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  چكيده
آييني همـواره   ن عملِو ادبيات است. اي ،قرباني مضمون مشترك اسطوره، دين، عرفان

منظور قرب و نزديكي خدا/ خدايان يا جلوگيري از خشم او/ آنان  در جوامع انساني به
 شدند  ها قرباني مي  گرفته است. در برخي ايام و نزد برخي ملل، گاهي انسان  صورت مي
مدن انساني با آ داد. قربانيِ  مي  رغبت به اين كار تنكه گاهي خود قرباني با  و شگفت آن

اي بـديع    گونـه   اين مضمون در دامـن عرفـان اسـالمي بـه    اما  ،فتاديان الهي از ميان ر
 بـودن شـهرت نيافتـه    گرچه به عارف ،شاعر مسلمان هندي ،بازتوليد شد. بيدل دهلوي

و شكلي خاص از مضـمون  اخورد.   مي  چشم ، نوعي بينش عرفاني در اشعارش بهاست
او   ة ايـن موضـوع تـاكنون در شـعر و انديشـ     اما  ،است قرباني را در اشعارش پرورانده

 و مسـئله حاضر در اشعار بيدل بـه بررسـي ايـن      ة است. نويسندگان مقال شدهبررسي ن
دهد كـه    اند. نتايج تحقيق نشان مي  پرداختهها  آن بندي شواهد و تحليل  استخراج و طبقه

ان، چشـم قربـاني و كيفيـات    مي اين دربار بهره گرفته و  53بيدل از قرباني و ملزوماتش 
مضـامين، بيـدل سـه      ة در حوز ترين بسامد را در اشعار او داشته است. خاص آن بيش

رنگي، و تسليم و رضا را در قرباني (عموماً در چشـم   ويژگي حيرت، اخالص و يك
 گيرتر ديده است. تر و چشم  قرباني) برجسته

  .قرباني ، چشمين قرباني، احوال و مقاماتيبيدل، آ :ها واژهكليد
  

                                                                                                 
ول) ئمس ةدانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سيستان و بلوچستان (نويسند *

mahmoud.hassanabadi@yahoo.com  
  faryadebiseda941@yahoo.com ،كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سيستان و بلوچستان **

  02/03/1395تاريخ پذيرش:  ،25/01/1395: تاريخ دريافت



  1395سال هفتم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن   28

  مقدمه .1
ها بـراي قـرب و     بشري وجود داشته است و انسان  ة گر همواره در كالبد جامع  روح پرستش

جاكـه غلبـه بـر برخـي      انـد. ازآن   شـده   اي متوسل مي  نزديكي به خداي خويش به هر وسيله
يـرد؛  گ  مشكالت و مجهوالت از حيز قدرت انسان بيرون است، ترس و وحشت او را فرامي

گردد تـا بلكـه بـر      داند و به دنبال راهي مي  الطبيعي منوط مي مشكل را به نيرويي ماوراء حل
... غلبـه   و ،سالي، طوفان، مرگ عوامل ترس و وحشت ازجمله بيماري، رعد و برق، خشك

اي او را خشنود كنـد    گونه كند به  شود و تالش مي  به معبود خويش متوسل مي ،بنابراين ؛كند
هاي خـويش    از داشته .كند  ها را تحمل مي  و در اين راه رياضتاد. شوعامل وحشت زايل تا 

آورد؛ گاهي اين  دست سازد تا شايد رضايت خدا را به  را فدا ميها  آن و كند ميپوشي  چشم
بـه پيشـگاه معبـود     ،دار دار و غيرجـان  اعم از جان ،صورت قرباني ها به  ها و جريمه  كش پيش

  .شده است  عرضه مي
  

  تحقيق  ة پيشين .2
برخـي  تـاكنون  موضوع قرباني موضوعي بسيار درازدامن و گسترده است و در ايـن زمينـه   

ويژگي اصلي اين تحقيقات، البته بـا برخـي    يا ترجمه شده است.تحقيقات به فارسي انجام 
ت و هاس شمول و جامعيت آن نداشتناستثناها كه همواره و در همه جا هست، پراكندگي و 

ها را   اقوام و ملل و نحل باشد. اين پژوهش  ة علت نيز شايد گستردگي و تنوع قرباني نزد هم
  توان در سه گروه جاي داد:  مي

  
  طور خاص هند)  (به آن با ديگر كشورها  ة قرباني در ايران و مقايس 1.2

زي را بـا آيـين   نـورو  پيوند و ارتباط مراسـم ميـر  » نوروزي مير«  ة ) در مقال1379مختاريان (
بـا  » كش قربـاني  نذورات و پيشجايگاه «ة ) در مقال1388گر (  قرباني شرح داده است؛ شيشه

كش بخور چوب و  پيش طور خاص به ،جايگاه نذورات در ايران  شناسي  استناد به آثار باستان
 ) سعي كرده با1386است؛ نعمت طاووسي ( كرده بررسيِ را بو در هنگام قرباني مواد خوش

كردن يكي از بارزترين اجزاي آن بوده است، اين آيين را به  كه قرباني ،بررسي آيين سياوش
كيش برزگري ساكنان فرارود نسبت دهد كه در ايران پراكنده شـده اسـت؛ در دو پـژوهش    

مفهـوم قربـاني   «) و 1389از نـوابي ( » هندوان و ايرانيـان باسـتان    ة هئومه و سومه در انديش«
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مشتركات برگزاري آيين قربـاني   نيز )1387از عدلي (» در هند و ايران باستان يسنه) (يجنه/
  .شده است يبررسدر ايران و هند 

  
  قرباني در اديان و ملل ديگر 2.2

قرباني را نزد مردمان باستان در يونان، روم، هند،   ة ) در تحقيقي جامع مقول1369مصطفوي (
مريكـاي شـمالي و جنـوبي،    او نيـز در ميـان بوميـان    النهرين، افريقا،  چين، ايران، مصر، بين

هـاي مختلـف آن را نشـان داده اسـت.       عرب جاهلي بررسي كرده و سپس گونهو استراليا، 
) در پژوهشي درباب دو ديـدگاه درمـورد ذبـيح ابـراهيم در سـنت اسـالمي،       1389ايماني (

دانـد؛ ديگـران چـون آقـايي       (ع)، ذبيح را مطلقاً اسماعيل مـي   باتوجه به ديدگاه امامان شيعه
 ،»بـودن قربـاني و راز انحرافـات آن در اديـان ابتـدايي      فطـري «) در پژوهش 1390ميبدي (

قربـاني از  « در )1355لسـان (  ،»قرباني يا عبـادت سـرخ  «  ة ) در مقال1339عبدالواحد وافي (
وام و ملل آيين قرباني در ميان اق« در )1365آبادي (  دشتي رحمتو  ،»روزگار كهن تا امروز

) بـه بررسـي   1380ميان، فراهاني نيـز (  اين دراند.   طوركلي به اين موضوع پرداخته به» پيشين
  .پرداخته است ،رابرتسون اسميت  ة ويژه نظري  به ،هاي مختلف درباب قرباني  نظريه
  
  قرباني در ادبيات 3.2

داسـتان رسـتم و    قرباني ايران باستان بـا نگـاهي بـه   «) در پژوهشي با نام 1377صنعتي (
، بر آن است كه سهراب نوعي قرباني براي حفظ سرزمين اهـورايي  »شاهنامهسهراب در 

، »هـاي منـوچهري    قربـاني و جشـن در منظومـه   «  ة ) در مقال1378؛ هنوي (است خويش
هـاي قربـاني، معتقـد اسـت كـه منـوچهري در         باتوجه به خوردن شراب در برخي آيين

خون انگور براي شادي خدايان  مثابة نگور و ريختن شراب بهكردن ا خمرياتش به قرباني
  نظر داشته است.

