قربانی و ریشه اسطوره یی اش
م3ن در س3فر ت3ازه ی3ی ک3ه ب3ا ه3ال3ند داش3ته ام ،م3یزب3ان آق3ای زرش3وی ،دوس3ت
م 33جازی ک 33ه درب دی 33دار ح 33قیقی را ب 33ا مه 33ر ب 33از ن 33مود ،گ 33ردی 33دم ۱۷ .م 33ارچ
۲۰۱۹ع.
او در ج33ری33ان گ33ردش33ی ک33ه در شه33ر امس33تردام م33ی ن33مودی33م ،از م33ن پ33رس33ید
ک33ه ک33جای ای33ن شه33ر را ب33رای دی33د ،م33ناس33ب م33ی دان33ید؟ در ه33مان لح33ظه در
ذه 33نم ب 33ه گ 33فت ٔه ف 33روی 33د ،روان 33شناس 33ی ک 33ه م 33ا را از چ 33نگال ج 33ن و ج 33نگیری و
جنزده گی نجات داد ،نام دانشگاه کهن الیدن ،برق زد.
دلیل این بُل ،همان گذشت ٔه این دانشگاه بود.
آن گ3ون3ه ک3ه آگ3اه3ی داری3د ـ ب3ه ب3اور م3ن ت3اری3خ اروپ3ا و دن3یا را م3ی ت3وان ب3ه
دو دوره م33هم دی33دگ33اه  :پ33یش از روش33نگری و ب33عدش ت33قسیم ن33مود ـ ج33نبش
روش3نگری ک3ه ب3ا دگ3رگ3ون3ی ه3ای رش3د اق3تصادی ب3ورژوازی ی3ا ه3مان کس3ب
و ک3ار ،ک3ه دی3گر ت3نها ب3ا زم3ین ب3ه ح3یث س3رچ3شم ٔه ت3ول3ید ،وابس3ته ن3بود و راه
را ب 33رای دگ 33رگ 33ون 33ی ه 33ای ژرف 33ی ب 33از ن 33مود ،زم 33ینه ان 33دی 33ش ٔه ن 33و را م 33ساع 33د
ساخت.
ای33ن ج33نبش ب33ا ت33وج33ه ب33ه ِ
خ3َ 3رد ،ب33ه وی33ژه خ33ردن33قادان33ه ،ب33ر س33لط ٔه ک33لیسا ک33ه از
س3د ٔه چ3ارم ع3یسای3ی پ3س از آن ک3ه ام3پرات3ور روم ب3اس3تان ،ب3ه ب3اور ع3یسای3ی
گ3روی3د ،ب3ه اری3ک ٔه ق3درت س3یاس3ی ف3راز آم3د و خ3ود ب3ه ق3درت ب3دون رق3یب ب3دل
ش33د ،ش33وری33د .راه ان33دازان ای33ن ج33نبش ،ب33ار دی33گر ن33گاه33ی ب33ه دوران ی33ون33ان
ب3اس3تان ک3ه در آن ف3یلسوف3ان پ3رس3شگری ،ق3د ب3لند ن3موده ب3ودن3د و ب3ا تس3لط
دین عیسایی به پسخان ٔه دوران سیاهی یا تاریکی رانده شد ،نمودند.
در ای 33ن ن 33گاه خ 33رد ،گ 33وه 33ر اس 33اس 33ی را م 33ی س 33اخ 33ت و ارب 33اب 33ان ک 33لیسا ک 33ه
س 33یطرهٔ ش 33ان ب 33ا ای 33ن دی 33د زی 33ر س 33وال ق 33رار م 33ی گ 33رف 33ت ،ب 33ه درب 33ند ک 33شیدن
عضوان این جنبش دست زدند.
ال33بته ای33ن ق33صه دراز هس33ت و ک33وت33اه ب33ای33د گ33فت ک33ه پ33س از آن ای33ن ن33گاه در

ن 33 3برد س 33 3خت و پ 33 3ر از ف 33 3راز و ن 33 3شیب ت 33 3ا دوران ب 33 3ه گ 33 3فته ق 33 3دم 33 3ا  ٫٫دای 33 3ره
املعارف ،،یا همان دانشنامه ،نویسان فرا رسید.
