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چکیده

بابل-بینالنهریــن رقمخــورده ،بنابرایــن نــام
چنــدی از اتفاقــات مهــم زندگــی حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در ِ
بابــل یکــی از تمدنهــا و شــهرهای واقــع در جنــوب
آن حضــرت بــرای مــردم بابــل آشــنا بــوده اســت .شــهر ِ
بینالنهریــن اســت .مــردم بابــل خــدای یکتــا و بــزرگ را نمیشــناختند و بتهــای ســنگی را میپرســتیدند،
تــا اینکــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ پــس از حضــورش در ایــن شــهر ،بتهــای معبــد ایــن شــهر را درهــم شکســت
و بههمیــن دلیــل وی را بــه دســتور نمــرود داخــل کوهــی از آتــش انداختنــد و آتــش بــرای او گلســتان شــد .او
مســلمانی پاكدیــن بــود كــه بهجــز خالــق یکتــا بــر هیچچیــز دیگــر ســجده نكــرد؛ پیامبــری كــه مــورد ابتــاء
قــرار گرفــت و هربــار ســربلند از آزمایــش الهــی ،خــود را بــه معبــودش نزدیكتــر یافــت .یکــی از آزمایشــات
حضــرت ابراهیــم؟ع؟« ،ذبــح» فرزنــدش حضــرت اســماعیل؟ع؟ بــه دســتور خداونــد بــاری تعالــی اســت و
ّ
بعــد از ایــن آزمایــش الهــی بــود کــه او مقــام خلــت را از درگاه پــروردگار خــود گرفــت و تــاج خلیــل الهــی 1را
برســر نهــاد .وقایــع زندگــی او بهصــورت مفصــل در قــرآن كریــم 2آمــده اســت .اثــر مهرهــای منقــوش از جملــه
منابــع تصویــری و مکتــوب و یکــی از راههایــی اســت کــه مــا را از زمــان باســتان و تحــوالت اجتماعــی آنهــا
آشــنا میســازد .بــا مطالعــه بــر روی اثــر مهرهــا و نقــوش آنهــا میتــوان بــا زندگـی اجتماعــی مردمــان پیــش
از تاریــخ و نحــوۀ فعالیتهــا ،آداب و رســوم ،اعتقــادات ،ســنن و خصوصیــات زندگیشــان آشــنا شــد .یکــی
بابــل« ،اثــر ُمهــری» اســت کــه نقــش ترسیمشــده
از مهمتریــن یافتههــای کاو 
ش باستانشــناختی شــهر ِ
بــر روی ایــن قطعــه گل منقــوش ،روایــت بریــدن ســر شــخصی (ذبــح) را تداعــی میکنــد کــه "مضمــون" آن
قابلقیــاس بــا ذبــح حضــرت اســماعیل؟ع؟ اســت .ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه چــه ارتبــاط
معنایــی و زمانــی بیــن واقعــۀ تاریخــی ذبــح حضــرت اســماعیل؟ع؟ بــا اثــر مهــر بهدسـتآمده از بابــل وجــود
ـتن ارتبــاط معنایــی در مضمــون هــر دو داســتان ،در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت واقعــۀ
دارد؟ بــا فــرض داشـ ِ
تاریخــی ذبــح حضــرت اســماعیل؟ع؟ کــه یكــی از مهمتریــن قصــص مختلــف قــرآن كریــم و منابــع دینــی و
عرفانــی ادبــی اســت ،بــا یکــی از مهمتریــن یافتههــای تصویــری باستانشــناختی از شــهر بابــل (شــامل اثــر
مهــری از صحنــۀ قربانــگاه کــه مشــابه بــا واقعــۀ تاریخــی ذبــح حضــرت اســماعیل؟ع؟ اســت) را بازگــو کــرده
و ارتبــاط بیــن ایــن دو ارائــه گــردد.
ُ
کلیدواژگان :حضرت ابراهیم؟ع؟ ،ذبح ،حضرت اسماعیل؟ع؟ ،بابل ،اثر مهر.
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ابراهیــم؟ع؟ از بزرگتریــن پیامبــران الهــی اســت كــه بــرای هدایــت انســانهای همعصــر خــود فرســتاده
شــد؛ پیامبــری كــه ازطــرف اســماعیل ،جــد پیامبــر بزرگــوار اســام(ص) و ازطــرف اســحاق ،جــد پیامبرانــی
چــون موســی و عیســی؟ع؟ اســت .ابراهیــم؟ع؟ در طــول زندگــی خــود بــا ســختیها و مشــقات فراوانــی
مواجــه شــد .خداونــد در قــرآن كریــم (ســورههای ابراهیــم ،نســاء ،آل عمــران ،نحــل) بخشهــای مختلــف
وقایــع زندگــی حضــرت ابراهیــم را بهصــورت مفصــل بیــان فرمــوده و شــأن و مقامــی بــس واال را بــه او
اختصــاص داده اســت .بخشــی از تــورات نیــز بــه شــرح ماجــرای حضــرت ابراهیــم اختصــاص یافتــه كــه
از -ســفر پیدایــش ،بــاب دوازدهــم -بــا ذكــر ســفرهای ابراهیــم آغــاز میگــردد و بــا نقــل جزئیــات زندگــی
او ادامــه مییابــد و بــه وفــات او ختــم میشــود .امــا انجیــل بهصــورت مجــزا از زندگــی ایــن پیامبــر الهــی
ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت و تنهــا هنــگام طــرح مباحــث گوناگــون دینــی و بــرای اثبــات ایــن مطالــب،
اشــاراتی كوتــاه بــه بعضــی از زوایــای ایــن واقعــۀ تاریخــی داشــته اســت .بــا مقایســۀ قــرآن كریــم و عهدیــن
(بــرای اطــاع بیشــتر در ایــن بــاب ن.ک :نجفــی )1381 ،روشــن میشــود كــه برخــی از قســمتهای اصلــی
و مهــم ایــن واقعــۀ تاریخــی در تــورات و انجیــل ذكــر نشــده ،درحالیكــه قــرآن كریــم بهعنــوان بخشهــای
مهــم زندگــی خلیــل خــدا از آن یــاد میكنــد؛ «الاحــب االفلیــن» مناظــره بــا قــوم بتپرســت ،بــه آتــش افكنــدن
او ،بنــای كعبــه و چگونگــی زنــده شــدن مــردگان .در قســمتهایی كــه در قــرآن كریــم و عهــد قدیــم بازتــاب
یافتــه اســت ،گاه تفاوتهــای چش ـمگیری در نــوع روایــت و جزئیــات واقعــۀ تاریخــی بــه چشــم میخــورد.
