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چکیده
اين پژوهش به چگونگي برگزاری مناسک قرباني در شهرستان بندر ترکمن ،با استفاده از روش قومنگاری،
با هدف کشف نمودهای شمني اين مناسک ميپردازد .روشهای گردآوری دادههای پژوهش مشاهده،
مصاحبه و مطالعات کتابخانهای بوده است .عید قربان بستر اصلي برگزاری مناسک قرباني و همچنین
برجستهترين رويداد ساالنۀ مذهبي ترکمنهای ايران است .همه ساله در دهم ذیالحجه مصادف با انتهای
مراسم حج ،مسلمانان ترکمن حیواناتي چون بز ،شتر ،گاو و گوسفند را در خانههای خويش قرباني ميکنند.
مناسک قرباني با حفر گودالي در حیاط خانه آغاز ميشود .قربانيکنندگان که مردان سرپرست خانواده
هستند با قرار دادن مقداری نمک ،ذغال و گندم در گودال حفر شده ،زمینۀ اجرای مناسک را فراهم مي
آورند .سپس شخصي که قرباني به نیت وی انجام ميشود ،دست خود را بر بدن حیوان ميگذارد .قرباني
کننده گلوی حیوان را بريده و خون را در گودال جاری ميسازد .اگرچه ترکمنهای ايران سنّي مذهبند و
از فقه حنفي پیروی ميکنند ،اما مواردی چون حفر زمین و استفاده از ذغال ،گندم و نمک در مناسک
قرباني نشانگر تداوم سنتهای پیشااسالمي و باورهای شمني در مناسک قرباني امروزۀ ايشان است .مناسک
قرباني روز عید قربان به انضمام روزهای کر و قوقون را با استفاده از مفهوم آيین عبادی مثبت برگرفته از
کتاب صور ابتدايي حیات ديني اثر امیل دورکیم ميتوان توضیح داد .به اين ترتیب برگزاری مناسک قرباني
نه تنها به انسجام قومي ترکمنان کمک ميکند ،بلکه فرصت تناول از غذای مقدس را نیز فراهم ميآورد.
واژگان کلیدی  :آيین عبادی مثبت ،باورهای شمني ،بندر ترکمن ،عید قربان ،مناسک قرباني
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مقدمه و بیان مسئله
ترکمنها ،امروزه مناسک قرباني را به شیوهای خاص و متمايز از ساير گروههای قومي مسلمان اجرا
ميکنند .تحلیل باورهای شمني در مناسک قرباني اهالي بندر ترکمن از آن جهت اهمیت دارد که
باورها و اعتقادات اسالمي توضیح دهندۀ تمام ابعاد مناسکي نیست که ايشان به جا ميآورند.
مناسک ديني از ريشهدارترين پديدههای اجتماعياند که مطالعۀ آنها فهم کاملتری از ماهیت
زندگي اجتماعي بدست ميدهد .يکي از مناسک مشترک میان اديان پرجمعیت چون يهوديت،
مسحیت ،اسالم و هندوئیسم «قرباني کردن» ۱است که ريشههايي کهن و باستاني دارد .با توجه به
اينکه مناسک قرباني شامل قتل موجودی زنده و از بین بردن مالي ارزشمند است ،عمدتاً همراه با
رعايت آداب و تشريفات بهخصوصي است .در مورد برگزاری مناسک قرباني میان ترکمنها ،مطالعات
محدودی انجام گرفته است .به عنوان مثال در کتاب ايرانیان ترکمن (پژوهشي در مردمشناسي و
جمعیتشناسي) اشارهای مختصر در حد چند سطر به موضوع قرباني شده است (عسگری خانقاه
و ديگران .)۱5۸ :۱۳۷4 ،تقوی نیز در فصلي از کتاب مردمشناسي ترکمنهای ايران تحت عنوان
«باورهای تراکمه و نقش آنها در زندگي اجتماعي آنها» اسامي ،اصطالحات خاص و کلیّت عید
قربان (قربان بايرام) را به صورت مختصر و کوتاه توضیح داده است ( .)262-26۳ :۱۳۸۸در وبگاه
انسانشناسي و فرهنگ نیز از همین محقق گزارشي از نحوۀ برگزاری مناسک قرباني موجود است
که اطالعات آن مبتني بر مشاهده میداني است .2مجموعا به دو دلیل از ضرورت پرداخت انسان
شناسانه به موضوع مناسک قرباني در ترکمن صحرا کاسته نشده است .نخست آنکه توصیف
قومنگارانه نیاز به بسط و شرح جزئیات میداني گسترده دارد و به گمان ما اين مهم در پژوهشهای
گذشته محقق نشده است .ثانیاً با توجه به سابقۀ تاريخي اهالي ترکمنصحرا ،نمودهای شمني
برگزاری اين مناسک عمدتاً مورد توجه واقع نشده و يافتههای میداني برآمده از برگزاری اين
مناسک تحلیل نشده باقي مانده است .پرسشهای اصلي اين پژوهش به ترتیب از اين قرارند:
 .۱مناسک قرباني روز عید قربان در شهرستان بندر ترکمن چگونه برگزار ميشود؟
 .2کدام قسمتهای اين مناسک ،پیشااسالمي و متصل به باورهای شمني است؟
 .۳برگزاری و تداوم سنتهای شمني چه توجیهي دارند؟
مفهوم آيین عبادی مثبت ۳برگرفته از نظريۀ عمومي دورکیم که ابزار اصلي تحلیل نظری ما
در اين پژوهش است ،از آن جهت در توضیح باورهای شمني قوم ترکمن موضوعیت دارد که با
تحلیل تأثیر مناسک قرباني بر انسجام گروهي از يک سو و تبیین ضرورت خوردن گوشت حیوان
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مقدس در زماني معین از سوی ديگر ،ريشههای شمني کهن مناسکي قرباني در بندر ترکمن را
آشکار ميسازد.
قربانی
هدف اين بخش از نوشتار تعريف قرباني و بررسي ريشههای لغوی و تاريخي آن است .سپس اين
بخش به تبیین جايگاه قرباني در باورهای اسالمي و شمني ميپردازد .نهايتاً پیش از ورود به مباني
نظری اين پژوهش ،به رابطه تاريخي ترکمنها و باورهای شمني پرداخته ميشود.
قرباني عملي مذهبي است که در آن چیزهايي از تملک شخص خارج شده ،به خدا يا يک
نیروی فوق طبیعت اختصاص مييابد و تقديم آنها ميشود (آقايي .)54 :۱۳۹۱ ،اصطالح قرباني
کردن به معني کلي آن با واژۀ  sacrificeمشخص ميشود که از کلمۀ التین  sacerificiumمشتق
شده است .بخش اول اين کلمه sacer ،به معني مقدس و بخش دوم به مفهوم انجام دادن است
(شرفي .)۷ :۱۳۷۹ ،لفظ قربان نیز که در عربي از «قرب» به معنای نزديکي گرفته شده است،
ميرساند که در همه قرباني ها ،نزديکي جستن به خدا يا خدايان و يا قوای فوق طبیعي مدنظر بوده
است (آقايي میبدی .)۱۱۸ :۱۳۹0 ،واژۀ قرباني به مفهوم نثار کردن چیزی به وجودی ماوراء طبیعي
است که با کشتن آنچه نثار ميشود همراه است .قابل توجه اينکه منسَک (مناسِک جمع مکسّر
آن است) در زبان عربي اسم مکان به معنای محل قرباني است .۱از طريق قرباني کردن عنصری از
دنیای انسانها به دنیای خدايان منتقل ميشود و به اين ترتیب ارتباط میان دنیای انساني و الوهیّت
برقرار ميشود و خدايان تغذيه ميشوند (لطیف پور .)54 :۱۳۹4 ،اغلب تحت تأثیر فرهنگ سامي
و به سبب اهمیت پیشکشيهای خوني چنین تصور ميشود که قرباني به معني ذبح يک حیوان و
پیشکش نمودن آن به درگاه خداوند است .اما قرباني آنگونه که از معنای آن استنباط ميشود،
شامل پیشکشيهای غیر خوني هم ميشود (شايانراد و قاسمي .)۱2۸ :۱۳۹5 ،با در نظر گرفتن
