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  :ادامه ی گفتار کديور
موالنا شرف الدين دامغانی بردر مسجدی می گذشت . خادم مسجد سگی را در پارچه پيچيده بود و می زد ، و آن زبان بسته 

ای يار سگ   گفت: فرياد می کشيد . موالنا در مسجد بگشاد و سگ بدر جست . خادم برنجيد و به موالنا عطاب کرد . موالنا
 ما را که عقل داريم هرگز در مسجد می بينی!! .  را معذور دار که عقل ندارد!!

  
پربار از فرزانه ی بزرگ ايرانی عبيد زاکانی بود که بزبان ويژه ی   دوستان گرامی درود بر شما . اين شوخی کوتاه ولی

 سگان و خردمندان رانشان می دهد .   جايگاه  خود
  

يکی از زيباترين واژه های پارسی با گويش    شايان ياد آوری است اين که واژه ی « مسجد »  در همين جا هنکته ای ک
«مزگت » است که تازيان بد دين همانند بسياری ديگر از ارزشهای فرهنگ ايرانزمين آنرا از ما گرفتند ، و يا بگفته ی 

 خودشان مصارده کردند. 
  

فرهنگنامه    آرامی می داند ، اين يکی ديگر از اشتباهاتی است که به  را برآمده از زبان لغت نامه ی دهخدا، واژه ی مزگت
«   خانه ی خدا  در زبان آرامی به نيايشگاه يا   های ما راه پيدا کرده و آسيب های بزرگی بر پيکرفرهنگ ايران زده است.

و او   وييل می گويد : در تنگی خود يهوه را خواندممچنانچه در باب بيست و دوم کتاب س  می شود نه مزگت،  هيکل » گفته
  آواز مرا از هيکل خود شنيد ... 

در تمام ايام عمرم در خانه ی يهوه ساکن باشم تا جمال او را مشاهده کنم و در هيکل   داود در مزمور بيست و هفتم می گويد:
  او تفکر نمايم...

را ديدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هيکل از دامنهای وی  هو اشعيا نبی در باب ششم کتاب خود می نويسد : يهو
  پر بود و فرشتگان باالی آن ايستاده بودند ...

( مالکی ) يکی ديگر از انبياء يهود در پيشگويی آمدن مسيح در باب سوم کتاب خود می گويد: اينک من رسول خود را  
شما طالب او می باشيد ناگهان به هيکل خود   اهد ساخت و خداونديکهوخواهم فرستاد و او طريق را پيش روی من مهيا خ

  خواهد آمد... 
در انجيل نيز چندين بار واژه ی هيکل برای نيايشگاه يا خانه ی خدا بکار رفته است، سپس تر که پولوس رسول مسيحيت را  

به انجيل درآمد و در فرهنگ   ان استمدر اروپا گسترش داد واژه ی کليسا که يک واژه ی يونانی و به چم بنا يا ساخت
 ترسايی جا خوش کرد . 

  
می دانيم که زبان عبری يکی از شاخه های برآمده از زبان آرامی است ولی چنانچه ديديم در سراسر دو کتاب تورات و انجيل 

دهخدا اين واژه  یحتی يکبار هم واژه ی « مزگت » بکار نرفته است و اين نشان می دهد که وارون نوشته ی لغت نامه 
همان است که در واژه    بهر نخست اين واژه « مز»  .  برآمده از زبانهای ايرانی است وهيچ پيوندی با زبان آرامی ندارد

است که    و ( انبوه)  –  ( فراخ) –( بزرگ)   يکی از آرش های آن  ديده می شود وآرش های گوناگون دارد،   « مزدا»  ی
  - Mass grave – mass productionاز زبانهای هند و اروپايی است در واژه های  در زبان انگليسی هم که

massive   .است .    آرش ديگر آن « ماه »  و جز اينها ديده می شود 
  

می دانيم که ايرانيان باستان پيش از اشو زرتشت ماه نو را زهدان آفرينش می دانستند ، اين انديشه سپس تر به سومر و  
در برخی از سنگ   چنانچه  يافت و پرستش ماه يکی از آيينهای بنيادين سومريان شد و تا به بابل هم فرا رسيد ، هنيز را  آکد

  خورشيد را بهنگام زاده شدن از ماه نشان می دهند .  نگاره های بدست آمده از ميان رودان « عراق کنونی »
    

