پرونده سال

تمدن باالتر از مرز
گارنیک آساطوریان

رئیس انستیتو شرق شناسی اسلوونی در ایروان
ارمنستان و سردبیر نشریه علمی ایران -قفقاز

اهمیــت و ارزش ایــران ،نــه تنهــا در گســتره
جغرافیایــی آن بلکــه در مؤلفههــای تاریخــی،
فرهنگــی و تمدنی آن نهفته اســت .اوالً ایران را
نباید فقط در چارچوب کشور جمهوری اسالمی
ایــران پوییــد ،بلکــه پهنــهای فــراخ از آســیای
صغیــر تا قفقاز و کاشــغر را بایــد در نظر گرفت.
اصطــاح «ایــران بــزرگ فرهنگــی» کــه امــروز
رایج شــده اســت معنای چندان روشــنی ندارد
و بــه وســیله آن نمیتــوان از ایــن پدیــده بزرگ
تمدنــی و تاریخــی تصویر روشــنی ترســیم کرد.
بــه نظر بنده ،این پهنه ســترگ را همانند دوران
باســتان بایــد «ایرانشــهر» نامید ،هرچنــد امروز
در ایــن گســتره جغرافیایی کشــورهای مســتقل
بســیاری وجــود دارند .حال چــرا ایرانشــهر؟ در
اینجــا ایرانشــهر نه بــه معنــی تحتاللفظی آن
– یعنــی جهان ایرانــی -بلکه با آن بــار معنایی
و اخالقــی و تمدنیای مدنظر اســت که این واژه
قرنهــا تجســم عینی آن بوده اســت .ایرانشــهر
یعنی یک بنیاد اخالقی که بشریت هزاران سال
در پــی آن بــوده و ســرانجام نیــز آن را در اصــل
پاینــده «پندار نیــک ،گفتــار نیک ،کــردار نیک»
یافته اســت .آری! ایران همان پندار نیک ،گفتار
نیک ،کردار نیک اســت ،یعنــی ارزش و اهمیت
ایران بیشــتر در بعد معنوی و اخالقی آن نهفته
اســت .ولی متأســفانه به این مقولــه کمتر توجه
شده است در حالی که به نظر بنده اگر بخواهیم
ایــران را بــا یــک کلمــه توصیــف نماییــم شــاید
کلمــه «معرفــت» یا «مرام» بیــش از هر چیزی
حــق مطلب را ادا کند .بــدون هیچگونه اغراق و
گزافهگویــی ارزش ایران در همین جنبه معنوی
و اخالقی آن اســت ،ایــران قطب معنوی جهان
اســت ،بــدون توجــه بــه دولتهــا و حکومتها
و نظامهایــی کــه در ایــن کشــور پهنــاور از بدو به
وجود آمدن آن حکمرانی کردهاند.
تالشهای بنده در راســتای نمایاندن جنبههای
عظمــت فرهنــگ ایــران ،بویــژه در رابطــه بــا
حفــظ تمامیــت ارضی این کشــور گاهی موجب
تعجــب بعضــی از عزیــزان ،در ایــران و خــارج
میشــود .بارهــا از مــن پرســیدهاند کــه آیا شــما
ایران را دوســت دارید یا به سبب اشتراک منافع
ملــی ایــران و کشــور خودتــان یعنی ارمنســتان،
از منافــع ایــران دفــاع میکنیــد؟ در اینجــا بایــد
صراحتــاً عرض کنــم خیر! نه منافع سیاســی در
این راســتا مهم اســت و نه ایــران به معنای یک
پهنــه جغرافیایی! اهمیت ایــران تنها در ارزش
سوقالجیشــی آن خالصــه نمیشــود ،بلکــه
بــدون ایــران تمدن بشــری بــا مخاطــره روبهرو
خواهد شــد .اهمیت تمدن ایران برای بشــریت
حتی از تمدن شــرق باســتان ،چین ،یونان ،رم و
بینالنهرین نیز بیشــتر اســت .خالصه کالم این
کــه ،ارزش ایــران را در ابعاد معنــوی ،اخالقی و
تمدنــی آن بایــد جســتوجو کرد نه در عشــق و
وابستگی ذهنی و شخصی افراد.

