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 مقدمه

نسبت  تیبشر نشینگرش و بباعث شده است که در عصر حاضر گسترده  راتییتغ

د. آنچه که ودگرگون ش هیاز پا یخدا، انسان و زندگ ،یچون هست یکل میبه مفاه

کارکرد  ایشد، امروزه  یمحسوب م اکانیارزشمند ن یباورهااز جمله  یروزگار

که  یحال در ؛است سپرده شده یبه فراموش ،یکل ورط به ایو   خود را از دست داده

و  یخداشناس ،یچون خودشناس یمیهمواره با مفاه ،تا کنون ربازیاز د بشر

 ،یهست یاز ماورا یخواسته او کسب آگاه نیمواجه بوده و مهمتر یشناس یهست

 وگرجو جست یو ارتباط با خالق و ناظم کائنات بوده است. برا اتیدرک مفهوم ح

 یخدا یو ابر و باد و سنگ و کلوخ در پ دیدر ماه و خورش پیوستهکه  قتیحق

 تقرب.  برای یمگر به واسطه ابزار ،شد ینم برقرارارتباط هرگز  نیخود بود، ا

که  یقاتیبر اساس تحق دارد. تیبشر اتیح یبه درازا یعمر قربانی کردن آیین

 ان،یتقرب به خدا برایراهکار بشر  نیصورت گرفته است، اول انیاد نهیشیپ درباره

بار توسط  نیدارد، نخست شهیر انیکه در تمام اد نییآ نیکردن بوده است. ا یقربان

 . خداوند بودند، به اجرا درآمد یمخلوقات انسان نیکه از اول لیو قاب لیهاب

اصطالح آن آمده است:  نییو تقرب است و در تب یکینزد یبه معن ،در لفظ قربان

 یاز روزها یکیاست.  الحرامحجةیذکشان، روز دهم  گوسفند ،یاضح دیقربان: ع»

 ،مکه کینزد ،یدر من انیحاج ،روز نیاست. در ا یعظمت اسالمبا ادیبزرگ و اع

در تمام  ایکه گو یقربانآیین  «(قربان»: ذیل واژه 1959)دهخدا .« کنند یم یگوسفند قربان

همان  ،مسلمانان یوجود دارد، برا شیکماب زیو اکنون ناست وجود داشته  انیاد

 نیاهلل است. امروزه ا لیسب یف لیخاطره ذبح اسماع ادآوریاست که  یمیابراه نییآ

آن،  اجرایدر و  است خود فاصله گرفته یاز معنا و مفهوم واقع نهیریعبادت د

  .شود یبسنده م یظاهر داباغلب به حفظ آ
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خواهد کرد  ، روشناختصاص دارد یقربان نییآ به رمزگشایی ازپژوهش که  نیا

به آن و  هعرفان آن را به کمال رساند ،اند نامیدهرسم را اسطوره  نیا بار  نخستین که

آن را  راتییو تغ ییایپو یها نهیزمهمواره ها  و فرهنگ ه استدیبخش ییمعنا یغنا

 یبا هدف خاص و به معنا ،در هر دوره نییآ نیا ،رو نیاز ا ؛اند فراهم ساخته

 یبه مفهوم واقع دنیپژوهش رس نیا یبه اجرا درآمده است. مقصود اصل یخاص

 کیسمبول یعمل در حکم از آن ییتحوالت آن و رمزگشا ریس یبررس ،یقربان

 انیاد ،ها هرودر اسط یقربان آیین یها شهیر تداابمطلوب  نیبه ا دنیرس برای .است

سه  نیا نیمناسبات بتوجه به مشترکات و بررسی شده است. و فرهنگ امروز 

 نیا نیاز آنجا که ب ، امااست اتیهینگ از بداسطوره، عرفان و فره یعنی ،حوزه

در پژوهش حاضر  ،وجود ندارد ییو معنا یاز نظر زمان یقیدق یمرزهاها  حوزه

 نیز جهیو حصول نت قیتحق شبردیپبرای همواره مدنظر قرار گرفته و  مشترکوجوه 

 است. یاز ارکان اصل

در  یکهن یوجود داشته است و الگو انیکردن در تمام اد یقربان آیین آنجا که از

کشف و شناخت علل و عوامل آن  دیترد یشود، ب یها محسوب م فرهنگ اغلب

 نییآ نیا یها که آثار و نشانهنیهمواره مورد پژوهش قرار گرفته است. با توجه به ا

دوره بعد از اسالم قابل هم در از اسالم و  شیو پ ییابتدا انیدر دوره ادهم 

 ،حال نی. با ارندیگ یدو دوره را دربرم ها نیز هر این پژوهشاست،  ییشناسا

، رندآن نظر دا یریکه به دوره اساط ها پژوهش ایناز  یا توان گفت که دسته یم

 یمحققان ؛است نییآ نیدرباره ا رمسلمانیشناسان غ شناسان و جامعه مردم دگاهید

 یها پژوهش 9تیرابرتسون اسم و 2، هربرت اسپنسر1لوریمانند ادوارد بارنت تا

                                                           

1. E.B Tylor   2. Spencer 
3. R. Smith 
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و  انیدر اغلب اد یقربان نییاند. اثبات وجود آ انجام داده نهیزم نیدر ا یدار دامنه

دوره پرندگان، در  کیکه در شده  یتحول عامل قربان ریس یبررس ،ها فرهنگ

 ،نییآ نیا برگزاری یها وهیش ،اند بوده ها انسان ریروزگا یو حت وانات،یح یا دوره

اثبات  ،شرور یروهاین دفعآن در  ریو تأث آیین نیآوردن ا جا اعتقاد مردم در به زانیم

از جمله  و... یشناس باستان یها  در کاوش یجمع دسته یها یقربان یها آثار و نشانه

 ها است. های این پژوهش هیافت

 نییآ یبررس ، برایکه به دوره بعد از اسالم نظر دارند نقاقحماز  گرید یا دسته

تمرکز عالمان  ،راستا نیدر ا کنند. توجه می لیداستان ذبح اسماع در ابتدا به یقربان

 حیصح وهیش یبر رو ،میکر قرآن دربا توجه به ذکر اختالف آرا در باب آن  ،ینید

کرده  یمعرف نیکه د ییها یقربان یبررس شامل زین قاتیتحق نیآن است. ا ییپابر

کردن  یقربان ل،یو قاب لیهابکردن  یقربان ل،یکردن اسماع یمانند قربان ،است

 یرهایبه کمک تفس نییآ نیا نییتب ،و...  یاضح دیمخصوص روز ع یعبداهلل، قربان

و  ها دگاهیتفاوت د انیاست و ب شده انجاممخصوص بدان  اتیآ دربارهکه  یمتعدد

 وانیگوشت ح میتقس یچگونگ ،نییآ نیا یبهتر برگزار یها وهیش، رفع شبهات

 است.شده و...  ذبح

 کی شود، یم فیدر بستر عرفان تعر ینید یها شهیاز اند یا آنجا که شاخه از

از عرفا بدان  یا وجود دارد که دسته دربارة این آیینعارفانه هم  و یذوق دگاهید

الزم است ذکر شود  .توجه شده است به آن زیاند و در پژوهش حاضر ن نظر داشته

تا حد امکان  زیرا ن یعوامل فرهنگ ،خود یها در پژوهش نقاحقم مه اینکه ه

به علت برگزاری این  درستیپاسخ  ،، اما در هیچ یک از این تحقیقاتاند لحاظ کرده

 ل،یدر داستان ذبح اسماع یبا کنکاشآیین و ضرورت آن داده نشده است. نگارنده 

با  ،رو نیداند و از ا یم نییآ نیبه ا کیسمبول ییدر دادن معناله را أحل مس دیکل

 کیعمل سمبول نیکند. ا یم ینماد معرف کیرا  یقربان ،قاتیتحقمه از ه یریگ بهره
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ها مرتبط سازد  و فرهنگ ها هروتواند عرفان را به اسط یاست که م یحلقه ارتباط کی

 دهد. وندیپ گریکدیآنها را به  یها و پشتوانه

 

 یقربان ی. معرف1

 ها اسطورهدر  ی. قربانالف

گاو  کشته شدناست. به دنبال  نیگاو نخست یقربان نیاول ،یشناس اسطوره دگاهید از

کردن گاوها  یخصوص قربان به انیشد، ذبح چارپا یکه مقدس شمرده م نینخست

 درآمد.  نییآ کیآن اتفاق مرسوم شد و به شکل  یادآوری منظور به
 انیو جنگ م زیو در بحبوحه کشاکش و ست یریاطاس نیو تکو یختگیدوران آمدر 

