
٢٠١١ جوالی ٢۴ تا ٢١سومين جشنواره تيرگان در تاریخ 
در مرکز ھاربر فرانت تورنتو در پيش است. جشنواره

 با زمينه نوین «چشم اندازھای جاودانگی»٢٠١١تيرگان 
 ھنرمند برجسته را در ھمه رشته ھای١٠٠بيش از 

ھنری و فرھنگی در بر میگيرد که ھر یک به گونه یکتای
خود چشم اندازی از جاودانگی را به نمایش خواھند
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Hiring
cleaners

Hiring
Superintendent

Hiring
looking for job

Hiring
Moving and storage

Property Rent
Pearl Sofreh Aghd

Car Sell
Excellent condition Grey VW Jetta 2006
$14750

Car Sell
OMVIC APPROVED CAR LOT FOR RENT PLAZA
416-999-2811
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نویسنده: تارا فرھيد

 که «چشم اندازھای٢٠١١در این نوشتار در راستای زمينه تيرگان 
جاودانگی» است، به کند و کاوی در زمينه «راز جاودانگی ایران» در

فراسوی فراز و نشيب ھای تاریخ ميپردازیم تا شاید بتوانيم با پندگيری از
آموزه ھای گذشته، دردستيابی به آرمانھای ماندگاری و پاینده گی ایران
در ھزاره ھای آینده راھگشا باشيم. نکته ای که در تاریخ ایران شایان
ژرف نگریست این است که چرا با اینکه کشورما در کانون و چھار راه

رویدادھای جھان جای گرفته وھميشه از ھمه سو دستخوش پيشامد
ھای ناگوار و در گزند یورش ھا و تاراج ھای خانمان سوز و مرگبار بوده
است، پس از ھزاران سال سپری کردن به زیر یوق بردگی و ستم در
رکاب بيگانگان ستمگرو خودکامه ، ھمچنان کماکان توانسته است در

بستر زمان جریان روند پویای خود را دنبال کرده و در گستره تاریخ
یکپارچگی و شناسنامه فرھنگی خود را در زیر آماج تازشھای پياپی و
ویرانگر پاسداری کند. در آغاز گفته ای از «ماتئو پالميه ري» تاریخ نگار و
اندیشمند بنام ايتاليا را یاد آور ميشویم که شاید آنرا بارھا شنيده باشيد

ولی بازگویی آن ھنوز ميتواند بسيار سودمند باشد. وی در نوشتار پر
آوازه خود « گفتاورد “سيسرو” با “كوين تي ليان”» گفته است:

«انگيزه پس رفتن، واپس گرایی و پاره پاره شدن روم اين بوده است كه
اموش كرده اند. آنان تاريخ روم و مرداني راايتاليايي ھا گذشته خود (دوران امپراتوری روم) با آن ھمه شكوه، زيبايي و پيشرفتھا را فر

 مایه افتادن به اين بدبختيكه در ھستی بخشيدن به آن تالش و گذشت كرده بودند به فراموشي سپرده اند و ھمين فراموشكاري
 ساله خود را فراموش مي كرديم و درگير دودستگی، سستی و تاریکی كنونی مي شديم.٨٠٠شده است. ما نبايد تمدن درخشان 

يان مردي ھمه زندگانی اش را بدونوی ھمچنين اشاره ميکند: «از رھنوردان شرق شنيده ام كه گزارش کرده اند که در سرزمين پارس
د را به چکامه در آورده تا فراموشدرخواست کسی ویا ھيچ چشمداشتی به دریافت پول یا دستيابی به جاه و آوازه ، تاريخ ميھن خو
ای از خود گذشته ھمواره درگسترهنشود (اشاره به فردوسي است). برای ھمين این سرزمين زنده خواھند ماند و نام اين چکامه سر

تاریخ جاودان خواھد ماند.»

