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  عزيز نعيمی

 ٢٠١۴ جون ٢٢
  

  »تعدد زوجات در اسالم«باز ھم به ارتباط غير علمی بودن  

٢  
  .احترامات مجددم را تقديم می دارم

  !محترم داکتر صاحب

 شناختی نداشتم و شما ھم ايشان را معرفی ننموده بوديد، به ناگزير به هھيچ گون» استاد سيد سابق«ائی که از از آن ج

 و سال وفات شان را ١٩١۵گوگل ايشان را دانشمندی اھل مصر معرفی داشته سال تولد شان را . گوگل مراجعه نمودم

 من ضروری بود که می خواستم با انسانی که به بحث می اين مراجعه بدان علت از جانب.  ميالدی قيد نموده بود٢٠٠٠

پردازم، نخست بدانم که در کدام عصر زيسته و افکارش بازتاب کدام زمان است و درثانی اگر زنده باشد، خودش را 

 نبا تأسف دريافتم که ايشان ھرچند در قر. با خودش پيش ببرمرا مخاطب قرار داده ادامۀ بحث در مورد خزعبالتش 

م ارفرا تر جوالن بدھد، اميدو» االزھر« سال عمر خود قادر نشده، تفکرش را از حيطۀ ٨۵ست زيسته اند اما در تمام بي

  . اينک به نوشتۀ وی می پردازم، اگر خودش نيست، کس و يا کسانی حاضر شوند و از آن نوشته ھا دفاع نمايندوقتی

  : نقل قول ايشان را چنين آغاز نموده ايدرجعت داده و» سابق«شما در نوشتۀ تان من را به آقای 

 در نسلھای بعد که معموالً   ھمانگونه،  ، تعداد زنان بيش از تعداد مردان آنست آيد که در ميان يک ملتی گاھی پيش می «

  .»  ، چنين است از جنگ

  !محترم داکتر صاحب

آغاز می نمايد، » گاھی« ش را با قيد زمانی نيک دقت نموده باشيد، ايشان مطلب خود» استاد سابق«ھرگاه شما به جملۀ 

، من فرض را بر آن قرار می دھم که  دارداز آن جائی که اين قيد زمانی يکی از کلمات سچۀ دری و استعمال ھمگانی

  . ما ھمه معنای آن را می دانيم و نياز به شگافتن لغوی کلمه نداريم

ھم تناسب تولدات ذکور نسبت به اناث، به نفع ذکور بوده، صرف » استاد سابق«از اين قيد زمانی بر می آيد که از نظر 

يعنی در اصل خالف ادعای جنابعالی که . در مواقع خاص و استثنائی، می تواند اين تناسب به عکس خود تغيير نمايد

نظرداشت چنين حال با در . ميزان اناث را بيشتر معرفی نموده بوديد، تعداد ذکور در کل نسبت به اناث بيشتر می باشد

عالم و  قادر و حی و » هللا« آنھم به زعم شما نه بنده بلکه –واقعيتی، وقتی قانونگذاری می خواھد قانونگذاری نمايد 

 منطقاً می بايد قانونش را نخست برای شرايط عادی و عام نگاشته و برای اين که ناقص باقی نماند، -...مريد و مدرک 

  . نمايدبدان اضافهرا .. يا استثناء ھای زمانی و مکانی  
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بدون آن » ھر چه تر وخشک در دنيا وجود دارد در آن ذکر گرديده« حال چه شده است که قرآن که بنا به ادعای خودش 

که حکمش را به ارتباط شرايط عادی بيان دارد، از دم قيزه نموده بدون آن که نظری به شرايط عادی بيندازد و از آن 

برھاند، ھمان استثناء را مد نظر داشته و انباقداری زن را در طی اعصار از جور و ظلم انباق ليارد ھا يطريق به م

 می خسؤاالتی که در اين زمينه پاس. باشيدآن پاسخگوی » استاد سابق«است، امريست که جناب شما می بايد در غياب 

  :طلبند، قرار آتی اند

   در آن وجود داشته و اينک از بين رفته است؟ آيا در قرآن آيتی وجود داشته که حکم تعددزوجات-

نمی تواند آيا قادر مطلق  داده است که خودش حافظ دينش و کتابش می باشد، » هللا« اگر چنين بوده، پس وعده ای که -

