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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ جون ٢۶
  

 ! حيواناتۀرحمان  رمضان، يا روز سياه کشتار بی» سعيد«و » مبارک«عيد 

كند، بلكه تمام موجودات زنده را در بر  نوع صدق نمیكشتن ھم ۀتنھا دربار» تو نخواھی كشت«: جورج برنارد شاو

 . آدمی حك شده بودۀكه از كوه سينا بيان شود در سين ھا پيش از اين گيرد؛ و اين فرمان مدت می

***  

ز توان گفت اين عيد بعد ا می. ای برخوردار است عيد قربان نيز ھمانند عيد فطر در ميان مسلمانان جھان از جايگاه ويژه

 در ميان كشورھای عربی عيد قربان به نام عيداالضحی خوانده .عيد فطر دومين عيد رسمی مسلمانان جھان است

مناسبت اين عيد حداقل دو روز تعطيل رسمی  به غير از ايران، به» مسلمان«در تمامی كشورھای به اصطالح . شود می

  .رسد حاشيه خليج فارس نيز به سه روز میدر عربستان سعودی تعطيالت به پنج روز و در كشورھای . است

اين روز در حقيقت ھمان روزی است كه . گردد تاريخ عيد قربان در حقيقت به قبل از تاريخ اسالم باز می

از ذبح فرزندش اسماعيل در راه پروردگار معاف شد و به جای آن قوچی را در راه » الھی«به اذن ) پيامبر( ابراھيم

 ذيحجه ماه قمری است جشنی ١٠ز آن روز تا به اكنون در روز معينی از سال كه مصادف با ا. خداوند قربانی كرد

  .شود موسوم به عيد قربان برپا می

  
ترين واجبات دينی است كه مسلمانان جھان ھر ساله مبادرت به  سفر به مكه و مدينه و انجام فريضه مقدس حج از مرسوم

 كه اين ئیجا از آن. شود  جشن عيدقربان در عربستان سعودی برگزار میئیاترين مراسم برپ بيش. كنند انجام آن می

  .گيرد است، لذا تمامی مراسم مربوط به عيد قربان از اين كشور سرچشمه می» مھد اسالم«كشور 
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 روند و مسجدالنبی می» خدا«تراشند، به زيارت خانه  مناسبت اين روز سرھای خود را می بسياری از مردم عربستان به

ترھا به  بزرگ. گويند روند و عيد را به يكديگر تبريك می و ضمن پوشيدن لباس تميز و عموما نو به ديدار يكديگر می

  .گذارند ھای سفر می ھا به مناسبت تعطيالت عيد قربان برنامه چنين بسياری از خانواده دھند و ھم ترھا عيدی می كوچك

معموال ھمه ساله . كنند ن اقدام به قربانی حيوانات از پرنده گرفته تا چھارپا میشا  مالیئیبسياری از مردم نيز بنا به توانا

شود و حتی به قيمتی نزديك به دو برابر قيمت واقعی آن  با نزديك شدن به عيد قربان قيمت دام در عربستان گران می

ھا به بيش از دو ميليون دام  از سالھای قربانی شده در عربستان به اضافه قربانی حاجيان در برخی  تعداد دام. رسد می

  .رسد می

روز . ويژه در مکه است گناه در جھان، به زبان و بی ھا حيوان بی رحمانه ميليون عيد قربان، اگر روز جشن کشتاربی

روزی ھولناک و سياه و روز عزا برای حيوانات و ھر انسانی که مخالف کشتن ھر . بربريت اسالمی عليه حيوانات

  .ای است موجود زنده

داری و استثمار، با ھر کشتنی مخالفت  طلب، ضدخشونت، ضدجنگ، ضدسرمايه خواه، برابری طبيعتا ھر انسان آزادی

چرا که جيوان ھم مانند انسان ھم جان دارد و جانش ھم عزيز . کشد بنابراين چنين انسانی ھيچ حيوانی را نمی. است

 تندرستی انسان و حفاظت از محيط زيست و ھمه جانداران، تر از ھمه، بھترين روش و رمز بقاء و مھم. است

  .خواری است گياه

خوار باشند آيا   ميليون از مردم ھند گياه٩٠٠شايد 

ھا،  تاکنون اتفاق بدی برای روی داده است؟ مسلمان

 مذھبی با - ھای سياسی  ھا و گروه ويژه حکومت به

خواری و کشتار آن ھا، خوی انسانيت و  گوشت

شان بر عليه  اند و خشونت دوستی را از دست داده

  .ھا نيز ھيچ حد و مرزی ندارد انسان

حال ھر کس . جو است اين ديدگاه انسان عدالت

يان آزادی عقيده و ب. تواند راه خود را اتتخاب کند می

و انديشه و تشکل و فعاليت حق مسلم و طبيعی 

ھای خود را بنويسيم و ھمديگر را  توانيم ديدگاه ولی ما می. ھمگان است بنابراين کسی حق ندارد مانع کس ديگری شود

چنين اسلحه و قمه و شمشير به دست  ھای اسالمی که اين اما حکومت ھا و گروه. رسانيم ضرری به کسی نمی. نقد کنيم

آورند تا رضايت  برند و چشم درمی زنند؛ دست و پا می زنند؛ گردن می بندند؛ دارد می ھا به گلوله می رفته، انسانگ

  شان را به جا آورند، چه بايد کرد؟  ھيچ و پوچ» خدای«

يم؛ خوريم پس اشکالی ندارد که حيوان را وسط خيابان قربانی کنيم؛ صلوات بفرست گويند ما گوشت می مسلمانی که می

م چون ئيمثل اين است که بگو... جشن بگيريم؛ عيد قربانی کردن داشته باشيم و از روی خون قرباين خود بپريم و

  .ھا با جنگ و ترور و اعدام اشکالی ندارد ميرند پس کشتن انسان سرانجام ھمه مردم می

در . ھا و اعياد مسلمانان است شنترين ج عيد فطر از مھم. عيد فطر روز اول ماه شوال و در پايان ماه رمضان است

