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تمدید مهلت ثبت نام
در آزمون سراسری قرآن کریم

...

به مناسبت دهمین سالروز درگذشت

گزارش

دکترشهیدی؛روایتگرناگفته ها ازبزنگاه های تاریخ

معاون فرهنگی وزیر ارشاد:

آیین نامه حمایت از کتاب فروشی ها
در دست تدوین است

معاون فرهنگی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،دربــاره
رویکردهای این معاونت برای حمایت از کتاب فروشان
گفت :بــدون شک بــرای رسیدن به اهــداف تعریف شده
در حــوزه کتاب و کتاب خوانی ،باید از کتاب فروشیها
حمایت ویــژ های داشــت و در این زمینه سیاست آتی ما،
افزایش حمایتها در قالبهای مختلف خواهد بود .به
گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ،محسن جوادی،
افزود :مراحل مختلفی در حوزه نشر وجود دارد تا جامعه
را به خروجی کتاب خوانی برساند و ما نباید در این میان از
مراحل مختلف نشر غافل شویم .وی درباره توازن حمایت
بین حلقههای مختلف صنعت نشر توضیح داد :این درست
اســت که نــاشــران در دور ههـــای مختلف از حمایتهای
متعددی برخوردار بود هاند ،اما با توجه به مشکالتی که
متوجه آنهاست ،قصد نداریم حمایت از آنان را کم کنیم؛
افزایش حمایت از کتاب فروشیها و حتی اهالی قلم از
رویکردهای جدی ما در آینده خواهد بود .جوادی درباره
اعطایتسهیالتنوسازی،تجهیزوتأسیسکتابفروشیها
که از اوایــل امسال آغــاز شــده اســت ،گفت :ایــن اقــدام با
مشارکت معاونت و بانک شهر شکل گرفت و تاکنون ،حدود
 100تقاضای دریافت وام در معاونت بررسی شده است
که در حال تسهیل مراحل تخصیص وامها هستیم .معاون
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد :طبیعی
است اگر ما در کشورمان ویترین کافی کتاب نداشته باشیم،
فروش کتاب پایین خواهد بود و صنعت نشر نیز ،فعالیت
کمتری خواهد داشت؛ کما اینکه هم اکنون ،تعداد ناشران
فعال به مراتب کمتر از تعداد پروانههای نشر است .وی با
تأیید نارساییهایی که در بخش فروش کتاب وجود دارد،
افزود :متأسفانه تعداد کتاب فروشیها در کشور ما بسیار
کماستوبرخیشهرها،فاقدکتابفروشیهستند.مشکل
در روستاهای ما بسیار شدیدتر است ،حال آن که باید درنظر
داشته باشیم ،روستاهای ما با گذشته ،تفاوت کردهاند و آمار
تحصیلکردههایشان قابل توجه است .جوادی در تشریح
رویکردهای معاونت فرهنگی در این زمینه ،اظهار کرد:
قطع ًا سیاستهای حمایتی از کتاب فروشیها تداوم خواهد
داشت و بودجه درنظر گرفته شده برای طرحها و تسهیالت
نیز ،افزایش پیدا میکند .معاون فرهنگی وزیر فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ،ادامــه داد :البته رویکردهای حمایتی
ما تنها مربوط به وام نمیشود ،بلکه آییننامهای مختص
حمایت از کتاب فروشیها در حال تنظیم است که موضوع
آن ،افزایش حمایت در بخشهای مختلف ،نظیر تخصیص
تخفیفات در تعرفه آب و برق و ...و پایین آوردن هزینههایی
مانند حمل و نقل است .وی درباره این آییننامه توضیح
داد :با توجه به اینکه دستگاهها و نهادهای مرتبط بسیار
زیادند ،کار تدوین آییننامه کمی به درازا کشید ،اما اکنون،
 95درصد از کار تدوین انجام شده است و پس از تأیید نهایی،
برای تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد شد .جوادی درباره
بودجه طرحهای فصلی کتاب نیز گفت :اجرای این طرح ها
در آینده تداوم خواهد داشت و قطع ًا درصدد افزایش بودجه
آنها نیز هستیم.

