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  رھا .س
  ٢٠١٣ نومبر ٣٠

  تحت عنوان» مطھری«جستارھائی در نقد خز عبالت 

 »علل گرايش به مادی گری «

  بخش سوم

 ۀاز آيات قرآن بر می آيد که انديش.  طوالنی داردۀ وتمدن اسالمی سابقانديشه ھای مادی در جھان اسالم ودر فرھنگ«

  )١٣ص ....مطھری، علل(»  عرب وجود داشته استۀانکار خدا ومعاد در عصر جاھليت ودر ميان مردم جزير

 احساس - بله فقط اندکی - چه خوب می شد که؛ کسانی که چنين الطائالت بی پايه وافسانه گونه را می گويند، اندکی،! آه

 فالخن جھل وتعصب ودروغ بافی رھا می ۀمسؤوليت می کردند ومی دانستند که اين ھرزه الئی ھای شان، که از کاس

گردند، کجا را نشانه می روند وآيا خواننده ھای اين ننگ نوشته ھا ھمه مثل خودشان جاھل، کور، کودن، بی خبر از 

از  با تمايالت ذھنی شان نتيجه گيری می کنند وقضاوت می کنند و وھمه چيزاند وبی خريطه فير می کنند وسر به ھوا 

حقيقت ھا بی خبر اند واحياناً ھم اگر تکه بريده خبر دارند، ھيچ ابائی ندارند از اين که اين واقعيت ھارا تحريف کنند 

خواھند يافت شد که از تاريخ پا از زمين بريده شده، لفاظی می کنند وپوده گوئی می کنند؛ يانه، کسانی ھم  وسر به ھوا و

 خود ارتباط دارند واز ھمه چيز با ۀآگاھی دارند وفلسفه می فھمند وبا شاخه ھای مختلف علوم سروکار دارند وبا جامع

استناد به حقيقت ھا وداليل علمی سخن می گويند ودر پيش چنين کسانی نمی شود دروغ گفت وتمايالت ذھن بيمار 

به يقين که مطھری وھم پالگان ھيچ !! نداشت وبی اساس قضاوت کرد والطائالت بافت؟؟شخصی را به جای واقعيت پ

 !!گاھی به چنين چيزی نينديشيده اند واز اين بابت کوچکترين احساس مسؤوليت نکرده اند

شتن يک ی که اندکی ھم با تاريخ آشنائی داشته باشند، چه زود می فھمند که اين پوده گوئی ھای مطھری چقدر از داانکس

- حقيقی محروم اند واز واقعيت ھا فاصله دارند، باديدن اين الطائالت بافی ھا وزبون نامه ھا، آنھارا به قبر نويسندهۀپاي

جناب مطھری اين دروغ نامه ھای تان را به حوروغلمان :  شان ياد داشت می کرد کهۀ می گذاشت ودر گوش-مطھری

رگرم کنند ودروغ نامه نيز به درد موجودات خيالی ودروغين می خورد واين ھای دروغين بھشت تان بدھيد تا آنھا را س

ند، پس،  امھمل بافی ھای تھی ازحقيقت تان، به درد دنيای واقعی وحقيقت ھا نمی خورند واين ھا خود، مسخ حقيقت

  !!ر بسوازنندبيندازيد تا گناه کاران را بيشتتان ھم در آتش جھنم  يا باخودتان به بھشت موھوم تان ببريد و

از آن جائی که پوده گوئی باال از منظر تاريخی ارائه گرديده است، برای اثبات دروغ بودنش، ما نيز مجبوريم دست اين 

ويل دورانت، .  مغزی را گرفته ودرھمان برھه ای از زمان برگرديم که، اين الطائالت به آن نسبت داده می شودۀفاحش

  :گاردخود چنين می ان» تاريخ تمدن«در 
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 اولمپی، که ھمه ۀزير لوای خدای اولي. عقايد دينی به ھمان اندازه که يونانيان را به وحدت کشانيد، به تفرقه انداخت«

در . احترام می گذاشتند ومی پرستديدند، فرقه ھا وقدرت ھای منسجم تری وجود داشت که تبعيتی از زئوس نداشتند

شراب   وبه نام او آتش اجاق دايماً می سوخت وقبل از غذا ، خوارک ويونان قديم ھر خانواده خدای مخصوصی داشت،

يونانيان قديم برای ھر يک از مظاھر طبيعت وجامعه، برای ھريک از نيروھای زمينی «...»به او تقديم می کردند

ی ھيأت ھای خدايان يونان. وآسمانی، خوشی ھا وناخوشی ھا، نيکی ھا وبدی ھا، وھمه کارھا، مظھر خدائی می شناختند

 وآنھا را نيمه خدا می يونانيان در آغاز تاريخ خود، بعضی از حيوانات را محترم می شمردند«...»انسانی داشتند

در دين يونان سه عنصر اساسی وجود «...».شمردند، ولی البته، مصريان وھنديان، به خدايان انسانی بيشتر توجه داشتند

ودوباره زمانی که يونانيان خسته ....».مپی، واسرار يا عناصر رمزی يا عرفانیخدايان زمينی، خديان آسمانی اول: داشت

آتنه، زئوس را برمی انگيزد که کالوپسو را به «:  تروا بر می گردند، ويل دورانت می نويسدۀوکمر شکسته از محاصر

ھمان «...»... گوش می دھداين الھه نزد تلماخوس می پرد وبا شفقت، به درد دل آن نوجوان. جدائی اودسئوس امر کند

در شھر ھای يونانی ھم حاکم اصلی يا آرخون، راھب اعظم مذھب گونه که در خانواده پدر مقام راھب را نيز داشت، 

 انسان ھای فانی، شياطين وپريان دريائی ۀه اندازب«...».دولتی بود وخدايان تمام اقتدارات واعمالش را موجه می دانستند

جشن  داشتن آن ھمه مذاھب مختلف وآن ھمه روايات جالب ومعابد مقدس وآئين ھا و...ود داشتوجنگلی وديو وجين وج

 ھريک از خدايان، اساطيری وجود داشت، وتبار سرگذشت او، ۀدربار«...».ھای شاد، نعمت چند خدائی پنداشته می شد

ر، که يا از مقتضيات محلی ناشی اين اساطي. بستگی ھای انسانی او، وھم چنان مراسم مربوط به اورا روشن می کرد

