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  r.kazemirad1365@gmail.com  و مذاهب انيدانشگاه اد يحيمس اتياله يدكتر يدانشجوراد / كاظمي رضا
  استاديار دانشگاه اديان و مذاهبپور / محمدتقي انصاري

  21/7/1394 :پذيرشـ  17/2/1394: دريافت

  دهكيچ
ت و اســالم برخــوردار يحيت، مسيهودي ينيژه در سنت ديو يگاهي، از جايميان ابراهياد كمشتر يايم به عنوان نيابراه

شتر است. يآنها ب كاز نقاط اشترا ،مين در مورد ابراهين سه دياصر، اختالف اشمندان معياند يبه باور برخ درحاليكهاست. 
دوم  يش از شــورايژه تا پــيوتاب مقدس، بهكم در قرآن و يت ابراهيرامون روايپ ياو مجادله يريات تفسيبر ادب يمرور
 ،انيــن ميــله اســت. در ان مســئيــبر ا يدشاهان، يوگو و تعامل ادبه اصل گفت يكاتولك يسايلكان و عطف نظر يكوات

از آن ارائه شده  ير متفاوتيتفاس يميان ابراهيه در ادكاست  ين مسائل اختالفيترياز محور ،ميذبح پسر ابراه يماجرا
ه بــا كــ يمختلفــ يهابرداشت يدرصدد است تا با بازخواناين مقاله افته است. ي يزينقطه ثقل متما ينيو در هر سنت د

ان يــم در اديت ذبــح فرزنــد ابــراهيــروا يه اصــليمان واقعه صورت گرفته است، جانين از ايهدت قرآن و عيه بر رواكيت
 ييت مــاجرايــت در روايهوديت و يحياسالم، مس ينيسه سنت داين موضوع را در قرار داده و  ياوكرا مورد وا يميابراه

 ند.ك ييم) بازنمايواحد (ذبح پسر ابراه

  ل.يل، قرآن، تورات، اناجياسماعم، اسحاق، يذبح، ابراه :هاواژهديلك
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  مقدمه

محوريــت و مــورد داراي و فرزنــدان ايشــان  اديان ابراهيمي ادياني هستند كه در آنها حضرت ابــراهيم
ت، يــهودين يــاســت كــه هــر ســه داي گونــهبه ،انين اديا ينيم در سنت دياحترام هستند. اهميت ابراه

كه در  يند. بسياري از مباحثادابراهيم را پدر خود مي ،ت و اسالم خود را به ايشان منتسب نمودهيحيمس
يكديگر مطرح شده، شبيه دربارة شخصيت حضرت ابراهيم و فرزندان ايشان كريم تاب مقدس و قرآن ك

 مطالعــات استاد ،)Jon D. Levenson( جان لِونسُنالبته در موارد بسياري نيز با هم اختالف دارند.  .است
ن يــم در مناســبات ايت ابــراهيد شخصنكمينشان خاطر خود ريدر اثر اخ واردهار دانشگاه تاب مقدسك

. در )xi، ص 2012، لِونسُن(باشد، خاستگاه نزاع و اختالف بوده است  كه محور اشتراكش از آنيب ،نيسه د
مورد شمارش  32م تا يرامون ابراهيتاب مقدس پكقرآن و  ياختالف يفرازها ،رياخ يهااز پژوهش يبرخ

 ن، عمومــاًيــن ســه ديــمتون مقــدس ا يقيپژوهشگران تطب ،ن حالي. با ا)1998 ،سولومان(ر.ك: ست شده ا
: ه عبارتنــد ازكدهند يل ميمورد تقلچهار م را به يرامون ابراهين متون پيا ياختالف ين فرازهايتريمحور

ات يــ. روا4 ؛لياسماع م وي. مالقات دوم ابراه3 ؛م و سارهي. نسبت ابراه2 ؛ميذبح فرزند ابراه ي. ماجرا1
خ ياز تــار ييفرازهــا درحاليكــه. )224، ص 2011، نيلــو(م يات ابــراهيــن حيناظر به والدت و بخش آغاز

اساساً  ،ليعبه توسط او و اسماعك يز بناينده شدن او و نكو به آتش اف ينكشبت ير ماجراينظ ميابراه
  است. يالآن خ بيانتاب مقدس از كموجود است و  يت قرآنيتنها در روا

 ،س شده اســتكد و قرآن منعيم، عهد جديتفاوت در عهد قد كيه با اندك ،ميت ذبح پسر ابراهيروا
دانند. اما در يم را اسحاق »حيذب«ق يبر اساس عهد عت ،تيحيت و مسيهودين موارد است. ين ايترمهم

در خصوص  يباب، اجماعن يمتناقض در ا ياتيح و ورود روايح قرآن به نام ذبينظر به عدم تصر ،اسالم
ه يه دستماك، حيت ذبين هويينوشتار بر عهده دارد، نه تعاين ه ك يح وجود نداشته است. رسالتيذب يستكي

 ييه بازنمــاكــبل ،)1389؛ آقاحســيني و زراعتــي، 1388؛ پــوراختري، 1389(ايمــاني،  قرار گرفته است ياريآثار بس
 ميت ذبح فرزند ابراهير روايمختلف در تفس ينيدداران سه سنت راثيه مكاست  يه نگاهيتفاوت زوا

ايــن ه ي. فرضــانــدتأكيــد كرده يله متفاوتئت بر مسين روايدر مواجهه با ا ،آن ياند و در په زدهكيبدان ت
ان و مســلمانان يحيان، مســيــهوديبه موازات تنوع متن مقدس  ،داد واحديرو يكه كن است اي ،پژوهش

ه كــ يتــيدر روا ،)ي، اسالميحي، مسيهودي( يديلكسه دغدغه  كپژواسه مفهوم متفاوت شده و  گرانيب
ل كشــ ينــيدر هر ســنت د ير متفاوتيتفاس ،رونيااز. انداز شده استنيطن ،واحد اشاره دارد يابه واقعه

گــر ين ديــرغم واحد بــودن واقعــه، بــا دبه ،ن موضوعين نسبت به ايدغدغه هر د ،واقعگرفته است. در
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، يداد از جنبــه نظــريــن روينسبت به ا يدغدغه اصل ،ت و اسالميهوديه در كان ين بياا متفاوت است. ب
آن  ين واقعــه بــرايــه همانا آزمــون بــودن اكبوده بزرگ ن امر يم به ايمأمور شدن ابراه ةو فلسف ييچرا

ح بــودن ي، اثبات ذبــين عالمان و مفسران اسالميدر ب يله اصلئاگرچه در مقام عمل، مس. حضرت است
 ،ح بــودن اســحاقيعنه گــرفتن ذبــ با مفروغٌ، يت، دغدغه اصليحيل (و نه اسحاق) است. در مسياسماع
بــه عنــوان برنامــه  ،يسيب رفتن عيش به صليش نمايه ذبح اسحاق، مقدمه و پكن مطلب است ياثبات ا

ه راجع به مسئل ،نين سه ديمفسران ا ينار دغدغه اصلكنجات بشر است. ناگفته نماند در  يخداوند برا
ه البتــه در راســتا و كــز ارائــه شــده اســت يــن يگــرير ديطرح شــده و تفاســمز ين يگريات ديذبح، نظر

  ن بوده است.يات غالب در هر ديالشعاع نظرتحت

  يهوديم در سنت يذبح فرزند ابراه يبازخوان

ســحاق ، ا)11: 16ش يدايــ(پل فرزند هاجر يپسر بود: اسماع هشت يم دارايابراه ،ميبر گزارش عهد قد بنا
شبان و شوعا يان، يقشان، مدان، مديزمران،  يهاو شش پسر از قطوره به نام )19: 17ش يدايــ(پفرزند سارا 

تا بــه هنگــام مــرگ پــدر همــراه او  ،ليد تنها اسحاق و اسماعرسيبه نظر م ،ن حالي. با ا)2: 25ش يداي(پ
ل ير اسحاق و اســماعكد ذياگرچه شا .دشونيز ماندگار ميقوم ن ينيخ ديو در تار )9: 25ش يداي(پمانند يم

ل ياســماع ،قيــبوده باشد. به گزارش عهــد عت نم آنايركت آن و از باب تيل اهميبه دل ،تاب مقدسكدر 
بــه او  يت الهــكــه بركشود ين تصور ميش از زاده شدن اسحاق، چنيم است و تا پين پسر ابراهينخست