تـاكنون هـيچ تحقيقـي     )قرباني در شعر بيدل( اين، در موضوع تحقيق حاضر باوجود
و گـذرا بـه    لـي گيري از منابع، نگاهي ك  حاضر، ابتدا با بهره  ة انجام نگرفته است. در مقال

نگـري    با جزئـي و تحليلي  ـ اه با رويكردي توصيفيگ ؛ آنشده استرسم و آيين قرباني 
و  شـده قرباني و مالزمات آن استخراج مرتبط با  موارد يتمام ،ديوان بيدلتر   تمام  هرچه
همواره يافتن پاسخي  ،تحقيق ي. در تمامتحليل شده استها   ها، داده بندي آن  از دسته پس

  نظر بوده است:دم ذيلهاي   براي پرسش
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كـردن چگونـه بـوده و چـه      تاكنون، در جوامع مختلف، رسم و سنت قربـاني  از ديرباز«
چـه عضـو و كـدام    «، و »نگاه بيدل دهلوي به قربـاني چيسـت؟  « ،»التي پذيرفته است؟وتح

  ».گيرتر بوده است؟ در نظر بيدل چشم ويژگي قرباني
  

  بحث و بررسي .3
آييني  ؛ر ديني استئال، از شعاقرباني يكي از عناصر بنيادين در نظام اساطيري و در همين ح

هاي آغازين وجود داشته و موضوع آن به زمان خلقت   كه در جوامع بدوي و پرستشاست 
 دنرك اند و قادر به كنترل  زيسته  ها همواره در دامان طبيعت مي  گردد. انسان  حضرت آدم برمي

ون سـالمتي، آبـاداني،   بـراي مقاصـدي چـ    علت، همين به ؛اند  هاي ناخوشايند آن نبوده  پديده
  كردند.  و پرهيز از خشم خدايان قرباني مي ،باروري

معنـاي قـرب و نزديكـي اسـت؛ در      گونه كـه از خـود واژه پيداسـت، قربـاني بـه       همان
گرديدن، چيزي كه در راه خداي تعالي تصـدق   قرباني: نزديك«آمده است:  دهخدا  ةنام  لغت

). قربـاني بـه يـك    »قرباني«: ذيل 1377(دهخدا،  »كنند و بدان تقرب جويند به خداي تعالي
ة بيني دارد كه در تاريخ هم دين و تمدن خاص اختصاص ندارد، بلكه ريشه در نوعي جهان

اسـت:   »sacrifice« ةاديان و جوامع وجود داشـته اسـت. معـادل آن در زبـان انگليسـي واژ       
هـاي    ن واژه در سـاير زبـان  . نظاير ايـ ‘facere’و ساختن  ‘sacer’مشتمل بر دو جزء مقدس «

ة وسـيل  شده براي خدايان به رساند كه شيء قرباني  كه تقريباً معادل قرباني است، مي ،اروپايي
ة واژ« .)76: 1380(فراهـاني،  » تقـدس و خـدايي بـه خـود گرفتـه اسـت       ةشدن جنب قرباني  
آيد   كردن مي تقديممعني  به )yajاست كه از يج ( )yajna( سنسكريت براي قرباني ودايي يجنه  

معنـاي   التـين بـه   )offerreبه احتمال قـوي از اُفـر (   »قرباني، تقديمي«آلماني  )opfer(و اپفه 
  ).140: 1389(الجوردي و بهاري، » آيد مشتق شده است  دادن مي كردن) يا هديه (تقديم

رت هـاي مختلفـي صـو       گونه ها قرباني به  باتوجه به معيشت انسان ،در جوامع مختلف
دار و درميـان   صـورت جـان   دار قربـاني بـه   م ؛ به اين معني كه در جوامـع دا است گرفته  مي

ها   توان قرباني  مي ،و... بوده است. بر همين مبنا ،شير ،صورت غله جوامع كشاورز قرباني به
هاي خوني و غيرخوني تقسيم كرد. شيوه و نوع قرباني نيز در جوامع مختلـف    را به قرباني

قصد شكر، نذر، رفع بال، كفـاره،   كردن متفاوت بوده است. قرباني به ه به قصد قربانيباتوج
ة كـاري آنـان رابطـ    گرفته و با نوع خدايان و خويش  و اعتراف صورت مي ،تقديس، توجه

  .خاصي داشته است  
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  كردن حيوان و انسان قرباني 1.3
ـ اي او قداسـت خاصـي قا  ديدنـد و بـر    بسياري از جوامع خدا را در نهاد يك حيوان مي ل ئ

كردند تا روح او حيات جاودانه پيـدا كنـد و در     آن نوع حيوان را قرباني مي ،بودند؛ بنابراين
شكل همان حيوان بار ديگر متولد شود و نوع آن حيوان پايدار بماند؛ اين حيوان آسماني در 

شمردند   قدسي ميقوچ را حيوان م ،در مصر باستان ،مثال رايب ؛جوامع مختلف متفاوت بود
كردند؛ در   ژاپن خرس را قرباني مي يزو  ة در جزير آينوهاشرقي و  سيبريدر  تونگوريا اقوام 

كردند   ببر را تقديس مينيز در سوماترا  ؛حرمت خاصي براي تمساح قائل بودند ،ماداگاسكار
 ،ونـان، روم هاي گذشته چـون هنـد، ي    ). در تاريخ تمدن569 - 563: 1382فريزر،  به بنگريد(

بشر  ها يافت شده است؛  كردن انسان بر قرباني مبني بسياريو نيز در اقوام سامي شواهد  ،چين
نوعان  هاي خرافي هم  در اين دوران هنوز به بلوغ فكري و فرهنگي دست نيافته بود و با رسم

تين فرزنـد  در اوگانـدا نخسـ  «كـرد.    كه گاه از عزيزان بودند، براي خدايان قرباني مي ،خود را
قربـاني   شـدن عمـر او   منظور طـوالني  رئيس قبيله را اگر پسر بود، قابله بدون اطالع پدر و به

در برخي از شهرهاي يونان هرساله چند نفر قضا و بالگـردان بـراي   ). «330 :(همان» كرد  مي
ران ). گاه جامعـه قربـاني را از دو  31: 1369(مصطفوي، » شدند  قرباني به خدايان برگزيده مي

شـدن   از برگزيـده  ست. دختري كه پسدر هند ا» مريا«بارز آن   ة نمون ؛كرد  كودكي انتخاب مي
. شـد   در زمان موعـود قربـاني مـي   اما  دار شود، توانست ازدواج كند و بچه  جامعه مي ازسوي

را تقـديم خـداي زمـين    هـا   آن كردند و براي باروري،  قطعه مي شدن او را قطعه از قرباني پس
هـر  ). 182 :1383اليـاده،   بـه بنگريـد  دنـد ( كر  هاي كشاورزي دفـن مـي    كردند و در زمين  مي

شـد    بنـدي مـي   ها طبقه  شدن جايگاه خاصي داشت و براساس ارزش موجود براي قرباني
صورت داوطلبانه و با خرسندي به  كه گاهي قرباني خود به شگفت آن .)37: 1384(هال، 
  ).31: 1369رفت (مصطفوي،   گاه مي قربان

، ها بر حيوان عالوهها  آن تر بود؛  گاه خدايان نزد اعراب رايج پيش بهتقديم ذبيحه و قرباني 
ة كردند. قرباني در ميـان اعـراب دور    گاهي قرباني مي ها را نيز به درگاه ستارگان صبح    انسان

ة صبغ ،تي بوددس گوركردن دختران كه از ترس شرمساري و تنگ به جاهليت، گذشته از زنده  
  :آمده است (ص)  پيامبر  ة اثير در نژادنام ابن تاريخ كاملداشت. در  نيزشكرگزاري يا نذر   

هنگامي كه عبدالمطلب در كندن چاه زمزم از قريشيان به رنج افتاد، با خدا پيمان بسـت  
كه اگر به وي ده فرزند بدهد و همگي بزرگ شوند و او را دربرابر ستم ديگـران پـاس   

كعبه در راه خداي بزرگ سر ببرد. چون فرزندان به ده   ة رند، يكي از ايشان را در خانبدا
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تن رسيدند و او دانست كه وي را پاس بدارند، ايشان را از پيمان خـود بـا خـدا آگـاه     
  ،)807: 2 ، ج1370اثير،  ابنبرداري نمودند ( ساخت. فرزندان فرمان

  را پرداخت.ي آن بها رو شد و خون كه با مخالفت قريش روبه
كـردن انسـان نـزد ايرانيـان     نيـا   كردن بر قرباني اختالفاتي مبني ،در بعضي منابع قديمي