ھمۀ ھنرمندان . آداب وتاريخ يونان کھن را به وجود آوردند  شاعران دوره گرد بودند، عقايد وفلسفه وۀمی شدند يا ساخت

در ھرحال، پنج قرن پس از ....در ساختن بسياری از نقش ھا ومجسمه ھا وظرف ھا، از اساطيرالھام می گرفتند

شاعری که نوشتن اديسه {که در يونان گشت می زد، متوجه شد که خرافات واساطير عصر ھومرافالتون، پاوسانياس، 

ند وعواطف مردم را تحريک می  امندھم چنان زنده ونيرو}رھا است .توضيح از س -وايلياد به او نسبت داده می شود

می توان انواع انبوه خدايان يونانی را به «...».دانست که اعتقاد به خدايان در اين مردم به آسانی از بين نمی رود کنند و

خدايان آسمان، خدايان زمين، خدايان حاصلخيزی، خدايان حيوانات، خدايان زير زمين، خدايان : ھفت گروه تقسيم کرد

ويل دورانت، تاريخ تمدن، (».فراگرفتن نام ھای اين خدايان بسيار دشوار است...گذشتگان ياقھرمانان، وخدايان اولمپی

 ۀ، چاپی که ھم»٨١٩-٨٠١خدايان يونان ص« و» ٧٠۵-۶٩۶ص پيش از آگا ممنون،«:  باستان، فصل ھایيونان

  )رھا است .ھمه جا تکيه از س-. صفحه در يک فايل است٧۵٠٠

وزمانی که شخصی، با ) مائو(» .تحقيق ناکرده حق سخن ندارد«ھدف از آوردن اين نقل قول دور ودراز، اين است که؛ 

زد وتمايالت ذھنی را به عوض واقعيت ھای تاريخی به خورد بی خبران وخوش باوران می دھد، علم کينه می ور

شايسته است که دوباره با ھمين واقعيت ھای تاريخی، ماسک جھل وتعصب اين کينه توزان وافسانه سرايان را دريد 

 ايدآليستی وسر به ھوا، ۀت بی پايممکن است شما به ھيچ حقيقتی باور نداشته باشيد، به جز مزخرفا: وبرای شان گفت

 نسبت به علم، - که به جزدروغ، از ھيچ حقانيتی برخوردارنيست- ممکن است برای شما ودر نزد شما جادو وجنبل

ولی حق نداريد اذھان عامه را به سوی نيستی ومسخ شدن ببريد، حق نداريد تاريخ را ... جايگاه برتری داشته باشد و

به علم توھين واھانت کنيد، حق نداريد توده ھای مظلوم ودر بند شده را بيشتر دربند سازيد تا تحريف کنيد، حق نداريد 

 بشريت را به دست توھم وخرافات وخياالت ومبتذالت بسپاريد، ۀدنيای خودتان سروسامان بيابد، حق نداريد زندگی وآيند

 ببنديد وزندگی خود را برمعيار آن مزخرفات شما حق داريد به ھرنوع مزخرفات ومبتذالتی که دل تان می خواھد، دل

  !!عيار سازيد، ولی حق نداريد تمام زندگی توده ھارا در پای اين معبود مزخرف خود قربانی کنيد
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، بايد پرسيد که؛ آيا اين ھمه خدا وخدا پرستی مربوط !!ودرعين حال فيلسوف!!) ؟؟(حاال است که از اين تاريخ دان

  !!ايدآليستی؟؟انديشه ھای مادی است يا 

  !!يا در ايدآليزم؟؟» ھرخانواده خدای مخصوصی دارد«آيا در ماترياليزم است که 

يا »  انسان ھای فانی، شياطين وپريان دريائی وجنگلی وديو وجين وجود داردۀبه انداز« مادی است که ۀآيا اين در انديش

  !!پرستی؟؟ خرافاتی، بی پايه، ضد علمی وتھوع آور ايدآليستی وخداۀدر انديش

برای ھر يک از مظاھر طبيعت وجامعه، برای ھريک از نيروھای « مادی است که انسان ھا ۀآيا اين ھم در انديش

 ۀيا در انديش» زمينی وآسمانی، خوشی ھا وناخوشی ھا، نيکی ھا وبدی ھا، وھمه کارھا، مظھر خدائی می شناسند

  !! خداپرستی وايدآليستی؟؟ۀخودتان آقای مطھری، انديش

» بعضی از حيوانات را محترم می شمرند وآنھا را نيمه خدا می شمرند« مادی است که انسان ھاۀآيا اين ھم در انديش

  !! خودتان؟؟ۀ ايدآليستی، انديشۀيادر انديش

  ....و

بعضی موضوعات ومسائل روز، ايجاب می کند که انسان طبق برداشت ودريافت مغزی خود از آن تحليل کند ويا به 

 مشخص تر؛ نظر خود را ارائه بدارد، ولی چنين چيزی را نمی شود در مسائل تاريخی وموضوعات تاريخی،عبارت 

نظر ما در آنھا، غير ممکن است  امکان دخالت ما و بسيار دور تر از زمان زندگی ما ھستند و که وقوع آنھا بسيار و

ا نيز زير ذره بين شخصی وتمايالت ذھنی خود کسانی که موضوعات تاريخی ر: وبيھوده است، به کار برد وبايد گفت

و نمی شود که مثالً چرخ تاريخ را به . قرار می دھند، جز لوده ھای بی مغز وخرافات پرست، کسانی ديگری نيستند

و  بخواھيم از وقوع اين قيام ھا جلعقب ببريم وآن قدر برگردان کنيم که ھنوز قيام ھای سپارتاکوس آغاز نيافته باشند و

وياھم حاال که !!  بی سواد به زحمت نيفتندۀ از دست يک برد-اربابان وبرده داران-، !!ی کنيم، تا ھم کيشان مطھریگير

قيام ھای مذکورچندين قرن است اتفاق افتيده اند، کوشش کنيم با کينه توزی ھای مضاعف ودروغ پردازی ھای 

 تاريخ بزدائيم وکامالً محو ونيست شان کنيم، چنان ۀاز شطرنگارنگ وافسانه سرائی ھای بی پايه ومتنوع، آن قيام ھارا 

که مطھری با اين تحريفات تاريخی خود، دست به چنين کاری زشت ومنحوسی زده است ومی خواھد تاريخ را مسخ کند 

 تاريخی را از زمان خودش وطبق اميال وخواست خودش وطبق صوابديد منافع خودش، از نو فُرمت وشکل ۀوحافظ

