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بیشــک جاودانگــی یکــی از مهمتریــن
دغدغههــای انســان در همــه ادوار بــوده اســت.
از گیلگمــش -شــاه شــهر ســومری اوروک در
حــدود  27قــرن پیــش از میــاد مســیح -کــه در
توجوی حیــات جاودان بــود و چنگیزخان
جســ 
که در دهه ســوم قرن سیزدهم میالدی و در اوج
جهانگشاییهایش با فرارسیدن دوره سالمندی
بــه تکاپو برای یافتن اکســیر حیات افتــاده بود تا
کودک خردسالی که در عصر ارتباطات و فضای
مجــازی از مادر جوانش میپرســد؛ آیــا در زمان
دایناســورها حضور داشــته اســت؟ و انتظار دارد
که پاسخ مادرش مثبت باشد؛ یکایک خودآگاه و
ناخودآگاه با مسأله جاودانگی در جدالند .در این
بین آنچه که تردیدی در آن نیست ،این است که
فرجام زندگی دنیوی همه انســانها به ایســتگاه
مرگ منتهی میشــود اما اینکه کیفیت و کمیت
این زندگی و نوع و میزان اثرگذاری آن بر زندگی
ســایر انسانها چگونه بوده ،هست و خواهد بود،
بــه انــدازه تمامــی آدمیــان در کلیــه ادوار تاریخ
متنوع اســت .از جنینی که در زهدان مادر ســقط
میشــود تا انســانهایی که در درنوردیدن سنین
کهولت شگفتیآفرین میشوند ،همه قصههای
متفاوتــی دارنــد و در ایــن بیــن وجــود پیــران
خردمنــد و هوشــیار و نیکاندیش و تندرســت و
زایا در همــه دوران تاریخ برای یکایک اطرافیان
دور و نزدیــک آنــان مایــه امیــد و الهــام و برکت
بوده است.
بــا نگاهــی بــه تاریــخ حیــات ملتهــا از زمان
شــکلگیری مراکز تجمع ابتدایی انسانی تا دوران
پدید آمدن تمدنهــا و عصر پیدایش آنچه که به
دولت ـ ملتها موســوم شــده اســت انسان شاهد
برآمدن و فروافتادن دولتشهرها ،حکومتهای
کوچــک و بــزرگ ،امپراطوریهــا ،تمدنهــا و
همچنیــن دولــت ـ ملتهــا بــوده اســت .گویــا که
سرنوشــت انســانها در فرجــام موجودیتهــای
کالنی که نوع بشــر واحدهای تشــکیلدهنده آنها
هستند نیز بازتولید شده ،میشود و خواهد شد.
واهمه ســرنگونی ،فروپاشی و نابودی در میان
حاکمیتهــا و کشــورها در تمامــی ادوار تاریــخ
وجود داشــته و منشأ تحوالت مثبت نظیر اهتمام
به تعالی و پیشــرفت و مصونســازی و آبادانی از
سویی و رویدادهایی تلخ نظیر جنگهای خونین
و ویرانگــر از ســوی دیگر شــده اســت .در این بین
تاریــخ بشــر بزنگاههایــی را تجربه کرده اســت که
مســلخ امپراطوریها ،تمدنها و انواع واحدهای
حاکمیتــی بودهاند .از مهمتریــن آنها میتوان به
بالیــای طبیعــی ،شــیوع بیماریهــای همهگیر یا
وقــوع جنگهــای عالمگیــر نظیر حملــه مغول و
در ایــام متأخر ،جنگهــای اول و دوم بینالملل
اشاره کرد .خاطره این رویدادها و پیامدهای شوم
آنها برای انســانها آنقدر تیر ه وتار است که بشر
از تکــرار مجــدد هر یــک در زمانه خویش ســخت
در هــراس اســت ،امــا نکتــه جالب این اســت که
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انگشتشمار کشــورهایی در سطح جهان هستند
کــه بهصــورت ظاهــراً غیرمنتظــرهای هــم آمــاج
رویدادهای بنیان برافکن فوقالذکر بودهاند و هم
از میان نرفتهاند و هم در جهانی که گویی سرشت
آن با گرایش به ســوی نیســتی عجین شده است،
به نماد و تجلی پایایی و ماندگاری مبدل شدهاند؛
درست مشــابه کهنساالن تندرســت و هوشمندی
کــه حضور و پویایی و پایداری آنان مایه امیدواری
و ستونی برای اتکای اطرافیانشان است.
در همیــن چارچــوب ایــران را بحــق میتــوان
بــه یکــی از نمادهایــش یعنی «ســرو» و قدمت و
اســتواری ایــران را نیز به «ســرو ابرکــوه» بهمنزله
یکــی از کهنســالترین درختان روی زمین تشــبیه
کرد .یکی از رمــوز زایایی و پایایی ایران را میتوان
در تاریخ اســطورهای آن جستوجو کرد ،آنجا که
ققنــوس از خاکســتر خویــش برمیخیــزد و آنجــا
کــه افراســیاب بهمنزلــه بیگانــهای مهاجــم ،هــر
چنــد که در بــازهای کوتــاه رؤیای خویــش را برای
تصرف ایران محقق مییابد اما حکومتش دیری
نمیپاید و ناگزیر به عقبنشــینی میشود و پایان
داستانش نیز بهرغم نیروی جنگی و مکنت مالی
و تمامــی نیرنگها و شــعبدههایش ،جــز ابتال به
زبونی و آوارگی و در نهایت مرگ به دست فرزند
سیاوش رقم نمیخورد.
گویــا ایرانیــان پیــش از حملــه اســکندر در
حوالــی  330قبــل از میــاد و هجــوم مغــول در
قــرن ســیزدهم میــادی و ســایر تعدیهایــی که
در دوران متأخــر تاریخــی نســبت بــه تمامیــت و
موجودیتشــان شــده بود ،تاریــخ را در صفحات
کهنتــر آن آزمــوده و رمــز بقــای خویــش را در
ســایه جوشــش و زایش فکری ،فرهنگی و تمدنی
و بهرهگیــری خردمندانــه از ثروتهــا و امکانــات
طبیعــی و رویارویــی آگاهانــه بــا کمبودهــا و
محدودیتهایــی نظیــر کمآبــی در این ســرزمین
زرخیــز و البته فداکاری و جانفشــانی در برهههای
خطیــر یافتــه بودند و به آینده نیــز بهرغم تمامی
پیش رو خوشــبین و امیــدوار بودهاند.
مخاطــرات ِ
به تداومی که ایران امروز محصول همان اســت و
فردای آن نیز بر همان پایه استوار است.
ایران از آنرو مهم اســت کــه بقا و پایداری آن
ســندی اســت دال بر اینکه میتوان از دشوارترین
گردنههــای تاریــخ گذشــت و در تاریخــی کــه گویا
میــل بــه گسســت دارد ،در عیــن تحــول ،تــداوم
یافــت .ایــن الگــو و ســرمایهای متعلــق بــه همــه
بشریت است.

