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 مقدمه ❖

 ﴾ ۳2: حج﴿»وَ َمنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها ِمنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ«

 .«هاستدل  یتقوا یبزرگداشت نشانه ن یگمان ای ب  ،را بزرگ شمارد یاله یهامر و برنامه واکه ا یوکس: »ترجمه

  ی قربانبرای خداوند  (  لیو قاب لیهابایشان)  پسرانکه    گردد آن هنگامی قربانی، به زمان حضرت آدم بازمیگرچه پیشینه

حضرت   ادگاری ،یقربانرسم  (.؛ اما 26)المائده: نشد رفتهی( پذلی)قابیگریشد و از د رفتهی( پذلی)هابیکیکردند، از  میتقد

نام عی روز دهم ذکه    است.   م یابراه با  و  از    ی کیآید و  جا می به قربان،    دیالحجه  بزرگ مسلمانان    یدهایعشعایر دینی 

 . شودمحسوب می 

  یبسا دستورات نفس است که در برابر اراده و خواست خداوند قربانها و چهو خواهش   هات یّگذشتن از من  ،یقربان  قتیحق

  الهی  تِیو رضا  آدمی  که کمالِ  م یکن  ی ادآوریتا به خود    میریگی روز را پس از چند هزار سال جشن م  ن یو ما ا  شودیم

  ادیو به    میکنی را برپا م  یبندگ  جشن  یروز نیو در چن  شودی حاصل م  یاله  ات دستور  ینفس به پا  ویکردن د  یبا قربان

و به فقرا   میکنی را ذبح م  یگوشتحالل   وانی و امامان، ح امبرانیپ  ییبا راهنما  زیکردن قوچ باشد، ما ن ی که قربان ی دستور اله

آنچه که متعلق به خداست،    دیکنی م  یشما قربان  ی»وقتفرماید:  متعال در قرآن کریم می . خداوند  میبخشی و مستنمندان م

قربان  یتقوا نه گوشت و پوست  این سخن آن است که    . (۳7)الحج: «یشماست  بردن    د یع  یفلسفه پیام  به مسلخ  قربان، 

 . فدا نماییممعبود آن را  شگاهیو در پ ردهگاه بآن را به قربان  دیاست که با یشهوات نفسان

در دین مبین  گروهی    عبادتِ  اهمیتو    شعار دینی،  نیبزرگوار اسالم)ص( بر ا  امبریپ  دیو تأک  یتوجه به فضائل قربان  با

ی کنونی  راهنما  سندبر آن شدیم تا  ،  تجمّع مسلمانانکانون  پایگاه عبادی و  ترین  معنوی عنوان  اسالم، و نیز جایگاه مسجد به

مفید  مساجد    و اهلِ  ءهیأت امنای جماعت،  برای ائمّه   باشد که  ، نماییمی ستاد قربانی مسجد« تدوین  نامهبا عنوان »آیین   را 

 واقع گردد.
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 فصل اول

 هاو  ویژگی  ، تعاریفاهمیت،  احکام

 

 ی ستاد قربان ل یتشک تیّاهم ( 1ماده  ❖

گاو و...(   ایز  دام)گوسفند، بُ  کی  دیخر  یاز عهده   یینفر به تنها  کی  ،مواقع  یاریامروز در بس  یجامعه   یاقتصاد  طیشرا  در

را  یکمتر ینهیاز افراد هز کی هر  کنند،یگاو مشارکت م کی دیهفت نفر در خر یامّا وقتآید؛ ، برنمی یامر قربان یبرا

خود جداگانه   یهرکس برا یوقت  گرید یسو از . کنندیمشارکت م یقربان امردر  یشتریتعداد ب ،جهیو در نت کندیتقبل م

دریافت   ، یاز هر طرف سهم قربان ادیبه تعداد ز ، کسانی ی گوشت قربان عیتوز هنگام آید کهپیش می  غالباً، کندی م یقربان

  ل ی. لذا تشککنندی نم  افتیدر یسهم چیه  کننده، ی از فرد قربان یدور   ایخاطر شناخته نشدن و  به ،گرید  ی و کسان  کنندیم

  ،ستادفعالیت    یدر محدوده   ، را از قبل یقربان  افتیدر  مستحقِ  ازمندانِین  ستیل  ،ستاد  نیو ا  ابدیی م  ورتضر  یستاد قربان

 . دینمای م عیآنان توز انیرا به طور عادالنه م ی نموده و گوشت قربان ییشناسا

 

 ( حکم قربانی در مذاهب فقهی 2ماده  ❖

  «دهت مؤکّسنّ»باشد   انجام آن را داشته  ییکه توانا  یکس  یرا برا  یقربان  اهلل()رحمهم امام مالک و امام احمد  ، یشافع  امام

در مذهب  . داندیم «واجب» باشد  تهانجام آن را داش ییکه توانا یکس یرا برا  یقربان اهلل()رحمه فهی. امّا امام ابوحندانندیم

 تشیّع نیز چنین است؛ یعنی در صورت استطاعت مالی، انجام آن »واجب« است. 

