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  ء نوري عال  فقدان عقل درمسيرهرزگوئي                               
  حقوقدان - اميرفيض

سلطنت  هب افتران آريافته که مراتبی ازانتشا ءقای نوری عالآ> ازسوی روايت نسل نابھنگامی< تحت عنوان نوشته ای اخيرا
  .ايجاد ميشود نآرد که علی القاعده تکليفی برای طلبان است 

اھليت  مقصود از ،يانقد گفتارھا توجه به رکن اھليت است و ، انتقاد، اعتراضيکی ازاصول الزم الرعايه درپاسخ به نوشته ھا
عاقل  ن بدين معنا گرفته شده است که نويسنده ويا معترض عليه بايدآدراين تحريرچيزی مشابه اھليت درحقوق مدنی است و

   .و رشيد وبالغ باشد

  :شرائط اھليت سفارش شده استدرادبيات ماھم رعايت 

  بياد يدآي كپس زبان كود      چونكه باكودك سروكارت فتاد   

   .که رشيد وبالغ نيستچونيعنی باکودک کودکانه حرف بزن 

   :ناصرخسرو ھم به شرط عقل توجه کرده وگفته

  مي اهلي مده ديوانه رااگر       هركس گوي باوي   بقدر عقلِ

> گويای اين منطق عقلی است که چون ابله فاقد اھليت است نميتواند طرف جواب ابلھان خاموشی استعبارت معروف <
   .نيست ثارآوحرفش ھم متاثراز جواب قرارگيرد

   .درجات حجرميداند از نراآن سفاھت است که حقوق مدرن آنزديک به ديوانگی وکمبود  ،عقلفقدان 

، ، ابلهافراد عناوين نادان . زوال عقل درن خدا ميداندآ از اعقل کل وياعقل اول ر ،نجاست که حقوق اسالمیآ قل تااھميت ع
  .قرارميدھدمحجور،  ی،اه حقوقگپايدررا  فرد ،، ودرکلديوانه

  .تحريرقرارگيردعقالن دارد که ميتواند پشتوانه اين ، توجھی نسبت به نوشته ھای ناقص نويسنده سند باد نامه

  )٨۵( صفحه        اليق وموافق نمی نمايد که ترھات ناقص عقلی وموھومات ناقص عھدی برموضوعی ھايل گردد><

 در ی بعلتی انسان دچارکم عقلی ويافقدان عقل وفقدان عقل درافراد به دوطريق کلی ميباشد يکی اينکه اکتسابی است يعن
   .نھايت خل وديوانه ميشود

   .ست که ازتولد ديوانه وبی عقل استنوع دوم ديوانگی خدادادی ا

وگاه خود شخص نميفھمد که ديوانه  گاه مرتبه ديوانگی درحدی است که خود شخص ميفھمد که ديوانه است ،ھردو مورددر
    .فتار او ميفھمند که طرف ديوانه استاست ولی ديگران ازحرکات ور

 قای نوری عال درآبعلت فقدان عقل وقوه تشخيص است که ايشان يعنی قای نوری عال آوجه عدم اھليت مت اين تحرير متسَ 
  !اين فراست خاص مبارکشان باداعالم کرده اند  فھميده و نراآدارند که خودشان  بی عقلی قرار موقعيتی از

   :اشاره نوشته استنامه مورد ايشان در

خدای متعال ھم گوئی به ھيچ کدام مان عقل کافی نداده است که کتابھای ميرفطروس وامينی رابخوانيم وخودمان قضاوت <
  >کنيم



