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احتمال زیر سقف رفتن
همه بخش های نمایشگاه سی و یکم

...
گزارش

مخبر دزفولی:

نتایج علوم انسانی اسالمی
را در دهه پنجم انقالب خواهیم دید

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :امیدواریم نتایج
علوم انسانیاسالمی را در دهه پنجم انقالب مشاهده کنیم
که به این منظور ،مراکز مختلفی فعالیت میکنند و قرار
است همگی خود را با شورای تحول و ارتقای علوم انسانی
هماهنگ کنند .به گزارش فارس ،شورای عالی انقالب
فرهنگی در جلسه  650مورخ  21مهر ماه سال ،1388
بر اساس پیشنهاد کمیسیون تحول علوم انسانی دبیرخانه
شورای عالی« ،آییننامه تشکیل شورای تخصصی تحول و
ارتقای علوم انسانی» را با هدف ایجاد تحول پایدار در علوم
انسانی و به منظور طراحی ،سازمان دهی ،برنامهریزی،
مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در دانشگاهها و مراکز
آموزشی و پژوهشی تصویب کرد .این شورا از  15کارگروه
تشکیل میشود که برنامههای درســی رشتههای علوم
انسانیرادرحوزههایمطالعاتزنان،جامعهشناسی،روان
شناسی ،تاریخ ،فلسفه ،تعلیم و تربیت ،علوم سیاسی ،زبان و
ادبیات خارجی ،هنر ،اقتصاد ،معماری و شهرسازی ،رسانه
و ارتباطات ،مدیریت و حقوق و فلسفه دین و کالم جدید،
بازنگری و بومیسازی میکند .محمدرضا مخبر دزفولی،
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ،با بیان اینکه مسئولیت
این شورا بر عهده غالمعلی حداد عادل است ،افزود :اعضای
این شورا از محققان و اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی
هستند که از  15رشته علوم انسانی ،برحسب اهمیتشان،
انتخاب شدند .البته بیش از  50گرایش و رشته در این شورا
بازنگری شده است .وی تصریح کرد :اصالحیههای این
رشتهها به وزارت علوم ابالغ شده است و طی جلساتی که
با منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری داشتم و با
توجه به اهتمام ویژه ایشان به مبحث علوم انسانیاسالمی،
بسیار امیدوارم این کارها روی روال بیفتد و به تدریج اجرایی
شــود .مخبر دزفولی تأکید کــرد :مهم ایــن اســت که این
رشتهها و گرایشها ،بازنگری و بعد از بازنگری ،مرحلهبندی
شود و اصالح  ،بازنگری ،بومیسازی و مراحل گوناگونی را
که در شورای تحول در نظر گرفته شده است ،طی کند .وی
با بیان این که تربیت استاد و مدرس مرتبط با این رشتهها،
از جمله اقدامات الزم برای پیشبرد تحول در علوم انسانی
است ،ادامه داد :چنین کاری در شورای تحول و ارتقای علوم
انسانی در حال انجام است ،اما چون کار بازنگری رشتهها
و تدوین متون ،زود بازده نیست ،برداشت بنده و بسیاری از
صاحبنظران این است که این طرح به سه برنامه پنج ساله
نیاز دارد تا نتایج آن را مشاهده کنیم.

مدیرعامل مؤسسه نمایشگ ا ه های فرهنگی ایران ،از انتخاب دو شهر اروپایی و دو شهر آسیایی ب ه عنوان گزینه شهر مهمان در سیویکمین دوره
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران خبر داد .به گزارش ایبنا ،امیرمسعود شــهرامنیا گفت  :تمایل داریم همه بخشها در نمایشگاه آتی ،در فضای
مسقف قرار بگیرد و میتوان احتمال داد که همه بخشها در نمایشگاه  97زیر سقف جانمایی شود.
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اطالعات ما درباره دوران کودکی و جوانی حضرت زینب(س) چندان گسترده
نیست .همین امر سبب شده است که پژوهشگران و نویسندگان ،کمتر در مسیر
بازشناسی این برهه از زندگی بانوی کربال گام بردارند .با این حال ،هستند
محققانی که به واسطه دوستی و عالقه به اهلبیت(ع) ،زندگانی حضرت
زینب(س) را موضوع تحقیق و پژوهش خود قرار داده و وقایع دوران کودکی و
جوانی آن بزرگوار را بررسی کردهاند؛ دکتر عایشه عبدالرحمن بنتالشاطی،
بانوی اندیشمند و پژوهشگر شهیر معاصر ،یکی از همین محققان است .دکتر
بنتالشاطی در «دمیاط» مصر متولد شد و نزد پدرش ،یکی از دانشآموختگان
دانشگاه «االزهر» ،مقدمات ادبیات عرب و برخی کتابهای فقهی را فرا گرفت.
او با وجود مخالفت اولیه پدر ،در نهایت رضایت وی را برای تحصیل در مدارس
جدید به دست آورد و بعدها توانست وارد دانشگاه قاهره شود و مدرک دکترای
خود را از این دانشگاه دریافت کند .دکتر بنتالشاطی ،یکی از قرآنپژوهان
مشهور در میان اهلسنت محسوب میشد .او طی دوران زندگی پربارش
که در آذرماه  1377به پایان رسید ،آثار بسیاری پدید آورد که بیشتر آن ها،
برخاسته از عالیق شخصی او بودند .کتاب «بطلة کربالء»(شیرزن کربال) یکی
از مشهورترین آثار وی درباره زندگانی حضرت زینب(س) است که در میان
شیعیان شهرت فراوانی دارد که باید از آن ،به عنوان اثری تقریبی یاد کرد؛
کتابیدرخورتحسینکهنشاندهندهجایگاهواقعیاهلبیت(ع)درمیانطیف
وسیعی از پیروان مذاهب اسالمی دیگر است .آنچه در پی میآید ،فرازهایی از
این کتاب ارزشمند ،با ترجمه زندهیاد عالمه سید جعفر شهیدی است.
▪پیش بینی آینده یک نوزاد

