
  عدل علوی و عشق مولوی
 بخش سوم 

  

  
  حجت االسالم محسن کديور چه می گويد

  
  بهين   شکل  و  کار  شود  دگرگون           زمين    ايران  به   سر آيد    هزاره               
  زمين    بر    زند  را  بهی  دين  که           کين  ديو  يک  هب  پادشاهی   رسد               
  تنگ چشم   بی رحمت  ديو  آن   از            و خشم  جور  کامه ی   همه  برآيد               
  گوهران     بد    به   پادشاهی    فتد            آوران    نام   و ز   زمين   ز ايران               

  و ماتم شود    رنج   طرب    بجای            شود  پر غم  پارس  خطه ی  همه                 
  گداز    و  و درد  رنج   کند   فزونی             نياز  و   خلق آز   بر  چيره    شود               
  مرز  شهر و  که ويرانی آرد به هر            بوم و برز  زمين  در  اوفتد    بسی               
  ( اسب )  بارگی     جفا    بر   جز    نرانند             بارگی    يک    کوشند    بيداد    به               
  راه   کژی نباشدش  سوی  جز   که            جاه  قدر و  بود نزدشان  را   کسی               
  خوبتر   او    کار    زمان  هر   بود             بدتر     بود    آنکس  هر   ز مردم               
  و شر    شور   و   و فتنه  مگر کينه             هنر  يک  بد کسان   در آن   نيابی               
  اعتماد   گفتارشان    به       نباشد             مراد   و  رای  قوم  آن  در  نبينی               
  حشمتی    بود   را   پيرانشان   نه              حرمتی   بود  را    و نمک  نان  نه               
  روی زمين   خلق   با   تو   نبينی             جز آز و نياز و و بد و خشم و کين               
  دين   ناپاک    قوم     آن  آرند   بر             زمين  ز زير   گنج و نعمت   بسی               

  ندارند عار      شکستن   پيمان  ز             زينهار  دين و بی   بی  باشند  چو               
  نه جشن و نه رامش نه فروردگان              نه مهرگان  و   دانند   نوروز   نه               
  گسترند   مينز  زير   را به  مر آن              آورند   گرد   مال   و  نعمت  بسی               
  خويش   کردار   از شرم    نرنجند               خويش   کار  از   باشند  کار  گنه               
  که دارد خرد !!   يک نبينی   سد    ز               بد    روزگاران    آن  در   ز مردم               
  خان و مان   گردند از   آواره   که               آزادگان       و    نامداران     بسی               
  گروگان بوند    ايشان   فرمان    به                بوند   ايران  بوم  در  که   ردانی               
  تن      پاک  دخت آزاده ی    بسی               بن  شود جفت آن قوم بی اصل و               
  افراسياب!!    و  ضحاک  هنگام   به               تاب  و  چنان رنج اکسی ر  نيامد               
 از آن رنج و سختی که آيد به پيش                خويش    فرزند   ياد  پدر   نيارد               

  
 و است. پژدبهرام   برجسته ی سده ی هفتم کوچی بنام  دوستان گرامی درود بر شما، اين پيشگويی شگفت انگيز ازسخنسرای

  
نام روستايی در پيرامون اسپهان و زادگاه   (پژدو) يا (پژوه)  بهرام پژدو از ايرانيان پاک سرشت و پيرو آيين زرتشت بود.

که ما امروز فرا دست    نامدارترين سروده ی بجامانده از اين سخنسرای توانا « زراتشت نامه» است    بهرام بوده است.
  خود داريم. 

  
بدستياری «فردريک روزنبرگ» استاد ايرانشناس برجسته ی  ١٩٠۴زراتشت نامه نخستين بار در سال رسی زمينه ی پا

در سن    به همراه برگردان فرانسوی آن، وهمچنين زندگی نامه ی بهرام پژدو و گزارشی از بهمن يشت اوستا،  روس
کتر دبير سياقی و دکتر عفيفی در تهران و د  یپترزبورگ به چاپ رسيد ، پس از چندی دو تن از فرزانگان ايرانی بنامها

بسياری از پژوهشگران نامدار   مشهد دست بکار چاپ دوباره ی آن زدند . پخش گسترده ی« زراتشت نامه » در ايران، 
دکتر محمد   -صادق هدايت    -گوناگون آن برانگيخت وکسانی مانند : رشيد ياسمی   ايرانی را به کند و کاو در زمينه های

در اين زمينه برای   و ابراهيم پور داود هر يک به نوبه ی خود دستاوردهای بسيارارزشمندی از پژوهشهای خود را  - معين
 ما بيادگار گذاشتند.

  
پيشگويی هايی که بهرام پژدو در اين چکامه آورده است همه برگرفته از « بهمن يشت » است که در آن آمده است : « ... و 

د، سد گونه ، هزار گونه ، ده هزار گونه ديوان ، از تخمه ی خشم و کين بر ايرانشهر فرمان برانند ، گرد چون اهريمن چيره
همه چيز را بسوزانند و نابود کنند ، آزادگی، و مردانگی ، و بزرگ منشی، و به کيشی، و خوشی ، و آسايش ، و شادمانی ، 

 اه با درندگی و ستمگری فرمانروايی کنند.».آنگ و  و همه ی کارهای نيک اهورايی را به تباهی کشانند،
  

  درود و آفرين می فرستم به روان و فروهر زرتشت پاک بنيانگذار فرهنگ و آرمانشهر ايرانی .
درود می فرستم به روان و فروهر بهرام پژدو سخنسرا ی توانايی که بخشی از « بهمن يشت » را به چامه کشيد و به دفتر 

 د می فرستم به شما شنوندگان و خوانندگان اين گفتار.درو و  ادب ايران سپرد.