و و يكــل چنــدان نينده اسماعياز آ يفرشته اله ييشگوين همه پي. با ا)20: 17ش يداي(پتعلق خواهد گرفت 
گــران يشــه جــدا از ديهم يز خواهند داشت و برايبا همه سر ست ،او و فرزندانش ييگو ،ستيسته نيشا

ه كــ ينســل پــس از زاده شــدن اســحاق،ه كــند كيح ميق تصري. عهد عت)12: 16ش يداي(پست يخواهند ز
ن عهد ي. همچن)12: 21ش يداي(پد خواهد آمد يق اسحاق پدياز طرم وعده داده است، تنها يخداوند به ابراه

او  ينش همســر بــرايگــز يو چگونگ )22ش يداي(پردن اسحاق ك يقربان يبرا يفرمان اله يماجرا ،قيعت
: 28ش يدايــپر.ك: (شود يم بيانم ينار نام ابراهكهمواره نام او در  ،ن پسياز ا .ندكيرا بازگو م )24ش يداي(پ

  .)11: 32؛ اعداد 42: 26ان ي؛ الو6: 3؛ خروج 24: 2؛ خروج 16ـ15: 48ش يداي؛ پ9: 32ش يداي؛ پ13
 :ندكيت ميگونه روانيم و ذبح فرزند را ايابراه يش ماجرايدايسفر پ

 به و بردار را اسحاق يعني توست. گانةي هك را، خود پسر نونكا: «.. گفت.بدو ،ردهك امتحان را ميابراه خدا
 يســوختن يقربــان يبــرا ،دهميمــ نشــان تو به هك ييهاوهك از يكي بر آنجا، در را او و برو، ايمور نيزم

 گــاهآن«د. يار خود به راه افتاد و در روز سوم به آنجا رسكم به همراه اسحاق و دو خدمتيابراه» .بگذران
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 نزد ،ردهك عبادت و ،ميرو بدانجا پسر با من تا د،يبمان االغ نزد نجايا در شما: گفت خود خادمان به ميابراه
 به را اردك و آتش و نهاد، اسحاق خود پسر بر ،گرفته را يسوختن يقربان زميه ،ميابراه پس» .مييبازآ شما

 رپد يا: «گفت ،ردهك خطاب را ميابراه خود، پدر اسحاق و .رفتنديم هم با دو هر و ؛گرفت خود دست
 يا«: گفت ميابراه» ؟جاستك يقربان برة نكل ،زميه و آتش كنيا: «گفت »؟يكلب من پسر يا: «گفت!» من
 بــود، فرمــوده بدو خدا هك يانكم بدان چون ».ساخت خواهد ايمه خود يبرا را يقربان برة خدا ،من پسر
 زم،يه يباال بسته، را اسحاق خود، پسر و نهاد، هم رب را زميه و نمود، بنا را مذبح آنجا در ميابراه .دنديرس
  .)9ـ1: 22 شيدايپ( گذاشت مذبح بر

  ابد:ييان ادامه مين بيت تورات با ايروا
 ذبــح را شيخــو پســر تا گرفت را اردك ،ردهك دراز را خود و... دست نمود، بنا را مذبح آنجا در ميابراه
: ردكــ عرض! ميابراه يا !ميابراه يا«: گفت و داد در ندا را يو نآسما از خداوند فرشتة ،حال در .دينما

 خــدا از تــو هكــ دانستم االن هك رايز ؛نكم چيه بدو و ،نكم دراز پسر بر را خود دست«: ؛ گفت»يكلب«
 ديد ،ردهك بلند را خود چشمان ،ميابراه ،گاهآن .»ينداشت غيدر من از را خود گانةي پسر هكچون ،يترسيم
 ،گرفته را قوچ و رفت ميابراه پس. شده گرفتار شيهاشاخ به ،ياشهيب در ،يو عقب در ،يقوچ كنيا هك
  ).18ـ9: 22 شيدايد (پيگذران يسوختن يقربان يبرا خود، پسر عوض در را آن

از قصد ه اسحاق كن است يشاهد بر ا ،»زم بر مذبح گذاشتيه ياسحاق را بسته، باال«ه كن عبارت يظاهر ا
 يخود را بــراش قرار گرفته و او يم مورد آزمايفقط ابراه ،ن داستانين، در اينبوده است. بنابرا م مطلعيابراه

ا يــنباشد و  ار مطلعكن ياز اچند فرزند هر .ندك يرا قربانش فرزندتا است  مجاز دانسته ،خداوند امتثال امر
خوب و  كه قادر به درك ،ه با توجه به سن اسحاقكمعتقدند  ي. اگرچه برخنباشدار راغب كن يبسا به اچه

رده كــر آن صــحبت يــد با اســحاق دربــاره فرمــان خداونــد و تعبيم بايابراه رسديبد بوده است، به نظر م
 نــد و بــركيمــ ياركــم هميز با ابراهيشود، خود نيمآگاه ه از ماجرا كپس از آن. )176، ص 2007، فيشــر(باشد

رومند را بــر مــذبح ير بود قادر نبود اسحاق جوان و نيه پكم يابراه ،صورت نير ايدر غ .رديگيمذبح قرار م
ز يــمــا ن«د: يــگويرده و مــكد يز اظهار ترديم نيدر مورد خود ابراه ونهامالبته . )22، ص 1978، كــوهن(شاند كب

خصوص با توجه بــه ب ،ريا خيشته است ردن را داكر كن مسئله قدرت درست فيم در ايا ابراهيه آكم يمردد
  .)108ـ106، ص 1994، ونهام( »شوديبه او داده نم يحيچ توضيه ،ن فرمانيا يهازهيانگ ةه درباركنيا

  هودي يدگاه سنتيه آزمون: دينظر

قــرار گرفتــه  يهــوديعالمــان  ياز سو يمتعدد يرهايو تفس ها مورد بحثدر طول قرن يموضوع قربان
م آگاهانه و مشتاقانه مــرگ اســحاق را يه ابراهكن بود يا ،ش آنهاكير به فرد و راستدگاه منحصياست. د

ذبح  يماجرا ،تاب مقدسك يهودين ااز مفسربسياري جمع  ،رونيا. از)176، ص 2007، فيشر(ردكش كشيپ
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بــه م نســبت يابــراه يبــردارو فرمــان يزان وفاداريسنجش م يبرا ياله يآزمون ةمثابم را بهيفرزند ابراه
  .)91، ص 2008، باندسترا(اندردهكر يخداوند تفس

 يدر بــاد«د: يگويه آزمون ميدر باب نظر ،)1866ـ1789( رسونيمناخم مندل اشن يهوديم و عارف كيح
د جانش يه باكرا اوست يز ؛ذبح، متوجه اسحاق است يدر ماجرا يه آزمون الهكرسد ين به نظر مينظر چن
م را موضوع آزمــون خــدا يتورات، ابراه درحاليكهد. يش خدا نماكشيپ يلهدن به نام ايتقدس بخش يرا برا

 ،يش بــه درگــاه الهــيردن جان خوكم يه گرچه تقدكست اين ا ،امراين ل ي. دل)1: 22 شيدايــ(پ »دانسته است
ه به مقــام شــهادت كفت ياتوان يرا م ياريافراد بس يهوديخ سنت يرود، اما در تاريمشمار به ميعظ يثواب
ز رواج داشــته ين يهوديجامعه  يان طبقات عاديدر م يحت ،خدا يبرا يفشان اند. جانراه خدا نائل آمدهدر 

چــون اســحاق در نظــر هم يت بزرگــيله آزمــون شخصــيرا وس يانسآار كن يتوان چنينمرو، ازاين .است
  .)47:6(جنسيس رابا ه شده استيهود بوده و به ارابه خدا تشبيقوم  يه از آباكگرفت 
 ميابــراهحضرت قت مورد آزمون قرار گرفت، يحقكسي كه در ذبح اسحاق،  يدر ماجرا ،نيبنابرا

ا در يــآ .ه تا چه اندازه به سخنان خدا اعتماد داردكار شود كست تا آشومان اين آزمون، سنجش اي. ابود
عده داده بــود و ميش، خدا به ابراهيدايبه دل راه خواهد داد؟ به گزارش سفر پ يديترد ،الم خداوندك
هــود از نســل ين ســخن، قــوم يابراساس . )12: 21 شيدايــ(پ» ت تو از اسحاق خوانده خواهد شديذر«ه ك

