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ایـــران مـــا

ایران؛ سرزمین تنوع
محمد فاضلی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

نــوروز کــه نزدیک میشــود و وقتی درســت میان
این جشن و آیین باستانی قرار میگیریم ،از آنجا
که عمیقاً ایرانی اســت و برای اکثریت ایرانیان در
این زمانه ،هیچ موقعیت دیگری نیست که تا این
حد ایرانیت داشــته باشــد ،فرصتی پیش میآید
که بیشتر به ایران بیندیشیم .راستش را بخواهید
فکر میکنم بدون داشــتن ادراکی از ایران و آنچه
بــرای آن مطلوب میپنداریــم ،آدم راهش را گم
میکند .نقاطی باید در افق دید آدمی باشــند که
به آنها چشــم بدوزد و همچــون فانوس دریایی،
کشــتی آدمــی را در میان دریای حــوادث ،منافع،
حــب و بغضهــا هدایت کنــد تــا راه بجوید و گم
نشــود .میهن یکی از آن چند نقطه معدود است
و از جمله مهمترین آنهاست.
ایران برای من ســرزمین تنوع ،ســازگاری با تنوع
و مــدارا در قبال تنوع اســت .کثیــری از تنوعها در
این ســرزمین کنــار یکدیگر قــرار گرفتهانــد .تنوع
جغرافیایــی ،اقلیمــی؛ دینــی -مذهبــی؛ قومــی،
زبانــی ،هنر ،موســیقی ،معمــاری؛ و در کنار همه
ایــن تنوعها ،الیههــای تاریخ بر یکدیگر انباشــت
شــدهاند و در هــر گوشــهای از ایــن ســرزمین،
میــراث مــادی و معنوی غنی و درخشــانی یافت
میشــود کــه همچــون نگینهایــی بــر تــارک آن
تنوع میدرخشــند .من در حد شــناخت خودم از
برخی کشــورهای جهــان و آنچنان کــه در متون
خوانــدهام ،کشــورهایی کــه چنین متنوع باشــند،
پرشمار نیست.
توجــه به تنوع ایران و کثــرت الیههای تاریخی که
در این ســرزمین و فرهنگاش رســوب کردهاند و
بــدان حیات میبخشــند ،مأموریتی بــرای آدمی
تعریــف میکند :تــاش برای دفــاع از گوناگونی،
هشــدار دادن نســبت بــه هرگونــه اقــدام بــرای
یکنواختســازی و نادیــده گرفتــن هــر گوشــهای
از ایــن تنــوع و هرگونــه انــگارهای که یکدســتی را
مفروضی برای اندیشــه ،سیاســتگذاری یــا اقدام
قرار دهد.
من در ســایه توجه داشــتن به این تنوع اســت که
در همــه عرصههایــی کــه فعالیــت اندیشــهای یا
سیاســتگذارانه داشــتهام ،از یکنواختاندیشــی
گریــزان بــودهام .مــن براســاس همین اندیشــه،
یکســان بــودن برنامــه درســی دانشــگاهها در
برخــی رشــتهها در اســتانهای مختلــف ایــران
را نمیفهمــم .اندیشــههایی را کــه ذات محلــی
مســأله آب در ایــران را لحــاظ نمیکننــد و
نســخههای واحد میپیچند و دســتورالعملهای
کلی صــادر میکنند قابل نقد میدانــم .هر گونه
اعمــال اقتــداری را کــه در قبــال تنــوع مذهبــی،
دینــی ،زبانــی و قومــی مداراگــر نباشــد بــه نفــع
ایــران نمیبینــم .همین رویکــرد به ایران اســت
که مرا نســبت به روندهای یکسانســاز ناخرسند
ن شــدن مصالــح ســاختمانی و
میکنــد .یکســا 
الگوهــای معمــاری در نقــاط مختلــف کشــور،

زیــر پــا نهــاده شــدن عقالنیــت اقلیمی و کشــت
شــدن محصــوالت مناطــق خــاص (نظیــر برنج
یــا زعفــران) در ســایر نقاط و یکســان اندیشــیدن
بــه ظرفیتهــا و قابلیتهــای مناطــق مختلــف
کشــور آزاردهنده اســت .هــر روندی کــه ظرفیت
بازتولید تنوع را تضعیف کند ،سمی مهلک برای
ایــران اســت .سیاســت فرهنگیای کــه نتیجه آن
تقویت موســیقی ،معمــاری ،تئاتر ،زبــان و دیگر
ظرفیتهــای بازتولیــد هویــت فرهنگــی متنــوع
ایرانیــان باشــد ،بنمایــه تمدنی ایــران را تقویت
خواهد کرد.
ایــران در تنوع برآمده از ســه هویت ملی ،دینی و
مدرن و بــا هویتهای متکثر پیوندیافته با هویت
ملــی ،ســرمایه تمدنــی عظیمــی دارد و هرگونــه
تــاش بــرای نادیــده گرفتــن
یکــی از ایــن ســه ســرمایه
اصلــی ،یــا زیرمجموعههــای
مربوط به هر کدام ،خساراتی
ایراندرتنوعبرآمدهاز
جبرانناپذیر خواهد داشــت.
سههویتملی،دینی
ما باید ســازگاری بــا این تنوع
ومدرنوباهویتهای
در همــه ابعــادش و مدارا در
متکثرپیوندیافتهبا
قبــال ایــن تنــوع را بیاموزیــم
هویتملی،سرمایه
و در ســاختارهای نهــادی
تمدنیعظیمیدارد
گوناگــون ،پایــداری آن را
تضمین کنیم.
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نادیدهگرفتنیکیاز
تمدنی
ســرمایه
موجودیت و
اینسهسرمایهاصلی،
دیگــر کــه خــود بخشــی از
یازیرمجموعههای
آن تنــوع هســتند ،معنایــی
مربوطبههرکدام،
مییابــد.
الهامبخــش
خساراتیجبرانناپذیر
افتخــار شــاگردی «آقا معلم
خواهدداشت
فارســی»ای را در دوران
دبیرســتان داشــتم کــه شــور
و شــوق زیســتن در کنــار
ادبیــات فارســی را در مــن
نهادینــه کــرد و در ســایه او
نوشــتن آموختم .ادبیــات فارســی میتواند یکی
از دو پایــ ه دمیــدن روحــی در این جهــان بیروح
باشــند .مــن کامالً حــس میکنم که نســل نوینی
از ایرانیــان بهواســطه مجموعــهای از شــرایط
اقتصــادی و اجتماعی جامعه ایران در چند دهه
گذشته ،شــیوههای آموزش و نوع مواجهه قدرت
سیاســی بــا عناصر هویت ملــی ایرانیان ،نســبت

