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  راستیپدافند از اَهريمن در دادگاه 
  

- اسطورههای -های پديدهويژگیستمکاران فروشان، به ويژه حکمرانان دينی، است. دروغ زيربنای گفتار و کردار دين
که مردمان دوست   ،ی زيبايی راهاويژگی دين باوران. کنندای را با پوشش دروغ و واژگون در ذهن همگان فرو می

دهند که با خدايان آنها ی نسبت میياه-از آنها بيزارند، به پديدهکه مردم  ،هايی راو ويژگی خود قهارخدايان  به ،دارند
ابليس در در برای يهوه، اهريمن در برابر آهورامزدا و  يا زاتان مانند شيطان در برابر هللا، ساتان .هستنددر ستيز 

 برابر يزدان و..... 

  

قهر و غضب هللا آشنا هستيم در اين نوشتار هم بيشتر هللا مورد گفتگو است ولی همه  اب(از آنجا که ما ايرانيان بيشتر 
  ) شونده کار گرفته میببرای ستمکاری و انسان ستيزی  ،اند-آفريده شده زورمندانتصور  در ، کهاالهان

پيوند  ی کردار خود را درهازشتی ،های ديگر، بيشتر از دينی مردم ستيزان هستند-ترين نمونهواليان اسالم، که پست
، که آن با کردار همسان کنند،به ستم بر مردمان وارد می ، کهرا کاریهر گونه زشت آخوندها .فروشندمیهللا به مردم با 

با همين روش هم هر کرداری، که برای آنها سود آور  سازند.مردم پسند، درست و زيبا جلوه گر میهد، هللا انجام می
 . چسپانندبه شيطان می را کردار آن ،نباشد

  

 لیهای ديگر را زيبا وتوانند آدمکشی، جانستانی، غارتگری، دروغگويی و زشتیمی ،فريبیمردم هواليان دينی، از را
 که ،را جهاد هم رسول هللا بدين سان ند.انزشت بنماي های ديگر را، راستی و زيبايیجوانمردیمهربانی، جانپروری، 

 نامد.می، گناه آفريندمی سرور و شادمانیکه ، را جشن لی، مقدس وديشان استدگران کشتار و غارت

  

های خود را بر مردمان - و يافته و آزمون کندرا بررسی  های االهانتواند خردمندانه ويژگیانسان آزاده و انديشمند می
که به  ،کسانی يی را شناسايی کنند.زشتی و زيبا ،انديشه و خرد خود با ،بتوانند آنها نيزآشگار سازد تا فريب خورده 

 ،ها و معيارهايی-ی پديده-همه به ژرفی و خردمندانه بهتر است که ،اند-بردهی احکام اسالم پی-پسماندگی و فرسودگی
 به چالش بکشند. هستند،استوار  هاکه احکام دينی بر آن

  

ی - ترازوی راستی بسنجند تا پديده ن هللا را دريا رحمان و رحيم بود ادلمفهوم ع روشن انديشان توانايی دارند که يعنی
مفهوم دادگر يا بخشنده و مهربان را به هللا  به دروغ و ناخواسته زشتی را، در قهر و غضب و جهنم او، شناسايی کنند

مکاری دروغ را، که هللا از  هایدر کردار شيطان مرور کنند تا، آزمون نکرده، ويژگی هآگاهان توانندآنها می نچسپانند.
 شناسايی کنند. به او نسبت داده است،

  

 با معيارهای دينی ی آزادانديشان است که گاهی آنها، نسنجيده و ناخواسته،-با همه روی سخندر اين نوشتار  
به نام "اژدها َمردا"، از   ای است-ی اين نوشتار سروده-ولی زمينه کنند.کوب میرا سر فرهنگیهای ارزش
در   ٢٠٠٩ژانويه  ٢٨  - ١٣٨٧بهمن  ٩  چهارشنبهکه  دکتر اسماعيل خويی، :انديشمند منش وسرای راستسخن

 اين سخنوراز آن روست که ديواری بلندتر و استوارتر از ديوار  شعرتارنمای اخبار روز درج شده است. برگزيدن اين 
 نيافتم تا در سايه آن به آرامی بياسايم.

