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جایــزه «هانس کریســتین
اندرســن» به عنــوان مهمترین
جایزه ادبیات و کودک و نوجوان،
فرهاد حسنزاده نویسنده ایرانی را
در فهرست نامزدهای نهایی سال
 ۲۰۲۰خود قرار داد.
بــه گــزارش ایســنا ،دفتر
بینالمللــی کتــاب برای نســل
جوان ( )IBBYکه مســئول برگزاری جایزه ادبی «هانس کریستین
اندرسن» است ،فهرست شش نامزد نهایی سال  ۲۰۲۰خود را اعالم
کرد و فرهاد حسنزاده به نمایندگی از ایران در کنار «ماریا کریستینا
راموس» از آرژانتین« ،بارت مویرت» (بلژیک)« ،ماری اودِ-موغای»
از فرانســه« ،پیتر اسوتینا» از اســلوونی و «ژاکین وودسون» در این
فهرست قرار گرفتند.
در بخــش تصویرگری آثــار ادبی کودک و نوجــوان نیز «ایزابل
آرســنو» از کانادا« ،ســیزو تاشیما» از ژاپن« ،ســیلویا ویو» از هلند،
«ایونا شیلوسکا» از لهستان« ،النا اودریوزوال» از اسپانیا و «آلبرتین»
از سوئیس به جمع شش نامزد نهایی راه یافتهاند.
هیات داوران  ۱۰نفره جایزه «هانس کریســتین اندرســن» که
به نوبل کوچک هم معروف اســت ،نامزدهای نهایی این جایزه را از
میان  ۳۴نویســنده و  ۳۶تصویرگری انتخاب کردهاند که در فهرست
نامزدهای اولیه قرار گرفته بودند .برندگان نهایی بخش نویسندگی و
تصویرگری جایزه ادبی «هانس کریســتین اندرسن» روز  ۳۰مارس
 ۱۱( ۲۰۲۰فروردیــن) و در نشســت مطبوعاتی فتر بینالمللی کتاب
برای نســل جوان ( )IBBYدر جریان برگزاری نمایشگاه بینالمللی
کتاب کودک بلونیا در ایتالیا معرفی میشوند.

با حضور نویسنده اثر و ادیبان شیرازی؛

کتاب «بلوای خاک» در شیراز رونمایی و
بررسی می   شود

نشســت رونمایی و بررســی
کتــاب «بلــوای خاک» نوشــته
محمدســعید احمــدزاده با حضور
نویســنده اثــر در شــیراز برگزار
می   شود.
به گزارش روابط عمومی   اداره
کل کتابخانه های عمومی ،نشست
رونمایی و بررســی کتاب «بلوای
خاک» ،روز چهارشــنبه  2بهمن ماه ســاعت  11به میزبانی اداره کل
کتابخانه های عمومی   اســتان فارس ،در ســالن کتابــدار و با حضور
محمدســعید احمدزاده خالق اثر و عالقه مندان و کتابخوانان شیرازی
برگزار خواهد شد .مجید خادم منتقد ادبی نیز در این دیدار در خصوص
ویژگی های ادبی و روایی این کتاب بحث و گفت و گو خواهد کرد.
«بلــوای خاک» رمانی با روایت دردها و ســختی های خانواده ای
اســت که به دلیل ظلم و تعدی ناگزیر به ترک شــبانه موطن خویش
میشوند و از طرف باالدستان خود تحت تعقیب قرار میگیرند .داستان
آدم ها در کشاکش این تعقیب و گریز شکل میگیرد و هر کس راوی
سرنوشــت محتوم خود میشود .این کتاب در ســال جاری ،در ۱۹۲
صفحه توسط انتشارات انجمن قلم ایرانیان امروز منتشر شده است.
«بلوای خاک» بــا اینکه خود بهتنهایی لــذت خواندن یک رمان
مســتقل را به مخاطب میدهد ،اما در واقع کتاب دوم از مجموعهای
سهجلدی اســت که جلد اول آن با عنوان «شب پیر» در سال ۱۳۹۶
از سوی همین انتشارات به چاپ رسیده و جلد سوم آن بهزودی راهی
بازار کتاب خواهد شد.
محمدســعید احمدزاده ،نویســنده این آثار ،متولد ســال 1356
شهرســتان نیریز است و افزون بر این آثار ،مجموعه داستان «برای
ابدیتی بیانتها» را در ســال  97توســط انتشــارات نادریان شیراز
عرضه کرد.
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قسمتی ابری همراه با وزش باد
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بر اساس روایت داستانی نویسنده شیرازی؛

