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ایـــران مـــا

ما میراث داران ایران

چرا ایران؟

احسان هوشمند

پژوهشگر اقوام

عباس عبدی

تحلیلگرسیاسی

مــن و امثــال بنده از نســلی هســتیم کــه گرایشهای
انترناسیونالیستی نزد جوانان و فعاالن سیاسی غالب
بود .چه در قالب گروههای چپ مارکسیستی که در پی
شکل دادن کمونیســم جهانی و متحد کردن کارگران
جهان بودند و چه در قالب نیروهای مذهبی که در پی
امــت واحده و حکومت جهانــی بودند و چیزی به نام
واحــد ملی در اولویت ذهنی بیشترشــان نمیگنجید.
شــاید در آن زمــان چنــدان بیــراه نبودنــد .چــرا کــه
ملیگرایی مترادف نوعی شوونیسم و وطنپرستی در
تقابل با مفهوم جهانوطنی و انسانیت تلقی میشد.
ولی اکنون آن دوران گذشته و سراب جهانوطنی رنگ
باخته است و حتی انترناسیونالیسمترین حکومتها
نیــز در عمــل و در هنــگام اتخــاذ مواضــع سیاســی
میکوشــند که منافع ملی خــود را تأمین کنند .بنده با
وجــود اینکه کماکان بــه ارزشهای فراملــی و برابری
انسانها اعتقاد دارم و از نژادپرستی و قومگرایی منزجر
هستم و شوونیسم را محکوم میکنم ولی در عین حال
معتقدم که دوســت داشــتن میهن به مفهــوم واحد
ملی موجود یک اصل اساسی در زندگی جدید است.
هرچند این امکان وجود داشــت که در جای دیگری از
این جهان متولد شــوم و به همان جا عالقهمند شــوم
ولــی به صرف اینکه در ایران متولد شــدهام و تابعیت
آن را دارم و هــر چیــزی کــه بــه دســتآوردهام از آن
اســت در نتیجه موظفم که در برابر امور آن مســئول و
متعهد باشــم .این یک گزاره اخالقی انتزاعی نیست،
بلکــه یک ضرورت اســت .در عین حــال که میدانیم
مرزهای کشورهای جهان عموماًمصنوعی و قراردادی
است .پس چرا من باید نسبت به اهواز تعهد بیشتر و
غیر قابل مقایســهای در مقایسه با بصره عراق داشته
باشم؟ در برابر بیرجند بیش از هرات افغانستان و در
برابر زاهدان بیش از کویته پاکســتان یا در برابر ارومیه
بیــش از دیاربکر ترکیه متعهد و عالقهمند باشــم؟ در
این یادداشت میکوشم که به این پرسش پاسخ دهم.
روابط ما با دیگران در دو گروه طبیعی و قراردادی
طبقهبنــدی میشــوند .روابــط طبیعــی مثل پــدر و
مادر و فرزند یا فامیل یا حتی قوم و قبیله و ...اســت.
روابــط قــراردادی و انتخابی مثل تبعیت از یک دین
و عضویــت در یــک تیــم یا دانشــگاه و ...اســت .البته
برخی از روابط هستند که به سادگی در این دو مقوله
نمیگنجند .مثالً گروه دوســتی ،تابع خویشــاوندی و
نســب نیســت ،ولی خیلی هــم قراردادی نیســت .با
این حال چون شــکلگیری آن ناشــی از اراده اعضای
آن اســت قراردادی محسوب میشــود ،قراردادی که
نانوشتهاست.
مــا اگر فاقد این روابط باشــیم ،نمیتوانیم زندگی
راحتی داشته باشیم .در حقیقت انسان یعنی حضور
در این روابط .این روابط به ما احساس تعلق و هویت
میدهــد .خودمــان را در دایره و چارچــوب این روابط
تعریــف میکنیم .دوســتی و نفرت خــود را نیز در این
چارچوب ابراز میکنیم .به همین علت بیشترین ابراز
غم و شــادی ما به شکستها و موفقیتهای اعضای