   وقدان

ھم تعيين کرده 

  ھا ايرانی را
ھم خود نوعی 

به  سفيه را <
تکرر قوه  در

ه فرمائيد  که 

قای آ چنانکه 

يات الھی آون 

نميشود به  را
 کسی باشد که
ی که بھرحال 
ی ميرفطروس 
ل کافی ندارند 

فصل  ديگر د 

دم خروس ق (

 نامه عمومی 
پلوسی وتملق 

يات الھی آ س با

حقو اميرفيض - عالء

نراھآميزان   ال

  .کند ضاوت

ليونيه ايشان م
ل ميداند واين ھ

که گفته اند ؛ت
ستدالل وتکرار

نمونه زير توجه

مقاله چقدراست

سخنانش ھمچو

نه الرداشت غاف
ميتواند متوجه ک

،  قرانی چيست
مه نوشته ھای

کسانشان عقل و

دارد ن راآت قر

مصداق ،ی است

نراآی است که 
 وقتی که باچاپ

ات ميرفطروس

   .ت

نوری عال ھرزگويی

قای نوری عالآ 

وقضی رابخواند 

ی است  واينکه
 ھستند بی عقل

تود سفاھت اس
بحث واس ت وبا
به دليل ون .ست

عتباری يک م ا

مه به کلمه ازس

ت. اين چنين بر
وم ،تخيص اس

يات قرانآ  با
که کلمه به کلم
ود که خودشان 

ياتآری ھمسان 

بيان ودمکراسی

ن متکیآصالت 
تنھا قصان عقل

ه کلمه ازتحريرا

معرفی کرده است

ن عقل در مسير ھ

جود نيست ولی

فطروس وامينی

ی برای بی عقلی
ل کتاب خواندن

خيص ضعيف بو
ميشود باحکايت

شدنی نيسفراھم

ن چيست ووزن

وب ميشود وکلم

رقابل انتقاد است
ه عدم قوه تشخ
شخص ديگری
شان درعين اينک
فسوس ميخورد

ل انتقاد واعتبار
.   

زادی بيآزاصول

نقدربه اصآشده و
نق از واند زيرا

برابری کلمه به

يران مه نجات ا

فقدا   

ن موجآسنجش

کتاب ھای ميرف

د از دالئل کافی
صال اھل ونه ا

. اگرقوه تشخت
نم را )کودکان(

عقل باحکايت فر

يات قرانآباری

 وانديشه محسو

ن وغيرآيات قر
ست گذاشت بلکه
فطروس وياھرش

اينکه ايش ب تر
، اائل استھا ق

.    

به کلمه غيرقابل
.ل قضاوت است

از ،انتقادند که

شد ی نوری عال
 ونه خواھيد خو

مشان راجع به ب
   : کنيد

ه ايران رانسخه

بطه ای برای س

ک ،ه صاحب عقل

مدعی شده خود
ت  دارنداحضر

نسان ھاميدانست
غيررشيد ( ويا

ازعقل است وع
  > چشمه

مد که وزن اعتب

 خدای تحقيق

يآوزن روس ھم
ت بی عقلی اس
 بين مقاله ميرف
 ميدانند وعجيب

نھآن برای آر قر
. وقضاوت کنند

کلمه ب فطروس
ن غيرقابلآند قر

ودن راھم دارند

قایآه ازناحيه
خوانده باشيد

   .شود

صان عقل واعالم
رمائيد مالحظه

مريکا بهآنظامی

ابطسبی است وض

ست کهرحدی ا

حدی که ايشان م
ندن کتاب اين ح

   .ن استآ

نترل کننده دران
> ولی بی عقل
شخيص ناشی ا

ب ازچآجوشد و

نميفھم شخص
   

که سھل است 

شته ھای ميرفطر
 که خود ازاثرات

فرق بداند  که
کالم خدا نراآ 

واعتباری برابر
مينی رابخوانند

ن کتابھای ميرف
د نيست وھمانن

بو 

چنين اظھاری که
دی درجھان نه
ی ھا ممکن ميش

  

ری عال به نقص
جه ميشويم  بفر

ان لندن حمله نظ

  ٢برگ  ٢٠/

نس ،عقلخيص

ان دی ازنظرايش

 عقل کافی درح
القه ای به خوان
آ وياازعوارض 

  ه تشخيص

عقل راقدرت کن
>وردآوان براه 

 داد زيرا قوه تش
<سخن ازدليل ج

   ستند

يص وقتی نبود
:ال نوشته است

،روس پرفسور
  ذيراست>

اعتباری نوش ِن
اپلوسی وتملق
شخيص نيست
ھا مردم جھان
و ل انتقاد ميداند
وام ميرفطروس

