
 

 بسمه تعالی 

 ؛علیه السالم قال موالنا علی ابن موسی الرضا 

 )علیه السالم( یٍّبْنِ عَلِ  نِیْفَابْکِ لِلْحُسَ ءٍیْ لِشَ  ا  یإِنْ کُنْتَ بَاکِ بٍیابْنَ شَبِ ایَ

 503 ، صفحه13وسائل الشیعه جلد 

 

  ؛به ریان ابن شبیب فرمودند  لیه السالمعامام رضا 

 کن هیگر (السالم هیعل) یبن عل نیحسای بر خواستی برای چیزی گریه کنیاگر  ب،یشب ابنای 

 

 بنیاد بین المللی فرهنگی، هنری « امام از دیدگاه امام»موضوع با تولید اشعار آیینی بمنظورترویج فرهنگ اسالمی و

  «فیروزۀ فرات»شعر سوگوارۀ تابا شرکت در ،نمایددعوت می السالمعلیهماز تمامی شاعران اهل بیت  السالمعلیه امام رضا

 به تولید اثر در این موضوع بپردازند.

 

 موضوع سوگواره

  (لیه السالم)عامام رضا گاهاز دید( لیه السالم)عامام حسین

 

 مرتبط  موضوعات

 رضوی و حسینینگاه شاعرانه به اشتراکات سیرۀ الف: 

 پردازش فضای شاعرانۀ عاشورایی در حرم مطهر رضویب: 

 کشف مضمون از روایات رضوی مرتبط با مقتل ثاراهلل ج: 

 ریز از مرثیۀ رضوی به مرثیۀ حسینیگد: 

 اهداف

 سو با واقعۀ عاشورا در آینۀ شعر رضویترویج شعائر رضوی همالف: 

 دربارۀ معصومینتأکید بر توجه به سخنان معصومین ب: 

 ساله(250)انسان السالمعلیهمپیوستگی تعالیم و سیرۀ ائمه اطهار و  وحدت ن بهاتأکید بر توجه شاعرج: 

 معرفی شاعران مستعد و مستعدانِ جوان شعر آیینی. د: 



 

 

 جوایز

 چهل میلیون ریال -نفر اول الف: 

 میلیون ریال بیست وپنج  -نفر دومب: 

 پانزده میلیون ریال -نفر سومج: 

 

 توضیحات

 ندارند یتیمحدود یشاعران محترم در تعداد آثار ارسال

 داشته باشد زیکامل بوده و شماره تماس ن دیشاعران با مشخصات

 .دیینما پیتا  Bnazaninد و فونت ور افزار لطفاً آثار را با نرم 

 

 شیوۀ ارسال آثار

و یا شمارۀ    firuzeyeforat@gmail.com  الکترونیکی دبیرخانۀ سوگوارهتوانند آثار خود را به نشانی شاعران گرامی می

 رسان سروش ارسال نمایند. در پیام 09059262052

 طبقه چهارم دبیرخانه سوگواره فیروزه فرات 238پالک  62نبش امام خمینی  ،انه: مشهدمقدس،خیابان امام خمینیآدرس دبیرخ

 051-31990407 تلفن دبیرخانه: 

 

 ثار مهلت ارسال آ

 )بدون تمدید(باشد.آذر ماه می 14آخرین مهلت ارسال آثار به سوگواره، روز 

 خواهد شد. طالع رسانیواره، متعاقباً ااختتامیۀ سوگ تاریخ

 

 السالم علیههنری امام رضا ،المللی فرهنگیبنیاد بین
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