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 قرباني

 گروه جپن به را دنيا اهل ،32 ي هخطب در) ع(اميرالمؤمنين حضرت

و  كند مى باز سخن كار هناب روزگار جفاى و جور از و كند مى تقسيم

  :فرمايد مي

  

 كه ايم گرفته قرار رحم بى و پرخاشگر روزگارى در ما مردم،  اى«

 خود سركشى بر ستمگر و آيد مى شماره ب بدكار نيكوكار، آن در

 ناآگاهيم آنچه از و بريم نمى سودى خود هاى دانسته از و افزايد مى

 راه خوده ب بيم نشود، وارد ما بر اى كوبنده  مصيبت و بال تا و پرسيم نمى

  .آييم نمى خوده ب و دهيم نمى

 كه هستند هايى آن اول گروه: شوند مى تقسيم گروه چهار هب مردم

 ها آن بر را فساد راه سالحشان، كندىو ندارى  و خوارى و دستى كوتاه

  .بندد مى

  گوشت بر چون گربه دست دــنرس

  است مردار و گند كه گويد گوشت،

 خود شر و اند بركشيده آخته شمشير كه هستند هايى آن دوم گروه

 گوش و آماده ركاب بر پا را خود ي هسوار و پياده و كنند مى فرياد را

. اند داده قرار فساد گرو در جانبه  همه را خود نفس و دارند فرمان به

 سكّه بى و شر برپايى براى و اند فروخته ناچيز دنياىه ب را خود دين
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 براى منبرى يا و اند كرده آماده را سواره اى عده ،حق كردن

 اى معامله نابرابر و بد چه و اند آورده دسته ب شدن فراز و خواهى فزون

 بهايى و خير از پوشيدن چشم و دانستن خود بهاى را دنى دنياى است

  .هست انسان براى خداوندى پيشگاه در كه

  

 خواستار و طالبند عقبى ي هوسيله ب را دنيا نيز ها آن از اى عده

 و شكسته و حقير را خود. نيستند دنيا ي هوسيله ب آخرت و فرجام

 را خود دامن دارند، برمى كوچك هاى گام و دهند مى نشان متواضع

 و پوشش و دهند مى نشان امانتدار را خود و كنند مى كوتاه و چينند مى

  .دهند مى قرار گناه ي هوسي و معصيت پل را ىيخدا ي هپرد

  

 كرده دور سركشى از امكان، عدم و پايى و دست بى هم را اى عده

 پارسايى و زهد لباس و اند آورده روى قناعت به ناگزير و است

 روز و شب و نيست سازگارى سر اصال ،ها آن با را زهد اما اند؛ پوشيده

 از زهد و آورند درمى را زهد اداى و است خالى پارسايى از ها آن

  .است بيگانه ها آن قاموس

  

 ،خدا و معاد و مرجع ياد كه ماندند جاىه ب مردمان از گروهى حاال

 ،محشر روز خوف از و است دوخته نامشروع و حرام از را ديدگانشان

 ترس از و اند شده طرد و رانده جمع از است، جارى ديدگانشان آب

 و است نصيبشان ريزه دل و وحشت هميشه اند، خزيده اى گوشه در

 با اخالص با. است دوخته هايشان لب و هستند ديارشان و شهر غريب

 و تقيه. است دردمند دلشان و هستند نياز و راز در خود خداى
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 و است كرده گمنام بالكل را ها آن ستيزان، دين ميان در پرورى دين

 است، برگرفته در را ها آن فرودستى و خوارى. اند مانده باقى ناشناخته

 كه كنند مى نرم پنجه و دست ،زندگى با شور بسيار دريايى در گويى

 بسِ از. جفاست ي هخست هايشان دل و ندارند را دهان بازكردن قدرت

 قهر مورد. است نمانده ها آن براى رمقى اه،مرگ ى مجموعه به پنددادن

 كشته و اند شده كشته قدرى به و اند گرفته قرار خوارى و مهرى بى و

 ترسناك و مالحظه قابل ديگر ناچيزى بسِ از تعدادشان كه اند داده

  ».نيست

 اگر كه انورها شيخ امثال و شهاب شيخ و جنيد و شمس ماننده

 قلبى آرزوى ها آن غير بى راه ى ادامه ،شديم مدد و داد دست سعادتى

  .ماست

  

