پرونده سال

ایـــران مـــا

 10راز ماندگاری فرهنگ ایران
سید رضا صالحی امیری
رئیس کمیته ملی المپیک

فرهنگ بهمثابه چشــمه جوشــانی است که همه
انســانهای تشنه در مسیر آن ســیراب میگردند.
فرهنگ عامل دوام و بقــای هویت ،تمدن ،ملت
و جامعه اســت .فرهنــگ ایرانــی بهدلیل عناصر
هویتــی ،تمدنی ،زبانی و معرفتی از چنان جایگاه
واال و باالیــی برخوردار اســت که بهجرأت میتوان
گفت جزو معدود فرهنگهای مســلط در دنیای
امــروز بهشــمار مــیرود .رمــز مانــدگاری فرهنگ
ایرانی را در عناصر گوناگونی میتوان جســتوجو
کــرد که برخی از مهمترین آنها در این نوشــتار به
اختصار مورد اشاره قرار میگیرد:
انعطافپذیریوانطباقپذیری:اینویژگیرا
میتــوان مهمترین ویژگی فرهنــگ ایرانی
دانســت؛ فرهنگــی کــه پــس از دوران
ساســانیان ،زیســت مســالمتآمیزی را بــا
فرهنــگ اســامی آغــاز کــرد و از طریــق همافزایــی
فرهنگــی ،مایه پایــداری ،بالندگی و پیشــرفت تمدن
بــزرگ ایرانی را فراهم آورد .از این منظر ،یکی از رموز
مانــدگاری فرهنــگ ایرانــی را میتــوان همگرایــی و
همســازی میــان فرهنگ ایرانی و اســامی دانســت.
ســیری در تحوالت تاریخی نشان میدهد که فرهنگ
ایرانی همواره قدرت ســازگاری باالیی با این تحوالت
داشــته و در طول تاریخ هیچگاه حذف یا در فرهنگی
دیگر هضم نشــده اســت .جالب اینجاســت که حتی
حمله وحشــیانه مغولها نیز که تمام انــرژی خود را
مصروف انهدام تاریخ و هویت این ســرزمین کردند،
نتوانســت به فرهنگ ایرانی آسیبی اساسی وارد کند،
بلکه در کمال شگفتی ،این فرهنگ ایرانی بود که آنان
را به خود جذب و در خود هضم کرد .بهعنوان نمونه،
دانشمند بزرگ اســامی خواجه نصیرالدین طوسی
توانســت با نبوغ و زیرکی فراوان فرمانروایان مغول را
تحــت تأثیر قرار داده و با هوشــمندی تمام از نابودی
بســیار از مواریــث فکــری و فرهنگــی ایران به دســت
مغوالنجلوگیریکند.
غنــای فرهنگــی :عامــل دیگــر مانــدگاری
فرهنــگ ایرانــی ،میراث غنــی فرهنگی آن
است .ایران سرزمینی پررمزوراز است که با
دارا بــودن نمادهــای فراوانــی از هویــت
دیرینــه کــه در جــای جــای آن خودنمایــی میکنــد،
مجموعــهای رنگارنــگ و پربــار از ذخایــر تمدنــی را
تشکیل داده که پیشینه و پشتوانه غنی فرهنگی کشور
ما را برای جهانیان بــه نمایش میگذارد .مکانهای
تاریخی ما از پرســپولیس و شــوش گرفته تا همدان و
جیرفــت دربرگیرنــده مواریــث گرانســنگ فرهنگــی
اســت که صدها برابر منابع طبیعی و نفتی ما دارای
ارزش میباشــند و در کمتر کشــوری در شرق و غرب
عالــم میتوان چنیــن گنجینه ارزشــمند و پرارجی را
ســراغ گرفــت .از ایــنرو ،همــگان بایــد بکوشــیم که
تصویــر «ایــران فرهنگــی» را جایگزین تصویــر ایران
نفتی و هستهای نماییم.
زبان فارســی :زبان ،کانــون اصلی هویت
هر ملتی اســت و زبان فارسی رمز تداوم
حیــات هویــت ایرانــی اســت .از همیــن
منظــر ،احتــرام فراوانــی کــه مــا ایرانیان
برای فردوسی قائل هستیم بهدلیل آن است که او
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را عامــل اصلــی حیــات و بقــای ایــران میدانیم.
فردوســی تنهــا شــخصیتی بــود کــه توانســت اثر
مانــدگاری به وجود آورد که بیش از هزار ســال در
جــان و بر زبان مردم ایران حضور داشــته و جاری
باشد .اغراق نیست اگر ادعا کنیم که فارسی سخن
گفتن ما امروز مدیون تالشهای فردوسی است و
شــاهنامه ،امروزه به معیار و میزان سنجش زبان
فارســی تبدیل شــده اســت .همه زبانهــا در دنیا
دســتخوش تغییــر شــدهاند ،امــا زبــان فارســی
کمترین تغییرات را داشته است و علت آن ترازو و
میزانــی بود که فردوســی در شــاهنامه به مــا داد.
البتــه در ادامــه ایــن مســیر ،ســعدی نیــز نقشــی
بیبدیــل و انکارناپذیر در تداوم زبان فارســی ایفا
کرد.
از منظــری دیگــر ،زبــان فارســی بهمثابــه عاملی
اســت کــه همــه ایرانیــان را در اقصــی نقــاط دنیا
گــرد هم آورده و موجب انســجام جامعــه ایرانی
شــده اســت .اگر امــروز در ایــن ســرزمین ،تمدنی
را ســراغ میگیریــم ،قطعــاً ریشــههای آن همین
زبان فارســی است که در این جغرافیا به قدمت و
درازای تاریخ حضور داشته است .امروزه بسیاری
