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 م رحمانی یا اسالم ناب محمدی اسال

 بخش پنجم

 

 ایرانیاران گرامی و هم میهنان بسیار ارجمندم درود بر شما 

آنچنان در برابر دید ما دامن گسترانید که توان و زمان پرواز را از  خیر و برکت الهیدر نشست پیشین فراخی دامنه ی 

 ما گرفت. 

شویم و کیهان نوردی خود را از آسمان چهارم به سوی راق محمد سوار بر ب  در گفتار امروز هم،  پیش از آنکه همراه 

آسمان هفتم پی بگیریم، دو نکته را شایان یاد آوری می دانم، نخست اینکه اندیشه ی  پرواز از دیر زمان تاریخ الیه ای 

بسیاری از مردم  نه های کهن  که جای پای این آرمان دیرینه را در افسا بگونه ای ، کلفت از آرزوهای آدمی بوده است

جمشید شهریار خورشید در شاهنامه ی فردوسی نخستین کسی که از زمین کنده شد و به هوا رفت  .جهان خواهیم دید

 –زهکشی  -کانال کشی  -آبیاری –کشاورزی  -بود که پس از نو آوریهای بسیار در زمینه های:  راهسازی  چهر کیانی

 بنا سازی و بسیاری کارهای دیگر، سرانجام:  –آگ ر پزی  -پارچه بافی  –بافندگی  –ریسندگی  –دارو سازی  -پزشکی 

 اختچه مایه بدو گوهر اندر نش      ساخت یکی تخت  فر کیانی  به 

 ز هامون به گردون بر افراشتی      که چون خواستی دیو بر داشتی                                  

 فرمانروا    شاه  بر او  نشسته      هوا  میان   تابان  خورشید  چو                                  

 او   بخت  فره  شده   بر آن  از      او  تخت  بر   شد انجمن  جهان                                  

 روز را روز نو خواندند مر آن      افشاندند   گوهر بر  جمشید   به                                 

 

بنا بر این جشن نوروز و آیین های شادی بخش آن که شیرازه بند ملیت و فرهنگ ما هستند یادگار همان پرواز جمشید 

 است...

 یکی از دیگر پادشاهان توانمند کیانی است..کیکاوس در شاهنامه با او آشنا می شویم:  که هوا نورد ایرانیدومین 

ایران بوده اند!! به همپرسی می  در همیشه ی تاریخ دشمنانکه دیوان هوا نوردی چنین است که جریان کوتاه شده ی 

ن تا مگر از فراز زمی او را به پرواز در هوا بر انگیزندآتش فزونخواهی را در دل کاوس بیفروزند و که چگونه نشینند 

 خاکش بکوبند و اسب اهریمنی رایات خود را در میهنش بتازند....  رب

 با هم نگاه می کنیمچند بندی از شاهنامه را در این پیوند 

 چنین گفت کین نغز کاری مرا است    یکی دیِو دُژخیم بر پای خاست

 بد نهاد و آدمکش است...  –بد کار -بد منش  –بد خو  -و در چم بد خیم از واژگان پهلوی دُژ خیم،

هنرمندانه به انجام با چیره دستی و می شود کاری را  نغز کارینیکو و خوشایند است، بنا براین  –همان خوب نغز و 

 رساندن..

 سخنگوی و شایسته ی انجمن        یکی چاکر آراست از خویشتن

 رفت بهر شکار  برون  ز پَهلَو       شهریار   نامور  تا  بود  همی                                   

ی در ول در زبان پارسی باستان پَرتَوه بودپارت ش های گوناگون دارد، نخست اینکه نام در زبان پارسی آر   پَهلَو واژه ی

زبان  وپارتی یعنی پهلوی بنا براین  ،شد پارتدر آمد، و سرانجام  )پَرَهَوه(گذر زمان دگرگونیهایی پذیرفت و بگونه ی 

 یا خراسانی است...پارتی هم همان زبان پهلوانی 

لیر و گ رد و رزمنده و میهن پرست بودند، واژه ی  لیرپَهلَو از آنجایی که پارت ها مردم بسیار د  رزم و  –گ رد  –آرش د 

 ...نمود جا خوشدر ادب پارسی پهلوان آور را پیدا کرد و سرانجام بگونه 

 گفته می شود، بنا براین: پَهلَو  هم هست و بیشتر به اسپهان و پیرامون اسپهان شهر این واژه در چم

 .یعنی برای شکار از شهر بیرون رفت ،برون رفت بهر شکارپَهلَو ز 

 یکی دسته ی گل به کاوس داد       بیامد به پیشش زمین بوس داد

 همی چرخ گردان سزد جای تو     زیبای تو   فَر کاین  گفت  چنین                                   

 نماینده ی مردم خراسان در دومین دوره ی مجلس شورای اسالمی  به خمینی گفت:   جالل الدین فارسیبیاد دارید که 

داریم، مردمی هستیم که به زعامت آن  ا، ما که در محضر آن امام بزرگوار شرف حضورقائدا، رهبرا، ایمان مدار

را از زجاجه پیشانی بلند شما می نگریم، « نور اّلل » حضرت بر خاسته ایم تا فرمان امام را اجراکنیم، زیرا که

هستید و توانستید « مبارکه زیتونه»شما  « . درخشد که تاریکی زمان را در هم می پیچد مصباح جانتان آنچنان می»

« برای تو تنگ است! ایران»را در کره ارض تجلی بخشید. ای فرزند علی که ذوالفقار در دست داری، « الهی مشیت»

 ، ای سلیمان زمان بر مسند حکومت   بنشین، ای داود عصر قضاوت کن.....«کره ارض ارزانی حکومتت باد»

 دراینجا هم دیوی از تبار همین دیو زاد هرمن خو به کاوس: 

 همی چرخ گردان سزد جای تو     چنین گفت کاین َفر زیبای تو

 َرِمه  فرازان  ن گرد شبانی  و    به کام تو شد روی گیتی همه                                    
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تو شبانی، و گردن  :به کاووس می گوید!! دارداین فرهنگ شبان رمه ای انگاری که در همه جا ریشه در آیین دیوان 