و  ییترایم ،یزروان ،یزرتشت ،یسنیمشترک مزد ریدر گستره اساط منیاهورامزدا و اهر

-gayaمَرِتن هَیگَ یعنی ن،یو انسان نخست نیکه اهورامزدا گاو نخست یهنگام ،یمانو

mar-tan و  منیاهر حملهو  یانکاریو ز یبر اثر بدخواه ند،یآفر ی( را مومرثی)=ک

 کرشیپ یها ها و وابسته جزء اندام که از جزء - ردیم یم نیهم گاو نخست وان،ید

گردد  یم متوکن یعیو طب یو جانور یجماد اتیو ح بدای میشکل  یاورمزد نشیآفر

ور به منصه ظه یانسان اتیپس از مرگ از نطفه و اندامش ح نیو هم انسان نخست -

تذکار آن خاطره و  یاست برا ینیگاو تکرار نماد یانرسد. آشکار است که قرب یم

 (93: 1931 ی)رض. یو بارور یزیحاصلخ یبرا یدیتقل یجادو ینوع

متداول  نییآ کیامر به شکل  نیها صورت گرفتند و ا یقربان نیاول نکهیا از پس

 یقربان یگذشته برا لیآغاز شد. مردمان قبا زیآن ن راتییها و تغ ی، دگرگوندیگرد

در  ،شده و حساب ژهیو یبیقائل بودند. آنان با مناسک و ترت یاریتقدس بس

در  یقربان ،یزمانریآوردند. در د یجا م را به ضهیفر نیا ،از سال یمشخص یروزها

کردن گاو و گوسفند و  یقربان گریکرد که د دایو ارزش پ تیاهم قدری بهملل،  انیم

مجموعه اضافه  نیکردن انسان هم به ا یقربان و دیرس یبه نظر نم یپرندگان کاف
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 زیچ چیه ،انیخدا شامدخو برای یقربان کیکردن  نیگز به یشک در راستا یشد. ب

توانست بهتر از خود انسان باشد که اشرف مخلوقات و سرآمد همه  ینم

 یرویجذب ن یکردن انسان برا یقربان ،رو  نیاز ا ؛آمد یبه شمار م افتگانی یهست

 یبه شکل امر ،منانیماندن از مکر اهر منیا زیو دفع مقدرات شوم و ن انیخدا

که به  یها و جواهرات وهی. صرف نظر از غذاها و مدیمتداول گرد ریو فراگ یعاد

شدند،  یم قربانیتشرف  منظور بهکه  یواناتیح زیشد و ن یآورده م انیمعابد خدا

که از خشم را  یا لهیقب، شد که با مباح نمودن خون خود انسان داوطلبانه حاضر 

ها و  زهیبخشد و در برابر ن ییرها بود،به هراس افتاده  نیاطیو مکر ش انیخدا

 انیو رغبت سر فرود آورد. قربان لیند، با مبود که او را هدف قرار داده ییرهایشمش

هم کودکان  یو گاه لهیمردان سرآمد قب انیم اغلب از ،انیجلب نظر خدا یبرا

ل مبدّ دیو ام تیشدند تا سرنوشت شوم آن تبار را به رضا یم دهیگناه برگز یب

 سازند.

کردن  یبه قربان مختلف یها نیسرزم لیاند که اقوام و قبا ها نشان داده اسطوره

سنت چنان  نیبه ا اقوام یبرخ یبندیپا .آورند یعمل را به جا م نیمعتقد بودند و ا

به  د؛یرس یمشکالت آنان به نظر م یراهگشا نیو تنهاتر نیبهتر یبود که گاه

دفع  یبرا ،دید یم یکه مملکت خود را در خطر نابود یهپادشا یکه گاه یطور

او باشد،  نیتوانست جانش یها م مقدرات شوم، فرزند پسر خود را که بنابر سنت

 اتیبود که خون نشانه ح نیا کردن یدر باب قربان انینیشیپ دهیکرد. عق یم یقربان

بودن  انیساختن آن نشانه روان بودن و در جر یخون و جار ختنیپس ر ؛است

تواند  یم یباور وجود داشت که خون قربان نیا نیهمچن ؛آمد یمبه شمار  یزندگ

 گردد. نیزم یموجب بارور

گرفت و هم  یصورت م انیخدا یها، هم برا ها و افسانه در اسطوره کردن یقربان

 دهیکه عق ،بود و در مورد دوم تیهدف جلب رضا ،. در مورد اولنیاطیش یبرا
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 نیو دور کردن غضب آنان. با ا نیاطیرسد، آرام ساختن ش یبه نظر م یتر البغ

و  نیتر مظلوم انیقربان هشد ک یکسب م یزمان نیاطیترحم ش ،فکرتطرز 

اطفال و کودکان  ،موارد یاریدر بس نهیگز نیلذا بهتر ؛افراد باشند نیتر معصوم

است که  دهیرس یمراسم به هزار نفر هم م کیدر  انیقربان نیتعداد ا یبودند. گاه

هم بر آن وارد  یو اعتراضشدند  قربانی میو هلهله  یبا شاد یو حت خاص یبا آداب

 .شد نمی

پس از آنها  .روی آوردندکردن انسان  یقربانبه بودند که  یکسان نیها اول آزتک

 کایقاره امر انیبوم زیسکونت داشتند و ن یامروز یایکه در محل اسپان یاقوام

 :یمصطفو ر.ک.) .اند گذاشته یکردن انسان را از خود به جا یاز قربان ییها نشانه

ها و  ی، انواع خوردنیگریموجود زنده د ایانسان و  یقربانبه جای  یزمان( 1963

ها،  وهیها، م کش کردن انواع گوشتشیپ شد. تقدیم می انیها به درگاه خدا  یدنیآشام

کنند؛  هیمواد تغذ نیاز ا انیبود که خدا نیا یها و... به اماکن مقدس برا شربت

و  وانیکردن انسان، ح یگونه از خدا داشت. قربان انسان یچراکه بشر در ابتدا تصور

وجود دارند  گریکدیار در کن ها هروآنها، همواره در اسط به جای یخوردن میتقد ای

 .نباشد قیچندان دق دیآنها شا یو مشخص کردن توال

، داشتند یامروز یبه باورها تری نزدیک تر و معقول یملل شرق که رسوم مذهب

 . دندیگز یبرمکردن  یقربان برایپرندگان را  ای انیاغلب چارپا
از  یکی انیکردن چارپا یباستان، قربان رانیهمانند در ا یها نییو آ ییترایم نییدر آ

گاو و گوسفند در  هرم بغ یبرا ،شتیمهر ییبود. به موجب سرود اوستا یمراسم اصل

 زیاز پرندگان ن یسرود، بغ را قربان نیشد. به موجب هم یم یقربان اریبس ییشمارها

تا  الدیاز م شیاول پ یها سده انیکه م زین ییترایم نییآمد. در آ یخوش م اریبس

 نیو همچن انیچارپا یشمول شود، قربان رفت تا جهان یم یالدیم مپنج یها سده

 .پراهوم، که شراب هوم بود، رواج داشت ای (zavr) و نذور و زَور اه هیپرندگان و فد

 (95)همان: 
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 انیدر اد ی. قربانب

که  یسرگذشت یبررسبوده است.  لیهاب یقربان نیاول ،ینید میشد که بنابر تعال گفته

 دارد شهیر انیکهن در تمام اد نییآ نیکه ادهد  نشان می ،است کردن داشته یقربان

بودا، اسالم و  ح،یمس نیمعتقدان به د شده است. ای عبادت شمرده می و گونه

 یها نییآ ،یطورکل به انیهودیاند.  عبادت بهره برده نیاز ا انیهودیخصوص  به

در  زین یقربانآیین ند. ا هبود به آنها پایبندسخت  ودر مذهب خود داشته  یفراوان

آمرزش گناهان  ،عمل نیاز ا انیهودیهدف  .متداول بوده است اریقوم بس نیا انیم

از آن  شی. پشدآن  نیگزیروزه گرفتن و صدقه دادن جا مانند یبود که بعدها اعمال

کردن مرسوم  یشوند، قربان یدور که اغلب به شکل اسطوره شناخته م انیهم در اد

خاص  یا اقوام و ملل مختلف جهان با آداب منطقه کنیل ،ل بوده استو متداو

 اند.  آن شده ییدر برپا یخود، موجب انحرافات

قرب  برایصرفاً  ،تدادر ابکردن  یاست که قربان نیا ،دیآ یکه از مطالعات برم آنچه

با  طی، اما در کشاکش افول و ظهور ملل مختلف و تخلهگرفت یصورت م یاله

به اجرا  یبه اشکال متفاوت نییآ نیا ،ییایمناطق گسترده جغراف انیفرهنگ بوم

تفاوت و گاه تناقض  یمردم در مناطق گوناگون کره خاک ی. پراکندگه استدرآمد

به طرق مختلف و به  ،کردن هم به طبع آن یقربان .دارد لها را به دنبا دگاهید

رود در سرگذشت  یتا آنجا که انتظار م است. شده میبرگزار  یمتفاوت یها روش

 یعنی ؛هم به خود گرفته باشد یگرید یو معناها میمفاه ،خود بیپرفراز و نش

 یاه خود چارچوب یبرا دیکه با دیآ یبه شمار م ینید نییآ کی یگرچه قربان

در مقابل فکر و فرهنگ  ییباال یریاز بازخورد و اثرپذ ه باشد،داشت  یا شده فیتعر

 بیادآ آیین با نیا ،مناطق یکه در برخ یطور به ؛برخوردار بوده است مختلفجوامع 

 یتر پررنگ یاعتقاد یکه اثرگذار یگریشد و در مناطق د یبرگزار م کسانی

در  دیبا است.بوده به خود گرفته  یمتعارضمتفاوت و گاه  وهیآن ش یاند، اجرا داشته
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کردن  یقربان نییدر آ یادیبن یها و تفاوت ینسب یها نظر داشت که اساس شباهت

