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بهعنــوان یــک انسانشــناس ایرانــی وقتــی از
من میپرســند که «چرا باید ایرانم را دوســت
بدارم؟» پاسخ برایم دشوار است .چرا که یک
انسانشــناس باید فاصله انتقادی و اســتقالل
فکریاش را در شــناخت مردم و سرزمیناش
حفــظ کنــد در عیــن حــال بایــد از احساســش
من
بــه ســرزمینش بگویــد .اما از طــرف دیگرِ ،
انسانشناس بدون دوســت داشتن سرزمینم
نمیتوانــم پیونــدی همدالنــه و همزبانانــه با
مردم خودم برقرار کنم.
دوســت داشــتن ایران بــرای بســیاری از ما
بویــژه آنانــی کــه دانشــگاهی هســتند ظاهری
پارادوکســیکال دارد؛ گویــی همــه مــا وظیفــه
داریــم کــه در مقــام یــک انســان دانشــگاهی
همــواره تفکــر انتقادی و مســتقل را سرمشــق
خــود داشــته باشــیم و هوشــیارانه مســألهها و
چالشهــای ایــن ســرزمین را بــه رخ بکشــیم.
از ایــن رو ،من و همــه اهالی دانشــگاه همواره
بــا این تناقض روبهرو هســتیم که هم مســائل
جامعه را ببینیم و هم برخوردی احساســی با
آن داشته باشیم.
از ایــنرو میخواهــم در اینجــا صادقانــه از
احساس خودم ،از عشق به ایران زمین بگویم.
گمــان مــن بــر این اســت که بــدون احســاس
پرشــور دربــاره ایــران نمیتوان انسانشــناس
ایرانی بــود .نمیتوان هیچ یــک از هویتهای
دیگــر را شــکل داد .معمــوالً مــا در دانشــگاه
بــه دانشــجویانمان بــه نــدرت میگوییــم که
بــرای انسانشــناس ،جامعهشــناس ،مــورخ،
فیلســوف ،اقتصــاددان یــا بهطور کلــی محقق
یــا دانشــگاهی بودن ،الزم اســت وطــن را هم
دوست داشــت .دانســتن روشها ،نظریهها و
دیدگاههــا شــرط الزم اســت اما کافی نیســت.
کســانی میتواننــد هویــت دانشــگاهی خود را
شکل دهند که عالوه بر وجوه شناختی ،روشی
و دانشــی بــه وجــوه عاطفیشــان هــم توجــه
داشته باشند.
واقعیت این اســت که یکــی از بنیادیترین
ضرورتهای زیســتن «دوست داشتن» است.
یکــی از بارزترین دوســت داشــتنها ،دوســت
داشــتن زادگاه اســت .مــا بدون داشــتن حس
تعلق و دوست داشتن زادگاه خود نمیتوانیم
دیگر دوست داشتنها را تجربه کنیم.
«وطــن» فضایی اســت کــه تمــام تعلقات
مــا در آنجا هویــت و موجودیت پیــدا میکند.
وطــن جایــی اســت کــه مــا در آن بــه تمــام
احســاسهایمان نوعــی عینیــت ،تجســد و
مادیــت میبخشــیم .وطن بــه معنای بســیار

ســاده فقــط نقطــهای روی نقشــه جغرافیایی
نیست.
وطن مجموعــه بینهایت متکثر ،خیالی و
انســانی است که مجموعه وسیعی از انسانها
را در تاریخــی طوالنــی و در مجموعه وســیعی
از رؤیاها ،آرزوها ،انتظارات ،عشــقها و عالئق
بــه یکدیگر پیونــد میزنــد ،برای مــردم ایران
که هــزاران ســال در جایــی بهنام ایــران زمین
موطن گزیدهاند ،دوســت داشتن ایران ،یعنی
دوست داشــتن هزاران هزار
خاطره ،ســبکهای هنری و
ادبــی ،عاطفههــای بزرگ و
ارزشهــای مشــترکی که در
طــول ســالیان ســال بــه هم
من ایرانم را
تنیــده شــدهاند و در درون
دوست میدارم
آن هستی جمعی و تاریخی
چراکه میدانم
بهنام «ایران» نسل به نسل
بدون این
به ما به ارث رسیده است.
