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  رويد هيچ گلی نمی  مرداب اسالمدر 
  

 را ی نزديک به خودهاواقعيت از برخی خواه ناخواه آنها نگرند، می ، به جهان هستی،ايدال ای-روزنهاز  کسانی که
 برون يی، کهها-ايدآل بيشتر .روند پيش می هاواقعيت در راستای های جهان-و دگرگونی روند هستی .گيرند می نديده

   .شوند ، شکوفان نمیاند-شده کاشته هستی هایواقعيت از

  .  انجامد نمی در آينده نيز به واقعيت ،اند-های امروز نروييدهکه بر واقعيت ،هايی ايدآل

  

برانگيزند و  به انديشه را خرد انسانند نتوا می های امروز پيوندی ندارند،با واقعيت ها-ايدآلبرخی از با وجودی که 
 ، برای انسان،در زمانی توانند ، میداشته باشند، که با هستی پيوند يیهاآرمانبيآفرينند.  ه با واقعيتپيوست آرمانی را

  .بشوند دگرزيستیرهنمون پيشرفت و 

ی آرمانی - آنها نه خود زاينده. شوند روياها گم می سرآب ِ ، دربرانگيزنده نيستند ، در زمان پيدايش،هايی کهايدآل
  ازآنها  گذشته است يا هايیچنين ايدآلزمان از  هم شايد کنند. را به آرمانی آبستن می ی ديگر-انديشه هستند و نه

  .اند-رفتهپيش  زمان

  

  : شود ای سخن روشن می-با نمونه

پرواز از آنها  يکبا هيچ  ه، ولی اوساخت برای "پرواز" می را، یيها-های خود بال-در ايدال ،هزاران سالانسان 
خود  های-آرمانها و او بيشتر در داستان ،از اين روی ه،پنداشت می هنر پرواز در داشتن بال نسانا. نکرده است

  .  ه استپرداخت می ""پرواز دانش به شناختنو کمتر  هکرد می پرواز

  بهجدا و  ی بال-هفلسفاز  ايدآل آن پندارهایکه  ه استگرويد کردن به آرمان "پرواز" " بال داشتنايدآل"  زمانی
 جنبش، کشش، هایويژگیکه  ه استپرواز زمانی در خور بررسی و دستيابی شد هنرد. ان-هدر آمد پرواز  ِدانش

  .اند-شدهشناسايی در دانش  و نيرو انرژی، وزن برخورد، شتاب،ُکنش، واُکنش، 

  

 جلوه گر می تلخهای از واقيعت برونسيمای آن  که ستا شيرينشوخ و بسيار  ، از آن روی،ای ايدآل-داشتن جامعه
با  های آن-سر رشته ، کهدنگير می در آرمان روشن انديشان جای ی ايدآل،-جامعه يکهای ويژگی ،زمانی .شود

  .پديدار شده باشد ، به آن ايدآل،های روز پيوند داشته و راستای گذار-واقعيت

  کنم: سر درگم اشاره می به چند ايدآل ِ

  

  بهره کشی (کومونيسم)و بدون ای بدون سرمايه -: جامعه ١ايدآل 

بدون استثمار و سرمايه وجود داشته است و   ی-ای چندان دشوار نيست. زيرا، در گذشته، جامعه-پندار چنين جامعه
ی سرمايه -جهان بر پايه  تمدن ِ ِسامانامروزه امروز وجود دارد. ولی   ِهای دور از تمدن-هم اکنون هم در کناره

   .گذارده شده است

  

 هنگاماز زمان زادن تا بيش،  وکم  هر پديده است. افزون بر اين هر کس يابی برایميزان ارزش "سامان "پول در اين
    .نيازمند استپول  ه، بمرگ

  

تفاوت ارزش  سامان پذير هستند. ارزش اضافی از برداشت بيشتر مردمیهای سازمانی کشورهای جهان، -در همه 
  .گويند می )استثماربهره کشی (، که آن را ، ارزش اضافی استبازارر آن د و قيمت فروش توليد پس از ،کاال

  

 که بخشی از سرمايه است، زاييده می ،ای-خانه "پول" در داریسرمايسامان هر کس در پيوند با  در جهان امروز
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    .بيند آموزش می شود و  پرورده میهای سرمايداری برای کارکردن در سازمان او .شود

  

