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 پیشگفتار

  متن این
 
 وعموض شده پیاده است قبل سالها به مربوط که بحث یك نوار از عینا

 .است«حجاب» درمورد تهراني خواهر چند سؤال به جواب آن،

 

 رسانی مکتب قرآن کردستاناطالعپایگاه 

 



 

 

 

 مقدمه

 مداری اي مقدمه به بدهیم،احتیاج سؤال این به مفید و روشن جوابي بخواهیم اگر

 .بدهد ما به انسان درباره شناختي مختصر که

 جامعه،داراي از اعتبارعضوي به ،و فردیش اعتباروجود انسان،به:کنم عرض

 داست،فر  ممکن وقتي تنها که معنوي، و مادي است خصوصیاتي و صفات،مشخصات

 هبرسند،ک سعادت و انساني زندگي واقعي معني افراد،به واسطه به جامعه درجامعه،و

 مشخصات،وخصوصیات و ، صفات آن تمام ، مردم واجتماعي اخالقي و فکري درنظام

 یك:مثال  .شود توجه آن به است، الزم که درحدي باشد،وهرکدام شده گرفته درنظر

 ینکها میشودبه معطوف همتش میکند، توجه معنویات به ، اعتدال حد بیشتراز انسان،

 شرق در که مرتاضي ها،انسانهاي جوکي بکند،مثل تقویت را خودش روحاني جنبه:

 که ضرري مقدار ، اشتباهشان مقدار ، فردیشان زندگي درصورت اگر که داریم،

 نباشد، توجه قابل میشود، ضررشان دچار نیز جامعه و میشوند، دچارش خودشان،

 چطور که میشویم متوجه خوب بگیرند، را مسیر آن همه اي، جامعه کنیم فکر وقتي

 را معنویات جنبه که بینیم مي را فردي: برعکس یا.میشود فلج جامعه درآن زندگي

) میکند غیره و اولي غرایز از مادي مسائل راصرف همتش تمام فقط و میکند، فراموش

 نموجود،اال این(میکند تعیین را احتیاجات که چیزهایي یعني مادي، مسائل البته

 و پولداران و مندان وزور اکثرزمامداران مانند ، داریم دنیا جاي درهمه را اش نمونه
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 فلسفه حجاب اسالمی

 مقیاس مه خودشان اگر والبته. هستند بشریت براي آفتي چه که میدانیم و ، فریبکاران

 انسانیت چطور میدانندگه باشند، داشته خودشان درباره قضاوت براي درستي

 .شده کشته دروجودشان

 فلسفه حجاب
 طلبم اصل به و ، میکنم اکتفا گفتم، که کوچك مثال دو این به فقط ، مقدمه براي

 :برگردیم

 دربعضي که خورده چشم به مکرر مکررو بشري، حیات تاریخ طول در ، حقیقت این

 است، الزم انساني خصوصیات و صفات به نهادن ارج براي که ،توازني ها ازجامعه

 کرده،قصد راگم انساني صحیح سیر جامعه، درنتیجه و ، خورده بهم و شده فراموش

 :  که است این ازتوازن،
ا
 كی. نشود تفریط و افراط خصوصیات، این تك درتك اصوال

 مطرح انسان براي که خصوصیات این از هرکدام که است این توازن از صورت

 که است این دیگرش صورت و.نرسد حدخودش از باالتر به ارزشش نکند، است،طغیان

 عضيب فداي انساني، خصوصیات از بعضي و نشود، اشتباه باهم خصوصیات درموازنه

 .درجامعه چه و درفرد چه نشود، خصوصیات دیگرازاین

 و پرورشي نظام. هست موردنظر خصوصیات و صفات این تمام با دراسالم،انسان

 ولي .خصوصیات و صفات این تمام گرفتن درنظر با است انسان براي اسالم، اجتماعي

 مورد انسان مشخصات و خصوصیات تمام که بینیم نمي متأسفانه ، دیگر هاي درنظام

 ها،ارزش از بعضي گاهي:  گفتم مقدمه در همانطورکه راستي و.باشد گرفته قرار نظر

  شده،و تفریط یا و افراط درآن،
ا
 هکرد طغیان خصوصیات این از بعضي گاهي اساسا

 .دیگرشده بعضي منکوب بعضي و بربعضي،

 کردم، عرض که کلي مقدمه این فرمودید، مطرح االن که هم خاصي مسئله دراین

 ند،میک اقتضا مرد، و زن درروابط گاهي ، بشري حیات تاریخ درطول یعني. است صادق

 داده آن به باید که حدشده، ارآن بیش ارزشش. شده افراط ، شده داده اهمیت آن به

 ودرحدو شده گرفته دارد، که اهمیتي اندازه آن از تر پائین ، هم ویاگاهي بشود،
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 رایزغ ها، فلسفه از دربعضي یا جوامع از دربعضي مثال   ، شده تفریط آن خصوصیات