  
اسالم» را که عبدالکريم    هفته ی گذشته در ادامه ی جستار« عدل علوی و عشق مولوی » نمونه هايی از « معنويت

  سروش می خواهد آن را « از قفس آزاد کند!! » پيش روی شما ياران خوب ايران گذاشتم ، امروز می خواهم سخن را
وشيرين عبادی، و محمد   بر دل عبدالکريم سروش، و اکبر گنجی،  ولی برای اينکه سخن من   مان راستا ادامه دهم ،دره

، دست ياری   خاتمی، و دکتر حسين نصر، و دکتر حسين الهی قمشه ای و ديگر ايران ستيزان بزرگ همانند آنها نيز بنشيند
که از هم انديشان و ياران نزديک عبدالکريم سروش، و از دستينه    کنم ز میدرا  بسوی « حجت االسالم دکتر محسن کديور»

 که در سر آغاز اين گفتار به آن اشاره کردم .  گذاران آن نامه ی سرگشاده به اکبر گنجی است،
  

و به    هموختدکتر محسن کديور از مجتهدينی است که علوم اسالمی را در حوزه های دينی فراگرفته و فلسفه را در دانشگاه آ
 شناخت فراخدامنی از اسالم دست يافته است. 

  
به يک  ١٣٨٢تير ماه سال  ٢٧در شماره ی   پيش از آغاز سخن شايسته ی ياد آوری می دانم که « ماهنامه ی آفتاب»

  . با اين فيلسوف نامدار مسلمان به پرسش و پاسخ نشست  گفتگوی چند ساعته پيرامون « حقوق بشر و روشنفکری دينی»
بر اين باور است که : « ارتباط ميان حقوق بشر و احکام دين اسالم يکی از مهمترين مصاديق چالش ميان   آفتاب »« 

 نوگرايی و سنت است. » 
  

برای دريافت پاسخی درست در اين زمينه ازحجت االسالم دکتر محسن کديور می پرسد : شما در دو مقاله ی « ارتداد و برده 
  ايد :قرائت سنتی از اسالم يا اسالم تاريخی در اين دو مورد با حقوق بشر نا سازگار است ... فته به صراحت گ  داری»

آيا موارد تعارض اسالم سنتی با انديشه ی حقوق بشر به همين دو مورد منحصر می شود ؟؟. اصوال آيا اسالم تاريخی با  
 حقوق بشر سازگار است ؟؟.  

  
مستقل از دين و فرهنگ ...    ی قائل بود که به انسان « از آن حيث که انسان است» حقوق آيا در اين چهار چوب می توان به 

 و تعلق بگيرد ؟؟ . 
  
  حجت االسالم دکتر محسن کديور در پاسخ اين پرسش می گويد:  

نمی  حصر مرتد من  تعارض اسالم تاريخی با قرائت سنتی از اسالم با انديشه ی حقوق بشر به برده داری ، يا مجازات اعدام
مرادم از انديشه ی حقوق   شود، موارد تعارض خيلی بيش از اينها است !! برای عينی تر شدن بحث و پرهيز ازکلی گويی

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و   )١٩۴٨بشر نظام حقوقی است که در اعالميه ی جهانی حقوق بشر (
مرادم از اسالم تاريخی و يا قرائت سنتی از    ) است.١٩۶۶سی (و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سيا  فرهنگی،

اسالمی است که در جامع االزهر در نزد اهل سنت يا حوزه های علميه ی نجف و قم در شيعه کانون های اصلی   اسالم،
  آموزش آن هستند .. 

  
ارت ديگر در مقايسه ی اسالم . بعباحکام شرعی از ديدگاه اسالم سنتی در چند محور با اسناد حقوق بشر نا سازگار است 

تاريخی با ضوابط حقوق بشر به چندين محور تعارض می رسيم . بر هر يک از اين محور ها فروع و مسائل متعددی مبتنی 
 است ، به نحوی که تنها فهرست اين مسائل خود متن يک کتاب را تشکيل می دهد... 

  
  محور اول :

  نلماناعدم تساوی حقوقی غير مسلمانان با مس
در احکام اسالم سنتی تبعيض غير قابل انکاری بين معتقدان اديان مختلف می يابيم . از اين ديدگاه انسان ها به سه ، بلکه به  

چهار درجه تقسيم می شوند . انسان ها ی درجه يک مسلمانان فرقه ی ناجيه هستند . انسانهای درجه دو مسلمانان ديگر 
نی مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان به شرطی که شرايط ذمه را بپذيرند و همچنين غير اب يعمذاهب اسالمی هستند . اهل کت

مسلمانانی که با دولت های اسالمی معاهده امضا کرده باشند ، انسانهای درجه سوم محسوب می شوند ، ديگر انسانها يعنی 
  انسان های درجه چهار خواهند بود . گيرندکافران حربی که کليه غير مسلمانان غير ذمی و غير معاهد را در بر می 

انسانهای در جه يک يعنی مسلمانان فرقه ناجيه از تمامی حقوق و امتيازهای دينی برخوردارند . انسانهای درجه دو يعنی 
مسلمانان ديگر مذاهب اسالمی از اکثر حقوق شرعی برخورداند، اما از برخی حقوق شرعی و بسياری امتيازات دينی 

و انسانهای درجه   و کفار و معاهد، از اکثر حقوق شرعی بی بهره اند،  سانهای درجه سه يعنی اهل کتاب ذمی،. ان محرومند
اين تفاوت های شرعی از بديهيات   ی چهار يعنی کفار غير ذمی و غير معاهد تقريبا فاقد هرگونه حق اند و حرمتی ندارند.

  فقهی است ...
  