از مــردم جهــان از طریــق ترجمــه اشــعار بزرگان
ادب فارسی با ایران آشنا شدهاند و ساالنه چندین
هزار گردشــگر فقط و فقط به شوق زیارت آرامگاه
شــاعران بزرگی چون سعدی و حافظ راهی ایران
میشــوند و ما نبایــد از این ظرفیــت عظیم برای
شناساندن فرهنگ کشورمان به سایر مردم جهان
غافل باشیم.
ســازگاری :فرهنــگ ایرانــی از دیربــاز ،از
تنگنظری به دور بوده و دارای پتانسیل
باالیــی بــرای تعامــل و تبــادل فرهنگی
بوده اســت .نگاهی به گذشته ،مؤید این
امر اســت که پیروان ادیان مختلف از مســلمان و
زرتشــتی گرفته تا مســیحی و کلیمی ،همــواره زیر
چتــری واحد زیســتی مســالمتآمیز را با یکدیگر
تجربه کردهاند.
عقالنیــت و اعتــدال :فرهنــگ ایرانــی با
تعصــب ،تحجر و انســداد هیچ نســبتی
نــدارد و هیــچگاه در دام افــراط و تفریط
گرفتار نشده اســت .اگر امروز خاورمیانه
در آتــش منازعــه میســوزد ،ناشــی از تعصــب
فرهنگی اســت و ایران بهدلیل عقالنیت فرهنگی
از ایــن فضا بــه دور اســت؛ چراکه جوهــر فرهنگ
ایرانی از خشــونت بیزار اســت و ما امروز با اتکا به
فرهنگ خود ،دژی مستحکم در برابر افراطیگری
و منطقگریزی ایجاد کردهایم.
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انســجام ملــی در عیــن تنــوع فرهنگــی:
فرهنــگ ایــران بهمثابــه رنگینکمانــی
وســیع و متنــوع همــه اقــوام را بهطــور
مســالمتآمیز در کنار یکدیگر نشانده و
همگان را یکدل و همنــوا به زندگی صلحآمیز در
کنــار هم فراخوانــده اســت .از این منظــر همواره
شاهد نوعی انسجام در کشور هستیم و رمز مانایی
فرهنــگ ایرانــی ،همین پذیــرش تنــوع فرهنگی
اســت .تنــوع زبانی ،قومیتــی ،دینــی و مذهبی در
ایــران امروز نمادی از عمق و گســتردگی فرهنگ
ایــن ســرزمین اســت کــه در خــود ابعــاد گوناگون
دیگــری را جــای داده و نشــان از منــش و ســلوک
ایرانیــان دارد کــه تجلــی تمامنمایــی از نظریــه
«وحدت در کثرت» را به نمایش میگذارند.
اخالقگرایــی :فرهنــگ ایرانــی از دیربــاز با
مفاهیــم اخالقی مانند معرفت ،فضیلت،
همدلی ،همنوایی ،همدردی ،نوعدوستی،
جوانمــردی و پهلوانــی عجین بــوده و این
خصلتها به جزئی انفکاکناپذیر از فرهنگ روزمره
مردم تبدیل شدهاند.
صلحدوســتی :صلــح از مفاهیــم
ارزشمندی است که ایرانیان در تحوالت
تاریخی همیشه بدان پایبند بودهاند .این
رویکــرد صلحمدارانــه در عرصههــای
مختلــف زیســت فرهنگــی و تمدنــی ایرانیــان به
چشــم میخورد .ایرانیان هیچگاه آغازگر جنگ و
مناقشــه نبودهانــد و صلح با اقوام ،همســایگان و
جهانیــان بهعنــوان یک ارزش فرهنگــی نزد آنان
تلقی میگردد.
گفتوگوی فرهنگی :ایرانیان همیشــه از
عناصــر و دقایــق مثبــت و مناســب
فرهنگهــا و تمدنهــای دیگر اســتقبال
کردهاند .از همین منظر ،این فرهنگ در
دل خــود ظرفیــت باالیی بــرای تعامــل ،تبادل و
گفتوگــوی فرهنگــی دارد .تجربــه گفتوگــوی
ایرانیــان با فرهنگهــا و ملتهای دیگــر در ادوار
مختلف تاریخی نیازمند بازشناســی ،بازنویسی و
انتقــال به نســل جدیــد میباشــد .در دورانهای
پیشــین ،هزاران انســان فرهیخته از این سرزمین
برای گفتوگو به اقصی نقاط دنیا سفر میکردند
و در چنین بستری بود که فرهنگ ایرانی در دنیای
آن روز بسط و گسترش پیدا کرد.
نوگرایــی و نوســازی فرهنگــی :فرهنــگ
ایرانی درک الزم را از بازسازی و نوسازی
فرهنگــی در خــود ایجــاد کــرده اســت و
ایرانیــان همــواره در خلــق و ابــداع
نحلههای جدید فکری و فرهنگی پیشقدم بوده و
ضمن تبادل فرهنگی با ســایر فرهنگها ،عناصر
مثبــت آن فرهنگهــا را اقتبــاس و بــا عناصــر
مناقشهآمیز فاصله ایجاد مینمودند.
امروز بیش از هر زمان دیگر به شــناخت عمیقتر
فرهنــگ و تمــدن ایرانــی نیازمندیم .باور داشــته
باشــیم که زبان فرهنگ از آنچنان نفوذ معنوی و
معرفتی برخوردار اســت که میتواند ملتها را با
خود همراه و همگام نماید .فرهنگ ایرانی در اثر
ادغام مســالمتآمیز با فرهنگ اسالمی ،جهشی
بزرگ را شــکل داده که میتواند در مسیر توسعه،
تکامــل و حرکــت یــک ملــت بهســمت قلههای
تعالی ،منشأ تحوالت بزرگ باشد.
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