ایـــران مـــا

گفتوگو با دکتر مریم رزاقی آذر

عشق به ایران از جان مقدس تر است
پرستو رفیعی

خبرنگار

پروفسور مریم رزاقی آذر ،نامی آشنا در عرصه
پزشــکی بــرای بســیاری از مــا ایرانیــان اســت.
تبحــر او در درمان بیماریهــای غدد درون ریز
و متابولیســم و یــا تدریــس در دانشــگاه علــوم
پزشکی ایران شاید او را به یکی از برجستهترین
پزشــکان در ایــران و کشــورهای جهــان تبدیل
کرده باشــد اما نــام او زمانی در ذهــن ایرانیان
حــک شــد کــه در یــک کنگــره بینالمللــی در
کشــوری عربی شــجاعانه و با افتخار نام خلیج
فارس را بر زبان راند .قطع کردن سخنرانی این
بانوی ایرانی و تهدید به اخراج نیز نتوانست او
را به اصالح گفتــهاش وادار کند چراکه به گفته
خودش عشق به ایران از جان مقدستر است.
توگو نشستهایم
با دکتر مریم رزاقی آذر به گف 
که میخوانید:
ëëعشــق به وطن و میهن پرســتی برای شما چه
معناییدارد؟
بــه نظر من عشــق به وطــن همانند خونی
کــه در رگ انســان جــاری اســت در روح و جان
آدمی ریشــه میدواند و هرگــز از بین نمیرود.
میهن پرستی همانند شعلهای است که وجود
انسان را گرما میبخشد.
ëëشــما بــه عنــوان یــک ایرانــی کــه بــه وطن و
مــرز و بومــش عشــق مــیورزد برای پیشــرفت
کشورمان ایران چه پیشنهاداتی دارید؟
معتقــدم وطن داشــتن یک نعمت اســت
و هــر فردی بایــد تا آنجا که در تــوان دارد برای
اصالح و پیشرفت وطنش تالش کند .در دنیای
امروز شاهد آوارگی ملتها و زجر کشیدن آنها
هســتیم .در دنیایی که شیطان دشمنی خود را
با بشــر از آســتین ابــر قدرتها خارج کــرده و با
ایجاد جنگ و خونریزی زهر خود را میریزد ،ما
در کشــوری زندگی میکنیم با هفت هزار سال
قدمت و تمدنی باستانی که به قبول اسالم نیز
آراســته شده است .پس باید این تمدن کهن و
این آیین شریف را به بهترین شکل حفظ کرده
به دنیا نشان دهیم.
از این رو نیاز اســت فرهنــگ مردم از روابط
اجتماعــی کوچــک تــا کالن در جهــت هرچــه
عالیتر پیشــرفت کند .رســانهها ،اندیشمندان
و علمــا نقــش بســزایی در بهبــودی فرهنــگ
جامعــه دارنــد .خوشــبختانه در زمینــه علمی
پیشــرفتهای خوبــی در ایران انجــام گرفته و
دانشــمندان ایرانــی در رشــتههای مختلــف با
انتشــار مقــاالت علمی خــوش درخشــیدهاند.
جوانــان در همه رشــتهها به تحصیــات عالی
رســیدهاند و ارتباطــات بینالمللــی از طریــق
اینترنت و مسافرتهای علمی محکمتر شده
اما در این میان توجه به یک نکته مهم ضروری
است و آن فرار مغزهاست .ایران تنها یک نام
نیســت ایران وطن است ،عشق و اعتقاد است

پس باید با ایجاد اشــتغال برای جوانان از فرار
مغزها جلوگیری کنیم تا آنها بمانند و کشور در
سایه علم این فارغ التحصیلها و استادان آنها
پیشرفت کند.
اگــر از اندیشــهها کمــک گرفتــه شــود و در
تصمیم گیریهــا در امور اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی با علمای هر رشــتهای مشورت شود
خواهیم توانســت الگویی از پیشــرفت اسالمی
ایرانی را به جهانیان عرضه کنیم.
ëëبه نظر شــما زنان ایرانی در پیشــرفت کشــور
چقدرتأثیرگذارهستند؟
خوشبختانه در ســالهای اخیر زنان ایرانی
پیشــرفتهای چشــمگیری در عرصههــای
مختلــف علمی کســب کردهاند بــه گونهای که
الگــوی پیشــرفت زنــان ایرانــی در عرصه علم
در کشــورهای دیگــر نمایــان شــده و در روش
زندگــی زنهــا در ســایر کشــورهای اســامی
مؤثــر بــوده اســت .زمانی بود که حتــی یک زن
پزشــک از کشــورهای اســامی در کنگرههــای
بینالمللی شرکت نمیکرد ،ولی خوشبختانه
حاال شــاهدحضور پررنگ و اثرگذار زنان ایرانی
در مجامع علمی بینالمللی و ســخنرانیهای
تأثیرگذار آنها هستیم.
ëëهنگام شــنیدن نام ایران و برافراشــته شــدن
پرچم ایران در میان کشــورهای دیگر چه حسی
به شما دست میدهد؟
هنــگام برافراشــته شــدن پرچــم ایــران در
مجامع بینالمللی احســاس افتخار میکنم و
از درخشش نام ایران در میان نام سایر کشورها
به خود میبالم .حقیقت این اســت که عشــق
بــه وطن باعث شــده شــنیدن نام ایــران بیش
از نــام خــودم برایم ارزشــمند باشــد و با وجود
اینکــه بالغ بــر  110مقالــه و بیش از  60پوســتر
در کنفرانسهــای علمــی بینالمللــی ارائــه
دادهام امــا بــاز هــم با اعالم نــام ایــران قبل از
ارائه مطالب علمی ذوق میکنم و خوشــحال
میشوم.
ëëپیشــنهادات بســیاری برای ادامه فعالیت در
دانشگاهها و بیمارســتانهای برتر جهان داشته
اید آیا ممکن است روزی از ایران بروید؟
خیــر ،بــا وجود پیشــنهادات مختلــف هرگز
از ایــران نخواهــم رفــت چــرا کــه میخواهــم
کــودکان و فرزنــدان وطنــم در کشــور خودمان
درمان شوند و هرگز در مقابل پزشکان خارجی
سرخم نکنند.
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