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اندیشھ  - قربانی کردن در ھمھ ادیان الھی با دالیل مختلف، رسمی پابرجا بوده است.  در این متن بھ جایگاه و دالیل مذھبی این عمل در ادیان
مختلف پرداختھ شده است

ذبیحھ و قربانی آئینی است کھ در اغلب ادیان و مذاھب دنیا وجود دارد.  قربانی شاید ھمانند دیگر بخشش ھا و عطاھا کھ ایمان آدمی را
می آزماید برای سنجش میزان گذشت انسان از مالکیت ھا و تملک ھاست، و شاید برای آشکار شدن صدق نیت ھا.  عید قربان بر نماد قربانی

بزرگ ابراھیم استوار است.  ابراھیم درکشاکش اطاعت از جان ھستی و مھر پدری گرفتار آمده است.  رؤیاھای شبانھ او را بھ قربانی کردن
عزیزترین فرزند امر می کند و دل پدری کھنسال در عشق پسر نوجوان گرفتار است.  ابراھیم تسلیم اوامر الھی می شود اسماعیل را بھ قربانگاه

می برد و آنگاه… از جانب خداوند گوسفندی وارد می شود تا بھ جای اسماعیل ذبح شود.  چرا کھ ابراھیم بھ وحی الھی عمل کرده است.  او
پیش از آنکھ اسماعیل را بھ قربانگاه برد، مھر بھ اسماعیل، مھرپدری بھ یگانھ پسرش را بھ مذبح برد و سر برید و نمادی شد برای گذشتن از

ھمھ چیز در راه رضای خداوند.  ابراھیم بزرگمرد بت شکن تاریخ دریافت خداوند او را تنھا و خالص و سره از آن خود می خواھد.  خداوند
غیور است در دل ابراھیم کھ جای مھر خداوندی است جایی برای اغیار نیست، حتی اگر این غیر، اسماعیل باشد.  در تمام ادیان الھی اسالم،
مسیحیت، زرتشتی و یھود مراسم قربانی وجود دارد و ھمین طور در سایر آئین ھایی کھ برخاستھ از اسطوره ھا، افسانھ ھا و چند خدایی انسان

کھن است می توان ردپای پررنگی از این مراسم را مشاھده کرد.  آنچھ در زیر می آید بررسی اجمالی در این زمینھ است.

ً با ذبح حیوانی کھ برای مراسم در نظر قربانی، امروزه بھ ویژه در میان مسلمین با ھدف و انگیزه تقرب و یا عمل بھ نذر است و منحصرا
گرفتھ شده است بھ انجام می رسد ولی در گذشتھ ھای دور و در میان قبایل گوناگون با انگیزه ھا و شیوه ھای متفاوتی (از قبیل قربانی کردن

حیوان و انسان) انجام می یافتھ است.  انگیزه ھا واھداف قربانی در میان قبایل و طوایف دوره باستان کھ بیشتر آنان ارباب انواع (خدای
خورشید، آسمان، زمین، ماه، باران و…) را می پرستیدند شامل موارد زیر بوده است:

1- ایمنی از خشم خدا و طلب یاری از او:  مؤمنان در جریان عبادت خود را بھ مذبح کھ در جلوی معبد قرار داشت می رساندند و بھ وسیلھ
قربانی و نماز از خشم خدا ایمنی می یافتند و یاری او را جلب می کردند.

2- قربانی انسان بھ خاطر دوستی:  کھ گاه افراد انسانی قربانی می شدند.

3- جلب خشنودی خدایان:  انسان دوره باستان بھ واسطھ آنکھ خود را در برابر طبیعت ناتوان و رویدادھای آن را خارج از اختیارات خود و
در مقابل منافع خود می دید ھمواره برای برآوردن خواست ھایی نظیر رویش محصول، یافتن شکار، بارش باران، فرونیامدن صاعقھ و امثال

این ھا برای الھھ ھای این پدیده ھای طبیعی قربانی می کرد.

4- ھنگام شیوع بیماری:  ھنگام شیوع بیماری ھای خطرناک در «ماسالی»، یکی از بینوایان شھر را جامھ مقدس می پوشاندند و از بیت المال
اطعام می کردند و سپس او را با شاخھ ھای مقدس می آراستند و در میان مردمی کھ تصور می کردند با این عمل گناھانشان بخشوده می شود، او

را از باالی صخره بھ زیر می انداختند.

5- ھنگام قحط و غال:  مردم «آتن» ھنگام قحط و غال در شیوع طاعون و امراض دیگر یک یا چند نفر از افراد بشر را قربانی می نمودند تا
شھر خود را پاک سازند.