يعنی مسلمانی که متدين    تفاوت دارد. « مومن»  « مسلم »  « مومن » با عنوان عنوان در مباحث شرعی و احکام فقهی ،
به مذهب حق است ، به مسلمان متدين به ديگر مذاهب اسالمی عنوان « مخالف» اطالق می شود . مثال از ديدگاه عالمان 

قضاوت  –مرجعيت  –د واليت امر  ی مانندر مناصب دين  شيعه مومن يعنی مسلمان شيعه و مخالف يعنی مسلمان اهل سنت !!
امامت جمعه و جماعت عالوه بر اسالم ايمان نيز شرط است . يعنی مسلمانان ديگر مذاهب اسالمی در شش  –شهادت  –

منصب ياد شده فاقد شرط الزم هستند ، شهادتشان مسموع نيست قضاوتشان معتبر نيست ، نمی توانند والی، امام جمعه يا  



  ..اشند .امام جماعت ب
در مستحقان خمس و ذکات ايمان شرط شده است بنا براين به فقير و مسکين و يتيم مخالف نمی توان شرعا از وجوه شرعی 

  پرداخت کرد . خمس و زکات مختص مسلمانان مومن است. 
  

  نسبت بهدر اسالم سنتی حرمت برخی از گناهان مطلق نيست بلکه نسبی است!! يعنی اينگونه نيست که يک عمل خاص 
بلکه تنها ارتکاب آنها نسبت به مومنان معصيت است ، در حالی که انجام همان کار   همگان گناه و معصيت شمرده شود!!

نسبت به ديگران مجاز و مباح شمرده می شود . برای نمونه غيبت مومن حرام است اما غيبت مسلمان مخالف حرام نيست 
مخالف حرف زد . بهتان به مومن حرام است اما تهمت و افترا به  مسلمان  يعنی بدون ترس از آخرت می توان پشت سر 

  و مباح و مجاز است !!  ديگران معصيت و گناه محسوب نمی شود
  

نمامی کردن و دو بهم زنی بين مومنين حرام است اما بين ديگر مسلمانان را بهم زدن « يعنی کاری که جمهوری اسالمی می 
نيست!! هجو کردن مومن حرام است اما هجو و ريشخند کردن ديگر مسلمانان  دس اسالمحرام و مخالف شرع مق  کند»

معصيت محسوب نمی شود !! ( احمدی نژاد نمی تواند رفسنجانی را هجو و ريشخند کند، ولی بوش و ژاک شيراک و ديگر 
به سخن ديگر غير   )...ته است!!رهبران کشورهای نامسلمان را تا دلش بخواهد می تواند به ريشحند بگيرد همچنانکه گرف 

مومنان فاقد احترام اند آبرويشان هدر است مهدوراالحترام اند!! به زبان شرعی « عرض محترمه » ندارند ، عرض يعنی 
  آبرو، اشخاص مهدور الحترام فاقد امنيت فرهنگی هستند...

  
را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدا بدترين آيا شما  و ای پيغمبراز سوره ی مائده می گويد: « بگ ۶٠آيه ی   ( بياد داريم که

و امت عيسی که پس از    پاداش است ، کسانی را که خدا بر آنها لعن و غضب کرده و آنان را بوزينه و خوک مسخ نموده...
  نزول مائده ی آسمانی و مشاهده اعجاز مسيح باز کافر شدند و مسخ به خوک گرديدند!! ؟؟» ... 

  
ناميده شده اند!! در سراسر قران اگر تنها يک سخن درست و   مسيحيان و بويژه رهبرانشان « خوک »مبارکه!!  در اين آيه

به خوکدانی بزرگ خود فرا خواندند،تا بيايد   بنا بر اين آن خوکهای پليدی که خاتمی را   سنجيده يافت بشود همين آيه است،
د خوب است بدانند که از ديد خاتمی آنان فاقد احترام اند، عرض سخنرانی کنبرايشان   و در باره« تمدنها و جامعه ی مدنی»

ريشخند شان می   ودارد  اين بوزينه ی خندان آن خوکها را دست انداخته  محترمه ندارند و فاقد امنيت فرهنگی هستند!!
  پايان   کند!!.»

   
  ادامه ی سخنان کديور:

ت بدن مسلمان طاهر محسوب می شود اما يکی از اعيان  يات شرعی استفاوت حقوق مسلمان و غير مسلمان از ضرور  
نجسه کافر است به جميع اقسامش از مشرک و مرتد و کافر اصلی و کافر ذمی و اهل کتاب ، يعنی مطلق غير مسلمانان نجس 

    شمرده می شوند!! و از نجاست شرعا بايد اجتناب کرد...
   

کشيشان کليسای واشنگتن ازهر   مرده شده است ، از اين ديدگاهترين جانورش« می دانيم که در اسالم ( خوک ) نجس 
بنا براين از   نجس تر بشمار می روند ، چرا که هم خوک اند و هم مشرک، و هم عرض محترمه ندارند!!  (خوکی ) پليدتر و

از نجاست کدانی چيزی شرعی را بر دوش خود می کشند. بودن يک بوزينه ی خندان در آن خو  هر دو سو بار نجاست
همچنان خوک بجا خواهند ماند و کليسا شان   خودشان و خوکدانی پر لجن شان نخواهد کاست ، آنان در پيشگاه ملت ايران

 پايان  همچنان خوکدانی!!
  

