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وقتــی صحبــت از عشــق و عالقــه به
وطن میکنیــم از نوعی هویت حرف
میزنیــم .هویتــی کــه تحــت عنــوان
هویت ملی شــناخته میشود .هویت
دارای ابعــاد متفاوتــی اعم از فردی،
اجتماعــی ،دینــی و ملــی میتوانــد
باشــد امــا این هویــت ملی اســت که
از قویتریــن ابعــاد هویــت به شــمار
میآید .هویت ملی بر اســاس تعلق
بــه ســرزمین ،آب ،خــاک ،فرهنــگ،
تمدن باورهــا ،ارزشها و هنجارهای
ملی شــکل میگیرد و آداب ،ســنن و
آیینهــا در ایــن زمینه نقــش تقویت
کننده دارند.
در هیــچ جــای جهــان و در هیــچ
ملتــی نمیتــوان افــرادی را پیدا کرد
که احســاس تعلق به ســرزمین خود
نداشــته باشــند و آن را بــه عنــوان
افتخار تلقی نکنند .احســاس هویت
ملــی حتــی در ایرانیهــای مهاجــر
هم بســیار برجســته و نمایان اســت.
بهطوریکه حتی فرزندان مهاجرانی
کــه خــارج از کشــور بــه دنیــا آمدهاند
و هیــچ گاه ایــران را ندیدهانــد بــه
ایرانــی بــودن خود افتخــار میکنند و
تــاش میکنند زبان فارســی و آداب
وســنن ایــران را یــاد بگیرنــد .البتــه
ایــن احســاس در دیگــر آحــاد مردم
هــم نمایــان اســت و تنها مربــوط به
مهاجــران و فرزندان آنها نمیشــود.
آحاد مــردم نیز به ایرانــی بودن و به
وطن دوســتی افتخــار میکننــد .این
احساس میتواند آسیب پذیری را در
قبال تهاجمهــای گوناگون فرهنگی،
روانی یا فیزیکــی کاهش دهد .از این
منظــر ،هــر چــه بــه احســاس هویت
ملی شهروندان و حقوق آنها احترام
بیشــتری گذاشــته شــود ،هویت ملی
آنها تقویت شده و در نتیجه تک تک
آنها شهروندانی مؤثرتر ،با نشاطتر و
مســئولتر خواهند بــود و برای کمک
به پیشرفت و حفظ کیان کشور تالش
بیشــتری میکننــد .بنابرایــن بایــد
تالش شــود هویت ملی در کنار سایر
ابعاد هویت تضعیف نشــود ،چراکه
تضعیــف آن باعــث تضعیــف ابعاد
دیگــر هویت هم میشــود .در نتیجه
چنین ملتی آســیب پذیری بیشــتری

از شنیدن سرود ملی ایران
به وجد می آیم
استاد مبدع در جراحی پالستیک

خواهد داشــت .در این زمینه باید به
نقــش میــراث فرهنگــی و تاریخــی و
آیینها و آداب و سنن نیز توجه شود
تــا همــه ابعاد هویــت بتوانــد در کنار
هم یک هویت واحد را تشــکیل دهد
و تمام این هویتهــای فردی باعث
تشــکیل یک هویت اجتماعی شــود.
نکته دیگری که بایــد توجه کنیم این
اســت که هویت ملی و وطندوســتی
را نبایــد با ملیگرایی با مفهوم منفی
اشــتباه گرفــت .چراکــه ملیگرایــی
افراطــی میتوانــد بــه اصالــت دادن
به تبعیضهــا و دوگانگیهــا با انواع
دیگــر هویــت منجــر شــود .بنابراین،
احتــرام بــه هویــت ملــی در مــردم
ایجــاد انگیــزه میکنــد و مشــارکت
فــرد را در امــور کشــور بــاال میبــرد.
نکتــه دیگــر اینکــه احســاس هویــت
معموالً به زور و به شیوه بخشنامهای
منتقــل نمیشــود .ایــن احســاس در
واقــع در بســتر و زمینــه تاریخــی و
اجتماعــی شــکل میگیــرد و جایگاه
فــرد و جامعــه را در جوامــع ملــی و
بینالمللی تعریف و تثبیت میکند.
بنابرایــن مفهــوم وطندوســتی را به
عنــوان هویــت ملــی نباید بــه عنوان
امری مضموم و منفــی تلقی کنیم و
بــه مقابله بــا آن برخیزیــم .در مورد
آینــده ایران هــم باید بگویــم که من
اصــوالً آدم خوشــبینی هســتم .بــه
همیــن علــت فکــر میکنم بــه دلیل
ظرفیــت بالقوهای که بویژه در نســل
جوان ما وجود دارد اگر فضا و میدان
کافــی در اختیار این نســل قرار گیرد،
به عالیق و نیازهای آنها توجه شود و
آزادی عمل الزم در اختیارشــان قرار
بگیــرد آنهــا میتوانند بــا کمکهای
فکــری و تجربــی گرفتــن از عقــای
جامعــه آینده روشــنی را برای کشــور
رقم بزنند.

