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محمدرضا سرشار در نشست تخصصی قصهگویی و تأثیر آن بر فرهنگ کتابخوانی:

با نمایشگاه کتاب

كاركرد اصليهنرسرگرمياست

معاون برنامهریزى شهردارى مشهد:

اگرتوانشراندارندبهبخش
خصوصیمراجعهکنند

شهریار آلشیخ ،معاون برنامهریزى و توسعه
شهردارى مشهد ،در بازدید از غرفه شهرآرا در
نمایشگاه کتاب مشهد گفت :روند نمایشگاه
مشهد در بخش نمایشگاه کتاب رونــدی
کاهشى اســت و از کیفیت بــرگــزارى اصال
راضى نیستم .در بخش کتابهاى خارجى،
کتا بهاى تاریخگذشته را از بــازار انقالب
جمع کرده و آوردهانــد و هیچ مجموعه نشر
کتاب بهروزى نیست چون وقتى صحبت از
کتابهاى خارجى مىشود ،انتظار میرود
کتابها بهروز باشند .درواقع ،این نمایشگاه
نما یشگا ه بینا لمللى کــتــا ب شمرد ه
نمىشود.
وى ادامه داد :تخصیص فضا به بخشهاى
صحبت و سخنرانى و همایش اصال صالح
نیست وقتى کــه نمایشگاه مىتواند از
ایــن فضا بــراى کتا بها اســتــفــاده کند.
بـــراى همایشها یــک فــضــاى پیرامونى
بــایــد ایــجــاد شـــود ،و سخنرانى هــر روز
یــک ساعت دو ساعت فضاها را اشغال
مىکند.
آل شیخ همچنین درباره وضعیت برگزارى
نمایشگاه ابراز کرد :نظم و نظافت و فضاى
بــرگــزارى ،غرفهها و اطال عرسانى داخل
نمایشگاه و پیدا کردن کتاب اصال وضعیت
خوبى نــدارد و من واقعا از بــرگــزارى این
نمایشگاه متأسفم .فکر مىکنم دوستان
اگر تــوان برگزارى نمایشگاه را ندارند ،به
مجموعه بخش خصوصى مراجعه کنند
و کمک بگیرند که نمایشگاه از این وضع
دربیاید.

شکیبا افخمی راد -در آخرین روز نمایشگاه کتاب
مشهد ،نشست تخصصی قصهگویی و تأثیر آن بر
فرهنگ کتا بخوانی برگزار شد .این نشست ،که
محل آن سراى اهل قلم نمایشگاه بود ،میزبان دکتر
محمدرضا سرشار بود .سرشار ،مشهور به رضا رهگذر،
نویسنده و پژوهشگر و منتقد ادبی و گوینده برنامه
رادیویی «قصه ظهر جمعه» است و در نشست یادشده
جشن امضایی نیز برای رمان مشهور او «آنک آن یتیم
نظرکرده» درباره زندگی پیامبر(ص) برپا شد.

آن هنرى براى بزرگسال و کودک یکی است
ِ

در این برنامه ،سرشار درباره اهمیت داستانگویى
کــودک و نوجوانان گفت :منظور از داستان اینجا
داستانى است که گفته مىشود .البته بعضى از
کارکردهای مدنظر در داستانى هم که خوانده
مىشود مىتواند باشد .نخستین چیزى که کودکان
و بزرگساالن را به داستان جذب مىکند سرگرمى و
لذت است و هرکس بخواهد این جنبه را از هنر بگیرد،
در واقع ،روح هنر را از آن گرفته است .هیچیک از ما در
وهله اول به سمت یک اثر هنرى نمىرویم که چیزى
یاد بگیریم .مىرویم که لذت ببریم .اگر اثر هنرى ما را
سرگرم نکند و لذتبخش نباشد ،از آن کارکرد اصلى
خودش دور شده است .پس گزینه اول لذتبخشى و
سرگرمى است .وی ادامه داد :یکى از معیارهایی که
کسى که مىخواهد داستان بگوید باید داشته باشد
این است که خودش از آن داستان خوشش بیاید.
مطمئن باشید اگر خودتان این حس را درباره داستانی
که میگویید داشته باشید ،بچه هم از آن خوشش
خواهد آمد .در غیر این صورت ،بچهها هم داستان
آن هنرى براى
را دوست نخواهند داشت .در واقعِ ،
بزرگسال و کودک فرقى نمىکند.

