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 ستاد مرکزی  مجری طرح:

 

 چهارمین چراغ، چهارسوی مشهد عنوان طرح:
 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 یسوگوار هاییینآ بخشیتتوجه به جنبه هو -

 

 خالصه طرح :

 یهابخش ینتراز مهم یکیهمواره  دور تا به امروز یاربس یانبوده است که از سال یرانیانا یهاآداب ینتراز مهم یکی یشههم ،یعزادار

تا ضجه زدن و  یمعظ هاییدارند. از سوگوار یتداشته و اهم یمشترک هاییشهر یسوگوار یهامراسم یکشور بوده است. تمام یفرهنگ

 اند.شده ینهنهاد یرانیاندر فرهنگ ا یماه محرم، همگ یعزادار یهامراسم

    م رضا)ع( گوشه و کنار کشور اسالمی ایران همراه با آداب و رسوم ویژه ای به اقامه عزاصفر و شهادت اما28همزمان با ایام سوگواری 

 شهادت امام رضا در فرهنگ مشهد و خراسان یژهو یسوگوار هاییینآ بخشیتتوجه به جنبه هو؛ در همین راستا به منظور می پردازند

چهل  یعزا یعزادار یهامتاثر از معرفت و محبت به حضرت رضا، سنت یاتدبابه برگزاری مراسم سوگواری بپردازیم که در جریان آن به 

 پرداخته شود.  و هشتم

 باشد:برنامه به شرح ذیل می موضوعات و مدعوین این

 (یرضو هایییننواها و آهوشنگ جاوید ) -1

 (یتبر ساخت هو یرضو یرهفرهنگ و س یرتاث)یدکتر محمد باغستان -2

 (خراسان یینیو شعر آ یاتامام رضا در ادب یرصوت)یخراسان یمحدث یمصطف -3

 (آخر صفر در مشهد یعزادار یهاغذاها و سبک) نورییمانرضا سل -4

همچنین ضمن استفاده از سخنرانی مدعوین، در ادامه نیز شاهد اجرای نی نوازی توسط اساتید یکتا و طالحونی و رحیم زاده در شان 

خانواده چهار ( و مشهد یینیشاعر آشعرخوانی و تقدیر از استاد غفورزاده شفق)ر ادامه برنامه نیز دخواهیم بود و همچنین امام رضا )ع( 

مستند  از کوتاه( را خواهیم داشت و در ادامه آن به نمایش پاره ای یاصغر صابر ی،الملکگو، نظاماکبرزاده، مسئله) یتاهل ب یدذاکر فق

 را خواهیم پرداخت. و مرحوم اکبرزاده

 یشهردار یسازمان فرهنگبا همکاری  حضار یتمحدود یهافاصله و پروتکل یتبا رعا حضوریدر قالب به ذکر است، این برنامه الزم 

 .دبرگزار خواهد ش انجمن شاعران خراسان یت،هو یچهارسو یرخانهمشهد، دب
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