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یآاسالم و تا   ربا
  حقوقدان - اميرفيض

ذربايجان بنام کشورخود آوری ھرا جم >ار= ابزارموسيقیـــتديروز خبری انتشاريافت مبنی براينکه <
   .دريونسکو به ثبت رسانده است

ر درناديده گرفتن حقوق ايران وچندروز قبل ھم خبری انتشاريافت که گروھی ازايرانيان به عمل موزه لو
   .دنبال ميکنند ن به اسالم اعتراضی راآفرھنگی وادبی وادعای تعلق  ثارآنسبت به 

   .جريان باال  توصيه تنظيم اين تحرير رابنحواختصارالزم ساخت

  نخست ثبت تارازسوي يك كشوراسالمي

 ويا قانونِ پروانه وجواز اقدام است تجويز شرع  ،نآخاصه ازنوع اسالمی  ،ستين مسئله ای که درجوامعنخ
رحمايت شرع تکليف نشده باشد  درجوامع که د یدرکالمی ديگر موضوع و ،استن ملت آناظر برحقوق 
   .شناخته ميشوداسالمی حرام 

ن ولو آميشود حرام است حتی خريد وفروش الت لھو خوانده آتاروديگر لوازم موسيقی که دراسالم بنام 
خود  دارد  با نراآيات متعددی درقران حکم حرام بودن آ ،زينت درخانه باشد حرام است بقصد نگاھداری و

اين مورد تفاوتی ھم بين فرق اسالمی نيست واجماع مفسرين اسالمی  سوره جمعه  در ١١يه آازجمله 
   .ن حکم داده اندآومحققين برحرام بودن 

نرا به نام ميراث فرھنگی خود آن ميتواند آيزی که اسالم حرام کرده است يک کشور اسالمی وحکومت يا چآ
  ؟وردآ ودرعبارت ديگر يک مورد حرام رابه حمايت خود دربه ثبت برساند 

ن مانعی آونسکو) تقاضای ثبت سازمان علمی وفرھنگی سازمان ملل = ييونسکو  ( البته براساس  مقررات
نابرحقوق زيرا ب !؟ مسلما خيرمينمايد ايجاد حق وامتيازیذربايجان آن برای کشوراسالمی آثبت  ياآولی  ندارد

ذربايجان الئيک آنکه جمھوری آ مگر ن اتخاذ ميشود باطل وبيھوده است آقر اسالمی تصميماتی که خالف
  .باشد

اعتبارچنين  ،رده وياخواھد کذربايجان اعتراض کردآحکومت اسالمی ايران به عمل دولت  تگفته شده اس
   .ذربايجان مرتکب شده استآھمان عمل غيراسالمی است که جمھوری  اعتراضی درحد اعالی

امام   ١٢ ن وسنت محمد سنتآعالوه براحکام قرايران يک کشوراسالمی متشيع است يعنی  ،حال حاضردر 
ن وسنت محمد آرق امام رابرابر  ١٢وقانون اساسی جمھوری اسالمی ھم سنت  ،ھم پشتوانه احکام است

مده است که درخانه آوحتی  ن بکرات تصريح داردآحراميت ذم موسيقی و امام ھم در ١٢وسنت   ،گرفته است
   .ن خانه وارد نميشودآفرشته به  لت لھو باشد برکت وآای که يک 

ذربايجان آ کشوراسالمی ايران بمراتب اشد از در الت موسيقی ازجمله تارآمقصود اين است که حرمت 
   .ستشوروی ا
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سازمان فرھنگی دولتی کشورما مسئوليت برخورد <ذربايجان شوروی نوشته که آقائی دررابطه با اقدام آيک 
  >ذربايجان راداردآبااقدام  جمھوری 

نوشته ايشان منطبق باحقوق مدرن است نه حقوق اسالمی که سازمان ھای فرھنگی کشورايران مسئوليت 
نميدھد  را الت موسيقی ازجمله تارآ نان اجازه حمايت ازآدامنه مسئوليت  ،ھمه موارد دارند در نراآرعايت 

به جمھوری اسالمی  برای طرح دعوا  سکو مدعی عدم صالحيت واھليتن، يوواگردراعتراض به يونسکو
الت موسيقی بشود ودادخواست وشکايت جمھوری آحرام بودن  استناد قانون اساسی جمھوری اسالمی و

ت چنين معارضه ای کامال روشن خواری وسرنوش ذلت و ياآ ن کشوربگيردآاساسی اسالمی راخالف قانون 
  .نيست

