طرحي براي استحكام پايگاه علمي استاد و دانشجو

كتابخانههاي پايداري؛ غنابخش پژوهشهاي دانشگاهي

برخي از دروس دانش��گاهي نظير انقالب اسالمي ،وصاياي امام(ره) و ساير دروس در اين
حوزه ،نيازمن��د تقويتاند كه با ايجاد كتابخانههاي پاي��داري،پايگاه محكم و علمي براي
دانشجويان و استادان ايجاد ميشود تا آنها بتوانند از تازهها و كتابهاي گسترده اين حوزه

سعيد سعيدپور:
شعرهای موالنا را
باید به فارسیخواند
6

سرآغاز

شكست شيرين!

خاطرهه��اي تل��خ و ش��يرين ،ياران
هميشگي انسانند و بسياري از آنها ،به هر
بهانهاي زنده ميش��وند و دوباره ،دست
صاحب خاطره را ميگيرند و به سرعت،
گذشت زمان را طي ميكنند و ميرسند به
روز و لحظه آن خاطره.
بعضي از خاطرههاي خوب و شيرين
اما ،حس و حالي دارند كه هر وقت تكرار
ميشوند ،جاليي به دل و انديشه ميدهند
كه نميتوان آن را توصيف كرد.
ام��روز ،نس��لي ك��ه دفاع مق��دس را
ديده و تجرب��ه ك��رده ،خاطرههايي دارد
كه ش��يرينياش راـ با همه س��خاوتشـ
نميتوان��د با نس��ل كنوني تقس��يم كند.
شكس��ته ش��دن محاص��ره آب��ادان ،در
روزگاري ك��ه هم��ه دني��اي اس��تكبار،
رذيالنه ذلت ما را برنامهريزي و جستجو
ميك��رد ،از جمله خاطرههايي اس��ت كه
مردم آن روزگار ميدانند چقدر ش��يرين
بود؛ مردمي كه امروز ،حق دارند بگويند:
«حيف كه نس��ل ام��روز از چنين خاطره
شيريني محروم است!»

به عنوان منبع درس��ي و غيردرسي استفاده كنند .اين كتابخانهها قرار است مكملهاي ساير
بخشها باشند .كتابخانههاي پايداري ،فعاليت موازي نخواهند داشت و تمامي برنامهها و
كتابها متفاوت خواهند بود.
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اوحدي :همواره
به فرهنگنامههاي
جديد نياز داريم
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داناييمحوري
پايهپيشرفتهاي
علمياست
19

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد

حمایت جدی وزارت ارشاد از کتابهای دفاعمقدس

مع��اون ام��ور فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از
حمایت جدی ای��ن معاونت از کتابهای ح��وزه دفاعمقدس خبر
داد و از ناش��ران خواست تا برای انتشار گس��ترده کتابهای مرتبط
با دفاعمقدس ،دین و موضوع��ات مقابله با جنگ نرم
برنامهریزی کنند.
بهم��ن دری که به مناس��بت هفت��ه دفاعمقدس در
جمع ع��دهای از هنرمندان و نویس��ندگان آثار مربوط
به دفاعمقدس س��خن میگف��ت در اینب��اره افزود:
«معاون��ت امور فرهنگی حمایت خ��ود را چه پیش از
چاپ و چه در عرصه خرید و توزیع عمومی کتابهای
با این موضوعات انجام خواهد داد.اکنو ن این اقدام در
ی در حال انج��ام و آمار خرید این نوع
معاونت فرهنگ 
کتابها در معاونت افزایش یافته است.
معاون امور فرهنگی وزارت ارش��اد تاکید کرد« :ناش��رانی که در
عرصه دفاعمقدس فعالیت میکنند ،چه دولتی و چه خصوصی ،باید
برنامهریزی کنند ،چرا که روند اعتب��ارات معاونت امور فرهنگی به
س��مت حمایت از این نوع کتابها هدایت خواهد شد؛ لذا توقع ما
این است که در یک سال آینده شاهد انتشار بهترین کتابهای حوزه
جنگ در طول  20سال اخیر باشیم».
دری خاطرنش��ان ک��رد« :همچنی��ن از انتش��ار کتابهای��ی که
موضوع آنها درباره فتنه و حوادث س��ال گذش��ته است ،به صورت
جدی حمایت میکنیم و این نوع کتابها را نیز در حیطه کتابهای

دفاعمقدس لحاظ و ارزیابی میکنیم».
وی همچنی��ن از ت�لاش معاون��ت فرهنگ��ی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی برای افزای��ش میانگی��ن ش��مارگان و افزایش
نوبته��ای چ��اپ کتابه��ای ارزش��مند و فاخ��ر
س��خن گفت و اضافه کرد« :باید میانگین ش��مارگان
فعلی کتابهارا به بیش از پنج هزار نس��خه برس��انیم؛
چ��را ک��ه معتقدیم ش��مارگان فعل��ی اص�لا زیبنده
کشورمان نیست».
دری با تاکید بر افزای��ش گرایش به مطالعه در ایران
عنوان کرد« :در شش ماه نخس��ت امسال رخدادهای
بزرگی در ح��وزه فرهنگ به وی��ژ ه در عرصه کتاب و
ترویج گرایش م��ردم به کتابخوانی و افزایش س��رانه
مطالعه در ایران به وقوع پیوسته است که قطعا به اطالع عموم خواهد
رسید».
وی تصریح کرد« :جای بسی خرسندی است که با حمایت جدی
معاونت ام��ور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداس�لامی در حوزه
گ نرم ،چه پیش از
کتابهای دینی ،دفاعمق��دس ،مقابله با فتنه و جن 
چاپ چه در خرید و نیز توزیع عمومی آنها از هماکنون روند آماری
این نوع کتابها افزایش یافته است».
دری در پای��ان اضافه کرد« :به زودی در نشس��ت خبری با اهالی
رسانه ،مشروح فعالیتها و برنامههای معاونت فرهنگی را به اطالع
عموم خواهیم رساند».
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نخستین
نشست علمی
پدیدآورندگان ز ن
در عرصه انقالب
و دفاعمقدس
تبريز؛ ميزبان
نمايشگاه استاني
كتاب مهرماه
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