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ایران ،تمدن صلح
و دگرپذیری

برای ایران «آرش» باشیم
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ِ

استاد دپارتمان ایران شناسی دانشگاه دولتی ایروان

سپنتا نیکنام

عضو شورای شهر یزد

میگویند در زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی،
در جنگــی با تــوران ،افراســیاب ســپاهیان ایران
را در مازنــدران محاصــره میکنــد .ســرانجام
منوچهر پیشــنهاد صلح میدهد و تورانیان این
پیشــنهاد را میپذیرنــد و قرار بر ایــن میگذارند
کــه کمانــداری ایرانــی بــر فــراز البرزکــوه تیــری
بیندازد که تیر به هرکجا نشســت آنجا مرز ایران
و تــوران باشــد .آرش از پهلوانان ایران داوطلب
میشــود .به فــراز دماوند مــیرود و تیر را پرتاب
میکنــد .تیر از صبــح تا غروب حرکت کرده و در
کنــار رود جیحون یا آمودریا بــر درخت گردویی
فــرود میآید و آنجا مرز ایران و توران میشــود.
پــس از ایــن تیرانــدازی ،آرش از خســتگی جان
میدهد .آرش هســتیاش را به پای تیر میریزد
و جانــش در تیر دمیده میشــود .حکایت آرش
حکایــت همــه کســانی اســت کــه دلشــان برای
میهــن میتپــد .ایــران بهعنــوان مــادر پــرورش
دهنــده همه حکایــات و افســانههای وطنی این
روزهــا از هــر روزی خســتهتر اســت .ایــران مــا را
صــدا میزند و به کمک همه مــا برای حفظش
نیاز دارد .اما آرش یک افســانه نیســت .داستان
آرش یــک تلنگــر بــه همــه مــا بــرای پاســداری
از ایــن مــادر پیــر اســت .در ســالهای جنگ که
محکــی بــرای حس میهن پرســتی بــود ،از دکتر
فریــدون جنیــدی نویســنده و پژوهشــگر زبــان
باســتانی دعوت میشــود که به ناپل ایتالیا برود
و در دانشــگاه این شــهر به تدریــس بپردازد ،اما
او ایــن پیشــنهاد را رد کــرد و در پاســخ میگویــد
کــه باید مراقب مادر پیر خود باشــد .منظور او از
ایــن مادر پیر ایران اســت .آرش اگــر زه کمانش
را برای پاسداشــت ایران کشید امروز ما نیز باید
میــراث دار جان آرشهایی باشــیم کــه ذرهذره

ایـــران مـــا

وجودشــان را برای پاسداشــت ایران فدا کردند.
آرشهــای شــهیدی ماننــد هــراچ هاکوپیــان
و هنریــک درهوانســیان ارمنــی و کیخســرو
کیخســروی زرتشتی که برای دفاع از خاک ایران
در جنگ تحمیلی جاوید االثر شدند ،یا شهدای
ســایر اقلیتهــای دینی مانند شــهید ســیروس
حکیمیــان کلیمــی که جانشــان را بــرای دفاع از
میهــن فــدا کردنــد .معنــای پاســداری از وطــن
ورود به عرصههایی اســت کــه میتوان یک گام
به پیش به ســوی ایرانی آبادتر برداشــت .گاهی
کــم کردن اختالفــات ما با یکدیگر نیــز میتواند
ضررهــای کمتــری به کشــورمان برســاند .گاهی
آنقــدر اختالفاتمــان بــا همدیگــر زیاد میشــود
کــه ایرانیــت و حفــظ وطن به حاشــیه مــیرود.
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بیــش از هــر زمــان
دیگــری نیــاز داریم کــه دســتهایمان را به هم
بدهیم و برای حفظ میهنمان بکوشــیم .نه این
حرفها شــعار اســت و نــه متن یک ســخنرانی.
این نوشــتار نیاز امروز ایران ماســت .ما نیازمند
جــذب حداکثری و دفــع حداقلــی در همه امور
و ســطوح کشــور هســتیم .ما بایــد برای ایــران و
حفظــش هرچه توان داریم بــه صحنه بیاوریم.
ایران خانه ســالهای دور و دراز ماست .میراثی
است که از نیاکان ما برای ما به ارث مانده و باید
در حفظش کوشا باشیم تا فردا در پیشگاه تاریخ
سربلند باشیم .باید برای ایران آرش باشیم.