6- برای پیروزی در جنگ:  سپاھیان قبل از آغاز جنگ برای پیروزی خود قربانی تقدیم می کردند.

7- تطھیرمحل تشکیل مجالس عمومی:  در آتن برای تطھیر محل تشکیل مجالس عمومی خوکی قربانی می کردند.

8- گریزاندن ارواح تبھکار و مصیبت:  این آئین بھ ویژه در میان رومیان انجام می گرفت.  دستھ ایی برگرد چیزی کھ می بایست پیراستھ شود
می گشتند و نماز می گزاردند و قربانی می کردند و بدین گونھ ارواح تبھکار را می پراکنده، مصیبت را می گریزاندند.  این عمل بھ ویژه برای

محصول، رمھ، سیاه و شھر بھ کار می رفت.

9- دفع بحران بزرگ:  بعضی از اقوام باستانی بھ ھنگام بحران ھای بزرگ، کودکانی تا سیصد تن را در عرض یک روز قربانی می کردند.

10- کفاره گناھان:  در حاالت یھود می خوانیم کھ آن ھا برای کفاره گناھان خویش قربانی می کردند.
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شیوه ھای قربانی بھ طرق گوناگونی نھ شاید بھ گوناگونی انگیزه ھا و اھداف آن انجام می گرفت کھ پرتاب کردن از صخره، استفاده از تبردو دم
و سوزاندن قربانی از این روش ھاست.

در بخش دوم این نوشتار بھ بررسی مراسم قربانی در میان اھل کتاب (یھود، نصارا و زرتشتیان) خواھیم پرداخت.

- دین یھود:  از واقعیت ذبیحھ و قربانی در بین یھود اولیھ بھ دلیل تحریف ھایی کھ بر تورات رفتھ است، اطالعی در دست نیست و آنچھ ھم
اکنون از این مراسم در اختیار داریم از منابع فعلی یھود است.

در باب 32- سفر خروج می خوانیم کھ:  جناب ھارون گوسالھ ساخت و مذبحی برای او بنا کرد و فریاد زده گفت:  فردا عید است.  برای خداوند
گوسالھ را عبادت کرد و بنی اسرائیل را ھم امر بھ عبادت او نمود.  پس ایشان بھ امر ھارون ذبایح برای گوسالھ ذبح نمودند و قربانی ھا برای

تقرب کردند.(1)

در آیھ 3 از باب 5 سفر خروج می خوانیم:  بھ صحرا برویم و نزد یھوه خدای خود قربانی بگذاریم مبادا ما را بھ وبا یا شمشیر مبتال سازد.  از
آنچھ کھ در کتاب مقدس آمده می توان نتیجھ گرفت کھ ذبح قربانی یکی از اجزاء دین یھود است.

در شریعت حضرت موسی برای ذبایح نظم و ترتیبی وضع شده بود در حالی کھ قبل از شریعت وی با توجھ بھ نوع و تعداد ذبایح و شرایط
نھ (کاھنان) در بین یھود آنانی بودند کھ بھ درجھ کھونت رسیده و اجازه ھَ َ ذبح، ذبایح اختیاری بودند ھر کاھن با دست خودش ذبح می کرد.  ک

داشتند خودشان قربانی و ذبایح را ذبح کنند.  آن ھا تنھا کسانی بودند کھ وظیفھ انجام شعائر دینی را بھ عھده داشتند.  قبل از آنکھ حضرت موسی
بھ کوه طور خوانده شود و الواح مقدس را دریافت کند، ذبایح در بین بنی اسرائیل اختیاری بود، وضعیت ثابت و مرتبی نداشت و با توجھ بھ

نوع حیوان مذبوح و ذبایح تعداد آن ھا و شرایط متفاوت بود.  ولی پس از آن در ذبح و قربانی ھا ترتیب و انسجامی پدید آمد و بعدھا تقدیم ذبایح
در خانواده ھارون انحصاری گشت.

قربانی در یھود بھ دو دستھ قربانی «خونین» و«غیرخونین» تقسیم می شدند کھ ذبایح خونین خود سھ دستھ بودند.

1- قربانی و ذبایح سوختنی:  رسم چنین بود کھ آن ھا را بھ گونھ ایی می سوزاندند کھ غیر از پوست حیوان چیزی باقی نمی ماند کھ البتھ آن
پوست نیز سھم کاھن بود.