بود، ايرانيان در آنجا گرد هم می آمدند وبا جشن و سرور و   ماه » یدر ايران باستان « مزگت » نيايشگاه ماه ، يا « خانه 
شادمانی ايزد ماه را ستايش می کردند . اينگونه نيايش ها سپس تر به آيين زرتشت نيز راه يافت و هم امروز نيز هم ميهنان 

يجا نخواهد بود اگر بخشی از آن را ب  دارند که  «ماه نيايش »  که پاکترين تبار ايرانی اند نيايشی بنام  خوب زرتشتی ما
را با آيين های فرهنگ ستيز تازی   تا دگرگونيهای بنيادين درجهان بينی ايرانی  برای شما ياران خوب ايران در اينجا بياورم

 در يابيد!!. 
  

زيبای ماه. پيروز و  نيايشگران ايرانی، از دير زمان تا به امروز ماه را چنين می ستايند : پيروز و فرخنده باد گردونه ی
  و رام.    ماه ، و گوش ،  فرخنده باد وهومنه ( منش نيک ) آن امشاسپند بلند پايه و آن ايزدان ستايش شده :

( گاو ) و نماينده ی همه ی جانداران نيک و سود رسان مانند اسب و االغ و گاو و گوسپند و    به چم  يا گئوش، –( گوش 
هين و جز اينها است، همچمانکه ( گرگ ) نماينده ی همه ی جانداران زيان رسان است اسگ و مرغ و خروس و کبوتر و ش

به چم سازش و دوستی و آسايش است و همان است که ما امروزه ( رامش ) می گوييم و در اوستا    Ramaو رام يا  –
 همراه است )    بخشنده ی چراگاههای خوب  = Xvastraهمواره با فروزه ی خواستره 



  
می ستايم ماه را ميانه ی سپهر بی پايان ،    و پرستش ويژه از برای اهورا مزدا.  ش از برای امشاسپندان و ايزدان،يستا

 هنگامی که پديدار می شود ، می ستايم ماه را ميانه ی آسمان هنگامی که بگونه ی گوی درست در آيد .
  

آن آيينی که آورده زرتشت   پيروم آيين مزدا پرستی را،  برای خشنودی اهورا مزدا می سرايم بهترين سرودهای دين را که
وآن کيشی که می آموزد ستايش و بزرگداشت همه ی جانوران سود رسان   آن آيينی که پيکارگر است با ديو پرستی ،  است،

 را .
  

ايزدان و ستايش  با زبان جان می سرايم سرودهای پرستش را برای اهورا مزدا و سرودهای ستايش را برای امشاسپندان و
سرود می گويم چون در آسمان پديدار شود . سرود می گويم هنگامی که به ميانه   ماه گوی چهره،  ويژه ام باشد برای ماه ،

 پر شود ...  ی سپهر
  

پيد سای مزدا اهورا می ستايم آن ماه گوی مانند را که آفريده ی تست ، که نمايانگه پاکی و زيبايی است . می نگرم روشنايی 
گونه و نوازشگرآن را ، که چه سان امشاسپندان از سپهر بی کران به زمينش می گسترند ، به زمينی که آفريده ی اهورا 

مزدا است ، و اين روشنايی چون بر بستر زمين می تند گياهان را می باالند و می روياند و به زمين جامه ی زيبای سبزگونی 
 می پوشاند . 

  
سرود ويژه ی نيايشش را می   شن آسمان را برای شکوه و فرش ، برای فرخندگی و زيبايی اش،ومی ستايم اين گوی ر

به هنگامی که چون کمانی در سپهر پديدار شود، به هنگامی که اين کمان پر شود، و زمانی  -سرايم با زبان جان در سه گاه: 
 - رايم ترانه ی ويژه ی نيايشش را اينچنين : سمی   که گويی تمام در پهنه ی بيکران سپهر، ديدگانم را روشن کند.

 
که به همه چيز زيبايی و تازگی می بخشد ، که سپيد گون روشنی اش گياهان و درختان   -ستايشگرم آن گوی روشن پاک را  

را از تن و  که دانش و خواسته (دارايی) را بيفزايد و روشنايی اش بيمارگونگی  را بروياند و بباالند و سبز و تازه بگرداند،
 روان بزدايد.