من از اینکه در ایران متولد شــدهام احســاس غرور میکنم .ســالها
پیــش دوره تحصیــات ابتدایــی ،دبیرســتان و همین طــور آموزش
پزشــکی را در کشــورم ایــران گذرانــدهام از ایــن رو موجودیت خود و
مراتــب تحصیل و پایهگــذاری موفقیت هایم را به ایــران مدیونم و
هرگز جایی را که  DNAمن شکل گرفته است فراموش نخواهم کرد.
من و همه کســانی که در ایران متولد شــدهاند باید همیشــه ریشــه و
خاستگاه خود را به یاد داشته باشیم و فراموش نکنیم موفقیتهای
ما از کجا نشأت گرفته است.
من یک ایرانی هستم که به کشورم عشق میورزم و معتقدم عشق
بــه میهــن نه یــک انتخاب بلکــه یک وظیفه اســت .از ایــن رو در هر
شرایطی به میهنم ایران وفادار هستم و برایش جانفشانی میکنم.
همچنیــن معتقــدم ،گرمــا و صمیمیــت مــردم ایــران و صداقتــی
کــه در این کشــور یافت میشــود در جهــان بینظیر اســت .وفاداری
ایرانیــان نیز خصیصهای مهم اســت که در هیچ جــای دیگر جهان
یافــت نمیشــود .از ایــن رو برای آینــده ایران و رشــد و تعالی آن در
عرصههــای علمــی و فرهنگــی باید تــاش کرد .در همین راســتا به
جوانــان ایرانــی توصیه میکنــم که رویاهــای خــود را تعقیب کنند.
آنهایی کــه برای خود هدفگــذاری میکنند و بــه دنبال تحصیالت
ســطح عالی هستند و در این راه سرسختی نشــان میدهند همواره
به موفقیت خواهند رســید و هرگز پشــیمان نخواهند شــد .البته این
خصوصیات در فرهنگ ایرانی حک شــده اســت و رســیدن به نقاط
اوج کاری و حرفــهای یــک اصــل و یــک باید بــرای تمامــی ایرانیان
سختکوش است و نه یک استثنا .به عبارت ساده رسیدن به اهداف و
آرمانهای واال در سایه سختکوشی و تالش قاعدهای فراگیر در میان
ایرانیان است وحتی ایرانیان خارج از کشور نیز از این قاعده مستثنی
نیستند و به این ویژگی معروفند.
پرچــم ایران نیزهمواره برای من ســمبل وفاداری به شــمار میآید.
بهطوریکه از به اهتزاز درآمدن پرچم کشورم در مجامع بینالمللی
و همچنین شــنیدن سرود ملی ایران به وجد میآیم .شور ،شعف و
غروری که هنگام مشــاهده پرچم ایران و شــنیدن ســرود ملی ایران
تجربه میکنم وصف ناشــدنی است و نمیتوانم احساسات خود را
در قالب کلمات بیان کنم .از این رو بر خود وظیفه میدانم که دانش
خــود و آنچــه دارم و طی این ســالها بدســت آوردهام را با همکاران
خــود در حرفه جراحی پالســتیک به اشــتراک بگــذارم چراکه از این
طریق سالمتی ملت من و تأثیرگذاری بیشتر این عملهای جراحی
فراهم میآید .جراحی پالستیک تنها جراحیهای ساده برای زیباتر
شدن نیست و بهطور تخصصی به بازسازی و ترمیم نقصهای بدن
و صــورت که به علت تروما ،ســوختگی و حتی اختالالت تولد ایجاد
شــده اســت ،میپردازد و از این طریق بســیاری از افراد جامعه را به
زندگی طبیعی باز میگرداند.