احمد   رضا سهرابی

کتاب «کلیله و دمنه در خورجین» در شیراز رونمایی شد
کتاب «کلیله و دمنه در خورجین» نوشته
بهمن پگاه راد بر اساس زندگی نامه داستانی
ابوالمعالی نصرا ...منشی رونمایی شد.
به گــزارش خبرنگار مهــر ،در این آئین
که شامگاه یکشنبه در سالن غزل اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی   استان فارس برگزار
شد ،نویســنده «کلیله و دمنه در خورجین»،
گفت :از اینکه تعداد اندکی در این مراســم
حضور یافتهاند شــگفت زده نیستم چرا    که
بیــش از این هــم در نبود اطالع رســانی
مناسب انتظاری نداشتم.
وی کــه در آســتانه زادروز خویش قرار
دارد در فــراز دیگری با اشــاره بــه اینکه
داستان نویسی را پیش از انقالب اسالمی   در
حوزه ادبیات بزرگسال دنبال میکرد ،افزود:
در مجله فردوسی بســیاری از داستانهایم
چاپ شــد امــا پــس از پیــروزی انقالب
اســامی   بنا به ضرورت ،به اهمیت ادبیات
کودک و نوجوان پی بردم.
پگاه راد که افزون بر نویسندگی به حرفه
روزنامه نگاری مشغول است در ادامه گفت:
در بین کارهایم بیشــتر به شــخصیتهای
بزرگ ادبی کشورمان عالقه مند هستم.
نویسنده کتابهای «سعدی رئیس جمهور
فرانسه»« ،کتاب های آب گرفته» و «کالس
خبرنگاری» پیرامون کتاب تازه خویش که با

حسنزاده نامزد نهایی جایزه «هانس
کریستین اندرسن» شد
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پیشنهاد شده ،دارای
ابعاد نامشــخص و
گستردهای است.
پــگاه راد در
ادامــه ،گفت :یکی
از مســائلی کــه
باعث شد به سوی
شخصیت ابوالمعالی
نصــرا ...منشــی
تمایــل یابــم ابعاد
ناشناختهای میباشد
که این فرد در تاریخ
ایران داشته است.
وی بــا تصریح

نام «کلیله و دمنه در
خورجین» از ســوی
انجمن قلــم ایران
راهی بازار نشر شده
اســت ،عنوان کرد:
پیشنهاد نگارش این
کتاب از سال ۱۳۹۰
به من داده شد؛ البته
در آن زمــان متوجه
شــدم که بیــش از
کتابهایــی که به
دیگر نویســندگان
در     بــاره زندگی نامه
شخصیتهای ادبی

