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بانوییکه ترس برایش معنا نداشت
عکاس دفاع
فرازهایی از زندگی شخصی و حرفهای مریم کاظمزاده ،نخستین بانوی
ِ
مقدس و همسر شهید اصغر وصالی که دارفانی را وداع گفت

j.navaeian@khorasannews.com

دوران امامت امام صــادق(ع) ،فرصتی طالیی
بــرای نشر معارف اهلبیت(ع) و برخورداری
جهان اســام از دانشی بــود که جز در محضر
معصومین(ع) نمیشد به آن دست یافت .فردا
سالروز شهادت آن امام همام است؛ هم او که
مذهب شیعه اثناعشری ،به نام مبارکش مز ّین
و به شیعه جعفری مشهور شده است .برای بهتر
شناختن سیره علمی و عملی آن پیشوا و امام
بزرگوار ،به سراغ دانشمند ارجمند ،جناب آقای
دکتر محمود مهدوی دامغانی ،استاد دانشگاه
و مترجم برجسته متون مشهور تاریخ اسالم
رفتم .گفتوگوی ما درب ــاره ایــن مــوضــوع ،به
درازا کشید و استاد ،اطالعات جامعی را درباره
برکات آن وجود مقدس برای اسالم و مسلمین
ارائه کرد؛ آنگونه که سخنان او ،مجموعهای از
فضایل شنیده و ناشنیده سیره علمی و عملی
امام جعفر صادق(ع) را پیش روی مخاطب قرار
میدهد .دکتر مهدوی دامغانی معتقد است که
امام صادق(ع)« ،الگوی تالش برای ابقای علوم
اسالمی» است .آنچه در پی میآید ،مشروح
گفتوگوی من ،با این استاد گرانقدر است.
برای شروع گفتوگو ،اگر ممکن
اســت چشماندازی از دوران امامت امام
صـــادق(ع) را بــرای خوانندگان خراسان
ترسیم بفرمایید.
در تاریخ شهادت امام صادق(ع) ،اختالفی میان
مورخان نیست؛ همگان بر این امر همداستانند
که امــام شــشــم(ع) ،در شــوال ســال 148ق به
شهادت رسید .بسیاری از منابع تاریخی ،سن آن
وجود مقدس را 65سال ذکر کردهاند؛ بنابراین،
از خوشبختیهای پــیــروان امــام صـــادق(ع)،
یکی این است که عمر آن بزرگوار از تمام ائمه
معصومین علیهمالسالم بیشتر بــوده و باید
سپاسگزار رحمت پروردگار باشیم که آن امام
معصوم(ع) ،توانست  34سال در مسند امامت
شکوفا بماند و چه آثــار ارزن ــدهای که به برکت
این حضور ،به جامعه بشری ارزانی شد .دوران
حیات امام صادق(ع) ،مصادف با دوران فتنه و
آشوبدرجهاناسالماست؛او ًالانشعابدرمیان
شیعیان در قالب زیدیه و کیسانیه به وجود آمد؛ با
بروز برخی زیادهرویها ،تعدادی از مسیر تشیع
راستین ،جدا و درباره بزرگانی مانند جناب زید
بن علی و جناب محمد بن حنفیه ،دچار سخنان
غلوآمیز شدند .ثانی ًا ،این دوران مصادف است با
ایامیکهحکومتبنیامیهبهروزهایپایانیعمر
خود نزدیک میشود؛ عم ً
ال بعد از سال 105ق،
قــدرت بنیامیه رو به افــول گذاشت و در سال
132ق ،امویان ک ً
ال ساقط شدند و به زبالهدان
تاریخ افتادند .اگر حضرت صادق(ع) را متولد
سال80ق بدانیم ،سقوط امویان در 52سالگی
حضرتاتفاقافتادهاست.بهاینترتیب،امام(ع)
در فرصت میانه سقوط بنیامیه تا روی کار آمدن
بنیعباس ،توانستند به نورافشانی علمی موفق

حدیثی اخالقی از پیشوای ششم(ع)

