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پیشنهاد سردبیر: پسرک خائن، روایت مراسمی بازمانده از داستان سقوط اندلس

بازگشت سومنات

معرفی معبد حسان در مراکش

نشانه های حکومت عدل عمربن عبدالعزیز

شکست شوروی از مجاهدین در افغانستان

عاقبت طغیانگران جبار در سنت الهی
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منیر روفا خلبان خائن عراقی و سرگذشت ننگین او07



سخن سردبیر: افتتاح مجله با گوهر ثنا

حمــد و ثنــا و ســتایش اللــه متعــال، یکــی از ریســان هــای محکــم و ناگسســتنی الهــی 

ــتایش  ــد و س ــم حم ــرآن کری ــارس ق ــه رست ــان اســت. از اینک ــت ای ــه ســبب تثبی ســت ک

خداســت، از اینکــه متامــی موجــودات از روی اختیــار و از روی اجبــار تســلیم حمــد الهــی 

هســتند از اینکــه رسآغــاز کالم خــدا ســوره ای اســت مشــهور بــه حمــد و آغازیــن آیــه اش 

حمــد و ثنــای پــروردگار جهانیــان اســت، اهمیــت گوهــر ثنــا آشــکار تــر مــی شــود. اکنــون 

بیاییــد باهــم خداونــد جهانیــان را بــر برخــی از افعــال و صفاتــش حمــد گوییــم

خدایــا تــو را ســپاس بــه خاطــر متامــی اســتعداد هــای وجــودی مــان بــه ویــژه اســتعداد 

بندگــی و عبودیــت تــو...

خدایــا تــو را ســپاس بــه خاطــر حلقــه نیــاز، حلقــه ی اتصالــی کــه دامئــا مــارا بــه تــو پیونــد 

مــی دهــد...

خدایــا ثنــا گــوی تــو هســتیم بــه خاطــر محبتــی کــه در دل هایــان نســبت بــه خــودت، 

مالئکــه ات، کتــاب هایــت، پیامربانــت، اولیائــت و احکامــت قــرار داده ای ...

در مســیری کــه درســتی آن را بــاور داریــم و حضــور یــاران  و همراهانــی همچون شــا  که 

در کنارمــان گام بــر مــی دارنــد را حــس میکنیــم، هیــچ وقــت احســاس تنهایــی نخواهیــم 

ــن  ــا در راه ای ــراز و نشــیب ه ــط و ف ــن و دشــوارترین رشای ــر ســخت تری ــی اگ ــرد، حت ک

ــتیم و  ــرم هس ــتان دلگ ــا دوس ــاعدت ش ــت و مس ــه حای ــاز ب ــد و ب ــوت باش ــیر دع مس

هرگــز باعــث ناامیــدی و نگرانــی نخواهنــد بــود.

مســائل و کارهــا وقتــی بیــن دوســتان شــفیق و همــدل تقســیم مــی شــود، قابــل پذیــرش 

تــر و حتــی دوســت داشــتنی تــر و هیجــان انگیــز تــر مــی شــود، ایــن خاصیــت تعــاون و 

اخــوت اســالمی ســت، کــه هــرگاه کاری شــکل جمعــی بــه خــود گیــر میتوانــد منبــع بــزرگ 

انــرژی و هیجانــات مثبــت شــود و هــر امــر محالــی را ممکــن و شــدنی گردانــد

ــه اســالمی صواعــق  ــِش روی مجل ــق، ترســیم راه پیرشفــت و پی ــن حقای ــان ای غــرض از بی

ــا عشــقی  ــن کار را ب ــا ای ــم م ــان کنی ــه بی ــرای شــا دوســتان شــفیق و همــراه اســت ک ب

نــاب رشوع کردیــم و اکنــون بــه دســتان یاریگــر شــا بــرای حایــت از مجلــه محبوبتــان 

ــود ... ــم ب ــه خواهی ــم و منتظــر همــکاری شــا در متامــی بخــش هــای مجل نیازمندی

مسعود زاهدی
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ــا  ــل از ان دنی ــه قب ــود ، ک ــی ب ــان و امنیت ــان ام ــاهد چن ــز ش ــن عبدالعزی ــر ب ــت عم ــان خالف زم

ــود. ــده ب ــه خــود ندی ــرا ب ــد آن هانن

عدالــت ایشــان بــه حــدی رســید در رسزمیــن هــای اســالمی پرنــده ای گرســنه یافــت منــی شــد، و 

عجیــب تــر از آن وضعیــت بــه حالتــی رســید کــه گرگهــا بــا گوســفندان در یــک مــکان باهــم مــی 

چریدنــد.

حســن قصــاب می فرمایــد :در زمــان خالفــت عمــر بــن عبدالعزیــز گــرگ هــا و گوســفندان را در 

بیابــان باهــم مــی دیــدم کــه مشــغول چریــدن بودنــد ، مــی گفتــم ســبحان اللــه گرگــی در میــان 

گوســفندان در حالــی کــه بــه آنــان رضری منــی رســاند ، چوپــان مــی گفــت هرزمانــی رس )کنایــه از 

حاکم(خــوب باشــد ، جســد)کنایه از مردم(مشــکلی نخواهــد داشــت.

