اخبار داخلي

مجلس «زرياب و تاريخنگاري
اسالم و ايران» در بنياد افشار

۴۰سال اسناد تئاتر ایران رونمایی شد

وزير علوم :نسخ خطي ميراث ارزشمند و گنجينههاي بيبديل است
ش����انزدهمين دوره همايش حاميان نسخ خطي
تحت عنوان جايزه سيدعبداهلل انوار و با تجليل از استاد
سيد محمد مشكوه پيشكسوت عرصه نسخه شناسي با
ب نظران فرهنگي
حضور جمعي از فرهيختگان و صاح 
هاي كتابخانه ملي
و ادبي روز ش����نبه در سالن همايش
برگزار شد.
به گ����زرش خبرنگار ما وزير علوم ،تحقيقات و
هاي خطي را ميراث بسيار
فناوري در اين همايش كتاب
بديل خواند و گفت :در اين
هايي بي
ارزشمند و گنجينه
عرصه كشور ما بخاطر قرار گرفتن در يك منطقه كه
سابقه فرهنگي و علمي مشترك با كشورهاي اين منطقه
هاي خطي
دارد به علت زبان فارسي خيلي از اين كتاب
از محوريت برخوردار است.
هاي به زبان
دكتر منصور غالمي نويسندگان كتاب
عربي را نيز اكثرا ً ايراني خواند و افزود :حفظ و نگهداري
ها به عنوان ميراث فرهنگي گرانقدر و انتقال
اين كتاب
هاي همه
ها و نگراني
هاي آينده از دغدغه
آنها به نسل
رود.
ما بشمار مي
هاي
وي با تقدير از واقفين و حاميان منابع و كتاب
ارزشمند خطي و همچنين كساني كه در حفظ و مرمت
كنند ،خواستار حفظ اسامي اين افراد و
آنها تالش مي
انتش����ار آنها در مقاطع مختلف براي آشنايي جوانان با
آنها شد.
براساس اين گزارش دكتر سيدعبداهلل انوار نخستين
نويس كتابخانه ملي نيز در اين همايش از
فهرس����ت
كتابخانه ملي به عنوان كتابخانه مادر نام برد و گفت:
در دوره مرحوم دكتر افشار با سرپرستي مرحوم دكتر
هاي نسخ
مجتبي مينوي ما در دانشگاه تهران كاربرگ
نوشتيم
خطي را به اتفاق جمع ديگري از دوستان مي
هاي خطي احترامي كه
وي اف����زود :در آن دوران كتاب
امروز دارد ،نداشت و ما براي چاپ آنها با مشكالت
متعدد مواجه بوديم.
به گفته وي در آن دوران وزارت مربوطه سالي500
داد
هاي خطي اختصاص مي
توم����ان براي چاپ كتاب

عكس از :محمد نجفي

به خواستاري دكتر سيد
داماد ،بنياد
مصطف���ي محقق
موقوفات دكتر افشار در ادامه
سلس���له جلسات علمي ،در
مجلس ششم ،ميزبان مجلس
نگاري اسالم
«زرياب و تاريخ
ش���نبه
و ايران» در روز سه
30بهمن از ساعت  16و سي
دقيقه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما،
در اين مجلس ،علي بهراميان
با دكتر سيد صادق سجادي
سخن خواهد گفت.
در ميان دانشمندان سده
ياد اس���تاد عباس
اخير ،زنده
نظير
خويي جامعيتي كم
زرياب
داشت ،اما در ميان موضوعات
گوناگون فلس���في و ادبي و
داد
كالمي ،به مطالعه و تحقيق در تاريخ اسالم و ايران دلبستگي تمام نشان مي
و به همين سبب بخش قابل توجهي از معدود آثار او ،خاص موضوعات
تاريخي است .در تحقيقات زرياب در باب مسائل و موضوعات مربوط به
هاي نو و بديع بسيار است و همگي حاصل دقت
تاريخ اسالم و ايران ،نكته
نظر و عمق انديشه و نگاه فراگير او به فرهنگ و تمدن اسالمي ايراني است
كه تاريخ تنها جزيي از آن است.
نسب،
 ،خيابان شهيد عارف
راه زعفرانيه
كانون زبان پارس���ي در س���ه
شماره ،12باغ دكتر افشاريزدي واقع است.

به رغم اينكه عمده كار كتابخانه دانشگاه تهران در آن
زمان نسخ خطي بود.
دكتر انوار در بخش ديگري از سخنان خود خواستار
توسعه و بهاء دادن هرچه بيشتر به بخش نسخ خطي
كنم
ها ش����د و گفت :من به جد تقاضا مي
در كتابخانه
كه به جاي تاكيد بر كميت اين نس����خ به كيفيت آنها
توجه شود و فهرست نويسي اين نسخ بيشتر توصيفي
و تحليلي باشد.
در ادام����ه اين هماي����ش دو تن از برگزيدگان آن
ش����امل دكتر عارف نوشاهي از كشور پاكستان و دكتر
حسن نصيري جامي نقطه نظرات خود را در خصوص
وضعيت نسخ خطي در پاكستان و ايران مطرح كردند.
به گفته دكتر نوش����اهي دو مركز مهم نسخ خطي
پاكستان در دانشگاه پنجاب الهور و دانشگاه اسالميه

