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  گوهر شناسی
 

درون  که ، يکسان باشند، اين يکسان بودن، نشان آن نيستاجتماعیی دو پديده، يا دو ارزش -هر گاه نام يا پوسته
ای را، که ستايش -از شوربختی بيشترين کسان، گوهر پديدههستند.  گوهربرابر و هم پديده با يکديگر ی آن دو-مايه
پندارند. از  ی دروغ را راست می -نگرند، نيآزموده هسته ی هر پديده می-شناسند، آنها تنها به رويه کنند نمی می

 . گرايد می خرد انسان، ناخواسته و ندانسته، از راستی به سوی کژی ،برآيند اين کژپنداری

  

  انديشد. بيند ولی با چشم جان، که خرد آدمی است، می انسان با چشم سر می

، دادگری، آسودگی، فرمانروايی، دانش و دانش پژوهی، دانايی و خردمندی، هايی بسان آزادی، مردمساالری-پديده
، مهربانی و بيزاری، دوستی و دشمنی، پيکار و پدافند، رزماپرهيزی و ستيزه جويی، آفرينندگی و راستی و درستی

ی -بر شالودهخواهند بود که آن سامان  و زنده پُر مايههای فرهنگ ايران تنها در سامانی -گوهرديگر و خدايی 
درون  شوند و با ی، دزديده میاسالم حکومتدر  ی اين گوهرها،- پوسته از شوربختیفرهنگ ايران بنا شده باشد. 

 .روند به کار می احکام شريعتی -مايه

  

ی ايرانيان و -کژپنداریی آنها، در حکومت اسالمی، نشان - و کاربرد پوسته فرهنگ ايرانهای -دزديدن واژه
  . است ی واليان اسالم- فريبکاری مايگی ووفر دروغوندی،

   

  چشم جان است چون بنگری ،خرد

   (فردوسی)     ریـُ تو بی چشم شادان جهان نسپ

  

ی  -، از رويه و پوستهنگرد به درون پديده می از راه انديشه نگر،-بينی اشاره به چشم جان است که آدم ژرف-ژرف
آزاده به خرد آراسته است، او   .کند برداشت نمی ی ديگران،-، از گفتهی آن را-درون مايه ، نشناخته و ندانسته،پديده

هر واژه يا هر  که پيوسته بر آنست که بيآزمايد و بداند: او شک ورز و گستاخ است، ای نيست، او-پيرو هيچ عقيده
  دارد. در درون ای يا چه مفهومی-ای چه مينويی، چه هسته -پديده

  

  فرمايد:  چنين می "،فردوسی" اندرزمند تاريخ ايران،

  نـُ دی مکــنـُ ندانسته در کار ت

  بينديش و بنگر ز سر تا به بُن

  به گفتار شيرين بيگانه مرد

  به ويژه به هنگام ننگ و نبرد

  پژوهش نمای و بترس از از کمين

  سخن هر چه باشد به ژرفی ببين

   

ای که به بازار آورده است به زشتی ياد -کاال ای از-هيچ فروشندهپذيرد زيرا  فتن نمیخردمند هيچ سخنی را بدون سُ 
  کند.  آزمون می ،نپيش از خريد ،هر کااليی را گوهرها و -ويژگی ،نگر-با چشم ژرف ،او خريدار است که .کند نمی

  آورند. های زيبا و مردم پسند به بازار می-در زربرگ گفتار خود را بسيار شيرين هميشه مندانسياست

  

، با احکام مردم فريبانی هستند مکار، زيرا اسالم ،فروشند گويند و اسالم می ريته سخن میکسانی که از سکوال
زند، اسالم هيچگاه  کند، که چه بکنند و چه نکنند، اسالم سرکشان را گردن می ی مردمان امر می-همهبه  شريعت،

 خواهند. پرسد که آنها چه می از مردم نمی
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و  ورزی کينه ،از راه مهربانی ،مذهب  کند. آشکار نمی بار خودش را، برای پيروانشخشونت  ی-هستههيچ مذهبی، 
در  از راه عشقی که کارد. هرگاه که واليان مذهب نياز داشته باشند، در دل پيروان می آزادانديشان را با ه جويیستيز

جنگ  گيزند و آن خشم را مانندان بر می خود را خشم سرسپردگان اند-کاشته ،، نسبت به خالق قهاردل پيروان
 آورند. فرود می آزاده انافزاری کشنده بر جان گستاخ