  

  (سعدی) <<که تندرست مالمت کند، چو من بخروشم -----حت ز درد جرا کنمکايت حبه زخم خورد >> 

  

  يد:سرادر پيرامون گفتار و کردار پسماندگان حکومت اسالمی می استاد گرامی

   <<توست. نِ يتحس  ی هيزشت است هرچ آن ما گمان،یب ---؛یکنیش نکوهش مکههرچ آن باستيز گمان،یب>> 
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ست ديگر هم در فروشانی دين-در مورد همه ای-تا اندازهتواند می بلکه اسالمواليان نه تنها در مورد  راست اين سخنِ 
- ، که ناپاکان نکوهش  يا تحسين کردهمفهوم همان در شعر اين استاد، با پردازيم که. در اين جا به پديدهايی میباشد

  .است اند، به کار گرفته شده

  

   :آمده است در اين سروده

 توست  نِ يگمّنت ديتا جاو ليي عزرا ِشخص ----داد را در کاِر مرگ، یکرد شهيکه پ نيچن نيا>> 

 توست.  نِ ييآ یشهيدر ر یو نامردم بد نيکا ------: دهدیداد جز آن ها که اکنون م برنخواهد

  <<توست.  نِ يتوست، پس همد یخدا منياهر گرنه -----سر مشِق تو گفت و کرِد او:  ستیهمه کار در

  

  ، بنگريم:های عزراييل و اهريمنيگری، به مفهوماگر از ديدگاه د

. از اين گذشته او از جانستانی و ندارد نتوان زيست ديگر که دگيرجان کسی را می عزراييل اين بيچارهبينيم، می
پدافند از آرمان من دفاع از عزراييل نيست بلکه ی جهادگران بشود. - گين مفتیشود که منتآدمکشی شادمان نمی

 مردمان انسان ستيز خوانده است. اهمدين ن ،خدای حکومت اسالمی ،سرای گرامی او رااست که سخن آهريمن 

  

آهورامزدا خواستار  مانندآهورامزدا ست. او هم درست کردار  ی- به درستی همآهنگ کننده و آهريمن همزاد
 روايی بر انسان نه حکمرانینفرما نکشته است. آرمان او هم يک انسان رااو حتا  و داشته را يانجهان بر فرمانروايی

 از عذاب جهنم است. آنهايا ترساندن  بر مردمان با قهر

  

  که او به گسترش دين خود در کار است از کردار خود چشم بپوشد.  تا زمانی :بنددآهورامزدا با اهريمن پيمان می

از سرشت اهريمن آشکار  شت هميشهکردار ز و است کردار نيک هميشه از سرشتش هورامزدااَ  :(در باور زرتشتييان
  نابود خواهد شد)  بردارد دست از کردار خود او در کردار اوست چنانچه اهريمن ی-هستی. شودمی

هورامزدا با ماند. از آن گذشته اَ دهد و اهريمن آگاهانه بر پيمان خود میهورامزدا اهريمن را فريب میبه هر روی اَ 
 و بميرد. بماندزاز کردار با او کند کهمنتر می"اشم وهی" اهريمن را  ن وردخواند

  

ی -جهاد، يعنی کشتار دگرانديشان، را وظيفهآنها  ، کهشماريدبا اهريمن برابر می ،استاد گرامی شما چگونه کسانی را
من را شما با چه پنداری اهري. باشندجهاد در با کافران  به کردار پيوسته خواهند که پيروانمی دانند وهر مسلمان می

در جايی  ياآ .است زندان و شکنجه داشته منيکه اهر نخواهيد کردای پيدا -. در هيچ اسطورهايد-ی خوانده-خدای خامنه
  ؟باشد کردهانسانها را سنگسار يا به جرثقيل آويزان  و گسترش ترس در جامعه، برای آزار اَهريمن ايد که-شنيده

های ديگر انسان جان ی پوچ،- ، برای يک وعدهبا کينه توزی است تاکدام يک از پيروان اهريمن به خودش بمب بسته 
  ؟رانی بشارت بدهدبه شهوت  ، پس از مرگ،را آدمکشان او ايد که-خوانده؟ در کدام آيين آهريمن گيردبرا 

  گنجد.هللا مالک جهنم و حکمران عذابهايی است که در تصور هيچ جنايتکاری نمی

   

  ايد:-به درستی بيان کرده خود ترين افيون تاريخ است کهان ستيزان دارند زهرآگيندينی که اين جهادگران و انس

  

  <<توست. نِ يد نيتو، ا نِ يد نيتو، ا نِ يد نيتو، ا نِ يد -----و جنون:  ونياز خون و اف  یازهيآم گندناک>> 

  

 برای مانند ابزاری هر دو که سروده شدهايست زشت نگاشته شده و اهورامزدا خدايی است زيبا -هريمن چهرهاَ 
 ، که به کرداراين خدايان را هایويژگیچگونه بايد   .روندبه کار می حکمران رانکاهای ستمزشتکاری فريبی ومردم

