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 به نام خدا

 شمس
 السالمهمیعل تیب اهل شگرانیستا یمشورت یشورا

و...دروجوهیغیتبل،یامختلفرسانهیباکارکردهاالسالمهمیائمهعلیسوگوارژهیوبه،وآلهوسلمهیعلاهللیصلاهللرسولتیباهلیازمقاموااللتجلی

درطولتارشهیرانیعیشیزندگیاقتصادیوحتیفرهنگ،یاجتماع،یاسیمختلفس انیعیشع،یتشخیدارد. دریوالدتوباسوگوارامیاداشتیگرامبا

یهاوتشکلیمذهبیهائتیهدرچهارچوبالسالمهمیعلنیائمةمعصومتیوالنییتبیوآلهوسلمدرپهیعلاهللیصلاهللرسولتیباهلیهایعزادار

ابودهینید طولتارتشکلنیاند. در شکلخیها خصوصدر انقالباسیریگبه تداوم ایاساسینقش،یالمو ارزنده ارکانمهماند.کردهفایو یکیاز

هستند.السالمهمیعلتیباهلوذاکرانمذهبی،ستایشگرانیهائتیه

یزیربرنامه»بهوجودآمدهاست،لزومهایسوگواریبرگزارورسومآدابدریوفرهنگیاجتماع،یاسیکهبنابراقتضائاتسیوتحوالترییباتغانیمنایدر

 .شودیهااحساسمتشکلنیالیاصیدرمحتواوانحراففیازتحریریجلوگیبرا«یفرهنگ

 است.«فرهنگکشوریمقرفرمانده»یانقالبفرهنگیعالیشورا،یبهفرمودةمقاممعظمرهبر

 است.«فرهنگیسندونقشهمهندسنیتدو»یانقالبفرهنگیعالیپروژةدردستورکارشورانیترمهم

وبهکمککندیمتبیینمختلففرهنگرایهاها،شاخصوحوزهمؤلفهف،یاست،تعارنیانداز،درحالتدومانندچشمیباالدستسندکهدرادامةاسنادنیا

 .سازدیمروشنعرصةفرهنگراکنشگرانهاونقشهمةمؤلفه،یوفرابخشیبخشیوسندهابانیاسنادپشت

 فرهنگمشخصشود.یرسندمهندسدومؤلفهدنیایالزماست،جایمربوطبهآناندرعرصةکالنفرهنگیهاوتشکلشگرانینقشستافیتعریبرا

 شود.فیتعرکندیمتصلمینیرابهفرهنگدالسالممهیعلتیباهلیشگریکهستایوملیفرابخش،یاسنادبخشرةیمنظورالزماستزنجنیایبرا

زینهاتیفعالنیوا«درحوزةعترتیجیوترویغیتبلیهاتیفعال»ازیارمجموعهیز«ـالسالمهمیـعلتیباهلیشگریستا»رسدیدرنگاهاولبهنظرم

 .شوندیمفیتعر«عترت»مجموعةحوزةریخودز

دریسندفرابخش»کیوبهتبعآن«درحوزةعترتیسندمل»کینیتدورسدیبهنظرم،«یمنشورتوسعةفرهنگقرآن»یسندباالدستنیباتوجهبهتدو

 .رسدیبهنظرمیضرور«السالمهمیعلتیباهلیشگریحوزةستا

 

 





***

ستایشگرییهااستیسنیترمناسبنیتدو السالمهمیعلتیباهلفرهنگیعرصه گرو کنشگراناصلانیمسازندهیوگوگفتکیدر صحنهدریهمه

.تاس(ستایشگرییهاتشکلپژوهشگران،شاعران،ذاکرانومدیران)

آشنابامسائلجامعهصاحبیشیاندوهمیشیجمعاندیبرایسازوکار-شمس – السالمهمیعلتیباهلشگرانیستایمشورتیشورا نظرانوکارشناسانِ

االسالمهمیعلتیباهلیشگریستا پنیاست. در همفکریسازنهینهادیشورا صاحبشکسوتانیپختگان،یفرهیمشارکتو اندو ورود وهاشهینظرانو

 خواهدبود.یعمومیگذاراستیآنانبهچرخهسیهاخواست

پیشیجمعاند)یورزشهیاندیهائتیهمرسومدریازسازوکارهاشگرانیستایمشورتیشورا درنتکندیمیروی( متعارفآنیساختاربهمعناکیجهی.

