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محمدامين جوادي

هويت ايراني و اسالمي جوانان امروز
هويّت به مجموعه مش���خصات هر ملت يا قومي گفته ميشود كه بستگي به عواملي مانند
پيشينه ،تاريخ ،دين ،فرهنگ و آداب و رسوم آن مردم دارد.
اس���تعمارگران در اعصار مختلف و در تالش براي سيطره بر هر ملتي ابتدا سعي در تضعيف
آنها داشتهاند تا با مقاومت كمتري مواجه شوند و تسلط كم هزينهتري پيش رو داشته باشند.
در اين ميان اهداف اقتصادي نيز بسيار مهم هستند .به عنوان مثال وقتي بخواهند از فروش
پوشاك توليد كارخانجات خود در كشور هدف مطمئن شوند ،ابتدا هويت پوششي آن مردم
را زير س���ؤال ميبرند تا با تغيير آن ،فرصت ارائه مدهاي مورد نظر خود را پيدا كنند و مردم
را به مصرف اين محصوالت ترغيب و تشويق كنند.
در مورد هويت پوشش���ي ملتهاي مختلف جهان ،تغيير و تحول ملموس و بزرگي رخ داده
است كه ميتوان به اقوامي مثل ژاپن ،هند ،چين ،ايران و حتي اروپائيها هم اشاره كرد .در
حالي كه اين مردم براي قرنهاي متم���ادي از اين هويت خويش دفاع و آن را حفظ كرده
بودند .بعضي افراد بر اين باورند كه مسأله پوشش براي بانوان ما مربوط به پس از اسالم است
كه اين تصور اشتباه اس���ت .كلمه چادر واژهاي پارسي و به معناي مسطور كننده و پوشش
دهنده اس���ت و اساساً در زبان عربي حرف چ وجود ندارد .ورود اسالم به ايران از نظر پوشش
زنان ،تغيير چنداني ايجاد نكرد و اين سنت و باوري نشات گرفته از فرهنگ و آئين راستين
ها در طي هزاران س���ال بوده است .بر سر فرهنگ و هويت پوششي زنان ما
و بر حق ما ايراني
ريزي ش���ده ،سال به سال و ريز ريز اتفاق افتاد.
در طي قرن اخير چه آمد؟ اين تغيير برنامه
ب���ه نحوي كه ما نفهميديم كي چنين فاصله زيادي از آن فرهنگ و هويتمان گرفتيم و تنها
ش���ويم كه مث ً
ال عكسهاي مربوط بيست يا سي سال قبل را ميبينيم و
وقتي متوجه آن مي
كنيم.
با امروز مقايسه مي
اساس���يترين ركن هر جامعه خانوادهها هس���تند ،جائي كه افراد به دنيا ميآيند ،آموزش
ش���وند .و مهمترين نقش در خانواده را مادر داراست .پس اگر كسي
بينند و تربيت مي
مي
قصد تخريب خانواده را داشته باشد ،به دنبال تخريب نقش و جايگاه مادر خواهد بود .يعني
هاي
بايد دختران را از پذيرش مسئوليت مادر ش���دن ترساند .در غالب نظريههاي جنبش
ش���ود كه چه دليلي دارد زن زحمات مادر شدن را تحمل كند و بايد به
فمنيستي بيان مي
كنند كه چرا خود را با ازدواج محدود كند و
فكر خودش باش���د .و يا او را از ازدواج منع مي
چرا اختيار خود را به ديگري بس���پارد و زحمات كار منزل و بچهداري را بپذيرد .و در جواب
ني���از محبت ،حمايت ،امنيت و حتي نيازهاي جنس���ي او ،راههاي غيراخالقي ،غيرديني و
آس���يبزايي مثل روابط خياباني و پارك و مهماني و فضاي مجازي را به او توصيه ميكنند.