آمـده آن اسـت كـه هوشـنگ پيشـدادي،       اوسـتا م اسـت و در  چه مسـلّ  آناما  وجود دارد،
كردنـد    را قرباني مي ها و افراسياب حيوان ،، فريدون، گرشاسپ، نريمانهاك د اژي جمشيد،
  يشـت،  آبـان   :1371، اوسـتا و افراسـياب پذيرفتـه نشـد (   هـاك   د اژيميان قرباني  نكه دراي

  ).21بند   ،6  ةكرد
  
  قرباني در اديان الهي و تحول آن 2.3

اولين قرباني را هابيل و قـاين (قابيـل)، پسـران آدم، تقـديم خداونـد       ،در تاريخ اديان الهي
بعـداز چنـدي، هـر دو بـه درگـاه خداونـد       بان و قاين كاركُن زمين بود.   كردند. هابيل گله

 هـاي خـرمنش    اش و قـاين از خوشـه    زادگان گله كش كردند. هابيل از نخست قرباني پيش
امـا   او را قبـول كـرد،    ة . پس خدا قرباني هابيل و هدياي را براي رضاي خدا آوردند  هديه

نيـز   قـرآن در  ) ايـن قضـيه  5 - 3: 4، پيـدايش  بنگريـد بـه  قرباني قاين را منظور نداشـت ( 
  1است. آمده

شكلي متنوع و گسترده و با قوانيني خـاص و پيچيـده    كردن به قرباني ،در شريعت يهود
هاي حيواني و محصوالت كشاورزي،   بر قرباني در ميان يهود، عالوه 2.گرفته است  انجام مي

هاي انسـاني    ، قرباني3و دوري از فرامين او از خداوند آنان راهي و روگرداني در دوران گم
ها و تفسيرهاي   گرچه در اين باب تكذيب و تأييدها و نيز توضيح ؛است شده  نيز انجام مي

اسرائيل و نذرش براي پيـروزي بـر    از قضات بني »يفتاح«  ة قضي مختلفي مطرح شده است،
 بنگريـد بـه  مدعاسـت (  نايـ  كردن دخترش شد، شاهدي بر كه منتهي به قرباني ،عمون بني

) و اشـعياي نبـي   37 - 8: 106، مزاميـر داود نبـي (   ة چنين اشـار  )؛ هم30: 11، انداوركتاب 
كردن پسران و دختران  اسرائيل و قرباني  گاهي بني ) به گمراهي و انحراف گاه5: 19، اشعيا(

  4.گناه خويش شواهدي بر رواج قرباني انساني در ميان يهود، در برخي ادوار است  بي
 كـه  را اي  زاده نخسـت  هر :گفت كرده، خطاب را موسي اوندخد«آمده است:  توراتدر 
 مـن  آن از او نما؛ تقديس بهايم، از خواه انسان از خواه اسرائيل، بني ميان در بگشايد را رحم
زاده را قربـاني    اسـاس، گـاهي همـين نخسـت     ) و ظاهراً بـرهمين 2 - 1: 13، خروج» (است
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 خداونـد  مقـدس  گشـايد  رحـم  كـه  ذكوري هر: «استآمده  و نيز )؛7: 6 ،ميكاهكردند (  مي
 جفـت  يعنـي  اسـت،  مقـرر  خداونـد  شريعت در كه چنان گذرانند، قرباني تا و شود خوانده
جاآوردن عدالت و  چنين آمده است كه به م. ه5)23 - 4: 2، لوقا» (كبوتر جوجة دو يا اي  فاخته

 بنگريد بهتر است (نيز   دههر نوع قرباني نزد خداوند پسندي ) از3: 21، امثال سليمانانصاف (
تـر   رحمت پسند كردم و نه قرباني را و معرفت خدا را بيش«فرمود:  و )بعد  به 11: 1، اشعيا

  ).6 :6، هوشع( »هاي سوختني  از قرباني
قرباني پايه و پايان مأموريـت مسـيح    نزد مسيحيان ؛مبناي الهيات مسيحي قرباني است

ـ      ة مسيح خود قرباني و فدي يسيآيد، به اين معني كه ع  مي  شمار به  رايخداونـد اسـت كـه ب
و سـرودهاي   هـا و در تعبير 6؛صـليب كشـيده شـد    هـا بـه    انسان  ة شدن گناهان هم بخشيده

شود. درنظر مسيحيان، برپـايي مراسـم     خداوند ياد مي  ة مسيحي نيز، از او مكرراً با عنوان بر
شـاركت در گوشـت و خـون او و نيـز     معنـاي م  ياد شام آخر مسيح نيز بـه  و شراب به  نان

ترين بخش آيين پرستش مسيحي مراسم قداس بود. در   كانون و مهم«تجديد قرباني است. 
خصوص را افخارستيا يـا آيـين قربـاني     هقرن اول پيدايش مسيحيت، اين تشريفات ب  چهار

» ادد  ترين بخش ايـن مراسـم را تشـكيل مـي      خواندند و يادبود شام آخر اساسي  مقدس مي
  ).1006 - 1005: 4، ج 1373(دورانت، 

بـزرگ و غـايي،     ة زروان باشـند «در آيين زروان نيز اعتقاد به قرباني وجود داشته است: 
از پيدايي زمين و آسمان هستي داشت و تنها بود؛ زروان در آرزوي پسري هـزار سـال    پيش

  ).207: 1383(هينلز، » قرباني داد
، )گياه نخستين( كردن هومه سه قرباني يعني فشردن و لهبعداز  ،براساس عقايد زرتشتيان

ة همتـا بودنـد، چرخـ    اي بي  كه هركدام آفريده ،و كشتن نخستين انسان ،ذبح نخستين گاو نر
  ).267: 1378حركت درآمد (هنوي،  هستي به  

تحول مراسم قرباني با ظهور برخي اديان برداشته شـد. در ايـران    برايهاي نخست     گام
اين امر هنگـامي   ،با ظهور زرتشت و منع قرباني انساني وضع دگرگون شد. در هند ،نباستا

  ،رخ داد كه
وجوي بـاطن را نشـان    شادها در افق فلسفي هند طلوع كرد و راه جستيتعليمات اوپان

برهمنـي    ة آميـز احكـام شـرع و مراسـم دراز قربـاني كـه در دور        داد و از مراتب افراط
د و جزمي و خالي از هرگونه محتواي معنوي درآمده بود، پـا  صورت مراسمي منجم به

فراتر نهاد و طريق وصول به حقايق باطن را به طالبان راه حقيقت و رستگاري آموخت 
  ).86 ،1 ج :1362هند گشود (شايگان،   ة و فصل نويني در تاريخ فلسف
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يدن مبـدل شـد و   كش كردن انسان به رياضت درواقع، در آن سامان، با ظهور بودا قرباني
ودايـي    ة از اواخـر دور «گزين آن شـد.   نفس جاي تهذيبآن رنگ باخت و   ة شكل وحشيان
منـد   سـبب قـانون قـدرت    كردن آيين قرباني پديد آمـد و بعـدها بـه    بر باطني تمايالتي مبني

» رونـق افتـاد   آزار حيوانـات و جـانوران) رسـم قربـاني حيـواني از      : عدمahimsaاهيمسا (
  ).133: 1387(عدلي، 
كردن فرزنـدش اشـاره شـده     ) به داستان ابراهيم و قرباني22 :پيدايش( كتاب مقدسدر 

(ع) وحـي شـد كـه بـه       بـه ابـراهيم   است:و روايات اسالمي نيز آمده  مجيد قرآناست. در 
موضوع را بـا   ،كند  خدا برود و بعداز آن خواب ديد كه فرزند خود را ذبح مي  ة زيارت خان

پس پسـر را   7.)102 :صافات بنگريد بهن نهاد او نيز پذيرفت كه قرباني شود (فرزند در ميا
جاي ذبيح،  . تيغ به امر الهي برگردانده شد و بهگذاشتباالي كوه برد و تيغ بر گلوي او  هب

در ميـان اقـوام    كـردن  در قربـاني تحـولي   ،پـس  ازيـن  .گوسفندي براي قرباني فرستاده شد
  رخ داد: سامي

