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تيرگان  ،٢٠١١پرواز تير فرھنگ و انديشه بر فراز کران ھای جاودانگی
July /7/2011
نوﯾسنده :تارا فرھيد
در اﯾن نوشتار در راستای زمينه تيرگان  ٢٠١١که »چشم اندازھای
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
سومين جشنواره تيرگان در تارﯾخ  ٢١تا  ٢۴جوالی ٢٠١١
است ،پس از ھزاران سال سپری کردن به زﯾر ﯾوق بردگی و ستم در
در مرکز ھاربر فرانت تورنتو در پيش است .جشنواره
رکاب بيگانگان ستمگرو خودکامه  ،ھمچنان کماکان توانسته است در
تيرگان  ٢٠١١با زمينه نوﯾن »چشم اندازھای جاودانگی«
بستر زمان جرﯾان روند پوﯾای خود را دنبال کرده و در گستره تارﯾخ
بيش از  ١٠٠ھنرمند برجسته را در ھمه رشته ھای
ﯾکپارچگی و شناسنامه فرھنگی خود را در زﯾر آماج تازشھای پياپی و
ھنری و فرھنگی در بر میگيرد که ھر ﯾک به گونه ﯾکتای
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
خود چشم اندازی از جاودانگی را به نماﯾش خواھند
گذاشت
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
ايتاليايي ھا گذشته خود )دوران امپراتوری روم( با آن ھمه شكوه ،زيبايي و پيشرفتھا را فراموش كرده اند .آنان تاريخ روم و مرداني را
كه در ھستی بخشيدن به آن تالش و گذشت كرده بودند به فراموشي سپرده اند و ھمين فراموشكاري ماﯾه افتادن به اين بدبختي
شده است .ما نبايد تمدن درخشان  ٨٠٠ساله خود را فراموش مي كرديم و درگير دودستگی ،سستی و تارﯾکی كنونی مي شديم.
وی ھمچنين اشاره ميکند» :از رھنوردان شرق شنيده ام كه گزارش کرده اند که در سرزمين پارسيان مردي ھمه زندگانی اش را بدون
درخواست کسی وﯾا ھيچ چشمداشتی به درﯾافت پول ﯾا دستيابی به جاه و آوازه  ،تاريخ ميھن خود را به چکامه در آورده تا فراموش
نشود )اشاره به فردوسي است( .برای ھمين اﯾن سرزمين زنده خواھند ماند و نام اين چکامه سرای از خود گذشته ھمواره درگستره
تارﯾخ جاودان خواھد ماند«.
آری بيگمان مردمی که شناسنامه و کارنامه پيشينيان خود را به فراموشی سپارند رو به نيستی واپسگراﯾی خواھند گراﯾيد! جای ھيچ
دودلی در اﯾن باور نيست ولی با اﯾنکه بياد سپاری و ستاﯾش بزرگی و شکوه دستآوردھای پيشينيان و روﯾدادھای گذشته برای زنده
نگاه داشتن ﯾک فرھنگ باﯾسته و ناگزﯾر است ،ولی نمی توان تنھا به آنچه گذشته بسنده کرد و ھمواره در ﯾکجا درجا زد ،ھرچند ھم
که اﯾن پيشينه شکوھمند و گرانماﯾه باشد برای نگھداری و پوﯾای ﯾک فرھنگ باﯾد ھمواره دست به راھکارھای تازه و نوﯾن زد.
پس چه باﯾد کرد که ماندگاری ﯾک فرھنگ را بيمه کرده ،و از نابودی ارزشھای آن و پيام و دستآوردھای گرانبھای پيشينيان در بستر
زمان پيشگيری کرد؟ پيشينه سرزمين ما در گذر زمان خود گواھی بس ارزنده از بکار گيری شيوه ھا و گزﯾنه ھای گوناگون برای پدافند
از شناسنامه فرھنگی و پا بر جا نگاه داشتن آن در بستر زمان بوده است ،که ميتوان پندھا و آموزه ھای فراوانی را از آن آموخت.
اگرچه اندازه کاراﯾی و تواناﯾی ھرﯾک از اﯾن گزﯾنه ھا بستگی تنگاتنگ به نيازھا و کنشھای وﯾژه روز و آميزه ھای گوناگونی زمانی و
فرھنگی مانند ساختار گرداننده ،چگونگی و ميزان داراﯾی و سرماﯾه کشور و مردمانش و ميزان آگاھی گروھی توده ھای مردم و....