گاه ھم که کسی از گذشته ھا چيز ناچيزی پرسيد، نيز ھم چنان طبق خواست ومنافع خودش آن را تشريح دھد وھر

وتفسير کند، بدون اين که از بی پايه بودنش واين که؛ روزی اين ھرزه الئی ھايش ممکن است بی پرده شود، ھراسی 

  !!داشته باشد

 که مطھری آثارش را چندان خوانده يندازيمتاريخی کسی بمقاالت دقيق، علمی ووبازھم بدنيست نگاھی ھم به سلسله 

است که کلمات آثار در دلش نقش بسته اند وگاھی ھم به خاطر نفھميدن واژه ھای فلسفی اش به قاموس مراجعه می 

  :دکتور تقی ارانی چنين می نويسد. کرده

 مخصوصی را تشکيل داد که ۀلتجاردر حدود ھفت صد سال قبل از ميالد سکه زدن در يونان معمول شد پول مال ا«

 کار اين ۀبه واسط.  پول خود از محصوالت مادی جامعه بدون کار کردن استفاده کندحنست به کمک رب آن می تواۀدارند

 مزبور ھنوز يونانی ھا زياد مقھور طبيعت بودند ۀچون در دور.  متوسط شھری نيز در جامعه پيدا شدۀغالمان يک دست

قضايا را نمی شناختند ناچار برای ھرقضيه عاملی که مانند خود انسان ذيروح باشد، قائل می در روابط علت معلولی 

 افسانه ھا تحت تأثير اين عامل به ۀ روحانيون ورب النوع پرستی ودورۀخدايان دھات وشھرھای يونانی وطبق. شدند

بدين .  تسلی خاطر بودندۀجوی يک وسيل و تتوده ھائی که برای تبرانھا کار می کردند، قھراً در جس.....ظھور رسيدند

ترتيب اصول عقايد تصوف، از قبيل بقاء جاودانی روح وتحقير لذات جسمانی وساير تصورات، که برای يک شخص 
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وبعد در » ديونيزم«اولين آثار تصوف در ...مغلوب، عاجز وضعيف ومحروم از لذات ضرورت دارد، پيدا شد

 صوفيان يونانی، مستی که او ۀاول خدای شراب نبود ولی بعداً شد، زيرا به عقيد» سديونيو«.ديده می شود» اورفيزم«

در .... وسيع يونان را به خود مشغول کرده بودۀاين عقايد، تود. در روح ايجاد می کرد، بی شباھت به مستی شراب نبود

 يعنی حاصلخيزی زمين و وسائل  ظھور تمدن،ۀشرائط اولي} رھا .توضيح از س -  قبل از ميالد٧۵٠ تا٢٠٠٠از {يونان

چون محيط مادی مساعدی داشته، ظھور تمدن .  مقدماتی بر طبيعت فراھم بوده است، وابداً سرزمين اسرار نيستۀغلب

چون -١«: دريونان، به طور ذيل خوانده است وعمده ترين دالئل تصوف وايدآليزم را» .در آن جا امکان پيداکرده است

 ۀ متوسط وطبقۀ ترقی خود رسيد، ومابين تودۀ غالمان بود واين طرز توليد به تدريج به درجۀدر يونان توليد به عھد

 يونانی ھا -٢. بنده، مخالفت بين آزاد فقير وآزاد غنی پيدا شد مالک نيز اختالفات به ميان آمد وعالوه بر اختالف آزاد و

 ۀوره کارکردن عيب بود وکار کردن فقط وظيفدر اين د-٣. برای حفظ اجتماع خود اسرا را از خارج جلب می کردند

ودرنھايت رکود مادی واقتصادی باعث زايش وافزايش تصوف ) دکتور تقی ارانی، عرفان واصول مادی(» .اسير است

  .وايدآليزم در يونان قديم شد

ھری، در ھر از تمام اين ھا، نتيجه اين می شود که؛ دقيقاً خالف گفته ھا وآرزوھای بی پايه ودروغين ومضحک مط

 ارض، زمانی که انبارھای توده ھا از غله وخوراکه خالی می شدند، وبرده داران ۀمقطعی از زمان ودرھرقسمتی از کر

نيز چيزی برای خوردن به توده ھا نمی دادند، آن وقت بود که توده ھا با شکم خالی وبه جز آھی که در بساط نداشتند، 

وتمام اين خرافات پرستی وچند خدائی . می شدند» پرومته«و» زئوس«تظر دست به طرف آسمان باال می کردند ومن

زمانی به اوج خود می رسيد که؛ توده ھا راھی برای بيرون رفت از اين مغلطه را نيز نمی ديدند واربابان نيز برده ھارا 

  . مالی قرار می دادندۀدر بدترين مضيق

باً پنج سده قبل از ميالد، دو قبيله، يکی درآتن وديگری در سپارت می  قبل از ميالد تا تقريۀدريونان باستان از دوھزار

 مکان مختلف، به نبودن جنگ ھای امپراتوری، اين دوقبيله در دو زيست که به علت مساعد بودن اوضاع مادی و

 زيست داشت نآتخانواده يا قبيله ای بود که در » مينوسی«.  اقتصادی، نظامی وفرھنگی نائل گرديدندپيشرفت ھای زياد

مادی  در طول سلطنت اين دوخانواده، چون اوضاع اقتصادی و.  ديگری که در سپارت می زيستۀخانواد» ميسنی« و

نسبت به ھر امپراتوری ديگر حالت و وضعيت بھتری داشتند، ما کم ترين نشانه ھای از  مردم نسبت به ھرزمان ديگر و

 وانسان ھا ھريک سرگرم ومشغول کار خود بودند، که می توانستند از مزخرفات پرستی وچند خدائی را در آن می بينيم

د ونيازی به دست دراز کردن بردرگاه ديگران نداشته نطريق آن مصروفيت يا کار در دست داشته، امرار معاش کن

اين وضعيت اما قسمی که برگه ھای تاريخی برای ما نشان می دھند، . دن چشم به آسمان ندوز»روزی«د وبه انتظار نباش

سپارت رو به اضمحالل گذاشت ودر سراشيبی سقوط اقتصادی گام  خوب ومساعد مالی مردمان در ھردو بخش، آتن و

رخ داد، به شدت  -مربوط آتن-» ترا« قبل از ميالد در شھر ١۴۵٠الی ١۶٠٠تباه کنی که از  آتش فشانی مھيب و. نھاد