  :ردیگ ینشأت م انیاز اصل تقابل و تطابق اد
مختلف به وجود  یها نهیبا زم ییارویرو یگوناگون و برا یها گوناگون از سنت انیاد

 کیبه عنوان  نید ناما چو ،خورد یآنها به چشم م انیم ییها تفاوت ،نیبنابرا ؛اند آمده

ست، در ا رو که انسان در جهان با آنها روبه یا ژهیو یمسائل عموم لیمجموعه به دل

گوناگون،  یها مردم در سنت نکهیا لیبه دل زیو ن دیآ یم انسان به وجود یخودآگاه

 زین ییها یگوناگون همانند انیاد انیهستند، در م یهمانند دیاحساسات و عقا یدارا

 (205: 1953 یواری)ت .شود یم دهید
و در مقابل،  اریبس یها ما را به شباهت ان،یتطابق اد ایدر باب اصل تقابل  تفکر

از زمان دور تا کنون  ،کنار جهانو گوشه  انیاد میدر تعال یادیبن یها تفاوت

مخلوقات خود قائل  نیب یزیاست که پروردگار تما نیرساند. قدر مسلم ا یم

 یبا تکامل تیاما بشر ،است و آن هم سخن حق است یکیشود. سخن خداوند  ینم

وصول  ریارتقا در مس برایگام  کیهر روز را به  ومواجه است  یدر هست یجیتدر

هماهنگ مشمول  یکه تمام مخلوقات در نظم یبه کمال مبدل ساخته است؛ به طور

سلوک و درک انسان هم از جهان  وهیها، ش دهیگردند. با تکامل کائنات و پد یآن م

 هیاول یها هرگز از انسان د،یآ یامروز برم. آنچه که از بشر ستا یافتنی رییتغ یهست

 نیبه ا شتریهم هرچه ب یآنها در کره خاک یپراکندگ ،نیب نی. در افتر یانتظار نم

متناسب با زمان و مکان  ،یا در هر دوره نید ،رو نیااز ؛ زند یدامن م زیوجوه تما

 یاصل میاست؛ اگرچه مفاه دهیدها ابالغ گر رهنمون انسان برای ،خاص ظهور خود

 آن همواره مشترک بوده است.  یادیو بن
دارند.  زین ییها یها، ناهمانند یو همانند یگوناگون با وجود داشتن همگون انیاد

 یها خورد. راه یها به چشم م یاز همانند شتریگوناگون ب انیتفاوت در اعمال اد

 کامالً ،مختلف انیاعمال در اد گونه نیگون و ا ها و مراسم گونه نییآ یعبادت، اجرا

 اعمال پرداخت. با وجود گونه نیتوان به مطالعه ا یم انیاد یمتفاوت است و با بررس

 نیشود تا بد ینثار م انیبه خدا و خدا ،یاز لطف اله یبرخوردار یبرا انیاد نی، ااین
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 یو برا سازداست، رها  بانیکه با آنها دست به گر ییها انسان خود را از رنج بیترت

 (223: )همان. بهتر تالش کند یسرنوشت

 

  یمقدس قربان نییآ اخرافات ب شدن هختیبه آم میقرآن کر اعتراض

به اشکال گوناگون مرسوم بوده و با خرافات  یقربان ،ملل مختلف نییدر آ نکهیا

 خداوند در هم واقع شده است. میقرآن کرمنظور نظر  ،است ختهیدرآم یاریبس

کالم  نیآورد. بارزتر یم انیسخن به م نییآ نیاز ا ،در چند جا با صراحت قرآن

 اُم َّةٍ وَلِکُلِِّ»: دیفرما یسوره حج است که م ودوم سی هیخصوص آ نیدر ا یوح

االَنعَامِ فَاِلَهُکُم اِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ  مةِیب هِمَا رَزَقَهُم مِِّن  یاسمَ اهللِ عَلَ ذکُرُوایَجَعَلنَا مَنسَکَا لِِِّ

تا به  میودمقرر فرم یو معبد عتیشر ،یهر امت یو ما برا) «نَیالمُخبِتِ اَسلِمُوا وَ بَشِِّرِ

 ؛داد یگاو و گوسفند و شتر( روز یعنیبهائم ) ازذکر نام خدا پردازند که آنها را 

رسول  یو تو) ا دی)فرمان( او باش میهمه تسل .کتایاست  ییشما خدا یپس خدا

 (( بشارت ده.یرا )به سعادت ابد عانیما( متواضعان و مط
 نیمنظور ا ،یه باور گروهب ها متفاوت است: دگاهید ،فهیشر هیفراز از آ نیا ریدر تفس

 یکردن پرستش و عبادت یقربان وهیگذشته در ش یها از امت یهر امت یاست که برا

از  یهر گروه یاست که برا نیمنظور ا ،گرید یا به باور پارهاما  ؛میقرار داد ژهیو

هر  یبر آنند که برا یبرخ ؛میقرار داد یها عبادت دام یقرباندر  نیشیآوردگان پ مانیا

 ژهیباورند که عبادتگاه و نیا بر گرید یاما برخ ؛میقرار داد یخاص یقربان یا دسته

 یهر جامعه و مردم یاست که برا نیمنظور ا ندیگو یم یو سرانجام گروه ؛میدیبرگز

 ( 231: 3ج، 1930 ی)طبرس .میقرار داد ینییو آ نید

د که کن یم بیاناشاره دارد،  نییآ نیا ییپارب یبه گوناگون نکهیبر ا عالوه قرآن

آن را  ،یکبارگی و به است گشته طیتخل یسنت اله نیبا ا زین یافکار موهوم و خراف

دوم سوره مائده نازل گشته است که  هیآ ،باب نیکند. در ا یمردود اعالم م

 : دیفرما یم
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ال القَلَئِدَ  وَ یَال الهَد التُحِلُّوا شَعَئِرَاهللِ وَ ال الشََّهرَالحَرَامِ وَ مَنُواءَ نَیالَّذِ هَایُّاَیَ»

َإذَا حَلَلتُم  فَضالً مِِّن رَِّبِهِم وَ رِضوَنا و بتَغُونَیَالحَرَامَ  تَیالبَ نَیّوَ ال ءاَمِ

أن  حَرامِمَنَّکُم شَنَئانُ قَومٍ أن صَدُِّوکُم عَنِ ألمَسجِدِأل جرِیَفَاصطادُوا و َال 

اإلِثمِ َالعُدوَنِ وَاتَّقُواهللَ  یوَ التَعَاوَنُوا عَلَ یالبِرِِّ وَالتَِّقوَ یتَعتَدُوأ وَ تَعَاوَنُوا عَلَ

)مناسک حج( و ماه  حرمت شعائر خدا !مانیاهل ا یا) «العِقَاب دُیشَدِ

چه  ،انیحاج انیو قالئد )قربان یو متعرض هد دیحرام را نگه دار

و تعرض زائران خانه محترم کعبه  دیچه بدون عالمت( نشو ودار  عالمت

و چون  دیحالل نشمار ،اند او آمده یرا که در طلب فضل خدا و خشنود

که از  یو عداوت گروه دیکن دی( صدیتوان ی)م ،دیشد رونیاز احرام ب

 دیوادار نکند و با یعدالت یشما را بر ظلم و ب ،مسجدالحرام منعتان کردند

و از  ینه بر گناه و ستمکار د،یو تقوا کمک کن یکار کویدر ن گریکدیبا 

 (که عقاب خدا سخت است. دیخدا بترس

 آمده است:  یقربان وهیش نیاز ا یمردمان دوران جاهل یدر نه هیآ نیا ریتفس در
ها بر  که نام بت یوانیاست که گوشت ح نیمنظور ا ،از جمله مجاهد ،یگروه به باور

