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چکیده
زندگی آدمی با اسطوره و آیین عجین شده است؛ اشتراک در مفاهیمی چون رنج ،شادی،
جنگ ،صلح ،عشق و سایر عواطف ،روزنهای به سوی یک حس مشترک میگشاید که دلیلی
برای روی آوردن انسانهای تنها ،به جمع میشود و به اسطوره و آیین آنها معنا میبخشد.
خون ،بخشی از وجود زیستی آدمی و حیات سیال اوست که از پیکر فرد فراتر رفته ،به میان
افراد رسیده ،بخشی از حس مشترک آدمیان را تشکیل داده و به نوبة خود منشأ بسیاری از
اسطورهها و آیینهای کهن در زندگی فردی و اجتماعی بشر شده است .اسطورة خون در میان
ملتهای مختلف به صورتهای گوناگون نمود یافته است .در میان اقوام ایرانی ،اسطورههای
مربوط به آن متنوع است که بخشی از آنها در پیکر حماسة ملی ایران بروز و ظهور پیدا کرده

است .ریختن خون و نوشیدن آن از جمله موارد تلفیق آیین و اسطوره است که در شاهنامه
دیده میشود .این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی همراه با شواهدی از فرهنگهای

مختلف به بررسی اسطورة خون و کارکردهای آیینی آن ،با توجه به داستانهای شاهنامه
پرداخته است .نتیجه تحقیق نشان میدهد که این اسطوره عمدتاً به صورتهای بالگردانی،
دفع شرّ ،کینخواهی ،سوگواری ،حیات و نیروی دوباره ،کارکردی آیینی یافته است.

کلیدواژهها :اسطورة خون ،باروری ،بالگردانی ،شستوشو در خون ،نوشیدن خون.
تاریخ دریافت مقاله1991/11/51 :
تاریخ پذیرش مقاله1995/09/50 :

*

(نویسندة مسئول)Email: h-haidary@araku.ac.ir
Email: sadeghpourmozhgan@gmail.com

**
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مقدمه
بسیاری از ما ناخودآگاه به باورهای پیشینیان توجّه داریم ،بیآنکه دلیل این باور و
ایمان را دریابیم؛ برای عروسی ،وقت سعد معین میکنیم ،برای رفع چشم زخم،
اسپند میسوزانیم ،برای آنکه تأثیر نیروهای شیطانی و اهریمنی را از کسی دور
کنیم ،به تخته میزنیم ،بعضی از پدیدهها را خیر و برخی دیگر را شر میشماریم،
افرادی را خوش قدم و افرادی را بد قدم میشناسیم ،به برخی از وقایع و حوادث
تفأل میزنیم و از طریق آنها وقایع آینده را پیشگویی میکنیم.
گذشته از این ،آداب و رسوم پیشینیان بر زندگی ما به شدت سیطره دارد .با
آنکه اعتراف میکنیم برخی از این آداب و رسوم دست و پاگیر هستند و زندگی
را از مسیر طبیعی خود خارج میسازند و رنگی از تکلّف به آن میزنند،
نمیتوانیم خود را از اجرا و پایبندی به آنها محروم کنیم .از آن جمله میتوان
به آیین قربانی اشاره کرد که با اسطوره خون مرتبط است؛ همچنین سایر آیینها
و اعمال نمادین ما از قبیل بال گردانی ،دفع شر ،برکت بخشی و حاصلخیزی به
نوعی با اسطورههای مرتبط با خون پیوند دارند .در این پژوهش برخی از آیینها
و اعمال نمادین مربوط به اسطورة خون ،ریشه یابی شده و به صورت تطبیقی

شواهدی از فرهنگهای مختلف یافت شده و سپس نمودهای آن در شاهنامه
بررسی شده است .پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است :اسطورة
خون در شاهنامه فردوسی به چه شکلهایی آمده است؟ و جنبهها و کارکردهای
مختلف این اسطوره در شاهنامه چگونه است؟

پیشینة پژوهش
تا کنون تحقیقات چندی در خصوص بخشی از موارد مربوط به این اسطوره
انجام است .مصطفوی ( ،)1969در رابطه با قربانی و باورهای آن مقالهای نوشته
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است .خوارزمی ( ،)1995در مقالهای بالگردانی را اساس اسطورة ریختن خون
شمرده است .آیدنلو ( ،)1999با اشاره به مشابهتهای حماسة ارمنی دالوران
ساسون و شاهنامه بحثی کوتاه در ارتباط با اسطورة خون آورده است .افشاری
( ،)1955ریختن خون را به عنوان پیشکش مطرح کرده و نجمی ( ،)1999این
نظر را دنبال و بر جانشینی جرعه افشانی به جای ریختن خون تأکید کرده است.
اما تا کنون دربارة اسطورة خون به صورت مستقل پژوهشی صورت نگرفته است.
در این پژوهش سعی شده است به شیوة تحلیلی ـ تطبیقی و بر پایة منابع مختلف
جنبههای مختلف اسطورة خون را بررسی و به مظاهر آن در شاهنامه پرداخته
شود.

اسطوره
اسطوره بافتی منسجم از روایات سنتی و مقدّسی است که در جوامع ابتدایی بشر،
باور و اعتقاد قلمداد میشده است .اسطورههای هر ملّت ،حاوی سنّتهایی دربارة
خلق هستی ،خدایان ،انسان و خویشکاری ایشان است .تعریفهای متعدد و
متفاوتی از اسطوره وجود دارد ،امّا ویژگی مشترک همة این تعریفها ،تأکید بر
کارکرد تاریخی و واقعیّت اسطورههاست (شایگان 16 :1990؛ رضایی  )56 :1959که
در زمانی ازلی رخ داده و به گونهای نمادین به ما میگوید که چگونه چیزها پدید
آمده ،هستی یافته و یا از میان خواهند رفت .اسطوره بینش شهودی جوامع
ابتدایی و تفسیر آنها از جهان است؛ هرچند در ردیف حماسه ،افسانه و قصّههای
پریان قرار میگیرد ،اما متفاوت از آنهاست؛ (اسماعیلپور  )19-19 :1991اسطوره
گزارش داد و ستد میان خدایان و بشر و یا تعریف تکامل بعضی پدیدههای
طبیعی است( .ستاری  )101 :1990اثر بخشی مراسم و تشریفات آیینی ،بخش

 / 110فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــ حسن حیدری ـ مژگان صادقپور مبارکه

دیگری از کارکردهای اسطوره است .گستردگی باورهای اسطورهای سبب گردیده
که در طی اعصار به عنصری اساسی در تمدن انسانی تبدیل شود؛ از اینرو،
نمیتوان آن را افسانهسازی و قصّهپردازی بیهوده دانست( .الیاده )55 :1995