تأمل در مجال های ظهور و حضور شخصیت پیامبر اکرم (ص) در رمان

نمایشگاه «چهل سال اسناد تئاتر ایران» جمعه ۲۶بهمن در موزه هنرهای
معاصر فلسطین افتتاح و همراه آن ۴کتاب منتشر شده در جشنواره سی و
هفتم تئاتر فجر نیز رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،موزه هنرهای معاصر فلس���طین روز جمعه
۲۶بهمن میزبان مراس���م افتتاح نمایش���گاه «چهل سال اسناد تئاتر ایران» و
المللی
رونمایی از ۴عنوان کتاب چاپ شده در سی و هفتمین جشنواره بین
تئاتر فجر بود که با حضور ش���هرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی ،نادر
المللی تئاتر فجر و تعدادی
برهانی مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین
از هنرمندان برگزار شد.
در ابتدای این مراس���م با حضور مریم معترف از ۴عنوان کتاب «تئاتر
ایران» نوشته آدولف تاالسو و ترجمه جالل ستاری« ،تماشا در عصر صفویه»
نوشته ژان کالمار و ترجمه یداله آقاعباسی« ،بیداری» نوشته ژولیان گارنر و
ترجمه داود دانشور و «تئاتر انقالب؛ مجموعه مقاالت سمینار پژوهشی تئاتر
پس از انقالب اسالمی» با گردآوری حامد سقایان رونمایی شد.
المللی تئاتر فجر نیز
مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین
نادر برهانی
در بخش افتتاح نمایشگاه «چهل سال اسناد تئاتر ایران» به ارائه نکاتی درباره
این نمایشگاه پرداخت و گفت :این نمایشگاه شماره صفر اسناد چهل سال
تئاتر ایران است و چون اولین نمایشگاه است کامل نیست .این نمایشگاه
سرآغازی برای پژوهشگران تئاتر و هنرهای تجسمی است تا در این حوزه
فعالیت را ادامه دهند.
وی با اش���اره به اینکه اس���ناد تئاتر در دهه ۸۰و ۹۰به خاطر گسترش
اند ،افزود :در این نمایشگاه تأکید بر
فضاهای مجازی بیشتر در دسترس بوده
ها در فضای مجازی وجود دارد .در این
اس���نادی اس���ت که اثر کمی از آن
ها هم کمتر منعکس
نمایشگاه وقایع ملی و رویدادهای تئاتری در شهرستان
ش���ده زیرا در فرصت ۱۰ماهه ای که در اختیار داش���تیم مجال کافی برای
جمع آوری این اسناد وجود نداشت ولی هنرمندان و پژوهشگران تئاتر در
توانند این راه را ادامه دهند.
شهرستان ها می
المللی تئاتر فجر با بیان اینکه در
دبیر س���ی و هفتمین جش���نواره بین
نمایشگاه «چهل سال اسناد تئاتر ایران» اسناد مربوط به افراد دبیرخانه جشنواره
ها استفاده
س���ی و هفتم ،اداره کل هنرهای نمایش���ی و افراد منصوب به آن
نش���ده اس���ت ،اظهار کرد :تنها عکسی از من و چند دوست دیگر که در
عنوان راهنمایان فرهنگی و هنری
سال ۱۳۶۹و نهمین جشنواره تئاتر فجر به
جشنواره بودیم ،در نمایشگاه گذاشته شده است.
برهانی مرند در بخش دیگری از س���خنان خود با اشاره به برگزاری
های
۴نشست پژوهشی تاریخ شفاهی تئاتر ایران ،توضیح داد :این نشست
پردازند ،قرار بود مکمل این نمایش���گاه
که به بررس���ی ۴دهه تئاتر ایران می
باشند ولی به دلیل اینکه امکان برگزاری این نشست ها در فضای نمایشگاه
وجود نداشت با فاصله و در تاالر مشاهیر تئاتر مجموعه تئاتر شهر برگزار
می شوند.
در ادامه با حضور شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی و نادر برهانی
مرند دبیر جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر ،نمایشگاه «چهل سال اسناد تئاتر
ایران» افتتاح شد.
های مختلف از
در این نمایشگاه پوسترهایی از آثار مختلف تئاتر در دهه
های شن» علی رفیعی« ،عباس آقا کارگر ایران ناسیونال»
جمله «یادگار سال
پور« ،پوس���ت میوه» داود رشیدی« ،اژدها» صدرالدین زاهد،
س���عید سلطان
«خورشید کاروان» گروه فدک ،اولین مسابقه عکاسی تئاتر و همچنین سند
های خصوصی ،دولتی و
نخستین سندیکای تئاتر ،لوگوی تمام تماشاخانه
های خارج از تهران و همچنین اس���ناد و مدارک تئاتر در جبهه و
س���الن
های بعثی نوشته و اجرا
های اسیر در زندان
هایی که توسط رزمنده
نمایشنامه
اند.
اند ،در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته
شده