 راهمندارد.ییاجرااتیورودبهعملیفرانهاداستکهبنایا.بلکهمجموعهستین

 است.یسازمیوتصمارائهراهکار،یپردازدهیا،یراهبردلیفرانهادتحلنیکارکردانیترمهم

ادشدهیتولیمحتوا منیدر سازمانتوسطتشکلتواندیشورا رسانهها، و نهادها ایهاها، بگنیفعالدر قرار مورداستفاده تأسبا.ردیعرصه به سیتوجه

یفایها،اتشکلنیایورزشهیاندئتیبهعنوانهتواندیمشگرانیستایمشورتی،شورا«السالمهمیعلتیباهلشگرانیستایهاتشکلیهماهنگیشورا»

 نقشکند.

ریجامعهباسانیارتباطاتیوتقومیترمنیوهمچنالسالمهمیعلتیباهلشگرانیجامعهستایارسانهریتصومیترم،یفکریراهبر،یانسجاماجتماعتیتقو

استفادهازظرفشورانیاخواهدبود.یجمعمشورتنیاهدافاگریصنوفواقشارازد یفضایهافرصتنیوهمچنشگرانیستایهاتشکلیِاستانتیبا

خواهدکرد.نظراندرسراسرکشوراقدامخودوجذبحداکثرنخبگانوصاحبیوشهرستانیاستانیهاخوشهجادیایبرا،یمجاز

کمیسیوندردفترمرکزیبنیاد11درقالبالسالمهمیعلتیباهلنفرازستایشگران70باحضورو1397ورماهیشهراولیننشستشمسکهدرتاریخپنجم

انتخابشد.«شگریشناختمسائلمبتالبهجامعهستای»و«مسئلهشناسی»؛وگوگفتبرای«شمس»اولینموضوع.دعبلبرگزارشد

وجمعاندیشیانتخابشد.وگوگفتمحوراصلیبرای27تخصصییهاونیسیکموهانشستتفصیلیدرپیشیهایبررسپسازبحثو

مقاممعظمرهبریوسندمهندسیکشور(وبررهنمود،برایتحققاهدافجمهوریاسالمیدرموضوعستایشگری)منبعثازهامحورایندربارهوگوگفت

ملیصورتخواهدگرفت.یراهبردهااساس

با مشارکت در این  میکن یمو کنشگران عرصه ستایشگری دعوت  کسوتان شیپ، نظر صاحب یها تیشخص،  ها رسانه، ها تشکل، هااز تمام نهاد

 ملی از طریق:« یوگو گفت»

  اندیشی و محافل جمع ها نشستبرگزاری 

  تخصصی شمس یها ونیسیکمشرکت در 

  تعاملی شمس تیسا وبفعالیت در 

  نظران صاحبعلمی با حضور کارشناسان و  یها نشستبرگزاری طراحی و 

  یا رسانهتولید محتوای 

  کتاب و منشوراتمقاله،تولید 

  زمینه را برای تحقق این اهداف و راهبردها فراهم کنند. 

 محسن طاهری 

 دبیر اجرایی و سخنگو

 محمدرضا سنگری

 دبیر علمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول 

 وگو گفت یمحورهاموضوعات و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وگو گفتشمس برای  یها نشست یمحورهاموضوعات و 

 السالمهمیعلتیب اهلمبانی نظری ستایشگری  .1

 السالمهمیعلتیباهلفلسفهوهدفستایشگری 

 غیشیعهیدرمنظومهتبلالسالمهمیعلتیباهلجایگاهستایشگری 

 درعصرحاضرالسالمهمیعلتیباهلستایشگریاقتضائات

 السالمهمیعلتیباهلفقهعزاداریوستایشگری

 مبانینظریادبیاتدینیوشعرهیئت 

 السالمهمیعلتیباهلنسبتموسیقیوستایشگری 

 ؛فنیاهنرالسالمهمیعلتیباهلستایشگری 

 السالمهمیعلتیباهلبینش،منش)اخالق(وروشستایشگری

 السالمهمیعلتیب اهلستایشگری  موضوعدر  یپژوه ندهیآو  فرهنگی یگذار استیسراهبردهای جمهوری اسالمی،  .2