مضامین نهفته در اسطوره برای پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی انسان
ساخته شده است و به طور کلی از افسانه که نوعی سرگرمی به حساب میآید،
جداست .اسطوره توجیه پدیدههاست؛ در حالی که افسانه خیالپردازی محض
بوده و هیچگاه مرجع ایمان هیچ ملّتی نبوده است( .رضایی  )96 :1959در جوامع
بدوی اسطوره به صورت زنده و خودجوش حضور داشته و واقعیّتی زنده بوده
است؛ یعنی حقیقتی زنده و حاضرکه افراد جامعه آن را باور داشتهاند؛ حقیقتی که
در کهنترین ادوار ظهور کرده و از همان دوران تا کنون همچنان بر جهان و
مقدّرات انسان اثر گذار بوده است( .الیاده و دیگران  )5-9 :1955یونگ معتقد است
اسطوره مبین شالودة فلسفی و نگرش فرهنگی ماست ،شالودهای که به آن آگاهانه
اشراف نداریم و در واقع ،در ضمیر ناخودآگاه جمعی ما قراردارد .وی اسطوره را
راهنمای فهم کهنالگو میداند« .کانون هر اسطورهای ،پدیدهای از پدیدههای
طبیعت است که به دقّت تمام در جسم و جان قصّه رسوخ کرده و نشسته است؛
به نحوی که غالباً به کلی پوشیده و پنهان است( ».مالینوفسکی )120 :1911

واحددوست معتقد است« :اسطوره ،تجلّی خودجوش و لذا ناخودآگاهانة وجدان
ناهشیار و قومی آدمی است در قالب قصّه )12 :1951( ».عملکرد امروزی بشر در
اجرای مناسک و آیینهایی که بیشتر آنها ریشه در اسطوره دارند ،نشان میدهد
امروزه نیز از دلبستگی او به این آیینها و اسطورهها کاسته نشده است« .زیر نقاب
به ظاهرخردگرای جامعة نوین ،اشتیاق گسترده و فوقالعادهای نسبت به
پدیدههای اسرارآمیزو غیبی موج میزند( ».جاهودا )91 :1911
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خون
خون برای انسان پیشین دارای قدرتی نهفته و به نوعی تابو بود؛ برای انسان
امروزین نیز خون همان قدرت را دارد .تفاوت در آن است که قدرت آن و
آگاهی ما به زیر پردههای فراموشی رفته است .رنگ سرخ خون به دلیل نیرو،
قدرت و بخشش ،نماد زندگی است( .شوالیه و گربران  )91 :1955نشان گذاشتن با
خون قربانی برقسمتهایی از بدن مانند پیشانی ،صورت ،سر و سینه به منظور
«باورداشتن به برکت قرمزی خون که اصل جان است؛» (مونیک  )159 :1916عملی
اعتقادی و برگرفته از آیینهای اسطورهای میباشد .برخی پهلوانان روایتهای
هند و اروپایی برای استمرار زندگی و دور کردن بالها ،پیکر خود را به خون
جانوران آغشته میکردند؛ زیرا خون در باورهای باستانی و اسطورهای نماد
زندگی ،باروری و تجدید حیات دانسته میشد؛ از همین روی نوشیدن آن ،مالیدن
یا گذشتن از روی آن را مایة توانایی می پنداشتند( .هال  )599 :1990قهرمانان پس
از کشتن دشمن ،خون او را مینوشیدند تا نیروی نهفته آن را به خود منتقل کنند
و بدینسان گویی خون را ناقل روح یا همان روح میدانستند( .شمیسا )51 :1951

به همین دلیل در مراسم قربانی به شدت مراقبت میشد که خون ریختهشدة
قربانی بر زمین باقی نماند و پاک شود؛ (شوالیه و گربران  )9-196 :1955همچنین

خون ،نماد تمامی ارزشهای همبسته با آتش ،گرما و زندگی است که با خورشید
خویشی دارد( .همان)265 :

در یشتها نیز به قربانی حیوانات و ریختن خون آنها اشاره شده است.
(پورداوود  )590 :1911در ایران باستان ،مهرپرستان ،روز اوّل فروردین ،گاوی را
برای خدای مهر و دیگر ایزدان آسمانی با تشریفات خاصی قربانی کرده و خونش
را به عنوان پیشکش و سهم ایزدان در پیشگاه آنان به آسمان میافشاندند .در
برخی از شهرهای استان کرمان ،خون قربانی را به سوی آسمان و بر دیوارها
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میپاشند؛ این عمل شکل تغییریافتة تقدیم سهم خدایان در اندیشههای باستانی از
قربانی بوده است .خون حیوان در داخل گودالی ریخته میشد ،عالوه بر این،
مقداری از خون را در جامی میریختند و ضمن جرعهافشانی بر خاک ،بر پیشانی
تا نوک بینی افراد میمالیدند .پس از ظهور زرتشت و مخالفت او با قربانی خونی،
ریختن آب ،شراب ،شیر و عسل بر خاک برجای ماند .به عقیدة ایرانیان باستان
«خونی که به یاد بغ مهر و ایزدان دیگر بر زمین سرد و افسرده ریخته میشد،
جنبش و رویش را برای زمین و جهان هستی به بار میآورد .زمین نیز شور و
مستی میکند .سرمایة خود را در طبق اخالص میگذارد و آن را رایگان در
دسترس همگان قرار میدهد( ».نجمی )921 :1999رویش به سبب جرعه افشانی،
یادآور این داستان باستانی است« :در آغاز آفرینش هنگامی که گاو یکتاداد قربانی
میشود ،خونش بر زمین میریزد و انواع گیاهان و غلّات به وجود میآید و
موجب برکت و باروری زمین میگردد .این آفرینش دوباره که از خون گاو

نخستین ممکن شده است ،در بندهشن

از آن اهورامزداست( ».دادگی  ،1990ج:9

)10

در اساطیر ایران انگور از خون گاو یکتا آفریده و پدید آمده است .زمانی که
این گاو در حملة اهریمن کشته میشود ،در محل کشته شدن گاو 22 ،گونه دانه
و  15گونه گیاه رویید و از خونش انگور پدید آمد .انگور ،مظهر خون وخون،
نیروی اصلی حیات است( .بهار  )96 :1991ترکیب خون رز ،اگرچه تعبیری ادبی
است ،اما برآمده از این پیشینة اسطورهای میباشد .البته مهرپرستان خون گاو را
چونان شراب مینوشیدند؛ زیرا هوم آمیخته با خون گاو قربانی شده ،نیروی
جاودانه به نوشنده میداد( .همان )5 :از اینجا میتوان به ارتباط شراب و خون که
نشانة جاودانگیاند ،پی برد.
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در حماسة آفرینش سومریان ،مردوک 1برای آفرینش ،عالوه بر گل به خون و
استخوان نیاز دارد .مردوک خطاب به ائا 5میگوید« :از خون خودم خواهم گرفت
و از استخوانم شکل خواهم داد ،انسان را خواهم ساخت ...انسان را خواهم
ساخت که [بر زمین] ساکن گردد ،بگذارد پرستش خدایان برقرار شود ،بگذارد
برای خدایان معابدی [ساخته] شود( ».ژیران و دیگران  )65 :1959خون خدا به عنوان
اصل حیاتی جای خود را در اساطیر عبری به «دم خدایی» میدهد که در بینی آدم
دمیده میشود و به او جان میبخشد( .رستگار فسایی )955 :1955

