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 ساريو حديث دانشگاه آزاد اسالمی،  قرآنکارشناس ارشد علوم 

 (6060ن60ن60ا تاريخ تصويب: 6060ن60ن00)تاريخ دريافت: 

 دهیچک

ی است. قربان، انياد همة مشترکعبادات  نيتر کهنانسان، عبادت خداوند است و از  نشيآفر فلسفة
ی و جهز   نه يدی از واجبهات  كه ی از زمان حضرت آدم شروع شده است و به صورت يقرباندر قرآن کريم 

ی در قرآن بيان شده است. در شرعذبح  طيشرامورد نظر و  وانيحود. چگونگی ر شمار می حج به مناسک
بهه   شهتر يبی از قبل و در زمان زردشت وجود داشهت و بعهد از آن ممنهوع شهد و     قربانايران باستان نيز 

بهه خواسهتة    دنيرسه ي برا کهي نام برده شده اديزی مطر  شده است. در اوستا از افراد شكشيپصورت 
در  کهه اسهت   سهته يبای انسهان بر ههر   کهمعتقدند  انيشتدزر. کردند شكشيپی را فراواني اه یقربانخود 

. ايهن مقالهه بها روش    نهد ينماي ريدسهتگ  گهران يدطول سال در شش گاه پنج روزه )چهره گاهان بار( از 
اب شناسی قربانی، قربانی در اوستا، قربانی در قرآن و اشهتراکات و افتراقهات ايهن دو کته     تطبيقی به واژه
 پرداخته است.

 حج، چهره گاهان بار. مناسکی، شكشيپی، قربانقرآن، اوستا،  ی:دیکلواژگان 
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 مقدّمه

احترام خود را نسهبت بهه خهدا ابهراز      ها انسانبا آن  کهبوده  مهمی نييآ انياددر اغلب  کردنی قربان

 بنهابراين، . تاسه يدنی تمهام  واقعه تنهها خهدا، سهرور همهه و سرچشهمة       کهه داشهتند   دهيعقو  کردند یم

مزبور  قتيحقي نشان دادن برا ها انسانخودشان صاحب اموال خود هستند.  که کنندادّعا  توانستند ینم

: 6089)ر.کا اشهرفی،   کردنهد  یمه  ميتقهد نمودند و بهه خهدا    قسمت از اموال خود را انتخاب می نيبهتر

609.) 

الهی هستند، در اين مقاله سهعی شهده   هاي  با توجّه به اينكه اسالم و زردشت دو دين بزر  با آموزه

به اين موضوع بپهردازد. بها توجّهه بهه اينكهه ک ت هب       « قرآنو  اوستاچگونگی قربانی در »تا با سؤال اصلی 

شوند، بررسی اين بحهث محهدود بهه     مقدّس هر دين معتبرترين منبع براي پيروان آن دين محسوب می

 ک ت ب مقدّس اين دو دين شده است.

باشهد، بهدين    األديان ه مهی  مقارنةشناسی تطبيقی يا  اين مقاله از نوع تطبيقی ه دين  روش تحقيق در

بندي و تجزيهه و تحليهل بهه صهورت مسهتقل       به دسته اوستاو  قرآنصورت که ضمن استخراج آيات از 

 اند. پرداخته شده، آنگاه دو ديدگاه استخراج و با هم مقايسه شده

 شناسی قربان و پیشکش ـ واژه6

اسهت، بهه   « قربانی»در دين زردشتی معادل « پيشكش»در اسالم و واژة « قربان»ايی که واژة از آنج

 پرداخته شده است.« پيشكشی»شناسی فارسی  و واژه« قربانی»ربی شناسی ع واژه

 ( قربان1ـ1

 رود یمه  کهار اسهم بهه    زينشدن م ل عدوان و خسران( و  کينزدي معنادر اصل مصدر )به « قربان»

)ر.کا قرشهی،   ديجوة آن به خدا تقرّب ليوس بهبنده  کهي است ريخ کارو سلطان( و آن هر )م ل برهان 

عبارت است از ههر عمهل   « یقربان. »گريدعموم صدقات  اباشد ي وانيح حهيذب(، خواه 067: 6076، 9ج 

 وانيه حبهر   شهتر يبي باشد، البتّه در عر  عام اطهالق خهود   خداوندی به رحمت كينزدبه قصد  کهی كين

شدن بهه خهدا، بهاال     کينزدی تقرّب جستن، معنبه « قربان(. »60: 6078، عيشف)ر.کا  ديآ یمذبوحه م

 باشهد  یمه ي قربانگهاه  رو ادرخهت بهزر  يه    ريه ز اي کوهي م ل ا شده سيتقدو  نيّمع مكان کبردن در ي

 (.600: 6089)اشرفی، 
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 شکشیپ( 1ـ1

، در شهكش يپی، ميتقهد ی قربهان فارسهی،  است. در « پيشكشی و قربانی»به معناي « راتی» اوستا،در 

 دنيبخشه آن را . رديه بگی تها او  کسه ي بهه  زيه چ کهردن  ميتقدی را تا او بستايد، کسي زيچ کردن شيپ

بهه مهتهران )ر.کا    کهترانية هدي، مهتري را به زيچي کهتر کردن ميتقدی، بزرگي را به زيچی، کوچك

و دادن اسهت. در   دنيبخشی معنبه « را» ی( از مصدرراتي )راد( معنا شده است. 9000: 6070دهخدا، 

بشناسهاند و در بارگهاه    شيسهتا ي و رادخهود را بها    کهاست  دواريام غمبريپ 6 بند 90 سنااشتودگات، ي

ي سهو وههومن بهه    کهي مزدا اهورا! آنگاه اشناختم  پاکو تو را : »ابدي ازيامتی رادمنشي با زديا شيآزما

ي و رادی؟ )در پاسهخ گفهتم( بها آن    شناسخود را باز کهی هخوا یميی زهايچمن آمد در پرسشش با چه 

 سنايمزددر  کيني زهايچ همةي مانند راد«. کنم شهياندی به راستبتوانم  کهی هنگامنماز نزد آذر تو تا 

دههش   اي يرادپاسبان  فرشتة که ميخور یبرمبه راتا  اوستابار در  نيچندگر است.  فرشته جلوه تيأهبه 

 (.61: ، بش. 0909د، پورداوور.کا است )

راتا اسهت و   يیاوستا واژة بازماندةی فارسدر « يراد»و « راد»ي و پهلودر « هيرات»و « رات»ي ها واژه

(. بنهابراين، بايهد   686: 6088خهواه،   و دهش و بخشش است )ر.کا دوست ازينو  هيفدی معناصل آن به 

انی را بايد جزئهی از آن محسهوب کهرد،    گفت که واژة پيشكشی داراي معنايی بيش از قربانی است و قرب

 باشند. يعنی داراي رابطة عموم و خصوص مطلق می

 اوستای در قربانـ 1

ی، بهه دههش و   زنهدگ ی از اوقات زماندر  تواند یمباشد  کهی اجتماع تيّموقعهر انسان در هر مقام و 

 دهيه نامبهار   ههان چههره گا  کهه ی روز در سهال(  سبخشش بپردازد. در طول سال در شش گاه پنج روزه )

، از کهرده ي ريدسهتگ را  ازمنهدان يندهند و « بار» گرانيدبه  کهاست  ستهيبا انيزردشت همة، بر شود می

 (.660: 6087، انيديخورشسازند )ر.کا  مند بهره شيخوي معنوي و مادّبخشش 

 شود: يكی پسنديده بودن پيشكشی يا ذبيحه ی دو نگاه نسبت به پيشكشی ديده میزردشت شيکدر 

 .و ديگري ناپسند بودن آن

 ( پسندیده بودن پیشکشی1ـ1

 کهردار يهد  بادهشمند  رايزي نظم و حساب استا روي از کاری زردشتي در فرهنگ كوکاريندهش و 

الزم و  نشيآفهر عمهل در سهاختار    نيه ا کهه ي ارزش آن انجام دهد و باور داشهته باشهد   براخود را  کين

، كنهام يني )مهادّ  گهاه يجابهه مقهام و    دنيرسه يی و خودنماي برايی است نه اهورا شيبخشا کننده ليتكم
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 ريه زمطر  شهده، بهه شهر      اوستاي مختل  ها قسمتدر  کهيی ها شكشيپ(. انواع و اقسام 697: 6089

 است:

ي تن و سامان نگاهداري آن شكاريخو کهی است آدمي پنجگانة روهاينی از كي الف( جان )= اهو(:

خهواه،   )ر.کا دوسهت  رود یمه  انيه مو با مر  از  رديپذ یمی هستتن با  روين نياآن است.  ستيزی بخش

6088 :609.) 