  

او ايران را برای گستردن اسالم می خواهد، او هميشه   نجات اسالم است، تنها روشن است که آرمان يک اسالمزده
او با سخنان فريبنده و زيبا، که همگان خواهان آنها هستند، پيوند مردم را  پذيرد، زيان ايرانيان را به سود اسالم می

 در دامگهبا دروغ  را کند تا ايرانيان کند. او اسالم را به زيبايی بزک می ی اسالمی باز سازی و سفت می-عقيدهبه 
 .يدن باز داردانديش از را آنها خرد ی اسالم،- ، تا در تاريکخانهبند کند ايمان

  

ی -است، او با دريغ و اندوه از فرهنگ آلوده شده ، از چنگال ايران ستيزان،مان يک ميهن پرور پس گرفتن ايرانآر
بيدار شوند و به پيکار با  ،هنوز اندک مهری به ميهن دارند در دل خود، که ،راند تا شايد کسانی ايران سخن می
  اين فرهنگ به پردازند. دشمنان دشمنان ايران و

  

 .تنيس، برابر و يکسان ی مسلمان يا يک مسلمان ايرانی-نیيک ايرای، که با ايران پيوند داشته باشد، برای ا-پديده
با يکديگر همانديش و هم آرمان نيستند، تفاوت آنها از آزادگی تا بردگی  ی مسلمان با يک مسلمان ايرانی-يک ايرانی

هم گوهر يکديگر نيستند گويند. آنها  از دو پندار سخن میاز دو خواسته از دوسو،   هايی يکسان،-ست. آنها، با واژه
  که با هم دوستی داشته باشند.

  

او اسالم را   ،پذيرد، چون آن مسلمانان ايرانی هستند، مسلمانان را می کند با اسالم مدارا می ،ی مسلمان-يک ايرانی
  .گذرد ی ايران از اسالم می-پندارد، او برای سرافرازی می نيکبرای ايران 

کند چون آنها مسلمان  نمی جهاداو با ايرانيان  که ايران اسالمی باشد، پذيرد ايران را می آنگاه ،يک مسلمان ايرانی
  فروشد. می، او ايران را به سود اسالم  داند برای اسالم سودبخش می هستند، او ايران را

  

 از پيکار است آسان تر ،در بردگی ماندن ،جنت، با نادانیبا داشتن عقيده، از ترس جهنم و به اميد  مردم، برای انبوه
. اين است که يک  اند-نشناخته آن را که هرگز ستاي-پديدهبرای آنها آزادی . برای رسيدن به آزادی کردن و رنج بردن

ديخواه با پروراند ولی يک آزای با ايمان برای اسالم ب- هزاران برده ، از مسلمانان،، در اندک زمانیدتوان آخوند می
  به آزادگی رهنمون بشود. را ، يک مسلمان با ايمان را، "هللا" بدِ تواند يک عَ  هزاران رنج نمی

  فرمايد: سعدی می

  ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بيد بر نخوری

  وری ـر نخـا شکـوريـه روزگار مبر، از نی بـرومايـبا ف 

  

گذرد.  سيدن ايرانيان به آزادی تنها از راه شناخت فرهنگ خودشان میايرانيان ميهن پرور بايد بدانند که راه ر
ها -ها و در روان بُنداده- ی واژه-ها در هسته-گوهراند، اين -ستههای فرهنگ ايران از بينش مردم ايران برخا-ارزش

ولی  ندخاموش نهاچه آدر درون دارند که گر ای-شرارههای ايرانی بار فرهنگی، مينوی آزادگی و -پنهان هستند. واژه
  شنيد. ندايرانيان را خواه يک از آنها را که بشکافند فرياد نياکان هراگر اند که -هنوز زنده

  

  گوهر جام جم از کان و مکانی دگر است

 داری؟ یـران مـوزه گـِ◌ گ  ا ز گلـو تمنـت
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 ِ◌ گوزه گران بشناسيم.  را با گلی حافظ ما را رهنما شود تا دستکم تفاوت گوهر جام جم -باشد که هشدار خردمندانه

  

  مردو آناهيد

  ٢٠١٠مـی مـاه 

  MarduAnahid@yahoo.deدريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:          

 

 

 

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-fshhttps://dera 

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

  


