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    جواد محرمي
مس��اجد همچنان نقش مهم و بي بديل خود 
را به عن��وان پايگاه حض��ور و فعاليت مردمي 
حفظ كرده اند. مساجد همواره در طول جريان 
انقاب اس��امي اصلي ترين رك��ن فرهنگي 
نيروهاي انقاب محسوب شده اند و بيش از هر 
چيزي نقش فرهنگي شان در پرورش نيروها 
اهميت داشته اس��ت. تجربه مسجد الجواد در 
ابتداي انقاب اسامي كه از دل فعاليت هاي 
آن چهره هاي انقابي چون فرج اهلل سلحشور 
و تني چند از بنام هاي عرصه فرهنگ و هنر پا 
به ميدان گزاردند همچن��ان و در دهه چهارم 
انقاب مي تواند چراغ راه باش��د. جش��نواره 
سراسري تئاتر مساجد در حالي دوازدهمين 
دوره خود را به پايان برد كه به نظر مي رس��د 
با وجود هم��ه ضعف ها و كم كاري ها رش��د و 
تعالي اين هنر در كش��ور بيش از پيش جدي 
گرفته مي ش��ود. با اين وج��ود همچنان بايد 
گفت كه تئاتر انقابي و مذهب��ي كه بتواند با 
همه اقشار ارتباطي مؤثر برقرار كند در ميان 
اجراهاي تئاتر پايتخت سهم ناچيزي را به خود 

اختصاص مي دهد. 
از نقاط مثبت دوازدهمين جشنواره سراسري 
تئاتر مردمي بچه هاي مس��جد، تلفيق رقابت 
و آموزش كارگاهي بر پايه آثار ارائه ش��ده بود 
كه مورد استقبال ش��ركت كنندگان نيز واقع 
شد. اين جشنواره برگزار شد تا جريان جذاب 
تئاتر و مسجد براي بار ديگر خاطرات گذشته 
نسل قبل را زنده كند و با قدرتي تازه با حضور 
بچه هاي مساجد، مفاهيم و ارزش هاي ديني و 
اسامي را به زبان هنر نمايش به فضاي جامعه 
عرضه و آن��ان را در براب��ر تهاجمات فرهنگي 

بيمه كند. 
در آيي��ن اختتاميه جش��نواره تئاتر بچه هاي 
مس��جد كوروش زارعي مدير مركز هنرهاي 
نمايشي حوزه هنري به اين مسئله اشاره كرد 
كه: »امسال، جشنواره تئاتر بچه هاي مسجد 
با س��اختاري جديد رقم خورد، اين در حالي 
اس��ت كه در گذش��ته اجراها بر روي استيج 
صورت مي گرفت، اما امس��ال نمايش ها را در 
بطن جامعه و داخل مساجد اجرا كرديم. اگر 
در عرصه تئاتر، نمايشي آماده كنيم كه صرفاً 
خودمان بيننده آن باش��يم، مطلوب نيست و 
پيشرفت چشمگيري نيز رخ نخواهد داد، اما 
اگر آثارمان در اين حوزه براي مردم باشد، آنان 
نيز با عشق براي تماشاي نمايش ها مي آيند.«

در اين مراسم حجت االس��ام »سيدحسين 
شاهمرادي«، دبير ش��وراي فرهنگ عمومي 
كشور نيز با بيان اين مطلب كه تئاتر مادر تمام 
هنرهاست، اظهار كرد: اهميت تئاتر از سينما 
به لحاظ تأثيرگذاري بيشتر است. اينكه امسال 
تئاتر بچه هاي مسجد در مكان هاي مقدسي 

چون مساجد اجرا شد، امري قابل تقدير است، 
چراكه ورود تئاتر در مساجد به نزديك شدن 

ارتباط مردم با هنر تئاتر كمك مي كند. 
وي با اشاره به ظرفيت هاي باالي كانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد كشور گفت: كانون هاي 
فرهنگي هنري مس��اجد كشور كه به رياست 
حجت االسام و المس��لمين ارباب سليماني 
اس��ت، در بيش از 20 هزار مس��جد در كشور 
شكل گرفته است و فعال هستند. اين فرصت 
خوبي است تا حوزه هنري از ظرفيت و پتانسيل 
كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كشور جهت 
نمايش تئاتر بچه هاي مسجد و تقويت اين امر 