در بارگهاه اههورامزدا    کهه ي ازينو  هيفدی تنها زردشت نيددر : کردار، گفتار و شهیاند نیبهترب( 

: مهن کهه زردشهت    ديه فرما یمه است و بس. اشو زردشت  کين کردارو گفتار و  شهياند، شود می رفتهيپذ

کهنم و   تايش تو همة هستی و جان خود را با انديشه و عشق راستين به تو پيشهكش مهی  هستم، براي س

پهورداوود،  )ر.کا  ام کهرده در راه پارسايی همة کردار و گفتار و نيروي خود را در فرمانبرداري از تو آماده 

 (.69: بند  00يسنا ش.، ب، 0901

ی از مهرغمن، ههزار سهر سهتور     جفته  مانند صد اسب و هزار گاو و ده ههزار گوسهفند،   :واناتیحج( 

 همهة ، ههزار سهر از   کوهاني، ههزار اشهتر بلنهد   بادپا زتکيتهزار توسن  دنيبخشو اندرونة آنها،  کوچک

ي مختل  چهون اسهپا،   ها صورتاسب با  واژة. شود میبا اسب شروع  اوستای در شكشيپ. کوچکستوران 

شهود، چهون گشتاسهب، لهراسهب و      یم دهيدتان باس انيرانياي از اريبسدر نام  رهيغاسب، اَسّپَ، اس  و 

 (.600: 6080ي، درياوش)ر.کا « رهيغ

 شكلرا از آهن به  دونيفرگرز  که چناننماد است،  انگريباست و  اوستامهم در  واناتيحی از كگاو ي

در بهزم و   زينگرز را به دست داشت و از آن پس  نيا اکضحّي هنگام جنگ با وساخته بودند.  شيمگاو

سر گهاو   کهی چوبدست ايی و يعصا، اشو زردشت با رهايتصوی از بعض. در گذاشت ینمن را از دست رزم آ

هم  هيگاودارا  دونيفری باشد. خانوادگعالمت  او ي دونيفرهمان عالمت گرز  ديبا که شود می دهيددارد، 

 (.900: 6080ي، درياوش)ر.کا  اند گفته

ه 0ه اشوداد. 0. ازينه 6: رديگ یمانجام  وهيشبه سه  انيزردشتي در سنّت و فرهنگ كوکارين د( نیاز:

(. زردشتيان به هنگام نيايش اهورامزدا، امشاسپندان و ايهزدان،  696: 6089، كنامينی )ر.کا گهنبارخوان

 (.600: 6080کنند )ر.کا منجزي،  هايی را به عنوان نياز )نذر( پيشكش می ها و خوراکی آشاميدنی

به صورت زا ثرَ و نزد زردشتيان امروزي به آبزَور يها آب زوههر معهرو  اسهت      ااوستزَور در  هـ( زَور:

بعداً به فشهردة انگهور    کهي رز )ا شاخههوم و  فشردةآب،  الةيپ ک)ر.کا همان(. چند قرص نان درون، ي

( 991: 6080ي، درياوشه انهد )ر.کا   خوانهده  یمبر آن دعا  انيشوايپ کهبوده  گريدي زهايچمبدّل شد( و 

! آبهااي امشاسپندان! اي دين مزداپرستی! اي ايزدان پاک! اي ايزد بانوان نيک! اي »آمده است:  يسنادر 



 00 عبّاس اشرفی و کبری سلطانی لرگانی قربانی در قرآن و اوستا/
 سراج مُنير

 1331، تابستان 11، شمارة 3سال 

 

اي گياهان! رودها! کسی که در ميان مزداپرستان خود را مزداپرسهت و پيهرو بهتهرين اشهه شهمارد، امّها       

 (.0: بند 8اته ش.، ج،0901پورداوود، « )جهان اشا را به جادويی ويران کند، به ما نشان دهيد

و گوشهت، و آن   وهيه مچهون نهان و    عيما ريغی ميتقدعبارت است از نذر و  زديم اوستادر : زدیمو( 

آمهده اسهت:    اوستا( در 991( بر سر خوان نهند )همان: زشنهی )ينيددر جشن  کهی است خوردني زيچ

و امهرداد و شهير    ، خواسهتار سهتايش خهود او   زديه ماينک به ما و نگاه، برسهم نههاده بها زور و خهورش     »

ام خشنودي اهورامزدا و امشاسپندان را با خشنودي سروش پارساي پاداش به خشِ پيهروز   دهنده خوشی

 (.6: بند 0، هات ش.، ج0901پورداوود، « )گيتی افزاي را

شهود. ايهن    يا آتش زومر براي دهش و نذرهايی از نوع پيه و دنبه گوسفند اطالق مهی  ز( آتش زَور:

 (.609: 6089دهند )ر.کا منجزي،  اي به آتش مقدّس می وردهاي ويژهنذرها را در م

خهدا   ميتقهد  شهكش يپي مختله   ها مناسبتبه  کهی بودند بزرگافراد  اوستاي مختل  ها قسمتدر 

يشهت:   خوب رمه )آبهان  ديجمش(، 06يشت: بند  ي )آبانشداديپی نمودندا مانند: هوشنگ قربان اي کردند

(، 07يشت: بند  )آبان مانينر(، گرشاسپ 00يشت: بند  از خاندان توانا )آبان نيآتبپسر  دونيفر(، 09بند 

 .( و افراد بسيار ديگر96يشت: بند  )آبان خسرويک(، 99يشت: بند  توانا )آبان کاووس

اسهب  زيتنپات  دوراپاميش اريشهربزر  و  زدياباشدا مانند: نزد  یممهم  اريبسی شكشيپاهداي  مكان

در گذشهته در غهرب    کهبابل است  نيسرزمي )اشاره به بَور نيسرزم(، 600: 6088خواه،  )ر.کا دوست

ي، درياوشه شهده اسهت( )ر.کا    روشيبهاب ی هخامنشه ي هها  بهيکتبود و در  رانياي ها هيهمساو از  رانيا

و  وانيه دي جا اوستادر  کهاست  النيگو  لميد نيسرزموَرِنَ )همان  گوشةچهار  نيسرزم(، 969: 6080

خوانهده شهده اسهت(     دونيه فرو زادگهاه   نيزمه ي رو مملكهت  نيچهارمان دانسته شده است. پرست دروغ

)همهان:   هَكَهر [ کوهي]پها (، در 606: ، بش. 0901پهورداوود،  ر.کا [ البهرز ) کوهي]پا(، در 916)همان: 

 شهاهنامه ي خنجسهت  ايه در) چسهت يچ اچهة يدر کرانة(، در 006)همان:  نگهيشيپ اچةيدر کرانة(، 969

ی قربهان  اچهه يدر نيا کناردر  خسرويکو  نديگو هيارومة اچيدرالحال  که باشدی م اوستا ستچ همان چی

در  خَشَتْرَوْسُهوکَ بر فراز گنگ بلنهد و اشهون )گهذرگاه     خشتروسک(، در گذرگاه 060: همان، ال نمود )

ي رودم ی نها تيتنگهوهَئ يوی )تيتنگوهيوآب  کرانة(، بر 010: 6080ي، درياوشدژ است )ر.کا  ي گنگباال