ه به اعالم ايشان
وارد کتابھا نآبر

ان ادعای 

  )ضرت عباس

ت که بتوان چن
ازھيچ فرد ،ست

 چنين ھنرنمائی

سد بي عقلي ها

قای نورآعتراف 
ساد ويرانگرمواج

فطروس درکيھا
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البته تشخ
   .است

عقل کافی

تشخيص
که نه عال
ديوانگی

قوه ،عقل

افالطون 
تومحبت 
تشخيص
<گفته اند 

دليل ومس

قوه تشخي
نوری عال

<ميرفطر
انتقاد ناپذ

يعنی وزِن
حساب چا
قادربه تش

ليون ھيم
راغيرقابل
که کتاب م

درحاليکه
قضاوت ب

تازه ايشا

وقسم حض

محال است
ساخته اس
توام بود

تالي فاسد

باقبول اع
اين فس با

ی ميرفقاآ



   وقدان

ی حمله نظامی 
 و الھی معتبر

 ان بشود خود
نقل قول  را و

  

ت تمام قائل به 
ن نماد آده نماي

درباره انحالل 
رامقررساخته 

ت کارسازگردد 

اين   محترم از
شعارھا والفاظ 
مشخص کننده 

   .پيدا کنيد

 رنقدآلقک ھا 

ضی سعيد که 

به معيوب  علمِ 
 ضی سعيد در

می که خودش 
   

 درروئی است 
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. يعنیتقاد است
يات اآوھمچون 

ديگراسرخود و
صفروپوچ) افتر

.وغيرهبنويسد 

وشاه باسماجت
ست وپادشاه نم
وھمين مشکل د
 کيفيت انحالل ر

ستود   محال ا

   .ست

يا خوانندهآ >ی
ش بارزه نبايد با

مفھوم م که در

حتی اشاره ای پ

مردم نبايد به دل

قای پرويز قاضآ 
  > سابی ندارم

 شرافتمند با ع
قای قاضآاله 

  )ن ھستند

دمآ، تياط ميکند
.ت مخلوط نکند

که وقاحت وپرر

نوری عال ھرزگويی

عال غيرقابل  انت
غيرقابل انتقاد و

ج واسباب دردس
وان بامحتوای ص

ساله ايران راب 

ال بين سلطنت و
ی ايرانيان اسيخ

وبرود وله او فر
نونی که قانون

بشو   براندازی

> اسھی پارلمانی

ادشاھی مجلسی
رمبگميگيرند؟ م

ک ظام پادشاھی)
   .وسل شد

ساخته ايشان ح

ولی م ،ی دلقک

شاره بجاست که
س درست وحس

انسان يکد <
ردررابطه بامقا

مريکا به ايرانآ

ماس بامردم احت
قالن استعا  با

ديگری کنعمت 

ن عقل در مسير ھ

ه اقای نوری عال
يرفطروس که غ

  ال؟

کنترل عقل خارج
ک کاميون عنو

٢۵٠٠وھويتی

قای نوری عالآ
ماد وھويت تاري
مکن است به کل
 عملی است قان

گزينيتواند جاي

پادشاھن <آ که

پاشان ميشود <
درک کنند م نرا

(نظ وطه سلطنتی
ک بازی ھا متو

 بی معنا وخودس

حتی ،دم بدآ  و
  م بازی>

ئی نکند اين اش
حواسز نوشت <

نوشته شد) ٢٠
تحريرمزبور (

آازحمله نظامی 

 مبتالست درتما
 به کارھائی که

ن نصيب ساخته 

فقدا   

يگردد وبنوشته
قای ميآه ه مقال

قای نوری عالآت

کند وزبانش ازک
يکالريسم بداند (

يخی ورسرمايه تا

ازباب نمونه ؛
 سلطنت يک نم

غيرمم ، نيستند
 که انحالل يک

ژه بی معنا نميت

 ديگری داشته

يعنی اختراع ايش
نآ معنا ومفھوم

ويا نظام مشرو
د به اين جنگولک

ی ازاين عبارت

دم خوبآ ،دارد
زی بافالن باباھم

ن احساس تنھائ
د درعصرامروز

)٢۵۴٠٣= ٢
 نميکند ......