  جنسي،
 
  ها مکتب یا ها جامعه از بعضي در ولي  شده، تحقیر شدیدا

 
 آنهائي خصوصا

 .اند هشد وتجلیل تعظیم «بت«تاحد غرایزجنسي، این دارند، ماتریالیستي دید که

 هرکدام انسان، خصوصیات تمام اینکه دلیل به ، گفتم که همانطور اسالم، در

 جنسی، مسائل براي مرد، و زن روابط براي موازیني میشود، گرفته درحدخوددرنظر

 ده،ش گرفته درنظر دارد، ارتباط موضوع این به که هرچیزي وبراي جنسي، غریزه براي

 .میکند راتنظیم انسانها جنسي روابط ومعقول، اعتدال درحد که

 عرض یکجا بطور اخیرتان دوسوال به اید،قبال   فرموده مطرح که سؤالي سه

 : که این دلیل به«کیجا.«میکنم
 
 خیلي یاالاقل است، یکي مفادشان هردوسوال، تقریبا

 مهمقد سؤال، دو این جواب شدن روشن:  اینکه دلیل به«قبال  «و. هستند نزدیك بهم

 اسالم در:«بودکه این آخرتان دوسؤال. اولتان سؤال جواب شدن روشن براي است اي

 تبعیض نوعي تفاوت، این آیا:« اینکه و«دارد؟ تفاوت مردباهم و زن حجاب حدود چرا ،

 .«نیست مرد، و زن بین

 این جانداران دراکثر داریم، شناحت جانداران به نسبت ما که جائي تا:کنم عرض

 ،نراست جنس طرف از ، رفتن ودنبال طلب عادي، طور به: میشودکه مشاهده خاصیت

 ،تنها خصوصیت اگراین ماده، جنس ازطرف احتراز و میلي اظهاریي ، اوایل در و

 يبعض زنها،روي: که کنیم بودفکر ممکن میشد، مشاهده عاقل موجود دراین درانسان،

، ازقبیل حسابها  خودب را حالت این عمال   نوع، ازاین مطلبي یا ،» شیریني خود» مثال 

 درحالي ، هست حالت این نیز، جاندارن دیگر درقسمتهاي بینیم مي وقتي اما بگیرند،

  بلکه نیست، مطرح عقلي حسابهاي این ها آن براي که
 
 غرایزهستند، مطیع معموال

 ر،اظهارن طبیعي،درجنس بطور:یعني طبیعي است خاصیتي که کنیم قبول میتوانیم

 .است ماده جنس از قویتر تمایل

 .تادرماده بیشتراست درنر «پذیري تحریك» حالت: که ایسنت هم امر این علت

 بالشدن بیند، مي را ماده نر، اینکه بمحض ، عادي بطور: گه بینیم مي دراکثرحیوانها
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 ، مدتي بعداز تا میکند، امتناع ماده ، مدتي ، ودرمقابل میکند، تمایل اظهار میرودو

 .پیدانشود اصال   یا بشود، پیدا برایش تمایل حالت است ممکن

 به -مصلحتي و سیاسي روشي نه ، طبیعي است حالتي این که شدیم متوجه چون

 شده توجه ، واقعیت این به و امر، این به دراسالم، کردم عرض درمقدمه که دلیلي آن

 چطور؟.است

 ياعضا افتادن بیرون براي قیودبیشتر و حدود مقداري جنسي، درمقررات اسالم،

 هباشیدک داشته اطالع شاید. شده قائل زن، مختلف قسمتهاي شدن ظاهر براي زن،

 هک اختالفاتي و میآید، پیش شوهرها و زن دربین که هائي ازآزردگي اي عمده قسمت

 يدربعض بخصوص شوهرها، ، برمیگرددکه نکته این به میآید، پیش شان درروابط

 ند،ا شده عالقه بي جنسي، ازلحاظ آنهاف به نسبت زنها میکنندکه احساس شرایط،

 املهح زن، وقتي،:که میکنیم مشاهده ما مثال  !نمیدانند را دلیلش هم اکثرشان والبد

 بچه، به شیردادن درزمان یا.ازحدکمترمیشود خیلي او، جنسي تمایالت است،

 یليتما بي حالت این وقتي واکثرشوهرها.است معمول اوکمترازحد جنسي بازتمایالت

 آنها به زنشان:  میکنندکه فکر میشوند، بدبین زن، به کم کم میکنند، احساس زن رادر

  یا!باشد نداشته آنها به توجه باشدف شده عالقه بي
 
 ، که ندکن فکر است ممکن احیانا

 قعیتوا ، این البته! باشد پیداکرده دلبستگي دیگري، اشخاص به نسبت زنشان

 همیشه ماا.باشند عالقه بي شوهرهایشان به که کساني ، زنها دربین باشد ، شاید.ندارد

  ، شوهر به زن تمایلي بي
 
 اید،یابی پیش خاص شرایط دربعضي که درصورتي خصوصا

 طور هب که است دلیل این به ، بطورکلي اول، بلکه ، نیست دلیل این به یابد، شدت

 درمذکر تا تراست ضعیف درمؤنث -کردم عرض که همانطور -پذیري تحریك ، عادي

 درآن ت،اس مطرح زن براي بچه به شیردادن یا بارداري مثل مسائلي وقتي اینکه، ودیگر

 .میشود تضعیف عادي، ازمواقع بیشتر خیلي پذیریش، تحریك حالت موقع،

 مشهود،و است حقایقي این بدهم توضیح زیاد نمیخواهم باره دراین صورت، هر به

:  که ام دیده مکرر را اش نمونه زندگیم، درطول من. افتاده اتفاق خیلي هایش نمونه

 ثرا ، دلسردي بازاین و ، شده زن به مردنسبت دلسردي موجب زن، تمایلي بي گاهي
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  هم زن که داشته، درزن هم معکوسي
 
  مرد به نسبت تدریجا

 
 ده،دلسردش و بیعالقه واقعا

 هم وهمیشه آمده، پیش مکرر این، نمونه.  همدیگر وشوهراز زن جدائي به هم وگاهي

 .میآید پیش

 که هانداز  آن:یعني) برسد، تعادل حد به ومرد، زن پذیري تحریك اینکه اسالم،براي

 مقابل، در هم زن و کند، راضي خودش به نسبت زنش تمایل دراظهار را مرد است ممکن

 حجاب نظر از مقرراتي(ازحدمرد زیاده هاي تمایل اظهار دلیل به نکند، فشار احساس

 پیدا تخفیف درمرد تمایالت کم، کم شود، رعایت مقررات، این اگر که کرده، وضع

 .میشود تقویت ودرزن میکند،

 :که میدانیم
 
 جنس عیني مشاهدات مرد، یا زن در جنسي تحریکي موجبات معموال

 ، هروقت: که اینست منظور. است جنسي مسائل به زیاد ذهني توجه یا مخالف،

 بیشتر شند،بیندی ها زن به بیشتر یا ببینند، بیشتر را زنها ، مردها ، جنسي امور درزمینه

