
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 
مـن در سـفر تـازه یـی کـه بـا هـالـند داشـته ام، مـیزبـان آقـای زرشـوی، دوسـت 
مــــجازی کــــه درب دیــــدار حــــقیقی را بــــا مهــــر بــــاز نــــمود، گــــردیــــدم. ۱۷ مــــارچ 

۲۰۱۹ع. 
او در جــریــان گــردشــی کــه در شهــر امســتردام مــی نــمودیــم، از مــن پــرســید 
کــه کــجای ایــن شهــر را بــرای دیــد، مــناســب مــی دانــید؟ در هــمان لحــظه در 
ذهـــنم بـــه گـــفتٔه فـــرویـــد، روانـــشناســـی کـــه مـــا را از چـــنگال جـــن و جـــنگیری و 

جنزده گی نجات داد، نام دانشگاه کهن الیدن، برق زد. 
دلیل این بُل، همان گذشتٔه این دانشگاه بود.  

آن گـونـه کـه آگـاهـی داریـد ـ بـه بـاور مـن تـاریـخ اروپـا و دنـیا را مـی تـوان بـه 
دو دوره مــهم دیــدگــاه : پــیش از روشــنگری و بــعدش تــقسیم نــمود ـ جــنبش 
روشـنگری کـه بـا دگـرگـونـی هـای رشـد اقـتصادی بـورژوازی یـا هـمان کسـب 
و کـار، کـه دیـگر تـنها بـا زمـین بـه حـیث سـرچـشمٔه تـولـید، وابسـته نـبود و راه 
را بــــرای دگــــرگــــونــــی هــــای ژرفــــی بــــاز نــــمود، زمــــینه انــــدیــــشٔه نــــو را مــــساعــــد 

ساخت. 
ایــن جــنبش بــا تــوجــه بــه خِــــرَد، بــه ویــژه خــردنــقادانــه، بــر ســلطٔه کــلیسا کــه از 
سـدهٔ چـارم عـیسایـی پـس از آن کـه امـپراتـور روم بـاسـتان، بـه بـاور عـیسایـی 
گـرویـد، بـه اریـکٔه قـدرت سـیاسـی فـراز آمـد و خـود بـه  قـدرت بـدون رقـیب بـدل 
شــد، شــوریــد. راه انــدازان ایــن جــنبش، بــار دیــگر نــگاهــی بــه دوران یــونــان 
بـاسـتان کـه در آن فـیلسوفـان پـرسـشگری، قـد بـلند نـموده بـودنـد و بـا تسـلط 
دین عیسایی به پسخانٔه دوران سیاهی یا تاریکی رانده شد، نمودند. 

در ایـــن نـــگاه  خـــرد، گـــوهـــر اســـاســـی را مـــی ســـاخـــت و اربـــابـــان کـــلیسا کـــه 
ســـیطرهٔ شـــان بـــا ایـــن دیـــد زیـــر ســـوال قـــرار مـــی گـــرفـــت، بـــه دربـــند کـــشیدن 

عضوان این جنبش دست زدند. 
الــبته ایــن قــصه دراز هســت و کــوتــاه بــایــد گــفت کــه پــس از آن ایــن نــگاه در 



نــــــبرد ســــــخت و پــــــر از فــــــراز و نــــــشیب تــــــا دوران بــــــه گــــــفته قــــــدمــــــا ٫٫ دایــــــره 
املعارف،، یا همان دانشنامه، نویسان فرا رسید. 

در ایـن نـبرد سـهگین و قـربـانـی گـیر، مـیان عـصر تـاریـکی و روشـنایـی، هـر 
حـرکـت و دیـدی کـه در خـط روشـنگری قـرار مـی گـرفـت بـا پـتک سـنگین کـفر، 
کـوبـیده مـی شـد و اثـری حـتا ورقـپاره یـی هـم، اجـازه نشـر در خـط تـوضـیح 

این دیدگاه ها از سوی ساختار های مستبد، داده نمی شد. 
بــا آن کــه انگلســتان در ســدهٔ هــفده، شــاهــد قــد بــلند نــمود غــول هــای عــظیم 
فـکری ـ مـانـند ولـتر و دیـگر و دیـگر ـ بـود، امـا، انـبور سـانـسور و عـدم اجـازهٔ 
نشــــر دیــــدگــــاه هــــای ایــــنان، روز تــــا روز تــــنگ و تــــنگ تــــر مــــی شــــد و گــــلوی 

اندیشٔه نو را خفه می نمود. 
در ایــن آوان، هــمین شهــر و دانــشگاه الیــدن، درب بــازی را بــرای نشــر ایــن 