  ادامه ی سخنان دکتر کديور:
  مسلمان حق ندارد با غير مسلمان ازدواج کند چنين ازدواجی شرعا باطل است . 
  فر است کافر از مسلمان ارث نمی برد هر چند مسلمان از کافر ارث می برد !! موانع ارث ک يکی از 

  
به لحاظ مالی ارزش مسلمان با ارزش غير مسلمان کامال متفاوت است. ديه ی يک مرد مسلمان ده هزار درهم است ديه يک 

د درهم است ، اهل کتاب غير  باشند ) هشتص مرد ذمی ( مسيحی يا يهودی يا زرتشتی به شرطی که شرايط ذمه را پذيرفته
و کفار و   ذمی ( يعنی زرتشتيان و مسيحيان و يهوديان که شرايط ذمه را نپذيرفته باشند ) و پيروان ديگر اديان و مذاهب،

لحاظ مشرکين اصوال ديه ندارند يعنی اگر کسی آنها را بکشد ، قاتل نه قصاص می شود و نه از قاتل ديه گرفته می شود به 
« نفس محترمه » نيستند!! خونشان احترام ندارد ، ارزش ندارد، اين دين حق است که باعث احترام    ن کسانیشرعی چني

جان انسان را بی ارزش می کند کافر در حکم مرده است ،   جان می شود ، پايبندی به دين و عقيده ی باطل « غير اسالم»
ن رو نه حق ديه به آنها تعلق می گيرد نه حق قصاص ، اگر کسی ت هستند از ايچنين افرادی در حکم اموا  به لحاظ حقوقی

 می خواهد جان و مال و ناموس و آبرويش تضمين بشود می بايد به شرف اسالم مشرف و مسلمان شود .
  

دانی بزرگ حجت االسالم سيد محمد خاتمی هنگامی که برای ايراد سخنرانی پيرامون گفتگوی تمدنها به خوک  « بنا براين
نگتن می رود اگر يک بمب کوچک اتمی در زير عبای خود پنهان کند و برابر آيه ی شريفه ی قاتلوهم فی سبيل هللا، آن واش

همه ی آن خوکهای نجاست خوار هدر است و ديه    خوکدانی و خوکهای پليد درونش را يکسره روانه ی دوزخ بگرداند، خون



ا که آن خوکهای آمريکای شرايط ذمه را نپذيرفته اند، اگر چه پساب و اهد گرفت ، چرای به آن جانوران بوگندو تعلق نخو
پيشاب بوزينه ی خندان را می نوشند و برای بوسيدن دست و پايش از سرو کول هم باال می پر ند ولی هنوز « تحت الذمه 

رده اش نجس است و  ک هم زنده و مخو   مسلمين » نيستند و از ديدگاه خاتمی در حکم خوکهای مرده بشمار می روند.
اين آن معنويتی   خونبهايی ندارد پس هر چه کشته تر بهتر!! می خواهد با بمب اتمی باشد و يا با هر مرگ ابزار ديگری.

است که عبدلکريم سروش با همازوری کشيشان آمريکايی و اروپايی می خواهند از قفس آزاد کنند تا نغمه ی شادمانی را از 
هللا !! » دوستان گرامی و ايرانياران پاک سرشت بياد داشته باشند که اين فرنام پر افتخار خوک!! از بردارند انشا روی زمين

سوی قران و از سوی خود هللا به کشيشان و رهبران کشورهای مسيحی و اتحاديه اروپا داده شده است نه از سوی من ،  
ز ديد من خوک به اينهمه زشتی و پليدی نيست ، دريغ ازنام ا می دادم ، اچون اگر از سوی من بود بدتر از اينها را به آنه

 پايان   داده شود!!  خوک که به آن پست تر از خوکان
  

  ادامه ی سخنان دکتر کديور:
البته اهل کتاب يعنی مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان با پذيرش عقد ذمه با شرايطی می توانند در جامعه اسالمی از امنيت  

جزيه نوعی ماليات است که ساليانه   اموسی بهره مند شوند و مهمترين شرط ذمه پرداخت « جزيه » است نی ، مالی و نجا
از سوی مردان اين سه مذهب به دولت اسالمی پرداخت می شود. البته ولی امر حق دارد در صورت صالحديد مازاد بر جزيه 

  نيز از اهل ذمه اخذ کند . 
  خواری و فرودستی کنند .  نه باشد بگونه ای که اهل ذمه همواره احساسمی بايد ذليالنحوه ی پرداخت جزيه 

دچار دل آشوبه می شود ومی خواهد زردابش را باال    در اينجا معنويت اسالم به اوج می رسد و آدمی از اينهمه « معنويت »
 بياورد!!

  
ند . اگر حکومت اسالمی نسبت به معابد سالم احداث کناهل ذمه حق ندارند کليسا و کنيسه و آتشکده ی جديد در داراال

ی اهل ذمه احساس خطر کند حق دارد آنها را خراب کند . اهل ذمه حق ندارند ساختمانهای خود را مرتفع تر از   گذشته
ندارند ساختمان مسلمانان بنا کنند ، آنها حق ندارند در مجامع عمومی به امور خالف شريعت تظاهر کنند و اهل ذمه حق 

ه شرکت فرزندانشان در جلسات اسالمی ممانعت بعمل آورند اهل ذمه به محض تخلف در انجام شرايط ذمه از نسبت ب
 داراالسالم اخراج می شوند . عقد ذمه نسبت به آبروی آنها تضمينی ندارد . 

  
عی است. غير اقد اعتبار شرشهادت غير مسلمان عليه مسلمان مسموع نيست ، همچنان که قضاوت آنها برای مسلمانان ف

مسلمانان نه تنها در طول حياط بلکه در مرگ نيز با مسلمانان نا برابرند آنان را نمی توان در گورستان مسلمانان بخاک 
 سپرد. 