 مه ی تو... فراز ترین مردم رَ 

 چو جمشید گشتی جهان کدخدای     بپای پیشت   ، دیوپری، آدمی

 نهان   نگردد   هرگز تو  نشان     در جهان  یَکی کار ماندَست تا                                   

 که چون گردد اندر نِشیب و فراز     چه دارد همی آفتاب از تو راز                                   

 رین گردش چرخ، ساالر کیست؟ ب      چگونه است ماه و شب و روز چیست؟                         

 چو با چاره،  برتر شوی بر فراز      راز   و   بودنیها  همه  بدانی                                  

 ...تو دام  در  نیز  آسمان  شود     تو  گرفتی زمین و آنچه بُد کام                                  

 که تا چون شود بی پَر اندر هوا       پر اندیشه شد جان آن پادشا

 خاک چند است تا چرخ ماهکزین     شاه  بپرسید  ز دانندگان بس 

و رایزنی های بسیار با ستاره شناسان،  فرمان می دهد که شباهنگام جوجه های بسیار از  سر انجام پس از همپرسی

 آشیانه ی همای بر دارند و آنها را به خوردن مرغ و کباب و بره و گوشت گاو پرورش دهند... 

بز کوهی را بر زمین  یگامه از توانمندی رسیدند که همانند شیر دلیربالیدند و به آن آن مرغان تیز پرواز هنگامی که 

کوبیدند، آنگاه از چوبهای خوشبو و بسیار سخت که از هندوستان می آوردند، تختی بساختند و سر تخت ها را به زر 

ازی بر نیزه های در کردند و به سنگهای گرانبها بیاراستنند، سپس چهار همای تیز پرواز را به آن تخت ببستند وباندود 

 آن جا دادند و بر سر هر یک از آن نیزه ها ران بره و گاو بیاویختند و کاوس خود با شکوهی شاهانه: 

 نهاده به پیش اندرون جام می       نشست از بر تخت کاوس کی

 بشُمرم   اختران   کارگر  همی       که من راز این آسمان بنگرم                                    

 سوی خوردن گوشت کردند رای        چو شد گرسنه تیز پران همای                                  

 اندر افراشتند  به ابر  ز هامون        ز روی زمین تخت بر داشتند                                    

 سوی گوشت کردند آهنگ و رای...    به جای بدان جا که شان بود نیرو                                 

 که تا جنگ سازد به تیر و کمان      دگر گفت از آن رفت بر آسمان

 ...!تیر بیفشانددشمنان  باال بر سر آن برخی نیز گفته اند: از این رو به آسمان رفت تا از 

و تیر اندازی از فراز زمین هم که  ، بلکه جنگ از راه هوا ، بدین ترتیب دانسته می شود که نه تنها آرمان هوا نوردی

از دیر زمان تاریخ در اندیشه ایرانیان جایگاه ویژه ای داشته امروزه بگونه بمباران های هوایی انجام می شود، 

 است!!...

ز یک آرمان دیرینه ولی نکته اینجا است که هیچیک از این دو داستان ایرانی رنگ بوی خرافه های دینی ندارند، تنها ا

 یاد می کنند... 

 

 



3 
 

و به  ،تباه کردن مغز و خرد مردمانو  خرافه باوریو  یاوه پردازیولی داستان کیهان نوردی محمد چیزی نیست جز 

 شناسی... کیهانریشخند گرفتن دانش 

 باید سوارش بشویم...، یا چهار پایی است که بُراق نکته ی دوم که پیش از ادامه ی پرواز باید بدانیم چگونگی

 شدم...  بُراق گفته است: من در مسجدالحرام سوار بر چهار پایی به نامخود محمد 

 : گفته استنیز در گزارش چگونگی این چای پای پرنده 

 چار پایی بود بزرگتر از االغ و کوچکتر از اَستَر با دو بال بر باالی رانها، یال او بسیار پر مو و به رنگ سپید بود..

و مانند مردمان سیمای این جانور همانند سیمای یک زِن بسیار زیبا بود هیچ جانوری به زیبایی او در جهان نیست، 

 ام او به فراخی میدان دیدش بود..آنچه را که می شنید در می یافت.. هر گ

ه و در الیچرا پذیرفته  بی هیچ چون ورا این گزارش اسالم کوبیده ی جهان، امروزه نزدیک به یک و نیم میلیارد مردم 

اینگونه خرافه ها  نمی توان مسلمان بود و تن به اینگونه خرافه باوریها نداد!!.. ای از باور دینی خود جا داده اند!!

 د!!...نسر سازگاری دار ی آنکه با دیگر بخش ها ند ی از همان هستی شناسی اسالمی ابخش

 می بخشید: دستکم دو پاسخ می توان داد، نخست اینکه  رخساری زنانهولی اینکه چرا محمد به این چار پای بالدار 

  ...!!سرشت حیوانی هستند نه مردمینشان دهد که زنان دارای خواهد 

 م که مولوی از زبان محمد می گوید: ه بودبیاد دارید که در داستان اعرابی و زنش در مثنوی معنوی برای شما خواند

 غالب آید سخت بر صاحب دالن       گفت پیغمبر که زن بر عاقالن

 باز بر زن جاهالن غالب شوند     کاندر ایشان خوی حیوانست بند...                                  

 است که تنها بکار سواری می خورد، بویژه اگر مانند عایشه زیبا هم باشد... حیوانیاز دید محمد زن 

 

 

 
 

 

 در نصیحت الملوک می نویسد: امام محمد غزالیدر بستر این بینش اسالمی است که 

 و بدان که جملگی ) خوی ( زنان بر ده گونه است و خوی هر یک به صفت چیزی از حیوانات ماننده است. یکی چون

 -موش هفتم چون  -کژدم ششم چون  -اَستَر پنجم چون  -مار چهارم چون  - سگ دیگر چون -بوزینه دوم چون  - خوک

 گوسپند...دهم چون  -روباه نهم چون  -کبوتر هشتم چون 
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 دهگانه می گوید:  یو در گزارش این سرشت ها

 

زنی که به خوی خوک بَُود خوردن و شکستن داند و شکم آکندن، و باک ندارد هر جا که رود و غم دین و نماز و روزه 

هی نکند و غافل بود از خشنودی و خشم خدای مر و نَ عید و اَ عد و وَ وَ نخورد و تفکر مرگ و قیامت و ثواب و ِعقاب و 

و نگاه داشتن فرزندان و ادب کردن ایشان و علم قرآن و ادب آموختن و همیشه پلید جامه بود و بوی ناخوش آید از 

 او. 