پرورش تخیل فرهیخته

نویسنده کتاب «طنابی از آتش» بیان کرد :خاصیت
دیگر داستا نگویى ایــن اســت که تخیل فرزند و
دانشآموزان شما را به کار مىاندازد و غنى مىکند.
پس داستان خوب مىتواند تخیل فرهیخته را در
فرزندان ما پرورش دهد ،و گنجینه واژگانى فرزندان ما
را نیز گسترش مىدهد و غنى میکند .یکى از راههاى

سعید تشکری در نشست تخصصی
ادبیات و اقتباس تاریخی:

وظیفهادبیاتنشاندن
فضیلتب هجایقدرتاست

معین اصــغــری -شــامــگــاه سهشنبه
نشست تخصصی «ادبــیــات و اقتباس
تاریخی» در نمایشگاه بینالمللی کتاب
مشهد برگزار شــد .در ایــن جلسه ،سعید
تشکری ،رمــا ننــویــس پــرکــار مشهدی،
گفت :پیشنهاد دادن در هنر و ادبیات
وظیفه هنرمند و نویسنده پیشرو است.
نویسندگانی کــه بــه ادبــیــات پیشنهاد
نمیدهند اصــوال از روی دســت همدیگر
مــینــویــســنــد .ایـــن در حــالــی اســـت که
نویسنده میتواند خیلی زودتر از جریانات
دیــگــر ،فــضــاهــای خــالــی و حــفــرههــای
فرهنگی را کشف کــنــد .حــضــور مشهد
در آثـــار مــن از همین بــاب اســـت؛ یعنی
مــن طــی ســالهــایــی کــه کــار مــیکــردم با
خــأ و حفرههایی جــدی در ایــن حــوزه
روبهرو بودم.
وی دربــــاره مــوضــوع اقــتــبــاس تاریخی
نــیــز گــفــت :هــر حـــوزه پــژوهــشــی بــرای
نویسنده لزوما ربطی به تاریخ نــدارد .ما
رما ننویسیم و کشف ما از تاریخ فقط یک
تیتر است.
تــشــکــری نــظــر مــثــبــت مــنــتــقــدان را
بیاهمیت دانست و اظهار کــرد :ببینید،
مــا دو کــار بــایــد انــجــام دهــیــم .یکی این
اســت کــه خــوب بخوانیم و یکی اینکه
خو بخواند ههایمان را به مخاطب منتقل
کنیم .تا حاال زیاد شنید هایم که منتقدی
میگوید «فــان کــار را دوســت نداشتم»،
«خــوشــم نــیــامــد» یــا مــثــا «بـــا آن حــال
نــــکــــردم» .خــــوش آمــــدن مــنــتــقــد چه
اهمیتی دارد؟ نقد یک حرفه اســت .من
میتوانم وقتی اثــر را میخوانم ،بگویم
راهــکــار نویسنده بـــرای رســیــدن بــه اوج
خــوب بــوده اســت یا نــه .نمیتوانم بگویم
«خوشم نیامد».
وی تأکید کرد :من با نقد اساسا مشکل دارم
و حتی در کارهای خــودم نیز این جمالت
را نمیگویم .وظیفه ادبیات این است که
فضیلت را جای قدرت بنشاند در حالی که
در جلسات نقد بیشتر بحث پیرامون قدرت
است.

آشنا کردن کودکان با واژگان بیشترى که مناسب سن
آنها نیز هست داستانگویى است.
وی افـــزود :واژگــانــى که ما معموال معانى آنهــا را
مىفهمیم چند دسته است .یکى آن واژگانى است
که در گفتار خودمان به کار میبریم و اگر در گفتار
دیگران بود ،معنى آن را متوجه مىشویم .یک دسته
دیگر واژگانى است که دیگران در گفتارشان استفاده
مىکنند و ما مىفهمیم اما در گفتار خودمان از آن
استفاده نمىکنیم؛ یعنى در جمله معنىاش را
مىفهمیم و ممکن است معنى تککلمه را متوجه
نشویم .ادبیات داستانى و داستانگویى گنجینهاى
از این واژگان گروه دوم را وارد ادبیات بچهها مىکند.