ــاِن  ــد چوپ ــن ش ــز امیراملؤمنی ــن عبدالعزی ــر ب ــه عم ــی ک ــد : زمان ــی فرمای ــار م ــن دین ــک ب مال

گوســفندان مــی گفتنــد ؛ ایــن چــه مــرد صالحــی اســت کــه بــر مــردم حکومــت مــی کنــد ، بــه 

آنــان مــی گفتنــد او را از کجــا مــی شناســید ، مــی گفتنــد هرزمانــی مــردی عــادل بــر مســلانان 

ــد. ــر مــی دارن ــرگ هــا دســت از رس گوســفندامنان ب ــد گ حکومــت کن

موســی بــن اعیــن مــی فرمایــد: در زمــان خالفــت عمــر بــن عبدالعزیــز مــا در کرمــان گوســفندان را 

مــی چرانیدیــم ، گــرگ و گوســفند در مکانــی باهــم بودنــد ، شــبی از شــبها گرگــی بــه گوســفندی 

حملــه کــرد ، گفتــم گانــی در آن نــدارم کــه آن مــرد صالــح فــوت کــرده ، کــه چنیــن هــم بــود در 

آن شــب عمــر بــن عبدالعزیــز فــوت کردنــد.

عدالت
عمربن عبدالعزيز

حلية األولياء وطبقات األصفياء - أبو نعيم األصبهاين ،  تاريخ دمشق - ابن عساكر

جم محسن معرو�ننشانه های حکومت عدل عمربن عبدالعزیز م�ت



گردآوری: مسعود زاهدیبازگشت سومنات پس از تخریب توسط سلطان محمود بت شکن

ســومنات یکــی از بــزرگ تریــن و مهــم تریــن بــت هــای هنــدوان بــود کــه پنــج مــر طــول داشــت و در معبــدی بــزرگ قــرار گرفتــه بــود . هنــدوان 

ــا هــم  ــی دری ــد کــه حت ــد . هندوهــا معتقــد بودن ــادت آن مشــغول بودن ــه عب ــد و صدهــا برهمــن ب ــارت ســومنات مــی رفتن ــه زی گــروه گــروه ب

ســومنات را عبــادت مــی کنــد بــه طــوری کــه جــزر و مــد را نشــانه ی ایــن موضــوع مــی دانســتند . آن هــا جواهــرات فراوانــی را نــذر ایــن بــت مــی 

کردنــد . عــالوه بــر ایــن صدهــا روســتا وقــف آن بــود .

معبد سومنات
معبــد ســومنات، بــت خانــه ای بــزرگ بــود كــه چهــارده گنبــد طــال داشــت و 

دو هــزار کــس از براهمــه در آن بــت خانــه مشــغول عبادت  بودنــد و زنجیری 

از طــال بــه وزن دویســت مــن در آن خانــه آویختــه بودنــد و جرس هــای طــال 

ــر  ــه آن زنجی ــت  خان ــن، خــّدام ب ــان  هــاي معی ــرده، در زم ــه ک در آن تعبی

ــه  ــد و براهمــه ب ــه صــدا درمي آوردن ــد و جرس هــا را ب را حرکــت مــی دادن

ــی و  ــراش و ســیصد مغن ــادت مشــغول می گشــتند. همــواره ســیصد رست عب

پانصــد کنیــزک رقــاص، شــبانه روز در آن بــت  خانــه آمــاده خدمــت بودنــد. 

در هنــگام خســوف،  مراســم بزرگــي در ايــن معبــد برگــزار مي شــد كــه بيــش 

از يــك  صــد هــزار هنــدو در آن رشكــت مي جســتند.  گرديــزي اعتقــاد دارد 

كــه معبــد ســومنات بــراي هنــدوان، بــه منزلــه مكــه بــراي مســلانان اســت.  

ــگام  ــد و در هن ــارت آن مــي   آمدن ــه زي ــدوان از مســافت بســيار دور ب هن

رشف يــايب، از يــك منــزيل بــت بــه پهلــو مي غلتيدنــد تــا بــه پــاي آن برســند.
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سلطان محمود غزنوی و فتح سومنات
ســلطان محمــود غزنــوی هــر قســمتی از هنــد را کــه فتــح مــی کــرد و 

ــا معابــد  ــا بتــی از بــت خانــه هــای آنــان را منهــدم مــی ســاخت و ی ی

رشکــی آنــان را در هــم مــی کوبیــد هنــدوان مــی گفتنــد: ایــن رسزمیــن و 

ایــن بــت هــا مــورد خشــم و غضــب خــدای بــزرگ یعنــی ســومنات قــرار 

ــن امــر راضــی شــده  ــه ای ــد: کــه ســومنات ب ــا مــی گفتن ــد. ی ــه ان گرفت