پیرایه ها و  و زنی که خوی و خصلت بوزینه دارد همت او جامه های گوناگون پوشیدن بود سبز و سرخ و زرد و

گوهر و مروارید و زر و سیم، و فخر کردن بر همشیرگان خویش، و خویشتن را جای ساختن پیش شوهر، و باشد که 

 .ِسرل وی نه چنان بود که می نماید

آنکه به خوی سگ ماند آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ برو زند و جنگ کند 

کیسه شوی پر سیم و زر بیند و خانه پر نعمت چون میوه و گندم و گوشت و آنچه بدین ماند، شوی  مانند سگ، و چون

را کرامت کند و گوید: جانم فدای تو باید و حق تعالی مکروه تو مرا منمایاد و مرگ من پیش تو باد و چون حال بر 

سب او را بنکوهد و بیرونش کند و خالف این بود همچون سگ به روِی شوهر اندر جهد و دشنام دهد و حسب و ن

 .گوید که تو درویشی، و آن روز البته خاموش نشود

بود همچون اَستَر که بر پُل بایستد و نرود و هر چندش می زنی  ) سرکش(ر دارد تند و حرون ستَ و آن زنی که خوی اَ 

 .بَُود ) خود خواه(نرود و این زن همچنان ستیزه کار بود و خود رأی و ُمعَِجب 

ازی  کند و سخن ایشان نشنود تا یک دگران  ) سخن چینی (و آن زن که خوی کژدم دارد به خانه همسایگان گردد و غمل

اندر میان ایشان افتد و  ) کینه(و بغض  ) دشمنی(تا عداوت  یز وا بدارد(تس) به جنگ و را به جنگ افکند و بیاغالد 

 فتنه انگیزد همچون کژدم که هر کجا که می رسد نیش می زند و نترسد...

و زنی که خوی موش دارد، دزد بَُود و از کیسه شوی بدزدد و به خانه همسایگان بََرد و گندم و جو و آرد و مانند آن 

 .بدزدد و زنان ریسمان ریش را دهد

روز می گردد و هیچ نیارامد و شوهر را همی گوید که کجا می روی و از کجا می آیی و زنی که خوی کبوتر دارد همه 

 .ر داری و با من یکدل و مهربان نیستی و آن نه از مهربانی گویدو با زنی دیگر سِ 

و زنی که خوی روباه دارد شوی را از خانه بیرون کند و هر چه باید بخورد و بخسبد و خویشتن را بیمار سازد و 

 .شوهر از در درآید به جنگ آغازد که چرا مرا در خانه تنها و بیمار بگذاشتیچون 

و زنی که خوی گوسفند دارد مبارک بود همچون گوسفند که اندر همه چیزهای وی منفعت یابی. زن نیک همچنین با 

 منفعت بود و بر شوهر خویش و بر اهل و همسایگان خویشتن رحیم بود و بر خان و 

 !!....و طاعت دارد خدای را َجلل جالله خویش مشفق و مهربان بود مان و فرزندان

 

 

سالگی در همان شهر در گذشت . مسلمانان او را  55در سن  545کوچی در توس ) زادگاه فردوسی( زاده شد و در سال   054ابی حامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی در سال 

 بنام حجت االسالم زین الدین توسی نیز می شناسند. 

 
د و با دیگر پاره های هستی را برمی تاب ییکه چنین برداشتها بازتاب همان بینش اسالمی است ، سخنانی از این دست

..هنگامی که غزالی زنان را از دیدگاه خوی و سرشت به ده گروه بخش همسانی و سازگاری می دهد!! شناسی اسالمی 
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سخن  بهمی نهد کاری وارون باورهای اسالمی و بینش محمدی نکرده است!!... حیوانی نام می کند و برهر گروه بندی 

 حیوان شمردن زن بخشی از همان هستی شناسی اسالمی است!!دیگر 

نهج البالغه هشتاد نشین محمد نبود که در خطبه رغار، و داماد محمد و چهارمین جاو یایکم شعیان امام  (علی)مگر این 

 نامید و گفت:  ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص االیمانزنان را 

زنان ناقص العقل و ناقص االبخت و ناقص االیمان هستند، نقصان عقلشان از این است که ای مردم این بدانید که 

شهادت دو زن برابر یک مرد است و نقصان بختشان در این است که زنان نیمی از مردان ارث می برند و نقصان 

وشید از زنان بپرهیزید و ایمانشان در بازنشستگی ایشان از نماز و روزه در روزهای حیضشان می باشد، بنابراین بک

از خوبان آنها نیز برحذر باشید و اگر شما را بکار نیکی هم  فرا بخوانند از آنان اطاعت مکنید  تا مبادا طمع ورزیده و 

 بکارهای زشت وادارتان کنند...

حسن را  نهج البالغه برگردان محسن فارسی پسر بزرگش  585و در راستای همین بینش اسالمی بود که در رویه ی 

 چنین اندرز داد:  

زنهار در هیچ کاری با زنان مشورت مکن چه رای آنان نا درست و عزم و اراده ی آنها سست است با پوشیده داشتن 

ایشان رخسارشان را از چشم نا محرم دور نگهدار...  چه بهتر اگر بتوانی کاری کنی که آنان جز تو کس دیگری را 

 ...افراط مکن  نشناسند... در عزیز داشتن زن

شیرازی، که او را بزرگترین اسالم شناس  مال صدرایمحمدی است که  بینشاسالمی و فرهنگ ستر همین باز در ب  

در رویه ی شمرده و زن را دارای خوی و سرشت حیوانی اش داده اند،  صدرالمتألهینشیعه مذهب شناخته و برنام 

 :  مصطفوی می نویسداز پوشنه ی هفتم  اسفار اربعه چاپ مکتبه  651

 و بعضها للتجمل… و بعضها للحمل… و بعضها للرکوب و الزینه… بعضها لالکل… و منها تولد الحیوانات المختلفه

 …و بعضها للنکاح… و الراحه
و بعضی برای سوار … که بعضی برای خوردن اند… و از عنایات الهی در خلقت زمین، تولد حیوانات مختلف است

