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  نگرش ذهنیو پسرفت  مادی کاوشی در پيشرفت دانش
   

به جهان هستی  یديدگاهاز  آنها است. کشيده شده ناهنجاری به سوی ،از راه کژپنداری ،نگرش انبوه مردمان
د دانش . بيشتر مردمان کاربرد ابزارهای مدرن را، که برآينشناسايی کنند هايی راواقعيت توانندنمیکه  گرندنمی

   پندارند.جامعه می (نگرش ذهنی) بينشنشان ُرشد انديشه و پيشرفت  ،)است (دانش در پيوند با مادهستند پيشرفته ه

که آن  سنجندمی یيکاربرد ابزارها در پندار نادرست، اين با ،پيشرفت فرهنگ مردمان را هم بيشتر روشنفکران
ديگرسو شده  از زمانی ُرشد دانش و نگرش مردم اين نگرش هميشه کژ و نادرست نبوده بلکه .برندمردمان به کار می

 .رودپيش میبه  بندپایدون بو  ههای کهنه پاره کرد-پيوند خود را از عقيده که دانش مادی (دانش جهان طبيعت) است

  

 یهابرگخود را در پشت زر ی-ی هسته- پوسيدگی ،اند-با دانش را نداشته شدنهمگام  که يارای ،های کهنه-عقيده
اين است که دانش  پيوندی ندارد، بينش و نگرش همگان  بهکه پيشرفت دانش ديگر  ،از آنجاند. ا-هان ساختپنه دانش

 .سازدکه تضادهای آنها را آشگار  کند(با تصور همگان از آفرينش هستی) برخورد نمی مادی با نگرش مردم

  

. از آنجا که دانش "داروين" تصور دکندانش پزشکی هم، بدون برخورد به زيربنای دانش " داروين"، پيشرفت می
انسان و جانداران پيکر  ،پژوهنده اين است که در بيشتر کشورهای خراشد،خلقت انسان را، از نگرش دينفروشان، می

  .کنندهای "داروين" بررسی می-يافته بهديگر را بدون اشاره 

  

يا  ، "دکارت""اديسون"، "نيوتون"خود را پيرو  ند نبوده است. يعنی هيچ دانشمندیبدانش مادی به کسی 
و گسترش  پژوهش ،ی جهش-دانش اين پيشتازان را زمينه آنها داند بلکهنمی حتا پيرو "داروين" "پاسکال"

اين دانشمندان نه تنها به بينش جامعه بلکه به تصور  .اند-ساخته و را پيشرفت تمدن را هموار کرده خود هایآگاهی
 کنند.برخورد نمی هم ی،خود، در پيرامون آفرينش هست

  

بتوانند با پيشرفت دانش مادی  آنها ی ندارند کها-ی تازه-اند، انديشه-های کهنه چسپيده-دکانداران دين، که به عقيده
ی کاالی دين -از پسماندگی که اندکی اند-نداشته هم ها را-ی اين عقيده-ی هسته- حتا آنها توان بازسازی همگام بشوند.

های -از راه رسانهو تازه،   های مردم پسند-ی کاالی خود را در بسته-ی گنديده-روی آنها هسته نيخود بکاهند. از ا
 .گذارندمی نمايشبه  ،مدرن

  

به  . آنهادارندمیفروشند، دور آنها میبه ، که باوریی - ها با هستهاد واقعيتضديدگاه مردم را از شناخت تدينفروشان 
 کنند.مردمان جلوگيری می ی انبوه-کردار از پيشرفت انديشه

  

به کنند های مدرن، ارزيابی میرهای کاربرد ابزا-از اين روی کسانی که پيشرفت فرهنگ مردمان را، با نشانه
های -در پيرامون پديده ( جهانی دانشديرگاهی است که  .ی خود را شناسايی کنند- تا کژبينی بينی نياز دارندژرف
 دستکم ، در اروپا،است. يعنی دانش ابزارسازی بريده شده )نی آنها در مورد آفرينشپندار ذه (مانداز بينش مر )مادی

 است.  يافتهگسترش ی انبوه مردمان - از جهان بينی جدا سال ۵٠٠ بيش از

  

، نشان آن نيست که او پيش از اين ابزار کاربردکند، پرواز می ای-ستارهکسی که با ابزارهای مدرن بسوی  ،اين است
ی خود -. اين که خدای ذهنی آفريدهمعبدی از سنگ و چوب، دست نيايش به سوی خدايی ذهنی دراز نکند پرواز، در