ماده استقبال اآ

بيماری واگيری
وارد خودش را

   .ی چه دادی

کم اييب و نص

ت الھی تلقی مي
ريکا که بوسيله

دی ھمراه است

انسان ھرزکارک
ی جھانی سکوال
سخه مصرف سر

وعاترک موض
سند بياوريد که
 دوقابل تفکيک
 ھرقدربگوئيد 

دندارد واين واژ

   .فھاست

مين اواخرتوليد

ن مجلس است ي
ی داشته ومردم

طنت مشروطه و
که بايد ش چيست

 است که تعريفی

دم نيازدآه نوع
بازی باز< شود

  ي نميكند

عرکه بی عقالن
داردنوری عال 

( ١٣٨٢ سال
 وکشوربازی
صد مردم ايران

شرف وقتی به بي
د احتياط کند وخ

راکه عقل ندادی

عقل بینعمت 
 

ياتآ، انتقاد ازن
مرآ حق مسلم
   . شده است

قلی باچه مفاسد

  ي

ب ميگردد فکرا
رھبرشبکه ملی

،  نسنسبت دھد

ی است برای در
رچه بگوئيد وس

واين ديعه دارد
دارد که  وجود

قانونی وجود ر

کم ترازاين حرف

ی نوری عال ھم

نآاست فارسی
وکاربرد سياسی

باشد؟ سلط جھز
ت است اشکالش

نگاه کنيد محال

عه باشد به ھمه
ن ضرب المثل ش

ت مملكت بازي

 عال خودرادرمع
ی شباھتھائی با

امرداد ١۵عنی 
فت ملی مردم

درص ٩٩ نوشت 

 باوجدان وباش
رستی ندارد بايد

نکه رآه ندادی و

از اوری عال ر
 .طاکرده است
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ن نوشته ايشان
يران ميشوده ا

وچراست تاکيد

بی عق ميفرمائيد

قل وهرزه گوئي

ه تشخيص سبب
، رع لغات بداند

 سلطنت طلبان ن

محکمی دِ ، سّ قل
. ھرھوی است

سلطنت رابه ود
ھوری اسالمی

حالل رژيم کشور

کمبود عقل محک

قایآلغت سازی 

واژه فرانسوی ا
چيزی که قابل و

شنای مردم مجآ
جلس درحکومت

حقوق اساسی ن

رای اينکه جامع
 که مصداق اين

حواس باشرافت

قای نوریآکه
جھات نويسندگی

رھمان زمان يع
واسش باشرافت

بود که » مروز

انطورکه انسان
در کند عقل وبار

ه عقل دادی چه

قای نوآد متعال 
عط به او صاری
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تقاد ازآنان
مريکا بهآ

بی چون و

مالحظه م

فقدان عق

فقدان قوه
مخترع را

دروغ به

فقدان عق
تفاوت ما

که س است
طلبی جمھ

برای انح

کزيرا سد 

کارخانه ل

پارلمان و
اختراع چ
آومسائل 
قدرت مج

به کتاب ح

جامعه بر
بدھند رو

آدم كم ح

برای اينک
ازبرخی ج

سنگر در
بودن حو

عصرام«

باری ھما
حس ميک

نکه راکهآ

اگرخداوند
حدی انحص
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  ي       زرحمت گشايد درديگريخدا گرزحكمت به بندد در

، ، اعتقاد راسخ، وفاداری، فھمموقعيت اپوزيسيون عقلقای نوری عال بايد خيلی ھم ازخدا ممنون وشاکرباشند چراکه درآ
دعوت ميشود که درمالحظه  از ايشان .است دادهووطن فروشی  ووقاحت وپرروئیبه شارالتانی  ميھن پرستی جای خود را

