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خلقیــات را نمیتــوان بــه عنــوان مقولــه و
مســألهای ذاتباورانــه دیــد؛ بــه ایــن معنــا که
بــرای یــک ملــت ویژگیهــای اخالقــی ثابتــی
قائل شــد و بر اساس آن ویژگیها ،درخصوص
آنهــا قضاوت کرد؛ این نگــرش نه تنها منطقی
نیســت بلکه بــا بســیاری از شــواهد علمی هم
مغایر است.
در بحــث از خلقیــات هــر جامعــهای بایــد
نــگاه موقعیتمحــور داشــت چراکه انســانها
در موقعیتهــای مختلــف از خــود رفتارهــای
متفاوتی را نشان میدهند .در نتیجه ما باید به
فکر موقعیتهای زیستپذیر در این سرزمین
باشیم.
مــردم ایــران بــه رغــم تمــام صعوبتها و
تاریکیهایــی کــه در طــول تاریــخ خــود از ســر
گذرانیدهاند ،همواره کوشیدهاند تا زندگی کنند
و فرهنــگ و تمدن خود را حفــظ کنند .این امر
نشان میدهد که یکی از وجوه بارز در خلقیات
مــا ایرانیــان تالش بــرای بقــا و توســعه هویت
اســت .در این فضا ،پرسشی که مطرح میشود
این اســت که چگونه میتوان موقعیتهایی را
فراهــم کرد که طی آن ایرانیان بتوانند پیوســته
هویت خود را توسعه بخشند.
واقعیــت این اســت کــه توســعه فرهنگی و
رفتــاری خلقیــات ایرانــی نیازمنــد زمینههــای
مناسب اجتماعی است و نباید تقدیرگرایانه به
سرنوشت یک ملت نگریست .برای این منظور
بایــد امــکان کنــش در جامعــه را فراهــم کرد.
مــردم از طریــق حضور بیشــتر در عرصه کنش
اجتماعی و فرهنگی میتوانند شــخصیتهای
بســیار توســعهیافتهتری از خــود نشــان داده و
ابتــکارات بیشــتری را ظاهــر کننــد .مــردم باید
بتواننــد در نهادهــای اجتماعی شــرکت کنند و
طی یک برنامه پیوســته و مــداوم ظرفیتهای
بیشتری را از خود بروز دهند ،یاد بگیرند با هم
گفتوگــو و توافــق کننــد و اختالفــات را به نحو
بهتری رفع نمایند.
معتقدم ،نباید سیر تحوالت و دگرگونیهای
جوامــع را خیلــی ســاختارگرایانه دیــد ،تاریــخ
ایران در بردارنده کنشــگرانی اســت که با عمل
خــود توانســتهاند ،هویــت و فرهنــگ ایرانــی را
توســعه بخشــند .در ایــن راســتا ،میتــوان بــه
فردوسی اشاره کرد که با خلق شاهنامه و تولید
زبان ادبی و حماســی توانســت منعکسکننده
و تداومبخش حس هویتی ما باشــد .شــاهنامه
ســند بزرگــی از فرهنــگ و زبــان ایرانــی اســت.
همچنین موالنا در دوره خــود با فعالیتهایی
که داشــت ،سبب شــد تا حس هویت ایرانی در
ســطح معنوی کلمه توســعه پیدا کند .در دوره
مشــروطه دهخدا با خلق لغتنامه توانســت به
زبان ایرانی قوام بیشــتری دهد و دکتر مصدق
بــا یــک رهبری ملــی و دنبال کردن اســتقالل و

ایـــران مـــا
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عظمــت این جامعه توانســت نهضــت بزرگی
را راه بیندازد و نوعــی همدلی و همراهی برای
پیشرفت در ایران را رقم زند.
کنشــگران بــا فضاها و بســترهایی کــه ایجاد
کردهانــد ،ســبب شــدهاند تــا مــردم ایــران بــا
رؤیاهــای بیشــتری بتواننــد در ایــن ســرزمین
زندگــی کننــد ،اکنــون هــم همیــن راه را بایــد
دنبــال کرد .تأکید من بر تنوع حیطههای کنش
اســت؛ ایجاد گروههای دوســتی ،ســازمانهای
مردمنهــاد و  NGOهــا،
گروههــای صنفــی و ...بــرای
تمریــن همدلــی و گفتوگــو
بسترهایی را فراهم میکنند.
آن چیــزی کــه بــه ایرانی
کمــک میکنــد تــا بتوانــد
ایرانیان
فرهنــگ و تمــدن خــود
پسزمینههای
را توســعه دهــد ،تنــوع
تاریخی و تمدنی
الگوهــای کنــش اســت.
