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مقدّمه
قربانی کردن در اغلب اديان آيينی مهم بوده که با آن انسانها احترام خود را نسهبت بهه خهدا ابهراز
میکردند و عقيده داشهتند کهه تنهها خهدا ،سهرور همهه و سرچشهمة واقعهی تمهام دنياسهت .بنهابراين،
نمیتوانستند ادّعا کنند که خودشان صاحب اموال خود هستند .انسانها براي نشان دادن حقيقت مزبور
بهترين قسمت از اموال خود را انتخاب مینمودند و بهه خهدا تقهديم مهیکردنهد (ر.کا اشهرفی:6089 ،
.)609
با توجّه به اينكه اسالم و زردشت دو دين بزر با آموزههاي الهی هستند ،در اين مقاله سهعی شهده
تا با سؤال اصلی «چگونگی قربانی در اوستا و قرآن» به اين موضوع بپهردازد .بها توجّهه بهه اينكهه کتهب
مقدّس هر دين معتبرترين منبع براي پيروان آن دين محسوب میشوند ،بررسی اين بحهث محهدود بهه
کتب مقدّس اين دو دين شده است.
روش تحقيق در اين مقاله از نوع تطبيقی ه دينشناسی تطبيقی يا مقارنةاألديان ه مهیباشهد ،بهدين
صورت که ضمن استخراج آيات از قرآن و اوستا به دسته بندي و تجزيهه و تحليهل بهه صهورت مسهتقل
پرداخته شده ،آنگاه دو ديدگاه استخراج و با هم مقايسه شدهاند.

6ـ واژهشناسی قربان و پیشکش
از آنجايی که واژة «قربان» در اسالم و واژة «پيشكش» در دين زردشتی معادل «قربانی» اسهت ،بهه
واژهشناسی عربی «قربانی» و واژهشناسی فارسی «پيشكشی» پرداخته شده است.

1ـ )1قربان
«قربان» در اصل مصدر (به معناي نزديک شدن م ل عدوان و خسران) و نيز اسهم بهه کهار مهیرود
(م ل برهان و سلطان) و آن هر کار خيري است که بنده بهوسيلة آن به خدا تقرّب جويد (ر.کا قرشهی،
ج  ،)067 :6076 ،9خواه ذبيحه حيوان باشد يا عموم صدقات ديگر« .قربانی» عبارت است از ههر عمهل
نيكی که به قصد نزديكی به رحمت خداوندي باشد ،البتّه در عر عام اطهالق خهود بيشهتر بهر حيهوان
مذبوحه میآيد (ر.کا شفيع« .)60 :6078 ،قربان» به معنی تقرّب جستن ،نزديک شدن بهه خهدا ،بهاال
بردن در يک مكان معيّن و تقديس شدهاي م ل کوه يا زيهر درخهت بهزر يها روي قربانگهاه مهیباشهد
(اشرفی.)600 :6089 ،
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1ـ )1پیشکش
در اوستا« ،راتی» به معناي «پيشكشی و قربانی» است .در فارسهی ،قربهانی تقهديمی ،پيشهكش ،در
پيش کردن چيزي کسی را تا او بستايد ،تقديم کهردن چيهزي بهه کسهی تها او بگيهرد آن را .بخشهيدن
کوچكی ،چيزي را به بزرگی ،تقديم کردن کهتري چيزي را به مهتري ،هدية کهتران بهه مهتهران (ر.کا
دهخدا )9000 :6070 ،معنا شده است .رادي (راتی) از مصدر «را» به معنی بخشيدن و دادن اسهت .در
اشتودگات ،يسنا  90بند  6پيغمبر اميدوار است که خهود را بها رادي و سهتايش بشناسهاند و در بارگهاه
آزمايش ايزدي با رادمنشی امتياز يابد« :و تو را پاک شناختم اي مزدا اهورا! آنگاه که وههومن بهه سهوي
من آمد در پرسشش با چه چيزهايی میخواهی که خود را بازشناسی؟ (در پاسهخ گفهتم) بها آن رادي و
نماز نزد آذر تو تا هنگامی که بتوانم به راستی انديشه کنم» .رادي مانند همة چيزهاي نيک در مزديسنا
به هيأت فرشته جلوهگر است .چندين بار در اوستا به راتا برمیخوريم که فرشتة پاسبان رادي يا دههش
است (ر.کا پورداوود 0909 ،ش ،.ب.)61 :
واژههاي «رات» و «راتيه» در پهلوي و «راد» و «رادي» در فارسی بازماندة واژة اوستايی راتا اسهت و
اصل آن به معنی فديه و نياز و دهش و بخشش است (ر.کا دوستخهواه .)686 :6088 ،بنهابراين ،بايهد
گفت که واژة پيشكشی داراي معنايی بيش از قربانی است و قربانی را بايد جزئهی از آن محسهوب کهرد،
يعنی داراي رابطة عموم و خصوص مطلق میباشند.

1ـ قربانی در اوستا
هر انسان در هر مقام و موقعيّت اجتماعی که باشد میتواند در زمانی از اوقات زنهدگی ،بهه دههش و
بخشش بپردازد .در طول سال در شش گاه پنج روزه (سی روز در سهال) کهه چههره گاههانبهار ناميهده
میشود ،بر همة زردشتيان بايسته است که به ديگران «بار» دهند و نيازمنهدان را دسهتگيري کهرده ،از
بخشش مادّي و معنوي خويش بهرهمند سازند (ر.کا خورشيديان.)660 :6087 ،
در کيش زردشتی دو نگاه نسبت به پيشكشی ديده میشود :يكی پسنديده بودن پيشكشی يا ذبيحه
و ديگري ناپسند بودن آن.

1ـ )1پسندیده بودن پیشکشی
دهش و نيكوکاري در فرهنگ زردشتی کاري از روي نظم و حساب استا زيرا دهشمند بايهد کهردار
نيک خود را براي ارزش آن انجام دهد و باور داشهته باشهد کهه ايهن عمهل در سهاختار آفهرينش الزم و
تكميلکننده بخشايش اهورايی است نه براي خودنمايی و رسهيدن بهه مقهام و جايگهاه مهادّي (نيكنهام،
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 .)697 :6089انواع و اقسام پيشكشهايی که در قسمتهاي مختل اوستا مطر شهده ،بهه شهر زيهر
است:
الف) جان (= اهو) :يكی از نيروهاي پنجگانة آدمی است که خويشكاري آن نگاهداري تن و سامان
بخشی زيست آن است .اين نيرو با تن هستی میپذيرد و با مر
.)609 :6088

