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سيپره
در ناف چرخ به هم ميرسند
جايي كه چرخ نيست
همان جايي است كه مفيد است.

ميانش را خالي كرده
از گل ،كوزه ميسازند.
جايي كه كوزه نيست
همان جايي است كه مفيد است.
دائو ده جينگ ـ الئوتزه

صفحه 18
18

حوزه نجف
از خالل روزگاران
سال  447هجري قمري ،آغاز افول حوزه علميه بغداد پس از سالها شکوفايي
و ش��ادابي بود؛ ش��کوفايي و رش��دي که بخش مهمي از آن ،نتيجه حاکميت آل
بويه در س��الهاي  321تا  447هجري قمري بود .آل بويه ش��يعه بودند و توجه
ويژهاي به گس��ترش علوم اسالمي داشتند .شيخ مفيد ،سيدمرتضي ،سيدرضي
و شيخ طوس��ي رحمتاهللعليهم از عالمان نامدار و محورهاي علمي حوزه بغداد
بودند .ورود طغرل بيک س��لجوقي به بغداد ،سرآغاز فتنه و آشوب ميان شيعيان
و اهل تس��نن ش��د و آتش فتنه چنان ب��اال گرفت که به خونري��زي انجاميد و حرم
مطهر کاظمين (امام موسي بن جعفر الکاظم و امام عليبن محمد النقي) عليهما
السالم در آتش اختالف سوخت.
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گزارشی از سخنرانی دکتر کرباسی زاده
درباره مطالعات علم

وقتی علم
به تواضع در میآید

عل��م شناس��ی و مطالع��ات عل��م ترجم��ه واژه ( )science studyو ح��وزهای
بین رش��تهای اس��ت که از اواخر دهه  60مطرح ش��د .این رش��ته ب��ه صورت کلی
از جنبههای خاص به بررس��ی عل��م و باورهای علمی با توج��ه به نقش مهمی که
در ش��کلگیری جوام��ع و جامع��ه مدرن داش��ته اس��ت ،میپ��ردازد و تاریخ علم،
جامعهشناس��ی علم و فلسفه علم از حوزههایی است که ذیل آن به شمار میآید.
در فض��ای علمی وآکادمی داخلی هنوز باب مطالع��ات علمی به صورت آنچه در
غرب به آن پرداخته می ش��ود باز نش��ده و علم شناس��ی و مطالعات علمی بیشتر
جنبه فلسفی دارد و معطوف به بررسی و شناخت ماهیت علم است.
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نگاهي به يك مجموعهتلويزيوني

رفتارما زير ذرهبين
«مسافران»

نگاهي به سريال «آشپزباشي» ساخته محمدرضا هنرمند

بخنديم يا گريهكنيم؟
مسئله اين است!
صفحه 17