نداشت  يمجرد بوده و فرزند ،در زمان صدور فرمان ذبح ،اسحاق درحاليكه .ردكاسحاق ظهور خواهند 
ه فرمان خدا درباره كگاه آن ،ميرفت ابراهيانتظار م ،رونيام را تداوم بخشد. ازيتا نسل او سلسله ابراه

خصوص با توجه به بمانش متزلزل گردد. يا يهاهيند و پاكد يشنود، در وعده خدا ترديرا م ذبح اسحاق
 ،باشــميم هــوهي هكــ مــن«ه در وصف خود گفته است: كچنان .ر استيناپذرييتغ يه خداكقت ين حقيا

ن منظــر، ير خواهد بود. از ايناپذرييز تغيذهن و خواسته او ن ،ترتيبن يدب .)6: 3 كي(مال» رميپذينم ليتبد
ن يــشــتن فرزنــد خواســته خــدا اســت، اكه اگر كرا سخت معتقد ساخته بود  يو ،ميمان راسخ ابراهيا

تــاب كه طبــق كــن اســت يــا امــردر آن راه ندارد. شــاهد  يديچ تردين بر حق است و هيقيبه خواسته 
وه كــســفر بــه  يز را بــرايهمه چوي  .نداشت يديتردخود هيچ  تيمورأدر انجام م ميابراه ،مقدس
رون يــسربلند ب يشياز آزما ي. و)174، ص 2007، فيشر(ست بود ياو ناشا يد برايترد رد. اساساًكا يا مهيمور
  رود.يمشمار به بسيار بزرگ يز آزمونين يو يدر رتبه و مقام معنو يسك يبرا يه حتكآمد 

  ت ذبحير نگرش به رواييتغ

تــاب مقــدس كعالمان  يبرخ است،م يت ذبح فرزند ابراهياز روا يسنت يريه تفسكه آزمون، ينظرمقابل در 

٥٤     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

ن يآغاز يهاگرچه در سده ،ر نگرشيين تغياند. اردهكن واقعه ارائه يمتفاوت از ا ي، برداشتيهوديدر سنت 
بــه عصــر  نزديــك شــدنو  امرنگ بود، اما به موازات فاصله گرفتن از قرون وســطك يهوديسنت  ةانيو م

 يشدن اســحاق بــه عنــوان عملــ ي، موضوع قربانيه با ظهور دوره روشنگرك ياگونهبه ،افتيمدرن قوت 
توان در يم را ميت ذبح فرزند ابراهي. نگاه متفاوت به روا)129ـ128، ص 2000، مبرلي(سته شدينگر يراخالقيغ

ه ســنت ك ،)Genesis Rabba( ت ربايبرشدراش يسنده ميت. نويافز ين يهودي يكالسك يهادراشيم يبرخ
مقــدس،  گيــري كتــاب(دوره امــورايي: پــس از شــكل دانــديمــ ييآن را منسوب بــه دوره آمــورا يهودي

شود: دوره ثنــائي. گيرد. اين دوره، به دو دوره ديگر تقسيم ميهاي) يهودي شكل مي(ربّي هايحاخام دوره
تــرين م ميالدي و دورة امورايي بين قرن دوم و ششم ميالدي، مهمقرن اول پيش از ميالد تا قرن دو   فاصله

، از به خدا و ارتباط خدا با جهان و انسان به تبعيت از كتاب مقــدس اســت) خصيصه اين دوره، انديشيدن
م را بــه يه خدا ابــراهكرم يتوانم بپذيمن هرگز نم«ن باب سخن گفته است: يج در ايدگاه رايرش ديعدم پذ

ا يدر اســپان يالديازدهم مــيه در قرن ك )Yona Ibn Janach( ونابن جاناي يرب». رمان داده باشدذبح اسحاق ف
د در يــآن را با يقــيحق يه معناكرده كر ين تفسينماد ينييم را به آيت ذبح فرزند ابراهيروا، سته استيزيم

ا در ياســپان يهــوديگر عــالم يد )Yosef Ibn Caspi( ياسپكبن وسفي يربرد. كجو وظاهر آن جست يورا
 :ديــگويم يم دانســته اســت. وياز تــوهم ابــراه يذبح را ناشــ يماجرا يريگلكش اساساً ،يالديم 14قرن 

 ،ي. بــه اعتقــاد و)41ـ38، ص 1979، اشپيگل(» دستور دهد؟ ين امر منفوريه خدا به چنكن است كچگونه مم«
  ه خدا خواستار ذبح فرزند است.كرد كتقاعد شاند و او را مكم را به راه خطا يه ابراهكال بود ين قوه خيا

در رد  )Lippman Bodoff( پمن بــودفيلاز جمله  ،يهوديسندگان معاصر ينو يبرخ ،گريد ياز سو
 5ه يــانــد. آنهــا آم را مورد مناقشه قرار دادهيبودن آزمون ابراه يقيو حق مودهيپ يگريه آزمون راه دينظر

اطاعت از  يم، برايه ابراهكگاه آن ،هين آياند. طبق اقرار داده دخوشاهد ديدگاه ش را يدايسفر پ 22باب 
 االغ نــزد نجــايا در شــما: گفت خود خادمان به«ساخت، يمذبح روانه م ياسحاق را به سو ،فرمان خدا

ه كاين رغمعليم ي. ابراه)5: 22 شيداي(پ» مييبازآ شما نزد ،ردهك عبادت و ،ميرو بدانجا پسر با من تا د،يبمان
من نــزد شــما «د: يگويآورد، به خادمانش نم يبر ذبح اسحاق را به جا يرفت تا دستور خداوند مبنيم

ه كد اذعان داشت يبا ،ن سخنيطبق ا .»مييآيمن و پسر نزد شما باز م«د: يگويه مكبل ،»بازخواهم گشت
زه و يــاگرچــه انگ :تقد اســتمع لزيما يج. نيستشتن اسحاق ك ،ن ماجرايان ايه پاكم باور داشت يابراه

ن عمــل مقاومــت يــدر برابــر ا ،ن حــاليبا ا .ندكه به فرمان خدا عمل كن بود يم ايابراه يخواست درون
 .)59، ص 1995، ميلز(شتن فرزندش را نداشت كقصد  او ضرورتاً ،رونيااز كرد.مي



  ٥٥  در اديان ابراهيمي شناسي روايت ذبح فرزند ابراهيممسئله

  يشكفرمان به ذبح و نسخ فرزند

ن يااست. رمعمول نبوده يم چندان غيدر دوران ابراه ،دانت خداونيرضا يردن فرزندان براك ين قربانييآ
م در يتســل يم بــراياق ابراهياشت ،يين فضايرواج داشته است. در چننيز ان آن روزگار كان مشريامر در م

ن يــ؛ به ارفتينمشمار به ياالعادهار خارقكچندان  روزگارمردم آن  ي، برايبرابر خداوند و انجام قربان
ه مــردم كــ يانيگــر خــدايا خــدا را از ديــم، او را از معاصــرانش و يست خداوند از ابراهه درخواكمعنا 

  .)174، ص 2007، فيشر(ردكيز نميمتما ،دنديپرستيم
در فواصل  ،اعظم انگلستان يتاب مقدس و ربك، مفسر )Joseph H. Hertz( جوزف هرمان هرتز يرب
ج يــســنت را ينفــ يبر ذبح فرزند را در راســتا يمبن مي، فرمان خداوند به ابراه1946تا  1913 يزمان

 ميعصــر ابــراهجامعــه هــم يآنچــه بــرا ،يرده است. به اعتقاد وكر يم تفسيدر زمان ابراه يشكفرزند
از ذبح فرزند بود، نه فرمان خداونــد بــه  ميبازداشتن ابراه ينمود، مداخله خداوند برايز ميانگرتيح

  .)182، ص 1936، هرمان هرتز(ردن فرزندك يقربان
بــر  يانيــمثابه پات ذبح در تورات را بهياكح ،ايارمتاب كاز  32باب  35 ةيبا استناد به آ هرمان هرتز