 واپسگرایی خواھند گرایيد! جای ھيچآری بيگمان مردمی که شناسنامه و کارنامه پيشينيان خود را به فراموشی سپارند رو به نيستی
يان و رویدادھای گذشته برای زندهدودلی در این باور نيست ولی با اینکه بياد سپاری و ستایش بزرگی و شکوه دستآوردھای پيشين
 ھمواره در یکجا درجا زد، ھرچند ھمنگاه داشتن یک فرھنگ بایسته و ناگزیر است، ولی نمی توان تنھا به آنچه گذشته بسنده کرد و
به راھکارھای تازه و نوین زد.که این پيشينه شکوھمند و گرانمایه باشد برای نگھداری و پویای یک فرھنگ باید ھمواره دست 

تآوردھای گرانبھای پيشينيان در بسترپس چه باید کرد که ماندگاری یک فرھنگ را بيمه کرده، و از نابودی ارزشھای آن و پيام و دس
 ھا و گزینه ھای گوناگون برای پدافندزمان پيشگيری کرد؟ پيشينه سرزمين ما در گذر زمان خود گواھی بس ارزنده از بکار گيری شيوه
 آموزه ھای فراوانی را از آن آموخت.از شناسنامه فرھنگی و پا بر جا نگاه داشتن آن در بستر زمان بوده است، که ميتوان پندھا و

ویژه روز و آميزه ھای گوناگونی زمانی واگرچه اندازه کارایی و توانایی ھریک از این گزینه ھا بستگی تنگاتنگ به نيازھا و کنشھای 
آگاھی گروھی توده ھای مردم و....فرھنگی مانند ساختار گرداننده، چگونگی و ميزان دارایی و سرمایه کشور و مردمانش و ميزان 

نی وفرھنگی آن، نسخه یکسان و از پيشدارد. بنابراین نميتوان برای ھر ساختاری بدون آگاھی و دانش از نيازھای ویژه و یکتای زما
يایی یک سرزمين، بکار گيری نيرویپرداخته شده ای را پيچيد. به ھر سان نخستين گزینه برای پدافند از مرزھای فرھنگی و جغراف
 آنرا پاسداری کرده و از پيشروی لشکررزمی و ارتشی آن سرزمين ميباشد که بھنگام نياز در ميدان جنگ با بيگانگان تازشگر، مرزھای
اشته ھای فرھنگی و مينوی آن کشورتازشگر و دستيابی آنھا به سرزمين و سرمایه ھای بومى، ویرانی شھرھا و سازه ھا و نابودی د
دون آن پاسداری از کيان یک سرزمينپيشگيری ميکند. گزینه رزمی برای پدافند یک کشور گزینه ای بسيار بایسته و ناگزیر است و ب

زمين نخواھند بود که آینده خود وشدنی نخواھد بود زیرا چنانچه دشمن بيگانه بر سرزمينی چيره شود دیگر از آن پس مردم آن سر
نوشت مردم آن سرزمين در رکابسرزمينشان را به پيش ميبرند و بيدرنگ پس از گشوده شدن دروازه ھای کشور بروی بيگانگان سر

آن سرزمين را به بردگى و تباھى نيزکسانی در خواھند آمد که بجاى پشتيبانى از آنھا تنھا در پى سود خويش بوده و چه بسا مردم 
بكشانند.

گ، زبان و شناسنامه فرھنگی مردمھمچنين در پی فرو ریختن دروازه ھا و سنگرھای رزمی چه بسا در بستر زمان و اندک اندک فرھن
 رزمی و پدافندی بيگمان کنشگری ناگزیرھم دستخوش دستبرد و تازش بيگانه گردیده رو به دگرگونی و نابودی گراید. بنا بر این نيروی

 دست آوردھای فرھنگی و بومی یکبرای پاسداری و نگھبانی نه تنھا از مرزھای جغرافيایی یک سرزمين بشمار میرود بلکه ھمچنين
رشناسی یک کشور دارد. در استوره ھایسرزمين را نيز پدافند مي کند. به ھر سان کارایی این گزینه بسته به توانایی ھای فنی و کا

ھا «رستم دستان» یا «تھمتن»، فرزند زال وایران از قھرمانان رزم آور و جنگجو نمونه ھای فراوانی ميتوان نام برد که نام آورترین آن
يخسرو با تورانيان جنگيد و از خودرودابه و پھلوان دالور ایران زمين در شاھنامه فردوسی است که در زمان کيقباد، کيکاووس و ک

ز تباھی و تيرگی رھانيد و مایه پيروزی ودالوری ھای شگفت انگيزی نشان داد و در نبرد با دیوھا و اھریمنان نابکار بارھا ایران را ا
سرافرازی ایران گردید.