استفاده كند. 
به گزارش »جوان«، آيين اختتاميه دوازدهمين 
جش��نواره سراس��ري تئاتر مردمي بچه هاي 
مسجد روز گذش��ته در حوزه هنري با حضور 
»كوروش زارعي« مدير مركز هنرهاي نمايشي 
حوزه هنري، »حميد نيلي«، دبير جش��نواره 
سراس��ري تئات��ر مردمي بچه هاي مس��جد، 
حجت االس��ام »حميدرضا ارباب سليماني« 
رئيس ستاد عالي كانون هاي فرهنگي هنري 
مساجد كش��ور، »غامرضا منتظري« مدير 
سازمان بس��يج هنرمندان، »محسن مؤمني 
ش��ريف« رئيس حوزه هنري و حجت االسام 
»سيدحس��ين ش��اهمرادي« دبير ش��وراي 
فرهنگ عمومي كشور با اجراي »اميرحسين 

مدرس« برگزار شد. 
در اين مراس��م از خانواده مرحوم »ابوباس��م 
حي��ادار« تجليل و تقدير ش��د. »خورش��يد 
كاروان« نام تئاتري به نويس��ندگي »ابوباسم 
)محمد( حيادار« و كارگرداني محمود فرهنگ 
است كه 27 سال اس��ت در ايام محرم و صفر 
روي صحنه مي رود. اين نمايش در كشورهايي 
از جمل��ه انگليس، هلند، امارات و ش��هرهاي 

مختلف ايران اجرا شده است. 
همچنين برگزيدگان دوازدهمين جش��نواره 
سراس��ري تئاتر مردمي بچه هاي مسجد در 
بخش ه��اي مختلفي چ��ون اق��ام تبليغي، 
فضاسازي محيطي، نويسندگي، بازيگري زن 

و مرد و در نهايت كارگرداني معرفي شدند. 
در پايان اي��ن برنام��ه، جايزه وي��ژه فرج اهلل 
سلحشور، ديپلم افتخار و سه عدد سكه تمام 
بهار آزادي به گروه اجرايي نمايش »س��كوت 
پش��ت ديوار تنهايي« از خراسان رضوي اهدا 
شد. به گزارش تسنيم، دوازدهمين جشنواره 
سراسري تئاتر مردمي »بچه هاي مسجد« با 
مضامين قصص قرآن��ي )زندگاني پيامبران(، 
روايات و زندگاني اهل بيت )ع(، سبك زندگي 
ايراني اس��امي، مس��جد و انقاب اسامي، 
مس��جد و دفاع مقدس، مس��جد و مدافعان 
حرم و مس��جد و اخاق 20 ت��ا 26 فروردين 

برگزار شد.

در آيين اختتاميه جشنواره سراسري تئاتر بچه هاي مسجد مطرح شد

تلفیق رقابت و آموزش کارگاهی
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 امیدي که در سینما
فقط شعارش داده شد

    فرزين ماندگار
سازمان س��ينمايي دولت يازدهم در سال پاياني 
و پس از طي بيش از سه سال از به دست گرفتن 
مديريت س��ينمايي كش��ور يادش افتاد تا شعار 
اميد سر دهد و در عين حال ش��رايط ساختاري 
و محتوايي س��ينماي كش��ور همچنان از حال و 
روز خوبي برخوردار نيس��ت. اين شرايط گريبان 
معيشت بخش عمده اي از سينماگران را هم گرفته 
و بيكاري در ميان س��ينماگران بي��داد مي كند. 
اين درحالي است كه در سال بيش از 100 فيلم 
سينمايي با بودجه هاي اغلب دولتي توليد مي شود 
و اگر عدالتي در توزيع وجود داشته باشد مي تواند 

جوابگوي همه اهالي سينما باشد. 
سال 92 با تش��كيل دولت تدبير و اميد شعارهاي 
زيبايي در همراهي و همسويي با اهالي هنر داده 
شد. شعارهايي كه آرام آرام رنگ باخت و هنرمندان 
دريافتند كه تدبير و اميد شايد صرفاً شعاري براي 
كسب رأي بوده است. شعار اعتدال، تدبير و اميد 
براي هنرمندان عامتي بود ك��ه زود رنگ باخت 
و جايش را به نااميدي و بي تدبيري داد. س��ينما 
اگرچه نياز مبرم به تدبير، اميد و اعتدال داشته و 
دارد اما با وجود سينماي خسته و نااميد از جامعه 
و دولتمردان و سينماگراني كه روز به روز بر تعداد 
نگراني هاي  آنها افزوده مي شود، حاال ديگر اميد و 