دارد .بنابراﯾن نميتوان برای ھر ساختاری بدون آگاھی و دانش از نيازھای وﯾژه و ﯾکتای زمانی وفرھنگی آن ،نسخه ﯾکسان و از پيش
پرداخته شده ای را پيچيد .به ھر سان نخستين گزﯾنه برای پدافند از مرزھای فرھنگی و جغرافياﯾی ﯾک سرزمين ،بکار گيری نيروی
رزمی و ارتشی آن سرزمين ميباشد که بھنگام نياز در ميدان جنگ با بيگانگان تازشگر ،مرزھای آنرا پاسداری کرده و از پيشروی لشکر
تازشگر و دستيابی آنھا به سرزمين و سرماﯾه ھای بومى ،وﯾرانی شھرھا و سازه ھا و نابودی داشته ھای فرھنگی و مينوی آن کشور
پيشگيری ميکند .گزﯾنه رزمی برای پدافند ﯾک کشور گزﯾنه ای بسيار باﯾسته و ناگزﯾر است و بدون آن پاسداری از کيان ﯾک سرزمين
شدنی نخواھد بود زﯾرا چنانچه دشمن بيگانه بر سرزمينی چيره شود دﯾگر از آن پس مردم آن سرزمين نخواھند بود که آﯾنده خود و
سرزمينشان را به پيش ميبرند و بيدرنگ پس از گشوده شدن دروازه ھای کشور بروی بيگانگان سرنوشت مردم آن سرزمين در رکاب
کسانی در خواھند آمد که بجاى پشتيبانى از آنھا تنھا در پى سود خويش بوده و چه بسا مردم آن سرزمين را به بردگى و تباھى نيز
بكشانند.
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ھمچنين در پی فرو رﯾختن دروازه ھا و سنگرھای رزمی چه بسا در بستر زمان و اندک اندک فرھنگ ،زبان و شناسنامه فرھنگی مردم
ھم دستخوش دستبرد و تازش بيگانه گردﯾده رو به دگرگونی و نابودی گراﯾد .بنا بر اﯾن نيروی رزمی و پدافندی بيگمان کنشگری ناگزﯾر
برای پاسداری و نگھبانی نه تنھا از مرزھای جغرافياﯾی ﯾک سرزمين بشمار میرود بلکه ھمچنين دست آوردھای فرھنگی و بومی ﯾک
سرزمين را نيز پدافند مي کند .به ھر سان کاراﯾی اﯾن گزﯾنه بسته به تواناﯾی ھای فنی و کارشناسی ﯾک کشور دارد .در استوره ھای
اﯾران از قھرمانان رزم آور و جنگجو نمونه ھای فراوانی ميتوان نام برد که نام آورترﯾن آنھا »رستم دستان« ﯾا »تھمتن« ،فرزند زال و
رودابه و پھلوان دالور اﯾران زمين در شاھنامه فردوسی است که در زمان کيقباد ،کيکاووس و کيخسرو با تورانيان جنگيد و از خود
دالوری ھای شگفت انگيزی نشان داد و در نبرد با دﯾوھا و اھرﯾمنان نابکار بارھا اﯾران را از تباھی و تيرگی رھانيد و ماﯾه پيروزی و
سرافرازی اﯾران گردﯾد.