آداب همسایهداری

حجت االس ــام دکتر جــواهــری  -امــام جعفر صــادق
سخن اندیشه
عــلــی ـهالــســام در حــدیــثــی ،خــطــاب بــه ســفــیــان ثــوری
َ
فــرمــایــنــد«:أ ْح ِ
ـن
مــی
ـــــاورت َتـ ُـكـ ْ
ــس ْ
ــن ُم َ
ــــاو َرةَ مــن َج َ
ــــج َ
ُم ْس ِلم ًا»(بحاراالنوار،ج ،71ص 58و ج  ،78ص )192؛ با هرکس همسایه
شدی،بههمسایهاحسان ونیکیکنتا مسلمانباشی.در این حدیثحسن
مجاورت و خو شرفتاری با همسایه و همزیستی مسالمتآمیز و زیبا با
همسایگان یک رکن مسلمانی شناخته شده است .آن حضرت در روایتی
«ع َل ْي ُك ْم ب ُِح ْس ِن ا ْل َجوا ِر َفـ ِا َّن ا...
دیگر خطاب به عموم مردم فرمود هاندَ :
َع َّز َو َج َّل َا َم َر بِذ ِل َك» (امالی شیخ صدوق ،مجلس ،57ص )359؛ بر شما باد
خوشرفتاری با همسایه ،زیراکه خداوند عزوجل به آن امر کرده است.
درحدیث نخستَ ،
«ع َل ْي ُك ْم» در مفهوم
«أ ْح ِس ْن» فعل امر و در حدیث دوم نیزَ ،
فرمان و دستور وارد شدهاست .راغب اصفهانی در بیان معنای احسان
مینویسد«:الحسن عبارة عن کل مبهج مرغوب فیه»؛ ُحسن عبارت از هر
چیزی است که شادمانساز است و انسان خواستار آن باشد و آن را دوست
بدارد .بنابراین ،هر سخن نیکو و هرکار حسنهای که همسایه را خوشحال
کند ،مصداق این روایت خواهد بود .همسایه صاحب حقوقی است که
مسلمان باید آن حقوق را رعایت کند .لزوم رفتار نیک و پسندیده با همسایه
و همکاری با او و رعایت حالش ،کمک به همسایه و دستگیری از وی ،طبق
روایت امام صادق علیهالسالم ،الزم و ضروری است .براساس این دو روایت،
هرگونه همسایهآزاری و ایجاد مزاحمت ،اذیت و ناراحتی برای همسایه
حرام است .مسلمان نباید کاری کند که همسایهاش از او ناراضی شود و او
را لعنت کند .در مکتب اخالقی اهلبیت علیهمالسالم ،خوشرفتاری با
همسایه ترویج و تشویق و ضرورت و ارزش آن آموزش داده شده است.

حیان کوفی یا توسی،
تأکید دارند که جابر بن ّ
دانشمند نامدار و شیمیدان شهیر ،فقط یک
استاد داشته و آن هم امام صادق(ع) بودهاست.
هرچند که برخی خاورشناسان ،در کمال
بیانصافی و کملطفی اظهارنظر کرد هاند که
جابر ،از خالد بن یزید که البته مردی فرهیخته،
هنرمند و عالم بــوده ،دانــش آموخته
است؛ حال آنکه وی ،درگذشته
سال  704میالدی است؛
امـــا جــابــر بــن حــیــان در
ســال  745مــیــادی به
دنیا آمده است و چنین
ادع ــای ــی ،اصــــو ًال قابل
پــذیــرش نــیــســت .حتی
بــرای انــکــار ایــن افتخار،
یعنی شــاگــردی جــابــر بن
حیان نزد امام صادق(ع) ،برخی
از وابستگان به دربار خالفت عباسی،
مدعی شدند که منظور از جعفر در روایــات
مربوط به این قضیه ،جعفر برمکی است! حال
آ نکه وی نیز ،اصــو ًال سیاستمداری به دور از
چنین دانشهایی بود و سرانجام ،خود به غضب
هارون عباسی دچار و کشته شد .ذکر این نکته
ضروری به نظر میرسد که به طور کلی ،جایگاه
امــام ص ــادق(ع) ،در عرصه تالش بــرای بقای
آثار شیعه ،به دلیل همین موقعیتی که به آن
اشاره کردم ،بیشتر از همه امامان معصوم(ع)،
حتی پدر بزرگوارش امام باقر(ع) است .به هر
حال زمینه فعالیت در این عرصه ،برای امام
ششم(ع) آمادهتر و این امکان فراهمتر بود که
بشود در این زمینه گامهای بلندی برداشت.
جالب است بدانید که در پرتو همین تالشها،
 400تن از شاگردان امام صادق(ع) توانستند،
 400کتاب پدید بیاورند که در تاریخ تشیع به
«اصول اربعمائه» مشهور شد؛ این  400کتاب و
رساله ،زیربنای فقه شیعه را تشکیل میدهد و به
همین دلیل ،مرحوم کلینی ،نام کتاب خودش
را «اصول کافی» گذاشت و از واژه «اصول» برای
این نامگذاری بهره برد.