در اين روز، روزه حرام است و مسلمانان نماز . شود کشورھای اسالمی، عيد فطر از جمله اعياد بسيار مھم محسوب می

  . پرداخت زکات فطره در اين روز بر مسلمانان واجب است. کنند عيد برگزار می
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ھمواره در کشورھای مسلمان، بر حسب . پيوندد به وقوع می که شرط اعالم ماه شوال با رويت ھالل ماه ئیجا از آن

طور  موقعيت مکانی آن کشور، رويت ھالل ماه اول ماه شوال و روز عيد فطر متغير است به صورتی که ممکن است به

 .شنبه روز عيد فطر اعالم شود مثال در عربستان سعودی روز دوشنبه روز عيد اعالم شود اما در ايران روز سه

گردد در حقيقت در ماه رمضان سال دوم ھجری  بر مستندات تاريخی، تاريخچه عيد فطر به سال دوم ھجری برمیبنا 

در پايان اين ماه بود که محمد روز اول . به وقوع پيوست» بدر«اولين نبرد بزرگ مجاھدان صدر اسالم به نام جنگ 

و جمعيت نيز پشت سر پيامبر برای نماز رفتند در شوال را روز عيد فطر اعالم کرد و خودش برای نماز بيرون رفت 

پيامبر گفته بود ھمه افراد در اين مراسم شرکت کنند، حتی بر عکس .  دادند حالی که شعارھای توحيد و يگانگی سر می

راد ھا ھم شرکت کنند در نتيجه ھمه اف داشتند، پيامبر گفت آن ھا نگه می ھای آن زمان که دختران جوان را در خانه سنت

ھدف اصلی محمد از اين مراسم ھمگانی، . از کودکان، تا پيران از زنان تا مردان، موظف به شرکت در اين مراسم شدند

ھا بودند، بايد در  ھمگانی بود و ھمه کسانی که سرپرست خانواده» زکات فطره«آوری پول تحت عنوان پرداخت  جمع

  .کردند پرداخت فطريه شرکت می

گيری از  شود، نوعی بھره اخت پول اين بود که با نيت عبادت و تقرب به خداوند متعالی انجام میتوجيه محمد در پرد

اين توجيه از تاريخ تاکنون توسط آخوندھای مفت خور تبليغ و ترويج شده و از . ماديات برای رسيدن به معنويات است

 در عين حال ب گردن کلفتی به مردم امر و نھی کنند تا مفت بخورند و بخوابند و اين طريق نيز جيب مردم را خالی می

 .کنند

شود تا در اولين فرصت به دست آخوندی داده  زکات فطره در شب عيد و قبل از افطار آخر معموال کنار گذاشته می

 .شود

ای  هگفته علی امام اول شيعيان، در روز عيد فطر در خطب ، نماز اين روز است که به»بندگی«از ديگر اعمال اين عيد 

 :ترين روز قيامت نامبيد و گفت اين روز را شبيه

امروز، . کنند شود و بدکاران در آن زيان می امروز شما، روزی است که در آن به نيکوکاران پاداش داده می! ای مردم«

 به پيشگاه ھايتان به مصال، از بيرون آمدن از گورھا و رفتن با بيرون آمدن از خانه. ترين روزھا به قيامت شماست شبيه

خداوند ياد کنيد، و از توقف و ايستادن در محل نماز، وقوف خود در برابر خدا را به ياد آوريد، و از بازگشت به 

 ».ھايتان، بازگشت خود را به جھنم و بھشت فرا ياد آريد خانه

ول بوده و در اديان معم» )ع( ابوالبشر حضرت آدم«از زمان . داستان عيد قربان، ريشه در دوران بسيار قديم دارد

  :کنيم  از آن را در زير نقل میئیھا آمده كه گوشه شمار می گذشته نيز جزو مقررات دينی به

 سوره مائده تصريح ٢٧ -٣٠رود و در آيات شمار می كه نخستين قربانی در عالم به) ع( قربانی فرزندان حضرت آدم-١«

و كشاورزی ) چوپانی( نام ھابيل و قابيل به ترتيب شبانی دو پسر حضرت آدم به: شده كه خالصه شرح آن چنين است

ھابيل . آنان را امر به قربانی در راه خدا كرد) ع(كردند و صاحب گوسفندان و آب و خاك فراوان بودند، حضرت آدم می

ست و ھای پ ای از گندم يكی از بھترين شتران يا گوسفندان را برای قربانی در راه خدا اختصاص داد و قابيل دسته

نامرغوب را جھت قربانی انتخاب كرد كه قربانی ھابيل مقبول درگاه پروردگار گرديد و قربانی قابيل به علت عدم 

اش زبانه كشيد، نفس اھريمنی  قابيل به سبب قبول نشدن قربانی حسادت ورزيد و آتش خشم و كينه. اخالص مردود گشت

  .كار گرديد  ھابيل را كشت و در دنيا و آخرت زيانو شيطانی قابيل او را به كشتن برادر وادار كرد و

آوری شده و محمد ھمه اين  ھای او در آن جمع در قرآن، کتابی که پس از مرگ محمد پيامبر مسلمانان، سخنان و فرمان

 :گفته است، عيد قربان چنين آمده است» خدا«نام  ھای خود را از ھيچ و پوچی به فرمان
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قربانی ) ھابيل و قابيل، پسران آدم(وقتی که : ترجمه ) ٢٧مائده ( »احدھما و لم تقبل من االخراذ قربا قربانا فتقبل من «

  .پذيرفته نشد) قابيل( پذيرفته شد و از ديگری) يعنی ھابيل(تقديم کردند از يکی 

  .ردپس از طوفان، مذبحی ترتيب داد و حيوانات بسياری در آنجا برای خدا قربانی ك) ع( حضرت نوح پيغمبر-٢

 سوره صافات بيان گرديده ١٠٧ تا ١٠٢كه در آيات ) ع(يگانه فرزندش اسماعيل) ع( قربانی حضرت ابراھيم خليل-٣