 ؟  نديده گرفت، اند-شده آشگار شاهنامه های-در اسطوره
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فرستد. اين کردار، زمين میپذيرد و اسفنديار را برای گسترش اين دين  به سرتاسر ايران گشتاسب دين زرتشت را می
 و برده گيری غارتگری شايد که با اين تفاوت ماندمیاسالمی  جهاد به ندکیا ،شودی اهورامزدا انجام می-که به ياری

 .را در بر نداشته است

 

، است رستم زال و جايگاه که ی سرزمين، به جز سيستان-در همه گسترانو سپاه دين دين زرتشت به زور اسفنديار
 ند ولیا-هداشتی رستم را گرامی می-انوادهپيش از زرتشت خ ی پادشاهان-همه . با وجودی کهشودسترده میگ

 او به اسفنديار .گرايدبه خشم و کينه ورزی میا، هورامزدا فرمان در برابر ی رستم،- خانوادهز سرکشی ا گشتاسب
 ی اوست.-ر اينجا گناه رستم تنها دگرانديشید او بياورد. بارگاه هب بسته رستم را دست و پا  :دهدفرمان می

  

 را به مهربانی و انسانيت برگرداند. اسفنديار بر او تواندنمی ،کندنوازش می اسفنديار را رستم خواهش وهر چه 
دشمنی  زرتشت ببرد. رستم با دين اوکه رستم را پای بسته و به خواری به پيشگاه  دارد پافشاری فرمان گشتاسب

شيطان  ی است کهنقش همان رستم ی-سربلندی و گستاخیپذيرد که در برابر زور سرفرود آورد. او نمی لیورزد ونمی
 آفرين گفت يا پيکار مقدس اسفنديار را ستود؟ رستم پاک بر منش آيا بايد. دهدانجام می در برابر هللا

  

با ی رستم است، -پرورش يافتهکه  ،يارفرزند اسفند سرانجام شتابد ولیاهريمن) به کمک رستم میيا گر چه سيمرغ (
ی -ای هم بر پايه-های اسطورهاين انسان ستيزی .اندازدمی چنگی رستم - خانواده به کشتار و ناجوانمردانه یناسپاس

هريمن ديده ها خشم و آزاری از سوی اَ -شوند. در هيچ يک از اين اسطورههورامزدا انجام میی اَ -دين زرتشت و ياری
ها باشند) شايد همان سيستانیکه  (یسکاي فراريان البته در تاريخ رد پای .هورامزدا است)اَ ی - منتر شده(او  شودنمی

بيش از اين از ستمی که بر  انديشان،، برای روشنديده شده است. نيازی نيست لکنادر آسيای کوچک و کشورهای ب
مردمان وارد آزاده از سوی االهان پُر زور بر هميش ،در جهان ،زيرا ستمکاری سخن بگويم. است هريمن وارد آمدهاَ 

 آمده است. 

  

  کنيم:ی نامبرده به اين سخنان برخورد می-در سروده

 توست.  نِ يجانِک مسک رديناپذ یريس چهآن  ------: ستیاانهيرا پا زيکفتار و کرکس ن خوردنِ >> 

  << توست. نِ يآن که با تو بر بال است سيابل بنگر،   ------: یگشت درمانگر خدا ارديات را نجان دردِ 

  

ياران ی ديده نشده است که کفتار جايی در دزدد ولیشکار ديگران را می با خشم درست است که کفتار، با هميارنش،
داشتن  و مندی، با وجود نيروو راست است. او اکردار کفتار آشگار بکشد و از آزار آنها خشنود گردد. بندخود را به 

 نداشته است. را هيچگاه ادعای سروری بر جانوران دندانهای تيز،

  

از  آنها ، کهبرابر انگاشتن اين جانوران. دهندآزار نمیرا  یجانور هرگز آنهاخورند. می ، نه جاندار،ردارها مُ کرکس
  ست.ا دارانبر جان ستم ،کنددر راه معبود خود کشتار می او که ،ی هللا-خليفهبا  کنند،ای پيروی نمی-هيچ عقيده

در سرتاسر قرآنش از هللا  .خواندخود را مالک جهنم میاو که  هللا و خالق قهارش بر گرديم به ابليس عزيز
ی هايدام آنها ،سخن آمده است هم گويد. اگر در قرآن از حوری و عسلناک برای کافران سخن میترسهای مجازات

