امام موسی کاظم (ع) :هر کسى که دو روزش مساوى باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است.

زمان ساخت سریال تاریخی
حضرت موسی (ع) مشخص شد

نامزدهای کتاب سال در گروه کتاب «دین» معرفی شدند
نامزدهای سی و پنجمین دوره جایزه
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
در گروه «دین» معرفی شدند.
در گروه دین از مجموع  463اثر
راه یافته به مرحله اول داوری سی و
پنجمین دوره جایزه کتاب سال 49 ،
کتاب زیر به مرحله دوم راه پیدا کردند.

کارگردان سریال موسی (ع) گفت :میتوانیم در نیمه دوم سال آینده تولید
را شروع کنیم تا فیلمبرداری از دکورهای خارجی شروع شده و پس از آن
در فصل زمستان فیلمبرداری در دکورهای داخلی آغاز شود.
جمال شورجه تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون درباره آخرین
وضعیت پروژه حضرت موسی (ع) اظهار داشت :با توجه به اینکه این
سریال ،پروژه سنگینی است و برای تدارک تولید آن نیاز به زیرساختهائی
داریم که برای این کار بودجه نیاز است ،به همین دلیل به تدریج و آرام آرام
در حال پیگیری برای تحقق تولید سریال حضرت موسی (ع) هستیم.
وی در همین راستا افزود :با برنامه ریزی اصولی تالش میکنیم که بتوانیم
با مقدورات تلویزیونی پیش تولید این سریال را شروع کنیم تا سیما بتواند
از این پروژه پشتیبانی مالی کند.
این کارگردان درباره پیش تولید سریال حضرت موسی (ع) بیان کرد :به
شکل جدی وارد پیش تولید نشده ایم و امیدوارم تا اواخر امسال و یا اوائل
سال آینده وارد مرحله پیش تولید شویم.
شورجه با اشاره به موضوع بودجه سریال حضرت موسی (ع) و شرائطی که
در این باره وجود دارد ،اظهار کرد :تهیه کننده سریال برآورد الزم را انجام
داده ،اما بحث بر سر کیفیت سریال است .اگر بخواهیم به این ویژگی
اهمیت دهیم ،بودجه باال نیاز است و همان قدر اگر به کیفیت کم توجه
باشیم ،بودجه پائین تری نیاز خواهیم داشت ،بنابراین به دنبال یک حد
وسط در میزان بودجه مورد نظر هستیم تا تأمین آن ممکن شود.
کارگردان«سیوسهروز»دربارهشروعتولیدسریالحضرتموسی(ع) گفت:
به شرط این که بودجه اولیه برای ساخت دکورهای داخلی و خارجی فراهم
شود ،میتوانیم در نیمه دوم سال آینده تولید را شروع کنیم تا فیلمبرداری
از دکورهای خارجی شروع شده و پس از آن در فصل زمستان فیلمبرداری
در دکورهای داخلی آغاز شود.
شورجه درباره انتخاب بازیگر سریال حضرت موسی (ع) خاطرنشان
کرد :هنوز در این باره پیش بینی الزم نشده است ،اما سعی داریم که برای
این نقش از بازیگری که شناخته شده نیست ،استفاده کنیم.