بــه عبــارت دیگــر ،در روایــت تــورات ،ابراهیــم تنهــا منزلــت یــك شــخصیت تاریخــی را دارد كــه گاه متوســل
بــه دروغ میشــود (در ماجــرای ســاره و حاكــم حـ ّـران) و گاه در رفتــارش نســبت بــه همســر و فرزنــدش نوعــی
یبــر اخــراج
ظلــم و بیعدالتــی روا م ـیدارد .نیــز در ماجــرای هجــرت هاجــر كــه پــس از خواســتۀ ســاره مبن 
هاجــر و پســرش از خانــه ،خداونــد ابراهیــم را تنهــا بهدلیــل اینكــه «نســل تــو بــه اســحاق خوانــده خواهــد
شــد» بــه شــنیدن ســخن ســاره فــرا میخوانــد (نجفــی.)1381 ،
قصــص مختلــف حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در متــون تفســیری نیــز بازتــاب چشــمگیری دارد .مفســران
قــرآن در تفســیر آیاتــی كــه مربــوط بــه زندگــی ایــن پیامبــر خداســت ،بهصــورت مشــروح بــه بخشهــای
مختلــف وقایــع زندگــی وی اشــاره كردهانــد و دربــاره علــل رخدادهــای زندگــی ابراهیــم بــا موشــكافی نظــر
دادهانــد .قــرآن كریــم پیوســته الهامبخــش معنویتــی عظیــم در دلهــای عرفــای مســلمان بــوده و بنابرایــن
بســیاری از الگوهــای قرآنــی در ادبیــات عرفانــی مــا بازتــاب یافتــه اســت .تكریــم و ارج نهــادن قــرآن كریــم
بــه ایــن پیامبــر الهــی ســبب شــده كــه بســیاری از عرفــا دربــارۀ ایــن شــخصیت واالی قرآنــی بــه تفكــر و تعمــق
پرداختــه ،زوایــای مختلــف زندگــی او را بررســی كننــد .ابراهیــم؟ع؟ در سراســر زندگــی خــود از آزمایشهــای
گوناگونــی كــه پــروردگار متعــال او را بــه آنهــا آزمــود ،ســربلند بیــرون آمــد .از نــکات قابلتوجــه در مــورد
حضــرت ابراهیــم حضــور وی در شــهر بابــل و مباحــث و وقایــع مختلــف اســت .امتحــان الهــی حضــرت
ابراهیــم؟ع؟ در قربانــی كــردن فرزنــد خویــش ،كــه از فرازهــای بلنــد زندگــی ایــن پیامبــر بــزرگ الهــی اســت،
در قــرآن كریــم مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .بهدلیــل اجمــال موجــود در آیــات مربــوط بــه واقعــۀ تاریخــی
ذبــح و عــدم بیــان فرزنــد قربانــی و محـ ّـل ذبــح ،از صــدر ّاولیــۀ اســام در تعییــن نــام ذبیــح در بیــن ّ
مفســران
اســامی اختالفنظــر وجــود داشــته اســت ،امــا ایــن اختالفــات از قــرن هفتــم هجــری بهبعــد فروكاســته و نــام
اســماعیل؟ع؟ بهعنــوان نامــزد قربانــی در سـ ّـنت اســامی بــه ثبــت رســیده اســت .امــروزه برخــی مستشــرقان
ّمدعیانــد كــه منابــع ّاولیــۀ اســام ،اســحاق؟ع؟ را بهعنــوان ذبیـحاهلل ّ
معرفــی كردهانــد و ذبیـحاهلل خوانــدن
اســماعیل؟ع؟ قرنهــا بعــد بــه دالیلــی از جملــه رقابــت بــا یهودیــت در متــون و تفاســیر اســامی وارد شــده
اســت( .آقاحســینی و زراعتــی .)58-60 :1381 ،بهدلیــل گســترده بــودن تفاســیر ذبیــح ،در ایــن نوشــتار
نــکات مهــم مصــداق ذبی ـحاهلل آورده شــده اســت.
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در ایــن نوشــتار ،مهمتریــن بخشهــای فرمــان ذبــح حضــرت اســماعیل؟ع؟ بــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟،
در قــرآن و منابــع دینــی و مشــهورترین متــون تفســیری و عرفانــی مرتبــط و تطبیــق آن بــا یافتههــای
باستانشــناختی در شــهر بابــل  -عــراق بررســی شــده اســت .تحقیــق در ایــن مقالــه بهصــورت اســنادی و
كتابخانـهای و تحلیــل محتواســت كــه بــا مراجعــه بــه تفاســیر و متــون مذهبــی و عرفانــی و بازتــاب دیــدگاه
عرفــا و مفســران در ایــن آثــار بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت.

بابل
شهر و تمدن ِ

تمــدن بینالنهریــن یــا ســومری كــه از نخســتین تمدنهــای بشــری اســت ،در چندیــن شــهر باســتانی شــكوفا
شــده كــه یکــی از باشــكوهترین و تأثیرگذارتریــن آنهــا بابــل بــوده اســت .شــهرهای ایــن تمــدن همگــی از
ً
هســتهای روســتایی بــا رشــدی ســازمانیافته بــه شــهر تبدیــل شــده و هویتــی كامــا شــهری یافتهانــد .بابــل
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده اســت ،آوازۀ افســانهای ایــن شــهر حتــی از البـهالی خطــوط كتــب مقــدس
مســیحیان و یهودیــان نیــز نمایــان اســت؛ شــگفت آنكــه بــا كشــفیات انجامشــده در قــرن نوزدهــم میــادی
و جســتجوی بقایــای شــهر و بهویــژه «الــواح گلــی» دستنوشــته ســومریها و بابلیهــا كــه بزرگتریــن
کتابخانههــای مکتــوب مکشــوف از دنیــای باســتان ،توســط باستانشناســان بــوده اســت ،مشــخص
گردیــد كــه افســانۀ بابــل دور از حقیقــت نبــوده اســت .آنچــه بابــل را از ســایر شــهرهای ایــن تمــدن متمایــز
میســازد ،اقتــدار تاریخــی آن و عظمتــش بهخصــوص در زمــان بختنصــر اســت .ایــن اقتــدار نشــان از
وجــود اندیش ـهای برتــر در تمــام جنبههــای زندگــی مردمــان و تبلــور هنرمندانــۀ آن در ابعــاد كالبــدی دارد
و بهراســتی میتــوان داســتان تاریخــی ایــن شــهر و تأثیــرش را بــر ســایر ســرزمینها ،چــه در همــان دوران و
چــه در روزگاران پســین ،اندیش ـهای هنرمندانــه نامیــد (ش ـییرا.)7 ،1341 ،
جغرافیــا :بابــل در جنــوب بینالنهریــن قــرار گرفتــه اســت .پایتخــت ســرزمین باســتانی بابیلونیــا ،شــهر
بابــل «الحیلــه» جایــگاه كنونــی آن در هشــتاد كیلومتــری رودخانــۀ فــرات ،در جنــوب شــهر بغــداد امــروزی
واقــع اســت .ایــن ســرزمین باریــك و بلنــد كــه در پهنتریــن نقطــه ،حــدود شــصت و پنــج كیلومتــر پهنــا و
حــدود ســیزده هــزار كیلومتــر مربــع وســعت دارد ،از شــمال بــا كشــور آشــور ،از شــرق بــا كشــور عیــام ،از جنــوب
و غــرب بــا ســرزمین حجــاز و از جنوبشــرقی بــا خلیــج فــارس همســایه بــوده اســت (نقشــه Burrell,( ،)1
.)1994, Vol. I, p. 125
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لوحههــای گلــی منقــوش بهجامانــده از مهرهــای مســطح و اســتوانهای از جملــه منابــع تصویــری و
مکتــوب روایتکننــدۀ تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی ادوار مختلــف تاریخــی از هــزارۀ چهــارم ق.م تــا اواخــر
ی اجتماعــی و نحــوۀ
دورۀ ساســانی بودهانــد .بــا مطالعــه بــر روی اثــر مهرهــا و نقــوش آنهــا میتــوان بــا زندگـ 
فعالیتهــا ،آداب ،رســوم و اعتقــادات ،ســنن و خصوصیــات زندگیشــان آشــنا شــد .یکــی از مهمتریــن
بابــل« ،اثــر ُمهــری» اســت کــه نقــش ترسیمشــده بــر روی ایــن
یافتههــای کاو 
ش باستانشــناختی شــهر ِ
قطعــه گل منقــوش ،تصویــر قربانگاهــی اســت کــه «مضمــون» آن قابلقیــاس بــا واقعــۀ تاریخــی ذبــح
حضــرت اســماعیل؟ع؟ در قــرآن کریــم اســت .بــرای تحلیــل ایــن اثــر هنــری در ایــن بیــن بهگفتــۀ «روژه
باســتید» اشــاره میکنیــم کــه معتقــد اســت« :مدتهاســت دریافتهایــم کــه هنــر یــک بــازۀ ســادۀ شــخصی
بینتیجــه نیســت ،بلکــه بــر زندگــی جمعــی انســانها اثــر میگــذارد و میتوانــد سرنوشــت جوامــع انســانی
را دگرگــون کنــد» .بایــد از خــود بپرســیم آیــا ایــن رابطــه دو ســویه نیســت؟ آیــا هنــر خــود یــک فــرآوردۀ زندگــی
جمعــی انســان نیســت؟ و سرنوشــت آن وابســته بــه سرنوشــت جوامــع انســانی نمیباشــد؟ (باســتید ،بهنقــل
از :رفیعفــر .)6 :1381 ،بایــد در تفســیر آثــار هنــری و نقشهــای ترسیمشــده در هــر جامعــه و فرهنــگ ابتــدا
بــه یــک جامعهشناســی مردمــی پرداخــت و ســپس بــه تحلیــل و نقــد هنــر آن.