خوبی دارند،
سیاســتمداران بــزرگ دنیــا
مشکلی که در ایران
وقتــی دوره مسئولیتشــان
وجود دارد ،نبودن
تمــام میشــود ،فعالیــت
عامالمنفعــه را در دســتور
زمینههای مشارکت
کار خود قرار میدهند ،برای
و همکاری و ایفای
مثــال ،کارتــر ،بیــل گیتس و
نقش در بهبود این
بیش از  50درصد کسانی که
سرزمین است هر
صاحــب شــرکتهای بزرگ
قدر این فضاها برای
بودنــد اکنــون فعالیتهــای
مردم در سطوح
داوطلبانــه انجــام میدهند.
مختلف فراهم شود،
مــا هــم میتوانیــم از ایــن
الگوبــرداری
کنشــگران
مردم میتوانند
کنیــم .ایــن در حالــی اســت
مشارکت بیشتری
کــه ایرانیــان پسزمینههــای
داشته باشند
تاریخــی و تمدنــی خوبــی
دارنــد ،مشــکلی کــه در
ایــران وجــود دارد ،نبــودن
زمینههــای مشــارکت و
همــکاری و ایفــای نقــش در
بهبود این سرزمین است هر
قدر این فضاها برای مردم در ســطوح مختلف
فراهــم شــود ،مــردم میتواننــد مشــارکت
بیشتری داشته باشند و ذیل این مشارکت بهتر
خــود و دیگران را فهم کنند و تمرین همکاری،
همفکری را داشته باشند تا بتوانند مشکالت را
حل نمایند.

در دنیا کشــوری نیســت که اکثریت جمعیت آن
روزهــای ســختی را نگذراننــد .مــردم ایــران هم
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند .آســیا ،آفریقــا،
اروپــا ،امریکای التین و حتــی خود امریکا و کانادا
عــاوه بر بحرانهــای اقتصادی حاصــل از عدم
توزیــع عادالنه ثــروت ،با بحران تغییــر آب و هوا
مواجهنــد و براســاس مطالعــات مراکــز مهــم
علمــی ،دنیــا در  10ســال آینــده بــا  250میلیون
مهاجــر روبــهرو خواهــد بــود .امــروز میلیونهــا
نفــر از مناطــق درگیــر جنــگ از ســوریه ،عــراق،
لیبی ،افغانســتان ،یمــن و ...به کشــورهای دیگر
میگریزند .همیــن طور میلیونها نفر از آفریقا و
امریکای التین بهخاطر شــرایط وخیم اقتصادی
و عدم آیندهای روشــن در کشورهایشان به سوی
دیگــر کشــورها بــه امیــد تأمیــن آینــدهای بهتــر
روانند .بنابراین به جوانان کشــور ما نیز نمیشود
خرده گرفت .کســی کــه به فکر مهاجرت اســت،
اجباراً بیوطن نیســت .مشــکل در ایــران و تمام
کشــورهای مهاجرخیز ،سیاســتگذاری نادرســت
در تأمیــن جامعهای ســالم و قابل زیســت برای
شهروندانش است .وفور و تراکم نابسامانیهای
اقتصادی و اجتماعی باعث میشــود افراد خود
را تنها بیابند و تصمیــم به رفتن بگیرند .منتهی
در آن طــرف مرز هم کســی با آغوش بــاز از آنها
پذیرایی نخواهد کرد.
امید موتور زندگیســت .ناامیدی ،انسان و جامعه
را منفعــل میکنــد .بیشــتر از اینکــه بگوییــم بــه
جغرافیــای ایــران ،بایــد گفــت وظیفــه داریــم به
انسان و ملت ایران امیدوار باشیم که با تمام فراز
و نشــیبها ،کم وکاســتیها ،خوبــی و بدیهایش
راه خــود را بــرای تعالی پیدا خواهد کــرد .از ایران
بزرگ تا ایران امروز ،کشور ما با همه اقوام و مللی
که در آن زندگی کرده و میکنند تاریخ کهنی دارد
و راز ماندگاریش در همان هویت ایرانیش اســت.
جماعتــی متعصــب ســعی در بیرنــگ کــردن یا
تغییــر هویــت آن دارنــد؛ ولــی خوشــبختانه تا به
حــال در ایــن راه تمــام کوشــش هایشــان بیثمر
مانــده .شــخصاً بهعنــوان یــک فعــال فرهنگــی و
اجتماعــی ایرانــی در خــارج هرروز بیشــتر با پهنه
ایــن فعالیتهای فرهنگی در ایران و خارج آشــنا
میشوم که باعث سرافرازی ما مهاجرین قدیمی
هــم هســت .فرهنــگ هویــت مــا را در هرکجــا که
هستیم تعیین میکند.
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