غیبت ایران در  ۷نمایشگاه خارجی و ماموریت جدید کانون جهانگردی
ایران از بین  ۱۱نمایشــگاه گردشــگری
خارجی که برای شرکت در آنها سیاستگذاری
کرده بود ،در  ۴نمایشــگاه حاضر شده و در ۷
نمایشگاه غایب بوده است .کانون جهانگردی
و اتومبیلرانــی که این مســؤولیت را به یک
شــرکت دولتی تحویل داده ،اعالم کرد :امور
نمایشــگاهی را متوقف نمیکند و روی حضور
ایران در بازارهای جدید که هدف گردشگری
نیستند ،از جمله اشتوتگارت آلمان و و ورشوی
لهستان متمرکز میشود.
به گزارش ایسنا ،معاونت گردشگری وزارت
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
اردیبهشتماه امســال طی نامهای مسؤولیت
برپایــی پاویــون ایــران در  ۲۰نمایشــگاه
بینالمللی در کشــورهای هدف گردشــگری
را به کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی واگذار
کرد .کانــون به عنوان مجموعهای غیر دولتی
کــه در زیرمجموعــه وزارت میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی فعالیت میکند از
خردادماه سال  ۹۸در نمایشگاههای گردشگری
و تعطیالت چین ،ســامت و پزشکی عمان،
بازار سفر فرانسه و بازار سفر پاکستان شرکت
کرد ،امــا از طرفی فرصت حضــور ایران در
نمایشــگاههای  Kotfaکــره جنوبی ،اربیل
عراق و  OIPYKAروســیه و ریمنی ایتالیا
را از دست داد .هنوز در     باره علت این غیبتها
از ســوی کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی و
معاونت گردشگری در شــرایطی که ایران به
تبلیغات پرحجم و پررنگ گردشگری نیاز دارد،
توضیحی داده نشده است.
آخرین ماموریــت این کانون ،برپایی غرفه
ایران در نمایشــگاه فیتور اسپانیاست که اوایل
بهمنماه در شهر مادرید برگزار میشود.
در آبانماه امسال معاونت گردشگری طی
نامه دیگری تمام امور نمایشگاهی گردشگری
را از کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی گرفت
و مســؤولیت آن را به شــرکت مادرتخصصی
توســعه ایرانگردی و جهانگردی محول کرد.
این اقدام باعث شــد ،ایران فرصت حضور در
نمایشگاههای  JATAژاپن CITM ،چین
و دهلی هند را که زمان برپایی آنها در تداخل
با جابهجایی این مسؤولیت بود ،از دست بدهد.
علــت ایــن واگــذاری در میانــه برنامه
نمایشگاهی ایران هنوز مشخص نشده است.
تنها توضیحــات مبتنی بر این بوده که وزارت
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
با اســتناد به تبصــره ذیل ماده یــک قانون
تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
مجله شبانگاهی «شب شعر» امشب با
موضوع وظایف شاعران در قبال رخدادهای
جامعه روی آنتن میرود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی
  شــبکه چهــار ســیما ،علیرضــا بهرامی   
مجری کارشــناس برنامه «شــب شعر»
ـ یکشــنبه ( ۳۰دیماه) در میزبانی وحید
ضیایــی (شــاعر و پژوهشــگر) و وحیــد

مصوب سال  ۱۳۸۲/۱۰/23مبنی بر واگذاری
امــور اجرایی ســازمان وقــت ایرانگردی و
جهانگردی به آن شــرکت ،مســؤولیت امور
اجرایی نمایشــگاههای بینالمللی کشورهای
هدف گردشگری را به شرکت مادر تخصصی
توســعه ایرانگردی و جهانگردی ـ شرکتی با
ماهیتی دولتی در زیرمجموعه همین وزارتخانه
ـ واگذار کرده است.
هرچند حســین اربابی ـ مدیرعامل کانون
جهانگردی و اتومبیلرانــی ـ که حدود دو ماه
پیش با حکم وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی این مســؤولیت را قبول کرد،
در نشســت توجیهی نمایشــگاه فیتور اسپانیا
نسبت به تحویل دادن مسؤولیت نمایشگاهها
و واگــذاری آن به یک شــرکت دیگــر ابراز
خوشــحالی کــرد ،امــا اظهارات تــازه مدیر
گردشــگری و صنایع دستی این کانون نشان
میدهد که فعالیتهای نمایشــگاهی در این
مجموعه متوقف نشــده و قرار اســت حضور

ایران در ســایر نمایشــگاهها خارج از دستور،
برنامهها و اولویتهای معاونت گردشــگری،
پیگیری شود.
عبادرضــا اســامی    مدیر گردشــگری و
صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
ـ به ایســنا گفــت :وزارت میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی دو مــاه قبل
طی نامــهای به امضای معاون گردشــگری،
مسؤولیت نمایشگاههای بیستگانه کشورهای
هدف گردشــگری را از کانــون جهانگردی و
اتومبیلرانی گرفت و به شــرکت مادرتخصصی
توســعه ایرانگردی و جهانگردی واگذار کرد.
ایــن اتفاق نیمــه ســال رخ داد ،در حالیکه
تاریخ تعدادی از این نمایشــگاهها گذشته بود،
چندتایی مانده بود که مســؤولیت آن به یک
شرکت دیگر واگذار شد.