  ثارتاريخي وفرهنگيآاما درمورد 

به قائل  اسالم بطورکلیثارتاريخی وفرھنگی بايد احتياطی رامنظور داشت به اين توضيح که آدرمورد اعتبار
   .ثارتاريخی وفرھنگی نيستآبه  اعتبار احترام و

  ي نمونه هاي دليل

پس ازفتح جزيره رودس بوسيله قوای اسالم درزمان معاويه يکی ازعجائب ھفتگانه جھان بدست  -١
مجسمه نيکلی عظيمی بود  که  ،اثرمزبور ،ن وجودنداردآ ازلشگراسالم چنان ازبين رفت که اثری 

 برپا که ازمفرغ ساخته شده بود با را اين مجسمه عظيم ،زحمات زياد بعد ازفتح اين جزيره با
شتربه مدينه حمل  با قطعاتش را و اختن داربست ھای بلند وچندين ماه صرف وقت خرد کردندس

عجيب اند قدمت اين ھنر باستانشناسان تاکنون نتوانسته –ميان برداشته شود  از کفر ثارآ کردند تا
  .وشگرف تاريخی رابدست بياورند

  )لمانیآتاريخ فريشلر (                                                                                                 

 هيوردند که معاوآودا ھمان ) برسرمجمسمه تاريخی بطالباناخير مسلمانان افغانستان ( درھمين سالھای
   .ثارتاريخی باستان ايران کردآ ورد وھمان بود که خمينی باآمفرغی جزيره رودس  رمجسمه ب

   :مده استآدرکتاب تاريخ فتوح البلدان  -٢

عظيم مرمرين کاخھای ساسانيان  ین بھم زنجيرشده ستونھاتی وارد مدائن شدند بقوت اسبااعراب وق
که  را چنان سوزاندند تيسفون وشھر شرک وبت پرستی است ازبيخ وبن برکندند ثارآرابعنوان اينکه 

  .ديگردرھيچ عصری احياء نشد

ثارفرھنگی آبدستورعمرکل ، سعد وقاص پس ازفتح مدائن درزمان خالفت عمر خليفه دوم اسالم -٣
   .طاغوت ازبين برود ثارآ ب ريخت تاآسوزاند ويابه  ھا را ودستنويس

   :استاد ھمائی نوشته است

عمروعاص به امرعمرباکتابخانه اسکندريه وھالکو بادارالعلم  و ھمان کاری راکه اسکندرباکتابخانه استخر<
  >بغداد کردند سعد وقاص بافرھنگ عجم کرد

محمد ھم  ميدھند حتی خواستارصاف کردن حرموھابی ھا وسلفی ھا که حکومت امروزی عربستان راتشکيل 
حتی به بھانه ايجاد مسجدی به وسعت يکميليون وششصدھزارنمازگزارخواستارتخريب مسجد  ھستند و

   .تاريخی مدينه ھم شده اند
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تاريخی ويا  ثارآه اعتبارواحترامی برای اين گروه عظيم مسلمانان که اکثريت راتشکيل ميدھند ھيچگون
شرک  را نھاآدادن به  اعتبار و ثارآن آتوجه به  ،فرھنگی قائل نيستند چه قبل ازاسالم وچه بعد ازاسالم باشد

زمين  با نراآشرک ميشناسند وصاف بودن  تاچه رسد به گنبد وبارگاه را زمين را از ميدانند وحتی قبور باالتر
  ١. الزم ميدانند

ثار بعد آ ثارقبل ازاسالم وآنان ھستند قائل به تفاوت ھستند بين آن جھان که شيعيان ھم جزء اقليتی ازمسلمانا
   .ازاسالم

وريم که معلوم باشد تحقيق امروز سابقه ای آمي ٢۶شماره  ۵٩مرداد سال ا ٢٢ازسنگر سند اين مطلب را 
   .ه داشتکه کمترکسی به چنين مسائلی توجه داشت سنگردلھر ۵٩ودرسال سی وچند ساله دارد 

) معتقد است که خالفت بعد ازمحمد حق علی است وبعد اوھم حق امامان پان شيعه ايسمتشيع خمينی (<
اين ادعای پوچ نتيجه ميگيرد که تمام خلفا وپادشاھان  ھستند با پس حق مالھای سيد است که ورثه محمدوس

بوده واين قدرتھا  به خالفت وحکومت رسيده اند طاغوت وقدرت ناروا که حضرت محمد وحکومتھای بعد از
ديگران به اين تکليف عمل نکردند امروز بايد اين دين شرعی  واگر ،ميرفتند نھا بايد ازميان برود وآوعالئم 