در تير اندازی سر آمد بوده و ھنگامی که دربرای نمونه دیگر ميتوان از «آرش کمانگير» پھلوان ايرانی یاد کرد که در زمان منوچھر شاه 
ان بر اين ميگذارند تا با پرتاب کردن تيریجنگ ميان منوچھرشاه و افراسياب برای فرو نشاندن درگيری ھای مرزی ميان ایران و توران پيم

تاب ميکند که در کرانه ھای رود خانه آمو دریا درمرز ميان ايران و توران را گزینش کنند. آرش از تبرستان بر فراز دامنه کوه البرز تيری پر
یان آرش که ھمه توان و نيروی ھستیمرو فرود می آید و مرزھای ایران را بسی گسترده تر از آنچه پيشبينی ميشد نشان کرد. در پا
دافندی و رزمی کار آمد و چيره، با بيمهخویش را درپرتاب تير نھاده بود، در پی پرتاب آن جانش را از کف ميدھد. به ھر سان نيروی پ

وفایی فرھنگی آنرا ھموار وشدنیکردن بکپارچگی یک کشور ھمچنين از شالوده و زیرسازھای فرھنگی و ھنری آن پدافند کرده و شک
دن يك کشور برميدارند، یورش رزمیميسازد. بروشنى از ھمين روست که نخستين گامی که تازشگران بيگانه در روند به زانو در آور
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 آن با کارگزاری گماشتگان و مزدورانبرای در ھم کوبی نيروی پدافندی یک سرزمين و سرنگونی کابينه گرداننده آن ميباشد، و در پی
ای بنيادی آن کشورمھار زده و رھبرىخود در جايگاه ھاى كليدى مانند سازمان آگاھى، ارتش و دیگر نھادھای بنيادی، ھمه سامانه ھ

ردم آن سرزمين دیگر در آینده کشورشانھمه رويدادھا و فرايندھاى آينده آن کشور را در دست خود ميگيرند. بدینگونه و از این پس م
ر باره تازش اسکندر مقدونی به ایرانھيچ دستی نداشته و ھمه چيز شان در رکاب دشمن بيگانه خواھد بود! برای نمونه داستانی را د

رمانده بود و از خود ميپرسـيد: «چگونهیاد آوری ميکنم. در افســانه ھا چنين آمده است که اسکندر مقدونی پيش از یورش به ایران د
باید بر مردمی که از مردم من بيشتر ميدانند فرمان رانم؟»

، و دستور بده به زنان و کودکانشانیکی از رایزنانش در پاسخ گفته بود: «نسک ھایشان را بسوزان، بزرگان و خردمندانشان را بکش
دست درازی کنند.»

نی را که کم خرد و نادانند به کارھایاما اســتاد او ارسطو چنين گفت: «نيازی به چنين کاری نيست. از ميان مردم آن سرزمين، آنا
م خردھا و نادانھا ھميشه سپاسگـزار توبزرگ بگمار و آنانی را که دانا و فرھيخته اند به کارھای کوچک و پست بگمار. بدین گونه، ک

سرزمينھای دور کوچ خواھند کرد و یاخواھند بود و ھيچگاه سر به شورش نخواھند گذاشت، و آنانی که خردمند و فرھيخته اند یا به 
واھند نمود.»خسته و سرخورده تا فرارسيدن مرگ در کنج تنھایی وگوشه گيری بازمانده زندگی خود را سپری خ

فراگرد و زمانی شدنی نباشد. برایباری دنبال کردن گزینه رزمی برای نگھداری و گسترش آرمانھای گروھی یک سرزمين شاید در ھر 
کاب دشمن در آمد، دیگر مردمنمونه پس از آنکه دروازه ھای کشوری گشوده شد و سنگرھای رزمی فرو ریخت و کشور سراسر در ر

زینه ھای دیگری در ھنگام نياز برای نگھداریبی پدافند و بی سرمایه را یارای ایستادگی رزمی در برابر بيگانه نخواھد بود. پس بناچار گ
و پاسخگو باشند.و پاسداری از فرھنگ و اندیشه زاد بومى جایگزین گزینه ھای رزمی ميگردند که بتوانند کارگر