بحار األنوار،ج ،8ص،326ح5

*بخش «کلیات اسالم»
در بخش «کلیات اسالم» از بین 33
اثر راه یافته به مرحله اول داوری9 ،
کتاب زیر به مرحله دوم این دوره از
جایزه کتاب سال راه پیدا کردند:
«خاندانهای شیعه :خاندان
ابورافع (پژوهش و بازسازی
میراث مکتوب خاندان ابورافع)»،
ش نژاد ،قم:
تألیف منصور دادا 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
«تأسیس الشیعه الکرام العلوم
االسالم 2ج» ،تألیف السیدحسن
الصدرالکاظمیالعاملی ،تصحیح
الشیخ محمدجواد المحمودی،
ث الشیعه« ،برخورد
قم :مؤسسه ترا 
ی گرائی
ایدئولوژیها در ترکیه از عثمان 
تا اسال م گرائی مدرن» ،تألیف
مائده ارکان ،قم :پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه« ،دین رسانه ای ،آثار و
پیامدها :تبیین و بررسی حضور
مفاهیم دینی در رسان ه های جمعی
ّ
ت الله
و الکترونیکی ،تألیف عصم 
ی رشاد» ،قم :مؤسسه بوستان
احمد 
کتاب« ،سیاستگذاری فرهنگی
مسجددرجمهوریاسالمیایران»،
تألیف میثم فرخی ،تهران :دانشگاه
امام صادق علیهالسالم« ،مطالعه
تطبیقی سازمان روحانیت کاتولیک
و تشیع» ،تألیف علی الشیخ ،قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
«مدنیت ،عقالنیت ،معنویت
در بستر اربعین» ،تألیف مسعود
معین یپور ،تهران :سوره مهر،

• شماره •3399یکشنبه24دي•1396
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

«اسالم در مسکو» ،تألیف گروهی
از نویسندگان ،ترجمه دیمیتری
دیبایف ،قم :مرکز بین المللی
ترجمه و نشر المصطفی(صلی
ّ
الله علیه و آله) و «اسالم در سن
پترزبورگ» ،تألیف گروهی از
نویسندگان ،ترجمه مهناز نوروزی،
قم :مرکز بین المللی ترجمه و نشر
ّ
المصطفی (صلی الله علیه و آله).

*بخش «علوم قرآنی»
در بخش «علوم قرآنی» از بین  81اثر
راه یافته به مرحله اول سی و پنجمین
دوره جایزه کتاب سال 9،اثر با عناوین
«فلسفه علم و علم دینی با تأکید بر
آیات مرتبط قرآن» ،مجید کافی،
قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
«اسطورههایکهن:فولکلوردرقرآن»،
تألیفآلنداندس،ترجمهمریمحسین
گلزار،قم:فالح«،گونهشناسیوتحلیل
ساختارقصصقرآنی»،تألیففرامرز
ج منوچهری ،تهران :دانشگاه امام
حا 
صادق علیهالسالم« ،تفسیر امامیه
در پژوهش های غربی» ،تألیف تاد
الوسن ،رابرت گلیو و ،...ترجمه
محمدعلیطباطبائی،سعیداخوندی
یزدیوقم:دارالحدیث«،قرآ نشناسی
امامیه در پژوهشهای غربی» ،تألیف
آرتر جفری ،اتان کلبرگ و ،...ترجمه
محمدعلی طباطبائی ،محمدرضا
امین و ،...قم :دارالحدیث« ،روابط
متنی در قرآن :ربط ،پیوستگی
و ساختار» ،تألیف سلوی م .س.
االوی،ترجمه سیداکبرجلیلی،تهران:
نویسه پارسی« ،درآمدی بر زبان
قرآن» ،تألیف حمید آریان ،قم:
مرتضی«،روششناسیتفسیر قرآن»،
تألیف علی نصیری ،قم :وحی و خرد
و «غرر قرآن از نظریه تا تفسیر ،تألیف
علی راد ،قم :دارالحدیث» به مرحله
دوم سی و پنجمین دوره جایزه جهانی

فرهنگ و هنر
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ویژهبرنامه تلویزیونی «فهم زبان
قرآن» به روی آنتن شبکه ۳رفت

کتاب سال راه پیدا کردند.

