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صبح روز چهارشنبه پانزدهم فروردينماه سال ،9317
كاركنان بنياد ايرانشناسي ،ضمن ديدار با حضرت آيتا...
سيدمحمد خامنهاي ،رئيس بنياد ايرانشناسي ،از رهنمودهاي
معظمُله براي سال جديد بهرهمند شدند.
به گزارش روابط عمومي بنياد ايرانشناسي ،در اين ديدار
صميمانه كه در تاالر محتشم بنياد ايرانشناسي بوقوع
پيوست؛ حضرت آيتا ...سيدمحمد خامنهاي ضمن تبريك
فرارسيدن ايام بهار و نو شدن دوبارة طبيعت ،چنين بيان
داشتند :انشاءا ...اين عيد و بهار طبيعت كه داراي شادماني و
خاطره در اذهان ما مردمان است ،داراي اثرات خوب و مفيد
براي همگان -بخصوص نسل انسانهاي واقعي ،نه نسل
انسانهاي خرابكار -داشته باشد.
حضرت آيتا ...سيدمحمد خامنهاي با بيان اينكه همچون
بهار كه تجديد حيات طبيعت است ،بايد با رهايي از اموري كه نتيجة يكسال زندگي فرسودهكننده است -همچون غمها و غصهها،
افسردگيها ،خستگيها -دست شست؛ اظهار اميدواري خويش را مبني بر آغاز روزي نو با نظم و آهنگي جديد در جهت پيشرفت
كار و حيات ،در تمامي عرصههاي زندگي فردي ،خانوادگي ،اجتماعي و ملي ،بيان داشتند.
رئيس بنياد ايرانشناسي با اشاره به دعاي تحويل سال و درخواست «احسن الحال» در آن ،چنين بيان داشتند :در اين دعا كه پر
است از مضامين بلند انساني ،از خداوند درخواست قلبي سليم داريم تا بواسطة آن بتوان منشاء شعور و ادراك صحيح از جهان
هستي را داشت ،درست ديد و درك كرد و ديدگانمان (باطني) راه تشخيص درست از غلط را داشته باشد تا از خطر سقوط در
درّههاي رذايل زندگي انساني مصون مانيم.
در واقع اين دعا درخواست تحول از دوران كهنه به نو است .دعايي با مضامين عالي كه در آن خواهان دريافت اصلها هستيم تا
قلب و ادراك و ديدگان ما اصالح يابد و بدينوسيله به بهترين حال دست يابيم.

حضرت آيتا ...سيدمحمد خامنهاي با اشاره به وديعه نهادن غريزه در نفس هر انساني ،كه مرز مشترك انسان با گياه و حيوان
براي بقاي عمرش است ،آنرا براي زندگي انساني كافي ندانست و بنابر رحمت و فضل خداي رحمان و رحيم با ارائة هدايتي
تكويتي كه دين يا شريعت ناميده ميشود ،اين لطف عظيم به انسان ميشود تا راه را از چاه بازشناسد و از اينراه فطرت انسان را به
چالش ميكشاند.