اندیشه ها ـ اگر هم در چاپخانه های تاریک و زیر زمینی هم بود ـ 
گـشود. در هـمین جـا، بـرخـی از اثـر هـای جـدیـد نـویـسنده هـایـی چـون ولـتر 
کـــه در خـــود انگلســـتان اجـــازه چـــاپ و پـــخش را نـــداشـــتند، امـــکان نشـــر را 
مـــی یـــافـــتند. جـــالـــب هســـت کـــه در هـــمین شهـــر ٫٫ دانـــشنامـــٔه اســـالم،، کـــه 

همان دایره املعارف می باشد، به دست نشر رسید. 
پــــی آمــــد ایــــن امــــر در جــــریــــان نــــبرد دراز و پــــیگیر، شــــکل گــــیری ســــاخــــتار 
ســــیاســــی مــــردمــــساالر مــــی بــــاشــــد. از ایــــن رو در لحــــظه هــــای کــــنونــــی در 
هــــمبود هــــای پــــیش مــــدرن، نــــبرد تــــندی مــــیان ســــاخــــتار ســــنتی کــــه  بــــر خــــط 
ســــــنتگرایــــــی، اســــــتبداد و بســــــته ســــــیر مــــــی نــــــمایــــــد و دیــــــدگــــــاه هــــــای آزاد، 
مـــردمـــساالر و نـــوگـــرا، جـــریـــان دارد و مـــا هـــر روز شـــاهـــد بـــیان ایـــن امـــر بـــه 

شکل های گونه گون می باشیم. 
در نــــزدیــــک هــــایــــی دانــــشگاه روشــــن شــــد کــــه کــــار تــــرمــــیمی جــــریــــان دارد و 

امکان دیدار نا میسیر. 
بــــــــــــــا پــــــــــــــیشنهاد آقــــــــــــــای زرشــــــــــــــوی، بــــــــــــــر آن شــــــــــــــدیــــــــــــــم تــــــــــــــا از  ٫٫مــــــــــــــوزیــــــــــــــم 



بـاسـتانـشناسـی ،، Rijksmuseum van Oudhen  کـه در آن زیـر نـام 
٫٫ خدایان مصر،، نمایش داده می شد، برویم. 

 جـــالـــب ایـــن بـــود کـــه در درب ورودی، اعـــالنـــی نـــوشـــته شـــده بـــود کـــه یـــکی دو 
سـاعـت بـعد، کـاوشـگری کـه در زمـینه خـط کـهن عـربـی، بـررسـی هـای تـازه و 
مـهمی را انـجام داده اسـت، بـیانـیه یـی بـا جـلسه پـرسـش و پـاسـخ دارد. مـن 
از آقـای زرشـوی خـواسـتم کـه بـعد دیـدار از بـخش هـای مـوزیـم، در ایـن امـر 

شرکت خواهیم نمود. او با مهری که دارد، موافقت نمود. 
مــــا، از بــــخش هــــای گــــونــــه گــــون ایــــن نــــمایــــشگاه کــــه از دوران مــــصر کــــهن، 
حضور خدایان را با نماد های مختلف، نشان می داد، دیدن نمودیم. 
در پایان کار، فرصت آن میسر شد تا در این جلسه شرکت نماییم.  

بـرای مـن ایـن امـر بـه شـدت، دلچسـپ بـود. آقـای رزشـوی کـه زبـان هـالـندی 
را بــه نــیکویــی مــی دانــد، تــوجــه اش را دو چــند نــمود تــا بــعد بــرای مــن نــکته 

های اساسی را باز گو نماید. 
ایــــن پــــژوگــــر جــــوان بــــه وســــیله نــــقشه هــــا و نــــماد هــــای روشــــن دیــــگر  ســــیر 
دگـرگـونـی خـط را بـیان مـی نـمود. او بـا اشـاره بـه شهـرک قـدیـمیی در شـمال 
غــرب عــربســتان، آن زاد گــاه ایــن خــط نــامــید. یــکی از مــنت هــایــی کــه بــرایــم 

بسیار جالب بود، داستان رواج قربانی در میان این قبیلگان بود. 
در آن ســـران قـــبیله بـــرای خـــشنودی ٫٫ خـــدایـــان،، یـــا بـــه گـــفتٔه عـــربـــان ٫٫ 
اربــاب الــنواع،، انــسان را قــربــانــی مــی نــمودنــد. جــالــب ایــن هســت کــه ایــن  
ســــر قــــبیله نــــزدیــــک تــــریــــن فــــرد بــــه خــــود، بــــه ويــــژه بــــچٔه ارشــــد و بــــزرگــــش را، 
قــربــانــی مــی نــمود. ایــن امــر ســابــقٔه دیــریــن در جــزیــره مــانــند عــرب داشــته و 

سه صد سال پیش از ع. بوده است. 
ایـن کـار بـه روشـنی نـشان مـی دهـد کـه بـه گـذشـت زمـان، و در خـط تـکامـل، 
یــــکی از ســــران ایــــن قــــبیلگان، انــــقالبــــی را بــــه مــــیان آورد و بــــه جــــای بــــچه و 

پسرش، چارپایی ـ از هرگونه اش ـ را قربانی می نمود.  



