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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

  ٢٠١١ اکتوبر ١۴

  

 باز ھم  به جيب شيخک ھای

 عرب پول بايد ريخت
 

  . از خرافات و تعصبات کوناکون ھيچ زمانی دير نيستئیبرای رھا

  ھنری تورد                                                                            

 

ی روزو اين  . عيد اعراب...نام عيد قربان ه  ما خبر دارند چند روز بعد روزی است بۀطنان گرانمايو که ھم طوری

ج از شروط اسالم و  سال به اينطرف به حيث يکی از اعياد مسلمانھا و رفتن ح١۴٠٠آن از  است که تجليل از

آن بر ھمه در قر) حج(ی عربی به ھدايت مستقيم محمد و جا دادن مبتکر و سود جومسلمانی از طرف مغز ھای 

داند و بر ھر  مسلمانان جھان و ھموطنان ما تحميل نا مرئی شده و ھر فرد مسلمان خود را مجبور به تجليل عيد  می

تن پول به جيب شيخک ھای عرب و خريداری محصوالت  غير نام حج و ريخه مسلمان رفتن  در عربستان ب

 در ضروری از آنھا و ھمچنان  به جا آوردن يک سلسله مراسم به اصطالح مقدس  برای بخشايش گناھانش يک بار

دور يک سنگ سياه که در پرده گر فته شده است بگردند و بعد از دور زدن  رديده  است تا دوراگطول عمر فرض 

که  خود تلقين بدارند گه گناھان شان بخشيده شده است حال بد نخواھد بود ضمن اينه ی مراسم ديگر بھفت بار و ط

  شود ؟؟ کعبه را مطالعه نمائيم ببينيم چه چيزی در آنجا است که باعث بخشش گناھان میۀ چختاري

  درز  تجارت بين شام عر بستان بوده که مرکۀه جزيرشبدانند مکه يکی از شھر ھای بزرگ   که ھمه می یطور  

فت و  کعبه ھم در شھر  مکه موقعيت دارد و مسلمانان از ری حساب م چند شھر ديگر بيمن در جنوب و سوريه و 

 خدا قبل از ۀکعبه در مفھوم لغوی معنی زمين بلند را داشته و اين کعبه يعنی خان. کنند  خدا ياد میۀآن  به مفھوم خان

وحشی اعراب ھر کدام  ه از بتانی که قبايل مختلف باديه نشين وجوديت داشته و پر بوداسالم ھم مونام ه بروز دينی ب

  .می شد بت ٣۶٠ در حدود تقريبا که جمعاً  خود را در آنجا داشته است ۀبتی مخصوصی  قبيل

 توان کفت که محل مذکور چندين صد سال قبل از محمد شن نيست اما می کعبه به درستی روۀتاريخچه ايجاد خان 
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سفر تکوين در عھد عتيق فصل ھای دھم و يازدھم آيه ھای (ھبی تورات شته و به پيروی از افسانه ھای مذوجود دا

ی او شکل ه ئيقت وجود ابراھيم و ھمسران افسانکه حق دانند در حالی  کعبه میۀ خانۀابراھيم را بنا کنند)  ٢٧ تا ٢۵

شاری بر خوردار اند نوشته اند که نبوغ سريشه ھای  خرافی از نويسندکان اسالمی که در آفرينش اند. خيالی را دارد

ت آدم و حوا از بھشوقتی وجود آمده است و نظر به احاديث اسالمی ه  سال قبل از آفرينش دنيا ب٢٠٠٠ کعبه ۀخان

و حوا در حواشی دريای سرخ در عربستان از آسمان فرود ) سيالن(انديب يا رانده شدند آدم روی کوھی در سر

يه خيمه ای که آدم خواست شب. ديکر بپيوندند يکه  و توبه نمودن هللا اجازه داد که بئی سال جدا٢٠٠دند و بعد از آم

  ، الجودی،نمودند در زمين ھم بسازد و از سنګ پنج کوه مشھور سينا شته ھا دور آن طواف میدر بھشت داشت و فر

آدم . نمودند شته او را تماشا میفرکه ده ھزار   است در حالیاوليوت  و لبان استفاده نموده و کعبه را ساخته، ھيره

مان داد که به مکه دم سالھا بعد هللا به ابراھيم فراين کعبه را قبله ای انجام عباداتش قرار داد و بعد از در کذشت آ

