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ایـــران مـــا

عکس :خبر گزاری دفاع مقدس

سید محمد بهشتی در پاسخ به یک پرسش «ایران»

فرهنگ ایرانی
درعرصه دفاع مقدس تجلی یافت
اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

دفاعمقدسفراترازکنشهایرزمی–عملیاتی،معجزهفرهنگیقرنماست؛معجزهایکهازافرادمعمولی
و بســیط انســانهایی آرمانطلب ســاخت و آنان را آماده جانبــازی در راه آرمانهای بلنــد و متعالی کرد.
مهندسســیدمحمدبهشــتیاینمعجزهرامتأثرازفرهنگعمیقوتاریخیایرانیانمیداندودرپاسخبه
پرسشمابهتبیینگوشههاییازآنمینشیند.
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ëëاگربخواهیدبهاینپرســشکه«چراایرانرادوست
دارید؟»پاسخدهید،چهمیگویید؟
پاســخ احساســی به چنین پرسشی پســندیده نیست
و دوســت ندارم به پاســخهای مســتعمل اکتفا کنم.
شکی نیست که ایران از موقعیتی استثنایی در تاریخ
جهــان برخــوردار اســت؛ ایــران خاســتگاه کهنترین
شهرهای جهان است .اولین جایی که حیوانات مهم
اهلی شدند و نخستین جایی که فلز کشف شد ،ایران
بود .چنیــن موقعیتی به اهالی این ســرزمین به قول
مرحــوم فروغی «اســتعداد ادای وظایف انســانیت»
را داده اســت .از دل چنیــن فرهنگی اســت که موالنا،
حافظ ،ســعدی و ...پیدا شــدند که هرکدام به تنهایی
اتفاق مهمی در حیات بشــریاند و مســلماً پیدایش
اینگونه چهرهها در بســتر فرهنگ ایرانی بر استعداد
این زمینه داللــت دارد و چیزی نبوده که در هر جایی
بتواند رخ دهد .این فرهنگ ایرانی اســت که به علت
قدمت و غنایش و به علت موقعیت خاص طبیعی
و تاریخیاش توانســته محمل چنین پیدایشــی شود.
طرفه آنکه اهل این ســرزمین ،بهرغم همه مصائبی
که بر ایشان رفته که برخیشان چنان مهیب بوده که
بــرای نابودی ملت و ســرزمینی کفایــت میکرده ،به
اتکای همین فرهنگ توانستهاند کمر راست کنند و به
بقای خود ادامه دهنــد .برای درک بهتر این موضوع
الزم نیســت به گذشــتههای خیلی دور برویم .جنگ
هشتســاله گذشــته آینه خوبــی برای درک ســازوکار
پنهانی فرهنگ ایرانی به منظور حفظ بقاست.

پس از انقالب اســامی و در شــرایطی که شیرازه امور
از هــم پاشــیده بــود و دولــت تــازهکار نیز هنــوز کامالً
بــر اوضاع مســلط نبــود و انتظــام ارتش نیز بشــدت
دستخوش از هم گسیختگی شده بود ،به یکباره کشور
متحمل حمله ســختی شــد که موجودیتش را هدف
قرار داده بود .شدت و ناگهانی این حمله تبدیل به آن
بزنگاهی شد که بقای فرهنگ را به مخاطره انداخته
بــود و در چنیــن موقعیتی فقــط امــری در مقیاس و
اندازه فرهنگ میتوانســت به کمک آید .اولین نمود
حضــور فرهنــگ ایرانــی در عرصه مقابلــه با تهاجم
دشمن ،مقدس کردن امر دفاع بود که خیزشی همه
جانبــه را در پی داشــت؛ وقتی جنگ «دفاع مقدس»
نام گرفت دیگــر جنگ نبود .از منظر فرهنگ ایرانی،
دفــاع اگرچــه نوعــی جنگیــدن اســت ،امــا از آنجا که
بــرای بازگردانــدن شــرایط صلــح وثبــات اســت و نه
برای ایجاد ســلطه ،امری مشروع و فینفسه مقدس
است .بنابراین در ردیف سایر مقدسات قرار میگیرد.

از همان ابتدای هجوم دشــمن لفظ «دفاع مقدس»
برای اطالق به جنگ رواج یافت بیآنکه هیچ شائبه،
ســوءتعبیر یا سوءاســتفادهای در آن راه یابــد .به زعم
بنده این اصطالحی بود که فرهنگ ایرانی اســتخدام
کرده بود و این ُحســن انتخاب باعث شــد که همگان
ایــن رویداد را بدرســتی بجا آورند .درســت به همین
علت نیز توانست آنقدر فراگیر شده و مؤثر واقع شود.
گویی قبــل از رواج ایــن اصطالح ،مقــدس بودن این
دفــاع پذیرفته شــده بود آنقدر پذیرفتــه که وقتی این
عنوان برایش انتخاب شد در مدت کوتاهی شایع شد.
نحــوه دیگر ابراز وجــود فرهنگ ایرانــی در این برهه،
ظهور تمامقد تنوع فرهنگی ایران با همه ظرفیتها
و اختصاصاتــش در صحنــه جنــگ بــود .از دوره
مشــروطه و از عصر تجدد به این ســو همــواره تالش
متعمدانه و خودآگاه غالب ما ایرانیان بر این بوده که
آنچه هستیم ،نباشــیم و شبیه دیگری باشیم .پس از
انقالب ،دستکم برای مدت کوتاهی ،زور تجدد برای
دســتکاری در ســیاق فرهنگی کم شــد ،به این معنی
که ســازوکارهای رسمی اداره کشور بنیه تأثیرگذاری را
از دســت داده بودند .همین نیز ســبب شد که صحنه
ابتکار عمل و تصمیمگیری برای دفاع برعهده عموم
ایرانیان گذاشته شود و این مهم بسیاری از معادالت
را بــه نحو دیگری تغییر داد .در کشــوری برخــوردار از
تنوع فرهنگی بسیار ،این عموم به معنی اقوام متنوع
بودند؛ کرد ،لر ،آذری ،بلوچ ،فارس و ....تنوع فرهنگی
در ایــران ماحصــل مهاجرت اقوام مختلــف به ایران
نیســت ،بلکه منشــأیی درونســرزمینی دارد .به این
معنی کــه کردهــا در ایران کــرد شــدهاند ،آذریها در
ایران آذری شــدهاند ،بلوچها در ایران بلوچ شــدهاند،
نه آنکه از جای دیگری به ایران مهاجرت کرده باشند.
برای مثال کردستان از ابتدا موطن کردها بوده و کردها
از جــای دیگری به ایــران مهاجــرت نکردهاند .کردها
همان قوم ماد هســتند که از گذشتههای دور در اینجا
بودنــد ،به همین ترتیــب آذریها نیز از مادها ریشــه
گرفتهاند؛ لیکن تفاوت در زیستبومشــان که یکی در
کوهســتان و دیگری در دشــت اســت ،بتدریج باعث
تمایــز ایــن دو از هم شــده اســت .این تنــوع فرهنگی
بــا تنــوع فرهنگــی ســرزمینهای مهاجرپذیر بســیار
متفاوت اســت .ریشــه داشــتن این تنــوع فرهنگی در
ایران سبب انداموارگی آن شده است؛ تنوع فرهنگی