 تا گرفته كار ادب و كار از معدودش و كوتاه عمر در انسان اما

 نوع در بزند، هرچه به دست تفكّر و انديشه و لذّت و كار از گيرى بهره

 و چيزى از بريدن طمع دندان يعنى قربانى. است قربانى تقديم خود

. است حق حضرت پيشگاه به آن منّت بي و نقص بي و عيب بى تقديم

 بر عادت روى از كه چيزهايى آن تمامى از كندن  دل و بريدن  دل

 بارهاى  اين گاهى. است مشكلى كار كنند، مى سنگينى روح و جسم

 از دورى و كندن  دل كه دهند مى كاذبى شخصيت انسان به تحميلى

  .شود مى هم آزارنده معتاد، روح و جسم براى ها، آن

 مالى و جانى هاى اضافه دقيق شناختن ،قربانى هاى الزمه از پس

 براى اعصار و قرون صالحين و آسمانى هاى دين ى همه. است

 ى دايره بيرون و اهللا ي هبقي تا اند آمده كننده سنگين عوامل اين شناساندن



 حبل ممدود   �  154

بيرون در كننده سنگين عوامل ي ههم. بشناسانند ما براى را اهللا ي هبقي 

 است تخليه ي هوسيل قربانى ،كلّى طوره ب. دارند جاى اهللا ي هبقي ي دايره

 از تورات در. بگيريم قرار بتوانيم شهود مقام در و بدهد دست تجليه تا

 انواع ي ههم در بالاستثناء. است شده ياد ها قربانى مختلف انواع

 قربانى شرايط. باشند علّت و عيب بى كه است شده خواسته ها قرباني

 آمده عتيق عهد كتاب در. است مشخّص كامال قرآن هم در و انجيل در

 دلِ و روح با يعنى شود، ختنه بايد نيز انسان دل و روح حتّى كه است

  .شد حق پذيراىِ بايد غير، بى

  

 زرد گاوى قوم كه شود مى خواسته موسى حضرت از قرآن در

 كشت در و است سال ميان كه كنند ذبح هلكّ بي و علّت و عيب بى رنگ

 در و مصر در فراعنه عصر در. است نشده فرسوده زمين شخم و

 كه است چيزى و باور آن هر توتم و بود مردم توتم گاو ،ديگر جاهاى

 عزيز هرچه و فرزند و مال و جان از آن حفظ براى نداحاضر مردم

 ديد حق پذيرش مانع را قوم آن توتم موسى پروردگار. بكنند دل ،خود

 شود، نمى معامله دنيا و مال و جان با كه را آن خواست ها آن از و

 زدن آتش با كه كردند ثابت موسى قوم عمل، اين قبول با. كنند قربانى

 آزادى به و اند داده در تن حق بندگىِ به غلط باورهاى زدن كناره ب و

  .اند رسيده مطلق

 طَيبات منْ اَنْفقُوا آمنُوا الِّذينَ اَيها يا(: فرمايد مى كريم قرآن در

تُمباكَسا وِ ممنَا ماَخْرَج نَ لَكُمضِ ماالَْر وا وممالْخَبِيثَ التَي نْهقُونَ متنْف 
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و تُملَس يهذخĤِال بضُوا أنْ اتُغْم يهف وا ولَماهللاَ اَنَّ اع ىغَن يدم؛)ح
1