2- قربانی ھا و ذبایح تکفیری و خطایی:  چنان کھ از اسم آن برمی آید بھ جھت تکفیرگناھان و یا تجاوز از شریعت دھگانھ موسی انجام می یافتھ
و پاکی فرد خاطی ھدف آن بوده است.  البتھ در این نوع ذبایح تمام ذبیحھ سوزانده نمی شد بلکھ تنھا دنبھ ھای آن سوزانده می شد و آنچھ از

ذبیحھ باقی می ماند بھ کھنھ می رسید.  در این مراسم اگر دسترسی بھ قربانی بزرگ نداشتند یک جفت کبوتر قربانی می کردند.

3- قربانی ھا و ذبایح سالمت:  این نوع قربانی جزو ذبایح واجب محسوب نمی شد.

عالوه بر این ھا ذبح دو گنجشک برای تطھیر و شفا یافتن از برص انجام می گرفت.  اوامر دھگانھ خداوند امر می کرد ذبایح از عیوب مبرا و
از سالمتی برخودار باشند و نیز امر می کرد کھ تعداد ذبایح تقدیمی بایستی متناسب با قدرت و توان تقدیم کننده باشد.  کیفیت تقدیم ذبایح چنین
بود کھ فقط شحم( پیھ) و کلیھ ھای آن ھا را می سوزاندند و باقی مانده بھ مصرف کاھن و تقدیم کننده می رسید.  بھ این صورت کھ گوشت سینھ و

کتف ھا بھ کاھن و باقی را بھ صاحب ذبیحھ می دادند.

بخش دیگری از ذبایح یھود ذبیحھ طیور و پرندگان است کھ خود بھ سھ دستھ تقسیم می شد.

1- اگر فردی گناه می کرد و قدرت ذبح حیوان چھارپا را نداشت، بخاطر فقر و نداری پرنده ایی را ذبح می کرد کھ کفاره گناھانش باشد.

2- برای تطھیر زنان بعد از زایمان.

3- برای تطھیر شفایافتگان از بیماری برص.

دیگر ذبایح معمول در بین یھود ذبایح یومیھ بوده است کھ بره ھا و قوچ ھای دو سالھ ایی را یکی صبح و دیگری عصر بعد از غروب خورشید
ذبح می کردند.  و اما ذبایح غیرخونین یھود بھ این صورت بود کھ کاھن دو دستش را بر سھ بز نری بھ اسم «عزازیل» گذارده و بھ تمام

گناھان بنی اسرائیل اعتراف می کرد، سپس حیوان را بدون سربریدن در بیابان رھا می ساخت.  کھ البتھ ھمھ این مراسم قربانی اعم از خونین و
غیر آن با دعایی ھمراه بود.

- دین مسیحیت:

ذبیحھ و قربانی در نزد نصاری یک جزء جوھری و یک بخش انفکاک ناپذیر دینی محسوب می شد.  نصاری ذبایح خود را فقط «لوجھ هللا»
تقدیم می کردند بھ این صورت کھ ذبیحھ تقدیمی را برای رضایت خداوند نابود می کردند و بھ این وسیلھ بھ سلطھ خداوند برخویش اعتراف

می کردند.
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ذبیحھ در نزد بعضی از مسیحیان یکی بیش نیست و آن جسد و خون مسیح است کھ برمذبح توسط کھنھ پیشکش می شد ذبیحھ در نزد ایشان دو
صورت ظاھر و باطن داشت، صورت ظاھر نان و شراب و صورت باطن بھ جسد و خون مسیح استحالھ می شد و بھ این صورت ذبیحھ تمام
بود.  اما در نزد پروتستان ھا مسیح فقط آن ذبیحھ آخری است و این استحالھ نان و شراب را بھ گوشت و خون مسیح منکرند.  نصاری ھنگام

ذبح اسم حضرت مسیح را برده و سپس ذبیحھ خود را ذبح می کردند.

- دین زرتشت:

برای بررسی آئین قربانی در دین زرتشت بھتر آن است آن را در سھ دوره قبل، ھمزمان و بعد از زرتشت بررسی کنیم:

الف- قبل از زرتشت:

در این دوره ذبح قربانی وجود داشتھ است.  آئین و دین رایج آن زمان «مھرپرستی» و «میترائیسم» بوده و بھ گواھی تاریخ در این کیش
قربانی جایز بود.  پیروان این کیش بھ ھنگام بھار گاوی را در معبد قربانی می کردند.  در این دوره عالوه بر اھورامزدا چھارعنصر آفتاب و

ماه، آب و خاک نیز مقدس شمرده می شدند و برای آن ھا فدیھ و قربانی می دادند.