 فلج کشيدن تدريجی وضعيت مادی توده ھا گرديد، که امپراتوری باالی وضعيت اقتصادی مردم تأثير گذاشت وباعث به

ون نماند وپايه ھای اقتصادی اش سست گرديده وبه لرزه در آمد، اين آتش فشان در آن زمان ز اين گزند طبيعی مصنيز ا

» ائیخدخشم «و» خدا«ترس عجيبی را برمردم مستولی ساخت، باآنھم می بينيم که مردم ھيچ گاھی اين حادثه را 

ھم چنان مشغول نان در آوردن برايش به وجود آورند، بلکه » نماز خاصی«و نه ھم پرداختند به تقديس آن نه نخواندند و

زندگی نسبتاً خوبتر وبھتری که برای   وندتا اين که تمدن عظيم چندين قرنه ای که آتنيان به وجود آورده بود. شان بودند

زيرا شھری که مورد آتش سوزی قرار گرفت، مھد وکانون - عظيمۀقوع اين حادث دست وپا کرده بودند، بر اثر وخويش

زمينه برای خرافات پرستی وخدا  به تدريج به افول گرائيد و - مدنيت وپيشرفت آن مردم در آن زمان به شمار می رفت

ه برای مزخرفات افالتون دردناک داد ورا» پولی تئيزم«خلق کردن وخدا پرستيدن آماده گرديد وآن تمدن جای خود را به 
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بخوانند ومردم را » خشم خدا« آتش فشان، آن را ۀباز شد واين بار افالتون وپيروانش بودند که چندين قرن بعد از حادث

می  به تبعيت از خدای سردرگم ونامعلوم شان فراخوانند ودر اين زمان بود که ارسطو بايد برای سکندر تعليم می داد و

انسان ھا حق دارند که دست به جنگ بزنند، تا از برده شدن خود به دست .  خاصی موجود استجنگ در شرايط«: گفت

ديگران جلوگيری کنند وآن ھائی را که ذاتاً برده اند، به بردگی بکشانند وآنھائی که سزاوار بردگی اند، بر آنھا قدرت 

غير (بيگانه«: رسيده بود که ارسطو بگويدوزمانش ) مھدی حقيقت خواه: يونان باستان، دان ناردو، ترجمه(» يابند

 اين قرينه ھا بود که باعث می شدند تا دوران رکود اقتصادی درآتن سير سعودی خود را با ۀوھم» ذاتاً برده اند)يونانی

جای خود را » انسان معيار ھمه چيز است«: که می گفت» پروتاگوراس« مشھور ۀسرعت ھرچه بيشتری بپيمايد وجمل

 »معيار ھمه چيز خدا است«: از افالتون بدھد، که می گفتبه جمله ای 

تمام اين قضايائی که آبستن حوادث به مراتب بدتری بعد از خود بودند، مقارن با زمانی شد که شھر متمدن سپارت وارد 

ديگر،  قبل از ميالد با شھر نسبتاً متمدن ١١٠٠ ميسنی بعد از سال ۀخانواد. يک جنگ تباه کننده وسقوط دھنده شد

جنگی را آغاز کرد که، اين جنگ، نيروھای مالی ونظامی ھر دوجبھه را به شدت به تحليل برد ونابود گردانيد » تروا«

ومتالشی شدن اقتصاد اين خطه، کمک کرد تا مزخرفات پرستی، موھوم پرستی وخدا خلق کردن بيشتر سرو سامان 

  . باوری افالتونی، ارسطوئی وھم کيشان به کرسی بنشيندبگيرد وزندگی توده ھارا تحت کنترول خود بگيرد، وخدا

نسبت داده می شود، ھرچند که از گزند تحريف » ھومر« آن، به شاعری به نامۀ تاريخ نامۀکه نوشت» جنگ تروا«

ون نمانده است، اما درھرحال، يکی از نا گوار ترين حوادثی بود ی پندار پروران وخرافه پرستان مصودروغ بافی ھا

 . وتمدن تروا گرديد-سپارت-اعث سقوط ورکود مالی ونظامی تمدن يونانکه ب

 داغ شرمگين در دامن اين جنگ تاريخی چسپيده ۀبزرگترين تحريفی که اين حادثه سخت از آن متأثر شده است وبه مثاب[

ين واقعه را پادشاه سپارت، است که بسياری از مؤرخين، دليل جنگ ، ا» منالئوس«زن » ھلن«است، ھمانا دزديدن 

 ھستيم، دليل وقوع اين جنگ، جھان گشائی آن را مجبور به خواندن» ايلياد «ما در سرتاسر کتاب تراشيده اند و

امپراتوری بود که تمدن سپارت در سر داشت وبه دنبال عملی کردنش برآمد، ممکن است درگوشه ای از اين جنگ، 

ن يي نيز اتفاق افتيده باشد، اما آن چه که تع- د پريام، پادشاه تروادزديده شدن ھلن توسط پاريس، فرزن-چنين حادثه ای،

، »آشيل«بودن » روئين تن«و.  اين جنگ شد، اغراض امپراتوری بود، نه دزديده شدن اين خانمۀکننده وبه وجود آورند

 از واقعيت ھای  خوش کرده است وآن راهقھرمان اين داستان، نيز يکی ديگر از مزخرفاتی است که در اين داستان جا

، اين دو اثر تاريخی به يک شاعر يونانی، ھومر نسبت داده »اديسه«و» ايلياد«از آن جائی که . حقيقی اش دور می سازد

می شود، وسرتاسر اين دو اثر نيز بيشتر با يک سبک سمبوليزم ادبی نگارش يافته است، تا تاريخ نويسی وحتا رمنس  

را نيز می توان در کنار اين که؛ زمان نگارش اين آثار، سخت تأثير افکار خرافاتی ورمانتی سيزم، پس چنين مزخرفات 

امروز تپه ای در سواحل ترکيه يافت شده است که، حفاری آن توسط باستان . مذھبی بود، به اين مسأله نيز ربط داد

ه، از ميراث ھای شھر  صورت گرفت وثابت ساخت که؛ اين تپ١٨٧٠، در سال »کارل شليمان«شناس معروف المانی، 

  .]تروا وجنگ تروا است

قضايا يکی پشت ديگری می رفتند تا؛ شھر ھای متمدن ومترقی يونان را، به سوی جھالت وکسالت سمت وسو بدھند 