  
کافرحربی » محسوب شده از هيچ حقوقی «   غير مسلمانانی که اهل ذمه نباشند ( يعنی همه ی مردم غير مسلمان جهان )

د احترام و بزبان شرعی « هدر » است مهدورالدم ( کسی که برخوردار نمی شوند ، جان و مال و ناموس و مالشان فاق 
( کسی که ريختن آبرويش حالل   مهدور العرض   –مهدورالمال ( کسی که دزديدن مالش حالل است )   –خونش حالل است ) 

!! اگر کسی متعرض آنها بشود مالشان را ببرد آبرويشان را بريزد ، جانشان را بگيرد قابل تعقيب نيست حق می شود   است )
اينها خساراتی است که او با عدم پذيرش اسالم يا عدم قبول عهد و ذمه و امان به    قصاص ندارد ديه بر او تعلق نمی گيرد.

دار شود می بايست شرايط ذمه و عهد آنان را داشته باشد و اگر می  خود خريده است اگر می خواهد از حد اقل حقوق برخور
 خواهد از حد اکثر حقوق برخوردار شود می بايد به اسالم مشرف شود !! .

  
« به راستی ننگ جاودانه برخوکهای آمريکايی و اروپايی باد که اينها را بهتر از من و شما و کديور و گنجی و شيرين 

ينهمه با بيشرمانه ترين چهره، عمامه داران خونريز جمهوری اسالمی را به خوکدانيهای پليد خود فرا عبادی می دانند ، با ا
ايران، و رنگ آميزی شده با خون    می خوانند و بدستبوسشان می شتابند، و فرشی از گوشت و پوست و استخوان ملت

بادکنک بيشتر به ملت بيچاره ی ايران بفروشند و چند تا بتوانند چند تا آدمس و   جوانان ايرانی زير پايشان می گسترانند
بشکه نفت بيشتر در کام سيری ناپذيرخود فروبريزند. اينها همان خوکهای نجاست خوار بوگندويی هستند که در روزهای 

نگشان باد و ن  برای خود خريدند.  ناميدند و ننگ جاودانه را در تاريخ ايران  خمينی را « مرد مقدس!!»  شوم انقالب سياه،
  پايان  هزار بار بد تراز ننگشان باد!!.

   
  ادامه ی سخنان دکتر کديور: 

واضح است که در اسالم « انسان از آن حيث که انسان است » يعنی فارغ از دين و مذهب از حقوق بر خوردار نيست، از 
و عقيده مقدم بر انسانيت اسالم است ،   باين ديدگاه چيزی بنام « حقوق ذاتی انسان » وجود ندارد . در اسالم دين و مذه

بگو چه دين و مذهبی داری تا بگويم از چه حقوقی بر خورداری!! . اين ايمان و اسالم است که منشا حقوق است نه انسانيت 
لذا انسان مشرک ( مسيحيان و يهوديان و   انسان . انسان از آن حيث که مسلمان است دارای حقوق است نه مطلق انسان،

شتيان ) يا انسان کافر و ملحد فاقد حقوق است و چيزی بنام حقوق انسان يا « حقوق بشر » در اسالم بی معنا است ، ما  تزر
در اسالم حقوق مسلمان داريم ولی حقوق بشر نداريم !! حقوق مسلم در شريعت اسالم چيزی معادل حقوق بشر در انديشه ی 

از برخی از احکام اخالقی و استحبابی حتی همين حقوق مومن مسلمان نيز  معاصر است هر چند بنظر می رسد با چشم پوشی
کمتر از حقوق بشر است . بنا براين ماده ی اول اعالميه جهانی حقوق بشر مبنی بر اينکه « تمام افراد بشر با شان و حقوق 



به ويژه از حيث دين از تمام حقوق و  برابر به دنيا می آيد » يا ماده ی دوم مبنی بر اينکه « هر کس بدون هيچ گونه تبعيض
آزاديهای مذکور در اعالميه بر خوردار است » يا ماده ی سوم مبنی بر اينکه « هر کس حق حيات ، آزادی و امنيت شخصی 

دارد » يا ماده ی هفتم مبنی بر اينکه « همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هيچ تبعيضی که ناقض اعالميه  
ر باشد و در مقابل هر تحريکی که به منظور چنين تبعيضی صورت گيرد از حکميت يکسان قانون بر خوردار شوند » ظحا

 همگی در تعارض صريح و آشکار با احکام شرعی در اسالم است.
   

ز حيث اينکه چه دينی ادر اسالم تمامی افراد بشر بالقوه شان برابر دارند ولی لزوما با حقوق برابر بدينا نمی آيند ، آحاد بشر 
 دارند از حقوق متفاوت برخوردار می شوند ... 

  
« اگر عبدالکريم سروش و حسين صدر و اکبر گنجی و شيرين عبادی و حسين الهی قمشه ای اينها را نخوانده اند و نمی 

ود پرورانيده اند ، و اگر اينها خدانند ، آنگاه بايد به روزگار ملت ايران خنديد که چنين دانشمندان و روشنفکرانی را در دامن 
را می دانند و هنوز می کوشند که بدستاويز « معنويت » ، از فروپاشی دين بيابانگردان تازی در ايران اهورايی جلوگيری 

 پايانبايد به روزگار ملت ايران گريست که چنين پتيارگانی را در شکم خود پرورش داده اند»   کنند، آنگاه
  

السالم دکتر محسن کديور دراين گفتگو چندين بار فرنام ( اسالم تاريخی ) و يا ( اسالم سنتی) را بکار ااز آنجا که حجت 
گونه ای آشفتگی در برداشت خوانندگان پديد آيد و برخی گمان برند که اين سخنان در پيوند با همان «   بردند، دور نيست که

اسالم ناب محمدی!! برای نشان دادن نا درستی اين پندار، به همين  نه در پيوند با  فقه فرسوده ی صفوی» گفته شده است
بخش از سخنان کديور در گفتار امروز بسنده می کنم تا بتوانم بنمايه های سخنان ايشان را نيز فرا روی شما ياران خوب 

را بگردن می گيرم ومی کوشم  ، البته دانسته نيست که چرا خودشان اين کار را نکردند. بهر روی من اين کار  ايران بگذارم
 تا آنجا که در پياله ی اين گفتار می گنجد بنمايه ی سخنان کديور را نشان دهم .