وسعت دايره مصاديق ،مفهوم قرباني را ناظر به میدان اين پژوهش ميتوان محدود به ذبح موجودی
زنده در راستای کسب رضايت از عالم فرای ماده دانست.
قربانی در اسالم
انگیزهای که در اسالم بیش از هرچیز معطوف به انجام مناسک قرباني است ،نزديکي به خداوند و
جلب رضايت اهلل است .هدف نهايي قرباني ،قرب و نزديکي به اوست (فراهاني .)۸4 :۱۳۸0 ،در
اسالم از معبد و قربانگاه و کاهن مجری مراسم قرباني خبری نیست (موسوی لر و میری:۱۳۹2 ،
 .)۷0برجستهترين نمونه اين مناسک را ميتوان در حج ،مناسک سالیانۀ مسلمانان يافت .از جمله
واجبات حج ،ذبح قرباني در منا است که در واجب بودن آن بین مسلمانان اختالفي نیست .به
 1در المُعجم الرّائد ذیل واژۀ مناسک آمده است  :موضعٌ تُذْبَح فيه النَّسيكه .والجمع  :مَناسِک (مسعود)771 :1992،
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حیوان قرباني گاهي «هدی» و گاهي «اضحیه» ميگويند .هدی حیواني است که انسان به عنوان
تحفه يا قرباني پیش انداخته و اصل آن يا از هديه به معنای فديه است يا از هدی به معنای
راهنمايي و سوق دادن به طرف مقصد .چون اين حیوان را به هنگام باال آمدن خورشید و ارتفاع
نور آن در روز دهم ذیالحجه الحرام قرباني ميکنند ،به آن اضحیه يا ضحیه نیز ميگويند (حسیني
ادياني.)۳۳ :۱۳۸0 ،
عید قربان
عید قربان يا عید اَضحي يکي از دو عید بزرگ اسالمي (ديگری عید فطر) است که در روز دهم
ذیالحجه از هر سال برگزار ميشود (مصاحب .)25۳۳ :۱۳56 ،ايشان ضمن به جا آوردن غسل
عید ،پوشیدن لباس نو ،استعمال عطر ،برپايي نماز عید و خواندن دعا آداب قرباني کردن را که نماد
اصلي عید قربان است به جا ميآورند (دوستي .)5۱ :۱۳۹2 ،عید قربان بر نماد قرباني ابراهیم
استوار است .اين داستان در سوره صافات از آيات  ۱00الي  ۱0۷آمده است .دربارۀ همان گوسفندی
است که خداوند برای جايگزيني اسماعیل در ذبح فرستاد (شايانراد و قاسمي .)۱2۸ :۱۳۹5 ،سنت
بر اين جاری شده است که شخص در روز عید قربان پس از خواندن نماز افطار کند (طباطبايي،
 .)۳4۹ :۱۳۹5عید قربان از اعیاد ديني ايرانیان مسلمان است که در نقاط مختلف اين سرزمین با
آداب و ويژگيهای خاص هر منطقه برگزار ميشود (دوستي .)56 :۱۳۹2 ،کشف ريشهها و علل
تفاوت مناسک قرباني هر گروه قومي مسلمان نسبت به ساير مسلمانان ميتواند پرده از عوامل مؤثر
ديگری بردارد که به مرور از ديدگان پنهان شده و به فراموشي سپرده شدهاند.
قربانی و شمنیسم
از آغاز قرن بیستم اصطالحات «شمن»« ،پزشک مرد»« ،جادوگر» را به کساني اطالق کردهاند که
دارای قدرت جادويي -مذهبي بوده و در همه جوامع ديده شدهاند (نداف .)۱02 :۱۳۸4 ،شمن
متخصص ديني است که در بسیاری از زمینههای ديني و فرهنگي متفاوت ديده ميشود (بُوی،
 .)2۳۸ :۱۳۹4بشر ابتدايي به نوعي سحر و جادو برای بیرون کردن ارواح شرير قائل است .او معتقد
است که در طبیعت ،ارواح شريری وجود دارد که به درون شخص ميرود و او را بیمار ميکنند.
افرادی که اين عمل را انجام ميدهند شمن خوانده ميشوند (سلیماني .)۱۷ :۱۳۹0 ،تعريف واحدی
درباره واژۀ شمنیسم در میان انسانشناسان وجود ندارد .اما به شکل کلي ميتوان شمنیسم را به
باورهای مذهبي بومي که در سیبری و مناطق همسايه آن در آسیا شکل گرفته اند نسبت داد .البته
اين باورها دارای نمونههای مشابهي میان سرخپوستان آمريکايي و بومیان استرالیايي و برخي قبايل
آفريقايي بوده اند (پرات .)xi :200۷ ،شمنیسم از آن اصطالحاتي است که معموال به گونهای
گسترده به کار ميروند و به پديدههای بسیار متفاوتي ارجاع دارند ،که برخي از اين پديدهها ارتباط
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کمي با همديگر و يا با هر اشتقاق اصیلي از اين واژه دارند .شمنیسم يک تکنیک است و نه يک
دين که ممکن است با اديان جهان همزيستي داشته باشد (بُوی.)2۳۸ :۱۳۹4 ،
نقش شمن ها در زندگي مذهبي شمال آسیا و آسیای مرکزی مهم است .اما محدوديتهايي
نیز دارد .قرباني کردن نذورات از وظايف شمن نیست .اما در زمانهای خاصي او برای خدايان آب،
جنگل و خانواده قرباني ميکند .در شمال آسیا گاهي اوقات شمن را برای مراسم تدفین دعوت مي
کنند تا از بازگشت روحِ درگذشته جلوگیری کند (نداف .)۱06 :۱۳۸4 ،برای بومیان استرالیايي که
به شمنیسم اعتقاد داشتند ،خون قرباني ارتباط جسماني با نیاکان بود .خون بین جهان جسماني
و جهان روحاني که ارواح نیاکان در آن وجود دارد ،ارتباط برقرار ميکند .مقداری از خون و يا تکۀ
کوچکي از گوشت ،وسیلهای برای ورود به يک ارتباط عمیق متافیزيکي با جهان ديگر بود (پرات،
 .)۳۷ :200۷گروه قبايلي داگارا ۱در آفريقای غربي به باورهای شمنیستي معتقد بودند .قرباني
بخشي جدی از مناسک شمني آنها بود .نکته قابل توجه آنکه در مراسم قرباني آنها مناسک
ساغرريزی 2که به همراه پراکندن مقداری آب يا خاکستر به همراه خون قرباني است ،انجام ميشود
(همان) .به عنوان مجرای اتصال به موجودات فراطبیعي ،شمنها پذيرای تقاضاهای اعضای اجتماع
انساني بودند که خواستار بازيابي سالمت ،تضمین برداشت محصول فراوان ،دور کردن ارواح خبیث
و موارد مشابه بودند .شمنها در جوامع کشاورز بذر غالت ،در آمريکای التین برخي تنباکو ،ابريشم
و ساير هدايا را فراهم ميکردند .در برخي از شرايط شمنها همچنین نیازمند قرباني حیواني بودند.
قرباني حیواني ،به ويژه هنگامي رواج پیدا ميکرد که باورمندان شمنیسم يک بیماری را به از دست
دادن روح نسبت ميدادند .مثال معروف اين زمینه از مردمان رونگوس ۳که در مالزی امروز زندگي
ميکنند ،نشئت ميگیرد .شمنها باور داشتند که بیماری به علت از دست دادن روح بیمار اتفاق
افتاده و با اهدای خون ميتوان روح را به بدن برای بازيابي سالمت بازگرداند (والتر و فريدمن،
 .)۱۹۹ :2004در برخي اشکال شمنیسم انجام قرباني نه فقط برای ارتباط گرفتن با ارواح ،که اداره
کنندۀ جهاناند ،انجام ميشود ،بلکه به دنبال ارتباط با ارواح در گذشتگان صورت ميپذيرد .برای
مثال در شمنیسم تونگوس 4قرباني برای ارواح مردمان مرده انجام ميشود .بهويژه برای آنان که با
نامشان شناخته ميشوند و همچنین برای والدين و اجداد قربانيکننده .اين قرباني ميتواند اين
ارواح را که به تسخیر ارواح طبیعت درآمدهاند ،آزاد کند (همان.)2۳۷ :
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ترکمنها و شمنیسم
اورالي۱

