کشـته، خونشـان را بـر آن       از خدا با حبوبات مـی  اي مجسمه، قدیم

خوردند. در هنگام انجام تشریفات، کاهن اوراد سحري  پاشیدند و آن را به جاي خدا می می
  116».به خداي واقعی تبدیل شود ،خدایی را که بناست خورده شود ۀخواند تا مجسم می را

و  اختنـد پرد نفـس مـی   ۀبا خوردن توتم به تزکیـ معتقد است که اعضاي کالن  فرویداما 
 ،از طـرف دیگـر   افراد قبیله بـا خـدا را   ۀو هم ،طرف ها از یک اي حاد بین خود و هم قبیلهاتّ

شـود و ایـن    خون درست مـی  ،کردند که از این غذا آنها فکر می زیرا 117دند؛کر مستحکم می
 حدمتّیابد و آنها را  کنندگان در تناول غذا جریان می شرکت ۀغذایی به تن هم هم طی، خون

  118.کند می

  هاي ابتدايي در دوران معاصر بقاياي قرباني
هـاي   برخـی عقایـد و قربـانی    ۀتـوان ریشـ   میگوناگون قربانی در ادیان  ۀمطالع با بررسی و

چنـین   رغم تالش حکیمان و پیشوایان دینی بـراي برانـدازي  به  کنونی را پیدا کرد. متأسفانه
 در هند از قربانیِ ند.ا هاد، باز این عقاید در گوشه و کنار جهان به حیات خود ادامه دعقایدي

 120انسانی تا روزگار امروز دوام آورده است. قربانیِ، فریقاادر  119انسانی گزارش شده است.
سـال  ه چهـارد که باید دختري زیبا و بـاکره کـه بیشـتر از     ندا این عقیده اي در تایلند بر قبیله

نی کننـد. هـدف آنهـا از ایـن     را در یکی از روزهاي سال براي خدایشـان قربـا  نداشته باشد 
فرانسـوي   شاردن 121.... استها و امنیت، حفظ حیات خود و دیگران، شفاي بیماري، قربانی



۱۳۴    ،  ۱۳۹۰سال دوم، شماره دوم، بهار 

خود به رواج بخشی از عقاید اقـوام ابتـدایی در میـان مردمـان کلشـید (ایـالتی        ۀدر سفرنام
خوانند  مردم کشیشان را بر بالین خود می ،هنگام بیماري: «کند گرجستان) اشاره میجوار  هم

زند و پس  پرسند. کشیش هم چند بار کتابش را ورق می و از او سبب بیماري خویش را می
می ،لاز چند لحظه تأم ـ   گوید فالن تصویر (مقد ر شـده  س) نسبت به تـو خشـمگین و متغی

 .رضایت خاطر او بایـد گوسـاله یـا گـاوي را قربـانی کنـی       براي فرونشاندن خشم و. است
وگرنـه دیـري   ؛ ابریشـمی تقـدیم کنـی    ۀهمچنین به او یک فنجان نقره یا یک قطعـه پارچـ  

ایـن کارهـا را انجـام     ۀدهـد کـه همـ    میري. بیمار نیز به قید قسم قـول مـی   گذرد که می نمی
  122».دهد

تمـام حرکـات و سـکنات     ،ربانی گاوبراي تطیر و تفأل، هنگام ق«نویسد:  او همچنین می
گـاو سرکشـی     دهند؛ مثالً اگر هنگـام قربـانی،   حیوان را مورد توجه و دقت خاصی قرار می

ریزي خواهـد شـد.    گویند که در آن سال جنگ و خون می  نموده، شاخ بزند و تسلیم نشود،
خواهد گرفت و  فراکنند که نعمت و فراوانی سراسر کشور را  بینی می اگر تپاله بیاندازد، پیش

 اما با وجود اینکه همیشه ؛که ادرار کند، محصول شراب خیلی زیاد خواهد شد... در صورتی
لـوح ایـن ترهـات را همچـون وحـی       آید، باز مردم سـاده  می ها غلط از آب در پیشگوییاین 

123».پندارند نزل، حقیقت میم  
ل یا گیاهی به آن اضافه که گاهی گُ نیزپاشیدن پشت سر مسافر  رسم آببرخی معتقدند 

  124از بقایاي رسم قربانی و پیشکشی آب به خداي زمین است. ،کنند می
اگـر در  برخی معتقدند . بعضی از مردم ما نیز اعتقادات خاصی دارند؛ جاي دوري نرویم

یک سال دو نفر از یک خانواده از دنیا بروند، باید در قبرستان مرغ یا خروسی کشـته، بـین   
برخی بر ایـن باورنـد   ك کرد تا قبرستان قربانی دیگري از این خانواده نگیرد. قبر آن دو خا

ایـن سـاختمان   ؛ و گرنـه  ریزي ساختمان باید خونی پاي آهـن ریختـه شـود    هنگام آهنکه 
باید تخم مرغ یا خون حیوان  ،هنگام خرید ماشینبرخی نیز معتقدند قربانی خواهد گرفت. 

  خونی نگیرد.تا ماشین  ،مالید تازه خریداري شده ینشده را بر چرخ و بدنه ماش قربانی

  گيري نتيجه
آید که در اغلب ادیان گذشته و حال  هاي پرستش به شمار می . آیین قربانی، یکی از جلوه1

  شود. مشاهده می
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ها با تقـدیم هدیـه و قربـانی     . آیین قربانی، برخواسته از حس فطري پرستش است. انسان2
خـدا (یـا خـدایان) را جلـب کـرده و از خشـم و غضـب آنهـا         اند تا خشنودي  کوشیده

  جلوگیري کنند.
. آیین قربانی، در برخی ادوار و ادیان دستخوش انحرافاتی شد، تا آنجا که برخی فرزنـدان  3

  اند. دلبند خود را به عنوان بهترین هدیۀ قربانی خدایان خود کرده
ـ ؛ اند قربانی کرده. پیامبران تالش زیادي در زدودن انحرافات از آیین 4 هـایی از   ا بـاز رگـه  ام

 این انحرافات در دنیاي معاصر قابل مشاهده است.
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