و فراموش می کند … !!و بعضی برای نکاح و آمیزش… و بعضی برای تجمل… برای بار کشیدنو بعضی … شدن

 سر برون کشیده است!!.. «  حیوانی»و کوپال مردانه از زهدان چنین  که خودش با همه ی آن یال

 

 
 

او  . نوشته های او آینه ی تمام نمای اندیشه ها و بینش اسالمی اند حکمت متعالیهفیلسوف شیعه ی ایرانی و بنیاد گذار مال صدرا نامور به  صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی

 سالگی چشم از جهان فرو بست 15در سن  6405قمری  در شیراز زاده شد و در سال  084در سال

 

 «حاج مال هادی سبزواری » ستر همین بینش اسالمی است که یکی دیگر از دانشمندان نامی جهان اسالم بنام باز در ب  

 ویسد:می نامه ی سخنان شرم آور مال صدرا، در اد
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این که زن را در ردیف حیوانات شمرده اند، ایماء لطیفی است، که زنان به واسطه ی ُسستی عقل، وجودشان در 

ادراک جزییات و نیز گرایش آنان به زخارف دنیوی نزدیک است که به حیوانات زبان بسته ملحق شوند.   سیرت و 

ی پوشانده است تا مردان از دوستی زنان و نکاح با منش زنان مثل حیوانات است، اما هللا تعالی به آنها صورت انسان

 آنان متنفر نباشند... 

 

 
 

 در گذشت . پدرش یکی از دانشمندان اسالم شناس بود 6108میالدی  در شهر سبزوار زاده شد و در سال  6101قمری برابر  6561حاج مال هادی سبزواری در سال 

 

 

 در سیاست نامه می نویسد: خواجه نظام الملک طوسیستر همین بینش اسالمی است که باز در ب  

نباید که زیر دستان پادشاه، زبردست گردند که از آن خللهای بزرگ تولد کند و پادشاه بی فرل و شکوه شود، خاصه 

غرض از ایشان و کامل َعقل نباشند ) دنباله ی سخنان علی( و استتار(  –) ستر= پرد پوشش زنان که اهل ِسترند 

 سل است که بر جای بماند...گوهر ن

 

 
 

 در بروجرد کشته شد 016خورشیدی در توس چشم به جهان گشود  و در سال  501در سال  الملک طوسیخواجه نظام شناخته شده به وسیتابوعلی حسن پسر علی پسر اسحاق 

  بماند...غرض از ایشان گوهر نسل است که بر جای خواجه نظام الملک  که می گوید: این سخن 

 می گوید: از سوره ی بقره  115آیه ی  خود هللا  است که در آموزه هایبرآیند 

 د. پس از هر جا و هر گونه كه خواهید به كشتزار خود درآیید...هستنزنان شما كشتزار شما

 و ادامه می دهد: 

اول مردی که فرمان زن کرد و او را زیان داشت و در رنج و محنت افتاد آدم بود، علیه السالم که فرمان حوا کرد و 

 گندم بخورد تا از بهشت بیافتاد و دویست سال می گریست تا خدای تعالی بر وی ببخشود و توبه او پذیرفت... 
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مد ز نویسندگان سرآا محمد بن علی بن محمد ظهیری سمرقندیستر همین بینش زن ستیزانه ی اسالمی است که باز در ب  

ندباد نامه  پایانه ی سده ی ششم و آغاز سده ی هفتم  : می نویسددر س 

چرا که بگفته ی علی: زنان ناقص العقل و ناقص  ) !!اقوال و افعال زنان به نزدیک هیچ عاقل،  معتمد و معتبر نیست

ایشان زیادت از آن است که در حساب آید و خدای تعالی با عظمت و بزرگِی  و مکرهایاالیمان و ناقص البخت اند( 

پرهیز  -)ترساندن  و تحذیر فرمودهدوری گزیدن(   –) دور شدن  خویش کید زنان را عظیم خوانده است و از آن تََجنُب

باشید، و اگر شما را به راه ادامه ی همان سخن علی که گفت: از زنان بپرهیزید و از خوبانشان نیز بر حذر دادن(...  )

و امیرالمؤمنین عمربن الخطاب که نیکی هم رهنمون شوند اطاعت مکنید مبادا شما را به راههای بد رهنمون شوند!!( 

بانی دین و ثانی خلفای راشدین بوده است، می فرماید: پناه جویید به هللا تعالی از بدان زنان و به حذر باشید از نیکان 

آنکه نظر شهوت ایشان چون به چیزی میل کند دین و دنیا فرو گذارند و مقصود و مطلوب خویش ایشان از بهر 

بردارند و به مصالح دین و دولت التفات ننمایند. کژی در طبیعت ایشان سرشته است و کذب و نفاق و زور و شقاق با 

 ... زنان، بی دیانت و امانت باشند .... طینت ایشان آمیخته

) کوشش و پژوهش در به استقصایآمار گرفتن(  –) شماره کردن عت و حیلت بسیار است که اِحصاءو زنان را خدی

 ... آن نرسد و ذرات ریگ بیابان شمردن آسانتر از آنکه مکر ایشانکاری کردن( 

 از در ذمل و اهل نفرین اند    گر چه ناهید، ور چه پروین اند

 ) کابین = مهریه(  علت رنج و خرج کابین اند    آزارند و  و ننگ  جنگ  سبب                                        

رنج = ) بوده است که چندین عقالی کامل و انبیای فاضل در بال و عناء )زنان(و به وسیله صحبت و الفت ایشان 

خانه و آب و زمین و  =)و َعقار   زمین کشاورزی (= ) و ذللت و محنت افتاده اند و صبر و وقار و ِضیاع کشیدن(

در معرض تضییع و تلف نهاده. حدیث هابیل و قابیل و هاروت و ماروت و یوسف و داود در  زیستمایه ی زندگی (

 .قصص و تواریخ مذکور و مشهور است

 هیچ دانی چه کند صحبت او با دگران     هر که با یوسف صدیق چنان داند ساخت

 

المعاش، اگر عقل داری بر گفت زنان اعتماد مکن و احتیاط بکن که ُعذر و مکر زنان و بزرگان گفته اند: التدبیر فی  ...