اکثريت مردم بومي که در آنچه امروز اوراسیا ميخوانیم ،زندگي ميکنند دارای ريشههای
و زبانهای آلتائي 2هستند .قبل از ظهور مذهب بودا و سپس دين زرتشت و اسالم ،باورهای شمني
بنیاد نگاه ديني اين مردم را بر ميساخته است (والتر و فريدمن .)52۳ :2004 ،پژوهشهای اخیر
مردمشناسانه و باستانشناسانه ويژگيهای پیچیدهای از شمنیسم اوراسیايي ارائه ميکند که شامل
جنسیت شمنها ،استفاده از ابزار های موسیقي ،ارتباط و هماهنگي میان ارواح انساني و حیواني،
باورهای کیهاني و گونههای مختلفي از اجراهای مناسک در روز و شب است (همان.)525 :
باورها و اعتقادات شمني ريشه در اقوام ترک و بويژه مغولها دارد .در میان اقوام ترک اين
باور وجود دارد که شمن خود را واسطۀ میان انسان و نیروها و موجودات ماوراءالطبیعه ميدانند،
آنها با جهان ديگری ارتباط دارند و از آن سخن ميگويند .با مهاجرت ترکان به سمت غرب آسیا و
با مسلمان شدن آنها و همچنین حضور باورها و اعتقادات اسالمي به تدريج برخي از ويژگيهای
فرهنگ اسالمي در آيین شمني نفوذ کرد و باعث تغییراتي در آن شد (مقصودی.)۹۳ :۱۳۹2 ،
ترکمنها ميبايست از همه اين باورها تأثیر پذيرفته و يا حداقل با آنها آشنا بوده باشند؛ اعتقاد به
خدای آسمان (تانگری) و خدای زمین (اتوکان يا اتاگن )۳و به طور کلي خدايان متعدد روز و شب
و باد و باران و ماه و خورشید و ،...اعتقاد به مقدس بودن آب و آتش ،ارواح نیاکان و امکان ارتباط
با ارواح از باورهای بسیار کهن و پايدار آنها به شمار ميآيد (همان .)۸۱ :جنبههای مختلف فرهنگي
ترکمن ها از جمله خويشاوندی ،ازدواج ،سازمان اجتماعي و سیاسي ،اقتصاد ،موسیقي و درمانگری
بومي است و اعتقادات شمني اقوام آسیای مرکزی در باورهای بسیار کهن ترکمنان برجای مانده
است .اين اعتقادات و باورها در جنبههای مختلف فرهنگي نظیر آيین پرخواني ،ذکر خنجر و يا
مراسم طلب باران خود را نشان ميدهند (نداف.)۱0۱ :۱۳۸4 ،
با تحلیل گوناگوني و غنای اَشکال گوناگون شمنیسم در آسیای مرکزی بسیاری از
پژوهش گران بر اين باورند که در فرهنگ جنوب آسیای مرکزی ،فرهنگ شمنیسم بخش اصلي
باورهای ديني است .شمنیسم بر پايۀ باورهای بنیادين در رابطه با نیاکان ،سنگها ،کوهها و خدای
زمین (اتوکان يا اتاگن) باوری مشترک میان ازبکان مغولها و ترکمنهای پیش از اسالم بوده است
(سلطانوا .)۱۷ :20۱۱ ،مردمشناسان روسي قرن نوزدهم درباره وجود شمنها در تاجیکستان
گزارش دادهاند که از جمجمههای انساني ،دود و خون قرباني در مناسک خود استفاده ميکردند.
با نفوذ اسالم در جنوب آسیای مرکزی و گسترش تصوف در اين منطقه آيینهای شمني با تصوف
اسالمي درهم آمیخت و گونه ای دورگه به وجود آمد .برای مثال هم اکنون بسیاری از مناسک
شمني همراه با موسیقي ،رقص ريتمیک (سما) و تکرار اوراد ،گوشهنشیني و ذکر انجام ميشود.
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سلطانوا معتقد است که ترکمنها پیش از اسالم دارای باورهای شمني بودهاند که بسیاری از آنها
هم اکنون در میان ترکمن ها و همچنین اقوام ترکي که در افغانستان زندگي ميکنند ،رايج است
(همان.)۱۸ :
چارچوب نظری :امیل دورکیم ،آیینهای عبادی و قربانی
ريشۀ عالقه دورکیم به قرباني ميتواند در متنهای ابتدايي مانند رسالۀ او درباره تقسیم کار در
جامعه ريشهيابي کرد که در آن قرباني را گاهي به عنوان يک مناسک مذهبي گاهي به عنوان عملي
اخالقي و گاه به عنوان هر دو در نظر ميگرفت .اما همچنان نیاز برای جستوجو درباره نگاه درحال
تکامل وی به ماهیت خاص مناسک قرباني وجود دارد .اولین انديشههای شناخته شده دورکیمي
درباره مناسک قرباني در مقالهای در سال  ۱۸۹۹در شماره دوم مجله سالنامۀ جامعهشناسي او
مشاهده ميشود که البته اين مقاله نه بهوسیله خود سردبیر بلکه خواهرزادۀ وی مارسل موس ۱و
دوست نزديک وی هنری هوبرت 2نگاشته شده بود .اگرچه مقالۀ هوبرت و موس به عنوان بیاني
پیشرو درباره نظريه دورکیمي قرباني ديده ميشود ،ملیسا تاچک ( )20۱5استدالل ميکند که
دورکیم برداشت مشخص خود را از مناسک قرباني ارائه کرده است .برداشتي که در صور بنیادين
حیات ديني قابل رديابي است.
سومین کتاب بزرگ دورکیم ،صور ابتدايي حیات ديني ،۳بيگمان ،مهمترين و گوياترين
کتاب وی از لحاظ روشن کردن منبع الهام فکری اوست .نگاه تطوری برگرفته شده از نظرگاه
انسانشناساني چون فريزر و تیلور در پیشبرد موضوع کتاب صور ابتدايي حیات ديني کامالً مشهود
است .موضوع اين کتاب عبارت است از ساختن نظريهای عمومي درباره دين بر اساس تحلیل
سادهترين و بدویترين نهادهای ديني .همین بیان خود نشان دهندۀ يکي از افکار راهنمای دورکیم
است .اينکه بناکردن نظريۀ اديان عاليتر بر ا ساس بررسي صور بدوی ديني به عقیدۀ او مشروع و
ممکن است (آرون .)۳۹۱ :۱۳۹0 ،دورکیم هرچند به طور کلي نظريۀ تطور را ميپذيرفت ،اما به
دلیل بعدی کارکردی که در رويکرد خود داشت ،تالش کرد مطالعه بر دين را ،چه به مثابۀ موضوعي
متعلق به حوزه الهیات و چه حتي به عنوان پديدهای انتزاعي و در حقیقت فلسفي ،به مطالعه بر
نقش و کارکرد اجتماعي آن بدل سازد (فکوهي .)24۹ :۱۳۸۱ ،دورکیم انگیزۀ ديگری نیز برای
بررسي کارکردها ی اجتماعي دين داشت که همان عالقۀ به او به مکانیسمهايي بود که ميتوانند
در مواقع به خطر افتادن سامان اجتماعي به کار آيند .از اين جهت او در جستوجوی همان چیزی
بود که امروزه به عنوان معادلهای کارکردی دين در يک زمانۀ اساساً غیرديني توصیف ميشود
(کوزر .)۱۹۷ :۱۳۸۹ ،دورکیم اشاره ميکند که اديان پیشرفت کردني هستند ،البته بيآنکه بر اين
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نکته تأکیدی داشته باشد (بودن .)۱2۸ :۱۳۸۹ ،دورکیم در صور ابتدايي حیات ديني به مطالعهای
عمیق بر روی يکي از قبايل بومي استرالیا به نام آرونتا پرداخت .او اين قبیله را به اين سبب برگزيد
که به نظرش ميتوانست ابتداييترين صورت دين را در آن بیابد (ديلیني.)۱5۳ :۱۳۸۹ ،
از نگاه دورکیم دين صرفاً در باورها خالصه نميشود ،بلکه بايد نقش آيینها و مناسک را نیز
بررسي کرد .در بخش سوم کتاب صور بنیادين حیات ديني ،او میان مناسکها و آيینهای منفي۱
و مثبت تفکیک قائل ميشود (تاچک .)۸4-۸۳ :20۱5 ،آيینهای عبادی منفي دارای کارکردهای
زاهدانه است و هدف اصلي آيینهای عبادی منفي جدايي بین موجودات دنیوی 2و ماورائي ۳است.
آيین مناسک عبادی منفي اين است که مؤمنان از برخي از اعمال که ميتواند امر مقدس را بیااليد
پرهیز کنند( .دورکیم .)۳04 :۱۹۹5 ،هدف نهايي آيینهای عبادی منفي صرفاً جداسازی امر مقدس
و اين جهاني نیست ،بلکه ميتواند آيین مناسک منفي مقدمهای برای آيین مناسکي مثبت به شمار
آيد .از آنجايي که موجود دنیوی کامالً متمايز از موجودات ماورايي است ،او فقط ميتواند از طريق
مناسک منفي (پرهیز از محرمات) زمینۀ نزديکي را فراهم آورد .فصل دوم از کتاب سوم صور ابتدايي
حیات ديني نوعي ديگر از مناسک را ،که دورکیم آن را آيین عبادی مثبت مينامد ،تبیین ميکند.
از نگاه دورکیم با وجود اهمیت آيینهای عبادی منفي و آثار مثبت غیرمستقیم آن ،هدف اجرای
آيین عبادی منفي در خودش نیست ،بلکه حیات ديني محصول آن ،برای تحقق نظام خاصي از
مناسک که او به آن نام آيین عبادی مثبت ميدهد وابسته است .دورکیم مناسک قرباني را از مهم
ترين مثالهای آيین عبادی مثبت برميشمارد و در راستای تبیین انديشه خود از نظريۀ رابرتسون
اسمیت بهره ميگیرد.
نقش توتم
باور رايج در قرن نوزدهم آن بود که قرباني کردن نوعي باج دادن و يا بزرگداشت تحمیلي خدايان
است ،اما اسمیت بر آن بود که باج در نظر گرفتن قرباني ،دو مسئلۀ مهم را مورد غفلت قرار ميدهد.
نخست آنکه قرباني همواره درباره نوعي غذا است ،ثانیاً اين غذا هم به مؤمنیني که آن را نذر کردهاند