ــا اینکــه  ــه ســومنات معطــوف شــد، ت اســت. متامــی توجــه هندوهــا ب

ســلطان محمــود غزنــوی رحمــه اللــه لشــکری بســیار عظیــم بــرای درهــم 

ــز  ــتان تجهی ــه هندوس ــت خان ــن و ب ــد مرشکی ــن معب ــدن بزرگری کوبی

ــیدند. ــومنات رس ــه س ــا ب ــد ت ــی منودن ــی را ط ــافتی طوالن ــود. و مس سلطان محمود غزنوی و سپاه اسالم در حال شکسنت سومنات بزرگمن

جنــگ شــدیدی در راه بــود چراکــه هنــدوان معتقــد بودنــد تــا پــای جــان بایــد از آخریــن و قدرمتنــد تریــن خــدای خــود دفــاع کننــد کــه در غیــر اینصــورت 

ســومنات بــر آنهــا غضبنــاک و خشــمگین مــی شــد، 

مسلانان دروازه های شهر را درنوردیدند و پایگاه های خود را مستحکم ساختند و پرچم های توحید را برافراشتند و ندای الله اکرب رس میدادند ...

ســپاه اســالم همچــون ســیلی خروشــان بــه شــهر وارد شــد و نــربد بــه داغ تریــن درجــه ممکــن خــود رســید هندوهــا کــه تــاب مقاومــت در مقابــل اراده و 

ســپاه مســلمین را نداشــتند بــه داخــل معبــد ســومنات پنــاه بردنــد و در آن هنــگام بــه عبــادت و ســجده کــردن ســومنات پرداختنــد و در آن رشایــط ســهمناک 

دســت بــه دامــن بــت بــزرگ خــود شــدند بــا گریــه و زاری از او نــر و پیــروزی را طلــب میکردنــد.

بــه گفتــه برخــی تاریــخ نــگاران در ابتــدای ایــن نــربد 50 هــزار هنــدو جــان خــود را فــدای ســومنات کردنــد امــا پیــروزی و نرتــی از جانــب بــت بــزرگ 

نیافتنــد

هنگامــی عقــال و متفکریــن هنــدو وضعیــت کشــتار همکیشــان خــود را دیدنــد و عجــز و ناتوانــی بــت ســنگی را نیــز درک منودنــد و در مقابــل نیــز ارصار 

مســلانان بــر نابــودی و تخریــب ایــن بــت خانــه را دریافتنــد فهمیدنــد کــه در بیــن ) دو انتخــاب( کشــته شــدن همگــی آنــان و تخریــب بــت خانــه و یــا 

تخریــب بــت خانــه و زنــده مانــدن بایــد یکــی را انتخــاب کننــد ، پــس دســت از نــربد کشــیدند و خواهــان جلســه ای بــا ســلطان محمــود غزنــوی شــدند.
در پیشــنهاد اول بــه ســلطان محمــود اعطــای متامــی دارایــی هــا و امــوال ســومنات و گنجینــه هــای نایــاب  آنــرا را در مقابــل رهــا کــردن ســومنات و عــدم تخریبــش 

خواســتار شــدند، امــا ســلطان محمــود متامــی آن دارایــی هــا و پیشــنهادات را رد منــود و ســخن مشــهور خــود را بــر زبــان رانــد :

» مــن بــه پیشــنهاد شــا بســیار فکــر کــردم، و دیــدم اگــر فــردای روز قیامــت نــدا داده شــود کجاســت محمــودی کــه بــت ســومنات را شکســت ؟! برایــم خوشــایند تــر 

اســت تــا اینکــه گفتــه شــود: کجاســت محمــودی کــه بــت ســومنات را بخاطــر مــال دنیــا فروخــت و رهــا ســاخت ....«

پس سلطان محمود غزنوی دستور نابودی کامل بت سومنات و معبد آن را داد 

بازگشت سومنات بزرگ  |  افتتاح معبد بزرگ هندوها در ابوظبی

شــاید اگــر از معبــد کوچکــی کــه در دبــی قــرار دارد چشــم پوشــی کنیــم ایــن معبــد بــزرگ نخســتین بت خانــه ای اســت کــه پــس از 1400 ســال )از 

زمــان رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص تاکنــون( در شــبه جزیــره عربســتان ســاخته شــده اســت. مقامــات ابوظبــی در اقدامــی عجیــب زمینــی بــه مســاحت 20 هــزار 

مرمربــع  را بــه احــداث بزرگریــن معبــد هندوهــا اختصــاص دادنــد و در ســال 2018 شــاهد افتتــاح ایــن معبــد بــا حضــور رهــرب دینــی هندوهــا و 

همچنیــن نخســت وزیــر هندوســتان بودیــم. در ایــن مراســم عجیــب یکــی از مقامــات ارشــد امــارات ) الشــيخ ســلطان بن ســعود القاســمي ( ســخنان 

خــود را بجــای آغــاز منــودن بــا »بســم اللــه الرحمــن الرحیــم« بــا »اعبــد رام« ) رام را میپرســتم ( بــه زبــان هندوهــا آغــاز منــود، کــه ســبب تنــش 

هــا زیــادی در فضاهــای مجــازی شــد  مســلانان بــا هشــتگ »رام_را_میپرســتم« و »نه_به_بنای_معبد_هندوهــا« خشــم خــود را از ایــن فاجعــه 

اعــالم کردنــد. 