 ،گرید یحرام است و به باور گروه زیگردد ن یها قربان بت یو برا است آن برده شده

شود، خوردن گوشت  یها قربان تقرب به بت رکه به منظو یوانیاست که ح نیمنظور ا

نمونه دارد  قرآناند که در  گرفته« الم» یرا به معنا «یعل» ،انیب نیبا ا .آن حرام است

 یطبر .«نیمیعالم لک من ما اصحاب ال» :آمده است «کیعل»به مفهوم « لک» و

ها  صورت مبلکه به مفهو ست،یها ن بعد[ به مفهوم بت هی]در آ« نصب»: واژه دیگو یم

 ییها سنگ یبه معنا زیو ناست شده  یم میترس ییها واریاست که بر د ییها و نقش

عدد  سیصدوشصتاست که به اطراف کعبه نصب شده بود و شمار آنها به مرز 

 ،یموهوم جاهل یها بافته خزاعه بود. آنان بر اثر لهیعدد آنها از قب سیصدکه  دیرس یم

گرد کعبه بود، اآن را به آنچه بر گرد نخو دند،یبر یرا سر م یوانیکه ح یهنگام

ها  آوردند و بر سنگ یدرم ییها و آنگاه گوشتش را به صورت ورقه دندیپاش یم

که به آهنگ احترام کعبه  یآداب خراف نیا ،فهیشر هیآ نیچسباندند که با فرود ا یم
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نه  رگزاهلل لحومها و الدماؤها: ه نالی آمد که: لن امیو پ دیگرد میشد، تحر یانجام م

رسد و نه  یشما به خدا م یخراف وهیش نیبا ا یها یقربان نیا یها گوشت

را از شما  نیرسد و او ا یست که به او ما شما یشگیپرواپ نیاما ا ؛شانیها خون

 ( 712: 9، ج1390طبرسی ). خواسته است

 آمده است:  یاسالم میابالغ کل تعال لیدل یو حت یاتیآ نین نزول چنأدر ش
. میراهبه همان راه اب دیگفت برگرد یم .خواند ینم یا ها را به راه تازه عرب قرآن

و هم  انیهودی انیبود که هم در م میابراه نییهمان آ ینوساز اسالم قت،یدرحق

 دهیو به انحراف کشان دهیها دستخوش خرافات گرد عرب انیو هم در م انیحیمس

خود  روانیبود که پ مینبود و هم ابراه میابراه نییآ یایجز اح یزیشده بود. اسالم چ

 (927: 1967 یانیآشت) .را به نام مسلمان خوانده بود

موضوع  نیکننده ا روشن میقرآن کردر  یمربوط به قربان اتیآ ریدر تفس اختالف

قرار گرفته است و  رییاست که همواره در معرض تغ ینییآ کردن یاست که قربان

 وریآن با ز ه شدنخرافات و افکار نادرست و آراست ختنیآن هم آم یعلت اصل

 ،یکل موضوع به قتیکه حق یطور به ؛معقوالنه و مبالغه در آن است ریغ فاتیتشر

 است.  دهیفراموش گرد

 

 در فرهنگ امروز ی. قربانج

به  تیبشر یبرا انیاست که از تمام اد یراثیمو  دیسنت جاو کیاکنون  یقربان

رنگ  یاسالم ریغ یها عتیاگرچه ممکن است در شر نییآ نیمانده است. ا یجا

شود و به قوت  یاربعه محسوب م ادیاز اع یکیمسلمانان  یباخته باشد، همچنان برا

ها و  و کثرت فرهنگ یعلت وسعت مناطق اسالم هب البته ؛است یخود باق

در هرجا با آداب و رسوم خاص خود  یقربانآیین مردم نقاط مختلف،  یگوناگون

روز  نیو از چند دارند یجشن بزرگ برپا م کیآن را مانند  یشود. برخ یم انجام

 نندمراسم هم ما نیا ،مناطق ی. در برخکنند می را مهیالوازم و جهاز آن  ش،یپ
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 یانگار و سهل یروز به سمت سادگ روزبه ،یو مذهب یمردم یها نییاز آ یاریبس

 آمده است:  فرهنگ مردمرود. در کتاب  یم شیپ
جشن  ،کرد و ترکمان فیخصوص طوا هب انیرانیا یبزرگ مذهب یها از جشن یکی

 یارا بر یشتر ایمردم گوسفند  ،حجهیرسم بود روز دهم ماه ذ میقد .قربان است دیع

 یشانیو به پ دندیکش یرا سرمه م یقربان یها کردند و چشم یقربان کردن انتخاب م

رنگارنگ  یشمیدستمال ابر شیها و به گردن و گوش ختندیآو یم یکوچک نهیآ ،آن

آوردند و پس از خوراندن آب و  یمراسم باشکوه به قربانگاه م نیبستند و با ا یم

 نیرا ب یکردند و گوشت قربان یرا ذبح م ترش ایآن گوسفند و  ،یقربان یخواندن دعا

 ( 19: 1963 ایرنی)م. نمودند یم میمستمند تقس گانیهمسا
شده و  فیتعر ،یاست که بنابر احکام اسالم یو آداب طیشرا یدارا یقربان ضهیفر

آداب را تا  نیا ،خود ضیفرا تیمقبول یبرا کوشند میافراد  ،رو نیااز  ؛مبرهن است

شدن  یقربان برایخاص  یوانیمثال نشان کردن ح برای ؛به جا آورند ،ممکن حد

 نیا یتا آنگاه که بر رو»سوره حج آمده است:  ریتفس رآداب است. د این از یکی

اما پس از  ،توانند از منافع آن برخوردار گردند یاند، م نگذاشته ینام قربان وانیح

: 3ج، 1930 ی)طبرس.« از منافع آن بهره برد دینبا گریشد، دبر آن نهاده  یآنکه نام قربان

 است:  دهیصادر گرد یشده هم احکام ذبح وانیگوشت ح میدر باب تقس (230
که  دمیپرس یالسالم درباره گوشت قربان هیصادق عل  است، از امام یمرو لهیجم یاز اب

ها  هیسوم آن را به همسا کیالسالم  هیدارد؟ فرمود: امام سجاد و امام باقر عل یچه حکم

 تیاهل ب یرا برا گرشیسوم د کیو  نانیآن را به مسک ومس کیکردند و  یتصدق م

 ( 763: 5ج، 1933 ی)مجلس .داشتند یخود نگه م

 ،مردم نیمختلف در ب یها بلکه به مناسبت ،قربان دیامروزه نه تنها در روز ع

به دست  ند،یاتفاق خوشا کی نداد فرزند، رخ کیتولد  ؛شود یم یقربان یوانیح

ها دست  که سال یفرد یها از خواسته یکیبرآورده شدن  ایو  یآمدن مال و مکنت

به اصطالح  ایکردن و  یقربان یبرا یا هتواند بهان ی، هرکدام ماست به دعا بوده

محافظ تواند  یم شده هختیرخون  نیتصور که ا نبا ایباشد.  زانیتر آن، خونر انهیعام
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واجد  ،در فرهنگ امروز یتصور، قربان نیاست که با ا نیباشد. نکته قابل تأمل ا

 نییآ کی یاست که گرچه قربان نیله اأشده است. مس یگریکارکرد و مفهوم د

 شته،دا یا و اسطوره یعرفان ییوبو از اساس خود که رنگ ،دیآ یبه شمار م یمذهب

ها از دست دادن  در فرهنگ ینییاز آداب آ یاریفاصله گرفته است. سرنوشت بس

 یمورد توجه برخ یگاه خیارکه در ت ای نکتهاست؛  هاآن ییمعنا یها پشتوانه

آمدند با  انیحاج» دهیدر قص یمثال خاقان برای ؛قرار گرفته استنظران  صاحب

در نیز احمد  . جالل آلکرده استها اشاره  پشتوانه نیبه از دست دادن ا ،«میتکر

دارد و  یآداب مذهب یاجرا به نحوه نسبت یانتقاد یدید ،قاتیدر م یخسکتاب 

 کند. یم هیتوجه به معنا و اساس اعمال را توص

 

  ینماد قربان ییگشا . رمز2

زمان حضرت ست، از ا که امروز مورد توجه ما یبه شکل کردن یقربان نییآ

 نکهیپس از ا ،نداشت یکه تا دوران کهولت فرزند آن حضرتآغاز شد.  )ع(میابراه

از  یا بشارت داده شد و او را به مرحله لیبه نام اسماع یاز جانب خداوند به پسر

مور أقرار گرفت و م نینگس یشیصادقه مورد آزما ییایؤد، در رنرسا رشد و بلوغ 

 یو مذهب یخیواقعه در کتب تار نیکنند. شرح ا یشد که فرزند را در راه حق قربان

 باب آمده است:  نیدر ا .شده است انیب لیبه تفص
 نیدل بر آن نهاد که او را بکشد و ا ،«پسر را بکش»که  دیبه خواب د میچون ابراه