همه و همه   ،استی او در تضاد -عقيده بای دانش مادی بنا شده است، اين که دانش -اوست، اين که پرواز او بر پايه
 نند.برگردا مادیدر راستای دانش را  سوی بينش او آن نيرو را ندارند که

   

  باشد،ی راه آسمان -ی ابزار پرنده و شايده هم پژوهند- ای ايمان داشته باشد، او تنها راننده-عقيده به فضانوردی، که
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 های دلخواه)( گمانايدآليسمديدگاه جهان هستی از  نگرد، چنين کسیبه جهان می از فراز آسمان با وجودی که اوولی، 
 از خاکی خالقی -به اراده در بينش او: انسان ناخودآگاه .مخلوق است خالق و ،. يعنی نگرش او همان نگرشبيندمی

 روز خلق شده است. ۶و جهان هستی در 

  

) از دانش گسترده در جهان، به ی انبوه مردمان-بينیی بينش همگانی ( جهان- دادن، پسماندگی و بريدگیبرای نشان
        کنم.هايی اشاره می-نمونه

  

  نمونه: 

های عرببينش  از  تر-تر و پيشرفتهدرست امروز يک مسلمان در عربستان (ذهنی) نگرشبرند که ان میبيشتر گم
به کار   ،آن همه از بهترين نمونه اش را،تلفن زرين يا پلکان الکتريکی عربهای امروز زيرا  سال پيش است. ١۵٠٠

  اين کسان.  ی-ساخته ان است نهبگذريم از اين که تلفن و پلکان الکتريکی از دانش ديگر کس برند.می

 پردازيم به اين کژ پنداری که ديدگان جهانيان را آلوده ساخته است. می

  

مزگد  ،از رسول هللا پيش ،برداشت کرد که اين مردمان توانهای ديگر، می-های بازماند، در قرآن و اسطوره-از نشانه
و  هبود بوده است. خدايان آنها مادی ی خدايان-خشنودینيايشگاه آنها برای  ی ماه)-ند که اين مزگد( خانها-هداشت

ی ستارگان آسمانی به شمار - بيشتر آنها نماينده و بوده دست ساز  هابت ی-همه( اند-ای داشته-ويژه هرکدام توانايی
ه اين از آن گذشت. رسيده است(که پناهگاه ستمديدگان بوده) به جان هيچ انسانی آزار نمیاين مزگد در).ندا-هرفتمی

 ند.ا-هکردپرهيز می یخشونتهر هايی از سال از عربها در ماه

  

 امروز از رفت کرده است و اين مردم، کهدهند که با پيشرفت اسالم در عربستان بينش آنها پسی زير نشان میها-آيه
     نگرند.می اسالمی ی تنگ-از روزنه هستی به جهان، برندترين ابزارهای دانش سود می-پيشرفته

  

مشرک ها نجس هستند و نبايد از امسال به کعبه وارد شوند. اگرشما از  ،نانم :  ای مو ٢٨  ی-آيه ،توبهی -سوره
   کاهش درآمد خود در هراس هستيد, هللا از فضل خود شما را بی نياز می سازد.

                         (حج واجب همان فضل هللا است)

  

کشيد آنها را در هر کجا که بر خورد کرديد, آنها را دنبال کنيد و بيرون برانيد, ولی :  ب ١٩١ ی-آيه، البقره ی-سوره
  در مسجدالحرام اگر مقاومت نکنند, آنها را نکشيد, بکشيد اگر مقاومت نشان دادند, که اين است مجازات کافران.

  )  باشيد نداشته ننگ(از کشتن پناهجويان در مزگد هم 

  

ريد و بکشيد مشرکان وحرام گذ شت, در کمينشان باشيد, بر آنها هجوم بيا های-همين که ماه: ۵ ی-آيه توبه  ،ی-سوره
  را با هر نيرنگی که ميتوانيد, چنانچه نماز بگزارند و زکات بپردازند از خون آنها بگذريد که هللا غفور و رحيم است. 

  )زيباست ی همدروغ و نيرنگ با هر (بينشی که در آن کشتن انسان

  شده است. خيز) تبديلی انسان) و مهر آب به محراب (جای جنگ-يم که مزگد به مسجد (جای خاکساریبينمی

  

  به هر روی بهتر است که به کندوکاو در دانش و بينش مردمان بپردازيم.