و هم به خدايان تعلق دارد .اين دو ويژگي با برداشت اجبار يا باج از قرباني سازگار نیست .دورکیم
در اينجا مناسک قرباني را به عنوان آيین عبادی مثبتي در نظر ميگیرد که آن را تالش برای يکي
شدن با امر مقدس از راه تغذيه ميداند .دورکیم با مطالعۀ يکي از اقوام ابتدايي نشان داد که چگونه
قربانيکنندگان توتم خود را که مقدس است و تابو به شمار ميآيد ،در مراسم خاصي ميخورند.
ممکن است اين پرسش مطرح شود که غذای قرباني چگونه ميتواند توسط موجودات اين جهاني
خورده شود؟ آيین عبادی مثبتي وجود ندارد که در آن اين گونه تناقضها وجود نداشته باشد .اين
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گونه شکستن تابوها منجر به گذشتن انسان از سدی است که او را از قلمرو ماورايي دور کرده است.
تمام مسائل مربوط به عبور از اين خطوط بايد به گونهای ماهرانه انجام شود که موجب خشم
خدايان نشود .برای توضیح ويژگيهای خاص غذاهای جمعي توتمي ،دورکیم استدالل ميکند که
اعضای قبیله ميکوشند که تمام جوهرۀ رازآلود آن را به شیوهای کامل حفظ کنند .جوهرهای که
آن را از طريق موجودات توتمي بدست آوردند اين جوهره کمک ميکند که افراد قبیله هويت
اجتماعي خود را برسازند و همینطور روح و هويت شخصي خود را که به شکل اجتنابناپذيری در
طي زمان فرسايش مييابد .بنابراين نیازمند موجودات توتمي برای بازسازیهايي در فواصل زماني
مشخص هستند (تاچک .)۸4 :20۱5 ،دورکیم در اين مورد مينويسد« :شايد کساني تعجب کنند
که اگر غذايي تا اين حد مقدس است چرا نااهالن ناسوتي هم از آن مصرف ميکنند .ولي اوالً هیچ
آيین عبادی مثبتي نیست که اين نوع تناقضها در آن ديده نشود .همه موجودات ماورائي به دلیل
خصلتي که از آن برخوردار هستند ،از دستبرد نااهالن دنیوی در امانند؛ ولي ،از سوی ديگر ،اين
گونه موجودات اگر با همان دسته از پیروانشان که در ضمن ميبايست از آنها به دقت کناره بگیرند
در رابطه قرار نگیرند ،هیچ فايدهای نخواهند داشت و هرگونه دلیل وجودی خود را از دست
ميدهند» (دورکیم.)466-46۷ :۱۳۹6 ،
همذات شدن
قرباني از دو عنصر اساسي تشکیل ميشود :يک عمل همذات شدن و يک عمل در نذر و نیاز .مؤمن
با فروبلعیدن يک عنصر ماورايي با خدای خودش همذات ميشود و در عین حال او نذری هم به
اين خدا اهدا ميکند .شکي نیست که قرباني ،تا حدی نوعي شیوۀ همذات شدن است؛ ولي ،قرباني
در ضمن و به همان درجه از اهمیت اساسي ،نوعي دهش ،يا يک عمل ايثارگونه نیز هست .عمل
قرباني همیشه مستلزم اين است که فرد مؤ۱من چیزی از جوهر خود يا از اموال خود را به خدايان
ببخشد .هرگونه کوششي برای برگرداندن يکي از دو عنصر به ديگری بيفايده است( .همان-4۷2 :
 .)4۷۳داد و دهش میان امر ماورايي و قربانيکنندگان بستر اجرای مناسک را فراهم ميآورد .چنین
زمینه دوسويهای منطقاً مناسک قرباني را از سطح تبیین نظريات تطورگرايانه جدا ميکند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر بر پايۀ روش قومنگاری است و برای گردآوری دادهها از سه روش مشاهده ،مصاحبه
و مطالعات اسنادی اعم از کتاب ،پاياننامه ،مقاالت و منابع الکترونیک استفاده شده است .در به
کارگیری هريک از اين موارد تا جای ممکن سعي در حفظ امانت و عدم تغییر در يافتهها شده
است .شیوۀ مشاهدۀ بکار گرفته شده در اين تحقیق هم از نوع آشکار است و هم از نوع پنهان.
عمدۀ موارد مشاهدۀ آشکار همراه با تصاويری است که از افراد يا محیط گرفته شدهاند .از سوی
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ديگر مشاهده به کار رفته در اين پژوهش غیرسیستماتیک است و بیش از آنکه مبتني بر برنامهای
از قبل طراحي شده باشد ،متأثر از فرايندهای مواجهه با میدان تحقیق است .جهت ثبت وقايع ،از
کاربردیترين ابزار يعني يادداشتهای روزانه استفاده شد .در مواقعي که در دست داشتن دفترچه
و يادداشتبرداری موجب جلبتوجه و برهم زدن حالت طبیعي افراد مورد مشاهده ميشد،
مشاهدات بعد از خروج از میدان ثبت شدند .بديهي است که اين تأخیر در ثبت مشاهدات بعضاً
موجب از دست رفتن برخي از جزئیات شده است .۱پژوهشگران در طول حضور در میدان تحقیق
به شکل دو گروه ،مشاهدات را انجام دادهاند و در هر شب از اقامت در بندر ترکمن اطالعات ،تصاوير
و مصاحبهها تجمیع شدهاند.
ناظر به اين که در مصاحبههای قومنگارانه فرصتها به شکل غیرمنتظره و برنامهريزینشده
پديد ميآيند ،يکي از مسائل اصلي پژوهش پیشبرد گفتوگو به گونهای بود که در آن شرح تجربیات
افراد با موضوع پژوهش به شیوه متناسبي همسو شود (فیلیک .)۱۸4 :۱۳۹۳ ،مجموعه سؤاالت
مصاحبه با محوريت پرسش نخست پژوهش طراحي شدهاند .به فراخور شرايط و زمینه گفتوگو
تعدادی از سؤاالت مصاحبه نقش کلیدیتری ايفا کردهاند .نمونههايي از سؤاالت مصاحبه عبارتند
از :چه کسي گوسفند را قرباني ميکند؟ در هنگام قرباني چه ذکری گفته ميشود؟ گوشت قرباني
را به چه کسي ميدهید؟
بنا بر آن شد که در انجام مصاحبهها به جای تأکید بر کثرت تعداد مصاحبهشوندگان ،تنوع
جنسیت و سن مورد توجه قرار گیرد تا اطالعات بدست آمده از مصاحبهها گسترۀ بیشتری از
ديدگاهها را پوشش دهد .برای ورود به میدان و يافتن منابع کارآمد اولیه در مرتبۀ نخست نیازمند
تکیه بر آشنايان و دوستان ترکمن خويش بوديم .اما مصاحبهشوندگان کسانياند که گروه پژوهشي
در میدان تحقیق با ايشان مواجه شد و سابقه آشنايي با ايشان وجود نداشته است .در اين پژوهش
جمعاً با پانزده نفر از اهالي شهر مصاحبه انجام شد.
ترکمنهای ایران و بندر ترکمن
ترکمنهای ايران در استان مازندران از شرق دريای خزر تا ناحیه مراوه تپه و از سمت جنوب شرق
تا کوههای پالیزان سکونت دارند (گلي .)2۱ :۱۳66 ،ترکمنها مسلمان ،از شاخه حنفي و اهل سنت
بوده و به لهجۀ ترکمني که متعلق به گروه زباني «اغوذ» يا «ترکي جنوب غربي» بوده و به زبان
های آذربايجاني و ترکي استامبولي نزديک است صحبت ميکنند (عسگری خانقاه و کمالي،۱۳۷4 ،
ص .)۳۳ .ترکمن ها در قرن دهم میالدی و به دنبال گسترش فتوحات مسلمانان در آسیای مرکزی
1مجموعا مشاهدات و گردآوری اصلي داده ها در میدان تحقیق از روز چهارشنبه ،هشتم تا يک شنبه دوازدهم شهريورماه
هزار و سیصد و نود و شش به طول انجامید .به جهت محدوديت زمان در برگزاری عید (يک روز در سال) چاره را در
اين دانسته شد که از گروهي پژوهشي برای پیشبرد ،ثبت و ضبط مشاهدات استفاده شود.
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به اسالم گرويدند .حتي در مورد پیدايش کلمه ترکمن گفته شده که اين واژه به دنبال مسلمان
شدن آنها در اواخر قرن دهم ظاهر شده است (کنعاني .)2۳۳ :۱۳۷۹ ،ترکمنان از چندين گروه
بزرگ تباری هستند که عبارتند از :قبايل يموت ،گوکالن ،تکه ،سالور ،ارساری ،ساريق و چودر.
هريک از اين قبايل بزرگ به تیرهها و زيرتیرهها و طوايف کوچک تقسیم ميشوند .با اين وجود
تمام اين گروهها دارای زبان و سنتهای فرهنگي مشابهند (همان.)220 :
عید قربان در بندر ترکمن
عید قربان يا در گويش محلي« ،قربان بايرام» در کنار عید فطر منزلت بااليي در فرهنگ ترکمنان
دارد .اهالي ترکمن صحرا جشن عید را سابقاً در هفت روز و اخیرا در سه روز برپا ميدارند .دو روز
پیش از عید به ترتیب روزهای کِر و قوقون نام دارند .در فرهنگ اهالي رسم بر اين است که با
فرارسیدن روز کِر اعضای خانواده به نظافت خانه ميپردازند و با انجام خانهتکاني خود را برای
رسیدن عید آماده ميسازند .زنان در روز قوقون نان روغني به اسم چاپاتي ميپزند و آن را تا هفت
همسايه توزيع ميکنند .برخي هم نمک يا خوراکهای ديگر را به همسايگان و اقوام عرضه ميدارند.