 آماده از »روزی«مشغوليت ھای ديگر شان، چشم خود را به آسمان بسته و ومردمان، به جای کار کردن در مزارع و

خدايان بخواھند وھر روز که مشکل ديگری برای شان پيش آيد، خدای ديگری، که اقتضای مشکل جديدشان را بکند، 

  .تقدسش بپردازند برای شان بسازند وبه تعبد و

 اقتصادی، در يونان سر سقوط اقتصادی شھرھای متمدن يونان بود که؛ خدايان موھوم وخيالی، بعد از اين سقوط مالی و

، »زئوس«دقيقاً ھمين سقوط اقتصادی يونان بود که . برآوردند وحکومت شان را برمردم فقير ونياز مند، آغاز نمودند
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، خدای درياھا وزمين لرزه، »پوزئيدون«خدای خورشيد، » آپولون«خدای آسمان وزمين، بانماد عقاب وآذرخش، 

ی حيوانات، وخدايان ديگر، برسرنوشت مردم حاکم خدای شب وفرمانروا» آرتميس«خدای عشق وزيبائی، » آفروديت«

 امور را از دست مردم گرفتند وچه وحشيانه مردم به گودال فقر وبدبختی پرتاب گرديدند، تا اين که  شرائط ۀشده و ادار

برای به صحنه آمدن پسر خدا، عيسای مسيح، آماده گرديد واين بار، ھيوالی ديگری به مکيدن خون توده ھا مشغول 

  .ديدگر

 روحانيون ۀ سال قبل از ميالد عھد مفرغ به شمار می رود، ھنوز طبق۵٠٠سال قبل از ميالد تا٢٠٠٠درچين، که از 

 جنگ به حد اعالء نرسيده بود و مذھب جنگی در نگرفته بود، وھنوز که فشار ماليات و بين فلسفه و وجود نداشت و

فشار «: اما بعد از اين که. ه تصوف وخرافه پرستی ديده نمی شددھاقين عمالً قدرت استخالص خود را داشتند، نيازی ب

» ظھور می کند» الئوتسه«ماليات وجنگ به حد اعالی خود رسيد ودھاقين قدرت استخالص خود را از دست دادند، 

ودرھمين زمان است که؛ جنگ ھرچه بيشتر توده ھارا ازلحاظ اقتصادی ) دکتورتقی ارانی، عرفان واصول مادی(

پسر « حاکم نيز باالی توده ھا اوج می گيرد، پادشاه ۀفشار مضاعف طبق انی به سوی نيستی ونابودی می کشاند ووانس

  .خوانده می شود» خدا

.  خود ساختندۀھا از شمال باالی ھند ھجوم آورده وبوميان ھندی را غالم وبرد» آريه«اين زمانی است که در ھند، 

انسان  د که؛ با به وجود آمدن اين طبقات، تئوری نسبيت ارثی شکل می گيرد وھا تشکيل گردي» برھمن«وقدرت مقابل 

ارتباط وضعيت صنفی «تفاوت ھا چشم گير می شوند و اجداد شان صنف بندی می کند و را نظر به حرفت پدران و ھا

عين، کورما، يعنی تولد يک شخص در يک صنف م«و» کنونی فرد با وضعيت صنفی گذشته و وضعيت صنفی آينده

واين عوامل سبب گرديدند تا؛ جامعه » اساس مذھب ھندی ھا می گردد«، يعنی اين دو بينش، »منوط به اعمال وی است

  . پرستی شکل گيردهبه طور عينی، اقتصادی وفرھنگی، برای ظھور بوديزم آماده گردد وخراف

؛ زمانی که يونان اندک اندک راه زوال زمانی که نگاھی ھرچند گذرا ھم به تاريخ ايران داشته باشيم، می بينيم که

وفروپاشی را در پيش گرفته بود، در ايران به علت تضاد زياد آب وھوای آن برحسب زمان ومکان واز جانب ديگر، 

 داشتند، و» ايالتی«نبود دره ھا ودرياھای مساعد، مردمان زندگی کامالً  خشکی وکم آبی قسمت زيادی اين سرزمين و

سزائی چادر نشينان تأثير ب خصوصيات طبيعی مناطق، باالی طرز تفکر ايالتيان و  سبک زندگی وطبيعی است که اين

 ، در آن مقطعی از زمان، اين دين يک عامل ترقی وپذيرفته شددر ايران » زردشت«زمانی که دين مادی . داشتند

وانات، مثالً سگ، به وجود آمده بود به اساس ماديات واحترام به حي پيشرفت محسوب می شد، زيرا يک آئين مادی بود و

اما بعداً اين دين نيز نتوانست از زھر تصوف وعرفان به  -دير زمان، اين دين عاری از اصول عرفان وتصوف بود و

دعوت به مھربانئی را که زردشت  و. در کل، عوامل به ظھور رسيدن اين دين نيز عوامل کامالً مادی بودند - دور بماند

کرد، نيز کامالً برخاسته از بستر ماديات وعوامل مادی بود، قسمی که دکتور تقی ارانی، کسی که جناب به حيوانات می 

احترام سگ برای پاسبانی گله واحترام گاو برای «: ، آثارش را درسينه دارد، می گويد-  مطھری- الف زن ودروغ باف

اگر صرف ترحم به .  احتياج مادی استخشک صرفاً به واسطۀ درخت در سرزمين گرم و زراعت واحترام به آب و

موجودات زنده از نظر اخالق، مورد توجه زردشت بود، ممکن بود به جای سگ وگاو مثالً سوسمار و ورغ را برای 

اما زمانی که؛ بعد از » .چون مکتب زردشت مادی است، اصوالً عاری از عناصر عرفان است. احترام پيشنھاد کند

ع دورۀ داريوش، ماليات بر دھقانان فزونی گرفت وشانه ھای دھقانان را در زير اين ان سيروس وکامبيز وشرورود

ودورۀ انوشيروان، اين ماليات باالی زمين، درخت » قباد«ماليات سنگين خورد می کرد، خصوصاً بعد از زمان 

ز آن دوره، بدون اين که وحيوانات نيز بسته شد که؛ قبل از آن، درخت ھا وحيوانات بری از اين تکليف بودند، وبعد ا

حيوانات را در اختيار داشته باشند وآن ھارا تصاحب کنند، از درخت  دايمی درخت ھا و دھقانان به طور ھميشه و
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وبه گفتۀ دکتور تقی ارانی که از تاريخ طبری نقل کرده . ارباب دوباره به خود ارباب مجبور به پرداخت ماليات بودند