  
  نيرو زای روشنگر را ، و پيروزی و پايندگی باد جانداران سود رسان بهره دهنده را.  ستايش باد ماه را ، آن پيروزمند

ستايشگرم ماه سود رسان اهورا آفريده را ، خواستارم که به بخشايی ما را تندرستی و ديرزيوی ، نيرومندی و پيروزمندی ، 
ری را در ما برانگيز... در خانه هايمان پسران و دختران ستبر سينه و بلند باال و زيبا را فزون گردان تا نيرومند انيروی پايد

 باشيم و در پيکار زندگی پيروزگر نه بخت برگشته ...  
  

ستيز  در « مزگت » همه ی جانداران سود رسان مانند اسب و گاو و گوسپند و سگ ستوده می شوند ، و در آيين فرهنگ
در دين ايرانی گاوان و گوسپندان ستوده می شوند ، در   اسالم در مسجد سگ را در پارچه می پيچند و با چوب می زنند...

گاو و گوسپند و اسب و شتر برای هللا سر بريده می شوند ... در دين   آيين خونريز تازی همه ساله بهنگام حج ميليونها
با ترانه و سرودها ستوده می شوند ، در دين تازی   مزدا همراه با بهترين شادمانيها اايرانی همه ی آفريده های نيک اهور

بهترين کار برای هللا اين است که بکشی و از کشتن هرگز نمانی و اگر خودت از کشتن واماندی کار کشتن و ويران کردن 
 جهان را به هللا و فرشتگانش واگذاری...

  
االسالم دکتر محسن کديور را در گفتگوی با ماهنامه ی آفتاب که ناسازگاريهای اسالم  تدرگفتار پيشين بخشی از سخنان حج

را با حقوق بشرسازمان ملل متحد نشان می داد بررسی کرديم ، امروز به همراه اين اسالم شناس نامی به گرانيگاه ديگری 
 از ناسازگاريهای اين دين انسان ستيز با حقوق بشر می پردازيم. 

  
و بی ارزشی زن در اسالم سخن گفته می شود ، دوستان گرامی به ياد دارند که من درسه   از نابرابری حقوق  بخش، در اين

زير نام « زن در اسالم و ايران » فروپويی ارزش زن را در دين اسالم نشان دادم ، ولی شنيدن چنين سخنانی از   گفتار پياپی
 ه اسالم ارزش ديگری دارد تا از زبان من نا مسلمان !!.بزبان يک فيلسوف نامدار مسلمان و باورمند 

  
در اسالم تاريخی آيا همه ی مسلمانان هم مذهب يا همه ی مومنان با يکدگر از لحاظ حقوقی مساوی اند ؟   آفتاب می پرسد :

 آيا با اغماض ازتفاوت ها و تبعيضات دينی و مذهبی می توان از حقوق برابرشرعی سخن گفت ؟ 
  

در اسالم سنتی تفاوت حقوق انسان ها منحصر به تفاوت دينی و مذهبی   الم کديور می گويد: پاسخ منفی است!!سحجت اال
نمی شود و در واقع دومين محور تعارض اسالم با انديشه ی حقوق بشر عدم تساوی حقوق زن و مرد است. بنا بر اين  

ين تفاوت در همه ی حقوق نيست ، در بسياری از احکام اجنسيت دومين منشا تبعيض حقوقی در اسالم سنتی است و البته 
حقوق تجاری يا حقوق عبادی زن و مرد مساويند . اما از سوی ديگر در حقوق مدنی و حقوق جزايی و کيفری جنسيت 

 موجب تفاوت حقوقی است ...
  



موجودی درجه دوم است و  ديه يا خونبهای زن نصف ديه ی مرد است ، بی وجه نيست اگر کسی بگويد زن از اين ديدگاه
تنها نصف مرد ارزش اقتصادی دارد . اگر زن مسلمانی توسط مرد مسلمانی عمدا به قتل برسد و اوليای دم بخواهند قصاص 
کنند، ابتدا بايد معادل ديه ی زن را به قاتل بپردازند سپس قصاص کنند!! . در ديه اعضای بدن نيز اگر خونبهای عضو بيشتر 

  امل باشد ، ديه ی عضو زن نصف ديه ی عضو مرد محاسبه می شود . کاز ثلث ديه ی 
 اسالم سنتی شهادت زنان را در محکمه قضايی در موارد متعددی مطلقا نمی پذيرد . 