یگر برایش ارزش و پشتوانه ایزمانی که یک ملت سنگرھای پدافندی و رزمی اش فرو ریخت و ھمه چيزش در رکاب دشمن در آمد، د
دارد تا برای بدست آوردن دوباره آبرو ونمی ماند و این سوھش درماندگی و ھراس از نابودی و نيستی و بی آبرویی آن ملت را بر آن مي
 زمينه ھای فرھنگی شکوفا وارزش از دست رفته خود به پيکار در گستره فرھنگی، ھنری و دانش پژوھى پرداخته و خود را در

ت آورد ھای فرھنگی شانبرجسته سازد. مردم سرزمين شکست خورده الجرم در راستای تالش برای پاسداری از شناسنامه و دس
 زمينه ھای گوناگون و ویژهدست به تالشی گسترده در زمينه ھای فرھنگی و ھنری، پيشرفت در دانش، نو آوری و کارشناسی در

و پياپی دشمن شوند. در سرزمينميزند تا با پنھان شدن در پشت سنگرھای فرھنگی و تاریخی کمتر دستخوش آماج تيرھاى مرگبار 
بيرونی، خيام، رازی و بسياری دیگرخود ما نمونه از این دست فراوان است و ميتوان از دست آوردھای دانشمندانی چون پور سينا، 

خود ميباليم. براستی این دانشمنداننام برد. امروزه پس از گذر کم و بيش یک ھزاره ما ایرانيان ھنوز از دست آوردھای آنھا بر 
 داشت.کارکردی بس ارزنده در راستای مانایی ایران دربسترگذران و رونده زمان داشته اند و خواھند

خود به گونه ای در گرو توان پولی،از سوی دیگر باید این نکته را در دید داشت که پيشرفت و شکوفایی در گستره دانش پژوھى ھم 
 دست دادن دستمایه ھای بومی دردستمایه و دارایی ھای یک کشور است. از این رو ما با رنگ باختن نيروی رزمی و در پی آن از

امروزه ما باید برای آموختن دانش نوین ودرازای زمان گواه بودیم که چيرگی ایرانيان در گستره دانش و کارشناسی کم کم رنگ باخته و 
فرآوری نيازھای خود به باختریان مانند اروپا و آمریکا و بتازگی چين و روسيه چشم بدوزیم.

شته، ماندگاری فرھنگمان را بيمه کنيم وپس در این ھنگام چه گزینه ای را ميتوانيم بکار بریم که این چراغ را ھمچنان روشن نگاه دا
سپرده شود، بلکه بتوانيم این دستنگذاریم دست آوردھای فرھنگی و پيام پيشينيانمان در بلندای زمان به باد نيستی و فراموشی 

آوردھای گرانبھا را بسی بارورتر نموده بدست توانای بازماندگان خود بسپاریم؟

گشت، باید بناچار شمشيرھا رادر جایی که نيروی رزمی مردمی نابود گشت، توان و دستمایه بومی اش دستخوش تاراج بيگانگان 
 برای آبياری و پاسداری ازشناسنامه ملی،قالف کرده و فریاد فرو خورده را از راھی دیگر به فراسو افکند. در این راستا گزینه واپسين

 یک سرزمين بار آبياری و نگھبانی ازميتواند پيکار در گستره فرھنگی و ھنری باشد. این ھنرمند است که در روزھای دشوار و تاریک
ادھای ناگوار و فراز و نشيب روزگار بهشناسنامه فرھنگی آنرا بدوش کشيده و ميتواند زورق شکسته مردمش را از توفان و تندباد روید

ی سازش، خنياگری و رامشگری و دیگرنيکی و پيروزی گزر دھد. او با خامه بروی کاغذ مينویسد، نگاره آفرینی ميکند، و یا با آوا
 فریاد رسایش را بر پھنای گيتیآفرینشھای ھنری اش راه را بروی جاودانگی و ماندگاری دست آوردھای فرھنگی سرزمينش گشوده و

و بسترزمان ماندگار می گرداند.

ر شوم.در اینجا روا ميدانم گفته روزنامه نگار و گزارشگر پر آوازه مصری «حسنين ھيکل» را یاد آو

 شدید، وی در پاسخ گفت کهروزی از حسنين ھيکل پرسيدند شما مصریان با آن پيشينه ی درخشان فرھنگی چه شد که عرب زبان
«ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتيم.»