بی نهایت است و عقل و خرد از احصا و استقصای آن عاجز و اگر کسی همه عمر خویش در آن صرف کند، هنوز 

 .نکرده باشد..گرد چیزی را گرفتن(   –در بند کردن  -پیرامون گرفتن= )  جزوی از اجزای آن حصر

 

 که چرا محمد االغ بالدار خود را سیمایی زنانه بخشید...دانسته بشود برای آن آوردم تا بنمایه  اینهمه 

 

 ز سویی دیگر دور نیست که این ایده را از عایشه گرفته باشد...ا

 

چاپ بیروت از زبان عایشه  می  طبقات الکبیردر رویه چهل و دوم از پوشنه ی هفتم کتاب  ابو عبدهللا محمد ابن سعد

 نویسد: 

روزی هنگام بازی، عروسک هایم را روی متکایی چیده و پرده ای روی آنها کشیده بودم، اتفاقا در آن هنگام بادی 

د؟ گفتم، تنوزیده و پرده را از روی اسباب بازیهایم کنار زد، هنگامی که پیغمبر اسباب بازیهایم را دید پرسید: آنها چه هس

و  در طرفین داشت اشاره کرد دو بالپیغمبر به یکی از اسباب بازیهایم که بشکل اسبی بود که  !ا عروسکهای من اندآنه

د، او هستنبالهای پرسید: آن یکی چیست؟ گفتم آن اسب است، فرمود و آن اشکال در طرفین او چه هستند؟ گفتم آنها 

امبر با شنیدن این پاسخ پیلیمان اسبهای بالدار در اختیار داشت!! گفتم آیا نشنیده ای که سپرسید: آیا اسب بال دارد؟؟ 

 آنچنان بخنده افتاد که تمام دندانهایش پدیدار شدند!!.. 

در اینجا ما را به این نکته کاری نیست که محمد عایشه را در همین سن و سال که عروسک بازی می کرد به بستر 

رم آوری از خود برجای گذاشت که امروزه در بسیاری از کشورهای مسلمان شید و با او تن آمیزی کرد و آیین کش

 مردان باالی پنجاه ساله با دختر بچه های عروسک باز هشت  نه ساله زناشویی می کنند... 

را از عایشه وام ستانده و سیمای خود عایشه را هم که بسیار دوست می  االغ بالدارمی خواهم بگویم دور نیست که ایده 

 اشت به آن االغ بالدار بخشیده است.. د

که سر چشمه ی اینهمه فروپویی و خوار شماری زن را در فرموده های هللا و رسول جستجو کنیم تا جایی  جا دارداینک 

 برای خرده گیران نماند که بگویند گفته ها و نوشته های دانشمندان  مسلمان کاری به اسالم ندارد!!..

که پیروان مذهب تسنن پس از  محمد بن اسماعیل بخارینوشته ی  صحیح البخاریی چهارم  از پوشنه 115در شماره 

 قران آن را گرامی ترین نامه می شمارند، می خوانیم:
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بسیاری از مردان به مرحله ی کمال رسیدند ، اما هیچ زنی به مرحله ی کمال نرسید به غیر از » رسول هللا گفت: 

مریم  هیچ پیوندی با ) بیچاره محمد نمی دانست که مریم خواهر موسی و هارون  ِعمرانآسیه زن فرعون و مریم دختر 

 (.من نمی دانم این ماله کشان چگونه می خواهند اینهمه نا دانی را از دیده ها پنهان کنندمادر عیسی ندارد!!.. 

 می گوید: 55در شماره ی  صحیح البخاریباز در همان 

 .خود، هیچ رنجی خطرناکتر از زنان برای مردان باقی نگذاشتمبعد از رسول هللا فرمود:  

 

از سوره ی الروم آمده است:  و باز یکی از آیات لطف الهی این است که برای شما از جنس خود شما  02در آیه ی 

 جنسی بیافرید.... 

 

 در تفسیر کبیر خود می نویسد:گزارش این آیه  در  امام فخر الدین رازی

بخور دیگر هستند. همانگونه که  گیاهان و سایر چیزهای بدردحیوانات، اثبات میکند که زنان مانند « برای شما آفرید»

و این « = او برای شما آنچه بر روی زمین است را آفریده است  خلق لکم ما في االرض»خدای تعالی فرموده است 

هی آفریده نشده است. ما میگویم آفرینش زن یکی از الطاف ثابت میکند که زن برای عبادت خدا و اجرای فرامین ال

الهی بر ما )مردان( است تا ما الیق عبادت خدا باشیم، و ما با آنها طبق دستور الهی رفتار میکنیم، برای زنان تکالیف 

جرا کنیم. زیرا زیادی آنقدر که برای ما وجود دارد وجود ندارد، این ما هستیم که باید تکالیف الهی را در حق آنها ا

زنان ضعیف، احمق، و از برخی از نگرها ها مانند کودکان هستند، و هیچ تکلیفی برای یک کودک صادر نمیشود. اما 

به مرحمت خدا آنها خلق شده اند تا ما کامل شویم، بر زنان باید وظایفی میبود تا آنها از زجر مکافات بترسند و بنابر 

 .و از آنچیز که نهی شده است دوری کنند، در غیر اینصورت فساد رواج خواهد یافتاین شوهرانشان را پیروی کنند، 

 

ِّ تبرستانی رازی، ِّ بَْکری  شد و  زاده  ریشهر  در  ماهشیدی ۴۵۵ که درسال ایرانی مسلمانو اسالم شناس فیلسوف،  سخنگو ، فقیه ابوعبدهللا محمد بن عمر بن حسین بن حسن تَْیمی 

  شدند!!. سایه ی نا خچسته ی خود را بزیر خاک کشید...نوشته های او در دوران زندگانی اش از پیشباز بسیار گرم از سوی مسلمانان برخوردار  هرات در  141 در سال

ی میرفت که نماز عید فطر را صلل یکبار پیامبر به مُ می خوانیم:  صحیح البخاریاز پوشنه ی یکم  546در شماره 

صدقه به او میرسید زیرا او نایب السلطنه خدا ای زنان! صدقه بدهید، )این »بخواند، او از کنار زنی رد شد و گفت 

سخاوت پخش روی زمین به شمار میرفت و پول را بین کسانی که رضایت آنها را خواستار بود یا برای نشان دادن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B4%DB%B4_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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آنها )زنان( گفتند ای رسول « میکرد( چرا که من دیده ام اکثر کسانی که دچار آتش جهنم هستند از شما )زنان( بودند.