  
در بسياری از حدود شرعی از قبيل محاربه ، سرقت ، شرب خمر ، تهمت و افترا بستن، لواط ، قوادی، و در دعاوی غير  

، مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل ، رويت هالل ماه ، وکالت ، وصيت و نيز در طالق و رجوع در  بمالی از قبيل نس
شهادت زنان فاقد هر گونه اعتبار است !! شهادت دهها زن در اين مورد به اندازه ی شهادت دو مرد ارزش ندارد!!   طالق...

 کان لم يکن است و فاقد اعتبار.  لعدم است !! ( هستی ندارد)ا... در حوزه ی شهادت قضايی زن يا نصف مرد است يا اصال ک
   

دوستان به ياد دارند که من پيشتر گفته بودم که اگر مردی شباهنگام به خوابگاه زنان برود و به يکی از زنان آن   «
نشان پيدا نخواهد شد ، اکار آن مرد را گواهی کنند گوشی برای ده  دست درازی کند ، اگر همه ی زنان آن خوابگاه  خوابگاه

زنان ناقص   امام يکم شيعيان:  ديدن ماه نو از سوی زنان پذيرفته نيست ... چرا؟؟ چون بگفته ی علی،  همچنان که شهادت
 . پايان  العقل و ناقص البخت و ناقص االيمان اند...

  
سالم طالق از سوی مرد صورت می ااگر چه در عقد ازدواج رضايت طرفين به طور تساوی شرط صحت عقد است ، اما در  

گيرد و رضايت حتی اطالع زن در صحت آن دخيل نيست ، مرد هر گاه اراده کرد می تواند همسر خود را شرعا طالق دهد ... 
- برص ( بيماری پيسی)  –بيماريهای جزام   در عيوب منجر به فسخ ازدواج ( بدون طالق ) باز بين مرد و زن تفاوت است :

فسخ نکاح ايجاد می کند اما وجود همين عيوب در مرد برای زن چنين حقی ايجاد   در زن برای مرد حق   ی)ر( زمينگي  
زن مسلمان حق ندارد مطلقا با مرد غير مسلمان ازدواج کند اما ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل کتاب (   نمی کند ...

 زرتشتی ) مجاز شمرده شده است!!  –يهودی  –مسيحی 
  

اما مردان می توانند در زمان واحد تا چهارتا همسر دائمی و   طبيعی است که نظام فطری و مطلوب زنان تک همسری است!!
بطور نامحدود همسران موقت داشته باشند ، بعالوه در صورت امکان مرد می تواند از کنيزان خود بدون هيچ محدوديتی تمتع 

 ای بين زن و غالم او بدون ازدواج ممنوع است . هجنسی ببرد حال آنکه واضح است چنين رابط
  

  سخنان کديور از قران :  بنمايه های
 پس آن کس از زنان را بنکاح خود آريد که شما را نيکو و مناسب است ، دو يا سه يا چهار...  سوره نسا ء: ٣آيه ی 

  
رند ، و همانا کنيزگی با ايمان بهتر از زن وبا زنان مشرک ازدواج مکنيد مگر اينکه که ايمان آ  سوره ی بقره ٢٢١آيه ی 

  آزاد مشرک است هر چند از حسن او به شگفت آييد... 
  
 مائده : ... و نيز حالل شد بر شما نکاح زنان پارسای مومنه و زنان پارسای اهل کتاب ... ۵آيه ی  

  
ايمان هجرت کرده و بسوی شما آمدند شما  : ای کسانيکه ايمان آورده ايد زنانيکه بعنوان اسالم و  سوره ی ممتحنه ١٠آيه 

امتحانشان کنيد اگر با ايمانشان شناختيد ديگر به شوهرانشان برنگردانيد که هرگز اين زنان مومن و آن شوهران کافر بر اين 
 زنان حالل نيستند

  
نکه : جرجی زيدان نويسنده ياين جستار درهمين جا بايسته می دانم ، نخست ا  ياد آوری چند نکته ی تاريخی را در پيوند با

می نويسد : « تازيان بخاطر غارت و زن   نامدار عرب در گزارش لشکر کشی تازيان به ايرانزمين ، در« تاريخ تمدن اسالم»
 و اسير و برده به اسالم روی آورده بودند . » . 