كوتاه فرهنگي
«موالنا» در فرانسه مقابل دوربین رفت
فیلم سینمایی «موالنا» بر اساس فیلمنامه ژان کلود کریر در فرانسه
مقابل دوربین رفت.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی شرکت فیلمسازی تاسالیتا
در فرانسه ،فیلم سینمایی «موالنا» در تاریخ ۱۴فوریه مصادف با پنجشنبه
۲۵بهمن ماه در فرانسه و شهر پاریس کلید خورد.
ای با همین عنوان اثر مشترک ژان کلود
این فیلم براساس فیلمنامه
کننده ایرانی
کنندگی مهدی حس���ینی تهیه
کریر و نهال تجدد و به تهیه
ساخته خواهد شد.
نویسان سینما است که
ترین فیلمنامه
ژان کلود کریر یکی از مطرح
همکاری با کارگردانان مطرحی مانند گدار ،بونوئل ،وایدا و فورمن را
در کارنامه دارد.
کریر ۳بار نامزد دریافت جایزه اس���کار فیلنامه ش���ده است .کریر
یک جایزه اس���کار و یک جایزه ویژه هیات داوران کن را برای ۲فیلم
کننده در فرانسه
کوتاه در کارنامه دارد .مهدی حسینی نیز به عنوان تهیه
فعالیت دارد.
همچنین امی ژورا کارگردان فرانس���وی و یک کارگردان انگلیسی
که نام آن هنوز اعالم نشده است کارگردانی این فیلم را برعهده دارند.
این فیلم توسط استودیوی تاسالیتا و به مدیریت تولید ژان بروت تولید
و ساخته خواهد شد.
های مشخص شده برای این فیلم عالوه بر فرانسه و اروپا
لوکیشن
ها به
از کشورهای شرقی ،آسیای میانه ،ترکیه و از نزدیکترین فرهنگ
سازی مکانی و تاریخی برای
زمان موالنا انتخاب شده تا بهترین شبیه
آن اعمال شود.
نام دیگر عوامل این فیلم هنوز به طور رسمی اعالم نشده است.
نمایش«مسخ» کافکا اجرا نمی شود
مهر که طی چند ماه گذشته نمایش «مسخ» کافکا را
ناصر حسینی
کرد ،اعالم کرد که اجرای
برای اجرا در مجموعه تئاتر شهر تمرین می
این اثر نمایشی منتفی شد.
مهر نویسنده ،کارگردان و بازیگر تئاتر که قصد داشت
ناصر حسینی
نمایش «مس���خ» اثر کافکا را در مجموعه تئاتر ش���هر روی صحنه ببرد
های این اثر نمایش���ی را طی چند ماه گذش���ته آغاز کرده بود،
و تمرین
درباره وضعیت تمرین و اجرای نمایش «مسخ» به خبرنگار مهر گفت:
«مسخ» را تعطیل کردیم چون از نسل های برحق پیشین خود آموختم
که صحنه تئاتر را گدایی نکنم.
وی تأکید کرد :آنقدر با مدیران و مسئوالن تئاتر بر سر ساز و کار
ام که
اجرای مسخ چانه زدیم که دیگر رمقی برایم نمانده و آنقدر خسته
ناچار شدم از اجرای این شاهکار کافکا انصراف دهم.
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نشس���ت هفتگي شهر کتاب
هاي ظهور و
به «تأم���ل در مجال
حض���ور پيامبر در رمان با تکيه بر
قرآن» اختصاص داشت .اين نشست
که با همکاري دبيرخانه جشنواره
خات���م ترتيب داده ش���ده بود ،با
حضور ابراهيم اکبري ديزگاه ،امير
خداوردي ،مجيد قيصري و مهدي
کفاش در مرکز فرهنگي شهر کتاب
برگزار شد.
 در ابتداي اين نشست ،مجيد
ه خاتم
قيصري اظهار داشت :جشنوار
چهار س���ال پيش با هدف پر کردن
ويژه
خألي���ي در ادبيات منثور و به
داستان فارسي آغاز شد .ادبيات ما در
مقايسه با ادبيات غرب عم ً
ال در اين
خالي است .اين
بخش بسيار دست
جشنواره با محوريت داستان کوتاه
ريزي شد و امسال چهارمين گام
پايه
کنيم .در نظر داريم
آن را برگزار مي
با گس���ترش اين حوزه از داستان
کوتاه به سمت داستان بلند و رمان
حرکت کنيم .اما در اين راه موانع و
مشکالتي وجود دارد .نخست بايد
چرايي مسکوت ماندن شخصيت
رس���ول اکرم(ص) در رمان را در
نويسان دريابيم.
ميان داستان
 او افزود :ادبيات منظوم ما از
ابتدا کار خودش را کرده است .هر
چه به عقب برويم ،کمتر ش���اعري
يابي���م که در مقابل عظمت
را مي
رس���ول اکرم (ص) سکوت کرده
هاي ما با توحيديه شروع
باشد .ديوان
يابند .اما
شده و با محمديه ادامه مي
ادبيات داس���تاني در صد سالي که
در ايران پا گرفته ،چنين نيس���ت و
هاي تاريخي،
مگر معدود بازنويسي
اي در اين حوزه
اثر داس���تاني ويژه
خورد .اين در حالي
به چش���م نمي
است که ما درگير شخصيت پيامبر
توانيم
اکرم (ص) هس���تيم و نمي
مان
مان را با او و با تاريخ
نس���بت
هايي از
ناديده بگيريم .محدوديت
جانب علم کالم و آداب و س���نت
هس���ت ،اما ما بايد انتخاب کنيم يا
دس���ت از اين کار بش���وييم و يا
شجاعتي به خرج دهيم و وارد اين
عرصه شويم.