در ای3ن ن3برد س3هگین و ق3رب3ان3ی گ3یر ،م3یان ع3صر ت3اری3کی و روش3نای3ی ،ه3ر
ح3رک3ت و دی3دی ک3ه در خ3ط روش3نگری ق3رار م3ی گ3رف3ت ب3ا پ3تک س3نگین ک3فر،
ک3وب3یده م3ی ش3د و اث3ری ح3تا ورق3پاره ی3ی ه3م ،اج3ازه نش3ر در خ3ط ت3وض3یح
این دیدگاه ها از سوی ساختار های مستبد ،داده نمی شد.
ب33ا آن ک33ه انگلس33تان در س33دهٔ ه33فده ،ش33اه33د ق33د ب33لند ن33مود غ33ول ه33ای ع33ظیم
ف3کری ـ م3ان3ند ول3تر و دی3گر و دی3گر ـ ب3ود ،ام3ا ،ان3بور س3ان3سور و ع3دم اج3ازهٔ
نش 33ر دی 33دگ 33اه ه 33ای ای 33نان ،روز ت 33ا روز ت 33نگ و ت 33نگ ت 33ر م 33ی ش 33د و گ 33لوی
اندیش ٔه نو را خفه می نمود.
در ای33ن آوان ،ه33مین شه33ر و دان33شگاه الی33دن ،درب ب33ازی را ب33رای نش33ر ای33ن
اندیشه ها ـ اگر هم در چاپخانه های تاریک و زیر زمینی هم بود ـ
گ3شود .در ه3مین ج3ا ،ب3رخ3ی از اث3ر ه3ای ج3دی3د ن3وی3سنده ه3ای3ی چ3ون ول3تر
ک 33ه در خ 33ود انگلس 33تان اج 33ازه چ 33اپ و پ 33خش را ن 33داش 33تند ،ام 33کان نش 33ر را
م 33ی ی 33اف 33تند .ج 33ال 33ب هس 33ت ک 33ه در ه 33مین شه 33ر  ٫٫دان 33شنام ٔ 3ه اس 33الم ،،ک 33ه
همان دایره املعارف می باشد ،به دست نشر رسید.
پ 33ی آم 33د ای 33ن ام 33ر در ج 33ری 33ان ن 33برد دراز و پ 33یگیر ،ش 33کل گ 33یری س 33اخ 33تار
س 33یاس 33ی م 33ردم 33ساالر م 33ی ب 33اش 33د .از ای 33ن رو در لح 33ظه ه 33ای ک 33نون 33ی در
ه 33مبود ه 33ای پ 33یش م 33درن ،ن 33برد ت 33ندی م 33یان س 33اخ 33تار س 33نتی ک 33ه ب 33ر خ 33ط
س 33 3نتگرای 33 3ی ،اس 33 3تبداد و بس 33 3ته س 33 3یر م 33 3ی ن 33 3مای 33 3د و دی 33 3دگ 33 3اه ه 33 3ای آزاد،
م 33ردم 33ساالر و ن 33وگ 33را ،ج 33ری 33ان دارد و م 33ا ه 33ر روز ش 33اه 33د ب 33یان ای 33ن ام 33ر ب 33ه
شکل های گونه گون می باشیم.
در ن 33زدی 33ک ه 33ای 33ی دان 33شگاه روش 33ن ش 33د ک 33ه ک 33ار ت 33رم 33یمی ج 33ری 33ان دارد و
امکان دیدار نا میسیر.
ب33 3 3 3 3ا پ33 3 3 3 3یشنهاد آق33 3 3 3 3ای زرش33 3 3 3 3وی ،ب33 3 3 3 3ر آن ش33 3 3 3 3دی33 3 3 3 3م ت33 3 3 3 3ا از ٫٫م33 3 3 3 3وزی33 3 3 3 3م

ب3اس3تان3شناس3ی  Rijksmuseum van Oudhen ،،ک3ه در آن زی3ر ن3ام
 ٫٫خدایان مصر ،،نمایش داده می شد ،برویم.
ج 33ال 33ب ای 33ن ب 33ود ک 33ه در درب ورودی ،اع 33الن 33ی ن 33وش 33ته ش 33ده ب 33ود ک 33ه ی 33کی دو
س3اع3ت ب3عد ،ک3اوش3گری ک3ه در زم3ینه خ3ط ک3هن ع3رب3ی ،ب3ررس3ی ه3ای ت3ازه و
م3همی را ان3جام داده اس3ت ،ب3یان3یه ی3ی ب3ا ج3لسه پ3رس3ش و پ3اس3خ دارد .م3ن
از آق3ای زرش3وی خ3واس3تم ک3ه ب3عد دی3دار از ب3خش ه3ای م3وزی3م ،در ای3ن ام3ر
شرکت خواهیم نمود .او با مهری که دارد ،موافقت نمود.
