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ز  ا یک��ی  دگ��ی  غفلت ز
واقعیت ه��ای س��ینمای ام��روز 
ایران اس��ت. یک��ی از حوزه های 
غفلت زدگی ما، حوزه »موضوعی« 
و »داستانی« است! سالهاست که 
موضوع و داستان، تبدیل به یکی 
از معضالت س��ینمای این مرز و 

بوم شده است.
تک��راری،  موضوع ه��ای 
داس��تان های ب��دون جذابیت و 
م��الل آور و صد البت��ه بی محتوا 
و یا کم عمق از حیث اندیش��ه، 
سینمای ما را با بحران »اندیشه، 
زیبایی و مخاطب« روبه رو کرده 

است!
و ای��ن درحال��ی اس��ت که 
نویس��ندگان و یا دقیقتر بگوییم 
فیلم نامه نویسان داخلی، می توانند 
با کمی زحمت ناب ترین موضوع ها 
و زیباترین گوهرهای داستانی را 
از دل رویداده��ای تاری��خ ایران 
و جه��ان صید کنند. گوهرهایی 
ک��ه هر ی��ک در دل خود، واجد 
اندیش��ه هایی باال و واالس��ت و 
جل��وه و تجل��ی آن ب��ر اذهان و 
دلها، ض��رورت جامع��ه امروز و 

فردای ماست!
مثالهافراواناند!

دوران مش��روطیت یکی از 
فرازهای مهم تاریخ معاصر است.

در طی ای��ن دوران، نه تنها 
»اس��تبداد داخل��ی و اس��تعمار 
خارجی«، صحنه مهوع سرکوب 
اندیشه و تقابل با اسالم راستین 
و ن��اب محم��دی را ب��ه نمایش 
گذاش��تند بلکه ناخواس��ته این 
درس عب��رت را پی��ش روی هر 
ایران��ی قرار دادند ک��ه: بصیرت 
شاه کلید اس��تقالل و رستگاری 

دنیوی و اخروی است!«
جز عل��ی حاتمی ب��ا فیلم 
»س��تارخان« خ��ود- در پی��ش 

پژمانکریمیغفلت تاریخی! 

از پی��روزی انق��الب اس��المی- 
کدام فیلم س��از به سراغ موضوع 
مشروطیت و داستان هایی که در 
این باره »مستند« وجود دارد، رفته 
اس��ت؟ کدام فیلم ساز از دل این 
موضوع داستان سرایی کرده است؟
کدام فیلم س��از، نس��بت به 
درس و عبرت بزرگ مشروطیت 
دغدغه مند آش��کار شده است و 
سراس��یمه و متعهدانه این درس 
را شالوده اثر سینمایی قرار داده 

است؟
یکمثالدیگر!

گ��روه فدائیان اس��الم! این 
گ��روه، بر خالف نظرات ش��ایع، 
عامل اصلی و قطعی، ملی شدن 
صنعت نفت ایران بود. اما از آنجا 
که برخی از مورخین و سیاس��ت 
پیشگان مخالف اسالم و متدینین، 
برآن بودند ک��ه نقش ملی گراها 
را در یک��ی از نهضته��ای بزرگ 
تاریخ��ی پررنگ کنن��د، فدائیان 

اسالم را به گوشه تاریخ راندند!
فداکاری های فدائیان اسالم 
تنه��ا در فیل��م تیرب��اران )اصغر 
شادروان( تصویر شده است و بس! 
آیا فیلم س��از ما نمی تواند با ابزار 
سینما، بطرزی شایسته و جذاب، 
راوی داستان جذاب شکل گیری 
و فعالی��ت و فداکاری های گروه 

فدائیان اسالم باشد؟

بازهممثال!
مرداد س��ال جاری، ش��بکه 
خواهرخوان��ده بی بی س��ی یعنی 
»من و تو« )شبکه همجنسگرایان( 
به بهانه س��الگرد آتش سوزی در 
س��ینما رکس آب��ادان، اقدام به 

پخش یک مستند کرد.
در این فیلم، مبارزان نهضت 
انقالب اس��المی، عامل سوختن 
733 انس��ان بی گن��اه معرف��ی 
ش��دند. درحالی که آتش سوزی 
این س��ینما، به دس��ت مأموران 
س��اواک صورت گرف��ت تا چهره 
خش��ونت خواه از م��ردم انقالبی 