 که هم، اختالفاتي آن به توجه ،با پس. زنها همینطورهم، و میشوند، تحریك

 ايبر  کرده راتنظیم برنامه این اسالم، دارد، وجود دوجنس این پذیري درحدودتحریك

 پیداباشد، بیشتراعضایشان مردها،:  که مرد، و زن جنسي درتمایالت اعتدال وجود

 اننش را خودشان زنهاف،اعضاي از بیشتر قسمتي دراینکه نباشد اشکالي یعني

 ااقتض زندگي ضرورت حدي تا کمتر، قسمتي: که دستورداده درموردزنها ولي.بدهند

 االن ما که حجابي نوع آن:کنم راعرض این البته.باشد پیدا اعضایشان میکند،

 مختلف هاي درجامعه درگذشته که میدانیم یا بینیم، مي ها جوامعه هم،دربعضي

 خفيم همیشه ، ولئیم پست خیلي اشخاص گنجینه مثل زن که ، داشته وجود خودمان

 وضع را مقررات این اسالم،.است مردود اسالم ازنظر نمیدیده، آفتاب و بوده

 هامرد نشان را خودش زننده بطور نکند، سبك را خود زن:  که دستورداده اسالم.نکرده

 طرحم احتیاجي و باشد اقتضا که وقتي ودر.نکند صحبت آنان با  زننده وبطور.ندهد

 گفتارش و رفتار و درحرکت اما باشد، پیدا زن صورت و دست که ندارد مانعي باشد،

 .ندهد سوق جنسي انحراف مسیر به را مردها که باشد، طوري

  براي دراسالم، «اخالقي و جسماني«حجاب حدود
 
 .است همین تقریبا
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 اعضایش، کمتراز داده زن،اجازه براي که مرد، و زن حجاب حدود تفاوت این ولي

 ورت،وص بردست اضافه است مردآزاد براي ولي باشد، ظاهر صورتش و دست تنها یعني

: کردم عرض قبال   که است دلیل همان به باشد، پیدا هم پا ساق حتي و سینه و بازو

،
 
 براي بزرگ موجب یك مخالف، جنس اعضاي مختلف قسمتهاي مشاهده معموال

 تربیش مردها داده اجازه اسالم میشود، کمترتحریك زن وجون میباشد، جنسي تحریك

 که دهندا اجازه میشود، تحریك سریعتر مردخیلي چون ولي بدهند، نشان را اعضایشان

 تمایالت حدود اختالف تا باشند، آزاد مردها مثل اعضاء، دادن اینقدر،درنشان زنها

 .نسازد ناسالم نزندو بهم را خانواده وروابط نشود، بیشتر

 مرد، و درزن جنسي طبیعي،خواست کرده،بطور تعیین اسالم که برنامه این با ، پس

 قدارتحریكم ببینند، را مردها اعضاي بیشتر زنها وقتیکه:یعني. میرسد یکنواختي بحد

 د،ببینن را زنها اعضاي کمتر مردها وقتي و. میرود باالتر طبیعي ازحد شان، پذیري

 تحریك ودحد باالرفتن این وبا میآیدو تر پائین طبیعي ازحد شان پذیري تحریك مقدار

 اب اینها جنسي هاي خواسته درمرد، پذیري تحریك حدود آمدن پائین و درزن، پذیري

 بروز ها درخانواده بینیم مي همیشه که ، اختالفاتي وآن. میشود متعادل هم

 اوتتف دلیل پس.میرود ازبین است، جنسي تمایل درجه تفاوت که میکند،عاملش،

 ومرد، زن: که اینست مرداست، وهم زن، خود هم مصلحت مرد، و زن حجاب درحدود

 که است دلیل این به واین،نه. برسند یکنواختي حد به شان، جنسي هاي درخواسته

 مطرح یدکرد اشاره شما که تبعیض آن ترتیب این به و بشود، زن به نسبت فشار ایجاد

 مناسب اندازه:  که است این -نیز جامعه در و خانواده -در زن مصلحت ، نه. نشود

 اصال ، پس.است چنین ، مردهم مصحلت که همانطور ،.بشود تحریك مرد، خواست

 ومرد، زن جنسي سالمت و مصلحت مسئله بلکه نیست، مطرح تبعیض مسئله

 .است مطرح جامعه سالمت و خانواده زندگي ومصلحت
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 ؟چرا اسالم، حجاب را وضع کرده است
 تاناول سؤال مهمترکه مطلب به برگردیم آخر، سؤال دو جواب مختصربراي ازاین بعد

 کرده؟ وضع را چراحجاب اسالم،:  که: بود

 نز تنها مخصوص -میشود تصور آنچه بخالف -«حجاب«که کنم تاکید باز قبال  ))