 تحققآنیراهکارهاوالسالمهمیعلتیباهلمنویاتمقاممعظمرهبریدرموضوعستایشگری 

 السالمهمیعلتیباهلهایجمهوریاسالمیدرموضوعستایشگریوراهبردهااستیس 

 سندمهندسیفرهنگیکشورخصوصبهیباالدستدرقوانینواسنادالسالمهمیعلتیباهلجایگاهستایشگری 

 درشورایعالیانقالبفرهنگیالسالمهمیعلتیباهلدرموضوعستایشگرییخشبفراتدوینسند 

 دردهسالآیندهالسالمهمیعلتیباهلستایشگریاندازچشم 

 ستادساماندهیشئونفرهنگیوارتباطجامعهمداحبااینستادیهااستیس 

 السالمهمیعلتیب اهلپژوهشی و علمی در موضوع ستایشگری  یها تیفعال .3

تناسب مناسک مذهبی در ایام سوگ و /  (هایدههساز/دیجدیمذهبیهاظهورمناسبت)یشیع یها نییآیم مناسکی و وتق .4

 سرور

 شبهات، و باورهای خرافی ها بدعت، ها فیتحر .5

 ، سواد  دینی جامعه مداحیا رسانهسواد فرهنگی، سواد  .6

 منزلت  و نفوذ اجتماعی مداحان .7

 خارجی( یها رسانه، مطبوعات،سینما، مایصداوس)  ی ستایشگرانا رسانهبازنمایی  .8

 تقریب مذاهب –و موضوع وحدت اسالمی  السالمهمیعلتیب اهلجامعه ستایشگری  .9

 و نهاد قدرت استیس بانسبت ستایشگران  .11

 ها بیآسو  رسیدگی به تخلفات سازوکارمبانی نظری و حقوقی و  .11

 با مرجعیت و روحانیت السالمهمیعلتیب اهلارتباط جامعه ستایشگران  .12

 ی ایرانیان دار نیدتغییرات  .13

 / تغییر ذائقه مخاطبی جدید مداحیها سبک گسترشمداحی سنتی،  شدن رنگ کم .14

 مداحی، رشته/دانشکده مداحی یها آموزشکدهآموزش مداحی،  .15

 السالمهمیعلتیب اهلی شگریستااقتصاد و فرهنگ جامعه  در  ها آنبانیان هیئت و نقش  .16

 امکان متبرکه ،مایصداوسرسمی،  یها برنامهرعایت عدالت در توزیع منابر مداحی در  .17

 السالمهمیعلتیب اهلمواریث فرهنگی ستایشگران یانت از صثبت، حفظ و  .18



 مربوط به مداحان یها تشکل .19

 یشگریدر جامعه ستا یو سازمان یفرهنگ تیفعال یمتخصص و ماهر برا یمنابع انسان .21

 اجتماعی جامعه مداح انسجام .21

 یشگریمشترکدرجامعهستاتیهاوهووجودارزش 

 یشگریوجودحستعهدبهجامعهستا 

 یشگریجامعهستاشکسوتانیعموموپموردقبولوجیمستقرورایقواعد،هنجارهان،یقوانتیرعا 

 یشگریجامعهستاتیمشارکتدربهبودوضع

 و مجالس مذهبی زنانه بانوان مداح .22

 مداحی کودکان و نوجوانان .23

،مکتوبنشرخرافات،یپسندمذهبعامهیهاکتابدهیپد،ییمحتواتیفیک،سرانهمطالعهجامعهمداحوشاعر)مسائل مربوط به حوزه کتاب .24