 ( و در بسياري از جاهاي ديگر.971است )همان: 

 ريه زاجماالً به قهرار   کهيی داشتند تقاضا، خواسته و کردند یم ميتقدی شكشيپ کهي افراداز  کي هر

 دنيبخشه هه  0.شيخويی داراور شدن از  ه بهره0ی.فروتني و نويمي اريشهری، جاودانگيی، رساه 6است: 

 .مني بر دشروزيپه 9ی.نكاستن خوراک
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 نيه دة اريه پتی و زندگانزن  و برهم ديسرا ینمگاهان  کهی نااشون ای يروسپزن  اي مانند راهزن يافراد

 زگانيدوشه نابرنها و   کودکهان دشهتان نشهوند و    کهه ی روسهپ يی زردشت و مردان سهترون و زنهان   اهورا

 (.699: 6088تخواه، سبرسد )ر.کا دو آنهای به قرباني از ا بهره دينبا دهيناگز يشو

ی به افراد ممنوعه عبارتنهد از: اله ( برگهرفتن چهاره و درمهان از طهر        قربانعواقب بهره رسانده از 

را. ج( درآمهدن   هها  یرانه ياي هها  نيسرزم البيس. ب( فراگرفتن دهيآفر مند و بهرام اهوره فرّه ومنديتشتررا

صهدها، هزارهها   ، هها  پنجهاه ی، رانه ياي هها  نيسهرزم  شكسهتن ی د( در ههم  رانه يا نيسرزمسپاه دشمن به 

 (.16و  10: بند61 کردة، 8، تيريشتش. ج0901پورداوود، )

باشهد. چنانچهه    پيشكشی براي ستايش و خشنودي اهورا مزدا، امشاسپندان، ارديسور آناهيتا و ... می

، خواستار ستايش خرداد و امرداد و زد یمو نگاه، برسم نهاده و با زور و خوش  ها بهاينک »آمده:  يسنادر 

بخهش پيهروز    ام: اهورامزدا و امشاسهپندان را بهه خشهنودي سهروش پارسهايی پهاداش       دهنده خوشیشير 

اَم: خشنودي فَرَوَشیِ زردشت سپتمانِ اسشون را. خواستار  خواستار ستايش هوم و پراهوم افزاي را. گيتی

ي هها  آب مزدا. خواستار ستايش هومما خشنودي ستايش هيزم و بخورم، خشنودي ترا اي آذر پسر اهوره

 (.0تا  6: بندهاي 0، هات ش.، ج0901پورداوود، ي نيک مزدا آفريده را )ها آبنيک و 

کهه هميشهه خواسهتار زور نيازکننهده و بهه آيهين        ـ اردويسهور آناهيتها   »آمهده اسهت:    يشهتها يا در 

 (.66يشت:  ، آبانش.، ج0901)پورداوود، « کند ه او را کاميابی بخشدآورنده را کامروا  پيشكش

 ( ناپسند بودن ذبیحه1ـ9

بودندهه   سهنان يويد انيشوايپي از امرا و ا دسته کهها  جياوسو  کرپانو  انيکاشو زردشت از  گاتهادر 

آنهان را بپروراننهد و بهه زراعهت      كهي آنجاو به  دارند یمروا  داديبظلم و  واناتيحبه  که کند یميی بدگو

به  گاتهای در حتّ(. 0: بند99 سنايش.، ب، 0901ورداوود، پآورند )ر.کا  یدرموادار سازند، آنان را به ناله 

: 00سهنا ير.کا همهان،  ) فرسهتد  یمه  نينفهر ، کننهد  یمه ی قربهان  شهادمان  اديفررا با  واناتيح کهی کسان

 (.60ه69

بپهرورم کهه    هها  هگلّه مرا اين کاميابی ارزانهی دار کهه آفريهدگان مهزدا را     »آمده است:  شتي در گوش

انگی بخشم... که گرسنگی و تشنگی را از آفريدگان مزدا دور بدارم که باد سهرد و  آفريدگان مزدا را جاود

: 0 کهردة يشهت،   ، گهوش ش.، ج0901پهورداوود،  « )باد گرم را هزار سهال از آفريهدگان مهزدا دور بهدارم    

 (.66و60بند
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 ياديه ز تيّه اهمي انجام گرفت. گهاو  اقتصادی گاو در جهت اصالحات قربانمخالفت زردشت با مسألة 

 زيه ن هها  انسهان ی مهربهان ، رحم و واناتيحی قربانی در مخالفت با اصلي داشت. عالوه بر هد  کشاورزدر 

 (.66: ، ال ش. 0909)ر.کا پورداوود،  کنندمبارزه  خوفناکو  جيراي ها یقربانتا با  شده یمموجب 

رشهيد بها دو   ی او، هنگامی کهه ديهدن زمهين و خو   به راست»گويد:  را که می گاهانبرخی اين عبارت 

گرداند. اوست کهه دانها را بهه     می خواند، همان کسی است که سخن ايزدي را بر چشم را بدترين گناه می

افهزار بهه روي اشهونان     کنهدا اوسهت کهه رزم    آوردا اوست که کشتزارها را ويران می جرگة دُروندان درمی

داننهد کهه زردشهت در ايهن      ور می( را اشاره به اين با6: بند 00، هات ش.، ج0901پورداوود، « )کشد می

کردنهد و   بند با مهرپرستی ستيهيده است که پيروان آن گاو را در جايی دور از تابش خورشيد قربانی می

ههاي خهونين، هنجارههاي زنهدگی آرام روسهتايی را زيهر پها         با برگزاري آيين نيايش قوم و اجراي قربانی

 (.09: 6088خواه،  گذاشتند )ر.کا دوست

 قرآندر  یقربانـ 9

و ديگران نيز که در حج  دينما یماسالم قربانی را ضمن مناسک حجّ و يكی از اعمال واجب آن اعالم 

نزديهک  ». قربانی نه به جهت خونش، بلكه به جههت  دهند یم، به صورت مستحب آن را انجام باشند ینم

بهترين نهوع مهوادي باشهد کهه     . لذا بايد از گردد یماطعام و ايجاد رابطه با همنوع برگزار « شدن به خدا

که در هر عبادتی عالوه بر ثواب، اثرات خاصّ  (. همچنان690: 6089انسان دوستش دارد )ر.کا اشرفی، 

ديگري نيز به وديعت نهاده شده )مانند تواضع و فروتنی در نماز، پاک شدن قلب از حُبّ مال در زکات و 

م قوّت ايمان و اخالق و عهزم و همّهت در اعمهال بهه     ازدياد محبّت خداوندي از روزه و حج( در قربانی ه

 (.99: 6078وديعت نهاده شده است )شفيع، 

 قُرْبَانًـا  قَرَّبَا إِذْ بِالْحَقِّ آدَمَ ابْنَیْ نَبَأَ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ»در داستان دو پسر آدم )ع(آمده اسهت:   قرآندر 

 داستان و الْمُتَّقِینَ: مِنَ اللّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّمَا قَالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قَالَ آلخَرِا مِنَ یُتَقَبَّلْ وَلَمْ أَحَدِهِمَا مِن فَتُقُبِّلَ

 دادنهد،  انجهام ( پروردگار به) تقرّب براى کارى کدام هر که هنگامى بخوان آنها بر حقّ به را آدم فرزند دو

( ديگهر  بهرادر  بهه  بود، شده ردودم عمل او که برادرى) نشد. پذيرفته ديگرى از و شد پذيرفته يكى از امّا

 از تنهها  خهدا، ( زيهرا  دارم؟ گنهاهى  چه من: )گفت( ديگر برادر! )ک شت خواهم را تو سوگند خدا به: گفت

 (.07)المائدهن« پذيرد مى پرهيزگاران

توسّهط فرزنهدان آدم ابوالبشهر انجهام      کهه  باشد یمی قربان نيلاوّی و احتماالً قربانسخن از  نيلاوّ نيا

: 6089مستقل بوده است )ر.کا اشهرفی،   کامالًعبادت  کی يقرباندر اين زمان  رسد یم. به نظر رفتيپذ