 اى 

 دسته ب درست و حالل راه از كه آنچه از ايمان، لباس به ملبس مردم

 مضطرّ، با معامله و ريا و ربا طريق از كه آنچه نه[ كنيد انفاق ايد، كرده

 مضطرّ كارگر حق كردن كم و رشوه كردن، درست شرعى كاله و كلك

 رويانديم، و كرديم احسان شماها براى زمين از كه آنچه از و ]...و

 از و بد شما نظر از كه باشد چيزهايى از نبايد انفاق مورد و كنيد انفاق

 روى از مگر دادند، مى شما به را همان اگر كه است افتاده چشمتان

 و است نياز بى خدا كه بدانيد و كرديد نمى قبول ناچارى

 ،دهيد مى نياز بى خداى راه در را احسانتان شما يعنى(»كردار پسنديده

 كه دهيد مى كردار پسنديده قدرتى به و نشسته مذلّت خاك به فرد به نه

  ).است بخشيده شماه ب را ترين پسنديده و را بهترين

  

 كه بدانيد نزار، و فقير حقيقت و راستى از چشمانِ تنگ اى حاال

 را بهترين خود، مخلوق براى او و است احسان از نياز بى تعالى خداوند

 كسى تو روز، سيه اى. را كاسد و لهيده و مانده و فاسد نه دارد، مى روا

 اصلى پذيراى كه ببين مرا ور،Ĥمي نظر در كنى، مى انفاق و احسان كه را

 خاك ام، كرده قربانى تو براى را بهترين ،منّت بى كه منى هستم؛ احسان

 و خاكند دل در كه هايى آن به. ام بخشيده احسانت انواعِ آبستنِ نرمِ

 نازل رحمت باران دارند، صله به نياز رحمتان داخلِ فرزندان از تر بيش

 باز دامن قربانى سهم دريافت براى كه هايى زبان بى به من. ام كرده

 رحمت ،الطّبع سليم خاك تا گرفته القلب يقس سياه سنگ از ،اند كرده

                                                           
  .267ي  بقره، آيه .1
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 كريم كرمِ بركت از هم سياه دل سنگ. ام كرده نازل مضايقه بى را خود

 بروز را خود مقدور و شد خواهد احسان پذيرش مستعد مرور به

  .داد خواهد

  پازند و زند چو دهد كيست آن

  دـپيون غيب هـــــب راـم معلوم

  ودمــوج در هـــخفت آتش من

  بند از اندـــره راـم كيست آن

 ،رسيدند مى كه حجراالسود مقابل ،)ع(اباعبداهللا حضرت

 اصابِر تَجِدنى فَلَم أَبلَيتَنى و اشَاكر تَجِدنى فَلَم أَنْعمتَنى الهى،«: فرمودند مى

تلَبةَ فَالسمبِ النِّعالشُّكْرِ تَرْك تمةَ فَالأَدالشِّد رِ بِتَرْكبكُونُ الهى،. الصالي 

؛الْكَرَمِ اال الْكَرِيمِ منَ
1

 ديدى شاكر مرا ،خود نعمت مقابل در نه خدايا، 

 نعمت سلب ناسپاسى، خاطره ب نه. صابر آزمايشات مقابل در هم نه و

 خدايا،. نمودى سنگين را مصيبتم بار ناشكيبايى، خاطره ب نه و كردى

  .»داشت توان نمى ديگر انتظارى ،كرم جز كريم از

 هم عبادت و است عبادت احسان، و انفاق و بندگى ادب دانستن

 روز و شب ساعات بهترين در بايد قربانى. است قربانى ،خود نوع در

 هايى لحظه در شما عبادت انجام اما. گيرد انجامو در جغرافياي خود 

 آن در درست و ايد تاخته ،نعل چهار دنيا دنباله ب كه پذيرد مى انجام

 نفر دو كه ماند بدان اين و افتيد مى من ياده ب عمرتان، ي همرد لحظات

 عرقِ بوى كه تنهايى و كار از شدن مانده از بعد كرده، عقد تازه نامزد

                                                           
هـ.ق.؛ اين حديث در كتاب 1422، قم، اسالمي، صحيفة الحسيناصفحاني، جواد،  قيومي .1

احقاق قاضي نوراهللا از امام حسن مجتبي(ع) روايت شده است: شوشتري، قاضي نوراهللا، 

 ، شرح آيت اهللا مرعشي نجفي.الحق و ازهاق الباطل
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 كه ستا اين مثل. افتند مى عشقبازى ياد به بغل، زيرِ گند و دهند مى تن

 به دانيد، نمى خود فرزندان اليق كه را فاسد ي هگنديد گوشت شما

قرباني اگر در غيرِ جغرافياي خود  .فرستيد مى حق حضرت بارگاه

  باشد، قرباني در پاي غير است.