  >.ومذھبی پرداخته شود

  )ھما ن سنگرصفحه اول(                                                                                              

 ھم بی اعتبار وزائد ميدانند باستانی قبل ازاسالم را ثارآاد شيعه را ھمراه اعتقاد اکثريت مسلمانان که اعتق
تاريخی وھنری وفرھنگی چه  ثارآکه اصوال مسلمانان نميتوانند برای بگذاريد وبه اين نتيجه روشن ميرسيم 

   .ن اعتباری قائل بشوندآقبل ازاسالم وچه بعد 

ضربه  فضالی ادب ايران ازکتب درسی مدارس وديگر و ارتاريخ ايران وحذف نام شعراثآبنابراين ويرانی <
سلطنت  باخمينی نبايد يک امرفرصت طلبانه وازباب دشمنی  ھای تاريخی به فرھنک وھويت ملی ايران را

حاصل  )اشاره به خمينی است( که نظرات اين کرم اسالم خوارپذيرا خواھيم بود نظرواقع بينانه با بلکهگرفت 
  >.شرعی اوست تکليف

  ازھمان سنکر صفحه دوم)(                                                                                             

   :درپايان ھمان مقاله عبارت  زير رابه تفاق ميخوانيم

تاريخی وھنری ومردمی کشورمان نوشته ھائی خواھيم يافت که نوشته شده  ثارآينده درکنارويرانه ھای آ<در
کام جوروعدل ازھجوم حاقرنھا ايرانيان وپادشاھان واين يادگارھای تاريخی واين اثرعلمی وھنری ر ؛است

وبدست مالھای که بنام اسالم  ١٣۵٧قمری =  ١۴٠٠اوی مصون ومحفوظ داشتند تاسال موباليای ارضی وس
  .نھاآ تگروويرانگروتفو براعتقادات فکریونفرين ولعن بران مالھای غار گمتشيع مسلمان ويران شد نن

  خر)آھمان سنگر صفحه (                                                                                            

، ھيچ اثری ن است برسدآمعه ايران استقراريابد وبقدرتی که الزمه حيات اجرائی ااگرحکومت اسالمی درج<
ثارتاريخی وعلم ودانش باقی نخواھد ماند زيرا جامعه اسالمی فقط يک کتاب ويک علم آ و ھنر ازفرھنگ و

  .>استنھم قران آنيازدارد 

  )۵٩ربھمنگعبدالرحمن انتشارات سن ١۵۴(ازکتاب قضاوت                                                         

                                               
ھايی که ريشه ای برای آنھا در تاريخ يافت نمی شود طور ديگری » امام ھا و امامزاده«امام در باره بزرگنمايی  - ١

ضريح بسيار دو الر خرج برج و بارو و گنبد وبارگاه و مناره و ضريح می کنند. بتازگی عمل ميکنند و ميليون ھا د
 ک-گرانقيمت از تھران به نجف و کربال ترابری شده است. ح
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   :توجه فرمائيدثارتاريخی آ به اظھارات شخص خمينی دررابطه با

 ثارآن شيروخورشيد منحوس بايد قطع شود ھمه آازھمه ادارات ازھمه وزارت خانه ھا ميخواھم وبايد <
بايد  ثارآ. طاغوت است ثارآ. تاج ثارطاغوت استآطاغوت بايد برود اينھا  ثارآ. حو شودطاغوت بايد م

االن بايد  ملت بيدارباش ازھمين –امت بيدارباش  –باش  قا بيدارآ  ،ستتھران ا ثاری که درآاسالمی باشد نه 
  >.......اين مسائل حل شود

  )ازنوارسخنرانی خمينی(                                                                                                 

  تشابه  –حاشيه 

وجه تشابه ھم به بيدارکردن وجدان ايرانيان اشاره مطلوبی شده است  رودرطرح  دادخواست عليه موزه لو
که بيدارکردن وجدان ايرانيان  روه لوزعليه مودادخواست  ت خمينی دربيدارکردن مردم بانامانوسی بين خواس

  :شايد دوبيتی زيربيان مقصود باشد ،است وجود دارد

  بشنوی قول وننگری کردار        ن که ازاوآم ل باشد نه عالِ غو

  يدارـــخفته راخفته کی کند ب  وھم خفتهـــــالمی خفته وتــــــع

مياورم که   کتاب قضاوت از قطعه ای کجا ميتوان بيدارکرد  را خفته به مرگ اين ملت خمود اسالم زدهِ 
   .بيدارباش زده شده است جامعه ايران شيپوراين بختک اسالمی در ھمان ظھور مالحظه بفرمائيد از