  .وقاحت وپرروئی خودشان شرکت  کنند اين نمونه از

   :ايشان درسايت سکوالريسم خودشان نوشته است 

>

<   

ينده ديده شود حتی آ تاکنون ودر ۵٧غيرممکن است که چنين نوشته واعالمی ازھيچيک ازمخالفين سلطنت ازبدو شورش 
     .مبارکشان مباد اين وقاحت وبی شرمینرا الگوساخته چنين خواسته ای ديده نميشود آازھمان افغانھا ھم که ايشان 

  وامـــــا بعد  افتراي به سلطنت طلبان 

اقراری  اعالم و پرداخت زيرا بانھا آ بگوئیاوجو ح شده است که نميتوان به نقدقای نوری عال مواردی مطرآدرنامه مفصل 
ق وموافق نمينمايد که ترھات <الي معياروبه  مسدود ساخته است ا، راه نقد ويا پاسخ رکه ايشان ازنقصان عقل خود کرده

> نميتوان جواب ابلھان خاموشی استونيز به اعتبار < برموضوعات ھايل گردد> ،وموھومات ناقص عھدی ،عقلیناقص 
  .به نقد وجواب رفت ،برخالف اين ضوابط باوری

 با  ، بنده نوعی ھممطرح ساخترا دعاھايش البته ھرزمان که ايشان اعالم کرد که خداکمبود عقل ايشان راجبران کرده وبعد ا
  .خدا که رفع گرفتاريھای ايشان راکرده درکمال ميل واشتياق به نقد ورفع ابھامات ايشان مقدم خواھم شد تشکراز

 استقرار درعين حال باتعطيل مشروطه و پھلوی اول ودوم ........« ؛ستمده اآنجا که درصدرنامه نوشته ايشان آبويژه 
برای بقدرت  خ کشورمان رابه سوی اضمحالل روشنفکری ودولتمداری وکشورداری سوق داده وزمينه رااستبداد خود تاري

  »ندرساندن روضه خوانھای پنج تومانی ودينکاران عھد حجرفراھم ساخته ا

يگران است  تعلق قول به دن آومه گذاشته اند بظاھر مفھوم نجا که ايشان  اتھام  به سلطنت طلبان را درنامه خودشان درگيآ از
   .شامل تحريم اظھارات بی عقالن نميشود ،نآلذا کوتاه سخنی به 

خواھان جمھوري روزگار نچنان دماری ازآيران برسد بگذاريد دستمان به ا باشه«سلطنت طلبان ميگويند ايشان نوشته است <
  >»ان شدن استنان اشک بريزيند فعال صالح کارمان ھمان عابد ومسلمآان ھوا برورد که مرغآبرخواھيم 

اگرصاحب قول مشخص نباشد وياشناخته شده ومعروف نباشد روايت نيست بلکه شھادت خود راوی است   ،روايت ونقل قول
   .اتھام ودروغزنی ايشان به سلطنت طلبان است ،ودرتطبيق مورد عبارت مزبور

حفاظت ازجمھوری اسالمی>  راتژی <برای سلطنت طلبان ازارکان استمجعول  تحقير واتھامات ناروا واھانت وخبرسازی
ن درتحريری  بی آن تخصيص يافته است وشايد باتحوالت وگذشت زمان طرح مجدد آربه  که درگذشته چند شماره سنگ است 

  .مناسبت نباشد

عليرضا نوری زاده ھم ھمان  ؛سلطنت طلبان رادرمظان افترا قرارميدھد ،قای نوری عال نيست که باساختن نقل قولآتنھا 
   ؛تمسک به نقل قول ديگران نوشته است ھم به ھمان شيوه نوری عال يعنی با ،دنبال ميکند ايشان يعنی نوريزاده طريق را

. شاه ھم ظل هللا ھای قديم واين رضاپھلوی ھم به درد نميخورد محمد رضاشاه بايد ميماند وسی وچھل ھزارنفرراميکشت<
  >              کسی ازطايفه چنگيزخان ويانادرپيدا کنيم واورابه تخت شاھی بنشانيمچون خيلی سافت ودمکرات است بنابراين بايد 

  )١۴٢٧کيھان لندن (