  
. فاتحان گريختکان را پی .«.  عبدالحسن زرين کوب در « دو قرن سکوت » در چگونگی گشودن تيسفون می نويسد :

گرفتند ؛ کشتار بيشمار و تاراج گيری باندازه ای بود که تنها سيصد هزار زن و دختر به بند کشيده شدند ؛ شسصت هزار تن 
از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سيم بابت خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسالمی به  

خته بسيار بر جای نهادند ؛ هنگامی که اين خبر د ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشنانفروش رسيد
  بگوش عمر رسيد دستها را بهم کوفت . گفت از اين بچه های پدر ناشناخته به خدا پناه می برم ...» . 

   
تازيان مسلمان به زنان و دختران ايرانی بسنده نمی کردند بلکه   آمده است که:  در (مکتوبات ميرزا فتحعلی آخوند زاده )

 به حاجيان مکه می فروختند ...  می بريدند و آنان را   دِی پسر بچه ها را همآلت مر
  
دو   تاريخ کامل اسالم و ايران می نويسد: « ... بر مبلغ ماليات ساليانه در سيستان،  از پوشينه سوم ۵٠ابن اثير در رويه  

 هزار غالم نابالغ و دختر نيز افزودند ..» .



  
گزيده آورده است که : « قتيبه بن مسلم باهلی ؛ سردار معروف حجاج که چندين هزار از از تاريخ   مرتضی راوندی ؛

ايرانيان را در خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد و در يکی از اين جنگها به سبب سوگندی که خورده بود اينقدر از ايرانيان 
رد کرد و از آن آرد نان پخت و تناول نمود ؛ و زنها و کلمه از خون آنها آسياب روان گردانيد و گندم آ  کشت که بتمام معنی

 دخترهای آنها را در حضور آنها به لشکر عرب قسمت کرد ... » . 
  

بر می گرديم به ادامه ی سخنان کديور: در ارث ، سهم االرث دختر نصف سهم االرث پسر است . سهم االرث زن از شوهر با 
ک چهارم ترکه است در حالی که سهم االرث شوهر از همسرش در همين شرايط  وجود اوالد يک هشتم ترکه و بدون اوالد ي

به ترتيب يک چهارم و يک دوم است . يعنی دقيقا باز سهم زن نصف سهم مرد خواهد بود ، بعالوه زوجه تنها از اموال 
ز منقول و غير منقول ارث منقول و ابنيه و درختان ارث می برد نه از زمين ، حال آنکه زوج تمام اموال همسرش را اعم ا

 می برد... 
  

سن   زن و مرد از ديدگاه اسالم در سن آغاز مسئوليت کيفری متفاوتند ، به لحاظ شرعی سن بلوغ با سن مسئوليت کيفری،
ساله همانند يک بزرگسال مشمول اجرای حدود شرعی می  ٩ازدواج و سن تکليف عبادی يکی است، بنا بر اين يک دختر 

 پسر چهارده ساله به واسطه صغر سن از چنين مسئوليتی مبرا است و با او معامله ی کودکان می شود!!. شود اما يک 
  

ساله   ٧برای اينکه بدانيم که اين آيين ننگين از کجا برخاسته است ياد آوری می کنم که پيامبر اسالم عايشه را هنگامی که 
گر چه برخی نوشته اند که در همان هفت سالگی اين کار را کرد، بنا بر سالگی او را به بستر کشيد ، ا ٩بود نامزد کرد و در 

داشت چرا نبايد او را برای اشتباهی که کرده است تازيانه زد و    جنسی  ساله آميزش ٩اين اگر می توان با يک دختر بچه ی 
نند عبدالکريم سروش می يا سنگسار نمود؟ اين بخش ديگری از آن « معنويت » است که پشت به ايران کرده هايی ما

 پايانخواهند از قفس آزاد کنند و نگذارند که ريشه های اين آيين شرم آور از نيابوم اهورايی ما کنده شوند . 
  

در صورتی که در قيد حياط باشند نمی تواند ازدواج کند در حالی   پدر يا جد پدری  دختر مطلقا بنا بر احتياط بدون اجازه ی
يک بام و دو هوا را تماشا کنيد ، از يک سو دختر زير چهارده سال   ج نيازمند چنين اجازه ای نيست !! (که پسر برای ازدوا

ساله را به پاد افره اشتباهی که کرده است  ٩را برخوردار از نيروی شناخت نيک و بد نمی داند، و از سويی دختر بچه ی 
يم که در اسالم جايی برای اينگونه چون و چراها نيست ، اينجا ولی فراموش نکن    حدود شرعی را براو اجرا می کند ...