اعتقاد بر این بوده است که از خون پدیدههای ناپاک ،پدیدهای پلید سر بر
میآورد به همین جهت است که فریدون از کشتن ضحاک سر باز میزند و او را
در کوه دماوند به بند میکشد ،اهورامزدا فرمان میدهد که از کشتن او صرف نظر
کند؛ زیرا زمین پر از مخلوقات موذی و مضر خواهد شد.
در اسطورههای هندی ،با چکیدن هر قطره از خون راکتاویر

(9)1

اهریمنی بر

زمین ،هزار راکتاویر سر بر میآورد( .ایونس  )11 :1919زیگفرید 9در حماسه ژرمنی
نیبلونگن 2،میگوید در اثر تماس خون دل اژدها ـ که در حماسههای ایرانی
زهرآگین وکشنده است ،میتوان زبان پرندگان را فهمید( .خالقی مطلق )96 :1951

خون و بالگردانی
در گذشته راههای گوناگون برای دفع شر وجود داشته است .گاهی شر به اشیاء
اطراف انتقال مییافت وگاهی گریبانگیر انسان یا حیوان میشد .فلسفة انتقال شر

2. Ea
4. Sigurðr

1. Marduk
3. Ractavir
5. Nibelungen
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این بود تا بشر با انتقال درد و محنت به اشیای مادی به آسایش دست یابد .انسان
بعد از دفع شر به اشیای مادی ،آنها را دور میانداخت.
گاهی بالگردان ،یک حیوان بود؛ هنوز این رسم در مراسم قربانی حیوان و
ریختن خونش بعد از خریدن خودرو ،خانه و یا کسب مقام در شغل و حرفه و یا
ورزش ...رایج است .گاه بالگردان ،انسانی بود که گناهان مردم را به دوش
میکشید .در آفریقا انسانی که برای بالگردانی پرورده شده بود ،به خیابان
میبردند و همه به او دست میزدند تا نحسی ،بال و گناهشان به او منتقل شود،
سپس سرش را میبریدند و خونش را به خدایان پیشکش مینمودند( .فریزر :1995

 )122در داستان رستم و اسفندیار ،نمونهای از انتقال شر را میتوان در قربانی
کردن شتر دید.
جهـانجـوی را آن بد آمد به فـال

بفـرمـود کش سـر ببـرنـد و یــال

بـدان تـا بـدو بـازگــردد بــدی

نـبــاشــد بجــز فــره ایــــزدی
(فردوسی )559 :1919

در یونان باستان باور داشتند به برکت قرمزی خون که اصل جان است ،مرگ
به زندگی تبدیل میشود( .مونیک  )159 :1916ضحاک به دلیل کشتن گاو برمایه و
انسانهای مقدّس مثل آبتین و ایرانیهای دارای فرّه ،گناهکار است و باید این بال
را دفع کند .گاهی بال را میتوان به وسیله ایجادکنندة بال ،رفع کرد .برای نمونه
چشم زخم را با خوردن آب دهان طرف ،یا خوردن ادرار او میتوان بیاثرکرد.
(صرفی  )99 :1991ضحاک با کشتن گاو مقدّس دچار بال شده و با خون امثال
همان حیوان یا خون انسانهای دیگر ،میتواند بال را رفع کند که در شاهنامه در
آبزنی از خون مینشیند تا بال را از خود دور کند.
در کلیله و دمنه در باب «پادشاه و برهمنان» نیز نمونهای از دفع شرّ با خون
آمده است...« :آن خون که شخص تو رنگین کرد ،شرّ آن بدان دفع شود که
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طایفهای از نزدیکان خویش بفرمایی تا به حضور ما بدان شمشیر خاصه بکشند...
اگر بر این صبر کرده آید و دل از این جماعت برداشته شود ،شرّ این خواب
مرفوع گردد و اگر این باب میسر نشود ،بالی عظیم را انتظار باید کرد با زوال
پادشاهی و سپری شدن زندگانی( » ...منشی )991 :1995

خون و تبدیل مرگ به زندگانی
خون در باورهای باستانی ،نماد زندگی ،باروری و تجدیدحیات دانسته میشد و
از همین روی نوشیدن یا گذشتن از روی آن را مایة توانایی میپنداشتند( .شوالیه و

گربران  ،1955ج )192-196 :9همچنین به عقیدة پیشینیان «خون نشانة حیات است؛
پس ریختن خون و جاری ساختن آن نشانة روان بودن و در جریان بودن زندگی
به شمار میآمد( ».آزادی دهعباسی  )16 :1999به اعتقاد مسکوب ،شستوشو در
خون همچون انتقال نیروی جان کشتهشده به کشنده ،نشانة رویینتنی و گاه چون
نوشیدن آب زندگی ،نماد بیمرگی پهلوان است )19 :1919( .بر پایة همین پندار،
گاه گل اُخری( )5روی گورها پاشیده شده است .در فالت مرکزی ایران ،پیش از
آریاییها نیز چنین آیینی اجرا میشده است .سرخپوستان آزتک 1نیز در برخی
مواقع ،جمجمهها را به طور افقی برش داده و قرمز رنگ کرده و بر روی زانوان
اجساد مینهادند .گمان بر این است که گل اُخری را به خاطر رنگ سرخش به
خون تشبیه میکردهاند که نماد زندگی و نیرو بوده است و ریختن آن بر مردگان
میتوانسته همانند غذاهایی که در گور مینهادهاند به آنها قوت و نیرو بخشد.
(رضایی  )159 :1955سرخپوستان پاونی 5خون دوشیزة قربانی را به ابزار کشاورزی
مالیده و معتقد بودند که قدرت حیات بخش آن ،صرفاً به وسیلة تماس ،به بذرها
2. Pawnee

1. Aztec
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منتقل خواهد شد( .آقایی میبدی  )150 :1990بنا بر همین اعتقاد بوده است که در
حماسة ارمنی دالوران ساسون ،هنگام آماده شدن داوید برای نبرد با ملک مصر
پس از زیناوندی او با رزمافزارهای پدر و سوار شدن بر بارة مخصوص ،در دیر
ماروتا 1مادر مقدّس ،چهل گوساله قربانی کرد و «داوید 5در خون گرم گوسالهها
تن شست( ».آیدنلو )11 :1999

بعد از خواب دیدن ضحاک و تعبیرش توسط موبدان با بیان اینکه کسی
تختش را تصاحب و او را نابود خواهد کرد ،ناآرامی او را فرا میگیرد ،بنابراین به
هندوستان میرود:
همی خون دام و دد و مرد و زن