تداعی شود!
در س��ینمای ای��ران، چن��د 
فیلم درباره آتش س��وزی سینما 
رکس آبادان س��اخته شده است! 
هیچ! چرا؟ چون فیلم س��ازان ما 
هن��وز به ق��درت درک و تحلیل 
رویدادها نرسیده اند؟ هنوز تکلیف 
ما با تاریخ سرزمین و رویدادهای 

تاریخی جهان مشخص نیست؟
هنوز دغدغه مندی مناسب و 
شایس��ته سینمای ایران را شاهد 

نیستیم!
هنوز، وسواس برطرف کردن 
ش��بهات تاریخی و یا دفع زمینه 
ش��بهه در هنرمن��دان ما بوجود 

نیامده است!
فیلم س��از ما هنوز نمی داند 

که به عنوان یک هنرمند وظیفه 
دارند نسبت به مقدسات، نسبت 
به ارزش��ها، نس��بت به کش��ور و 
استقاللش، نسبت به مردم خود، 
متعهدانه  دارای موضعی  همواره 
باش��د و این موضع بای��د بنیان 
آثارش را تش��کیل دهد! تنها در 
ای��ن چنین حالتی اس��ت که اثر 
سینماگر ما و سینمای کشور ما، 
تبدیل به سینمایی ناب و ماندگار 

و تأثیرگذار می شود.
س��رمایه گذاری  هالی��وود، 
می کند و ی��ک مجری تلویزیون 
به نام »جان اس��توارت« را مأمور 
س��اخت فیلم��ی ض��د ایرانی به 
ن��ام »گالب« می کند ت��ا تاریخ 

کشورمان تحریف شود!
سینمای ایران برای صیانت از 
تاریخ کشورمان چه کرده است؟

منظ��ور، صیان��ت ب��ا هدف 
جلوگی��ری از تحری��ف و بازتاب 
تاریخ��ی  واقع��ی  ارزش��های 

سرزمین مان است!
سینمای ما چه کرده است؟

اجنبی تاریخ ما را دستمایه 
ق��رار می ده��د از دل آن فیل��م 
توهین آمیز و سخیف و دروغگوی 
»300« س��ر برمی آورد، »آرگو« 
خلق می ش��ود و... اما ما در پیچ 

غفلت گرفتار و زمین گیریم!
این غفلت تا به کی؟

رئیس اسبق انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی کشور معتقد است 
که با تغییر مدیران هیچ اتفاق جدیدی در سینمای ما رخ نخواهد داد و تنها 

با تحول بنیادین و پایه ای می توان وضعیت این عرصه را بهبود بخشید.
س��عید مستغاثی، منتقد و مستندس��از در گفت وگو با صفحه تصویرروز 
روزنامه کیهان درباره عملکرد سه ماهه مدیریت جدید سینمایی دولت گفت: 
در این مدت که به جز انتصاب مدیران جدید هیچ اتفاق دیگری رخ نداده است. 
مدیرانی که پیش از این هم بر س��ر کار بوده و درس پس داده اند. مثال آقای 
رضاداد در دولت های پیشین هم مدیر بود. یا آقای جعفری جلوه یا مسعودشاهی 

که در دولت های قبلی هم مسئولیت داشتند. سایر افراد هم همین طور.
وی تصری��ح ک��رد: با تغییر آدم ها اتفاق خاصی رخ نمی دهد. به ویژه با 
بازگشت مدیران امتحان پس داده. چون اگر قرار بود اتفاقی بیفتد ، در همان 
دوره های��ی که این مدیران بر س��ر کار بودن��د  باید می افتاد. با این مدیران، 
درحال تکرار تجربه های شکست خورده هستیم. البته در دوران آقای جعفری 

تکرار تجربه های شکست خورده

ارزیابیبرنامههاوسیاستهایمدیریتسینماییبخشاول

جلوه و با طرح مسئله سینمای ملی تالش هایی برای تحول در سینما صورت 
گرفت، اما نتیجه خاصی در پی نداشت. 