جوي صورت
تو
در جس�� 
نبي
ديزگاه اظهار
ابراهي���م اکبري
داش���ت :رمان مجالي است که در
آن به انس���ان و ساحات گوناگون
گاه
شود .رمان جلوه
او انديشيده مي
ها،
ها ،ايده
عمل ،رفتار ،اميال ،هوس
آرزوها ،اهداف انسان است .بنابراين،
انديش���يدن به پيامبر و جداي از
او ،ب���ه امر قدس���ي در اين مجال
بسيار سخت است .بسياري حتي در
کار بردن تعبير رمان ديني ش���ک
به
دارند .تصورش���ان اين است که در
توان به امر ديني و امر
رم���ان نمي
قدس���ي انديشيد ،چرا که رمان آنها
کند .من با اين
را عرفي و زميني مي
کنم به
نظر موافق نيستم .تصور مي
ش���رط اجتهاد الزم در حوزه دين،
توان در رمان به پيامبر انديشيد.
مي
اگر فقط با نگاه علم کالم ،فلسفه،
نگاري،
نگاري ،تراجم
حديث ،سيره
نگاري ،تاريخ به سراغ پيامبر
شمايل
برويم و انديش���يدن ب���ه او را از
اي���ن طريق دنبال کنيم ،طبيعت ًا فقط
نويسي يا
نويسي ،بيوگرافي
به تاريخ
هايي پيرامون
توليد داستان و کتاب
مانيم .اينها در جاي
پيامبر محدود مي
خود ارزش���مندند ،اما رمان نبوي
نيستند؛ يعني رماني نيستند که در آن
به نبي انديشيده شده باشد.
نويس ناگزير از استفاده
رمان
از نماد
خ���داوردي گفت :به محض
اينکه درباره چيزي تأمل کنيم ،آن را
به موضوع انديشه فروکاسته و عرفي
نويسيم؛
ايم .وقتي درباره نبي مي
کرده
فهميم و موضوع عقل
يعني او را مي
ما ش���ده است .همچنين ما قابليت
اين را داريم که او را تشبيه يا تنزيه
کنيم .با ورود به س���احت انديشه،
موضوع انديشه از ساحت قدسي به
شود ـ
ساحت انديشه فروکاسته مي
چ���ه در علم کالم و چه در رمان.
اگر رمان را بازآفريني و خلق بدانيم،
افزون بر فروکاستن نبي به موضوع
انديش���ه ،ادعاي خلق دوباره او را
داريم .اين ادعاي بزرگي است .اگر
از خلق و بازآفريني دست بکشيم و

به محاکات بپردازيم ،باز با مشکلي
رو خواهيم بود .اگر محاکات
به
رو
ها و باورهايمان
فرض
مبتني بر پيش
نباش���د ،ممکن است در سياليت
رمان به جاهايي برويم که ديگر در
اختيار منِ خواننده يا نويسنده نيست.
منِ خواننده ممکن است رماني را
بخوانم و با آن شخصيت به جاهايي
بعيد و دور از ذهن خود بروم .اين
هاي من
فرض
امر با باورها و پيش
خورد.
به مشکل برمي
 او تصريح کرد :سوره “عبس”
شود که ضميرش
با فعلي شروع مي
معلوم نيست .نابينايي با سر ووضع
نامناس���ب پيش مرجع ضمير آمده
پرسد .مرجع ضمير
است و چيزي مي
که با يکي از بزرگان مشغول گفتگو
گرداند.
بوده ،عبوس شده و رو برمي
پس در اين آيه سرزنش شده است.
مفسران ما اين امر را مخالف مباني
دانن���د و باالجماع بر اين باورند
مي
که
که اين پيامبر نيس���ت .در حالي
مفسران اهل تسنن با اين امر مشکلي
ندارند و مخاطب جبرئيل را پيامبر
دانند .اين رويکرد فضاي کالم
مي
راستي آيا
است .با اين مقدمات ،به
توان با شهامت به پيامبر خيره شد
مي
ه���ا را ناديده گرفت؟
فرض
و پيش
آيا منِ نويسنده شيعه بدون باور به
توانم
نبوت و عصمت پيامبر اکرم مي
دست به نوش���تن ببرم؟ من فکر
توان با ذهن
کن���م نه ،هرگز نمي
مي
خالي به سراغ متن رفت.
هاي
ايستاده در تقاطع روايت
تاريخي
مهدي کفاش تصریح کرد :در دو
سال گذشته ،بر نوشتن داستاني درباره
پيامبر متمرکز بودم .براي رسيدن به
اين داستان ،سيره پيامبر ،تاريخ مکه و
مدينه و صحابي ايشان را در حد توانم
ام اين بود که در فرم
خواندم .دغدغه
و مضمون به تازگي و جذابيت برسم.
در اين مسير مشکالتي بود .از جمله
هاي مذهبي ،کالمي،
تفاوت ديدگاه
فقهي ،تاريخي که بر نگاه و مواجهه
نويسندگان مختلف در مقاطع تاريخي
مختلف تأثير داشت و ساليقي را به
آورد .اين ساليق گاهي راه
وجود مي
بست و استنادهاي
ارائه داستان را مي
کرد .براي نمونه
من را مخدوش مي
هاي علماي اسالم
ها و تاريخ
س���يره
از واقدي تا ابن اسحاق يک تصوير
مش���خص از خانواده حضرت زهرا
دهند ،اما ناگهان انديشمندي
ارائه مي
کند
از لبنان براساس آيه تطهير ادعا مي
کلثوم و رقيه
ک���ه احتماالً زينب و اُم
از همس���ران ديگري هستند .گاهي
قدر زياد
ه���اي تاريخي اين
اعوجاج
ش���د که عم ً
عنوان
ال تاريخ را به
مي
موضوع کار از دس���ترس نويسنده
کرد.
خارج مي