م 33ا ،از ب 33خش ه 33ای گ 33ون 33ه گ 33ون ای 33ن ن 33مای 33شگاه ک 33ه از دوران م 33صر ک 33هن،
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.
ب3رای م3ن ای3ن ام3ر ب3ه ش3دت ،دلچس3پ ب3ود .آق3ای رزش3وی ک3ه زب3ان ه3ال3ندی
را ب33ه ن33یکوی33ی م33ی دان33د ،ت33وج33ه اش را دو چ33ند ن33مود ت33ا ب33عد ب33رای م33ن ن33کته
های اساسی را باز گو نماید.
ای 33ن پ 33ژوگ 33ر ج 33وان ب 33ه وس 33یله ن 33قشه ه 33ا و ن 33ماد ه 33ای روش 33ن دی 33گر س 33یر
دگ3رگ3ون3ی خ3ط را ب3یان م3ی ن3مود .او ب3ا اش3اره ب3ه شه3رک ق3دی3میی در ش3مال
غ33رب ع33ربس33تان ،آن زاد گ33اه ای33ن خ33ط ن33ام33ید .ی33کی از م33نت ه33ای33ی ک33ه ب33رای33م
بسیار جالب بود ،داستان رواج قربانی در میان این قبیلگان بود.
در آن س 33ران ق 33بیله ب 33رای خ 33شنودی  ٫٫خ 33دای 33ان ،،ی 33ا ب 33ه گ 33فت ٔه ع 33رب 33ان ٫٫
ارب33اب ال33نواع ،،ان33سان را ق33رب33ان33ی م33ی ن33مودن33د .ج33ال33ب ای33ن هس33ت ک33ه ای33ن
س 33ر ق 33بیله ن 33زدی 33ک ت 33ری 33ن ف 33رد ب 33ه خ 33ود ،ب 33ه وي 33ژه ب 33چ ٔه ارش 33د و ب 33زرگ 33ش را،
ق33رب33ان33ی م33ی ن33مود .ای33ن ام33ر س33اب33ق ٔه دی33ری33ن در ج33زی33ره م33ان33ند ع33رب داش33ته و
سه صد سال پیش از ع .بوده است.
ای3ن ک3ار ب3ه روش3نی ن3شان م3ی ده3د ک3ه ب3ه گ3ذش3ت زم3ان ،و در خ3ط ت3کام3ل،
ی 33کی از س 33ران ای 33ن ق 33بیلگان ،ان 33قالب 33ی را ب 33ه م 33یان آورد و ب 33ه ج 33ای ب 33چه و
پسرش ،چارپایی ـ از هرگونه اش ـ را قربانی می نمود.

چ33 3نین ب33 3رداش33 3ت وج33 3ود داش33 3ته اس33 3ت ک33 3ه ن33 3ام ی33 3کی از ای33 3ن س33 3ر ق33 3بیله ٫٫
اب33 3راه33 3یم  ،،ب33 3وده اس33 3ت .ب33 3سیار ب33 3ررس33 3ی ه33 3ای ن33 3شان م33 3ی ده33 3د ک33 3ه ای33 3ن
اس33طوره ب33ا گ33ذش33ت زم33ان س33ینه ب33ه س33ینه ن33قل ش33ده و ج33ز ف33ره33نگی زب33ان33ی
م3ردم گ3ردی3ده اس3ت .ج3ال3ب ای3ن هس3ت ک3ه در ق3رآن ـ ک3تاب اس3الم ـ ن3ام ای3ن
ف3رد ک3ه ب3ای3د ق3رب3ان3ی م3ی ش3ده ی3اد ن3گردی3ده و س3بب ش3کل گ3یری دو ن3ظری3ه
اس3ماع3یل و اس3حاق ش3ده اس3ت .ب3رخ3ی آن را آزم3ون3ی از س3وی خ3دا ب3رای
ب3نده اش اب3راه3یم و ب3ه وی3ژه اس3ماع3یل ی3ا اس3حاق م3ی دان3ند .از ای3ن رو ب3ر
اس3اس ای3ن روای3ت ،خ3دا ق3رب3ان3ی را م3ی پ3ذی3رد و م3ی خ3واه3د ک3ه  ٫٫کش3ته
ع3ظیمی ،،را ان3جام ب3ده3د .در ای3ن ج3ا ه3م ن3ام ک3دام چ3ارپ3ای در ق3رآن ذک3ر
نشده است.
