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 مرور سریع 
 21/04/13۳3 شاعران دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 کارکردهای شعر

 است شبعز ّبى گفتٌى ٍ شبعز حزفْبى بعز،ش ّبى دلتٌگى شبعز، احسبسبت شبعز، ّبى اًذیشِ ثُزٍس اصل، در شعز. 

 هٌعىس را حمبیمى را، هعبرفى را، هفبّیوى هیتَاًذ وِ شبعز اس است هعٌَى سایش یه شبعز؛ درًٍى ًیبس ثِ است پبسخى وِ است ایي شعز وبروزد اٍّل، ى درجِ در 

 ثفزستذ. ثیزٍى ٍ خَد درٍى اس وٌذ

 هیىٌیذ اشغبل را هخبطت خلَت خَدتبى شعز ثب شوب. هیگذارد هخبطت رٍى زث شوب شعز وِ است تأثیزى شعز ى عوذُ وبروزد. 

 ثذٌّذ لزار خَدشبى افىبر ٍ ارسشْب ى سزپٌجِ در ٍ اختیبر در را آًْب ٍ وٌٌذ تشریك آًْب ثِ را ارسشْب ثگذارًذ؛ اثزاًسبًْب  خلَت رٍى ثز وِ است ایي شیبطیي سعى. 

 وٌیدذ،  غٌى ٍاهیذارد پیشزفت ثِ تحزّن، ثِ اهیذ، ثِ ًشبط، ثِ را اًسبًْب وِ اثشارّبیى ثب هعٌَیّبت، ثب را آى ٍ وٌیذ پیذا َرحض هخبطجیٌتبى خلَت در ثتَاًیذ شوب اگز 

 .ایذ وزدُ پیذا ثشرگى تَفیك

 وزد حل راُ ایي اس هیتَاى را اجتوبعى ٌّجبرّبى. شذ اهیذٍار اجتوبعى ٌّجبرّبى اصالح ثِ هیتَاى ٍلت آى ،شذ حفظ اًسبًْب خلَت ایي اگز.  

 است. هلّى َّیّت حبفظِ شعز، است؛ شعز اجتوبعى وبروزد شعز، هَرد در دیگز ى هسئلِ یه 

 آٍرد ٍجَد ثِ را ًْضت وِ هب اهبم هثل اهبهى. ًویشذ پیزٍس ّن هب اًمالة ًجَد، فزٌّگى َّیّت ایي اگز است؛ فزٌّگى تَّیّ ّویي اس ًبشى دارین، اهتیبس چِ ّز هب ٍ 

 .است فزٌّگ ّویي ى پزداختِ ٍ سبختِ ثشرگَار، اهبم. ًویشذ درست ًویشذ، خلك اصالً رسبًذ، سزاًجبم ثِ

 هلّدى  َّیّت وزدىِ وي ریشِ ى سَگٌذخَردُ وِ دارد ٍجَد اى ججِْ یه ایٌىِ. ًویىٌٌذ درن ثیٌٌذ، ًوى اصالً را تْبجن اصل وِ است ایي وبرشبى اشىبل ّب ثعضى ٍ 

 .ًویىٌٌذ درن اصالً را است، هب هلّت فزٌّگى ٍ اسالهى

 ثدب  ى همبثلِ درصذد ٍ هیىٌذ احسبس طجعبً را تْبجن ایي دارد، ٍجَد اٍ در احسبس ایي درد، ایي دغذغِ، ایي ٍلتى تیشثیي، ًگبُ آى خبطز ثِ ٍ ٌّز رٍح خبطز ثِ شبعز 

 است. هْن وبرّبى ى جولِ اس ایي وِ آیذ هى ثز تْبجن ایي

 اگدز  - ًجبست ٍ وثبفت فسبد، پلشتى، وجى، ثذى، ّز اس: است ایي دًیب اهزٍس. هیىٌٌذ ّن حوبیت [ثِ غشُ] حوالت ایي اس وِ اًذ گفتِ اًگلیس ٍ آهزیىب 

 .هیىٌٌذ حوبیت - ثبشذ هٌبفعشبى خذهت در

 ٍَ ًَشدبى  را حمیمدت  ثگَییذ، را حزف ثگَییذ، را حمیمت ثزثیبییذ، هظلَم ى ججِْ یبرى صذد در وٌیذ،«اًتصبر. »ثبشیذ ایي هصذاق هیتَاًیذ ظُلِوَا هب ثَعذِ هِي زٍااًتَص 

 .است الْى جّتح یه است؛ الْى ًعوت یه اهتیبس ایي داشتي ثبالخزُ. ّب سهیٌِ ایي در وٌیذ ایفب ًمش خیلى هیتَاًیذ شعزتبى؛ ثب ثذّیذ

 دیدار در بیانات

  شاعران
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 یجزئیات تکمیل

 ما ملّت فرهنگىِ هویّتعناصر 

 اسالمى واالى اخالق -0

 اسالمى و الهى ،معنوى حکمت -1

 توحید -2

 خداباورى -3

 انصاف -4

 صداقت -5