تدبير گمشده سينما شده است. 
دولت پير و خسته رئيس جمهور نتوانست اميد و 
اعتدال را با تدبير وارد بدنه سينما كند. از اين  پس 
در چند گزارش مرور كوتاهي خواهيم داش��ت بر 
نارضايتي هنرمندان از دولت تدبير. روند رويارويي 
دولت حسن روحاني را با سينماگران از ابتدايي كه 
براي رأي آوردن تاش مي كرد و شعار مي داد مرور 
خواهيم كرد. يك سال پيش جمعي از هنرمندان كه 
در بخش هاي مختلف فرهنگي و هنري و ازجمله  
سينما فعاليت مي كنند، در اعتراض به شرايطي 
كه وزير ارش��اد مس��بب آن بود اقدام به نگارش 
نامه اي خطاب به حس��ن روحاني رئيس جمهور 
كش��ور كردند. چندي پيش يكي از رسانه ها نامه 
جمعي از اهالي س��ينما را كه رو به رئيس جمهور 
بود با تيتري مبني بر اين كه»صداي خرد ش��دن 

استخوان هايمان مي آيد« منتشر كرد. 
  خرد شدن استخوان هاي سينماگران

در بخش��ي از متن اين نامه آمده است: به اطاع 
مي رس��انيم كه مش��كات ماقبل قرون وسطايي 
مثل بيكاري و بي مس��كني و بي بيمه اي و توزيع 
ناعادالنه منابع عمومي در حوزه فرهنگ و سينما 
متأسفانه از گذشته ها شروع شده و هم اكنون به 
اوج خود رسيده و اكثر اهالي سينما را به زير خط 
فقر رسانده است به طوري كه صداي خرد شدن 
اس��تخوان هاي عموم اهالي س��ينما در البه الي 
چرخ دنده هاي زندگي كنوني به وضوح ش��نيده 
مي شود! جناب دكتر روحاني، به خوبي مي دانيد 
كه هنرمندان چه نقش تعيين كننده اي در جهت 
رش��د فكري و فرهنگي هر جامع��ه اي دارند ولي 
متأسفانه به دليل شرايط وحش��تناك اقتصادي 
و انواع و اقس��ام بي عدالتي ها و بي توجهي ها اين 
قشر مظلوم و افتخارآفرين از حداقل امكانات اوليه 
زندگي هم محروم اس��ت و جالب است كه در اين 
شرايط وحش��تناك، هيچ مقام و نهاد مسئولي در 
اين مرز و بوم هيچ اقدامي در جهت حل مشكات 
سينماگران نجيب كشور از خود نشان نمي دهد تا 
جايي كه به تعبير حضرت رس��ول مكرم اسام به 
وضوح ديده مي شود كه فقر از در وارد شده و ايمان 

از پنجره خارج مي شود. 
اين نام��ه مي افزايد: نش��انه هاي اي��ن بحران و 
بي ايماني را در هجوم هنرمندان اين س��رزمين 
به كشورهاي بيگانه و شبكه هاي ماهواره اي هم 
مي بينيد و هم مي شنويد. جناب دكتر روحاني، 
گ��روه س��ينمايي ها صميمان��ه از حضرتعال��ي 
خواهشمند است كه به مشكات آبروبر و ماقبل 
قرون وس��طايي هنرمندان دردمند اين كش��ور 
به صورت فوري و اورژانس��ي رس��يدگي كنيد. 
اعتقاد عميقي داريم كه شما صداي دردمندانه 
اكثريت قريب به اتفاق هنرمن��دان مظلوم اين 
س��رزمين را خواهيد ش��نيد و براي حل فوري 
و اورژانسي اينگونه مش��كات خانه خراب كن 

فكري خواهيد كرد. 
حال بايد از رئيس جمهور محترم پرس��يد كه آيا 
ايشان بعد از يك دوره چهارساله، در برنامه جديد، 
براي فرهن��گ و هنر هم جاي��ي هرچند كوچك 
درنظر گرفته اند يا همچنان قرار اس��ت درصورت 
انتخاب، به صداي خرد شدن استخوان هاي اهالي 