بریزد

کند

مگر کو سر و تن بشوید به خون

شود

فال

در

یکی

اخترشناسا

آبزن
نگون

(فردوسی  ،1919ج)65 :1

ضحاک با شستن سر و تن با خون میخواست مرگ را به زندگی تبدیل کند؛
زیرا ستاره شناسان نزدیکی ویرانی ضحاک را پیشبینی کرده بودند .ریختن خون
در حوض و شستن سر و بدن با آن ،به معنای زایش دوباره از جادویی بود که او
را فراگرفته بود؛ در حقیقت ضحاک در جستوجوی نوعی زایش دوباره است.
خون جاری از زخمهای حضرت مسیح نیز مشروب جاودانگی و رستگاری
قلمداد میشد( .شوالیه و گربران  )192/9 /1955در برخی اشکال مسیحیت ،خون
مسیح ،کفارة گناهان بشر دانسته میشود ،از این رو ،شراب قرمز را به عنوان
نمادی معنوی از خون مسیح تلقی میکنند .نوشیدن نمادین خون عیسی (ع) به
همان آیین انسانخواری و درون بردن انرژی او از طریق گوشت و خونش باز
میگردد .قربانی کردن ساالنة عیسی (ع) ،بازماندة همان آیینهای قربانی کردن
انسان ،میان اقوام ابتدایی و نمادی عظیم و قدرتمند از قربانی کردن انسان به

2. David

1. Maruta
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شمار میرود؛ به نوعی با باورهای قدرتمند انسان پیشین از انرژی نهفته در خون
ارتباط دارد.
از دیگر دالیل شستن تن و بدن که در طومارهای نقالی شاهنامه آمده است
میتوان به طلسم شدن فرد به واسطة خون اشاره کرد .طبق این طومارها ،ضحاک
فرمود تا حوضی ساختند و بعد از آن ،نزدیک به سه هزار جاندار ،از چرنده،
پرنده وآدمیزاد ،در میان حوض سر بریدند تا حوض پر از خون شد .ضحاک
برهنه شد و تا به گردن در میان آن خون نشست و به چهارصد نفر ساحری که
حاضر بودند ،دستور داد طلسمی سازند تا شاید ضحاک زنده بماند و دیگر دست
فریدون به گریبان او نرسد( .آیدنلو  )111 :1959نمونههای دیگری نیز از ساختن
طلسم با خون وجود دارد« :از طلسم کارها به واسطة خون میتوان به کشتن
حیوان جلوی تابوت جوانی که ناکام از دنیا رفته است ،اشاره نمود( ».صرفی :1991

 )959در اینگونه مراسم ،خون حیوان قربانی شده را به روی تابوت ،به صورت
نشان « »+میگذارند .در حقیقت این امر راهی برای باطل کردن طلسم مرگ
است تا دیگر به سراغ جوانان نیاید .در روستای خَبـْر (شهرستان بافت) ،مردم
معتقدند جوان ناکامی که زندگی را تجربه نکرده ،چشم به راه دنیا خواهد ماند و
کسان دیگری را هم با خود به دنیای دیگر خواهد برد .ریختن خون حیوان بر
تابوت ،طلسم کردن مرگ محسوب میشود تا سایر بستگان از هجوم مرگ در
امان بمانند( .خوارزمی )19 :1995

نوشیدن خون
نوشیدن خون دشمن از آیینهای کهن کینخواهی و نشان دهندة شدت نفرت از
دشمن است که پیشینهای هند و اروپایی دارد( .کیا  )195 :1912به نوشتة هرودوت،
قوم سکا معتقد بودند از تمام ملل بهترند و نژاد برتری دارند؛ لذا از دشمنان خود
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بیاندازه متنفر بودند و اغلب زمانی که دشمنی را میکشتند ،خون او را
میآشامیدند( .طاهری 199 :1991؛ ر.ک .آیدنلو  )15 :1959این قوم که از بیرون فالت
ایران آمده بودند در زمان اشکانیان همسایة شرقی و قدرتمند آنها محسوب
میشدند .بنابراین ،ممکن است در اثر ارتباط و تعامل با ایرانیان بخشی از آیینها
و اسطورههای این قوم وارد فرهنگ ایران شده باشد و آنگاه به دنیای حماسه و از
جمله شاهنامه راه یافته باشد.
در داستان سمک عیار اینگونه آمده است« :روزافزون پس از کشتن ولوال و
اکبار قاتالن فرزندان زرّین نزد او رفته و میگوید :خون شوهر و فرزندان تو باز
خواستم و این خون ایشان است .زرّین ،خون از دست او پاک کرد ،بخورد و
گفت :اکنون تعزیت فرزندان بدارم و بر فراق ایشان بگریم( ».کاتب ارجانی ،1961
ج)902 :5

خونخواری به تنهایی شدّت تنفر را نشان نمیداد ،بلکه خوردن سایر اعضا در
نشان دادن مقدار کینه رایج بوده است .مشهورترین داستان تاریخی ،خوردن جگر
حمزه ،عموی پیامبر (ص) به دست هند جگرخوار است( .سبحانی )559 :1915

ارژنگ در شهریارنامه به انتقام پدرش ،خون سر توپال را مینوشد:
سـر بـی بهـا بـرگرفـت آن زمان

به خون پـدر خورد خونش روان
()55 :1911

و «چون اردشیر ،او [اردوان] را به دست خویش بکشت اندر حرب ،خونش
بخورد( ».مجمل التواریخ و القصص )60 :1959

آیدنلو معتقد است همیشه نمیتوان گفت نوشیدن خون به معنی نشاندن تب
و تاب انتقام درونی بوده است بلکه گاهی میتوان مفهوم انتقال قدرت را از این
عمل برداشت کرد؛ در بعضی از نمونهها خوردن خون دشمن شاید غیر از دشمنی
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در بدست آوردن پندارهایی نظیر قدرت و صالبت هماورد و نیز ایجاد ترس در
سپاه دشمن مؤثر بوده است)15 :1959( .

در داستان دوازده رخ که در زمان کیخسرو رخ میدهد ،نبرد گودرز و پیران به
زخمی شدن پیران ویسه ـ که نماد خرد و خردمندی در لشکر توران است ـ
میانجامد .گودرز به او میرسد و:
فرو بـرد چنگال و خـون بر گرفـت

بخورد و بیالود روی ای شگفت
(فردوسی  ،1919ج)521 :5

ظاهر امر در خوردن خون پیران ویسه ،نشاندن کینة دیرینه است:
همی

کرد

ز خون سـیاوش خروشــید زار

نیایش

ز هفتــاد خون گـرامی پسـر

بنــالیـــد

سرش را همیخواست از تن برید

چنان بدکنش خویشتن را ندید

با

بر

کردگار

داور

دادگر

(همان ،ج)521 :5

البته گودرز بعد از برگشتن لشکر میگوید:
که پیـران یک شیـردل مرد بود

همـه

سـاله

جویـای

آورد

بود

(همان ،ج)521 :5

تردید گودرز دربارة کشتن پیران ،ما را بر این میدارد که با آشامیدن خون،
نکتة دیگری عالوه بر انتقام و کینه برای گودرز قائل شویم .پیران از چهرههای
نیمه نیک سپاه افراسیاب است که خدمتهای زیادی به سرزمین ایران کرده
است .شاید گودرز با این کار خواسته در دو خصوصیت قدرت و تدبیر پیران
شریک شود؛ زیرا «گوشت و خون مرده را برای برخورداری شجاعت ،خرد یا
صفاتی که در او وجود داشت غالبا میخوردند( ».فریزر  )222 :1995در داستان
عامیانة شیرویه نامدار نیز بهرام پهلوانی است که «در روز جنگ صد من خون در
دویست من شراب میکرد و میخورد)191 :1959( ».
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در ایران باستان ،زمانی که قربانی انجام میگرفت ،قربانی دهندگان و کاهن،
خون قربانی را با هوم درآمیخته و آن را میآشامیدند تا قدرت و نیروی قربانی که
اغلب از میان گلههای نیرومند انتخاب میشد ،به آنان انتقال یابد( .مصطفوی :1969
)11