  
  بخش يکم : نا برابری انسانها در پيشگاه هللا:

سوره ی انعام : وهللا است که شما را جانشين گذشتگان اهل زمين مقرر داشت و رتبه ی بعضی را از بعضی باالتر  ١۶۵آيه 
 رار داد تا شما را در اين نا برابريها بيازمايد...ق 
  

 سوره ی اسرا : ای رسول ما بنگر که ما چگونه بعضی مردم را بر بعضی فضيلت و برتری بخشيديم ... ٢١آيه 
  

 اسوره ی نسا ء : هرگز مومنانی که بی هيچ عذری مانند نا بينايی، مرض، فقر و غيره از کار جهاد باز نشستند ب  ٩۵آيه 
به مال و جان را بر بازنشستگان برتری   آنان که به مال و جان کوشش کنند يکسان نخواهند بود ، خدا مجاهدان فداکار

 بخشيده ...
  

سوره ی نحل : خدا مثلی زده ( بشنويد) ، آيا بنده ی مملوکی ( برده ای ) که قادر برهيچ نيست با مردی آزاد که ما   ٧۵آيه 
  م که پنهان و آشکار هر چه خواهد انفاق کند ، اين دو يکسانند ؟ هرگز يکسان نيستند...يبه او رزق نيکو عطا کرد

 پايانآيين برده داری کرانه ی ديگری از « معنويت » اسالم را برخ می کشد!!. 
  

ز هيچ اسوره ی نحل : و باز خدا مثلی زده ( بشنويد ) دو نفر مرد يکی برده ای باشد گنگ و از هر جهت عاجز و  ٧۶آيه 
راه خيری بمالک خويش نرساند و ديگری مردی آزاد و مقتدر که برخلق بعدالت فرمان دهد و خود هم براه مستقيم باشد آيا 

 نيستند!!  آن دو نفر يکسان هستند ؟
 
  

  دريافت جزيه از نا مسلمانان و خوار کردن اهل کتاب :  بخش دوم :
ايمان آورده ايد محققا بدانيد که مشرکان نجس و پليدند ... مانند آن  سوره ی توبه : ای کسانيکه ٢٩و   ٢٨آيه ی های 

  خوکهای آمريکايی و همپالگيهای اروپاييشان!!. 
با هر که از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نياورده و آنچه را که هللا و رسولش حرام کرده حرام نمی   ای اهل ايمان

 کارزار کنيد تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسالم جزيه دهند ... دانند و به دين اسالم نمی گروند
  

مال محمد باقر مجلسی در باره اين آيه و ديگر احکام اهل ذمه ديدگاه ويژه ای دارد که بد نيست که در اينجا به آنهم اشاره ای 
مانان سخن نگويند!! و مانند ايشان بر لو زرتشتيان ) مانند مس –يهوديان  –داشته باشيم ، می گويد : اهل ذمه ( مسيحيان 

و احوط آن است که بر يابو نيز سوار نشوند و اگر سوار شدند بر زين سوار نشوند بلکه بر استر   اسب عربی سوار نشوند!!
  و االغ سوار شوند، و بر يک طرف سوار شوند و پاها را نيز از يک طرف بياويزند ..... 

احوط آن است که بر پشت يکدگر سوار    زينه ی خندان سوار لموزين ضد گلوله بشوند !!وکشيشان آمريکايی نبايد مانند ب 
 بشوند !! از گفتگوی تمدنها سخن نگويند!!

  
  روز بارانی از خانه هاشان بيرون نيايند که در بازار راه بروند و مسلمانان را نجس نکنند.» 



ذمی دست خود را از گريبان پيراهن   باشد و ذمی ايستاده ، هکه می بايد جزيه را بگيرد نشست  « مستوفی ( حسابدار )
اخذ می کند ريش ذمی را بگيرد، بعد از آن   و مستوفی که جزيه را  درآورد و زر را نزد مستوفی بريزد تا امام گويد که بس ،

م الهی بر اين نحو السيلی محکمی بر بناگوش او بزند، و قولی هست که از پشت سر نيز شخصی پس گردنی بزند و تفسير ک
  کرده اند که در وقت دادن جزيه ذليل باشد... زنان اهل ذمه به منزله کنيزانند... روی ايشان می توان ديدن از روی لذت ...

که در   می رويم تا اين نمايش را از نزديک تماشا کنيم: حضرت امام،  اينک به آن خوکدانی بزرگ « کليسای واشنگتن»
اندکی پايين تر از   بر کرسی بلندی جلوس فرموده است...  محمد خاتمی نقش او را بعهده دارد، ماينجا حجت االسال

اومستوفی « که عبداکريم سروش نقش او را بازی می کند » بر کرسی ديگری نشسته و آماده ی گرفتن جزيه ی ذليالنه از 
پای مستوفی ايستاده و دست خود را از گريبان  خوک بزرگ يا شبان اعظم کليسای واشنگتن پيش    خوکهای پليد است...