پيشاور قرار دارد و مركز تحقيقات ايران و پاكستان كه
 سال اول
كند گرچه در30
در اين خصوص فعاليت مي
بعد از تاسيس ،خوش درخشيده است امروز فعاليتش
بسيار ضعيف شده است.
نويسي در پاكستان يك عالقه
به گفته وي فهرست
و كار ش����خصي است و متأسفانه هنوز هزاران كتاب
نويسي
خطي فارس����ي و عربي در اين كشور فهرست
نشده است .دكتر نصيري جامي نيز در اين همايش با
اشاره به سالگرد هزارمين سال تولد شيخ احمد جامي
ضمن انتقاد از ارائه يك چهره سخيف از وي در اولين
نويس����ي درباره شخصيت و آثار او ،بر تالش
فهرست
خود جهت تصحيح اين اقدام و معرفي چهره واقعي
شيخ احمد جامي تأكيد كرد.
به گزارش خبرنگار اطالعات ،دكتر محمد رجبي

همایش «مدرسه تربیتی امام موسی صدر و داللت های
آن در زمان حاضر»برگزار می شود

همایش «مدرس���ه تربیتی امام موس���ی صدر و
داللت های آن در زمان حاضر» به منظور تکریم جایگاه
و نقش تربیتی امام موسی صدر ،به مثابه الگویی نظری
و عملی در سالروز حضور ایشان در کلیسای کبوشیین
و القای موعظه روزه برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس���انی موسس���ه امام
موسی صدر ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،
شورای عالی آموزش و پرورش ،ستاد همکاری های
آموزش و پرورش و حوزه و موسس���ه امام موسی
صدر دس���ت اندرکاران برگ���زاری این همایش در
سی ام بهمن ماه هستند.
همایش «مدرس���ه تربیتی امام موس���ی صدر و
داللت های آن در زمان حاضر» با حضور و سخنرانی
دکتر س���ید محمد بطحايي ،وزیر آموزش و پرورش؛
آیت اهلل س���ید مصطفی محقق داماد ،عضو پیوسته و
رئیس گروه مطالعات اسالمی فرهنگستان علوم ایران؛
حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم ،رئيس سازمان
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دکتر مهدی نوید
ادهم ،دبيرکل شورای عالی آموزش و پرورش برگزار
می شود.
برنامه های این همایش یک روزه در دو میزگرد
جدا و به شرح زیر تدوین شده است:
میزگرد اول ،دین شناس���ی و انسان شناسی امام
صدر و آثار تربیتی آن با حضور دکتر خسرو باقری،دکتر
علیرضا ص���ادق زاده،دکتر غالمرضا زکیانی و دکتر
محسن اسماعیلی.
میزگرد دوم،دریافت های تربیتی امام موسی صدر
از قرآن با حضور دکتر مسعود آذربایجانی،دکتر محمود
وزیر آموزش و پرورش با بیان
اینکه مهمترین عامل اجرای موفق طرح
بازی و یادگیری ،معلم است ،گفت:
هزار مدرس���ه در کشور شروع کننده
طرح بازی و یادگیری هس���تند .البته
در این چندماه مدارس بسیار دیگری
نیز برای پیوس���تن به این طرح اعالم
آمادگی کردند.
به گزارش ایس���نا ،سیدمحمد
بطحائی در مراسم افتتاح پروژه ملی
بازی و یادگیری که در دبستان بهشت
منطقه ۱۱برگزار شد ،گفت :این طرح
های
باید با قوت ادامه یابد و ارزیابی
آن موفقیت آمیز باش���د و در مدارس
بیشتری به اجرا در بیاید.
بطحائ���ی با بیان اینکه مدارس
ابتدایی اس���اس ساخت شخصیت
دهند ،گفت :در
کودکان را شکل می
این دوران است که کودکان راستگویی،
گرفتن دس���ت افتاده و همیاری را
هایی
آموزند .وی ادامه داد :در کالس
می
که با بازی و یادگیری همراه اس���ت
شوند که به
ها زمانی تشویق می
بچه
همکالسی خود کمک کنند .تشویق و
های
هاست و رقابت
تنبیه برای همه بچه
های
ف���ردی جای خود را به فعالیت
های ما
دهد و اینها آرمان
گروهی می
معلمان است که جایش به شدت در
مدارس خالی است.