 یاکنون بزرگ شد. او را با من بفرست تا کار رپس نیا»نذر وفا کند و زن را گفت که 

 ریبرگ یرسن !پسر ای»و پسر را گفت که « گردد رویو بن دیکند و جلد و مردانه برآ یم

برگرفت و با پدر برفت و  یپس پسر رسن «.میآور زمیو ه میکوه برشو نیتا به ا ایو ب

نگاه  شتگانیو فر آسمان قیبرگرفته بود و با خود ببرده و جمله خال یکارد میابراه

گرفتند و گفتند که  ستنیگر شتگانیکردند و چون به کوه برشدند، همه فر یهم
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که نمرود او را به آتش اندر انداخت از بهر تو  میاست ابراه یا چه بزرگ بنده !ربای»

 میپس ابراه«... دارد یکشد و باک نم یو باک نداشت و اکنون، فرزند را از بهر تو م

 ررفت تا مانده گشتند و چون ب یشد و پسر از دنباله او هم یهمچنان به آن کوه برم

و « جان پدر ایب»پسر را گفت که  می. پس ابراهاسودندیبنشستند و ب ،دندیسر کوه رس

و  ستیگر یبر او اوفتاد و م ستنیکرد و گر رونیب نیسر او بر کنار نهاد و کارد از آست

چه  !پدر ای». پس پسر گفت که ستندیگر یموافقت او مآسمان بر  شتگانیجمله فر

 میو ابراه «ستیتو از بهر چ ستنیگر نیو ا ستیکارد چ نیا وبوده است تو را 

پس  «...بکن آنچه تو را فرمودند»گفت: «. کشتن دیکه تو را ببا دمیبه خواب د» :گفت

کرد و  میو دل از او برگرفت و او را به حق تسل دیاندر خوابان یپسر را به رو میابراه

 یزیو ت دیفروگرد ،دیاو رس یگلواو اندر برد تا ببرد و چون به  یگلو ریکارد به ز

از آن  میآمد و ابراه ینم دهیبر چیو ه دیمال یبر باال آمد و پشت کارد بر حلق او هم

را بفرمود  لیجبرئ یخداآمد... پس  ینم دهیگلو بر چیکار عجب اندر ماند و پسر را ه

و  اهیسها  و چشم اهیو دهان او س د،یبود سپ یو آن گوسپند اوردیاز بهشت ب یتا کبش

آمد تا  یو سروها بزرگ و گوش آن گرفته و به کوه برم اهیاو س یچهار دست و پا

 ستادیآنجا ب لیبود و جبرئ دهیاو را ند میآورد و چون به کوه برآمد، ابراه میابراه شیپ

بار، کارد بر ران خود نهاد و گرید میچه کند و ابراه میکرد که تا ابراه یگاه همو ن

خواب  !میابراه ای»ندا کرد و گفت  یراست کرد و خواست طعنه کند و بزند و خدا

 لیپسر بگشاد و جبرئ یدست و پا میپس ابراه ....«یو نذر را وفا کرد یراست کرد

به دست پسر داد تا فدا خود کند و آن کبش از دست او  ،آن کبش که آورده بود

که امروز قربان  گاهیو از آن کوه فروآمد و به کوه منا برشد؛ آن جا دیبجست و بدو

قربان به  گاهیخواست که جا یقربان آنجا کنند و سنگ اندازند و خدا انیکنند و حاج

 گاهیکبش چون به جاو آن  دیدو یاز پس آن کبش هم میکوه منا باشد و ابراه نیا

و پسر  ستادیو آنگاه کبش ب نداختیسنگ ب میابراه شتر،یو پ ستادیآنجا ب د،یقربان رس

 ( 1793 :6ج، 1976 ی)طبر. و او را قربان کرد امدیب میبگرفت و ابراه رابرفت و او 

، افراد گوسفند، هالحج یاز آن پس روز دهم ذ ،یامر اله نینظر به جاودانه شدن ا

 زالیکنند تا موجبات تقرب به منبع ال یرا در راه خداوند ذبح م یشتر ایگاو و 

 حاصل شود.
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است که  نیوجود دارد و آن ا لیدر مورد داستان ذبح اسماع دیگری نیز دگاهید

حاضر است فرزندش  ایآشد و علت آن این نبود که مشخص شود  شیآزما میابراه

تواند  یکه روشن شود که منیا براینه، بلکه  ایکند  یخداوند قربان یرضا یرا برا

 ریتعب ،دگاهید نی. بر اساس ادینما ریخواب خود را تعب )ع(وسفیهمچون حضرت 

 یکه او برا یا که با اراده دیرا ذبح نما ییبود که چارپا نیا ،دید میکه ابراه یخواب

 شیآزما نیدر ا و داند یخواب را نم ریتعب ویداشت، معلوم شد که  لیذبح اسماع

شده است، باب  حمطر یابن عرب الحکم فصوصکه در  دگاهید نیمردود شد. ا یاله

بحث و  ،خواب گشود و به دنبال آن ریکردن و تعب یدر مبحث قربان یا تازه

 ،ینیدانشمندان د شتریب یآرانا بر اما ب ،دمعلما به وجود آ انیم یاختالفات فراوان

 گونه نیا انیب زین یاعالم شد. برخ مردود ،کبارهی له اساساًً غلط و بهأطرح مس

فراوان  یها دگاهیدانستند. صرف نظر از د و از دسته شبهات  هها را مغرضان دگاهید

 توجه کرد: باید باب نیدر انیز  یگرید یها نکته بهشده،  مطرح

 یدرخواست برا و این کند یخواهد که فرزندش را قربان یم می. پروردگار از ابراه1

گذشته متداول بوده و  انیاد های نییانسان است که گفته شد در آ کیکردن  یقربان

 لیخواهد که اسماع یداشته است. او م رواجاست که تا آن زمان هم  نیا هیفرض

و به  ندآور میفرود  میسر تسل ،جدال با حق یب لیماعو اس میشود و ابراه یقربان

از  یکی ،یامتحان بزرگ اله نیا یدهند. در اثنا یخواسته پروردگار تن درم

 ،برد و به اذن پروردگار یچاقو نم ؛خورد یرقم م یبشر فیتکال نیتر بزرگ

 کی اتفاق نیذبح شود. ا لیشود که عوض اسماع یداده م میبه ابراه یگوسفند

خواهد که  یدهد و م یها خاتمه م شدن انسان ی. خداوند به قربانستنشانه ا

است که  نیا کرد، توجهای که باید به آن  نکتهانسان، ذبح گردد.  به جای ییچارپا

 یبا گوسپند را لیاسماع یشود، تنها جا یمنصرف نم میابراه یپروردگار از قربان
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ماند و واجد صورت و  می یبه قوت خود باق ید و رسم قربانکن یم ضیتعو یبهشت

 گردد. یو معقوالنه م یقیحق ییمعنا

 نی. گرچه ااستشده  نییبر اساس نمادها تب زیهمه چ ،لیداستان ذبح اسماع در

 دیکه زبان مذهب بارسد  میبه نظر  نیبرخاسته است و چن انیداستان از دل اد

و  ضیخود فرا ینبوده است. مذهب برا گونه نیا شهیپرده باشد، هم یو ب صریح

 ی نمونهبرا ؛هستند یررسبمختلف قابل  هیال نیدارد که هر کدام در چند یماتمحرِّ

. در هر میرو هست هروب لیوأتو هم با  ریهم با معنا، هم با تفس میقرآن کردر مورد 

 یتودرتو یها مانند داالن؛ میشو یرو م هروب میاز مفاه یبا سطوح مختلف نیز هیال

تمام  ،شکل نیسازد و بد یآشنا م یدیجد یایما را با دن ،از آن یکه هر باب یمیعظ

آن،  میتعال یبه تمام یابیعلوم را در خود به رمز پنهان کرده است و هرگز دست

و  میتعال یغنا نیرسد. هم یبه نظر نم ریپذ امکان ،نیمعصوم ریغ یکم برا دست

 وجود دارد.آیین قربانی کردن نیز و  ،چون نماز، روزه، حج ضیفرا گریمعناها در د

 اریناخودآگاه را در اخت ریسمبل، ضم قیمذهب از طر ،قتیحقدر» شود که یم گفته

باشد که در  ییها از سمبل یکیتواند  یم یقربان (219: 1931 یستلی)پر.« ردیگ یم

رسد. با کنکاش در  یناخودآگاه به توتم و تابو م ریکاوش حول محور ضم

ناخودآگاه  ریتوتم است، در ضم یکه نوع یربانبرد که ق میخواه یپ ها هرواسط

زنده مانده  ینید یها با داستان زشیها و با آم افسانه قیمانده و از طر یما باق یجمع

سطح قابل کاوش  نیکه در چند رسد می یریمس به ،تیدو درنها نیا قیاست. تلف

 یها ناخودآگاه وجدان ریضم قیاز طر ،مذهب هم مانند فرهنگ ،واقع است. در

از  یریکث لیبا خ ،بیترت نیاست. بد رسیده راثیبه م گریبه روح د یاز روح داریب

قرار  یابیوجدان و اخالق مورد ارز ارینبوده و تنها با مع یکه آموختن یمیتعال

تنگاتنگ با  وندیدر پ ینید میتعال ی. ساختار اساسمیشو یرو م هاند، روب گرفته
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 یگذار ارزش ینید یارهایبا مع اغلب زین اتیو وجدان اتیهستند و روح اتیروح