تقویت روابط اجتماعی با داستان

سرشار صحبتهایش دربــاره کاربرد داستا نگویى
را اینگونه ادامه داد :بحث دیگرى که در ارتباط با
داستا نگویى بــراى کودکان در زمینه زبــان مطرح
است در واقع ،خود بحث زبانآموزى است که این اعم
از گسترش گنجینه واژگان زبان است .در هر زبان،
ظرفیتهایى وجود دارد که این ظرفیتها از طریق
صنایع ادبى و صنایع لفظى پدید مىآید .فرض کنید
تشبیهات ،استعارهها ،ضربالمثلها و تکیهکالمها
مواردى هستند که فراتر از غناى گنجینه واژگانىاند.

زهرا یزدینژاد:

مهمترینمشکلحوزهکتابتوزیعاست
زهرا یزدینژاد ،ناشر و نویسنده  ۳۰عنوان کتاب
دفاعمقدسی ،گفت :به نظر من ،مهمترین مشکل
در عــرصــه کتا بخوانی
مسئله تــوزیــع اســت.
نــویــســنــده و ناشر
کــار خــود را بلدند
ولــــی مــســئــوالن
نمیدانند چطور
ایـــن آثـــار را
بــایــد به
دســت
مردم

برسانند .وی در گفتوگو با شهرآرا افزود :برگزاری
نمایشگاه کتاب خوب است اما کار با نمایشگاه
و طــر حهــای اینچنینی درســت نمیشود.
یزدینژاد خاطرنشان کرد :هنوز بچههای ما فکر
میکنند دفــاع مقدس یعنی جنگ .خب ،این
یعنی ما نتوانستهایم پس از گذشت نزدیک به
 30سال از پایان جنگ ،به بچههایمان بگوییم که
جنگ نظامی فقط یکی از بخشهای دفاع مقدس
بود .مسئوالن ما هم میپندارند همین که یک
زنگ به اسم پژوهش و مطالعه وارد ساعات درسی
دانشآموزان کنند ،همهچیز درست میشود و
بچههای ما کتابخوان بار میآیند در حالی که
باید آموزش و پرورش و ارشاد بخشی از بودجه خود
را به تجهیز کتابخانه مدارس اختصاص دهند تا
دانشآموز دغدغه هزینه کتاب نداشته باشد.

وقتى یک بزرگسال داستانى را براى کودک تعریف
مىکند ،با توجه به تجربه غنىای که در زبان دارد ،به
اقتضاى داستانى که تعریف مىکند و به اندازه فهم
مخاطب خودش ،از این ظرفیتهاى زبانى استفاده
مىکند و در واقع ،ظرفیت زبان را به طور مستقیم به
فرزند خودش معرفى مىکند.
وی افــــزود :کسانى کــه صــاحــب ایــن مهار تها
مىشوند ،در سخن گفتن ،نسبت به همساالن
خودشان پیشرفتهتر مىشوند و بهتر مىتوانند افکار
و خواستههاى خودشان را به مخاطب منتقل کنند؛
یعنى صاحب روابــط اجتماعى قو ىترى مىشوند
و به همین سبب ،موفقترند .به اضافه اینکه اینها
وقتى که باسواد مىشوند و کتاب مىخوانند ،متون
را بهتر مىفهمند و با متنهاى مکتوب ارتباط بهتری
برقرار مىکنند .بچههایى که ادبیاتشان بهتر است،
ریاضیاتشان نیز بهتر است چون زبان انتقال ریاضیات
ادبیات است .اگر متنى درست نوشته شده باشد،
بچهاى که به ادبیات مسلطتر باشد آن متن را بهتر
مىفهمد .همچنین این نکته براى درسهاى دیگر
نیز هست.