کارگردان مجموعه »راز آرماگدون« افزود: همه می دانیم که س��ینمای 
ما از گفتمان انقالب و اسالم و آرمان های مردم دور است؛ واقعیتی است که 
هی��چ کس نمی تواند آن را انکار کند. باید اول تکلیف خودمان را مش��خص 
کنیم که س��ینما باید در خدمت کش��ور و انقالب و مردم باش��د یا نباشد که 

البته تا به حال نبوده. 
مس��تغاثی ادامه داد: مس��ئله این است که سینمای ما پوک شده است. 
مثال این روزها مردم درحال عزاداری ایام محرم هستند. اما سینمای ما هیچ 
أثری مناس��ب این روزها ندارد که ارائه کند. این نشان می دهد که سینمای 
م��ا هیچ پیوندی با مردم و باورهای ما ندارد. س��ینمایی هم که از مردم جدا 

باشد باید فاتحه اش را خواند! 
وی درب��اره چگونگ��ی اصالح این وضعیت توضیح داد: س��ینمای ایران 

س�هماهازآغازفعالیتمدیریتجدیدس�ینمایکش�ورگذشتهاست.مدیریتیکهباشعارهاووعدههایفراوانیکارشراشروع
کردهاس�ت.اینمدتاندک،زمانمناس�بیبرایسنجشعملکردتیمجدیدمدیریتسینماییکشورنیست.امابراساسبرنامههای
اعالمش�دهوسیاس�تهایدرپیشگرفتهش�ده،میتوانچشماندازیرابرایس�الهایآتیاینعرصهپیشبینیکرد.بههمین
مناسبت،طیسلسلهگفتوگوهایینظرهاوپیشنهادهایکارشناسانوهنرمندانهنرهفتمایرانرادراینزمینهجویامیشویم.
تصویرروز

»به خاطر پونه«ازجمله فیلم های »پیام محور« است که برای درک بهتر 
آن باید از این پیام های ظاهری عبور کرد.

پیام ظاهری فیلم این است که برای تشکیل زندگی مشترک ، عالقه بین 
زن و مرد ش��رطی الزم اما کافی نیس��ت ، زیرا با گذشت زمان و ظهور و بروز 
مشکالت زندگی ، این عالقه تحت تاثیر مسائل مختلفی از جمله تفاوت های 
فرهنگی قرار می گیرد. صحنه هایی از فیلم به هم کفو نبودن خانواده  زوجین 
اختصاص یافته که این مس��ئله موجب تشدید اختالف بین دو زوج )مجید و 
پونه( می شود. پیام دیگر فیلم نشان دادن آثار وخیم اعتیاد است. معضلی که 

آتشی است بر پیکر نسل جوان. 
اما از این ظواهر که بگذریم، رویکرد محتوایی فیلم به گونه ای است که 
هم��ه این پیام ها را خنثی می کند! ب��ه گونه ای که مضمون زیرین فیلم در 

تناقض با این پیام هاست. 
به طور مثال، کارگردان در این فیلم خانواده مجید را یک خانواده سنتی 
معرفی می کند که در برابر اختالف های  بین مجید و پونه  ، نقش آتش معرکه 
را بازی می کنند و همواره بر طبل اختالف می کوبند اما در عوض خانواده پونه 
که خانواده ای مدرن هستند با نقش میانجیگری، عاملی برای تحکیم روابط 
بین مجید و پونه هستند. متأسفانه دامن زدن به برخی تفاوت های فرهنگی 
و تالش برای ایجاد تفرقه میان قشرهای مختلف اجتماعی یکی از ضعف های 

بعضی از آثار سینمایی ما و ازجمله »به خاطر پونه« است.
سئوال ما از کارگردان محترم این است که نشان دادن این اختالف افکنی 
توس��ط خانواده مجید چه لزومی دارد؟ اگر اختالف افکنی خانواده مجید در 

نگاهیبهفیلم»بهخاطرپونه«

پیام های متناقض

باید از اساس دچار یک تحول بنیادین شود. ابتدا باید تکلیف سینما با مردم 
مش��خص شود؛ سینما باید اینجایی و ایرانی شود. این هم با تغییر مسئوالن 

اتفاق نمی افتد. 
کارگردان مستند »اینک آخرالزمان« تأکید کرد: امروز در دنیا نظریه هنر 
برای هنر باطل شده است و دیگر کسی این تفکر را ندارد. در خود آمریکا و اروپا 
نیز این تفکر به پایان رسیده است، اما هنوز برخی از مسئولین و هنرمندان ما 

دچار این فکر هستند. ابتدا باید این فکر اصالح شود.
مستغاثی، ارتباط با مراکز آکادمیک و تولید اندیشه را اولویت اصلی برای 
تحول سینمای کشور دانست و گفت: دلیل اینکه سینمای ما با وضعیت آرمانی 
فاصله دارد به این بر می گردد که کس��ی نیس��ت به آن خوراک دهد و اتاق 
فکری در کنار سینمای ما وجود ندارد. طبیعتا فیلمسازها متخصص تاریخ و 
فلسفه و دین نیستند و باید مراکزی که کارشان تولید فکر است )به خصوص 

حوزه های علمیه( سینما را تغذیه کنند. 