فرهنگ و هنر بي اعتنا باشند؟!
------------------------------------

 »سريال هاتف«
در انتظار تصويب  

طرح س�ريال »هات�ف« براي تولي�د و پخش 
در ايام مح�رم و صفر منتظر تصويب اس�ت. 
طرح س��ريال »هاتف« به كارگردان��ي داريوش 
ياري براي ساخت در محرم و صفر سال جاري به 
سيما فيلم ارائه شده است. هنوز مشخص نيست 
كه اين طرح تصويب مي شود يا خير ولي طرح اين 
سريال توسط داريوش ياري و حسين تراب نژاد 
به نگارش درآمده است و تراب نژاد سيناپس هاي 
اين مجموعه را نيز آماده كرده است. داستان اين 
سريال حول زندگي دو دوس��ت شكل مي گيرد 
كه بعد از سال ها به هم مي رسند. يكي از اين دو 
در سخت ترين شرايطي كه قرار دارد از دوستش 
كمك مي خواهد اما در پي تاش هاي دوست براي 

حل اين ماجرا حقايقي برما مي شود.

با رأي مثبت بي�ش از 96 درصد اعضاي 
 ،)WGA( انجمن نويس�ندگان امريكا
برگزاري اعتص�اب علي�ه كمپاني هاي 
توليد فيلم و س�ريال به تصويب رسيد.
 نتيج��ه رأي گي��ري سرنوشت س��از انجمن 
نويس��ندگان امري��كا، ي��ك روز مان��ده به از 
سر گيري مذاكرات مربوط به قرارداد با اتحاديه 
تهيه كنندگان س��ينما و تلويزيون از س��وي 
انجمن اعام ش��د. به اين ترتي��ب، از دوم ماه 
مه )دوشنبه آينده( با پايان يافتن مدت زمان 
اين قرارداد سه ساله، اعضاي انجمن مي توانند 
تمام پروژه هايي را كه در دست دارند تعطيل و 

اعتصابشان را رسماً آغاز كنند. 
اتحاديه تهيه كنندگان با انتش��ار بيانيه اي به 
اعام نتيجه تصويب اعتصاب واكنش نش��ان 
داده اس��ت: »كمپاني ها متعهد هستند بر سر 
ميز مذاكرات به توافقي مش��ترك برس��ند تا 
صنعت توليد فيلم و سريال به فعاليتش ادامه 
بدهد. اعتصاب نويسندگان در سال 2007 به 

همه لطمه زد. 
نويسندگان به لحاظ مالي بيش از 287 ميليون 
دالر متضرر ش��دند كه هرگز هم جبران نشد، 
قراردادها لغو شد و بسياري از نويسندگان براي 
تأمين مايحتاجشان، ناچار به دريافت وام هاي 

اعتصاب شدند. ما همچنان مصمم هستيم به 
محض بازگشت انجمن نويسندگان امريكا به 
مذاك��رات در روز 25 آوريل، ش��رايط را براي 

دستيابي به توافقي دوجانبه فراهم كنيم.«
بنابر آمار منتشر شده، تعداد 6 هزار و 310 
رأي توس��ط 67/5 درصد اعض��اي انجمن 
نويسندگان امريكا كه واجد شرايط شركت 
در رأي گيري بودند، ب��ه صندوق ها انداخته 
شد. در سال 2007 نيز، با 5 هزار و 507 رأي 
مثبت )90 درصد اعضاي انجمن( برگزاري 
اعتصاب علي��ه اتحاديه تهيه كنن��دگان به 
تصويب رس��يد. رأي گيري اخي��ر كه از 19 
آوريل آغاز ش��ده بود، ظهر دوش��نبه )24 

آوريل( به پايان رسيد. 
تنها آن دس��ته از اعض��اي انجم��ن كه در 
شش س��ال گذش��ته تحت قرارداد اتحاديه 
تهيه كنندگان مش��غول به كار بوده يا بيش 
از 15 س��ال از طرح بازنشس��تگي استفاده 
كرده ان��د، واج��د ش��رايط ش��ركت در اين 

رأي گيري اعام شدند. 
اين نخس��تين اعتصاب انجم��ن در يك دهه 
گذش��ته خواهد بود. اعتصاب قبل��ي از پنجم 
نوامبر 2007 آغاز ش��د و بع��د از 100 روز در 

تاريخ 12 فوريه 2008 به پايان رسيد.