*بخش «حدیث»
همچنین ،در بخش «حدیث» از بین
 49اثر راه یافته به مرحله اول داوری،
کتابهای«تفسیرروائیجامع2ج»،
تألیف عبدالهادی مسعودی ،قم:
ج البالغه با
دارالحدیث و « ارتباط نه 
قرآن» ،تألیف مجید معارف و حامد
شریعت ینیاسر،تهران:بنیادنهجالبالغه
و سمت به عنوان نامزدهای این دوره از
جایزهکتابسالشناختهشدند.
*بخش «فقه و اصول»
در بخش «فقه و اصول» از بین 54
اثر راه یافته به مرحله اول ،چهار کتاب
«اندیشه کالمی عصمت :پیامدهای
فقهی و اصول فقهی ،تألیف بهروز
مینائی،قم :پژوهشگاه علوموفرهنگ
اسالمی» « ،درآمدی بر فلسفه
احکام کارکردها و راههای شناخت،
تألیف حسنعلی علی اکبریان ،قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی»،
« فقه و حقوق قراردادها :ادله روائی،
تألیف ابوالقاسم علیدوست ،قم:
پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی»
و «فقه و حقوق قراردادها :ادله عام
قرآنی ،تألیف ابوالقاسم علیدوست،
قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی» به مرحله دوم این دوره از
جایزهکتابسالراهیافتند.
*بخش «کالم»

در بخش «کالم» از بین  68اثر راه
یافته به مرحله اول داوری ،شش
کتاب«جستارهائیدرمدرسهکالمی
بغداد»،تألیفجمعیازنویسندگان،
قم :دارالحدیث»« ،بنیاد تفکر
سلفی ،تألیف محمدباقر پورامینی»،
تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی»«،فر قالشیعه»،تألیف ابی
محمدالحس ن ب ن موسیالنوبختی،
تصحیح محمدباقر ملکیان ،قم:
دانشگاه ادیان و مذاهب « ،اثبات
النبوات،تألیفابییعقوباسحاقبن
احمدالسجستانی ،تصحیح ویلفرد
مادلونگ و پل واکر ،تهران :کتاب
رایزن»« ،بنیاد اندیشه سیاسی در
اسالم(از تکوین تا تدوین)» ،تألیف
سیدعلی میرموسوی ،قم :دانشگاه
مفید و « دالئل الصدق لنهج الحق
 8ج ،تالیف محمد حسن المظفر،
تصحیح گروه محققان ،قم :مؤسسه
آلالبیتعلیهمالسالمالحیاءالتراث»
بهعنواننامزدهایسیوپنجمیندوره
جایزهکتابسالشناختهشدند.

*کتاب های «بار مسئولیت»
کتاب های «بار مسئولیت» بلوم،
کامو ،آرون و قرن بیستم فرانسه،
تألیف تونی جات ،ترجمه فرزام امین
صالحی ،تهران :نگاه ».و «قانون
اخالق بر پایه نقد عقل به عقل،
ی شاهرودی ،قم:
تألیف علی عابد 
کتاب طه» در بخش «اخالق» نیز
به مرحله دوم سی و پنجمین دوره
جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.
*بخش «عرفان»

در بخش «عرفان» از بین  ۳۲اثر راه
یافته به مرحله اول داوری ،کتابهای
«عشق الهی ،تألیف ویلیامسی.
ّ
چیتیک ،ترجمه انشاءالله رحمتی
و حسین کیانی ،تهران :سوفیا» و
« نصوص الخصوص فی ترجمه
الفصوص (شرح فارسی فصوص
ّ
الحکم) ،تألیف مسعودبنعبدالله
بابارکنالدینشیرازی،مصحححامد
ناجیاصفهانی ،تهران :سخن» به
عنوان نامزدهای سی و پنجمین دوره
جایزهکتابسالشناختهشدند.

*بخش «سیره معصومین»