از ميهان مهیرود (ر.کا دوسهتخهواه،

ب) بهترین اندیشه ،گفتار و کردار :در دين زردشتی تنها فديه و نيازي کهه در بارگهاه اههورامزدا
پذيرفته میشود ،انديشه و گفتار و کردار نيک است و بس .اشو زردشت مهیفرمايهد :مهن کهه زردشهت
هستم ،براي ستايش تو همة هستی و جان خود را با انديشه و عشق راستين به تو پيشهكش مهیکهنم و
در راه پارسايی همة کردار و گفتار و نيروي خود را در فرمانبرداري از تو آماده کهردهام (ر.کا پهورداوود،
0901ش ،.ب ،يسنا  : 00بند .)69
ج) حیوانات :مانند صد اسب و هزار گاو و ده ههزار گوسهفند ،جفتهی از مهرغمن ،ههزار سهر سهتور
کوچک و اندرونة آنها ،بخشيدن هزار توسن تيزتک بادپاي ،ههزار اشهتر بلنهدکوهان ،ههزار سهر از همهة
ستوران کوچک .پيشكشی در اوستا با اسب شروع میشود .واژة اسب با صورتهاي مختل چهون اسهپا،
اسب ،اَسّپَ ،اس و غيره در نام بسياري از ايرانيان باستان ديده میشهود ،چهون گشتاسهب ،لهراسهب و
غيره» (ر.کا اوشيدري.)600 :6080 ،
گاو يكی از حيوانات مهم در اوستا است و بيانگر نماد است ،چنانکه گرز فريدون را از آهن به شكل
گاوميش ساخته بودند .وي هنگام جنگ با ضحّاک اين گرز را به دست داشت و از آن پس نيز در بهزم و
رزم آن را از دست نمیگذاشت .در بعضی از تصويرها ،اشو زردشت با عصايی و يا چوبدستی که سر گهاو
دارد ،ديده میشود که بايد همان عالمت گرز فريدون و يا عالمت خانوادگی باشد .فريدون را گاودايه هم
گفتهاند (ر.کا اوشيدري.)900 :6080 ،
د) نیاز :نيكوکاري در سنّت و فرهنگ زردشتيان به سه شيوه انجام میگيرد6 :ه نياز0 .ه اشوداد0 .ه
گهنبارخوانی (ر.کا نيكنام .)696 :6089 ،زردشتيان به هنگام نيايش اهورامزدا ،امشاسپندان و ايهزدان،
آشاميدنیها و خوراکیهايی را به عنوان نياز (نذر) پيشكش میکنند (ر.کا منجزي.)600 :6080 ،
هـ) زَور :زَور در اوستا به صورت زاثرَ و نزد زردشتيان امروزي به آبزَور يها آب زوههر معهرو اسهت
(ر.کا همان) .چند قرص نان درون ،يک پيالة آب ،فشردة هوم و شاخهاي رز (که بعداً به فشهردة انگهور
مبدّل شد) و چيزهاي ديگر بوده که پيشوايان بر آن دعا میخوانهدهانهد (ر.کا اوشهيدري)991 :6080 ،
در يسنا آمده است « :اي امشاسپندان! اي دين مزداپرستی! اي ايزدان پاک! اي ايزد بانوان نيک! اي آبها!
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اي گياهان! رودها! کسی که در ميان مزداپرستان خود را مزداپرسهت و پيهرو بهتهرين اشهه شهمارد ،امّها
جهان اشا را به جادويی ويران کند ،به ما نشان دهيد» (پورداوود0901 ،ش ،.ج ،هات :8بند .)0
و) میزد :در اوستا ميزد عبارت است از نذر و تقديمی غير مايع چهون نهان و ميهوه و گوشهت ،و آن
چيزي خوردنی است که در جشن دينی (يزشنه) بر سر خوان نهند (همان )991 :در اوستا آمهده اسهت:
«اينک به ما و نگاه ،برسهم نههاده بها زور و خهورش ميهزد ،خواسهتار سهتايش خهود او و امهرداد و شهير
خوشیدهنده ام خشنودي اهورامزدا و امشاسپندان را با خشنودي سروش پارساي پاداش به خشِ پيهروز
گيتی افزاي را» (پورداوود0901 ،ش ،.ج ،هات  :0بند .)6
ز) آتش زَور :يا آتش زومر براي دهش و نذرهايی از نوع پيه و دنبه گوسفند اطالق مهیشهود .ايهن
نذرها را در موردهاي ويژهاي به آتش مقدّس میدهند (ر.کا منجزي.)609 :6089 ،
در قسمتهاي مختل اوستا افراد بزرگی بودند که به مناسبتهاي مختله پيشهكش تقهديم خهدا
کردند يا قربانی نمودندا مانند :هوشنگ پيشدادي (آبانيشت :بند  ،)06جمشيد خوب رمه (آبهانيشهت:
بند  ،)09فريدون پسر آتبين از خاندان توانا (آبانيشت :بند  ،)00گرشاسپ نريمان (آبانيشت :بند ،)07
کاووس توانا (آبانيشت :بند  ،)99کيخسرو (آبانيشت :بند  )96و افراد بسيار ديگر.
مكان اهداي پيشكشی بسيار مهم میباشدا مانند :نزد ايزد بزر و شهريار شيدوراپام نپات تيزاسهب
(ر.کا دوستخواه ،)600 :6088 ،سرزمين بَوري (اشاره به سرزمين بابل است که در گذشهته در غهرب
ايران و از همسايههاي ايران بود و در کتيبهههاي هخامنشهی بهابيروش شهده اسهت) (ر.کا اوشهيدري،
 ،)969 :6080سرزمين چهار گوشة وَرِنَ (همان سرزمين ديلم و گيالن است که در اوستا جاي ديهوان و
دروغپرستان دانسته شده است .چهارمين مملكهت روي زمهين و زادگهاه فريهدون خوانهده شهده اسهت)
(همان ،)916 :در پاي[کوه] البهرز (ر.کا پهورداوود 0901 ،ش ،.ب ،)606 :در پهاي[کوه] هَكَهر (همهان:
 ،)969کرانة درياچة پيشينگه (همان ،)006 :در کرانة درياچهة چيچسهت (دريهاي خنجسهت شهاهنامه
همان چیچست اوستا می باشد که الحال درياچة اروميه گويند و کيخسرو در کنار اين درياچهه قربهانی
نمود (همان ،ال  ،)060 :در گذرگاه خشتروسک بر فراز گنگ بلنهد و اشهون (گهذرگاه خَشَتْرَوْسُهوکَ در
باالي گنگدژ است (ر.کا اوشيدري ،)010 :6080 ،بر کرانة آب ويتنگوهيتی (ويتنگهوهَئيتی نهام رودي
است (همان )971 :و در بسياري از جاهاي ديگر.
هر يک از افرادي که پيشكشی تقديم میکردند ،خواسته و تقاضايی داشتند که اجماالً به قهرار زيهر
است6 :ه رسايی ،جاودانگی ،شهرياري مينوي و فروتنی0.ه بهرهور شدن از دارايی خويش0.هه بخشهيدن
خوراک نكاستنی9.ه پيروزي بر دشمن.
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افرادي مانند راهزن يا زن روسپی يا نااشونی که گاهان نمیسرايد و برهمزن زندگانی و پتيهارة ديهن
اهورايی زردشت و مردان سهترون و زنهان روسهپی کهه دشهتان نشهوند و کودکهان نابرنها و دوشهيزگان
شويناگزيده نبايد بهرهاي از قربانی به آنها برسد (ر.کا دوستخواه.)699 :6088 ،
عواقب بهره رسانده از قربانی به افراد ممنوعه عبارتنهد از :اله ) برگهرفتن چهاره و درمهان از طهر
تشتررايومند فرّهمند و بهرام اهورهآفريده .ب) فراگرفتن سيالب سرزمينههاي ايرانهیهها را .ج) درآمهدن
سپاه دشمن به سرزمين ايرانهی د) در ههم شكسهتن سهرزمينههاي ايرانهی ،پنجهاههها ،صهدها ،هزارهها
(پورداوود0901 ،ش .ج ،تيريشت ،8کردة  :61بند 10و .)16
پيشكشی براي ستايش و خشنودي اهورا مزدا ،امشاسپندان ،ارديسور آناهيتا و  ...میباشهد .چنانچهه
در يسنا آمده« :اينک بهها و نگاه ،برسم نهاده و با زور و خوش میزد ،خواستار ستايش خرداد و امرداد و
شير خوشیدهنده ام :اهورامزدا و امشاسهپندان را بهه خشهنودي سهروش پارسهايی پهاداشبخهش پيهروز
گيتی افزاي را .خواستار ستايش هوم و پراهوم اَم :خشنودي فَرَوَشیِ زردشت سپتمانِ اسشون را .خواستار
ستايش هيزم و بخورم ،خشنودي ترا اي آذر پسر اهورهمزدا .خواستار ستايش هومما خشنودي آبههاي
نيک و آبهاي نيک مزدا آفريده را (پورداوود0901 ،ش ،.ج ،هات  :0بندهاي  6تا .)0
يا در يشهتها آمهده اسهت« :اردويسهور آناهيتها ـ کهه هميشهه خواسهتار زور نيازکننهده و بهه آيهين
پيشكشآورنده را کامروا کند ه او را کاميابی بخشد» (پورداوود0901 ،ش ،.ج ،آبانيشت.)66 :