چـــــنین بـــــرداشـــــت وجـــــود داشـــــته اســـــت کـــــه نـــــام یـــــکی از ایـــــن ســـــر قـــــبیله ٫٫ 
ابـــــراهـــــیم ،، بـــــوده اســـــت. بـــــسیار بـــــررســـــی هـــــای نـــــشان مـــــی دهـــــد کـــــه ایـــــن 
اســطوره بــا گــذشــت زمــان ســینه بــه ســینه نــقل شــده و جــز فــرهــنگی زبــانــی 
مـردم گـردیـده اسـت. جـالـب ایـن هسـت کـه در قـرآن ـ کـتاب اسـالم ـ نـام ایـن 
فـرد کـه بـایـد قـربـانـی مـی شـده  یـاد نـگردیـده و سـبب شـکل گـیری دو نـظریـه 
اسـماعـیل و اسـحاق شـده اسـت. بـرخـی آن را آزمـونـی از سـوی خـدا بـرای 
بـنده اش ابـراهـیم و بـه ویـژه اسـماعـیل یـا اسـحاق مـی دانـند. از ایـن رو بـر 
اسـاس ایـن روایـت، خـدا قـربـانـی را مـی پـذیـرد و مـی خـواهـد کـه ٫٫ کشـته 
عـظیمی،، را انـجام بـدهـد. در ایـن جـا هـم نـام کـدام چـارپـای در قـرآن ذکـر 

نشده است.  
بــــــرخــــــی پــــــژوهــــــشگران بــــــه ایــــــن بــــــاور انــــــد کــــــه چــــــنین امــــــر در مــــــنت انــــــجیل 
کــــهن٫٫کــــتاب یــــهودان،، بــــوده و بــــه اســــالم نــــیز راه بــــاز کــــرده اســــت. نــــکته 
جـــالـــب ایـــن هســـت کـــه مســـلمانـــان بـــه ایـــن بـــاور انـــد کـــه او اســـماعـــیل بـــوده 
اسـت، امـا یـهودان او را اسـحاق بـرادر انـدرش مـی دانـند. دلـیل ایـن هسـت 
کـــــه عـــــربـــــان و بـــــه دنـــــبالـــــه روی از آنـــــان، مســـــلمانـــــان، اســـــماعـــــیل و یـــــهودان 
اســحاق را مــی دانــند. عــربــان خــود را بــازمــانــده گــان اســماعــیل و یــهودان، 
اسـحاق مـی دانـند. ایـن امـر بـه ذهـن هـمان دشـمنی کـهن در خـط انـدری و 

٫٫ اودورزاده گی،، را به یاد می آورد. 
 طـــــبری یـــــکی از مـــــورخـــــان اســـــالم اولـــــیه، نـــــیز بـــــه ایـــــن بـــــاور هســـــت کـــــه او 
اســـحاق بـــوده اســـت. او حـــضور حـــدیـــث هـــای گـــونـــه گـــونـــه در ایـــن زمـــینه را 

نادرست می داند. 
بـه ایـن گـونـه بـرای مـن روشـن گـردیـد کـه ایـن قـربـانـی حـضور روشـن در مـیان 

فرهنگ قبیلگان عرب، پیش از محمد داشته است. 
حـال زمـان آن رسـیده اسـت تـا بـه ایـن گـونـه سـنت هـا بـا دقـت تـوجـه شـود و 
از مــرگ چــارپــایــان در ایــن خــط جــلوگــیری شــود. اگــر مــنظور از خــوشــی و 



شـــادی هســـت ـ نـــمی دانـــم چـــی گـــونـــه بـــرای خـــونـــریـــزی شـــادی نـــمود، بـــه تـــر 
هســـت تـــا بـــه نـــام دیـــگری و مـــناســـبت دیـــگری چـــنین جـــشن بـــرپـــا گـــردد، نـــی 

خون و اطاعت برده گونه. 
هــمان گــونــه یــی کــه قــربــانــی از فــرزنــد یــا نــزدیــک یــک خــانــواده بــه جــانــداری 
دگـرگـون شـده اسـت، زمـانـی آن رسـیده اسـت کـه بـرای نـگه داری جـان یـک 
جــانــدار و نــیالــوده ســازی مــحیط زیســت، ایــن را هــم بــایــد دگــرگــون نــمود و 

شادی را برای خود خوشی، به راه انداخت. 
شهر گُت تنگن، جرمنی 
۱۱ ماه اگست ۲۰۱۹ع. 

۹ ذوالهجه ۱۴۴۰ هـ . ق.