  . اند-در نور ايمان، هم کور وهم کر شده آنها که است گسترده یانبرای فريب دادان مسلمان آنها را هللا هستند که

درست است که او به ضحاک در کژروی پند گويد. ابليس که در شاهنامه از او سخن رانده شده است هرگز دروغ نمی
بدون ، مايگیواز فر که پندهای ابليس را، برد. ضحاک استدهد ولی او خودش به کشتن و آزار کسی دست نمیمی

های او بر شانه ،داندوار نازندگی میاو را سزا و نادانی ابليس به سزای زشت کرداریپذيرد. انديشه و آزمون می
 ی خود بشود. - شانه یتا ضحاک گرفتار مارها ،زندبوسه می
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 شد.کضحاک است که گوشورون را میدهد ضحاک است نه ابليس. فرمان کشتار جوانان را می از خودپرستی کسی که
مانند  ولی باز هم ميتراکشد همين گاو را هم ميترا می يدون است. (ی فر-پرورش دهنده ،در شاهنامه ،کهای -گاو ويژه

ها با يکديگر همسانی و گاهی -اين اسطوره رويند.از خون آن گاو جانداران از زمين می زيرا ،ماندناکام می ضحاک
  همانی دارند) 

   پرواز درشوق ی - هندانگيزبرابليس  ابليس. سوی نه از سرچشمه دارد يانسوی خدا ستمکاری هميشه از به هر روی
را  او ديندارانکرده است، پرواز  ،جايگاه خدايان ،از اين که کيکاوس به آسمان ،در آن زمان .استکيکاوس ی -انديشه

ار باشد که انسان را به يافتن در اين زمان بايد هر انديشمندی از ابليس سپاسگز .کنندنکوهش می شسرزنش و کردار
 دانش پرواز برانگيخته است. 

  

 . کيکاوسآيدمیبه شگفتی  نوازد. از شنيدن اين همه زيبايی کيکاوسسرايد و میرا می های مازندرانابليس زيبايی
ی و . کژروتازدمی مازندران کند و به، برخالف اندرزهای خردمندان، کژروی میبجای زيبا ساختن سرزمين خود

   ابليس.  و درست از گفتار راست نه کژپنداری برآيند آز و نادانی از سوی کيکاوس است

ستيزان و نادان هرگز با دانش ، اوی خرد انسان در راه جويندگی و دانش پژوهی است-بينيم ابليس برانگيزندهمی
   شود.بالين نمی پروران هم

  به جويندگی بپردازند؟ پيروزمندانه ، بدون پندار هنرمندان،توانندآيا دانشمندان می

  

های -و شيطان مسلمانان رانده نشده است ولی اين پديده هاسخنی از زاتان يهودی نوشتار، اين شعر مورددر ،گر چه
  اند.-همانی پيدا کرده با يکديگر روشنفکران در ذهن زشت شده در ذهن همگان حتا

  

ی درخت معرفت -، به خوردن از ميوهنادان يهوه است مخلوقامد و خردر باغ عدن بيهوده می او زاتان آدم را، که
شده  و آزاد (انسانی که با معرفتشود. روی انسان از آن باغ سوت و کور به زمين رانده می ناز ايکند. تشويق می

  تواند خودش در روی زمين پهشت بسازد)می ،مانند جمشيد ،است

های مداوا بيماری کند،شهرها را با زمين لرزه ويران می او که فرستد،پرسش اين است آيا يهوه که توفان نوح می
دارد سزاوار ستايش ولی زاتان که ريزد و جهانيان را در ترس از پرسش و پيشرفت بازمیناپذير بر مردم فرو می

 راهنمای آدم است درخور نکوهش است؟  

  

ولی نبايد فراموش  کاهداز خشونت او می اندکی مسحيت،به پدر آسمانی در  هامعبود يهودی گرچه دگرگون شدن، يهوه
از  آنها هرگزند نک، خود را در پشت ماسک مهربانی پنهان میهستند واليت فقيه برای مسيحيانکه کليسا، سران  :کرد
ها آن به دست نازی ی ازی کشتار يهوديان را، که بخش-زمينه گردانندگان کليساد. ان-گشتهکشتار و ستمکاری برنراه 

کرده نپنهان  هابيزاری خود را از يهودی تاريخش. کليسا در درازای ندآماده ساخته بود ،شده استجرا ا در آلمان
 ها کشته شده است.به دست يهودی که عيسی استند زيرا کليسا بر اين باورا-هها محکوم به مرگ بود. يهودیاست

