
تی حقات و ی است برای بررسی رویدادها، اتفادر هر دوره تاریخی و اجتماعی از فرهنگ ایران اسالمی، کاف

 گاهی دقیق به شعر و ادبیات آن دوران داشته باشیم.نتاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی، 

و فرهنگ فارسی،  غنی زبان این سرزمین، در تعبیر مقام معظم رهبری و پشتوانه «ثروت ملی»شعر به عنوان 

واج، هر لحظه مرواریدی غلطان و م وریایی سیال د پویاترین و جوششی ترین برآیند ادبیات ماست که چون 

 گاه، پژوهشگر و اهل هنر به نمایش می گذارد.آگوهری بی مانند را پیش چشم مخاطب جان 

 شعر امروز ایران اسالمی گشود، راهی نو در عرصه فراز شکوهمند انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)س(

که طی سال های پس از فراق پیر جماران مشحون است از سطرهای ناب عاشقی که شاعران معاصر در مرثیه 

 آوردند.در خود به قلم زیبای  این رهبر فقید

ها را در  بهای روشن آن امام قل ها و آرمان ها، هدف اعتالی اندیشه جشنواره ادبی یار و یادگار از نخستین گام

اهلل سید حسن خمینی،  (، حضرت آیتسامام ) دستور کار خود قرار داده است اکنون که به تعبیر یادگار فرزانه

یازدهمین »های قدسی آن امام بزرگوار فرا رسیده است.  زمانه برداشتن گامی نو در ترویج مجدانه و دقیق اندیشه

 نسل تصویری نو، پویا، روزآمد و کارآمد در جهت استفاده ارائه با هدف« سراسری شعر یار و یادگار جشنواره

اند و افزون بر آن،  ( پای به دنیا گذاشتهسهای جوان و نوجوان انقالب که بسیاری از اینان پس از رحلت امام )

 نگی آن عصارههای دینی و عرفانی، اجتماعی، سیاسی و فره به منظور ارائه روایاتی شاعرانه و عارفانه از رهیافت

 بدیل عصر، آغاز به فعالیت نموده است. بی

باشد که مدد حضرت رحمان، یار ما و انفاس قدسی و امداد نورانی پیامبر )ص( و ذوات مقدس معصومین، 

فرهنگ ناب اسالم محمدی  ای از جالل این بزرگمرد تاریخ معاصر که به حق، خالصه روشنگر راه ما شود تا جلوه

 کننده در این جشنواره، در قالب شعر تجلی پیدا کند. شیعی است، به همت شاعران معاصر شرکتو عرفان 
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 شرایط جشنواره:

به آدرس  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س( سامانه دبیرخانه همایشبه صرفا  جهت ارسال آثار -

hamayesh.imam-khomeini.ir شود. همراجع 

 هر شاعر می تواند در هر قالب حداکثر پنج اثر ارسال کند. -

 بررسی نخواهند شد. شعر هایی که در دوره های قبلی جشنواره یار و یادگار شرکت داده شده اند -

 شاعران شرکت کننده در تمام مقاطع سنی و در کلیه قالب ها مجاز به شرکت هستند. -

 د.ذکر نام پدید آورندگان دار دبیرخانه جشنواره حق انتشار آثار رسیده را با -

 و غیر قابل تمدید می باشد. 1398اسفند ماه  8 امهلت ارسال آثار ت -
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