691.) 
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 ريه غ اي سبحان و يخداة آن به ليوس انسان به کهي است زيچی و هر عملي هر معناة قربان به کلم»

ي قبهول  معنها ه به « تقبّل»ة کلمو جمع ندارد و  هيت ندر اصل مصدر است و  کلمه نياو  ديبجواو تقرّب 

« ی نسهبت بهه مقبهول باشهد    اهتمامو  اديزی تيعناهمراه با  کهی قبول بلكهی، قبولاست، امّا نه هر  کردن

 أَو ةٍکَیسِنَ مِن اللَّه یلَإِ بِهِ بُرَّتقَیَ مَا إِسمٌ: القُربَانُ»گويد:  زمخشري می (.981: 9، ج6079)طباطبائی، 

« شهود  اي نزديكهی بهه خهدا در ذبيحهه يها صهدقه اسهتفاده مهی        قربانی اسمی است که از آن بهر  :صَدَقَةٍ

 (.109 :6ج  ق.،6907)زمخشري، 

. دارند ميتقد خدابه درگاه  یقربان»که:  داد دستور راآنها  که آدم نديگوگونه   داستان قربانی را بدين

کهه   ليه قاب ورد ک انتخاب را گوسفند نيبهتر بامدادان بود، یگوسفندان يکه دارا ليهاب .کردند قبولآنها 

 بهر  را هها  یقربان و رفتند یکوه سر بر وکرد  جدا را خود زراعت نيبدتر از یقسمت بود، يا مزرعه صاحب

 نيا در. نشد کينزد ليقاب یبه قربان و ديبسوزان را ليهاب یقربان و آمد یآتش وقت نيا در. نهادندکوه  سر

 و قبول تو یکه قربان ینمان زنده ايدن در: گفت درشبرا به ليقاب بود، رفتهه به مكّ ارتيز يبرا آدم موقع،

 بهه  ليه هاب .یبه من بده را زشتت خواهر و يريبگ مرا يبايز خواهر یخواه یم تو! شد مردود من یقربان

 را او و ديه کوب او سهر  بهر  یسهنگ  وقهت  نيه ا در .کند یم قبول را نيّمتق طاعات و یقربان خداوند: گفت او

 .است شده نقل مفسّران از نيهمچن و )ع( قربا امام از مطلب نيا شت.ک 

 و نيتهر  پسهت  و نبهود پاکهدل   يکهه و  بهود  نيه ا ليه قاب یقربهان  ردِّ و ليهاب یقربان شدن قبول علّت

 را خهود  اموال نيتر  يشر و نيبهتر ليآنكه هاب حالکرد.  ميتقد یبه عنوان قربان را خود مال نيبهاتر یب

 بهود  نيه ا شد، سوخته آتش به یقربان نكهيا علّت: اند گفته یبرخ .بود یراض خداكم به حُ و داشت ميتقد

 را یقربهان  و شهد  نهازل  آسهمان  از یآتشه  رو، نيه ا از .کنهد  استفاده یقربان ازکه  نبود يريفق آنجا درکه 

 (.080 :1، ج6010بسوخت )طبرسی،

سهنبل بهوده ه     اي از کنند که قربانی هابيهل دسهته   عمرو نقل می عبّاس و ابن ابن: »سدينو یمقرطبی 

و  قربانی هابيهل گوسهفندي بهود ه      چون او کشاورز بود ه و از قسمت غير مرغوب زرع انتخاب کرده بود 

(. سيوطی نيهز آورده  601 :6019)قرطبی، « چون او چوپان بود ه و بهترين گوسفند را انتخاب کرده بود 

نی کرده بودند، يكيشان کشاورز بهود  عمرو روايت کرده که دو پسر آدم که قربا جرير از ابن ابن» است که:

و چوپان بهترين و پروارتهرين   و ديگري چوپان بود. کشاورز از قسمت غير مرغوب زرع انتخاب کرده بود

 (.070: 0ق.، ج6909)سيوطی، « گوسفند را انتخاب کرده بود

ش را گهزارش  قربانی شدن فرزند ابراهيم )اسماعيل( توسّهط فرزنهد   قرآنبعد از روايت اوّلين قربانی، 

 أَذْبَحُکَ أَنِّی الْمَنَامِ فِی أَرَى إِنِّی بُنَیَّ یَا قَالَ السَّعْیَ مَعَهُ بَلَغَ حَلِیمٍ * فَلَمَّا بِغُلَامٍ فَبَشَّرْنَاهُ»کند:  می
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 وَتَلَّـهُ  أَسْلَمَا ینَ * فَلَمَّاالصَّابِرِ مِنَ اللَّهُ شَاء إِن سَتَجِدُنِی تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ أَبَتِ یَا قَالَ تَرَى مَاذَا فَانظُرْ

 لَهُـوَ  هَذَا الْمُحْسِنِینَ * إِنَّ نَجْزِی کَذَلِکَ إِنَّا الرُّؤْیَا صَدَّقْتَ إِبْرَاهِیمُ * قَدْ یَا أَنْ لِلْجَبِینِ * وَنَادَیْنَاهُ

 بهه  را[  ابهراهيم ]=  او مها  پهس  لْـخخِرِینَ: ا فِـی  عَلَیْهِ عَظِیمٍ * وَتَرَکْنَا بِذِبْحٍ الْمُبِینُ * وَفَدَیْنَاهُ الْبَلَاء

! پسهرم : گفهت  رسهيد،  کوشهش  و سعى مقام به او با که هنگامى *داديم.  بشارت صبور و بردبار نوجوانى

 به کن، اجرا دارى، دستور چه هر! پدرم گفت: چيست؟! تو نظر کنم، مى ذبح را تو که ديدم خواب در من

 بهر  را او جبهين  ابهراهيم  و شهدند  تسهليم  دو هر که * هنگامى يافت. خواهى صابران از مرا خدا خواست

 عمهل  خهود  مأموريّهت  به و) بخشيدى تحقّق را رؤيا آن ابراهيم! * اى: که داديم ندا را او *  ...نهاد خاک

 ذبهح  مها  * .اسهت  آشهكار  امتحهان  همهان  مسهلّماً  ايهن  دهيم. * مى جزا را نيكوکاران اينگونه ما .(کردى

الصّهافاتن  )« نههاديم  بهاقى  پسهين  ههاى  امّهت  ميهان  در را او نيهک  نهام  کهرديم * و  او فهداى  را عظيمى

 .(608ه606

کهه   اسهت  «حهيفصه  يفها » ،هيه آ اوّل در «فا» حر » گويد: می تفسير اين آيات عالّمه طباطبائی در

 مَعَههُ  بَلَه َ  وَ نَشَهأَ  وَ لَههُ  ولدَ فَلَمَّا» که: است نيکالم ا ريتقد و شده است حذ  نجايا در يزيچ فهماند یم

کوشهش   و یسهع  حهدّ  بهه  وکهرد   نمهو  و نشو پسر آن و داد او به يپسر یتعال يکه خدا نيهم یَ ه عالسَّ

 عادتهاً  یکهه آدمه   اسهت  عمهر  از حهدّ  آن به دنيرس ،کوشش و یسع حدّ به دنيرس از منظور و ،«ديرس

کهه:   اسهت  نيه ا هيه آ يمعنا و است بلوغ سنّ همان نيا وکوشش کند  خود یزندگ حوائج يبرا تواند یم

ـ  الْمَنَـامِ  یفِ یأَرَ یإِنِّ یَّبُنَ ایَ قَالَ»...  پسهرم گفت  او به ميابراه ،ديرس بلوغ حدّ به فرزند آن یوقت  یأَنِّ

 دارد داللهت  «یرَأَ ینِّإِ» به ريتعب و ديد خواب در ميکه ابراه است يیايرؤ تيحكا جمله نيا «.أَذْبَحُکَ

