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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ اپريل ١١

  

  . برکتش بيفزايدرفتوا تا فتوا است، خدا ب
  

ه  ادتا جائی که می توانم ب امتم ي ام دوران اق ه در تم ی ک ه وقت اورم، يگان ادر بي ۀ  خ دری، ھم انواده نوادۀ پ اعضای خ

ديم ی ش ا م وديکج فره ب االی س م ب ام شب آنھ د .  ھنگ ه در تولي امرزم ک دا بي در خ د"پ وی محم ه گ ود "کلم  دست خ

ين کار نمودهدر آن زمينه چنان ساعی و ھدفمند  و آنحضرت را از پشت بسته بود ه يق  بود، که اگر نگويم سال يکی ب

ل ر در فامي وديم و خودش در ھر سه سال دو نف ا مکتب رو ب ا خورد و ي ۀ م ه ھم ائی ک د و از آنج زوده می ش ا اف  م

ادمجبور بود ھمه را اعاشه کند ام صرف ی، در نتيجه فرصت زي د، مگر ھنگ ا بگذران ا م ام وقت را ب ا تم  نداشت ت

رادرغذای شب ھمه به دور يک دسترخوان جمع شدن آن قانون نا نوشته ا ه ب ا من جمل ۀ م ز  بی بود، که ھم زرگم ني

  .يمآن بوداز مجبور به رعايت 

صايحی را  سايل و ن سته م درم فرصت را مساعد دان ه پ ھنگام صرف غذا تنھا به خوردن غذا اختصاص نداشت، بلک

   .بنمائيمآن را شنيده به اوامر و نواھی وی عمل که می بايست گفته می شد، در ھمان وقت بيان می داشت، تا ھمۀ ما 

زم يادم می آيد وقتی ده " موسوی" برای اولين بار پدرم دانست که برادر بزرگم با دوست عزي ه و زن ه مظاھره رفت ب

ا را زمانی که، باد و مرده باد گفته بود رادرم و م ا آرامش ب سيار صميمانه و ب وديم ب ع ب  ھمۀ ما گرد دستر خوان جم

  :مخاطب قرار داده گفت

ه پشت دروازه ھای روز نه يک. بچيم ما مردم غريب و نادار ھستيم«  وانيم ب م می ت ه ھ م و ن  زور گشنگی را داري

ان . زندان سرتا و سرباال بگرديم شوره برايت د، مگر يک م تا امروز ھر کاری کرديد از شما نپرسيدم که چه می کني

د و ديگری در امور: می دھم که به دوچيز غرض نگيريد ه نکني ه سياست مداخل ته و ب  يکی به کار سرکار کار نداش

  » زيادتر دراز نکنيدندينی ھيچ وقت پای تان را از گليم تا

د ا پرسشی مطرح نماي ی زده و ي در، حرف ل ھر حرف پ ان دلش می خواست مقاب ه در آن زم ردارم ک م ب ار ھ ، اينب

س ن دو م ه در اي درم ک د، مگر پ ه سخن آغاز نماي شيده ب ا ک لۀ أخواست به مانند ھميشه فھم و جرأت خود را به رخ م

  : بحثی را زايد می دانست، گفتھرنوع
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يگن، آخر سرخور خود «  د و رد م انوادۀ خود و من مرده شما زنده، اگر اين دوستان تان که امروز حکومت را ب خ

  »، باز مه ريش خوده به ھيچ سفيد کديمنشدن

  .گذاشتاين حرف را زده و به عنوان آن که ناراحت است، دستانش را شسته به اتاق خودش رفته ما را تنھا 

ان  ذھب زب ن و م اگر بگويم از آن تاريخ تا مدت ھای مديدی من نه به کار سياست غرضی داشتم و نه ھم در امور دي

، رجز را که از بس در گوشم رجز خواند" موسوی"تا اين که خدا انصاف بدھد . تر کردم، باور کنيد مبالغه نکرده ام

ردم ت ول ک اچيزخواند و صغرا و کبرا چيد، سرانجام قب ته ھای ن سم و داش زی بنوي ان  ا چي ا ديگران در مي خود را ب

