مصاحبه با فرهیختگان علمی کشور

مدیر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهشهای اسالمی مطرح کرد:
ضرورت پژوهش های خالقانه و مناسب با نیاز مخاطب در حوزه رضوی

یکی از برنامههای چهارمین جشنواره سیره امام رضا(ع) ،آموزهها و کارکردها در دهه کرامت سال  ،99انجام
مصاحبههای علمی و تخصصی با فرهیختگان حوزه و دانشگاه است .در خدمت دکتر مرتضی انفرادی مدیر گروه

فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهشهای اسالمی با موضوع «سیره پژوهی امام رضا(ع)» هستیم .ضمن تشکر،
در ابتدا لطفا از مطالعات و پژوهشهای در موضوع امام رضا(ع) در گروه فرهنگ و سیره رضوی بفرمایید.
گروه فرهنگ و سییره رضوی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قد با توجه به چشم انداز ،ممموریت و اهدا خود
متولی دسیتیابی به مرجعیت علمی در تبیین سینت و سییره حضیرت رضیا(ع) است بنابراین با انتشار بیش از 052
اثر در حوز ه فرهنگ و سییییره رضیییوی و برگزیده شیییدن و کسیییب رتبه بیش از  02اثر در جشییینواره ها و محافل
علمی و پژوهشیییی داخلی و خارجیر برگزاری نشیییسیییتهای تخصیییصیییی ،ناد آثار ،کرسیییی های ترویجی،بازدیدهای
علمی ،حضییور در نمایشییگاه های تخصییصییی ،ویژه برنامه های دهه کرامت و دهه آخر صییفرر گامهای م ثری در
این زمینه برداشته است ولی به طور قطع تا رسیدن به ناطه مطلوب و مورد انتظار فاصله زیادی وجود دارد.
آیا پژوهش ویژه درباره سیره رضوی دارید؟
تاتی خود ،آثار متعددی رضیوی را در دسییتور کار خود
ج :بله .گروه فرهنگ و سییره رضیوی با عنایت به وظیفه
خ
قرار داده اسیت به طوری که در سال  99و  99پروژه های علمی و تحایااتی متعددی مانند (دایره المعار آستان
قد  ،فرهنگواره رضیوی ،تاری شیفاهی حرم مطهر ،مطلع الشم  ،فلکه حضرتی ،نفای موزه ،زمزمه معرفت،
تاری تشکیالت آستان قد و )...را در حال انجام دارد که برخی از آنها اتمام یافته است و در دهه کرامت 9999
انشاء هللا رونمایی خواهد شد.
از نظر شما مهمترین ایده ها ،مساله ها ،چالش های پژوهشی در باره فرهنگ وسیره امام رضا(ع) کدام است؟
ج :در حوزه فرهنگ و سیره رضوی مباحث متعددی مطرح است که از زوایای مختل قابل بررسی استر به نظر
می رسد پژوهش های رضوی عالوه بر نگاه نو و جدید می بایست خالقانه ،مناسب با نیاز مخاطب ،همراه با زمان
و عصیییر کنونی ،کاربردی و مطالعاتی مبتنی بر مسیییمله محوری باشییید تا بتواند با اتکا به مصیییادر و منابع اصییییل
کاستی های پژوهش را در حوزه رضوی تکمیل نماید.
وضعیت سیره پژوهشی امام رضا(ع) در داخل و خارج از کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
نهادهای متعدد پژوهشی در داخل کشور به مطالعه و تحایق در سیره رضوی می پردازند عالوه بر اینکه بسیار از
پژوهشیگران به صورت فردی و سلیاه ای نیز به این موضوع اهتمام دارند در این زمینه می توان مهمترین چالش
را عدم آگاهی از فعالیت های یکدیگر برشمرد که گاه به دوباره کاری ،هم پوشانی تحایااتی ،موازکاری و در نتیجه
منجر به صر وقت و هزینه اضافی خواهد شد.
در عرصیه خارجی و بین الملل نیز ضع پژوهش کاربردی و نیز عدم بستر سازی مناسب برای اطالع رسانی و
رسانه ای کردن تحایاات رضوی و به عبارتی شناسایی و شناساندن فرهنگ رضوی به اقصی نااط جهان صورت
نپتیرفته اسیت تا جایی که در دهه کرامت سییال گتشیته  9999نشییسییتی علمی در مورد رگزارش تحلیلی جایگاه امام
رضا(ع) در رسانه های خارجیر با عنوان (شعاع نور در تاریکی) انجام شد که نتیجه این نشست حاکی از این بود
که تاریبا ً هیچ (واقعا ً هیچ) موضیوع خاصیی در مورد امام رضیا(ع) و آسیتان قد در رسانه های خارجی وجود
ندارد و در این مورد مضییییجع شییییری و نورانی امام مهربانی ها  ،از بسیییییاری از معابد سییییایر ادیان و متاهب و
فرهنگهار غریب تر واقع شیده اسیت .حتی در دایره المعار اسالم ( )The Encyclopaedia of Islamکه به
زبان انگلیسی مطالب قابل توجهی در مورد امام رضا(ع) ندارد و می تواند به ایده ای پژوهشی تبدیل گردد.
عرصه های مغفول یا جدید در حوزه سیره پژوهی امام رضا(ع) کدام است؟
ج :گتشییتن برخی محااان از کنار تناقضییات تاریخی و حدیثی در مورد امام رضییا(ع) ،ابهام در برخی از مصییادر
معتبر مورد اسیییییییتفیاده ،راه یافتن برخی پندارهای عامیانه و حتی خرافی ،عدم انجام پژوهشیییییییهای اجتهادی در این
زمینه ،از مهمترین مباحث در حوزه سیره پژوهشی است.
آسیب های رایج در سیره پژوهی امام رضا(ع) چیست؟
ً
ج :تکرار و تمکید بر پژوهشییییهای انجام شییییده بدون نوآوری ،تحایاات عموما گردآوری ،عدم توجه به نیاز مخاطب
(زائر و مجاور) ،عدم پژوهشهای کاربردی ،موازکاری های تحایااتی از جمله آسیبهای سیره پژوهی است.
موضووعات یا اولویتهای پژوهشوی در عرصه مطالعات میان رشته ای علوم اسالمی و انسانی با تیکید بر فرهنگ
و سیره رضوی کدام است؟