شما دائما لعنت میفرستید و نسبت به شوهرانتان ناسپاس هستید. من هیچ کسی که به »هللا چرا چنین است؟ او گفت 

د ندیده ام. یک مرد هوشیار و معقول نیز ممکن است توسط شماها منحرف اندازه شما در عقل و دین نقص داشته باش

آیا همین که دو »او گفت « ای رسول هللا، چه نقصانی در عقل و دین ما وجود دارد؟»زنان از او پرسیدند « شود

ت. ل آنها اساین دلیل نقصان عق»زنان پاسخ مثبت دادند. او گفت « شاهده زن برابر یک شاهد مرد هستند کافی نیست؟

 زنان پاسخ« آیا این درست نیست که زنان در دوران حیض خود نه میتوانند نماز بخوانند نه میتوانند روزه بگیرند؟

 !!..شان است این نیز نقصان آنها در دین»مثبت دادند. او گفت 

 است: آمده عمر ابن خطاب از زبان از کتاب یازدهم سنن ابو داود   1601در مساله 

 گفت: مرد در مورد اینکه برای چه زنش را کتک زده است پرس جو نمیشود.پیامبر 

 

ر میان د  مقدس ملی اصفهان(انجمن ) بود که با پیوستن به ایرانیسالم شناسان ا یکی از نامدار ترین سید حسن مدرس

 ینی از خود در تاریخ برجای گذاشت!!..و نام ننگنشگران سیاسی جا گرفت ک  

نورهللا نجفی اصفهانی و آخوند با پشتیبانی   شورایملی همزمان با برپایی مجلس دوم کوچی خورشیدی  6108در سال 

و در کنار چهار مجتهد دیگر  در آن مجلس پذیرفته شد هدین طراز اولمجتبنام یکی از  خراسانی و عبدهللا مازندرانی،

ای واپسگرکه با شریعت  ، سدی در برابرهر قانون ، جا گرفت تا برابر  اصل دوم متمم قانون اساسی انقالب مشروطه

 سدی برافرازند. سازگاری نداشته  باشد محمدی 

خواهان و میان کشیدند ه ب حقوق مدنی زنان( )سخن از  ، خوش اندیش مردمتنی چند از نماینگان روزها  در آن

 و پیشنهاد دهندگان را با برافراشتند رنگ باالهمازوری زنان در کارهای کشورداری شدند، ولی مجتهدین پنجگانه، بید

 سخنکسی گستاخی نکند در یک سرزمین اسالم زده از ) حقوق نسوان(  تا دیگربر جای نشاندند  خواری با آنچنان 

 !!.. بمیان آورد

   گفت:مدرس 

ه لرزحر مهالک اتفاق افتاده بود برای بنده، ولی بدن بنده به ر و بَ از اول عمر تا به حال بسیار در بَ  

که: اوال نباید اسم نسوان )زنان ( ستاشکال بر کمیسیون این !!.. امروز بدنم به لرزه آمد لیو ،نیامد

ا نکه بگویند: از دیوانه هرا در نخستین برد که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند. مثل ای

این اشکال است بر کمیسیون و اما  !!!نیستند بد خو( –بی خرد  –) = نادان ها فَ سُ از  !!!...نیستند

مل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده أبرهان این است که ما هر چه ت… جواب ما

در … آنها از آن نمره اند که عقول آنها استعداد ندارد… است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند

 ت....حق انتخاب نخواهند داشابدا  . حقیقت نسوان در مذهب ما تحت قیمومتند

 

 سپهان چشم به جهان گشود استان ا بخش هایدر روستای سرابه شهرستان اردستان از  ۹۴۵۱ سیدحسن مدرس در سال

 چشم از جهان فرو بست 6561و در سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B9


10 
 

آمد ارکفراپویی زنان بود و برای به میدان کشیدن این نیروی پیشرفت و که خواهان  ایرانییکی از تواناترین مردان 

گذر از دیوار آهنین اسالم،  و اصل دوم ولی  ،بود ) شاهنشاه آریامهر(کوشش بسیار بکار گرفت، پادشاه ایرانمردمی 

 روی او بسته بود!!.. ناک شاهانه را برمتمم قانون اساسی راه هرگونه ک  

 نبش بزرگ فرهنگی سیاسی شدنی بود، نه از هیچ راه دیگر!..  چنین دیوار  سترگ  دیو آفریده، تنها از راه یک ج  گذراز

 پادشاه ایران با تکیه بر داده های تاریخ  و نیازمندیهای روز، و با زبان اشاره به مردم خود می گفت:  

زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص هزن و آدمکشی بنام علی گفته است که به ما چه که عرب بیابانگرد و را

  ...!!!االیمان اند
می توان پذیرفت!!.. اگر ناقص البخت نبودند سرزمین خوب شان گرفتار تاخت و تاز را بودن زنان ایران  ناقص البخت

 نیستند..  ناقص العقلاهریمنی رایات این دین بیابانی نمی گردید، ولی 

در پی سوسمارها می دویدند و برای دانه خرمایی سرهای یکدگر را  علیهزاران سال پیش از این، زمانی که نیاکان 

و سکان سرنوشت ملتی بزرگ را بدست می  مانند خیار می بریدند!!  زنان ایرانی بر تخت شهریاری می نشستند

جا می گرفتند و در همه ی زمینه های زندگی نه تنها دوشادوش زنان ایرانی در پایگاه فرماندهی سپاه  ... گرفتند

 مردانشان، بلکه در بسیاری از زمینه ها پیشاپیش مردانشان در نو سازی و بهسازی کشور می کوشیدند...