  يد؟آاز جمع وعده ھای سرخرمن به شمار 

شده است، يعنی مجاز دانستن اين رسم  ھر گاه اين آيت ھمان برداشتی را افاده کند که در طی قرون از آن استنباط -

 داشته باشد؛ پس – در تشيع متعه -ی و يا کنيز يا بيشتر از آن زن، زير نام نکاحسخيف که يک مرد بتواند چھار و

  آياقيد زمانی گاھیبه منظور رقيق ساختن حکم و تنزل مقام حکم از جواز کامل، به » استاد سابق«موضع گيری جناب 

  از اسالم به شمار رود؟؟» استاد سيد سابق« مصداق خروج ھائینمی تواند به تن

  !محترم داکتر صاحب

 متوجه می گردند که با آوردن چنين قيدی نه تنھا عام بودن امر را زير گاھیبه دوام آن قيد زمانی » سيد سابق«آقای 

 بالفاصله می افزايد ، پسداردسؤال می برند بلکه احتمال اين که شخص شان به تحريف از قرآن متھم شود نيز وجود 

  .»بلکه حتی در حالت صلح نيز در ميان بيشتر ملتھا، تعداد زنان بيش از مردان و دختران بيش از پسران ھستند«که 

را نيز با خود دارد تا يک کليت بگردد، » کمتر«که منطقاً » بيشتر« با آوردن کلمۀ در اينجا باز ھم می بنيم که جنابشان

 نمی خواھم در اين مورد زياد تمرکز نمايم، چه ممکن است خطا و تلطيف -معيت حکم طفره می رودبارديگر از جا

  -محصول برگردان باشد و من به ناحق با نويسنده تصفيۀ حساب نمايم

قرآن به دست آورد، به » ھيچ تر وخشک«بيشتر از آن که جوابش را بتوان از سؤالی که در اين قسمت به وجود می آيد 

  آن مراکزی رفت که به زبان عام به آنھا مراکز احصائيۀ یر می بايد جھت يافتن پاسخ، به دنبال احصائيه ھاناگزي

از منبع و يا منابع احصائيۀ شان چيزی ننوشته اند، به » استاد سابق«از آن جائی که با تأسف جناب . نفوس می گويند

وگل  به احصائيه ھای آتی جلب  اين مطلب را، با اتکاء به گ عزيزاجازه من در اين قسمت توجه شما و ساير خوانندگان

  :می نمايم

  ٠.٠٣١ - ' نسبت جنسی'« 

  پدیا، دانشنامٔه آزاد از ویکی

  )تغييرمسير از نسبت جنسيتی(

   جو و جست، ناوبری: پرش به

ھا در یک جمعيت گفته  به نسبت ميان نرھا به ماده) Sex ratio: به انگليسی (]١[نسبت جنسی

نسبت جنسی «نسبتی است که در زمان لقاح وجود دارد، » نسبت جنسی نخستين«. شود می

سبتی است که ن» نسبت جنسی سومين«نسبتی است که در زمان تولد وجود دارد و » دومين

  ]٢[.ميان جانداران بالغ وجود دارد

 شود، که به آن به  دختر در نظر گرفته می١٠٠ پسر به ١٠۵در انسان، به طور معمول نسبت جنسی 

با این حال، در جوامع انسانی، نسبت جنسی در زمان تولد یا در . گویند  می١٠۵طور خالصه نسبت 

تواند به شکل قابل توجھی انحراف داشته باشد که به دليل سقط وابسته به  ميان نوزادان می

 پسر به ١٠٧زند که نسبت جنسی کنونی جھان در زمان تولد  سازمان سيا تخمين می. جنس است

  ]٣[. زن است١٠٠ مرد به ازای ١٠١ھا در جھان  نسبت مردھا به زن. دختر است ١٠٠
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 ]ويرايش[منابع

مقايسه الگوی سنی نسبت ھای جنسی گزارش شده در ايران با الگوھای مورد انتظار از جداول عمر و الگوھای مشابه در « ↑ .١

  .٢٠١٣ ريلاپ ١٨شده در  بازبينی. ١٣٨۶نامه انجمن جمعيت شناسی ايران، زمستان . »جھان

2. ↑ Coney, N.S. Mackey, W.C. (May 1998). «The woman as final arbiter: a case for the facultative 

character of the human sex ratio». Journal of Sex Research ٣۵: ١۶٩– ١٧۵.  