بــه ظرفیتهای فرهنگی و تاریخــی ایران بدبین
شــده اســت ،امــا بههمــان انــدازه نیــز اطمینــان
دارم که بنیانهای اســتواری از اندیشــه ،اخالق و
مشــی انســانی را میتوان بر مبنای اســتوانههای
ادبیات فارســی بنا کــرد .ایران به غیــر از ادبیات،
ذخیرهای از اندیشــه و کردار دینی را نیز در تاریخ
خود پرورده که بر بســتر همان تنوع بالیده است.
مناقشــه مذهبــی در ایران نیــز وجود داشــته ،اما
ایران بســتر دینداری مداراگر ســعدی ،دینورزی
غیرقشــری حافــظ ،دینــداری عاشــقانه موالنــا و
همزیســتی مســالمتآمیز مذاهــب و ادیــان در
کنار یکدیگر نیز بوده اســت .دیــن برخالف آنچه
نظریهپــردازان و جامعهشناســان دیــن در میانه
قرن بیســتم میپنداشــتند از صحنه زندگی بشــر
حذف نمیشــود بلکــه ادیان در اشــکال مختلف
– از عرفانهــای خــاص تــا داعــش – بازتولیــد
میشــوند .دینداری مداراگر ایرانی که محصولی
از دل همــان تنــوع اســت ،میتواند یکــی دیگر از
پایههای روحی برای جهانی بیروح ،مصرفزده
و مادیگرا باشد.
اگــر از آن زاویــه که تا اینجا تشــریح شــد بــه ایران
بنگریــم ،آینده ایران در چارچــوب میزان احترام
گــذاردن بــه تنوعهایــش ،ســازگاری و مــدارا بــا
آنهــا رقــم میخــورد .ایــران نمیتوانــد شــاهد
چیرگــی یک اندیشــه ،مذهب ،ســلیقه سیاســی،
مشــرب سیاســتگذاری و اندیشهای یکســانانگار
و یکسانســاز باشــد .ایــران نمیتوانــد تالقــیگاه
اندیشهها ،فرهنگها ،سبکها و سلیقهها نباشد.
احتــرام گذاشــتن بــه تنوعهــا زمینــهای فراهــم
میکنــد کــه ایــران در مســیر تاریخی خــود بالنده
باشــد .امیــدواری مــن بــه آینــده این ســرزمین و
مردمانــش نیــز بر بنیان این تنوع اســتوار اســت.
ایــن تنــوع در ســایه آزادیای کــه فرصــت بروز و
ظهور بــه این تنوع بدهد ،قادر اســت بســیاری از
ظرفیتهای ایــن مردم و تاریخ و سرزمینشــان
را بــه فعلیــت برســاند .معــادن ،ســرمایههای
مــادی و همه آنچــه ظرفیتهای ســختافزاری
ایــن ســرزمین بــه حســاب میآینــد ،در فقــدان
پذیــرش و تحمــل تنــوع و مــدارا کردن بــا آن ،به
اندوختههایــی تمدنســاز تبدیل نمیشــوند کما
اینکــه در چنــد دهــه گذشــته نیــز ثــروت سرشــار
نفت و بهرهگیری از ســایر منابع ســبب نشــدهاند
به آن اندازه که شایســته اســت ،منشــأ اثر شــوند.
هر تمدنی بر بنیان هســتهای نرمافزاری ســاخته
میشــود و من تنوع جامعه ،تاریــخ و جغرافیای
ایرانی را یکی از مهمترین هســتههای نرمافزاری
ســاختن تمدن ایرانی در دنیای جدید میدانم و
بــه میزانی که این ثروت تاریخی محترم شــمرده
شــده و الزامــات ناشــی از آن در عرصه سیاســت
و سیاســتگذاری منشــأ اثر شــود ،میوه امید نیز به
همان اندازه بر درخت ذهن و نگره انسان ایرانی
میروید.
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