ولی دریغا و دردا که دست زورآور این چرخ گردونگر، بیارمندی دین بیابانی بالیی بر سر مردم ایران آورد، که مردان 

 بها ندادند... هاایرانی هیچ سخنی را جز سخن آخوند

هنگامی که پادشاه ایران شاهانه بپا خاست تا هوده های از دست رفته ی زن ایرانی را به او باز گرداند، آخوند گندید ه 

زنان را هوده های آهنگ شاهانه و بپا خاست و درفش سیاه و خون آلود نا سازگاری با سید روح هللا خمینی مغزی بنام 

 )نخست وزیرآن زمان( نوشت:  اسدهللا علمبر افراشت و در تلگرافی به 

 ان جناب آقای اسدهللا علم نخست وزیر ایرانتهر

که مخالف شرع اقدس و مباین صریح در تعطیلی طوالنی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد 

 .قانون اساسی است

ه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت وضوعَ و قوانین مَ قوانین اسالم و قانون اساسی مطمئن باشید تخلف از 

ورود زنها به ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. 

نص قانون اساسی  آن بهکه تشخیص مجلسین و انجمنهای ایالتی ووالیتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسالم 

حق ) شاه و نخست وزیر و نمایندگان برگزیده ی مردم ( محول به علمای اعالم و مراجع فتوا است و برای دیگران 

در این صورت حق  ،آن فتوا داده و می دهند ) = حرام بودن(دخالت نیست و فقهای اسالم و مراجع مسلمین به حرمت

همه مراحل مخالف نص اصل دوم متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس  رای دادن به زنها و انتخاب آنها در

قمری حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و والیتی و شهرداری  5201نی اشورا مصوب ربیع الث

  ...از زنها سلب کرده است.

و سایر مسلمین در امور مخالفه با شرع مطاع در خاتمه یاد آور می شود که علمای اعالم ایران و اعتاب مقدسه  ...

 ساکت نخواهند ماند و حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسالم رسمیت نخواهد پیدا کرد.

5235/7/02 

 روح هللا الموسوی الخمینی
 

 و در تلگرافی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر نوشت:

  ت.زنها حق رأى داده اس و به را در رأى دهندگان و منتخبین شرط نكرده اسالمانجمنهاى ایالتى و والیتى،  دولت در.. 

 است... و این امر موجب نگرانى علماى اعالم و سایر طبقات مسلمین

اگر این قانون عملى ، نشود در انتخابات انجام زنانقانون شركت  دینى همه ماست كه بگوییم و بخواهیم كه وظیفه

اكثر مردم این مملكت از این امر  !!مردم، شرط است خواسته اكثریت است، وبشود، دنبالش چیزهاى دیگرى 

  ...بیزارند
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پیکر آلوده به  6518در شهر خمین زاده شد و در روز سیزدهم خرداد خورشیدی  6186مهر ماه سال سید روح هللا مصطفوی موسی خمینی در 

بود که نه تنها مردم ایران را گرفتار بدترین بینش و منش و کردار کرد، بلکه در پی ننگش را بزیر خاک کشید. خمین دیو زاد اهرمن خویی 

 صدور )انقالب اسالمی ( بزرگترین آسیب را بر آیین های شهریگری جهان زد

 

 از زن بنمایشاینچنین  سیمایی یشیکی از سروده ها درملک اشعراء بهار   ستر همین بینش اسالمی  است کهدر ب  

  : گذاشت

 

 پروردن   و ت ــزادن اس   یتشاغ  زک  کردن           ـَ د  قلم بَ صخویش را                                 

 است          انسانی    نتاج    کارگاه  است              ثانی  طبیعتی طبیعت   در                                

 !!چون طبیعت عنود و کور و کر است   دگر  است            طبیعتی  زن  به معنا                                

 است    ایجاد و امتزاج    او  شغل است             زاد   جلب  مایه  و هنرش                                

 کاهی  خویشتن     عمر سبب  بی   خواهی             زن  کار  ای که اصالح                                 

 ودمنن  اره اش  را ـــچ تدبیرهیچ    بود             ینیبه زن  ز اول چنین ک                                 
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خورشیدی در خراسان چشم به جهان گشود، در چهارسالگی 6115روزنامه نگار و سیاست پیشهدر آبانماه  –نویسنده  –سخنپرداز  )ملک اشعراء بهار(، نامور به  محمد تقی بهار

براه روزنامه ی نوبهار را که گسترش دهنده اندیشه های حزب دموکرات بود در جوانی  رفت و در شش سالگی پارسی و قران را بخوبی می خواند و می دانست..« مکتب» به 

شد.. در مجلس چهارم با برگزیده مجلس سوم شورایملی  نمایندگیبه از سوی مردم درگز   6105در سال  موندی کمیته ی ایالتی این حزب ایران ستیز در آمد..انداخت و خود به ه

در روز دوم   ایران و شوروی بودسرپرست کمیسیون ادبی انجمن روابط فرهنگی  6511تا سال  6511از سال  سید حسن مدرش رهبر فراکسیون اقلیت همراهی و همکاری کرد.

 در تهران چشم از جهان فرو بست 6554اردیبهشت ماه 

 

نمایه های و دیگر ب    قران و نهج الفصاحه و نهج البالغه و اخبار و احادیثاین بینش زن ستیزانه ی اسالم که از 

کرد و زبان سخنپردازان به فرهنگ و ادب مردم کوچه و بازار نیز رخنه سرچشمه می گرفت اندک اندک  اسالمی 

ایرانی را به زشتترین واژه ها بیالود.. چند بندی از اینگونه سروده های زن ستیزانه را که نشان دهنده بینش مردان 

مسلمان ایرانی نسبت به مادران و خواهران و دختران و همسران خود هستند در پایین می آورم، بشود که مرد ایرانی به 

 روان اند روی بگرداند: خرد و  ای این دین بیابانی که تباه کننده جان وخود آید و از آموزه ه

 

 بث  و بیرون سو جمالندزنان مانند ریحان  و سفالند                 درون سو خُ 

 

 اسب  و در  شمشیر و در زن فا در ن در هیچ  برزن                 وتیاف نشاید                           

 

 دید   که    غدلاری  مکاری   و    یرغ  داری که دید         در جهان از زن  وفا                       

  

 جهان  پاک  از  این  هر  دو ناپاک بهبه              ر دو در خاکاژدها ه زن و                         

  

 در  جهان  خود   مباد گفت  زن  زن بد مباد                دگر  فت کس رایکی گ                         

 

 نیست  در عالم چنین  ناقصزن چه باشد ناقصی در عقل و دین                هیچ                      

 که در نهج البالغه زنان را ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص االیمان نامید  علیبرداشت از سخنان 

 

 نامند    ام  و  زشتکخویش  ن در آفرینش نا تمام اند                 از  ایرا ازن                        

 

 د ننگزی     آنان    ره    مردان    چراد         زنان  چون  ناقصان عقل و دین ان                       

 ...باز هم به پیروی از گفته ی علی در نهج البالغه

  

 انگار  مرده  توانی    تا    زنان  راار                ک گز مکن  رزنان ه گفتارب                        

   یکی دیگر از آموزه های علی در نهج البالغه در اندرز به پسرش حسن!!!...  