Car Sell
Excellent condition Grey VW Jetta 2006
$14750

Car Sell
OMVIC APPROVED CAR LOT FOR RENT PLAZA
416-999-2811

برای نمونه دﯾگر ميتوان از »آرش کمانگير« پھلوان ايرانی ﯾاد کرد که در زمان منوچھر شاه در تير اندازی سر آمد بوده و ھنگامی که در
جنگ ميان منوچھرشاه و افراسياب برای فرو نشاندن درگيری ھای مرزی ميان اﯾران و توران پيمان بر اين ميگذارند تا با پرتاب کردن تيری
مرز ميان ايران و توران را گزﯾنش کنند .آرش از تبرستان بر فراز دامنه کوه البرز تيری پرتاب ميکند که در کرانه ھای رود خانه آمو درﯾا در
مرو فرود می آﯾد و مرزھای اﯾران را بسی گسترده تر از آنچه پيشبينی ميشد نشان کرد .در پاﯾان آرش که ھمه توان و نيروی ھستی
خوﯾش را درپرتاب تير نھاده بود ،در پی پرتاب آن جانش را از کف ميدھد .به ھر سان نيروی پدافندی و رزمی کار آمد و چيره ،با بيمه
کردن بکپارچگی ﯾک کشور ھمچنين از شالوده و زﯾرسازھای فرھنگی و ھنری آن پدافند کرده و شکوفاﯾی فرھنگی آنرا ھموار وشدنی
ميسازد .بروشنى از ھمين روست که نخستين گامی که تازشگران بيگانه در روند به زانو در آوردن يك کشور برميدارند ،ﯾورش رزمی
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برای در ھم کوبی نيروی پدافندی ﯾک سرزمين و سرنگونی کابينه گرداننده آن ميباشد ،و در پی آن با کارگزاری گماشتگان و مزدوران
خود در جايگاه ھاى كليدى مانند سازمان آگاھى ،ارتش و دﯾگر نھادھای بنيادی ،ھمه سامانه ھای بنيادی آن کشورمھار زده و رھبرى
ھمه رويدادھا و فرايندھاى آينده آن کشور را در دست خود ميگيرند .بدﯾنگونه و از اﯾن پس مردم آن سرزمين دﯾگر در آﯾنده کشورشان
ھيچ دستی نداشته و ھمه چيز شان در رکاب دشمن بيگانه خواھد بود! برای نمونه داستانی را در باره تازش اسکندر مقدونی به اﯾران
ﯾاد آوری ميکنم .در افســانه ھا چنين آمده است که اسکندر مقدونی پيش از ﯾورش به اﯾران درمانده بود و از خود ميپرسـيد» :چگونه
باﯾد بر مردمی که از مردم من بيشتر ميدانند فرمان رانم؟«
ﯾکی از راﯾزنانش در پاسخ گفته بود» :نسک ھاﯾشان را بسوزان ،بزرگان و خردمندانشان را بکش ،و دستور بده به زنان و کودکانشان
دست درازی کنند«.
اما اســتاد او ارسطو چنين گفت» :نيازی به چنين کاری نيست .از ميان مردم آن سرزمين ،آنانی را که کم خرد و نادانند به کارھای
بزرگ بگمار و آنانی را که دانا و فرھيخته اند به کارھای کوچک و پست بگمار .بدﯾن گونه ،کم خردھا و نادانھا ھميشه سپاسگـزار تو
خواھند بود و ھيچگاه سر به شورش نخواھند گذاشت ،و آنانی که خردمند و فرھيخته اند ﯾا به سرزمينھای دور کوچ خواھند کرد و ﯾا
خسته و سرخورده تا فرارسيدن مرگ در کنج تنھاﯾی وگوشه گيری بازمانده زندگی خود را سپری خواھند نمود«.
باری دنبال کردن گزﯾنه رزمی برای نگھداری و گسترش آرمانھای گروھی ﯾک سرزمين شاﯾد در ھر فراگرد و زمانی شدنی نباشد .برای
نمونه پس از آنکه دروازه ھای کشوری گشوده شد و سنگرھای رزمی فرو رﯾخت و کشور سراسر در رکاب دشمن در آمد ،دﯾگر مردم
بی پدافند و بی سرماﯾه را ﯾارای اﯾستادگی رزمی در برابر بيگانه نخواھد بود .پس بناچار گزﯾنه ھای دﯾگری در ھنگام نياز برای نگھداری
و پاسداری از فرھنگ و اندﯾشه زاد بومى جاﯾگزﯾن گزﯾنه ھای رزمی ميگردند که بتوانند کارگرو پاسخگو باشند.