9ـ )1ناپسند بودن ذبیحه
در گاتها اشو زردشت از کيان و کرپان و اوسيجها که دستهاي از امرا و پيشوايان ديويسهنان بودندهه
بدگويی میکند که به حيوانات ظلم و بيداد روا میدارند و به جاي آنكه آنهان را بپروراننهد و بهه زراعهت
وادار سازند ،آنان را به ناله درمیآورند (ر.کا پورداوود0901 ،ش ،.ب ،يسنا  :99بند .)0حتّی در گاتها به
کسانی که حيوانات را با فرياد شهادمانی قربهان مهیکننهد ،نفهرين مهیفرسهتد (ر.کا همهان ،يسهنا:00
69ه.)60
در گوشيشت آمده است« :مرا اين کاميابی ارزانهی دار کهه آفريهدگان مهزدا را گلّهههها بپهرورم کهه
آفريدگان مزدا را جاود انگی بخشم ...که گرسنگی و تشنگی را از آفريدگان مزدا دور بدارم که باد سهرد و
باد گرم را هزار سهال از آفريهدگان مهزدا دور بهدارم» (پهورداوود0901 ،ش ،.ج ،گهوشيشهت ،کهردة :0
بند60و.)66
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مخالفت زردشت با مسألة قربانی گاو در جهت اصالحات اقتصادي انجام گرفت .گهاو اهميّهت زيهادي
در کشاورزي داشت .عالوه بر هد اصلی در مخالفت با قربانی حيوانات ،رحم و مهربهانی انسهانهها نيهز
موجب میشده تا با قربانیهاي رايج و خوفناک مبارزه کنند (ر.کا پورداوود 0909 ،ش ،.ال .)66 :
برخی اين عبارت گاهان را که میگويد« :به راستی او ،هنگامی کهه ديهدن زمهين و خورشهيد بها دو
چشم را بدترين گناه می خواند ،همان کسی است که سخن ايزدي را برمیگرداند .اوست کهه دانها را بهه
جرگة دُروندان درمی آوردا اوست که کشتزارها را ويران میکنهدا اوسهت کهه رزمافهزار بهه روي اشهونان
میکشد» (پورداوود0901 ،ش ،.ج ،هات  :00بند  )6را اشاره به اين باور میداننهد کهه زردشهت در ايهن
بند با مهرپرستی ستيهيده است که پيروان آن گاو را در جايی دور از تابش خورشيد قربانی میکردنهد و
با برگزاري آيين نيايش قوم و اجراي قربانی ههاي خهونين ،هنجارههاي زنهدگی آرام روسهتايی را زيهر پها
گذاشتند (ر.کا دوستخواه.)09 :6088 ،