  

؛)مسجِد كُلِّ عنْد زِينَتَكُم خُذُوا(: گويد مى وقتى قرآن در
1

 حين در 

 خوش عطر از(»گيريد كار به را خود هاى پيرايه و آرايه نماز، گاه و

 گذاشتن كنار به با عفّت؛ گوهر به آراسته طاهر، و تميز لباس تا گرفته

 با و حرام هرچه ترك با و اند شده ثانويه عادت كه كذايى هاى ارزش

 قربانى براى كه ستا اين اش معنى )زِينَتَكُم خُذُوا( ؛...)روح وضوى

 و آرايند مى را عروس تازه قربانىِ گوسفند. هستيد »منى« عازم شدن

 نماز صف در كه هم كسى هدف اولين. بندند مى حنا را پيشانيش

 چيزى شدن، قربانى و است شدن قربانى و شهادت آرزوى ايستد، مى

 سر به پوشيدن، عروسى مراسم مخصوص لباس و رفتن عروسى مثل

 سپردن حق تيغ به را خود و رسيدن عشق مناى به زودتر و دويدن

  .رهيدن او غير از و است تپيدن و رقصيدن عاشقانه تيغ، زير در و است

 طبيعى كند، نعمت غرق و دهد نشان خوش روى آدم به اگر دنيا

 اما شوند، مى برخورد خوش هم ها آدم ترين القلب قسى حتى كه است

 لبخندى كردنِ ايثار ي هحوصل و حال و بارد مى سر بر بال باران وقتى

 و ورداني ابرو بر خم كه خواهد مى مرد بگيرد، انسان از هم را رنگ كم

  .است عظيم ذبحى اين كه بخندد و ببرد را خود زهرآگين هاى نگاه سرِ

                                                           
  .31ي  اعراف، آيه .1
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 قربانى ادراك و درك به بار نخستين براى قابيل و هابيل ،قرآن در

 هابيل قربانى و است ناچيز سنبلِ اى بافه قابيل، قربانى اما رسند، مى

  .هاش گل ترينِ نقص بى و ترين باحال و بهترين از يكى

  

 كرد، تابلو ما براى موال حضرت كه را گروهى چهار آن اكنون

 و گوسفند صدها روزى و بزنند چنگ هرچه به و بخواهند را هرچه

 اگر ها آن پيشانىِ روىِ ي هسجد جاى كنند، قربانى هم شتر و گاو

 رنگ باشد، هم قربانى اسمش كند، رونق بى هم را شتر زانوان ي هپين

 با بزرگ خداى كه اين مگر، ندارند را حق درگاه قبول مورد قربانى

 انجام كه كارهايى ي ههم كه اين براى .كند قبول ها آن از اغماض

 سنگر از يكى كه تفاوت اين با است؛ خودشان منِ خاطره ب دهند، مى

. زند مى نعره را خود منِ ناتوانى، و ضعف سنگر از يكى و قدرت

 و است لكّه داراى ها آن قربانى. نيست كامل و دارد ضعف ها آن قربانى

 دوباره حيات را تن آوارهاى زير در خفته جان نيمه روح تواند نمى

 قاتل و كند شناسايى را آسيب هاى محل تواند نمى ها آن قربانى. ببخشد

ه ب اگر كه است افتاده چشمشان از ها آن قربانى. دهد عدالت تحويل را

  .كردند نمى قبول اغماض با جز شد، مى داده خودشان

 جنگ، كردن، معالجه يادگيرى، تدريس، كار، دعا، عبادت، در

 آوردن بار تربيت، ازدواج، شكيبايى، فيمابين، روابط زناشويى، صلح،

 غير من از سهمى اگر كند، مى خطور دلت از كه چيزى آن هر و بچه

 و كاسد مال مانند باشد، هم قربانى حتى اسمش باشد، ات الهى

  .شود مى داده عودت خودت به كه است مشترى بى

. كرد مى عوض جا نماز، ي هفريض اداى از بعد بالفاصله شوخ مردى
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 را غيرمقبول نماز خداوند كه شنيدم: گفت ،پرسيدند را علّتش وقتى