محمدمیراحمدیان 

جری��ان فیلم موث��ر بود باید مجید ، پونه را ترک می ک��رد، اما مگر این پونه 
نیست که در نهایت مجید را ترک می کند؟ و اگر بنا بر نشان دادن اختالف 
افکنی خانواده زوجین باشد، خانواده پونه به خاطر اعتیاد و شک های پی در 
پی مجید انگیزه و رغبت بیش��تری برای این کار داشتند تا خانواده مجید که 
بیش��تر به خاطر تفاوت های فرهنگی از عروسش��ان راضی نبودند؟ این طرز 
نمایش جز تخریب یک خانواده سنتی چه هدفی را در فیلم دنبال می کند ؟   
نقطه منفی دیگر فیلم سفسطه ای است که با خلط مبحث غیرت و شک 

و تردید مجید آغاز می شود.  پونه به خاطر اینکه نتوانسته درسش را ادامه دهد 
و از یکنواختی زندگی روزمره رنج می برد از مجید درخواست می کند که اجازه 
بدهد یک استاد مرد ، برای آموزش نرم افزار فوتوشاپ به منزلشان بیاید و به 
صورت خصوصی این نرم افزار را به پونه یاد بدهد که مجید در ابتدا مخالفت 
می کند و در نهایت با اصرار پونه موافقت می کند. اما سؤال اینجاست که چرا 
پونه که از خانواده ای مدرن معرفی می شود، برای یادگیری نرم افزار کامپیوتر 
به آموزشگاه نمی رود؟ چرا به جای استاد مرد از استاد زن برای این کار دعوت 
نمی کند تا هم خود راحت باشد و هم حساسیت همسرش را برانگیخته نکند؟

طبق صحبت های پایانی پونه و مجید ، پونه به خاطر اینکه مجید بعد از 
گذشت پنج سال وی را نشناخته و به او شک کرده درخواست طالق می دهد. 
در نهایت با توجه به اینکه ادامه فیلم و شک و تردیدهای مجید از این بخش 
شروع می شود، چرا مجید پیشنهاد رفتن به آموزشگاه یا حضور استاد زن را 
به پونه نمی دهد که این مسئله ، نقطه ضعف اساسی فیلم محسوب می شود 

که موجب از دست دادن منطق و جذابیت آن می شود.
در مجموع، فیلم با منطقی نشان دادن درخواست و رفتار های پونه 
و برجس��ته کردن اعتیاد و ش��ک و تردیدهای مجید و اختالف انگیزی 
خانواده وی، غیرت ورزی مجید درباره تنهایی همسرش با استاد مرد در 

خانه ،تعصب ای کورکورانه نمایش داده شود!
و کالم آخر اینکه این فیلم در زیر سایه آسیب شناسی مشکالت اجتماعی 
تالش بر عادی سازی روابط نامشروع دارد که نشان دادن این امر اگر مغرضانه 

نباشد از غفلتی بزرگ خبر می دهد.

درسینمایایران،چند
فیلمدربارهآتشسوزی

سینمارکسآبادانساخته
شدهاست!هیچ!چرا؟
چونفیلمسازانماهنوز
بهقدرتدرکوتحلیل

رویدادهانرسیدهاند؟هنوز
تکلیفماباتاریخسرزمین
ورویدادهایتاریخیجهان

مشخصنیست؟

سینمایایرانبایدازاساسدچاریکتحولبنیادینشود.ابتداباید
تکلیفسینمابامردممشخصشود؛سینمابایداینجاییوایرانیشود.

اینهمباتغییرمسئوالناتفاقنمیافتد.