علمای اهلسنت چه دیدگاهی در این زمینه
دارند؟
امام صــادق(ع) جایگاه رفیعی در میان علمای
همه مذاهب اسالمی دارد .ابوحنیفه افتخار
میکرد که دو سال در محضر آن حضرت ،به
تع ّلم پرداختهاست و همیشه میگفت« :لوال
سنتان ،لهلک نعمان»؛ اگر آن دو سال نبود،
نعمان (ابوحنیفه) از بین رفتهبود .قضاوتهایی
که جناب مالک بن انس ،رئیس مذهب مالکی
نسبت بــه امــام صـــادق(ع) دارد و همچنین،
دیدگاههای جناب محمد بن ادریس شافعی،
رئیس مذهب شافعی دربــاره آنحضرت و نیز،
دیگر بزرگان اهلسنت ،سراسر احترام و فروتنی
در برابر امــام صـــادق(ع) اســت .مرحوم داود
الهامی ،آن دانشمند گمنام و زحمتکش که
خدایش بیامرزد ،در کتاب «ائمه شیعه(ع) در آثار
اهلسنت» ،از 54عالم برجسته مذاهب مختلف
اسالمی نام میبرد که با تواضع بسیار از امام
صادق(ع) یاد کرده و جایگاه علمی آن حضرت
را ستودهاند.
یکی از وجوه مهم سیره علمی
و عملی امام صادق(ع) که شاید کمتر به آن
پرداخته میشود ،نوع رفتار آن حضرت در
مباحثه و مناظره با افراد منتقد است .لطف ًا
در این باره هم ،مطالبی را بیان بفرمایید.
اشــــارهای در آثــار قــدمــا ،دربـــاره شــهــادت امــام
صـــادق(ع) وجــود دارد که گفتهاند« :توفیت
اآلمــال» ،با شهادت او ،آرزوها هم از میان رفت.
امام ششم(ع) نمونه کامل صبر و شکیبایی در
برابر کالم مخالفان و منتقدان بود .افرادی مانند
حسن بصری یا ابنابیالعوجا که با آن حضرت
و دیدگاههای ایشان ،زاویــه داشتند ،مسائل
مدنظرشان را نزد امام(ع) مطرح میکردند و آن
بزرگوار،بدوناینکهخمبهابروبیاوردیاازانتقادها
نــاراحــت شــود ،با رویــی گشاده به پاسخگویی
میپرداخت و حتی میکوشید که افراد دارای
شــأن اجتماعی ،هنگام دریافت پاسخ ،دچار
شرمندگی نشوند؛ چنانکه گاه آنها را به خلوت
فرامیخواندوپاسخانتقاداتشانرامیداد.