|| || 88

ش ــمارۀ  || ۴ســال دوم || تاب ــستان || 1397

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.4.85

تاریــخ :تاریــخ ســرزمین بابلونیــا و بهدنبــال آن شــهر بابــل ،دارای فــراز و نشــیبهای بســیار اســت .بارهــا
ایــن شــهر مــزۀ تلــخ شكســت و ویرانــی را چشــیده ،ولــی دوبــاره بــه یــاری خــرد سیاس ـتگزاران و مردمانــش
روی پــا ایســتاده اســت ،تــا ســرانجام بابــل از باشــكوهترین شــهرهای تاریــخ بشــری گردیده اســت .بختنصر
بهمعنــی دروازۀ خداســت ،بنابــر نوشــتۀ كتــاب مقــدس عهــد عتیــق ،بابــل «بــاب ال» كلمــۀ بابــل برگرفتــه
از ریشــۀ عبــری بــوده كــه فرزنــدان نــوح؟ع؟ آن را ســاخته و بــرج بلنــدی را بــا ایــن هــدف كــه بــه آســمان
شــهری در ناحیــۀ شــنار ( )Shinarراهیابنــد در آن بنــا مینهنــد ،ولــی خداونــد آنــان را بــا ایــن عمــل غرورآمیــز
عقــاب فرمــود و اتمــام آن كار را مانــع آمــد ،یعنــی« :آن بــرج ناگهــان ســرنگون گشــته و ایشــان را از تــرس،
ســخن گفتــن فرامــوش شــد و از ایــنرو پراكندگــی در زبانهــا»ی ایشــان روی داد (ســفر پیدایــش ،بــاب
 )1-9/11آنچــه در مــورد ایــن ســرزمین در انجیــل آمــده اســت ،بیشــتر بــه زمــان حمورابــی (هــزارۀ دوم ق.
م) تــا ســقوط بابــل حــدود  550ق.م بــه کــوروش کبیــر بازمیگــردد ( .)PC Study Bibleدر انجیــل آمــده
اســت :پــس از طوفــان نــوح ،كــه تمــام مردمــان بــه یــك زبــان مشــترك ســخن میگفتنــد ،مــردی بــه نــام
نمــرود ( )Nimrodاز نــوادگان پســر نــوح شــهری را بنــا كــرده و دینــی یگانــه را بنیــان نهــاد .در ایــن كتــاب در
مــورد ســاختمان ،ایــن شــهر و بــرج نامــدار آن كــه بامــش بــه بهشــت میرســد ســخنها گفتــه شــده اســت؛
همچنیــن گفتــه شــده كــه چگونــه خداونــد از آســمان بــه زمیــن آمــد تــا «بشــر سرشــار از خودبینــی» را بــا ایجــاد
یشــد تــا از
انبــوه آشــفتهای از زبانهــا و نیــز اختالفــات نــژادی مجــازات كنــد .بدیــن روش ،بشــر مجبــور م 
فرمــان اصیــل الهــی پیــروی كــرده و بــارور باشــد و روی همــۀ زمیــن پراكنــده شــود ( .)PC Study Bibleاز
دیــدگاه تاریخشناســان جدیــد ،بابــل نــام شــهر باســتانی بســیار كهنــی اســت كــه پایتخــت پادشــاهی بابلیهــا
و كلدانیهــا بــوده ،دو هــزار ســال ق.م بــه وجــود آمــده و بــا پیــروزی ایرانیــان و پــس از ایجــاد شــهر تیســفون
ویــران شــده اســت .ویرانههــای بابــل هماكنــون در نزدیــك فــرات ،نزدیــك شــهر جدیــد حلــه موجــود اســت
(ش ـییرا .)33 :1341 ،یــادآوری ایــن نكتــه خالــی از لطــف نیســت كــه دســتگاههای دینــی دنیــای امــروز،
ریشــه در ایــن ســرزمین باســتانی دارنــد (.)Northcott, 1988: P 47
دوران بختنصــر دوم از همهجهــت ،دوران رشــد و بالندگــی و شــكوه بیماننــد ســرزمین بابلونیــا
اســت .وی كــه در ســال  605ق.م .بــه پادشــاهی رســید ،بابــل را بــه اوج شــكوفایی خــود رســاند .در زمینــۀ
فرهنــگ ،ادبیــات ،هنــر و معمــاری آثــار باارزشــی از عصــر بختنصــر باقـی مانــده كــه یــك قــرن بعــد هــرودت،
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بابــل در جنــوب بینالنهریــن شــاهد اتفاقــات تاریخــی بســیاری اســت .یکــی از ایــن اتفاقــات مهــم در زمــان
پادشــاهی بهنــام «نمــرود» میباشــد کــه در ایــن ســرزمین حکومــت میکــرد .مــردم بابــل خــدای یکتــا و
بــزرگ را نمیشــناختند و مشــغول پرســتش بتهــای ســنگی بودنــد تــا اینکــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــه
دنیــا آمــد .پــس از مــرگ پــدر و مــادرش ،سرپرســتی حضــرت ابراهیــم؟ع؟ را عمویــش آزر ُبتتــراش برعهــده
گرفــت .او کــه خــود مــردی بتســاز بــود ،از کودکــی ســاختن و پرســتش بتهــا را بــه آن حضــرت آمــوزش
م ـیداد و ایــن بــرای حضــرت ابراهیــم ســؤال بزرگــی بــود کــه چگونــه میتــوان بتــی را پرســتش کــرد کــه
ســاختۀ دســت انســان اســت؟ حضــرت ابراهیــم؟ع؟ کــه بــه خــدای یکتــا اعتقــاد داشــت ،روزی کــه مشــغول
ذکــر گفتــن در دشــتی بــود ،حضــرت جبرائیــل بــر او نــازل شــد و ایشــان بــه پیامبــری برگزیــده شــدند .چنــدی
بعــد در شــبی کــه اهالــی شــهر بــرای انجــام مراســمی بــه خــارج از شــهر رفتــه بودنــد ،حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــه
بهانــۀ بیمــاری در شــهر مانــد و بــه امــر خــدا وارد بتخانــه شــد و همــۀ بتهــا را در هــم شکســت و تبــری را کــه
بــا خــود داشــت بــر دوش بــت بــزرگ گذاشــت ،ســپس خــارج شــد .از آنجاییکــه خدمـتکار بتکــده ایشــان
را دیــده بــود ،شکســتن بتهــا را بــه هارپــاگ -وزیــر نمــرود -گــزارش داد و بــه اینترتیــب ابراهیــم؟ع؟
را نــزد نمــرود بردنــد .علــت شکســتن بتهــا و اهانــت بــه خدایــان را ســؤال کردنــد و ایشــان فرمودنــد کــه
کار «بــت بــزرگ» اســت .نمــرود در جــواب گفــت :بتهــا قــادر بــه حرکــت نیســتند و توانایــی انجــام کاری
را ندارنــد .در اینجــا بــود کــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ فرمودنــد :چگونــه خدایانــی را میپرســتید کــه قــادر بــه
انجــام هی ـچکاری نیســتند .نمــرود کــه از ایــن پاســخ عصبانــی شــده بــود ،دســتور داد تــا آن حضــرت را بــه
درون آتشــی بــه بلنــدی افــاک در میــدان شــهر بیندازنــد تــا درســی بــرای عبــرت دیگــران باشــد .در آنشــب
در میــان انبــوه مــردم ،حضــرت ابراهیــم؟ع؟ را توســط منجنیقــی در آتــش انداختنــد ،ولــی بــه ِاذن خداونــد
آتــش بــر وی ســرد شــد و هیزمهــا بــه گلســتان تبدیــل شــدند .او بانــگ بــرآورد« :خداونــد بــزرگ و یکتــا خالــق
دنیــا و مخلوقــات میباشــد ،نــه میزایــد و نــه زادۀ کســی اســت .او بینیــاز و یکتاســت و همتــا و ماننــدی