تعليق دوباره در انتظار صنعت توليد فيلم و سريال

96 درصد از اعضاي انجمن نويسندگان 
امريكا به اعتصاب رأي دادند
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14كتاب براي شناخت بهتر پيامبر مهرباني

روز َمْبَع�ث، روزي اس�ت ك�ه حضرت 
محمد، پيامبر گرانقدر اسالم، به درجه 
پيامبري برگزيده شد. در تقويم هجري 
قم�ري، ۲۷ رج�ب روز مبعث اس�ت. 
حض�رت محم�د مصطف�ي در روز ۲۷ 
رجب س�ال ۴۰ عام الفي�ل، همزمان با 
سال ۱۳ پيش از هجرت پيامبر اسالم، 
در غار حرا، توس�ط جبرئيل و از سوي 
خدا به پيامبري نايل آمد و مأمور شد كه 
چندخداپرستي و بت پرستي را از زمين 
بردارد و خداپرستي را رواج دهد و پيام 
وحي را به مردم برساند. در اين گزارش 
به كتاب هاي�ي پرداختيم كه با موضوع 
پيامبر مهرباني منتش�ر ش�ده اس�ت:

    آفتاب آخرين 
نويسنده: مهدي قزلي

اي��ن كت��اب نگاهي 
مجم��ل و س��اده بر 
پيامب��ر  زندگ��ي 
اسام)ص( دارد. در 
مقدمه آن آمده است 
كه »اين اثر در قالبي 
ميني ماليس��تي، جذاب و شيرين كه مورد 
توجه نس��ل جوان نيز هست منتشر شده و 
متناس��ب با بي حوصلگي و پرمشغله بودن 
مخاطب است.« اين كتاب كه از زبان و بياني 
ساده براي بازگويي زندگي و حوادث دوران 
پيامبر بهره مي برد در قالب جماتي كوتاه و 
بعض��اً متكي بر اص��ول ديالوگ نمايش��ي 
خواننده نوجوان را با روايتي سهل به خوانش 
تاريخ اسام فرامي خواند. اين اثر به سفارش 
فرهنگس��راي خاتم وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگي هنري ش��هرداري تهران و توسط 
مؤسسه نشر شهر در 103 صفحه و شمارگان 

10 هزار نسخه منتشر شده است. 
    سرزمين نور

نويسنده: محمدرضا سرشار
اي��ن مجموع��ه ك��ه مخاطب اصل��ي آن 
نوجوانان هستند، در هر مجلد به فرازي از 
زندگي رسول گرامي اسام پرداخته است.  
قالب نوشته ها داس��تان است و جدا از نام 
كلي مجموعه )از سرزمين نور(، هر مجلد 

نيز عنوان ويژه خود را دارد. 
اين عناوين به ترتيب عبارتند از: داستان زمزم 
)داس��تان زندگي نياي پيامبر(، آنچه خداي 
كعبه اراده كند)داستان زندگي پدر پيامبر(، 
و آن س��تاره كه دنباله دار مي آيد)داس��تان 
تولد پيامب��ر(، آن يتيم نظركرده )داس��تان 
خردس��الي پيامبر(، آن قصه كه در كتاب ها 
آمده بود)داس��تان ديدار عبدالمطلب با شاه 
يمن(، با من سخن بگو مادر)داستان زندگي 
مادر پيامبر(، ماجراي س��پاه فيل)داس��تان 
حمل��ه ابره��ه ب��ه مك��ه(، آن پدرب��زرگ 
دوست داش��تني)پايان كار عبدالمطل��ب(، 
س��فر دراز شام)داس��تان نوجواني پيامبر(، 
خورشيدي در خانه خديجه)داستان جواني 
پيامبر(، داس��تان س��يل آن سال)داستان 
جواني پيامبر(، شب رويش غنچه نور)داستان 
بعثت پيامب��ر(، اي جامه بر س��ر كش��يده، 
برخيز)داس��تان بعثت پيامبر(، روزگار دراز 
رنج)از دعوت آشكار تا آغاز هجرت به حبشه(، 

روزنه اي به رهايي)داستان هجرت حبشه(.
    سيماي پيامبر خدا

ترجمه كحل البصر، شيخ عباس قمي
 كتاب حاضر ترجمه  كتاب »كحل البصر« 
اس��ت. نگارنده در اين كت��اب ضمن بيان 

زندگي حضرت محم��د )ص( از زمان تولد 
تا رحلت به ش��رح اخاق و س��يره  ايشان 
مي پردازد و موضوعاتي چون وفات حضرت 
عبدالمطلب، ازدواج با حضرت خديجه)س( 
و زندگي افرادي چون ابوطالب را بررس��ي 
مي كند. در پايان نيز جنگ هاي پيامبر)ص( 

