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فاخر و کهنه نشدنی بودن ه شعر

ها قرار داش شعر جزو برجسته ترین ه

مندان نسبت سنگین تر بودن مسئولیت ه به سایر زبدگان در زمینه ی مسائل دارای مسئولیت 

الزامات

سایر
مصادیق نخبگی 

نخبگان سیاسی

نخبگان علمی

نخبگان فرهنگی

های سنگین در ه شعرجریان دادن مسئولیتهاجدی گرف مسئولیتشاعران وظیفه شیوه

مالحظات

در نظر گرف حکمت و اندیشه شاعر در شعر او

در نظر گرف احساسات شاعر در شعر او

های شاعر در شعر اودر نظر گرف دلتنگی

الزم بودن ورود احساسات شاعر در شعر او دلیل
احساسات شاعرانه و عاشقانه شاعر

مصداق
احساسات مربوط به مسائل جاری زندگی شخصی

افراط در زمینه احساسات و اختصاص کل شعر به آنآسیب شناسی

ناقص شدن کارکرد شعر در صورت فقدان احساسات شاعر در شعررضورت

معنای دلتنگی

دلیل

ویِژگی

وضع مادی و مشکالتآن چه در زندگی وجود دارد حرست خوردن برچیزی فراتر از
مصادیق

هادار شدنها و جریحهرضبه خوردن

هامنظور نبودن جهات معنوی در این حرست خوردنتذکر

شاعر عمومی بودن این دلتنگی های مطرح شده در رشح حال یکی از شاعرانگالیهشاهدهای مختلفدر شعر شاعران در دوره 
احرتامی به شاعراناواخر دوره مغول درباره بی 

طبیعی بودن ظرافت و حساسیت روح شاعر
های اودر عین وجود احساسات و دلتنگیحکمت موجود در شعرهای سعدی مصداق بارز

رسیدن به قلهره

نه در شعر طرح حکمت و اندیشه حکی
هاطرح مسائل الزم برای آموخ به انسان معنا

مصادیق

معارف دینی

معاف انسانی

سبک زندگی

از درون جامعه ایران برای مجموعه های بزرگ برشیبخشی حرکت عظیم تاریخی جوشیده الهامظهور مسائل مربوط به جامعه و زمان کنونی در شعر هاایستادگی در مقابل زورگوییعلت اهمیت مصادیق
برافراشته شدن پرچم آزادی و آزادگی در ایران

املللیمواجهه انقالب اسالمی با نظام سلطه بین

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

مصادیقحضور شعرا در جهاد از طریق شعر

ساله ملت ایران  ۸توجه به مسأله مهم جهاد نظامی 

توجه به جهاد بنای جامعه اسالمی

توجه به جهاد استحکام بخشی به ساخت قدرت ملی

توجه به جهاد اصالح سبک زندگی

تکیه مکرر رهربی به استحکام قدرت ملیشاهد اهمیت

دن اسالمیعلت اهمیت سایربرابری سبک زندگی با م  دن  اجزای 

هاشکل

هاشیوه

هاگیریاندازه
مصادیقتوجه به مسائل مربوط به تاریخ و زمانه

مسأله مهم بیداری اسالمی

مسأله مهم فلسطین

توجه به شعر کودک

گنجاندن مفاهیم حکمت اسالمی و ایرانی در شعر 
الزام

شعر و کتاب کودک از بخش های مهم مورد توجه کنونیاهمیت

استعدادهای زیاد جوانان زمینه مناسب

شعرای توانا و دارای زبان رسامخاطب

بوسیله شعر  تر حقایقپذیرش راحت
ویژگی

تر حقایق در شعر انعکاس راحت

پرورش استعدادهای جوانالزام

وضعیت فعلیارزیابی 

گویا بودن زبان شاعران

بیان حقایق خوب با زبان شعر توسط شاعران

روبه جلو بودن حرکت شعر انقالب نسبت به ده سال قبل

روبه جلو بودن شعر در زمینه نقد شعر

مصداق

شعر جوانان
شعر شاعران متعهد و مسئول

هاشعر پیشکسوت
شعر افراد حارض در تربیت جوانان

نقد شعر مقاالت عرضه شده در بخش شاهد

مندان نسبت به دیگران  سنگینی مسئولیت نخبگان از جمله ه

حافظ
سایر مصادیق

صائب 

بوستان سعدی و غزلیات او شاهد

گنجاندن مفاهیم حکمت سیاسی در شعر 