به همراه چند تا قرار داد سود آور،   آلوده به نجاستش بيرون می آورد و چند تا فرمول بمب اتمی و چند تا بسته ی پيشنهادی
پرت ها  والبته اندکی پول خرد از گريبان بيرون می کشد و پيش پای عبدالکريم سروش می گذارد ، امام به اين « خرت و

که شکمی بزرگتر از خودش دارد می خواهد که چند تا از زنان و دختران آن   خرسندی نشان نمی دهد و ازخوک بزرگ  !!»
ريش   خوکدانی را هم برای سرگرمی پاسداران بياورند، تا خودش صيغه يک شبه را برايشان بخواند، در اين هنگام مستوفی

ا سيلی آبدار بگوشش می زند و به اکبر گنجی که پشت سر خوک بزرگ ايستاده تچرکين رئيس خوکها را می گيرد و چند 
به اين بد بوی پليد بنوازد وپرچمش را به آتش بکشد و تا می تواند خوار   اشاره می کند که او هم چند تا پس گردنی اسالمی

با شادی خوکانه از سر و کول هم  ،خوکهای ديگر که از پيروزی شادی بخش خوک بزرگ به وجد آمده اند  و ذليلش کند...
باال می پرند تا هر چه زودتر نوبتشان فرا رسد وهر يک به نوبه ی خود از اين ذاللت سود آور بهره مند گردند و سپس 

 پايانو طرحی نو بريزند برای جامعه ی مدنی!!»   بپردازند به گفتگوی تمدنها
  

  بخش سوم : 
  نابرابری مسلمانان با نامسلمانان :

 زشت و ناپسند اند !!)  سوره ی آل عمران : همانا دين پسنديده نزد هللا آيين اسالم است ... (دينهای ديگر نزد هللا ١٩ه آي
  

سوره ی آل عمران : هرکس غير از اسالم دينی اختبار کند هرگز از وی پذيرفته نيست او در آخرت از زيانکاران  ٨۵آيه ی 
 دان اين آيه را در آن خوکدانی چگونه گزارش خواهند کردخنبوزينه ی   است .... من نمی دانم

  
سوره ی سجده : آيا آنکس که به هللا ايمان آورده مانند کسی است که کافر بوده ؟ هرگز مومن و کافر برابر  ١٨آيه ی 

 پايانهمانگونه که خوک و بوزينه برابر نخواهند بود!!.     نخواهند بود....
  

  سلمانان با نا مسلمانانم بخش چهارم: دوستی نکردن
سوره ی آل عمران: ای اهل ايمان از غير همدينان خود دوست همراز نگيريد چه آنکه آنها که بغير دين اسالم اند   ١١٨آيه 

 از خلل و فساد در کار شما ذره ای کوتاهی نکنند .
  

هللا   ، هر که چنين کند رابطه ی او با ندآل عمران : نبايد اهل ايمان مومنان را واگذاشته و از کافران دوست گير ٢٨آيه 
 مقطوع است

  
سوره ی نسا ء : ای اهل ايمان مبادا کافرا را بدوستی گرفته و مومنان را رها کنيد ، آيا می خواهيد هللا را بر  ١۴۴آيه ی 

 خود حجتی آشکار گردانيد ؟؟ . 
  

ريد آنان بعضی دوستدار ديگرند و هر که از شما گيای اهل ايمان يهود و نصاری را بدوستی م  سوره ی مائده : ۵١آيه ی 
 مومنان با مسيحيان و يهوديان دوستی کند بحقيقت از آنها خواهد بود و همانا هللا ستمکارانرا هدايت نخواهد نمود .

  
  سوره ی ممتحنه : ای کسانيکه به هللا ايمان آورده ايد هرگز نبايد با کافران طرح دوستی بيفکنيد... ١آيه 

استی من نميدانم با اينهمه آيات روش که در قران آمده و مسلمانان و مومنين را از نزديک شدن به نا مسلمانان زنهار بر(  
می دهد، چرا اين مسلمانان بويژه مومنانی مانند دکتر حسين نصر و هزاران تن ديگر همانند او بالد اسالمی را رها می کنند  

در جوار   يست که بالد کفر را به کافران بسپارند و خود بجای پرسه زدن ميان خوکان،ن و به بالد کفر می شتابند، آيا بهتر
 امام رضا و حضرت معصومه و چاه جمکران و حوزه های قم و نجف و کربال بسر برند؟؟)

  
  بخش پنجم :جايگاه نا مسلمانان در اسالم :

 افر شدند و ايمان نمی آورند...ک سوره ی انفال : بدترين حيوانات نزد هللا آنها هستند که ۵۵آيه 
  

و اوهام دنيوی   سوره ی حجر : ای رسول ما کافران را به خور و خواب طبيعی و لذات حيوانی واگذار تا آمال و ٣آيه ی 
  آنان را غافل گردناند ...

   
  سوره ی انفال : ای مومنان با کافران جهاد کنيد که در زمين فتنه و فسادی ديگر نماند. ٣٩آيه 



پايه چنين آياتی از قران بود که آيت هللا جنتی دبير شورای نگهبان و امام جمعه ی موقت تهران در گرد هم آيی « ياد واره  بر
فرمودند: بشر غيراز اسالم همان حيواناتی هستند که بر روی زمين می چرند و فساد می کنند!!».... و   ی سرداران شهيد»

  ز « معنويت » اسالم را در برابر چشم جهانيان گذاشتند!!. ا با اين سخن حکيمانه چهره ی ديگری
         
سوره ی رعد : ... کافران بايد پيوسته از کردار زشتشان به کيفر و سرکوبی رسند و يا مصيبتی بر ديار آنها زود  ٣١آيه 

 فرا رسد ...  فرود آيد تا آنگاه که در محشر وعده ی هللا
  

  اسازگاری آن با حقوق بشرن بخش ششم : پاد افره کافران و
 سوره ی حجر: کافران ای بسا آرزو کنند که کاش مسلمان و هللا پرست بودند ...  ٢آيه ی 

  
سوره ی محمد : شما مومنان چون با کافران روبروشويد بايد آنها را گردن بزنيد تا آنگاه که از خونرريزی بسيار از  ۴آيه ی 

 پای درآوريد ...
  