را معرفي مي نمايد.
    س�يماي پيامب�ر اعظ�م در آين�ه 

نهج البالغه 
نويسنده: آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي

اي��ن كت��اب حاصل 
گفتاره��اي حضرت 
اس��تاد درباره پيامبر 
اعظم )ص( است كه با 
هدف ارائه تفسيري بر 
بخش هايي از سخنان 
اميرمؤمنان، حضرت علي )ع( درباره نبوت و 
پيامبر اعظم )ص( و پاسخگويي به بخشي از 
عقايد شبهه افكنان درباره گستره دعوت انبيا 
سامان يافته است. نوشتار حاضر در سه فصل 
توسط حجت االسام والمسلمين غامعلي 
عزيزي كيا نگارش يافته و به همت انتشارات 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 

منتشر شده است. 
    تاريخ اسالم 

نويسنده: مهدي پيشوايي
تاريخ در پيوند با زمان 
و انسان معنا مي يابد و 
حتي تأثي��ر تاريخ و 
گذر زمان نه تنها در 
يك فرد كه در ملت ها 
و نژادها روشن است. 
بايد انديشيد و در نهايت به داوري نشست. 
نويسنده با همين انديشه، مي خواهد دفتر 
قطور تاريخ را به رويمان بگشايد و از اسام 
بنويسد. وي اين مجموعه را در پنج بخش 
اصل��ي و 16 فص��ل تدوين كرده اس��ت و 
مي كوش��د تا براي هر يك از حوادث عصر 
نبوي، مناب��ع جداگانه و متنوع��ي بياورد. 
همچنين با بيان ش��واهد قرآني و حديثي، 
حوادث را از شكل گزارش صرف بيرون آورده 
و به تحليل و بررس��ي مناسب برخي از آنها 
پرداخته و به شبهه هاي مربوط به هر موضوع 
نيز توجه كرده است. مهم ترين عنوان هاي 
مطالب كت��اب عبارتند از: جزي��ره العرب 
)موقعيت جغرافيايي، اجتماعي و تمدني(، 
صفات و روحيات عرب، اديان و مذاهب در 
ش��به جزيره عربس��تان و اط��راف آن، 
محم��د)ص( از تول��د تا بعث��ت، كودكي و 
نوجوان��ي حض��رت محم��د )ص(، جواني 
حضرت محم��د )ص(، از بعثت تا هجرت، 
دعوت علني و آغاز مخالفت ها، پيامدهاي 
مخالفت قريش و اقدامات آنان، همس��ران 
پيامبر، اقدامات اساس��ي پيامبر اسام در 
مدينه، تش��كيل نيروهاي رزمي اسام و از 

دعوت جهاني تا رحلت پيامبر اسام. 
    تاريخ تحقيقي اسالم

نويسنده: يوسفي غروي
اي��ن كت��اب نتيجه 
تاش 20 ساله مؤلف 
مي باش��د و از جمله 
آن  ويژگي ه��اي 
مي توان به نكات زير 

اشاره كرد:
از آنجا كه كتاب ه��اي تاريخي تحت تأثير 
سياست هاي حكومت هاي وقت به نگارش 

درآمده اس��ت، متأس��فانه داراي معايب و 
تحريفات فراوان��ي مي باش��د، از اين رو در 
تأليف اين مجموعه، از قرآن به عنوان يك 
منبع متقن و مس��تدل و غير قابل تحريف 
براي بررسي و تحليل حوادث زمان پيامبر 
اكرم )ص( استفاده شده و شأن نزول آياتي 
كه درباره حوادث مختلف نازل شده، بيان 
گردي��ده اس��ت. مؤلف تاش ك��رده علت 
تناقض نصوص يا تحريف هاي انجام ش��ده 
را ريشه يابي و تحليل كند. همچنين مؤلف 
تاش كرده از منابع دست اول استفاده كند 
و در اين ميان عنايت ويژه اي به منابع شيعي، 

داشته است. 
    راز بزرگ رسالت

نويسنده: آيت اهلل جعفر سبحاني تبريزي
كتاب »راز بزرگ رس��الت« يا »نقد كتاب 
بيست و سه سال«، نوش��ته آيت اهلل جعفر 
سبحاني، توسط مؤسس��ه امام صادق )ع( 

منتشر شده است. 
كتاب بيست و سه سال كه در عصر حاضر 
نقد و محتواي آن س��طر به سطر نقد شده 
است، از آثار ضدديني و ضداسامي دوران 