ترکمنها در شب عید قربان حمام مخصوصي ميکنند و به آن قربان شورا ميگويند و اعتقاد دارند
که بايد با بدن و لباس پاکیزه عید را آغاز کرد (تقوی ،مردم شناسي ترکمنهای ايران:۱۳۸۸ ،
 .)262عید قربان در ترکمن صحرا به منزلۀ عید نوروز در ساير نقاط ايران است .عیدی دادن ،خريد
البسۀ جديد و ديدار اقوام از جمله رسومي است که در عید قربان انجام ميشود .هرچند در شهر
کساني وظیفۀ قصابي را بر عهده دارند ،اما در روز عید به جهت حجم باالی حیوانات قرباني ،عمدتاً
سرپرست خانواده وظیفۀ اجرای قرباني را بر عهده ميگیرد .قرباني هر شخص معموالً در خانه توسط
پدر يا شوهر خانواده انجام ميشود .زنان و کودکان در تدارک وسايل مورد نیاز قرباني نقش ايفا
ميکنند .جامعۀ بندر ترکمن بواسطه وجود حوزههای علمیه و مالها که همان عالمان ديني هستند
و آخوندهايي که دروس فقهي ميخوانند فضايي مذهبي دارد و بخشي از فرايند برگزاری مناسک
قرباني متأثر از تعالیم ايشان است .در اين روز بر هرکسي که مازاد بر مخارجش درآمد دارد و زکات
ميدهد و بدهي نداشته باشد ،واجب است که قرباني کند.
بازار عید و عیدگاه
بازاری به نام بازار عید قربان هر ساله چند روز قبل از عید در بندر ترکمن برپا ميشود .در اين بازار
انواع شیرينيهای محلي ،لباس ،لیف ،وسايل تزئیني و ...بهفروش ميرسد .اما عمدۀ کاالهای اين
بازار ابزارهايي چون چاقو ،تخته گوشت ،سوهان و مرتبط با اجرای مناسک قرباني است .بازار در
مدتي محدود اما به شکلي گسترده برپا ميشود .با توجه به اينکه قرباني هر شخص در خانه و محله
خودش انجام ميشود ،بازار عید يکي از فرصتهای گردهمايي اهالي شهر به مناسبت عید قربان
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است .فروشندگان اين بازار الزاماً کاسبان تمام وقت نیستند ،بلکه از اصناف و مشاغل ديگر نیز در
نقش فروشنده حاضر ميشوند .به عنوان مثال در مصاحبههای انجام شده با خانم خانهداری مواجه
شديم که تنها در عید قربان صنايع دستي ميفروخت يا مرد میانسالي که درس طلبگي ميخواند
و موقتاً به فروش چاقو مشغول بود .بازار به دلیل ماهیت غیررسمي و مردمي که دارد تقريباً شبانه
روز فعال است و در آن نشاني از غرفههای مسقّف و طبقهبندیشده نیست .عمدۀ فروشندگان
کاالهای خود را روی زمین پهن ميکنند و برخي کاالهايشان را روی چرخدستيهای بزرگي قرار
دادهاند .در کنار بازار عید ،بازاری برای فروش دام وجود دارد که عمدتاً متشکل از گلههايي از بز و
گوسفند است .فروشندگان اين بازار از اطراف شهر به سوی کنارۀ خط راهآهن در حاشیۀ شهر
حرکت ميکنند و جمعیت انبوهي از دام را بوجود ميآورند .چوپانها و گلهداران همه ساله احشام
خود را به زمینهای وسیعي که در کنار راهآهن شهر قرار دارد ،ميرسانند تا نیاز اهالي شهر به
حیوان قرباني را برآورده سازند .عمدۀ احشام گوسفند هستند و در میان آنها تعداد انگشتشماری
گوساله و بز ديده ميشود .به جهت اهمیت فقهي گوسفندان سالم و بدون نقصاند .تا سه روز بعد
از عید نیز بازار فروش دام برقرار است .از نگاه فقها ايشان تا سه روز بعد از عید هم ميتوانند قرباني
کنند .کساني که در سفر هستند در صورت بازگشت به شهر در مدت اين سه روز ،قرباني بر ايشان
واجب است.
ترکمنان معموال نماز خود را مانند نماز جمعه در مصالها و مساجد برپا ميدارند ،اما برای
اقامه نماز عید قربان محل مخصوصي با نام عیدگاه در نظر گرفتهاند .عیدگاه شهر بندر ترکمن از
نظر جغرافیايي در حاشیۀ شهر قرار دارد .فضای عیدگاه مسقف نیست و زمینش خاکي است .در
روز عید حدود ساعت  ۸صبح جمعیت از سرتاسر شهر برای برپايي نماز عید در عیدگاه حاضر
ميشوند .در اين مدت شهر تقريباً خالي است .جمعیت متشکل از پیر و جوان است اما هیچ زني
در اين میان به چشم نميخورد .نمازگزاران از قبل وضو ميگیرند و در عیدگاه حاضر ميشوند.
هرکس برای خود زيرانداز يا سجادهای که آن را نمازلیق مينامند ،آورده است .عمدۀ نمازگزاران
عرقچین سفیدرنگ بر سر دارند .با اتمام نماز و سخنان امام جماعت ،سیل جمعیت به سوی درهای
خروجي و پارکینگها روانه ميشود تا در خانهها و محلهها مناسک قرباني اجرا شود .هر ساله
عیدگاه در صبح عید قربان بزرگترين تجمع اهالي شهر را رقم ميزند.
مناسک قربانی در روز عید قربان
مناسک قرباني به صورت کلي در میان مسلمانان شیوه و اسلوب مشترکي دارد .در عین حال در
نگاه علمای حنفي مذهب ترکمن نیز با تکیه بر احاديث و روايات نقل شده از پیامبر ،صحابه و اهل
بیت آداب مخصوص خود را داراست .عموماً فرض ميشود که مناسک قرباني تنها متأثر از دانش
فقهي انجام ميشود .اين پژوهش با اتخاذ رويکرد انسانشناختي ،به دنبال تبیین فقهي اين مناسک
نبوده و به آنچه که مردم و اهالي شهر بندر ترکمن به صورت سنتي انجام ميدهند ،توجه نشان
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داده است .هرچند در مواردی میان آداب فقهي و شیوۀ برگزاری مناسک از جانب اهالي همپوشاني
و يکساني ديده ميشود .اهالي مدتي قبل از فرارسیدن عید ،حیوانات قرباني را تهیه ميکنند.
سالمتي و چاق بودن حیوان قرباني مد نظر خريداران است .شخص قربانيکننده ميتواند گوسفند،
بز ،گاو يا شتر را برای قرباني انتخاب کند .با رعايت اين نکته که حیوان قرباني چهار پا و دو چشمش
سالم باشد .در روز عید قربان به ازای هر نفر ميبايست يک گوسفند يا بز قرباني شود و مخارج اين
کار بر عهده مرد يا پدر خانواده است .افراد در صورتي که بخواهند ميتوانند به صورت اشتراکي هر
هفت نفر يک شتر يا يک گوساله را قرباني کنند .گوسفند بايد حداقل شش ماه و بز حداقل يکسال
داشته باشند .گوساله نیز يک يا دو سال و شتر شش سال بايد داشته باشد.
لوازم و محل انجام مناسک
وسايل مورد استفاده در مناسک قرباني اهالي بندر ترکمن عبارتند از :چاقو برای بريدن گلوی
قرباني ،طناب برای بستن چهارپای حیوان ،بیل يا بیلچه برای حفر گودال ،ذغال ،گندم ،نمک و
وسايل قصابي .اهالي قربانگاه مشترکي ندارند و هرکس در خانۀ خود قرباني را انجام ميدهد .افرادی
که شتر يا گوساله قرباني ميکنند به جهت بزرگي جثّۀ حیوان در محل عمومي مثل کوچه يا
خیابان قرباني را انجام مي دهند .اما طبق سنت ،جايي که بتوان در آن گودالي را حفر کرد مورد
توجه است .حال در حیاط خانه باشد يا مقابل در منزل .برای قرباني ابتدا چالۀ کوچکي درست
ميکنند که در ادامه بخشي يا تمام خون حیوان قرباني در آن گودال ريخته ميشود .اگر کسي
پولي مازاد بر مخارج زندگي داشته باشد؛ قرباني بر او واجب ميشود و اگر مردی استطاعت مالي
داشت برای زن و فرزندانش نیز قرباني ميکند .با اين وجود تقريباً تمام مردان شهر عالوه بر قرباني
برای خود ،برای فرزندانشان هم قرباني ميکنند .قرباني نکردن در عید برای اهالي موجب بياعتباری
است .قربانيکننده در صورتي که خودش گلوی حیوات را نبرد ،در حین قرباني دست خود را روی
بدن حیوان ميگذارد .به اين ترتیب شخصي که قرباني برای وی انجام ميشود ،رابطهای جسماني
با حیوان قرباني قبل از اجرای مناسک پیدا ميکند.
نحوۀ اجرای مناسک قربانی
اهالي برای اجرای مناسک قرباني ابتدا گودالي را به عمق حدود  ۳0الي  40و به پهنای  60الي
 ۷0سانتي متر در زمین خاکي ،که ميتواند در حیاط خانه يا مقابل منزل باشد ،حفر ميکنند.
ايشان خاک را نه در بیرون از گودال ،بلکه در مرکز آن انباشت ميکنند و آن را به شکل مخروطي
به ارتفاع عمق گودال يا کمي مرتفعتر از آن ميسازند .سپس ابتدا مقداری ذغال ،بعد گندم و
سپس نمک را در رأس مخروط قرار ميدهند به گونهای که به اطراف مخروط سقوط نکند .میزان
ذغال بیشتر از گندم و میزان گندم بیشتر از نمک است.
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شکل  .۱نمايي از گودال قرباني به همراه ذغال ،گندم و نمک ()۱۳۹6/6/۱0