ابراهیمحاتمیکیا)فیلمساز( سلحشور)فیلمساز(امیرقویدل)فیلمساز( یداهللصمدی)فیلمساز( جواداردکانی)فیلمساز(شهیدآوینی)فیلمساز(مجیدمجیدی)فیلمساز(علینصیریان)بازیگر(جمالشورجه)فیلمساز( رسولمالقلیپور)فیلمساز( پروانهمعصومی)بازیگر(محمدکاسبی)بازیگر( جهانگیرالماسی)بازیگر( داودمیرباقری)فیلمساز( پرویزشیخطادی)فیلمساز( شهریاربحرانی)فیلمساز(

تاریخ اسالم 
)دوران پیامبر(

موضوع: تاریخ * تهیه کننده: پژوهشکده علوم اسالمی 

امام صادق)ع(* نویسندگان: قاسم نصیرپور - علی رفیعی

* صفحه آرایی: مسلم خسروی * چاپ: نینوا

 * نوبت چاپ: اول* تاریخ چاپ: تابستان 1392 * شمارگان: 1000 

* قیمت: 5500 تومان* شابک: 978-964-246-209-4

مقاالت کنگره نقش معنویت در نبرد ناهمتراز
* تهیه کننده: پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(

* ویراستار: محمد نصیری * صفحه پرداز: مسلم خسروی

* ناشر: زمزم هدایت * چاپ: مرکز چاپ نمایندگی ولی فقیه 

در سپاه * نوبت چاپ: اول * تاریخ چاپ: پاییز 1392

* شمارگان: 1000 * قیمت: 25000 تومان

* شابک: 978-964-246-031-1

معیارشناسی حق و باطل
نویسنده: دکتر آیت مظفری * ناظر علمی: سیدرضا فقیهی 

* تهیه کننده: پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع( 

* صفحه آرا: مسلم خسروی* ویراستار: مسلم شوبکالئی

 * چاپ: الهادی * نوبت و تاریخ: اول / پاییز 1392 

* شمارگان: 1000 * قیمت: 5000 تومان 

* شابک: 978-964-246-212-4

حماسه سیاسی و اقتصادی

 * نویسنده: گروه نویسندگان
* تهیه کننده: پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(

* ناظر علمی: دکتر یداهلل جوانی * صفحه آرا: مسلم خسروی
* ناشر: زمزم هدایت * چاپ: نینوا * نوبت چاپ: دوم

* تاریخ چاپ: بهار 1392 * شمارگان: 2000 
* قیمت: 6000 تومان * شابک: 978-964-246-194-3

هفتهکتاببهانهمناسبیشدتابهمعرفییکیاز
موسساتانتشاراتیفعالدرحوزهعلوماسالمی

بپردازی�م. انس�انی و
ناش�ریک�هتوانس�ته
استبافعالیتمستمر
وموث�رخ�وددرکمتر
ازیکدههب�هیکیاز
انتشاراتی معتبر مراکز

کشورتبدیلگردد.
گفتوگ�ویاختصاصی

ماراباس�عداهللش�مسالدینیمدیرانتش�ارات
زمزمهدایتدرادامهمیخوانید.

اش�ارهایبهتاریخچهتاس�یسانتشاراتداشته
باشید؟

این انتش��ارات که وابسته به 
پژوهشکده علوم اسالمی امام 
صادق)ع( می باش��د در س��ال 
1383 با اخذ مجوز از وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 
فعالیت خود را با هدف ترویج 
مع��ارف اس��المی و فرهنگ 
اهل بیت)ع( و اعتالی فرهنگی 

جامعه آغاز کرد.
ای�ن ایج�اد ض�رورت 

موسسهدرچهبود؟
ماموری��ت  ب��ه  توج��ه  ب��ا 

پژوهش��کده، مبنی بر انج��ام پژوهش ه��ای بنیادی و 
کاربردی و توس��عه ای در حوزه علوم اسالمی و انسانی 
و تهی��ه متون موردنی��از نیروهای مس��لح و همچنین 
اطالع رس��انی در حوزه علوم اس��المی و انسانی، ایجاد 
یک موسس��ه انتشاراتی ضرورت داشت؛ زیرا با توجه به 
اینکه انجام تحقیقات هزینه ای قابل توجه به بیت المال 
تحمی��ل می کند و پژوهش هایی ک��ه در این مجموعه 

انجام می شود از اطمینان و استحکام بیشتری برخوردار 
اس��ت؛ از ای��ن رو، ضرورت داش��ت که ای��ن آثار برای 

