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«غنای هویت فرهنگی ایرانیان»
سید ضیاهاشمی

مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

فرارســیدن ســال نو را به همــه هموطنان
بویــژه خواننــدگان عزیــز «ایــران» تبریک
میگویــم .ســرآغاز ســال جدیــد بــا «عید
فرخنده نــوروز» یکــی از نمادهای هویتی
مــا ایرانیان و یکی از زیباییهای بی شــمار
فرهنــگ مــا اســت« .عیــد نــوروز» فصــل
مشــترکی اســت میــان عمــوم ایرانیــان از
هــر قشــر و گــروه و قــوم و بــرای همــگان
نماد نشــاط و نو شوندگی است .طبیعت
نــو بــا عید نــوروز تقــارن مییابــد و تحول
طبیعــت ،همــراه بــا تعطیــات رســمی
نوروز ،موقعیتی فراهم میکند که ایرانیان
تعامالت خانوادگی و فامیلی گستردهتری
برقرار کنند و دوستان و بستگان در فضایی
خاص از حال و احوال یکدیگر باخبر شوند.
بــا کاهــش روابط مســتقیم خویشــاوندی
و همســایگی در ســبک زندگــی جدیــد،
تعطیــات نــوروز فرصتــی مغتنم اســت
برای عمل به ســنت حســنه صله ارحام و
شــکلگیری دورهمیهایی کــه پیوندهای
ســنتی در شــبکههای اجتماعی را تقویت
و بــه ســرمایه مشــترک اجتماعــی کمک
میکنــد؛ ســرمایهای که در شــرایط کنونی
جامعــه اهمیتی مضاعف یافته و در عین
حــال در معــرض چالــش و مخاطره هم
قرار گرفته است .پس ،تقارن عنصر تحول
طبیعــت ،تعطیــات اداری و ســنتهای
اصیــل ایرانی موقعیتی ایجاد کرده اســت
که برای جامعه بسیار مغتنم است ،بویژه
اینکــه در تحــوالت سیاســی  -اقتصــادی
جهانی ،کشــور ما در شــرایطی قــرار گرفته
اســت که نیازمند تبادل آگاهی و مراودات
فرهنگی بیشتری در جامعه است .در این
شــرایط بهرهگیری از مشــترکات فرهنگی
و بازشناســی مصالــح مشــترک و منافــع
ملی کالن ضرورتی مضاعف یافته اســت
تا بــا تقویت ســرمایه اجتماعــی ،آمادگی
بیشــتری بــرای اداره چالشهــای جاری و
مقابله با عوارض احتمالی آن فراهم آید.
عناصــر هویتــی مشــترک ایرانیــان در
طــول تاریــخ و بویــژه در تاریــخ معاصــر،
همــواره نقطــه اتــکای مهــم و بســیار
ارزشــمندی بــرای مقابلــه بــا بحرانهای
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بوده است.
بــر این اســاس هــر عاملــی که بتوانــد این
مشترکات را تقویت و به سرمایه اجتماعی
کمــک کند ،برای گــذر از مشــکالت جاری
کشــور بســیار مفید و راهگشــا خواهــد بود.
در چنیــن شــرایطی اســت که بــذل توجه
بــه غنــای فرهنگــی ،نمادهــای هویتــی و
جاذبههــا و زیباییهــای فرهنگ و جامعه
ایران ضرورتی مضاعف مییابد.
ایران کشــوری اســت کهــن و برخــوردار از
تمدنــی چنــد هزار ســاله کــه در ایــن تمدن،

عزیمت به سوی همبستگی
مهدی شفیعی

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

عناصــر فرهنگــی گوناگونی کــه در دورههای
مختلــف تاریخــی و در تعامــل بــا مناطــق
مختلــف جغرافیایی پدید آمــده ،امروز یک
میــراث بســیار غنی فرهنگی در اختیار نســل
حاضــر قــرار داده اســت .در این کشــور پیوند
میــان اقــوام و مذاهــب گوناگــون در طــول
زمانــی بســیار طوالنی شــکل گرفتــه و خرده
فرهنگهای مختلف در طول قرون متمادی
همزیســتی مســالمتآمیزی را تجربــه
کردهاند .تنوع خــرده فرهنگها و گونه گونی
گویشهــا و آداب و ســنن اجتماعــی ،فــرش
الوانی در جغرافیای ایران ایجاد کرده اســت
کــه برای هر ناظر ژرف اندیشــی ،خیره کننده
و دلربا است .تنوع فرهنگی ،غنای طبیعی،
دیرینگی تمدنی و استمرار تاریخی در این
دیار ظرفیتهای بسیار برجسته و ویژهای
ایجاد کرده است که نقطه اتکا و افتخار هر
ایرانی در هر کجای جهان است.
ایرانیــان در زمــان حاضــر ســرمایهای
بــی بدیل در اختیار دارند که آنان را به هم
پیوند میزند و سرنوشت مشترکی برایشان
به ارمغان میآورد .ســیر تاریخی مشترک
ایرانیــان در شــرایط کنونــی -کــه جهانــی
شــدن فرهنگهــا و ارتباطات ویژگــی بارز
آن اســت  ،-زمینه و انگیزه مناســبی برای
توســعه تعامــات فرهنگــی و گفتوگوی
ملــی ایرانیانــی فراهــم کــرده اســت کــه
میخواهنــد و میتوانند با اتکا به ســرمایه
مشــترک تاریخــی و فرهنگــی ،موقعیت و
جایــگاه کشــور و فرهنگشــان را در دنیای
معاصــر برجســتهتر ســازند .آغاز ســال نو
فرصتی مناســب اســت برای مــرور وقایع
یک سال گذشته و ترسیم چشم انداز سال
آینــده  ،بــدان گونه که داشــتههای سرشــار
ایــران و ایرانیان ،برای تحقق خواســتهها و
آرمانهای متعالی آنان به کار گرفته شده
و حرکت مشترک آنان را در مسیر تاریخی
مشــترک هدایت نماید .ایرانیــان در طول
تاریــخ با برخــورداری از اشــتراکات هویتی
سرنوشــت ســاز توانســتهاند تمــدن غنی و
کهــن خود را پــاس دارند و همچنان با اتکا
و افتخــار بــه همان داشــتهها و اشــتراکات
سرنوشــت آتــی خــود را در ســال 1398
خورشیدی رقم خواهند زد .انشاءاهلل