خـوردن نيسـتند    هايي كه قابل گوشتشان خوردني است قرباني شوند و آنحيواناتي كه 
نقد تاوان كشتار بزرگ شود و اين فرمان خدا  براي هريك حيوان مناسب ديگري يا وجه

  ).329: 1382متداول گشت (فريزر، اطاعت شد و عيد فصح از آن پس 

شـود و شـايد     وضـوح پيـدا مـي     جايگـاه قربـاني و قداسـت آن بـه     ،چه گفته شد از آن
آن را بـه حيوانـات   امـا   كـردن را ازاسـاس رد نكـرد،    است كه اسـالم قربـاني   علت همين به

د و دستور داد كه گوشـت آن را ماننـد پيشـينيان نسـوزانند و دور     كرگوشت محدود  حالل
نند و اجراي آن را نيز بدون كبلكه براي اطعام فقرا و مساكين مصرف  ،نيندازند يا دفن نكنند

هـا و حيوانـات       قصد قربت الهي اعالم كرد و بر قربـاني انسـان   به فقطگونه مسكري و  هيچ
 ؛قربـاني وجـود دارد   بـارة چنـدين آيـه در   ،قرآن مجيـد . در گذاشتهر پايان گوشت م حرام

پس تو هم براي خدايت بـه نمـاز و قربـاني    »: فَصلِّ لرَبِّك وانْحرْ«كوثر،   ة سور 2  ة ازجمله آي
  :حج است  ة سور  28    ةه مربوط به آيشدخود قرباني اشاره  بارةچه در تفاسير در آناما  ز.بپردا

ه في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم مّن بهِيمةِ الْأَ نْعامِ فَكُلُوا ليشْهدوا منَافع لَهم ويذْكُرُوا اسم اللـَّ
سائوا الْبمأَطْعا ونْهيرَ مياخـرو  و يويـ دن( منـافع  سـر  بـر ) حج در( ات :)28(الحج:  الْفَق 

 وانـات يح از راهـا   آن كه كنند ادي نيمع ياميا در را خدا نام و ابندي حضور خود) اريبس
 رانيـ فق و كـرده  تناول آن از پس. است داده يروز) گوسفند و گاو و شتر يعني( بهائم

  .ديده طعام) ها  يقربان از( زين را چارهيب
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يك فريضه، شكرگزاري از خداوند و  منزلة به ها كردن حيوان در اديان آسماني، در قرباني
تـوان    مـي  (ع)  گونه كـه از سرگذشـت ابـراهيم    براين، همان او نهفته است؛ عالوه هاي نعمت

آمادگي براي فـداكردن  تسليم درمقابل خداوند و دريافت، قرباني درحقيقت بياني نمادين از 
  .ستاودر راه  چيز همه

  
  قرباني در عرفان و ادب فارسي 3.3
اي بديع   چهرهاما  ،هاي اسالمي ذبح انسان از ميان رفت  در سرزمين كردن ل در قربانيوبا تح

كردن آيينـي نبـود كـه     از همان معاني در لباس عرفان نمايان شد. قرباني گرفتن از آن با الهام
ها بود كه اديـان      از آن، مضموني در فطرت انسان زمان باعث افول آن شود، بلكه فراتر گذر

كشف حقايق جهان و پيوند انسان و حقيقـت نـه بـر    « ،در عرفان .الهي باعث تكامل آن شد
با حقيقت تكيه دارد و براي  ‘اتحاد’و  ‘وصول’و  ‘اشراق’و  ‘ذوق’عقل و استدالل، بلكه بر 

ـ   نيل به اين مراحل، دستورات و اعمـال ويـژه   ؛ )33: 1370(يثربـي،  » گيـرد   كـار مـي   هاي را ب
پيدا كرد. به اين معني كـه نيـل بـه فنـاي      ياي خاص تجل  گونه قرباني در عرفان به ،بنابراين

كـردن   ياين قرباني قربـان اما  ؛اهللا، از باالترين مراحل كمال در عرفان، نيازمند قرباني است في
 )پروردگـار ( راي رسيدن به معشوقهاي منشعب از آن است كه سالك ب  اره و پليديمنفس ا

هـاي مختلـف     بايد اين قرباني را انجام دهد. در ادبيات فارسي، مضمون قرباني در صـورت 
 هـاي در آثار عرفاني و صوفيانه، رسم قرباني با تطبيـق بـا مطالـب و تعبير    .است ظاهر شده

اسـت. سـالك بـا     اي خاص يافتـه   كردن آن، جلوه يازجمله نفس اماره و لزوم قربان ،عارفانه
اهللا  از آن به فنـاي فـي   كهشود   ها به قرب خدا نائل مي  كردن نفس اماره و ديگر پليدي قرباني

. شـاعران عـارف بـا    است شود كه پلي براي رسيدن به مقامي باالتر يعني بقاي باهللا  تعبير مي
  اند.  يافتههاي بديع و زيبا توفيق   گيري از قرباني و آيين آن به آفريدن مضمون  بهره

  
  قرباني در شعر بيدل .4

 ،بـه دو علـت  باوجوداين، زبان شـعري او  اول سبك هندي است.  شاعران درجه وبيدل جز
و كـه مملـو از   ادشواري و ديريـابي شـعر   . 1نشده است: ناخته ش ،كه شايسته است چنان آن

 ار اوسـت تصحيح خوب و علمي از ديوان اشع ننبود .2 ؛هاي معنايي و بالغي است  ظرافت
بسامد بااليي دارد.  »قرباني«  ة ). درهرحال، در اشعار بيدل، واژ26 :1392 پور، (رادفر و حسن

از چشم ديگران پنهان مانده يا  نگاه ظريف و ريزبين بيدل در قرباني ظرايفي ديده كه معموالً
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و  است. ظرافت بيدل هم در يافتن نكات ظريف در قربـاني و اعضـا   رنينگيختهتوجهي را ب
كـه   )عاشـقانه و عارفانـه  (با معاني دقيـق و لطيـف   ها  آن حاالت اوست و هم در پيونددادن

  شود. پرداخته ميها  آن به درادامه
 

  هاي قرباني  اعضا و حالت 1.4
  چشم قرباني 1.1.4

خـود جلـب كـرده اسـت. ظـاهراً در        اعضـا توجـه بيـدل را بـه      ة همـ  از چشم قرباني بيش
شـده اسـت:   توصـيه  و ارباني نيز به بررسي سالمت چشم و گوش ذبيحه و ق كردن انتخاب

گاه كامل و تمام است كه گوش آن را نيك بنگرند تا بريده يـا شـكافته نباشـد و     قرباني آن«
» بود، قربـاني درسـت و تمـام اسـت...     درستچشم آن نيز درست بود. اگر گوش و چشم 

جاكه محل شهود است و انسـان از   آندر عرفان نيز چشم از .)53 ة: خطب1386، البالغه نهج(
رسد و نيز وصال بدون اين دو ركـن (چشـم و گـوش) ميسـر نيسـت،        ديدن به آگاهي مي

). بيدل به چشـم قربـاني   121 - 120: 4 ، ج1368گوهرين،  بنگريد بهدارد ( بسيارياهميت 
ن مضامين (در هر دو معني ظاهري و باطني) و اجزاي آن توجه بسيار داشته و از آن براي بيا

  متعدد بهره جسته است:
ــدة    عرصــة    زدن دم تيغ تو و خورشيد به يك چشم ــد دي ــبح كن ــاني را  ص  قرب

)135(8  
 چشم قرباني مگر بـر جبهـه بنشـانيم مـا       اي از سرنوشت عجز ما روشن نشد  نقطه

)83(  
  :دهد  و را به تسليم محض سوق مياگاهي عجز در ندانستن آينده 

 فانوس رازت چشم قرباني بس است  پردة    چراغ عافيت روشن كني تا در اين محفل
)290(  

چون چشم قربـاني كـه در آن سـكوت و     هم ،گرو سكوت و رازداري است سالمتي در
  زند.  رازداري موج مي