آخرین مهلت ثبتنام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریمتا  30دیماه تمدید شد .به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ،کتابهای
«هرروز با قرآن و عترت»« ،مسافران آسمان»« ،فهم زبان قرآن» « ،آموزش مفاهیم قرآن جلد  1تا « ،»4آموزش تدبر در قرآن (جزء « ،»)30درسنامه
نهج البالغه جلد  1و « ،»2راه روشن» و «درسنامه صحیفه سجادیه» از منابع معرفی شده برای آزمون است.

▪قیام امام حسین(ع)

گروه اندیشه

کتاب «پس از پنجاه سال» یا قیام امام حسین(ع) ،پژوهشی عالمانه درباره
چرایی قیام خونین سیدالشهدا(ع) است .استاد شهیدی در این کتاب نیز ،در
پی تحلیل وقایع تاریخی ،از میان اسناد مختلف برآمدهاست .این کتاب که در
سال( 1330هـ.ش)نگاشتهشده،یکیازنخستینآثارعالمهشهیدیدرزمینه
تاریخ تحلیلی صدر اسالم است .استاد در این کتاب تنها به ذکر حوادثی که در
ماه محرم سال  61هجری قمری به وقوع پیوست ،نمیپردازد ،بلکه میکوشد
با مرور تاریخ  50ساله پس از رحلت جانسوز پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص)،
ریشههای واقعه عاشورا را بیابد و به خواننده ارائه کند .با وجود نگارش کتاب
در اوایل دهه چهارم زندگی استاد شهیدی ،چاپ و انتشار آن تا اوایل دهه ششم
زندگی ایشان به تعویق افتاد و سرانجام ،در سال  ،1357با برخی اضافات و
ملحقات ،به زیور طبع آراسته شد .این کتاب ،یکی از پر مراجعهترین کتابها
برای شناخت چرایی و چگونگی وقوع قیام امامحسین(ع) محسوب میشود و
تا کنون ،بیش از  40بار تجدید چاپ شدهاست.
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عالمه سیدجعفر شهیدی ،در سال ( 1297هـ.ش) در شهر بروجرد دیده به
جهان گشود .او تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش آغاز کرد و در
تهران به پایان رساند .استاد ،در سال  1320برای فراگیری علوم دینی ،راهی
نجف اشرف شد و تحصیالت خود را تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ اما بیماری مانع از
ادامه تحصیل او در نجف شد و به ناچار به میهنش بازگشت .عالمه شهیدی ،پس
از بازگشت به ایران ،راهی قم شد و از محضر بزرگانی همچون مرحوم آیتا...
العظمی بروجردی ،کسب فیض کرد .او ،در همین ایام ،برای گذران زندگی،
به ترجمه متون عربی روی آورد و مدتی بعد ،به تدریس در دبیرستانهای تهران
مشغولشد.استادشهیدی،همزمانباتدریسوترجمه،موفقبهاخذدانشنامه
لیسانس در رشته الهیات ،از دانشگاه تهران شد .آشنایی عالمه شهیدی با
زنده یاد دکتر محمد معین ،زمینهساز آشنایی استاد با عالمه دهخدا و مؤسسه
لغتنامه شد .مرحوم دهخدا ،پس از آشنایی با استاد شهیدی ،نامهای برای وزیر
فرهنگ وقت فرستاد و ضمن تمجید از شخصیت استاد شهیدی ،نوشت«:او
اگر نه در نوع خود بینظیر ،ولی کمنظیر است ».در پی همین آشنایی بود که
مرحوم دهخدا ،از استاد شهیدی برای همکاری با مؤسسه لغتنامه دعوت
کرد و از وزارت فرهنگ خواست ،با کم کردن ساعات تدریس استاد شهیدی
در دبیرستانها ،زمینه حضور و همکاری بیشتر او با مؤسسه لغتنامه را فراهم
کند .به این ترتیب ،همکاری استاد شهیدی با مؤسسه لغتنامه دهخدا آغاز
شد و تا پایان عمر پرثمر او ادامه یافت .استاد شهیدی ،پس از درگذشت دکتر
محمد معین ،رئیس مؤسسه لغتنامه دهخدا ،در دانشگاه تهران شد .در
سال 1340هـ.ش ،استاد شهیدی موفق به اخذ درجه دکترا در رشته ادبیات
فارسی و تاریخ شد و به تدریس در دانشگاه پرداخت .همراهی و همصحبتی
عالمه شهیدی با استادانی مانند دکتر محمد معین ،بدیعالزمان فروزانفر و
جاللالدین همایی ،باعث توانمندی بیش از پیش او در عرصه ادبیات فارسی
و عربی شد .عالمه شهیدی تا پایان عمر گرانمایه خود ،به تدریس و تحقیق در
عرصه ادبیات و تاریخ پرداخت و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت .او در
سال  ،1374منزل خود را برای احداث کتابخانه ،به شهرداری تهران واگذار
کرد و مدتی بعد« ،کتابخانه عمومی دکتر شهیدی» در همین مکان ،گشایش
یافت و پس از درگذشت استاد ،اتاقی در این کتابخانه ،به موزهای برای نگهداری
وسایل شخصی او تبدیل شد .این اندیشمند و استاد توانا ،روز یک شنبه،
 23دیماه سال  ،1386دار فانی را وداع گفت .پیکر عالمه شهیدی ،پس از
تشییعی باشکوه در حرم مطهر امامزادهعبدا ...شهرری به خاک سپرده شد.
▪آثار جاودانه عالمه