  .گذارم مگر به يک شرط که به کار سرکار و امور دين تماس نخواھم گرفت

در نتيجه وقتی به کار آغاز کردم و يکی دو مطلب نوشتم و از طرف دوستان يا به راستی و يا ھم برای غوالندن من 

تندتعريفھا شروع شد، و ھی خربوزه پش م گذاش ر بغل وزه زي ردم ت خرب ين م دتھا در ب د از م ه بع دم ک م دي  و خودم ھ

ا  ايم سر زده و حت ته ھ ارزش و مقامی يافتم، به خصوص متوجه شدم که پتکی سرقومندان اعلی ھم گاھگاھی به نوش

  :يکی دوبار به شوخی پرسيد

ه » ه داره از کجا ياد گرفتیره ياد نداری، ايقه قصه ھای خندخنده او بابه ھادی، تو که د خانه « ائی ک چنين پرسش ھ

دانم يک  ه ب دون آن ک مبين مورد توجه قرار گرفتن ھمسرم بعد از عمری زناشوئی بود، بيشتر باعث تشويقم شده و ب

ه ام» مزاغ مزاغ کله زاغ«  که وقت متوجه شدم ان وقت عزم را . شده و من ھم به امور سرکار غرض گرفت در ھم

  . خاطر آرامش ارواح پدرم ھم که شده به کار دين غرض نخواھم گرفتجزم نمودم که به

ای . مگر گفتن يک چيز است و عمل کردن چيز ديگر االت آق ه مق زيرا ھر روزی که می گذرد ھر باری که چشمم ب

ای سديد، ھستی، ، محترم آقای .داکتر صاحب سعيدی، آقای آزاد ل ز نعيمی و آق ای موسوی، عزي تۀ آق يکی دو نوش

با  از باالی آنھا می گذشتم، "بربرک واری"يگر دوستان دين شناس و يا دين ستيز می افتد خالف روز ھای اول که د

در . آھسته آھسته به خواندن آنھا نيز شروع نمودميقين به اين که خواندن و مطلع شدن چيز بدی نيست،  ويم چق نمی گ

  .سؤال برايم پيدا شد و يا تا چه حدود ذھنم روشن گرديد، اين را می گذارم برای خودم

ان خانه و " مارگيج"تا اين که خدا خير بدھد آقای داکتر صاحب سعيدی را که مسألۀ  سود خواری اصل آن را که ھم

ه من که از خواندن آن مطلب بدون آنھم سخت خوش.  مطرح نمودندباشد، ستم کراي د از آن می توان را بع ودم زي حال ب

سم از ! ، که بلهنشينی خود را توجيه نموده به ھمه بگويم ن ق شکر خدا نه سود می خورم و نه ھم سود می دھم و به اي

ا . تمام آنھائی که خانۀ قسطی خريده اند، انتقام بکشم، وقتی ديدم که پاس آقای داکتر را، آقای آزاد ل ده ب وا قپي آن از ھ

به گلزنی شروع نمود و به دنبال آنھا جناب ھستی صاحب که ھميشه من را مديون و مرھون خويش می سازند، يکی 

ه ۶٠ن در سن حدود  که اکنواز فتوا ھای خوبی را مطرح نمودند ايم ک ار آغاز نم ه ک ی ب  دلم می خواھد در يک محل

م ظرف برده بودنام اگر روزی يک بار بخواھم شير چوشکی را که آقای ھستی از آن  ور نباش ، به دھن بگيرم ؛ مجب

م م . يک سال دوبار عين شير چوشک را بمک ارم و از آن ھ دکی بنگ وا ان ۀ فت م در زمي ه من ھ ادم ک ن فکر افت ه اي ب

  .مھمترخبر خوشی را که خود از خواندن و شنيدن آم به وجد آمدم برای شما ھم بشارت بدھم

ن راستش را بپرسيد، تا قبل از اين  ه اي د از آن ک ا بع ودم، ام بحث ھيچ گاھی راجع به فتوا و شرايط آن فکر نکرده ب

د بحث به راه افتاد و من ھم فکر دانی را به کار انداختم، متوجه شدم که فتوا می تواند خوب و خوش آيند با ه مانن شد ب