استفاده عموم وارد چرخه توزیع شود.
ش�مابیش�تردرچ�هحوزههای�یب�هفعالی�ت

میپردازید؟

اکث��ر آثار م��ا در حوزه علوم اس��المی و انس��انی و به 
خصوص پاسخ به نیازهای فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و 
اجتماعی کارکنان سپاه، بسیج، سایر نیروهای مسلح و 
خانواده های آنان است. در عین حال مانعی برای انتشار 

آثار در سایر حوزه ها وجود ندارد.
فرآیندچاپکت�ابدرانتش�اراتزمزمهدایت

چگونهاست؟
پ��س از تایی��د محتوای آث��ار در معاون��ت پژوهش به 
معاونت ارتباطات و اطالع رس��انی جهت آماده س��ازی 
ارسال می شود. پس از آماده سازی )حروفچینی، اصالح، 
کنترل، ویراستاری، نمونه خوانی و صفحه آرایی( مجدداً 

برای تایید نهایی تحویل معاونت پژوهش می گردد.
در صورتی که جزوه صفحه آرایی ش��ده فاقد اشکاالت 
ویرایش��ی و... ب��ود برای مجوز چاپ به حوزه ریاس��ت 
ارسال می شود و ریاست پژوهشکده دستور چاپ آن را 

به مرکز چاپ و نشر ابالغ می نماید. پس از ابالغ ریاست، 
جهت اخذ فیپا از کتابخانه ملی اقدام می شود و سپس 
برای مجوز چاپ به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال 

می گردد.
آی�احوزهفعالیتانتش�اراتصرف�اًمحصوالت

پژوهشکدهاست؟
خیر، حوزه فعالیت این انتش��ارات محدود به تولیدات 
پژوهشکده نیست، بلکه سفارشات بیرون از پژوهشکده 
از سوی نویس��ندگان و محققین یا موسسات فرهنگی 
نیز پس از احراز هویت علمی آثار در دستور چاپ قرار 
می گیرد و تاکنون بیش از 130 اثر خارج از محصوالت 

پژوهشکده را منتشر کرده ایم.
فرآیندپذیرشسفارش�اتبیرونیش�ماچگونه

است؟
به طور معمول نویس��نده یا صاحب اثر پرینت یا فایل 
جزوه درخواس��تی خود را در اختیار مرکز چاپ و نشر 
قرار می دهد. مرکز چاپ و نش��ر با ارسال جزوه یا فایل 
جزوه مذکور به یکی از مراکز علمی پژوهشکده جهت 

بررسی و احراز هویت علمی اثر ارسالی، اقدام می کند. 
آن مرکز پس از ارزیابی توس��ط کارشناس��ان مربوطه، 
نظر خود را نسبت به صالحیت چاپ آن اثر، به صورت 
مکت��وب اعالم می کند. اگر نظ��ر آن مرکز مثبت بود، 
مرکز چاپ و نش��ر با نویس��نده ق��رارداد چاپ منعقد 

می کند.
اش�ارهایه�مبهتس�هیالتوامتی�ازاتخاص

انتشاراتزمزمهدایتداشتهباشید؟
ع��الوه بر این که نفس قرار گرفتن انتش��ارات در مرکز 
ش��هر علم و فقاهت قم یک امتیاز ارزنده ای است ما نیز 
ت��الش کرده ایم تا به منظور خدم��ت به فرهیختگان و 
نویسندگان تسهیالت خوب و قابل توجهی داشته باشیم 
که برخی از آنها عبارتند از: ارائه تسهیالت بانکی جهت 
بخشی از هزینه ها، هویت بخشی علمی به آثار سفارشی، 
توزیع فعال اثر منتش��ر ش��ده در شبکه توزیع گسترده 
کش��ور، امکان نگهداری کتاب در انبارهای انتشارات تا 
زمان توزیع و فروش، اطالع رسانی از طریق خبرگزاری ها، 

س��ایت ها، روزنامه ها و ش��بکه های اطالع رسانی خاص، 
ارس��ال به مراکز خرید عمده کتاب جهت اطالع رسانی 

و آمادگی تهیه نرم افزار کتب چاپ شده.
تاکن�ونچهتعداداث�رودرچ�هموضوعاتیدر

انتشاراتشمابهچاپرسیدهاست؟

این انتشارات تاکنون قریب به چهارصد اثر به بازار علم 
و نشر ارائه کرده است که به یازده موضوع کلی تقسیم 