ه یک فرھنگ از نيستی باشد؟ مگردر این گفته جای بسی درنگ و ژرف اندیشی است. چگونه کسی بتنھایی و یک تنه ميتواند رھانند
فردوسی که بود و چه کرد؟ آیا او برتر یا ورای دیگر ایرانيان بود؟

با این رزمنامه ی ميھنی که بهفردوسی می گوید: “مردمی که در راستای خوارشماری، عجم یعنی کند زبان ناميده می شدند، من 
می گوید؛ بدون فردوسیپارسی سره سرودم، شناسنامه ی فرھنگی اش را نوشتم و به دست زمان سپردم...” وبراستی درست 

امروز کجا بودیم و با چه زبانی سخن می گفتيم؟
اوستا ميداند و بسی باالتر از آن. اوفریدون جنيدی استاد زبان فارسی کار بزرگ فردوسی را می ستاید و شاھنامه را شانه به شانه 

ران ميداند.فردوسی را نگھبان ھمواره بيدار و آیينه تمام نمای فرھنگ ایران و پھلوان گستره فرھنگی ای

آورد و مایه سربلندی ھمه ایرانيانفردوسی با شاھنامه اش ماندگاری و چيرگی زبان و فرھنگ پارسی را تا ساليان سال به ارمغان 
 لب فيچی تازیان و تاتارھا رو به نابودی بیگردید. از این رو بود که نه تنھا زبان و فرھنگ پارسی که در پی یورش تازیان و در ميان دو

دم پسند وھمه گير در ميانچون و چرا و ناگزیر ميرفت، جان بدر برد، بلکه زبان واالی فرھنگ و چکامه سرایی و گویشی مر
سرزمينھای گوناگون در گستره فرھنگی ایرانزمين گردید.

راب بر ایران در زمينه چامه سرایی بزبانناگفته نماند که پيش از فردوسی شماری از چکامه سرایان در دوره ھای پایانی فرمانروایی اع
 بسيار گفته و فرنام پدر شعرپارسی دری پيشگام بودند و در این ميان رودکی نخستين چکامه سرایی است که سروده ھای پارسی

فارسی بدو داده شده است.
ستوار ساختند که بنياد آن ھرگز ازدر ھر سان فردوسی و چکامه سرایان دیگر پس از رودکی شالوده فرھنگ و زبان پارسی را چنان ا

پارسی را، بلکه استوره ایرانزمين را پیباد وباران و گزر روزگاران سستی نيافت. فردوسی با سرودن شاھنامه نه تنھا کاخ بلند زبان 
افگند و پاسداری نمود.

ل بر گرده ایرانيان سوار بودند بسيار دنباله روبه این سان بود كه پس از آن در گزر ساليان دراز فرمانروایان تاتاری كه بيش از ھزاران سا
استا در زمان سلجوقيان تبارنامه ایو دوستار فرھنگ و ھنرایرانزمين گشته و پارسی را زبان دیوانی دریار خود ساختند. در این ر

 ایران کمبریج، جلد چھارم،برساخته بودند که خویشی سبکتگين را به یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی می رساند (تاریخ
) و سلطان محمود چنان شيفته و آميخته در فرھنگ واالی ایرانی شده بود که فرخی سيستانی١۴٥، برگ ١٣٧٩انتشارات اميرکبير، 

در ستایش وی می گوید:

زھی اندر جھانداری و بيداری چو افریدون
زھی اندر نکوکاری و ھشياری چو نوشروان

اه و نشانه ھای آن سروده ھای پارسيستنا گفته نماند كه ھتا زبان دیوانی دربار امپراتوری عثمانی برای چند سده پارسی بوده و گو
که تا به امروز در جای جای تاالرھا و سراھای کاخھای باستانی تركيه دیده می شوند.