حكومت پهلوي است. 
    رمان محمد)ص(

نويسنده: ابراهيم حسن بيگي
محم��د)ص( روايتي 
است كه در 15 بخش 
به س��رانجام رسيد. 
زاويه دي��د راوي اول 
شخص است. شخصي 
يهودي كه در رمان به 
عنوان يك دانشمند معرفي مي شود از طرف 
ش��وراي عالي يهود مأمور مي شود به سمت 
پيامبر اسام گرايش پيدا كرده يا او را كشته 

يا عقايدش را به چالش بكشد. 
    محمد پيامبري براي هميشه

نويسنده: حسن رحيم پور ازغدي
 كت��اب محمد)ص( 
پي��امب��ري ب��راي 
هميش��ه متن پياده 
شده چهار سخنراني 
از آق��اي رحي��م پور 
ازغدي اس��ت كه در 
ارتباط با ش��خصيت پيامبر اك��رم)ص( در 

مناسبت هاي گوناگوني ايراد شده است. 
س��خنراني اول كه به مناسبت مياد پيامبر 
اكرم  )ص( اس��ت، پس از ذك��ر مقدماتي از 
ويژگي هاي آن حضرت، به دنبال بيان چند 
نكته از شيوه حكومت اسامي پيامبر مي باشد 
تا پاس��خي اجمالي به اين پرسش باشد كه 
»براي رش��د و بالندگي و رسيدن به اهداف 

الهي در حكومت اسامي چه بايد كرد؟«
در سخنراني دوم كتاب محمد )ص( پيامبري 
براي هميش��ه ابتدا به ذكر خصوصياتي از 
حضرت پيامب��ر از زبان امام حس��ين )ع( 
پرداخته ش��ده و ب��ه يك��ي از بزرگ ترين 
خدمات پيامبر به بش��ريت يعني آموختن 
نحوه ارتباط با خداوند سخن مي گويد. در 
نهايت به برخي رفتارهاي اجتماعي حضرت 

اشاره مي نمايند. 
در س��خنراني س��وم، )كتاب محمد )ص( 
پيامبري براي هميش��ه( ايش��ان به برخي 
شبهات مطرح شده كه به دنبال تضعيف و 
تحريف اعتقاد به نبوت است و با ژست هاي 
علمي و جامعه شناس��انه و دين شناسانه به 
خورد مسلمانان داده مي شود اشاره كرده و 

به دنبال پاسخگويي به آنهاست. 
در سخنراني چهارم نيز ايشان با الگوبرداري 
از جامعه اسامي عهد رسول، نكاتي راجع به 
نظريه حكوم��ت ديني مطرح ك��رده و به 

انتقادات وارد بر آن پاسخ مي دهند. 
    قصه هاي پيامبران

نويسنده: مرتضي امين
قصه هاي پيامبران عنوان كتابي اس��ت از 
مرتضي امي��ن كه در 24 صفحه و توس��ط 
انتش��ارات پيام آزادي در س��ال 1390 به 
چاپ رسيده است. موضوع اصلي اين كتاب 
قرآن اس��ت. از مرتضي امي��ن، كتاب هاي 
قصه هاي امث��ال و حكم)پي��ام محراب( و 
القرآن الكريم)پيام عدالت( نيز در بازار كتاب 

موجود مي باشد. 
    فروغ ابديت

نويسنده: جعفر سبحاني
در اين كتاب به بيان 
وقايع مهم و حوادثي 
آموزندگ��ي  ك��ه 
دارن��د  بيش��تري 
پرداخته ش��ده و از 
بي��ان  و  تفصي��ل 
رويدادهاي جزئي خودداري ش��ده است. 
اين كتاب با مدارك تاريخي شيعه منطبق 
بوده و از افس��انه ها و خرافاتي كه با تاريخ 
زندگي پيامبر اس��ام آميخته شده است 

خالي مي باشد. 
    داستان پيامبران

نويسنده: علي موسوي گرمارودي
داستان پيامبران عنوان كتابي است از علي 
موس��وي گرمارودي كه در 220 صفحه و 
توسط انتشارات قدياني در سال 1391 به 
چاپ رسيده است. موضوع اصلي اين كتاب 

پيامبران است.
    آنك آن يتيم نظركرده

نويسنده: محمدرضا سرشار
اين كتاب روايتي از 
زندگي پيامبر)ص( از 
زمان تولد تا هجرت 
به حبشه است كه با 
نثري تاريخي كه به 
فارسي دري نزديك 