زندهیاد ،عالمه دکتر سیدجعفر شهیدی ،کار نگارش و تدوین کتاب را از دوران
تحصیل در حوزه علمیه نجف آغاز کرد .نخستین کتاب او ،ردیهای بر نظرات و
دیدگاههای احمد کسروی بود .بعدها ،استاد شهیدی موفق شد در کنار تألیف
دهها عنوان کتاب و مقاله ،چهار اثر را در قالب ترجمه و سه اثر را در قالب تصحیح
به پایان برساند .او ،به دالیلی ،نخستین آثار خود را بدون درج نامش منتشر
میکرد؛ آثاری مانند «جنایات تاریخ» ،در سه جلد و «مهدویت در اسالم» ،در زمره
همین آثار بود .در ادامه ،به برخی از آثار مشهور عالمه شهیدی اشاره میکنیم.
▪ترجمه نهجالبالغه

ترجمه عالمه شهیدی از نهجالبالغه ،نه تنها ترجمهای دقیق و استادانه از این

▪تاریخ تحلیلی اسالم

کتاب تاریخ تحلیلی اســام ،یک دوره فشرده تاریخ اســام است که دوره
زمانی پیش از والدت پیامبر گرامی اسالم(ص) تا پایان دوره اموی را در بر
میگیرد .این کتاب ،با هدف ارائه آن به عنوان منبع درسی در دانشگاهها،
تألیف شد .ویژگی مهم این کتاب ،انتخاب استادانه وقایع متعدد تاریخی و
حفظ پیوستگی آن ها ،برای شناخت و درک بهتر تاریخ اسالم است .با اینکه
تاکنون ،کتابهای متعددی برای ارائه درس تاریخ اسالم در دانشگاهها نوشته
شده ،اما هیچ یک نتوانستهاست جایگاه اثر ارزشمند استاد شهیدی را در این
عرصه بگیرد.
کتاب ارزشمند محسوب میشود ،بلکه یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی
است .نثر استاد شهیدی در ترجمه نهجالبالغه ،نثر مسجع است .او این سبک
را بر اساس شیوه نوشتار و گفتار امیرمؤمنان(ع) در نهجالبالغه برگزید و با
استادی تمام ،از پس انجام آن ،برآمد .ترجمه عالمه شهیدی از نهج البالغه،
یکی از مشهورترین و پرمراجعهترین ترجمهها در این عرصه است.
▪زندگانی علی بن حسین(ع)