ــن   ــار م ــا انتظ ــده اســت اوراق تمن  بادامش قرباني مقشر نيستهنوز اين چشم    نگردان
)767(  
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 پوسـت و بـادام چشـم قربـاني هنـوز مقشـر و آمـاده (       شـده ده نانتظارات هنوز بـرآور 
  يعني به سپيدي نگراييده است. ،) نشدهشده دوركرده 

 سياه است چشـم قربـاني   نامههنوز    به تيغ قطـع نشـد انتظـار مـا بيـدل     
)1168(  

شـدن،   كشـته  باوجودكه چشم قرباني  چنان هم ،رود  انتظار ما از بين نمي نيزشدن  با كشته
  نان سياهي خود را حفظ كرده است.چ هم

 كه انتظارنويسي بـه چشـم قربـاني      قدر روشـن  سواد مطلع ما نيست آن
)1166(  

شـدن نگـه داري؛    انتظار كشته چنان روشن نيست كه ما را مانند قرباني چشم بخت ما آن
او  چشمقرباني اميد وصل دارد و راه انتظاري كه بايد طي كند تا به وصل برسد، از سفيدي 

  سفيد (آشكار) است.
 قرباني ها را نهان در چشم  كه شبنم كرد گل   ندانم مشهد تيغ خيال كيسـت ايـن گلشـن   

)1145(  

گـاه بـا شمشـير خيـال چـه كسـي        گـاه عـالم عشـق يعنـي قربـان      دانم كه شهادت  نمي
هـا)    (گـل  اين واقعه و ديدن عاشقانِِ ةبينم چشم قرباني از مشاهد  آمده است كه مي  وجود به
  آلود شده است. رسيده، اشك شهادت به

  ز مژگان چشم قرباني پريشان كرده گيسويي    باشد  ماتم نمي  وداع فرصت ديدار بي
)1138(  

چـون   آور اسـت؛ هـم    كننـده و سـوگ   شدن فرصت ديدار و ترك محبوب ناراحـت  تمام
عزاي عزيزي و مانند گيسويي است كه در فراق و اهاي چشم قرباني كه در سوگ چشم   مژه

  پريشان كرده باشند.
 تا نگه باقي است مژگان در مقابل برمدار   قربانيــان  پــيش قاتــل شــرم دار از ديــدة 

)702(  

كه چشم قرباني باز است و  گاه قرباني است و تاآن كردن در زماني كه قصاب درحال ذبح
  .بيند، سرت را پايين بينداز و به او نگاه مكن يا چشمانت را ببند  مي
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  سفيدي چشم قرباني 2.1.4
شود و بيدل بارها سفيدي چشم قرباني   گردد و سفيد مي  شدن برمي چشم ذبيحه بعداز قربان

رنگي  و يك ،زيرا سپيدي نماد پاكي، قداست است؛ خود قرار داده هاي توصيف  ة ماي  را دست
را بـا توجـه    رنگي را گويند كه آن اهل ذوق يك در اصطالح«كه سفيدي: اند   است. گفته

  ).468: 1370(سجادي،  »اهللا را قمع كند بيابند و با آن ماسوي
 سحر در جيب دارم چون چراغ چشم قرباني   خواهـد   ام فرصـت نمـي    تابي  ورق گرداني بي

)1133(  
 پرورم  نفس عمري است خود را در كفن مي  بي   بـــا نگـــاه ديـــده قربانيـــانم تـــوأمي اســـت

)995(  
 كند از چشم قرباني  نفس گل مي  كه صبحش بي   قـدر بـاغ شـهادت را    ل آنهوا صاف است بيد

)1195(  
 درد است بيدل در اياغ بسـملم   باده بي   چشم قرباني نـدارد احتيـاج مردمـك   

)859(  
 قربـاني افگنـد شـيرم     به جام ديـدة     اميـ زده طفلم كه مـادر ا   من آن ستم

)926(  

  مژگان قرباني 3.1.4
جـاري  از چشمش شدن اشكي  قرباني  ة شدن و حتي در لحظ قرباني در زمانقرباني يا ذبيحه 

  :شود  نمي
 ام يك اشك تحريري  نشد ظاهر ز چندين خامه   ها كه چـون مژگـان قربـاني     من و مشق ندامت

)1178(  
 افسوس كه يك قطره اشك ننوشته اسـت. شـاعرِ  اما  اي است،  مژگان قرباني چون خامه

  دارد. تنشندا اش نشان از ندامت  اشكي  داند و بي  چون قرباني مي قلم خود را هم حبصا

  حركتي چشم قرباني  بي 4.1.4
از هـر عضـو ديگـرش،     قرباني تسليم محض است. هيچ اعتراضي نـدارد و چشـم او بـيش   

هـايي چـون     معنـي   ة دهد؛ تسـليم محـض دربردارنـد     اعتراضي را نشان مي  بودن و بي تسليم
  ندن از نيروي خود و مرگ نفس است:ك دل
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 چراغ محفل تسليم چشم قرباني است   آرايـــش دگـــر بيـــدل  مكـــن تهيـــة 
)351(  

بخـش خـود     هاي راه عشـق را بـا نگـاه رضـايت        قرباني عاشق كاملي است كه دشواري
وچـرا پـذيراي    چون پذيرد. چشم قرباني ابزار اصلي در درك حقايق عرفاني است كه بي  مي
  كم الهي و تقدير اوست و تسليم دربرابر آن.ح

 نگه نتوان نوشتن بر بيـاض چشـم قربـاني      بندد  تسليم ما صورت نمي  هوس در نسخة 
)1146(  

بـازي   كه قرباني نيـز از هـوس و هـوس    چنان هم ؛در كتاب تسليم ما هوس جايي ندارد
  يك فقطحركت   ابت و بيحركت است و با اين نگاه ث  دور است. چشم قرباني ثابت و بي به

  .است اين تسليم  ة حركت چشمش نشان  ؛ و سپيدي بيگوناگونتوان ديد نه جاهاي   جا را مي
 كار بـود   ها بي  سواد و خامه  نقش لوحش بي   مطلبي  اين دبستان چشم قرباني است كز بي

)642(  

عالم عشق  در چشم قرباني هيچ نيست جز سفيدي كه نشان تسليم محض است. دبستان
تسليم محض و رضاي كامل كه اين هر دو از نتايج توكل   ة است و چشم قرباني نماد و نشان

صـوفيه فصـل    هاي باروند. و رضا آرامش و خرسندي دربرابر قضاست. در كت  مي  شمار به
رضا نه آن است كـه بـال   «مستقل و مفصلي به توكل و تسليم و رضا اختصاص يافته است. 

زيـرا  « ؛)296: 1383 (قشـيري، » حكم و قضا اعتراض نكند ، رضا آن بود كه برنبيند و نداند
داند كه برترين برايش برگزيده شده است؛ پس بدان خشنود گشـته و تـرك خشـم      بنده مي

  اند.  ). رضا را نهايت توكل دانسته75: 1386(ابونصر سراج، » كند  مي
 نگاه هرچه بادا بـاد قربـاني  كبابم از    آيد  ديدار قاتل برنمي  كسي از عهدة 

)1165(  

. نيـز يكـي از   اسـت  شدن عاشق در راه عشق و تسليم او دربرابر معشوق ناگزير قرباني
انـد.    و اطمينان گرد هم آمده ،مراحل سلوك توكل است كه در آن رضا، صبر، تسليم، عشق

تـر    را برجسته خاموش قرباني كه همان چشم اوست، تسليم و توكلاما  بيدل با زبان گويا،
وچرايـي،   هـيچ چـون   هد؛ قرباني خود را به دست دوست سپرده و بـي   تر نشان مي  و عيني

آماده و پذيراي تصميم اوست، گرچه خود از ماهيت تصميم دوست كـه كشـتن اوسـت،    
  خبر نيست.  بي
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  قرباني و برخي احوال و مقامات 2.4
هايي از عرفان و تصـوف    ، رگهاست عارف و صوفي شهرت يافته در مقامتر  گرچه بيدل كم
ويژه آنـان كـه در محـيط هنـد      هشاعران سبك هندي ب ديگركه در شعر  چنان در شعر او، هم

تـوان هـر     بـديهي اسـت كـه مـي     ،وصف خورد. بااين  مي  چشم اند، به  سروده  زيسته و مي  مي
براي فهم اما  كرد، مضمون را بدون توجه به بار معنايي عرفاني آن نيز در نظر داشت و تبيين

رسد. گفتني اسـت كـه از     مي  نظر گيري از مصطلحات عرفا ضروري به  و، بهرهابهتر مقصود 
از همه به چشم  ميان اجزا و اعضاي قرباني، بيدل براي بيان مضامين عاشقانه و عارفانه، بيش

شـده   كه گاهي در يك بيـت، چنـد مضـمون بيـان     ديگر اين  ة قرباني توجه داشته است. نكت
  .است. در اين صورت مضمون غالب در نظر گرفته شده است

  شوق 1.2.4
از يافت او؛ به شرطي كه اگـر معشـوق را نيابـد،     انزعاج دل را گويند در طلب معشوق قبل«

  ).41: 1377(تبريزي، » بلكه زياده شود ،عشق نقصان نپذيرد
 كه پنهان رفتمسر آن جلوه رهي داشت    ام، از شــوق مپــرس  قربــاني  نگــه ديــدة 

)921(  

شود،   آور مي سالك براي پيمودن راه، به كششي دروني نياز دارد، وگرنه پيمودن راه مالل
  و شوق بالي است براي پرواز قرباني به سرمنزل وصال.

  حيرت 2.2.4
تفكر است كه   ة بودن در نزد سالكان در بحر توحيد و حيرت و وادي عشق، ثمر درحيرت«

» كران احديت سـرگردان شـود و محـو جمـال و جبـروت الهـي شـود        بيبنده در درياي 
  ).229: 1370(سجادي، 

 بهــزاد قربــاني  بــه مژگــانم بنــازد خامــة    ز حيرت پا زدم نقش نگارستان امكان را
)1165(  

 ،كه قرباني پا زده چنانِ چيز پشت داند كه به همه  اي از حيرت مي  شاعر خود را در مرحله
 ،گري اسـت  چون بهزاد كه سمبل نقاشي و صورت سمبل حيرت است همكه خود مظهر و 
  :كند  به او افتخار مي
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 كرد حيرانـي چـو شـبنم چشـم قربـاني مـرا         بيداد كيست  اين چمن يارب به خون غلتيدة 
)68(  

  :آلودشدن چشم قرباني از شدت حيرت است اشك
 قربـاني را   يـدة  شُست حيـرت ورق د    دم شمشير تو نم بردارد آن كز  از  پيش

)134(  

كه تيغ بر او فـرود   از اين قبلحيرت همه چيز را از پيش چشم قرباني محو كرده و   ة غلب
كه كشته شود، به وادي حيرت  از اين و را تسليم محض ساخته است؛ يعني قرباني قبلاآيد، 

  :رسيده است
 ال ديگرسـت گـاه خيـ   چشم قرباني كمين   كس را بار نيست در طلسم حيرت ما هيچ

)217(  

 هـاي   شود و يكي از واكنش  انسان هنگام كشف حقايق فراتر از ادراك، دچار حيرت مي
ن چشم است كه شاعر بارها از آن دطبيعي بدن در اين هنگام بازترشدن و درنهايت سفيدش

براي تصويرآفريني بهره گرفته است: قرباني در دم ذبح، چون عارفي است كـه بـا حقـايقي    
  :شود  از فرط حيرت چشمانش سفيد مي و رو شده به روپنهان 

 هر بن مو چشم قرباني است حيران تـو را    در تماشايت همين مژگان تحيرساز نيست
)61(  

 دامـي دگـر صـياد قربـاني    ندارد حاجـت     تحير انتقام يك جهان وحشت كشيد از من
)1165(  

 همان در چشم قرباني مرا حيرت سرده اي   ام  محو شـوقم، بـوي صـبح انتظـاري بـرده     
)70(  

شدت دچـار   هبيند؛ پس ب  از انتظار خواهد ديد، مي چه پس اي از آن  گاه قرباني عاشق ذره
 ،گـردد   شود و اين حيرت در چشـمش نمايـان مـي     شوق و از شدت شوق دچار حيرت مي

  زند.  كه در چشم قرباني حيرت موج مي چنان
 انـد   هاي عيدم كرده  از كفن خلعت طرازي   اسـت  ام برگ نشاطم حيـرت   قرباني  ديدة 

)464(  
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چشم اشاره بـه آراسـتن     ة گون  حيرت است و نيز سفيدي كفن  ة سفيدي چشم نشان
اسالمي قرباني مخصوصاً   ة كردن. بنا بر چنين رسمي، در ايران دور از قربان قرباني پيش

ز كفن استعاره از سفيدي چشم )؛ ني95: 1369آراستند (مصطفوي،   شتران قرباني را مي
تواند بود و خلعت طـرازي اشـاره بـه رسـم لبـاس نـو پوشـيدن مـردم در           قرباني مي

  :است  عيد
 كشد بنيـاد قربـاني    تسلي مي جوشكف از    كند طوفان  هنوز از چشم حيرانم سفيدي مي

)1165(  

ن بـه  يافت ولي در تالش گذر از حيرت براي دست ،سفيدي چشم از شدت حيرت است
  :تسلي است

 دور مژگاني خمار چشـم حيـران بشـكند      ساغر قربانيان از گردش افتاده است كاش
)400(  

كـاش    چون ساغر است كه از حركت افتاده و ثابـت مانـده اسـت. اي    چشم قربانيان هم
  :ها را از ميان ببرد  ها حيرت چشم  مژه

 دارد از استاد قربانينشست سجده طرزي    سواد حيرتي روشن كند از مشق تسـليمم 
)1165(  

اسـتاد قربـاني    ،رو كثرت صفت تسليم در قرباني همراه با حيرت فـراوان اسـت. ازايـن   
كردن حالتي شبيه به حالـت   اين همه تسليم و حيرت، در هنگام ذبح  ة قصاب) از مشاهد  (=

  سجده دارد.

  يقين 3.2.4
ها از دل ببرد و دل را پر از شكر   كاندكي يقين چون به دل رسد، دل را پر از نور كند و ش«

  ).271: 1383(قشيري، » گرداند و خوف، از خداي تعالي عزّ و عال
 قربــاني را  مگــر آيينــه كنــي ديــدة       رنـگ سـراغ    بي  نتوان يافت از آن جلوة 

)97(  

ة دانـد كـه جلـو     رسيده، كه فراتر از آن، پيري واصل مي يقين بيدل قرباني را نه سالكي به
  .توان يافت  معاينه مي مانندش به ق را در ديدگان آينهح  
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  مشاهده 4.2.4
هركـه بـا   «كردن غير است در دل و ديدار حق است به چشم دل و قلب.  مشاهده قرباني

» يابـد   گـردد و همـه چيـز فنـا مـي       قلبش خداوند را مشاهده كند، غير حق از او دور مي
  ).85: 1386، سراج (ابونصر

 سواد حيرتـي دارد بيـاض چشـم قربـاني       رس ديداري است پنهانيشهيدان وفا را د
)1173(  

بين عاشق و معشوق/ عارف و خدا ديداري پنهاني رخ داده كه براي ديگران مشـهود و  
جـا سـياهي حيـرت     شود، اما درحقيقـت آن   مفهوم نيست. در چشم قرباني سفيدي ديده مي

  مشاهده و ديدار.  ة است نتيج

  رجا 5.2.4
هاي نيكـو بـود     قلب است به حصول امري محبوب در آينده. شادي دل به وعده قعلرجا ت

  ).39: 1388(سجادي، 
 سفيد از چشم قرباني است راه انتظار او   خواهـد   اميد وصل تدبير دگر از ما نمـي 

)1089(  

 حسـن تعليلـي  راهي اوست.  به قرباني اميد وصل دارد و سفيدي چشمش ناشي از چشم
  در همان حالي كه به حق اميدوار است. چشم قربانيبراي سفيدي 

  خوف 6.2.4
اگر قلب سالك در قرب سرور خويش عظمت و هيبت و قدرت حق را شـهود كنـد، بـه    «

  ).7980: 1386(عراقي، » شود  خوف و حيا و وجل منجر مي
 پنهـاني هسـت    چشم قربـاني و نظّـارة      اي باز كـنم   تي كو كه به رويت مژهئجر