همچنین این باور به وجود آمده بود که با آمیختن خون دو نفربا همدیگر ،آن
دو با هم خویشاوند و یگانه میشوند و خون واحدی در رگهای هر دو به
گردش در میآید .بر همین اساس جنگجوی بدوی با فرو بلعیدن گوشت و
آشامیدن خون دشمن کشته شدهاش میخواهد او را به نزدیکترین و
صمیمیترین دوست خود تبدیل کند( .فریزر )221 :1995

خون و آب
پیوند دو عنصرخون و آب را میتوان در ظهور زندگی و حیات دریافت؛
همانگونه که آب عامل باروری ،حیات و زندگی است ،خونی که بر زمین ریخته
میشود اسطورهای از حیات دوباره را خلق میکند .قربانی کردن حیوانات در
معابد ایزدان برای برآورده شدن دعاها و آرزوها ،نمونههایی از این دست
میباشد؛ آن چنانکه در روایات اسطورهای ،فریدون ،برای دست یافتن به آرزوی
خویش (که با حیات و باروری در ارتباط است) برای آناهیتا قربانی میکند.

خون و اشک
درگذشته معتقد بودند که خون جگر میسوزد و بخار میشود؛ بخار به دماغ
میرود و به اشک گرم مبدل میشود ،سپس از راه چشم بیرون میآید( .شمیسا

 )109 :1951به سبب این مجاورت ،گاه تعبیر اشک خونین به کار میرود .درک
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این نکته که شوری اشک ،مویرگهای چشم را حساس میسازد و آنها را قرمز
میکند ،برای پیشینیان شناخته شده نبود ،به همین جهت ،اشک را خون دل
میدانستند و در حالت اغراقآمیز از گریه به عنوان خون گریستن یاد کردهاند.
همـیخــون خروشم به جای سرشــک

همــیـشــه گرفتـــارم انــدر پزشــک
(فردوسی  ،1919ج)551 :9

همـیخــون خـروشیـد خـواهـر ز درد

سـخن هــای او یک بـه یک یــاد کـرد
(همان ،ج)161 :9

خون و شیر
جوهرة شیر در اصل خون است و جنین پیش از تولّد با خون مادر تغذیه میکند.
پس از تولّد نوزاد ،خون مادر طعم و رنگی دیگر متناسب با ذائقة نوزاد به خود
میگیرد و به شیر مبدّل میشود؛ از آنجا که حیات نوزاد به شیر بستگی دارد ،در
نظر قدما مایة حیات بخشی و زندگی تلقّی میشده است و بر همین اساس است
که در مراسم راز آموزی ،شیر ،نقش تولّد دوباره را ایفا می کند( .کوپر )519 :1956

این اعتقادات برگرفته از تصوّراتی است که مردمان جهان نسبت به خون قایل
بودهاند؛ زیرا خون در باور آنها اصل حیات و توالد ،باروری ،تجدید حیات و
قوّة جوانی وتوانایی

است( .شوالیه و گربران  ،1955ج)9:192

خون و باروری (بن مایة اساطیری روییدن گیاه)
در جوامعی که کشاورزی رکن اول حیات است ،باران و گیاه مهمترین پایههای
چرخش زندگی آنها به شمار میروند؛ در ایران نیز که از کشورهای کم آب
جهان است ،همواره به بارش باران و کار کشاورزی توجهی خاص بوده است.
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«انسان ابتدایی میدید با فرو باریدن قطرههای باران بر زمین ،گیاه از زمین
میروید ،مجذوب و مسحور نیروی اعجازآمیز قطرههای باران شد و دربارة آن
افسانهها ساخت .او تصور میکرد اگر باران نبارد یا باریدن آن به تأخیر افتد ،با
ریختن خون قربانی بر زمین حتماً گیاه خواهد رویید .برخی برآنند که در
نخستین جوامع کشاورزی ،مادرساالری متداول بود .فرمانروای این جوامع زنی
بود که در واقع ،نمایندة عینی معبود آنان که الهة عشق و باروری بود ،محسوب
میشد .خدای دیگر آنان ایزد باروری یا ایزد نباتی یا ایزد شهید شونده ،همسر یا
فرزند الهة عشق بود .الهة عشق ،با آب و ایزد شهید شونده ،با گیاه در ارتباط
بود( ».افشاری )261-265 :1955

داستان سیاوش ،نمودی از داستان ایزد نباتی سومری است .در روایات آمده که
میگویند نباید حتی قطرهای از خون او برزمین بریزد ،اما بنا به خواست تقدیر،
خون سیاوش بر زمین میریزد و از خون پاک او گیاه «سیاووشان» میروید .در
واقع ،حیات سیاوش در گیاه نمودار میشود .سیاوش نیز مانند دموزی 1سومری،
شهید میشود؛ سودابه مسبب شهادت اوست .سودابه را میتوان با اینانا 5الهة
عشق و باروری برابر کرد و زنده شدن دوبارة سیاوش در شخصیت کیخسرو رخ
مینماید .قدرت باروری خون در نباتات و رویش گیاهان از خون ،از

مضمونهای پر تکرار در میان باورهای اقوام مختلف جهان است و در شاهنامه
چندین بار به این بنمایة داستانی اشاره شده است .نخست پس از مرگ نوذر از
زبان ایرانیان:
سـرت افسـر از خـاک جوید همـی

زمیـن خون شـاهـان ببـوید همـی

گیـاهـی که روید بدان بــوم و بـر

نگـون دارد از شـرم خورشـید سـر
(فردوسی  ،1919ج)911 :1

2. Inanna

1. Dumuzid
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«بوییدن زمین خون شاهان» و «سرنگونی گیاهان از روی شرم» میتواند به صورتی
پوشیده ناظر بر ارتباط خون و رویش گیاه از آن باشد؛ همچنین در این ابیات به
صورت تمثیلی به پرورش درخت از خون اشاره شده است:
تو از خون چندین سـر نامـدار

ز بهـر فزونـی درختـی مکــار

که بار و بلندیـش نفـرین بـود

نه آییـن شـاهـان پیشـین بـود
(فردوسی  ،1919ج)159 :5

در داستان سیاوش ،این مضمون از زبان افراسیاب پیش از اجرای حکم سر
بریدن سیاوش آمده است:
چنین گفت سـاالر تـوران سـپاه

