ديدار نوروزي كاركنان بنياد ايرانشناسي با
آيتا ...سيدمحمد خامنهاي ،رئيس بنياد ايرانشناسي

صبح روز دوشنبه چهاردهم فروردينماه سال  ،1396كاركنان بنياد ايرانشناسي ،ضمن ديدار با آيتا ...سيدمحمد خامنهاي ،رئيس
بنياد ايرانشناسي ،از رهنمودهاي ايشان براي سال جديد بهرهمند شدند .به گزارش روابط عمومي بنياد ايرانشناسي ،در اين ديدار
صميمانه كه در تاالر محتشم بنياد ايرانشناسي بوقوع پيوست؛ آيتا ...سيدمحمد خامنهاي ضمن تبريك فرارسيدن ايام بهار و نو
شدن دوبارة طبيعت ،چنين بيان داشت :آنچه خداوند بعنوان طبيعت براي ما آفريده ،بطور طبيعي داراي سختي و نرمي و فراز و
نشيبهايي است .ان شاا ...در سال نو ،از بهترينهاي اين نظام طبيعي بهرهمند بوده و از سختيها و رنجها و آفتهاي آن به دور باشيد.
ايشان در ادامه با اشاره به تغيير سال و تحول و نوزايي در اوضاع طبيعت ،چنين بيان داشت :به تناسب سال نو ،ميگويند «روز از نو،
روزي از نو» و خانه تکانيها صورت ميگيرد .شايسته است خود تکاني و دل تکاني از اموري همچون كينه و حسد و حرص و آز ،كه
روح انسان را گرفتار ميکند -و حقيقت نيز همين است و با روح جهان همراستا -در سرلوحة امور زندگانيمان قرار گيرد.
رئيس بنياد ايرانشناسي با بيان اينکه خداوند جهان را تنها برپاية زوجيت بنا ننهاده ،بلکه اين جهان را با شرط و تركيب تضاد آفريده،
چنين ادامه داد :بر اساس اصول زوجيت و تضاد ،از پي هر خوشي ،ناخوشي و بدنبال هر سختي ،آسانياي روان خواهد شد .چنانکه
خداوند در آية  6سورة مباركة «انشراح» بر اين امر كه از پي -و صحيحترْ آنکه درون -هر سختي آساني قرار داده شده؛ با تأكيد
پياپي بر اين امر صحّه ميگذارد.
وي با بيان اينکه جزء به جزء دستگاه بزرگ آفرينش ،در عين نو به نو شدنهاي تجديدپذير هر سالة خود ،در كمال هوشمندي داراي
هدف و كاركرد است ،اين كاركرد را ثمر داشتن و سود رساندن به كل نظام هستي بيان كرد .بر اين اساس و به تعبير فلسفي همة
آفريدههاي خداوند داراي خير و سود و كاركرد هستند و شرّي وجود ندارد؛ بلکه ديدگاه خير و شرّ داشتن به پديدههاي عالم ،تنها
نشئت گرفته از زاويه ديد انسانهاست.
آيتا ...سيدمحمد خامنهاي با بيان اينکه موجودات اين عالم بطور فطري در حال انجام كاركرد و وظايف خود ،بنحو كامل و مطلوب،
هستند و تنها موجود مورد تعامل با خداوند ،كه انتظار انجام كاركردش بنحو مطلوب ميرود ،انسان است؛ چرا كه در ضمير اختيارگر
انسان عالوهبر اطاعت ،طغيان و سركشي نيز به وديعه نهاده شده ،چنين ادامه داد :ما بعنوان انسانِ مسلمان و ايراني ،با برترين
جهانبيني ،در راستاي تعامل با اين جهان هوشمند شايسته است ،با الهام از آيات و نشانههاي خداوند همچون :اختالف شب و روز و
هوشمند عاقلِ حسابگر ندارد؟
ِ
با نگاه به چرخة طبيعت و كاركردشان اين سئوال را از خود بپرسيم كه آيا خداوند توقعي از اين بشرِ

با طرح چنين سئوالي است كه عالوه بر جسم ،انسانيت انسان نيز بزرگتر ميشود .چرا كه ما بعنوان موجوداتي طبيعي در بطن اين
عالم ،تأثيرات متقابل و اثرگذار بر كل نظام هستي داريم .وجود برخي نفوس مؤمن ،اثرگذار و دفعكنندة بال است« ،فرشتهات به دو
دست دعا نگه دارد» ،و اين امر بيانگر تأثيرات ما بر جهان هستي است.
بر اين اساس ،رفتار غيرمتناسب و بر خالف روند طبيعت با جهان هستي ،باعث رنجش آن شده و انسان را با عکسالعمل شديد
طبيعت روبرو ميکند .كما اينکه در طول تاريخ تمدنها و جامعههاي بزرگ انساني بر اثر غضب عالم ،كه نشئت گرفته از عدل و
حکمت خداوندي است ،از ميان رفتهاند.
آيتا ...سيدمحمد خامنهاي در ادامه از به وديعه نهاده شدن دستگاهي رابط با جهان هستي ،در وجود هر انسان ،با عنوان «عقل» ياد
كرد؛ كه از آن در مضامين قرآني گاهي تعبير به «فطرت» ميشود .اين عقل يا فطرت انساني كامالً با دين اسالم ،كه دين فطرت
است ،منطبق ميباشد .بر اين اساس ،در راستاي همسويي با قوانين حاكم بر جهان هستي ،بايد توجه خود را به دين ،كه همان
فطرت و رابط ما با جهان هستي است ،كرد؛ چرا كه دين براي ساختن زندگي سعادتمند دنيوي و اخروي ،امر به انجام دستورات
مساوي با فطرت ميکند.
رئيس بنياد ايرانشناسي با بيان اينکه گهگاه فرهنگ و دين منطبق با هم ،به جوامع انساني عرضه ميشود ،چنين بيان داشت:
بزرگترين و بيانحراف ترين مکتب ديني كه همان اسالم شيعي است ،بعنوان بزرگترين نعمت خداوندي به جامعة بزرگ ايراني ،از
سوي خداوند ،هبّه شده است و ما صاحب شريعت و فرهنگي عالي ،منطبق با روح جهان هستي ( برخالف فرهنگ غرب ،با روحية
جنگ و خونريزي و قدرتطلبي موقت) هستيم .بر اين اساس شايسته است ،روح و ضمير خود را پاك نگه داشته و در راستاي
فرامين خداوند انسان -و نه جاندار -باشيم ،و بصداي قلب و عقل خود گوش فرا داده و از ارتباطات معنوي غافل نشويم تا خود و
روحمان را تازه نگهداريم .بايد زندگي كرد با خدا و براي خدا ،تا طعم خوشبختي دو دنيا را با تمام وجود مزه كنيم .ايشان در پايان
سخنان خود خواستار انجام امور واگذار شده به همکاران ،با تکاپويي جديد و بصورت خدايي شد ،تا نو شدن و تحول را در تمامي
امور بنياد بتوان به تماشا نشست.
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