 نای به دومتان درسؤال هم شما که درجه تفاوت با هست، زن و مرد براي بلکه. نیست

 ((.داشتید توجه مطلب

 و زن مصلحت جنسي، لحاظ از که شدیم متوجه گذشت، که سؤال دو این جواب از

 را زن اعضاي کمتر مردها و باشد، پیدا زن اعضاي کمتر:که دراینست هردو، مرد،

 ادایج چطور زنان، از معین اندازه آن با ، حجاب برداشتن: که شدیم متوجه و. ببینند

 استهخو چطور نتیجه ودر. میکند بیشتر را مرد پذیري تحرکي یا میکند، ناهماهنگي

 خانواده کردن متالشي در را مطلوب آثارنا که میشود، متعادل نا مرد و زن جنسي هاي

 .دارد دنبال به ها

 ار  داستاني خالصه، بطور قبال  :حجاب برداشتن اجتماعي جنبه مهمتر، جنبه اما و

 بطور اه ازجامعه درخیلي مشابهش که برایتان، میکنم تعریف اسالمي جامعه یك درباره

 به ارمد تردید اینکه)خیر؟ یا اید شنیده را «آندلس«اسم آیا نمیدانم شده، دیده مکرر

 رهنگف عموم، بطور یا ، درمدارس دشمن تعلیماتي و تحصیلي هاي برنامه که دلیل این

  که کرده کاري ، شده تحمیل ما به سرزمینها دراین که استعماري
 
 هب مانسبت واقعا

 .باشیم نداشته درستي اطالعات خودمان، تاریخ به نسبت ، خودمان گذشته

 شکوفایي درزمان که بود، اروپا سرزمین غربي جنوب قسمت ، آندلس(صورت هر به

 براي راستي، و. داشت بزرگي تحقیق مراکز ،و ها دانشگاه مدارس، اسالمي، تمدن

 و برافروخت، وجه بهترین به دنیا، از گوشه درآن را تمدن و علم چراغ ، طوالني دوران

 مدنت و علم و کرد، اروپاهدایت طرف به ، را معرفت  و فهم نور که اي سرچشمه بزرگترین

 لتدو دو اندلس، سرزمین ازآن درقسمتهائي االن. بود اندلس همان رسانید، اروپا به را

جز  هم، فعلي فرانسه جنوب از قسمتي البته و دارد، وجود پرتقال و اسپانیا
 
 اندلس وغالبا

 .بوده
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 اروپا غربي جنوب رابه اسالمي تمدن مسلماناف اینکه از بعد:کنم عرض

 امبن.  بود، اروپا سرزمین از غربي جنوب قسمت همین که اندلس، رسانیدند،درهمین

  بشدت علمي، تحقیقات و علم کار اسالمي، تمدن تادوران شد، مشهور اندلس

 به بدیلت خالقت که زماني از کنم اضافه کوتاه توضیح یك ناچارم اینجا. بود درپیشرفت

  زمان زا یعني. میشد دگرگون داشت بتدریج ، اسالمي جامعه خصوصیات شد، سلطنت

 هاي جامعه اقتصادي و اجتماعي گوناگون واحوال اوضاع معاویه، رسیدن بحکومت

 بقایاي ایران، مثال درهمین میرفت، وقهقرائي انحطاط روبه بتدریج ، اسالمي

 هاستفاد زمینه این از بودند درتالش مرتب آنجا، و جا این ، رفته ازبین شاهنشاهي

 که ،عباسي و اموي ننگین حکومت فساد بواسطه آمده، پیش که فرصتي این از.کنند

 مینمودند،اینها غیراسالمي هاي تصرف اسالمي، مناطق سایر و درایران قرن چند

 انج با که ایران مسلمان ملت و میکردند، استفاده وازآن میشمردند، مغتن را موقعیت

 وحقارت وذلت اسارت و قیدها از اسالم وسیله به و بود، کرده استقبال اسالم از ودل

 هک را، طلبان فرصت این مزدورانه حرفهاي تدریج، به بود، یافته نجات دهه  چندین

 مجزي مختلف جهات از اینکه براي میشد آماده و ، پذیرفت مي داشت، هم رشد زمینه

 دیگر حرکتهاي برخالف آمدکه بوجود درایران حرکتي یعني ، اسالمي جامعه شوداز

 باشد، عباسي و اموي حکومت فساد با اي مبارزه اینکه بجاي ، اسالمي جوامع

 دید،ج فلسفه این با اسالم، خود با بود اي مبارزه فریب، مردم لباس دراین درحقیقت

 واژگون را کهن رژیم وآن ، آمده ایران طرف به جدید،که نظام این جدید، برنامه این

 این وانستندت بتدریج: که ، میکنم عرض را این فقط نیستف بحث این تفصیل جاي.بود

  را، ایراني که بکنند کاري ، انسانها
 
.. نندک بیگانه اسالم از کنند، دور اسالم از نسبتا

 سیارنسبتب تفاوتهاي با ، اسالم بنام بدهند تحویل ایران ملت به وتصوراتي ، تفکراتي

 الشت علیرغم ایران، درهمین که بینیم مي ولي. هست، اسالم حقیقت در که آنچه به

 ایندر  مسلماني عمومي قیافه بازگرچه ایران، کهن ارتجاع طرفداران این قرنه چندین

 از یشپ ایران به کامال   را ایران اند نتوانسته ولي ، شده دگرگون زیاد تاحدي سرزمین

 .برگردانند اسالم
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 :مطلب این شدن روشن براي است کافي اي ساده نکته