نــوروز بهانــهای برای نو شــدن
اســت .آنــگاه کــه زمیــن در
چشــم آدمــی رخــت تــازه بــه
تــن میکنــد ،میتوانــد در مــا
نیــز انگیزههایــی بــرای تــازه
شــدن پدیــد آورد .امــا نــوروز
بــرای ما فرصتهایــی فراتر از
انگیزههــای فــردی بــه همراه
دارد .چــرا کــه ایــن رویــداد
طبیعی با جغرافیای فرهنگی
وســیع پیوندی عمیق دارد .نوروز نــه رویدادی منحصر به ایران،
بلکــه دربرگیرنــده وســعتی بهنــام حــوزه تمدنــی ایــران اســت،
حــوزهای که از مرزهای رســمی فراتر رفته و کشــورهای همســایه،
همچون افغانســتان و تاجیکســتان را دربرمی گیــرد .اینکه مردم
این کشــورها ،هم این اتفاق مبارک و فرخنده را جشن میگیرند،
به این معنی است که همه ما حامالن یک فرهنگ و شهروندان
یک تمدن هستیم.
اشــتراکات فرهنگــی و دینی ،خــود عامل دیگری بــرای پیوند
میان دولتها و ملت هاست.
از این نگاه ،نوروز فرصت مناســبی بــرای بازیابی این ظرفیت
فرهنگی ،درون و بیرون مرزهای ما است .میتوان با تکیه بر این
نقطه اشتراک که خود پیوندهای دیگری را به خاطر میآورد و بر
آن تأکید میورزد ،در مســیر همبستگی ملتها و شهروندان این
گستره تمدنی حرکت کنیم.
عزیمت به ســوی این همبســتگی ،میتواند گســترش دهنده
حــس همزیســتی و همجــواری میــان ملتهــای منطقــه باشــد.
این مســأله از اینرو اهمیت دارد که امروز منطقه ما دســتخوش
تنشهــای مصنوعــی اســت ،تنشهایــی کــه میتــوان ردپــای
قدرتهــای فرامنطقــهای همچــون امریــکا را نیــز در آن ســراغ
گرفت .تکیه بر فرهنگ مشــترک و نــوروز بهعنوان یکی از عناصر
اصلــی آن ،میتوانــد بدیلی بــرای سیاســتهای بدلی باشــد که
برخــی از قدرتهــا در صدد اعمــال آن در منطقه هســتند .بویژه
اینکــه فرهنــگ مبتنــی بــر نــوروز ،فراتــر از تمایزهــای قومیتی یا
مذهبــی قــرار گرفته و کمک میکند تا مردم کشــورهای مختلف،
اشتراکات تاریخی یکدیگر را بیابند و خود را در آن فهم کنند.
ایــران در گــذر تاریــخ ،همــواره بحرانهــای زیــادی را از ســر
گذرانده اســت ولی همواره توانســته اســت بار دیگر قــوام و دوام
خــود را بازیابــد .آنچه از آن بحرانها باقی مانده اســت ،درسها
و خاطرهها و تاریخ پایداری و ایســتادگی اســت .در شــرایط امروز
نیــز که برخی از کشــورها تالش دارند تا شــرایط پرتنشــی را برای
کشــور ما رقــم بزنند ،تاریخ به ما یــادآوری میکند که ملت ایران
سربلند خواهد بود.
اما این ســربلندی از مســیر همدلی به دست میآید ،همدلی
کــه تاریــخ ایــران در معنای گســتره تمدنــی و فرهنگــی مؤید آن
اســت .مــا بــا چنین چشــم انداز ،بــا چنین امیــد و با چنیــن قوام
و قدمــت تاریخــی بــه اســتقبال ســال نــو میرویــم ،ســالی کــه از
خوشــیهایش سرخوش خواهیم شد و اگرهم گرهای باشد ،آن را
با دســتهای یک یک ایرانیان ،خواهیم گشــود .چرا که در مسیر
حرکــت تاریخی خود آموختهایم که همدلی رمز پیروزی ماســت
و مــا در ســال جدیــد آن را تقویت خواهیم کــرد .این همدلی هم
میتواند در ســطح خرد ،یعنی خانوادهها نمود داشته باشد ،هم
در جمعهای بزرگتر و در نهایت در ساخت کالن سیاسی کشور.
امیــدوارم ســال  ۹۸ســال همدلی بــرای همه مــردم عزیز و همه
سیاستمداران و صداهای حاضر در کشور باشد.
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