ابعاد و اندازه گودال با توجه به بزرگي جثّۀ حیوان يا حیوانات قرباني ميتواند متغیر باشد،
اما نسبت کلي ابعاد تقريباً يکسان است .سپس حیوان قرباني را بر پشت ميخوابانند و با طناب
چهارپای او را ميبندند .آن را به پهلو خوابانده ،در کنار گودال ميآورند و دقت ميکنند تا جهت
پیکر حیوان به سوی قبله باشد .با دست سر حیوان را به سمت باال ميگیرند به گونهای که گلو و
حلق حیوان به شکل برج سته در باالی گودال قرار بگیرد .کسي که قرباني برای وی انجام ميشود
دست خود را بر جسم قرباني ميگذارد .سپس با ذکر «بسم اهلل الرحمن الرحیم» و «اهلل اکبر»
گلوی حیوان را ميبرند و خون جهنده حیوان را در پیرامون مخروط ميريزند و ميگذارند در آنجا
جان دهد .به همین شیوه به تعداد حیواناتي که قرار است قرباني شوند ،مناسک تکرار ميشود.
شکل  .2نمايي از گودال قرباني بعد از جاری شدن خون حیوان در آن ()۱۳۹6/6/۱0

اين شیوۀ کهن از مناسک قرباني چندی است توسط عالمان و فقهای شهر مورد بازبیني قرار
گرفته است .به عنوان نمونه برخي از ايشان قرار دادن نمک ،ذغال و گندم در گودال را مصداق
اسراف دانستهاند و انجام آن را غیرضروری تلقي کردهاند .عدهای از اهالي شهر نیز به واسطۀ کثرت
حیوانات قرباني از انجام کل يا بخشي از مناسک صرف نظر ميکنند و به کمیّت قربانيها توجه
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دارند .با اينحال اين شیوه از انجام مناسک با تکیه بر مصاحبه و مشاهدات از رسوم قديمي ترکمنها
است که تا امروز پابرجا مانده است.
تمایز سنت فقهی و قومی
به صورت کلي دو شیوۀ نگرش متمايز را ميتوان در برداشت مفهومي کنشگران از مناسک قرباني
شناسايي کرد .شیوۀ نخست آن چیزی است که در بیان و توصیههای عالمان ديني با تکیه بر متون
و کتب روايي به چشم مي خورد .در اين شیوه از نگرش کمتر از فرهنگ بومي ترکمنان سخن به
میان ميآيد و عمدۀ تالش بر آن است تا برداشت مفهومي از مناسک عیناً با آنچه که از سنت
پیامبر اسالم نقل شده است تطابق داشته باشد .اما شیوۀ دوم هر چند متأثر و در ارتباط با شیوۀ
نخست است ،اما عمدتاً برآمده و برساخت شده از زندگي روزانۀ مردم ترکمن صحرا در گذر ادوار
مختلف تاريخي است و کمتر از شیوۀ نخست مقید و ضابطهمند است .در اين شیوه از نگرش افراد
بیشتر به سنت خانوادگي و قومي خود ارجاع ميدهند و تالش ميکنند تا برداشت مفهومي خود
را در چارچوب زندگي روزمره بیان کنند .عمدۀ تالش پژوهشگران نیز ثبت و گزارش از اين شیوه
از برداشت مفهومي کنشگران ترکمن در مناسک قرباني بوده است .در مواردی نیز اين دو سنت
تلفیق شدهاند ،فرضاً در مصاحبهای ،حفر گودال و ريختن ذغال ،گندم و نمک در آن برای انجام
مناسک قرباني متضمن ثواب دانسته شد.
تفکیک اعمال مناسکی
برای تفکیک میان اين دو سنت ابتدا ميبايست میان اجزاء اسالمي و غیراسالمي مناسک قرباني
در شهر بندر ترکمن تمايز قائل شويم و به اين طريق دو گروه از اجزای اسالمي و غیر اسالمي را
در مناسک قرباني اهالي بندر ترکمن نشان دهیم .در جدول پیش رو ذيل ستون راست عمل يا
ويژگيهای مناسکي بر اساس ترتیب زماني ذکر شده و در ستون چپ ارتباط با فقه حنفي و باورهای
اسالمي با سه عنوان ارتباط مستقیم ،ارتباط غیر مستقیم و نامرتبط مشخص شده است.
جدول  .۱تمايز ويژگيهای اسالمي و غیر اسالمي مناسک قرباني
بی ارتباط با فقه حنفی