در آن ديده می شوند ، بنا براين اگر می   « معنويت» ها فراوان  گستره ی عدل علوی و قسط اسالمی است و از اينگونه
 پايانخواهی مسلمان خوبی باشی ، نبايد بپرسی ، بايد بباوری.. 

  
  بدون اجازه ی شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود... مرد شرعا رييس خانواده است ، زن 

نهج البالغه برگردان محسن فارسی پسر بزرگش را چنين اندرز   ٣٨۵در رويه ی   يادآوری می کنم که علی امام يکم شيعيان
پوشيده  با  چه رای آنان نا درست و عزم و اراده ی آنها سست است  زنهار در هيچ کاری با زنان مشورت مکن  می دهد:

چه بهتر اگر بتوانی کاری کنی که آنان جز تو کس ديگری را   داشتن ايشان رخسارشان را از چشم نامحرم دورنگهدار...
 نشناسند ... در عزيز داشتن زن افراط مکن ». 

  
ری کند و حق ندارد بدون عذر شرعی از تمتع شوهرش جلوگي  بر زن واجب است از شوهرش مطلقا تمکين( فرمانبرداری)

کند !! اما بر مرد واجب نيست به تمايالت زن هر گاه که وی خواست پاسخ دهد ، حق شرعی زن در اين امور هر چهار ماه 
 يکبار است .

  
 سوره ی بقره : زنان شما کشتزار شمايند برای کشت بدانها نزديک شويد هر گاه مباشرت آنان خواهيد...  ٢٢٣آيه ی  

  
ی رسول هريک از زنانت را خواهی نوبتش موخر دار و هر کرا خواهی بخود بپذير و هم آن : تو ا   سوره ی احزاب ۵١آيه 

   را از خود راندی اگرش باز خواندی بر تو باکی نيست ... آنها هيچيک نبايد محزون باشند!!
  

ق شوهرش زن بدون اجازه ی شوهرش حق سوگند شرعی ندارد ، همچنانکه نذر زن در موارد منافی ( ناسازگار ) با ح
 صحيح نيست با شرايطی مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را کتک بزند و تاديب کند...

  
سوره ی نسا ء : ... و زنانيکه از مخالفت و نافرمانی آنها بيمناکيد ، بايد نخست آنها را پند دهيد و از  ٣۴آيه ی 

 ن تنبيه کنيد ...خوابگاهشان دوری کنيد ، و در صورت نا فرمانی آنها را به زد
  
ناسزا گفتن و فحش دادن از سوی شوهر به همسرش شرعا حرام نيست . تبعيض جنسی در احکام شريعت در تعارض (  

با مواد اول ، دوم ، و هفتم اعالميه جهانی حقوق بشر است . مطابق اين مواد تمام افراد بشر با شان و حقوق   ناسازگار)
بدون هيچ گونه تبعيض بويژه از حيث جنس از تمام حقوق و آزادی ها برخوردار است همه   برابر به دنيا می آيند ، هر کس

در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هيچگونه تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند . در بسياری از 



ه ، حقوق مدنی و حقوق قضايی ، زن و مرد احکام شرعی زنان با تبعيض حقوقی مواجهند در موارد متعددی از حقوق خانواد
نامساويند. از سوی ديگر اسالم با ماده ی شانزدهم اعالميه ی جهانی حقوق بشر نيز در تعارض صحيح است ، در اين ماده 
آمده است : « مرد و زن در ازدواج ، در مدت زناشويی و در فسخ آن از حقوق مساوی برخوردارند » حال آنکه در اسالم 

چه فی الجمله مرد و زن در ازدواج از حقوق مساوی برخوردارند ، اما در مدت زناشويی و به ويژه در فسخ آن قطعا از اگر 
  حقوق مساوی برخوردار نيستند . زن در زمان زناشويی از حقوق کمتر و در مورد جدايی تقريبا فاقد حقوق شرعی است ... 