شیخ عادل الکلبانی یکی از اولین علاهایی بود که به این اقدام رسان امارات متحده عربی واکنش نشان داد

در ایــن معبــد ســه بــت بــزرگ از شــیوا ) خداونــد هندوهــا ( نصــب شــده اســت و ایــن معبــد بــه بزرگریــن معبــد هندوهــا در خــارج از هندوســتان 

ــد مبدل ش
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بررسی پروژه و طرح اجزایی عملیات ساخت معبد هندوها               

نقشه نهایی و طرح پایانی معبد هندوها در ابوظبی که بازسازی طرحی از سومنات می باشد

تصویری از معبد هندوها در ایالت نیوجرسی آمریکا که منبع الهام بخش ساخت معبد ابوظبی می باشد

رد و بدل شدن هدایای ما بین مقامات هند و امارات متحده

لحظه لبخند شیخ سلطان بعد از بکار بردن عبارت من رام را می پرستم عکس یادگاری مقامات اماراتی با نخست وزیر هند پس از اتمام پروژه

محمد بن زاید و نخست وزیر هند در آغوش هم 

تصویر محل اصلی عبادتگاه معبد هندوهای امارات

تصویر سه بت اصلی از اله هندوها »شیوا« که در این معبد نصب شد
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گردآوری: عدنان رخشکست شوروی از مجاهدین در افغانستان

روســها در بــدو اشــغال افغانســتان فكــر مــي كردنــد كــه در پنــاه برتــري ماشــن مهلــك نظامــي و تســليحات ويرانگــر و 

ممنوعــه خودشــان خواهنــد توانســت در مــديت كوتــاه و شــايد هــم ظــرف چنــد روز هرگونــه مقاومتــي را رسكــوب مناينــد. 

زيــرا شــوروي در آن وقــت قدرمتندتريــن ارتــش دنيــا و كشــنده تريــن تســليحات نظامــي را در اختيــار داشــت. امــا بــه زودي 

ايــن وهــم و خيــال دروغــن بــه كابــويس وحشــتناك بــراي شــوروي هــا تبديــل شــد زيــرا مجاهديــن فقــط بااتكابــه يــاري 

خداونــد دربرابرشــوروي ايبســتادند. خســارات زيــادي بــه ارتــش شــوروي و رسبــازان و تســليحات آنهــا وارد شــد تــا آنجــا كــه 

بيــش از 50 هــزار رسبــاز را از دســت دادنــد و صدهــا ميليــارد دوالر زيــان ديدنــد كــه ايــن باعــث شــد عقلشــان را از كــف 

بدهنــد و ديوانــه وار مــردم يب گنــاه را بكشــند. چنانكــه هــرگاه در عمليــايت مجاهديــن بــه آنهــا رضبــه مــي زدند، شــوروي 

ــاران مــي  ــاه شــهرها و روســتاها را مبب ــردم بيگن ــه، م ــاي مخــرب ممنوع ــا بكارگــري گازهــاي شــيميايي و مببه هــا هــم ب

كردنــد. و بــا ايــن شــيوه بســياري از روســتاها را بــراي هميشــه از بــن بردنــد.

ــت  ــت از حکوم ــرای حای ــابق ب ــوروی س ــرب ش ــف«« ره ــد برژن ــتور »لئونی ــه دس ــتان ب ــه افغانس ــوروی ب ــی ش لشکرکش

ــد. ــاز ش ــالدی آغ ــامرب 1979 می ــن در 24 دس ــر مجاهدی ــور در براب ــن کش ــت ای ــتی وق کمونیس

 

ایــن جنــگ کــه در تاریــخ بــا اوصافــی چــون »ویتنــام شــوروی« یــا »تلــه خــرس« شــناخته شــده اســت در نهایــت پــس از 

10 ســال ویرانــی و مــرگ بــا مقاومــت و ایســتادگی مــردم افغانســتان بــدون نتیجــه بــه پایــان رســید. رسانجــام ارتــش رسخ 

شــوروی مجبــور شــد در مــی 1988 بــه دســتور »میخائیــل گروباچــف« آخریــن رهــرب شــوروی از ایــن کشــور عقــب نشــینی 

کنــد. آخریــن لشــکر از نظامیــان ارتــش رسخ اتحــاد جاهیــر شــوروی در 15 فوریــه 1989 میــالدی از افغانســتان خــارج 

شــدند.
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جم: ابوعمرمنیر روفا خلبان خائن عراقی و سرگذشت ننگین وی م�ت

منیــر روفــا خلبانــی عراقــی ســت کــه از طریــق دخــران موســاد فریــب خــورد و  توســط 

ســازمان اطالعــات آمریــکا و ارسائیــل در ســال 1965 بــه کار گاشــته شــد، و در ســال 1966 

میــالدی بــا جنگنــده میــگ 21 ) کــه در آن وقــت از پیرشفتــه تریــن جنگــده هایــی بــود 

کــه عــراق بــه تازگــی از اتحــاد شــوروی ســابق تحویــل گرفتــه بــود ( بــه رژیــم صهیونیســتی 

فــراری شــد.