طور صحيح و منطقي زيبايي خود را به همس���رش ارائه كند و از طرف او
وقت���ي كه بايد به
تحسين شود مجبور ميش���ود خود را در خيابان عرضه كند و منتظر توجه و تحسين افراد
غريبه باشد كه نتيجه پيمودن اين مس���ير دلسردي مردان از فضاي خانواده و همسر خود
نيز خواهد بود.
ترتيب و با تخريب خانواده ،نقش تربيتي و اثر آموزش���ي خانواده بر خودمرد تضعيف
بدين
تاپ؛
خواهد شد و به جاي خانواده اين رسانهها هستندكه او را شكل ميدهند؛ تلويزيون ،لب
اند تا آنچه را
تبلت ،گوشيهاي هوشمند و كامپيوترها همه و همه در خدمت صاحبان رسانه
كننده به مردم القا كنند .هويت
خواهند به عنوان س���بك زندگي مطيع و مصرف
كه آنها مي
ها را بزدايند
و دين و آيين و س���نت
و فرهنگ خ���ود را جايگزين كنند.
فرهنگ رقابت بر س���ر مصرف ،كسب
پول از هر راه درس���ت و يا نادرست
ممكن و خ���رج كردن آن براي رفاه و
لذت بيشتر ،فرهنگي كه در آن دفاع از
كمك به همنوع و تعاريفي مثل
مظلوم،
انفاق و ايثار و خمس و ذكات و صدقه
مفهومي ندارد .بخ���ش مهم ديگري
از هويت ايراني ،اس�ل�اميمان مربوط
به تاريخ و پيش���ينة درخشان ملتمان
باش���د .وقتي به دوران شكوهمند
مي
هخامنشي مينگريم ،حس افتخار به
دهد .از آن جهت كه در
ما دس���ت مي
زماني كه اكثر اقوام جهان بتپرست
بودهاند ،ما يكتاپرست بودهايم و وقتي
خشونت و وحش���يگري مرسوم بود،
كوروش با احت���رام و رأفت با مردمان
مغلوب برخورد ميكرده ،براي ضربه
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زدن به هويتمان و زدودن حس افتخارمان ،فيلمي مثل س���يصد را ميس���ازند كه تمام آن
كشد و يا وقتي به انتخاب اسالم به عنوان
ماندگي را به تصوير مي
س���ياهي و توحش و عقب
ترين دين خدا بر خود ميباليم ،براي لطمه زدن به هويتمان انواع توهينها
آخرين و متعالي
بينند.
به پيامبر(ص) و قرآن را با پوشش رسانهاي گسترده برايمان تدارك مي
و يا انقالب تاريخي و شكوهمندمان را بازگشت به عقب و اشتباه معرفي ميكنند و پيروزي
غرورآفرين رزمندگان در جنگي نابرابر و هش���ت س���اله را نه ناش���ي از فداكاري و ايمان
غيورمندانمان ،بلكه نتيجه انبارهاي پر از س�ل�اح آمريكايي خريداري شده در زمان شاه و يا
توسعهطلبي و ...ذكر ميكنند .چنانچه ذكر شد ،هويت هر ملت از عوامل گوناگوني متشكل
اس���ت كه قسمت مهمي از آن را وجود مفاخر علمي ،ادبي ،هنري و ورزشي تشكيل ميدهد
كه براي تخريب و تصاحب آنان نيز بيكار ننشس���تهاند ،براي تصاحب موالنا تركيه دندان تيز
ميكند و يا ابوعلي سينا را دانشمندي اروپايي معرفي ميكنند و ديگر اقدامات مانند آن كه
نام بوده با
زياد است و يا هنگامي كه سعي دارند خليج هميشه پارس را كه هزاران سال بدين
پرداخت مبالغ هنگفت به نام جعلي ديگري بشناسانند و ...كه همه و همه تالش ديگري براي
خدشه وارد كردن به هويتمان است .اگر هويت فردي تخريب شود ،تغيير دادن و بازنويسي
كنند ،تا دختر
اي خواهد شد .زيبايي و ارزش فرد را در جسم او خالصه مي
آن فرد كار ساده
دنبال بدنسازي باشند نه براي
هاي زيبايي بشوند و همواره به
و پسر ما مشتري ثابت كلينيك
سالمتي بلكه براي بهدست آوردن مؤلفههاي مدرن ارزشمند بودن و براي ديده شدن.