ر اين نظام فکری نمی توان از حقوق ذاتی انسان سخن گفت ، بگو انسان در اسالم سنتی جنسيت مقدم بر انسانيت است ، د
زن است يا مرد تا آنگاه از حقوق او برايت بگويم ، در اسالم حقوق مرد و حقوق زن داريم اما حقوق انسان يا حقوق بشر 

ود، انسانی که بدون تابعيت و مرد انسان درجه اول و زن درجه دوم محسوب می ش   نداريم !! ... در اسالم به لحاظ حقوقی،
اتکا به مرد زندگيش سامان نمی يابد ... به هر حال تبعيض جنسی از بديهيات فقهی در اسالم سنتی است و اين تبعيض را نه 
تنها قبيح و زشت نمی شمارند بلکه الزمه ی فطری و طبيعت از کماالت شريعت به حساب می آورند . ولی ترديدی نيست که 

ت دال بر تبعيض جنسی زنان در تعارض آشکار با اسناد متعدد حقوق بشرا ست . پايان سخنان دکتر محسن احکام شريع
 کديور در نشست امروز 

  
نهج البالغه می گويد: ای مردم اين بدانيد که زنان ناقص العقل  ٧٩امام يکم شيعيان در خطبه ی   علی  ياد آوری می کنم که

هستند، نقصان عقلشان از اين است که شهادت دو زن برابر يک مرد است و نقصان بختشان و ناقص االبخت و ناقص االيمان 
در اين است که زنان نيمی از مردان ارث می برند و نقصان ايمانشان در بازنشستگی ايشان از نماز و روزه در روزهای 

ذر باشيد و اگر شما را بکار نيکی حيضشان می باشد، بنابراين بکوشيد از زنان بپرهيزيد و از خوبان آنها نيز برح
    تا مبادا طمع ورزيده و بکارهای زشت وادارتان کنند ...».  از آنان اطاعت مکنيد  فرابخوانند  هم
 

براستی که بنازم به اينهمه « معنويت !!» ، بيراه نيست که ماليان فرمانروا بر ايران ، و به پيروی از آنان روشنفکران 
 يوزگان نان ) اينهمه در پاسداری ازاسالم و گسترش آن در جهان می کوشند!!مسلمان ( بخوانيد در

  
در اينجا به نازنين بانوان ايرانی که اينهمه را نه از زبان نا مسلمانی مانند من ، بلکه از زبان يکی از نامدارترين چهره های 

را بر خود می   وفروتر نشينی و نابرابری اسالمشناس و باورمند به اسالم شنيدند، می گويم : اگر اينهمه خوارشماری
يک آيين خدايی وسزاوار پذيرش است ، آنگاه   خون ريز و خرد ستيز،  و اين ياوه ها را می باوريد که چنين آيين  پذيريد،

ون کنيد، بکوشيد و خود را خوارو زب  تا می توانيد در پاسداری ازاين آيين زن ستيز  می گويم که اسالم گوارای جانتان باد!!
و از آن زنبارگان ايران   تا می توانيد سفره بيندازيد ، تا می توانيد بر گور های پوسيده ی تازيان و تازی زادگان دخيل ببنديد

ولی اگر اين ياوه های شرم آور را سزاوار پايگاه واالی خود و مادران و خواهران و دختران   ستيز طلب حاجت کنيد...
بر شما است که اين بندهای شرم آور را از دست و پا ی خود باز کنيد و به آيين ورجاوند بنياد نياکان نمی دانيد آنگاه   خود

 و بياد داشته باشيد که در ايران پيش از اسالم زنان ايرانی مانند همای ( دختر بهمن ) به پادشاهی  خود برگرديد،
  می رسيدند:  

  نهاد      ديگر  آيين  و  رای  يکی           نهاد    سر  بر  تاج  و  آمد  همای                         
 گشت  آباد   دادش   از  گيتی  همه           به رای و به داد از همه در گذشت                         

  
ی برسد پس از درگذشت هرمز پادشاه ايران ، همسرش که مادر شاپور دوم يا شاپور ذوالکتاف بود تا شاپور به سن رساي

 بر تخت پادشاهی ايران نشست و کشور را بخوبی اداره کرد، بگفته ی فردوسی :   بيست سال
  

 ريختند     درم   و  زر  تاج  آن  بر            بياويختند     تاجی  برش  سر  به                         
  
ران را بدست گرفت که آشوب و نابسامانی همه جا پوراندخت دختر فرزانه و بسيار کاردان خسرو پرويز هنگامی شهريای اي 

را فرا گرفته بود ، سرداران سپاه و فرمانروايان و کيش بانان هر يک از گوشه ای برخاسته و آرامش کشور را بهم ريخته  
 بگفته ی فردوسی :  بودند ، پوراندخت با خردمندی و کاردانی همه ی آن آشوبها را از ميان بر داشت.