ـ  قَالَ وَ» هيآ در ريتعب نيکه ا همچنان ،دهيد خواب درر كرّم را صحنه نيا نكهيا بر  «... یأَرَ یالْمَلِکُ إِنِّ

 «ینه يب یمه » يمعنها  بهه  جها نيا در «يتهر » ةکلمه  ا«یتَرَ ذَا مَا فَانْظُرْ». رساند یم را استمرار نيهم زين

 ةباردر تو: ديبفرما خواسته یم یاده یم نظر چه یعني استا اعتقاد يمعنا به «يرأ» مادّة ازبلكه  ،ستين

 نكهه يا بر است ليدل خود جمله نيا و ساز، روشن مرا  يتكل و ريبگ ميتصم وفكر کن  خودت سرنوشت

 صر  وگرنهکند  یقربان را تا فرزندشکرده  امر را او یتعال يکه خدا دهيفهم خود يايرؤ در( ع) ميابراه

 پس. باشد زيجا شيبرا فرزندشتن که ک  ستين آن بر ليدل ،کند یم یقربان را فرزندش دهيد خوابكه نيا

 نيهمه  بهه  و اسهت  شده مم ّل برابرش در امر ةجينت صورت به شده او به خواب درکه  يامر قتيحق در

 أَبَتِ ایَ قَالَ» دهد: یم یجواب چه او نديبب تا ،کرد امتحان را فرزندش ،دهيفهم را یمطلب نيکه چن جهت

 و دهد، یم پدر به فرزندکه  است یپاسخ هيآ نيا ،«نَیالصَّابِرِ مِنَ اللَّهُ شاءَ إِنْ یسَتَجِدُنِ تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ

 دنيه بر سر به نسبت است، لياسماع تيرضا اظهار «يا شده مأمور بدان آنچه بده انجام! پدرجان»جملة 

 را هآنچه بكهن  »: گفت اگر زين و آورد امر صورت به را تيرضا اظهار نيا هستکه  يزيچ خودش، ذبح و
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 بهه  مهأمور  پدرش: بفهماندکه  است نيا به اشاره يبرا ،«کن ذبح مرا» :نگفت و ،«يا شده مأمور بدانکه 

 مِـنَ  اللَّـهُ  شـاءَ  إِنْ یسَـتَجِدُنِ »نداشهت.   يا چهاره  تيّه مورأم آن انجهام  و اطاعت جز به و بود امر نيا

 پهدر  بهه  خواههد  یمه  پهدر و  به نسبت است يیدلجو نحوة کي لياسماع يةناح از جمله نيا ا«نَیالصَّابِرِ

 باعهث که  نگفت يزيچ پاسخ در وکنم  نمی ترس اظهار وجه چيه به ی،کن  یقربانمرا  نكهيا از من: ديبگو

کهه   گفهت  یبلكه سخن ،ديدرآ جانيه به فرزندش آغشتة خون به جسد آن دنيد از و شود پدر یناراحت

 ديه ق بها  بهود،  آن در صهفا  ايه دن کيکه  را خودم کال نيا و شود،کاسته  منظره آن دنيد از پس اندوهش

 نيچنه  او کهالم  يمعنها  ديه ق نيه ا آوردن با ، چونکند دايپ يشتريب يصفا تاکرد  ديّمق «اللَّهُ شَاءَ إِنْ»

 و سهت ين خهودم  از دهيپسهند  صهفت  نيا به اتّصافم ،کنم می صبر حادثه نيا در گفتم اگر من»شود:  می

 از و داشهته  یارزانه  مهن  بهه  خهدا که  است یمواهب از دارم چه هركه بل ،ستين خودم دست به امرم زمام

 او و شهد  خهواهم  يصهبر  نيچنه  يدارا مهن  بخواههد،  او اگهر . نهاده است من بر خداکه  است يیها تمنّ

 و نداد تيرضها  يمعنا به اسالم ا«نِيلِلْجَبِ تَلَّهُ وَ أَسْلَمَا فَلَمَّا». رديبگ من از را صبر نيا و نخواهد تواند یم

 یكي يمعنا به «نيجب»ة کلم و است یکس انداختن نيزم به يمعنا به «تَلَّ» ةکلم و است شدن ميتسل

 گرفهت،  قهرار  نيزمه  يرو لياسماع يکه کجا کند یم انيب «نِيبِجَلْلِ» در الم و است یشانيپ طر  دو از

 خهدا  امهر  ميتسهل  لياسهماع  و ميبهراه ا»که:  است نيا هيآ يمعنا و «سُجَّداً لِلْأَذْقَانِ خِرُّونَیَ» يةآ رينظ

 قَـدْ  مُیاهِإِبْرَ ایَ أَنْ اهُنَیْادَنَ وَ». «خوابانهد  پهلو به را فرزندش( ع) ميابراه و دادند، تيرضا آن به و شدند

 قَـدْ » جملهة  يمعنها  و شده، حذ  يِ«لَمَّا» از ميکه گفت یجواب بر است عط  هيآ نيا «ایالرُّؤْ صَدَّقْتَ

 ايه رؤ آن در مها که  يامر و ينمود صادق و راست يايرؤ معاملة ايرؤ آن باکه  است نيا «ایالرُّؤْ صَدَّقْتَ

 تهو  امتحان يبرا ،ميتو کرد به ماکه  يکه امر است نيکالم ا نيا از منظور و ينمود امت ال ،ميکرد تو به

 انجهام  را نآ يشهد  آمهاده کهه   نيهمه  يامر نيچن امت ال درکه  بوده تو یبندگ زانيم و مقدار نييتع و

 یکَـذلِکَ نَجْـزِ   إِنَّـا ». کند یم نيّمع را تو یبندگ زانيم امت ال از مقدار نيهم چون است، یکاف ی،ده

 اسهت  ليکردن اسهماع  یقربان داستان به اشاره «کذلک» ةکلم «نُیالْمُبِ الْبَالءُ لَهُوَ هَذَا إِنَّ نَیالْمُحْسِنِ

 و اسهت  داسهتان  همان زين «هذا» ةکلم به هيلإ مشارٌ و بود دشواريمحنت  و سخت یشيآزما آن درکه 

 جهزا   را كوکهاران ين منهوال  نيهمه  بهه  مها »که  است نيا ي آنمعنا و کند ليتعل را امر شدّت خواهد یم

 یوقته  تها  ميآور یم شيپ شانيبرا آسمان واقع در و دشوار و شاقّ ظاهر به يها امتحان نخست: ميده یم

 را نيه ا و ميبهده  شهان يا بهه  آخرت در هم و ايدن در هم را جزا نيبهتر درآمدند، امتحان از یستگيشا به

 تيّه واقع و بهود  امتحهان  صر  شيکه ابتال دنديد یروشن به ميابراه داستان درکه  مييگو یم ليدل بدان

 فهدا  را او فرزنهد  مها  یعنه ي «عَظِـیمٍ  بِذِبْحٍ وَفَدَیْنَاهُ». بود ناگوار و شاق اريبس هم ظاهر همان و نداشت

 يخدا يةناح از ليکه جبرئ یقوچ از بود عبارت آمده ه  اتيروا در آنچه بر بنا ه  که ميعظ یذبح به ميداد
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 یتعهال  يخدا و آمد خدا يةناح از چونبلكه  ،ستين قوچ ج ّة یبزرگ «مٍیظِعَ ذِبْحٍ» از مراد و آورد یتعال

 (.000 :67ج ،6079)طباطبائی، « داشت عظمت داد، قرار لياسماع عوض را آن

 خداونهد  قهول  را نظهر  نيه ا و است بوده لياسماع حضرت حيکه ذب است نيا اتيروا درآشكارتر  قول

 او ميه داد بشارت و الصَّالِحِینَ: مِّنَ نَبِیًّا بِِِّسْحَقَ وَبَشَّرْنَاهُ»: ديفرما یم ذبحذکر  از پسکه  کند یم دييتأ

 نبهوّت  يبرا بشارت نيکه ا شود گفته استن ممك (.606)الصّافاتن« ستگانيشا از يامبريپ اسحاقا به را