مقدار ماليات ھا روز به روز به واسطۀ احتياج جنگی .  جزيه نيز پرداخت می کردنديکنوع« است، غير زردشتی ھا

واين عوامل در کنار عوامل ديگر باعث می شدند که ايران نيز مانند، ھند وچين، راه خرافه پرستی را » .شد زياد تر می

  :ی آنھا را اينطور شماريده استدر پيش گيرد، عوامل ديگری که باعث شتاب در اين حرکت می شدند، دکتور تقی اران

اعيان از مخلوط شدن با توده ھا اجتناب داشتند ، زناشوئی . تملک خصوصی وانتقال تمول به وسيلۀ ارث وجود داشت«

يک قسمت مھم پياده تشکيل  قشون از يک قسمت سوار و. مادر وخواھر از اين لحاظ ميان اين طبقه رواج داشته است با

زمان خسروپرويز تجمل دايماً رو به تزايد بود  تا.  بود که مواقع جنگ اعزام می شدندیاً از دھاقينشده بود، پياده عموم

اين فشار مالياتی وجنگ باعث می شدند به تدريج، نظير سقراط دريونان، . وجنگ ھا بارم شرقی نيز وجود داشت

ھمينطور  د ويرسمی ايد عرفانی به ظھور عيسويت در رم، بودا درھند، الئوتسه درچين، ومی بايست در ايران نيز عق

  )دکتور تقی ارانی، عرفان واصول مادی(» ھم بود

در صحنه پديدار ) مذھب مھر وعشق(» متراايزم«مسلک  تقريباً در قرن سوم قبل از ميالد، مذھب و. دقيقاً ھمينطور شد

اوضاع  ندگی کردن باز می داشت وترويج می کرد ومردم را از ز ننگ را تبليغ و نام و مال و ترک جان و گشت و

اقتصاد مردم را در حلقوم  برای ساليان دراز، مردم و مادی واقتصادی ايران را به سوی نيستی ونابودی فرا خواند و

  .خود بلعيد

تمام اين ھا زمانی بدترين تأثير خود را باالی مردم می گذاشتند که؛ بعد از جنگ ھای طوالنی وپرھزينه بين ايران 

  .بوم شروع شد وشيرۀ جان مردم را مکيد ، حملۀ سکندر باالی آن مرز ويونان

 خوانده شد ودر جزيرۀ عرب، رسم زنده به يندر روی زم »برگزيدۀ خدا«در ھمين زمان بود که در ايران امپراتور 

!! کردگور کردن دختران سايۀ سنگين و وحشتناک خود را باالی مردم گسترانيد وھمه را دعوت به وحشيگری می 

  !!ش، روح شده بود وکار روحیترقی خوانده می شد، تمام ھم وغميونانی که روزی، مھد تمدن و

سقراط، که تا آخرين لحظات، که محکوم به محاکمه شده بود، نيز ھمين (» روح جاودان است«: يکی ندا سر می داد که

را برای مردم تبليغ » جاوانگی ايده«ئوری وديگری که نابغۀ زمين وزمان خطاب می شد، افالتون، ت) سخن را می گفت

را واال تر وبھتر از ايده ھای ديگر وجاودانه تر از ايده ھای ديگر می پنداشت، بدون اين که » ايدۀ خير«می کرد، و

  !!مالکی برای اين سنجش خود داشته باشد، به جز قانون بردگی معيار و

بعد از آن ھم با امپراتوری آتن، اندکی وضع آرام  ی با ايران وتا اين که؛ امپراتوی سپارت بعد از جنگ ھای پی درپ

د، مشغول زراعت وپيشه وری نبار ديگر مردم به جای اين که شکم گرسنه به جبھۀ جنگ برو تری به خود گرفت و

ود که زمان قسمی مساعد می ش. بدبختی تا حدی نجات دادند  فقر ویگرديدند واز لحاظ مادی واقتصادی خود را از تنگنا

عکس، ه اما آتن ب. وامثالھم مھيا می شود» ھراکليت« برای بار دوم مادی انديشی رونق می گيرد وبستری برای پرورش

در آتن است که افالتون فلسفۀ خود را برمبنای فلسفۀ سقراط شکل می دھد وجامعه را به صورت رسمی وقانونی به 

ن تکليف می کند، طبقات افالتون از اين ييريک از اين طبقات، تعطبقات مشخص ومتمايز از ھم، تقسيم می کند وبرای ھ

  :قرار است

  .که اين طبقه، طبقۀ حاکم جامعه بوده وبرده ھارا در اختيار دارند، يعنی برده داران. زمامداران -١

دولت، که درچنين جوامعی، دولت نيز چيزی نيست جز ارادۀ طبقۀ حاکم، که عبارت  يعنی قدرت و. پاسداران -٢

 .برده داران باشداز 

، وخيل اندک پيشه وران را در بر می گيرد، که ھمه در حکم برده قانانکه اين طبقه برده ھا، دھ. توليد کننده ھا -٣

 )تاريخ انديشۀ سياسی درغرب، از سقراط تا ماکياولی، دکتور کمال پوالدی. (بودند واز قانون بردگی تبعيت می کردند
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ش تطبيق می شود که ھريک از اين طبقات، در طبقۀ خود نی در جامعه به صورت درستلت زمابنابر فلسفۀ افالتون؛ عدا

ودرجای خود کار کند ومنظم باشند، يعنی برده ای که ذاتاً برده آفريده شده است، اگر از اين قانون الھی سرپيچی کند، 

برده ھا داشته باشد، مثالً برده ھارا عدالت را نقض می کند وھم چنان برده داران اگر، رفتاری جدا از قانون بردگی با 

چه خوب می بينيم که؛ افالتون به قانون بردگی . در مقام باالتر از يک برده بپندارند، نيز عدالت خدشه دار می شود

بيماری روح وقتی روی می دھد که؛ «: صبغۀ قانونی ورسمی بخشيده وتبعيت از آن را نيز مقدس واليتغير می داند

 )ھمان اثر(»  فرمان ببرند، حکومت کننداجزائی که بايد

واز طرف ديگر؛ چون تمام مصروفيت ھای آتنيان خالف سپارت، که به زراعت وپيشه وری مشغوليت داشت، به 

با اين طبيعت نظامی وجنگ جوئی، وارد جنگ ھای ديگری با  نظامی گری ودريانوردی با مانور ھای نظامی بودند و

مپراتوری از دست رفتۀ شان برآمدند، تا اين که سکندر اين رؤيا را از سرشان پراند ايران شدند ودر صدد گسترش ا

  .وآتن را نيز درکام جھان گشائی خود فرو برد

....  