شده است:

1. قرآن و عترت؛ 2. امام حس��ین و عاش��ورا 3. انقالب 
اس��المی، والیت فقی��ه، امام خمینی و ام��ام خامنه ای 
4. عقای��د 5. فقه و حقوق 6. اخالق و تربیت اس��المی
7. تاری��خ اس��الم 8. جه��اد و دف��اع مق��دس 9. علوم 
سیاس��ی و اجتماعی 10. اسوه ها )اعالم و شخصیت ها( 

11.مدیریت
چهآثاربرگزیدهایتاکنونداشتهاید؟

با توجه به دقت نظری که در تولید محتوای آثار صورت 
گرفته اس��ت اکثر آثار تولیدی از اقبال خوبی برخوردار 
ش��ده اند و آثار انتشارات در جش��نواره های مختلف از 

جمله کتاب سال برتر شناخته شده اند.
ع��الوه ب��ر این با توجه ب��ه مدیریت تخصص��ی که در 
خصوص کار پژوهش��ی عاش��ورا و امام حسین)ع( انجام 
گرفت، غالب کتب این حوزه  از جمله عاشوراشناس��ی، 
پیام ه��ای عاش��ورا، زمینه های قی��ام امام حس��ین)ع(

 2 جلدی، ب��ه عنوان آثار برگزیده انتخاب ش��دند. در 
این خصوص به برترین آنها »کتاب مع الرکب الحسینی 
من المدینه الی المدینه 6 جلدی« می توان اشاره کرد؛ 
اثری که هم اکنون به صورت کتاب دو جلدی با کاروان 
حس��ینی از مدینه ت��ا مدینه در اختی��ار عالقه مندان 

می باشد.
ب�هبرنامهه�ایآین�دهانتش�اراتهماش�اره

بفرمایید؟
فراه��م نمودن تس��هیالت بیش��تر برای اه��ل قلم و 
پژوهش��گران، فع��ال نمودن 
بخ��ش توزی��ع در سراس��ر 
کش��ور، راه ان��دازی س��ایت 
خری��د »زمزم ب��وک« برای 
خریداری آس��ان محصوالت 
از طری��ق اینترن��ت، ایج��اد 
نمایندگی فروش در س��طح 
کشور، مبادله هر چه بیشتر 
کتاب ب��ا ناش��رین فعال که 
بتوانیم نیازمندی نمایشگاه ها 
و نمایندگی های انتشارات را 

تامین نماییم.
انتش��ارات  ای��ن  ضم��ن  در 
آمادگ��ی دارد با ش��رایط مناس��ب از متقاضیان واجد 
شرایط جهت پذیرش نمایندگی در سطح کشور اقدام 

نماید.

*انتش�اراتزم�زمهدای�تک�هوابس�تهب�ه
پژوهشکدهعلوماسالمیامامصادق)ع(میباشد
درس�ال1383،فعالیتخودراباهدفترویج
معارفاس�المیوفرهنگاهلبیت)ع(واعتالی

فرهنگیجامعهآغازکرد.

گفت وگوی اختصاصی با مدیر انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(

نشر ارزش های دینی و اسالمی، اولویت اول ماست

*اکث�رآثارم�ادرحوزهعلوماس�المیو
انس�انیوبهخصوصپاس�خب�هنیازهای
فرهنگ�ی،اعتقادی،سیاس�یواجتماعی
کارکنانس�پاه،بس�یجوس�ایرنیروهای

مسلحوخانوادههایآناناست.

*ب�اتوج�هبهدقتنظ�ریک�هدرتولید
محتوایآثارصورتگرفتهاستاکثرآثار
تولیدیازاقبالخوبیبرخوردارشدهاند.

*انتشاراتزمزمهدایتتاکنونقریببه
چهارصداثربهبازارعلمونش�رارائهکرده

است.

تازه ترین کتاب های انتشارات زمزم هدایت

قم، خ شهید فاطمی )دور شهر(، نبش فاطمی 3، پالک 81 
تلفکس: 37730735-025            همراه: 09122532887 
E.mail:tooba@ofogh.net 37185 - 641 :صندوق پستی

 چیستی، چرایی، چگونگی