 در خداونهد  رايه ز استا ظاهر خال  سخن نيا مييگو یم جواب در باشد! دوم تولّدکه  تولّد يبرا نه است

 و اسحاق به را او ميداد بشارت و یَعْقُوبَ: إِسْحَقَ وَرَاءِ وَمِن بِِِّسْحَقَ فَبَشَّرْنَاهَا»: ديگو یم يگريد يجا

 او يكه برانيا و داده است اسحاق به بشارت خداوند نجايا در پس .(76 )هودن« عقوبي هب اسحاق از پس

 کرده امر اسحاق ذبح به طر  کي ازکه  است درست چگونه پس. شد خواهد زاده عقوبي نام به يفرزند

 !دهد؟ بشارت او فرزند به گريد طر  از و است

 آنکهه   سهت ين یخالف .هستم حيذب دوم رزندف من: فرمود»که  شده نقل غمبريپ از حيصح تيروا به

باشهد.   «عبداللَّهه »که  است حضرت آن پدر دوم حيذب و بود است، اوّل حيکه ذب لياسماع نسل از حضرت

 در يو اسهحاق؟!  ايه  بهوده  ليکردم کهه اسهماع   سؤال حيذب دربارة العال  بن عمرو ابو از: ديگو «یاصمع»

 بنها  را قربانگهاه  وکعبهه   خانهة  و بهود ه مكّ در لياسماع لّماًمس رفته؟!کجا  عقلت! یاصمع ي: اگفت پاسخ

 (.08: 06ج  ،6010طبرسی، « )کرد

 انتظهار  در عمهر  کيه کهه   يپدر يبرا ،قيال و برومند يفرزند آن هم خود، دست با فرزندکردن  ذبح

 آن زا و ؟دنَه برکَ يفرزنهد  نيچنه  از دل تهوان  یمه  چگونه ،ستين یآسان و سادهکار  بوده، يفرزند نيچن

 تها  را مقهدّمات  تمام و بشتابد فرمان نيا امت ال به آورد، ابرو به خَمآنكه  یب رضا و ميتسل تينها با باالتر،

 آن از ؟ ونكنهد  فروگهذار  يزيه چ یعمل و یروان يها یآمادگ نظر ازکه  يطور به دهد، انجام مرحله نيآخر

 لطه   بهه  خاطر نانياطم با و باز آغوش باکه  بود فرمان نيا برابر در نوجوان نيا مطلق ميتسل تر بيعج

 یهنگهام  اسهت  آمهده  اتيروا از یبعض در لذا .شتافت ذبح استقبال به او ارادة برابر در ميتسل و پروردگار

 )ع( ميابهراه  فرزند و «! ...ر بَکْأَ اَللَّهُ !ر بَکْأَ اَللَّهُ»: زد صدا( اعجاب يرو از) ليجبرئ گرفت، انجامکار  نيکه ا

 نيه ا .و «الْحَمْهدُ  لِلَّههِ  و ر بَه کْأ اللّهُ»: گفت زيفداکار ن قهرمان پدر و «! ...ر بَکْأَ اللَّهُ وَ اللَّهُ إِالَّ إِلَهَ الَ» :زد صدا

 .شود فته میگ قربان ديع روز درکه  است هايیريتكب هيشب

 )ع( ميابهراه  يآرزو و باشهد کهرده   یقربان خدا شگاهيپ در و نماند ناتمام ميابراه برنامة نكهيا يبرا امّا

مراسم  در ندگانيآ يبرا یتسنّ وکند  یقربان فرزند يجا به تا فرستاد بزر  یقوچ خداوند شود، برآورده
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 او يفهدا  را یمه يعظ ذبهح  مها »: ديه گو یم قرآن کريمکه  چنان بگذارد، خود از «یمن» نيسرزم و «حج»

 .«(عَظِیمٍ بِذِبْحٍ وَفَدَیْنَاهُ) ميکرد

 فرزنهد  يفدا نكهيا جهت از اي و يظاهر و یجسمان نظر از بوده، نظر چه از ذبح نيا عظمت نكهيا در

 خدا يسو از یقربان نيکه ا نظر نيا از اي و بود، خدا راه در و خدا يبرا نكهيا نظر از اي و شد، )ع( ميابراه

 جهات نيا تمامکه  ندارد یمانع چيه یول دارند، یفراوان نظرهاي مفسّران شد، فرستاده )ع( ميابراه يبرا

 آن ذبهح  نيا عظمت يها نشانه از یكي .باشد عظمت يدارا مختل  يها دگاهيد از و جمع، ميعظ ذبح در

 بهه  ونيه ليم کي از شيب سال هر در اآلن و ،افتهي يشتريب وسعت سال به سال زمان، گذشت باکه  است

 .دارد یم نگه زنده را اش خاطره و کنند یم ذبح ميعظ ذبح آن ادي

 شهخص  از ضرر دفع و بالگردان عنوان به يزيچ دادن قرار» یمعن به اصل در «فدا» مادّة از «انَيدَفَ»

 را يا ارهکفّه  زيه ن و نهد يگو یم «هيفد» دهند یم ريکردن اس آزاد يکه برا را یمال لذا است، «گريد زيچ اي

 به چگونه بزر  قوچ نيا نكهيا درشود.  می دهينام نام نيا به دهند یم روزه يجاه ب مارانيب از یکه بعض

 «ینَه مِ»ي هها  کهوه  دامنهة  از اند گفته زين یبعض آورد. ليجبرئکه  معتقدند ياريبس شد، داده )ع( ميابراه

 نيه ا در را )ع( ميابهراه  يروزيه پ خداونهد  تنهها  نه .بود او ارادة به و خدا فرمان به بود چه هر شد. ريسراز

 نام ما»: ديگو یم بعد يةآ درکه  چنان ساخت، دانيجاو را آن خاطرةبلكه  ستود، روز آن در بزر  امتحان

 .«(نَیالْخخِرِ یفِ هِیْا عَلَتَرَکْنَ وَ) ميساخت برقرار و یباق بعد يها تامّ در را ميابراه کين

 و دوسهت،  يکهو  دلدادة عاشقان وپاکبازان  تمام يبرا يا و ق دوه ،ندگانيآ همة يبرا شد يا ا سوه او»

 امبرانيه پ پهدر  او .مينمود جاودان جهان انيپا تا ندهيآ قرون و اعصار در حج سنّت صورت به را او برنامة

 (.667 :66ج ،6079)مكارم شيرازي،« بود اسالم امبريپ و اسالم امّت پدر او بزر ،

آمهده   ريز اتيآشود. چنانچه در  حج محسوب می مناسکی يكی از قرباناحتماالً براي همين بود که 

 آمِّـینَ  وَ  الْقَآلئِدَ وَ َ الْهَدْیَ وَ َ الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَ َ اللّهِ شَعَخئِرَ تُحِلُّواْ  َ آمَنُواْ الَّذِینَ یوهَاأَ یَا»اسهت:  

 أَن قَوْمٍ شَنَخنُ یَجْرِمَنَّکُمْ وَ َ فَاصْطَادُواْ حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضْوَانًا رَّبِّهِمْ مِّن فَضْالً یَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَیْتَ

 اإلِثْـمِ  عَلَـى  تَعَـاوَنُواْ  وَ َ وَالتَّقْـوَى  الْبـرِّ  عَلَـى  وَتَعَاوَنُواْ تَعْتَدُواْ أَن الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدووکُمْ

 و) الههى  حهدود  و شهعائر ! ايهد  آورده ايمهان  که کسانى اى الْعِقَابِ: شَدِیدُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَالْعُدْوَانِ

 نشهان  بى قربانيهاى نَه و را، حرام ماه نَه و ندانيد حالل را( آنها با مخالفت و شماريد محترم را حج مراسم

 او خشهنودى  و پروردگهار  فضهل  آوردن دسهت  بهه  بهراى  خهدا  خانة قصد به که را آنها نَه و را، نشاندار و