سب حکومتی اش رابتازاند ومقررات اسالم حکومتی رادرجامعه ايران پياده اگرخمينی ميدان پيدا کند که ا<
باحکومت اسالمی وياھريک  نمايد درفضای ايران ھيچ سری نخواھد بود که برگردنی باشد که ازمخالفت

   .نديشه ای داشته باشد، اازمالھای تابعه

، ای استاد دانشگاه عوامفريب وفرصت طلب وای رھبران باصطالح ه ملی خائن، ای جبھای روشنفکران
اين عنکبوت تشيع حلقه  به دور )واليت فقيهصول فقھی واصل حاکميت تشيع (به ا سياسی پرمدعا که باعلمِ 

زادی آصادرکرديد، کجای اين اصول فقھی وشرعی تغييرناپذير، بوی  را او اھی حمايتی افکارزديد وگو
امنيت  ،، رفاه ملتزادی اتآ ،، سازندگی ورفاه وترقی وپيشرفت جامعه راميدھد که وطنتودمکراسی

وردی آ در ن عوض کردی وخود رابه قيمومت يک مالی سياه فکرخونخوارآ با واستقالل وحاکميت ملی ات را
تنفيذ افکاراين ابليس درجامعه  تائيد و . شما پيشقراوالن اشاعه وبه اين روز سياه نشاندی وايران وملت را

  کتاب قضاوت) ١٩١صفحه (                                    >ايران چه جوابی درمقابل تاريخ خواھيد داشت

   .سال رابيدارکند ١۴٠٠شيپوربيدارباش ما قادرنيست کما اينکه نبود تا خواب زدگان 

  مضا درثبت اثروياهنرفرهنگي وري اآنقش جمع 

 دن ميتوانآر درايران روی داده که توجه به وی دادخواست عليه لووری امضاآواقعه ای بموازات جمع 
   .گاه شدآن درثبت اثروھنرتاريخی وفرھنگی آوری آجمع  ازنقش امضا و

دربين مردم کشورمان درحال رد ودل شدن روزی است که يک متن مشترک ازطريق ايميل ياپيامک د چن<
  .>امضا کنيد درس .....آشماميتوانيد به  ،امضا نيازاست ۵٠٠٠٠به  عنوان که برای ثبت بقيع است به اين 

  )خبرگزاری جامعه فارس(                                                                                             
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من درباره جمع < :ھنگی دريونسکو گفتثاروحفظ واحيای ميراثھای فرآمومنی مديرکل دفترثبت  قای اتوساآ
يونسکو يک  در ثارآواقعا متحيرم چون ثبت  وری امضا ھای اينترنتی درجھت ثبت جھانی بقيع دريونسکوآ

تاريخی ويا ھنری که درکشورديگری ھست پيشنھاد ثبت  اينگونه نيست که مانسبت به اثر ،ضابطه کلی دارد
بايد برای ثبت جھانی ميراث فرھنگی  ن کشورآود وخود دريونسکو ھراثری بنام کشوری ثبت ميش ،بدھيم

اواضافه کرده است که ميراثھای فرھنگی درکشورھای مختلف متوليان ومدعيان متعددی دارد  ،پاپيش بگذارد
  ( ھمان ماخذ )                          .ميپذيرد ) ھمان کشوردولتمتولی ( از ولی يونسکو درخواست ثبت را

انجام گيرد  ن کشورآثارھنری وعلمی وتاريخی ھرکشوری بايد ازطرف دولت آبنابراين ھمانطور که ثبت 
ثارھنری وعلمی وتاريخی کشورنيزبايد ازطرف دولت صورت آ اعترض به ثبت نادرست ويا سوء استفاده از

   .گيرد نه مردم

 ۴درحوزه ثبت جھانی مشاھيرايران تاکنون کميسيون ملی يونسکو < رکليبجاست بدانيم که برحسب اعالم دب
  نفرثبت نام شده است که عبارتند از

 بيرجندی رياضی داد وجغرافيادان -١
 ابوعلی سينا -٢
 ابن الخير -٣
 ابوعطيه اصفھانی -۴
  

  ثارتاريخي وهنري درموزه ها آ

سکو ميباشد عالمت خاص وشماره ای دارد که نھا که مورد تائيد يونآاثاری که درموزه ھا ارائه ميگردد 
نھا که عالمت مخصوص راندارند اھميتشان آ گاه شد وآ مراجعه و ن اثرآن شماره ميتوان به سجل آازطريق 

   .اين تفاوت که فقط جبنه نمايشی دارد وجود دارد بادرحد ھمان عتيقه جاتی است که درعتيقه فروشی ھا 

                                                

  

 