زمانی که ﯾک ملت سنگرھای پدافندی و رزمی اش فرو رﯾخت و ھمه چيزش در رکاب دشمن در آمد ،دﯾگر براﯾش ارزش و پشتوانه ای
نمی ماند و اﯾن سوھش درماندگی و ھراس از نابودی و نيستی و بی آبروﯾی آن ملت را بر آن ميدارد تا برای بدست آوردن دوباره آبرو و
ارزش از دست رفته خود به پيکار در گستره فرھنگی ،ھنری و دانش پژوھى پرداخته و خود را در زمينه ھای فرھنگی شکوفا و
برجسته سازد .مردم سرزمين شکست خورده الجرم در راستای تالش برای پاسداری از شناسنامه و دست آورد ھای فرھنگی شان
دست به تالشی گسترده در زمينه ھای فرھنگی و ھنری ،پيشرفت در دانش ،نو آوری و کارشناسی در زمينه ھای گوناگون و وﯾژه
ميزند تا با پنھان شدن در پشت سنگرھای فرھنگی و تارﯾخی کمتر دستخوش آماج تيرھاى مرگبار و پياپی دشمن شوند .در سرزمين
خود ما نمونه از اﯾن دست فراوان است و ميتوان از دست آوردھای دانشمندانی چون پور سينا ،بيرونی ،خيام ،رازی و بسياری دﯾگر
نام برد .امروزه پس از گذر کم و بيش ﯾک ھزاره ما اﯾرانيان ھنوز از دست آوردھای آنھا بر خود ميباليم .براستی اﯾن دانشمندان
کارکردی بس ارزنده در راستای ماناﯾی اﯾران دربسترگذران و رونده زمان داشته اند و خواھند داشت.
از سوی دﯾگر باﯾد اﯾن نکته را در دﯾد داشت که پيشرفت و شکوفاﯾی در گستره دانش پژوھى ھم خود به گونه ای در گرو توان پولی،
دستماﯾه و داراﯾی ھای ﯾک کشور است .از اﯾن رو ما با رنگ باختن نيروی رزمی و در پی آن از دست دادن دستماﯾه ھای بومی در
درازای زمان گواه بودﯾم که چيرگی اﯾرانيان در گستره دانش و کارشناسی کم کم رنگ باخته و امروزه ما باﯾد برای آموختن دانش نوﯾن و
فرآوری نيازھای خود به باخترﯾان مانند اروپا و آمرﯾکا و بتازگی چين و روسيه چشم بدوزﯾم.
پس در اﯾن ھنگام چه گزﯾنه ای را ميتوانيم بکار برﯾم که اﯾن چراغ را ھمچنان روشن نگاه داشته ،ماندگاری فرھنگمان را بيمه کنيم و
نگذارﯾم دست آوردھای فرھنگی و پيام پيشينيانمان در بلندای زمان به باد نيستی و فراموشی سپرده شود ،بلکه بتوانيم اﯾن دست
آوردھای گرانبھا را بسی بارورتر نموده بدست توانای بازماندگان خود بسپارﯾم؟
در جاﯾی که نيروی رزمی مردمی نابود گشت ،توان و دستماﯾه بومی اش دستخوش تاراج بيگانگان گشت ،باﯾد بناچار شمشيرھا را
قالف کرده و فرﯾاد فرو خورده را از راھی دﯾگر به فراسو افکند .در اﯾن راستا گزﯾنه واپسين برای آبياری و پاسداری ازشناسنامه ملی،
ميتواند پيکار در گستره فرھنگی و ھنری باشد .اﯾن ھنرمند است که در روزھای دشوار و تارﯾک ﯾک سرزمين بار آبياری و نگھبانی از
شناسنامه فرھنگی آنرا بدوش کشيده و ميتواند زورق شکسته مردمش را از توفان و تندباد روﯾدادھای ناگوار و فراز و نشيب روزگار به
نيکی و پيروزی گزر دھد .او با خامه بروی کاغذ مينوﯾسد ،نگاره آفرﯾنی ميکند ،و ﯾا با آوای سازش ،خنياگری و رامشگری و دﯾگر
آفرﯾنشھای ھنری اش راه را بروی جاودانگی و ماندگاری دست آوردھای فرھنگی سرزمينش گشوده و فرﯾاد رساﯾش را بر پھنای گيتی
و بسترزمان ماندگار می گرداند.
در اﯾنجا روا ميدانم گفته روزنامه نگار و گزارشگر پر آوازه مصری »حسنين ھيکل« را ﯾاد آور شوم.
روزی از حسنين ھيکل پرسيدند شما مصرﯾان با آن پيشينه ی درخشان فرھنگی چه شد که عرب زبان شدﯾد ،وی در پاسخ گفت که
»ما عرب زبان شدﯾم برای اﯾنکه فردوسی نداشتيم«.