روی اينترنت به نمايش جهانی گذاشته شد که چند تن عرب مسلمان يک آمريکايی را در خيابانهای ر چندی پيش فيلمی ب 

اين کار اهريمنی را به سختی نکوهيدند و آن سر بران   بغداد در برابر دوربين ها ی فيلم برداری سر می بريدند، مردم جهان
خود «    ه گناهکار اصلی در اينگونه رخدادهای شرم آورک اهرمن خو را گناهکارشمردند، آن روز مردم جهان نمی دانستند

  67است نه آن سر بران مومن که هللا و رسول او رافرمانبرداری می کنند... در کشتار بزرگ زندانيان سياسی در سال   هللا »
که سرچشمه ی  د هيچکس در اين ميان بر نخاست بگوي  همه ی گناهان به گردن خمينی و کارگزاران او گذاشته شد،  نيز

کسانی که با درونمايه اسالم آشنايی دارند می دانند که گناهکار اصلی دو کس اند،   اينهمه تبهکاريها در جای ديگری است!!
 يکی هللا و ديگری باورکنندگانش ... 

  
ماوای آنها دوزخ ؛ سوره ی نجم : اال ای رسول ما با کفار و منافقان بجهاد و کارزار پرداز و بر آنها سخت گير  ٢٨آيه ی 

 است که بسيار جای بدی است ...
  
  سوره ی مزمل : ... که البته نزد ما غل و زنجير عذاب و آتش دوزخ برای کيفر کافران ميها است  ١٢آيه ی  

 و ( اينهمه کيفر و اين همه غل و زنجير تنها برای اين است که گروهی از آدمها ی خرد ورز تن به فرمانها ی خرد ستيز هللا
 رسولش نداده و اسالم را نپذيرفته اند) .

  
سوره ی نحل : منکران پيشين هم مانند اينها بودند و هللا هالکشان فرمود هللا اصال به آنها ستم نکرد بلکه آنها خود  ٣٣آيه 

ر پيش برد د به نفس خود ستم کردند ( اگرچنين سرنوشتی از سوی هللا برای منکران فراهم گرديده است، چرا مومنان نبايد
اراده هللا کوشا باشند و نامسلمانان را از روی زمين بردارند و کار اين هللا تشنه به خون نامسلمانان را اندکی آسان تر کنند 

 ؟؟؟) 
  

سوره ی فتح : ... و هر که به هللا و رسول او امان نياورد ما هم بر آن کافران عذاب آتش دوزخ را ميها   ١٣آيه ی 
 ن می گويند دموکراسی به شيوه ی اسالمی!! )اي( به     ساختيم

 
  

در اينجا می خواهم سخن کوتاهی با هم ميهنان خوب خود داشته باشم، با کسانی که به راستی تشنه ی « معنويت » اند و  
      پاکدالنه آن را جستجو می کنند.

  
يافت نمی شود، خود را سرگردان و بازيچه ی  میياران ، آن گوهر گرانبهايی که شما در پی آنيد در هيچيک از دينهای ابراهي

دست اين و آن نکنيد، اگر براستی تشنه ی « معنويت » ايد سری به گنجينه های فرهنگ نياکان خود بزنيد وبا زالل چشمه 
من  دا  سارانش جانهای خسته تان را ترو تازه کنيد، سفره ی فراخدامن اين «معنويت» چشم براه شما است تا بياييد و دامن

 از مرواريد ها ی گرانبهايش بچينيد و به ارزانی و فراوانی به خانه های خود ببريد.
  

  که از زبان فردوسی می گويد :  راستين در فرهنگی است   « معنويت »
                       

  که جان دارد و جان شيرين خوش است      ميازار موری که دانه کش است    
  

 : و از زبان سعدی می گويد
  
  که در آفرينش زيک گوهرند          يکديگرند   اعضای  آدم  نیب

 را نماند قرار   عضو ها  دگر         چو عضوی بدرد آورد روزگار
  



هر که در اين سرا آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد ، چه آنرا که بدرگاه   و از زبان شيح ابوالحسن خرقانی می گويد:
  لبته برخوان بوالحسن به نان ارزدد ، اباريتعالی به جان ارز

 و از زبان حافظ می گويد :
  

 چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند      جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  

   و از زبان مولوی می گويد :
  
  بوديم و صافی همچو آب   بی گره        آفتاب  همچون  ک گوهر بوديمي

  کنگره     سايه های    عدد    شد      چون به صورت آمد آن نور سره
 اين فريق  ميان  از  فرق  رود  تا      از منجنيق     کنيد  ويران  کنگره

 
 و سر انجام از زبان زرتشت پاک بنيانگذار فرهنگ وآرمانشهر ايرانی می گويد :

  
  مزدا اهورای همه توانا  
  چنين بر نهاده است، 
  که شادمانی از آن کسی است،   
  ران شادی بخشد !!ه ديگکه ب 

  من برای پيشرفت و نگاهداشت آيين راستی 
  خواهان استواری و توانايی هستم . 

  ای پارسايی 
  آن پرتوی را که پاداش زندگی نيک منشانه است  

  به من ارزانی دار 
  و همچنين،

  بهترين پاداشها  
  از آن کسی است  

  که خواستار روشنايی است 
   و به ديگران روشنايی بخشد.

  مزدا اهورا ،  ای 
  با خرد پاک خود 

  و در پرتو راستی 
  دانش برخاسته از انديشه ی نيک را  

  به من ببخشای ، 
 تا از زندگی دراز شادمانه برخوردار گردم.

 
  

  هومر آبراميان –پاينده ايران 
  ادامه دارد
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