 (شبکهتوزیعضعیف،ونامعتبرفینشرمنابعضع

 مسائل مربوط به مداحان معمر و سنتی .25

 السالمهمیعلتیب اهلی تخصصی و اختصاصی جامعه ستایشگران ها رسانهمسائل مربوط به  .26

 اربعین ییمایپ راه .27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

 راهبردهااهداف و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یفرهنگ یها تیاولو

نظام،یاسالمیوجهادوشهادت،سبکزندگثاریا،یجیفرهنگبسه،یفقتیقرآنوعترت،نمازومسجد،وال،یانتظارمنج؛یوانقالبیرانیا،یاسالمتیهو
ساماندهریفراگیفرهنگ کارآمد؛ فرهنگیو جامعراهبر،یانقالباسالمیجبهه نظام مدیاستقرار مهندسیفرهنگتیریو ،یاجتماعیهاامنظیکشور،

.یکارآمدبخشفرهنگیانسانیروینتیوتربیفرهنگکردیو...کشوربارویاقتصاد،یاسیس

 برگرفتهازنقشهمهندسیفرهنگیکشور()اهداف کالن 

 قرآن

 اسالمی؛امتدرقرآنیگفتمانمرجعیتتحققبرایجانبههمهتالشوکریمقرآنفرهنگترویجوتبیین .1

 عترت

السالممپیامبروائمهمعصومینعلیهمردمنسبتبهتاریخوسیرهارتقاءسطحدانشعموم .2

 فردی؛وخانوادگیاجتماعی،شئونکلیهدر(السالمهمیعل)تیباهلسیرهکردننهادینه .3

 نماز

 نماز؛اقامهالزاماتوشرایطتأمینوزندگیمراحلوابعادهمهدر«نمازبهنیاز»یسازنهینهادوتبیین .4

 و نهی از منکر  معروف امربه
 منکر؛ازنهیومعروفامربهتحققزمینهوتوانمندیانگیزه،ایجاد .5

 وحدت

 هراسی؛ایرانوستیزیشیعهی،زیستاسالمبامؤثرمقابله .6

 اسالمی؛نوینتمدنتحققبرایاسالمیامتوحدتوهمگرایییسازنهینهاد .7

 ها نییآشعائر و 

 .مناسکظاهربهکردنبسندهازاجتنابوالهیاحکاماسراروفیلطاآداب،تبیین .8

مراسمومجالسمحتواییوفکرییغنابخشوهاآنوجودیفلسفهبرتأکیدباایرانیاسالمییهانییآوشعائرآموزشوعقالنیتبیین .9
 عاشوراحماسیروحبامتناسبحسینیشعائروعاشوراسوگواری

زندگیشئونکلیهدرهاآنبروزوظهوربراییسازنهیزموانقالبیوایرانیاسالمی،یهانییآونمادهاشعائر،کارکردهایارتقاءوبازتولیداحیاء، .10
 اجتماعیونهادیخانوادگی،فردی،

هایگرایشوسلیقهذوق،وعاشوراحماسیباروحمتناسبآنتوسعهوتقویتراهکارهایبررسیوعزاداریسنتیواصیلهایروشازصیانت .11
 .امروزنسل

اسالمییهاآموزهچارچوبدرملییهانییآپیرایشوبیگانهوانحرافیخرافی،گرایانه،واپسنمادهایوهانییآبافرهنگیمقابله .12

 ستایشگران
السالممعلیهتیباهلفرهنگیستایشگریمیراثوغیررسمیورسمیساختارهایفکری،نظامبازآفرینی .13
درعزاداریامرمتصدینهادهایوانیسراحهیمدمداحان،مذهبی،سخنرانانومبلغانمذهبی،یهائتیهفکریتغذیهوپشتیبانیتوانمندسازی، .14

مذهبی،یهامناسبتواعیاد،هایعزاداربرگزاری
 السالمعلیهتیباهلیستایشگرانهارسانهیتوانمندساز .15

ومحوریتمساجدوهدایتبااجتماعییهاطیمحسایرومنازلآموزشی،مراکز،هاسازماندردینیمجالسوئتیهازحمایتوگسترش  .16
 اجتماعیاموردرهاآنظرفیتازاستفادهوروحانیتنظارت