احساس ،برای
ایــران بــرای هــر ایرانــی
من اندیشیدن
بیانگر بینهایت هستیهای
عاطفــی،
شــناختی،
ناممکن است،
و
هنــری
اخالقــی،
ارزشــی،
من ایرانم را
زیباشناسانه اســت که ما هر
دوست دارم،
لحظه خودآگاه یا ناخودآگاه
چراکه اندیشیدن
آن را حــس میکنیــم .با نام
بستگی عمیقی به
ایــران مــا هــر لحظــه شــیوه
همین حس تعلق
تــازهای از پیونــد خــود بــا
هســتی را تجربــه میکنیــم،
و دوست داشتن
نام ایــران برای همــه اقوام،
دارد
ادیان ،گویشها و برای همه
نســلها شــیوهای از «بودن»
و «زیســتن» را تداعــی و
ممکن میکند .ایرانی بودن
بــه معنــای شــکلی از بودن
اســت .مــن ایرانم را دوســت مــیدارم نه تنها
بــه مثابه نوعــی آرمان یــا ایدئولوژی سیاســی
(که برای بســیاری از ما این معنا نیز همچنان
ارزشــمند اســت) بلکه به این معنا کــه ایرانی
بــودن چیــزی فراتر از معنای سیاســی اســت.
ایرانی بودن به معنای بســیار ساده آن شکلی

از انسان بودن است.
مــن ایرانــم را دوســت دارم چــه آنــگاه که
امپراطوری بزرگ هخامنشــی است چه آنگاه
کــه پارهای از امپراطوری اســامی اســت و چه
آنگاه که در فراز و فرود تاریخ در برابر مغوالن
دچار شکستها و بحرانهای عظیم میشود.
مــن ایرانــم را دوســت مــیدارم چراکــه
میدانــم بــدون ایــن احســاس ،بــرای مــن
اندیشــیدن ناممکــن اســت ،مــن ایرانــم را
دوســت دارم ،چراکــه اندیشــیدن بســتگی
عمیقــی بــه همیــن حــس تعلــق و دوســت
داشتن دارد.
در جهــان جهانــی شــده امــروز کــه هــر روز
در عالــم سیاســت و تجــارت با ســرزمینزدایی
مواجه هســتیم و اقتــدار دولتهــا رو به کاهش
است ،ســخن گفتن از دوست داشتن سرزمین،
در نــگاه نخســت کمی دشــوار اســت .در جهان
امروز که هر روز ضرورت شــهروند جهانی شدن
بیشتر میشود ،سخن گفتن از عشق به وطن به
نظر دشوار و به گونهای ناسازوار به نظر میرسد
اما واقعیت این اســت کــه «جهان وطن بودن»
هیچ تعارضی با «دوست داشتن وطن» ندارد.
کســانی میتواننــد شــهروندان جهانــی خوبــی
باشند که در جایی از این هستی ،دوست داشتن
وطــن و جهان را بــه نحو ملمــوس تجربه کرده
باشــند ،شــهروند جهانی شــدن یعنی پایبندی
بــه ارزشهــا و باورهــای مشــترک ،زمانــی ایــن
پایبنــدی معنــای انضمامــی و عینی مشــخص
پیــدا میکنــد کــه هــر یــک از مــا در چارچــوب
وطنی که ســرزمین خود میدانیــم ،بتوانیم آن
ارزشهــای جهانــی را تمریــن کــرده و احتــرام
بگذاریم .دوســت داشتن وطن در عصر جهانی
شدن و جهان وطنانه الزمه زیست جهانوطنانه
است.
امــروزه همــه مــا از طریــق رســانهها و
نظامهــای آموزشــی ،دانــش وســیعی در
خصوص جهان و سرزمینهای دیگر بهدست
میآوریــم .ایــن دانــش ،گنجینــه شــناختی
مــا را اعتــا میبخشــد ،امــا الزمــه زیســتن و
تجربه کردن انســانی این جهان این اســت که
گنجینه شــناختی ما با گنجینــه عاطفی همراه
شــود .برای انســانی زیســتن در ایــن جهان ما
بــه دانــش ،بینــش و منشــی نیــاز داریــم که از
طریــق آن هــر یــک از مــا بتوانیم به شــیوهای
گــرم و عاطفی پیوندهای خــود را با این جهان
احســاس کنیم .دوست داشتن ایران و زیستن
عاشــقانه در این جهان ضرورت دســت یافتن
به بینش و منش جهان وطنانه است.