نــدارد و اوســت کــه جــان میبخشــد و جــان میســتاند» .بــه دســتور نمــرود ابراهیــم را بــه زنــدان میآورنــد
و در آنجــا از دو زندانـ ِـی محکــوم بــه مــرگ ،نمــرود یکــی را کشــت و دیگــری را آزاد کــرد و گفــت« :مــن هســتم
کــه میتوانــم جــان دهــم و جــان بســتانم و فــردا هــم بــا خــدای تــو خواهــم جنگیــد» .فــردای آنروز نمــرود
بــه بــاالی بــرج بابــل رفــت و اظهــار قدرتمنــدی کــرد و آمــادۀ جنــگ شــد .تیــری در کمــان گذاشــت و رهــا
کــرد .همهجــا در ســکوت بــود کــه ناگهــان مگســی از ســوراخ بینــی وی وارد مغــز او شــد و بــه دســتور خــدا زنــده
مانــد و شــروع بــه خــوردن مغــز نمــرود کــرد .کمــی بعــد ،نمــرود کــه خــود را خــدای بــزرگ بابــل میدانســت ،از
شــدت درد جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کــرد (طاهریاح مــدی.)10-55 ،1363 ،
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تاریخشــناس یونانــی از آن مینویســد .از ارزشــمندترین آنــان میتــوان «باغهــای معلــق» را نــام بــرد كــه
یونانیهــا آن را یكــی از شــگفتیهای هفتگانــۀ عالــم نــام میبردنــد .بختنصــر بــا اســتفاده از گنجینههایــی
كــه از ســایر ملــل بهدســت مـیآورد ،شــهر بابــل ،پایتخــت ســرزمین بابــل و یكــی از ارزشــمندترین شــهرهای
جهــان را بنــا نهــاد ( .)Chisholm, 1991: P 33بعــد از جنــگ جهانــی اول در  1921م .دولتــی مســتقل و
ملــی بــه نــام نویــن عــراق در ســرزمین بابلونیــا تأســیس شــده اســت (شـییرا .)54-53 :1341 ،آنچــه از آن
ی مانــده ،تلــی اســت كــه ویرانههــای كاخ تابســتانی بختنصــر،
ســرزمین افســانهای در عــراق امــروزی باقـ 
دروازۀ ایشــتار و چنــد مجموعــه كاخ دیگــر و نیــز معبــد خــدای مــردوك و زیگــورات و یــك منطقــۀ مســكونی را
دربــر میگیــرد .قســمتهایی از دروازۀ ایشــتار بازســازی شــده اســت (.)Roux, 1993: P. 101
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آنهــا بــرای خودشــان روشــن شــود .پیامبــران الهــی نیــز در معــرض ایــن ابتالئــات قــرار داشــتند .چهبســا
آزمونهایــی كــه انبیــا بــه آنهــا مبتــا میشــدند ،بســیار ســختتر از آزمایشهایــی بــود كــه بــرای دیگــر
انســانها پیــش میآمــد .واقعــۀ تاریخــی ذبــح اســماعیل توســط پــدرش نیــز یكــی از آزمایشهایــی بــود كــه
خداونــد پیامبــر خــود را بــدان آزمــود (میبــدی1361 ،ج.)352 :1
اولیــن نكتــۀ مهــم در واقعــۀ تاریخــی ذبــح فرزنــد ،مســأله ذبیــح اســت .دربــارۀ اینكــه ذبیــح اســماعیل
اســت یــا اســحاق ،اختالفنظــر وجــود دارد .مفســران نیــز در اینبــاره نظــرات معتقــدان بــه ذبیــح بــودن
اســحاق و اســماعیل را بــا دالیــل آن مطــرح كــرده و بهصــورت مفصــل بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد .اگرچــه
بیشــتر عرفــا از اســماعیل بهعنــوان ذبیــح یــاد میكننــد ،امــا در منابعــی هــم نــام اســحاق ذكــر شــده اســت.
در «جوهــر الــذات» كــه در انتســاب آن بــه عطــار نیشــابوری تردیــد وجــود دارد ،هــرگاه نامــی از ابراهیــم
و اســماعیل آمــده ،پــس از آن از اســحاق یــاد میگــردد .در همــۀ ایــن مــوارد ،لفــظ «قربــان و قربانــی» در
مــورد اســماعیل و تعبیــر «ســربریده» بــرای اســحاق ب ـهكار رفتــه اســت .در متــون تفســیری همــۀ جزئیــات
ـدن ابراهیــم ،گفتــن خــواب بــرای فرزنــد ،تســلیم پــدر و پســر دربرابــر فرمــان
واقعــۀ تاریخــی ،از خوابدیـ ِ
الهــی ،بــردن فرزنــد بــه قربانــگاه تــا وسوســۀ هاجــر ،اســماعیل و ابراهیــم توســط شــیطان و پرتــاب ســنگ
بــه شــیطان ،نبریــدن چاقــو و فرســتادن فدیــه از جانــب خداونــد ،بهصــورت مفصــل مطــرح شــده اســت.
یخــورد؛ ابوالفتــوح
ـدن ابراهیــم در ایــن متــون بــه چشــم م 
البتــه گاه اختالفاتــی در زمــان و مــكان خــواب دیـ ِ
رازی معتقــد اســت كــه ابراهیــم در شــب ترویــه ،خــواب ذبــح را دیــد (رازی1385 ،ق ،ج  .)321 ،9طبرســی
نیــز خــواب ذبــح را مربــوط بــه زمانــی میدانــد كــه ابراهیــم بههمــراه ســاره بــه ســفر حــج مشــرف شــده بــود،
كــه پــس از آن قصــد منــا كــرد و رمــی جمــره را بهجــا آورد .ســپس خانــواده را بــه زیــارت امــر كــرده و خــود بــا
فرزنــدش بــه جمــرۀ وســطی رفــت و قصــد قربانــی فرزنــد را نمــود (طبرســی .)214 :1358 ،روایتــی نیــز حا كــی
از آن اســت كــه پــس از رشــك ســاره نســبت بــه هاجــر و اخــراج اســماعیل و مــادرش از خانــۀ ســاره ،ایــن
اتفــاق صــورت گرفــت (همــان .)34 :درحالیكــه عرفــا بهعلــت فرمــان ذبــح بــه ابراهیــم؟ع؟ میپردازنــد،
صاحبــان متــون تفســیری دربــارۀ علــت اینكــه خداونــد در خــواب ،فرمــان ذبــح فرزنــد را بــه ابراهیــم داد،
ســخن میگوینــد .از نظــر مفســران دلیــل ایــن مســأله را در دو علــت بایــد جســتجو كــرد؛ اول اینكــه ابراهیــم
از پیامبــران مرســل بــود؛ یعنــی جبرئیــل را میدیــد و صدایــش را میشــنید و میتوانســت عالوهبــر مشــافهه،
بــه آواز جبرئیــل و یــا مرســل خــواب ،دســتور خــدا را دریافــت نمایــد و اینكــه خداونــد او را بــه خــواب فرمــان
داد بــرای ایــن بــود كــه او هــر ســه نــوع پیغامبــری را تجربــه كنــد .علــت دوم اینكــه ایــن فرمــان امــری
مطلــق از جانــب خــدا نبــود كــه ابراهیــم مأمــور بــه انجامــش شــود ،بلكــه نــذری بــود كــه ابراهیــم بــا خداونــد
بســته بــود و اینــك پــروردگار میخواســت تــا او را بیازمایــد كــه آیــا پیامبــرش بــه نــذر خــود وفــا خواهــد كــرد؟
درواقــع خداونــد او طلــب كشــتن فرزنــد را از ابراهیــم نمیخواســت ،بلكــه همــی كــرد و نیــت آن نــذر او ،كــه
وفــا كنــد یــا نــه (طبــری  ،1365ج .)1530 :6-5
پــس از گذشــت ســالها از ازدواج حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــا ســاره چــون بچــهدار نشــدند ،حضــرت