 

 کننده هاي قربانی ( ويژگی 3ماده  ❖

بایست شان نزد خداوند دارای اجر اخروی باشد می فرد یا افرادی که قصد انجام قربانی دارند، برای آن که این عمل نیک 

 های زیر را داشته باشند: ویژگی

 ؛ مند باشدد بهره رَموهبت عقل و خِاز  (1

 ؛ باشد کتاپرستی (2
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 ؛ کند  یقربان  قربان د یروز ع ی قربان تِیّرا با ن هادام (۳

 ؛ نکند یقربان  رخدایغ یرا برا هادام (4

 ؛ اوردیرا بر زبان ن رخداینام غها، دام  یهنگام قربان (5

 ؛ اوردی»بسم اهلل« را بر زبان ب عبارت  ،یهنگام قربان (6

 ؛ از جنس دندان و ناخن نباشد و  نده باشدرّو بُ زیت دیبا ی ابزار قربان (7

 ؛ اهلل« مستحب است»اهلل اکبر« پس از گفتن »بسم  عبارت انیب (8

 پرداخت شود.  یقربان  یاعضا ریاز گوشت، پوست و سا دینبا کنندهیدستمزد فرد قربان (9

 

 اضحیه تعريف ( 4ماده  ❖

 ک ینزد تیّو سه روز پس از آن به ن  قربان ز است که در روز  گوسفند و بُشتر، گاو، :  لی از قب  هاییدام  «هیاضح» از    منظور 

به خداوند قربان م  کی  یا شتر    ک ی  . شوندی م  ی شدن  قربان  تواند ی گاو    یهرگاه فردهمچنین  شود.    ی از جانب هفت نفر 

  یکسان  نیز  فرزندان و   همسر و  در واقع  منظور از خانواده  کند؛فایت میکند ک  یاش قربانخود و خانواده   یرا برا  یگوسفند

 است.  کنندهی فرد قربانی ، برعهدههاآن  ی زندگ ینهیهستند که هز

 

 هاي قربانی ( ويژگی 5ماده  ❖

 ؛ )گاو، شتر، گوسفند و بز( باشدهاداماز قربانی باید   (1

 ؛کامل( کسالی  و بُز سال کامل، گوسفند  2سال کامل، گاو  5)شتر باشد ده یرس  یبه سن و سال قربان باید  دام (2

 عبارتند از:  هابیع ن یا  ؛باشد  یبازدارنده از امور قربان یهاب یاز ع  یعاردام باید  (۳

 نباشد.  نایدو چشم ناب ایچشم و  کی یه ی: از ناحاوّل ▪

 مبتال نباشد.  ی محرز یماری: به بدوم ▪

 : به طور آشکار لنگ نباشد. سوم ▪

 : به شدّت الغر نباشد. چهارم ▪

 ؛ شده باشد هیحالل ته قیاز طر  یقربان دام (4

اختدامی  باشد)  کنندهی قربان  اریکامالً در اخت  یقربانهای  دام (5 نیست  شخص باشد    ار یکه به عنوان رهن در  روا 

 . (شود یقربان
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 ( زمان انجام قربانی6ماده  ❖

  زدهمیدوازدهم و س ازدهم، ی یروزهایعنی ( قیالتشر امیقربان و سه روز پس از آن)ا دینماز ع انیپس از پاقربانی 

 .پذیردصورت می  ،الحجهیذ

 

 گوشت قربانی  مصارف( 7ماده  ❖

)گوشت  از آن»خودتان  ؛ یعنی (28: حجال)«فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ» : دیفرمای م متعال در قرآن کریم خداوند

 «. دیمند سازرا از آن بهره   یمستمند ازمند یو هر ن د یبخور قربانی(

 تواند در میان سه دسته توزیع شود:  می  ی قربان گوشتبه این ترتیب،  

 ؛ اشو خانواده  کنندهی خوردن قربان یبرا یبخش (1

 ؛گرددی م عیو دوستان توز شاوندانیخو نیب  هیبه عنوان هد یبخش (2

 . شودی م ع یمستمندان توز انیبه عنوان صدقه م یبخش (۳
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 دوم فصل 