3. ↑» CIA Fact Book». The Central Intelligence Agency of the United State» 

  !صاحبمحترم داکتر 

شما در کنار اين که مطلبی از ويکی پيديا خدمت تان تقديم گرديد، می توانيد با مراجعه به ھمان گوگل، احصائيۀ ھريک 

از کشور ھای جھان را که می خواھيد، در زمان صلح و جنگ به دست آورده، بعداً راجع به تعداد بيشتر زنان، نسبت 

  .به بحث ادامه بدھيدبه مردان و ضرورت اجتماعی رسيدن به زنھا 

  :تا جائی که احصائيه ھا، سخن می گويند بر مبنای ھمان گوگل بازھم می توان نوشت

 دختر در سطح جھان به صورت ميانگين ١٠٠ پسر در مقابل ھر ١٠٧ الی ١٠۴ضمن آن که به طور طبيعی نرخ تولد 

  :وجود دارد، توجه شما را به نرخ تولد برخی از کشور ھا جلب می نمايم

   دختر١٠٠ پسر مقابل ١٠۵ - در ايران

   دختر١٠٠ پسر مقابل ١١٣ -در چين 

   دختر١٠٠ پسر مقابل ١١٠ –در کوريای جنوبی 

   دختر١٠٠ پسر مقابل ١٠٧ –در تايوان 

 در کشور چين ٢٠٠١نرخ تولد در سال  » China Population Publishing House« ھمچنين به اساس گزارش 

 پسر ١٢١ ، اين نرخ به ١٩٩۴ و ١٩٩٣ دختر، از آنھم برجسته تر در سالھای ١٠٠مقابل  پسر در ١١٧مساوی بوده 

  . دختر در آن کشور بوده است١٠٠در مقابل 

 ميليون پسر  ٣۵ سال بعد در چين ۶ يعنی درست ٢٠٢٠طبق احصائيه ھای معتبر جھانی پيش بينی می شود که در سال 

بازھم جھت مزيد . وجود خواھد داشتبيشتر جوان  نسبت به دختران  ميليون پسر٢۵جوان و در ھمان سال در ھند 

 ميليون پسر ٧٩، تنھا در جنوب قارۀ آسيا ٢٠٠٠ بيفزايم که به اساس اعالم سرشماری ملل متحد، در سال ايدمعلومات ب

الۀ معنون به ز دانشمندان در مقاز آن ھم مھمتر طبق ھمان احصائيه ھا، عده ای ا. نسبت به دختر بيشتر وجود داشت

ھوشدار داده اند، که افزايش بيش از اندازۀ پسر ھا در کشور ھای آسيائی می تواند خطری » افزايش وحشتناک پسرھا«

 ١٠٠در ھمين مقاله آمده است که ھمين اکنون در دو کشور چين و ھند در مجموع . برای صلح جھانی به بار آورد

نتيجۀ بالفصل آن به  » The phenomenon of missing women« دۀ ميليون پسر نسبت به دختر بيشتر بوده و پدي

  .شمار می رود

  !محترم داکتر صاحب

اء صادر نموده و دلش برای زنھای بی سرپرست و فاقد شوھر نحکم خود را بر مبنای استث» شارع مقدس«ون که ناک

 ان اعتماد جناب شما و چه بسا ھزارھم به مثابۀ يکی از استادان رشته، که از» استاد سابق«سوخته است و جناب 

زوجات در اسالم را علمی، منطقی و بھترين راه حل معرفی د بر ھمان مبنا تعدباشدپژوھشگر دينی ديگرھم بر خوردار 

داشته اند و حتا از طرح شما که آن را مباح دانسته از کنار آن می خواھيد، بگذريد پای فرا تر گذاشته ، آن را بھترين 

اند وقتی از راه حل برای حفظ خانواده، جلو گيری از فحشاء، کمک به زنان بينوا و چه و چه معرفی داشته است، می تو

م صادر نمايد، حکم عکس آن را صادر کت مرد ساالرانه اش پائين بيايد و با مالحظۀ واقعيت ھای زمينی حالآسمان تخي
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جنگ آسيائی جلو گيری از احتمال نموده و اصل چند شوھری را نيز برای جلو گيری از بحران کمبود زن و در نتيجه 

  معرفی بدارد؟؟به خاطر زن بعدی 

بايد بيفزايم که رد چند زنی، به ھيچ وجه به معنای تأئيد چند شوھری نيست، بلکه تمام تالش من اين است تا با زھم 