زمون آ های گوناگونیويژگیبايد در  )ماترياليسمابزار سازی،  مادی برای ( دانشدانش  در جهانتئوری يا هر پنداری  
 دانش در درون ، که راست است،د. يعنی بخشی از آن پندارنبشود تا مرزهای درست يا نادرست آن پندار روشن گرد

 د.نشوبيرون از مرزهای راستی ريخته می های ديگر آن بهمادی پذيرفته و بخش

  

نگرش فرهنگی و  دمانن ،آيندی همگان به شمار می-يا جهان بينی بينش که هستند یيپندارها ،بر خالف اين
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ن آزمو توانيا پندارها را نمی . اين گونه تئوریاند-که زيربنای سامان جامعه را ساختار شده های اجتماعیايدئولوژی
ها تنها يی دارد که آن ويژگیهاو هر زمانی ويژگی دنشوجامعه در درازای زمان پديدار می هایکرد. زيرا دگرگونی

باورمندان  ،باشد درست های تنگیويژگی بار درتنها يک پنداری (ايدئولوژی)، اگروجود  با اين .اند-فراهم شدهيکبار 
ی هستی را به رنگ پندار خود -و همه نگرنداز آن دريچه به جهان هستی می برای هميشه ايدئولوژی)آن پندار (آن 
 بينند.می

  

بينش و  در اين ديدگاه کنند.د بررسی و ارزشيابی میبا اقتصا پديده ای را در برخورد آن-در ماترياليسم پيوند هر پديده
  د.کننبه آنها برخورد میو کمتر  شمارندمیروبنای اجتماعی  راهای فرهنگی ارزش

اند. -گنجانده ابزارسازی و توليد کاال روند پيوند بارا در  "بينش مردمان"و  "ها-دگرگون شدن جامعه" در مارکسيسم
 و پيوسته پنداشته مردم همسو (نگرش ذهنی)بينشدگرگون شدن  و سازیابزار نشدا گسترش در اين پنداريعنی 

  .شوندمی

  

در اين پندار هر روند. پيش می پيوند دارند و در يکسوها براين باورند که دانش و بينش انسان به يکديگر رکسيستما
  رينش پيشرفت خواهد کرد.آنها در پيرامون آف  نگرشچند که دانش مردمی پيشرفت کند به همان نسبت هم 

 هراند) در -به هم چسبيده مردمان ها (بينش و دانش-رونده جامعه ،رکسيسمتوان گفت، از ديدگاه مامی خيلی کوتاه
  .اند-دگرگون شده و همسو ی همآهنگدوران

 نمونه: 

  

و نگرش ذهنی را ، که در آن جهان بينی  دانش مادی های جهانی ماترياليست-اگر در پندار، تئوری، ايدئولوژی
خردمندانه مرور و در اين  ی ماترياليسم بنا شده است)-،(مارکسيسم هم بر پايهپندارندو به هم پيوسته می پارچهيک

و بخش ديگر درست (راست)  تئوریبينيم که بخشی از اين بازديد دانش مادی و نگرش ذهنی را از هم جدا کنيم، می
ن است که کمتر انديشمندی در پيرامون بخش نادرست اين جهان بينی انديشه آن (دروغ) نادرست است. بدبختی در اي

  پندارند.های ذهنی را، که زيربنای سامان جامعه هستند، روبنايی می-کرده است. زيرا آنها عقيده

  

  ی ماترياليسم: -بخش درست، از جهان بينی

بررسی و دانش ابزارسازی  جامعه در هایدر آنها روند دگرگونی که هستندهايی بخش درست اين ديدگاه پژوهش
. يعنی سامان کشورداری در پيوند با روش و ابزارهای توليد در جامعه. روند ساخت ابزارهای توليدی، شوندآزمون می

   شد.ابمیگيری که با جهان مادی پيوند دارد، درخور بررسی و پی

بررسی و  با نامهای جامعه شناسی،، داشته شده استپن، که به هم پيوسته را ديدگاه دانش و بينش مردمان اين از
  .اند-کرده بخش

ها: ايدآليسم، رآليسم، ماترياليسم است و پی در پی از پس يکديگر ، نسبت به پيشرفت ابزار کار و -نام اين جامعه
ار هم گام است، اشاره يی، که ابزار با پندهاها را در نمونه-با زبان ساده گذار اين جامعه  شوند.روش توليد، پديدار می