او خیانــت خــود را توجیــه کــرد و رنــج بــردن از منــزوی شــدن و از صحنــه خــارج شــدن 

را دلیــل میشــارد ) چــرا کــه او شــخصی مســیحی بــا اصالــت ترکیــه ای بــود ( علــی رغــم 

ــا افرسدگــی کامــل و پیشــانی از  بزرگداشــت وی از ســوی رژیــم صهیونیســتی امــا وی ب

خیانتــش در ســال 1998 میــالدی بــر اثــر ســکته قلبــی جــان داد، و در آخریــن وصیــت نامــه 

اش بــرای پــرسش نوشــته بــود بــه او گفــت: »هرگــز وطنــت را نفــروش حتــی اگــر هــم وزن 

آن بــه تــو طــال داده باشــند«.

بــا وجــود اینکــه منیــر روفــا از ســوی رژیــم صهیونیســتی تابعیتــی ارسائیلــی گرفتــه بــود 

و یــک خلبــان حرفــه ای بــود کــه در دانشــگاه هــای خلبانــی آمریــکا آمــوزش دیــده بــود، 

امــا درخواســت هــای مکــرر وی بــرای بــه خدمــت گرفتــه شــدنش در نیــروی هوایــی رژیــم 

صهیونیســتی رد مــی شــد و او همــواره زیــر مراقبــت و نظــارت دامئــی موســاد باقــی مانــد.

ــوود  ــینای هالی ــالدی س ــال 1988 می در س

ــد از وی  ــان را در متجی ــت آس ــم رسق فیل

دروغ  و  خیانتــش  توثیــق  همچنیــن  و 

پــردازی و توجیــه ایــن خیانــت تولیــد کــرد
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اینــان متــام امــت هــا و قــدرت هــای بــزرِگ طغیانگــر و جبــار طــول تاریــخ بودنــد، کــه آخریــن رسنوشتشــان نابــودی و زوال بــود، زوالــی 

کــه بــه دســت مســلانان و تحــت تاثیــر مســتقیم آنهــا رقــم خــورد و امپراتــوری رش، امپراتــوری آمریــکا نیــز از ایــن قاعــده بــه خواســت 

خداونــد متعــال مســتثنی نخواهــد بــود ...

قــوت و تــوان نظامــی آنهــا و رفــت و آمدشــان بــه بــالد مســلمین تــورا نفریبــد، بتاکیــد کــه ســنت اللــه متعــال در گذشــتگانی کــه نابــود 

شــدند، پایــان کار ظاملــان را ترســیم منــوده اســت، پرچــم هــای پیــروزی خواهنــد آمــد، و ورود آمریــکا بــه صــف و اردوگاه مســلمین هرگــز 

دور از دســرس نیســت، ایــن وعــده خداونــد بــه بنــدگان مومــن اســت ...

َمــا  اْلأَرِْض  ي  ِ
�ن اُهــْم  نَّ كَّ مَّ َقــْرٍن  ــن  مِّ َقْبِلِهــم  ِمــن  أَْهَلْكَنــا  َكــْم  يَــَرْوا  أََلــْم   

تَْجــِري  اْلأَنَْهــاَر  َوَجَعْلَنــا  ــْدَراًرا  مِّ َعَلْيِهــم  ــَماَء  السَّ َوأَرَْســْلَنا  لَُّكــْم  ــن  نَُمكِّ َلــْم 
آَخِريــَن َقرْنًــا  بَْعِدِهــْم  ِمــن  َوأَنَشــأْنَا  ِبُذنُوِبِهــْم  َفأَْهَلْكَناُهــم  تَْحِتِهــْم  ِمــن 

 ﴿الأنعام: 6﴾

ــد( كــه پيــش از ايشــان چقــدر از اقــوام و  ــد )و آگاهــی پيــدا نكرده ان ــا نديده ان آي
ن )اســباب و ابــزار( قــدرت  مّلتهــا را هــاک كرده ايــم؟ اقــوام و مّلتهــا�أ كــه در زمــ�ي
ــم، و  ــما نداده اي ــه ش ــه آن را ب ــیت ك ــدرت و نعم ــم، ق ــان دادي ــت بديش و نعم
بارانهــای پيــا�پ بــرای آنــان بارانديــم و رودبارهــا در زيــر )منــازل و کاخهــای( ايشــان 
ــه  ــت ب ــكر نعم ــد و ش ــا�ن كردن ــیش و نافرم ــه رسك ــی ك ــا )هنگام ــم. اّم روان كردي
جــای نياوردنــد، بــه پــاس گناهانشــان( آنــان را نابــود ســاختيم و اقــوام و مّلتهــای 
ديم.  ديگــری را پــس از ايشــان پديــدار كرديــم )و زمــام امــور را بــه دستشــان ســ�پ

يــد و از خــواب غفلــت بيــدار شــويد(. پــس از گذشــتگان پنــد گ�ي

کجاینـــــد قیصــــــر هــــــای روم و پادشـــــاهــــــــان کســـــــری ؟ کجاینــد امپراتــوری هــای بــا عظمــت فــارس و روم و ســپاهیان له کننده 
مغــول ؟  کجاســت اتحــاد جاهیــر شــوری و ارتــش رسخ شکســت ناپذیــرش ؟ کجاســت کنســتانتین بنیانگــذار امپراتــوری بیزانــس و قلــب 