  ".فلما بلغ معه السعی الی و فديناه بذبح عظيم"است 

  :به عقيده يھوديان دو نوع قربانی معمول بوده است) ع( در زمان حضرت موسی-٤

   قربانی دموی- الف

  موی قربانی غير د- ب

گذاردند، قربانی كه  سوزاندند و جز پوست آن چيزی باقی نمی قربانی كه آن را به آتش می:  قسم است٣قربانی دموی بر 

گذاشتند و  سوزاندند و قسمت ديگر را برای كاھنان باقی می كردند و قسمتی از آن را می برای جبران گناه تقديم می

  .در خوردن گوشت آن مختار بودندقربانی كه برای تندرستی انجام می دادند و 

عنوان  اسرائيل تقليد كردند و به ھا بود و اعراب نيز از بنی قربانی غيردموی نيز عبارت از رھا كردن حيوان در بيابان

كردند و اسالم اين عادات نكوھيده را تحريم كرد و اين ھمان قربانی  تقرب به بتان خود، حيوانات را در بيابان رھا می

  .نام بحيره و سائبه ناميده شده است  سوره مائده به١٠٣در آيه است كه 

خون و ) ع(عقيده عيسويان، قربانی منحصر به شخص مسيح بوده و گويند حضرت عيسی  در آئين مسيحيت نيز به-٥

و ھمين مناسبت يكی از فروع دين نصاری آن است كه بايد ماھی يك مرتبه  گوشت خود را فدای مردم جھان ساخت و به

يا حداقل سالی يك بار نزد كشيش بروند و به قدر تمكن، وجھی به وی تقديم دارند و به تمام گناھانی كه در مدت مزبور 

  .اند اقرار كنند تا كشيش كه به عقيده آنان جنبه غفاريت دارد آن گناھان را بيامرزد مرتكب شده

دار و ميزبان آنان بودند و ھر دو  د، ساكنان مكه مھمانآمدن  در اعراب زمان قبل از محمد كه سران قبائل به مكه می-٦

  .دانستند دسته خود را به كشتن شتر و گاو و گوسفندان برای بتان خويش و اطعام به فقرا و گرسنگان موظف می

  

  قربانی حكمت و اسرار

  . فدا كردن مال و انفاق آن در راه خدا است-١

 و مرد خداشناس با شمشير برنده عقل و ايمان، حيوان نفس را كه دائما  كشتن حيوان اشاره به كشتن نفس اماره است-٢

وی را به كارھای زشت وا می دارد مقتول سازد و خانه دل را از لوث نفس لئيم پاك گرداند و آن را در راه حق و 

نگيرد ھرگاه تمام پيشگاه محبوب قربانی كند و حج اكبر نمايد كه اگر نفس اماره و خواھش ھای او كشته نشود و آرام 

  .شود و ندای ھل من مزيد دارد ھای دنيوی در اختيارش باشد و زمين و آسمان را ببلعد باز ھم سير نمی ھا و ثروت نعمت

را قربانی کند، پس از ) ع(  شد تا فرزندش اسماعيلمأموراز سوی خداوند متعال ) ع(که حضرت ابراھيم  با توجه به اين

اوند گوسفندی را فرستاد تا وی آن را به جای فرزندش قربانی کند، بر اين اساس سنت سربلندی از آن امتحان، خد

  .ابراھيمی به نام قربانی کردن شکل گرفت

  

  روايات و قرآن در قربان عيد

. در قرآن، دو بار آمده است» قربان«که واژه قربان ريشه در آن دارد، بسيار در قرآن آمده است، اما کلمه » قرب«ماده 

! خداوندا«: به خداوند سبحان عرض کرد) ع( عيسى بن مريم: در قرآن تنھا يک بار به کار رفته است» عيد «واژه
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اى از تو، و به ما روزى ده که  تا براى اول و آخر ما، عيدى باشد، و نشانه! اى بر ما بفرست از آسمان مائده! پروردگارا

  .»تو بھترين روزى دھندگانى

دنبال آن در تفاسير، از آن به روز عيد  در آن نيست، اما در روايات و به» قرب«آمده که ماده برخی از کلمات در قرآن 

، سخنان بسيار دارند که »مشھود«و » شاھد«برخی مفسران در تفسير .  شده است تعبير و تفسير… قربان، قربانی و 

چنين  ھم. ز عيد قربان و مشھود، روز عرفه استشاھد، رو: اند اند؛ از جمله آن که گفته بعضى، آنھا را تا سى وجه شمرده

ِو الشفع و الوتر«: در آيه ْ ََّ َْ ِ ، روز عيد قربان است و منظور »ّالشفع«منظور از : نقل شده) ص( ، از جابر از رسول خدا»ْ

  .، روز عرفه، است»الوتر«از 

ْفصل لربک و انحر«درباره آيه  َ َ َ َْ َ ِّ ِِّ اند که مراد از صالة در اين آيه، نماز عيد قربان  فتهدر سوره کوثر نيز اکثر مفسران گ» َ

ْو انحر«است و مراد از نحر در  َ ْ ، کشتن حيوانى است که از واجبات حج است يا منظور قربانى کردن است که سنت »َ

اند که مراد از صالة، نماز بامداد روز عيد قربان است و از نحر، قربانى کردن؛ زيرا که   است و بعضى گفته

گذارد، پس در اين آيه خداى تعالى به آن  کرد و بعد از آن نماز بامداد مى در روز عيد قربان، اول قربانى مى) ص( مبرپيغ

  .حضرت امر کرد که اول، نماز مذکور را به جاى آور، بعد از آن قربانى کن

امام .  نيز توصيه شده است بر فضيلت روز عيد قربان، به قربانی کردنتأکيددر روايات اسالمی از ائمه معصوم ضمن 

) ع( على بن ابى طالب: روايت کرده است که فرمود) ع( ، از پدرش حضرت امام جعفر صادق)ع( موسى بن جعفر

شب فطر، : نمايد  ، فارغ می)برای عبادت( آمد از مردى که خود را در طول سال، در چھار شب خوشش مى: گويد مى

  . ماه رجبشب قربان، شب نيمه شعبان، اولين شب از

  