کتاب «زندگانی علی بن حسین(ع)» ،پژوهشی تاریخی درباره زندگی اما م
زینالعابدین(ع) است که عالمه شهیدی ،در سال  ،1365آن را به رشته تحریر
درآورد .سبک کتاب مانند دیگر کتابهای استاد ،بر مبنای تاریخ تحلیلی و
پاسخبهپرسشهاوابهاماتتاریخیاست.یکیازویژگیهایاینکتاب،ترجمه
خطبههای غرای امام سجاد(ع) در کوفه و شام است که با قلم استادانه و نثر
مسجع و زیبای عالمه شهیدی ،به رشته تحریر درآمده است.
▪زندگانی فاطمه زهرا(س)

یکی از ویژگیهای آثار تاریخی استاد شهیدی ،ارائه مطالب تاریخی به شیوه
تحلیلیاست.بیتردید،ورودبهعرصهتاریختحلیلیوعبورازتاریخنقلی،نیازمند
تواناییعلمیوشجاعتباالییاست؛صفاتیکهعالمهشهیدی،بهحق،واجدآن
بود.کتابزندگانیفاطمهزهرا(س)یکیازآثارماندگارآنمرحومدرزمینهتاریخ
اسالم است که افزون بر داشتن تحلیلهای مستند تاریخی و نثر روان ،ترجمهای
دقیق و استادانه از خطبه جاودانه حضرت زهرا(س) در آن ارائه شدهاست.

▪علی(ع) از زبان علی(ع)

علی(ع) از زبان علی(ع) یا زندگانی امیرمؤمنان(ع) ،یکی از شاهکارهای عالمه
شهیدی در عرصه تاریخ اسالم است؛ کتابی خواندنی و تأثیرگذار که آن مرحوم
در آن ،با استفاده از سخنان و گفتارهای امیرالمؤمنین(ع) به بحث درباره
حوادث تاریخی دوران حیات آن حضرت پرداختهاست .استاد در این کتاب،
با تقسیم بندی دوران حیات امیرالمؤمنین(ع) ،با دقتی مثالزدنی ،به بررسی
اسناد و مدارک تاریخی و مقایسه آن ها با کالم امام(ع) پرداخته و بسیاری از
شبهات تاریخی در این زمینه را رفع کردهاست.
▪آشنایی با زندگانی امام صادق(ع)

کتاب آشنایی با زندگانی امام صادق(ع) ،اثری درخور تحسین درباره حیات
فکری و سیره عملی امام ششم شیعیان است .استاد شهیدی در این کتاب ،افزون
بر ارائه مستندات ،به بررسی جریانها و وقایعی پرداخته است که همزمان با
دوران امامت امامصادق(ع) در جهان اسالم روی داده است .این کتاب ،با وجود
حجم نسبت ًا کم ،دریایی از اطالعات ذیقیمت را در اختیار خواننده میگذارد
که باید برای جمع آوری آن ،دهها و بلکه ،صدها عنوان کتاب را مطالعه میکرد.
▪شرح مثنوی شریف

شرح مثنوی شریف در واقع ادامه کار استاد بدیعالزمان فروزانفر است که از
جزء دوم دفتر اول تا پایان دفتر ششم مثنوی را در بر میگیرد .استاد شهیدی
این اثر سترگ را در سال  1373به پایان رساند .او همزمان با انتشار این کتاب،
مجموعه مقاالت «دیروز تا امروز» را نیز منتشر کرد.