بــه  ،م از ذبــح اســحاقين مــاجرا و منــع ابــراهيــمداخله خداوند در ا«ند: كير ميفرزند تفس ين قربانييآ
 آنچــه ان،كمشــر ظــالم و يوحشــ انيخدا خالف بر" هكار ساخت كان آشيهودي ين وجه برايترروشن
  .)همان( »"فرزند نشتك نه است، بودن خدا ميتسل تنها خواهد،يم ميابراه يخدا

  يمثابه مجازات الهذبح فرزند به

انجــام  ،ديــآيمل بود هر آنچه از او بريما ميه ابراهكاند ردهكنشان خاطر ياخامخپژوهشگران  يبرخ
 يمخالفــت بــا فرمــان الهــ يبه نــوع ،ن اقدامياگر ا ي، حتنجات دهدشدن  يدهد تا پسرش را از قربان

ه فرمــان كــه يــن نظريا، خرأمت يهوديآثار  يادر پاره ،گريد ي. از سو)68، ص 1979، اشــپيگل(شود  يتلق
د يــم بوده است، مورد ترديت ابراهيو عبود يوفادار آزمون يبرا يصرفا آزمون اله ،خدا به ذبح فرزند

 يمثابــه مجــازاتبه ،ردن اسحاقك يهوه به قربانيدر مقابل، دستور  .ده استرد ش ا اساساًيقرار گرفته و 
ل ياســماع يعنــي ،م در حــق فرزنــد نخســتشين، ابــراهي. بنــابرا)همــان(ر شده است يم تفسيابراه يبرا
رون رانــد و يــل و مادرش را از خانه خود بيروا داشته و به اصرار همسر دومش ساره، اسماع يمهريب

غ يــل دريرا از پســر بزرگتــرش اســماع يم شــفقت پــدريابراه .رها ساخت ياز آباددور  ييدر صحرا
اســحاق  يعنــيم يش را از فرزنــد ابــراهين گناه، خداوند به ظاهر رحمــت خــويداشت و به مجازات ا

 .لف نمودكردن اسحاق مك يبرداشت و او را به قربان

٥٦     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

ق يح عهد عتيه به تصركچرا ؛ستين سومتاب مقدس هكه فوق چندان با مستندات يفرض ،ن حاليبا ا
بــا موافقــت  ،ليرون رانــدن هــاجر و اســماعيم و درخواست بياعتراض ساره به ابراه، )18ـ9: 21 شيداي(پ

  مصمم كرد.م را بر انجام درخواست ساره يه ابراهكد خداوند بود ييأن تيا .خداوند بوده است

  ه بازگشت به سپهر اخالقينظر

عشــق دليــل ، به يبر ذبح فرزندش اسحاق، از منظر شخص يمبن ،ميبراهه فرمان خداوند به اكاست شن رو
ه در كــ ييست. معمــاتايكخداوند  ،داستانطرف  يكننده بود. كشانيآور و پررنج يپدر به فرزندش، فرمان

 ،گــريدســوي م نسبت به اطاعت از فرمان خداوند و از يبه دغدغه ابراه سو،يكاز  ،شوديجاد ميان اين ميا
مان و يله نسبت ائن معما ما را به مسيگردد. ايمبر ،عت انسان استيه در طبك يپدر و فرزند يخون به علقه

ن بــود اســحاق را ذبــح كــمم ،غ چاقويه تكن است يچن يد. پاسخ برخكنياخالق در واقعه ذبح رهنمون م
بر امور  ،از خداوند يبرداره اطاعت و فرمانكن است ياآيد رخداد به دست مين يه از اك يام اخالقيپ .ندك

 ،»ياخالق يهاآموزه ياتيق الهيتعل«ه يه با طرح نظركاست  گاردكركين افراد يمقدم است. از جمله ا ياخالق
  .)26، ص 2010، كيركگارد(كندتأكيد مي ياخالق يهابر تقدم فرمان خداوند بر آموزه

ه پســر خــود را بــ يچ اعتراضــيبدون ه هك ،مين ابراهيرند ايپذينم اساساً ،از محققان ياپاره درحاليكه
د از جهت يه شاكنسبت به عمل خداوند  (لوط)، ان سدوميه در جركباشد  يميبرد، همان ابراهيمگاه قربان
مانند  يبرخ ،رونيا. از)392، ص 2008، اسميت ؛32ـ23: 18(پيدايش ردكاعتراض  اًيقو ،نموديم كوكمش ياخالق

شتن فرزنــد را كبه  يت ويمورأم و ميمعاصر، داستان ابراه يهوديلسوف ي، ف)1995ـ1906( ناسيمانوئل لويا
همــواره از  ينظــام اخالقــ :اســت معتقــد نــاسيلواند. ردهكر يتفس» نيتفوق اخالق بر د«اثبات  يدر راستا

ه در بازگشــت كــبل ،مان مطلق اوينه در ا ،مينقطه عطف داستان ابراه .االطالق برخوردار استيت عليحج
 مــانيا نيــا ،يو نظر . به)155، ص 2007، رايسن(استگر جلوهشتن فرزند كو انصراف از  يم اخالقاو به نظا

  .)27، ص 2005، نلسن و ديگران(است اخالق به ميابراه بازگشت هكبل ست،ني داستان نيا لحظة نيتريعال
 از دست هك خواهديم او از و رسديم ميابراه به فرشته قيطر از هك ،ياله يندا به اشاره با ،ناسيلو

 ييندا به ميابراه سر سپردن بساچه«سد: ينويم ند،ك يقربان را گوسفند او يجا به و بردارد اسحاق شتنك
 نظــر . از)74، ص 1996، لويناس(» باشد شينما نيا در ن لحظهيتريعال سوق داد، ياخالق نظام به را او هك
 خــالف بر گر،يد عبارت به. سكبع نه ،ندكيم تكحر اخالق يسو به مانيا از ميابراه لسوف،يف نيا

 مــانيا حوزه هك ن،يد ساحت از هكبل ،رودينم نيد ساحت به اخالق ساحت از ميابراه ،گاردكركي نظر
  .)359همان، ص (ند كيم تكحر است،) يعقالن( يلّك هك ،اخالق ساحت يسو به است،



  ٥٧  در اديان ابراهيمي شناسي روايت ذبح فرزند ابراهيممسئله

  يحيمس سنت در ميابراه فرزند ذبح يبازخوان

وتــاه و ك ياان اشارهيبه غالط پولسو تنها در نامه به ميان نيامده،  يل ناميرگز از اسماعه ،ديدر عهد جد
ان را يــهوديخوانده، » زهينكفرزند «ل را ياسماع پولسن رساله، يشده است. در باب چهارم ا يگذرا به و

از حكايــت  ،ســتعارهن اي. ا)31ـ30: 4(غالطيان، شمارد يان را همانند اسحاق ميحيرده و مسكبه او همانند 
است.  يمتعال يتيشخص ،ديت دارد. در مقابل، اسحاق در عهد جدياكل حيق پولس به اسماعيعم ينيبدب

ه وعــده كــند ســتهكساني  يفرزندان و. )28ـ22: 4ان ي(غالطست م و تنها وارث اوين فرزند ابراهياو برتر
 يخــدا«د خداونــد را يعهد جدهمچنين  .)9ـــ7: 9ان ي(رساله به رومشان تعلق گرفته است يبه ا يت الهكبر

 يهانامهدر شــجره ،. نام اســحاق)13: 3؛ اعمال رســوالن 26: 12(مرقس خواند يم» عقوبيم، اسحاق و يابراه
و فرزند خدا  )10: 9ان ي(رساله به رومان يحيمس ياياو را ن پولس. )34: 3؛ لوقا 2: 1 ي(متدرج شده است  يسيع

عهــد  ،ني. همچنــ)28: 4 انيــغالط به (رسالهخواند ياسحاق، فرزندان وعده مرا همچون ان يحيدانسته و مس
: 11ان يــ(رساله به عبرانشدن او  يو قربان )8: 7(اعمال رسوالن  ين روز زندگيد به ختان اسحاق در هشتميجد
  ند.كياشاره م) 21: 2عقوب ي؛ رساله 19ـ17