 خط و ونوشتن سواد از ایران ملت جبري، و قانوني صورت اسالم،به از پیش ایران در

 حاکم شورا حکومت که زماني)، اسالمي انقالب واسطه به. بود محروم قلم و کتاب و

  هم، ایرانیها که -هرمسلمان براي شد طبیعي حقي ، مسأله این ،(بود
 
 نمسلما اکثرا

 انسان: دیني،یعني وظیفه بلکه حق، تنها نه -اسالمي دیانت از کردند شدندواستقبال

 طرفب ، ایران بودکه زیاد تالشها اینکه وبا و باشد سواد با که است مکلف ، مسلمان

 لتم اند، زده کلکها همه بینیم مي قرن این تا باز ولي برگردد، ازاسالم پیش ارتجاع

 وقت، هیچ رسیده،و بوده، معلومات و سواد که الاقل خودش طبیعي حق به که ایران

 دوران آن کنند،وبه محروم حقش ازاین را ایراني اند نتوانسته ارتجاع طرفدارن این

 .برگردانند ازسواداست ملت محرومیت که اسالم از پیش ننگین

 : یعني.بود ترتیب همین به جهاتي، از ، وضع ، هم دیگر درجاهاي
 
 نسرزمی که بعدا

 به مختلف حکومتهاي تدریج وبه میشد، تجزیه چندقطعه به گاه بي و هرگاه اسالم،

 در گرچه نبودند، اسالمي حکومت کدام هیچ حکومتها، این گرچه آمدند، مي وجود

 به وچیزدیگر میکردند، راعوض اسالم عمومي هاي قیافه داشتند تدریج به جا همه

 احوال و اوضاع بکلي، توانستند نمي اینها باالخره و ، اسالم جاي میدانندبه مردم خورد

 .کنند رادگرگون اسالمي جامعه و را، اسالمي

 وجود خالفت و شورا حکومت بود، سلطنتي حکومت   حکومت، هم درآندلس

 حکومت روش از بود وآرامتر معتدلتر حکومتشان روش ،اینها حال این با ولي.نداشت

 گرچه اینها: بودکه این غرضم حال، هر به. اسالمي سرزمین دربقیه عباسیان

 و ماسال با حکومت نوع این طبیعت گرچه نبود،و اسالمي و بود سلطنت حکومتشان

 یکباره ندتوانست نمي باز ولي ، نیست سازگار اسالم اجتماعي هاي وبرنامه اسالم فلسفه

 تحمیل مسلمان برمردم را خود دلخواه حکومت  یکباره و کنند، راعوض اسالم قیافه

 جمیع از سرعت با و جا یك حکومتي اگر شدند، نمي حاضر مسلمان، مردم. کنند

 هاي حکومت این دلیل، این به.کنند هزمش برگردد، قهقرائي به میخواست جهات
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 هاي امهبرن در کنند نفوذ میتوانستند تدریج به سلطنتي، دستگاههاي این فاسد،

 .دندبرمیگردان قهقرا طرف به را جامعه تدریج به و اسالمي، فلسفي و فکري و اجتماعي

 الم،اس سرزمین بقیه مثل ،باز، ولي بود، ترتیب این به حکومت، گرچه درآندلس،

باقي ، خودش قدرت به بود، آفریده دلها در اسالم که قي شو از هائي جنبه
 
 ودکهب تقریبا

 شدت به مسلمانها دردل دانش، و علم شوق.بود تحقیق به وعالقه دوستي علم جنبه آن

 هن،ک هاي ازفلسفه ، کهن افکار از بودندبقایائي تالش در درهرجا که بود، آمده بوجود

 ترجمهو کنند ومرتب منظم بیاورند و کنند، جمع.باشد داشته وجود ازعلوم تحقیقات، از

 رکزم یك ، هم آندلس دلیل، این به. بسطش و شرح به کنند شروع و عربي، به کنند

 با دکنی مقایسه) بودکه این آندلس کارهاي از یکي.بود شده اسالمي شکوفاي تمدن

 ند،چطورکرد پیدا قدرتي و رفتندجائي وقتي که ها تاریخ مقتدردرطول حکومتهاي بقیه

 اخالق از فکراسالمي، اسالمي،از ازتمدن رنگي چون( استثمارکردند را مردمش

 رقغ اروپاي:اینکه براي ردندمیک تالش داشت وجود اسالمي بشردوستي اسالمي،و

 هايکلیس ودربرابر سلطنتي دستگاههاي برابر اسیردر اروپاي را، توحش و درجهالت

 لعوام دلیل،به این به.بدهند استثمارنجات نیرنگ همه این دام را،از متقلب و مزدور

 دانشگاههاي و تحقیق مراکز طرف میکردندبه جلب را اروپائي مختلف،جوانان

 .میکردند آشنا زور علمي -حقایق و معلومات باسوادو را، خود،وآنها

 فتهپیشر  چقدر درآندلس بشوید،علم متوجه ، که کنم اضافه را جمله یك اینجا باز

 ردگالیلهک کشف را زمین کرویت که آنکسي میخوانیدکه طور این درکتابهایتان شما: بود

 اريطرفد:  بگوئیم تر ساده یا استعماري، کلکهاي از یکي هم این است؟ درست بود،

 هبیگان خودش اسالمي تمدن از را ملت ، ترتیب این به که ایران کهن ارتجاع حکومت

 فقیه د،دانشمن یك وسیله به ، نظریه این ، درآندلس: که اینست مطلب حقیقت! کنند

 وبه بود، يفعل والنسیاي همین اهل که -«بلنسي یعقوب» بنام ، اسالمي مفسرفیلسوف

 مطرح  وضوح طور به ازگالیله، پیش قرن چند درحدود – شده مشهور بلنسي

 از بیتي چند. شده اسالمي وفالسفه دانشمندان بقیه با وبحث جدال شده،موضوع
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 با یکندم مجادله بلنسي، بعقوب ابو با مخالف دانشمندان از یکي که دارم یاد به غزالي

 .میکند متهم خرافي افکار به واورا است، زمین ُکرویت که اش نظریه او،درباره

 است زمین کرویت درباره بلنسي ابویعقوب نطر خالصه هست، یادم که بیتي دو آن

 :میشود بیان اینطور درشعرشاعر،  که

 بها السماء حف کرویه، واالرض

 
 