9ـ قربانی در قرآن
اسالم قربانی را ضمن مناسک حجّ و يكی از اعمال واجب آن اعالم مینمايد و ديگران نيز که در حج
نمیباشند ،به صورت مستحب آن را انجام میدهند .قربانی نه به جهت خونش ،بلكه به جههت «نزديهک
شدن به خدا» اطعام و ايجاد رابطه با همنوع برگزار میگردد .لذا بايد از بهترين نهوع مهوادي باشهد کهه
انسان دوستش دارد (ر.کا اشرفی .)690 :6089 ،همچنانکه در هر عبادتی عالوه بر ثواب ،اثرات خاصّ
ديگري نيز به وديعت نهاده شده (مانند تواضع و فروتنی در نماز ،پاک شدن قلب از حُبّ مال در زکات و
ازدياد محبّت خداوندي از روزه و حج) در قربانی هم قوّت ايمان و اخالق و عهزم و همّهت در اعمهال بهه
وديعت نهاده شده است (شفيع.)99 :6078 ،
در قرآن در داستان دو پسر آدم (ع)آمده اسهت« :وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًـا
فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ اآلخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ :و داستان
دو فرزند آدم را به حقّ بر آنها بخوان هنگامى که هر کدام کارى براى تقرّب (به پروردگار) انجهام دادنهد،
امّا از يكى پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد( .برادرى که عمل او مردود شده بود ،بهه بهرادر ديگهر)
گفت :به خدا سوگند تو را خواهم کشت! (برادر ديگر) گفت( :من چه گنهاهى دارم؟ زيهرا) خهدا ،تنهها از
پرهيزگاران مىپذيرد» (المائدهن.)07
اين اوّلين سخن از قربانی و احتماالً اوّلين قربانی میباشد کهه توسّهط فرزنهدان آدم ابوالبشهر انجهام
پذيرفت .به نظر میرسد در اين زمان قربانی يک عبادت کامالً مستقل بوده است (ر.کا اشهرفی:6089 ،
.)691
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«کلمة قربان به معناي هر عملی و هر چيزي است که انسان بهوسيلة آن به خداي سبحان و يا غيهر
او تقرّب بجويد و اين کلمه در اصل مصدر است و ت نيه و جمع ندارد و کلمة «تقبّل» بهه معنهاي قبهول
کردن است ،امّا نه هر قبولی ،بلكه قبولی که همراه با عنايتی زياد و اهتمامی نسهبت بهه مقبهول باشهد»
(طباطبائی ،6079 ،ج .)981 :9زمخشري میگويد« :القُربَانُ :إِسمٌ مَا یَتقَرَّبُ بِهِ إِلَی اللَّه مِن نَسِیکَةٍ أَو
صَدَقَةٍ :قربانی اسمی است که از آن بهر اي نزديكهی بهه خهدا در ذبيحهه يها صهدقه اسهتفاده مهیشهود»
(زمخشري6907 ،ق ،.ج .)109 :6
داستان قربانی را بدين گونه گويند که آدم آنها را دستور داد که« :قربانی به درگاه خدا تقديم دارند.
آنها قبول کردند .هابيل که داراي گوسفندانی بود ،بامدادان بهترين گوسفند را انتخاب کرد و قابيهل کهه
صاحب مزرعهاي بود ،قسمتی از بدترين زراعت خود را جدا کرد و بر سر کوهی رفتند و قربانیهها را بهر
سر کوه نهادند .در اين وقت آتشی آمد و قربانی هابيل را بسوزانيد و به قربانی قابيل نزديک نشد .در اين
موقع ،آدم براي زيارت به مكّه رفته بود ،قابيل به برادرش گفت :در دنيا زنده نمانی که قربانی تو قبول و
قربانی من مردود شد! تو میخواهی خواهر زيباي مرا بگيري و خواهر زشتت را به من بدهی .هابيهل بهه
او گفت :خداوند قربانی و طاعات متقيّن را قبول میکند .در ايهن وقهت سهنگی بهر سهر او کوبيهد و او را
کشت .اين مطلب از امام باقر (ع) و همچنين از مفسّران نقل شده است.
علّت قبول شدن قربانی هابيل و ردِّ قربهانی قابيهل ايهن بهود کهه وي پاکهدل نبهود و پسهتتهرين و
بیبهاترين مال خود را به عنوان قربانی تقديم کرد .حال آنكه هابيل بهترين و شري ترين اموال خهود را
تقديم داشت و به حُكم خدا راضی بود .برخی گفتهاند :علّت اينكه قربانی به آتش سوخته شد ،ايهن بهود
که در آنجا فقيري نبود که از قربانی استفاده کنهد .از ايهن رو ،آتشهی از آسهمان نهازل شهد و قربهانی را
بسوخت (طبرسی ،6010،ج.)080 :1
قرطبی مینويسد« :ابنعبّاس و ابنعمرو نقل میکنند که قربانی هابيهل دسهتهاي از سهنبل بهوده ه
چون او کشاورز بود ه و از قسمت غير مرغوب زرع انتخاب کرده بود و قربانی هابيهل گوسهفندي بهود ه
چون او چوپان بود ه و بهترين گوسفند را انتخاب کرده بود» (قرطبی .)601 :6019 ،سيوطی نيهز آورده
است که« :ابنجرير از ابنعمرو روايت کرده که دو پسر آدم که قربانی کرده بودند ،يكيشان کشاورز بهود
و ديگري چوپان بود .کشاورز از قسمت غير مرغوب زرع انتخاب کرده بود و چوپان بهترين و پروارتهرين
گوسفند را انتخاب کرده بود» (سيوطی6909 ،ق ،.ج.)070 :0
بعد از روايت اوّلين قربانی ،قرآن قربانی شدن فرزند ابراهيم (اسماعيل) توسّهط فرزنهدش را گهزارش
می کند« :فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی أَرَى فِی الْمَنَامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ
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فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّـهُ
لِلْجَبِینِ * وَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا إِنَّا کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ * إِنَّ هَذَا لَهُـوَ
الْبَلَاء الْمُبِینُ * وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ * وَتَرَکْنَا عَلَیْهِ فِـی الْـخخِرِینَ :پهس مها او [= ابهراهيم] را بهه
نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم * .هنگامى که با او به مقام سعى و کوشهش رسهيد ،گفهت :پسهرم!
من در خواب ديدم که تو را ذبح مىکنم ،نظر تو چيست؟! گفت :پدرم! هر چه دستور دارى ،اجرا کن ،به
خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت * .هنگامى که هر دو تسهليم شهدند و ابهراهيم جبهين او را بهر
خاک نهاد * ...او را ندا داديم که :اى ابراهيم! * آن رؤيا را تحقّق بخشيدى (و به مأموريّهت خهود عمهل
کردى) .ما اينگونه نيكوکاران را جزا مىدهيم * .ايهن مسهلّماً همهان امتحهان آشهكار اسهت * .مها ذبهح
عظيمى را فهداى او کهرديم * و نهام نيهک او را در ميهان امّهتههاى پسهين بهاقى نههاديم» (الصّهافاتن
606ه.)608
عالّمه طباطبائی در تفسير اين آيات میگويد« :حر «فا» در اوّل آيهه« ،فهاي فصهيحه» اسهت کهه