او در     باره نمایشــگاه گردشگری اسپانیا که
مسؤولیت آن به شرکت مادرتخصصی توسعه
ایرانگردی و جهانگردی واگذار شــده بود اما
همزمان کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی نیز
امــور آن را پیگیری میکــرد ،توضیح داد :دو
جلسه در     باره نمایشــگاه فیتور اسپانیا برگزار
شــد تا ســرانجام با صالحدید وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی اعالم شد
مسؤولیت غرفه ایران در این نمایشگاه استثنائا
با کانــون جهانگردی و اتومبیلرانی باشــد اما
پس از آن ،غرفه ایران در سایر نمایشگاههای
گردشگری کشورهای هدف مد نظر وزارتخانه
را شــرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و
جهانگردی برگزار کند.
اســامی   در پاســخ به این ســوال که آیا
کانــون ،فعالیتهای نمایشــگاهی را متوقف
میکنــد و بــه ســایر ماموریتهــای خود
میپــردازد؟ اظهار کرد :فعالیت نمایشــگاهی
را متوقف نمیکنیم .نمایشــگاههای دیگری

را برای ســال  ۹۹پیشبینی کردهایم که جزو
بازارهای هدف گردشــگری ایران نبودهاند ،از
جمله نمایشــگاههای گردشگری اشتوتگارت
آلمان و ورشوی لهســتان و یا نمایشگاههای
صنایع دستی مونیخ آلمان و فلورانس ایتالیا.
او در     بــاره اینکــه کانــون جهانگردی و
اتومبیلرانی با توجه به ماموریتهای دیگری که
دارد آیا در حال حاضر غیر از صدور گواهینامه
بینالمللــی و پالک ترانزیت ،نمایشــگاههای
گردشــگری خارجی و رالــی ،فعالیت دیگری
انجام میدهد؟ گفت :پنج شــش طرح جدی
در دســتور کار قرار دارد کــه اصلیترین آنها
متمرکز شدن روی بازفعالیت باشگاه مشتریان
این کانون است که باید خدماترسانی به آنها
را ســاماندهی کنیم .این یک خأل اســت که
کانون سالهاست به آن نمیپردازد ،کاری که

«شب شعر» به بحث میگذارد

شاعران در قبال رخدادهای اجتماعی
چه وظیفهای دارند؟

خورشاهیان (شــاعر و روزنامهنگار) با آنها
در     باره موضوع شــعر و شــاعر و وظایف
شــاعران در قبــال رخدادهــای جامعــه

گفتوگو میکند.
همچنیــن در این برنامه گزارشــی از
محفل شعرخوانی جشنواره بینالمللی شعر