  .رفته و کعبه را بسازد

ز سنکھای قيمتی بھشت را که در ھنکام ل يکی ائيکعبه بود جبر  ۀعيل مشغول ساختن خانا ھنکاميکه ابراھيم و اسم

 بيرون کشيده و در ،فان نوح زير لجن ھا باقيمانده بودوط بر اثر خروج آدم و حوا از بھشت بر زمين افتاده  و بعدا

  :نويسند تاريخ نويسان عرب می .اختيار ابراھيم کذاشت

قصی بن کالب نخستين بار تاقی بر کعبه . ستکعبه چندين بار ويران شده و بعد از صد ھا سال دو باره آباد کرديده ا

 کعبه آورد و بدين ترتيب ۀنيه به خانکه بت ھوبال را از شھر ھيت مقدوساخت و عمر بن ابولحی نخستين کسی بود 

 ،آناز ستی در عربستان رواج پيدا نمود و ھر طايفه ای بت مورد نظر خود را در آن کذاشتند  و بعد پررسم بت  

 دی از مردم برای عبادت بت ھای خود به مکه و کعبه آمده و به عبادت بت ھای خود مشغول می زياعدۀساالنه 

 .شدند

متر درازای آن ، ١۶ساخته شده است بلندی آن ) گرانيت( کعبه در ميان مسجدالحرام واقع بوده و از سنگ خارا ۀخان

خانه .  مزين گرديده است، ممنوع است متر است که با طالی ناب که استعمال آن در اسالم١١ متر و عرض آن ١٣

دانند  پر عوايد ترين   خدا میۀای به ھمين سادگی که در بين آن يک سنگ سياه قرار دارد و مسلمانان آن را خان

ت باديه نشين عرب برای بای پيش از اسالم موجود بوده و قصخدا قبال ھم يعنۀ اين خان.   استمرجع در عربستان

انند د  خدا میۀکه مسلمانھا آنرا خان د ساالنه به کعبه برای مراسم حج می آمدند يعنی اينپرستش بت مورد نظر خو

 .گرديد    حج در آنجا عملی میقبال ھم وجود داشته و مراسم

 يق نمايند که کعبه از زمان آدمرزمردم ته بعضی از علمای اسالمی سعی براين دارند تا چنين مفکوره ای را ب

 نام حجر االسود ياد میه  کعبه موجود است و بۀوجود داشته و سنگی که امروز در درون تاقچ) پيامبر بدون امت(

 رنگ سفيد داشته و ءاز بھشت آورده شده و درين محل گذاشته شده است و اين سنگ در ابتدا)) توسط بابا آدم((شود 

خود گر فته است ه  زمان رنگ سياه را بنمايند اين سنگ به مرور نمودند و می که مسلمانان گناه زياد می به اثر اين

در آن شود ؟؟ اسناد تاريخی اسالمی  خدا ياد میۀ نام خانه  اين سنگ سياه در کعبه امروز بۀکه چرا محوط اما اين

 موجود نيست؟مورد 

 در "ودحجراالس"عيل آباد شده و ھمچنان ا کعبه به امر خداوند توسط ابراھيم و فرزندش اسمۀ مسلمانھا خانۀبه عقيد 

  :ويد گ حج میۀ سور٢٧ و٢۶يات آ کعبه توسط او کذاشته شد و درين باره ۀ شرقی خانۀزاوي

يرد و به او گمکان داديم تا با من ھيچ شريک ن)  کعبهۀخان(که ما ابراھيم را در آن بيت الحرام . و ياد آور ای رسول(

ھدار و گنو سجود کنندکان پاک و پاکيزه اران و رکوع ز مرا برای طواف حاجيان و نماز کۀديم که خانوحی کر
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در زمان .)  سوی تو جمع آينده مردم را به انجام مناسک حج آشنا کن تا مردم پياده و سواره و از ھر راه دور ب

  : بود جاھليت يعنی قبل از اسالم مراسم حج چنينۀاعراب دور

 ، سعی بين مروه و صفا، لمس کردن و بوسيدن حجراالسود، کعبهۀرد خانگرداگ طواف تعظيم، پوشيدن احرام 

 سنک ،انجام مراسم حج در ماه ذيحجه دعا خواندن بعد از مراسم حج، وسفندگ  قربانی نمودن،تراشيدن موی سر