زینب(س) در سال  6هـ.ق ،سال صـلح حـدیبیه ،سالی که کار اسـالم اسـتوار
شـده و ایام محنت به سـر آمده بود ،متولد شد .بنیهاشم و صحابه ،والدت مولود
جدید را به رسول خدا(ص) تبریک گفته و ازشـکفتن این گل در خاندان نبوت
که رنگ و بوی پدران و نیاکان خود را داشت ،سخت شادمان شدند .اما تقدیر
اینگونه بود که چهرههایی را که از مژده والدت این نوزاد ،درخشان شده بودند،
گرد حزن و اندوه فرا گیرد؛ حزنی که با شنیدن یک خبر از پیغمبر(ص) برای
اهلبیت(ع) پدیدار شد و همه خاندان محمد(ص) را فرا گرفت .خبری که شاید
در تاریخی که به خاطر تحقیق علمی نوشته میشود ،مورد توجه قرار نگیرد،
اما ارزش آن در نفوس بشری و ضمیرهای صاف و وجدان انسانی قابل انکار
نیست .یکی از مورخان مینویسد :هنگام والدت زینب(س) ،خبر فاجعه کربال
و مصیبتی که این نوزاد در آن واقعه خواهد دید ،پخش شده بود و آوردهاند که
علی(ع) ،سلمان فارسی را که برای تبریک نزد او آمده بود ،از این ماجرا آگاه کرد.
[واقعیت آن است که] خـبر واقعه کربال ،نیم قرن پیش از وقوع آن ،در خانـدان
پیغمبر(ص) معروف بوده است .احمـدبن حنبـل در «سـنن»(ج، 1ص)75
مینویسد« :جبرئیـل ،پیغمبر(ص) را از شـهادت حسـین مطلع کرد» و ابن اثیر
در«کامـل» مینویسد« :پیغمبر(ص) مشتی خاک از تربت حسـین به امسـلمه داد
ک به خون آلوده شود ،حسین به شهادت رسیده است و آن
و فرمود :هرگاه این خا 
خاک ،روز عاشورا ،خونین شد».زینب(س) درخانوادهای شـریف ،ایام طفولیت
را تحت تربیت جد بزرگوار خود سپری میکند؛ هنگـامی که طفلی شـیرین
زبـان است ،درس زنـدگی را از مـادر مهربـان خود فرا میگیرد؛ همین که دوران