  .بفھمانم که نه آن تصميم شارع درست، منطقی، انسانی و از ھمه باالتر علمی بوده و يا می باشد و نه ھم عکس آن

  !محترم داکتر صاحب

ته باشم برحسب مطايبه در اين بخش بحث يک نکته اضافه نمايم، آيا حق ندارم اگر از احصائيه ھا بگذريم و اجازه داش

 گله مند ،اسالم» هللا« پيامبر و ، »استاد سابق«از موضع يک مردی که در جامعۀ مرد ساالر بزرگ شده، از شما، آقای 

عرفی نموده و آنچه را شخص م» ماده پشت«باشيم، » مفھوم واقعی کلمه«باشم که چرا ما مرد ھا را که می خواھيم به 

  محمد بوده به ما ھم نسبت داده است؟؟

 پسر داشته باشند، گذشته از مرد افغان، ١٢١ و حتا ١١٠ دختر، می توانند ١٠٠آيا نفس ھمين که چينی ھا در ازای ھر 

 که برای ھر مرد، سبیتمام مردان مسلمان را که به ادعای شما دختران شان بيشتر از پسران شان می باشد، آنھم به تنا

 اين چند جمله صرف به خاطر آن که شما از مرد به مفھوم واقعی -ه ايد؟معرفی نکرد »ماده پشت«  برسد، حتا چھار زن

. کلمه ياد نموده بوديد نگاشته شد و رنه مسلم است که موضع فکری و اعتقاد من را نسبت به ترکيب خانواده نمی رساند

  .صرف نظر از جنسيت آن خواستنی و مدار اعتبار می باشدبرای من فرزند سالم و صالح، 

ھرگاه خواسته باشيد در زمينه با معلومات تخصصی سر و کار بگيريد، می توانيد به آدرس انترنيتی ذيل و ھزاران 

  :آدرس مشابه مراجعه نمائيد

51-05-15-26-02-1389-346/issues-social/com.tanzimekhanevadeh.www://http  

  !محترم داکتر صاحب

  :در بيان آن به خطا رفته اين است» استاد سيد سابق«نکتۀ ديگری که از ديد من 

شد تا دوران پيری و باشد، چون مرد از ھمان آغاز سن بلوغ و ر آمادگی و توانائی عمل جنسی مرد بيش از زن می «

  » ، ازکار افتادگی آماده عمل جنسی است

 جناب استاد اين حکم شان را برمبنای کدام تحقيقات معتبری استوار ساخته اند، زيرا نه تنھا با تأسف باز ھم نمی دانم

که افراط و  طعژيک مرد و زن ندارد، بلکه در بسياری از مقاوچنين ادعائی در اساس کمترين تقارنی با واقعيت فزيول

زن بارگی مرد ھا بيشتر می باشد، عکس آن صدق نموده به ھمان اساس صد قلم دارو به گفتۀ پاکستانی ھا و ھندی ھا 

  .ساخته شده است» مردانه کمزوری که عالج« برای 

ً در تمام جوامع در مناسبات بين زن و مرد، از مرد ھا تقاضا و از زنھا،  وجود دارد، تناع ناز و گاھی اماين که تقريبا

ست که زنھا از لحاظ روابط جنسی، در موقعيت پائين تر از مرد ھا قرار دارند بلکه وقتی انسان به نيدال بر آن 

مطالعات جديد و تحقيق ھائی که از طرف دانشمندان روابط جنسی صورت گرفته، مراجعه می نمايد متوجه می گردد 

د ست به صد ھا ميليون زنی وجود دارن در آنجا، تعدد زوجات مجاز اکه در تمام جھان به خصوص در کشور ھائی که

مرد «، آقايان يا به تعريف شما.  نشده اندءکه در تمام عمر حتا بعد از چھل سال روابط زناشوئی، برای يکبار ھم ارضا

  .در زن گردند» ارگاسم«،  مرد نبوده اند تا بتوانند باعث ايجاد »به مفھوم واقعی کلمه

ين که چرا زنھا با وجود توانائی و نياز مناسبات جنسی، چنان نشان می دھند که گويا نمی خواھند، تمايل ندارند، واما ا

 .می باشدبر می گردد به فرھنگ حاکم مرد ساالر و ارزشھائی که بر جامعه مسلط ... دختر پدر را يک شب کافيست و 

و يا کدام کتاب، سر گذشت واقعی يک زوج افغان را برايتان به اجازه در اين قسمت به عوض مراجعه به ويکی پيديا 