تمام کلوپهای اتومبیلرانی و گردشگری سایر
کشورها بیشتر به آن میپردازند.
وی توســعه فروش آنالین صنایع دستی
و ایجاد بــازار ایرانــی را نیــز از اصلیترین
برنامههای کانون دانســت و افزود :در راستای
این ایده ،فروشــگاه صنایع دستی خیابان ویال
در تهران درحال آمادهســازی اســت .برنامه
کانون مبتنی بر این است که از تولید تا فروش
صنایع دستی در خارج از کشور را پیگیری کند.
مدل اجرایی این ایده آماده شــده که به هیات
مدیره کانــون ارائه خواهد شــد .این طرح از
اصلیترین برنامههای ماست.
مدیر گردشــگری و صنایع دســتی کانون
جهانگــردی و اتومبیلرانــی ۱۳۹۹ ،را ســال
رویدادهــای گردشــگری اســت ،خواند و در
تشــریح آن گفت :پنج منطقه در کشور تعیین
شــده که بوشــهر ،هرمزگان و سیســتان و
بلوچســتان از آن جمله این مناطق اســت که
رویدادهای گردشگری در آنجا برگزار میشود.
هدف گسترش ســفر ،شناســایی مسیرهای
گردشــگری و جاذبههای کمتر شناخته شده و
تزریق روحیه نشاط در جامعه است.
ترجمه و تبدیــل گواهینامههای رانندگی
ملــی به گواهینامه رانندگــی بینالمللی ،ارائه
پالک ترانزیــت ،صدور کارتهای معرفینامه
بینالمللــی ،دفترچههــای کمپینگ و کارت
بیمه به جهانگردان ،ایجاد دفاتر اطالعرسانی
ایرانگردی در داخل و خارج از کشور ،تاسیس
باشگاه و عضوگیری در راستای اهداف کانون،
ایجاد مراکز تفریحی ،گردشــگری ،فرهنگی،
هنری و ورزشــی ،تدوین و اجرای برنامههای
آموزشی ،پژوهشی ،تاسیس مراکز آموزشهای
علمی   و کاربردی و پژوهشی در راستای تحقق
اهداف صنعت توریسم ،گسترش زیر ساختها
و خدمات جانبی گردشــگری و جهانگردی از
طریق ایجاد مراکز اقامتی در شهرها ،اردوگاه
(کمپینگ) ،اســتراحتگاهای بینراهی ،ایجاد
هماهنگی ،برگزاری همایش ،سمینار و جلسات
مشــاوره با هدف کسب تجارب الزم بهمنظور
پویایی هر چه بیشتر در صنعت توریسم ،تهیه،
تدوین و انتشــار مجالت ،کتــب ،راهنماهای
جهانگردی و گردشگری به زبانهای مختلف،
تهیــه و توزیع نقشــه جغرافیا ،فیلم و نقشــه
راههای کشورها ،تسهیل در تردد جهانگردان
و ارائه خدمات مشــاوره و کمکهای قضایی
بــرای جهانگردانی که در داخل کشــور دچار
حادثه اتومبیل میشــوند ،بخشــی از وظایف
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی است.
فجر ویژه گرامیداشت سردار سپهبد قاسم
سلیمانی پخش میشود که  ۲۰دی ماه در
محل گلزار شهدای شهر کرمان و در جوار
آرامگاه این سردار ملی برگزار شد.
مجله ادبی «شب شعر» به تهیه کنندگی
کوروش انصاری ،هر دوشــنبه شــب در
حوزه ادبیات ،ســاعت  ۲۳روی آنتن شبکه
چهار میرود.

اینکه نوشــتن در     باره برخی شخصیتهای
دشــوار اســت ،ادامه داد :پیرامــون برخی
شــخصیتهای ادبی متأســفانه مستندات
کمی   وجود دارد و شــاید یکی از دیگر علل
نامکشــوف مانــدن این شــخصیتها بی
توجهی نویسندگان و عدم تمایل مؤلفان به
جستجوست.
به گفته نویســنده کتــاب «کلیله و دمنه
در خورجین» ،شــخصیتهای ادبی هویت
ایران به شمار میروند ،بنابر این نویسندگان
میتواننــد با پرداختن به زندگــی نامه این
افــراد حس هویت را در کودکان و نوجوانان
زنده کنند.
وی خواســتار این شــد کــه آموزش و
پــرورش به اهمیت هویت پی برده و تالش
کند گامهایی در این ارتباط بردارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در این مراســم
که بــا حضــور روحا ...منوچهری مدیرکل
کتابخانه هــای عمومی   فــارس و مهــدی
امیدبخش معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی   استان برگزار شد ،غیاث الدین
ملــک حســینی ،عضو هیأت رئیســه خانه
مطبوعــات فارس ،ابراهیــم اژدری ،مهدی
بذرافکن ،علی هاشــم پور بختیاری ،حسن
دهقــان و محمدحســین نیکوپــور به بیان
خاطراتی از بهمن پگاه راد پرداختند.