ابراهیــم؟ع؟ بــه اصــرار ســاره بــا هاجــر کــه کنیزشــان بــود ازدواج کــرد و از وی صاحــب فرزنــد پســری بــه
نــام اســماعیل شــد .ســاره از حســادت بــه عالقــۀ بیشــتر ابراهیــم؟ع؟ بــه هاجــر ،هاجــر و فرزنــدش را از خانــه
بیــرون کــرد .ازطــرف خداونــد وحــی بــر حضــرت ابراهیــم؟ع؟ نــازل شــد کــه آنهــا را بــه منطقــۀ بیابانـیای
بیــن دو کــوه صفــا و مــروه بــرده و رهــا ســازد و آن حضــرت نیــز ایـنکار را کــرد .پــس از تمــام شــدن ذخیــرۀ آب
هاجــر ،اســماعیل کــه از تشــنگی بیقــراری میکــرد ،مــادر بهدنبــال آب بــر قلــۀ دو کــوه صفــا و مــروه ســراب
آب میدیــد و بــرای آوردن آب هفــت مرتبــه مســافت بیــن دو کــوه را طــی کــرد .در آن لحظــه بــه اذن خــدای
توانــا و مهربــان از ضربــۀ پــای اســماعیل؟ع؟ بــر زمیــن ،چشــمهای جوشــید و خروشــان شــد .ســالها گذشــت
تــا اینکــه روزی حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــه فرمــان خداونــد جهــت قربانــی کــردن فرزنــدش اســماعیل؟ع؟
راهــی آنجــا شــد .بــا دیــدن فرزنــدش کــه اینــک جوانــی زیبــا و برومنــد شــده بــود ،ابتــدا او را نشــناخت .از
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مهرهــا از گونــه دستســاختههای دوران پیــش از تاریــخ هســتند کــه بهواســطه آنهــا ،نقــوش را بــر روی
لوحههــای گلــی منتقــل میکردنــد .مهرهــا را از اجســام گوناگــون و مختلفــی ســاختهاند و نقــوش ایجادشــده
در لوحههــای گلــی یکــی از جملــه راههایــی اســت کــه مــا را بــه زمــان و قــدرت آنهــا رهبــری میکنــد .مهرهــا
بــه دو دســتۀ اصلــی :مهرهــای مســطح (اســتامپی) و اســتوانهای تقســیم میشــوند .جنــس ابتداییتریــن
مهرهــا از گل پختــه ،ســنگ گــچ ،ســنگ آهــن ،مرمــر و ســپس از ســنگهای قیمتــی مختلــف دیگــر میباشــد
ً
کــه ا کثــرا نقــوش بــر ســطح آنهــا کنــدهکاری شــده اســت (یوسفیزشــک.)118 :1389 ،
ُمهرهــای مســطح (اســتامپی)ُ :مهرهــای اســتامپی از نــوع مهرهایــی هســتند کــه چــاپ مســطح هــم
میتــوان آنهــا را نــام بــرد .ایــن نــوع مهرهــا بهصــورت مســطح بــوده و نقــوش بهصــورت کنــده و برجســته
(مثبــت و منفــی) بــر ســطح آن ایجــاد میشــدهاند .ایــن مهرهــا دارای ســاختمانی شــبیه بــه ســاختمان
مهرهــای دســتی امــروزی دارنــد کــه از ســنگ و گاهــی هــم از گل ســاخته میشــدند و نقــوش حکشــده بــر
ایــن مهرهــا بــر روی ســفالها و الــواح گلــی منتقــل میشــد .در بیــن نقــوش ایــن مهرهــا میتــوان نقشهــای
هندســی ،گیاهــی ،حیوانــی و ...را مشــاهده کــرد .بــرای ایجــاد نقــوش بــر روی ســنگهای مهرهــا ،از ابــزار
و متههــای ســنگی اســتفاده میشــده کــه جنــس ایــن ابــزار محکمتــر از نــوع ســنگ ُمهــر بــوده و باعــث
کنــده شــدن ســنگ و حــک شــدن نقــش بــر روی آن میشــده اســت (یوسفیزشــک.)119 :1389 ،
مهرهــای اســتوانهای :در اواســط هــزارۀ چهــارم قبــل از میــاد اقــوام مختلفــی از بینالنهریــن و دشــت
ســوزیان مجــاور بینالنهریــن نحــوۀ زندگــی جدیــدی را در پیــش گرفتنــد تــا بــه بهتریــن وجــه از امکاناتــی
کــه زمیــن بســیار حاصلخیــز آن نواحــی در اختیارشــان گذاشــته بــود ،اســتفاده کننــد؛ ولــی ایــن کار مشــروط
بــه کوشــش فوقالعــاده بــود و فشــار شــدید جمعیــت در ایــن ناحیــه حاصلخیــز تغییــر و تحــول غیــر قابــل
اجتنابــی را بههمــراه داشــت .دســتهبندی کارهــا و تمرکــز یافتــن مــردم بــا ایجــاد همبســتگی بیــن خــود،
ملتهــای حقیقــی ســازمانیافتۀ شــهری را بهوجــود آوردنــد .میتــوان هــزارۀ چهــارم قبــل از میــاد را
ً
شــروع اســتفاده از مهرهــای مختلــف بــرای ایجــاد نقــش دانســت .ایــن مهرهــا غالبــا در دســت اشــخاص
برجســته ماننــد تجــار و حاکمــان بــوده اســت .بــا حــک کــردن نقــوش بــر روی ایــن ســنگها بهصــورت گــود
و برجســته ،اولیــن نمونههــای اســتفاده از چــاپ را در تاریــخ زندگــی بشــر مشــاهده میکنیــم .از موضوعاتــی
کــه در مهرهــای اســتوانهای دیــده میشــود ،میتــوان نقــوش هندســی ،نقــوش گیاهــی ،نقــوش حیوانــی،
نقــوش انســانی و گاهــی ترکیبــی از ایــن نقــوش را بــا موضوعاتــی خــاص ماننــد مراســم آیینــی و مذهبــی،
صحنههــای جنــگ و شــکار ،تصویــر زندگــی و معیشــت مــردم و حاکمــان را مشــاهده کــرد .دربــارۀ کاربــرد
ایــن مهرهــا میتــوان مــوارد مختلفــی را بیــان کــرد کــه مهمتریــن آنهــا در جمعیتشناســی و ُپلمــپ کــردن
اجنــاس مــورد تجــارت بــا مرا کــز مختلــف را بیــان داشــت (یوسفیزشــک .)120 :1389 ،از هــزارۀ چهــارم
پیــش از میــاد مهرهــای اســتوانهای وســیلهای بــوده کــه بــا آن موضــوع و مطلبــی را کــه میخواســتند
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اینکــه بایــد او را قربانــی میکــرد بســیار غمگیــن شــد ،ولــی چــون امــر خداونــد الزماالجــرا بــود و بــه بزرگــی
و مهربانــی خداونــد ایمــان داشــت ،لــذا ایــن امــر را بــا اســماعیل؟ع؟ در میــان گذاشــت .اســماعیل؟ع؟ هــم
کــه بــه خداونــد یکتــا ایمــان داشــت ،فرمــان خــدا را پذیرفــت و بههمــراه پــدرش راهــی قربانــگاه شــد .در
بیــن راه شــیطان بــرای منحــرف کــردن حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بارهــا ظاهــر شــد و هربــار آن حضــرت ســنگی
بهطــرف شــیطان پرتــاب مینمــود ،تــا اینکــه بــه محــل مــورد نظــر رســیدند .حضــرت ابراهیــم؟ع؟ چاقــو
را بــر گــردن اســماعیل؟ع؟ نهــاد ،ولــی چاقــو نبریــد .ناگهــان حضــرت جبرائیــل؟ع؟ فرمــود« :ابراهیــم ،تــو از
امتحــان خداونــد ســربلند بیــرون آمــدی و اینــک ایــن گوســفند را بهجــای فرزنــدت در راه خــدا قربانــی کــن».