در اﯾن گفته جای بسی درنگ و ژرف اندﯾشی است .چگونه کسی بتنھاﯾی و ﯾک تنه ميتواند رھاننده ﯾک فرھنگ از نيستی باشد؟ مگر
فردوسی که بود و چه کرد؟ آﯾا او برتر ﯾا ورای دﯾگر اﯾرانيان بود؟
فردوسی می گوﯾد“ :مردمی که در راستای خوارشماری ،عجم ﯾعنی کند زبان ناميده می شدند ،من با اﯾن رزمنامه ی ميھنی که به
پارسی سره سرودم ،شناسنامه ی فرھنگی اش را نوشتم و به دست زمان سپردم ”...وبراستی درست می گوﯾد؛ بدون فردوسی
امروز کجا بودﯾم و با چه زبانی سخن می گفتيم؟
فرﯾدون جنيدی استاد زبان فارسی کار بزرگ فردوسی را می ستاﯾد و شاھنامه را شانه به شانه اوستا ميداند و بسی باالتر از آن .او
فردوسی را نگھبان ھمواره بيدار و آﯾينه تمام نمای فرھنگ اﯾران و پھلوان گستره فرھنگی اﯾران ميداند.
فردوسی با شاھنامه اش ماندگاری و چيرگی زبان و فرھنگ پارسی را تا ساليان سال به ارمغان آورد و ماﯾه سربلندی ھمه اﯾرانيان
گردﯾد .از اﯾن رو بود که نه تنھا زبان و فرھنگ پارسی که در پی ﯾورش تازﯾان و در ميان دو لب فيچی تازﯾان و تاتارھا رو به نابودی بی
چون و چرا و ناگزﯾر ميرفت ،جان بدر برد ،بلکه زبان واالی فرھنگ و چکامه سراﯾی و گوﯾشی مردم پسند وھمه گير در ميان
سرزمينھای گوناگون در گستره فرھنگی اﯾرانزمين گردﯾد.
ناگفته نماند که پيش از فردوسی شماری از چکامه سراﯾان در دوره ھای پاﯾانی فرمانرواﯾی اعراب بر اﯾران در زمينه چامه سراﯾی بزبان
پارسی دری پيشگام بودند و در اﯾن ميان رودکی نخستين چکامه سراﯾی است که سروده ھای پارسی بسيار گفته و فرنام پدر شعر
فارسی بدو داده شده است.
در ھر سان فردوسی و چکامه سراﯾان دﯾگر پس از رودکی شالوده فرھنگ و زبان پارسی را چنان استوار ساختند که بنياد آن ھرگز از
باد وباران و گزر روزگاران سستی نيافت .فردوسی با سرودن شاھنامه نه تنھا کاخ بلند زبان پارسی را ،بلکه استوره اﯾرانزمين را پی
افگند و پاسداری نمود.
به اﯾن سان بود كه پس از آن در گزر ساليان دراز فرمانرواﯾان تاتاری كه بيش از ھزاران سال بر گرده اﯾرانيان سوار بودند بسيار دنباله رو
و دوستار فرھنگ و ھنراﯾرانزمين گشته و پارسی را زبان دﯾوانی درﯾار خود ساختند .در اﯾن راستا در زمان سلجوقيان تبارنامه ای
برساخته بودند که خوﯾشی سبکتگين را به ﯾزدگرد سوم ،آخرﯾن پادشاه ساسانی می رساند )تارﯾخ اﯾران کمبرﯾج ،جلد چھارم،
انتشارات اميرکبير ،١٣٧٩ ،برگ  (١۴٥و سلطان محمود چنان شيفته و آميخته در فرھنگ واالی اﯾرانی شده بود که فرخی سيستانی
در ستاﯾش وی می گوﯾد:
زھی اندر جھانداری و بيداری چو افرﯾدون
زھی اندر نکوکاری و ھشياری چو نوشروان
نا گفته نماند كه ھتا زبان دﯾوانی دربار امپراتوری عثمانی برای چند سده پارسی بوده و گواه و نشانه ھای آن سروده ھای پارسيست
که تا به امروز در جای جای تاالرھا و سراھای کاخھای باستانی تركيه دﯾده می شوند.
ترکان سلجوقی زبان پارسی را در آنا تولی )ترکيه امروزی( گسترش دادند .زبان ادبی و دﯾوانی دربار خلفای عثمانی سالھا زبان
پارسی بود .شاھان صفوی و قاجار که ترک تبار بودند ،ھمه مکاتبات خود را به زبان پارسی انجام ميدادند که زبان پيوند ميان مردمان
تبار ھای گوناگون با ﯾکدﯾگر بود و ھم زمان به نام زبان گفت وگو ،زبان روز مردم نيز به شمار می رفت .زبان و ادب پارسی در عھد
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غزنوﯾان ) ٣٨٩ -۵٨٣ھجری ق( که ترک تبار و پارسی زبان بودند ،راه فرازمندی پيمود وبه خشکسارواره (شبه قاره) ھند راه ﯾافت .در
دوره ی که حسنک وزﯾر سلطان محمود بود ھمه دفاتر را به زبان پارسی برگرداندند .دربارغزنوﯾان نيز مرکز بزرگ زبان و ادب پارسی بود.