با تمام موضوعاتی که در اين جا گفته شد، ھدف اين است که؛ خالف ادعای بی پايه ومطابق ميل درونی مطھری، در 

قبل دوران  اين در قرون اوليه و  انديشۀ ايدآليستی بر سرنوشت مردم حکومت داشته وقرون قديمه انديشۀ مادی نه، بلکه

 جزيرۀ عرب بود که انسان ھا برای ھريک از مسائل روزانۀ خود، وبرای ھريک از مشکالت مادی که برای از اسالم

ما .  عبادت می کردندشان پيش می آمد، يک خدای جديد، با نام وخصوصيات جديد برای خود خلق می کردند وآن را

چون در اين صورت ما خود، که  -در يونان باستان انديشه ھای مادی وجود نداشتند منکر اين نيستيم که در زمان قديم و

 اما ادعا داريم که؛ ھرزمانی که مردم -ادعا داريم مادی می انديشيم وبه ديالکتيک باورمنديم، ديالکتيک را نقض می کنيم

ادی در وضعيت بھتری بودند وبراين اساس، راه به سوی پيشرفت وترقی در پيش می گرفتند از نگاه مادی واقتص

  !!وتوجه مردم به طرف علوم جذب می گرديد، انديشۀ مادی نيز پديد می آمد ومادی انديشی حاکم می شد

  :مطھری چه بی شرمانه وبی پايه ادعا دارد که

  » عرب وجود داشته استۀيان مردم جزير انکار خدا ومعاد در عصر جاھليت ودر مۀ انديش«

لفاظی  نابغه ھا وفيلسوف ھای قرن، ھيچ گاھی، از اين که؛ دروغ بگويند و اما طبق معمول، اين جامع الکماالت ھا و

 ذھنيات ذھن بيمار خود را به جای واقعيت ھا بر کرسی بنشانند و کنند وبی خريطه فير کنند وتاريخ را تحريف کنند و

ا استھزاء وريشخند زدن به علم وحقيقت ھا، ھرزه الئی کنند وننگ نامه بنويسند، ھيچ آزرمی ندارند درنھايت، ب

فيلسوف جان، آيا : وچيزی را که استفراغ می کنند، به اين نمی انديشند که کسی خواھد گفت!! واحساس شرم نمی کنند

  !!می توانی برای اين دروغ خود سند ومرجع ومنبعی بنويسی؟؟

  !!ن چند خدائی، نشانه ھای از مادی انديشی است، يا خرافه باوری؟؟آيا اي

  !!آيا اين زنده به گور کردن ھا در انديشۀ مادی نھفته اند يا در کيش مزخرف ومبتذل ايدآليستی؟؟

 در انديشۀ مادی گری است، يا انديشۀ ايدآليستی ومزخرفات پرستی است که آکنده از اين لجن»جاودانگی روح«آيا اين 

  !!کاری ھا است؟؟

 که خون توده ھارا ھمچون زالو می مکد وزندگی شان را لگد - آيا اين يکی از اصول انديشۀ مادی است که امپراتور را

  !!بخواند، يا انديشۀ ايدآليستی است که با چنين مھمالت بافی ھا، توده ھارا تباه می کند؟؟» پسر خدا«- مال می کند

اين حوادت طبيعی را به عنوان  وفان مجبور سازد و طت که توده ھارا به عبادت سيل وآيا اين ھم در انديشۀ مادی اس

قادر وتوانا برای مردم تعريف کند، يا انديشۀ ايدآليستی است که حتا برای شاشيدن خود نيز خدای جداگانه می  خدا و

  !!تراشد وبرای رفع مواد غايطۀ خود خدای جداگانه؟؟
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ی اين است که؛ ما در حين بررسی آن موضوع، بايد در زمان ھمان موضوع زندگی بررسی دقيق يک موضوع تاريخ

يعنی ببينيم چه عوامل واوضاعی باعث . کنيم، نه اين که آن موضوع تاريخی را برحسب زمان خود به بررسی بگيريم

از مد نظر گرفتن اين مطھری که در پوده گوئی خود  شده تا چنين وضعيتی پديد آيد يا چنين حادثه ای اتفاق افتد، و

موضوع بسيار فاصله دارد، مجبور است از سر قھر وغضب زياد باالی مارکسيزم وناتوانی در مقابل آن وضعف دليل 

ما می بينيم که ھرچه از لحاظ تاريخی به عقب !! علمی در مقابل آن، به ھذيان گوئی روی بياورد وافسانه سرائی کند

نيز به طرف اوليه بودن در حرکت می شويم وبه ھمين سان، از لحاظ فرھنگی برگرديم، از لحاظ اقتصادی ومادی 

واخالقيات نيز بدوی تر می شويم وآثار وحشی گری ھرچه بيشتر در انسان ھانمايان می شوند وپديده ھا وحوادث برای 

بيعت وحوادث بر انسان ھا مجھول می شوند ومجھوالت افزايش می يابند وعلت ومعلول ناشناخته باقی می مانند وط

ر در طبيعت وحوادث طبيعی ناتوان تر يانسان ھا چيره می شوند وانسان ھا ھر روز در مقابل طبيعت، پديده ھای متغ

  .می شوند وراه برای حکومت جھل وخرافی باز می گردد

ی، ما در تاريخ پای مطھر بنابر آن چه گفته آمد، واقعيت ھای تاريخی نشان دھندۀ آن اند که خالف آرزوھای بی سر و

، مادی انديشی نه، بلکه مزخرفات پرستی وچند خدائی موجود بوده وھر وقت که اوضاع »عصر جاھليت«می بينيم، در 

مادی توده ھا به وضعيت وخيم تری قرار می گرفتند، توان پرداخت ماليات کمر شکن از توده ھاگرفته می شد، برده 

حکم می کردند وجنگ ھای ويران گر نيز قربانی خود را از توده ھای بی داران زنجير ھای گردن برده ھارا بيشتر م

حاکميت خدايان باالی انسان ھا ھمه جانبه تر  چيز می گرفتند،  اين چند خدائی ومزخرفات پرستی نيز اوج می گرفت و