اروپــا ؟ و چــه بــر رس بریتانیــای بــزرگ آمــد ... ؟

نويسنده: مهمانعاقبت طغیانگران جبار در سنت الهی
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شهر خیخون اسپانیا هرساله یاد ماجرای » مسلان خائن » را زنده نگه میدارد

در شــهر خیخــون ) Xixonaخيخونــة ( در اســتان والنســیا اســپانیا هــر ســاله در مــاه اوت جشــنواره ای از اعیــاد قدیمــی ) مســلانان و مســیحیان ( 

) Fiestas de Moros y Cristianos ( برگــزار میگــردد ایــن جشــنواره قدمتــی 200 ســاله دارد کــه بــه مکانــی بــزرگ بــرای گردهایــی جهــان گــردان 

و توریــس هــای خارجــی در اســتان والنســیا تبدیــل شــده اســت.

ایــن جشــنواره بــه مــدت ســه شــبانه روز متوالــی ادامــه پیــدا میکنــد کــه در روز ســوم آن جوانــان شــهر خیخــون بــه اجــرای منایشــنامه »مســلان 

خائــن« در وســط شــهر مــی پردازنــد، داســتانی کــه در ســال 1919 میــالدی خواکیــن کریــاس پیکــو )Joaquin Cremades Pico(  آنــرا بــه شــکل 

منایشــنامه در آورد و خــود نیــز اجــرا منــود و تــا بــه امــروز نیــز بــه قــوت خــود باقیســت.

اصــل ماجــرای » مســلان خائــن« یــا »پــرسک خائــن« بــه قــرن 13 میــالدی بــر میگــردد، زمانیکــه پرسکــی مســلان از اهالــی خیخــون کــه »بنــي بنــي 

شــميتي Beny Beny Chimeti« نــام داشــت، عاشــق دخــری زیبــاروی از مســیحیان مــی شــود، عشــقی کــه در وجــودش شــعله ور میشــود وی را تــا 

حــدی بــه پیــش مــی رانــد کــه مجبــور میشــود بــه هــم کیشــان ســابق خــود ) یعنــی مســلانان ( خیانــت کنــد و بــه دیــن مســیحیت بپیونــدد و بــرای 

بدســت آوردن دخــرک زیبــارو بــه جاسوســی مســلانان بپــردازد، مســیحیان کــه ایــن فرصــت را غنیمــت مــی شــارند وی را مجبــور بــه افشــای ارسار 

رسی همچــون تعــداد نظامیــان مســلانان، ورودی هــای مخفــی شــهر، نقــاط ضعــف قلعــه و دروازه هــای ورودی شــهر خیخــون و ســایر اطالعــات 

حســاس نظامــی کردنــد، اطالعاتــی کــه ســبب ســقوط شــهر خیخــون بــه دســت مســیحیان و تســخیر آن شــد.

امــا ایــن پــرسک عاشــق خائــن قبــل از ســقوط شــهر و شکســت از مســیحیان، توســط خــود مســلانان دســتگیر شــد، و بــه اتهــام خیانــت بزرگــی کــه 

مرتکــب شــد حکــم مــرگ بــرای وی صــادر شــد و در ارسع وقــت اعــدام شــد، هنگامــی کــه شــهر ســقوط کــرد مســیحیان وی را در تابوتــی بــزرگ و 

بــا شــکوهی گذاشــتند و مــردم شــهر ) مســیحیان و مســلانان ( در مراســمی کــه پــر بــود از خشــم و غصــب و اختــالط احساســات طرفیــن ) شــادی 

و غــم ( او را بــه خــاک ســپردند.

ایــن داســتان غــم انگیــز و تــراژدی را جوانــان شــهر خیخــون هــر ســاله بصــورت منایــش نامــه در قالــب مراســم جشــنواره برگــزار میکننــد، بــه گونــه 

ای کــه لبــاس مخصــوص مســلانان مراکشــی و مغربــی را بــا کاله هــای قرمــز رنــگ مخصــوص بــه تــن مــی کننــد و پــرسک خائــن را بعــد از بازداشــت 

و اعــدام در شــکوه و جاللــی بینظیــر بصــورت منایشــی دفــن مــی کننــد.

