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 مرير سریع 
 ۱۳/۰۱/۳۱۵۹  شاعران دیدار در رَبر اوقالب بیاوات

 جمالت طالیی مًضًعات اصلی
پیشىُاد برای 

 مطالعٍ بیشتر

مرحًم  ی ازیاد

 سبسياری

 ضرعش  اًرَا   ثرش  تسلّط ثبًیبً. ًجَد هتصٌّع ثَد، ثبلزّات ضبعش یعٌی ثَد؛ ضبعش ٍاقعبً ثَد؛ خَة خیلی اش ضعشی ی قشیحِ ایطبى اٍّالً حویذ، هشحَم هَسد دس 

 ثَد. سٍص ثِ کِ است ایي هْن ثَد، سٍص ثِ داضت، ضعش دس تٌَّ  ثَد، اختیبسش دس ٍسیعی ٍاطگبى یعٌی داضت، ٍاطگبًی ی گستشُ ثش تسلّط داضت،

 ِهحتَا ٍ کیفیّت لحبظ اص ّن کوّیّت، لحبظ اص ّن است؛ اٍ سشٍدّبی سجضٍاسی حویذ هشحَم ًظیش ثی ٍیظگی هي ًظش ث. 

 در تسلیت پیام

 درگذشت پی

 وامذار شاعز

 سبشياری  حمیذ

23/03/13۳5 

 یکی از شاعران،

 فاخرتریه 

 کشًرَای  سرمایٍ 

 ،است. ضبعش کطَسی ّش ّبی سشهبیِ عضیضتشیي ٍ فبخشتشیي جضٍ است؛ کطَس ی سشهبیِ ضبعش 

 ثبضذ داضتِ هَضع ثبیذ آیذ؛ ًوی کطَس ًیبص کبس ثِ ضعش ایي ثبضذ، ًذاضتِ هَضعی ّیچ کطَس جبسی هسبئل ثِ ًسجت کِ ثبضین داضتِ ضعشی اگش. 

 ًذادُ ًطبى سبل۸۳ ایي طَل دس گشایص خَدش اص رسُّ یک اسالم ثِ ًسجت ٍ اسالهی اًقالة هفبّین ثِ ًسجت کِ ٍلٌگبسی اعتقبد ثی ٌّشهٌذ فالى اص 

 .است غلطی سٍش خیلی ایي ًویطَد... تجلیلی ّیچ اصالً گزاضتِ، ساُ ایي دس سا عوشش ی ّوِ کِ ٌّشهٌذی یک اص[ اهّب] هیطَد تجلیل است

 کٌٌذ تشٍیج غیشدٍلتی ٍ دٍلتی ّبی دستگبُ کٌذ، تشٍیج صذاٍسیوب کٌٌذ، تشٍیج افشاد ٍ ثذّین قشاس داس هَضع ٍ جبًذاس ٍ صًذُ ضعش سا ضعشهبى. 

 دیذار در بیاوات

 شاعزان
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َایی بٍ  تًصیٍ

 شاعران

 دس؛ اسدٍّب دس جَاًْب سا ایي کِ ثبضین داضتِ صهبى ٍضع ثب هٌبست هٌبسجی سشٍد یک هب اگشاست...  ثیطتش اش اثشگزاسی ضعش اًَا  ی ّوِ اص سشٍد 

 . داسین آًْب گستشش ثِ احتیبج هب کِ است هعبسفی دادى گستشش ٍ تکشاس ایٌْب ثخَاًٌذ، ثْوي ٍدٍّم ثیست پیوبیی ساُ دس؛ کٌََّسدی

 ِثبضذ داضتِ ٍجَد ّب ًَحِ ایي دس هضوًَی اگش[  الجتِّ] ثگزاسد؛ تأثیش هیتَاًذ خیلی داسد، اثش خیلی ًَح. 

 داسد تفبٍت اٍّل سبلْبی آى هیذاىِ ًَ  ثب اهشٍص هیذاىِ ًَ  ٍ اهشٍص ضوطیشِ ًَ  هٌتْب هیضًین؛ داسین ساست ٍ چپ اص ،کطیذم سا ضوطیش هي. 

 هیجٌگٌذ ّن ثب داسًذ ّب اسادُ ٍ فکشّب ّستین؛ ًفَری ٍ اهٌیّتی فشٌّگی، سیبسی، جٌگِ دس ًشهین؛ جٌگِ دس هب. 

 [.ضَد تشجوِ] هختلف ّبی صهیٌِ دس فبسسی ضعش... است تشجوِ ی هسئلِ اش یکی است؛ صیبد ًکشدُ کبسّبی ضعش ی صهیٌِ دس 

  کٌٌذ کوک ایٌْب ثِ ثبیذ ثکٌٌذ کبسی هیخَاٌّذ اگش ّن دٍلتی ّبی دستگبُ. است ایٌْب هبًٌذ ٍ هشدهی فٌّیِ ّبی هجوَعِ ّویي کبستشثیت ضبعش. 

 خَاًذ، جلسِ دس سا ایي کٌیذ فشض ٍ هذّاح ثِ دادیذ ضوب سا ضعش ایي کِ ٍقتی یعٌی ثبضذ؛ ائوِّ هعبسف اص ای هجوَعِ یک آئیٌی ضعشّبی کِ کٌین کبسی 

 .ثگزاسد اثش خَة هٌجش چٌذ قذس ثِ ایي

 دیذار در بیاوات

 شاعزان
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 جسئیات تکمیلی

دار زودٌ ي مًضع برخی مًضًعات برای سريدن اشعارِ  

 شُذای غًاص -1

 مذافعیه حزم -2

 شیخ سکشاکی -3

 ي... بحزیه یمه، فلسطیه، -4

 بزجام َا در  خیاوتخیاوت َای آمزیکا ماوىذ -5

 دفاع مقذس -6

 شعر ی زمیىٍ در الزم کارَای برخی

 شعز فارسی بٍ دیگز سباوُا تزجمٍ -1

 شعز وظزان بزاساس تشخیض طاحب ارتقای شعز -2

 بٍ آوُاَای فىّی مزدمی ي کمک ديلت  تًسط مجمًعٍ تزبیت شاعز -3

ماوىذ دعای عزفٍ، دعای ابًحمشٌ،  دعاَا مضامیه بٍ شعز درآيردن -4

 مىاجات شعباویٍ، دعاَای طحیفٍ سجادیٍ

 آئیىی شعزَای در ائمٍّ معارف اس ای مجمًعٍگىجاوذن  -5