بررسی سندهای مالی دوره هخامنشی در «گل نبشته های باروی تخت جمشید»
کتاب دوجلدی «گل نبشتههای باروی
معرفی کتاب
تخت جمشید» ،شامل اصل و ترجمه
 647متن با ترجمه انگلیسی و فارسی
عبدالمجید ارفعی ،باستانشناس پیش کسوت و از معدود
مترجمان خط میخی جهان ،منتشر شد .به گزارش ایبنا،
«گل نبشتههای بــاروی تخت جمشید» ،سندهای امور
مالی ایالت فارس در زمان داریوش بزرگ ،از جمله پرداخت
هزینههای سفر ،گزارش های ساالنه عملکرد یک مکان،
پرداخت دستمزد از شاه گرفته تا خدمتکاران ،کارگران
و ...را شامل میشود .کتاب «گل نبشته های باروی تخت
جمشید» در دو جلد 986،صفحه و شمارگان 500نسخه،
توسطپژوهشگاهمیراثفرهنگیوگردشگریوباهمکاری
مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی (مرکز پژوهشهای
ایرانی و اسالمی) منتشر شده است .در سرآغاز این کتاب،
به قلم مترجم ،آمده است :نگارنده که افتخار آن را داشته
که نخستین و تنها شاگرد ریچارد ت .هلک در سال های

 1967تا  1974باشد ،پس از گفت و گو با مسئوالن
موسسه شرقی دانشگاه شیکاگو و موافقت آن ها برای
ترجمه دو زبانه و چاپ متن ها ،بر آن شدم تا با ترجمه این
متن ،به دو زبان انگلیسی و فارسی ،همراه با تصویر و واژه
نامه ،آن ها را در دسترس همگان بگذارم.در یادداشت
کتاب نیز می خوانیم :مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی
و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،مفتخر است
که دهمین جلد از سلسله مجموعه پژوهش های ایران
باستان را تقدیم جامعه علمی کشور و پژوهشگران عرصه
ایــران شناسی در سراسر جهان می کند .آثــاری که در
این مجموعه به زبــان های مختلف منتشر خواهد شد،
آخرین دستاوردهای علمی را در همه زمینه های مربوط
به ایران باستان(تاریخ ،باستان شناسی ،هنر ،ادبیات،
اساطیر ،ادیان ،زبان ها ،دست نوشتهها ،کتیبهها و)...
در اختیار دانش پژوهان قرار خواهد داد .در بخش دیگری
از یادداشت آمده است :کتاب حاضر ،سومین مجلد از گل

نبشته های باروی تخت جمشید متن های  A-Gاست که
در کاوش های سال های  1312-1313در دو اتاق در
استحکامات شمال شرقی تخت جمشید یافته شدند .این
سنگ نبشتهها سندهای امور مالی ایالت فارس در سال
های سیزدهم ( 509پ.م) تا بیست و هشتم ( 494پ .م)
پادشاهیداریوشبزرگرادربرمیگیرندوآگاهیبسیاری
از آن چه در زمان داریوش بزرگ در ایالت فارس (محدوده
ای که کم و بیش همانند فارس در زمان ساسانیان را در
بر می گرفت) می گذشته است ،به ما میدهد؛ از جمله،
جابه جایی کاال ،دریافت ،ذخیره سازی برای مصرف انسان
و دام و نیز ،برای کاشت ،پرداخت دستمزد به کارگزاران

دولـــتـــی ،از شـــاه گــرفــتــه تا
خدمتکاران و کارگران و نیز
چــارپــایــان مستقر در محل
یــا در ح ــال ســفــر ،پــرداخــت
هزینه های سفر و نیز نامه و
گزار شهای ساالنه عملکرد
یک مکان ،به صورت "روزانه" و
"ساالنه" .عبدالمجید ارفعی،
نخستین ترجمه فارسی فرمان کــوروش بزرگ (منشور
کوروش) را ،از روی موالژی(قالب ریزی) از اصل منشور،
همراه با نسخهبرداری جدید انجام داد.

...