ن واقعه، ياز ا يحير مسي، تفاسأكيد دارندح تين ذبييه بر تعك ،يو اسالم يهوديدگاه يد ،در مقابل
ات يــ. الهتأكيد دارند يسيب رفتن عيآن از به صل ييمحور بازنما برشتر يب، ح فراتر رفتهين ذبيياز تع
؛ لوقــا 24: 15؛ مــرقس 35ـــ32: 27 ي(متــاشــاره دارنــد  يسيب عيه به صلك ياتير همه آيدر تفس يحيمس
بر فــراز  اسحاقن نگاه، يآورد. در ايمشمار به يسينمونه ع شياسحاق را پ ،)25ـ18: 19وحنا ي؛ 33ـ23
گــاه قربان يبــه ســو ،او در روز سوم .ب بسته شديز بر فراز صلين يسيه عكچنان .گاه بسته شدزميه

؛ 31: 8؛ مــرقس 40: 12 ي(متــدر روز سوم از گور برخاســت  يسيه عكهمچنان .)4: 22ش يداي(پبرده شد 
  ).21ـ19: 2وحنا ي؛ 22: 9لوقا 
  شده است:ن اين بيد چنيم در عهد جديت ذبح فرزند ابراهياكح

 را هاوعــده هكــ او .ردك ميتقد يقربان عنوانبه را اسحاق شد، آزموده هك يهنگام ميابراه هك بود مانيا با
 از تــو نسل: «بود شده گفته اشدرباره هك را همان، ندك يقربان را خود گانةي پسر شد حاضر ،بود رفتهيپذ
 و نــد،ك زنــده را مردگــان يحت ،است قادر خدا هك ديشياند نيچن ميابراه». شد خواهد محسوب سحاقا
  )19ـ17: 11ان ي(رساله به عبران» افت يباز مرگ از را اسحاق ينوعبه :گفت توانيم

ار را ب يشته وكخدا قادر است فرزند باور داشت ه كبود  يام به خدا به گونهيمان ابراهين اساس، ايبر ا
م از ياستمرار نسل ابراه ةبپوشاند، تا وعده خدا دربار يات بر تن ويح ةگرداند و جامباز يگر به زندگيد

  اسحاق محقق شود.

٥٨     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

 مانيم، قهرمان ايابراه

مان بوده و نسبت بــه يم قهرمان اي، ابراهيحيات مسيبه داستان ذبح در اله يريرتفسيو غ يدر نگاه ظاهر
ه يــاول يدر آراء آبــا ،ن مسئلهيد. ايآيرون ميروزمندانه بيپ ،ر نظر گرفته بوداو د يه خداوند براك يآزمون

ه خداونــد از او كــرد كــم هرگز بــاور نياگرچه ابراه :معتقد است سين قديآگوستز آمده است. يسا نيلك
ش ردن فرزندك يبر قربان يرا مبن ياله يه فرمانكنين حال به محض ايبا ا ،ندكيرا قبول م يانسان يقربان
م يالعمــل ابــراهسكــز در عيــن ن دهــانيزر يوحناي. )1972،16:32آگوستين، (رد كد، بالفاصله اطاعت يشن

توانست از خداونــد بپرســد: از جملــه يرا م يارياالت بسؤم سيابراه :ديگوينسبت به فرمان خداوند م
 ،ديرســيتحقــق مبه  يگسترش نسل و ةخداوند دربار يهاچگونه وعده ،شود يه اگر اسحاق قربانكنيا

انجام فرمــان خداونــد  ياو مهم بود چگونگ يبرا ه صرفاًكآنچه  .دياالت را نپرسؤن سيدام از اكچياما ه
د: يگويز ميه نيندركاهل اس ،گنياور. )The Sacrifice of Isaac, a Symbol of the Resurrection, p3(بود 

رد و به كس مشورت نكچ يلخواهانه نبود. او با هم صبح زود از خواب بلند شد، تعمدانه و ديه ابراهكنيا
م بــه ياگرچه ابــراه ،هكنيجه اي). نتهمانسفر آماده شد ( يه بدون وقفه براكهم راه نداد، بل يديخود ترد

 ين حال خــود را بــرايبا ا ،مان داشتيخود ا يهامان خود به خداوند و تعهد خداوند به انجام وعدهيا
  .)29، ص 2005، سوتنام(رده بودكآماده  يگونه اعتراضچيبدون ه ،انجام فرمان خداوند

  يسيب عيدرآمد صلشيذبح اسحاق، پ

ابــد، در ييسامان م ينقش و ير حول بازخوانيم و عموم تفاسيابراهمحور داستان ه ك ،يهوديبر خالف سنت 
بــه  ،حاقاســ ي، قربــانيحين مســينخســت يهادار نقش اول ماجراست. در نوشته، اسحاق عهدهيحيسنت مس
ل قــرن ســوم در يــاوادر  يرومــ )Hippolytus( توسيپوليهشده است.  ينجات جهان تلق يبرا ياهيعنوان فد

فاره شدن بــود و آرزو داشــت كاسحاق مقدس، مشتاق «د: سيونيها نگاشته است، مه بر غزل غزلك يريتفس
 يحيه مســيز در سنت اولين يگريدان يحيمس. )312، ص 2008، اسميت(»ندك ينجات جهان قربان يه خود را براك

  .)188، ص 1982، اوريگن(اندردهك يح بوده است، تلقيمس ،درآمدشيه پك يسكو » لمه خداك«مثابه اسحاق را به
از طرح نجــات  يشينماشيد را همچون پين فقره از عهد جديا ،تاب مقدسك يحيثر مفسران مسكا
، 2000، مبرلي(اند ردهكر يفاره گناه بشر تفسكاو به  شدن يب و قربانيبر صل يسيجان باختن ع يعني ،خدا
ه طبــق كــدر نظر گرفته شــده اســت  ين قوچيگزيجا يحيت مسيدر روا يسيع ،ن منظري. از ا)107ص 

ب يواقعــه صــل .نــدك يفرزندش قربــان يتا به جا ،ا ساختيم مهيابراه يق، خداوند برايگزارش عهد عت
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ه كنيبر ا يبه اسحاق مبن ،ميه در پاسخ ابراهكمقدس است تاب ك ييگوشيح در واقع تحقق بخش پيمس
  افته است.يبازتاب  ،»ردك خواهد فراهم خود يبرا را يقربان برة خدا«

 فــراهم خــود يبــرا را يقربان برة خدا«ه ك ،ميو پاسخ ابراه يبره قربان ةپرسش اسحاق از پدر دربار
ن يــح شمرده شده است. بــر ايب مسياد صلمعطوف به رخد يااستعاره ،يحيات مسيدر ادب» ردك خواهد

 ،ابدييراه م يحيه به سنت مسكگاه آن ،گانه پسرشيردن ك يقربان يبرا ،ميل ابراهيو تما ي، آمادگاسسا
نجــات  يبــرا ،ح)يگانه پسرش (مسيه دادن جان يت خدا (پدر) بر فديبر رضا يم نشانه و گواهكدر ح

مشــاهده  ،ز را هزاران سال قبل از وقــوعشيتوانست رستاخم يابراه ،ن نگاهير شده است. در ايبشر تفس
  .)The Sacrifice of Isaac, a Symbol of the Resurrection, p3(د ينما

ش يمابك يحيسندگان مسيه در آثار نوك ،يسيب رفتن عيشدن اسحاق و بر صل يشابه داستان قربانت
ن دو يــدر ا ،زم و رفــتن بــه ارتفــاعيــه از حمل هكاست  ير همسانيمورد توجه قرار گرفته است، تصو

  م شده است:يت ترسيروا
اند. در ردهكزم حمل يوه، با خود هكش بر فراز يردن خوكقربان  يهر دو داستان برا ياصل يهانقش

را  يه اســحاق چــوب ســوختنكطور شود همانيشود، گفته ميه در پنجشنبه مقدس خوانده مك ييدعا
ه اسحاق زنده كطور رد. همانكب خود را حمل يز چوب صلين يسيرد، عكحمل  يسوختن يقربان يبرا

  .)همان(ون مقدسش خود را نشان داد يز از مرگ زنده برخاست و به حوارين يسيماند، ع
ب يمحــل صــل يعنــيا و جلجتــا، يوه موركان يوند ميپ يبرقرار يبرا يتالش ،يحيآثار مس يدر برخ

ذبــح  يه مــاجراكــاند ا دانســتهيوه موركاز  يلجتا را قسمتج يه برخكياگونهبه؛ شوديده ميز ديح نيمس
و  يســيع يقربــان :د گفــتيــبا ،ني. بنابرا)291، ص 2007، برنهــارت(آن اتفاق افتاده است ياسحاق بر بلندا