 .ستندیاز اشکال ن یدر اعمال آن خال یعیکه علوم طب یشوند؛ امر یم
 نیا رایز؛ دهد یدست م هب یعلم یها یتر از تئور کامل یریاز روح، تصو نیاصول د

 کی ،به عالوه ؛پردازند یخود وجدان )شعور آگاه( م میو تنظ هیها تنها به توج یتئور

مجرد بپردازد، کار  میمفاه لهیوس هزنده ب زیچ کی یاز آنکه به معرف ریغ یتئور

زنده شعور باطن را به  ندیفرا ،برعکس نی. اصول دستیاز دستش ساخته ن یگرید

: 1950 ونگی). کند یم نییتب ییو رها یصورت کامل به شکل فاجعه گناه، توبه، قربان

63) 

وجدان و مند از اخالق، فرهنگ، ادب،  نظام یساختار - اتیو روح نیرابطه د .2

 برایشناخت  اریمع در حکم نید ؛شود یفرض م هیدوسو یا رابطه -شعور

من  هیفنفخت ف» هیکه بنابر آ ییماورا یا قوه در حکمخوب از بد و روح  صیتشخ

دارد که از علوم  اختشن برای ییها یی، به عالم باال متصل است و توانا«یروح

هرگز  یروح یها نقش شناخت ،به مقوله مذهب نپرداخت ی. برادیآ یبرنم یعیطب

 یعیشگفت و وس طرهیوارد سقادر است روح کم گرفته شود؛ چراکه  دست دینبا

و  فیتعر»شناخت است.  زیشود. عرفان زبان رمزآم یم دهیشود که عرفان نام

 یقدر فهمش مدع همکتب هرکس ب نیدرباره ا رایز ؛ستیآسان ن ییرمزگرا فیتوص

 دیعقا اتیجزئ انیب ز،یسبک اسرارآم نیبردن به رموز ا یاست. تنها راه پ افتهیرا در

از  فیتعر نیبا ا( 513: 2ج، 1959 دوردی)فرش .«آن است جادیآن و شرح علت ا روانیپ

و  وفمخ تینها یراه ب نیکه عرفا با گام نهادن در ا ستیعلت ن یب ،رمز

که  چنان ؛اند را شعار خود ساخته یو تجربه فرد سرِّ یکننده، سکوت، اخفا مبهوت

 : ندیگو یم
 اند دهیعارفان که جام حق نوش

 هرکه را اسرار حق آموختند

 

اند دهیرازها دانسته و پوش   

مهر کردند و دهانش دوختند   

(1932/7/2919 لخیبمولوی )  
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کردن  یاز قربان شیاست که پ یاتیاز همان ضرور ،خود یواقع یبه معنا عرفان

العرفه  ومیرا  هالحج ینهم ذ یعنی ،از قربان شیروز پ نکهیشود. ا ایمهباید 

و تفکر، شناخت و  شهیست. روشن است که بدون اندا ادعا نیگواه ا ،خوانند یم

 یعنیاز عرفه،  شیندارد اگر روز پ یتعجب یپس جا ؛شود ینم لمعرفت هرگز حاص

ها  شهیانداند.  کرده یگذار نام دنیشیروز اند یعنی ه،یالترو ومیالحجه را هم  یهشتم ذ

و  دیترد یها از رهزن منیباشند، ا افتهیخود را  یقیاگر راه درست و حق شهیهم

 ،یفرمان اله یممانعت از اجرا یبرا طانیطور که ش همان ؛ستندیتمرد از دستورات ن

شدن در  کدلیکه با  دیدم یو هاجر م لیو اسماع میوسوسه را در اذهان ابراه

 د.نکار فرومانفرمان پروردگار از ادامه  یاجرا

تواند بنابر استطاعت  یگوسفند هر کدام م ایشتر، گاو  ،ینید می. بر اساس تعال9

)ص( به همراه امبریپحضرت است که  روایت شده. شود یکننده، قربان یقربان

صد شتر ذبح  به بیقر الوداع حجةخود در  یقربان نی)ع( در آخریحضرت عل

  :کردند
 - اهلل رسول یقربان ترانبه جانب منحر شتافت و ش ،افتیچون از خطبه فراغت 

  بود. از آن دهیرس صد به بیآورده بود، قر منیاز  یبا آنچه عل -و آله هیاهلل عل یصل

عمر خود و به  یها نحر کرد، به عدد سال شیعدد را به دست خو سه و شصتجمله 

 ( 1619: 2ج، 1930 رخواندی)م .گشت مأمور یجمال، عل هینحر بق

از  ییچارپا ایکرد، گوسفند  انتخابشدن  یقربان برایکه پروردگار  یوانیاما ح

  بوده است. رهیهمان ت
 دهیدر آن بچر زییاز بهشت آوردند که چهل پا یا بخته یو ی: برادیبن عباس گو عبداهلل

)ع( یکرده بود. عل یقربان لیبود که هاب یا همان بخته نی: اندیگو گرید یبرخ .بود

 ییگمان آنچه فدا ی: بدیگو حسنرنگ.  دیچشم و سپ دار و فراخ بود شاخ یا بختهفرمود: 

او را سر  میآمد و ابراه به او فرود ریبود که از کوهستان ثب ینر یشد، بز کوه لیاسماع

 ( 121: 1ج، 1950 ری)ابن اث. دیبر
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است. بوده قربانی نوع  نیتر و کامل نیاز بهتر یکیشده  یهر شکل، گوسفند قربان به

و  یکنند، سالم، قو یدار م نشان یقربان برایکه  یوانیشود ح یم هیتوص زیاکنون ن

است  نیآن ا لیاست و دل ییگشا قابل رمز زین یقربان تیخصوص نیباشد. ا بیع یب

 یمنظرتر باشند و ظاهر چقدر خوش که گوسفند نماد تعلقات است. تعلقات هر

 هترو ب شتریتر هستند؛ چراکه ب شدن مستحق یقربان برایتر داشته باشند،  بندهیفر

 انیگوسفند از م» د و فرد را از راه حق دور کنند.نوش یتوانند موجب گمراه یم

 یبا برخ سهیآن در بازار معامالت در مقا یاست و اگرچه بها مینماد تسل ،واناتیح

مانند گوسفند  یوانیح چیگاو و شتر و اسب کمتر است، ه لیاز قب ،گرید واناتیح

گوسفند در ( 971: 1933 یعرب )ابن .«دهد یشدن نشان نم یقربان یایخود را مه

 نیدلنش یو منظر بندهیفر یبا ظاهر یاست؛ تعلقات یجهان نیتعلقات ا دنما ،قتیحق

 قرب و بقا شوند. لهیکه قرار است با فدا شدن و فنا شدن وس

سه مرتبه و  میآن، ابراه ختنیگر لیبه دل، نمودار شد یکه گوسفند بهشت یزمان

 ؛و به قربانگاه آورد بار هفت سنگ به سمت آن پرتاب کرد. باالخره آن را گرفت هر

را  شیکه به دل او بند زده و پا یاتیابتدا تمام تعلقات و ماد دیمعنا که فرد با نیبد

 دنیو انزجار خود را نسبت به آنها، که مانع رس ندک ردو ط یاند، نف بسته ریبه زنج

 یو برا دیاز همه آنها دست بشو کبارهیسازد. پس  انینما هستند،او به حق 

 یو موجبات قرب الزد موانع را برطرف سا بیترت نیفدا کند و بد ،حق یخشنود

 اهلل را فراهم آورد.