  قربان عيد در )ع(اطھار ائمه و )ص(پيامبر سنت

که روايت شده است که رسول  عنوان يکی از اعياد بزرگ اسالمی، اعمال و آدابی دارد از جمله آن عيد قربان به

نين ھمچ. نھاد  پوشيد و عمامه به سر مى ُ، برد می-ھر اندازه ھوا سرد و يا گرم بود-در عيد فطر و قربان ) ص( خدا

چنين  ھم. کرد شد، صدايش را به تکبير بلند مى روز عيد فطر و قربان، وقتی براى نماز عيد خارج مى) ص( رسول خدا

، قبل از رفتن براى خواندن نماز »عيد فطر«سنت بر آن جارى شده که آدمى روز : در حديثى فرمود) ع( امام صادق

  . کندبعد از آن، افطار» عيد قربان«ّعيد در مصلى، و در 

 زيادی بر انجام آن شده تأکيدقربانی کردن برای کسانی که در حج حضور ندارند يک سنت و عمل مستحبی است، ولی 

رسد،  ، عيد اضحى فرا می)ص( ای رسول خدا: آمد و گفت) ص( ّدر روايتی چنين آمده است که ام سلمه نزد پيامبر. است

قرض بگير؛ زيرا که آن قرضى ادا شده : قرض کنم و قربانى کنم؟ فرمودو من قيمت قربانى را در اختيار ندارم، پس آيا 

  .است

ھا را به دست خودش ذبح نمود، بعد  دو قوچ قربانى کرد، که يکى از آن) ص( در روايات آمده است که رسول خدا

 را ذبح نمود و خدايا اين از جانب من و از جانب کسانی از اھل بيتم که قربانی نکردند، و بعد ديگری: عرضه داشت

  .خدايا اين از جانب من و از جانب کسانی از امتم که قربانی نکردند: عرضه داشت

  

  قربانی دعای

َبسم هللا وجھت وجھی للذی فطر «: داشت به ھنگام ذبح قربانی عرضه می) ع( المؤمنين  آمده است که اميرئیدر منابع روا َ َ ِ َِّ ََّ ِ ْ َْ َُ َّ

ِالسماوات و األرض حن َِ َ ْ َ ْ َ ّيفا مسلما و ما أنا من المشرکين، إن صالتی و نسکی و محيای و مماتی  رب العالمين، اللھمَّ ّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ِّْ َ َ ََّ َ ََ َ َ َْ ُ َّ ِ ِ ْ ُ َ َ ً ً  
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ھا و زمين را آفريده، در حالى که در دين  سوى کسى آوردم که آسمان نام خدا روى خود را به به« يعنی » منک و لک

َّ من از مشرکان نيستم، ھمانا که نماز من، و عبادت و قربانيم، و زندگانيم و مرگم از آن هللا؛ خود خالص و مسلمانم، و

پروردگارا اين قربانى از «: داشت ، سپس عرضه می»خدايا اين قربانى از تو و براى تو است. پروردگار جھانيان است

  .نمود  از سوى خود ذبح میکرد، و قوچ ديگرى را ھم گاه آن را ذبح می ، آن»طرف پيامبر تو است

  

  قربانی مصرف موارد

بخشى را : قربانى حج تمتع، داراى شروط و احکامى است از جمله اينکه قربانی کننده، گوشت قربانى را سه بخش نمايد

نقل ) ع( گونه که از امام جعفر صادق ھمان. براى خوردن خويش نگه دارد، بخشى را ھديه و بخش سوم را صدقه دھد

 از ايشان پرسيدند که با گوشت قربانى چه کنند؟ حضرت فرمودند که حضرت على بن الحسين و حضرت امام شده که

دادند و يک سوم را برای اھل  فرستادند، يک سوم را به فقرا مى ، يک سوم آن را برای ھمسايگان مى)ّعليھم السالم( حسن

الزم دانسته، اما دو مورد ديگر را ) در صورت امکان( راالبته برخی از فقھا، دادن سھم فقرا . داشتند خانه نگاه مى

  .دانند مستحب می

  

  قربان عيد در گرفتن روزه حکم

عيد :  گرفتن در آن حرام است ھای دينی است، دو روز از سال، روزه مطابق با ديدگاه فقھای شيعه که برگرفته از آموزه

  )عدی حجربن عمومی کتابخانه :منبع   ().ّاول ماه شوال( و عيد فطر) دھم ماه ذى الحجه(قربان 

ھنگامی که اسالم . گری و شکنجه ھمراه است شان با حيوانات نيز ظالمانه و با ستم رفتار مسلمانان بنا به عادت اسالمی

دھد، ميزان  ھا را می مانند آن به آسانی دستور کشتن انساناالرض، طاغوتی، جسارت به ائمه، و  عنوان کافر، مفسد فی به

 .رحمی آن در کشتن حيوانات ناگفتنی است گری و بی وحشی

رحمی اسالم در کشتن حيوانات، روش ذبح اسالمی است که با زجر و شکنجه حيوان ھمراه بوده، و  ترين نشانه بی عيان

بريدن اسالمی مرغ و خروس و پرندگان ديگر را ديده باشيد که احتماال شما سر. ھا است موجب آزار بسيار زياد آن

يا دست و پا زدن گوسفند، چقدر ھولناک و دردناک . دھند زند و به سختی جان می ھا از شدت درد پرپر می چگونه آن

 . است

. مند شود آنان بھرهتواند از گوشت و شير  اند، و انسان می گويد که حيوانات برای خدمت به بشر به وجود آمده اسالم می

اند از زندگی خود لذت  اند و مانند انسان تا زنده در حالی که چنين چيزی واقعيت ندارد و حيوانات ھم دارای احساس

واقعا حيوان . رحمانه بکشيم و بخوريم بنابراين، دليلی ندارد که ما برای اشتھای خودمان، موجودی را بی. برند می

  دارد؟دفاع و بيچاره چه گناھی  بی

رحمانه گاو و گوسفند و  شود، عيد قربان، يا کشتار بی ای که در اسالم ديده می ترين واژه ترين و زشت به اين ترتيب، شنيع

