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ﻗﺮار داﺷ ﺷﻌﺮ ﺟﺰو ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻫ ﻫﺎ
دﻟﯿﻞ

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫ ﻣﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺴﺎﺋﻞ دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫ ﻣﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﺨﺒﮕﯽ

ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻓﺎﺧﺮ و ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮدن ﻫ ﺷﻌﺮ
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎﻋﺮان

ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ

ﺟﺪی ﮔﺮﻓ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ

ﺷﯿﻮه

ﺟﺮﯾﺎن دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻫ ﺷﻌﺮ

ﴐورت

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺎﻋﺮ در ﺷﻌﺮ او

دﻟﯿﻞ

ﻻزم ﺑﻮدن ورود اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺎﻋﺮ در ﺷﻌﺮ او

ﻣﺼﺪاق

ﻣﻌﻨﺎی دﻟﺘﻨﮕﯽ

ﺣﴪت ﺧﻮردن ﺑﺮﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از
آن ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد

ﻣﻼﺣﻈﺎت
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ دﻟﺘﻨﮕﯽﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮ در ﺷﻌﺮ او

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺎﻋﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ ﺣﮑﻤﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺎﻋﺮ در ﺷﻌﺮ او

وﯾِﮋﮔﯽ
دﻟﯿﻞ

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﻇﺮاﻓﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روح ﺷﺎﻋﺮ

ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز

ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺳﻌﺪی
در ﻋﯿﻦ وﺟﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت و دﻟﺘﻨﮕﯽﻫﺎی او

ﺮه

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ

ﻣﻌﻨﺎ

ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻزم ﺑﺮای آﻣﻮﺧ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ

ﻃﺮح ﺣﮑﻤﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﮑﯿ ﻧﻪ در ﺷﻌﺮ

ﻇﻬﻮرﻣﺴﺎﺋﻞﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﺟﺎﻣﻌﻪوزﻣﺎنﮐﻨﻮﻧﯽدرﺷﻌﺮ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﺬﮐﺮ

ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﻮدن ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻨﻮی در اﯾﻦ ﺣﴪت ﺧﻮردنﻫﺎ

ﺣﻀﻮر ﺷﻌﺮا در ﺟﻬﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺮ

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﴐﺑﻪ ﺧﻮردنﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺷﺪنﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﻏﺰﻟﯿﺎت او

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﺣﺎﻓﻆ
ﺻﺎﺋﺐ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎﻧﻪ

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﻣﻌﺎف اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ

اﻟﻬﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪه
از درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﴩی

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زورﮔﻮﯾﯽﻫﺎ

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ

ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﮑﯿﻪ ﻣﮑﺮر رﻫﱪی ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﺻﻼح ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣ ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﻌﺮ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻌﺮ

اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﺷﻌﺮای ﺗﻮاﻧﺎ و دارای زﺑﺎن رﺳﺎ

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی زﯾﺎد ﺟﻮاﻧﺎن

ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮدن زﺑﺎن ﺷﺎﻋﺮان

اﻟﺰام
وﯾﮋﮔﯽ

ﺷﻌﺮ ﺟﻮاﻧﺎن

روﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻮدن ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

ﻣﺼﺪاق

روﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻮدن ﺷﻌﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮل
ﺷﻌﺮ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮتﻫﺎ
ﺷﻌﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﴐ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ

ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﺳﺎﯾﺮ
اﺟﺰای ﺪن

ﺷﯿﻮهﻫﺎ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

ﺷﻌﺮ و ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﻮب ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻋﺮان

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ او

ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮﭼﻢ آزادی و آزادﮔﯽ در اﯾﺮان

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

اﻟﺰام

ارزﯾﺎﺑﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

وﺿﻊ ﻣﺎدی و ﻣﺸﮑﻼت

ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﴍح ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻋﺮان
اواﺧﺮ دوره ﻣﻐﻮل درﺑﺎره ﺑﯽاﺣﱰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ  ۸ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﮐﻮدک

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ

ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

اﻟﺰاﻣﺎت

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ

اﻓﺮاط درزﻣﯿﻨﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎتو اﺧﺘﺼﺎص ﮐﻞ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ آن

ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺷﺎﻋﺮ
در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪن ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻌﺮ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺎﻋﺮ در ﺷﻌﺮ

ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮان
ﭘﺬﯾﺮش راﺣﺖﺗﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻌﺮ
اﻧﻌﮑﺎس راﺣﺖﺗﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﺷﻌﺮ

