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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   
 
  بيالنی لبيــــــــــــج

   ٢٠١٠ نومبر ١٨برلين ــ 
  

  
 عيد قربان

   گوسپند ُآشانعيِد
 

حدت ميان مردِم زادگاهم بيش از هر زمان ديگری  قربان، لمس ايجاد همبستگی و وخجستۀدر عيد 
” لّله الحمد اهللا اآبر و“، و ” ال اله اال اهللا و اهللا اآبر“پير و جوان تكبير های  . آرد بازتاب پيدا می

 و در ميان  شديم مسجد جامع بزرگ شهر خويش میروانۀگويان، برای ادای نماز عيد گوسپند ُآشان 
احساس  . از آوچه و پسكوچه های ميان راه  به جمع ما می پيوستندگروه گروه، راه ، تك تك و

بيشتر ميشوی و هی به يكبارگی ميديدی آه .... نيروبخشی برای جان و روان همه ايجاد می گرديد
  .... يكپارچه ، متحد، همصدا و هم مقصد ....افزونتر هی 

  .... خالی از ريا و سرشار از پاآی ها... زمانی بود آرام و ناب
، ليه السالمدين حضرت موسی ع... اديان ابراهيمی .عيد سعيد قربان، فرخنده جشن اديان آسمانيست

 . و دين مقدس اسالم)ع(حضرت عيسی 
، بيانگر داستان  سفر پيدايش در تورات حضرت موسیزدهِم  باب بيست و دوِمآيه های اول تا ن

 رب بر مبنای تورات،. راهيم خليل ميباشد توسط پيامبر خدا اب)ع(ق اآمادگی قربانی ساختن اسح
آيه های هفدهم تا   چنانکه در، قوچی را برای قربانی در آنجا فرستاد و)ع (ق ابه جای اسحمتعال 

 و وعده به حقرش در راه ـ پسفدا نمودِن به پاداش اين آمادگی برای زدهم اين باب ذکر شده است،ن
  : را نويد داد آهرسولشولش، ايزد توانا  ـق

 آنارۀتارگان آسمان و مثل ريگهای آه بر ـريت ترا آثير سازم مانند سذ رآت دهم  وـهر آينه ترا ب “ 
ريت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و از ذريت تو جمع امت های ذ درياست و

 .... ” ول مرا شنيدیـزمين برآت خواهند يافت، چونكه ق
 سی و هفتم به حضرت سورۀ آيه های نود و نهم تا يكصد و سيزدهِم  طیدر قرآن مجيد اين داستان 

ين اسالم روايات متفاوتی مبنی بر ين وجود دارد آه ابراهيم ئدر آ.  نازل گرديده است)ص(محمد 
  را  ميخواست، قربانی وعده و پيمانش با آفريدگار عيل ـااسمق و ا اسحدوپسرش ـخليل آدام يكی از 
عيل  بايستی ا بيشترينه روايت بر اساس يك حديث از پيامبر خدا اين می باشد آه اسمتوانا بنمايد، اما

  .فدا می گرديده است
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 در گلويم بغض بيشتر مرا با خود نبرده وی، در هيچ آتابی انوشته  آنم آه هيچ ءبايد صادقانه ادعا  
فرزندش در راه ايزد  ساختِن قربانی  برایآمادگی  و)ع( حضرت ابراهيم  قصۀآه ايجاد نكرده است

 چنان با احساس و عاطفه ...آری .... ميخوانم ، گلويم پر ميشود وهر باری آه اين داستان را . يكتا
هم در آميخته اند و روح و روان خواننده را با خود در ميعاد می برند آه واژه ها مرواريد وار با

 و جاودانه را من در فرامرز  هنِرطۀواسقدرت بياِن احساِس بدون .... اشك را گرفت نميشود جلو
  . بارها و بار ها تجربه نموده ام ، ترجمۀ ابو علی محمد بن محمد بن بلعمی”تاريخ بلعمی”

سال پيش  متش به بيش از يکهزارمنصور بن نوح سامانی که قدِ اثِر وزير  را دروقتی اين قصه
عيل و اٱری با اسم. ...آنها می بينی  مکه و يکی از ، خود را در ميان حاجيان کنی میميرسد مرور

  تا قوچسنگ می اندازی دنبال قوچ سپيد می دوی و” منی“پد،  بر آوه تابراهيم يكجا قلبت می 
 .عيل زنده بماندا اسم و....دی گردان قربانو او را بگيرد ، خليل فراز شود ابراهيِم،ايستدب

   . پلشتی هاهمۀ بر ....ست و پيروزیتگاري رسوعدۀ.... ينده ساز آزندگی بخش است و... عيد قربان
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