 ر فتند در وادی  منا می) شيطان(نام ه اندازی به   مناری سنگی ب

که ھاجر کنيز سارا و  خاطر اينه روه و صفا را طی کنند ب بين مۀاز مناسک حج اينست که حاجيان ھفت بار فاصل 

 ءعيل به منظور يافتن آب ھفت بار  اين فاصله را پيموده بود و ابراھيم اين عمل را جزاخانم ابراھيم مادر اسم

ا يروان ھر دو دين مذکور ابراھيم رپوباشد  لی ھا و مسلمانان میئي اسراۀابراھيم  سر سلسل. مناسک حج قرار داد

دانند و  لی ھا خود را منسوب به او میئيابراھيم از سارا اسحق را پيدا نمود و اسرا. دانند پايه کذار دين خود می

 .عيل که از ھاجر پيدا شده اعراب از آن نسل به وجود آمده ا ندااسم

بادت بت ھای خود می خاطر عه نام حج در کعبه به ن که ھر ساله با کليد داران آن از تاجران و زائرعايدات کعبه و

 مکه و مردمی که  به مکه در ۀ در سطحی بود که نظر به شرايط ھمان روزددست می آمد  و اين عوايه  ب،آمدند

بوده و مجريان برنامه ھای فت و قابل توجھی  گيک عايد ھنرفت و آمد بودند ھمچنان توقف  کاروانھای تجارتی  

   .اران  و رئيس کعبه عوايد سر شاری ازين مدرک داشتنددست می آوردند و کليد ده مايه ھای بحج سر

ندياتی با سوء استفاده از بی توجھی پيروان خود آنقدر در ھمه  مسلمانھا با بافتن چردانيم اما چنانچه ھمه می 

 که ھيچ نوع ثبوتی در مورد بھشتی "سنگ سياه"شمول ه نمايند تا قدسيت ھر چيزی را ب موضوعات مبالغه می

نک موجود نيست بر پيروان خود تحميل بدارند و مسلمانھا ھم ھر سال با مصارف گزاف که ھمه بر جيب بودن س

خند و ھمچنان با پيروی از مقررات چر  خدا  میۀنام خانه بستان رفته و دورادور اين سنگ بريزد به عر عربھا می

نام ه  و بعد ھم آب چشمه ای را  بزنند مقدس عربی در يک برج سنگی که اسمش را شيطان گذاشته اند سنگ می

 البته .طان شان تحفه می برندی نقره ای  آماده شده است خريده و منحيث مقدس ترين چيز به اوزمزم که در قطی ھا

 قاليچه ھای کلمه دار و ده ھا ، کلمات عربی نوشته شده در قاب ھا،ساعت ھای قاب طال،  تسبيح،ماتحايفی مثل خر 

  .را در جيب شيخک ھای عربی می ريزند يده و پول ھای شاندرد بخور  خر ه زيادی و غير بقلم

 باشد  قابليت پذيرش را داشته، داليل منطقی که برای انسانھای فھميدهئۀارابا ھيچ کدام از تاجران دينی به وضاحت و 

عرب است که کعبه منبع پر در آمدی برای شيوخ . ويند گحی نداشته اند و نمیدر مورد مقدس بودن کعبه طر

 لندن و خرچ ھای شب زنده داری آنھا را در پاريس ،الس ويگاس،مصارف ساليانه شانرا  در قمار خانه ھای موناکو

ن مسلمان در عربستان ا جمع پول مصرف شده زائر٢٠٠٨ سال ۀئينظر به احصا. نمايد و بيروت و روم تکافو می

سفانه يک أبختانه و متوان اين را پول کمی شمرد ؟؟ و بدت میبيشتر از سی و ھشت مليارد  دالردر سال است؟؟؟؟ و ن

 ھموطنان خوشباور و خوش قلب ما به خدمت شيوخ عربی احترامانه و مقدسانه بدون توجه ۀمقدار اين پول از کيس

 بار و يا چند بارفتند که يک  گردد ؟؟؟  عربھای پيش از اسالم ھمه به اوالد ھای خود می گبر اصل حج تقديم می

جا آرند  که ھمين اصول و مقررات اجتماعی ه ستش بت ھای خود به کعبه بروند و مراسم را بساالنه برای پر