داستانگویی به کودک توان گوش دادن میدهد

نویسنده «آنجا که خانهام نیست» با تأکید بر اینکه

شنیدن داستان باعث افزایش مهارت گوش دادن
مىشود اظهار کــرد :مهارت گــوش دادن مهارت
بسیار مهمى است؛ یعنى عدهاى از بچهها که درس
را نمىفهمند به این دلیل است که مهارت گوش دادن
در آنها تقویت نشده است .بچهها وقتى به موضوعى
به شکل داستان گوش مىدهند ،چون موضوع براى
آنها جذاب است ،با تمام وجود آن را گوش مىدهند
و اینها وقتى تکرار مىشود ،تمرینى است براى گوش
دادن.سرشار کارکرد دیگر داستانگویى را افزایش
مهارت تمرکز دانست و گفت :مهارت تمرکز ذهن
تقریبا همراه با افزایش مهارت گوش دادن است.
کسى که به یک قصه گوش مىدهد مجبور است
یک سلسله از ماجراهاى پىدرپى را از ابتدا تا انتها
دنبال کند و اگر تمرکز کامل ذهنى نداشته باشد،
یک جایى رشته کالم را از دست مىدهد و متوجه بقیه
موضوع نمىشود.وی خاطرنشان کرد :داستان به
دلیل جذابیتى که دارد ،مىتواند توانایى تمرکز ذهن
را تقویت کند.این نویسنده افــزود :داستا نگویى
همچنین سبب افزایش و عمقبخشى به تجارب
مىشود؛ یعنى کودکان بعضى از تجاربى را که شخصا
آنها را به دست نیاوردهاند از طریق داستان کسب
مىکنند و دیدگاه خودشان را در این زمینه گسترش
مىدهند.

نمادهای تازه نیازمند یاری نویسندهاند

نویسنده کتاب «اصیلآباد» درباره این موضوع که
آیا گرهگشایى در داستانها باید صورت بگیرد یا خیر
بیان کرد :یکی از ویژگیهای داستانهاى قدیمى ما
همین رمزى بودن آن است .برای نمونه ،حیواناتى
که در داستا نهای کلیله و دمنه هستند نمادهایى
از صنفها و گــرو ههــاى اجتماعىاند .مثال روبــاه
نشا ندهنده انسا نها و گرو ههاى مکار و حیلهگر
است .در این حد که فرهنگ نمادهاى عمومى است و
مردم کم و بیش در کشور ما با آنها آشنا هستند ،نیاز به
گرهگشایى نیست ولى اگر نویسندهاى آمد و داستان
رمزى جدیدى نوشت و در آن نمادهایى به کاربرد که
تازه هستند ،اینجا طبعا معلم ،والدین و نویسنده
باید به نحوى کمک کنند که ذهن مخاطب به سمت
مصادیق انسانى این نمادها هدایت شود.

احمد حسنزاده :

نمایشگاهفاجعهبود
احمد حسنزاده ،داستاننویس ،که این روزها
در مشهد حضور دارد ،درباره نمایشگاه کتاب به
خبرنگار شهرآرا گفت :برای کال نشهری مثل
مشهد ،این تعداد بازدیدکننده از مهمترین اتفاق
فرهنگی سال چیزی شبیه فاجعه است .یکی از
دالیل آن نوع اطالعرسانی است .آدم وقتی پوستر
نمایشگاه را میبیند ،احساس میکند آ گاهانه
یا ناآگاهانه میخواستهاند کاری کنند که مردم
نیایند .اینکه پوستر معطوف شود به ناشران جهان
اسالم و کتاب دفاع مقدس و از کتابهای کمک
درسی و عمومی اسم برده نشود ،یعنی ایجاد
سردرگمی .نویسنده مجموعه داستان «آه ای
مامان» افزود :چرا باید بیش از  ۸۰۰ناشر در این
نمایشگاه غرفه داشته باشند در حالی که خیلی
از آنها فاقد صالحیتاند؟ مثال یک کتاب را ۴۰

تا ناشر چاپ کردهاند و همه هم اینجا غرفه دارند.
اینکه سیستم نشر ما ایراد دارد جای خود ولی
چــرا همه این
نــاشــران
بــــایــــد
بیا یند
ا ینجا
و غرفه
بگیرند؟

مدیرعامل شهرآرا در نشست «نقش رسانهها در تعامالت بینالمللی پایتخت فرهنگی جهان اسالم»:

برایتعاملبا دنیا بهامامرضا(ع)تأسی کنیم

غالمرضا زوزنی -در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب مشهد ،نشستی تخصصی در
سالن جهان اسالم نمایشگاه کتاب با موضوع «نقش
رسانهها در تعامالت بینالمللی پایتخت فرهنگی
جهان اسالم» برگزار شد.
در این نشست ،از مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا
دعوت شده بود به عنوان سخنران حضور پیدا کند .در
ادامه ،برآیند نظرات مجید خرمی ،مدیرعامل مؤسسه
شهرآرا ،را بخوانید.