ھم برای خشنودی اللھی که کار و دستورش شکنجه، سوزاندن، زجر دادن، گردن زدن، شالق زدن، دست  آن. شتر است

بھانه کمک به بينوايان و  عنوان عيد قربان، به ھا به مسلمان. و پا بردين و چشم درآوردن، کشتن، ترور و اعدام است

کنند، و گوشت آن را به  کشد و به زندگی خود خوش است، زجرکش می ھا، حيوانی را که نفس می آن رساندن گوشت به

تر آن است که در روز عيد  تر و احمقانه زشت. کنند شان پخش و تقسيم می جای دادن به مستمندان، ميان خود و بستگان

شدت  ر و گوسفند را در عربستان سر به نيست نموده، و چون در ھوا و شرايط نامناسب بهقربان، صدھا ھزار گاو و شت

 .سوزانند کنند و يا می  چال میئیھا ھمه کشتار مصرفی ندارند، الشه حيوان را درون گودال جا برای آن گرم آن
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 : بر کشتن حيوانات صادر کرده استئیامام خمينی  نيز فتواھا

گونه  دھد که بخشی از آن اين يح المسائل امام خمينی، شرايط بريدن سر حيوان را شرح می کتاب توض۴١۵در صفحه 

 :است

در موقع سر  -٢. نکند) ص( برد بايد مسلمان باشد و اظھار دشمنی با اھل بيت پيغمبر کسی که سر حيوانی را می -١

 . حيوان حرام استبريدن، بايد بدن حيوان رو به قبله باشد، و روی به قبله سر ببرد و گرنه

 . ھنگام سر بريدن، نام هللا را بر زبان بياورند -٣

را ) گفته مسلمانان اسماعيل به( خواست به امر يھوه خدای کليميان، اسحاق که می ابراھيم مسخره و ابلھانه داستان ھمه ما

زمانی که ابراھيم چاقو بر گردن اسحاق گذاشته بود، يھوه خدای بزرگ يھوديان، تصميم خود را . ايم د شنيدهقربانی کن

در اين داستان کودکانه و ابلھانه، . قربانی کند  عوض کرده و به ابراھيم امر نمود تا گوسفندی که به او نزديک می شد،

اگر ھدف . آشام است که دستور ريختن خون اسحاق را داده بود و خوندل  بينيم که يھوه و يا هللا تا چه اندازه سنگل می

 نخست دستور قربانی داده، و بعد پشيمان شده، بايد گفت چه اگر .يھوه قربانی فرزند ابراھيم نبوده، پس دروغ گفته است

داستان را از ھر سو و از ھر در واقع اين ... دھد و  میتغييرای است که تصميم خود را  اراده يھوه و يا هللا متزلزل و بی

بنابراين، قربانی کردن، در اصل نادرست و برگزاری . رسيم معنای آن می نظر مورد بررسی قرار دھيم، به پوچی و بی

  .دادن ديگران بوده است ھا، و فريب آن تنھا در راستای خودکامگی انسان

 قربان در عربستان يک روز جلوتر از ايران گزارشی از سوی خبرنگار حج و زيارت ايسنا، آمده است عيد در يک 

شده، به نيابت از  تعيينمانند تا ذابحان  که نخستين مرحله از رمی جمره را انجام دادند، منتظر می است، زائران پس از آن

 حاجی کنند تا يک گام به) کوتاه کردن موی سر و چيدن ناخن( ھا ھم حلق و تقصير ھا ذبح قربانی را انجام دھند و آن آن

  .شدن نزديک شوند

در حج ھر سال ذابحانی برای . کشد اجرای طرح قربانی برای زائران ايرانی معموال تا ظھر روز عيد قربان طول می

مبلغ گوسفند قربانی توسط سازمان حج و زيارت به . شوند که در ذبح، مقيد به اصول تشيع باشند  میتعيينکار  اين 

اين ھزينه بر اساس نرخ مصوب بانک توسعه . شود  آن پيش از سفر حج گرفته می زينهشود و ھ زائران اطالع داده می

شود که نرخ ارز آن با واحد پولی کشور متبوع   میتعييناسالمی برای زائران تمام کشورھای اسالمی به لایر سعودی 

 .شود سازی می زائر معادل

شود تا ذبح قربانی  ره برگشتند به کشتارگاه اطالع داده میکه زائران از رمی جم ھنگام حج رسم بر اين است، پس از آن

شود که قربانی به اسم او انجام شده، ابتدا قربانی زائران زن  را به اسم زائر انجام دھند، تا ظھر تلفنی به زائر اعالم می

 .شود و سپس برای زائران مرد انجام می

 اسالمی و عربستان انجام  انی را با ھماھنگی بانک توسعهسازمان حج و زيارت ايران طرح قربانی برای زائران اير

 دام بانک توسعه اسالمی به مکان کشتارگاه منتقل شده، تأميندھد، برای ھمين ھنگام ذبح گوسفندانی که از مزارع  می

 . حضور دارند تا ذبح قربانی برای زائران ايرانی بدون مشکل شرعی انجام شودئیھا روحانی

 دامپزشک را برای نظارت ۶۵٠حدود   طرح قربانی سازمان حج و زيارت عربستان مسؤولويزاوی،  ناصر ح گفته به

 که در منا مستقر شده، اعزام کرده و ذبح قربانی زائران ايرانی توسط ئیھا  شده برای قربانی به کشتارگاهتأمينبر دام 

 و ديگر خادمان حج معموال فرصت انجام اعمال ھا ھم مانند پزشکان، پرستاران، آشپزھا شود که آن  ذابح انجام می٧٢

 .کنند حج واجب را پيدا نمی
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شد و معموال  ھای کامال سنتی انجام می  که قربانی کردن احشام، شامل گوسفند، بز، گاو و شتر با روش١٣٦٠تا سال 

نی را به دست قصاب شان فرا برسد و قربا گرفت تا نوبت ھا در منا شکل می صف طوالنی از زائران و نمايندگان آن

 چون ئیھا نصيب کشورھا  قربانی گرفت، تنھا بخشی از گوشت ای آلوده و خونين شکل می بسپارند و در پايان منظره