ارتباط غیر مستقیم با

ارتباط مستقیم با فقه

و باورهای اسالمی

باورهای اسالمی

حنفی و باورهای اسالمی

عمل یا ویژگی مناسکی در
روز کر

-

ارتباط غیرمستقیم

-

روز قوقون

-

ارتباط غیرمستقیم

-

اهدای چاپاتي ،نمک و ساير
خوراکيها به همسايگان

-

ارتباط غیرمستقیم

-

بازار عید

-

ارتباط غیرمستقیم

بندر ترکمن
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-

-

ارتباط مستقیم (مطهری،
.)۱۷6 :۱۳۹5

نامرتبط

-

-

قرباني توسط خود شخص

-

-

ارتباط مستقیم (مطهری،
.)۱۷6 :۱۳۹5

قرباني تا سه روز پس از بازگشت
مسافر

-

-

ارتباط مستقیم (مطهری،
.)۱۷6-۱۷5 :۱۳۹5

انتخاب بز ،شتر ،گاو يا گوسفند
برای قرباني

-

-

ارتباط مستقیم (مطهری،
.)۱۷۷-۱۷6 :۱۳۹5

سالمت حیوان

-

-

ارتباط مستقیم (مطهری،
.)۱۷۸-۱۷۷ :۱۳۹5

قرباني به ازای هر نفر يا هر
خانواده

-

-

ارتباط مستقیم (مطهری،
.)۱۷6 :۱۳۹5

رعايت سن قرباني

-

-

ارتباط مستقیم (مطهری،
.)۱۷۷ :۱۳۹5

استفاده از چاقو

-

-

ارتباط مستقیم (بدوی،
.)620 :۱42۱

نامرتبط

-

-

-

-

ارتباط مستقیم (بدوی،
.)62۳ :۱42۱

حفر گودال

نامرتبط

-

-

قرار دادن نمک ،ذغال و گندم در
گودال

نامرتبط

-

-

ذکر بسم اهلل الرحمن الرحیم و
اهلل اکبر پیش از قرباني کردن

-

-

ارتباط مستقیم (بدوی،
.)622 :۱42۱

بريدن گلو حیوان

-

-

ارتباط مستقیم (بدوی،
.)62۱ :۱42۱

نامرتبط

-

-

نامرتبط

-

-

عیدگاه
قرباني به نیت متوفي

استفاده از طناب برای بستن
چهارپای حیوان
رو به قبله خواباندن

ريختن خون در گودال
لمس حیوان در زمان قرباني
استفاده از گوشت قرباني و توزيع
آن و اهدای پوست

-

-

ارتباط مستقیم (مطهری،
.)۱۷۸ :۱۳۹5

خوردن اولین غذا با گوشت
قرباني در روز عید

-

-

ارتباط مستقیم (شرنباللي،
.)۳6۷ :۱۳۹0

بر اساس اين جدول مشخص ميشود که بخشهايي از مناسک قرباني در بندر ترکمن منشاء
اسالمي ندارد .در ادامه با تکیه بر مباني نظری به تبیین ويژگيها و اعمال منفصل از باورهای
اسالمي خواهیم پرداخت.

تحلیل جايگاه باورهای شمني در مناسک قرباني۱۳۹ ...