ايشان با بيان اينكه در دنياي امروز غربيها با ارائة «اليف استايل» يا «روش زندگي» ،خواستار تعريف چگونه خوب زيستن
بودهاند ،روش آنها را به بيراهه رفتن و داراي نابساماني خواند .بنابر نظر معظمُله اين دين است كه با فطرت انساني همسو بوده و
داراي ميراث حكمت است .در واقع استوار بودن و خوب عمل كردن در زندگي و هبّة اخالق از مواريث مهم دين به انسانها است.
نشانة انسان ديندار ،داشتن آرامش روحي و لذت بردن از زندگي است .اخالق بعد ديگر اين ميراث است كه به انسان ديندار هبّه
شده است .در واقع اخالق كوششي زينتبخش بر رفتار انساني است كه گاهي آميخته با محبت و نرمش شده و ديد صحيح
انساني را شكل ميدهد و وقتي رعايت ميشود سبب آن خواهد بود تا انسان به خود اميدوار و ديگران از وي راضي باشند .اين
اخالق است كه انسان را عزيز و زندگيش را لذيذ ميكند .به غير از دو هدايت طبيعي و فطري خداوند متعال -غريضه و فطرت-
هدايت ديگر خداوند ،از بركت دعا و درخواست از ايشان است .انساني كه در جواني به خودسازي و نوسازي و تجديد بهار زندگيش
اقدام كند ،پشيماني كمتري دارد و روزيكه به پشت سر خود نگاه كند ،راضي از وضعي كه خود ايجاد كرده ،خواهد بود.
رئيس بنياد ايرانشناسي در ادامة ارشادات خود با اشاره به هوشمندي كامل جهان هستي و اينكه هر موجودي از پشه گرفته تا فيل
داراي نقش طبيعي و الهي هستند ،به نقش و وظيفة انسان پرداخت كه در قالب ارائة برنامه به وي -يعني :دين ،قانون ،حكمت،
فلسفه و اخالق -عطا شده است و انسان را مُخيّر (داراي اختيار) كرده است .بر اين اساس در دعاي آغاز سال با «محول االحوال»

خواندن خداوند از وي درخواست ميكنيم تا بعنوان كسي كه تغييرات در دست اوست ،تفضلي بر ما نموده و حالمان را به بهترين
حال دگرگون نمايد.

ايشان در ادامه با توصيف ايران بعنوان سرزمين بينظير از جهت ماهيت و تاريخ ،آنرا از جمله سرزمينهايي خواند كه از هزاران سال
پيش از ساميها ،كه داراي دين ابراهيمي بودهاند ،دين آمده است .اخالق در اين سرزمين پايگاه داشته و ساكنان آن همواره مبلّغ
اخالق بوده اند و به گواهي تاريخ نگهبان و زايندة علم و منتقل كنندة آن به اقصي نقاط اين كرة خاكي بودهاند و ايران تنها
كشوري است كه مردمان آن نوروز ،روز اول بهار ،را بعنوان سنتي درست جشن گرفته و با خداوند تجديد ميثاق و ديدار ميكنند .بر
اين اساس و با توجه به اين سنتهاي پسنديدة ايراني و درخواست تحول قلوب از خداوند در دعاي آغاز سال ،شايسته است تا پيوند
ميان ما انسانها نيز محكم و استوار شده ،نگاه پسنديده نسبت بهم داشته باشيم و با تجديد نظر نسبت بهم نظر كنيم.
رئيس بنياد ايرانشناسي در پايان سخنان خود با اشاره به اهميت نيكو كار كردن ،كم كاري و بيكاري و توليد نداشتن را نكوهش
كرد و آنرا نشانة انسان كوچك خواند كه اين عملكردش باعث تضعيف روحيهاش نيز خواهد شد .بر اين اساس شايسته است
گاهي بحساب كار خود رسيدگي كنيم و بنگريم كه آيا عملكرد خوبي داشتهايم يا خير؟ توليدم چه بوده؟ آيا ارزشمند است يا خير؟
بعنوان يك ايراني كه وارث اين حكمت است ،بايد پيش از همه و جلوتر از همه از اين ايام استفاده كنيم .وقتي انسان خطي را
ترسيم كرد و نگاهي را برنامهريزي كرد ،تا آخر سال برنده است و افسوسي در آخر سال نخواهد داشت .بر اين اساس ،اميدوارم
ايرانشناسي سال  9317متفاوتتر از سال  9311و پيش از آن باشد و شاهد جهشهاي كاري و علميّتان باشم .حضرت آيتا...
سيدمحمد خامنهاي در پايان سخنان خود چنين بيان داشتند :خود را فراموش نكنيد ،خدا را در تمام امور در رأس قرار دهيد و همه
چيز خود را از او بخواهيد ،در كشوري سرافراز زاده شده و زندگي ميكنيد و با اتحاد با يكديگر بايد بگونهاي زندگي كنيم كه آب به
آسياب دشمن نريزيم.