که اندر کشیدش به یک روی راه

کنیدش به خنجر سر از تن جدا

به شخّـی که هرگـز نروید گیــا
(همان ،ج)920 :5

بار دیگر پس از مرگ سیاوش ،فردوسی اینگونه بیان کرده است:
ز خاکی که خون سیاوش بخورد

به ابـر اندر آمد یکی سبـز نـرد

نگاریـده بر برگها چهـر اوی

همی بوی مشک آمد از مهـر اوی
(همان ،ج)925 :5

رویش گیاه از خون مقتول ،از نمودهای گیاهتباری و دلیلی برای مظلومانه
بودن قتل و بیگناهی مقتول ،همچنین نشانهای به شمار میآمده که قاتالن را از
کینخواهی خویشان مقتول هراسناک میکرده است .در شاهنامه بهترین نمود
برای این شکل از گیاهتباری را در داستان سیاوش میبینیم آنجا که از خون به
جفا ریختة سیاوش درختی شگفت ،سایه برخاک میگسترد.
در تمدنهای کهن آسیای غربی و مدیترانهای ،کاهنة شهر هر ساله با دالوری
ازدواج میکرد .این دالور به فرمانروایی موقت میرسید؛ در پایان سال ،دالور ـ
فرمانروای مزبور ـ را میکشتند و خونش را برای رویاندن گیاهان بر زمین
میریختند؛ زیرا گمان داشتند که پراکندگی خون وی بر گیاهان ،مایة باروری
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زمین خواهد شد؛ (بهار  )69 :1951شاهان با انجام آبیاری اولیه نیروی بارورسازی
آبهای حیاتبخش را برای باروری زمین میآوردند و به طور آیینی قربانی
میشدند .هنگامی که باروری شاه کاهش مییافت زمین و مردم نیز دچار رنج
میشدند ،از این رو ،قربانی کردن شاه برای ایزدبانوی زمین مادر ،قوة مردی را به
شاه جدید منتقل میکرد .بعدها به جای شاه یک بز یا جانشین فدیه میشد( .کوپر

 )516 :1956در داستان سیاوش نیز روییدن گیاه از خون وی ،بیانگر باور ایرانیان
به این عمر و زندگی دوباره ،بوده است.آیین میرنوروزی در ایران باستان به همین
داستان اشاره دارد؛ برطبق آن درآغاز سال ،امیر ،حکومت را چند روزی به
شخصی دیگرمیسپرد وپس از اتمام این مدّت ،او را قربانی میکرد و خونش را
به منظور پرباری کشتزارها بر زمین میریختند( .همان)69 -69 :

در قصّههای عامیانه نیز قطرهای از خون قهرمان کشته شده به گل یا گیاهان
دیگر تبدیل میشود .این اندیشه به گونهای ازاندیشة جوامع کشاورز سرچشمه
گرفته است که خون و مرگ ایزد نباتی یا انسانی که به نیابت او قربانی میشد،
تأثیر و قدرتی داشت که گیاهان را برویاند ،به گیاه مبدل شود و زندگی نباتی را
پرورش دهد؛ (افشاری  )69 :1952زیرا گیاه برای انسان ابتدایی و کشاورز نقش
حیاتی داشت و زندگی او بدان وابسته بود .بنابراین برای گیاهان ،تقدّس و
سپندینگی قائل میشد و اساطیر و اعتقادات وابسته به آن در زندگیاش جریان
داشت .این دگرگونی انسان یا ایزدی که ناجوانمردانه کشته شده ،به صورت گیاه
بدان معناست که روحش درگیاه حلول کرده و زندگی روحانی او در این نبات
ادامه یافته است .روییدن گندم از خون اوزیریس 1در اساطیر مصر (الیاده :1916

 ،)559رویش شقایق از خون آدونیس 5در اساطیر یونانی (اسمیت  ،)11 :1959سر از
2. Adonis

1. Oziris
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خاک بیرون آوردن بنفشه از مقبرة آتیس( 1گریمال  ،)56 :1991روییدن درخت انار
از خون دیونیزوس( 5یاحقی  ،)106 :1969رویش گل سنبل از خون هیاسینتوس

9

(گریمال  )991 :1991و روییدن گل نیلوفر از خون داوید (سیمونی ،نقل از آیدنلو

 )51 :1999نمونه هایی از این حیات نباتی است.
در آیین مهر ،گیاه ،حضور و ظهوری اسطورهای دارد؛ زیرا هنگامی که مهر،
گاو نر را قربانی میکند ،از خونش گیاهی میروید که باعث باروری و سرسبزی
زمین میشود( .سرخوش کرتیس  )19 :1919در اسطورة گاو کشی میترا ،از خون گاو
مقدّس ،تاک (مادر می) میروید .در گزیدههای زاداسپرم آمده است :از خون گاو
کشته شده به دست اهریمن ،کودک می ،پدید آمد که می ،خود خون است .قابل
توجّه اینکه در مجارستان نیز می را خون گاو ،میگویند و شراب به عنوان خون
انگور و خون زمین ،برای نزدیکی به خدایان باستان نثار میشد .این رسم در آیین
ایرانیان ،جرعهفشانی نامیده میشد ،این جرعه فشانی بر سر مقبرهها نوعی قربانی
به قصد تطهیر و تهذیب بوده است .اقوام عرب نیز مانند تمام اقوام سامی ،خون
قربانیان را بر مقبرهها میریختند .تداوم آیینی این باور اساطیری در اعتقادات
عامیانه دربارة روییدن گلها از محل ریخته شدن خون قهرمانان در میدان جنگ
نیز دیده میشود؛ آن چنانکه در فرهنگ ایرانی ،اعتقادی دیر پا و البته نمادین،
دربارة روییدن الله از خون شهیدان ،شهریاران و حتی خون دل و دیدة عاشقان
وجود داشته است( .قائمی )69 :1995

در کامبوج باستان ،پخش کردن خون حیوانات قربانی حاصلخیزی و
خوشبختی به همراه دارد( .شوالیه و گربران  ،1955ج )192 :9هرچند در یک مورد

2. Dionysus

1. Atis
3. Hyasyntus
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در اسطورههای بینالنهرین پس از مرگ آقات 1،که به دسیسهای کشته میشود،
گیاهان با آلوده شدن به خون ناحق آقات ،پژمرده میشوند( .گری  112 :1990به نقل

از فتوحی کوهساره  )195 :1992در برخی نواحی ایران ،مانند لرستان ،به هنگام
نخستین آبیاری مزرعه،گوسفند یا گاوی را قربانی کرده و مزرعه با خوناب آبیاری
میشد( .گری )195 :1990

بر پایة پندار حیات بخشی به نظر میرسد خون به عنوان دارویی کارساز با
درمان و پزشکی پیوندی سخت و استوار داشته است و از آن در درمان بیماری و
زخم بهره میگرفتند ،چنانکه در شاهنامه برای درمان نابینایی چشمان کاووس از
آن بهره گرفته میشود:
پزشکان به درمانش کردند امیـد