 گروههی  بها  خصهومت  و ندارد مانعى شما براى نصيدکرد آمديد، بيرون احرام از که هنگامى امّا آيند، مى

 تجهاوز  و تعهدّى  بهه  وادار را شما نبايد بازداشتند،( حديبيّه سال در) الحرام مسجد به آمدن از را شما که
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 همكهارى  تعهدّى  و گنهاه  راه در( هرگهز ) و کنيهد  تعاون هم با پرهيزگارى و نيكى راه در( همواره) و کند

 وَالْبُـدْنَ »(ا 0)المائهدهن « اسهت  شهديد  خهدا  مجهازات  کهه  بپرهيزيد خدا (فرمان مخالفت) از و ننماييد

 جُنُوبُهَـا  وَجَبَـتْ  فَِِّذَا صَوَافَّ عَلَیْهَا اللَّهِ اسْمَ فَاذْکُرُوا خَیْرٌ فِیهَا لَکُمْ اللَّهِ شَعَائِرِ مِّن لَکُم جَعَلْنَاهَا

 فربهه  و چهاق  شترهاى و تَشْکُرُونَ: لَعَلَّکُمْ لَکُمْ سَخَّرْنَاهَا کَذَلِکَ وَالْمُعْتَرَّ الْقَانِعَ وَأَطْعِمُوا مِنْهَا فَکُلُوا

 را خهدا  نهام  است. برکت و خير شما براى آنها در داديم. قرار الهى شعائر از شما براى( حج مراسم در) را

 آرام انپهلوهايشه  کهه  هنگهامى  و ببريهد  آنهها  بر اند، ايستاده ص  به که حالى در( کردن، قربانى هنگام)

 ايهن  کنيهد.  اطعهام  آن از نيز را فقيران و قانع مستمندان و بخوريد آنها گوشت از ،(دادند جان و) گرفت

 وَلَـا  لُحُومُهَـا  اللَّهَ یَنَالَ لَن»(ا 01)الحهجن « آوريد بجا را خدا شكر تا ساختيم، مسخّرتان را آنها ما گونه

 وَبَشِّـرِ  هَـدَاکُمْ  مَـا  عَلَـى  اللَّـهَ  لِتُکَبِّـرُوا  لَکُـمْ  سَخَّرَهَا کَذَلِکَ مِنکُمْ التَّقْوَى یَنَالُهُ وَلَکِن دِمَاؤُهَا

 پرهيزگهارى  و تقوا رسد، مى او به آنچه. رسد نمى خدا به هرگز آنها خونهاى نه و گوشتها نهالْمُحْسِنِینَ: 

 اسهت،  کهرده  دايتهه  را شهما  آنكهه  خهاطر  به را او ساخته تا شما مسخّر را آنها خداوند اينگونه. شماست

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

 وَأَنَّ األَرْضِ فِـی  وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا یَعْلَمُ اللّهَ أَنَّ لِتَعْلَمُواْ ذَلِکَ وَالْقَالَئِدَ وَالْهَدْیَ الْحَرَامَ وَالشَّهْرَ

 کار به بخشيدن سامان و استوارى براى اى وسيله را الحرام ه  ه بيت کعبه خداوند، عَلِیمٌ: شَیْءٍ بِکُلِّ اللّهَ

 احكهام  گونه  اين را. نشاندار هاى قربانی و نشان بى هاى قربانی و حرام ماه همچنين و داده است قرار مردم

 و دانهد  مهى  است، زمين و آسمانها در آنچه را خداوند بدانيد که است آن خاطر به( دقيق، و شده حساب)

 مِـنَ  اسْتَیْسَـرَ  فَمَا أُحْصِرْتُمْ فَِِّنْ لِلّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِموواْ»(ا 67)المائدهن« داناست چيزى هر به خدا

 رَّأْسِـهِ  مِّن أَذًى بِهِ أَوْ مَّرِیضاً مِنکُم کَانَ فَمَن هُمَحِلَّ الْهَدْیُ یَبْلُغَ حَتَّى رُؤُوسَکُمْ تَحْلِقُواْ وَ َ الْهَدْیِ

 مِـنَ  اسْتَیْسَـرَ  فَمَـا  الْحَـجِّ  إِلَى بِةالْعُمْرَةَِ تَمَتَّعَ فَمَن أَمِنتُمْ فَِِّذَا نُسُکٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صِیَامٍ مِّن فَفِدْيَةٌ

 لَّمْ لِمَن ذَلِکَ کَامِلَةٌَعَشَرَةٌ تِلْکَ رَجَعْتُمْ إِذَا وَسَبْعَةٍ الْحَجِّ فِی أَیَّامٍ ثَالثَةِ فَصِیَامُ یَجِدْ لَّمْ فَمَن الْهَدْیِ

 را عمهره  و حهجّ  والْعِقَـابِ:   شَـدِیدُ  اللّهَ أَنَّ وَاعْلَمُواْ اللّهَ وَاتَّقُواْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ حَاضِرِی أَهْلُهُ یَکُنْ

 کهه  نداد اجازه بيمارى يا دشمن از ترس مانند مانعى و) د،شدي محصور اگر و برسانيد اتمام به خدا براى

 و( شهويد  خهارج  احهرام  از و کنيد، ذبح) شود فراهم قربانى از آنچه( شويد، مكّه وارد بستن  احرام از پس

 بيمار شما از کسى اگر و ا(شود ذبح قربانگاه در و) برسد محلّ خود به قربانى تا نتراشيد، را خود سرهاى

 يها  روزه قبيهل  از اى کفّهاره  و فديهه  بايد( بتراشد، را خود سر بود ناچار و) داشت، سر در اراحتىن يا و بود

 حج عمره، ختم با کس هر بوديد، امان در( دشمن و بيمارى از) که هنگامى و بدهدا گوسفندى يا صدقه



11 
 سراج مُنير

 1331، تابستان 11، شمارة 3سال 

 
 هفهت  و حهجّ  ايّهام  در روز سه نيافت، که هر و (کند ذبح) است ميسّر او براى قربانى از آنچه کند، آغاز را

 کهه  اسهت  کسهى  بهراى  ايهن ( البتهه . )اسهت  کامل روز دَه اين بدارد. روزه گرديد، مى باز که هنگامى روز

 او، کهه  بدانيهد  و بپرهيزيهد  خهدا  از و[ نباشد آن اطرا ِ و مكّه اهل]=  نباشد مسجدالحرام نزد او خانوادة

 (.661)البقرهن« است کيفر سخت

اسهت و   کهردن ی قربهان ی، نَه مِدوم از واجبات »حجّ آمده است:  کتاببحث ضمن م لهيرالوسيتحردر 

ههم جهزو گهاو اسهت( و      شيمی شتر، گاو و گوسفند باشد )گهاو عنگانه ي ی از انعام سهكي کهواجب است 

ي جها ی بهه  قربهان  کآن، شتر است و بعد از آن گاو.و ي نيبهترو  ستين زيجا واناتيح گريد کردنی قربان

 کامهل (، ضيمر ريغسالم ) ديبای قربان(. 000: 0، ج 6018ی )ره(، نيخم)موسوي « تسيني مجزدو نفر 

 ی شده باشد.خاصّي سنّ داراسالخورده و  ريغالغر،  ريغناقص(،  ريغ)

 بريم: از بررسی محتوايی آيات مربوط به قربانی به نكات زير پی می

 ( شرط قبولی قربانی9ـ1

حج بر اهميّت تقوي  07مائده و  07. همچنين خداوند آيات آوردن نام خدا قبل از قربانی الزم است

 ديه فرما یمو همچنين ذکر  رديپذ یمپيشگان  که فقط از تقوي ديفرما یمو  کند یمدر قبول قربانی تأکيد 

 تقوي است. ارائة. گوشت و خون فقط معياري براي رسد یماست که به خداوند  ها انسانکه اين تقواي 