ادامه دهیم.
ایــن روزنــامـهنــگــار در ادامـــه بــا بیان اینکه زائــران
خارجی ،که ساالنه تعداد زیادی از آنها برای زیارت
و گــردش به مشهد مشرف میشوند ،میتوانند
سفیران فرهنگی شهر مشهد و کشور اسالمیمان
باشند افــزود :باید محتوای مناسب و ابــزاری برای
آشنایی زائران با مشهد آماده کنیم و در اختیار آنها
قرار بدهیم.

برنامههای فرهنگی با کارکرد اقتصادی تعریف کنیم

تعامالت فرهنگی محدود به یک زمان نیست

خرمی در ابتدا با اشاره به سیره زندگی امام هشتم
شیعیان(ع) گفتوگو و تــرویــج روحــیــه تعامل و
مذاکره رودررو را مناسبترین شیوه بــرای ایجاد
تعامل میان ملتهای جهان اســام برشمرد و
گفت :میتوانیم با تأسی به رو شهــا و رفتا رهای
امــام هشتم(ع) که در مباحثه و گفتوگو سرآمد
بودند با دنیای پیرامون ارتباط برقرار کنیم و تعامل
داشته باشیم.
او همچنین در ادامــه با اشــاره به نقش رسانهها در
ایجاد تعامل میان مــردم و ملتها تصریح کرد:
پــرداخــت رســان ـههــا بــه مسائل ظــاهــری کمکی
بــه پیشبرد اهـــداف نمیکند و آنــجــایــی کــه به
تغییر رفــتــار اجتماعی نیازمندیم ،بینتیجه
خواهد ماند.
مدیرعامل مؤسسه شهرآرا همچنین تأ کید کرد:

رسانهها باید در مسیر تغییر ناهنجاریها و رفتارهای
غلط اجتماعی بکوشند.
خرمی با اشــاره به فعالیت چشمگیر روزنامهها و
رسانههای فعال در فضای مجازی بــرای تبیین و
ترویج اهــداف مشهد ،پایتخت فرهنگی جهان
اســـام ،افـــزود :در ایــن مــدت چندینماهه ،که
د ستگا هها و شخصیتها ی مختلف مشهد ی
مشغول برنامههای ایــن ســال هستند ،اتفاقات

و رخــدادهــای ارزنـــدهای رقــم خــورده اســت و همه
مــســئــوالن بــه تبیین مفاهیم مدنظر ایــن سال
پرداختهاند.
او تصریح کـــرد :شــایــد مشهد مــقــدس در بــازه
زمانی مشخصی پایتخت فرهنگی جهان اسالم
معرفی شده باشد ولی تعامالت فرهنگی محدود
بــه یــک زمـــان نیست و اگــر مــیخــواهــیــم نتیجه
مناسبی بگیریم ،باید راهــی را که آغــاز کرد هایم

مدیرعامل مؤسسه شهرآرا با بیان اینکه رسانه زبان
گویای مردم و مسئوالن است تأکیدکرد :اگر مردم و
مسئوالن بازخورد کارها و اعمالشان را در رسانه ببینند،
میتوانند نقاط ضعف را بیابند و برای تقویت آن تالش
کنند.
خرمی ادامه داد :رسانهها کارکردهایی کلی دارند که
اگر به همان عمل کنند ،کارها بسیار آسان میشود.
او در ادامه با اشاره به کارکرد اقتصادی فعالیتهای
فرهنگی بــرای مــردم تأکید کــرد :باید مد تزمان
حضور زائر در مشهد را با توسعه فضاهای گردشگری
در کنار زیــارت بارگاه منور رضــوی افزایش دهیم و
تأثیر آن را در وضــع اقتصادی شهروندان تعریف
کنیم .اگر این اتفاق بیفتد ،مــردم به دنبال بهبود
وضــع اقــتــصــادی ،خــدمــات بهتری را بــه زائـــران
ارائـــه خواهند کــرد و زائـــران نیز راضــی از مشهد
خواهند رفت.