   
 سپهر  باد  خاک  بر  از  نجست        همی داشت پوران جهان را به مهر                       

  
کشور دوباره دستخوش نا آراميها و   هنگامی که دست زورآورمرگ ، درخت زندگانی پوراندخت را از ريشه برانداحت،

ولی خاک ايرانزمين يکبار ديکر   آشوب ها گرديد بگونه ای که هيچکس را يارای فرمانروايی در آن دريای آشفته نبود،
دختری را به تاريخ فرمانراوايان خوب جهان ارمغان کرد ، آزرميدخت خواهر پوراندخت و دختر ديگر خسرو پرويز کشتی 

 بگفته ی فردوسی :   موج زده ی کشور را رهبری کرد و بار ديگر آرامش را به ايران باز گردانيد.
  

  کام   شاد  بزرگی شده  ز تاج       يکی دختر ديگر آزرم نام                                       
 نماند اندر ايران يکی بد گمان       شادمان  از او  شهر  همه                                       

  



ونانيان بود که با يفرمانده ی توانمند نيروی دريايی خشايارشا در نبرد با    آرتميس يا آرتميز به چم ( راست گفتار بزرگ)
کاردانی بسيار واال و بی همتا ناوگان دريايی ايران را رهبری کرد و با فرماندهی درست و بايسته ی خويش سپاهيان يونان را 

 درهم شکست.
  

گرد آفريد زن جنگاور برجسته ی ديگرايرانی است که بهنگام لشکر کششی سهراب به ايران که بسياری از پهلوانان ايرانی 
پس از ديگری بدست سهراب بر خاک افتاده بودند جامه ی مردانه می پوشد و به جنگ تن به تن با اين ايرانی تبار  يکی

 ايران ستيز می شتابد و آنچنان می رزمد که سپاهيان هر دو سوی شگفت زده می مانند ، بگفته ی فردوسی 
  

  و گوهر است سر و موی او از در            دختر است  کو     سهراب   بدانست
  آوردگاه    به    آيد    دختر    چنين            شگفت آمدش ؛ گفت از ايران سپاه

  گرد  آرند   در   ايران   به     همانا            نبرد       روز   به   جنگی  سواران
 آوران  و جنگ  گردان  چگونه اند           ايرانيان     اند     چنين     زنانشان

  
هر بهرام چوبين يکی ديگر از زنان نامدار تاريخ ايران است که در دالوری و جنگاوری نامی بزرگ در جهان اگرديه خو

   :  باستان از خود برجا گذاشت، او در يک نبرد سنگين ( تور ) خاقان چين را شکست داد و سپاهيانش را تار و مار کرد
   

  و چندی بخست  فکنداو    کشت  بسی             چين بر هم شکست  لشکر   همه
  سر نگون    ديگری  سر و   يکی بی            سراسر همه دشت شد رود خون
 کشيد         دليران        شهريار     بر             چو پيروز شد سوی ايران کشيد

  
 می گويند :    سران ارتش ايران به گرديه

  
  رهنمای   تويی  مردی   را به  يالن              زجای    آهن     کوه    نجنباندت                     

  تر      هشيار       دانا  دستور    ز             بيدارتر           خردمند    مرد   ز                     
 تراست  بدين آرزوی رای و پيمان               تراست  و فرمان  کهترانيم  همه                      

  
ن اهرمن زادگان تازی پرست از بس از فاطمه و زينب و کبرا و صغرا و سکينه و رقيه گفته اند که زن ايرانی يشوربختانه ا

و از خويشتن خود بيگانه مانده است ، الگوی زن ايرانی بجای اينکه گرديه و   يا هويت خودش را فراموش کرده  شناسه
فاطمه ها و سکينه ها شده اند. امروز اين با زن ايرانی است که   گرد آفريد و سيندخت و فرانک و ديگران باشند رقيه ها و

و يا به پايگاه سروری برگردد و سرور خود و مرد   می خواهد بخشی از دارايی مرد، و ناقص العقلی در شبستان او باشد،
 خود باشد. 

  
  در هفته ی آينده سومين بخش از سخنان کديور را به بررسی خواهيم نشست.  

  ين و روزگارتان پيروز گر باد .رکامتان شي
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