قانون وحشتناک ديگری پيش می آمد وتودۀ مردم از زير بار کمر شکن ماليات، ۀ زمانی که شرايط به گون و. می شد

بردگی، واز دست دادن جان خود در جنگ ھا، اندکی رھائی می يافتند، بساط خدايان نيز برچيده می شد وتوده ھا خدايان 

نداختند، مادی انديشی به وجود می آمده وماترياليزم سروسامان می  اموھوم شان را کلوله کرده در زباله دانی تاريخ می

  .طبيعت، واين است رابطۀ انسان ھا با خدابلی اين است قانون ...گرفته

 پرست وچند هواکنون که شاخه ھای مختلف ايدآليزم، در ھمان راھی روان اند که چندين قرن قبل اسالف خراف

د نيز چيزی نيست  اديان می خوانۀبھتر از ھم اسالم که امروز خود را دين متمدن، منطقی و. خداپرست شان روان بودند

 است که بيشترين مورد استفاده را در یيکی از کلمات» هللا اکبر«مان پولی تئيزم باوری يونان باستان، جز شسته روفتۀ ھ

مسلمانان حتا بدون اين که چيزی از معنای اين واژه فھميده باشند ودر چرائی وچيستی آن توجه کرده  دين اسالم دارد و

  . می کنندباشند، ھمواره ھمان واژه ورد زبان شان است وآن را عبادت

 و» خوب«: ی، واژه ھا ھرکدام به ترتيب ارزش ومقام خود، قابل استفاده اند ودرجايگاه ھایه ئدر کلمات مقايس

ھمين قسم به درجات مشخص ومتمايز از ھم تقسيم  و» بزرگترين« و» بزرگتر«و» بزرگ«و» خوبترين«و» خوبتر«

  . قابل تثبيت است وشناخته می شودبندی می شوند، بنابر ھمين خصوصيت شان، ارزش ومقام شان

يا خدای بزرگتر، نيز از ھمين قسم واژه ھا است که در دوران چند خدائی به وجود آمده وبه تناسب کارکرد » هللا اکبر«

ويل دورانت در بارۀ سلسله مراتب خدايان طور ذيل . خدای بزرگتر: و وظيفه اش، برايش مقام داده شده است، يعنی

  :نگاشته است

خدايان آسمان، خدايان زمين، خدايان حاصلخيزی، خدايان : ی توان انبوه خدايان يونانی را به ھفت گروه تقسيم کردم«

که ھرکدام وظيفه ای مشخص وبه خصوصی » حيوانات، خدايان زيرزمين، خدايان گذشتگان ياقھرمانان وخديان المپی

ی ن می کردند، مثالً زئوس خداييقام ومنزلت شان را تعداشتند وبرحسب ھمان وظيفه ای که برای شان می شناختند، م

بود وديگران نيز به مراتب دارای مقام مشخصی بودند، دکتور » هللا کبير«خدايان، ياخدای باالتر از ھر خدای ديگر، يا 

  :در ارتباط اين موضوع، بادالئل علمی وتاريخی، چنين نوشته است» هللا اکبر«روشنگر در کتاب 
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» هللا اکبر«عاری که مسلمانان جھان در ھنگام برگزاری نماز وعبادت به کار می برند، شعار وياعبارت مھم ترين ش«

خدای يکتای جھان او را به پيامبری برگزيده » هللا«محمد پس از بستن عنوان پيامبری به خود، اظھار داشت که . ...است

نام بت » هللا«نی بسياری وجود دارند که نشان می دھد، ولی، دالئل وشواھد بسيار معتبر وسنگ نبشته ھای باستا. است

. نوآوری محمد نمی تواند باشد اسالم بوده واختراع ويا مشرکان وبت پرستان منطقۀ عربستان، پيش از ظھور محمد و

ا مورد به وسيلۀ تازی ھ» هللا«پيش از ظھور اسالم، واژۀ : ھنری پريزرود اسميت، استاد دانشگاه ھاروارد می نويسد....

بديھی است که هللا پرستی يکنوع بت پرستی : ...دکتور مونتگومری وات می نويسد. ....استفاده قرار می گرفته است

محمد که از نبوغ رھبری سرشاری برخوردار بود، برآن شد تا به کيفيتی ھم بت پرستی را از بين ببرد وھم اين . ...بوده

از ساير بت ھارا برای تازی ھا نگھدارد تا بدين وسيله آنھا را به برنامۀ » رهللا بزرگت«وبويژه » هللا«که عقيده به ا

خورشيدی، بنگاه انتشاراتی پارس، ١٣٧۵دکتور روشنگر، هللا اکبر، چاپ اول، (» .رسالت خود جلب وراضی نمايد

  )٢١٣ الی ١٨٧سانفرانسيسکو، ص 

ن ھا بت ھای بی شمار را می پرستيدند، وامروز واسالم امروز دقيقاً ادامۀ ھمان بت پرستی ديروز است که انسا

مسلمانان بدون اين که به اين مسأله بينديشند که مگر اين خدای ما با کی يا کی ھا مقايسه شده است که نسبت به آنھا 

  ؟؟است و بزرگترين بزرگتر 

 است که مردم »دورۀ جاھليت«ا فيلسوف ايران زمين بايد پرسيد که؛ آي با تمام اين ھا بازھم از اين نقد نويس متفکر و

ھنر است که چنين مزخرفاتی از زندگی مردم  نديشند وبه ھيچ خدائی باورمند نيستند، يا دورۀ شگوفائی علم و امادی می

  !!ناپديد می شود؟؟

 »دوران جاھليت عرب«چند خداباوری وچندين بت پرستی مربوط مادی انديشی است که در  وآيا اين پولی تئيزم و

ھنوز که ھنوز است، ھمان جاھليت جزيرۀ عرب در  داشته، يا ايدآليزم است که موجد چنين مزخرفات است ووجود 

در مواردی حتا جاھل تر از آن دوره  د وکنمی به يک نوعی ھمان جاھليت مطلق را باخود حمل  ايدآليزم وجود دارد و

ه ھای اند که مردم جاھل وچندين خداباور آن روز خلق واز اين قبيل واژه ھا، واژ» هللا اکبر«و» هللا«شده اند، زيرا 

کردند وبه وجود آوردند، ولی بعد از چندين قرن، امروز، پيروان ايدآليزم، موجودات موھوم ھمان مردم جاھل جزيرۀ 

  .!!عرب را می پرستند وبه آن باور دارند

  

  ...ادامه دارد

 

 