،فصارت و فوقا

 
 مثال   نتطع، تحتا

 بها للجنوب شتاء الشمال صیف

 .ذا،دوال و هذا بینهما فصار

 زمین هک کند، مي بیان را مطلب این روشن، خیلي ، واضح خیلي پیشرفته، خیلي

 را آن جهات تمام از موجودات و فضا و آسمان بقیه که ، است شکل کروي جسم یك

 .فضا دراین است نقطه یك مثل ، واین اند، کرده احاطه

 جنوب بین زمستان و تابستان درجنوباست،واین زمستان درشمال، تابستان

 به نطورای ، تعلیماتي هاي برنامه در که بینیم مي االن.میشوند دست به وشمال،دست

 سالميا غیر دانشمند یك. کرد کشف را نکته این بود اروپا بله،: میکنندکه تفهیم ما

 که يا گالیله:  فهمیم مي عقل حساب به ولي! کرد،گالیله کشف را  نکته این بودکه

  کرده، تالش زمینه دراین
 
 اشتهد پیش دانشمندان نظریات درباره باید مطالعاتي حتما

 متوجه درمطالعاتش گالیله که رسیم مي نکته این به طبیعي طور به ، بنابراین  باشه

 گفته ار  مطالب این بلنسي یعقوب ابو نام به دانشمندي خودش از پیش قرنها که شده

  ولي کرده اعالم و آورده پذیرفته و گفته او از را اینها وقتي و
 
  یلاص خیلي چون احتماال

 رمقابلد بینیم مي نرسیده حدیقین به درمطالبش ، نداشته آگاهي خیلي چون ، نبوده

 .شد پشیمان خودش نظر ازاظهار ارعاب و تهدید

 بحث نشست مي بودو گفته را مطلب این یعقوب ابو پیش قرون در که درحالي

 و اطالعات که ها بعضي وگاهي میکرد، جدال مردم با میکردو نظر تبادل میکرد،

 دیدش مخالفت هم میکردندشاید درست اوهم براي اتهاماتي بود تر پائین معلوماتشان

 اسالمي دانشمندان قبال   را نظر این که بود دلیل همین به زمین کرویت نظریه با کلیسا
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 سانيآ به که بود شدید قدري با اسالم با کلیسا ودشمني بودند، کرده اظهار درآندلس

 .نیست توصیف قابل

 هک بود این جهالت و بدبختي در غرق اروپاي با روشش پیشرفته، اندلس:الغرض

 و درمدارس جوانان واین میکرد، جلب را جوانان مختلف وسائیل با  کردم عرض

 و تاریك اروپاي طرف به معلومات دنیاي با و پرداختند، مي تحصیل به دانشگاهها

 .برمیگشتند خودشان بدبخت
 
 ینهاا. بود کلیساها و سالطین دردست حکومت طبعا

 ورط بشوندبه روشن حسابي که مردمي زیرا بشوند، روشن اروپا مردم که نبودند راضي

 جوانان نازرفت میکردندکه تالشها انواع دلیل، این به.روند نمي ستم بار زیر دیگر ، عادي

 لپو با را آنها برمیگردند جوانان این که وقتي یا.کنند جلوگیري آندلس طرف به

 کاري مختلف عناوین به و( است رایج خودمان امروز دردنیاي که طور همان)بخرند

 و د،بگیرن را روشنگرشان بحثهاي جلوي ، مردم دربین را اینها بحث جلوي که بکنند

 و علم هب که جوانان این بشوندولي آشنا علم با و پیشرفته تمدن یك با مردم نگذارند

 و کلیسائي حکومت خواستهاي این تسلیم شان همه بود مشکل بودند رسیده دانش

 حمله یدکهکش مي اینجا به دربار و کلیسا توافق بیگاه و گاه دلیل این به بشوند درباري

 عریفت برایتان را نکته یك جمله از جوانان این کردن نابود براي میکردند شدیدي هاي

 :کنم مي

 اوایل، است،درآن مسلم و دردنیاست آمپول تزریق بصورت االن که مطلبي این

  که شد، مطرح اي نظریه یك بصورت درآندلس
 
 علمي حقایل و مطلب تمام معموال

 . است همینطور
 
 یا ود،میش رد یا بیشتر و بیشتر مطالعات از بعد و است، اي نظریه اوال

 رايب استداللهائي ، اندلس در. علمي وقانون اصل یك و حقیقت یك به شود مي تبدیل

 بیمار بدن وارد دارو رگ، طریق واز پوست طریق از است ممکن: میشد مطلب  این

 نبرزبا را مطلب مردم،این دربین ، اروپائي جوانان.بکند پیدا شفا بیمار و بشود،

 ساده مردم شوراندن براي دربارها و کلیسها دردست شد اي بهانه ، حرف واین…آوردن

! دممر  اي:که اند، آورده اینها که علم و تمدن این علیه و جوانان این علیه بیچاره و لوح

 بدن دیگر جاهاي از میخواهند 9 فاسند چقدر اینها!اند مذهب ال چقدر اینها بدانید
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 قبیل این واز! کنند عوض را میخواهندکارخداي!!!کند استفاده ، دهان جاي به انسان

 نام به معمول طبق جوانها، این فریبانه عوام:والبته ابلهانه، حرفهاي و ترهات

 انجوان ازاین ، عام قتل ودریك شد، تحریك جامعه و شدند، معرفي جامعه به«اخاللگر»

 دست از اروپا که مهمي ثروت چه! کشتند دراروپا را نفر هزار صد ، طرفدارشان افراد و

براي صدمه، این با! داد
 
 .برود شپی تمدن طرف به بتواند ماندازاینکه عقب سالها، یقینا

 که بود، اینطور اسالمي غیر هاي جامعه با اسالمي جوامع ارتباط روش الغرض،

 ودشخ پیشرفته فکر و علم با و اسالمي تمدن به را اروپا میخواست روشها این با اندلس

 اندلس که میشد متوجه وقتي اروپا.اینطوربود هم آنها العمل عکس اما.بکند آباد

 يراهها از کلیساهایش، و حکومتها استعماري قدرت نابودي براي است بزرگي خطري

 اگر حتي یا. بیاید وجود به اینها برابر در سدي بکند، کاري افتادکه تالش به مختلف،

 دست اردرکن بود شده اي صدمه یك که تمدن مرکز این تضعیف براي باشد داشته امکان

 دبمانن ناداني و جهل درهمان اروپا مردم بکنندکه کاري و بیاورد، بوجود حکومتها، این

 يسیاس هاي برنامه مهمترین. بدهند ادامه خود ستمگرانه حکومت به استعمارگران و

 نیرومند و قوي پیکر به حمله خطرناکترین حقیقت در که کردند پیاده منظور این با که

 یمتسل که را آنها و را فروش، خود زنان از اي عده: که بود این بود، اندلس اسالمي جامعه