  .نوشته، بحث ما را ادامه می دھيم
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 سال نداشتم و ھمان طوری که برايتان نوشته ام، بعد از ختم مکتب، ١٢ الی ١٠ سال قبل، وقتی بيش از ۴۵ الی ۴٠بين 

جی موقعيت داشت، می رسانيدم و طبق وچه سراکلنگ لنگان خود را به خانه و دکان که ھر دو در يک محل يعنی 

معمول پشت دخل دکان می نشستم تا پدرم بعد از خوردن نان چاشت، اکماالت دکان را نمايد، يکی از روز ھا به قصه 

  :ای برخوردم، که اگر بنويسم تا امروز آن صحنه را جلو چشمم دارم، مبالغه نکرده ام، قضيه از اين قرار بود

از آنجائی که حاجی به قدر کافی .  دکان ما يک حاجی زندگانی می نمود که دارای دو زن بوددر ھمسايگی و متصل به

داشتند، مگر ندستش به دھانش می رسيد و خرج کافی به خانه روان می کرد، زنھای حاجی در آن مورد با ھم دعوا 

  .صدای شان بلند نباشدروی داليلی که فقط خودشان می توانند بگويند که چه بود، ھيچ روزی نبود که سرو

زندگانی مادی حاجی صاحب، خوبتر شده می رفت و در طرز لباسش تغييرات فاحشی که در ھر صورت به موازات آن 

  . به وجود می آمد، شوق حاجی صاحب به داشتن يک زن نو ھم، زبانزد اھل کوچه می گرديد

با ، سالگی ۶۵ الی ۶٠ار حاجی صاحب در سن بين اينب. زر در کف سرانجام، زنی جديدی را بر دو انباق قبلی افزود

  سال تفاوت٣٠ھم بيش از  سال نداشت، يعنی با ٣٠ با کش و فش ازدواج کرد، که گفته می شد بيش از پير دختريک 

  .داشتند

ن دختر بيچاره که در تمام آن مدت روزۀ غرقه گرفته بود و نتوانسته بود، تمايالت جنسی اش را ارضاء نمايد، در ھما

 می خواست سر بر بالين و که حاجی صاحب يک نمونه از گنجشک خانگی را به نمايش گذاشته در حالیشب اول 

  .تازه بوی سکس به دماغش رسيده بود و می خواست خود را سير آب بسازد» زن سی ساله « گذاشته بخوابد، 

الم با زنش ترشروئی نمايد، به ناگزير، حاجی صاحب، که نمی خواست در شب اول با زير پای کردن احاديث پيامبر اس

  .نقش فعال را به زن سپرده و خودش، به صورت غير فعال در زير دراز کشيده بود

حين فعاليت آنقدر اين که بين آنھا چه گذشته بود، نمی خواھم خود را به پورنو نويسی متھم بسازم، ھر چه بود، زن 

 ده ھا جای آن می شد سوراخی جھت دره شده، در آن خانه قديمی که  بود که انباق ھا متوجکردهد بلن» ويش و واخ«

  .تماشا يافت، ديده بودند آنچه را نمی بايد می ديدند، اما برای مبارزه سخت بدان نياز داشتند

از فردای ھمان روز، آھسته آھسته در پيش روی دکان ما، که اکثراً حاجی صاحب ھم در آنجا نشسته، با پدرم يگان پياله 

ماکيانی «، »زمانه خراب شده، حالی ماکيان خراسه سواری ميکنه«چای سبز می خوردند، نخست زمزمه شر وع شد، 

چندی از اين زمزمه نگذشته بود، که ھمسايه ھا شروع کردند به اين که » که خراسه سواری کنه سرش از زدن است

  . ی آن زن بيچاره گرديدارزان» خارشتی«و سرانجام لقب مبارک » زن نو حاجی بی حياء است«

ق قضايا کافی نبود، تمام اينھا را می شنيدم، شايد ھم به اساس شوخی و مزاح، بار بار يمن که سن وسالم جھت درک عم

را بدون آن که به عمق معنائی آن دقت نمايم به کار برده باشم، تا اين که يک روز متوجه شدم، که » خارشتی« کلمۀ 

دل با پدرم، از دی ھم شنيد، ضمن در با صدائی که می شد از يکی دو متر است و حتاحاجی صاحب بسيار ناراحت