است نگاشته شده است. 
اين رمان به زبان هاي عربي، تركي استانبولي 

و انگليسي نيز منتشر شده است. 
   شعاعي از نير اعظم

نويس��نده: آيت اهلل س��يد علي خامنه اي، 
انتشارات سروش

اين كتاب در بردارن��ده بخش هايي چون 
ويژگي هاي رسول اعظم)ص( ويژگي هاي 
عصر بعثت، بعثت پيامبر)ص(، وقايع خاص 
در تاريخ پيامبر اك��رم)ص(، پايه گذاري 
تم��دن اس��امي، نق��ش اهل بي��ت)ع( 
در نهضت نب��وي، انواع تعامل ب��ا پيامبر 
اكرم)ص( و وظايف مس��لمانان نسبت به 
ايش��ان در قطع وزيري با قيمت 33هزار 

ريال روانه بازار نشر شد. 
در اين كتاب در قالب چند بخش به تاريخ 
صدر اسام، با محوريت شخصيت، انديشه 
و منشور فكري و عقيدتي پيامبر اكرم)ص( 
پرداخته اند. كتاب با ويژگي هاي پيامبر آغاز 
مي ش��ود و با بحث روي حقيقت وجودي 
و خلقت نوري پيامب��ر اعظم)ص(، تصدي 
حكوم��ت الهي��ه و واليت مطلق��ه را مورد 
بررسي قرار مي دهد. تحليل اخاق و سيره 
پيامبر از نظر فردي و شخصي و نيز اخاق 
حكومتي ايشان، بخش هاي ديگر اين كتاب 

را تشكيل مي دهند. 
در فصل ديگري تعليمات پيامبر بررس��ي 
ش��ده اس��ت و در ويژگي هاي عصر بعثت، 
به فراگير ب��ودن جاهلي��ت در اين مقطع 
تاريخي و نيز انحطاط اخاقي اعراب بدوي 
مي پردازد. س��رگرداني و فق��ر و حاكميت 
طاغوت ها از موارد ديگري هس��تند كه در 
بررس��ي ويژگي هاي اعراب پيش از اسام، 

مورد بررسي قرار گرفته شده است. 
در آخرين بخش به وظايف مسلمانان نسبت 
به پيامبر اكرم اشاره مي شود و به طور دقيق، 
جزء به جزء و مفصل اين وظايف و چگونگي 

تحقق آنها را ذكر مي شود. 
اين مجموع��ه حاصل پژوه��ش گروهي از 
محققان و فضاي حوزه علميه قم، با نظارت 
و هدايت مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقاب 
اس��امي تدوين شده و توس��ط انتشارات 
سروش در س��ال پيامبر اعظم)ص( مجال 

نشر يافته است.

به�روز نوراني پ�ور، مس�تند جدي�دش را مقاب�ل 
دوربي�ن مي ب�رد. پيش تولي�د مس�تند »م�اده 
گرگ« ب�ه كارگرداني بهروز نوراني پ�ور با موضوع 
»خشونت و افراطي گري در منطقه« آغاز شد. اين 
مستند را همانند كار پيش�ين اين فيلمساز حوزه 
هنري س�ازمان تبليغات اس�المي تهي�ه مي كند. 
 به��روز نوراني پ��ور كه با فيل��م مس��تند»A 157«در 

جش��نواره هاي مختلف داخلي و خارجي موفقيت هاي 
متعددي كس��ب كرده بود، در جديدترين فعاليت خود 
ساخت فيلم مستندي را آغاز كرد. اين فيلم در حال حاضر 
مراحل پيش توليد را سپري مي كند. نوراني پور بهمن ماه 
سال گذشته نيز فيلم »دايان« را به تهيه كنندگي حوزه 
هنري مقاب��ل دوربين برد. مس��تند»A 157«تاكنون 
جوايز بس��ياري را در داخل كش��ور از جمله جشنواره 

فيلم فجر، مقاومت، س��ينما حقيقت و... كسب نموده 
و پيش از اين جايزه اصلي جش��نواره  بين المللي فيلم 
Zeichen der Nacht آلمان، جايزه فيلم منتخب از 
نگاه تماشاگران جشنواره Chambéry فرانسه، جايزه 
بهترين مستند جشنواره »واچ داكز« لهستان و جايزه 
ويژه هيئت داوران جش��نواره فيلم »سينيه دو نويي« 

فرانسه را نيز از آن خود كرده است.

A157 آغاز پیش تولید »ماده گرگ« به کارگرداني سازنده