تیتر آخر

صفد ر د وام

در احوال اين سه چهره ى فرهنگى فارس

عصــر روز چهارشــنبه دوم بهمــن مــاه آئين تجليل از ســه
چهره فرهنگى اســتان فــارس با همت اداره كل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی   برگزار می   شود.
نخســت اســتاد ســيد محمد مهدى جعفرى چهره نام آشــناى
مبارزاتى،علمی   و فرهنگى كه نام او در تأليفات گرانسگ قرآن پژوهى
و نهج البالغه پژوهى برجسته می   باشد.
نزديكى ايشــان بــا مرحوم آيــتا ...طالقانى موجب شــد كه
سرویراســتارى و رئیس کمیتهٔ علمی   نشــر مجموعهٔ آثار آن مرحوم
را بــه عهده گيرد كــه تاکنون جلد نخســت آن مجموعه با عنوان
«درسهای قرآنی» و جلد هشــتم با نام «مباحث اقتصادی» منتشر
شــده و مجلدات دوم تا هفتم نیز به نســخهٔ ویراسته و بازبینی شدهٔ
«تفسيرى از پرتوى از قرآن » اختصاص دارد.
استاد محمد مهدى جعفرى در سن هشتاد سالگى همچنان استوار
بر ترويج نكات قرآنى و معرفتى كوشا بوده و دعوت دانشجويان براى
سلسله نشست هاى علمی   ،فرهنگى و انديشه اى قبول می   كند.
شــخصيتى كه  ٥٦ســال پيش به همراه مبارزانى چون آيتا...
طالقانى ،دكتر يدا ...سحابى و ...به عنوان جوان عضو نهضت مبارزات
انقالبى به زندان قصر رفت.
استاد محمد مهدى جعفرى بازنشسته دانشگاه شيراز است اما در
دوران بازنشســتگى پويايى و تكاپوى علمی   و انديشه اى را همچنان
ادامه می   دهد.
شخصيت ديگرى كه در اين نشست كه از سلسله نشست هاى "
عصرى با كتاب" مورد تجليل قرار می   گيرد ،نويسنده و فرهنگ پژوه
اســتاد محمد رضا آل ابراهيم اســت كه معلم و دوست ساليان دور
نگارنده اين سطور می   باشد.
آل ابراهيم پژوهش فرهنگ عاميانه را از آغاز دوران معلمی   شروع
كرد و در امانتدارى راويان اعم از شــاگردان كالس و مدرسه و مردم
كوچه و بازار در آثار خويش متعهد بوده است.
او داســتان نويسى را از دهه  ٥٠خورشــيدى آغاز كرد و بسيارى
داستان هايش در مجالت برجسته فرهنگى آن روزگار نظير مجله "
فردوسى" منتشر شد.
بيش از  ٢٢ســال از برپايى كارگاه آموزش داستان نويسى توسط
محمد رضــا آل ابراهيم در اســتهبان می   گــذرد و در اين دو دهه
داســتان نويس هاى موفقــى از دل اين كالس بــه جامعه ادبى و
فرهنگى استان و كشور معرفى شده اند.
اســتاد آل ابراهيــم داراى دهها تأليف در حــوزه فرهنگ مردم
اســتهبان و برخى در گستره استانى بوده كه بسيارى از آثار مرجع و
مأخذ پژوهشگران و دانشجويان فرهنگ عاميانه می   باشد.
استاد اكبر نحوى ديگر شخصيتى كه در اين نشست مورد تجليل
قرار می   گيرد را از پژوهش هايش در باب ســعدى شناسى شناختم؛
زبان شــناس موفقى كه مصحح كتاب "شيرازنامه" زركوب شيرازي
معرفي
است كتابى در ذكر حوادث تاريخي فارس در دوران اسالمی   و ّ
عدهاي از دانشــمندان و بزرگان اين ديار .اين کتاب که معينالدين
احمد بن ابيالخير شــيرازي معروف به زركوب در سال  ٧٤٥هجري
قمري آن را تأليف كرده ،وابســته به س ّنت تاريخنگاري محلي ايران
اســت و مطالب آن در دو بخش تاريخي و رجال تنظيم شده است.
در بخش اول ،حوادث تاريخي فارس از سدههاي نخستين هجري تا
پايان حكومت ابواسحاق اينجو به اختصار گزارش شده و بخش دوم
به معرفي دانشمندان و بزرگاني اختصاص يافته كه از فارس برخاسته
و يــا مدتي در آنجا زيســتهاند؛ از اينرو «شــيرازنامه» را ميتوان
نخستين تاريخ محلي موجود فارس به شمار آورد و از آنجا که با اتكا
به منابعي تأليف شــده كه امروز موجود نيستند ،از آثار گرانقدر قرن
هشتم ،بويژه در بخش رجال ،به شمار می   رود« .شيرازنامه» پيشتر
دو چاپ بهمن کريمی   در ســال  ١٣١٠و اسماعيل واعظ جوادي در
سال  ١٣٥٠منتشر شده است.