  .دو زن کھنه اش می طلبيدھم خدايش مرگ ھم برای خود و 

پدرم که به مانند حاجی، ھم به اساس دکان و ھم به اساس آن که در زمان فرنی عليه السالم معلم بوده، از اعتبار نسبی 

بود، به مثابۀ يگانه مشاور حاجی، بعد از آن که شکايتش را از زنھا و مردم گذر شنيد، برايش بين اھل گذر برخوردار 

  :گفت

  !حاجی صاحب

من را نگاه کن، فقط با ھمين يک تخم لق گذاره . نمی خواھم تورا مالمت نمايم که چرا در پس پيری چنين کاری کردی

خود را در درد سر » خدا يکی زن يکی گفته« ديگری بگيرم، تا زنر فاميل ھا فشار آورده اند، کرده، با آن که ده ھا با

  :ر برايت مشوره می دھمادحاال که کار تو از اين حرفھا گذشته، به مانند يک بر. نينداخته ام
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اگر خودت از زن نوت چيزی ديدی، رخصتش کن، اگر نی دستش را گرفته، ببرش در يک جای دور که از اين حرفھا «

 قديمی گذاشته، جای ديگری کوچ نمود، که نندی بعد حاجی صاحب، خانه و زندگانی را برای زناچ. »بی غم باشی

  .چگونگی دوام زندگانی آنھا از موضوع بحث ما بيرون است

  !محترم داکتر صاحب

ر با در نظرداشت آن که آن زن، تنھا حين ھمخوابگی تمايل خود را نشان داده و خواسته بود اندکی نقش فعال در بست

 در، دراز نکشد، کارش تا جائی رسيد که اگر آن مشورۀ پدرم و از آن ھم مھمتر عالقۀ مفرط خود ۀداشته و به مانند تخت

حاجی به ھمسر جديدش نمی بود، رفته بود دنبال چادرش؛ می توانيد بنويسيد که در چنين جامعه ای ، با سلطۀ چنين 

ارد تا زنھا برای اثبات توانائی ھای جنسی و عالقه مندی ھای شان، فرھنگ مرد ساالرانه ای، آيا امکان اين وجود د

  بزنند؟» تله«مرد را در بستر زير بدن شان بخوابانند و به مانند مردان 

که سرانجام بعد از يکی دو بار موفقيت، مزۀ چند زنه آيا اگر چنين عملی صورت گيرد، در گام اول خود ھمان مرد 

 فساد وی را جست و جو ، کسی نخواھد بود که بر زنش مشکوک شده، در ناتوانی خودشکست را خواھد چشيد، اولين

، خارشتی، يخ نمی کند« نمايد؟  گذشته از شوھر مگر ديگران، در مورد چنان زنی چه خواھند گفت؟ آيا کلماتی مانند

  راھش نخواھد گرديد؟بدرقۀ با عواقب و پيامدھايش و از ھمين قبيل » ...آتشی، شاالق، درگرفته، ھالک پشت ک

  !محترم داکتر صاحب

 عدم مفھومھرگاه از يک ديد جامعه شناسانه و انسانی به قضايا نگريسته شود، ھمه خواھيم ديد که آن عدم تمايل، به 

  .تمايل به معنای واقعی کلمه و اظھار ناتوانی نيست، بلکه بيانی است از سر دل و ناچاری و نجات از اتھام

وپايه استداللی که به بحث کشيده  از آنجائی که ھمه برمبنای ھمين دنگاشته اند،» استاد سابق«مطالبی که به ارتباط ساير 

اساسات، ضرورت زير سؤال بردن شاخه ھا احساس نمی گردد، و شدند، بنا يافته اند و با زير سؤال رفتن پايه ھا 

ه ھمان سانی که با جرأت غير قابل وصفی، خروج از  نظر نموده، باز ھم صميمانه از شما تقاضا دارم، بفعجالتاً صر

  .مذھب و اسقاط را مطرح نموديد، عليه اين ظلم تاريخی نيز موضع بگيرد

اگر اجازه باشد می توان از تذکر » شرع به نقل است نه به عقل« : فرموده ايدکه به مثابۀ حسن ختام و در ارتباط آن 

  :شما چنين نتيجه ای استخراج نمود

ذيرش دين بوده و می و پ رين، ديرپا ترين، خطرناکترين و ظالمانه ترين بی عقليی که انسان نموده، ايجادبزرگت«

  .»ود نوشته ايد که شرع به عقل کار نداردباشد، چون خ

  