شـیرخوارگی را به پایان میرساند ،گروهی از نخبهترین م ّعلمین درس زنـدگ 
ی
را که جزیرة العرب پرورده و به خود دیـده است (ماننـد جد بزرگوار ،پدر گرامی
و اصحاب دانشمند) را در کنار خود میبیند .در میـان همساالن زینـب(س)،
کسـی را نمیبینیم که محیطی چنین شـریف و مقـدس ،به خـاطر پرورش او،
عالی تربیت ،برخوردار باشد .ولی در همین
آمـاده شـده و به درجه وی از مراحل ِ
ایـام ،ازحـادثه جانگـدازی بـا خبر میشود که او را آزرده و محزون میکنـد ،از
آینـده پر مشـقتی که در پیش خواهد داشت .مورخان آوردهاند که روزی آیاتی
از قرآن کریم خوانـد و تفسـیر آنرا از پـدر خواست و در همانروز بود که علی(ع)
دورنمایی از فاجعه کربال را به او نشان داد و بینهایت متعجب شد که زینب(س)
در پاسخ او گفت«:پـدرجان ،میدانم  ...مـادر مرا از این حـادثه باخبر کرد تا برای
زنـدگی درچنان روزی آماده کند» .علی(ع) در مقابل این پاسخ سکوت کرد،
ولی دل او از فرط شوق و محبت نسبت به دختر خود میتپید .حضرت زهرا(س)
پس از مـدتی کوتاه که از شـشماه متجاوز نبوده است ،به پـدر پیوست و صـحنه
دردآور دیگری برابر زینب(س) پدیدار شد .در اینوقت ،زینب(س) چنـان نبود
که ندانـد از چه می ترسـد و برای چه انـدوهناک است .او میدانست مـادرش به
سـفری رفته است که بازگشت نـدارد .او بانگ پدر را میشـنید که با ناله و اندوه،
پیغمبر(ص) را سالم می فرستد و امانت او را به وی باز میگرداند و پس از آنکه
از سوز فراق شکوه میکند ،آخرین سالم خود را بدرقه راه دختر وی کرده و در
این مصیبت بزرگ ،از پروردگار شکیبایی و یاری میطلبد .زینب به خـانه بـاز
میگردد و خـانه را از مـادر خـالی مییابـد .در تـاریکی شب وطلوع خورشـید،
او را نمیبینـد .به هرسوی خـانه مینگرد ،جز وحشت و تنهایی مونسـی نـدارد.
دل او گواهی میدهدکه عزیزترین و زیباترین چیز را در زندگی،از دست داده
است .این خاطرات ،دل او را به درد میآورد و نزد پدر میرود؛ شاید او بتواند
اندکی خاطرش را تسکین دهد.
▪مسئولیتی خطیر بر دوش زینب(س)

زینب(س) در میـان برادران وخـواهران ،به وصـیتی مخصوص از جـانب مـادر،
ممتـاز بود؛ مـادر وی را سـپرده بود که بایـد سرپرسـت برادران و خواهر باشد
و زینب(س) هرگز این وصیت را فراموش نکرد .زینب را میبینیم که درخانه
پـدر ،شـغلی ما فوق سـنین عمر خود به عهـده گرفته است و حوادث او راچنـان
پرورش داد که توانست جـای مادر را پر کنـد و برای حسن،حسـین و امکلثوم
مـادر باشد ،مادری که از عاطفه و مهربانی که در خور یک مادر است ،چیزی کم
نـدارد ،هرچنـد تجربه او به انـدازه یک مادر نیست .عجب نیست که زینب در سن
ناستکهمامیخواهیم
کمترازدهسـالجـایمـادررامیگیرد،بلکهشـگفتای 
زمان خود را با آن زمان مقایسه کنیم ،آن گاه میگوییم :این سن ،دوران بازی
ی است! زنـدگی آن روز ،زندگانی بدوی بود و عوامل طبیعی و بسـیطی
وکودک 
که در وجود انسان اثر میکرد ،دختر را در یک روز به اندازه یکماه و در ماهی،
به قدر یک سال نیرو میداد[ .بنابراین ]،چرا این مسئله را بعیـد بدانیم؟ مگر
مادران و جدههای ما نبودند که وظیفه مادری را در سن دهسالگی یا اندکی پس
از آن ،به عهده میگرفتند؛ درحالی که دختران ایشان شاید در سن بیست و پنج
سالگی میتوانند چنان وظیفهای را به گردن بگیرند .آری؛ هیچ شـگفت نیست
که زینب(س) در آغاز رشد ،ماد ِر خواهر و برادرانش باشد .هنگامی که مـوسم
ازدواج زینب(س) فرا رسید ،علی(ع) کسـی را که در حسب و نسب ،همـدوش
او بود ،برای وی اختیـار کرد .گروهی از نجیبزادگان و ثروتمندان بنیهاشم،

تاملی در«خدمات متقابل
فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر »

دکتر بنت الشاطی :زینب(س) پس
از برادرش ،بیش از یک سال و نیم
نزیست؛ اما در همین مدت کوتاه،
توانست مسیر تاریخ را تغییر دهد
طالب ازدواج با زینب(س) بودند ،ولی عبدا ...بن جعفر از همه سزاوارتر بود.
پـدر وی ،جعفر ،برادر علی(ع) و صحابی مشهور پیغمـبر(ص) است کـه به
«ذوالجناحین» ملقب بـود و او را پـدر مسـتمندان مینامیدند.
▪در برابر طاغوت