ی -از جامعه فروشد،بسرمايداران  در بازارو دانش خود را  هنر تواند می ،خوش شانس باشد ینانسا او هچچنان
 سرمايه کار و ، که برآمده ازهای ابزار-از فرآورده ،توانند در جهان امروز می او . کندمزد دريافت  ،سرمايداری

  .تر زندگی کندآسان هستند،

  

  ی-به جامعه يا بخواهد ی جهان امروز بتواند-که جامعه فته استنيا اراهی رسرآغاز تا کنون هيچ انديشمندی 
ی آنها - کژپنداری هم و به کردار اند-اين پندار سخن رانده از کسانی ولی بسيار " برگردد.يسمنومو"ک ی-پسمانده

  .  روشن شده است

  

اقعيت های جهان ما و او بسروده شده است  ی خامتنها در کتاب آرزوها ی بدون سرمايه و بدون بهره کشی-جامعه
  پيوندی ندارد.

  

  (هومانيسم) ی مهربانی و از خود گذشتگی-بر پايه ای-جامعه : ٢ايدآل 

  شگفت انگيز است.  زيبا و بسيار  ايدآلیچنين 

در   توانبه همراه   آز ِ بيش از نياز .به خشونت پرداخته است او از زمانی که، به ابزار شکار دست يافته،انسان 
آمده ، به ستم بر مردمان فرود در پوشش مهربانی ،هاست که خشونت-هزارهگنجد.  ذشتگی" نمیز خودگمفهوم "ا

نيروی جنگ  اب ،نيکونمايان و ديگر  جهانيان ِسازمان امنيت سپاه صلح، وزارت دفاع، نگهبانان حقوق بشر، .است
   .اند-کردهخود را دنبال  ها-آرمان با زور و ستم، ،افزار

  

نامهای مهرنشان از زهر ِ  . شود زشت ِ خشمآوران آشگار می هایکردارای فريبنده در گفتاره ی-درون مايه
  .فريبند کاهند ولی ساده پنداران را می نمی ،در کردار ستمکاران ،خشونت

  

و به سروری بر  شدهزورمند   سرکشان،نشان دادن ِ خشونت در برابرِ  از ، به نيروی جنگ افزار وحکمرانان جهان
ده رمهربانی، از جهادگران عرب شکست خو های انساندوستی و-ايرانيان، با داشتن ويژگی .اند-ست يافتههانيان دج

   اند.-فرومايه درآمده  ِخشمآورانهمان ی -و به بردگی

  

زير فشار  ی ترس، در-سايه در . آنهاشوند و به زهر ِخشونت پرورده می زاييده ، در بردگی،مسلمانان با احکام خشم
رهزنان  ،برند بسر می، که در سرزمين مهر از خودبيگانگان ِ ايرانی. کنند زندگی می واری و خفت، در خخشم

، برای سرکوب آزادی کشند می ، آزادگان رادزدان ويرانگربرای  ، آنها،ستايند میجهادگر و کشندگان نياکان خود را 
   .شوند کشته می 

  

- تولهمانند آنها را،  ،شوند می آفريده به خواست هللای، -کرايهنان در تصرف ز کودکانی که، ،در جامعه کنونی ايران
  شود. نمی نمگذرد،  از روی آنها می ی، کههزاران چشميکی از  و ندانر ی اجتماع می-، به کنارهای

  

زی انسان ستيز ا آن مردم، شده استو به مردم امر  ستوده جهاد، يعنی ،و غارت دگرانديشان ای که کشتن-در جامعه
   د.نپرداز می ديه د يانگير می ديهد و برای کشتن انسان نرو . چنين مردمی خود به تماشای جانستانی میننگ ندارند

درنده  به آنها ،. افزون بر اينبرند به کشتن خويشان و بستگان هم دست می مسلمانان با ايمان، به حکم شريعت،
  .شوند نمی ميان شرمندهو از نکوهش آد بالند میخويی خود 

  



  5/3   ٢٠١٠سپتامبر    نگارش: مردو آناهيد

پنداری است دور  باشد، از خشونت، که دور یا-جامعهآرمان ِ  ، در مردمان با ايمان، به ويژه در کشورهای مسلمان
  .نخواهد پذيرفت به خود را راستی رنگ که هيچگاه از واقعيت

  

در  ،شريعتی دروغا ب ،سلمانان رااند و م-راندهی، سخن ايدآل چنين يک ازسال است که عارفان ايران،  ٨٠٠بيش از  
  . اند-خوابی سنگين از جنبندگی باز داشته

  