  وسته است.يان به وقوع پكم يكهر دو در  ،اسحاق

  ييگرامانيا ةيذبح اسحاق و نظر

 ســورن، متعلــق بــه وجــود داردم يذبح فرزند ابــراه ياز ماجرا ،يحيمس يهاه در نوشتهك يگرير مهم ديتفس
اســت.  جديــد عصــر يحيمســ ســندگانينون يترپرآوازه از يكيو  كيلسوف دانماريف ،)1855ـ1813( گاردكركي
 برهــان و ليدل هرگونه يريارگك به ،رونيازا .است ينيع تيقطع عدم يك مانيا هك ن باور بوديبر ا ،گاردكركي
 .ديپســندينمــ را حيمســ يخمنــديتار ياوكوا و ردكيم يابيارز ارآمدكنا را تيحيمس اثبات در يعيطب و يعقل
  است. يا به خرد انسانكدر قبال ات ييگرامانياثبات ا يز در راستايم نير او از واقعه ذبح فرزند ابراهيتفس

٦٠     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

، تعهــد و يدگسرســپرست، بر يل نياز عنصر تخخالي ه كن ماجرا، يدر برداشت خود از ا ،گاردكركي
رده كــو عقل خودش را رهــا  ك، همة درگاردكركيم در برداشت يابراه ورزد.يد مكيتأ مان شورمندانهيا

 كد، خرد و دركنمي وچكن موعود يسرزم يبه سو ،خود به فرمان خدا ين پدرياز سرزم ياست. او وقت
ز و يه به امــور خردســتكن بود ياو ابرد. هنر يمان را با خود ميگذارد و تنها ايم يخود را به جا يناسوت
  .)14، ص 2003، برنهارت(مان داشتيمحال ا
 نــد؛ك انيب عقل زبان با را آن تواندينم رايز ند؛كبازگو  گرانيد يبرا راخود  تيمورأم توانديم نميابراه

 انــتيخ اخــالق بــه راز، حفــظ بــا ميابــراه« ،دايدرر يبه تعب. ستين انيب قابل مانيا از برخاسته عمل چون
 .نمــوديم يسنگدل قاتل عام، عرف و اخالق لحاظ از ميابراه گر،يد عبارت به .)59، ص 1996، دريدا(»ندكيم

 بــه گــاردكركي«گفت:  توانيم ،نيبنابرا .)112، ص 1374(مستعان، بود  »مانيا پدر« خداوند، برابر در هكآن حال
 گنــاه، ذات چــون دانــد؛يمــ گنــاه منزلةبه را سكپارادو طةيح در يعقل يقوا به اعتماد ،يحيمس يك عنوان
  .)124، ص 2006، استفن( »است خداوند با ارتباط در بشر يخودمختار و استقالل مغرورانة يادعا

آميز هطراخــمن صــورت يمان او بــه همــيخطر نهفته است و شهسوار ا ،گاردكركيمان يدر ان يهمچن
ه بــا خــردش ناســازگار كــنهد يگردن م يبه امراست. انسان  يخطر معرفت گاردكركيمان ي. خطر ااست

رد. او شهســوار كــن معنا خطر يبه هم گاردكركياز نظر مِ يابراه .خطر نهفته است ،ين عملياست. در چن
  .)74، ص 1384، ياردستان يماني(سل مان بوديا

  يم در سنت اسالميذبح فرزند ابراه يبازخوان

است. قرآن دوازده بار از او  يمتعال ياقرآن، چهره تيل در رواياسماع ةن، چهريبر خالف گزارش عهد
ســتوده اســت. بــه  )48(ص: نزد خداوند  ييويكو ن يدگيبرگز، )101(صافات:  يرا به بردبار يو ،نام برده

ده نــزد پروردگــار خوانــده ي، او را پسند)163؛ نساء: 84عمران: ؛ آل136(بقره: ند كيبر او اشاره م ينزول وح
 ،گريد ي. از سو)127ـ125(بقره: است قائل او  يعبه براك يدر بنا ينقش مهم ،مينار ابراهك و در )54م: ي(مر

را ستوده  اشياركويكو ن يستگيان آورده، او را بنده خدا خوانده و شايبار نام اسحاق را به مهفده قرآن 
بــر  يران الهكيو نعمت ب )39م: ي(ابراهم يابراه يهنسالكام يدن مژده والدت او در اي. از رس)72اء: ي(انباست 

افته از يت كو بر )72اء: ي؛ انب39م: ي؛ ابراه84(انعام: م يبه ابراه ياسحاق را موهبت اله .)6وسف: ي(ند كياد مياو 
  .)113(صافات: خواند يخدا م يسو

 :ندكيگونه نقل منيم و ذبح فرزند را ايابراه يقرآن ماجرا
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 و داديم مژده بردبار فرزندى به را او گاه. آنببخش فرزندى شايستگان از من به پروردگارا] ابراهيم گفت[
 را تــو ســر كه امديده خواب در من فرزندم اى :گفت] ابراهيم[ رسيد، او پاى به كوشش و كار در چون
 هبــ كه بده انجام اند،داده فرمانت آنچه جان پدر گفت] اسماعيل[ بينى؟مى چه] كار اين در[ بنگر برم،مى

 و نهادند گردن ،]كار اين بر[ دو هر چون گاه. آنيافت خواهى شكيبايان از خداوند، خواست به مرا زودى
 مــا باورداشــتى، حقيقــت بــه را رؤيايت ،ابراهيم اى كه داديم افكند و ندايش خاك به اشگونه بر را او

 را بزرگــى قربــانى او جاى به و است. آشكار آزمونى اين گمان. بىدهيممى جزا را نيكوكاران سانبدين
 جــزا را نيكوكــاران سانبدين .ابراهيم بر . سالمنهاديم نيك نام واپسينان ميان در او براى و پذيرفتيم فديه
  ).111ـ100: بود (صافات ما مؤمن بندگان از او چراكه ؛دهيممى

 از نــامي مســتقيم، طوربــه و دهش اشارهاصل ماجرا  به تنها شود،مي مشاهده آيات اين در كه گونههمان
 و جريان اين وقوع محل به همچنين. است نيامده ميان به ،بوده الهي بزرگ امتحان اين نامزد كه فرزندي
 فرزنــدي همــان قربــاني، فرزند كه است برداشت قابل نكته اين تنها. است نشده اياشاره نيز ذبح محل
بيان شده، خداونــد در  »صافات« ةبنا بر آنچه در سور .بود شده ابراهيم داده به او تولد بشارت كه است

تبعيت از خواست و مشيت الهي قرباني  ةبه پيامبر خويش دستور داد تا فرزند خود را به نشان ،عالم رؤيا
خاطر تمام، خود را تســليم كند. ابراهيم نيز اين مسئله را با فرزند خويش در ميان گذاشت. او با رضايت

اين حال، در آيات مربوط به اين داستان، ذكري از نام فرزند قرباني و نيز محل ذبح بــه  امر الهي كرد. با
با استناد  ،ن قرون اوليهاميان نيامده و اجمال بدوي موجود در اين آيات، موجب شد تا گروهي از مفسر

د قربــاني، به شواهد و احتماالً رجوع به پيشينه اين جريان در يهوديت، به ايــن نتيجــه برســند كــه نــامز
. امــا بــا گــذر زمــان و تعمــق بيشــتر در شــواهد )96، ص 1، ج 1403، ي(طبــرحضرت اسحاق بوده است 

  مفسران اسالمي هستيم. متني و تاريخي، شاهد تغيير برداشتدرون
 نام اسحاق ،در بشارت دوم؛ م بشارت فرزند داده استيخداوند دو بار به ابراه ات قرآن،يبر اساس آ

 يدييــتأ ،آمــده ذبــح داســتان انيب از پس هك ،»صافات«سورة  112 هيآ در اسحاق به تبشارآمده است. 
 بــر هكــ اســت )101(صــافات  »ميحَلــ بِغُلــم فَبَشَّرنهُ« هيآ در »ميحلغالم« همان حيذب از مراد هكنيا بر است
و  ،داده شــده ه ابتدا به او بشارتك يسكن، يبنابرا .)518ـ517، ص 8، ج تاي، بي(طوساست  منطبق لياسماع

