
مروري بر بيانات در ديدار شاعران
1393/04/21

شعر
ي 
دها

ركر
كا

مصداق

پاسخی به نیاز درونی شاعر

مستنکر نبودن نگاه شاعر به شعر به عنوان بیان دردهای خودگیرینتیجه

ت با موسیقی مناسب در لباس شیوایی و منشأ اعطای قدرت ترکیب حروف و کل
اثرگذاری برای بیان افکار و احساسات به شاعر توسط خدا

ها، حقیقت شعر به عنوان بروز اندیشهشاهد
های شاعرها و گفتنیها، حرفاحساسات، دلتنگی

تأثیر شاعر بر روی خلوت مخاطب

خوب استفاده کردن از حنجره شیوا و گرم و گیرای شاعریالزمه

اهمیت

حرکت انسان به راه راست یا غلط از عزیمتگاه منزلگاه خلوت درونی

کارکرد عمده شعرویژگی 

حفاظت  از هویت ملی

هویت فرهنگی؛  همه ی حیات یک ملتی هویت فرهنگی یک ملتهای فرهنگی تشکیل دهندهها و مزیتمشخصهملیمعنای هویت  اهمیت

تقویت هویت فرهنگیراهکار

های با ارزش توحید، خداباوری و درستکاریبه واسطه پیامتقویت هویت فرهنگی توسط شعرای تاریخ ایران  مصداق

اهمیت
ام امتیازات هویت ملی منشأ 

ساخته و پرداخته شدن امام خمینی توسط هویت فرهنگی 

شاعران مسئول

عقالنیت معنوی و خرد جمعی حقیقت هویت 
فرهنگی

مراقبت از اخالق واالی اسالمی، حکمت معنوی و الهی،
توحید، خداباوری، انصاف و صداقت در شعر  راهکار

عی شعرویژگی کارکرد اجت

آشکار شدن تهاجم صورت گرفته برای شاعر به دلیل نگاه تیزبینانهنتیجه

آسیب شناسی
نادیده گرف تهاجم توسط برخی افراد

ی قسم خورده برای ریشه کن کردن هویت ملی، اسالمی و درک نکردن وجود جبهه
های فراوان توسط برخی افرادفرهنگی ملت ایران با وجود عالئم و نشانه

ها با ابزار علم و تبلیغات پرحجمبواسطه تطاول قدرت تصمیم شعرا برای مقابله با تهاجم صورت گرفته علیه ملت و برشیت نتیجه

یت آمریکا و انگلیس از کشته شدن صدها نفر در غزه ح مصداق

بیان شعرهای خوب از شعرای جوان و شعرای انقالب ارزیابی

یرشط ماندگار و اثرگذار شدن شعربرخوردار بودن شعر از مایه ه نتیجه

سپاسگذاری و پاسخ گف به نعمت و حجت الهی به خاطر عنایت قدرت شاعریرضورت

های مهم انسان در خلوت درونی اوگرفته شدن تصمیم

هاخلوت انسان، تأثیرگذار و سازنده شکل جلوت

ها اتاق فکر شخصی انسانخلوت انسان

ترین لحضات انسانخلوت درونی ، خصوصی

ها یکی از ممیزات انسانخلوت داش انسان

عی در صورت حفظ خلوت انسان هاامیدوار شدن به اصالح هنجارهای اجت

هاتالش شیطان برای اثرگذاری بر روی خلوت انسان

خلوت درونی انسان، محل فهمیدن، تصمیم گیری و شکل گیری هویت انسان

نتیجه

غنی کردن خلوت مخاطبان با معنویات
و با ابزارهای که انسان را به نشاط، تحرک، پیرشفت وامیدارد  زمینه مناسب

حضور سعدی، مولوی، حافظ، فردوسی و خاقانی در زندگی معنوی و ذهن ما در طول صد 
سال گذشته و صیانت آنان از هویت حقیقی فرهنگ ملی و انتقال آن به نسل های بعد مصداق

فرصتی بزرگ برای شاعرانارزیابی


