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در آستان عا ِلم آل محمد
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[الهه ارجمندیراد]
یگــذرد .بنیــادی
شهــای اســامی آســتان قــدس رضــوی م 
 35ســال از فعالیــت بنیــاد پژوه 
کــه بــا انگیــزه ترویــج و نشــر فرهنــگ اســامی و با توجه به نیازهای پژوهشــی آســتان قدس
رضــوی شــکل گرفــت تــا در ایــن راه ،بعنــوان مرکــزی علمــی و تحقیقاتــی ،گامــی مؤثــر بــرای تحقــق اهــدف
یگــردد .از
نمــاه ســال  63بــر م 
فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی بــردارد .تاریــخ تأســیس بنیــاد بــه  21آبا 
لســازی گرو ههــا با اهدافی چون تشــویق و توســعه فعالیتهاى پژوهشــى
چندمــاه پــس از آن نیــز بــا فعا 
در حــوزه و دانشــگاه ،تــاش بــرای تقویــت تــوان علمــى و آموزشــى مؤسســات فرهنگــى و مرا کــز آمــوزش
سهــاى مختلــف علمــى و همچنیــن انتشــار آثــار علمــى و اســامى کار
عالــى ،برگــزارى کنگر ههــا و کنفران 
آغــاز شــد .اینــک در ایــن مرکــز بــزرگ علمــی ،پژوهشــگران ،کارشناســان و اســتادان حــوزه و دانشــگاه در
گرو ههــای «مطالعــات قرآنــی»« ،حدیثپژوهــی»« ،فقــه و اصول»« ،کالم و اندیشــه اســامی» « ،فرهنگ
و ســیرۀ رضــوی»« ،انقــاب و تمــدن نویــن اســامی»« ،اخــاق و تربیــت اســامی» و «ســادات و مفاخــر
اســامی» مشــغول بــه تحقیقنــد و آثــاری شایســته را تدویــن و منتشــر میکننــد.

سیسال تالش برای اثری شاخص
مدیرعامــل بنیــاد پژوهشهــای اســامی آســتان قــدس رضــوی بــا اشــاره بــه اهتمــام متولــی فقیــد آســتان
قــدس رضــوی در راهانــدازی ایــن بنیــاد در ســال  ،136میگویــد :بنیــاد پژوهشهــای اســامی بــه عنــوان
مؤسسـهای علمــی بــه منظــور تولیــد و تبییــن معــارف قــرآن و اهــل بیت«علیهــم الســام» و پژوهشهایــی
ت و آمــد
در علــوم اســامی و انســانی تأســیس شــد .در طــول ایــن ســالها نیــز همــواره مرکــزی بــرای رف ـ 
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اندیشــمندان ،اســتادان و نخبــگان حــوزه و
دانشــگاه بــوده اســت.
حجتاالســام دکتــر ســیدمحمود مرویان حســینی
بــا تأ کیــد بــر تجلــی وحــدت میــان حــوزه و دانشــگاه
در بنیــاد ادامــه میدهــد :محــور فعالیتهــای
علمــی ایــن مرکــز ،مجموعــه دانشهــای رایــج
حــوزه و دانشــگاه اســت و در طــول فعالیــت آن،
 55%همــکاران پژوهشــی مــا از اســتادان و عالمــان
حــوزوی و  % 45نیــز از محققــان دانشــگاهی
بودهانــد کــه بــا همــکاری خــوب میــان ایــن دو
دســته ،نتایــج پژوهشــی درخشــانی بــه دســت آمده
اســت .گروههایــی علمــی همچــون مطالعــات
قرآنــی ،حدیثپژوهــی ،فقــه و اصــول و کالم و
اندیشــه اســامی فعــال بــوده و هســتند .گروههایی
نیــز ماننــد ترجمــه عربــی ،اردو و زبانهــای
اروپایــی ،گــروه جغرافیــای ممالــک اســامی ،تاریــخ
اســام ،هیئــت و نجــوم اســامی ،جامعهشناســی،
روانشناســی ،هنــر و معمــاری و فرهنــگ و ادب
اســامی نیــز در برهـهای از عمــر بنیــاد ،مشــغول کار
بودهانــد.
مدیرعامــل بنیــاد پژوهشهــای اســامی بــه تولیــد
افــزون بــر  4هــزار جلــد کتــاب در 2هــزار عنوان اشــاره
کــرده ،میگویــد :بیــش از  120عنــوان از آثــار انتشــار
یافتــۀ بنیــاد ،حائــز افتخــار و رتبههایــی همچــون
کتــاب ســال جمهــوری اســامی ،کتــاب ســال حــوزه
علمیه ،کتاب ســال خراســان شــده که از مهمترین
افتخــارات بــه حســاب میآینــد.
وی در معرفــی اثــر ارزشــمند «المعجــم» توضیــح
میدهــد :همــراه بســیاری از آثــار شــاخص دیگــر
بنیــاد در طــی ســالها فعالیــت ،تدویــن «المعجــم
فــی فقــه اللغــة القــران و ِسـ ّـر َبالغتــه» ،اثــری بــا
ارزش و پرافتخــار در بنیــاد و گــروه مطالعــات قرآنــی
اســت کــه در طــول  30ســال تــاش گروهــی38 ،
جلــد تدویــن و چــاپ شــده و تــا  60جلــد نیــز ادامــه
خواهــد داشــت .ایــن اثــر فاخــر بــا ایــده و تــاش
مرحــوم آیـتاهلل اســتاد واعـظزاده خراســانی شــروع
شــد و در حــال حاضــر ادامــه کار بــا اشــراف و نظــارت
آیتاهللالعظمــی ســبحانی پیــش م ـیرود.
مرویــان حســینی میدهــد :اثــر جهانــی المعجــم،
یــک دایرةالمعــارف بــزرگ لغــت و تفســیر قــرآن
کریــم بــه زبــان عربــی اســت کــه به علــت بهرهگیری
از منابــع اســامی اعــم از شــیعی و ســنی درطــول
تاریــخ و مراجعــه بیطرفانــه ،چــه در عرصــه تبییــن
لغــت قــرآن و چــه در عرصــۀ تفاســیر ،مورد اســتقبال
اندیشــمندان جهــان اســام همچــون مراکــش،
مصــر و کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس قــرار