در بخش «سیره معصومین» از بین
 51اثر راه یافته به مرحله اول داوری،
 9کتاب با عناوین زیر به مرحله دوم
این دوره از جایزه کتاب سال راه
پیدا کردند:
«الشهیداالول :محمدبن مکی
العاملی ،حیاته و آثاره(م،)786
تالیف رضا مختاری ،قم :مؤسسه
کتاب شناسی شیعه« ،الدرجات
الرفیعه فی طبقات االمامیه من
الشیعه 2ج ،تألیف السیدعلی خان
المدنیالحسینیالشیرازی،تصحیح
محمدجوادالمحمودی،قم:مؤسسه
کتاب شناسی شیعه»« ،تطورشناسی
سیره نگاری با تکیه بر نقش اصحاب
امامان علیهم السالم ،تألیف حسین
حسینیانمقدم،قم:پژوهشگاهحوزهو
دانشگاه»«،سیمایدوازدهامامعلیهم
السالم در میراث مکتوب اهل سنت
از آغاز تا پایان سده دوازده قمری
ش نژاد ،قم:
2ج ،تألیف منصور دادا 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی»،
« برترین هدف در برترین نهاد :پرتوی
از زندگی امام حسین علیه السالم،
ّ
تألیف شیخ عبدالله عالئی ،ترجمه
سیدمحمدمهدی جعفری ،تهران:
اطالعات»«،تصحیحومنبعشناسی
کتاب الملهوف سیداب ن طاووس :با
استفاده از 57نسخه خطی ،تصحیح
ی کاشانی ،قم:
مصطفی صادق 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی»،
« الصحیح من سیره االمام علی علیه
السالم(المرتضیمنسیرهالمرتضی)
53ج ،تألیف السیدجعفر مرتضی
العاملی ،قم :مرکز نشر و ترجمه آثار
عالمه محقق سید جعفر مرتضی
عاملی» « ،طبقات اعالم الشیعه:
نقباءالبشر فی القرن الرابع عشر 6ج،
تألیف آغابزرگ الطهرانی ،تصحیح
محمد طباطبائی بهبهانی(منصور)،
تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی و مشهد:
بنیادپژوهشهایاسالمیآستانقدس
رضوی» و « شهید ثانی :پژوهشی
در زندگی ،کارنامه علمی و روزگار
او ،تألیف محمدکاظم رحمتی،
مشهد :بنیاد پژوهش های اسالمی
آستان قدس رضوی».

ویژهبرنامه تلویزیونی «فهم زبان قرآن» با موضوع آزمون سراسری حفظ
و مفاهیم قرآن کریم از دیروز شنبه  23دیماه به روی آنتن شبکه سوم
سیمارفت.
ویژهبرنامه تلویزیونی «فهم زبان قرآن» با موضوع آزمون سراسری حفظ
و مفاهیم قرآن کریم با هدف آموزش فهم و درک معاونی قرآن از دیروز
شنبه  23دیماه به روی آنتن شبکه سوم سیما رفت.
اینبرنامهبامحوریتکتاب«درسنامهفهمزبانقرآن»کهیکیازمنابعاصلی
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم است ،تولید و بازپخش میشود.
الزم به ذکر است این برنامه با رویکردی جدید و متفاوت با کارشناسی
حجتاالسالم حمید محمدی از دیروز شنبه  23دیماه هر روز در
ساعتهای  6:30صبح و قبل از اذان مغرب از شبکه سوم سیما پخش
میشود .همچنین بازپخش این برنامه هر روز ساعت  11:15از شبکه
قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.
از سوی مرکز پژوهش اعتقادی؛

دانشنامه زندگی نامه مستبصران
منتشر شد

ّ
مرکز پژوهش های اعتقادی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی از تألیف و
چاپ دانشنامه در خصوص زندگی نامه مستبصرین خبر داد.
این کتاب مشتمل بر چهارده جلد و در بردارنده زندگی نامه مستبصران
است که به شرح داستان استبصار ،تاریخ ،منابع و رسانه هائی که مستبصر
از آن تأثیر گرفته ،پرداخته است.
این کتاب همچنین به به بررسی دالئل ترک عقیده پیشین و سوار شدن بر
کشتی نجات اهل بیت (علیهم السالم) پرداخته است.
سید مرتضی شیرازی و شیخ علی حسون و جمعی دیگر در تألیف و چاپ
این کتاب نقش داشته اند.