  کنم.می

  

  ی ايدآليسم: -ای برای ويژگی-نمونه

 کنند با وردی يا سرودی مس را به زر برگردانند.کوشش می مغان (جادوگران)

  

   يسم:رآلی -ای برای ويژگی-نمونه

 .بسازند (طال)مس زراز  ،در کاربرد آن ماده بتوانند، پيدا کنند که کوشند جوهری راها) میدانکمياگران (شيمي

  

  ی ماترياليسم: -ای برای ويژگی-نمونه
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های ، نويترون و الکترونهای مس و زر در شمار پروتونکه ويژگیدانند اند و می-دانشمندان به ساختمان اَتم پی برده
  را دگرگون سازند. ساختمان اَتمتوانند آنهاست و در اين زمان نمی

و   )واقعيتآزمون بر اساس (رآلدرست با ايدآل( انگار دلخواه)،  اين دوران مگذاریاتوان پذيرفت که نمی
  .پيوند دارند ی ماده)-(دانش گام به گام بر پايهماتريال

  

 گيرند که بينشنتيجه می به کژی دارد،پيشرفت دانش ابزارسازی همخوانی  با که نگرش از اين بخش هاماترياليست
خواهد  پيش رفت همگام های جامعه (در بخش دانش مادی)ا دگرگونی(فرهنگ يا تصور مردمان از هستی) هم بجامعه

 هم ی ديگر-های جامعه شناسیدر مارکسيسم و در برخی ايدئولوژی ،نادرست و حتا دروغ است . اين برداشت، کهکرد
 .اند-کردهپيشگامان اين ديدگاه را دنبال  بدون آزمون هم هااين ايدئولوژی پيروان .پذيرفته شده است

  

 است که روند دانش ابزار سازیپسگرد کرده ) درست بر خالف سويی ( تصور مردمان از آفرينش هستیجامعه ينشب
است.   "ايدآليسم"بوده و در امروز  "يسمرآل"سپس  "ماتريالسم" جامعه نخستين ی-است. يعنی جهان بينیپيش رفته 

ی جامعه شناسان بنا شده - دفريبی و چهان بينیاين که بگويند نگرش انسان پيشرفت کرده است دروغی است که بر خو
 است.  

  

  : سازيمآشگار می پسرفت نگرش ذهنی راای -در نمونه

  نگرش ماترياليسمی: 

ی ديگری زاييده - ای از پديده-اند که هر پديده-بر اين باور بوده )در دورانی که ايدآليسم نام گرفته است( مردمان ايران
های هگل در ( از پژوهششودآيد و هيچگاه چيزی به هيچ ناپديد نمیوجود نمی هيچگاه چيزی از هيچ به شود.می

هوا(رام)، مهر(خورشيد) و ماه  )،آناهيد(جانداران از خدايان مادی مانند زمين(آرميتی)، آب. )پيرامون جامعه شناسی
  است.  )مماترياليس ی (بينشی ماد به مفهوم . اين جهان بينیاند-پيدايش يافته يا بهتر بگويم از زمين روييده

ی مادی داشته -ای ريشه-پيدايش هر پديدهبرای آنها . نگريستندبه جهان هستی  می اين مردم از ديدگاه ماترياليسم
  است. 

  

  يسمی: رآلنگرش 

توانستند ديدند يا میدستکم آنها را می که نددداهای هستی را به خدايانی نسبت می-در زمانهای ديرتر پيدايش پديده
. اين ساختندکه براساس پندارهای خود می یيها) و آسمان يا بتاورمز، سيمرغ، جانان(خورشيد يا ماه صور کنند،ت

 نبودندی يا يک نيروی خدايی -دارای يک ويژگی ديگر ، برخالف خدايان پيشين( زمين، آب، هوا، و..)، تنهاخدايان
توانايی هر خدايی نسبت به توان ولی  اند.-نياز داشته يرون آن به ند که پيروانا-هدو نيرويی بوبلکه دارای اراده 

  .يافتندپيدايش میهای انسان خواست و بر اساس آزمونبه . خدايانی بودند که مرزبندی شده بودهمان جامعه مردمان 
 .ه بودندرآليسم آفريده شد هایی با ويژگیکه در بينش يودند یآنها خدايان

  

  نگرش ايدآليسمی: 