ھا بدون سرانجام   گوشت معموال الشه. شان را راھی اين سرزمين کرده بودند داران شد که کاميون ھند، پاکستان و يمن می

 از سوی برخی مراجع تقيلد برای جلوگيری از اسراف ئی باعث صدور فتواھامسأله، ھمين شد ماند و يا سوزانده می می

 .گوشت قربانی شد

 کشتارگاھی مکانيزه زير نظر ١٣٧٧ھای صنعتی در خارج از منا آغاز شد و سال  از ھمان سال احداث کشتارگاه

خواھند خودشان  آن نيز به زائرانی که میبرداری شد که بخشی از فضای  شرکتی وابسته به بانک توسعه اسالمی بھره

 راس دام ٣٠ ھزار قربانی را دارد که برای ھر ٦٧زمان  کشتارگاه امکان ذبح ھم. ذبح را انجام دھند، اختصاص داده شد

 .يک قصاب در نظر گرفته است

 سنتی ذبح قربانی را  های ھنوز گروھی از زائران ھستند که در خارج از منا به شيو اما با وجود چنين سيستم مکانيزه

ھا تشکيل بازار سياه و غيررسمی دام در ھنگام عيد قربان و در موسم حج است،  دھند که يکی از داليل آن انجام می

 .رسد قيمت دام وارداتی به عربستان در موسم حج، گاه به چند برابر نرخ اصلی می

ھا پس از معاينه، از  شود، توزيع گوشت آن اجرا میبراساس اعالم بانک توسعه اسالمی که طرح قربانی حج زير نظر 

شود و باقی  ھا و فقيران حاضر در منا داده می شده به حاجی ھای قربانی بخشی از گوشت. شود ھمان روز عيد شروع می

 حکومت   مثل اردن، سوريه، لبنان و فلسطين در صورت اجازهئی و زمينی به کشورھائیھای دريا ھا ھم از راه گوشت

 .شود رائيل فرستاده میاس

ھا به کشورھای ديگری چون افغانستان، پاکستان، مالی، نيجر، سودان، سنگال، جيبوتی، سومالی،  ارسال اين گوشت

کنيا، دارالسالم، تانزانيا، کومور، موزامبيک، بنگالدش، موريتانی، گينه، سيرالئون، آلبانی و بوسنی در روزھای بعدی 

 .ودش و از راه دريا انجام می

ھا به کشور ايران   اسالمی، طبق توافق با کميته امداد ايران، ھر سال بخشی از گوشت قربانی س بانک توسعهئيگفته ر به

 .شود فرستاده می

کفاره روزه و شرايط پرداخت آن در سال جاری و  ھای حکومت اسالمی ايران، حتی در مورد ميزان زکات فطره و فسيل

  . کردندتعيينان شب عيد نرخ و زمان پرداخت چنين درباره فطريه ميھم ھم

ای منتشر شده، فطريه عبارت است از سه کيلو طعام غالب ھر  رسانی دفتر خامنه بر اساس گزارشی که از سوی پايگاه اطالع

ات گرفته ميزان زک بر اساس محاسبات صورت. شوند عنوان طعام محسوب می مسلمان اعم از جو، گندم و برنج و اقالمی که به

اما . کند عنوان فطريه کفايت می  ھزار تومان است و پرداخت اين مبلغ به٧ سه کيلو گندم،  فطره برای يک نفر با محاسبه

اما در . عنوان فطريه بپردازند کنند، سه کيلو از آن يا معادل قيمت آن را به توانند با توجه به برنجی که مصرف می وطنان می ھم

 .کند زار تومان برای ھر نفر کفايت می ھ٧ھر صورت پرداخت حداقل 

موعد پرداخت زکات فطره از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان تا ظھر روز عيد است و برای کسانی که در نماز عيد فطر 

 اما با توجه به استفتای.  بھتر است قبل از نماز عيد اين مبلغ را پرداخت و يا از مجموع اموالشان جدا کنند کنند،  شرکت می

ھای اينترنتی که وجوھات به صورت امانت  گرفته از او، واريز زکات فطره قبل از حلول ماه شوال، برای پرداخت صورت

 .گردد، مانعی ندارد دريافت می
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 ١٢٠ عمدی، مبلغ   يک روز قضای روزه  تومان و کفاره٢٠٠٠ يک روز قضای روزه با عذر شرعی، مبلغ  چنين مبلغ کفاره ھم

  .ن استھزار توما

شود و در صورتی که فردی فقط شب عيد فطر مھمان شخص ديگر  ای ميھمان يک شبه نان خور محسوب نمی طبق نظر خامنه

 .اش بر عھده خودش است شده باشد و نانخور ميزبان محسوب نشود، فطريه

 ۶ای قوت غالب گندم مبلغ بر اساس فتوای آيت هللا العظمی ناصر مکارم شيرازی، زکات فطره امسال برای ھر نفر بر مبن

 ھزار تومان اعالم شده ٣٠ھزار تومان و بر اساس قوت غالب برنج خارجی، مبلغ پانزده ھزار تومان و برنج ايرانی، مبلغ 

  .است

چنين کفاره   ھزار تومان است که بايد به صورت نان تھيه و پرداخت شود، ھم٢برای ھر روز مبلغ ) عذر( کفاره روزه غير عمد

 .صد و بيست ھزار تومان است مد برای ھر روز مبلغ يکروزه ع

عنوان قوت  گندم يا برنج را به)  کيلوگرم٣(هللا العظمی صافی گلپايگانی مؤمنان مبلغ معادل يک صاع  طبق اعالم دفتر آيت

باشد،  دم میطعام مثل گن) گرم ٧۵٠حدود ( غالب جھت زکات فطره بپردازند، کفاره روزه غير عمدی، برای ھر روز، يک مد

طعام، مثل گندم پرداخت )  گرم٧۵٠حدود ( مسکين؛ ھر کدام يک مد ۶٠کفاره عمدی، برای ھر روز افطار عمدی، اطعام 

توانند معادل مقادير  داران عزيز می باشد، لذا روزه شود، با توجه به اينکه قيمت گندم و برنج در شھرھای مختلف، متفاوت می