میفهماند چيزي در اينجا حذ شده است و تقدير کالم اين است که« :فَلَمَّا ولدَ لَههُ وَ نَشَهأَ وَ بَلَه َ مَعَههُ
السَّعیَ ه همين که خداي تعالی پسري به او داد و آن پسر نشو و نمهو کهرد و بهه حهدّ سهعی و کوشهش
رسيد» ،و منظور از رسيدن به حدّ سعی و کوشش ،رسيدن به آن حهدّ از عمهر اسهت کهه آدمهی عادتهاً
میتواند براي حوائج زندگی خود کوشش کند و اين همان سنّ بلوغ است و معناي آيهه ايهن اسهت کهه:
وقتی آن فرزند به حدّ بلوغ رسيد ،ابراهيم به او گفت پسهرم « ...قَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی أَرَی فِی الْمَنَـامِ أَنِّـی
أَذْبَحُکَ» .اين جمله حكايت رؤيايی است که ابراهيم در خواب ديد و تعبير به «إِنِّی أَرَی» داللهت دارد
بر اينكه اين صحنه را مكرّر در خواب ديده ،همچنانکه اين تعبير در آيه «وَ قَالَ الْمَلِکُ إِنِّـی أَرَی »...
نيز همين استمرار را می رساند« .فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَی»ا کلمهة «تهري» در اينجها بهه معنهاي «مهیبينهی»
نيست ،بلكه از مادّة «رأي» به معناي اعتقاد استا يعنی چه نظر میدهیا می خواسته بفرمايد :تو دربارة
سرنوشت خودت فكر کن و تصميم بگير و تكلي مرا روشن ساز ،و اين جمله خود دليل است بر اينكهه
ابراهيم (ع) در رؤياي خود فهميده که خداي تعالی او را امر کرده تا فرزندش را قربانی کند وگرنه صر
اينكه خواب ديده فرزندش را قربانی میکند ،دليل بر آن نيست که کشتن فرزند برايش جايز باشد .پس
در حقيقت امري که در خواب به او شده به صورت نتيجة امر در برابرش مم ّل شده اسهت و بهه همهين
جهت که چنين مطلبی را فهميده ،فرزندش را امتحان کرد ،تا ببيند او چه جوابی میدهد« :قَالَ یَا أَبَتِ
افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ» ،اين آيه پاسخی است که فرزند به پدر میدهد ،و
جملة «پدرجان! انجام بده آنچه بدان مأمور شدهاي» اظهار رضايت اسماعيل است ،نسبت به سر بريهدن
و ذبح خودش ،چيزي که هست اين اظهار رضايت را به صورت امر آورد و نيز اگر گفت« :بكهن آنچهه را
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که بدان مأمور شدهاي» ،و نگفت« :مرا ذبح کن» ،براي اشاره به اين است که بفهماند :پدرش مهأمور بهه
اين امر بود و به جز اطاعت و انجهام آن مأموريّهت چهارهاي نداشهت« .سَـتَجِدُنِی إِنْ شـاءَ اللَّـهُ مِـنَ
الصَّابِرِینَ»ا اين جمله از ناحية اسماعيل يک نحوة دلجويی است نسبت به پهدر و مهی خواههد بهه پهدر
بگويد :من از اينكه مرا قربانی کنی ،به هيچ وجه اظهار ترس نمیکنم و در پاسخ چيزي نگفت که باعهث
ناراحتی پدر شود و از ديدن آن جسد به خون آغشتة فرزندش به هيجان درآيد ،بلكه سخنی گفهت کهه
اندوهش پس از ديدن آن منظره کاسته شود ،و اين کالم خود را که يک دنيها صهفا در آن بهود ،بها قيهد
«إِنْ شَاءَ اللَّهُ» مقيّد کرد تا صفاي بيشتري پيدا کند ،چون با آوردن ايهن قيهد معنهاي کهالم او چنهين
می شود« :من اگر گفتم در اين حادثه صبر میکنم ،اتّصافم به اين صهفت پسهنديده از خهودم نيسهت و
زمام امرم به دست خودم نيست ،بلكه هر چه دارم از مواهبی است که خهدا بهه مهن ارزانهی داشهته و از
منّتهايی است که خدا بر من نهاده است .اگهر او بخواههد ،مهن داراي چنهين صهبري خهواهم شهد و او
میتواند نخواهد و اين صبر را از من بگيرد« .فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ»ا اسالم به معناي رضهايت دادن و
تسليم شدن است و کلمة «تَلَّ» به معناي به زمين انداختن کسی است و کلمة «جبين» به معناي يكی
از دو طر پيشانی است و الم در «لِلْجَبِينِ» بيان میکند که کجاي اسماعيل روي زمهين قهرار گرفهت،
نظير آية «یَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً» و معناي آيه اين است که« :ابهراهيم و اسهماعيل تسهليم امهر خهدا
شدند و به آن رضايت دادند ،و ابراهيم (ع) فرزندش را به پهلو خوابانهد»« .وَ نَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ قَـدْ
صَدَّقْتَ الرُّؤْیا» اين آيه عط است بر جوابی که گفتيم از «لَمَّا»يِ حذ شده ،و معنهاي جملهة «قَـدْ
صَدَّقْتَ الرُّؤْیا» اين است که با آن رؤيا معاملة رؤياي راست و صادق نمودي و امري که مها در آن رؤيها
به تو کرديم ،امت ال نمودي و منظور از اين کالم اين است که امري که ما به تو کرديم ،براي امتحان تهو
و تعيين مقدار و ميزان بندگی تو بوده که در امت ال چنين امري همهين کهه آمهاده شهدي آن را انجهام
دهی ،کافی است ،چون همين مقدار از امت ال ميزان بندگی تو را معيّن میکند« .إِنَّـا کَـذلِکَ نَجْـزِی
الْمُحْسِنِینَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِینُ» کلمة «کذلک» اشاره به داستان قربانی کردن اسهماعيل اسهت
که در آن آزمايشی سخت و محنت دشواري بود و مشارٌ إليه به کلمة «هذا» نيز همان داسهتان اسهت و
میخواهد شدّت امر را تعليل کند و معناي آن اين است که «مها بهه همهين منهوال نيكوکهاران را جهزا
میدهيم :نخست امتحان هاي به ظاهر شاقّ و دشوار و در واقع آسمان برايشان پيش میآوريم تها وقتهی
به شايستگی از امتحان درآمدند ،بهترين جزا را هم در دنيا و هم در آخرت بهه ايشهان بهدهيم و ايهن را
بدان دليل میگوييم که در داستان ابراهيم به روشنی ديدند که ابتاليش صر امتحهان بهود و واقعيّهت
نداشت و همان ظاهر هم بسيار شاق و ناگوار بود« .وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِـیمٍ» يعنهی مها فرزنهد او را فهدا
داديم به ذبحی عظيم که ه بنا بر آنچه در روايات آمده ه عبارت بود از قوچی که جبرئيل از ناحية خداي
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تعالی آورد و مراد از «ذِبْحٍ عَظِیمٍ» بزرگی ج ّة قوچ نيست ،بلكه چون از ناحية خدا آمد و خداي تعهالی
آن را عوض اسماعيل قرار داد ،عظمت داشت» (طباطبائی ،6079 ،ج.)000 :67
قول آشكارتر در روايات اين است که ذبيح حضرت اسماعيل بوده است و ايهن نظهر را قهول خداونهد