 زین گرید یا شدن فرستاد، به گونه یقربان برایرا که خداوند  یتوان گوسفند ی. م1

است و در  ادیانق یبندگ اریمع ،ینیاز عالمان د یتفکر برخ ادیکرد؛ بر بن ییگشا رمز

 نیکمتر از ا ص،یداشتن قدرت تفکر و خرد و تشخ لیانسان به دل ،کل کائنات

از قدرت  یبرخوردار لیاست که به دل یشده است. انسان موجود ردارصفت برخو

 ادیگردن اطاعت و انق ،یراحت موجودات به ریحس تکبر نسبت به سا نیو همچن
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و نباتات و جمادات  ،تر از انسان میتسل را واناتیتوان ح یم نظر نیکند. از ا یخم نم

و حب و  اریگونه اخت چیکه ه تدانس یشدگان محض در برابر اوامر اله میرا تسل

 : دیگو یم یاز خود ندارند. ابن عرب یبغض
 نیمحض است و از هم تیعبودتر است،  طیمراتب مخلوقات، جماد که بس در سلسله

 ایکه از راه کشف  وانیمکانش باالتر است و پس از آن نبات است. آنگاه ح ،رو

در حجاب عقل و تفکر  یگروه انیآدم ،انیم نیشناسد و در ا یرا م یبرهان خدا

برخالف ظاهر امر،  ،نیبنابرا ؛بر گردن دارند دیپالهنگ تقل یگرفتارند و گروه

از خدا دورتر  یعنی ،از مبدأ خود ،دبان وجود باالتر روندموجودات هرچه در نر

محض است و آن در شأن جماد است و انسان که در  میکامل تسل یافتند. بندگ یم

 ( 975)همان: . دورتر است یبه لحاظ بندگ ،است وانیمراتب وجود باالتر از ح

 یشتریبحث و تأمل ب یجا ،دهد یارائه م یاز مراتب هست یکه ابن عرب یفیتعر

شرح  گونه نیتوان آن را ا یم ،ینمادها منطبق بر داستان قربان لیتأو منظراما از  ،دارد

زبان  یب یوانیح ،تواند سرکش و متمرد باشد یانسان که بالقوه م کبه جای یداد که 

 که در انتظار یاست و در برابر سرنوشت تیو رضا میقرار داده شده که سراسر تسل

 مینماد تسل ،گرید یدیگوسفند از د ،نیبنابرا ؛ندارد یگاه اعتراض چی، هاو است

به کلمه  دنیسالک در رس قیطر یط یاز مراحل حتم یکی تیو رضا میاست. تسل

و  میتسل نیجز هم یزیهم چ یمانمسل یواقع یکه معنا چنان ؛حق بوده و هست

 . ستین تیرضا

است  نیا ،توان مطرح کرد یشدن گوسفند م یکه در مورد قربان یگرید دگاهی. د7

 ریتقد دیبا ینفس انسان ،تیکه گوسفند نماد نفس خود انسان است؛ چراکه در نها

 . آمده است که: ابدیوصول به حق را ب قیتا نفس مطمئنه توف ردیفنا شدن را بپذ
 تراشد، یکشد و سر م یگوسفند م ،یدر من قربان دیکه در مراسم حج در روز ع یحاج

 حیترج ایتو را بر عزت دن تینفسم را کشتم و ذلت عبود ایاست که خدا نیا شیمعنا

ارزد،  یم شتریتو ب یتو از عزت همه ماسوا تی. چون ذلت عبوددمیدادم و به جان خر

 ( 113: 1930 بی)ط .خواهم تنها بنده تو باشم یمن م ایخدا یعنی ،کار نیا
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 آمده است:  گرید یریدر تعب
اره را در قربانگاه نفس امّ نکهیا -یسبحانه و تعال -حضرت عزت  انیفان یقربان

و با کارد قطع  یتصرف بربند یدست و پا یبر رسن اوامر و نواه یمخالفت هو

و او را از پوست نسبت  یو دما در حتیدم نص  هو ب یاو بردار تیسر انان ،طمع

و مفاصل و  یکن ش را چاکا شکم آز و شره مجاعت غیت  هو ب یآر رونیب یامارگ

و در  یبه خنجر مجاهدت بند از بند جدا کن ،است وستهیپ طانیمواصل او را که با ش

 (231: 1953 بی)شع. یانداز اضتیر گید

به این  ؛ستا ها شده داشته کردن فداکردن دوست یفلسفه قربان ،شده انیب ریتعاب در

عبور  ،متصرفات خود که تعلق خاطر به بار آورده است نیاز بهتر معنی که انسان

خود را  دیاز همه اغالل حاصل شد، عارف با یکه در سلوک، وارستگ ید. هنگامنک

هم  ییبردارد تا فاصله نها انیو در وقت ضرورت، به واقع، از م نیهم به شکل نماد

منطبق  ینماد قربان نییاز تب یگریصورت د نیا .شده باشد لیبه حق زا دنیدر رس

 لیحضرت اسماع گاهیتوجه به جا منوط به آن کفرد است که در خودِ یبا خود

 ها یها و وابستگ نماد عالقه ،میدر سنجش با مقام ابراه یقربان ،اساس نیاست. بر ا

 رهیحلقه از زنج نینماد خود فرد که آخر ،لیبا مقام اسماع سهیدر مقا وست ا

خود وارسته نگردد و  یو خود تیّد تا شخص از انانعرفا معتقدن .تعلقات است

 یحجاب را به کنار یها پرده نیخود را سر نبرد و جان نستاند، آخر یوجود فرض

 :دیگو یکه حافظ م چنان ؛است دهینکش
 نیست لیحا چیعاشق و معشوق ه انیم

 
زیبرخ انیحافظ از م یتو خود حجاب خود   

(176 :1953شیرازی  )حافظ  

 آمده است که:  زین
 –گفت  ناریچنانکه مالک د ؛وصال و مشاهده است اقیبر اشت یقربان نیا یبنا

نماز  یدرخت ریکه در ز دمیرا د یجوان .رفتم یم هیکه در باد -زیاهلل سره العز قدس

چون جوان از  .رفتم ینزد و دیگو یو آن درخت را رطب بار بود. مالک م کرد یم

چند از آن درخت بازکرد  ییجواب گفت و خرما .دمسالم کر یبر و ،نماز فارغ شد
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 یخواهم که با تو صحبت دارم. جوان گفت: ا یم !زایعز یو به من داد. من گفتم: ا

در  را یو زیبود. ن یدرگذشتم و روز من یکرد. از و یتوان یمالک با من مصاحبت نم

الناس  ربق یچون از نماز فارغ شد، گفت: اله .کرد یکه نماز م افتمی فیمسجد خ

کنند  یم ها یهمه مردم قربان ی: الهیبنفس کیما تقرب ال یو الالملک اال نفس همیقربان

کنم.  یتو قربان م یتن خود را برا زیمن ن .مگر تن خود ستم،ین زیچ چیو من مالک ه

 :تیو بمرد. ب فتادیالحال ب یف .حلق کرد هانگشت اشارت ب  هب
 هر که قربان شد دیدوست در ع دست  هب

 کش را عاشق بال نیبه از ا یدیع چه

 اریپا زدم بس و  بهر کشتن خود دست ز

 

سر جان شد  هتا ب یدالن پا زنده شیک  هب   

ان عشق قربان شدخنجر برِّ شیکه پ  

نتوان شد یرو کوشش خود سرخ  هب یول  

(231: 1953 بی)شع  

زاهدانه  ینهند و قربان شدن در راه کمال را عمل یفراتر م نیپا را از ا یبرخ

نشود، مقبول نخواهد افتاد. عشق است  انیدانند که تا با آتش عشق سوخته و بر یم

و  یکه در تمام کائنات سار روین نیبخشد و به اعتبار ا یمعنا م یکه به تمام هست

 ستهیشادهد و  یواقع نشان م را به دخو تیارزش و موجود یزیاست، هر چ یجار

 گردد.  یتوجه م
چون مثل قربان است و مثل عشق چون آتش است.  -عزوجلِّ - یمثل دوستان خدا

همه دل  نیملوک نتوان برد. همچن شیپ ،ینکن انیباشد، تا به آتش بر کویاگرچه قربان ن

هرچه به آتش عشق  کنیول ،اند است و به کارد مجاهدت قربان کرده زیعز زان،یعز

 (213: 1963 پیل ژنده). دیخوان ملوک را نشا ،اند نکرده انیبر

جز خود خداوند؛ از  یزیچ است از هر ینماد یکرد که قربان انیتوان ب ی. اکنون م6

 یها از تمام داشته ابتیبه ن ،قتیحقخود در یقربان نیدر آخر امبریپ ،یرو نیا

 یشتر قربان کیخود،  اتیبه عدد هر سال از ح و خود در کل زمان عمرش ییایدن

 دارید یینهاد و آنها را فدا یابه گوشه ،یتمام اهلل را به یفرد ماسوا ی. وقتکرد

 است؛ کردهدرک  یکیبه نرا ه اال اهلل لکلمه ال ا یواقع یحضرت حق کرد، معنا

فرد را در  اتیباشد که ح نیدروغ ییتواند خدا یم یچون هر عالقه و وارستگ
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و  تخود به مراقب یکل طول زندگدر و فرد ممکن است  ردیگ یخود م اریاخت