گردآوری: مسعود زاهدیمسلمان خائن، داستانی از اعماق سقوط اندلس
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کمــر مفتــی از مفتــی هــای اخــر زمــان اســت کــه ایــن عــامل فرزانــه ونورانــی را نشناســد عاملــی کــه نــه 

تنهــا بــر چهــار مذهــب بلکــه از متامــی مذاهــب اطــالع دارد چنــان حافظــه عالــی دارد کــه در کمــر از 

لحظــه ای هســت ونیســتش را در اختیــارت قــرار میدهــد

 کار مفتــی شــدن را چنــان آســان کــرده اســت کــه کافــی اســت ایــن شــیخ قابــل حمــل را همــراه داشــته 

باشــی دیگــر الزم نیســت مثــل مالهــای قدیــم ســاعتها وچــه بســا روزهــا در میــان ایــن کتــاب و آن کتــاب 

بگــردی تــا جوابــت را بیابــی کافــی اســت شــیخ االســالم گــوگل را خــربدار کنــی تــا در یــک چشــم بهــم زدن 

هســت ونیســت موضــوع را جلــو دســتانت قــرار دهــد کافــی اســت آنــرا کپــی پیســت منایــی ... آنوقــت 

عــامل ومفتــی اگــر باشــد تویــی تــو ....  ســائل يــا معارضــت را چنــان بــا کپــی پیســت هایــت مببــاران کــن 

کــه در مقابــل مفتــی وعــامل بودنــت تســلیم شــود و معارضــت راه فــرار را بــر قــرار ترجیــح دهــد ....

چیــزی بــه نــام »منــی دانــم« در قامــوس ایــن شــیخ االســالم مــا وجــود نــدارد اگــر هســت او مــی دانــد اگــر منــی دانــد یعنــی اصــال وجــود نــدارد وعیــب 

از شاســت نــه شــیخ االســالم مــا، پــس دوبــاره امتحــان کنیــد وســوالتان را درســت بپرســید تــا شــیخ االســالم جــواب دهنــد .. منــی دانــم ایــن را از فضایــل 

شــیخ بدانــم یــا از معایبــش امــا بهــر حــال » منــی دامنــی« وجــود نــدارد..

البتــه ناگفتــه منانــد یکــی از عیــوب اساســی ایــن شــیخ مــا بــی تقوایــش اســت اگــر بــرای مثــال از زنــا درمــوردش ســوال کنــی نــه حکــم زنــا بلکــه آمــوزش 

عملــی آنراهــم جلــو چشــمت مــی آورد ابایــی نــدارد هرآنچــه را مــی دانــد میگویــد واصــال برایــش مهــم نیســت ســائل كيســت .. كــوديك خردســال اســت 

يــا پیــر مــردی عــامل ... .شــاید بــا شــناخت شــیخ االســالم گــوگل کــه اســتاد ومربــی مفتــی هــای آخــر زمــان هســت کلیــد ایــن معــا را یافــت کــه چــرا 

مفتــی هایــان برخــالف علــای قدیــم » ال ادری » را منــی شناســند؟ 

چرا فتواهایشان مملو از قیل وقال است؟ 

چرا بجای واقع گرا بودن نص گرا وکلمه گرا محض هستند؟ 

چرا بدون در نظر گرفنت نتایج هرانچه را که می دانند میگویند؟ 

چرا بین سائلن تفاويت قائل نيستند؟ چرا آثار بی تقوایی بر عمل وگفتارشان غوغا می کند؟

چهره نورانی شیخ االسالم گوگل



ــاط، پایتخــت مغــرب اســالمی کــه در عــر باشــکوه دولــت  یکــی از بناهــای تاریخــی و ویــژه کــه  در شــهر رب

موحدیــن تاســیس شــد. 

و کار ســاخت جامــع حســان بــه دســتور ابویعقــوب منصــور  در ســال ۵۹۳ هـــ :۱۱۹۷-۱۱۹۸ م: بــه امتــام رســید.  

و ســازمان ثبــت جهانــی آثــار باســتانی یونســکو ایــن بنــای تاریخــی را در مــاه ژوئــن ســال ۱۹۹۵ بــه لیســت آثــار 

فرهنگــی خــود اضافــه منــود. 

ــن  ــی از بزرگری ــد و یک ــدی رشوع ش ــور موح ــوب منص ــلطان یعق ــتور س ــه دس ــم ب ــروژه عظی ــن پ ــاخت ای و س

ــر وفــات ســلطان در ســال ۱۱۹۹ م  ــر اث ــزرگ ب ــروژه ب ــن پ مســاجد در آن زمــان شــناخته میشــد امــا ســاخت ای

متوقــف شــد و قســمت هایــی از آن بــر اثــر زلزلــه هایــی کــه شــهر ربــاط را در ســال ۱۷۵۵ م لزرانــد، فروریخــت. 

و آثــار برجامانــده از ایــن اثــر تاریخــی گویــای ضخامــت زیربنــای آن مــی باشــد کــه طــول آن ۱۸۰ مــر و عــرض 

آن بــه ۱۴۰ مــر میرســد. 

و مســجد حســان یکــی از ســه معبــد اصلــی و همطــراز معبــد کتیبــه در مراکــش و الخیرالــدا در اشــبیلیه مــی باشــد 

کــه خــرب از بزرگــی ایــن بنــا میدهــد. 

ــه مســاحت ۲۵۵۰مــر  ــن مســجد ب ــد کــه; انتخــاب ای ــن معتقدن مورخی

در شــهر ربــاط بــه عنــوان بزرگریــن مســجد مغــرب اســالمی و همطــراز 

مســاجد بــزرگ مــرشق زمیــن، از نظــر مســاحت و فخامــت شــان، 

نشــان از اهمیــت دادن دولــت موحدیــن بــه شــهر ربــاط دارد و اینکــه 

میخواســتند ربــاط بــا شــهرهایی همچــون مراکــش و فــاس در یــک ســطح 

قــرار بگیــرد. 

