گرفتــه و آوازۀ آن تــا هنــد رفتــه اســت .البتــه بــرای
اســتفاده وســیعتر از آن نیــاز اســت در قالبهــای
مختصرتــر و بــه دیگــر زبانهــا و نیــز در فضــای
مجــازی در اختیــار مخاطبــان عالقهمند قــرار گیرد.
تأثیرگذارینشستهایعلمی
فعالیتهــای تحقیقاتــی بنیــاد پژوهشهــای
اســامی تنهــا بــه چــاپ کتــاب و مقالــه منتهــی
یشــود .ظرفیتســازی علمــی بــرای اســتفاده
نم 
مخاطبــان نخبــه و مراکــز علمــی بــا برگــزاری
همایشهــای علمــی ،کرســیهای ترویجــی
نظری هپــردازی و نشســتهای پژوهشــی نیــز از
خروجیهــای مهــم بنیــاد پژوهشهــای اســامی
اســت.
حجتاالســام مرویــان دربــاره برپایــی ایــن
نشس ـتهای علمــی میگویــد :ارائــه ایدههــای
علمــی درحــوزه علــوم اســامی و علــوم انســانی در
نشس ـتهای تخصصــی توســط پژوهشــگران و
نیــز زائــران اندیشــمندی کــه بــه مشــهد میآینــد،
موقعیتــی فراهــم آورده کــه بــه نوعــی باشــگاه
اندیش ـهورزی از اندیشــمندان و زائــران نخبــه
شــکل گیــرد؛ نشســتهایی کــه میتوانــد
ب هصــورت جلســات نقــد آثــار علمــی ،کرس ـیهای
نظریهپــردازی و ترویجــی و یــا همایشهــای ملــی
و بینالمللــی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه نقــش آغازگــری امــام رضــا«ع» در
مناظــرات علمــی بــا بــزرگان دیگــر مذاهــب و ادیــان
تصریــح میکنــد :از ایــن منظــر ،بنیــاد پژوهشهــا
موظــف اســت ســیره و منــش مــورد نظــر حضــرت
را در موضوعــات مــورد نیــاز انســان معاصــر در
کشــورمان و در دیگر کشــورها راهاندازی و پشــیبانی
کنــد .بــر ایــن اســاس ،مناظــرات علمــی ،گفــت و
شــنودهای پژوهشــی و جلســات نقــد و همافزایــی
فکری و نشسـتهای علمی و پژوهشــی ،از جمله
جریانهــای هفتگــی و ماهانــه در بنیــاد اســت.
ـذاری
وی ادامــه داد :ایــن تعامــات علمــی و تأثیرگـ ِ
معنــوی برگــزاری نشســتها در جــوار مضجــع
نورانــی امــام رضــا«ع» ،از ســویی موجــب تولیــد
مقــاالت ارزشــمندی نیــز میشــود ،بهطــوریکــه
در کنگــره جهانــی تربیــت دینــی در ادیان ابراهیمی
کــه در ســال گذشــته برگــزار شــد ،بیــش از  250مقاله
علمــی تولیــد شــد کــه خــود دســتاورد مهمــی بــود.
مدیرعامــل بنیــاد پژوهشهــای اســامی بــا
تأ کیــد بــر اهمیــت وحــدت جهــان اســام و تقریــب
مذاهــب و ادیان در نشسـتهای علمــی میافزاید:
مشــترکات مکتــب اهــل بیت«علیهمالســام»

بــا مذاهــب و ادیــان دیگــر ،بخــش زیــادی از
آموزههــای ادیــان و مذاهــب را شــکل میدهــد کــه
میتوانــد دربرابــر جریــان ســکوالر و جریــان علمــی-
پژوهشــی نظــام ســلطه ،جبه ـهای جهانــی و مؤثــر
بــرای ارزشهــای اخالقــی و دســتاورهای معنــوی
ایجــاد کنــد.
مخاطباننخبهو ّ
عامهمخاطب
دکتــر مرویــان دربــاره مأموریــت اصلــی بنیــاد
پژوهشهــای اســامی هــم میگویــد :بــا توجــه
بــه تشــرف ســاالنه  30میلیــون زائــر در گروههــای
ســنی مختلــف و چنــد میلیــون زائــر غیرایرانــی
بــه ایــن بــارگاه مقــدس ،کارآمدســازی علمــی
مؤسســات آســتان قــدس رضــوی و پشــتیبانی
پژوهشــی آنهــا ،رســالت اصلــی ماســت و بــر ایــن
اســاس در ســالهای اخیــر ،پروژههــای پژوهشــی
خــود را بــا تعریــف بهرهبــرداری توســط مؤسســات
آســتان و حــل مشــکالت پژوهشــی آنهــا طراحــی
میکنیــم .مدیرعامــل بنیــاد پژوهشهــای
اســامی میافزایــد :بهعنــوان مثــال طــرح تربیــت
اســامی کــودک بــا نــام «تــاک» ،برنامـهای اســت
کــه بــ ه منظــور پیادهســازی درمــدارس بنیــاد
فرهنگــی رضــوی و نیــز بــرای زائــران کــودک و
نوجــوان فراهــم شــده و توجــه بــه ذائقهشناســی
زائــران داخلــی و خارجــی و نیازمندیهــای
محتوایــی و معرفتــی ،بــا درنظرگرفتــن
زیس ـتبوم و فرهنــگ آنهــا ،بخشــی از رویکردهــا
و کارکردهــای پژوهشــی بنیــاد شــده اســت.