 دنآریشان بر آی بر هر خو چون رایند                   به ست  و سُ   زنان نازک  دلند                   
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 ت ـالی پرست                   زان بود که مرد پایان بین تر اسحفضل مردان بر زن ای                   

 از گفته های محمد در نهج الفصاحه ...

 

 کن    خاکش   به  برد  خ می کن                  آب  رُ   هالکش  سرکشی    کند    ور                   

 

 بزند   بد   زن که نیک  بزند                   بر سرش  خود  زخم  ت ـزن چو مار اس                  

 

 اختر  بد  هست   تشاهسـ  پسر                  گر چه   ای ج ت اس  را  دختر آنکه                   

  

 مان خرد از   نجویند  آید و کام ــچک کام                  کنند از بهر ی گم  دو کیهان                   

  

 سگ به از صد زن پارسای  یک  که  ای                ست  را  ان گس ستایی  را   زنان                 

............................................................ 

 

را  براقاینک بر می گردیم تا نشانه های دیگری از  پیدا کردیم،  ناب محمدی اسالمز جایگاه زن در ا که با این شناخت

 پیدا کنیم...

 گوشهای این االغ پرنده دراز و لرزان و کشیده گزارش شده اند.  تبری و تفسیر العیاشیدر برخی از نوشته ها مانند 

 می نویسد: مالی در ا شیخ صدوق

هنگامی که محمد خواست سوار بر این جانور شود جانور از سواری دادن خود داری کرد، جبرییل به او گفت: ای 

بُراق این محمد رسول هللا است!! او هم پای عقبش را آهسته آهسته کوچکتر و کوچکتر کرد تا اینکه شکمش به 

تر می گشت ، بدین ترتیب محمد توانست بر نزدیک زمین رسید، هر اندازه پاهایش کوچکتر می شد دستهایش بلند 

 پشت او سوار شود!.. 

 

 
 

ماهشیدی در  541سال در ، مذهب شیعه و حدیث شناس سده ی چهارم از دانشمندان  مالینویسنده ا شیخ صدوق نامور به ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی
 ری در گذشت ردر شه  586سال ن خرافه پروری است( زاده شد و در که کانو)شهر  مذهبی قم 

 می نویسد: امام حسیندر تفسیر خود از زبان  السمرقندی  حمد ابن مسعود العیاشیشیخ ابوالنضر م
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شب هنگام  جبرییل بر محمد ظاهر شد و به او دستور غسل داد و سپس در محلی  که هزار هزار نور ) یک میلیون(  

 آن تابیده می شد سوار شد و به سوی دروازه ی آسمانها روان گشت...نور از 

 

 
 

 

 برخی از ماله کشان گفته اند: 

مرکبی که پیامبر با آن به آسمان عروج کرد ، از موجودات عنصری عالم نبود!! بلکه از نشئه و عالم دیگر بود!! که 

 همانند سرعت نور و برق حرکت می کرد و به صورت مرکبی بود که وسیله  سیر پیامبر به عوالم دیگر بود...  

 

 

 
 

، از موجودات گیرم آن بانوی چهارپای بالدار : و آن اینکه یک نکته را فراموش کرده اند،بیچاره این ماله کشان 

چگونه یک  ولی محمد که از موجودات عنصری همین عالم بود!!!.. از نشئه و عالم دیگر بود!.. عنصری عالم نبود!! 
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م که هی از نشئه عالم دیگر می شود و با شتاب برق می رود، با همین شتاب برق اعنصری سوار بر یک باشنده باشنده 

  برود تا کجا می رود؟؟؟..

و با شتابی برابر شتاب  داین بانوی زیبا روی چار پا بشوسوار بر می خواست نمی دانند که محمد اگر  ها این بیچاره

ی داشت، چرا که م هزار سال نوری زمان نیاز دستکم به بیست و پنج نهد،شان راه شیری گامی فراتر تنها از کهک ، نور

ما از کانون این کهکشان بیست و پنجهزار و دانیم پهنای کهکشان راه شیری پیرامون یک سد هزار سال نوری است، 

 سال نوری دور هستیم... 

محمد که در خرافه پردازی نه تنها دست همه ی آخوند های روزگار ما را از پشت بسته بلکه در سراسر تاریخ 

ازی ندارد، توانست سوار بر این بانوی خوش پیکر زیبا رخسار چهار پا، نه تنها به یک چشم بهم هماوردی در یاوه پرد

 زدن از کهکشان راه شیری بگذرد بلکه از فراسوی هستی نیز فراتر رود!!...

 شاید آن بیچاره نمی دانست که برای رفت و برگشت به دورترین جایی که تا کنون در فرهنگ دانشمندان کیهان شناس

 دلیون سال زمینی نیاز خواهدستکم  به چند سد هزار کاتری ود ت با شتابی برابر نور هم که برجهان شناخته شده اس

شگفتا که این فریبکار بزرگ تاریخ  در کمتر از یک چشم بهم زدن تا نا کجا آباد کهکشان رفت و برگشت و ولی داشت، 

را به ریشخند بگیرند و شان ند باز خود را و رسول کیهان نوردای بکار دست ماله کشان مسلمان داد تا مانند بوزینه ه

پای فرضیه ی انیشتن را هم به این توده ی خرافه باوری بکشانند، تا آبروی هرگز نداشته ی این دین بیابانی را از گزند 

 بی آبرویی پاس بدارند...

 خب! 

 دیدید که امروز هم زمان برای خر سواری پیدا نکردیم، بنا بر این ادامه ی این گفتار را می گذاریم برای نشست آینده 

 .....ادامه دارد

 

 کوشش آزاده مردان ایرانی برای بهره گیری از نیروی زنان در کارهای کشورداری بجایی نرسید.... بدین ترتیب