 دراختیارشان هائي بودجه کردندو تشویق ، کلیساها و دربارها خواستهاي به بودند

 یرغ ازُطرق جنسي تمایالت ازاي به را جوانها و اندلس، طرف به بیایند که گذاشتند

 درش کلك، این اینکه از بود تر آگاه اسالمي، جامعه اوایل، درآن کنند، جلب مشروع

 اروپاي به زنان واین کردند، خنثي را کلك این تمام، شدت و خشونت با باشدو مؤثر

 پردهاي درزیر و بیشتر، اختفاي در و گذشت، زمان تدریج به. برگشتند خودشان

 کردن اسدف کاروان یعني ، اروپائي تمدن کاروان این بیشتر،دوباره وفریبنده پوشاننده

 سنگیني هاي بودجه:کنم عرض مختصر و.شد سرازیر اندلس طرف به جوانان،

 به نهات نه.میکردند تطمیع هم پول با را جوانان گاهي و میگرفت قرار زنان این دراختبار

 وانانج لحضاتي وبراي جوانان، به میدادند هم پول خودشان، زیبائي و فت لطا وسیله

 جائي به کار تا گذشت و گذشت و گذشت وزمان! میکردند جلب خودشان طرف به را
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 و اسالمي مقاومت که بودند شده عنصر سست آنقدر هم پول بدون جوانان، که رسید

 بودند خطزناکي حربه که -زنان این طرف بودند،وبه داده دست از را خودشان ایماني

 و ادبازفس.میشدند کشیده -بودند شده روانه اندلس طرف به و اندلس، دشمن طرف از

 جلف انزن این دربرابر میشدند دلباخته اینها که حدي به ، رفت جلوتر درجوانان تباهي

 عتمان اظهار زنها ایندفعه،:میدادند،که هم پول و میشدند حاضر گاهي و فروش، خود و

 !میکردند

 اسالمي شهامت و شجاعت حد آن از جوانان تا خواست طوالني زماني ، این البته

 ، حربه این صورت، هر به.برسند وحقارت وذلت وقاحت و پوچي حد این به خودشان،

 درتوق نیرو آن داراي دیگر اندلسي، جوانان که شد متوجه واروپا افتاد، کارگر خطرناك

 اي هحمل سرزمینش به اگر:که نیست، جهاد و ایماني انگیزه و عظیم مقاومت و جنگي

 شيک لشکر قرنها، وحتي سالها براي بود این بکند، مقاومت مدتها براي بشودبتواند

 کرد، پیدا جریان اندلس طرف به اروپا، مختلف جهات از بزرگ، و گوچك متناوب هاي

  که حدي تا کرد ضعیف را اندلس پیکر ، کم کم ، متوالي حمالت واین
 
 اطالع احتماال

 طرف از دراندلس عقاید و آراء تفتیش ننگین مشهور دستگاه چطورآن که داریدف،

 یکرد،م اسالمي تمدن به تمایلي مختصر اظهار انساني، جا هر که وجودآمد، به اروپائیها

 هنمون هم خودمان امروز دنیاي در شاید که انساني، وغیره ننگین شکنجهاي انواع با

 تمدن مرکز اندلس، که شد چنان و برند مي بین از و آزارمیدادند را او نشود، پیدا اش

 تقر هم االن که اروپائي و تاریك دنیاي یك به شد تبدیل ، اسالمي علمي عظیم
 
 درآن یبا

 اروانک نسبت به و دارد، وجود خفقان و تاریکي شرایط همین اسپانیا، و پرتقال قسمت

 لو،ج قدمها تا و درآورد حرکت به اسالم که کارواني آن ، علمي تمدن طبیعي پیشرفت

 خیلي بودند، تمدن اصلي مراکز که حکومت دو کرد،این هدایتش اروپا، جاي درهمه

 نظورم این به کردم تعریف برایتان اجمال طور به را مختصر داستان این،.ماندند عقب

 شوخود میکند، صرفنظر خودش عظمت و سنگیني از که زني: بشوید متوجه که بود

 براي است خطرناکي حربه چه درمیآورد، مردها شهوات ارضاي براي اي بازیچیه مثل را

 اينمونه بشر، حیات ریخ تا. درجوانان مسؤلیت احساس و مقاومت نیروي بردن ازبین
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 و مبارزه نیروي عیاشي، و جنسي، بندباري بي داردکه یاد به قبیل این از زیادي

 یليخ ندارید بیاد شما اگر را اخیر جهاني بزرگ جنگ. است گرفته جوانان از را مقاومت،

 آلمان.اید آورده دست به بیش یا کم اطالعاتي اش درباره البد نیز شما و. دارند بیاد ها