تأييد میکند که پس از ذکر ذبح میفرمايد« :وَبَشَّرْنَاهُ بِِِّسْحَقَ نَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ :و بشارت داديهم او
را به اسحاقا پيامبري از شايستگان» (الصّافاتن .)660ممكن است گفته شود که اين بشارت براي نبهوّت
است نه براي تولّد که تولّد دوم باشد! در جواب میگوييم اين سخن خال ظاهر استا زيهرا خداونهد در
جاي ديگري میگويد« :فَبَشَّرْنَاهَا بِِِّسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ یَعْقُوبَ :و بشارت داديم او را به اسحاق و
پس از اسحاق به يعقوب» (هودن  .)76پس در اينجا خداوند بشارت به اسحاق داده است و اينكه براي او
فرزندي به نام يعقوب زاده خواهد شد .پس چگونه درست است که از يک طر به ذبح اسحاق امر کرده
است و از طر ديگر به فرزند او بشارت دهد؟!
به روايت صحيح از پيغمبر نقل شده که «فرمود :من فرزند دوم ذبيح هستم .خالفی نيسهت کهه آن
حضرت از نسل اسماعيل که ذبيح اوّل است ،بود و ذبيح دوم پدر آن حضرت است که «عبداللَّهه» باشهد.
«اصمعی» گويد :از ابو عمرو بن العال دربارة ذبيح سؤال کردم کهه اسهماعيل بهوده يها اسهحاق؟! وي در
پاسخ گفت :اي اصمعی! عقلت کجا رفته؟! مسلّماً اسماعيل در مكّه بهود و خانهة کعبهه و قربانگهاه را بنها
کرد» (طبرسی ،6010 ،ج .)08 :06
ذبح کردن فرزند با دست خود ،آن هم فرزندي برومند و اليق ،براي پدري کهه يهک عمهر در انتظهار
چنين فرزندي بوده ،کار ساده و آسانی نيست ،چگونه مهیتهوان دل از چنهين فرزنهدي برکَنَهد؟ و از آن
باالتر ،با نهايت تسليم و رضا بیآنكه خَم به ابرو آورد ،به امت ال اين فرمان بشتابد و تمام مقهدّمات را تها
آخرين مرحله انجام دهد ،بهطوريکه از نظر آمادگیهاي روانی و عملی چيهزي فروگهذار نكنهد؟ و از آن
عجيب تر تسليم مطلق اين نوجوان در برابر اين فرمان بود که با آغوش باز و با اطمينان خاطر بهه لطه
پروردگار و تسليم در برابر ارادة او به استقبال ذبح شتافت .لذا در بعضی از روايات آمهده اسهت هنگهامی
که اين کار انجام گرفت ،جبرئيل (از روي اعجاب) صدا زد« :اَللَّهُ أَکْبَر! اَللَّهُ أَکْبَر!  »...و فرزند ابهراهيم (ع)
صدا زد« :الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَر!  »...و پدر قهرمان فداکار نيز گفت« :اللّهُ أکْبَهر و لِلَّههِ الْحَمْهدُ» .و ايهن
شبيه تكبيرهايی است که در روز عيد قربان گفته میشود.
امّا براي اينكه برنامة ابراهيم ناتمام نماند و در پيشگاه خدا قربانی کهرده باشهد و آرزوي ابهراهيم (ع)
برآورده شود ،خداوند قوچی بزر فرستاد تا به جاي فرزند قربانی کند و سنّتی براي آيندگان در مراسم
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«حج» و سرزمين «منی» از خود بگذارد ،چنانکه قرآن کريم میگويهد« :مها ذبهح عظيمهی را فهداي او
کرديم (وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ)».
در اينكه عظمت اين ذبح از چه نظر بوده ،از نظر جسمانی و ظاهري و يا از جهت اينكه فداي فرزنهد
ابراهيم (ع) شد ،و يا از نظر اينكه براي خدا و در راه خدا بود ،و يا از اين نظر که اين قربانی از سوي خدا
براي ابراهيم (ع) فرستاده شد ،مفسّران نظرهاي فراوانی دارند ،ولی هيچ مانعی ندارد که تمام اين جهات
در ذبح عظيم جمع ،و از ديدگاههاي مختل داراي عظمت باشد .يكی از نشانههاي عظمت اين ذبهح آن
است که با گذشت زمان ،سال به سال وسعت بيشتري يافته ،و اآلن در هر سال بيش از يک ميليهون بهه
ياد آن ذبح عظيم ذبح میکنند و خاطرهاش را زنده نگه میدارد.
«فَدَينَا» از مادّة «فدا» در اصل به معنی «قرار دادن چيزي به عنوان بالگردان و دفع ضرر از شهخص
يا چيز ديگر» است ،لذا مالی را که براي آزاد کردن اسير میدهند «فديه» میگوينهد و نيهز کفّهارهاي را
که بعضی از بيماران به جاي روزه میدهند به اين نام ناميده میشود .در اينكه اين قوچ بزر چگونه به
ابراهيم (ع) داده شد ،بسياري معتقدند که جبرئيل آورد .بعضی نيز گفتهاند از دامنهة کهوهههاي «مِنَهی»
سرازير شد .هر چه بود به فرمان خدا و به ارادة او بود .نه تنهها خداونهد پيهروزي ابهراهيم (ع) را در ايهن
امتحان بزر در آن روز ستود ،بلكه خاطرة آن را جاويدان ساخت ،چنانکه در آية بعد میگويد« :ما نام
نيک ابراهيم را در امّتهاي بعد باقی و برقرار ساختيم (وَ تَرَکْنَا عَلَیْهِ فِی الْخخِرِینَ)».
«او اسوهاي شد براي همة آيندگان ،و قدوهاي براي تمام پاکبازان و عاشقان دلدادة کهوي دوسهت ،و
برنامة او را به صورت سنّت حج در اعصار و قرون آينده تا پايان جهان جاودان نموديم .او پهدر پيهامبران
بزر  ،او پدر امّت اسالم و پيامبر اسالم بود» (مكارم شيرازي ،6079،ج.)667 :66
احتماالً براي همين بود که قربانی يكی از مناسک حج محسوب میشود .چنانچه در آيات زير آمهده
اسهت« :یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُواْ َ تُحِلُّواْ شَعَخئِرَ اللّهِ وَ َ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ َ الْهَدْیَ وَ َ الْقَآلئِدَ وَ آمِّـینَ
الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْالً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَ َ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَخنُ قَوْمٍ أَن
صَدووکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَـى الْبـرِّ وَالتَّقْـوَى وَ َ تَعَـاوَنُواْ عَلَـى اإلِثْـمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ :اى کسانى که ايمهان آوردهايهد! شهعائر و حهدود الههى (و
مراسم حج را محترم شماريد و مخالفت با آنها) را حالل ندانيد و نَه ماه حرام را ،و نَه قربانيهاى بىنشهان
و نشاندار را ،و نَه آنها را که به قصد خانة خهدا بهراى بهه دسهت آوردن فضهل پروردگهار و خشهنودى او
مىآيند ،امّا هنگامى که از احرام بيرون آمديد ،صيدکردن براى شما مانعى ندارد و خصهومت بها گروههی
که شما را از آمدن به مسجد الحرام (در سال حديبيّه) بازداشتند ،نبايد شما را وادار بهه تعهدّى و تجهاوز