وی دیگــر مخاطبــان فعالیتهــای بنیــاد را
محققــان و اســاتیدی میدانــد کــه میتواننــد از
پژوهشهــای تاریخــی ،قرآنــی یــا کالمــی در قالــب
معجمهــا و دانشــنامهها اســتفاده کننــد .از ایــن
نظــر بنیاد ،ناشــر تخصصــی در حوزه علوم اســامی
بهشــمار میآیــد .مرویــان میافزایــد :از طرفــی
مفاهیــم زیــارت ،معرفــت و زندگی امــام رضا«ع» نیز

در تولیــد آثــار بــرای عموم جامعه درگروههای ســنی
مختلــف در نظــر گرفتــه میشــود کــه از آنجملــه
میتــوان بــه گــردآوری دانشــنامه تخصصــی
(دایرةالمعــارف) آســتان قــدس رضــوی شــامل
تمامــی مداخــل ،برنامههــا ،ســنتها ،آیینهــا و
مؤسســات مجموعــه آســتان قــدس رضــوی نــام
بــرد .همچنین نخبگان غیرفارســی زبــان نیز دیگر
مخاطبــان محصوالت پژوهشــی بنیاد هســتند که
بــرای آنــان نیــز آثــاری فاخــر ،بــه زبانهــای روســی،
اردو ،انگلیســی ،هنــدو ،آلمانــی فرانســه ،ترکــی
اســتانبولی و عربــی تدویــن شــده اســت.
مدیرعامــل بنیــاد پژوهشهــای اســامی متذکــر
میشــود :همــکاری و تعامــل با مراکز و دانشــگاهها،
پژوهشــکدهها و مؤسســات علمــی داخلــی و
خارجــی در برگــزاری همایشهــای علمــی نیــز از
دیگــر فعالیتهــای بنیــاد پژوهشهاســت کــه
بــرای تحقــق ایــن هــدف 29 ،و 30آبــان مــاه جــاری
همایــش «تبییــن الگــوی عفــاف» بــا همــکاری
دانشــگاه آزاد اســامی و  15مجموعــه علمــی،
پژوهشــی دیگــر برگــزار میشــود.
و در پایان...
دکتــر مرویــان بــا اشــاره بــه افتتــاح رســمی
پژوهشــکده علــوم اســامی در دهــه کرامــت ســال
جــاری از تحولــی شایســته در بنیــاد پژوهشهــای
اســامی خبــر میدهــد و میگویــد :این پژوهشــکده
بــا اخــذ مجوزهــای الزم ،برخــورداری از جایــگاه
ممتــاز علمــی و نظــارت وزارت علــوم ،تحقیقــات
یتــری بــه
و فنــاوری بــه صــورت متمرکــز و قو 
موضوعــات در عرصــۀ ســیره و تاریــخ و فرهنــگ
رضــوی میپــردازد و بــا دیگــر مؤسســات علمــی
همســو ،تعامــل و رقابــت ســنجیده دارد .وی از
فعالیتهــای گســترده دیگــر گروههــای علمــی
بخصــوص گــروه فرهنــگ و ســیرۀ رضــوی نــام
میبــرد و اظهــار میکنــد :ایــن گــروه بــا انتشــار قریب
بــه 250اثــر ،بیشــترین آثــار دربــاره تاریــخ ،معــارف و
ســیرۀ امــام رضــا«ع» را درمیــان تمامــی مؤسســات
علمــی جهــان اســام در ایــن زمینــه تولیــد کــرده
اســت .مرویــان در پایــان از برگــزاری  50نشســت و
همایــش علمــی -پژوهشــی تــا پایــان ســال جــاری
میگویــد و ادامــه میدهــد :تهیــه تقویــم قــدس بــا
ســابقه 30ســاله بــه زبانهای فارســی ،عربــی ،اردو
و انگلیســی با مفاهیم مناســبتی و روایات ارزشمند
در طراحیهــای مختلــف ،از جملــه فعالیتهــای
شــش ماهــۀ دوم بنیــاد پژوهشهــای اســامی در
ســال جــاری خواهــد بــود.
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