ديدار شركتكنندگان در ششمين دورة دانشافزايي ايرانشناسي با رئيس بنياد ايرانشناسي

شركتكننندگان در ششمين دورة دانشافزايي ايرانشناسي ،بيست و هفتم شهريورماه  ،1396با آيتا ...سيدمحمد خامنهاي،
رئيس بنياد ايرانشناسي ،ديدار و گفتگو كردند .به گزارش روابط عمومي بنياد ايرانشناسي ،در اين ديدار شركتكنندگان از
كشورهاي روسيه و تركيه ضمن معرفي خود ،به شرح مختصري از رشتة تحصيلي و فعاليتهايشان در حوزة مطالعات ايرانشناسي
پرداختند.
بر اين اساس شركتكنندگان در ششمين دورة دانشافزايي ايرانشناسي ،حوزة فعاليتهاي خود را از تاريخ و فرهنگ ايران باستان
تا تاريخ معاصر ،انقالب اسالمي ايران ،واكاوي نظرات شهيد مطهري و آيتا ...جوادي آملي ،جمعيتشناسي ايران و ...بيان
كردند.
آيتا ...سيدمحمد خامنهاي نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از حضور اين دانشجويان در ايران و شركت در دورة
دانشافزايي ايرانشناسي ،به تنوع و گونهگوني رشتههاي دانشجويان پرداخت ،كه مجموعة اين فراگيريها اثر مثبت ،نه تنها در
كشورهاي اين دانشجويان بلكه در دنيا ،در زمينة شناخت و معرفي ايران فرهنگي خواهد گذارد.
رئيس بنياد ايرانشناسي ضمن درخواست از دانشجويان در پي بردن درست و دقيق به كُنهِ واقعيت ايران فرهنگي ،خواستار
معرفي اين تجربه و دانش به جهانيان شد .بنابر گفتة ايشان دانشجويان با اين خدمت خود بايد بدانند كه كارشان حبس نخواهد
شد و جهاني ميشود؛ چرا كه امروزه با وجود ابزارهاي گوناگون ارتباطي در عصر ارتباطات كاري نيست كه انسان انجام دهد و
جهاني نشود .آيتا ...سيدمحمد خامنهاي ،خصوصيات ايرانيان را عالوهبر مهمانوازي و همسايه دوستي ،اهل داشتن ارتباطات
سالم سياسي ،اجتماعي و فرهنگي با مردم جهان برشمرد ،كه در مقام جنگ با ابناء بشر -چه مسلمان و چه غير مسلمان -در
هيچ دورهاي از تاريخ نبوده و خواستار بهرهبردن از فرهنگ و علم ديگران و سود رساندن به ايشان از فرهنگ و علم خود

هستند .وي با اشاره به قدمت ايران فرهنگي پيش از دورة ماد و هخامنشي ،تاريخ باستانشناسي ايران را با توجه به مدارك
انساني كشف شده و ساليابيهاي تخمين زده شده در آزمايشگاههاي پيشرفتة غربي بين هشت تا  10هزار سال برشمرد و
چنين ادامه داد :تاريخ ايران را ميتوان به تاريخ پيش از اسالم ،تاريخ پس از اسالم و تاريخ انقالب اسالمي تقسيم كرد و در
بررسي اين سه دورة تاريخي ميتوان پي به فطري بودن پايههاي انقالب اسالمي كه ريشه در نظام طبيعت انساني دارد و ماية
آرامش يافتن قلب جامعه است ،برد.
بگونهاي كه اكنون پس از گذشت نزديك به چهار دهه از انقالب اسالمي و صدور ايدئولوژي و فرهنگ آن ،دلهاي افراد جوامع
مختلف از جايجاي دنيا با نظام فطري اين انقالب گره خورده و ضمن گرويدن به آرمانهاي انقالب اسالمي و از جمله توجه به
اصل واليت فقيه ،شاهد تغييرات انقالبي در جوامع مختلف به سبك انقالب اسالمي ايران هستيم .بر اين اساس ايشان ضمن
معرفي اين دانشجويان بعنوان سفيران صلح جهاني ،خواستار معرفي و ابالغ حقايق تاريخ و فرهنگ مردم ايران ،از سوي ايشان
به مردم خود و جهان شدند.
آيتا ...سيدمحمد خامنهاي در پايان ابراز تمايل و آمادگي بنياد ايرانشناسي را در زمينة همكاريهاي مشترك علمي و فرهنگي با
دانشگاهها و مؤسسات فعال در اين حوزهها در دنيا بيان كرد و ابراز اميدواري خويش را از به روي صلح ،عشق و آباداني رفتن
جهان اظهار اشت.
در پايان اين ديدار آقاي دكتر بخشنده ،رئيس مركز توسعة علمي -دانشگاهي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،ضمن ابراز
خرسندي از فراهم شدن اين ديدار ،شركتكنندگان در دورههاي مختلف دانشافزايي را بعنوان سرمايه و ذخاير دولت ايران در
معرفي فرهنگ و تمدن ايرانيان در خارج از كشور معرفي كرد و چنين ادامه داد :دورههاي دانشافزايي اين سازمان به دو
صورت داخلي و خارجي برگزار ميشود ،كه در نوع داخلي آن مقرر شده است دورهها از اين پس در دو دورة دانشافزايي تابستانه
و زمستانه پي گرفته شوند.