سراج مُنير
سال  ،3شمارة  ،11تابستان 1331

قربانی در قرآن و اوستا /عبّاس اشرفی و کبری سلطانی لرگانی

09

کند و (همواره) در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون کنيهد و (هرگهز) در راه گنهاه و تعهدّى همكهارى
ننماييد و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد کهه مجهازات خهدا شهديد اسهت» (المائهدهن)0ا «وَالْبُـدْنَ
جَعَلْنَاهَا لَکُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَکُمْ فِیهَا خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا صَوَافَّ فَِِّذَا وَجَبَـتْ جُنُوبُهَـا
فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کَذَلِکَ سَخَّرْنَاهَا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ :و شترهاى چهاق و فربهه
را (در مراسم حج) براى شما از شعائر الهى قرار داديم .در آنها براى شما خير و برکت است .نهام خهدا را
(هنگام قربانى کردن )،در حالى که به ص ايستادهاند ،بر آنهها ببريهد و هنگهامى کهه پهلوهايشهان آرام
گرفت (و جان دادند) ،از گوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع و فقيران را نيز از آن اطعهام کنيهد .ايهن
گونه ما آنها را مسخّرتان ساختيم ،تا شكر خدا را بجا آوريد» (الحهجن)01ا «لَن یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَـا وَلَـا
دِمَاؤُهَا وَلَکِن یَنَالُهُ التَّقْوَى مِنکُمْ کَذَلِکَ سَخَّرَهَا لَکُـمْ لِتُکَبِّـرُوا اللَّـهَ عَلَـى مَـا هَـدَاکُمْ وَبَشِّـرِ
الْمُحْسِنِینَ :نه گوشتها و نه خونهاى آنها هرگز به خدا نمىرسد .آنچه به او مىرسد ،تقوا و پرهيزگهارى
شماست .اينگونه خداوند آنها را مسخّر شما ساخته تا او را به خهاطر آنكهه شهما را ههدايت کهرده اسهت،
بزر

بشمريد و بشارت دِه نيكوکاران را» (الحجن)07ا «جَعَلَ اللّهُ الْکَعْبَةةََ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامًا لِّلنَّـاسِ

وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْیَ وَالْقَالَئِدَ ذَلِکَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِـی األَرْضِ وَأَنَّ
اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ :خداوند ،کعبه ه بيتالحرام ه را وسيلهاى براى استوارى و سامان بخشيدن به کار
مردم قرار داده است و همچنين ماه حرام و قربانیهاى بىنشان و قربانیهاى نشاندار را .اين گونه احكهام
(حساب شده و دقيق )،به خاطر آن است که بدانيد خداوند آنچه را در آسمانها و زمين است ،مهىدانهد و
خدا به هر چيزى داناست» (المائدهن)67ا «وَأَتِموواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَِِّنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَـرَ مِـنَ
الْهَدْیِ وَ َ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِیضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِـهِ
فَفِدْيَةٌ مِّن صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ فَِِّذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِةالْعُمْرَةَِ إِلَى الْحَـجِّ فَمَـا اسْتَیْسَـرَ مِـنَ
الْهَدْیِ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَالثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌَکَامِلَةٌ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ
یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَـدِیدُ الْعِقَـابِ :و حهجّ و عمهره را
براى خدا به اتمام برسانيد و اگر محصور شديد( ،و مانعى مانند ترس از دشمن يا بيمارى اجازه نداد کهه
پس از احرام بستن وارد مكّه شويد )،آنچه از قربانى فراهم شود (ذبح کنيد ،و از احهرام خهارج شهويد) و
سرهاى خود را نتراشيد ،تا قربانى به محلّ خود برسد (و در قربانگاه ذبح شود)ا و اگر کسى از شما بيمار
بود و يا ناراحتى در سر داشت( ،و ناچار بود سر خود را بتراشد )،بايد فديهه و کفّهارهاى از قبيهل روزه يها
صدقه يا گوسفندى بدهدا و هنگامى که (از بيمارى و دشمن) در امان بوديد ،هر کس با ختم عمره ،حج
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را آغاز کند ،آنچه از قربانى براى او ميسّر است (ذبح کند) و هر که نيافت ،سه روز در ايّهام حهجّ و هفهت
روز هنگامى که باز مىگرديد ،روزه بدارد .اين دَه روز کامل اسهت( .البتهه) ايهن بهراى کسهى اسهت کهه
خانوادة او نزد مسجدالحرام نباشد [= اهل مكّه و اطرا ِ آن نباشد] و از خهدا بپرهيزيهد و بدانيهد کهه او،
سختکيفر است» (البقرهن.)661
در تحريرالوسيله ضمن مبحث کتاب حجّ آمده است« :دوم از واجبات مِنَهی ،قربهانی کهردن اسهت و
واجب است که يكی از انعام سهگانه يعنی شتر ،گاو و گوسفند باشد (گهاوميش ههم جهزو گهاو اسهت) و
قربانی کردن ديگر حيوانات جايز نيست و بهترين آن ،شتر است و بعد از آن گاو.و يک قربهانی بهه جهاي
دو نفر مجزي نيست» (موسوي خمينی (ره) ،6018 ،ج  .)000 :0قربانی بايد سالم (غير مريض) ،کامهل
(غير ناقص) ،غير الغر ،غير سالخورده و داراي سنّ خاصّی شده باشد.
از بررسی محتوايی آيات مربوط به قربانی به نكات زير پی میبريم:

1ـ )9شرط قبولی قربانی
آوردن نام خدا قبل از قربانی الزم است .همچنين خداوند آيات  07مائده و  07حج بر اهميّت تقوي
در قبول قربانی تأکيد میکند و میفرمايد که فقط از تقويپيشگان میپذيرد و همچنين ذکر میفرمايهد
که اين تقواي انسانها است که به خداوند میرسد .گوشت و خون فقط معياري براي ارائة تقوي است.