جنايانی که کليساهای  .اجرا شده است یها واقعيتر يهودیولی کشتا نگاشته شده پنداری است تنها ی عيسی-اسطوره
 گنجد.نمی های آلماننازی حزباند در فکر -مسيحی کرده

  

. گناه اين ه شده استسرشتش تاز آ و مخلوق هللا او به ادعای مسلمانان است که برای ما از همه آشناتر شيطان
  کند. سجده نمی د،باش مخلوق هللا که ،بر آدم : اوشيطان بی زبون اين است

   .دانيداين آدم های پليد بيزاريد بلکه نام آنها را ننگی برای ادب ايران می شما که به درستی نه تنها از ،استاد گرامی

  ؟ ، به زشتی ياد کنيدکرده استسجده ن خشم آور مخلوقاين  که بر ،توانيد از شيطانمی آيا

  گناه است؟  ،پستی و خواری ، نپذيرفتندر برابر زور سر فرود نياوردن آيا

  پسنديده نيست؟ انستمکار قهاران، مکاران و آيا شک ورزی و گستاخی در برابر

اند کمتر از جهنم هللا شرم -جهادگران هللا از زمان پيدايش او تا به امروز بر جهانيان وارد کرده که آيا جنايات و ستمی
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    ؟آدم دانست که بتوان شيطان را گناهکار و دشمن آور و ننگين است

ی آزادگان و آزادانديشان -ی همه- بخش هم از آتش است، در درون سينهمگر شيطان از آتش نيست؟ خورشيد جان
  .کندمی ستايش نيکیآن را به  که حافظ نهفته است یآتش

رشته سجبر، مکر و غضب خشم، ترس،  از ای که-؛ پديدهحاکم است پيروان اسالم دروندر  " هللا "،آتش برخالف اين
   .دنگرداز کشتار دگرانديشان شادمان می هم با همان سرشت پيروان اواز اين روی  .است شده

اين مخلوق نه تنها بر  فرزندان ولیسجده نکرده است.  ،و خشم آور پليدبر اين مخلوق  ،شيطان که ديدگاه آفرين بر
و برای  سازندر اين جهادگران گنبد زرين میند بلکه بر گونکانسانيت سجده میتاراج کنندگان کشندگان انسانها و 

  ند.نکبزرگداشت جنايات آنها جانفشانی می

  

هللا بر زمين افتاده پيدايش ، که پيش از سياه یآيا برترين افتخار مخلوق هللا اين نيست که از نزديک در برابر سنگ
  به خاک بيفتد؟  است،

کند که به جايگاه و مخلوق نادان خود مجبور می با شيطان را ندارد شدن توان برابر که استچارگی از زبونی و بیهللا 
   .يطان سنگ پرتاب کندش

ولی برای . کنندستايش می ها رازشتی هايی سخن بگويم که پيروان هللا آنکه بيش از اين از زشتکاری نيست نيازی
 پدافند از شيطان بهتر است که از زبان سخنوران انديشمند بشنويد.

  

نشان  ابليس را و درست کرداری راستگويی ،آمده است در مثنوی معنوی که ابليس، داستان معاويه و درمولوی 
 ، از راه خودفريبی که خدای آنها تنها خداست،های ابراهيمیپيروان دين .(سازدو خودکامگی هللا را آشگار می دهدمی

  )پندارنديکی میهم را  شيطان و منيابليس، ساتان، اهر

  ن شيطان:از زبا

  

    ايشان نيم من  خالق  داعيم ---نيک را  چون بد  کنم؟  يزدان  نيم>> 
  آيينه ام  را زشت  را  و  خوب ----خوب  را من زشت سازم؟   رب  نه ام

  را  کين  سيه  رو می نمايد مرد -----را  درد  از سوخت  هندو آينه
 <<کو  خوب و وک  زشت تا  بگويم ----گو راست  او  مرا  غماز  کرد  و

  

 ادامه می دهد: شيطانمعاويه گفتار ابليس را تأييد می کند ولی بد گمان است. و 

  

  نشان دس  با را او  راست نشنود -----گمان بد هر  مردی  که باشد گفت>> 
  شد بيش خيالش آری دليل چون -----شد انديش خيال که درونی هر

 <<شود آلت را دزد غازی تيغ -----علت  شود رود وی سخن  در چون
  
  )گويدغازی غارتگر اسالمی، که البته او هم دزد است، ولی در اينجا مولوی از ديدگاه يک مسلمان سخن می(

از ساخته  هم مولوی در اين داستان انسان را به انديشه می گمارد که اگر هللا خالق همه چيز است پس خوب و زشت
ساخته است. اين است  مردم را به بد گمانی آلوده  بينشديگر اينکه هللا   های اوست و ابليس چون آيينه راستگو است.