چنــد ســال بعــد حضــرت ابراهیــم؟ع؟ از جانــب خداونــد مأمــور بازســازی کعبه/خانــۀ خــدا شــد و ای ـنکار را
بهکمــک فرزنــدش اســماعیل؟ع؟ انجــام داد (فقیــری.)32-33 :۱۳۹۰ ،

|| || 92

ش ــمارۀ  || ۴ســال دوم || تاب ــستان || 1397

همانگونهکــه اشــاره رفــت ،اثــر مهرهــا یکــی از جملــه راههایــی اســت کــه بــا مطالعــه بــر روی نقــوش آنهــا
میتــوان دربــارۀ زندگـی اجتماعــی مردمــان پیــش از تاریــخ و نحــوۀ فعالیتهــا و آداب و رســوم ،معتقــدات و
ســنن و خصوصیــات زندگــی و ...اطالعاتــی را بهدســت آورد .ایــن مهرهــا مســتنداتی هســتند کــه میتواننــد
چگونگــی پیدایــش خــط و مطالعــه در امــور زندگــی روزمــره و چگونگــی بـهکار گرفتــن ابــزار و ادوات زراعــی
و نگهــداری غــات و طــرز پــرورش دامهــا و صدهــا مــورد دیگــر را بــرای محققــان افشــا کننــد (همایونفــرخ،
 .)32-40 :1349یکــی از ایــن اثــر مهرهــای منقــوش از بابــل در بینالنهریــن بهدســت آمــده اســت کــه
توســط جیــن دیمــر نیجــون ( )Jeanne diemer nijhowneدر رســالۀ دکتــری تحتعنــوان «بررســی و
مطالعــۀ نمادهــای سیاســی ،مذهــب ،و مهــر و مــوم مهرهــای اســتوانهای بینالنهریــن در هــزارۀ دوم پیــش
از میــاد» مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت (تصویــر  .)1بــر روی لــوح گلــی ایــن اثــر مهــر نقــش  6فیگــور
انســانی را مشــاهده میکنیــم و صحن ـهای کــه مضمــون آن ،قابلقیــاس بــا واقعــۀ تاریخــی ذبــح حضــرت
اســماعیل اســت کــه در قــرآن کریــم و دیگــر منابــع مذهبــی آمــده اســت ،مطابقــت دارد .تصویــر مجسمشــده
در ایــن لوحــۀ گلــی ،صحنــۀ قربانــگاه و ذبــح شــخصی را نشــان میدهــد کــه شــخص ذبحکننــده بــه حالــت
ایســتاده و کمــان برپشــت ،ردای بلنــد برتــن ،کالهــی بــر ســر و ریــش بلنــد ،در یــک دســت خــود خنجــر دارد و
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تکثیــر کننــد ،تکثیــر و پخــش میکردهانــد و درواقــع بایــد گف ـت ایــن نخســتین وســیلۀ چــاپ و نشــر بــوده
اســت .پیــش از پیدایــش خــط بــا عالئــم و نقوشــی کــه هریــک از آنهــا معنــی و مفهــوم خاص ـی داشــته،
در روی مهرهــای اســتوانهای آن را نقــر میکردهانــد و پــس از اینکــه خــط پدیــد آمــده اســت ،مطالــب
و فرمانهــا را نوشــته و تکثیــر کردهانــد .نقــش مهرهــا در ادوار متفــاوت گوناگــون بــوده اســت؛ اولیــن
نقشهــا ،نشــانۀ کاملــی از هنــر ،آداب ،رســوم ،وضــع زندگــی ،اعتقــادات و اندیشــۀ مردمــان آنروزگار بــوده
اســت .بــا تحقیــق و بررســی در ایــن آثــار میتــوان بــه بســیاری از مســائلی کــه بــرای شناســایی تمــدن
اقــوام و ملــل و تقویــم تاریــخ آنهــا ضــروری اســت ،دسترســی یافــت .در مهرهــای اســتوانهای شــکل بدنــۀ
آنهــا منقــوش اســت .بــر مهرهــای کهــن هــزارۀ چهــارم پیــش از میــاد بیشــتر نقــوش از خطــوط هندســی و
حیوانــات تشــکیل یافتــه اســت .از هــزارۀ ســوم بهبعــد صحنههــای داســتانی متنــوع از مبــارزۀ قهرمانــان
افســانهای چــون گیلگمــش و انکیــدو و نیــز مبــارزۀ حیوانــات عجیــب و غریــب دیــده میشــود .از اواســط
هــزارۀ ســوم تــا اواخــر هــزارۀ دوم صحنههــای متنوعــی کــه از طبیعــت الهــام گرفتــه شــده و در ضمــن
عقایــد مذهبــی و خرافــات نیــز در آن راه یافتــه ،بــر روی مهرهــا نقــل اســت ،ماننــد درخــت مقــدس کــه
مظهــر زندگــی اســت و گاهــی بــا تزیینــات دیگــری چــون بــز کوهــی یــا گاومیــش کــه درکنــار درخــت حــک
شــدهاند ،همــراه اســت (بــز کوهــی مظهــر فراوانــی و نشــانۀ روییدنیهاســت ).بــر نوعــی دیگــر از مهرهــای
اینزمــان ،شــخصی شــاخۀ درختــی را بهدســت دارد کــه آنهــم نمونـهای از درخــت مظهــر زندگــی اســت.
در صحنههــای مختلفــی کــه از خدایــان اســت ،افــراد و معتقــدان کــه بهســوی او روی آوردهانــد ،بــا هدایــا
و نــذور دیــده میشــوند .در زمینــۀ مهــر انــواع مظاهــر طبیعــت کــه بســتگی بــه موضــوع نقشــه دارد ،از
قبیــل هــال مــاه ،ســتاره کــه مظهــر آســمان اســت ،کــوزۀ آب کــه مظهــر خــدای بــزرگ اســت ،میــز هدایــا و
بســیاری از نشــانههای دیگــر کــه هریــک نمون ـهای از اعتقــادات و توجــه صاحــب مهــر و پیوســتگی او بــه
ً
ایــن مســایل میباشــد ،نقــش شــده اســت .ضمنــا بایســتی توجــه داشــت کــه صاحبــان اغلــب ایــن مهرهــا
آنهــا را ماننــد طلســمی بــرای حفاظــت خــود از شــر ارواح پلیــد و دفــع آفــات و خطــرات و مصائــب ب ـهکار
میبردنــد .در بســیاری از مهرهــای اســتوانهای ،شــکل وضــع زندگــی مــردم و پــارهای از صنایــع آن نشــان
داده شــده اســت ،ماننــد صحنههــای شــکار ،گلـهداری ،کوزهگــری ،بافندگــی ،پختــن نــان ،یــا شــخم زدن
زمیــن و نیــز آثــار ســاختمانی معابــد یــا آغــل بــرای چهارپایــان و ســیلو بــرای حفاظــت و نگهــداری غلــه و
بســیاری از مســایل دیگــر( ...بیانــی.)44-50 :1352 ،
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بــا دســت دیگــر ،گــردن شــخص ذبحشــده را گرفتــه کــه شــخص قربانــی نیــز بــه حالــت ایســتاده و خمیــده،
دارای ردای بلنــد برتــن اســت و دســتانش از پشــت بســته شــده اســت .در پشتســر شــخص ذبحکننــده،
یــک شــخص دیگــر ایســتاده و از روبـهرو ترســیم شــده کــه در یــک دســت آلتــی ماننــد داس ،ولــی بــا دســتۀ
ً
بلنــد دارد کــه احتمــاال یــک نــوع آلــت جنگــی اســت ،ایســتاده و حالتــی محافــظ از قربانیکننــده را تداعــی
میکنــد .ایــن شــخص نیــز دارای ریشــی بلنــد و ردایــی بلنــد برتــن اســت ،امــا در پشتســر شــخص قربانــی
دو فیگــور قــرار دارد؛ فیگــور اول :پشــت ســر کمــی در تناســبی کوچکتــر ترســیم شــده کــه نــوع لبــاس آن
کــه دامنــی پرچیــن اســت ،نشــانگر مؤنــث بــودن آن اســت (شــاید مــادر شــخص ذبحشــده اســت) کــه
بــه حالتــی کــه دو دســت خــود را روی هــم در مقابــل بــدن خــود گرفتــه ،نوعــی تــرس و نگرانــی را نشــان
میدهــد .فیگــور دوم :شــخصی اســت کــه بــه حالــت ایســتاده و در تناســبی بــزرگ و غولپیکــر بــا ســری
پرمــو و دســتی بــا انگشــتان بلنــد کــه در دســت دیگــرش یــک آلــت جنگــی (مشــابه فیگــور پشــت شــخص
قربانیکننــده اســت) دارد و پــای خــود را بــر روی یــک حیــوان (سگســان) گذاشــته و حالتــی از شــیطان را
در ذهــن بیننــده تداعــی میکنــد .امــا در بــاالی ســر فیگــور ذبحشــده یــک فیگــور دیگــر را میبینیــم کــه در
بــاالی ســرش و دو دســت خــود یــک گوســفند دارد و از قســمت بــاالی تصویــر وارد صحنــه میشــود کــه
تداعیکننــدۀ فرشــتهای اســت کــه گویــا یــک گوســفند را بــه قربانــگاه م ـیآورد کــه از ذبــح شــدن شــخص
قربانــی جلوگیــری کنــد .ایــن داســتان در مضمــون خــود تداعیکننــدۀ داســتانی نیســت ،جــز واقعــۀ تاریخــی
نقلشــده در کتــب ادیــان مختلــف و از جملــه قــرآن کریــم؛ یعنــی واقعــۀ تاریخــی قربانــگاه ذبــح حضــرت
اســماعیل؟ع؟.