برگزارینشستتبیینفرهنگمقاومتدراندیشه رهبرانقالب
نشست تبیین اندیشه رهبر انقالب با موضوع فرهنگ مقاومت،
از سلسله نشستهای تبیین اندیشههای مقام معظم رهبری،
امـــروز بــه همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انــقــاب اسالمی
وابسته به دفتر حفظ و نشر آثــار آیـــتا ...خامنهای (دفتر قم)
برگزار میشود .به گــزارش خبرگزاری مهر ،این نشست ساعت
 10:30امروز و با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین خسروپناه
در محل مؤسسه برگزار خواهد شد و پخش زنده آن از طریق سایت « »Abarat.tvبا ترافیک رایگان
دردسترسعالقهمنداناست.

«اصولفلسفهرئالیسم»بهچاپپنجمرسید
چــاپ پنجم کتاب «اصــول فلسفه رئالیسم» به کوشش زندهیاد
سید ه ــادی خسروشاهی و بــه همت مؤسسه بوستان کتاب
منتشر شد .به گــزارش ایسنا ،چاپ پنجم کتاب «اصــول فلسفه
رئالیسم» اثــر عالمه سید محمدحسین طباطبایی با ترجمه و
تعلیقات آیتا ...صادق الریجانی و به کوشش مرحوم سید هادی
خسروشاهی ،در ۳۲۰صفحه روانه بازار نشر شدهاست .این کتاب،
اثــری سترگ و گرانسنگ در فلسفه اسالمی اســت که حاصل
یشود.
بحثهای فلسفی فیلسوف گرانقدر ،عالمه طباطبایی بوده و در مجموع شامل ۱۴مقاله م 
برخی عناوین مقاالت درج شده در کتاب از این قرارند« :چیستی فلسفه»« ،رئالیسم و ایدهآلیسم»،
«علم و ادراک»« ،ارزش معلومات»« ،پیدایش کثرت در ادراک»« ،ادراکات اعتباری» و«خدای جهان
وجهان».

▪بیواهمه از خطرها

داستان زندگی مریم کاظمزاده ،روایتی جذاب
و شیرین از انسانی است که به آسایش دنیوی
پشت پا میزند؛ بانوی صبور و مقاومی که دیروز،
بعد از چندسال مبارزه با سرطان ،دارفانی را
وداع گفت ،در سال 1335ش در شیراز به دنیا
آمد ،در خانوادهای سرشناس و ثروتمند؛ آنقدر
ثروتمند که توانستند دخترشان را برای تحصیل
به انگلیس بفرستند .اما او از آن آد مهایی نبود
که با دیدن رنگ و لعاب غرب ،دلباختهاش شود.
وقتی به ایران بازگشت ،در کوران حوادث روزهای
پرالتهاب انقالب ،دوربین بهدست شد و بعد از
پیروزی انقالب اسالمی ،با روزنامهها و مجالتی
مانند کیهان و زنروز همکاری میکرد .کاظمزاده
با آغاز درگیر یهای کردستان و مناطق غربی،
بدون اینکه واهمهای از خطرات داشتهباشد،
راهی آن نواحی شد .اطرافیانش میگفتند که
برای کاظمزاده ،اص ً
ال ترس معنا نداشت.
▪آشنایی و ازدواج با شهید وصالی

بــعــد از ُگـــل کــاشــتــن اصــغــر وصــالــی و
نیروهایش در پاوه ،همان رویدادی که
حاتمیکیا در «چ» به تصویر کشید،
کــاظ ـمزاده خــودش را به مریوان
رساند و آ نجــا بود که با اصغر
آشنا شد؛ آشناییای که به
ازدواج انجامید .خودش
در ایــنبــاره میگفت:
«غائله کردستان که
آغ ــاز شــد ،خ ــودم را
به عنوان خبرنگار
بــــــه مـــــریـــــوان
رساندم .شهید
وصالی هم با