  و دوره اسالميت در مراسم حج ديده نمیقبل از اسالم ۀاسالم نيز رواج داد و کدام فرق بين دور اعراب بدوی را

 .شود

سالم است فصلی از کتاب خود  زير عنوان  احيا علوم دين  اۀکه از فقھای مشھور و بر جست) ابو حامد غزالی(امام  

فته است که انجام رگکايک مناسک حج در پايان نتيجه را به آداب و مراسم حج تخصيص داده و پس از شرح ي
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فته و اين مراسم را مراسم حج يک عمل جزمی و تعبدی است که او برای آنھا ھيچ دليل و فرنود منطقی و عقالنی نيا

بيروت  - علوم الدين  ء احيا–ابو حامد محمد الغزالی (انجام داده است ) هللا(ای فرمانبرداری از دستورات  تنھا بر

با توجه به اينکه امام غزالی يکی از مشھور ترين و معتبر ترين دانشمندان اسالمی بوده و در )  ھجری قمری۵٠۵

دھد که او نيز به  ود بوده نوشته اش نشان می اسالمی در اوج خئیراگبنياد )  ھجری قمری۵٠۵-۴۵٠(زمان او 

کرده ولی شرايط اجتماعی زمان به او  اه میگ پوچ و بيھوده ن-ای خرافات جزمی انجام مناسک حج به عنوان پاره 

 .داده است که باور ھای خود را درين باره اشکارا بروز دھد اجازه نمی

ی به اميد پاک ساختن تن خود از گناھانی که قبال انجام داده اند ئاينکه يک تعداد از ھموطنان  خوشباورما به چنين جا

تکب شد بلکه گناه کبيره ای را نيز مرين است که نه تنھا از گناھان شان کاسته نخواھد اروند بنده را عقيده بر  می

جنگ ھای حالتی که اطفال و زنان بيوه و قربانی ھای  کشور ما در ۀدر شرايط موجودکه بدين معنی . شوند می

 ۀبانيان جنايات وحشيان غربی و جانوران طالب به لقمچنان قرخته ھای خلقی و پرچمی و ھم  وجدان فرو،اسالمی

ی گذران سر پناھی برا. ظلومان تاريخ پولی برای تداوی مريضان خود ندارنداين بی نوايان و م. نانی محتاج ھستند

 نان سوخته و کچالوی گنديده اگر برای شان پيدا شود حيثيت ۀ در شرايطی که لقم،شباروزی برای شان موجود نيست

 ؛ نان خشک رويائی شده نا پيدا،يابی نيستکاربه اميد ، مای کشنده ای که در راه است  سر، خداوندی را داردۀتحف

 عرب برای اتمام عياشی ھای شان ايطی ھموطن ديگر ما يک مقدار پول خود را در جيب شيخک ھایدر چنين شر

خواھند در عربستان مصرف  که می لی؟؟ چون با آن پوشودنیکنم گناھی است بس بزرگ و نا بخ د  فکر میيزمر

 و ز يک ماه غذا بدھند و شکم ھای گرسنگان نفری را برای مدتی اضافه تر ا۵توانند سی فاميل   حد اقل مینمايند

ی شان يک ھاايد ھم يکی از بزرگترين آرزوی دارند و شئستم زدگان استعمار را که مثل فرزندان من و تو آرزو ھا

دانم به نظر اينان کدام يک  نمی.  نجات دھند،که موقتی باشد ين بد بختی ولو ايناشبی با شکم سير خوابيدن باشد از 

 باشد ؟؟ روند می ضروری تر و عاجل تر بوده و سبب بخشايش گناھان قومی که به حج می

  !!! و فکر کنيد او فرزند شما است!!!ب به اين چند عکس نگاه انسانی نمائيدلطفا قبل از رفتن نزد شيخک ھای عر
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  کتاب يازدھم فصل چھارم قسمت دوم:مشکات المصابح: خذ مآ      

 ١٨٧ ص– تاريخ فلسفه در جھان اسالمی ج اول تر جمه عبدالمحمد آيتی –خليل البحر 

 ١۵٨ بيست و سه سال ص–علی دشتی 

 ۴٢و۴١جمه فخر داعی صن اسالم و عرب تر تمد–ستاولوبون ګو

 نآقر

  عصر عتيق–کتاب مقدس 

 

 

 

 

 

 

  