خانــواده و نزدیــکان اســت و اگــر پــدر و مادر یــا فرزند
مــا فوت کند بســیار متأثر میشــویم ،در حالــی که اگر
بخواهیم برای فوت هر انسانی چنین بیتابی کنیم هر
لحظه باید چنین کنیم ،چرا که در هر لحظه هزاران نفر
در جهان در حال مردن هســتند و این شــدنی نیست.
پس دوست داشتن هر شخص حقیقی و شریک بودن
در غم و شادی او با فاصله او از ما نسبت عکس دارد.
اگر برای نزدیکان خانواده  100واحد شــاد یا اندوهگین
میشــویم ،برای یک رتبــه دورتر  10واحــد و برای یک
رتبــه دورتــر ( 3هرکــدام را مجذور فرض کنیــد) و الی
آخــر .مــا نمیتوانیم بــرای غم و شــادی همــه مردم
یکســان واکنش نشــان دهیــم .چون چنیــن چیزی به
بالموضوع شدن غم و شادی منجر میشود.
در روابط حقوقی یا قراردادی نیز این قاعده حاکم
است .ما به طور طبیعی نسبت به تیم یا شهر و محله
یا کارخانه و محل کار یا دانشگاه خود ،احساس تعلق
داریم (و این البته نافی داشــتن نقد و حتی اعتراض
به آنها نیســت) یکی از مهمترین واحدهای حقوقی
در جهــان امروز کشــورها هســتند .کشــورهایی که در
گذشــته فاقــد موجودیــت به معنــای جدیــد بودند.
نظــام دولــت ـ ملت که ابتدا بــر اثر تحــوالت اروپا به
وجــود آمد ،اکنــون پایه مناســبات جهانی اســت .ما
موفقیت خودمــان را در تعلق به یکی از این واحدها
تعریف میکنیم .این حس ناشی از تابعیت و همان
حمایت سیاسی و داشتن گذرنامه و شناسنامه است.
انســان امروز بدون داشــتن حمایت سیاسی معنای
جدی ندارد .به همین علت اســت که شــکایت افراد
از واحدهای سیاســی در جهان پذیرفته نیست ،مگر
اینکه کشــور متبوع آن فرد به نمایندگی از او از کشــور
ثالث شــکایت کند .در حقیقت در جهان امروز کشور
یا واحد ملی به بخش مهمی از هویت فردی تبدیل
شــده است .حتی میتوان گفت بخش مهمی از این
تعلــق طبیعی و نه قراردادی اســت ،که بحث آن در
حقوق بینالملل و تابعیت دوگانه ذکر شــده است.
بنابراین من ایران را بهعنوان واحد ملی خودم نه تنها
دوست دارم بلکه در برابر آن احساس تعهد میکنم.
در برابر همه اتباعش و تمام اجزای این کشــور بدون
هیچ تمایزی و مقدم بر هر مؤلفه تمایز بخش دیگر.
زیــرا بدون تعلقم به این کشــور تعریف نمیشــوم و
حمایت سیاســی شــامل حال مــن نخواهد شــد ،به
عبارت دیگر بــدون این تعلق چیز مهمی در عرصه
جهانی نیســتم .حتی هویتهای فردی من در ذیل
این هویت ملی پذیرفتنی و قابل فهم میشــود .این
مفهوم از ناسیونالیســم ســازنده است و نافی حقوق
هیچ ملیت ونژاد و زبان و مذهبی نیست.

ســدههای متمادی اســت که نام ایران در جهان مســکون
اشتهاری ویژه یافته است .نخستین امپراطوری و مدنیتی
سازمان یافته در جهان با وسعتی باورناپذیر که منشأ تلقی
عارفانهای از هستی و پیام آور نیکاندیشی و نیک گفتاری و
نیک کرداری انسانها بود .تمدنی که در سدههای متمادی
عرفا و ادبا وعلما و دانشمندان و حماسه سرایان بزرگی به
بشریت ارزانی داشت و با زبان شیرین فارسی که محصول
همزیســتی تاریخی همــه ایرانیان فارغ از زبــان و جغرافیا
بود .ایران ما میراث دار آن گذشــته دلپذیر و تاریخی است
بــا همه فراز و فرودها و با همه رنجها و شــادیها و با همه
شکســتها و ســربلندکردنها! در ســفری به داغستان در
قفقاز شمالی بر سر قبری در مرکز آن جمهوری یعنی شهر
مخاچ قلعه توجهم جلب شد به نوشتهای بر سنگ قبری.
نوشــته بود اصــان ایرانی!ایرانــی بودن صفتی بــود برای
سفر کردهای که بیش از یک و نیم سده پیش بقایش را در
توجو میکرد .دیدار با
حکاکی ایرانیتش بر ســر قبر جســ 
گروهی از نوادگان چنان نسلی بیش از پیش شگفت زدهام
کرد .جماعتی در مخاچ قلعه که وقتی از آمدن مسافری از
ایران آگاه شــده بودند با اشــتیاق مرا به جمع خود دعوت
کرده و با اشــک و بغض آشــکار از ایران و ایرانی بودنشــان
و غم هجرانشــان از ایران ســخن میگفتند! مگر ایران چه
داشته که برای گروهی غریب در جغرافیایی دور و مه آلود
و با جدا شدهای از پیکر مام میهن بعد از دهههای متمادی
یعنــی نزدیــک به دو ســده پیش ،هنــوز نامــش و یادش و
میراث دار بودنش همچنان برانگیزاننده است! چرا ایران
مهم اســت؟ آیا ظهور یک تمدن بزرگ و تاریخی با اثرات
دیرپــای تمدنــی که همچنــان اســتمرار دارد کافی نیســت
تــا بگوییــم ایران بــرای ما و همه بشــریت مهم اســت؟ آیا
کافی نیست بگوییم ایران مهم است چون ایرانیانی وطن
خواه هزاران ســال اســت کــه با درهم آمیختگــی تاریخی و
خــرده فرهنگهــای ویژهشــان در گوشــه و کنــار این تمدن
دســت در دســت یکدیگــر در برافروختــن شــمع دانایــی و
اســتمرار این تمدن همراه و همگام بودهاند و دانشمندان
و عرفــا و شــعرا و ادبای بزرگــی را برای نوع بشــر به میراث
گذاشــته انــد؟ آری ایــران نه تنها بــرای ما که برآمــدگان از
ایرانیــم بلکه بــرای جهانیان بااهمیت اســت چون بخش
مهمی از میراث مادی و معنوی بشــر وامدار ایران و ایرانی
اســت .ایران برای ما یعنی هســتی ما و بر ماســت که برای
ماندنــش بکوشــیم و برای ســرزندگی و نشــاطش و رهایی
از رنجهــا و دردهایــش تالش کنیم تا غبار نامالیمــات را از
اطرافــش بزداییــم تــا ایران همچنــان برای بشــریت ایران
پرفــروغ باشــد؛ تا از گزند دشــمنان در امان باشــد؛ تــا ایران
همچنــان ایــران ما باشــد .ما میــراث داران ایرانیــم و برای
بقایش با جان و دل در تالشــیم .ایران بستر زندگی ماست
و خاکش بستر آرامش همیشگی!
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