1ـ )9افرادی که قربانی کردند
در قرآن از دو پسر حضرت آدم (قابيل و هايبل) ياد میکند کهه بهه درگهاه خداونهد قربهانی کردنهد
(المائدهن )07و نيز داستان ذبح اسهماعيل توسّهط ابهراهيم ،عليهمهاالسّهالم ،و قبهول شهدن از ابهراهيم و
جايگزينی قربانی يک حيوان آمده است (الصّافّاتن 608ه.)606

9ـ )9انواع قربانی
در آيات  0و  67از سورة مبارکة مائده از قربانیهاي بینشان و قربانیهاي گردنبنددار ياد مهیکنهد.
منظور از گردنبنددار ،هر چيزي استا مانند نعل و م ل آن که به عنوان اعالم به قربانی به گردن حيوان
میاندازند و به اين وسيله اعالم میکنند ه که اين شتر يا گاو يا گوسهفند قربهانی راه خهدا اسهت و اگهر
احياناً گم شد و کسی او را پيدا کرد ،بايد به مِنَی بفرسهتد تها از طهر صهاحب آن قربهانی شهود (ر.کا
طباطبائی ،6079،ج .)981 :9در واقع ،قربانی «حيوانی است که آدمی از شهر خود با خود به طر مكّهه
میبرد ،تا قربانی کند ،از قبيل گوسفند و گاو و شهتر» (همهان )019 :و آسهانترين آنهها گوسهفند اسهت
(ر.کا مكارم شيرازي ،6079 ،ج.)90 :0

سراج مُنير
سال  ،3شمارة  ،11تابستان 1331

قربانی در قرآن و اوستا /عبّاس اشرفی و کبری سلطانی لرگانی

10

3ـ )9زمانی که قربانی کردن حرام است
هنگامی که حجّاج در احرام هستند ،قربانی کردن براي آنها حرام اسهت ،امّها هنگهامی کهه از احهرام
بيرون آيند ،میتوانند قربانی کنند (المائدهن.)0

2ـ )9به چه افرادی گوشت قربانی میتوان داد
«شخص تنگدست و بينوا را «قانع» میگويند که اگر چيزي به او بدهند ،قناعت میکنهد و راضهی و
خشنود میشود و اعتراض و ايراد و خشمی ندارد ،امّا «مُعتَر» کسی است که به سراغ تو میآيد و سهؤال
و تقاضا میکند و اي بسا به آنچه میدهی ،راضی نشود و اعتراض کند .مقدّم داشتن «قانع» بر «معتهر»
نشانة اين است که آن دسته از محرومانی که عفي النّفس و خويشتندارند ،بايد بيشتر مورد توجّهه قهرار
گيرند» (مكارم شيرازي ،6079 ،ج.)606 :69
هرگاه شخصی نتواند يكی از اعمال خود را انجام دهدا م الً هرگاه در حج نتواند سر خود را بتراشهد،
به جاي آن میتواند قربانی کند .سپس میفرمايد« :اگر کسی از شهما بيمهار بهود و يها نهاراحتی در سهر
داشت (و به هر حال ناچار بود سر خود را قبل از آن موقع بتراشد) ،بايد فديه (و کفّارهاي) از قبيهل روزه
يا صدقه يا گوسفندي بدهد (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِـیامٍ أَوْ صَةدَقَةٍَ
أَوْ نُسُکٍ)» (همان ،ج.)99 :0

6ـ )9تاوان قربانی نکردن
کسی که براي اتمام حج از مانع درونی (مرضی) و بيرونی (دشمن) در امان است ،بايد حهجّ و عمهره
را به پايان برساند .اگر حجّ تمتّع می گذارند ،بايد به اندازة توان در مِنَی قربانی کند و اگر نتوانسهت بايهد
دَه روز روزه بگيرد که سه روز آن در ايّام حجّ و هفهت روز آن پهس از مراجعهت بهه وطهن اسهت (ر.کا
جوادي آملی ،6089 ،ج .)90 :6

نتیجهگیری
با توجّه به بررسیهاي انجام شده در قرآن و اوستا ،برخی نكات در هر دو کتاب مشترک اسهت ،امّها
در برخی مسائل هم ديدگاه متفاوتی وجود دارد .برخی از اشتراکها و افتراقها به قرار زير است:
ال ) در هر دو کتاب ،اهدا پيشكشی و قربانی نوعی عبادت محسوب میشود و براي تقرّب إلهی اهلل
انجام میگيرد ،ولی در اوستا براي غير اهورامزدا مانند امشاسهپندان ،آناهيتها و  ...نيهز پيشهكش صهورت
میگيرد.
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ب) در اوستا همانند قرآن همة پيشكشیها مقبول واقع نمیشودا زيرا با وجود تقديم پيشكشیهاي
فراوان نيّت خير ندارندا مانند اژيدهاک سه پوزه و افراسياب تورانی .در اسالم هم قربهانی قابيهل چهون
نيّت خالص نداشت ،پذيرفته نشد .در قرآن کريم تقهوي اهميّهت فراوانهی دارد و قربهانی فقهط از تقهوي
پرهيزگاران پذيرفته میشود.
ج) در اوستا اهداي پيشكشی براي جبران گناه هم انجام میشود (دشتان مهرزي بها زنهی دشهتان).
درقرآن هم براي کفّاره قربانی میدهند (کسی که در احرام به علّتی ناچار شود سر بتراشد).
د) قربانی در قرآن ضمن انجام مناسک حج به صورت يكهی از اعمهال واجهب آن انجهام مهیشهود و
ديگران هم مستحب است که در آن روز اين کار را انجام دهند ،ولی در اوسهتا بهه عنهوان يهک منسهک
مستقل مطر شده است.
هه) در قرآن روزهاي دهم ،يازدهم و دوازهم ذيالحجّه روز انجهام قربهانی اسهت کهه روز اوّل ثهواب
بيشتري دارد ،امّا در اوستا اهداي پيشكشی مختصّ پنج وقت از سال است که گاهانبار ناميده میشود.
و) پيشكشی در اوستا از تنوّع بيشتري برخوردار است که يا به صورت داد و دهش استا م هل :نهان،
ميوه وگوشت و يا از حيواناتی نظير گاو ،گوسهفند ،مهرغمن ،سهتوران کوچهک ،توسهن و اشهتر اسهتفاده
میکنند ،ولی در قرآن فقط از شتر ،گاو و گوسفند نام برده شده است.
ز) در اوستا مكانهاي اهداي پيشكشی مكانهاي مقدّسی است که در آنجا عبهادات مهذهبی انجهام
میگرفت ،اما در قرآن حاجيان در مِنَی قربانی مهیکننهد .افهراد ديگهر ههم در ههر جهايی کهه هسهتند،
مستحب است ،قربانی کنند.
) اوستا نگاهی دوگانه به قربانی دارد (پسنديده و ناپسند) ،گويا از طرفی سهنّت ناپسهند حيهوان آزادي
مهرپرستی را باطل مینمايد و سنّت پسنديده تقديم به اهورامزدا را جايگزين مینمايد و از طر ديگهر،
دايرة پيشكشی و قربان ی را از اهورامزدا خارج نموده است و آن را به ديگر رادان تسرّي میدهد .بنابراين،
در اهدا آن از خدامحوري صر خارج میشود ،ولی قرآن قربانی خدامحور صهر را ارائهه مهیدههد و
نيّت و هد غيرالهی در قربانی موجب عدم پذيرش و مقبوليّت آن است.
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