ق، 1403، يي(طباطبا است لياسماع يعني ،ميگر ابراهيست و فرزند دياسحاق ن ،ح قرآن استيدر واقع او ذب
 »نيالصّبِر مِنَ لٌّك فلِكال وذَا سَيواِدر لَيواِسمع« :صبر به لياسماع وصف ديگر، ياز سو. )153 ، ص17 ج
 نيهمچن .)154ـ153، ص 26ق، ج 1410، ي(رازاست  شده دانسته ذبح بر لياسماع ييباكيش نشان ؛)85: اءي(انب

 ذبــح بــر صــبر بــه او وعده سبب به است نكمم »الوَعدِ صادِقَ انَك اِنَّهُ« :او يبرا »الوعد صادق« وصف
ن يــن قرآن و تورات اختالف اســت. از ظــاهر اين جهت بياز ا ،پس .)67، ص 1ج ، ق1405، ي(قرطبــ باشد

٦٢     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

ذبح رخ  يده و ماجرايبه سن رشد رس ،ه فرزند اولكارت فاصله بوده، چران دو بشيه بكد يآيبرمآيات 
 بشارت داده شده است. ،داده و بعد فرزند دوم

  حين ذبييدر تع يدگاه مفسران اسالمير تطور ديس

تــه در داســتان ذبــح فرزنــد، كن نيتــرن و مهمياول ،ي، در سنت اسالميحيو مس يهوديبر خالف سنت 
ن بخــش از داســتان و در واقــع يتــره مهمك ،دگاهين ديح است. البته در اسالم اين مصداق ذبييتع ةلئمس

 امالًكــ ،مقام امامت بــه آن حضــرت اســت ياعطا يم برايهدف از فرمان خداوند به ذبح، آزمودن ابراه
 در ابــراهيم حضــرت ذبيح عنوان به اسماعيل نام امروزه ،است. اگرچهسلم فرض شده رفته شده و ميپذ

بــس  يانهيشيان مسلمانان پيح در ميذب يستكيپرسش از  اما شده، ثبت مسلمانان از بسياري جمع ةحافظ
 كثيــرابــن كههمچنان .)17ـ15، ص ق1414م، يق عبدالعظي(صدگردد يفه دوم باز ميدراز دارد و به روزگار خل

 :نويسدمي زمينه اين در
 صــحف از يــا األحبار كعب از را آن و اسحاق است ذبيح كه بودند قائل گذشتگان از زيادي جمع
 فهميــده كــريم قــرآن از معنا اينكه  گرفت صورت حالي در كار اين. بودند كرده اخذ كتاب اهل
اســت  بــوده اســماعيل ذبيح كه است آن از حاكي قرآن نص بلكه ،منطوق يا مفهوم بلكه شود،نمي

  ).214، ص 1، ج 1419ر، يثك(ابن 
كــه  انــدداده احتمــال ،اتيروا نيب جمع در يبرخ و نداده حيترج ار قول دو از يكچيه ،مفسران يبرخ
ص  ،3ق، ج 1414، ي(مقدســاست  جسته بتقر لياسماع ذبح به گريد بار و اسحاق ذبح به بار يك ميابراه

 او صدق هك خداوند برسد، لياسماع ثواب مرتبه به تا ،باشد حيذب ردكيم آرزو اسحاق ه چونكآن اي )64
 .)424، ص 4، ج 1379، يزي(حود ينام حيذب را يو فرشتگان انيم در ،دانستيم را

 موجب ،اسماعيل خواندن ذبيح به قول يافتن قوت تر،دقيق تعبير به ح ويدر مصداق ذب نگرش تغيير
 شــده وارد اســالمي ســنت در بعــد هاقرن اسماعيل، دانستن ذبيح كه كنند ادعا مستشرقان برخي تا شد

  سد:ينويرامون ذبح اسحاق ميپ يدر پژوهش ادوارد نورت ،به عنوان نمونه. است
رين و كردمي قلمداد قرباني نامزد عنوان به را اسحاق احتماالً خود محمد«  در نيــز يــهاول مفســّ

 فــراوان بررسي اساس بر نيز فايرستون ،ي. به گفته و)130، ص 2002، نورت(»نداشتند شكي مورد اين
 عنوان به را اسحاق كه داشتند تمايل ،ياوليه اسالم منابع كه رسيد جهنتي اين به اسالمي، آثار مفاد
  .)همان(آورند  حساب به قرباني نامزد

 و تــورات و قــرآن در داســتان نقــل مقايســه از پــس ،ايمان و الهيات مقدس؛ كتاب مؤلف همچنين
 مشــيت مقابل در مابراهي حضرت كمال و تمام تسليم .2 قرباني؛ عمل بودن الهي .1 مؤلفه سه برشمردن



  ٦٣  در اديان ابراهيمي شناسي روايت ذبح فرزند ابراهيممسئله

 نــزاع مورد فرزند، هويت اسالمي، اوليه سنت در اينكه با« :نويسدمي ابراهيم، نسل يافتن بركت .3 ؛الهي
. اســت بحــث مــورد فرزند اسحاق جاي به اسماعيل كه شد حاصل عمومي توافق ايدوره طي در. بود

 در را آن اســالمي تســن سرانجام نشده، نقل داستان اين وقوع براي مكاني قرآن در كهدرحالي همچنين
 .)116، ص 2000، مبرلي(» قرارداد مكه

 اســت. كــرده ارائههريك  براهين و ادله نيز و گروه دو هر در مفسران اسامي از گزارشي ،فخررازي
 ،جبيــر ســعيدبن ،ةقتــاد ،األحبار كعب ،مسعودابن ،علي ،عبدالمطلب بنعباس ،عمر مانند افرادي وي

 جــاي بودنــد، اسحاق بودن ذبيح به قائل كه اول، گروه در را مقاتل و السدي ،الزهري ،ةعكرم ،مسروق
 در را الكلبــي و مجاهــد ،الشــعبي ،الحســن ،المســيب سعيدبن ،عمرابن ،عباسابن مانند افرادي. دهدمي

  .)347، ص 26ق، ج 1420، يرازفخر (شمرد برمي بودند، اسماعيل بودن ذبيح به قائل كه كساني شمار

  يات اسالميح در روايذب يستكي

متناقض بــه نظــر  ،م وارد شده استيذبح پسر ابراه يه در خصوص ماجراك ،سنتاهل يات اسالميروا
  ا اشاره دارند.يح يل تصريشدن اسماع يگر بر قربانيد يح دانسته و گروهياسحاق را ذب يرسد: گروهيم

 وجــود اســحاق بــودن اهللا ذبــيح بر مبني رواياتي نيز شيعه روايي مجامع بين ه درك الزم به يادآوري است
 يكــديگر بــا ابــراهيم، ذبــيح نــام تعيــين مورد در روايات كه كندمي ادعا صدوق شيخ كههمچنان. است داشته

كتــاب  در. )191، ص 2ق، ج 1404(صــدوق، كنــد مي شنهاديپ آن براي را طريق جمعي خود گاهآن .دارند اختالف
 مجلســي مرحوم شواهد همين به استناد با و است بررسي قابل زمينه اين در اترواي وجود بر شواهدي، كافي

  .)131، ص 12ق، ج 1402، ي(مجلسباشد  مسئله اين در متوقفين از كليني شيخ كه اندداده احتمال
  رد وجود داشته است:يكنون دو روكاز آغاز تا ،انيعيان شين باب در ميات ايروا يبا دوگانگبرخورد در 
تــوان بــه مرحــوم يم ،از آن جملــه. اندردهكنقل  ينشيچ گزيات را بدون هيهر دو دسته روا ،يگروه. 1

، 4ج ق، 1416، ي(بحران يبحرانو  )419، ص 4، ج 1379، يزي(حو يزيحو، )224، ص 2ج ، 1367، ي(قم يقم
 رد.كاشاره  )615ص 

، 1، ج1362، (صــدوق صــدوقخ يتوان شــيم ،شانيان اياز م .ح دارنديل تصريح بودن اسماعيگر بر ذبيگروه د. 2
، ي(مجلســ يمجلس، عالمه )707، ص 8ج ، 1372، ي(طبرس يطبرس، )431، ص 1424د، يخ مفي(ش ديمفخ ي، ش)57ص

