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چنارهای خیابان ولیعصر
مسعود سپهر

جامعهشناس سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه

سال گذشته پس از یک اقامت دو و نیم ساله در
غرب و تدریس و تحقیق در برترین دانشگاههای
دنیا با امکان ادامه آن وضعیت به ایران برگشتم
و عجیبتریــن چیزی که در بازگشــت شــاهد آن
بــودم ،تعجــب و ســرزنش همــگان نســبت بــه
خــودم بود که چرا برگشــتی؟ این امر اختصاص
بــه هیــچ فــرد یــا طبقــه یــا گــروه اجتماعــی یــا
گرایش سیاســی ندارد و چنان عام اســت که هم
باعــث تعجــب من شــد و هم بایســتی از ســوی
اندیشــمندان واکاوی شــود کــه چــرا یــک ملــت
چنین از خود ناامید شده است؟ این وضعیت در
کنار فضای سرشــار از افتخار به ایرانیت و گذشته
بــا عظمــت و هــوش سرشــار ایرانیــان و زیبایــی
ســرزمین مادری و غنای زبان فارسی ،اصالً قابل
درک نیست .وضعیتی که در عین تراژیک بودن
توگوهای
از عناصر کمیک خالی نیســت .در گف 
معمولــی هــم جســت وجو بــرای امــکان رفتن
بــه جایی دیگر یــا حداقل نجــات دادن فرزندان
ایــن کشــور و انتظــار در صفهــای مهاجــرت و
ســفارت و داستانهای آتش زدن زندگیها برای
رفتن ،جای بســیار بزرگی را اشــغال کرده اســت.
چــرا ســودای مهاجــرت عمومیت یافته اســت؟
نوستالژی عشق به ســرزمین مادری که ریشه در
خاطــرات و هویــت هــر انســانی دارد در تعارض
با هر امری اســت که انســان ایرانی فرار را بر قرار
ترجیح میدهد.
در طــول اقامتــم در غرب بــا ایرانیــان مهاجر
بسیاری حشر و نشر داشتم .همه آنها با دیدن
یک فارسیزبان شکسته میشوند و اندیشیدن
در مورد ایران شــادمان ،عموماً هم از برگزاری
مراسمی مانند نوروز یا خواندن غزلی از حافظ
اســتقبال بیحد و حصــری میکردنــد و برای
دیدن دوباره ایران مشــتاق بودند ،با این حال
از مهاجــرت هــم ناراضــی نبودنــد یــا حداقل
بازگشــت جزو گزینههای اول آنها نبود .این در
حالی اســت که در ســالهای پیــش از پیروزی
انقــاب اســامی ،به رغــم ســادگی مهاجرت
به غرب نســبت بــه امروز ،اصــاً چنین موج و
اشتیاقی را شاهد نبودیم .در این مقایسه چند
توضیح راهگشاست.
اول آنکه انسان به آنچه منع میشود حریص
است و دشواری مهاجرت شوق بیشتری پدید
آورده اســت .دوم آنکــه تعــداد کســانی کــه به
دالیــل سیاســی مجبور بــه مهاجرت شــدهاند
پــس از انقــاب بــه دلیــل افزایــش تالطمات
سیاسی بیشتر شده است.
سوم آنکه آزادیهای اجتماعی و سبک زندگی
محدودتر شده و گروه بسیاری در جست و جوی
آن تــن بــه مهاجــرت میدهنــد .چهــارم آنکه
فرصتهای شــغلی و امنیــت کاری بویژه برای
تحصیلکــردگان وضعیــت تأســفباری یافتــه
اســت و بســیاری از جوانان در ایــران برای خود

آینــدهای متصــور نیســتند و بــه ناچــار آن را در
ســرزمینی دیگر جســت و جــو میکننــد .اما به
نظــر مــن بــه رغــم قابلپذیــرش بــودن همــه
ایــن عوامــل باید عامل کلیتری را بــر فراز آنها
جســت و جو کرد .من ایــن عامل کلی را بحران
هویت مینامم .انقالب اســامی ایــران در اوج
تعــارض ســنت و تجــدد و در پرتحرکتریــن
دوران تاریخ ایــران به لحاظ اجتماعی ،ناگهان
همه بنای گذشــته را نفی و نابــود کرد؛ بیآنکه
آمادگی الزم برای جایگزینی یک بنای جدید و
متناسب با زمانه و کارآمد را در کوتاهترین زمان
داشته باشد .مثالی ساده این بحران را روشنتر
میکند .ســرود «ای ایران» به رغم وجود سالم
شاهنشــاهی بــه عنــوان ســرود رســمی ،بــرای
ایرانیان جنبههای هویتی و پذیرفتنی داشــت و
در اولین روز پیروزی انقالب اسالمی بهجای آن
از صدا و ســیما پخش شد و مقبولیت همگانی
آن اســتمرار یافــت .بــه جــای آن دوبــار ســرود
رســمی جمهوری اسالمی با کوشــشهای زیاد
ساخته شد و رسمیت یافت؛ اما همچنان سرود
ی که اخیراً ملودی
ای ایران محبوب است تا جای 
آن با مضمون اسالمی بازخوانی شد .سرنوشت
ســرود ای ایران با هویت ایرانــی پس از انقالب
اســامی کامالً مشــابه اســت .تالشهــای پس
از انقــاب بــرای جایگزینی یا مانند ســرودهای
رســمی موفقیــت عامل درونی شــدن نداشــته
است یا مانند نســخه بدلی ،تقلیدی ناشیانه از
گذشته است.
آنچه انســان ایرانی را به مهاجــرت وامیدارد،
بالتکلیفــی و هویت و اجبار به ریاکاری اســت.
هویــت امری خودجوش اســت کــه در نهایت
آزادی از درون میجوشــد و رســمی و القایی و
تکلیفی نیست .وقتی جامعهای در مواجهه با
امواج مدرنیســم ناچار به تغییر و تطبیق خود
بــا آن اســت ،وارد کــردن فشــار مضاعف برای
هویتســازی تحملناپذیــر میشــود .وقتی از
من میپرســند چرا برگشــتی ،پاســخ میدهم
من مثل چنارهای حاشــیه خیابــان ولیعصر
ریشه در عمق خاک دارم ،نهال تازهای نیستم
که براحتی در زمینی دیگر ریشه بزنم .افسوس
کــه چنارهای خیابان ولیعصر یک به یک پیر
و خشــک میشــوند و نهالها در جای دیگری
ریشــه میزننــد .بیاییــم بــرای نهالهایمــان
خیابانهای بلند دیگری بســازیم که شایســته
نام ایران باشد.