)206(  

تواند چشم بگشايد و با اطمنيان خـاطر بـه     هيبت و جالل معشوق نمي علت اعر بهش
ــرد؛  ــطاو بنگ ــم فق ــد ه ــون دي ــه   ة چ ــمي نيم ــا چش ــاني ب ــاره قرب ــاز و نظ ــان   ب اي پنه

  گذارد.  مي  روزگار
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  مضامين عاشقانه و عارفانه ديگرقرباني و  3.4
رونـد، در شـعر     مي  شمار ه بهكه جزو احوال و مقامات صوفيان يادشده بر اصطالحات عالوه

  رفته است.  كار بيدل گاهي قرباني براي بيان مضامين ديگري اعم از عاشقانه و عارفانه به

  عشق و قرباني 1.3.4
  و جمع است:اهاي عاشقان در   ويژگي يقرباني عاشقي است صادق و كامل و تمام
 كسـي اسـت  قرباني نگاه   حباب ديدة    صفاي آب به ياد غبار راه كسي اسـت 

)307(  

شود. عاشق   كه به ياد معشوق و در فراقش ريخته مي آن علت اشك عاشق صافي است به
  گونه جمع شده است. قرباني معشوق است و در چشمش، از اشتياق، اشكي حباب

 مروت خاك شد تا كرد عشـق ايجـاد قربـاني      روم خوني بحل دارم  چه دير و كعبه هرجا مي
)1165(  

هاست، حال چه در كعبه  آن  ة شدن ازجمل كند كه قرباني  ول عشق تبعيت ميعاشق از اص
  :و چه در دير

 به ياد عيد تا آيد به يـادت يـاد قربـاني      آيـد   مراد كشتگان هم از تو آسان برنمي
)1165(  

يابـد مگـر     شدن هم مراد نمي از كشته نياز و عاشق حتي پس  معشوق مستغني است و بي
  ياد آرد. به ياد عيد افتد تا عاشق را بهوقتي كه معشوق 

 قرباني قربـان نگـاه تـو تـوان شـد        عيد است غبار سر راه تو توان شـد 
)600(  

تواند در روز عيد قربـاني    غباري كه مي ةانگارد مگر به انداز  عاشق خود را به چيزي نمي
  د.شومعشوق 

  مخالفت با نفس 2.3.4
) و ايـن  21: 1388(سـجادي،  » كـان توبـه اسـت   مجاهدت و مخالفت با نفـس يكـي از ار  «
؛ بيدل لـزوم مخالفـت   )226 - 225: 1383(قشيري، » هاست  عبادت  ة مخالفت نفس سر هم«

  :با نفس و هوا و هوس را با مضمون قرباني چنين پيوند داده است
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 قربانيان بحل گرديد  كه خون وعدة    دالن تيغ بر فسان هـوس  زدند ساده
)545(  

چـون خـون قربـاني حـالل      خون آنان هـم  ،بنابراينكنند،   ها تكيه مي  بر هوس دالن ساده
  .ا االعمال بالنياتانمشود كه   كردن، خون قرباني حالل مي محض نيت است. به

  طلب 3.3.4
خواهد تمام مطلوب   جوكردن از مراد و مطلوب را گويند ... طالب ميو در اصطالح جست«

  ).»طلب« : ذيل1370(سجادي، » را بيابد
 توان كردن  نگه گو جمع شو، مژگان پريشان مي   دارد  طلب چون چشـم قربـاني تسـلي برنمـي    

)1020(  
تواند به هر سو پراكنده   شود و همواره نگران است. مژه مي  چشم قرباني هرگز بسته نمي

و آرام اباشد، اما چشم بايد جمعيت داشته باشد. ميل و طلب معشـوق جـز بـا رسـيدن بـه      
  يابد.  شود و تسلي نمي  مين

  ايثار و فداكاري 4.3.4
كه بر سختي  تر بدهد و از آن چيزي خويشتن را بازگيرد، او صاحب جود بود و آن هركه بيش«

). قربـاني  402: 1383(قشـيري،  » بايستد و آن اندكي كه دارد ايثار كنـد، صـاحب ايثـار اسـت    
  آورد:  شدنش براي مردم شادي و عيد مي با كشتهاما  شود،  زيرا خود كشته مي ؛فداكار است

 كه عيد عشرت آفاق در محرّم اوسـت    مروت آب شد از شرم چشـم قربـاني  
)318(  

زيرا آن هنگام كـه بـراي    ؛مردي از شدت شرم و خجالت از چشم قرباني آب شد جوان
مردمان زمان عيـد اسـت و شـادي؛ پـس       ة شدن، براي هم قرباني زمان سوگ است و كشته

  باني عيد آورده و به عيد مردم معنا بخشيده است.قر
 ام هر كجا باشم شهيدم، بسملم، قربـاني    اش  جان فداي خنجر نازي كه در انديشه

)875(  
 ورق گرداندي و روي سياهي در كفن بـردي    عبث چون چشم قرباني وبال مرد و زن بردي

)1174(  

  گيرد.  قرباني گناه خلق بر دوش مي
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  نااستغ 5.3.4
» گـردد   نفسي را كه حق بـا حقيقـت غنـا عزيـز كـرده باشـد، لـوازم فقـر از آن زائـل مـي          «

  ).226: 1386سراج،   (ابونصر
 ها داشت تا مژگان مبارك باد قرباني  زبان   ز اســتغنا نگشــتي مايــل فريــاد قربــاني

)1165(  

او  ،براينبنا .زيرا با حقيقت آشنا شده است ،استغنا و رضايت است نهايت قرباني در
شـدن در راه   اش زباني است كه كشته  هر مژه گرچه زبانش تمايلي به فريادكشيدن ندارد،

خبر يـا صـفت    توان استغنا را صفت ناظر بي  گويد. نيز مي  عشق را به خويش تبريك مي
معني بيت خطاب به او چنـين اسـت: تـو بـه فريـاد       ،صورت كننده دانست. دراين قرباني

  بادگفتن. اش زباني است در مبارك  كه هر مژه ، درحاليتوجهي  قرباني بي
ــد  ــاني چــه اســتغنا دمي  كاين ورق افشاند بر لفظ و معاني پشت دست   از بيــاض چشــم قرب

)242(  

داند كه پروردگار وجود او را از حقيقت جـود خـود     نيازي مي  بيدل قرباني را عارف بي
ماند كه بر لفظ و معاني، پشت دست   مي سرشار گردانيده است. چشم قرباني به ورقي سفيد

كند. او عشق را با عمل نشان داده و نيازي به حـرف    نيازي مي  اظهار بيها  آن افشاند و از  مي
  زيرا علم و درس عشق در دفتر نباشد. ؛ندارد

  آرزويي از خلق و استغناست:  بي نهايت قرباني در
ــي ــة    مـ ــتم نامـ ــي  نوشـ ــان   بـ ــب قربانيـ  وميدي ز بس كف كرد شد عنوان سفيدجوش ن   مطلـ

)585(  

هنگـام نوشـتن نامـه، از نهايـت      ،بنـابراين  .چيـزي نيسـت    ة قربانيان حـاوي مطالبـ    ة نام
  .آرزويي و استغنا عنوان نامه سفيد شد  بي

 صـاد قربـاني   از غيـر   بـه ندارد انتخاب مـا     نگه اجزاي هستي مهر كن بيدل ز چشم بي
)1165(  

 فقـط را مانند چشم قرباني بر يك چيز ثابت بدار و بر غير ببنـد؛ زيـرا   بيدل چشم خود 
  شدن در راهش انديشيد و اين معناي استغناست. بايد به معشوق و قربان
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  اخالص 6.3.4
چيز ديگر با آن آميخته نباشد و بـدان   آن بود كه طاعت از بهر خداي كند [چنانك] هيچ

سي دون خداي عزّوجلّ تصنعي نجويد و طاعت تقرب خواهد به خداي عزّوجلّ و با ك
  ).322: 1383محمدتي چشم ندارد از خاليق و جاهي اميد ندارد (قشيري، 

  .شود  قرباني مي ،ازجمله نفس ،چيز مهدر اخالص ه
ــاني   ــدارد چشــم قرب ــان ن ــبش مژگ ــار جن  ها  قلم محو است هر جا صاف گردد نقش مطلب   غب

)79(  
شدن مثل عاشـق كـه در همـه حـال      حتي براثر كشته ،شود  چشم قرباني هرگز بسته نمي

ة اهللا است. از نگاه بيدل، قرباني انسان كامل و عارف واصـلي اسـت كـه بـه مرتبـ      محو وجه
  اخالص رسيده است.  