  .گی خود محاسبه کرده و پرداخت کنندفوق را بر طبق قيمت محل زند

فتوای اين مرجع درباره ميھمان ھم اين است که اگر مھمان پيش از مغرب وارد شود و بگويند امشب نان او را داده ھرچند نان 

  .خور حساب نشود بر ميزبان واجب است

 
ھا است که بايد به مستحق داده  رنج و مانند اينگندم يا جو يا خرما يا کشمش يا ب)  کيلوگرم٣ًتقريبا (فطريه ھر نفر يک صاع 

ھا را ھم به ھمان ميزان بدھد،  شود و بنا بر احتياط واجب، اين مقدار، از غذای معمول محل فرد باشد و اگر پول يکی از اين

 . شده استتعيين ھزار تومان در ايران برای ھر نفر ۶کافی است، بنابراين به حساب گندم به مبلغ 

مرجع تقليد درباره فطريه مھمان اعالم کرده است که فطره ميھمانی که پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت نظر اين 

 .شود بر ميزبان واجب است خانه وارد شده و در وقت وجوب زکات فطره نان خور او حساب می صاحب

طبق نظر اين مرجع تقليد شيعيان :  کرد باخبرنگار مھر، اعالممصاحبه دفتر آيت هللا العظمی حسين نوری ھمدانی در مسؤول

 . ھزار تومان اعالم شده است۶زکات فطره امسال برای ھر نفر بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ 

 ھزار ٢از سوی اين مرجع تقليد ھم برای ھر روز مبلغ ) عذر( کفاره روزه غير عمد: حجت االسالم محمدحسن شمس گفت

 . ھزار تومان اعالم شده است١٢٠تومان است و روزه عمد برای ھر روز 
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 کيلو گندم، برنج، خرما و مانند آن يا پول آن که در ھر مکانی قيمت خاص ٣بر اساس نظر آيت هللا جوادی آملی مقدار فطريه 

  .خود را دارد

فاره افطار غير  کرده است، کتعيين ھزار تومان را بابت فطريه ھر نفر به حساب گندم ۶هللا شبيری زنجانی، ھم مبلغ  دفتر آيت

توان قيمت آن را به شخص مستحق داد تا به   گرم است که در صورت اطمينان می٩٠٠عمدی برای ھر روز به حساب گندم 

 وکالت از او برای خودش اين مقدار طعام بخرد،

 را برای افطار  ھزار تومان٩٠ تومان را برای کفاره افطار غير عمدی و مبلغ ۵٠٠ھمچنين اين مرجع تقليد، مبلغ ھزار و  

 . کرده استتعيينعمدی 

 به - اگر مھمان بنا داشته باشد مدتی طوالنی مھمان باشد : درباره نظر اين مرجع تقليد درباره فطريه ميھمان ھم آمده است

 .اش بر ميزبان واجب است، ولی اگر تنھا ھمان شب بيايد واجب نيست  فطره- طوری که بدون ھيچ قيدی نان خور به شمار آيد 

زکات فطره امسال برای ھر نفر از :  دفتر آيت هللا العظمی سيد محمدعلی علوی گرگانی، درباره ميزان فطريه گفتمسؤول

 ١۵ ھزار تومان و بر اساس قوت غالب برنج خارجی مبلغ ۶۶نظر اين مرجع تقليد شيعيان بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ 

  .ان اعالم شده است ھزار توم٣٠ھزار تومان و برنج ايرانی مبلغ 

 ھزار تومان است که بايد ٢برای ھر روز مبلغ ) عذر( کفاره روزه غير عمد: حجت االسالم سيد احمد قاضوی ادامه داد

 .چنين کفاره روزه عمد برای ھر روز مبلغ دويست ھزار تومان است صورت نان تھيه و پرداخت شود، ھم به

 
رحم و  بردگی و ايدئولوژی خرافی و مضر، دروغ و تزوير، متجاوز و بیدين اسالم، دين جنگ و خشونت و ترور و 

در اين دين، از عدالت و دوستی و صلح و برابری و . گر است  و ستمئیگو سرتاسر خشونت، کالھبرداری، دروغ

، غارتگری، کشتار و بازھم ئیجو طلبی، اتنقام چه ھست تھديد، تبعيض، خشونت آن. آزادی، ھيچ خبری نيست

ن ضدآزادی، ضدانسانی، تنھا يک ھدف دارد و اين ئيفروشان اين آ داران و وعده دکان.  استئیگو  و دروغئیگو فهخرا

» بردگی«شدن و به » تسليم«واژه اسالم، به معنای .  و تجاوز ھمراه استئیھدف نيز نه با منطق، بلکه با زورگو

دين اسالم . جز اين ندارد که نوکری و بردگی آن را بپذيردای  ھرکس ايدئولوژی اسالمی ر اپذيرفته، چاره. درآمدن است

ھای فردی محمدابن عبدهللا  وصله پينه و مونتاژی است از دين زردشت و يھود است که کمی ھم به اوامر و خواسته

  .آغشته شده است

خواری  برای گوشتاند   که تنھا برای جويدن مناسبئیھا چه متداول و معمول است، طبيعت انسان با دندان خالف آن

تيز، ... خواران مانند گرگ، پلنگ و زيرا دندان گوشت. خوار است انسان بنا به سنت و عادت نادرست گوشت. نيستند

 . تواند کاربرد داشته باشد کردن گوشت می دراز و يا خميده و حالت چنگالی دارد که برای پاره نمودن و له

برای آمرزيدن . کشد برای خرافات و شفا دادن می. برد ی ھوس میبرا. کشد برای خوردن می. کشد انسان میپس 

  !فقط برای کشتن و بس... کشد برای پوشش برای پول، برای جنگ کردن، برای علم، برای تفريح و باالخره می. کشد می
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انی اش به اروپا مسافرت کرد، توانست به عنوان يک اير ھای جوانی ياد صادق ھدايت که در نخستين روز  زنده