چهارشنبه هشتم اسفند نشانهای طالیی و
نقره ای هفتمین دوره الکپشت پرنده که از
میان ۱۰نامزد نهایی انتخاب می شوند و همچنین
نش���انهای ویژه الک پشت پرنده در فروشگاه
مرکزی ش���هرکتاب به نویسندگان ،مترجمان،
تصویرگران و ناش���ران کتابهای برگزیده اهدا
خواهد شد.
روابط عمومی فروشگاه مرکزی شهر کتاب
با اعالم این خبر نامزدهای دریافت نش���انهای
طالیی و نقره ای الک پشت پرنده را به شرح
زیر اعالم کرد:
پر /نویسنده :چائو ون شوا /تصویرگر :راجر
ملو /مترجم :سحر ترهنده /ناشر :طوطی
خاله پیرزن /نویسنده و تصویرگر :راشین
خیریه /ناش���ر :کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان
س���تاره /نویسنده :محدثه گودرزنیا /ناشر:
پیدایش
سیاه و سفید /نویسنده و تصویرگر :دیوید
ی
مکالی /مترجم :ش���یدا رنجبر /ناشر :پرنده
آبی(انتشارات علمی و فرهنگی )
ش���اید سیب باشد /نویسنده و تصویرگر:
شینسوکه یوشی تکه /مترجم :رضی هیرمندی/
ناشر :افق
های توی دیوار /نویسنده :نیل گیمن/
گرگ
تصویرگر :دیوید مککین /مترجم :فرزاد فربد/
ناشر :پریان
ی ماجراهای نارگل /نویس���نده:
مجموعه
آتوسا صالحی /تصویرگر :محبوبه یزدانی /ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران
ی پتش خوارگر /نویسنده :آرمان
مجموعه
آرین ناشر :افق

افزاید :در بخش���ی از این
این گزارش می
های پیشکسوت و
مراس���م از دو تن از چهره
های
تاثیر گ���ذار ادبیات و تصویرگری کتاب
کودک و نوجوان با اهدای نشان ویژه قدردانی
خواهد شد .این مراسم با حضور نویسندگان،
های
تصویرگران ،مترجمان و ناش���ران کتاب
ها و کودکان و
کودک و نوج���وان و خانواده
ش���ود و ورود برای عموم
نوجوانان برگزار می
آزاد است.

«شبی که ماه
کاملشد»«،ماجرای
نیمروز :رد خون»
و «سرخپوست»
به عنوان آثار برتر
مجم���ع منتقدان
س���ینمای انقالب
معرفی شدند.
بهگزارشمهر،
مجمع نویسندگان
و منتقدان سینمای
انقالب طبق رسم
چندسال اخیر خود
ب���ا برگزاری یک
نگاران فرهنگی دست به انتخاب
نظرسنجی از میان منتقدان و روزنامه
وهفتم فیلم فجر زده است.
آثار برتر جشنواره سی

انتشار ماهنامه چهرههای ماندگار

در آغاز ششمین سال انتشار چهره های ماندگار ،این ماهنامه به شماره
بیست و چهارم رسید.
در این ش���ماره دکتر محمود اس���عدی ،صاحب امتیاز و سردبیر ،در
بخش���ی از طلیعه
مجله آورده است؛
دانش و تجربه این
شخصیت ها تنها در
سایه شناخت عمیق
دسترسی سریع و
توجه الزم ،بارور و
مانا خواهد شد.
پ���س اولین
سعی ،پاسداشت
زندگان است.
در دومی���ن
حرکت به معرفی
هایی خواهیم
چهره
پرداخت که سهم
و نقشی در اعتالی
فرهنگ اندیشه هنر
و تمدن اس�ل�امی
اند .
ایرانی داشته
هایی
شخصیت
که خدمات فرهنگی
علمی آنان فراتر از زمان حاضر بوده است و بایستی نسل به نسل آثارشان
منتقل شود ،تا در نبود جسم خاکیشان  ،روح متعالی آنها به کالبد جامعه
جان ببخشد.
در این شماره می توان به موضوعاتی چون؛ ترجمه طبری مبنای تمام
ها ،اهمیت علوم انس���انی برای مهندسی ،آندلس ،تمدن رازآلود و
ترجمه
گفت و گویی با عنوان اصول معناشناختی و زبان شناسی در متون و نسخ
خطی با استاد نجیب مایل هروی اشاره کرد.

كوتاه آموزشي

امانی،دکتر معصومه عبدلی و دکتر علیرضا هزار.
این همایش با حضور اندیش���مندان ،صاحب
نظران ،فرهنگیان و عالقه مندان روز س���ه ش���نبه
۳۰بهمن ۱۳۹۷از ساعت ۸تا ۱۷در مدرسه دارالفنون
واقع در میدان امام خمینی(ره) ،خیابان ناصر خسرو
برگزار می شود.
حض���ور برای همه عالقه مندان در این همایش
آزاد است.