 را نام برد. )231، ص 7، ج 1403، يي(طباطبا ييعالمه طباطبان يخرأان متيو در م )134، ص 12ج ، ق1403
  شود:يده ميرد ديكسه رو ،ن بابيات متناقض ايسنت با روااهلبرخورد در از سوي ديگر، 
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 يوطيسو  )97، ص 1 ، ج1417ر، ياث(ابن ريابن اث، )346، ص 26ج ق، 1420، يراز(فخر يرازفخرر ينظ يگروه. 1
 ينشيچ گزيبدون ه، ردهكات بسنده يدو دسته روا هر ييتنها به بازگو ،)279، ص 5ج ق، 1404، يوطي(س

 اند.ردهكآنها را نقل 
 يابــن جــوزو  )149، ص 8ج ق، 1422، ي(ثعلبــ يثعلب، )54، ص 23ج ق، 1412، ي(طبر يطبرر ينظ يگروه. 2

 اند.رفتهيح پذيرا به عنوان ذب ، اسحاق)277، ص 1ج ق، 1412، ي(ابن جوز
، ص 9ج ، 1429، يان اندلســيــ(ابوح انيابو ح، )58، ص 4ج ق، 1417، ي(زمخشر يزمخشرمانند  يگروه سوم. 3

و ) 378، ص 12ج ق، 1379، ي(عســقالنيحجــر عســقالنابــن، )25، ص 7ج ق، 1419ر، يثك(ابنريثكناب، )119
  اند.صحه گذاشته ليشدن اسماع يبر قربان )114، ص 23ج ق، 1418، يلي(زحيليزح

 دارنــد، اشــاره اســحاق بــودن ذبــيح به كه رواياتي برخي مضمون به شيعه علماي التزام عدمتوجه به با 
 روايــات بــا تعــارض مقــام در يــا. هستند سندي ضعف دچار يا اسحاق، جانب روايات :گفت توانمي

 روايــات حقيقت، در. اندشده نهاده كنار ،آن با تعارض مقام در و نداشته مقاومت تاب ،اسماعيل جانب
 تعارض آنها رفع از گوناگون هايروش با علما كه دارد را متعارضي روايات حكم ،زمينه اين در موجود
 ظــاهر در تصــرف با صدوق شيخ راي نمونه،ب. كنندآنها مي مضمون بين كردن جمع در سعي يا و كرده

 اسماعيل ذبيح« :دهدمي توضيح گونهاين را اسحاق بودن اهللاذبيح دانند،مي اهللاذبيح را اسحاق كه رواياتي
 بــه را ابــراهيم خداوند كه ودب كسي او كاش اي كرد آرزو ،آمد دنيا به بعد سال چند كه اسحاقاما  .بود

» ناميــد ذبــيح مالئكــه بــين ذبــح، تمنــاي جهت به را او و شد آگاه او قلب از خداوند. كرد امر ذبحش
  .)191، ص 2ق، ج 1404(صدوق، 

قابل  يته به خوبكن نيا، آنچه گذشت ير اسالميح در تفاسيذب يستكيفارغ از اثبات ، در مجموع
مربوط به داستان  ،ير اسالميغالب در تفاس يت، فضايحيو مست يهوديه بر خالف كبرداشت است 
بــا داســتان برخورد در  يمفسران اسالم ،گريد تراح است. به عبيافتن شخص ذبي يذبح، تالش برا

ز بدان اشــاره شــده اســت، ين نيشيان پيتب مقدس ادكه در ك ،دادين رويان همه جوانب ايذبح، از م
ان يــانــد. البتــه ادگــر آن پرداختــهيمتــر بــه جوانــب دك ،داشــتهن داستان را يافتن مصداق ايدغدغه 

ه هدف خداوند از فرمان بــه ذبــح، امتحــان كنظر دارند كته اشتراكن نيژه اسالم در ايوبه ،يميابراه
و آن  ه استز اشاره شديگر نيقت ديحق يكبه  ،بوده است. البته در اسالم ميبزرگ حضرت ابراه

بــاالتر از مقــام  يه مقامكمقام امامت به آن حضرت بوده  ير، اعطايطش خين آزمايهدف از ا ،هكنيا
  نبوت است.



  ٦٥  در اديان ابراهيمي شناسي روايت ذبح فرزند ابراهيممسئله

  يريگجهينت

ن يــان سه ديز ميآماختالف ،ن حاليو در ع كاز موضوعات مشتر يكي، ميفرمان ذبح به ابراه يماجرا
ن جهــت ايــاز  ،ن مســئلهيت پرداختن به ايت و اسالم بوده است. اهميحيت، مسيهودي يديبزرگ توح

ن ســه يــه اكياگونهبه ،بوده ياژهيگاه ويجا ين دارايم در هر سه ديت ابراهي، شخصسويكه از كاست 
ن، قرآن، عهــد ين سه ديتب مقدس اكذبح در  يماجرا ،گريد سوياز . نامنديم» يميان ابراهياد«ن را يد
ر يعــم از تفاســا ،ير مختلفــيشده اســت تــا تفاســموجب ن امر يشده است. همبيان د يق و عهد جديعت

از  يسكن ارائه شود و هر ينظران هر سه دصاحب يداد، از سوين روي.. از ا.و ي، عرفاني، اعتقادياخالق
ن ييتع يه در پكاينپژوهش فارغ از اين ه گفته شد، كند. چنانكر يسته و تفسيآن را نگر ،ه نگاه خوديزاو
ت و يــهودياسالم،  ينياز سه سنت دريك ه ه دركاست  يمتفاوتة لئن مسييتب ي، در پباشدح يت ذبيهو
ل كان شــيــن اديــرا از متن مقدس ا يگوناگون يريم برآمده و تفاسيت ذبح فرزند ابراهيت از روايحيمس

شه يرو اندين موضوع پيز در اين يحير مسكتف .دانديح را اسحاق ميذب ،يهوديشه يداده است. دستگاه اند
ل يبه اســماع ،ح از اسحاقيت ذبيهو يخ در مقام بازشناسيرز در طول تاين يشه اسالمياست. اند يهودي

م يت ذبح فرزند ابراهيدر پرداختن به روا ،نين سه دياز اهريك  دغدغه ،ن حاليافته است. با ايش يگرا
ل و يــافتن دلي ،ت داردين مسئله اهميت و اسالم نسبت به ايهوديمتفاوت بوده است. آنچه در  يگريبا د
گــر ينار دكت، در يهودين خصوص در يغالب در ا ةيذبح است. نظر يم برايابراه امر خداوند به ةفلسف
 يت اصليم شخصيابراه. م استيابراه يآزمون بودن آن برا ةيداد ارائه شده، نظرين رويه از اك يريتفاس

ز ينشتر يچنانچه پ ،گرين مسئله وجود دارد. به عبارت ديشود. در اسالم توافق بر ايداستان ذبح قلمداد م
داد، موضــوع عهــد يــايــن رو ةترين جنبريم و اسالم، مهمكبر اساس نگاه قرآن  ينظر ةشد، از جنب بيان

بــاالتر از كــه مقــامي  ؛تعبير شده است »مقام امامت«ه در اسالم از آن به كخداوند متعال با ابراهيم است 
ع پــس از ظهــور اســالم، بــراي مقام نبوت است. البته در مقام عمل، هم مسلمانان و هم يهوديان در مناب

  اند.داشتهأكيد يستي ذبيح تكبيشتر بر  ،اثبات ديدگاه خود
ن يــح بودن اسحاق، در واقع اثبــات اي، فرع بر ذبيدگاه غالب و در واقع هدف اصليت، ديحيدر مس

 يبه عنوان برنامه خداوند بــرا ،يسيب رفتن عيش به صلينماشيه ذبح اسحاق، مقدمه و پكمطلب است 
روشــن  ،ن حاليداستان ذبح است. با ا يت اصلين، اسحاق شخصين ديدر ا ،رونيات بشر است. ازنجا

و  ياز جمله نگاه عرفان يگريد يهاه نگاهير و زاوين، تفاسين سه ديرد غالب در ايكنار روكه در كاست 
ن يــا يــيا چرايبح و به ذ ،ا نبودن امريبودن  يبه اخالقمنظر ن ياز ا ؛به مقوله ذبح وجود دارد يا اخالقي

  اند.پرداخته يمسئله از نگاه عرفان
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