«امامت در بیان حضرت فاطمه(س)»
منتشر شد

*بخش «ادیان دیگر»
همچنین در بخش «ادیان دیگر» از
بین  26اثر راه یافته به مرحله اول
داوری این دوره از جایزه کتاب سال،
شش کتاب با عناوین « اسطوره به
روایت تصویر ،تألیف کریستوفر
دل ،ترجمه ابوالقاسم اسماعیل
پور ،تهران :پیکره»«،خاندانپیامبران
ّ
در کتاب مقدس و قرآن ،سیدروح الله
شفیعی،قم:دانشگاهادیانومذاهب»،
« خدای عشق و مسئله شر (توصیف،
بررسی و نقد تئودیسه ایرنائوسی
پرورشروحجانهیک)،تألیف اکرم
خلیلی نوش آبادی ،قم :کتاب طه» ،
« مقدمه ای کوتاه بر آئین دائو ،تألیف
جیمزمیلرف،ترجمه مهدیلکزائی
و ابوبکر ساوار ،قم :ادیان» « ،تاریخ
اندیشههای دینی تألیف میرچا الیاده،
ترجمه بهزاد سالکی ،تهران :بنگاه
ترجمه و نشر کتاب پارسه3،ج» و
« کفاالیا (نسخه موزه برلین) ،تألیف
مانی ،ترجمه مریم قانعی و سمیه
مشایخ ،تهران :طهوری» به مرحله
دوم سی و پنجمین دوره جایزه کتاب
سال راه پیدا کردند.
مراسم اختتامیه سی و پنجمین دوره
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی
ایران طبق هر سال در بهمن ماه ،با
معرفی برگزیدگان و کتابهای
شایسته قدردانی برگزار میشود.

کتاب «امامت در بیان حضرت فاطمه(س)» به قلم محمد حیدری
مظفری از سوی انتشارات «دلیل ما» منتشر شد.
کتاب «امامت در بیان حضرت فاطمه(س)» به قلم محمد حیدری
مظفری به رشته تحریر درآمده و انتشارات «دلیل ما» آن را روانه بازار نشر
کرده است .نویسنده در مقدمه این کتاب مینویسد :هر چند بررسی
کامل زندگانی آن حضرت ،مجالی بیشتر میطلبد اما در این اثر به
تناسب موضوع ،تنها بر این مسئله تأکید میشود که یکی از مهمترین
مسائل اعتقادی و عملی که از یادگار پیامبر(ص) به جا مانده است؛
موضعگیریهای روشنگرانه وی در مسئله امامت و رهبری است که در
این نگاشته مورد بررسی قرار گرفته است.
در این اثر نویسنده تالش کرده تا سخنان حضرت فاطمه(س) به عنوان
مالک و معیار نشخیص حق و باطل در مسئله امامت ارائه شود و از
این رو در بخش نخست کتاب مطالبی درباره اثبات جایگاه و فضائل
حضرت زهرا(س) ارائه شده است و در بخش دوم نیز محورهائی از
مسائل مرتبط با مسئله امامت در سخنان آن حضرت به همراه روایاتی از
دیگر معصومین(ع) نگارش شده است.
در بخشی از کتاب میخوانیم؛ حضرت زهرا(س) از همان لحظه نخست
غصب خالفت ،برای بیدار کردن جامعه اسالمی و دفاع از مقام امامت
به پا خواست .ایشان گاه با بیان خطبهها ،گاه با برشمردن آثار امامت
اهل بیت ،گاه با منطق و استدالل و یادآوری و بازخوانی احادیث غدیر،
منزلت ،ثقلین و  ، ...گاه با مراجعه به درب خانههای مهاجر و انصار،
از یک سو عظمت و فضیلت مقام امات را بازگو و امیرالمؤمنین علی(ع)
را به عنوان امام بر حق معرفی میکرد و از سوی دیگر به مردم هشدار
میداد که با سر برتافتن از امامت حضرت علی(ع) گرفتار چه زیانهائی
خواهند شد.
یادآور میشود ،کتاب «امامت در بیان حضرت فاطمه(س)» شامل ۲۱۶
صفحه است که در قطع رقعی و قیمت  ۱۲هزار تومان از سوی انتشارات
«دلیل ما» روانه بازار نشر شده است.