ی است
جای بازی و فعالیتهای گروهی در مدارس به شدت خال 

اعالم نامزدهای دریافت نشان طالیی و نقره ای الک پشت پرنده
مراقب���م باش /نویس���نده :لورنز پائولی/
تصویرگر :میریام زدلیوس /مترجم :نگین کتال/
ناشر :مبتکران
ها یک گربه دیدند /نویسنده و
ی آن
همه
تصویرگر  :برندن ونزل /مترجم :کیوان عبیدی
آشتیانی /ناشر :طوطی
بنابر این گزارش ،نامزدهای نهایی دریافت
ای الک پشت پرنده
های طالیی و نقره
نش���ان
هایی که در سال گذشته با امتیاز
از میان کتاب
اند،
۵پنج یا شش الکپشت به فهرست راه یافته
شوند.
انتخاب می
بر اس���اس معیارها و اصول الک پشت
های داوران برای دریافت نش���ان
پرنده کتاب
شود.
بررسی نمی
این گزارش گروه داوری الک پشت پرنده
را در این این دوره به شرح زیر اعالم کرد:
معصومه انصاریان،محمودبرآبادی،جعف
ی
جانی،عذرا جوزدانی ،ش���کوه حاج 
رتوزنده
نصراهلل،میناحدادیان،شیواحریری،ش���ادی
اصغرسیدآبادی،گیس
خوشکار،فاطمهزمانی،علی
وفغفوری،حدیث لزرغالمی،نلی محجوب،مریم
محمدخانی،فرمهرمنجزی،رویامیرغیاثی
بناب���ر این گزارش در این مراس���م که
روز چهارش���نبه  ۸اس���فند از ساعت  ۱۸تا
۲۰در فروش���گاه مرکزی شهرکتاب واقع در
خیابان ش���ریعتی برگزار خواهد شد ،عالوه
ای و طالیی الک
های نقره
ب���ر اهدای نش���ان
پش���ت پرنده از بیس���ت وهشتمین فهرست
شود و جشن
الک پشت پرنده هم رونمایی می
امضایی با حضور نویسندگان و تصویرگران،
ها برگ���زار خواهد
مترجم���ان ای���ن کتاب
شد.

از رؤس����اي اسبق كتابخانه ملي نيز در اين همايش از
خاطرات خود در اداره اين مجموعه در سالهاي جنگ
تحميلي و روند توسعه آن مطالبي را مطرح كرد.
دكتر سيد صادق سجادي دبير علمي شانزدهمين
همايش حاميان نسخ خطي هم در ابتداي اين همايش
با ارائه گزارش����ي از فرايند انتخاب برگزيدگان گفت:
 453عنوان اثر ارس����ال شده به دبيرخانه اين همايش
در هشت حوزه علوم ديني ،عرفان نظري ،علوم عقلي،
نگاري
ادبيات ،تاريخ و جغرافيا ،علوم و فنون و فهرست
نس����خ خطي و اس����ناد در بخش اصلي اين همايش
داوري شد.
هاي
وي افزود :در بخش جنبي نيز ش����خصيت
حقيقي و حقوق����ي در چهار حوزه «مرمت ،صحافي
هاي خطي و اسناد» ،كتابداري،
شناسي نسخه
و آسيب
اهداگر نس����خ خطي و اس����ناد و پيشكسوت عرصه
مخطوطات برگزيده شدند.
به گزارش خبرنگار ما در پايان اين همايش دكتر
نويسي
عارف نوش����اهي از پاكستان در حوزه فهرست
نسخ خطي و اسناد ،عبداهلل رادمرد و عبداهلل غفراني در
حوزه علوم ديني ،دكتر حسن نصيري جامي در حوزه
عرفان نظري ،دكتر غالمرضا دادخواه و دكتر اس����داهلل
فالحي در حوزه دانش عقلي ،دكتر سعيد شفيعيون و
قلعه در حوزه ادبيات فارسي ،دكتر علي
علي صفري آق
احمدي داراني در حوزه تاريخ و جغرافيا ،فاطمه مهري
در حوزه علوم و فنون و دكتر س����يدمحمد طباطبايي
بهبهاني در حوزه چاپ عكسي به عنوان افراد برگزيده
داوران معرفي و هدايايي به آنها اهداء شد.
در بخ����ش جانبي نيز نيره محمديان قمر و رقيه
شناسي نسخ خطي
محمودي در حوزه مرمت و آسيب
و اسناد ،فرشيده كوناني در حوزه كتابداري ،دكتر حسن
معصومي اش����كوري در حوزه اهداءگر نسخ خطي و
نيا در حوزه پيشكسوت
ياد محمدحسن نوري
اسناد و زنده
عرص����ه مخطوطات به عنوان افراد برگزيده معرفي و
هدايايي به آنها اهداء شد.
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وزیر آموزش و پرورش با بیان
اینکه اگر بخواهیم دست روی دست
بگذاریم تا همه مدارس ما تکمیل و
مجهز باشند و همه چیز روبراه باشد،
رود ،گفت :باید بتدریج
امور پیش نمی
حرکت کنیم و جلو برویم.
بطحائی افزود :از معاون تربیت
ای را
بدنی خواس���تم تجهیزات ساده
های بازی فراهم
تا حدامکان در اتاق
ها تحرک بدنی ولو اندک
کنند که بچه
را داشته باشند .دانش آموز ابتدایی که
تا دیروز در محیط منزل آزاد بوده اما
حاال باید در دوره ابتدایی دس���ت به
سینه بنشیند و برای همه چیز اجازه
بگیرد که سرکوب کننده انگیزه و میل
یادگیری اوست.
عبدالرض���ا فوالدوند ،مدیرکل
آموزش و پرورش ش���هر تهران هم