ً
ایــن نقــش بــا واقعــۀ تاریخــی نقلشــده در قــرآن عینــا مطابقــت نــدارد و فقــط مضمــون داســتانها
قابلقیــاس بــا یکدیگــر هســتند؛ چراکــه ایــن دو داســتان بــا یکدیگــر تفاوتهایــی نیــز دارنــد .همانگونــه
کــه پیشتــر اشــاره رفــت ،واقعــۀ تاریخــی نقلشــده در قــرآن دارای دو شــخصیت در صحنــۀ قربانــگاه
اســت کــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بهعنــوان قربانیکننــده ،حضــرت اســماعیل؟ع؟ را بهعنــوان قربانــی نقــل
میکنــد ،تــا اینکــه بعــد از دل کنــدن پــدر از پســر و انجــام عمــل قربانــی ،گوســفندی بــه اذن خداونــد وارد
صحنــه قربانــگاه میشــود .پــس در واقعــۀ تاریخــی نقلشــده در قــرآن 3 ،شــخصیت بیشــتر حضــور ندارنــد،
امــا در داســتان لوحــۀ گلــی بابــل  6فیگــور انســانی و  2فیگــور حیوانــی حضــور دارنــد .شــاید ایــن تعــداد فیگــور
را بــرای درک بهتــر داســتان تصویرگــران ایــن اثــر مهــر بدینصــورت بــه تصویــر کشــیدهاند؛ چرا کــه در بطــن
واقعــۀ تاریخــی نقلشــدۀ قــرآن نیــز بهصــورت مجــازی حضــور شــیطان ،مــادر حضــرت اســماعیل(هاجر) و
فرشــتۀ وحــی و ایمــان راســخ حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در انجــام ایــن فرمــان بــاری تعالــی حضــور داشــتهاند.
داســتان لوحــۀ گلــی مکشــوف از بابــل بــا واقعــۀ تاریخــی ذکرشــده در متــون تفســیری کــه همــۀ جزئیــات
ـدن ابراهیــم ،گفتــن خــواب بــرای فرزنــد ،تســلیم پــدر و پســر دربرابــر فرمــان
واقعــۀ تاریخــی ،از خوابدیـ ِ
الهــی ،بــردن فرزنــد بــه قربانــگاه تــا وسوســۀ هاجــر ،اســماعیل و ابراهیــم توســط شــیطان و پرتــاب ســنگ
بــه شــیطان ،نبریــدن چاقــو و فرســتادن فدیــه از جانــب خداونــد ،بهصــورت مفصــل مطــرح شــده اســت،
تطابــق دارد.
ایــن اثــر مهــر مکشــوف از بابــل کــه تاریــخ ایجــاد آن بــه لحــاظ زمانــی فاصلــۀ چندانــی بــا عصــر زندگانــی
حضــرت ابراهیــم؟ع؟ نــدارد ،بازگــوی تأثیــر و نقــش ایــن داســتان در افــکار و اعتقــاد مردمــان بابــل در عصــر
خــود اســت .نکتــۀ قابلتوجــه دیگــری کــه ایــن داســتان در ذهــن و افــکار بابــل باقــی میگــذارد ،ایــن اســت
کــه بعــد از وقــوع ایــن داســتان در بابــل یکــی از هدایــای مهمــی کــه بــه اشــخاص ممتــاز ماننــد شــاه داده
میشــود و بهصــورت یــک ســنت فرهنگــی گســترش پیــدا کــرده ،هدیـهای نیســت جــز گوســفند ،کــه بهوفــور
بعــد از ایــن اتفــاق میبینیــم کــه در اثــر مهرهــای مختلــف ،صحنــۀ هدیــه و پیشــکش بــه شــاهان را گوســفند
بهخــود اختصــاص میدهــد و بــه تصویــر کشــیده شــده اســت (تصاویــر 3 :تــا .)5
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نشــناختی بابــل (Nijhowne,
شهــای باستا 
تصویــر  .1نقــش اثــر مهــر بــا صحنــه قربانــگاه ،بهدس ـتآمده از کاو 
.)1979: 336, plate 4, pp 243
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شهــای
تصویــر  .4اثــر مهــر بانقــش :مالزمــان درحــال هدیــه دادن گوســفند بــا شــاه ،بهدس ـتآمده از کاو 
نشــناختی بابــل (.)Nijhowne, 1979: 334, Plate 2, p 77
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شهــای
تصویــر  .3اثــر مهــر بانقــش :مالزمــان درحــال هدیــه دادن گوســفند بــه شــاه ،بهدس ـتآمده از کاو 
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نتیجهگیری

نتیجــه را بــا همــان جملــۀ «روژه باســتید» آغــاز میکنیــم« :مدتهاســت دریافتهایــم کــه هنــر یــک بــازۀ
ســادۀ شــخصی بینتیجــه نیســت ،بلکــه بــر زندگــی جمعــی انســانها اثــر میگــذارد و میتوانــد سرنوشــت
جوامــع انســانی را دگرگــون کنــد» .بایــد از ایــن جملــه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن رابطــۀ دو ســویه
چیســت؟ آیــا هنــر خــود یــک فــرآوردۀ زندگــی جمعــی انســانی نیســت؟ و سرنوشــت آن وابســته بــه سرنوشــت
جوامــع انســانی نیســت؟ بــرای درک هرچــه بهتــر ماهیــت افــکار و اعتقــادات و جایــگاه اجتماعــی ،جوامــع
بشــری را بــا مطالعــۀ هنرشــان میتــوان دریافــت ،زیــرا هنــر پدیــدهای اســت کــه میتوانــد سرنوشــت جوامــع
انســانی را دگرگــون کنــد و بــدون تردیــد میتوانــد بهعنــوان یکــی از موضوعــات اساســی و تعیینکننــده در
مطالعــات اجتماعــی و اعتقــادات هــر جامعــه در نظــر گرفتــه شــود .بهدرســتی بایــد بــه ایــن جملــه توجــه کــرد
چیــک از هنرهــا
کــه «هنــر یــک زبــان اســت» و بازگوکننــدۀ تحــوالت مهــم زمــان خلــق خــود بــوده اســت .هی 
در اینخصــوص در دایــرۀ اســتثنا قــرار نمیگیرنــد .هــر پدیــدۀ هنــری بــه هــر زمــان و مکانــی کــه تعلــق داشــته
باشــد ،بــه ایــن ادعــا دامــن میزنــد و ایــن نکتــه پذیرفتـ ه شــده اســت کــه تحــوالت اجتماعــی بخــش مهــم و
تعیینکننــدهای از هنــر را تشــکیل میدهــد.