ج :شییییناسییییایی و معرفی اولویت های پژوهش در حوزه فرهنگ و سیییییره رضییییوی با هد جهت دهی تحایااتی به
مهمترین کارکردهایی است که در طرح تحول پژوهشی گروه ارائه گردیده است.
پژوهشگران از
خ
با توجه به گسییییییترش و ت ییرات روزافزون ویژگی ها و شییییییرایط برای اقناع عمومی زائران و مجاوران در عمق
بخشیی به مباحث زیارت (شامل زیارت مجازی ،مسدود شدن اماکن متبرکه و حرمها در شرایط خا ،،شبهه ها و
هجمه های اعتاادی دراین زمینه و  ). ..شییناسییایی عرصییه های مختل پژوهش در این زمینه ،شییناسییایی روندهای
توسییعه فرهنگ زیارت ،رصیید شییبهات و پژوهشییهایی از این دسییت اهمیت ویژه ای دارد بنابراین انتخاب و گزینش
موضیییییوعات خا ،اجتناب ناپتیر اسیییییت و در عین حال برای انتخاب بهترین زمینه های ممکن به عنوان اولویت
پژوهشیی در مباحث رضیوی ،تبعیت از ی فرآیند و متدلوژی علمی را ضروری می نمایاند در ساباه پرداختن به
اولویت های پژوهشییی رضییوی ،تالش متعددی از سییوی نهادهای درون سییازمانی آسییتان قد و برون سییازمانی به
چشم می خورد با توجه به سرعت ت ییر و تحول در سب زندگی مردم به روز رسانی و بازنگری در بسیاری از
مسائل و موضوعات اهمیتی دوچندان می یابد.
اولویت های مطرح شییییییده در این طرح تحول حاصییییییل رویکردی کالن نگر ،مبتنی بر نگاه جامع ،تحول گرا ،بر
اسیا تجربیات پژوهشیی نخبگان و عنایت به خاهای تحایااتی و نیازسینجی های پژوهشییی در جهت تحاق اهدا
اساسنامه بنیاد و سایر اسناد باالدستیر انتخاب شده است.
فهرست اولویت های پژوهشی رضوی (با توجه به محورهای 0گانه پژوهشی گروه) از این قرار است:
 -9محور زندگی نامه امام رضا(ع):
لزوم پژوهش بر وقایع و حوادث  52سیال ابتدایی زندگی امام رضا(ع)ر از آنجا که بیشترین پژوهشهای انجام شده
و بیه عبیارتی تطور مطیالعات مبتنی بر سیییییییالهای آخر زندگی مبار حضیییییییرت (از هجرت تاریخی ،والیتعهدی،
مناظرات ،شهادت) می باشد لتا خاهای پژوهشی متعددی در ایام کودکی  ،نوجوانی ،جوانی ،میانسالی وجود دارد
و هر کدام از این دورانها و اتفاقات می تواند به تبیین سب زندگی رضوی و تشریح رویدادها کم شایانی کند.
ایرادات متعدد مبتنی بر برخی از رخدادهای زندگانی حضیرت مانند مناظرات ایشیان ،هرچند در گروه کالم اندیشه
از دیدگاه یهود و مسیییحیت به مسییتند سییازی مناظرات پرداخته شییده اسییت اما این موضییوع احتیاج به اطالع رسییانی
گسترده و نهادینه کردن برای عموم دارد.
 -0محور حرم و آستان قد :
لزوم پژوهش فراگیر و استفاده تحایااتی از ظرفیت معماری حرم مطهر با توجه به توصیه های رهبر معظم اناالب
در حکم انتصاب تولیت معزز
(مجموعهی فضییاها و بناهای آسییتان قد گنجینهی منحصییر به فردی از هنر معماری اسییالمی و ظرائ و لطائ
علمی و هنری پر مضمون ملت ایران است) (نگهبانی و مراقبت از گنجینهی منحصربهفرد هنر معماری و خطاطی
و تزئین به کار رفته در مجموعهی بناها و فضاها)
به این ترتیب مطالعه و تحایق در این حوزه از اولویتهای پژوهشی گروه به شمار می رود.
 -9محور معار رضوی:
تبیین بسیاری مسائل کالمی ،تفسیری ،روایی ،فلسفی ،سیاسی ،تاریخی و ...که برگرفته از آموزه های ناب رضوی
اسییت و در پاسی به مسییائلی مانند (چگونگی علم امام ،شییهادت ،امامت ،مناظرات ،سییب زندگی و )..تبلور خواهد
یافت.
 -0محور زیارت:
تمکید بر تدوین استراتژی و پژوهشهای مرتبط با محور زیارت با عنایت به هجمه های گسترده از سوی وهابیت در
دوران معاصیرو سیایر شیبهات در طول تاری  ،به منظور به روزرسیانی و تشیخی ،به موقع موضوعات و مسائل
نوین.
ضیروری است نخبگان و فرهیختگان در هری از محورهای گروه ،این مباحث را به طور مستمر رصد نمایند تا
ض من شناسایی به موقع مسائل نوظهور و مهم ،پژوهشهای تخصصی و ویژه به تناسب آن صورت پتیرد.