ب- ھمزمان با زرتشت:

در زمان ظھور زرتشت اختالف بسیار است و این اختالف زمانی از 6500 تا 400 قبل از میالد مسیح را دربرمی گیرد ولی زمان ظھور
زرتشت ھرزمان بوده باشد، بھ گواھی مطالب گاتاھا(گفتھ ھای زرتشت) ھرگونھ ذبح حیوانات، قربانی کردن آن ھا و ساختن معبد ممنوع بوده

است.  چرا کھ بھ اعتقاد ایشان چھارپایانی کھ بشر را غذا می دھند و برای او کار می کنند باید مورد احترام قرار گیرند.  زرتشت در گاتاھا
ً اعالم می کند:  نفرین تو ای مزدا بھ کسانی باد کھ با تعلیمات خود مردم را از کردار نیک منحرف می سازند و بھ کسانی کھ حیوانات صریحا

را با فریاد شادمانی قربانی می کنند.

در حقیقت چون آئین ھای چند خدایی پیش از زرتشت بر قربانی ھای متعدد و مکرر استوار بود زرتشت با ایجاد یک رفرم مذھبی، برخی آداب
و رسوم مرسوم رایج زمان خویش را حذف و آئین جدیدی بنیان نھاد.

ج- بعد از زرتشت:

بعد از مرگ زرتشت تعالیم وی تحت تأثیر سنن جاری و احتیاجات زندگی و تمایالت مومنین تغییر یافت و ذبح قربانی با مراسم شگفت آوری
پای بھ عرصھ نھاد و تا آن جا پیش رفت کھ زرتشتیان در مراسم و اعیاد خویش از قربانی استفاده می کردند.  یکی از این مراسم جشن مھرگان

است (بھ جا مانده از روزگاران مھرپرستی) کھ زرتشت با تمام نیرو با آن مخالفت ورزیده بود ولی معلوم نیست دوباره در چھ عھدی و در
اثر چھ عواملی در بین زرتشتیان متداول شده است.  در قرن ھای اخیر اغلب خانواده ھای زرتشتی ساکن ایران در جشن مھرگان گوسفندی را

سر می بریدند.

ً تنھا در جشن بھمنگان است کھ از خوردن گوشت و قربانی خودداری می کنند.  زرتشتیان بھمن( وھومن) را فرشتھ مقرب « زرتشتیان ظاھرا
اھورامزدا» می دانند و در عالم معنوی آن را مظھر اندیشھ نیک و دانش خداداد می دانند.  پاسبانی چھارپایان سودمند در عالم جسمانی بھ این «

امشاسپند» واگذار شده است و در این روز زرتشتیان در جشن بھمنگان یا بھمنھ کھ در روز بھمن از ماه بھمن واقع می شود از کشتار
حیوانات و خوردن گوشت آن ھا خودداری می کنند.  متعصبین آن ھا این عمل یعنی پرھیز از خوردن گوشت و کشتار گاو و گوسفند و مرغ و…

را در ھمھ روزھای ماه بھمن ادامھ می دھند.  در این جا الزم بھ یادآوری است کھ روزھای وھمن(2) ماه(3) گوش(4) و رام(5) در نزد
بُر» معروفند و ھرماه در چھار روز نامبرده زرتشتیان«نبرنگھ» نگاه می دارند یعنی از ذبح حیوانات و مصرف َ زرتشتیان بنام روزھای «ن

گوشت آن ھا خودداری می نمایند.

با آنچھ آمد بھ نظر می رسد کھ قربانی در دین اسالم خردمندانھ ترین و مقتصدترین آئین در میان تمام ادیان است.  در دین اسالم تنھا قربانی ھای
واجب، قربانی روز عید قربان برای حاجیان و قربانی در پی نذر و قسم است.  بقیھ قربانی ھا اعم از عقیقھ کردن گوسفند برای بیمھ کردن
سالمت کودک و امثال آن مستحب است و از سوی دیگر تاکیدات مکرر شده است کھ قربانی ھا در میان افراد بی بضاعت و خویشان تقسیم
شود.  کھ این مسألھ در مقایسھ با سوزاندن حیوان و رھا کردن آن در صحرا کھ آشکارا اسرافی در منابع غذایی است بسیار سودمندانھ و

خردمندانھ است.

پی نوشت ھا:
1- البتھ طبق آیات قرآن کریم این سامری بوده کھ گوسالھ را ساختھ و قوم یھود را بھ عبادت آن فراخوانده و نھ حضرت ھارون.

2- وھمن، روز 2 ھر ماه .
3- ماه، روز 12 ھر ماه.

4- گئوش یا گوش، روز 14 ھر ماه.
5- رام، روز 21 ھر ماه.
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