  )ماترياليسم( آزمون و ی دانش-ای بر پايه-: جامعه ٣ايدآل 

 ،از آن جا که .دکربرنامه ريزی  های رايانه،-، بر روی برگبسيار روشن با آرمانی توان می را ی فيزيکی-جامعه
 ،های فلسفی-ديدگاه با ،ستوار استا ه و دانش آزموده شدهماد تسرشی -پايه بر آرمان ماترياليسم، ،اين ايدآل

   .شود آميخته نمی سرشت انسان  های-و انگيزه هايژگیو

  

در سرشت انسان  ،های واقعی-آزادگی، گستاخی، جويندگی، خشم، مهر، که ويژگیخوش زيستی، شادمانی،  ی-هسته
     .بشوندارزيابی  رسی واين ايدآل بربه درستی در  توانند نمی هستند،

  

های بسياری دارد. زيرا در -، کاستیو بر دانش شناخته شده نگاشته شده است بر شمارش ، با وجودی که،اين ايدآل
ای -با ميزانی يا شماره توان ها را نمی-و اين انگيزه شود نمی های سرشت انسان برخورد-انگيزهبه  اين نگرش

 های هستی در سرشت انسانزيبايی  ِش آفريده شده است. دوست داشتنهای سرشت خود-نگيزه. انسان با اسنجيد
  . زنده و روينده است ،منداندانش ِچشم ريزبينِ  ازدور ، انسان های پيکر-ريزه در ،زيستن انگيزه ِ .است

  

ن انسا شود. رگون نمیدگ جاندارانسرشت  ، به دلخواه دانشمندان، شناخته شدهاز دانش ِ گرفته،با دستورهای بر
    ای برتر، از گياهان و جانوران، برخوردار است. -و انديشه ترروشن یجانداری است که از خرد

 خود دايهيعنی  ؛ ولی آنها زاينده و روينده (هستند دگرگونی در روند جنبش ودر  هم مادههر های درست است که اتم
  ) نيستند.= خويشآفرين

  

های آن منش را  -ريزه، که استهای گوناگونی - جهان بينید ِبرآين ، در اين زمان،، منش مردماز اين گذشته
  اند.-آنها نگاشته ديدگاهو شيادان در انديشمندان، جهانداران 

  

اکنون،   که بتوان بدون آلودگی نيستيا  بی رنگ نگرند، به جهان می ديدگاهاز آن  مردمان ، که اينیا-پنجرهيعنی  
   ، به درستی و راستی، به آنها شناساند.ی راهای جهان هست-ويژگین، از راه دانش و آزمو

  

  ی که از خرد ِ شهروندان برآيد. (خرد ساالری)سامان : ۴ايدآل 

به  ، که آزاد زاييده شده باشد (عبد هللا نباشد) اوهمگانی بگرود، زيرا هر انسانیبه آرمانی  دتوان گرچه اين ايدآل می 
 را جهان هستی ،از ديدگاهی آزاد ،ای روشن-خردمندانه با انيشه انندوت می آزادگان ،پندار  در اين. خرد آراسته است

    .سامان يافته است خودشان ی-آزمون شدهی -از انديشه  گام به گام، ،که شد. آنها بينشی را دارا خواهند بررسی کنند

ی خود -ی، با انديشها-و وابستگی به عقيده راستی و کژی را، بدون پيش داوری توانند مردم آزاد شده از ايمان، می 
اين  اب شکسته شود، در مردم ترس ، که ديوارزمانیدر تواند  آرمان آزادگان می .ترين را برگزينند-بسنجند و شايسته

    گردد.هم بستر همگام و  ايدآل

  

الم  است، شريعت اس گرفتار نبه زنجير ايما ترس،در زندان  ،ايرانياناين است که، خرد انبوه   امروز ِولی واقعيت
    .است به بيگاری گماشته ، برای پاسداری از اسالم،مردم رای -انديشه خرد و
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  شود. شمرده می کفر ،که در ورای ايمان آنها باشد ،ای-و انديشه است آزاده جاهل انسان ِ مسلماناندر بينش 
خرد يک  آزاد ساختن ِ. دپيروی کننادان   ِفروشاندين ازگوسپندوار  او پندارند که مسلمانان انسانی را عاقل می

   .شده باشد آلوده ی است که او، به ويروس ايدز،بيماردشوارتر از مداوای  ، از زندان ايمان،مسلمان

  