به خـون دل و مغــز دیـو سـپیـد

چنین گفت فرزانه مردی پزشـک

که چون خون او را به سان سرشک

چکانی سه قطره به چشم اندرون

شـود تیرگی پـاک با خون برون
(فردوسی  ،1919ج)105 :5

به چشمش چو اندر کشیدند خون

خورشـید گون تیره دیـد آن شد
(همان ،ج)109 :5

بعد از کور شدن کاووسشاه و سپاهش با جادوی دیو سپید ،چاره بازیافتن
روشنایی چشمها ،خون دل (جگر) دیو سپید بوده است .با تأمل در این نکته که
بعدها خون دیو سپید ،حالت نوشدارو به خود میگیرد ،میتوان گفت که هدف،
خنثی کردن شرّ و از بین بردن جادو بوده است .جادوی خون وقتی معلوم
میشود که بین نوشدارو و گیاه هوم رابطه برقرار کنیم .در شاهنامه توضیحی
نیامده که چرا خون جگر دیو سپید برای بازگرداندن بینایی مفید واقع میشود؛ اما
از آنجا که در بخشی از اسطورهها و داستانهای پهلوانی شاهنامه ،نوعی آمیختگی
1. Aghat
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بین افسانههای پهلوانی ایران و منطقه سکستان ـ سرزمین قوم سکاها ـ دیده
میشود و فردوسی در حماسة بزرگ خود ،جای ممتازی به اساطیر سکاها داده
است( .کویاجی  )1 :1965رجوع به اساطیر کهن چین در این زمینه راهگشاست :در
متنهای دینی دائوگرایان ،این اعتقاد کهن چینی بازگو شده که هریک از شش
اندام درونی شامل تمام یا بخشی از روان آدمی است که «شن» 1نامیده میشود.
شن جگر« ،لونگ-ین» 5یا دود اژدها نام دارد و ملقب است به «هن -مینگ»

9

یعنی «کسی که روشنایی در آروارههای خود دارد» و جگر دیو سفید بنا بر اعتقاد
آنان دارای روشنایی است طبعاً چکانیدن خون آن در چشمان کاووس و
همراهانش سبب بازگردانیدن بینایی از دست رفتة آنان میشود( .همان )19 :همین
مضمون در اسکندر نامههای نقّالی منسوب به منوچهرخان حکیم آمده است که
نسیم با آوردن خون دل و جگر شمامه ،بینایی را دوباره به اسکندر و ساالرانش
باز میگرداند( .حکیم )955 :1955

در دارابنامه ،حاجب فیروزشاه خواب میبیند تیری به او اصابت کرده است،
در همان حال ندایی به گوشش میرسد که اگر میخواهی از این زخم ،جان سالم
به در بری از خونت بر گیر و بر جراحت خود فرو ریز تا طاقت بر تو بازآید.
(طرسوسی  ،1919ج  )909 :1در مراحلی از آیین زار()9در بندرعباس نیز نوشیدن
خون برای درمان به کار میرود (زاویه  )51- 59 :1959بنا بر پیوند خون و شیر
است که در شاهنامه به کاربرد شیر برای درمان زخمها اشاره شده است .زمانی
که اسفندیار از نبرد ارجاسب تورانی بازمیگردد و زخمهای دستانش را با شیر
میشویند:
2. Lung-yen

1. Shen
3. Hen-ming
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بشستند شمشیر و کفـش به شیـر

کشیدند بیـرون ز خفتانش تیـر
(فردوسی  ،1919ج)512 :2

در مداوای زخمهای رستم در جنگ با اسفندیار نیز پر سیمرغ را در شیر آغشته
کرده و زخمهای رستم را مداوا میکنند:
یکی پـر من تر بگردان به شیــر

بمال اندر آن خسـتگیهای تیـر
(همان ،ج)900 :2

همچنین شیر از مواد ترکیبی در درمان زخمهای رودابه است:
گیاهی که گویمت با شـیر و مشـک

بکوب و بکن هر سه در سایه خشک
(همان ،ج)561 :1

درمان زخم شمشیر با شیر به زندگی بزرگان مذهب شیعه نیز راه یافته است.
در گذشته ،خون حالت مصونیّت در برابر حوادث را داشته است .در رُم اسبی به
عنوان نماینده خدا قربانی میشد تا آن را با خون گوساله قربانی شده بیامیزند.
این معجون بین شبانان توزیع میشد تا از گلههایشان نگهداری کنند( .فریزر :1995

 )991گرشاسب نیز برای بقای هرچه بیشتر سیستان و به دست آوردن اقتداری
مجسّم از نیروی نهفته در خون سی هزار آدمی بهره جسته وپایة سیستان را
برخون بنا میکند( .امامی و دیگران  )9 :1995کار او برآمده از همین خاصیت خون
است:
سپهـبد گرفت از پـدر پنـد یـاد

و ز آنجا سـوی سیستـان رفت شاد

اسـیران که از کـابل آورده بود

به یک جـایگه گردشـان کـرده بود

بفرمــود خــون همه ریختــن

و زیشــان گــل بـاره انگیـختــن

یکـی نیمـه بد کـرده دیوار شهـر

دگـر نیمه کردند از آن گل دو بهـر
(اسدی طوسی )599 :1916
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خون و راندن اهریمن
اهدای خون تنها به پیشگاه خدایان نبوده بلکه برای جلب نظر اهریمن نیز ریختن
خون رواج داشته است؛ در منابع پهلوی و پازند ،جانوران ،گیاهان و همه
آفریدهها به دو دستة هرمزدآفریده و اهریمنآفریده تقسیم میشوند .گرگها از
آفریدگان ویژة اهریمن ،جهان تیرگی وتاریکی هستند؛ به همین جهت مردمان
باستان بیگمان برای جلب نظر اهریمن و دفع زیانهایش ،گرگی در شب قربانی
میکردند؛ خون جانور را با هوم ترکیب کرده و پس از نذر و فدیه آن را در دور
دستهای تاریک میپاشیدند( .رضی  )190 :1951در هند برای دفع آبله که تصور
میکردند شیطانی است ،میمونی را بر زمین میکوبیدند و خونش را با ریگهای
رودخانه مخلوط کرده بر خانهها میپاشیدند تا به این وسیله روح خبیث مجبور
به فرار شود( .فریزر  )605 :1995در ایران باستان خون حیوان قربانی شده را به
عنوان نوعی نذر برای ارواح خبیثه میشمردند که آن را به نیروهای ظلمت و
پلیدی تقدیم میکردند .آنچه در هفتخوان رستم آمده است شاید اشاره به این
نوع خون ریختن باشد:
بـزد تیـغ بنداخت از تن سـرش