  خلوت 7.3.4
اهللا  ... استاد امام گويد رحمهًْ كردن اخالص را بهتر از خلوت ذوالنون گويد هيچ نديدم حاصل«

: 1383(قشـيري،  » هاي وصـلت بـود    عزلت از نشانه صفوت [بود] وكه خلوت صفت اهل 
  سوي خدا آورد. ). قرباني يا سالك بايد از نفس خود عزلت جويد و روي به156، 153

ــه   حريف خلوت آن جلوه بودن آسان نيست ــاني     نهفت ــم قرب ــه چش ــاهي ب ــد نگ  ان
)1187(  

و ايـن ظرفيـت در    بـودن   حريف خلوتشده براي  در چشم قرباني عشق ظرفيتي تعبيه
  :شود  هيچ موجود ديگري يافت نمي

ــدة     حيراني خـوديم   پرست گوشة  خلوت ــاه دي ــي نگ ــوديم  يعن ــاني خ  قرب
)904(  

  كردن خود است. يعني چشم ما متوجه قرباني ،كنيم  خود به چشم قرباني نگاه مي ما به
اي در طلب   مرحله ترك است،  ة مرحل هاي گيري از عاليق و خصوصيت خلوت و كناره

  بيند.  كمال براي ذات عارف كه شاعر اين مرحله را در چشم قرباني نهفته مي

  حسد 8.3.4
هاي پنهاني هيچ خوي نيست رستگارتر از حسد. نخست حاسد را بكشـد    اند از خوي  گفته«

  ).232: 1383 (قشيري،» ودبه غم پيش از محس
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 شب ما هم سحر دارد ،تيغش گر كند رحميكه    نگه در چشم آهـو آب شـد از رشـك قربـاني    
)450(  

اگر تيغ عشق بر گلـوي   :گويد  آهو از رشك به قرباني اشك در چشم دارد و با خود مي
داشـت و چشـم سـياهم بـه سـپيدي        شب من هـم سـحري مـي    ،شد  من (= آهو) وارد مي

 در حـال  كـه كـه آن كسـي    چنـان  ؛گراييد. قرباني در چشم ديگران جايگاه خاصـي دارد   مي
  .انگيزد  پيمودن مسير وصل است همواره حسد و رشك ديگران را برمي

  ها  و حالت ،قرباني، اعضا .1جدول 
  بسامد  اعضا و ملزومات قرباني

  23  چشم قرباني
  11  سفيدي چشم قرباني

  4  حركتي چشم قرباني  بي
  6  مژگان قرباني
  2  خون قرباني

  2  حيوان قرباني (ذبيحه)
  2  عيد قربان

  1  آراستن قرباني
  1  زبان قرباني

  1  استاد قرباني/ قصاب
  53        جمع كل                       

 شده با قرباني هاي پرداخته  مضمون .2جدول 
  بسامد  مضمون  بسامد  مضمون
  1  يقين  11  حيرت
  1  ارج  8  رنگي اخالص و يك

  1  طلب  7  تسليم و رضا
  1  مشاهده  4  عشق
  1  انتظار  4  استغنا

  1  خوف  3  ايثار و فداكاري
  1  حسد  2  ناراحتي قرباني

  1  توبه (مخالفت با نفس)  2  خلوت
  1  سياهي چشم (ناپختگي)  1  سكوت و رازداري

  1  لزوم بستن چشم بر ذبح  1  شوق
  53  جمع كل
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  يريگ . نتيجه5
وردن و بـا آ اكـار رفتـه اسـت.     بار به 53يك اصطالح،  مثابة قرباني به ،در شعر بيدل دهلوي

تر در خدمت بيان مفاهيم  قرباني، اين مضمون را بيش  ة عرفاني در پيوند با واژ هاي اصطالح
از ديگر چيزها توجه بيدل را  بيشچشم قرباني  ،ميان عاشقانه و عارفانه قرار داده است. دراين

ترين بسامد را به خود اختصاص داده است و  بار) كه بيش 23به خود اختصاص داده است (
، ايـن  در نظـر بگيـريم  حركتي و نيز مژگان را نيـز    رگاه ملزومات چشم مانند سفيدي و بيه

بار)، اخالص  11حيرت (مضامين، بيدل سه ويژگي   ة رسد. و در حوز  مي 44بسامد به عدد 
مـاً در چشـم قربـاني)    بـار) را در قربـاني (و عمو   7بار) و تسـليم و رضـا (   8رنگي ( و يك
گيري از شـگردهاي ادبـي،     و با بهرهاها ديده است.   ويژگي   ديگرتر از   گيرتر و برجسته چشم

در ها  آن و به لزوم وجوداست و توضيح داده كرده ها را در عشق و عرفان تبيين   اين ويژگي
  عاشق/ سالك راستين رأي داده است.

چيـده قربـاني و   و پي ،تودرتو، چندگانه هاي هو استعار ها يابي، تشبيه  گذر دقيقه بيدل از ره
چـون   اعضا و جوارح و ملزوماتش را در خدمت بيان و تبيين ظرايف مضامين عاشقانه هـم 

چـون حيـرت، تسـليم و     هاي عارفانه هـم   مايه  و درون ،اشوق، طلب، مشاهده، خوف و رج
 ،و ... آورده اسـت. در ايـن راه ظرافـت    ،توكل، حيرت، استغنا، توبه، ايثار، استغنا، اخـالص 

يابد: در دقت در ظرايف وجـود قربـاني و در     و ريزبيني بيدل در دو جا ظهور مي ،هنرمندي
  ظريف با مضموني عاشقانه و عارفانه.  ة برقراركردن پيوند ظريف ميان آن نكت

  
  ها  شتنو پي

حدهما ولَم يتَقَبلْ منَ الĤْخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْبانًا فَتُقُبِّلَ منْ أَ .1
ه منَ الْمتَّقينَ   ).27 :ه(مائد قَالَ إِنَّما يتَقَبلُ اللـَّ

  .37: 7 باب ژهيو هب ،انيالو كتاب ،قيعت عهد به يدبنگربراي ديدن انواع قرباني در ميان يهود،  .2
  .42: 7 ،رسوالن اعمال به بنگريد .است يحيمس ديشه نياول فانياست از ريتعب .3
اسـاس، از نـوع    از آمـده،  بعدبه  1: 22، پيدايشكه در  ،كردن فرزندش ابراهيم و قربان  ة قضي .4

  ديگري است.
  .بعدبه  6: 12، الويان، كتاب عهد عتيقگردد به   اين آيه برمي .5
 گناه كه خدا  ة برّ اينك: گفت پس. آيد  مي او جانب هب كه ديد را عيسي يحيي روز آن فرداي در« .6

ة نامـ ؛ 2: 5، پولس رسول به افسسيان  ة نام بنگريد بهنيز ()؛ 29: 1، يوحنا» (دارد  برمي را جهان
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بيان شده است؛ عهد جديد هاي   مطلب بارها در كتاب اين .)26: 9، پولس رسول به عبرانيان  
و  7: 53، اشـعيا ازجملـه در   ،گويي شـده بـود   بارها اين امر پيشعهد عتيق ازآن نيز در  پيش

  .بعدبه  7: 1، صفنياي نبي
يا أَبت افْعلْ ما تُـؤْمرُ  فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنّي أَرى في الْمنَامِ أَنّي أَذْبحك فَانظُرْ ماذَا تَرَى قَالَ « .7

ه   ).102 :(صافات »منَ الصابِرِينَ ستَجِدني إِن شَاء اللـَّ
اسـت كـه مشخصـات     ديـوان بيـدل  صفحه از كليات   ة ب، شمارداخل قال  ة از ابيات، شمار پس .8
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