ایـــران مـــا

چرا ایران مهم است؟
علی کالیراد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

یکــی از دلنشــینترین ســخنانی کــه اخیــراً دربــاره ایــران
خواندهام ،فرازی اســت از ســرمقاله منوچهــر محجوبی در
نخســتین شــماره هفتهنامــه کاریکاتــور ( 6مــرداد :)1347
«بهنــام ایران آغاز میکنیــم ،که با همه نیک و بدش گهواره
همه امید و آرزوهای ماست .»...آری! ایران مهم است چون
گهــواره امیدها و آرزوهای ماســت؛ اما مگــر ن ه اینکه گروهی
در پــی امیدهــا و آرزوهــای خــود ،پــای از این گهــواره بیرون
نهادهاند؟ از آ ن گذشته ،مگر ن ه اینکه عدهای پای در اینجا و
یُب َرند؟
سر شاخ نشسته و ُبن م 
سر در جای دگر دارند؛ بسا بر ِ
دخیل امیدها و آرزوهایشــان هنوز بر
هــزارا ن هزارنفر ،اماِ ،
ن گهواره کهن،
ســرو آزا ِد ایــران ،بر پنجرههای ای 
ِ
تناور ِ
قامت ِ
بســته اســت .ما ناگزیریم به حفظ ایران؛ زیرا در نبو ِد ایران،
وانهادن
محکومیم به زیســتی حقیر و مرگزا؛ ناچاریــم به
ِ
راســتین
امیدهــا و آرزوهای هزارانســاله ،هما ن داراییهای
ِ
ن آب و خــاک .ایــران مهم اســت امــا ن ه فقــط در قامت
ایــ 
یک کشــور؛ ایــران زبده تاریــخ روزگاران ،خالصه ســنتها و
فرهنگهاســت .ایــران پــارهای از حافظه تاریخــی مردمان
گوناگون ،نشســته بر سفره گســترده آیین نوروز ،است .شاید
حق با سخنســرای گنجه بود« :همهعالم تن اســت و ْ
ایران
دل» ...آری! گویی دنیا بدون ایران ،دل ندارد!

«ایران»
چگونه دوام آورد؟
صادق حیدرینیا

دانشآموخته تاریخ

تاریخ
وقتی ب ه گذشــته نگاه میکنیم ،در کهنتریــن اعصار ِ
تمدن بشر ،درمییابیم که نخستین ساختار سیاسی متمرکز
و گســترده در قالــب یک امپراطوری جهانــی در فالت ایران
شکل گرفته و بیش از دو قرن بر پهنه وسیعی از عالم مسلط
بوده اســت .پرسش اینجاست که هویت و موجودیتی بهنام
ایــران چگونــه دوام آورد؟ وقتــی یونانیتبــاران ،رومیهــا،
عربهــا ،ترکها و مغــوالن به ایران تاختند و کشــور را زیر و
رو کردند ،چه شــد که این نام در تاریخ ُگم نشــد؟ پاسخ این
پرسش را باید با بازنمایی ایران در اندیشه حکیمان ایرانی از
یکسو و پیوند این نام و مؤلفههای هویتبخش آن با تجربه
و حیات زیســته مردمانش بازجست .درست در پس سلطه
خالفــت اموی و عباســی و در میانه حمله تــرکان غزنوی به
میــراث دودمــان ســامانی  -این احیاگــران هویــت ایرانی-
همزمان چند نفر در خراسان سر برآوردند تا نام ایران را زنده
نگه دارند :ابومنصور َم ْع َمری ،ابومنصور دقیقی و ابوالقاسم
فردوســی .از میــان این ســه تن ،حکیــم توس توانســت کار
نیمهتمام همتایان خود را تمام کند و یادگاری برجای گذارد
کــه از پس یک هزاره ،غبــار تیرگی به خود ندیده و همچنان
پرفــروغ و اثرگــذار باشــد .فردوســی کار بزرگی کــرد و در این
سالها دوست و دشمن تالش سترگ او را ستودهاند اما کار
اصلی را کســان دیگــری انجام دادنــد :ایرانیان! هنوز مرکب
شاهنامه خشک نشــده بود که اشعار آن در حافظه ایرانیان
ثبت شــد و بر زبانها جاری گشــت .در واقــع در تمام هزاره
گذشــته ،قهرمانان اصلی ایران -آنان که باعث دوام و بقای
این نام شدند  -مردم ایران بودند .در حالی که برای قرنها
هیچ ســاختار سیاســی یا حتی جغرافیای پیوســتهای بهنام
ایــران باقــی نمانده بود ،این مردم با باور خــود به «وطن» و
برکشیدن نام کهن آن ،دوام و بقای ایران را موجب شدند.
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