در ادامه با اش���اره به تراکم ۳۴نفر در
های درس تهران گفت :این در
کالس
حالی است که میانگین تراکم کالسی
در کش���ور ۲۴نفر است .وجود تراکم
باال در مدارس با سن و سال باال باعث
سرایت استرس و اضطراب به کادر
نیروی انسانی هم شده است.
فوالدوند با اشاره به اینکه احیای
زنگ هنر را هفته گذش���ته ش���اهد
بودی���م عنوان ک���رد :تالش میکنیم
مهارت آم���وزی و ورزش و هنر در
مدارس توسعه یابد .علی فروتن ،مجری
برنامهکودکنیزگفت:بازیاساسیترین
بخش زندگی کودک اس���ت .با بازی
میت���وان از ابتدای زندگی به کودک
آموزش داد اما هرچه جلوتر میرویم
بازی فراموش میشود .خوشحالیم که
این طرح اجرا شده است.

ورود شورای عالی انقالب فرهنگی برای ساماندهی سهمیه
پذیرش دانشگاهها
رئیس س���ازمان سنجش آموزش کشور از ورود شورای عالی انقالب
ها خبر داد و گفت :سازمان
فرهنگی به مساله ساماندهی سهمیه پذیرش دانشگاه
سنجش نظر کارشناسی خود در این زمینه را به شورا ارائه داده است.
وگو با ایسنا ،ضمن بیان این مطلب با تاکید
دکتر ابراهیم خدایی در گفت
که اصالح قانون سهمیه ایثارگران در کنکور در مجلس شورای اسالمی
بر این
رأی نیاورد ،اظهار کرد :بر اساس قانون اصالح سهمیه ایثارگران نیازمند دو
سوم رأی نمایندگان بود که این تعداد رأی کسب نشد و در نتیجه اصالح
آن نیز منتفی شد .وی در ادامه تصریح کرد :البته شورای انقالب فرهنگی به
های مختلف ورود پیدا کرد تا
های پذیرش دانشگاه در دوره
موضوع سهمیه
ها را ساماندهی کند.
تمامی سهمیه
رئیس س���ازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد :این سازمان
ها را
گزارش کارشناسی خود در زمینه ساماندهی سهمیه ورود به دانشگاه
در دوران ریاس���ت س���ابق شورای عالی انقالب فرهنگی به این شورا ارائه
کرده است.
هیچ زیرساخت و ابزاری برای جایگزینی کنکور نداریم
ریزی آموزشی در واکنش به اظهارات
رئیس سازمان پژوهش و برنامه
توانند استخدام شوند»،
حداد عادل مبنی بر اینکه «معلمان حق التدریس نمی
یابد .اینکه فردی
گفت :گاهی جنبه اقتصادی بر توانمندی تخصصی غلبه می
در مقطعی در قالب معلم حق التدریس���ی آمده و کمک کرده و به کالس
رفته که از سر ناچاری و کمبود نیروی آموزش و پرورش بوده  ،آیا مجوزی
های آموزشی الزم در دانشگاه فرهنگیان
شود که فرد بدون گذراندن دوره
می
به صورت دائمی ادامه فعالیت دهد؟ ما سال هاست دچار معضل در حوزه
تربیت معلم هستیم.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم علی ذوعلم ،در برنامه تلویزیونی پرسشگر
با اشاره به چند تالیفی شدن کتاب های درسی گفت :سیاست چندتالیفی را
باید در دروسی اجرا کرد که مستقیم ًا در کنکور سوالی از آن مطرح نشود
زیرا منابع کنکور باید برای همه یکسان باشد .البته در کل با کنکور مخالف
هستیم و قانون مترقی که ۱۱سال قبل تصویب شده بود کامل به اجرا در نیامد.
های خاص به اعضای جامعه
استرس و تمایل باال به مدرک گرایی از دانشگاه
کند .وی در پاسخ به اینکه چرا درسی مانند دین و زندگی باید
فشار وارد می
های مهارتی،
با مباحث کنکوری در هم تنیده شود ،ادامه داد :متأسفانه درس
فنی و اخالقی اینگونه هستند .برای کنکور باید حداقل در بین دانش آموزان
دهد.
رفراندوم برگزار شود .کنکور گلوی نظام تربیتی را فشار می
محمد بیرانوند ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اس�ل�امی نیز در این برنامه در پاس���خ به پرسش رئیس سازمان پژوهش و
ریزی آموزشی مبنی بر چرایی عدم اجرای قانون حذف کنکور گفت:
برنامه
گویا جای ما با هم عوض شده و ما باید این پرسش را مطرح کنیم .مجلس
وقتی می بیند ساز و کارها فراهم نیست باید چه کند؟ آموزش و پرورش باید
کرد که رخ نداده است.
از ابزارهایی برای حذف کنکور استفاده می
ها فراهم
وی افزود :ما هم آرزو داریم این اتفاق بیافتد ،اما زیرساخت
نشده است .چه ابزاری داریم که تشخیص دهیم دانش آموزان مستعد هستند
های مختلف بروند؟ بخصوص اینکه بیش از ۵۰۰هزار نفر داوطلب
به رشته
اند.
رشته تجربی
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