در کنار شهید اصغر وصالی

جواد نوائیان رودسری

شوند و جهان اسالم را با دانش خود من ّور کنند
و توفیق بسیار بزرگی که از عنایات پروردگار
به همه مسلمانان و به خصوص شیعیان است،
رقم خورد .دوران امامت امام صادق(ع) با 16
سال نخست روی کار آمدن بنیعباس ،همزمان
شد که امــام(ع) در بخشی از این دوره هم ،به
فعالیتهای علمی خودشان ادامه دادند.
دربــاره جلسات علمی و تعداد
زیاد شاگردانی که در جلسات درس امام
ششم(ع) حضور پیدا میکردند ،سخن
بسیار است .آیا میتوانیم همه این شاگردان
را صرف نظر از نوع دانشی که از آن حضرت
فراگرفتند ،در صــداقــت و روش علمی،
صاحب یک سطح بدانیم؟
درباره عظمت محفل علمی و تعداد شاگردان
حضرت امام صادق(ع) ،روایات و گزارشهای
فــراوانــی در دسترس اســت؛ چنانکه شهرت
دارد ،حدود چهارهزار نفر در جلسات درس آن
حضرت شرکت میکردند .من شمار اصحاب
امــام صــادق(ع) را با استناد به کتاب «رجــال»
شیخ توسی ،احصا کرده و به رقم سه هزار و226
نفر رسیدهام که در این میان 12 ،تن از اصحاب
مکرمه بودهاند.
و شاگردان آن حضرت ،از بانوان ّ
با توجه به دوران 34ساله امامت امام صادق(ع)،
میتوان به رقم تربیت  100شاگرد در هر سال
رسید.هرچنداینرقمرابایدرقمیقابل
توجه بدانیم ،اما نباید از یاد ببریم
که در میان این افراد ،برخی
کسان هم حضور داشتند
که نااهل بودند و حتی
برخی را میتوان یافت
که در جرگه نفوذیهای
حکومت جا داشتند .به
همین دلیل است که گاه
در روایــات میبینیم که امام
صـــادق(ع) برخی از شــاگــردان
خودشان را طرد کردهاست و به صراحت
میفرماید که به قول این افراد اعتماد نکنید.
شیخ توسی ،در «رجـــال» ،رسم ًا دربـــاره این
افراد ،مانند یونس بن ِظبیان کوفی ،اظهارنظر
میکند که جاعل حدیث بوده و البته شناخت
چنین مــواردی ،به تخصص الزم نیازمند است
و به ویژه ،باید با روایاتی که بوی غلو میدهد ،با
احتیاط برخورد کرد و الزم است که کارشناسان
و افرادی که حق اظهار نظر در این موارد را دارند،
دربارهاش نظر بدهند.
برخی مدعی هستند که آنچه
درباره محفل علمی امام صادق(ع) روایت
میشود،بیشترمحدودبهعلومدینی،مانند
فقه و اصول است .در پاسخ به این افراد ،چه
میتوان گفت؟
نکته بسیار مهمی که باید درباره دستاوردهای
تـــاش علمی حــضــرت صـــــادق(ع) مدنظر
داشتهباشیم ،این است که ماحصل آن تالشها،
مــحــدود بــه مباحث فقه و اصــول نمیشود و
این مسئله ،حتی مورد تأیید علمای برجسته
اهلسنت هــم قــرار دارد .بــه عــنــوان نمونه،
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نوائیان – برایم باورکردنی نیست؛ خبری که
میشنوم ،نه فقط برای من ،برای همه آنهایی که
به تاریخ دفاع مقدس عالقه دارند ،ناراحتکننده
است و مصیبتبار؛ مریم کــاظـمزاده ،خبرنگار
و عکاس نامدار دوران جنگ تحمیلی ،در 65
سالگی درگذشت ،همسر شهید اصغر وصالی،
فرمانده «دستمال سرخها» که ابراهیم حاتمیکیا
در فیلم ماندگار «چ» ،چهره او را با هنرمندی بابک
حمیدیان به تصویر کشید .کاظمزاده نخستین
بانوی عکاس جنگ تحمیلیاست؛ با این حال ،او
عکاسی را نه از دوران دفاع مقدس ،بلکه از مدتها
پیش از شهریور  ،1359آغــاز کــرد .کاظمزاده
در بحبوحه فعالیت گروهکهای ضدانقالب،
به مناطق غربی رفت ،کارش کارستان بود؛ این
را تصاویر نابی که از آن دوران تهیه کردهاست،
گواهی میکند .سالها قبل ،یکبار فرصت یافتم
تا در حاشیه مراسمی ،چند کلمه با او صحبت
کنم؛ دلش گنجینه روایتهای ناگفته بسیاری
در و گوهرهای بهجا مانده
بود که برای امثال منّ ،
در گردونه حــوادث پرشمار ایام دفاع مقدس به
حساب میآمد .از آنجا به بعد ،دائم نوشتههای او
را میخواندم و بعدها که در اینستاگرام ،صفحهای
راهاندازی کرد تا از خاطراتش بگوید و عکسهای
کمتردیدهشدهاش را منتشر کند ،هیچ فرصتی
را برای خواندن توضیحاتش از دست نمیدادم.
برای من ،نوشتههای زندهیاد مریم کاظمزاده ،یک
سبک دلچسب روایی بود که همه تازهکارها باید از
آن الگوبرداری کنند.