 آن سرگرم باشد. یپرستش و نگهدار
 بتیاز ه د،ی( شن هیآخر اال ی)ال ایقد صدَِّقت الرو میابراه ای یالرحمن ندا لیچون خل

که گوش  لیو جبرئ فتادیو کارد از دستش ب دیاالنعام به خود لرز خداوند سابق

که نظر بر آن کبش  میاکبر و ابراه گوسفند گرفته بود و از بهشت آورده، گفت: اهلل

 یپسر را گفت: سر بردار که اهلل تعال ،اکبر. بعد از آن و اهلل ه اال اهلللگفت: ال ا ،انداخته

  اکبر و هلل گفت: اهلل .دیرا با کبش د لیرا فرج داد. آنگاه پسر برخاست و جبرئو ت

 (177: 1930 رخواندی)م .الحمد

طور که  چون همان ؛میگانه مواجه هست چند یرینمادها با تعاب یمعنا ری. در تفس5

 ی، اما هنگامکردمعنا را فرض  کیاز  شیتوان ب یم نینماد زیهر چ یبرا ،گفته شد

نمادها هرکدام  ابد،ی یم وندیشود و با عرفان پ یم فیتعر نیکه سمبل در بستر د

کنند که در  یذهن القا م بهمعنا را  کیچون همه  ؛دنباش یگرید نیجانش دننتوا یم

مرد و زن و فرزند او  انیداند که م یعارف م»اهلل نام دارد.  یبستر عرفان ماسوا

 هیکه فد یکند و گوسفند یکه خواست او را قربان یو فرزند می. ابراهستین ییجدا

 ،واقع درسخن  نیا (915: 1933 یعرب ن)اب .«گرندید کی نیشد، همه ع میفرزند ابراه

که در عالم  یزیچ که هر یمعن نیبد؛ است دیشدن و توح یکی یواقع یبه معنا

محو شدن کل مجازها  یعنی ؛شودفنا  کامالً ،کرده است دایصورت و معنا پ یهست

شود،  یمحسوب م یقیو حق گانهیآنچه که وجود  ،حال نیبا ا .از لوح کائنات

 یانیع دیراه سلوک و شهود است که به آن توح انیپا نیگردد. ا یم انینما یخوب به

و  یست که سالک بعد از عبور از حجب نورانا آن یانیع دیتوح» .شود یگفته م

که مزاحم  شیخو یاز قلب خود و اضمحالل وجود مجاز نایاعو ازاله  یظلمان

 لمو در عا را از صفحه وجود بردارد ییشهود ذات است، نقش کثرت و دو

 (351: 1933ابن عربی ) «انالحق گردد هبناطق  یخودیب

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 /در اسطوره، عرفان و فرهنگ  قربانیرمزگشایی آیین  31بهار  - 93 ش -11 س

 

97 

 جهینت

کشتن نفس و  یبه معن یکه قربانند ا له واقف بودهأمس نیبد ن،یاز ا تر شیپ عرفا

شهود و شهادت که  یعنی ؛است یجان آدم ،انسان و به وقت ضرورت یخود واقع

 ،واقعدرنیز  ها اسطورهدر  نکته مهم این است که. درجه عرفان است نیباالتر

با  نید نکهیتا ا .ها بوده است جان انسان کردن یامر، قربان قتیبوده و حق گونه نیا

 یعنیدرآورد؛  نیخود به شکل نماد یآن را از صورت واقع لیذبح اسماع یماجرا

ه گذاشتکنار انسان (، سپس لی)اسماع قرار گرفت یانسان در مقام قربان کیابتدا 

 شد.  میتسل گاهیجا نیاو به ا جایبه  وانیح کیشد و 

شود که  یروشن م یعرفان یها و تطابق آن با آموزه ها هرودر اسط یقربان یبررس با

 ،تیتواند عالقه و درنها یاست که م ییزهایتمام چ نیجانش ،نیبه شکل نماد یقربان

 ای یزیتواند هر چ یم ،یدر مورد هر انسان القهع نیکند. اایجاد و اسارت  یگرفتار

تواند  یم ،تر باشد یداشتن تر و دوست که محبوب زیباشد. هر چ یکس ای یا لهیوس

له چندان أمس نیدر فرهنگ ا ،شد تهطور که گف اما همان ،شود یمشمول نماد قربان

محسوب  ینید یقربان سالروز عید روز قرار نگرفته است. معموالً مورد توجه

 نیکه گذشت و همچن یخداوند در سال یها از نعمت یشکرگزار برایشود که  یم

 نیو جز ا دیآ یبه اجرا درم یرسم قربان لیو اسماع میزنده نگه داشتن خاطره ابراه

 رد؛یصورت بگ زانیدر طول سال ممکن است خونر یباارزش زیهرچ یبرا ،روز

 نیبمانند. ا یها محافظت شوند و باق شده داشته اجرا شود تا دوست یقربان یعنی

 در عرفان است.  یقربان یدرست خالف معنا

موضوع که ممکن است تمام  نیشده و درک ا انیدر نظر گرفتن تمام مسائل ب با

باید رسد که  یها نباشند، به نظر م سنت شیدایپ قیدق یها نهیزم یبه بررس ادرافراد ق

 یتر تر و قابل فهم روشن حیها در فرهنگ امروز توض نییآ یبرخ اتینجات ح یبرا

 یا و اسطوره ک،یسمبول ،یفرهنگ یها پشتوانه در این صورت،. میاز آنها ارائه کن
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و اساس  شود میاز معرفت حاصل  یترو مرتبه واال دشون یم درک تر آسان یقربان

 گردد.  یم انیست، عا جز خدا همه چیز سو نهادن کیمکتب عرفان که همانا 

 یبند گونه دسته نیتوان بد یپژوهش را ماین  یها افتهی شده توجه به مطالب گفته با

 د:کر

 یها در گذشته اریبس لیدر جوامع و قبا ،کردن انسان یقربان ژهیو کردن، به یقربان .1

 مرسوم بوده است.  انیتقرب به خدا برایدور 

 ست.ا ها کردن انسان یادامه روند قربان لیاهتمام به ذبح اسماع .2

ها  کردن انسان یقربان به دادن انیپابرای  ای هیچاقو هنگام ذبح توص دنینبر .9

 .است

ساختن  نینماد ،یریبه تعب شود، یقربان که باید یبا فرد وانیح کی ضیتعو .1

 است.  یعمل قربان

 نیا ،به دنبال آن .کرد ریپذ را ساده و امکان نییآ نیانسان ا یساختن قربان نینماد .7

 .دیگرد ضهیفر یمتداول شد و حت نییآ

ها از همان ابتدا وجود  فرهنگ یدر برخ یبودن عمل قربان نیاز نماد یدرک. 6

له خاص بوده که أمس کیاز  ینماد ،در هر مکان و زمان یقربان کنیل، داشته است

نماد فدا ساختن  یقربان ،یطورکل است. به کرده فیفرهنگ حاکم آن را تعر

 بوده و هست. فرد یها نیبهتر

است؛ از  اتیجان و فرصت ح یرویاز ن یبرخوردار یداشته هر بشر نیبهتر .5

 یا همان واقعه ؛است یفدا ساختن جان آدم ،ینماد قربان یبرا ریتعب نیبهتر ،رو نیا

 گرفت.  یواقع صورت م بلکه به ،نه به رمز ها هروکه در اسط

عارف  یاهلل است که برا یفی فنا ،یمرحله سلوک و وارستگ نیباالتر ،.. در عرفان3

در آفاق و جهان  ،هنگام ضرورت کنیل ،ردیپذ یصورت م یبه شکل انفس ،به اهلل

 بذل جان آماده باشد.  یبرا دیبا یقیعارف حق زین رونیب
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 نیبا هدف تقرب و شناخت در واالتر ،شود یمحسوب م ینید یکه عمل ی. قربان3

 . ردیگ یم صورت یمراحل عرفان

در اجرای آن اهلل است و  یف یفنا یناظر به بعد انفس یقربان نییبودن آ نی. نماد10

 تقرب است.  برایفنا شدن  یرونیو ب یبعد آفاق هناظر ب ها اسطورهو  انیاد

 یکارکرد ،کردن متداول است یگرچه قربان ،یامروز انیو اد ها . در فرهنگ11

 یانسان یها داشته یبقا یامروزه برا یقربان آیین .داردخود  یواقع یخالف معنا

و  ینعرفا یها و شناساندن پشتوانه ریتعب نیلزوم اصالح ا ،حال نیبا ا .دشو یمبرپا 

 .درس یبه نظر م یضرور نییآ نیا ای اسطوره
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