توانند به او بقبوالنند كه تو آن پاكزادة
وقت���ي بتوانند يك ايراني را از هويتش جدا كنند ،مي
جو كه پيرو آئين پيامبراني چون زرتش���ت ،مان���ي ،دانيال و برترين آنان محمد(ص) و
حق
شناسي
امامان بعد از او بوده و در طول تاريخ برجس���تهترين مفاخر علم و هنر و ادب و دين
ترين حديث پيامبر
را داش���ته و همچون سلمان فارسي اي را داشته كه ميراثدار اميدبخش
گوئيم
بوده اس���ت ،نيس���تي .بلكه مصرف كنندهاي بيمقداري كه بايد به سبكي كه ما مي
گوئيم بپوشي ،آن طور كه ما ميگوئيم فكر كني ،كاري به ظلم و
زندگي كني ،آنچه كه ما مي
عدالتي نداشته باشي و براي ما كار كني تا به اندازه خدمتت از ما كه اربابت هستيم اجرتي
بي
براي زنده ماندن دريافت كني.
زند تا طبق فرهنگ و سبك
جوان امروزي كه از هويت خود بيگانه شده باشد ،به هر دري مي
زندگي غربي رفتار كند و در صورت امكان از كش���ور برود .به اين اميد كه از زير بار اين همه
توهين و تخريب هويت خويش رها شود و به دامن فرهنگ بيهويت مدرن غربي پناه ببرد.
چنين فردي ديگر دليلي براي ايستادگي و دفاع از ارزشها ،سنت و آئين و فرهنگ خويش
آورد .انسان آزاده اما هجمه به هويت خويش را برنميتابد و
بيند و سرتس���ليم فرود مي
نمي
قيام ميكند در تاريخ نهضتهاي صدس���اله رئيس علي دلواري ،ميرزاكوچكخان جنگلي و
س���تارخان نمونههائي از افرادي هستند كه نپذيرفتند زير سلطه اربابان خود خوانده بروند و
در دفاع از هويت ايراني اسالمي خود در برابر انگليس و روس و ديگر مستكبران قيام كردند.
و انقالب به رهبري امام جلوه ديگري از اين بيداري و دفاع غيرتمند 8ساله نمونه ديگري از
اين حماسه مردان مرد اين سرزمين.
در جبهه حفظ هويتمان بايد هوشيار و بيدار باشيم و سنگر به سنگر براي حفظ و پاسداري
ترين و پربارترين تاريخ و فرهنگ و هويت متعلق به ايران اسالمي
از آن بجنگيم ،چون غني
اس���ت ،و اين گزافه نيست .به هر كجاي تاريخ ايران كه سرك بكشيم شخصيت ،جريان و يا
درخشد.
قيامي براي افتخار به هويتمان مي
اگر جوان ما هويت خويش را آگاهانه درك كند چنان محكوم و اس���توار خواهد بود كه هيچ
اي با هر باد
طوفاني تكانش نخواهد داد ،و اگر از هويت خودبيگانه ش���د چون برگ خشكيده
به س���وئي ميرود .و يا شايد گوهري را با مش���تي ارزن عوض كند .براي همه الزم است كه
هويت خويش را بشناس���يم ،باور كنيم و به آن افتخار كنيم تا از گزند فتنهها و طمعورزيها
در امان بمانيم.

در جبهه حفظ
هويتمان بايد
هوشيار و بيدار
باشيم و سنگر
به سنگر براي
حفظ و پاسداري
از آن بجنگيم،
چون غنيترين و
پربارترين تاريخ
و فرهنگ و هويت
متعلق به ايران
اسالمي است و اين
گزافه نيست