بهگمانــم آنان کــه در ایران زندگــی میکنند
دشواری هایی را تجربه میکنند و بدین روی
برخیشــان ناخشــنودند .ایرانیانی هم که در
خــارج از ایــران زندگــی میکنند (با شــماری
روز افزون) از دســت رفتــن فرصتها و پس
ماندن کشــور در رقابتها را تماشــا میکنند
و بدیــن روی ناخشــنودند .پایــه مشــترک
ناخشــنودیهای دو گروه عشــق به این کهن
بــوم؛ و آرزو و امید برای روزهای بهتر اســت.
امــا در این جهانــی که رقابتها سرســام آور
شــده اســت ،آرزو و امید دیگر بسنده نیست.
هنگام آن است که هر ایرانی دریابد که منافع
و مصلحــت فردیاش بــا منافع و مصلحت
کشــور پیوند دارد و سختکوشــی را پیشــه کند
و هــر کاری که میکنیم باید آینــده را در نظر
داشــته باشــیم .نگذاریم کشــوری که هزاران
سال پایدار مانده است در زمان ما و بهدست
نســل ما ناتوان و بیمار شود .مهمترین سازه
هویــت مــا در همیــن روایتهــای مانــدگار
شــکل گرفته اســت .راز مانــدگاری در همین
روایتهای ماندگار است.

زادگاه و گهواره فرهنگ
مازیار بهروز

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ایالتی
سانفرانسیسکو امریکا

در اینکــه ایــران در شــرایط دشــواری قــرار
گرفته اســت نمیتوان شــک کرد .اما اینکه
چــرا باید بــرای آن دل ســوزاند و به اعتالی
آن کمــک کــرد یــا اینکــه چــرا ایــران را باید
دوســت داشــت ،حدیث بلند باالی اســت.
از ایــن منظر به نظر من پاســخ به شــخص
بســتگی دارد و نمیتــوان یــک جــواب کلی
و عمومــی یافــت .برای مــن ایــران زادگاه،
ریشــه فرهنگ و تنها مکانی اســت که آنچه
را عــرق ملــی خوانــده میشــود ،احســاس
میکنــم .مــن ایران و ملت ایــران را از هیچ
جــای دیگــر برتــر نمیدانــم؛ امــا کمتر هم
نمیبینم .درباره ریشــه تاریخی این هویت
و راز مانــدگاری آن ،پژوهشــگران نظــرات
مختلفی ارائه میدهند .به گمان من ،پس
از ورود اســام اگرچه در طول روندی بیشتر
ایرانیــان اســام را پذیرفتنــد امــا بــه خاطر
تعلــق خاطــر طبقــه زمیــن دار (دهــگان)
بــه فرهنــگ خــود و موقعیــت جغرافیایی
برخــی از مناطق (مانند خراســان و پارس)
توانســتند بــر محــور زبــان پارســی هویتــی
جدید ایرانی-اسالمی را به وجود آورند.