ده باشد از آن وشآيند سعيدی نوشتند و يا جناب ھستی نقل کردند و می تواند ناخآنچه آقای داکتر صاحب  و مشمئز کنن

رد ای ونه من اب جدائی زن و م که وزارت اطالعات و فرھنگ دولت دست نشانده و شورای علمای اسالمی آن در ب

  .نشخوار کردند
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رای من آنچه اھميت  ست، ب ا ني دام آنھ ام اسالم است و ک من به اين کار ندارم که کدام يک از فتوا ھا مطابق به احک

فدار فتوائی ھستم که با آزادی انسان در تخالف قرار نداشته باشد و از انسان نخواھد که در باغ پر از گل دارد من طر

  .دازدنچشمانش را بسته به گلھا نظر ني

  :خدا بود که به اين فتوا برخوردم و حيفم آمد که محتوای آن را با شما ھم در ميان نگذارم

ود ی لچ و برھنۀ زنان مثالً با سينه بند يک تکه و يا دو تکهمسأله بر سر اين است که آيا ديدن عکس ھا ن م  آنھم با اي

ر؟ خدا را شکر  ا خي ھای جديد که سرمايه خواسته است کمبود توليد پارچه را در پناه آن کتمان نمايد، جواز دارد و ي

د  ھم  ما سرانجام آخند با معرفتی پيدا شد و با در نظرداشت آن که ما ھم دل داريم و دل امی خواھ ائی چشم م ه زيب  ب

سده  ھای طبيعت بيفتد و از ديدن مصنوع به قدرت صانع معترف گرديم، فتوا داد که ھرگاه از ديدن ھمچو عکسھا مف

دارد دن آن عکسھا اشکال شرعی ن د، دي ود باش ه منظور انتخاب م يعنی . ای به وجود نيايد و چشم چرانی صرف ب

ينمائی بولفکرش را بکنيد من درمانده يک ا شه ھای س ر پي اليود م کامل از مانکن ھا و ھن اليود و ب ایھ دام ھ ا ان  را ب

 خاصی "سلتراج"و يا تبليغ  دارند یھائی که زير جامه ھا را معرفی مآنھم با مود شرر افکن آنھا از سرتاپا نگاه کنم 

يرا و برای يک عمر در پسخانۀ ذھنم آنھا را می کنند  م ھ دی نکرده باشممخفی دارم، با وجود آنھ ار ب من می . چ ک

ما چه گويم خدا به فضل و بزرگی خودش به تعداد چنين مفتی ھا که مفتکی چشم انسان را غذا می دھند بيفزايد ا ش ، ت

  .نظر داشته باشيد

  :اينھم لينک آن سخنرانی و توضيح فتوا

http://www.gooya.com/external/www.lenziran.com/2012/04/ayatollah-fatwa-watching-
nudity-for-selection-of-clothes-is-halal-for-muslims/ 

  

  :حيفم آمد اين سؤال را نيز مطرح ننمايم

  : ی آيت هللاآقا

ل که که کسی بيايد و برای خانمی من تا حال در ھيچ البومی نديده ام  ی حد اق برابر با ذوق و سليقۀ آخند ھا باشد، يعن

رای کسی " دو پرده" ا لباسی ب دازی ت گوشت داشته باشد، البومی بسازد، می توانی بگوئی وقتی به البوم نظر می ان

 ی دارد؟به تو چه نسبتانتخاب نمائی آن کس 

  :دارم. در اخير خواھشی ھم از آقای آزاد ل

خواستھای عصر و روز تاروز با ھزار بھانه به تورا خدا بيا رحمی کن، حاال که فقھای اسالم از دعوا گذشته اند، 

 به رگ غيرت بی ا زياد نگير، می ترسم اين بحث ھاتو ھم از شاھدی بگذر و دنبال اين قضيه رتمکين می کنند 

 و با دادن فتواھائی از نوع فتوا ھای مالعمری، درب تمام نعمات دنيا را برروی ند آخند متعصب بر بخوردغيرتی چ

  .ما بندگان عاجز و گپ شنو خدا ببندند