 ساختار، وظایف و فرآیندها  

 

 یستاد قرباناعضاي ( 8ماده  ❖

قربانی  امر  ساماندهی و تسهیل  منظور  قربانی»ستادی تحت عنوان    ،به  با ترکیب  « ستاد    روروبه   با محوریت یک مسجد 

جوانان عالقمند و توانمند  « و »تعدادی از معتمدین محل«، »اعضای هیأت امنای مسجد«، » امام جماعت»  : شودتشکیل می 

 «. )شهر یا روستا(همحل

 باشد. نفر   7از تواند بیشتر می  ، با توجه به شرایط محل د: تعداد اعضای ستا1تبصره 

 : حضور زنان در ستاد قربانی بالمانع است. 2تبصره 

 

 : یستاد قربان ساختار( 9ماده  ❖

 ارکان زیر است: ستاد قربانی متشکل از  

 سرپرستی ستاد قربانی را برعهده دارد. : رئیس ستاد ▪

 را برعهده دارد.  تدوین گزارش عملکرد ستاد  ی لیست نیازمندان و رسانی، تهیه: سرپرستی امور مربوط به اطالعمسئول روابط عمومی ▪

    مالی را برعهده دارد.  هایها و پرداختنیز دریافتهای مردمی و  سرپرستی امور مربوط به جذب خیّرین و جلب مشارکت  :مسئول امور مالی ▪

 ی توزیع برعهده دارد. را تا مرحله  هابندی گوشتو بستهدام، انجام قربانی : سرپرستی امور مربوط به تامین مسئول تدارکات ▪

 ها را در میان نیازمندان برعهده دارد. سرپرستی امور مربوط به توزیع گوشت :مسئول توزيع ▪

 

 

 ساختار ستاد قربانی مسجد
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 : یستاد قربان فيوظا( 10ماده  ❖

  حسبِ  ،یجلسات  لیبا تشک  القعده ی ماه ذ  یانیم  ی از روزها  ی ستاد قربان  لی بالفاصله بعد از تشک  ، یستاد قربان  ی اعضا

 :ندینمای خود م انیم ی به شرح زیر،فیکار و وظا میاقدام به تقس ،ضرورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ اهالی محل و مسجد تشکیل تیم ستاد قربانی از میان   (1

  ها؛آن هر یک از مربوطه به  آموزش شرح وظایف  در میان اعضای ستاد و کارتقسیم  و ریزیبرنامه انجام  (2

   و رفع مشکالت احتمالی؛ های ستادی فعالیتهمه  رنظارت مستمر ب (۳

 ا؛ هدام  یدر کشتارگاه جهت نظارت بر ذبح شرع با امام مسجدحضور  (4

 . در پایان کار هیأت اُمناء  هب   مالی و اجرایی گزارش عملکردی ارائه  (5

 :رئیس ستاد قربانی

   ؛های محلی رسانه ق یاز طر ی ستاد قربان و فعالیت لی تشک ی عمومی در خصوصرساناطالع  (1

 ؛ این کار خیرت در مشارک یمردم و دعوت از آنان برا  یبرا  یقربان  لیفضا نییتب (2

 ؛به مردم یستاد قربان  یاعضا یمعرف (۳

 ها به مسئول امور مالی؛ شده نامی و تحویل لیست ثبت نام عالقمندان به انجام قربانثبت (4

 ؛ ازمندانین ستیل یهیتههمکاری با مسئول توزیع در  (5

 ی مراحل مراسم قربانی؛ تصویربرداری از همه (6

 ی محلی؛ های ستاد و انعکاس در رسانهفعالیتی همه ی گزارش مستند)گزارش نوشتاری و تیزر( از تهیه (7

 کنندگان در امر قربانی؛ شده برای مشارکت های منعکس ارسال گزارش  (8

 های آتی. بهبود گزارش های قبل به منظور استفاده از گزارش سال  (9

 

 مسئول روابط عمومی:
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 مسئول امور مالی:

 ؛ هر نفر ی برا یقربان ینهید هزبرآور (1

 کنندگان؛تعیین و تخصیص حساب بانکی مشخص جهت دریافت وجوه مالی مشارکت  (2

 ها با همکاری مسئول روابط عمومی؛ شدهنامآوری شده براساس لیست ثبت جمع  مالیوجوه کنترل  (۳