فرو ریخت چون رود خون از برش

زمیـن شد به زیـر تنـش ناپـدیـد

یکی

چشمة

خون

از

او

بردمید

بیـابـان همه زیـر او پـاک دیـد

یکی

چشمة

خون

از

او

بردمید

(فردوسی  :1919ج)125 :5

سوگند و خون
اینگونه سوگند مبتنی بر آیین ائتالف و اتحاد بود وخویشاوندی صلبی را تحکیم
میکرد که درآن چند قطره از خون هر یک از دو طرف گرفته میشد و دیگری
آن را مینوشید .سوگندی این چنینی در چین و کامبوج رواج داشت .سوگند با
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خون نشانة اخوت و برادری بود .در انجمنهای سرّی ،خونی که با شراب
مخلوط میشد شربت جاودانگی میخواندند و نمادی از آگاهی و معرفت بود،
نوشابهای آیینی که اتحادی ناگسستنی را موجب میشد و عمری طوالنی میداد.
در چین هنوز این سوگند در آیین ازدواج با مفهومی مشابه عملی میشود( .شوالیه

و گربران  )625-660 :1955بیت زیر احتماال نشانهای از پیشینة همین آیین خونی
است:
چو با او تـو پیـوسـتة خون شـدی

ازین پایـه هر دم به افـزون شوی
(فردوسی  ،1919ج)950 :1

این رسم در بین مغوالن نیز رایج بوده است؛ «رؤسای قبایل مغول زمانی که
شخصی را به خانی بر میگزیدند همگی با هم ،اسب و مادیانی را به یک ضربه
به دونیم کرده ،سوگند وفاداری میخوردند ،سپس نوک انگشت خود را با کارد
بریده و ظرفی از خون خود پر کرده و برای خان یا رئیس میفرستادند( ».بیانی
)10-15 :1959

مکیدن خون در سنتهای فتوت و اخوت نشانة یگانگی و دوستی بوده است
و شاید اشارهای به این سخن رسول (ص) باشد که در باب امام علی (ع) نقل
کردهاند« :لحمک لحمی و دمک دمی» (بحاراالنوار  ،1909ج156 :59؛ نقل از شفیعی

کدکنی  )165 :1956ابوالقاسم کاشانی در زبدﺓالتواریخ در داستان سه یار دبستانی
میگوید« :نظام الملک و خیام و سیدنا در یک مکتب بودند ...و قاعدة مصادقت
میانشان مستمر بوده تا غایتی که خون یکدیگر ،از غایت محبت خورده بودند».
(دانشپژوه  )96 :1969ظاهراً این خوردن خون یکدیگر رمزی از وحدت خون و
گوشت است که در حدیث منسوب به رسول (ص) نیز دیده میشود( .شفیعی
کدکنی )165 :1956

در گزارش مفصلى به نقل از هرودوت بیان شده است که مردمان عرب هنگام
انعقاد پیمان ،شخص ثالثى را وامیداشتند تا با سنگ تیزى در کف دست طرفین
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پیمان ،جراحتى ایجاد کند ،سپس تکهاى از لباسهایشان را قطع نماید و آن را در
خون کف دست ایشان فرو برد ،و با آن قطعة خون آلود لباس بر هفت سنگ
بمالد .سپس همان شخص میبایست ادعیه و نماز را در میان دو طرف برپا دارد
تا بدین سان یک پیمان شرعى و رسمى محقق گردد( .منتظرىمقدم  )9 :1955در
دانمارک دوتنی که بایکدیگر عهد میبندند مقداری از خون خود را جای پای
همدیگر میریزند و به این وسیله پیمان وفاداری میبندند( .فریزر )115 :1995

خون گریستن و زنّار خونین بستن
در مراسم سوگواری هریک از خویشاوندان ،گوسفند و یا اسبی میکشت به دور
چادری که نعش مرده در آن بود سهبار میگرداند و در سوگ او فریاد برمیآورد.
این سوگواران چهرههای خود را با کارد زخمی و خونین میساختند؛ این یک
شیوه خون گریستن بود( .ساندرز  )90 :1959زنّار خونی بر میان بستن یا میان را به
زنّار خونین بستن که در شاهنامه بیش از یک بار آمده است ظاهراً کنایه از
سوگواری و آماده شدن برای انتقام است :
زنّـار خونیـن ببســته میـان

همـه کـوه پر خـون گـودرزیــان

به

فـرنگیـس بشـنید و رخ را بخسـت

میـان را به زنّـار خونین ببسـت

(فردوسی  ،1919ج)151 :9
(همان ،ج)199 :9
میـان را به زنّـار خـونیــن ببسـت

فکـند آتـش اندر سـرای نشـست
(همان ،ج)196 :1

شاید رسم بریدن موی و به کمر بستن نیز با زنّار بستن اشتراکاتی داشته باشد؛
یعنی فرد سوگوار به جای کمربند سیاه یا زنّار خونین همان گیسوی بریدة سیاه
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رنگ را به کمر میبسته است تا دیریازی و سنگینی غم خود را بنماید .شاید هم
بستن زنّار خونین نشانههایی از حیات بخشی و باروری خون داشته باشد:
منـوچهــر

بنهـاد

تـاج

کیــان

به زنـّار خونیـن ببسـتش میـان
(فردوسی  ،1919ج)199 :1

نتیجه
خون با بسیاری از باورهای ما پیوند خورده است ،در باورهای باستانی و
اسطورهای نماد زندگی ،باروری و تجدید حیات دانسته میشد و از همین روی
نوشیدن ،مالیدن یا گذشتن از روی آن را مایة توانایی میپنداشتند؛ گاه خون
ریختن به منظور اهدای قربانی به پیشگاه خدایان گوناگون بود؛ زیرا خونریزی
برای یک خدا یا الهه هدیهای چشمگیر به شمار میآمد و در جهت راندن اهریمن
و ارواح خبیثه به شمار میرفت .اعتقاد به حیاتبخشی خون ،باورهایی نظیر
نوشیدن خون و تنشویی در خون را به دنبال داشته است .گاه نوشیدن خون،
تنفّر از دشمن را نشان میداد و زمانی نشانة قدرت بخشی ،ایجاد دوستی،
صمیمیت و پیوند بود .زمانی حافظ آدمی به شمار میرفت و زمانی محکمکنندة
پیمانها بود .در هر حال هر آیین نمادین ،زمانی در دوران پیش از تاریخ نشان از
کرداری واقعی بوده است .امروزه نیز به صورت ناخودآگاه ،ردّپای بسیاری از این
باورها در زندگی روزمره دیده میشود.

پینوشت
( )1راکتاویر اهریمنی در اسطوره های هندی است که «برهما به او این موهبت را عنایت کرده
بود که با چکیدن هر قطره از خون او بر زمین از آن قطره هزار راکتاویر سر بر میآورد و تنها
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راه کشتن او چنان بود که کالی او را با نیزهای بکشد و تمام خون او را بمکد و کالی چنان
کرد (.ایونس )111 :1919
( )5گل رس رنگ شده با اکسید آهن.
( )9آیین زار مراسمی است با موسیقی خاص در مناطقی از جمله جنوب ایران (استان
هرمزگان) و شرق آفریقا .بومیان این مناطق اعتقاد دارند که بیماریهای انسان به دلیل بادها یا
هواهای شیطانی است که در بدن آدمی رسوخ کرده و او را دچار کسالتهای روحی و جسمی
میکند .بنابراین ،میتوان با مراسم مخصوصی این بادها را آرام کرد و بیماری را از بین برد.
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