ریشههای شمنی مناسک قربانی در ترکمن صحرا
بر اساس يافتهها اگرچه مناسک مربوط به عید قربان در ترکمن صحرا بر محوريت باورهای اسالمي
و مناسک ديني اسالم منطبق با فقه حنفي شکل گرفتهاند ،اما برخي از جزئیات اجرای مناسک
الزاماً با باورهای اسالمي ارتباط نداشته و ريشههای کهنتری دارند .اعمالي مانند حفر گودال ،قرار
دادن نمک ،ذغال و گندم درون آن ،ريختن خون حیوان قرباني بر آنها و قرار دادن دست قرباني
کننده بر روی قربانيشونده در هنگام انجام اجرای مناسک ،دارای معاني و ريشههايي متفاوت از
باورهای اديان ابراهیمي است.
در میان مردمان آسیای مرکزی و کوههای آلتای ،قوچ ۱يا گوسفند نر برای ديرزماني به عنوان
عنوان حیواني مقدس شناخته ميشده است .مطالعات باستانشناسانه در آسیای مرکزی اين
واقعیت را تايید کرده است در سنتهای شمني گوسفند نر به عنوان حیواني مقدس 2شمرده ميشد
ميشد که ارواح مردگان ۳را در جهان زيرين از ارواح شر محافظت ميکرد .اهمیت گوسفند نر در
باورهای شمنیستي در میان ترکمنها حتي بعد از آنکه به اسالم گرويدند ادامه يافت .شاخ گوسفند
نر به عنوان نمادی مهم در هنر ترکمن تجلي پیدا کرد که هماکنون نیز در فرشهای ترکمن ديده
ميشود و حتي در تزيین مساجد از اين نماد استفاده ميشود (سلطانوا .)۹2 :20۱۱ ،طبق ايدهای
که سلطانوا در رابطه با اهمیت گوسفند نر در حفاظت از مردگان مطرح ميکند ،قرباني گوسفند به
نیت مردگان احتماالً ميبايست متأثر از باورهای کهن و شمني ترکمنان بوده باشد.
برای تبیین اجزائي از مناسک که تداوم آيینهای شمني است ،ميتوان از نظريه آئین عبادی
مثبت دورکیم استفاده کرد .در ابتدا بايد دانست که قرباني بر مبنای اين نظريه باج دادن يا
بزرگداشت تحمیلي خدايان يا نیروهای ماورائي نیست .بلکه تالشي برای يکي شدن با امر مقدس
از راه قرباني کردن است .حیوان قرباني در هنگام انجام مناسک با دست قربانيکننده ميبايست
لمس شود و اين به طرزی نمادين تالش قربانيکننده برای تقرب به امر مقدس را نمايان ميسازد.
به عالوه تقسیم گوشت قرباني میان اعضای خانواده و خورده شدن آن نیز از مهمترين ويژگيهای
آئین عبادی مثبت از نگاه دورکیم است .تدارک مقدمات و وجود مراسم پیشیني برای انجام مناسک
قرباني نیز در همین راستا قابل تحلیل است .همانگونه که دورکیم اشاره کرد شايد کساني شگفت
زده شوند که اگر غذايي تا اين حد مقدس است ،چگونه انسانهايي ميتوانند از آن استفاده کنند؟
در پاسخ به اين پرسش ناظر به آيینهای عبادی الزم است متذکر شد که اگر امر مقدس به شکل
کامل از دسترس انسانهای مادی دور شود ،دلیل وجودی خود را از دست ميدهد .لذا هیچ آيین
عبادی مثبتي درکار نیست ،مگر آن که بشر در آن با تجاوز از سدی که او را از دسترسي به امر
1
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مقدس دور نگاه ميدارد ،از حد معمول خود عبور کند .اين عبور ميبايست به شکل تدريجي انجام
بپذيرد و نميتوان آن را بيمقدمه انجام داد .بنابر اين برگزاری مناسک پیشیني چون روزهای کر
و قوقون برای عید قربان و انجام عمل قرباني در اين چارچوب قابل تحلیل است .اين گونه تدابیر
مناسکي عمل انتقال و گذر را با زمینهای تدريجي فراهم ميآورند تا فرد آرام آرام در حلقۀ چیزهای
ماورايي قرار گیرد .تمامي اين مناسک پیشیني با اين هدف طراحي شده اند که افراد حاضر را از
لحاظ روحي مهیا و برای انجام مناسک قرباني آماده سازد .دورکیم بر اين باور بود که قرباني به
عنوان عملي مناسکي از دو عنصر اساسي تشکیل ميشود نخست همذات شدن و ديگری نذر و
نیاز .به نظر مي رسد قرار دادن دست و لمس بدني حیوان قرباني با اينکه ريشهای در باورهای
اسالمي و مذهب حنفي ندارد اما جزء مهمي از فرهنگ قرباني ترکمنها شده است .با لمس بدن
حیوان قرباني اين همذاتي اتفاق مي افتد و با تقسیم گوشت آن و خورده شدن آن توسط دوستان
همسايگان و اقوام اين همذاتي به اوج ميرسد.
حفر زمین ،پرکردن آن با ذغال ،گندم و نمک و ريختن خون قرباني در آن نیز بخش بسیار
حائز اهمیت و قابل توجهي از مناسک قرباني در ترکمن صحرا است .اين بخش به شکل مشخصي
دارای ريشهها و زمینههای غیراسالمي است .ايدۀ شمني جهان باال ۱جهان میاني 2و جهان زيرين۳
در فرهنگ و هنر ترکمن همواره وجود داشته است و در طراحيهای فرش و گلیم ترکمن به تصوير
کشیده ميشود .در انديشه شمنیسم که تأثیر زيادی بر فرهنگ و هنر ترکمن داشته است جهان
به سه بخش تقسیم ميشود .اين تقسیمبندی در قاليهای ترکمن نیز ديده ميشود .نخست جهان
بااليي (بهشت) جهان میاني (جهان ما) و جهان زيرزمین .سورن نیرگارد 4استدالل ميکند که در
طرح گل 5فرشهای ترکمن احتماال بازنمايي کنندۀ تصوير ترکمنها از بهشت است (سلطانوا،
 .)۹۱ : 20۱۱باورهايي با ورود اسالم و گرويدن مردم به دين جديد کامالً از میان نرفته و به گونهای
جديد در میان مناسک و هنر مردم محلي بازنمايي شده است .بر همین اساس باورهای پیشااسالمي
و شمنیستي ترکمنها بر تفکیک جهان به آسمان يا جهان باال ،جهان میاني و جهان زيرين يا زمین
نقش ملموسي در شکلگیری مناسک قرباني يافته است .مادر زمین به عنوان فراهمآورندۀ آب و
حاصلخیزی برای زندگي دامداران ترکمن حائز اهمیت بسیاری بوده است .اگر آنان برای ارتباط با
نیاکان به شمنها برای اتصال به ارواح در عالم باال نیاز داشتند ،عالم زيرين نیز به گونهای ميبايست
مورد توجه و احترام قرار ميگرفت .اهدای خون قرباني به همراه غذا (گندم و نمک) به زمین
بازنمايندۀ صور ابتدايي درخواست برای حاصلخیزی و برکت است .اگرچه در آيینهای پیش از
اسالم اين بخش از مناسک به شکل آگاهانه و متصل به نظام باورهای شمني انجام ميشد ،اما پس
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از ورود اسالم و گسترش مذهب حنفي در اين منطقه تغییر شکل داد و بر اساس باورهای اسالمي
و ديني باز تعريف شد .اگر چه مراسم عید قربان برای گراميداشت داستان قرباني ابراهیم در نگاه
اسالمي برگزار مي شود ،اما در میان مردم ترکمن صحرا ضمن گرامي داشت اين آيین اسالمي به
شکل ناخودآگاه برخي از بخشهای مناسک پیشااسالمي نیز اجرا ميشود که به عنوان بخشي از
مناسک ديني قرباني تلقي ميشود .به اين ترتیب ميتوان ريشۀ آن قسمت از اعمال مناسکي را،
که در جدول نامرتبط با باورهای اسالمي معرفي شدند ،در چارچوب باورهای پیشااسالمي و شمني
قوم ترکمن توضیح داد.
نتیجهگیری
در اين پژوهش با استفاده از مشاهده میداني و تکیه بر مفهوم آيین عبادی مثبت ريشههای شمني
مناسک قرباني را در شهر بندر ترکمن نشان داديم .مناسک قرباني در اين شهر مصداقي از آمیختگي
آداب اسالمي با باورهای شمني در فرهنگ عبادی قوم ترکمن است .اين تلفیق عناصر فرهنگي
مناسک از نگاه برگزارکنندگان يکپارچه و منسجم تلقي ميشود .اما همانطور که اشاره شد اين
شیوه از برگزاری مناسک تنها برگرفته از عید قربان دين اسالم نیست و عناصری از باورهای شمني
و پیشااسالمي قوم ترکمن را نیز حاوی است .انتقاد عالمان و حوزويان ترکمن از برخي وجوه اين
شیوه برگزاری مناسک قرباني نیز گواه ديگری بر غیراسالمي بودن اين عناصر است .تلفیق خون،
ذغال ،نمک و گندم در گودال تصويری از يک غذای در حال پخت را فراهم ميآورد که برای مصرف
انسانها تدارک ديده نشده است .امروزه نمايي از ارائه يا هديۀ خون ،نمک ،ذغال و گندم در مناسک
قرباني به جا مانده که بنا بر پیشینۀ شمني ترکمنان سابقاً به موجود يا موجوداتي ماورائي تقديم
ميشده است .اينکه اين هديه به چه انگیزه و به چه کسي ارائه ميشود از حافظۀ فرهنگي مردمان
امروز ترکمن رخت بربسته است .دورکیم مناسک قرباني را خوردن توتم و غذای مقدس ميداند.
چه بسا ارائۀ اين غذای نمادين ،پرداخت غرامتي بوده است به قدرتهای فراانساني به واسطۀ ريختن
خون حیوان مقدس و تناول از آن .با اين حال پیوند اجتماعي مؤمنان با اجرای مناسک و خوردن
از گوشت حیوان قرباني تمديد ميشود و و شرايط زيست مؤمنانه را در سال جاری ممکن ميسازد.
وجوب ساالنه مناسک قرباني نیز ضرورت تکرار اين مناسک را به عنوان يک آيین عبادی مثبت
گوشزد ميکند.
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