«نقــوش مذهبــی» در فرهنگهــای مختلــف جایگاهــی فراتــر از زیبایــی ظاهــری دارنــد .گرچــه مقولــۀ
زیبایــی و زیبــا جلــوه دادن آثــار هنــری خــود یکــی از شــاخصههای مهــم هنــر اســت ،ولــی ایــن نقشهــا
از ارزشهــای واالتــری نیــز (در معنــا ) برخوردارنــد .هــر نقــش فقــط زیبایــی ،رنــگ و شــکل نیســت ،بلکــه
ف در حکــم آغــاز دیــدن یــک معنــای
معنایــی هــم دارد .ظاهــر بســیاری از نقشهــا در نقــوش مختلــ 
ی فهــم بســیاری از نشــانهها و
نادیدنــی و باطنــی اســت .مطالعــه و پژوهــش در ابعــاد مختلــف هنــر ،شایســتگ 
ی از آثــار
نقشهــای هنرهــای مختلــف را در پــی خواهــد داشــت ،در غیــر اینصــورت نمیتــوان بهــرهای کافـ 
مختلــف هنــری بــرد .متأســفانه بررســی ایــن ُبعــد از هنــر مذهبــی و آیینــی (قصــص مختلفــی ماننــد واقعــۀ
تاریخــی ذبــح حضــرت اســماعیل؟ع؟) در مقایســه بــا ابعــاد تاریخــی و ســیر تحــول آن ،کمتــر مــورد بحــث و
موشــکافی قــرار گرفتــه اســت .ایــن موضــوع کــه در ایــن نوشــتار بــدان پرداختــه شــد ،در وهلــۀ اول بــا هــدف
معرفــی یــک واقعــۀ تاریخــی از مســتندات گذشــته در بســتر تاریــخ کــه در قــرآن و منابــع تاریخــی بــدان اشــاره
رفتــه اســت ،پرداختــه و ســعی بــر آن شــده اســت تــا بــه رابطــۀ دوســویۀ (تزئینــی و معنایــی) یــک اثــر (لوحــۀ
گلــی منقــوش مکشــوف از بابل-عــراق) هنــری یافتهشــده بــا ایــن واقعــۀ تاریخــی بپــردازد کــه در منابــع
فارســی کمتــر بــه آن برمیخوریــم و بههیــچ عنــوان قصــد آن را نــدارد کــه ادعــای جدیــدی در تحــوالت
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تصویــر  .5نقــش اثــر مهــر ،مالزمــان درحــال هدیــه دادن گوســفند بــا شــاه ،بهدس ـتآمده از کاوشهــای
نشــناختی بابــل (.)Nijhowne, 1979: 336, Plate 4, p 267
باستا 
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( .1سوره نساء ،آیه .)125
( .2سورههای :ابراهیم ،نساء؛ آل عمران؛ نحل).
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و اتفاقــات موضوعــی ر خداده در ایــن واقعــۀ تاریخــی ایجــاد کنــد .ایــن مقالــه بــا هــدف جامعهشناســی و
بابــل باســتان (طــول هــزارۀ
مردمشناســی بــا پدیــدۀ هنــر و باالخــره چگونگــی تحــول آن در بطــن جامعــۀ ِ
دوم ق.م ).بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت و بــا هــدف پاســخ دادن بــه بخشــی از پرس ـشهای موجــود،
بــه تفســیر ایــن اثــر هنــری پرداختــه و ممکــن اســت جــای نقــد و بحــث نیــز داشــته باشــد .بــه هرحــال یــک
پژوهشــگر نمیتوانــد تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی مؤثــر در خلــق یــک اثــر هنــری را نادیــده بگیــرد ،زیــرا
هنــر بخشــی از فرهنــگ اســت کــه شــاید ایــن امــر دالیــل بســیار مشــخصتری داشــته باشــد .نکتــۀ بــارز
و مهــم ایــن اســت کــه هنــر باالتریــن رتبــۀ تســخیر طبیعــت ازســوی فرهنــگ اســت و بــا انــواع پدیدههــا
ً
ســروکار دارد کــه مطمئنــا از تفکــرات مذهبی-آیینــی افــراد جامعــه نشــأت گرفتــه اســت ،بهویــژه در بــه
تصویــر کشــیدن اینچنیــن داســتانی کــه نشــأتگرفته از یــک اتفــاق مهــم ماننــد آزمایــش الهــی حضــرت
ابراهیــم؟ع؟ بــوده اســت .در وهلــۀ دوم ،ســعی بــر آن شــد تــا ارتبــاط بیــن داســتان مذکــور نقلشــده در
قــرآن و ســایر منابــع مذهبــی بــا داســتان لــوح گلــی مکشــوف از بابــل وا کاوی گــردد و نتیجــۀ حاصلــه ایــن
ً
اســت کــه داســتان لــوح گلــی بــا واقعــۀ تاریخــی نقلشــده در قــرآن عینــا مطابقــت نــدارد و فقــط «مضمــون»
داســتانها قابلقیــاس بــا یکدیگرنــد؛ چرا کــه ایــن دو داســتان بــا یکدیگــر تفاوتهایــی اساســی در نحــوۀ
بیــان دارنــد .همانگونهکــه پیشتــر اشــاره رفــت ،واقعــۀ تاریخــی نقلشــده در قــرآن دارای دو شــخصیت
در صحنــۀ قربانــگاه اســت کــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بهعنــوان قربانیکننــده و حضــرت اســماعیل؟ع؟
بهعنــوان قربانــی را بهصــورت خوابیــده بــا چشــمانی بســته نقــل میکنــد ،تــا اینکــه بعــد از دل کنــدن پــدر
از پســر و انجــام عمــل قربانــی و بریــده نشــدن ســر بــه اذن بــاری تعالــی ،گوســفندی ازطــرف خداونــد وارد
صحنــۀ قربانــگاه میشــود .امــا در داســتان لوحــۀ گلــی بابــل 6 ،شــخصیت انســانی و  2هیــکل حیوانــی
حضــور دارنــد .شــاید ایــن تعــداد هیکلهــا را بــرای درک بهتــر داســتان آوردهانــد؛ چرا کــه در بطــن داســتان
نقلشــدۀ قــرآن نیــز بهصــورت مجــازی حضــور شــیطان ،مــادر حضــرت اســماعیل (هاجــر) و فرشــتۀ وحــی
و ایمــان راســخ حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در انجــام ایــن فرمــان بــاری تعالــی حضــور داشــتهاند .ایــن اثــر مهــر از
بابــل بهدســت آمــده و ابتــای آزمایــش حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در ســرزمین حجــاز رخ داده اســت .لوحــۀ گلــی
بابــل بازگــوی تأثیــر و نقــش ایــن واقعــۀ تاریخــی در افــکار و اعتقــاد مردمــان بابــل در عصــر خــود بــوده اســت.
بــه هرصــورت نتیجــۀنهایــی ایــن اســت کــه بــا تمــام رعایــت احتمــال و شــبهات موجــود در داســتان لــوح
گلــی بابــل ،فقــط مضمــون هــر دو داســتان «میتوانــد» بــا یکدیگــر ارتبــاط معنایــی داشــته باشــد ،والغیــر.
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