زینب پس از برادرش(امام حسین علیه السالم) ،بیش از یک سال و نیم نزیست؛
اما در همین مدت کوتاه ،توانست مسیر تاریخ را تغییر دهد .بنیامیه گمان
میکردند شهادت حسـین(ع) ،آخرین فصل از تاریخ شیعه است! آری! ظاهر
حال چنین مینمود ،ولی انـدکی پیش از آنکه پرده بیفتـد و صـحنه پایان یابد،
«سـیده زینب» به روی صـحنه پدیدار شد و مردم کوفه و بنیامیه را ،به باد لعنت
وسرزنش گرفت و با این عمل از افتادن پرده جلوگیری کرد وگمان میکنم،
تا زمین و مردمی که بر روی آن زندگی می کنند ،هستند ،هرگز این پرده
نخواهد افتاد .زینب(س) تا مزه پیروزی را درکام ابنزیاد و یزید و بنیامیه تلخ
نکرد و تا در جام فاتحان قطرات زهرکشنده نریخت ،آسوده ننشست .بـا اقـدام
زینب(س) ،شـادی بنیامیه دیری نپاییـد و پیروزی آنـان دوامی نیافت و زمانی
دراز نگـذشت که نتیجه کار زینب(س) به شـکست و نابودی امویان منتهی شد.
هنـوز او از شـام نرفته بـود که یزیـد احسـاس کرد بر روی شادمـانی که از شهادت
مظلومانه حسین(ع) به او دست داده است ،پردهای تیره کشـیده و تیرگی آن
انـدکانـدک بیشتر شد و گریبان او را رها نکرد.

کتاب «خدمات متقابل
فلسفه و علو مانسانی
در ایــــران مــعــاصــر» اثــر
جدید مالک شجاعی،
عــضــو هــیــئــت علمی
پژوهشگاه علومانسانی
و مــطــالــعــات فرهنگی
است که بهتازگی روانه
بازار نشر شده است .به
گزارش ایبنا ،این کتاب
در چهارده گفتار ،به مباحثی همچون چیستی و مسائل
فلسفه علومانسانی ،روشنگری بهمثابه بنیاد علوم انسانی
مدرن ،بنیادهای فلسفی علومانسانی ،دیدگاهها در باب
سهم «دیلتای» در فلسفه علو مانسانی معاصر ،مسائل
علومانسانی در ایران معاصر ،تجربه ایرانی مواجهه با علوم
انسانی مدرن و خدمات متقابل علومانسانی ـ اجتماعی در
ایران معاصر ،پرداخته است.
به نوشته مؤلف ،در مقدمه این اثــر ،وجه مشترک همه
این گفتارها ،تأملی فلسفی ـ تحلیلی در باب مناسبات
دین ،فلسفه و علوم انسانی ،با نگاه ویژه به وضعیت تفکر
در ایــران معاصر بــوده اســت .بهنظر میرسد در بهترین
حالت ،این مجموعه میتواند بهمثابه گامی نه چندان
کوچک و نه چندان استوار ،برای بهرهگیری از آموختههای
فلسفی یک پژوهشگرو فهم مسائل فلسفه و علوم انسانی
در ایــران معاصر باشد .در بخشی از کتاب میخوانیم:
«مـیتــوان به طــرح ایــن ایــده پرداخت که پارادایمهای
سهگانه علوم انسانی ،ناظر به جامعه غربی است و پارادایم
پوزیتیویستی در صدد «تبیین قانونمند» و به یک معنا
تاسیس و تقویم جامعه مدرن غربی با محوریت علم جدید
است ،پارادایم هرمنوتیکی درصدد «فهم مقاصد و معانی»
این جامعه مدرن غربی است و پارادایم انتقادی درصدد
«آسیبشناسی ،نقد و حتی گذار» از این وضعیت پیش آمده
است .از این جهت میتوان گفت که پارادایم پوزیتیویستی
مسیر عبور از جامعه (و حتی سبک زندگی) سنتی به جامعه
(سبک زندگی) مدرن را هموار کرده ،پارادایم هرمنوتیکی
درصدد فهم مدرنیته تحقق یافته در سبک زندگی و جامعه
غربی است و پارادایم انتقادی (که همسو با مضامین فکری
اندیشمندان کلیدی پستمدرن) است به فکر درمانگری،
آسیبشناسی و بعضا عبور از این گفتمان و سبک زندگی
مسلط است» .کتاب «خدمات متقابل فلسفه و علومانسانی
در ایران معاصر» ،در  250صفحه ،بابهای  15هزار تومان،
از سوی انتشارات موسسه فرهنگی هنری پویه مهر اشراق
منتشر شده است.
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