نیروهایش به آنجا آمده بود .شهید چمران من
را با اصغر آشنا کرد تا مصاحبهای در خصوص
پاوه ضبط کنم ،اما با واکنش بدی از سوی اصغر
وصالی مواجه شدم .او میگفت که خبرنگار باید
صحنههای واقعی را با چشم خــودش ببیند ،نه
اینکه به ثبت شنیدهها اکتفا کند!» آنها زیاد با
هم زندگی نکردند؛ یعنی ایام زندگی مشترکشان،
مصادف با سختترین روزهای جنگ شد و شاید
به یکسال هم نرسید .کاظمزاده گاه با نیروهای
اصغر ،تا خود منطقه عملیاتی جلو میرفت ،از
صخر هها و تپههایی که شیب تند داشتند ،عبور
میکرد تا هما نطور که اصغر وصالی گفتهبود،
همه چیز را از نزدیک ببیند .او پیشتر هم سابقه
همراهی با گــروه دستما ل سر خها را داشــت؛
شهریور  1358به پیشنهاد شهید چمران ،همراه
آنها رفته بود تا گزارشی از عملیات در «دوپلوره»
تهیه کند .کــاظـمزاده در این بــاره نوشتهاست:
«تشنگی امانم را بریده بود .خودم قمقمه نداشتم.
بچهها تقریبا تمام آب قمقمههایشان را به من
دادهبــودنــد .خوب خاطرم هست که وقتی رضا
مرادی داشت از قمقمهاش بهم آب میداد ،اصغر
وصالی با لحن تندی گفت :اِنقدر به این آب ندین!
هرچند اولین برخورد تندش با من نبود ،اما خیلی
ناراحت شدم .وقتی تعجب بچهها را دید آرامتر
گفت:حرکتشرو ُکندتَرمیکنین!»اصغروصالی،
چند ماهی بعد از شروع جنگ تحمیلی ،روز 28
آبان سال  ،1359در تنگه حاجیان از ناحیه سر
هدف گلوله قرار گرفت و شهید شد.

نگاهی تازه به اوضاع فرهنگی عصر ایلخانی
عصر ایلخانی یکی از
تازه های نشر
دور ههـــــــــای طــایــی
بازنماییهویتایرانیو
تـــداوم اندیشۀ ایــرانشــهــری اســت.
ایرانیانکهفاجعۀیورشمغوالنراپشت
سر گذاشته بودند ،تالش کردند تا بر
ویــرانـههــای بازمانده از گذشتگان،
بنیانهایهویتایرانیراازنوبسازندو
نشان دهند کــه ایــرانــیــان پــس از هر
شکستی،بانیروییمضاعف،بازسازی
فرهنگوهویتخودراازسرمیگیرندو
تــمــدن و هــویــت ایــرانــی بــا وجـــود هر
تهاجمی ،همچنان پایدار میماند و
دوبــاره شکوفا میشود .دکتر مهشید
گــوهــری ،در کتاب «پــایــداری هویت
ایرانی زیر سیطرۀ مغول» که به تازگی
توسطانتشاراتسخندر 383صفحه
به چاپ رسیده ،ابعاد گوناگون هویت
ملیوایرانیرادرشاهنامههایتاریخی
مهم دورۀ ایلخانی بررسی کرده است.
ایــن کــتــاب بــا مقدمۀ عالمانه دکتر
محمدجعفر یاحقی آغاز و در سه فصل
تنظیمشدهاست.نویسندهدراینکتاب
نــشــان مـــیدهـــد کـــه ســرایــنــدگــان