پارسی که آن زمان از زمره زبان ھای ارزشمند و بزرگ جھان بود ھمچنين سدھا سال زبان رسمی دربار در دھلی و کابل در زمان
فرمانرواﯾی مغول گردﯾد و به زودی در ميان نژادھای گوناگون ھند گسترش و رونق فراوانی ﯾافته و جاﯾگاه ارزنده ای ميان ھمه مردم
بدست آورد و در سير ھمبستگی فرھنگی و ميھنی در ھند کارکردی بس ارزنده داشت .ولی با ھمه اﯾن چيرگی ھای پی در پی ،پس
از دستيابی و سرنشينی انگليسھا در خشکسارواره ھند ،درسال  ١٨۴۴ميالدی زبان اردو جاﯾگزﯾن زبان پارسی گردﯾد .انگليسھا
جنبش زبان پارسی را ﯾک جھش فرھنگی وسياسی ھراس انگيز و نگران کننده و ناھماھنگ با خواسته ھای جھانخوارانه و
سودجوﯾانه خود ارزﯾابی نموده ،آگاھانه در پی نابودی زبان پارسی بر آمدند .تا آنکه درسال  ١٨٣٨ميالدی چارلز تری وﯾليان ناگھان زبان
انگليسی را زبان دﯾوانی سرزمين دست نشانده خود خواند و کاربرد زبان پارسی را در ھند پيشگيری کرد .در اران و قفقاز ھم مانند
ھمين روند جرﯾان ﯾافت ولی اﯾنبار به انگيزش روسھا .آنھا ھم که نيک از فراگيری و مردم پسندی زبان پارسی آگاه بودند ،آگاھانه
دست به سرماﯾه گزاری کالنی برای بی ارج کردن زبان پارسی در سرزمينھای اران و قفقاز زدند .زنجيرهی فرھنگی بين سرزمينھای
تازه بدست آمده )آران و شيروان( و کشور ھمساﯾه »اﯾران« که ھمچنان کشوری نيرومند بوده است ،روسھا را بسی آزرده میکردو از
اﯾن رو آنان کوشيدند تا با پشتيبانی و پيشبردن فرھنگ ترکی بومی در اﯾن سرزمين ھا ،اﯾن زنجير پيوند فرھنگی ھزاران ساله را نابود
کنند .به ھر سان تا كنون اﯾن فرھنگ ما بوده که در روند فراز و نشيبھا و تازش ھای پياپی به سرزمين مان ما را در نگھداری دست
آوردھا و شناسنامه بومی سرزمينمان ﯾاری رساند .ولى ھم اكنون شوربختانه ميبينيم كه اﯾن واپسين سنگر ھم آماج تازش ھاى
دشمن گردﯾده ما گواه تازش به فرھنگ ،پيشينه و زبان خود ھستيم.
براستى فرھنگ چيست؟ ادب ،ھنر ،دانش و ھر آنچه با آموختن و آموزاندن ،پيوند دارد ،فرھنگ ناميده میشود .فرھنگ ،ﯾاد گرفتن و
ﯾاد دادن است و برخورداری از آن ،برای آدمی شاﯾستگی بشمار میرود .زبانشناسان واژهی »فرھنگ« را از دو بخش »فر« به چم
پيش و فرا ،و »ھنگ«ﯾا »سنگ« به چم كشيدن و راندن دانستهاند و فرھنگ را پيش كشيدن ﯾا فراكشيدن دانسته اند .از اﯾن روست
كه میگوﯾند فرھنگ آدمی را به پيش میبرد .پيشينيان چنين باور داشتهاند كه تا فرھنگ نباشد ،نمیتوان گام درست و بھنجاری در
زندگی برداشت .از اﯾن روست كه فردوسی فرھنگ را برتر از گوھر و نژاد شناسانده است .از دﯾد مردمان گذشته فرھنگ زمينه
گستردهای داشت و دربرگيرنده ھنرھاﯾی چون نگاره گرى ،خنياگرى ،نوازنداگى ،رامشگرى ،سواركاری و تيراندازی ھم میشد.