تازه های نشر
«گاهشمار زندگی و مبارزات
امام خمینی(ره)» روانه بازار نشر شد
مـــرکـــز اســــنــــاد ان ــق ــاب
اسالمی،دوجلدازمجموعه
ســـه جــلــدی «گــاهــشــمــار
زنــدگــی و م ــب ــارزات امــام
خمینی(ره)» را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری کتاب
ایران(ایبنا) ،این مجموعه
در سه جلد ،به سیر زندگانی
بــنــیــان گــــذار جــمــهــوری
اسالمی ایران از والدت تا رحلت ایشان میپردازد .جلد
نخست ،از والدت تا پیروزی انقالب اسالمی ،جلد دوم،
از پیروزی انقالب تا شروع دفاع مقدس و جلد سوم از آغاز
دفاع مقدس تا رحلت حضرت امام (ره) را در برمیگیرد .در
پیشگفتار کتاب آمده است« :انتظار ترسیم جوانب زندگی
امام خمینی (ره) در این اثر ،همانند ریختن دریای بیانتها
در کوزهای است؛ اما باید نوشت تا زمینه الزم برای معرفی و
بازشناسی افکار و اندیشههای امامخمینی(ره) برای نسل
معاصر و نسلهای آینده ،فراهم آید .شناخت نهضتی که
امامخمینی در  15خرداد  1342آن را شروع کرد و در
 22بهمن  1357به پیروزی رساند و از آن پس ،به برپایی
حکومت اسالمی پرداخت ،از نخستین مراحل شکلگیری
حکومت گرفته تا استمرار و تمرکز نظام جمهوری اسالمی،
تنها زمانی ممکن اســت که بتوان جنبههای مختلف
شخصیت بنیان گــذار آن را ،در ابعاد گوناگون علمی،
اخالقی ،عرفانی ،سیاسی و مبارزاتی به درستی شناخت».
جلد اول این کتاب در چهار فصل جمعآوری شده است؛ در
فصل نخست ،به پیشینه خانوادگی و ابعاد شخصیت علمی
اما مخمینی(ره) تا شروع نهضت اسالمی و پس از آن به
ابعاد سیاسی زندگی ایشان پرداخته شده است .در فصل
دوم ،مسائل مهم زمینهساز حرکت و قیام امام(ره) و مردم
علیه وضع موجود که به دستگیری امام(ره) و سپس آزادی
ایشان منجر شد و سرانجام تبعید ایشان از ایران ،بررسی
شده است .فصل سوم به مرور مستند و تاریخی زندگی و
مبارزات امام خمینی(ره) در دوره تبعید در عراق تا شهادت
حا جآقا مصطفی خمینی میپردازد .فصل چهارم نیز،
گاهشماری زندگی و مبارزات حضرت امام(ره) از اوجگیری
نهضت اسالمی تا پیروزی انقالب اسالمی را شامل می
شــود .جلد دوم کتاب حــاوی حــوادث زندگی حضرت
امام(ره) از فردای پیروزی انقالب اسالمی تا  30شهریور
 1359است و در شش فصل جمعآوری شده است .فصل
نخست این مجموعه به مدیریت امام خمینی(ره) در مهار
بحرانها و فرایند تثبیت انقالب اسالمی ،فصل دوم دوران
بازگشت امام خمینی (ره) به قم و نظارت ایشان بر کلیه امور
کشور و فصل سوم به فرمانها و تصمیمات سرنوشتساز
امام خمینی (ره) در کانون انقالب اسالمی می پردازد.
مطالب فصل چهارم به عارضه قلبی امام (ره) و هدایت
انقالب از بیمارستان قلب تهران ،فصل پنجم به اقامت
ایشان در «دربند» شمیران و واکنشها و موضعگیریهای
ایشان و فصل آخر نیز ،به حضور امــام(ره) در جماران و
روشنگریهای ایشان در این مدت اختصاص یافته است.
جلد نخست این کتاب ،با جلد شومیز ،به قیمت  420هزار
ریال و با جلد گالینگور به قیمت  480هزار ریال و جلد دوم،
با جلد شومیز ،به قیمت  470هزار و با جلد گالینگور به
قیمت  530هزار ریال ،عرضه شده است.

CMYK