 يم روبرو مقاومت با زیاد، یا کمي میکردند، کشي لشکر هرجا به متفقش نیروهاي و

. باشد بوده ناچیز یا متفقین با مقابله براي جنگي امکانات هم محل درآن گرچه شدند،

 مرکز ایام درآن شهر این بود، شهرپاریس راباخت خود مقاومت، بدون که شهري تنها

 نآ حال، این با. بود  حقوقدانان ومرکز مختلف هاي دررشته پژوهشگران و دانشمندان

 مقابله به و بردارد سالحي دشمن هجوم دربرابر که ندشت را ومبارز جوان نیروي

 هرش.بود عیاشي و مستي شهر. بود ها کاباره شهر ایام، آن پاریس چرا؟چون،! برخیزد

 و نگيمردا جاي به جوانانش که بود  شهري. بود جنسي گسیختگي افسار و بوالهوسي

 با و جنسي فساد با خود، سرزمین موجودیت و وآبرو دربرابرحیثیت مسؤلیت احساس

 یار، زلف به دستي با و دارد باده و جام به دستي» که جواني.داشتند آشنائي مستي،

 له و ، اسارت و شکست مزه باید ناچار و«بریزد دشمن بر خاکي نداردکه دیگر دستي

 جاي به وقت، وآن.بچشد دشمن پاي درزیر را خود سرزمین حیثیت و ناموش شدن

 !!برسرخودکند خاك دشمن،

 سائلم به ملتها، زندگي و مرگ مسائل به شما،اگر همه که اي نمونه نزدیکتر، نمونه

  باشید، داشته توجه میکنند، تحمیل ها برملت دشمنان که جنگهائي
 
 ازآن حتما

 یل،اسرائ با مصر ارتش -پیش سال سه دو رمضان جنگ: اید نکرده فراموش و خبردارید

 دریك ، الاقل که ، متخاصم ظاهر به اسالمي ضد نیروهاي پادگان با بگوئیم تر درست یا

 در مصر، ارتش یعني ارتش، این. است اسالم با دشمني دارندوآن اتحاد هم با ، امر

 شکست ترین ننگین ضعف و حقارت منتهاي با9167 درسال یعني پیشتر سال شش

 بچهو وزن ومسکن وخانه آورسرزمین سرسام باسرعتي و خورد، اسرائیل ارتش برابر در را

 کمترین کردکه تسلیم دشمني به داشت، که را آنچه وتمام ومادر وپدر وبرادر وخواهر

 اگر که میدانست مصر ارتش وخود. نیست قائل انسانیت و وشفقت شرافت براي ارزشي

 ینا با.چکارمیکنند مقدساتش و عزیزان با دشمن، عاطفه بي ارتش بخورد، شکست
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 زنی مهاجر گان پرنده راستي که باسرعتي و کرد، تحمل را آور شرم شکست آن ، حال

 نهایت با خودرا سرزمین هکتار هزاران ساعت چند درعرض باشند، داشته توانند نمي

 سوي به آنگاه، و. گذاشت دشمن دراختیار داشت باهرچه کرد،و رها رسوائي و ذلت

 چنان بعد، سال شش ارتش همین که درحالي.گریخت رنج و حسرت سراسر حیاتي

 ازتفسیر جنگي کارشناسان و مفسران آگاهترین و بزرگترین که گرفت دشمن از انتقامي

 نیروي خطرناکترین از یکي درزیر ساعت چند درعرض ارتش، این! بودند درمانده آن

 اهاشتب بي ومراقبتهاي امان بي هاي توپخانه برابر در متحد،و استعمارگران هوائي

 مانع از توانست ، مدیترانه در چه و خاك در چه آمریکا، دقیق الکترونیکي دستگاههاي

 شکنند، درهم را «بارلف» اي افسانه وعجیب دفاعي خط رکندو عبو سوئز کانال مهم

 رووتا رابراند دشمن بود، نشسته عقب پیش درجنگ خود ، آنچه از شدیدتر وخیلي

 هاراظ دربین که ، داریم یاد به زیرا.بود درك قابل غیر راستي ، حادثه این کند، مارش

 مامت اگر: بود گفته اروپائي جنگي وکارشناسان مفسران از یکي گوناگون نظرهاي

 ادهه از پس کنند، حمله! بارلف دیوار به و شوند متحد غربي اروپاي ممالك نیروهاي

 کنند، رخنه درآن توانند نمي تجهیزات، و امکانات تمام با جنگ روز

 سال آبروئي بي و زبوني که، اید پرسیده ازخودتان هیچوقت خواهران ، راستي

 توانست ارتش چطورآن شد؟ جبران العادگي فوق باآنهمه9171 درسال چطور9167

 ارتش، این بود، داده نشان را ذلت آن قبل چندسال که دهد، نشان ازخود قدرت آنهمه

 جبران چندان صد با را حقارت و رسوائي آنهمه نظیر کم قهرماني آن با چطورتوانست

 سرفرازي افتخارو آنهمه و 9167 سال عرضگي بي همه آن راز من بدهید کند؟اجازه

 ارتشي ،9167 درسال مصر ارتش:کنم خالصه برایتان دوکلمه در را، بعد سال6 رمضان

 و. بودند پرکرده فروش خود و جلف را،زنهاي اش جبهه پشت که فاسد، و عیاش بود

 زنان اب کاباره در ، بوالهوس ارتش این افسران نفراز هشتصد جنگ، شروع ار پیش شب

 شش از پس ، ارتش همین اما بودند، رقص و خوشگذاراني درحال لخت ونیمه لخت

 پیش دوساعت یکي ، برافروخت افتخار جنگ آتش را بامدادش که شبي در تصفیه سال

 اقامه را صبح  جماعت نماز روزه زبان با و بود، شده بلند سحري براي جنگ شروع از
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 هاي درروزنامه را مطالب این وشما کرد، شروع را جنگ اکبر الله شعار با وبعد کرد،

 بود این و ،9167 سال شکست راز بود این!  خواهرانم ، آري. اید خوانده قبل چندسال

 .آن از پس سال شش رمضان سال عظمت پر پیروزي راز

 را ردیدت غیرقابل هاي واقعیت این از فراواني هاي نمونه ، تاریخ ، گفتیم که همانطور

 از اي خوشه و خروارها از بود مشتي فقط کردم تعریف که نمونه دوسه این. .است دیده

 شعار دادن نشان با شما، دشمنان: شوید متوجه که کنید دقت کمي حاال. ها خرمن

 میکنند؟جوابش دعوت حجابي وبي لختي سوي به را شما چرا ، آزادي جذاب و فریبنده

 بي)  شما کردن لخت با آنها! پوست شکار وهم دوست، دیدار هم است، ساده خیلي

 رنگین را خود وخوشگذارني عیش بساط هم شما، حجاب کشف با و( نباشد ادبي

 هب براي آنان تالش و جوانان، العمل عکس خطر از که میریزند اساسي وهم میکنند،

 .بمانند درامان«  واقعي آزادي» آوردن دست

 ؤلیتمس احساس تا باشد داشته غیرت رگ باید که جوان. است ساده خیلي ، قضیه

 زیبائیهاي فریب و شود، مي همقطار و بزم دشمنان،هم خود،با وقتي. کند وظیفه و

 شناسي، وظیفه نرد ، هوسراني و عیاشي هاي مستي در میخورد، را شده لخت زنان

 .بازد مي را وحقوق ناموس از دفاع وحسن

 .ببینید را ماجرها این از نمونه هزاران میتواند نیر، افراد درزندکي! خواهرانم

.السالم و

 


