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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 99
سازمان دانشجویان

مجری طرح:

ستاد مرکزی

عنوان طرح:

چهارمین چراغ ،چهارسوی مشهد

سرفصل فعالیت:

دین و قرآن
ادب و هنر

کتاب و کتابخوانی
محرومیت زدایی

علم و اندیشه 
گردشگری علمی فرهنگی 

سیاست و اجتماع 
فوق برنامه 

اهداف طرح :
 توجه به جنبه هویتبخش آیینهای سوگواریخالصه طرح :
عزاداری ،همیشه یکی از مهمترین آدابهای ایرانیان بوده است که از سالیان بسیار دور تا به امروز همواره یکی از مهمترین بخشهای
فرهنگی کشور بوده است .تمامی مراسمهای سوگواری ریشههای مشترکی داشته و اهمیت دارند .از سوگواریهای عظیم تا ضجه زدن و
مراسمهای عزاداری ماه محرم ،همگی در فرهنگ ایرانیان نهادینه شدهاند.
همزمان با ایام سوگواری 28صفر و شهادت اما م رضا(ع) گوشه و کنار کشور اسالمی ایران همراه با آداب و رسوم ویژه ای به اقامه عزا
می پردازند؛ در همین راستا به منظور توجه به جنبه هویتبخش آیینهای سوگواری ویژه شهادت امام رضا در فرهنگ مشهد و خراسان
به برگزاری مراسم سوگواری بپردازیم که در جریان آن به ادبیات متاثر از معرفت و محبت به حضرت رضا ،سنتهای عزاداری عزای چهل
و هشتم پرداخته شود.
موضوعات و مدعوین این برنامه به شرح ذیل میباشد:
 -1هوشنگ جاوید (نواها و آیینهای رضوی)
 -2دکتر محمد باغستانی(تاثیر فرهنگ و سیره رضوی بر ساخت هویت)
 -3مصطفی محدثی خراسانی(تصویر امام رضا در ادبیات و شعر آیینی خراسان)
 -4رضا سلیماننوری (غذاها و سبکهای عزاداری آخر صفر در مشهد)
همچنین ضمن استفاده از سخنرانی مدعوین ،در ادامه نیز شاهد اجرای نی نوازی توسط اساتید یکتا و طالحونی و رحیم زاده در شان
امام رضا (ع) خواهیم بود و همچنین در ادامه برنامه نیز شعرخوانی و تقدیر از استاد غفورزاده شفق(شاعر آیینی مشهد) و خانواده چهار
ذاکر فقید اهل بیت (اکبرزاده ،مسئلهگو ،نظامالملکی ،اصغر صابری ) را خواهیم داشت و در ادامه آن به نمایش پاره ای کوتاه از مستند
مرحوم اکبرزاده و را خواهیم پرداخت.
الزم به ذکر است ،این برنامه در قالب حضوری با رعایت فاصله و پروتکلهای محدودیت حضار با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری
مشهد ،دبیرخانه چهارسوی هویت ،انجمن شاعران خراسان برگزار خواهد شد.
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