اگر از دیدگاه یک شــهروند ارمنســتانی جواب بدهم ،ایران
یــک کشــور دوســت و همســایه اســت و ایرانیان دوســت و
برادری هســتند که در طول تاریخ با ارمنســتان و با ارمنیان
روابط مســالمت آمیزی داشــته انــد که به قرن  21رســیده
و همــکاری صمیمی شــان را ادامــه داده اند .هر شــهروند
ارمنســتان ،کــه دور از سیاســت اســت ،مــی داند کــه ایران
اهمیــت دارد؛همســایه ای اســت کــه در روزهــای ســخت
از ارمنســتان حمایــت کــرده اســت .اگــر از دیــدگاه یــک
ایرانشــناس ارمنی جواب بدهم ،اهمیت ایران وابسته به
عوامل مختلفی اســت؛ از جمله عوامل تمدنی ،فرهنگی،
دینی ،جایــگاه جغرافیایی -ژئوپلیتیک ،امنیتی ،نظامی و
غیره.فرهگوتمدنایرانییکیازقدیمیترینتمدن های
جهان است که هزاران سال در منطقه ما در محدوده جهان
ایرانــی پیشــرفت کرده انــد .مفهوم تمــدن ایــران صلح و
زندگی مسالمت آمیز است؛ مفهوم تمدن ایرانی احترام به
دیگر تمدنها است .هرچند بعضی کشورها ایران را متهم
می کنند که در مسائل خاورمیانه مداخله می کند ،اما باید
حتمــاً به یــک مورد توجــه کرد .ایــران جایــگاه ژئوپلیتیک
مهمــی دارد .یعنی هیــچ ابرقدرتی چــه در منطقه قفقاز،
چه در منطقه آســیای مرکزی و دریای خزر ،چه در منطقه
خاورمیانه و چه در منطقه خلیج فارس بدون هماهنگی با
ایران نمی تواند امنیت برقرار کند .از دیدگاه امنیتی اهمیت
ایران برای ارمنستان این است که ایران چه در زمان جنگ
قره بــاغ ،چه بعــد از آتش بس ،چه در زمــان جنگ آوریل
 2016در رابطه با مناقشه قره باغ موضع بی طرفی داشت
و اخیــراً رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار با نخســت وزیر
ارمنستان آمادگی جمهوری اســامی ایران برای کمک به
حل این مشکل را اعالم کردند .اگر بخواهیم از منظر دینی
اهمیت ایران را مطرح کنیم ،ایران در طول تاریخ همیشه
طرفدارعدالت بوده است؛ حضور جامعه ارمنی در ایران به
ی گردد .همچنین
چندین قرن قبل از میالد مسیح(ع) بر م 
در اوایــل قرن  20بعــد از قتل عام ارمنیان ایران به ارمنیان
مسیحی کمک کرده است .مسیحیان در جمهوری اسالمی
ایران در آزادی دینی و مذهبی قرار داشــته و آثار فرهنگی و
دینی ارمنی با حمایت دولت بازسازی میشود و بعضی از
آنها درفهرست یونسکو قرار دارد .به قول رئیس جمهوری
ایران آقای حسن روحانی،سفیران ایران ،شاعران و عارفان
و حکیمــان ایرانی هســتند .ایرانیــان با مولوی تا آن ســوی
اقیانوس اطلس را در نوردیدهاند .ایرانیان با سعدی در دل
آسیا نفوذ کرده اند .ایرانیان با حافظ جهان را فتح کرده اند
پــس چه نیــازی دیگر به فتح جدید دارنــد؟! هرچند ایران
تمدن قدیمی و فرهنگ غنــی دارد ،اما جهان ایرانی هنوز
نتوانســته از ظرفیت های خود استفاده کند .در آینده ایران
باید سعی کند با کشورهای فارسی زبان  -ایرانی زبان روابط
خوبی داشته باشد و جهان ایرانی تشکیل دهد.
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