بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار شاعران
1392/05/01
كرار داشنت شعر جسو ةرجستهترین هرنها
سنگینتر ةىدن مسئىلیت هرنمنذان نستت ةه سایر زةذگان
دلیل
سنگینی مسئىلیت نختگان از جمله هرنمنذان نستت ةه دیگران
کهنهشذنی نتىدن هرن شعر

در نظرگرفنت احساسات شاعر در شعر او

دلیل

الزم ةىدن ورود احساسات شاعر در شعر او

دلیل

عمىمی ةىدن این دلتنگی در شعر شاعران در دورههای مختلف

مطادیم
آسیثشناسی

مالحظات

در نظرگرفنت دلتنگیهای شاعر در شعر او
معنای دلتنگی

حرست خىردن ةرچیسی فراتر از آن چه در زنذگی وجىد دارد

مطذاق ةارز

حکمت مىجىد در شعرهای سعذی
در عین وجىد احساسات و دلتنگیهای او

مثره

رسیذن ةه كلّه شعر

معنا

طرح مسائل الزم ةرای آمىخنت ةه انسانها

مطادیم
منشأ

مسئولیت سنگین شاعران

در نظرگرفنت حکمت و انذیشه شاعر در شعر او

طرح حکمت و انذیشه حکیامنه در شعر

سایر مطادیم

احساسات عاشلانه شاعر
احساسات مرةىط ةه مسائل جاری زنذگی شخطی
افراط در احساسات و اختطاص کل شعر ةه آن

وضع مادی و مشکالت
رضةه خىردنها و جریحهدار شذنها
ظرافت و حساسیت شاعر
حافظ
ضائث

معارف دینی
مطادیم

معارف انسانی

ستک زنذگی

ظهىر مسائل مرةىط ةه جامعه و زمان کنىنی در شعر

اهمیت

ظهىر مىاجهه انلالب اسالمی ةا نظام سلطهی ةیناملللی در شعر

علت اهمیت

الهامةخشی حرکت تاریخی جامعه ایران ةرای ةرشیت

ایستادگی ملت ایران ةعذ از سلطه ةیش از  ۲۰۰ساله ةر او
ةرافراشته شذن پرچم آزادی و آزادگی ةعذ از یک سلطه  ۲۰۰ساله

مطذاق
تىجه ةه جهاد نظامی  ۸ساله ملت ایران

حضىر شعرا در جهاد از طریم شعر

مطادیم

تىجه ةه مسائل مرةىط ةه تاریخ و زمانه

مطادیم

تىجه ةه جهاد ةنای جامعه اسالمی

تىجه ةه استحکامةخشی ةه ساخت كذرت ملی

شاهذ اهمیت

تکیه مکرر رهربی ةه استحکام كذرت ملی

تىجه ةه جهاد اضالح ستک زنذگی

اهمیت

ستکزنذگی ،منت متذن اسالمی

مسأله مهم ةیذاری اسالمی
مسأله مهم فلسطین

تىجه ةه شعر کىدک

محتىا

مفاهیم حکمت اسالمی و ایرانی و حکمت سیاسی در شعر

اهمیت

شعر و کتاب کىدک از ةخشهای مهم مىرد تىجه

زمینهمناسث

استعذادهای زیاد جىانان