ی دربار خلفای عثمانی سالھا زبانترکان سلجوقی زبان پارسی را در آنا تولی (ترکيه امروزی) گسترش دادند. زبان ادبی و دیوان
جام ميدادند که زبان پيوند ميان مردمانپارسی بود. شاھان صفوی و قاجار که ترک تبار بودند، ھمه مکاتبات خود را به زبان پارسی ان

مار می رفت. زبان و ادب پارسی در عھدتبار ھای گوناگون با یکدیگر بود و ھم زمان به نام زبان گفت وگو، زبان روز مردم نيز به ش
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( ھند راه یافت. در ھجری ق) که ترک تبار و پارسی زبان بودند، راه فرازمندی پيمود وبه خشکسارواره )شبه قاره٣٨٩- ۵٨٣غزنویان (
یان نيز مرکز بزرگ زبان و ادب پارسی بود.دوره ی که حسنک وزیر سلطان محمود بود ھمه دفاتر را به زبان پارسی برگرداندند. دربارغزنو

دربار در دھلی و کابل در زمانپارسی که آن زمان از زمره زبان ھای ارزشمند و بزرگ جھان بود ھمچنين سدھا سال زبان رسمی 
ته و جایگاه ارزنده ای ميان ھمه مردمفرمانروایی مغول گردید و به زودی در ميان نژادھای گوناگون ھند گسترش و رونق فراوانی یاف

این چيرگی ھای پی در پی، پسبدست آورد و در سير ھمبستگی فرھنگی و ميھنی در ھند کارکردی بس ارزنده داشت. ولی با ھمه 
 ميالدی زبان اردو جایگزین زبان پارسی گردید. انگليسھا١٨۴۴از دستيابی و سرنشينی انگليسھا در خشکسارواره ھند، درسال 

ه ھای جھانخوارانه وجنبش زبان پارسی را یک جھش فرھنگی وسياسی ھراس انگيز و نگران کننده و ناھماھنگ با خواست
 ميالدی چارلز تری ویليان ناگھان زبان١٨٣٨ سودجویانه خود ارزیابی نموده، آگاھانه در پی نابودی زبان پارسی بر آمدند. تا آنکه درسال

گيری کرد. در اران و قفقاز ھم مانندانگليسی را زبان دیوانی سرزمين دست نشانده خود خواند و کاربرد زبان پارسی را در ھند پيش
ندی زبان پارسی آگاه بودند، آگاھانهھمين روند جریان یافت ولی اینبار به انگيزش روسھا. آنھا ھم که نيک از فراگيری و مردم پس

 زنجيرهی فرھنگی بين سرزمينھایدست به سرمایه گزاری کالنی برای بی ارج کردن زبان پارسی در سرزمينھای اران و قفقاز زدند.
ت، روسھا را بسی آزرده میکردو ازتازه بدست آمده (آران و شيروان) و کشور ھمسایه «ایران» که ھمچنان کشوری نيرومند بوده اس

نجير پيوند فرھنگی ھزاران ساله را نابوداین رو آنان کوشيدند تا با پشتيبانی و پيشبردن فرھنگ ترکی بومی در این سرزمين ھا، این ز
به سرزمين مان ما را در نگھداری دستکنند. به ھر سان تا كنون این فرھنگ ما بوده که در روند فراز و نشيبھا و تازش ھای پياپی 

اپسين سنگر ھم آماج تازش ھاىآوردھا و شناسنامه بومی سرزمينمان یاری رساند. ولى ھم اكنون شوربختانه ميبينيم كه این و
دشمن گردیده ما گواه تازش به فرھنگ، پيشينه و زبان خود ھستيم.

ناميده میشود. فرھنگ، یاد گرفتن وبراستى فرھنگ چيست؟ ادب، ھنر، دانش و ھر آنچه با آموختن و آموزاندن، پيوند دارد، فرھنگ 
نگ» را از دو بخش «فر» به چمیاد دادن است و برخورداری از آن، برای آدمی شایستگی بشمار میرود. زبانشناسان واژهی «فرھ
كشيدن دانسته اند. از این روستپيش و فرا، و «ھنگ»یا «سنگ» به چم كشيدن و راندن دانستهاند و فرھنگ را پيش كشيدن یا فرا
، نمیتوان گام درست و بھنجاری دركه میگویند فرھنگ آدمی را به پيش میبرد. پيشينيان چنين باور داشتهاند كه تا فرھنگ نباشد
د مردمان گذشته فرھنگ زمينهزندگی برداشت. از این روست كه فردوسی فرھنگ را برتر از گوھر و نژاد شناسانده است. از دی

اری و تيراندازی ھم میشد.گستردهای داشت و دربرگيرنده ھنرھایی چون نگاره گرى، خنياگرى، نوازنداگى، رامشگرى، سوارك

 شناسنامه فرھنگى ما را بيمهبراستى نگاھبانی از فرھنگ به مانک نگھدارى از مرزھا و فرھنگ است و فردوسى با شاھنامه اش
كرد و چنين بود كه فرھنگ ما در گزر پر پيچ و خم روزگار ماندگار شد.