 ستایشگریفرهنگراهبریدرعلمایدینیوحوزهتأثیرگذارومعرفتیومعنویجایگاهارتقاءوتثبیت .17

 

 



 ی ملیراهبردها

 ی نظریها انیبن

 هایدینیتشکل،السالمهمیعلتیباهلرسانهدینی،ستایشگرییشیعه،هانییآادبیاتدینی،نظریِهایِبنیانتقویت

 السالممعلیهتیباهلیپژوهش،آموزشونقددرتاریخ،فرهنگ،هنرستایشگریهاروشگفتمانسازی،تدوینی،پردازمفهوم

 دینتبلیغِنظریِسازمانِدرالسالممعلیهبیتاهلستایشگریِجایگاهدقیقِِتعریف

 السالممعلیهبیتاهلستایشگریبهمبتالمسائلدرتفقه 

 مردم

 ،سروریهامناسبتبازمهندسیواسالمیشادابیوشادیرفتاریالگوهایونمادهاترویجملییهابرنامهاجرایوتدوینطراحی 

 باموضوع(هنریفرهنگیآموزشی،علمیمجازی،محیطی،ارسانهدینی،تبلیغی)گانهپنجیهاعرصهدرخدماتافزایشوکیفیتیارتقاازحمایت
جامعهعمومبرتأکیدباالسالممعلیهبیتستایشگریاهل

 فرهنگیباموضوععترتمحصوالتبرندوبازارایجادبراییزیررنامهب 

 خانوارمصرفیسبددرمذهبیفرهنگیمحصوالتوکاالهاسهمافزایش

 ها نییآ

 حوزویدرفرهنگستایشگریدانشمندانهاونقشراهبریحوزهواهتمامبهتقویتنقشمحوریمساجددرآیین

 تیباهلستایشگریدربارهمطهریمرتضیشهیداستادازجملهبزرگمتفکرانورهبریمعظممقامراحل،امامنظراتوهااندیشهتوسعهبهاهتمام
یسوگوسرورهانییآوالسالممعلیه

 وهامناسبتسایروشعباننیمهغدیر،عیدعرفه،اعتکاف،قدر،لیالیعاشورا،همچونویژهیهامناسبتتربیتیومعنوییهافرصتازیریگبهره
(السالمهمیعل)وبزرگاندینیاطهارائمهوالدتیهاجشن

 ها تشکلفعاالن فرهنگی و 

 مردمیوعمومیدولتی،)اجتماعیفرهنگییهاشبکهوهارسانهنهادها،،هادستگاهیسازمتناسبوتوانمندسازیگسترش،تأسیس،ازحمایت با(
اجراویریگمیتصمسازی،تصمیمدرهاآنمشارکتسطحارتقاءموضوعستایشگریو

 ِالسالمعلیهبیتاهلمداحانوشاعرانپژوهشگران،وعاظ،ارتباطِبینتقویت

 فرهنگییهابرنامهوهاتالشامکانات،جیبسومختلفمؤسساتوهاترجمان،هادستگاهانیمدر«فرهنگیمدیریت»درافزاییهموهماهنگی

 درموضوعاتمرتبطبافرهنگتخلفات،منکراتبامقابلهدرقضاییواطالعاتیاجرایی،مردمی،یهابخشییافزاهموهماهنگیبراییزیربرنامه
ستایشگری

 یفرهنگستایشگریهانیبرترمعرفیوتکریم 

 ،ملیحوزهدراسالمیانقالبارتباطیوتبلیغیی،ارسانهنیازهایبامتناسبمتعهدومستعدانسانیمنابعمستمرکیفیوکمیافزایشوتربیتآموزش
 اسالمیانقالبفرهنگیجبههتقویتبرایهاآنیریکارگبهوفراملیو

 دیدبانی

 ،یفرهنگستایشگریهانییآوهارسانهمندرویدادها،ینظامپژوهندهیآی،روندپژوهیومستندسازرصد 

 یاتیعملویراهبردیهالیتحلارائهویمناسبتامیادرژهیوبهالسالمعلیهتیباهلیشگریستاجامعهوستهیپلیتحلوشیپا 