 د.نده تميز توانند راستی را از کژیکه مردم با ايمان نمی

 

 

 

 

  



  7/6  ٢٠٠٩فوريه   نگارش: مردو آناهيد 

 .کندشيطان مقايسه می هایسربلندیهللا را با  هایويژگیاز منطق الطير که در آن عطار  ای ديگر داستانی است-نمونه 
 باز و ناجوانمرد است.و هللا نيرنگ راستکار شيطانشود که  دراين حکايت روشن می

  

    خاک و بود  آبی آدم  که تن در -----جان  پاک اين دميدحق می چون گفت>> 
    اثر نه  جان از يابند خبر نه ------سر به  سر مال يک خيل تا خواست

  زمان  اين آريد سجده  آدم پيش -----آسمان روحانيان ای گفت
 <<پاک سرّ   آن نديد تن   يک الجرم -----خاک روی همه  بر د آننهادن سر
  

 امر به سجده . از اين رویآگاه شود ،آدمدر  جان از راز ،کسی اهدمی خون اومی بينيم در اينجا هللا نيرنگ می زند. 
، گستاخ ورزشک او که شيطانهستند، اطاعت می کنند، مگر  خردبیابزاری  مانندی مال يک، که -.  همهدهدمی کردن 

 انديشمند است. و

  

  کس هيچ نبيند من از ای-سجده ------نفس اين گفت و آمد ابليس باز>> 
  مرا گردن اين هست چون نيست  غم ------مرا تن ا ز بيندازند سر گر

    نيست با ک  ببينم تا  سّر   نهم  سر -----نيست خاک که  آدم دانم  من همی
 <<کمين  در او زآنکه  بود او سّر بديد -----مينز  بر  سر  را  ابليس نبود چون

  

جان به معرفت  اودر اينجا تنها ابليس  سرفراز است، و سر به ُسجده نمی گذارد چون می داند که آدم خاکی نيست، 
خشم  به ،است آشگار شدهکه رازش بر ابليس  ،بيندمیاز آنکه هللا  پس  .بردمیپیآنچه که هللا گفته بود)  ورای( انسان

 کشد يا نمی تواند بکشد.را نمی شيطانولی  آيدمی

  

  گردنت اندر کردم  لعنت طوق -----منت بر مهلت گفت تعالی حق>> 
  متهم قيامت تا  بمانی تا ------رقم زد  خواهم کذاب تو  نام

  چون  مرا روشن  شد، از لعنت  چه باک ------پاک گنج بعد از آن  ابليس  گفت  آن
 <<تست آِن◌ِ  قسمت  آن ِ  توست بنده  -----ستتو  آنِ   رحمت  تس تو آن لعنت

  

که او را به دروغگويی متهم می کند تا کسی  کذاب استهللا است. اين داستان نشان می دهد که ابليس دروغی نگفته 
  .معرفِت ابليس را باور نکند

  

هللا  لعنت و رحمتبه  . اوآگاه شده است) دباش مخلوق هللاکه خاکی آدم گوهر انسان ( نه   از شيطان با سر فرازی،
را، که داستان خاکی بودن و خلقت آدم  او  .است و به خرد آراسته آفريده شده آزاد انسان عطاربرای . دنهمین یارزش

 رد می کند. در تصور مسلمانان است، 

  

ی منش -ارند. کردار پيروان آيينهنگفروشان هر زيبايی را زشت و هر زشتی را زيبا میدين توان گفت کهبه درستی می
کسانی برآنند که از عبدهای هللا انسان آزاد بسازند  . اگرخواهند بود ، پيروان چنينهستند تا االهان اين االهان آنهاست.

 " ديگران هم پس از آن .باشدنادان،  یی آفريننده، نه مخلوقيآدم هم خدا تا را در االهان بدمند آزادگیمنش  بايد نخست
 ."کردند آنچه مسيحا مینبک

  

های االهان( يهوه، زشتی، مانند شما استاد گرامی، بتوانند ،اند-که به اين نکته پی برده ،اميد است آزادانديشانی
  شيطان) را بر همگان آشگار سازند. و های خدايان( اهريمن، ابليسپدرآسمانی، هللا) و نيز زيبايی
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  جوينده، گستاخ و آتشين بمانيد

  

 ردو آناهيدم

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