ی او زندانبان ِ خرد - . عقيدهبيند میی، ی تنگ-از روزنه ، از درون زندان ايمان،يک مسلمان جهان هستی رازيرا 
  ن پرواز کند.از اين زندا فراتر ی او-ارد که انديشهگذ اوست و نمی 

  

اين   ما گرچه .گی کنندآزاد زند ،یدر دشت ،مانند آهوان خواهند که چوپان پرورش داده است، نمی  گوسپندانی را،
 ،برای خوراک ،در ساختن گوشت يست کهموتور ولی جان آنها شماريم میهم بخشی از جانداران  را گوسپندان

  .  استروشن شده 

  

در راه هللا  ،ستيزند ، با شاد زيستن و مهرورزيدن میکشند آخوندها را بر دوش می هستند، عبد ِ هللا مسلمانان
   تا پس از مرگ در آتش جهنم بسوزند. ،اند-برای مردگان و برای مردن زنده . آنهازنند دگرانديشان را گردن می

ا پيش مردگانی هستند کوتاه خرد که . آنهی داشته باشندمندان جاآزادگان و خرد آرماندر  توانند نمی مسلمانان
   کنند. آنها حکمرانی می ی- یزندگنامردگان هزارساله بر 

  

هم آمادگی دارند تا برون از زندان ايمان  انبوهی از مردم ،خرد هم چندان کم نيستآزاد مردم آزادگان و   ِالبته شمار
که  ،گامی در برابر هر در اين زمان، . ولینيستچيز چندان ناپيروزی  اميد ،ندر اين آرما ،پس .به جهان نگاه کنند

به سامانی  به زور جامعه را حکومت اسالمی ،دارند می ی مردمی بر-روشن انديشان در سوی سامان يافتن جامعه
   .راند نامردمی پس می

  

کوشد که  می مايگانواين روی حکومت فراست. از  پايدار ن انبوهی از مردمحکومت اسالمی از نادان پرورتوان 
خواهد که بيشتر مردم عابد و نمی او کند.پايبند  ای که دوست دارند،-، با هر چهرهبه يک اسالم بزک شده را همگان
   آزادانه انديشه کند.  ، در زهر آن دود،کند که کسی نتواند دودی را پخش می او خرمجتهد باشند بلکه يازاهد 

   .خواهد داشتايران، از چنگال جهادگران ايران ستيز، را به دنبال  دنش لمانان از زندان شريعت، رهامس آزاد شدن ِ

  

بينش  که کوشد می او پيوسته ،از اين روی .بيند می ،مسلمانان آگاه شدن ِ در ،مرگ اسالم را ،حکومت اسالمی
بدی را ارزيابی ی اسالم نيکی و - يارهای پوسيدهبا مع که هر کس سازد،به زهر ايمان آلوده  ، به آن گونه،همگان را

   گذارند. از تنگنای شريعت اسالم نمی فراتر کند. اين است که اسالمزدگان پای

  

، هر اندازه هم که درست و  هيچ ايدآل و آرمانی ،با وجود حکومت اسالمی :ی اين جستار در اين است- چکيده يا شيره
  . وستپينخواهد  یپيروز خردمندانه باشد، به

  

ننگ ِ حکومت مسلمانان، زمانی از  .است مسلمانانی - پسمانده رنگون ساختن حکومتپيروزی سبرای نخستين گام 
ديوارهای تاريک  پس از آن شايد که سامان کشورآرايی با احکام شريعت ارزشيابی نشود. شود می پسراندهايرانيان 

  .باشدداشته توان روييدن  ان باشد،اير که برآمده از فرهنگ مردم ،بينشی ايمان فرو بريزند و

  

يعنی بندهای ناديدنی را، از بالهای آزاديخواهان در آن دم به آزادی خواهند رسيد که به راستی خود را آزاد بدانند. 
ند آزادی را نتوا نمی آنها، هستندعبد ِ هللا  همه ، آزاد نيست، یمسلمان ی خود، باز کنند. زيرا هيچ-خرد و انديشه
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  . دناسبشن

  

های اجتماعی را با -، در پندار، به شريعت اسالم ايمان ندارند، ولی به کردار، پديدهاسالمزدگان کسانی هستند که
سپندان گريخته از گله را شکار هايی مانند که گوبه گرگ سياستمداران اسالمزده کنند. معيارهای اسالمی ارزيابی می

   کنند. می

  

  مردو آناهيد

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

    

  
  

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 

  