 سرم بر كه كنم مى عوض جا كوبد، مى نمازگزار سر بر سنگى چون

  .نخورد

  

 و اند شده قربانى ها بت براى كه هايى حيوان«: فرمايد مى قرآن در

 حرام است، نشده گفته اهللا بسم آنها ذبح هنگام در كه هايى حيوان نيز

  .»هستند

 هزار اهللا، بسم يك جاىه ب موال، نظر و بحث مورد گروه چهار آن

 سگ گوشت از شان قرباني هاى حيوان گوشت بگويند، اگر هم اهللا بسم

 هاى بت و خود خاطره ب را ها آن كه اين براى. است مردارتر خوك و

 ها آن قربانى. اند كرده ذبح انديش مصلحت متفكّرِ و متحرّك ي هزند

  .است) دار شية( دار لكّه دارد، مشكل

 و معانى را قربانى. نيست شتر نحر و گوسفند ذبح تنها قربانى

 درجاتى داراى و باشد مى عميق و دقيق و ظريف بسيار مضامينى

  .است

 اين مانند من منِ كه گويى مى خودته ب كردن، قربانى از بعد

 قصابى چون را غرورم است، شده جان بى جان از سر، بي ي هالش

 پاى در اختيار بى من منِ ام، آويخته) قنارى( چنگك از و كرده تكه تكه

 الهى، حدود يعنى صالح ي هناق كردن نحر جاىه ب و است افتاده من

 در كه را فسادى ي هريش و ام كرده پى را خود نفس گر طغيان فرعون

 ريشه از گياهى هرزه چون بودم، كرده شناسايى خودم وجود ي هباغچ

 ي ههم از من دست تپش، بى اختيارِ بى حيوان اين مانند و ام كنده

 ننگين اعمال ي ههم و ها طغيانگري و ها غضب و فسادها و ها شرارت
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 اين چون خونم ايثار كه ام رسيده جايىه ب من. است مانده خالى زشت،

 در خونم كه را خدا شكر و است  حالل آزار بى و گوشت حالل حيوان

 بايد كجا دانم مى كه ام رسيده جايىه ب. است نريخته كفّار و ظَلَمه راه

  .كنم نمى بازى تيغ با نادانى روى از و شود فدا جان اين

 تن پاره يا و خورد زنده زنده را، قربانى شود نمى كه طوري همان

 سهمى كه هم كارهايى تمامى در گذاشت، آتش روى به را او جان نيمه

  .نيست قربانى ديگر تو قربانى هستى، هشيار و است آن در تو از

  بادا دهـبري جان رگ ،من از

  هشيار هست رگيم تو با گر

 در تو عمل واكنش ببينى تا است باز تو چشم يك كه اين براى

 نه هستى، كارت ي هنتيج ي هبرد هنوز تو يعنى چيست ديگران روى

  .حق ى بنده

  

 وقتى هستى، ايوان در كردن جلوه با بارى حضرت بار  اولين براى

 منِ شعورِ كششِ و ميزان و توان و حد در را كرانگيش بى و را خودش

»أُعرَف لكَى أَحببت و« آورد پايين حقير بسيار
1

 ياد به مرا گفت، 

 هاى زيبايى و ها جلوه ردگيرى با تا خواست او. انداخت قربانى

 فَتَبارك مقام به رسيدن براى را خود باروركننده، اسماء و آفرينش

 مسبح او صمدانيت در تا است بردن نياز بى به نياز قربانى،. كنم بارور

 ماست، چشم منظرِ در كه هايى معصوميت و ها زيبايى ي ههم. باشى

 را خود خداگونگى ها آن از گيرى بهره با تا هستند حق حضرت قربانى
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