▪روزگار بعد از اصغر

مریم کــاظـمزاده ،بعد از شهادت وصالی ،باز هم
در جبهه ماند تا لحظات خاص آن روزگــار را ثبت
کند .خوب یــادم هست که یکبار ،بعد از انتشار
تصویر لحظات شهادت همسرش ،همان تصویری
که شهید ابراهیم هادی هم در آن دیده میشود و
عکاس آن ،شهید علی تیموری است ،در توضیحات
تصویر نوشتهبود« :عصر عاشورا که میشود ،هر
مصیبتیدربرابرمصیبتزینبرنگمیبازد»؛اصغر
وصالی روز عاشورا به شهادت رسیدهبود و
مریم کاظمزاده ،هنوز حسی را که آن
روز داشــت ،به یاد مــیآورد؛ همان
حس زینبی بودنی که بانوان فداکار
ّ
این مرز و بوم ،از نهضت عاشورا
فراگرفته و با آن ،در روزگــار
سخت جبهه و جــنــگ ،چه
حماسهها که نیافریدند.
حــاال مــریــم ،بعد از این
همه سال ،باز اصغر را
میبیند .از زند هیاد
کاظمزاده ،یکی دو
مکتوب به یادگار
مـــــانـــــده اســـــت؛
«خبرنگار جنگی»
و «عکاسان جنگ»؛
یادش گرامی باد.

منظومههای تاریخی عصر ایلخانی ،به
جلوههای گوناگون هویت ایرانی توجه
ویـــژهای داشــتـه و در جهت تثبیت و
استمرار مؤلفههای آن گام برداشته و
کوشیدهاند گفتمان مغولی را طرد و به
جایآن،گفتمانایرانیراتثبیتکنند.
شاعران این آثار ،با توجه به قابلیتها و
ویژگیهایمنحصربهفردشعرفارسی
و با بهره گرفتن از ابــزارهــای زبانی و
بالغی،توانستنددیدگاهانتقادیخود
رادربارۀدشمنانسرزمینشانمطرحو
با رویکردی ایرانگرایانه ،بر سازههای
هــویــت ایــرانــی تأکید کــنــنــد .کتاب
«پــایــداری هویت ایــرانــی زیــر سیطرۀ
مغول» اثر دکتر مهشید گوهری ،در
شمارگانهزارو 100نسخهوباقیمت
 220هــزار تــومــان ،روانـــه بـــازار نشر
شد هاست.

فراخوان چهارمین جشنواره
«کتاب سال خلیجفارس»
چهارمین جشنواره
انتخاب «کتاب سال
خلیجفارس» ،در دو
بخش آثار منتشرشده
در حوزه خلیجفارس
و آثــار منتشرشده در
استان هرمزگان یا دربــاره هرمزگان برگزار
میشود .به گــزارش ایبنا ،ایــن جشنواره با
همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان هرمزگان ،دبیرخانه جشنواره
بینالمللی فرهنگی هنری خلیجفارس،
انجمن نویسندگان و مولفان استان هرمزگان
و خانه کتاب و ادبیات ایــران برگزار خواهد
شد و مهلت ارســال آثــار به ایــن جشنواره تا
 15مردادماه  1401اســت .در بخش «آثار
منتشرشده در حوزه خلیجفارس» تمامی آثار
منتشرشده با موضوع خلیجفارس از ابتدای
ســال  1397تا پایان ســال  1400فرصت
شرکت دارند و در بخش «آثار منتشرشده در
استانهرمزگانیادربارههرمزگان»کتابهای
انتشاریافتهازابتدایسال 1396تاپایانسال
 1400امکانحضورخواهندداشت.