، زورمندی و ستمکاریدوران  شود.دراز دوران تمدن مدرن با پيشرفت دانش ابزرسازی آغاز می یزمانت از گذشپس 
پسماندن نگرش  ، درواندوراناين  ،دوران دانش ماترياليسم ،شودای با پول سنجيده می-ارزش هر پديدهدروانی که 

ی -ترين زمينهرامون پيدايش هستی، به پستمردمان، در پي بينش يا نگرش در اين دوران .است خودانديشیاز انسان 
 رود. انديشه فرو می

  

 ای-ويژهمانند هر دانشی از خرد انبوه مردمان جدا و در کتابهای  ، جهان بينی، نگرش انسان در هر موردی همانديشه
ست. ديگر نه خردی ی آفرينش به آن گونه بنگرند که در کتابها نوشته شده ا- يعنی مردم بايد به پديده د.نشونگاشته می

ده پخش نشو  نوشتههای همگانی -که در کتابها و رسانه، هايی-. انديشهی نوزايی است-و نه کسی در انديشهخودزا 
  ميرند.پيش از زاده شدن می ،باشند
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 نابخرد، با ی مردماندر تمدن مدرن همه انديشد.انسان ديگر، با خرد خودش، در پيرامون پيدايش جهان هستی نمی
همان گونه که دانش ابزارسازی بايد از کتابها، در  شوند.پرورده میهايی که هللا آنها را خلق کرده است، همان ويژگی

انديشه و  به همان روش هم بايد شوند برداشت ،پندارايدآلهای های ماترياليست-های يکسان و از رسانه-آموزشگاه
با اين تفاوت که دانش مادی  .آماده به ذهن آنها فرو رودکتابهای  از ،است پيش نوشته شده ، کهبينش اين مردمان هم

 ، بدون آزمون،جامعهسوی از  است و و نادرست فرسوده ايدآليسم باشد ولی بينشو در خور آزمون می است درست
  .شوددر ذهن کودکان گنجانده می

  

هوش  و بدون خشمناک خودپسند،رزور، ، پُ ايدآل ، درست مانند حکمرانان آنها،هم از اين روی خدايان اين مردمان
  . هستند

 های پيشنگرش .نوشته برداشت کنند از کتابهای پيش پسندند،که میهر نگرشی را  ،در اين دوران همگان آزاد هستند
  کنند.بازنويسی می يیتابهاکفکران ايدآليست در را هم تاريک نوشته

  

توهين به "اعتقادات" ميليارها  به نام آنرا ا از سوی روشنفکران،حت ،بجهد و راست تازه ی نگرش اگر آذرخشی از
، با هر به زبانی ساده بيشتر روشنفکران هم . بخشد)(گويی شمار پيروان به نادانی ارزش می کنندمی خاموشانسان 

تواند گسترش می ینگرشآن تنها  از اين روی کنند.ی بينش مردمان پشتيبانی می- از پسماندگی نگرشی که خود دارند،
   . باشدی آن گنديده -مايهپوشش آن نگرش تازه و درون، که های پوسيده بنا شودی همين بينش- که بر پايه ،پيدا کند

های آنها بدون -هستند. ميزان آز و خواسته زورگوو  خدايان اين دوران پُرقدرت، قهار، ستمگر، بدون انديشه و خرد 
های -ی پديده-نيستند. آنها خالق و صاحب همه و زاينده زاييده شده )خود دايه( مرز و کرانه است. اين خدايان ديگر

 هستی هستند. 

  

با های گوناگون، ها و ويژگی، حتا با نامی االهان-همه .کندخالق ديگری را تحمل نمی يکتا ست و االهانهر يک از اين 
های گوناگونی دارند که ويژگی نند يهوه ، پدرآسمانی و هللا. مالوه کنندجيگانه  خالق ايد در يک، بهاکانداران ديندييد آت

 .فروشندمی ی خوددر دکان خود به نام خالق يکتا همه را به دروغ دينفروشانولی 

  

نمونه برای ما ايرانيان هللا است. او تنها حاکم و البته حاکم مطلق بر جهان هستی است، مردمان جهان ترين روشن
  در قرآن از سوی او بر رسول هللا نازل شده است و هيچ کس حق اوامر هللامر او هستند، او محکوم به اطاعت ا ز

خلق  مايدآليسهم از  مانند هللا ، حتا پيروی از خدايی کهمجازات کوچکترين سرپيچی .ی او شک کند-گفتهبه ندارد که 
 مرگ است.  ،شده باشد

  