ب 33 3رخ 33 3ی پ 33 3ژوه 33 3شگران ب 33 3ه ای 33 3ن ب 33 3اور ان 33 3د ک 33 3ه چ 33 3نین ام 33 3ر در م 33 3نت ان 33 3جیل
ک 33هن٫٫ک 33تاب ی 33هودان ،،ب 33وده و ب 33ه اس 33الم ن 33یز راه ب 33از ک 33رده اس 33ت .ن 33کته
ج 33ال 33ب ای 33ن هس 33ت ک 33ه مس 33لمان 33ان ب 33ه ای 33ن ب 33اور ان 33د ک 33ه او اس 33ماع 33یل ب 33وده
اس3ت ،ام3ا ی3هودان او را اس3حاق ب3رادر ان3درش م3ی دان3ند .دل3یل ای3ن هس3ت
ک33 3ه ع33 3رب33 3ان و ب33 3ه دن33 3بال33 3ه روی از آن33 3ان ،مس33 3لمان33 3ان ،اس33 3ماع33 3یل و ی33 3هودان
اس33حاق را م33ی دان33ند .ع33رب33ان خ33ود را ب33ازم33ان33ده گ33ان اس33ماع33یل و ی33هودان،
اس3حاق م3ی دان3ند .ای3ن ام3ر ب3ه ذه3ن ه3مان دش3منی ک3هن در خ3ط ان3دری و
 ٫٫اودورزاده گی ،،را به یاد می آورد.
ط33 3بری ی33 3کی از م33 3ورخ33 3ان اس33 3الم اول33 3یه ،ن33 3یز ب33 3ه ای33 3ن ب33 3اور هس33 3ت ک33 3ه او
اس 33حاق ب 33وده اس 33ت .او ح 33ضور ح 33دی 33ث ه 33ای گ 33ون 33ه گ 33ون 33ه در ای 33ن زم 33ینه را
نادرست می داند.
ب3ه ای3ن گ3ون3ه ب3رای م3ن روش3ن گ3ردی3د ک3ه ای3ن ق3رب3ان3ی ح3ضور روش3ن در م3یان
فرهنگ قبیلگان عرب ،پیش از محمد داشته است.
ح3ال زم3ان آن رس3یده اس3ت ت3ا ب3ه ای3ن گ3ون3ه س3نت ه3ا ب3ا دق3ت ت3وج3ه ش3ود و
از م33رگ چ33ارپ33ای33ان در ای33ن خ33ط ج33لوگ33یری ش33ود .اگ33ر م33نظور از خ33وش33ی و

ش 33ادی هس 33ت ـ ن 33می دان 33م چ 33ی گ 33ون 33ه ب 33رای خ 33ون 33ری 33زی ش 33ادی ن 33مود ،ب 33ه ت 33ر
هس 33ت ت 33ا ب 33ه ن 33ام دی 33گری و م 33ناس 33بت دی 33گری چ 33نین ج 33شن ب 33رپ 33ا گ 33ردد ،ن 33ی
خون و اطاعت برده گونه.
ه33مان گ33ون33ه ی33ی ک33ه ق33رب33ان33ی از ف33رزن33د ی33ا ن33زدی33ک ی33ک خ33ان33واده ب33ه ج33ان33داری
دگ3رگ3ون ش3ده اس3ت ،زم3ان3ی آن رس3یده اس3ت ک3ه ب3رای ن3گه داری ج3ان ی3ک
ج33ان33دار و ن33یال33وده س33ازی م33حیط زیس33ت ،ای33ن را ه33م ب33ای33د دگ33رگ33ون ن33مود و
شادی را برای خود خوشی ،به راه انداخت.
شهر گُت تنگن ،جرمنی
 ۱۱ماه اگست ۲۰۱۹ع.
 ۹ذوالهجه  ۱۴۴۰هـ  .ق.