شماره 2427

یادداشت

6ویژگیبرایبزرگداشت
استادساکت

سید جواد اشکذری -بزرگداشت و نکوداشت
استاد ساکت در هفتهای که گذشت ،در
حالی در مشهد برگزار شد که جریان رسانهای
مشهد بهخصوص شهرآرا تمامقد به پوشش
و انعکاس این رویــداد بااهمیت پرداخت.
این رویداد ،که با همت هیئتمدیره انجمن
موسیقی خراسان رضوی بهخصوص صدرا
یوسفی و حامد طاهری تهرانیان انجام شد،
از چند منظر حائز اهمیت بود .ابتدا اینکه هنر
این شهر بزرگانش را که فرسنگها از مشهد
دور هستند فراموش نخواهد کرد و به یاد
آنها خواهد بود .دوم اینکه این بزرگداشت به
نوعی ارزش گذاشتن به هنر سنتی و ایرانی در
عرصه موسیقی بود .سوم ،این مراسم بار دیگر
مشهد را به مثابه قطب اصلی موسیقی سنتی
و مقامی ایران سر زبانها انداخت .چهارم
اینکه نگاه انسانی در برگزاری این رویداد
بسیار مهم بود که انجمن موسیقی استان
با زیرکی و هوشمندی ،آن را در روز معلوالن
انجام داد .بزرگداشت هنرمندی نیکوکار
چــون کیوان ساکت در حالی در مؤسسه
خیریه همدم برگزار شد که این هنرمند بارها
برای بچههای هنرمند این مرکز آهنگسازی
کرده است .پنجمین ویژگی این مراسم را
میتوان به حضور گسترده چهرههای مطرح
کشور اشاره کرد که به طور حتم ،تأثیر حضور
این هنرمندان تا سالهای آینده در مشهد
نمود پیدا خواهد کرد.
اما نکته ششم برگزاری این رویداد را باید به
حضور گسترده مدیران مشهد بهخصوص
اعضای شورای اسالمی شهر اختصاص داد
که اهمیت این هنر و همچنین بزرگداشت
بزرگان هنر و فرهنگ شهرمان را دوچندان
میکند.با توجه به اینکه مشهد و خراسان
پیشینهوجایگاهبزرگیدرفرهنگوهنرکشور
دارد ،به طور حتم ،مؤسسه فرهنگی شهرآرا
درصــدد است با کمک و یاری انجمنهای
مختلف اســتــان ،بــتــوانــد در بــرگــزاری
چنین بزرگداشتهایی نقش مؤثرتری
داشته باشد.
از میان خبرها

مترجمپرکارخراسانی
امروزتشییعمیشود

مجتبیعبدا...نژاد،شاعر،نویسندهومترجم
خراسانی ،که صبح دیروز براثر سکته قلبی در
چهل و هشت سالگی درگذشت ،امروز تشییع
خواهد شد .از وی  40کتاب منتشر شده است
که بیشتر آنها ترجمههایی از زبان انگلیسی
به فارسی مانند آثار آگاتا کریستی هستند.
مراسم تشییع آن مرحوم امــروز ساعت 8
بامداد از بهشت بقیع شهرستان کاشمر آغاز
میشود و به سمت مهدیه ادامه می یابد.از
ساعت  9:30نیز پیکر شادروان عبدا...نژاد
به سمت آرامگاه ابدیاش در قطعه هنرمندان
بــاغمــزار(امــامــزاده سیدحمزه) مشایعت
خواهدشد.

نگاهبدیعشاعرمشهدی
افخمی راد -نشست تخصصی بررسی آثار
محمد صالح رضوی (از رجال مشهدی دوره
صفوی) و مجموعه رباعیات سهگانه او با
حضور سید علی میرافضلی صبح روز گذشته
به همت سراى اهل قلم در محل نمایشگاه
کتاب مشهد برگزار شد.محمد صالح رضوى
از شاعران دوران صفوى در سده یازدهم
اســت که چهار کتاب «لطائفالخیال»،
«جــواهــرالــخــیــال»« ،دقــائ ـقالــخــیــال» و
«معار جالخیال» دارد که سه مــورد از این
کتا بها مجموعه رباعیات شاعران قدیم و
یکى از آنها مجموعهاى از ابیات برگزیده
غز لهاست .هیچیک از این کتا بها فعال
چاپ نشده و فقط نسخه خطى آن براى ما
مانده است«.جواهرالخیال» ،دربردارنده
ســه هـــزار و  ٦٠٠ربــاعــى از  ٣٥٠شاعر
فارسىزبان ازجمله رباعیاتى دربــاره ائمه
اطهار(ع) و امام رضا(ع) است که از این نگاه،
کاری بدیع است.