 جهت حمایت و مشارکت در امر قربانی؛  ،جذب خیّرین (4

 ونقل، تجهیزات و....؛های مربوط به حمل های خریداری شده و سایر هزینهپرداخت بهای دام (5

 های حامل فاکتور که توسط اعضای ستاد جهت انجام امور قربانی صرف شده است؛  پرداخت هزینه (6

 ؛ الی در پایان مراسم قربانی برای ستادی گزارش عملکرد مثبت و ضبط تمامی فرآیندهای مالی و تهیه (7

   تحویل یک نسخه از گزارش عملکرد مالی به رئیس ستاد و مسئول روابط عمومی.  (8

 

 ؛و...  یبندبسته  لونینا ، چاقو، ساطور، تبر، ترازو: لیاز قب  ازین  ملزومات مورد دیو خر هیته (1

 ؛مناسب یهادام  دیخر ی برا یزیرو برنامه یهماهنگ (2

 ؛ ها به کشتارگاهانتقال دام   یمناسب برا یه ینقل لیوسا یهیته (۳

 ؛ از سالمت دام  نانیها و اطمدام ینهیجهت معا یبا دامپزشک یهماهنگ (4

 ؛هاشتارگاه جهت ذبح دامبا کُ یهماهنگ (5

 ؛گوشت ی حمل بهداشت یهان یماش نی و تأم یبا شهردار یهماهنگ (6

 ها؛آن  یبندو بسته  یبندها و قطعه گوشت   عیتجم ی مکان مناسب برا تخصیص و  نییتع (7

 بندی گوشت.بندی و بسته مند و توانمند برای امور قطعهو جوانان عالقه  جلب مشارکت قصابان  (8

 

 مسئول تدارکات:

 ی لیست نیازمندان؛ هیهت (1

 ؛ ازمندانین ستیطبق ل شده، بندیهای بسته گوشت ع یتوز یبرا ییهاگروه  نییعت (2

 ؛ ازمندانین ان یگوشت م  عیاقدام به توز (۳

 . یگزارش از مراحل مختلف انجام قربان م یو تنظ لمی عکس و ف یهیته (4

 

 مسئول توزيع قربانی:
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 : یستاد قربان ( فرآيندهاي11ماده  ❖

هر فرآیند، مسئول مشخصی دارد که اصطالحاً به آن،  که است  فرآیند تعدادی از آغاز تا پایان، دارای   قربانی عملیات

 : باشدزیر می  به ترتیب، شامل مواردفرآیندهای ستاد قربانی  . شودگفته میفرآیند  مالک

 

 قربانی  تشکیل ستاد (1

 هیأت اُمنای مسجد  : مالک فرآیند
 

 هاي مربوطه به اعضاي ستاد تقسیم کار و انجام آموزش (2

 رئیس ستاد: مالک فرآیند
 

 مشارکت در امر قربانی صدور فراخوان  (3

 مسئول روابط عمومی ستاد : مالک فرآیند
 

 در امر قربانی کنندگان نام مشارکتثبت  (4

 مسئول روابط عمومی ستاد : فرآیندمالک 
 

 کنندگانمشارکتاز   دريافت وجوه مالی (5

 مسئول امور مالی ستاد  : مالک فرآیند
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 کنندگانشده( با لیست مشارکتآوريهاي مالی)وجوه جمعحسابکنترل صورت (6

 مسئول امور مالی و مسئول روابط عمومی ستاد : مالک فرآیند
 

 نیازمنداني لیست تهیه (7

 ستاد  توزیعمسئول : مالک فرآیند
 

 جستجو براي دام سالم  (8

 مسئول تدارکات ستاد : مالک فرآیند
 

 ها خريد دام  (9

 مسئول تدارکات و مسئول امور مالی ستاد : مالک فرآیند
 

 ها به کشتارگاهانتقال دام (10

 مسئول تدارکات : مالک فرآیند

 

 ها ذبح دام (11

 : مسئول تدارکات مالک فرآیند
 

 انتقال گوشت به مکان مناسب  (12

 : مسئول تدارکات ستاد مالک فرآیند
 

 ها بندي گوشتبندي و بستهقطعه (13

 ستاد  وزیع: مسئول تمالک فرآیند
 

 توزيع در میان نیازمندان (14

 توزیع ستاد: مسئول مالک فرآیند
 

 ي مراحل تهیه گزارش از همه (15

 روابط عمومی ستاد : مسئول مالک فرآیند
 

 عملکردانعکاس گزارش  (16

 : مسئول روابط عمومی ستاد مالک فرآیند
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