رزمين را تا بدآنجا باید انگاشت کهنماد ایرانى بودن ما، فرھنگی است كه از ميان ما برخاسته است. براستی مرزھای راستين یک س
شه) جغرافيا نگاشته شده كه آن ھموارهکرانه ھای فرھنگی و ھنجارھایش به آن رسيده و با آن پيوند خورده، نه آنچه در ره نامه (نق

و فزون خواھى ھاى زورمداراندر پيچ و خم تاریخ دستخوش رخدادھای گوناگون و جابجایى ھاى بيشمارى که ره آورد کشمکش ھا 
ست که ميتوان از گستره مرز و بومشروزگار بوده است ميباشد. در این راستا با نگھدارى و آبيارى فرھنگ و آیينھاى یك سرزمين ا

 فرزندان راستين آرش کمانگير مرزھایپاسدارى و نگاھبانی كرد و آنرا فراتر گسترد. و این خویشکاری (وظيفه) بر دوش ماست که چون
راز جاودانگى و ماندگاری یك پيشينه وسرزمينمان را پاسداری کنيم ولی اینبار تيرھای ما پيکار در گستره فرھنگی خواھد بود. ولى 

آميخت تا بتوان آنرا با جاودانگى وفرھنگ تنھا پاسدارى از فرھنگ و ھنر پيشينيان نيست، بلكه باید نو آورى و فرگشت ھم با آن 
 در جھان است، با برگزاری یک برنامهمانایى پيوندی ناگسستنی بخشيد. در این راستا جشنواره تيرگان که بزرگترین جشنواره ایرانی
ش براى گسترش و شناساندن فرھنگ وفرھنگی و ھنری چھار روزه که ھر دو سال یک بار در شھر تورنتو کانادا برگزار میشود، به تال

 با زمينه نوین“چشم اندازھای جاودانگی“ بيش از٢٠١١ھنر ایرانی و نمایش بازتابی ازھنر و فرھنگ ایران مى پردازد. جشنواره تيرگان 
خود «چشم اندازی از ھنرمند برجسته را در ھمه رشته ھای ھنری و فرھنگی در بر میگيرد که ھر یک به گونه یکتای ١٠٠

و درھمه رشته ھای گوناگون ھنری درجاودانگی» را به نمایش خواھند گزاشت. تيرگان ھنرمندان ایرانی را ازھمه تبارھای گوناگون 
ی را که فرھنگ وھنرشکوھمند ایران زميندرون و بيرون مرزھای کانادا به این جشنواره فرا ميخواند تا مانند نمایشگاھی ھنرھنرمندان

تالش ویژهای برای فراخواندن ھمکاریرا پاس ميدارند بنمایش بگزارد. در راستای گسترش و شناساندن فرھنگ و ھنر ایرانی، تيرگان 
یرا بودن گوناگونی فرھنگ ھا بر خودھمه ایرانيان از گروهھای گوناگون قومی و رشته ھای فرھنگی و ھنری را دنبال ميکند و از پذ

ميبالد.

راسوی كران ھاى جاودانگى بھره برده، تاتيرگان ميدانى است كه امروز فرزندان آرش كمانگير ميتوانند از آن براى پرتاب تيرشان به ف
بار با آفرینش ھنرى جایگزین گشته وآرمانھا و داشته ھای فرھنگی مردم ایران زمين را گسترش داده، پاسدارى کنند. تيرى كه این 

پھنه گيتى گسترش داده و با جاودانگىھنرمند با نگاشتن، نواختن یا رامشگرى خویش ميتواند قلمرو ھنر و فرھنگ ایران زمين را در 
پيوند زند.
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