زبان  را به مردم فارسی» خواری فوائد گياه« سال سن داشت، کتاب ٢٥خواری را در پيش بگيرد و وقتی  ذوق گياه خوش

 .کرد شدت از خوردن گوشت اجتناب می خوار شده بود و به صادق ھدايت خود نيز از ھمان دوران گياه. ھديه کرد

» بولکی«زار يک نان گوشتی را که به زبان روسی  ر کافه اللهيک بار ديدم که د«: نويسد باره می بزرگ علوی در اين

اش نشست و  ھايش سرخ شد، عرق به پيشانی گفتند، به اين قصد که الی آن شيرينی است، گاز زد و ناگھان چشم می

  ».کرد که دستمالی از جيبش بيرون آورد و لقمه نجويده را در آن تف کرد داشت قی می

: گفت کرد و در پاسخ درخواست دوستانش مبنی بر استفاده از گوشت می گوشت پرھيز میھدايت، ھمواره از خوردن 

  ».خورم ھا و مردارھای رو به متالشی شدن را نمی من اين الشه«

قدر درد و زجر ديگران را بيھوده فراھم کند و از ھم در شکستن  به راستی چرا زندگانی ظالمانه آدميزاد بايد سبب آن«

گناھان آلوده بشود؟ ھرچه   جنبندگان استفاده موھوم بنمايد؟ آيا تمدن اون ناگزير است که به خون بیخوشبختی و سرور

کارد پس در نتيجه ثمره جنگ و  تخم بيدادی و ستمگری می. ريزد انسان خون می. بکارند ھمان را درو خواھند کرد

م نخواھد گرفت و روی خوشبختی و آزادی و انسانيت پيشرفت نخواھد کرد و آرا. کشتار و درد و ويرانی می درود 

   ».آشتی را نخواھد ديد تا ھنگامی که گوشتخوار است

آيد از اين رو  ھرچه آسان و طبيعی ست به چشم او خوار می. کند انسان ھميشه پرستش پيچيدگی و ظاھر سازی را می«

در صورتی که ھميشه از او رو برگردان کند به خوشبختی خواھد رسيد،  زندگانی را پيوسته دشوار نموده و گمان می

پختن يعنی خراب کردن و از حال طبيعی خارج کردن . خوراک چيزی ست که به منتھا درجه پيچيدگی رسيده. است

ھا نتايج بدی  و تمام اين. مثل گوشت تا به زائقه فاسد شده ما لذت بکند  ھا يا برای اين است که مزه آنرا بپوشاند خوراک

  ».خواھد داشتبرای سالمتی 

   ».گويم که ھستی خوری، به تو می به من بگو چه می: گويند می. مثلی ست به فرانسه که گويا از کانت گرفته شده«

عادات و اخالق . خواری ست که نژاد انسان فاسد شده، پاکيزگی و سادگی خود را از دست داده است  در نتيجه گوشت«

خواری برای آن است که از خون حيوانات تغذيه  ت آزاری و درندگی و خونزير دس. او پر از آرايش و درشتی گرديده

  ».کند می

ھا بسيار طويل  ھای آن ھا بسيار مناسب برای اين کار نيست و نيز روده ھای آن خوار نيستند زيرا دندان ھا گوشت انسان

  .ھای کوتاه ھستند رودهخوار دارای  گندد در صورتی که حيوانات گوشت ھای انسان می است و گوشت در روده

ھا را آسياب کنند اما در  خوبی گياه ھای پھن ھستند تا بتوانند به خوارھا دارای دندان ھا گياه خوار ھم نيستند زيرا گياه انسان

  . ھا ميوه خوار ھستند و در آخر نتيجه گرفته بود که انسان. شود خوبی ديده نمی ھا اين مورد به انسان
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ھا خالی از لطف   از بزرگان گياه خوار را نيز گردھم آورده که خواندن آنقولی ھای   ھدايت نقلدر اين کتاب صادق

  .نيست

. گری و کشتار نسبت به حيوانات، دشنام و ناسزا به شرافت و مقام انسانيت است ستم«: خوانيم در بخشی از اين کتاب می

مھربانی مادری و ترس از مرگ و ھوی و ھوس اعضای بدن دنيا آمدن و بازی و شادی و درد کشيدن و  پيدايش آنان، به

باشد، اما . تر است گويند روح آنان پست می. باشد چنين مرگ و سرنوشت حيوانات، ھمه شبيه و مانند انسان می و ھم

  ».کنند باالخره مثل ما احساس درد و شادی می

  

  :چند نقل قول از نويسندگان بزرگ تاريخ

  .خورم ت دوستان من ھستند، من دوستانم را نمیحيوانا: جورج برنارد شاو

توانيم انتظار شرايط ايده آل  طور می ای ھستيم برای جانواران مرده، چه وقتی خود ما گورھای زنده: جورج برنارد شاو

 در زمين را داشته باشيم؟

 ! خورد مردی با شور روحی من ھرگز جسد نمی: جورج برنارد شاو

ز يزی كه از آن پرھين چيطور جدی زندگی خوبی داشته باشد، نخست  راستی و بهخواھد باگر انسان ب: ئو تولستویل

عنی كاری است در تضاد با ير اخالقی است، چون مستلزم كشتن، يغ... را يوانی است زيخواھد كرد مصرف خوراك ح

 .حس اخالقی

ن اگر گوشت بخورد، تنھا يبنابرا. رست باشده خوراك تنديمنظور تھ وانات بهيتواند بدون كشتن ح انسان می: لئو تولستوی

 .دستی كرده است وانات ھمياش در گرفتن جان ح برای ارضای ذائقه

ھای بدخيم ھم  خوری بايد منتظر بيماری گوشت می. خواری گرفتم من بھترين واکنش سالمتی را با خام: لئو تولستوی

 .باشی

... 

  دھان و چنگ گرگیرھانيد از      زرگیــدی را بــدم گوسفنــنيـش

  دـند از وی بناليـــفـوســروان گ     گه کارد بر حلقش بماليدـــانـشب

  !چوديدم عاقبت گرگم تو بودی      گر از چنگال گرگم در ربودی

  »سعدی«

 

 