علــی رغــم متــام تالشــهایی کــه ابویعقــوب منصــور در راســتای تاســیس 

ــت  ــد داشــنت اســم دول ــات جهــت جاوی ــا حداکــر امکان شــهر بزرگــی ب

موحدیــن انجــام دادنــد امــا شــهر ربــاط بــه آن شــکلی کــه ابــو یعقــوب و 

جانشــینانش آرزو داشــتند مــورد عمــران و آبادانــی قــرار نگرفــت.و ایــن 

بــه عــالوه مــرگ ابویوســف یکــی از مهمرین عللی اســت که کار ســاخت 

ــف:   ــرد. و ایشان:ابویوس ــف ک ــل آن متوق ــل از تکمی ــجد را قب ــن مس ای

جهــت ســاخت و عمــران مســجد شــهر ربــاط از بودجــه دولتــی اســتفاده 

مــی منــود.
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جم: بارباروسمعبد حسان در مغرب اسالمی م�ت
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دولت خالفت عثانی همچون دولتی فرا ملی

در ایــن تصویــر ترکیبــی از اعضــای پارملــان عثانــی در ســال 

ــات  ــه برخــالف تبلیغ ــد ک ــالدی را مشــاهده میکنی 1908 می

ســوء جوامــع بیــن امللــل حقایقــی را آشــکار میکنــد، 

نفــر اول از بــاال ســمت چــپ : »محمــد طلعــت بــك« کــه بــه 

مقــام پاشــا رســید و ســپس صدراعظم شــد 

نفر بعدی: »نسيم ماظليه« معاون از ازمیر )یهودی(

ــه  ــروت ک ــاون از بی ــتاين« مع ــليان البس ــدی: »ُس ــر بع نف

ــیحی( ــید )مس ــان رس ــت پارمل ــه ریاس ــا ب بعده

نفــر اول از پاییــن ســمت چــپ: »أســعد باشــا توبتــاين« نائب 

ــس از آلبانی ریی

از جرایــم اســتعار فرانســه در ســوریه، کشــتار ده هــا دانشــجو 

و اســتاد در دانشــگاه دمشــق بــود ) ســال 1930 ( 

ایــن جنایــت زمانــی آغــاز شــد کــه گروهــی از ارتــش فرانســوی 

هــا بــا ربــودن دو دخــر دانشــجو و انتقــال بــه محوطه دانشــگاه 

قصــد تجــاوز بــه آنهــا را کردنــد، کــه منجــر بــه قیــام دانشــجوها 

و اســتادان پزشــکی و نجــات دخــران غصــب شــده گردید. رضب 

و شــتم ایــن رسبــازان و خلــع ســالح شــدن آنهــا و کشــنت شــدن 

یکــی از آنــان ســبب خشــم ارتــش فرانســه شــد.

در پاســخ مقامــات فرانســوی متامــی دانشــجویان و اســتادن 

بخــش پزشــکی را اســیر کردنــد و متامــی آنــان را بــه رگبــار 

ــان  ــن آن ــا دف ــد و ب ــان را در صحــرا انداختن بســتند، اجســاد آن

ــودن ــت من ــز مانع نی

ــس از اســتانبول  ــب ریی ــر آخــر: »كريكــور زهــراب«  نائ ــاء یمــن / نف ــس از صنع ــب ریی ــر بعــدی: »محمــد مخــايف« نائ نف

)ارمنــی( ///  امــور سیاســی و اجتاعــی مــردم برخــالف گفتــه هــا نتنهــا بدســت تــرکان و مســلانان نبــود بلکــه ترکیبــی از 

متامــی ملیــت هــا و ادیــان بــود

تاریخ در تصویر، کوتاه از همه جا
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تاریخ در تصویر، کوتاه از همه جا

اســپانیا مجســمه ای از ابــو عبداللــه صغیــر، 

ــه  ــت ک ــاخته اس ــس را س ــاه اندل ــن پادش آخری

ــرای  ــه( را ب ــادا ) غرناط ــهر گران ــای ش ــد ه کلی

ــت  ــال در دس ــدو و ایزاب ــه فرنان ــل دادن ب تحوی

... دارد 

تــا بــا ایــن مجســمه پایــان آخریــن وجود اســالمی 

را در اندلــس بــع یــاد داشــته باشــند، ایــن تنهــا 

ماییــم کــه گذشــته را فرامــوش کــرده ایــم و آنهــا 

هرگــز فرامــوش نخواهنــد کــرد

ــا در درون  ــگ کلیس ــا زن ــوس ی ــس ناق عک

منــاره هــای مســاجد مســلانان در اندلــس 

ــه کلیســا ــا ب ــل آنه پــس از تبدی

در حالیکــه یکــی از بندهــای تســلیم گرانــادا 

ایــن بــود کــه مســیحیان حــق ورود بــه 

ــند ــته باش ــاجد را نداش مس