براستى نگاھبانی از فرھنگ به مانک نگھدارى از مرزھا و فرھنگ است و فردوسى با شاھنامه اش شناسنامه فرھنگى ما را بيمه
كرد و چنين بود كه فرھنگ ما در گزر پر پيچ و خم روزگار ماندگار شد.
نماد اﯾرانى بودن ما ،فرھنگی است كه از ميان ما برخاسته است .براستی مرزھای راستين ﯾک سرزمين را تا بدآنجا باﯾد انگاشت که
کرانه ھای فرھنگی و ھنجارھاﯾش به آن رسيده و با آن پيوند خورده ،نه آنچه در ره نامه )نقشه( جغرافيا نگاشته شده كه آن ھمواره
در پيچ و خم تارﯾخ دستخوش رخدادھای گوناگون و جابجاﯾى ھاى بيشمارى که ره آورد کشمکش ھا و فزون خواھى ھاى زورمداران
روزگار بوده است ميباشد .در اﯾن راستا با نگھدارى و آبيارى فرھنگ و آﯾينھاى ﯾك سرزمين است که ميتوان از گستره مرز و بومش
پاسدارى و نگاھبانی كرد و آنرا فراتر گسترد .و اﯾن خوﯾشکاری )وظيفه( بر دوش ماست که چون فرزندان راستين آرش کمانگير مرزھای
سرزمينمان را پاسداری کنيم ولی اﯾنبار تيرھای ما پيکار در گستره فرھنگی خواھد بود .ولى راز جاودانگى و ماندگاری ﯾك پيشينه و
فرھنگ تنھا پاسدارى از فرھنگ و ھنر پيشينيان نيست ،بلكه باﯾد نو آورى و فرگشت ھم با آن آميخت تا بتوان آنرا با جاودانگى و
ماناﯾى پيوندی ناگسستنی بخشيد .در اﯾن راستا جشنواره تيرگان که بزرگترﯾن جشنواره اﯾرانی در جھان است ،با برگزاری ﯾک برنامه
فرھنگی و ھنری چھار روزه که ھر دو سال ﯾک بار در شھر تورنتو کانادا برگزار میشود ،به تالش براى گسترش و شناساندن فرھنگ و
ھنر اﯾرانی و نماﯾش بازتابی ازھنر و فرھنگ اﯾران مى پردازد .جشنواره تيرگان  ٢٠١١با زمينه نوﯾن“چشم اندازھای جاودانگی“ بيش از
 ١٠٠ھنرمند برجسته را در ھمه رشته ھای ھنری و فرھنگی در بر میگيرد که ھر ﯾک به گونه ﯾکتای خود »چشم اندازی از
جاودانگی« را به نماﯾش خواھند گزاشت .تيرگان ھنرمندان اﯾرانی را ازھمه تبارھای گوناگون و درھمه رشته ھای گوناگون ھنری در
درون و بيرون مرزھای کانادا به اﯾن جشنواره فرا ميخواند تا مانند نماﯾشگاھی ھنرھنرمندانی را که فرھنگ وھنرشکوھمند اﯾران زمين
را پاس ميدارند بنماﯾش بگزارد .در راستای گسترش و شناساندن فرھنگ و ھنر اﯾرانی ،تيرگان تالش وﯾژهای برای فراخواندن ھمکاری
ھمه اﯾرانيان از گروهھای گوناگون قومی و رشته ھای فرھنگی و ھنری را دنبال ميکند و از پذﯾرا بودن گوناگونی فرھنگ ھا بر خود
ميبالد.
تيرگان ميدانى است كه امروز فرزندان آرش كمانگير ميتوانند از آن براى پرتاب تيرشان به فراسوی كران ھاى جاودانگى بھره برده ،تا
آرمانھا و داشته ھای فرھنگی مردم اﯾران زمين را گسترش داده ،پاسدارى کنند .تيرى كه اﯾن بار با آفرﯾنش ھنرى جاﯾگزﯾن گشته و
ھنرمند با نگاشتن ،نواختن ﯾا رامشگرى خوﯾش ميتواند قلمرو ھنر و فرھنگ اﯾران زمين را در پھنه گيتى گسترش داده و با جاودانگى
پيوند زند.
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