 نی کردند( افرادی که قربا9ـ1

کهه بهه درگهاه خداونهد قربهانی کردنهد        کند یماز دو پسر حضرت آدم )قابيل و هايبل( ياد  قرآندر 

لسّهالم، و قبهول شهدن از ابهراهيم و     ا ( و نيز داستان ذبح اسهماعيل توسّهط ابهراهيم، عليهمها    07)المائدهن

 (.606ه608جايگزينی قربانی يک حيوان آمده است )الصّافّاتن 

 ربانی( انواع ق9ـ9

. کنهد  یمه ي گردنبنددار ياد ها یقرباننشان و  ي بیها یقرباناز سورة مبارکة مائده از  67و  0در آيات 

 وانيحی به گردن قربانبه عنوان اعالم به  کهي استا مانند نعل و م ل آن زيچمنظور از گردنبنددار، هر 

ی راه خهدا اسهت و اگهر    قربهان گوسهفند   اگاو ي اشتر ي نيا کهه  کنند یماعالم  لهيوس نيااندازند و به  یم

ی شهود )ر.کا  قربهان به مِنَی بفرسهتد تها از طهر  صهاحب آن      ديبا، کرد دايپی او را کسگم شد و  اناًياح

 همكّه ی از شهر خود با خود به طر  آدم کهی است وانيح»(. در واقع، قربانی 981: 9، ج6079طباطبائی،

 اسهت گوسهفند   آنهها  نيآسهانتر ( و 019)همهان:  « گاو و شهتر  گوسفند و ليقب، از کندی قربانبرد، تا  یم

 (.90: 0، ج6079)ر.کا مكارم شيرازي، 
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 ( زمانی که قربانی کردن حرام است9ـ3

حرام اسهت، امّها هنگهامی کهه از احهرام       آنهاهنگامی که حجّاج در احرام هستند، قربانی کردن براي 

 (.0)المائدهن قربانی کنند توانند یمبيرون آيند، 

 داد توان یم( به چه افرادی گوشت قربانی 9ـ2

ی و راضه و  کنهد  یمي به او بدهند، قناعت زيچاگر  که نديگو یم« قانع»شخص تنگدست و بينوا را »

و سهؤال   ديآ یمبه سراغ تو  کهی است کس« مُعتَر»ی ندارد، امّا خشمو  رادياو اعتراض و  شود میخشنود 

« معتهر »بر « قانع»مقدّم داشتن  .کندی نشود و اعتراض راضی، ده یمي بسا به آنچه او  کند یمو تقاضا 

مورد توجّهه قهرار    شتريب ديبادارند، شتنيخوالنّفس و   يعف کهی محرومانآن دسته از  کهاست  نيانشانة 

 (.606: 69، ج6079)مكارم شيرازي، « رنديگ

حج نتواند سر خود را بتراشهد،  هرگاه شخصی نتواند يكی از اعمال خود را انجام دهدا م الً هرگاه در 

ی در سهر  نهاراحت  ابهود و يه   مهار يبی از شهما  کساگر : »ديفرما یمقربانی کند. سپس  تواند یمبه جاي آن 

روزه  ليه قبي( از ا ارهکفّ)و  هيفد ديباداشت )و به هر حال ناچار بود سر خود را قبل از آن موقع بتراشد(، 

ـ مِنْ  ةٌيَفَفِدْیً مِنْ رَأْسِهِ أَذأَوْ بِهِ  ضاًیمَرِ نْکُمْمِ کانَفَمَنْ ي بدهد )گوسفند اصدقه ي اي  صَةدَقَةٍَأَوْ  امٍیصِ

 (.99: 0)همان، ج(« نُسُکٍأَوْ 

 ( تاوان قربانی نکردن9ـ6

کسی که براي اتمام حج از مانع درونی )مرضی( و بيرونی )دشمن( در امان است، بايد حهجّ و عمهره   

گذارند، بايد به اندازة توان در مِنَی قربانی کند و اگر نتوانسهت بايهد    ع میرا به پايان برساند. اگر حجّ تمتّ

دَه روز روزه بگيرد که سه روز آن در ايّام حجّ و هفهت روز آن پهس از مراجعهت بهه وطهن اسهت )ر.کا       

 (.90: 6، ج 6089جوادي آملی، 

 گیری نتیجه

ات در هر دو کتاب مشترک اسهت، امّها   ، برخی نكاوستاو  قرآني انجام شده در ها یبررسبا توجّه به 

 به قرار زير است: ها و افتراق ها در برخی مسائل هم ديدگاه متفاوتی وجود دارد. برخی از اشتراک

ی اهلل له ي تقرّب إبراو  شود میی عبادت محسوب نوعی قربانی و كششيپ اهدا ال ( در هر دو کتاب، 

ا مانند امشاسهپندان، آناهيتها و ... نيهز پيشهكش صهورت      براي غير اهورامزد اوستا، ولی در رديگ یمانجام 

 گيرد. می
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ي ها یكششيپ ميتقدبا وجود  رايزا شود نمیمقبول واقع  ها یكششيپ همة قرآنهمانند  اوستا( در ب

چهون   ليه قابی قربهان ی. در اسالم هم توران ابيافراسسه پوزه و  دهاک ياژندارندا مانند  ريخ تيّنفراوان 

تقهوي اهميّهت فراوانهی دارد و قربهانی فقهط از تقهوي        قرآن کريمدر  .نشد رفتهيپذ، خالص نداشت تيّن

 .شود میپرهيزگاران پذيرفته 

ی دشهتان(.  زنه ي بها  مهرز )دشتان  شود میي جبران گناه هم انجام برای كششيپاهداي  اوستاج( در 

 د سر بتراشد(.در احرام به علّتی ناچار شو کهی کس) دهند یمی قربان ارهکفّي براهم  درقرآن

و  شهود  مهی ی از اعمهال واجهب آن انجهام    كه حج به صورت ي مناسکضمن انجام  قرآنی در قرباند( 

بهه عنهوان يهک منسهک      اوسهتا را انجام دهند، ولی در  کار نيادر آن روز  کههم مستحب است  گرانيد

 مستقل مطر  شده است.

روز اوّل ثهواب   کهه ی اسهت  قربهان نجهام  الحجّه روز ا يذو دوازهم  ازدهمي دهم، يروزها قرآنهه( در 

 .شود می دهينامبار  گاهان کهی مختصّ پنج وقت از سال است كششيپاهداي  اوستاي دارد، امّا در شتريب

به صورت داد و دهش استا م هل: نهان،    اي کهي برخوردار است شتريباز تنوّع  اوستای در كششيپو( 

، توسهن و اشهتر اسهتفاده    کوچهک د، مهرغمن، سهتوران   گاو، گوسهفن  رينظی واناتيحاز  اوگوشت و ي وهيم

 .فقط از شتر، گاو و گوسفند نام برده شده است قرآنی در ول، کنند یم

ی انجهام  مهذهب در آنجا عبهادات   کهی است مقدّسي ها مكانی كششيپي اهداي ها مكان اوستاز( در 

هسهتند،   کهه يی جها  ههر م در هه  گهر يد. افهراد  کننهد  یمه ی قربانی نَمِدر  انيحاج قرآن، اما در گرفت یم

 .کنندی قربانمستحب است، 

نگاهی دوگانه به قربانی دارد )پسنديده و ناپسند(، گويا از طرفی سهنّت ناپسهند حيهوان آزادي     اوستا ( 

نمايد و از طر  ديگهر،   نمايد و سنّت پسنديده تقديم به اهورامزدا را جايگزين می مهرپرستی را باطل می

دهد. بنابراين،  ی را از اهورامزدا خارج نموده است و آن را به ديگر رادان تسرّي میدايرة پيشكشی و قربان

دههد و   قربانی خدامحور صهر  را ارائهه مهی    قرآنشود، ولی  در اهدا  آن از خدامحوري صر  خارج می

 نيّت و هد  غيرالهی در قربانی موجب عدم پذيرش و مقبوليّت آن است.
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