 است. توانايی و داريی نداشتهستمکار  ی-از يک سرقبيله تربيش وه هللا که در آغاز اسالم با تصور رسولش پديدار شد
های بزرگ کوهلنگر با  را زمين پهناور به سقف کوبيده و) آسمان را ه استپنداشتبا ميخ (ستارگان را ميخ می که او

وز به روز گسترده ر خود راميدان توانايی و دارايی  ،جهانيان با پيشرفت آگاهی و دانشاکنون،   .است داشتهمیاستوار 
 شودبپهناورتر  ی سرمايداردانش ماترياليستها ها بيشتر شکافته و-که رازهای پديده اندازه. هر کرده است و بيشتر تر

 ذهندر و بيشتر  ترهم تيز اين خدايان  ی-سنبه و شودمی ی بيشترتاالهان ايدآليسشگفتی از  به همان اندازه هم
 رود.فرو می مردمان

  

  پنداشتند:ها، که میماتريالست

 های تازه-و مردم به خرد و انديشه شکنندو از سستی درهم می ها آشگاردين ی-پندارهای بی پايه ،با پيشرفت دانش
ها در پوشش دانش پندارهای سست دين ،ها داشتنداميدی که ماترياليست اين، درست برخالفولی آورد. خواهند روی 
های دانش و آگاهی ، دکانداران دين،هامذهبواليان  . زيرااند-شدهبه نمايش گذارده  یتر و با شعبده بازدرخشان مادی

نه تنها از ی دين های-عقيدهبا  اند. يعنی تضادها دانش-تمدن مدرن را دزديده و به خدايان ايداليستی خود فرو کرده
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 بيشتردوران،  اين ن هستی، درسوخته از رازهای جهامردمان انديشه  بلکه ه استرونق بازار دينفروشان نکاست
 .شوندمیشگفت زده 

  

که مردمان امروز خودانديشی را فراموش کرده و آگاهی آنها، در پيرامون هستی، از آخوندهای پسمانده است. زيرا 
توانايی  نامه های دانش مادی، که برخی از رازهای هستی را گشوده است، بشگفتی ، از تاريک انديشی،مردمان انبوه

  .پذيرندمیانايی هللا و د

  

 از آگاهی و راستی گريزان آنها کنند بلکهمردمی که در ناآگاهی و دروغ پرورده شوند نه تنها دروغوندی را ستايش می
  شوند.می

  

، آنها برده و عبد  هللا هستند پوشانند.ی خود را هم با دروغ می-اند آنها پسماندگی- مردمانی که با دروغ خو گرفته
هستند و گر نه هللا خالق کنند که خود آنها (ناخودآگاه حس می کنند.ه که هللا پُرزورتر باشد آنها بيشتر افتخار میهرانداز

    کاهد)ی صغير نمی-از حقارت بندهکه توان خالق کبير 

  

ز ميليارها ای هللا آدم شده است بلکه انسان -از مشتی خاک نيست که به اراده ديگر ،عالم هایآدم اين برایانسان،  
يکی يکی آنها را ساخته و پيوسته بر آنها  هللا البته هشده ک خلق ، بازهم به خواست هللا،سلول زنده و شگفت آور

تفسير  ملياردها کهکشان به اينک ،در شش روز ساخته بودآنها راکه هللا  ،آسمان و زمين  را هم کند.حکمرانی می
، که انبوه . پيروان)گنجايش فهم اين پهنه را ندارد آدم درستی هم، د هيچر، حتا خالبته عقل هيچ آخوندی ( شوندمی

ای ندارند زيرا آنها آگاهی را از آخوند يا از -نيازی به شناخت پديده ،برندو ابزارهای مدرن به کار می مردم هستند
 کنند.های آخوندی برداشت میکتاب

  

به ، اند، هنوز-ها گوشه نشين شدهدر کشورهای آزاد، که کشيش نه تنها در ايران امامان مرده حکمران هستند بلکه
سال پيش فراتر نرفته است. تنها تفاوتی که نگرش  ٢٠٠٠از مرزهای خرافات  چندان بينش انبوه مردمان ،کردار

تر از -فراخ مردمان آزادی ديدگاه -شهروندان کشورهای آزاد با بينش حاجيان دور کعبه دارند اين است که زاويه
 .نگرندمی حجراالسود (سنگ سياه)به  گذار تنگ از آن مسلمانان ای است که-وزنهر

  

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de      دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان: 
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