 یگفتمانعناصرفیتعروشناختگفتمان،لیتحل،یفرهنگیهاانیجرییشناسا 

 موجودمقرراتونیقواننظام،یباالدستاسنادلیوتحلهیتجز 

 یشگریستاعرصهدرنقشیفایاشکلوهاآنیارتباطشبکهویاجتماعهیسرمافعال،یحقوقویقیحقیهاتیشخصعملکردلیتحلوییشناسا 

 یفرهنگیهاتیفعالیاثرگذارمیزانسنجشوپژوهیمخاطب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم

 هاد برای اقدامات ملینپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o السالمهمیعلتیباهلاندیشکدهراهبردیستایشگریسیتأس 

o یباالدستاسنادِ،رهبریمعظممقاموامامهایرهنموداساسِبر«السالمهمیعلبیتاهلستایشگریوعترتحوزهدریبخشفراوملیسند»تدوین

 فرهنگیانقالبعالیشورایازسنداینتصویبپیگیریو«فرهنگیگذاریسیاستدرمشترکمبنای»عنوانبهآندادنقرارونظام

o اطالعاتبانکلیتشکوییشناسا هنرمندان، نویسندگان، والسالمهمیعلتیباهلشگرانیستایهاتشکلرغالمان،یپشاعران،ذاکران،پژوهشگران،

 (بانوانوانیآقا)هاآنازیاطالعاتشناسنامهلیتشک

o ستایشگرییارسانهقرارگاهسیتأس موضوع با برنظارتوهدایتوهماهنگیویزیربرنامهی،گذاراستیسمنظوربهالسالمهمیعلتیباهلملی

 فرهنگیمهندسینقشهراهبریستادذیلکشورارتباطاتیویارسانهیهاتیفعال

 ،فرهنگیمهندسینقشهاساسبرالسالمهمیعلتیباهلباموضوعستایشگرییارسانهجامعنظاماستقراروطراحیتهیه 

 موضوعدرپژوهشیوترویجیآموزشی،هایگرایشباتخصصی،واختصاصیالکترونیکِومکتوبهایرسانهفعالیتِزمینهآوردنفراهم

السالمهمیعلتیباهلستایشگری

o باهدفیمرتبطباعرصهستایشگریهاتشکلشبکهسیتأس: 

 فراهمآوردنبسترتقسیمکارملیبراساساسنادباالدستی 

 درفرهنگییهابرنامهوهاتالشامکانات،جیبسومختلفمؤسساتهاو،ارگانهادستگاهانیمدرفرهنگییهماهنگورویهوحدتایجاد

عرصهستایشگرینیازهایبهپاسخگوییجهت

 ارجاعهمهامورمربوطبهعرصهستایشگریبهاینشبکهبرایجلوگیریازموازیکاری

 یمربوطبهعرصهستایشگریهایگذاراستیسوهایریگمیتصماینشبکهدرمشارکت

o السالمهمیعلتیباهلباموضوعستایشگرییکتاببندطبقهشناسیوکتابپژوهیواستقرارنظامارزشیابیومأخذ 

o یارسانهویفرهنگ،یپژوهش،یعلممحصوالتیبندطبقهویگذارارزشنظامیطراح 

o مکاناتاختصاصبودجهواباهاشهرستانوهااستانیتخصصیستایشگریدرهمههاکتابخانهسیتأس

o یهاهینظر»و«نظرانصاحبنظر»،«پیشکسوتانتجارب»،«آموزشحوزهدرنظامباالدستیاسناد»اساسِبرستایشگران،آموزشِملیِبرنامهتدوین

 .«آموزشییزیربرنامهحوزهدرعلمی

 ِآموزشیسازمانِ»و«مربیتربیت»،«سنجشوآموزشروش»،«منابعومتونتولید»ملیِهایِاستانداردتدوین» 

 جامعهیعترتمطلوبدانشنرخطراحی 

 رشتهومراکزآموزشیتخصصیستایشگریسیتأس 

 یمختلفهارشتهتولیدوتدوینمتونآموزشیدرسطوحو

 هاآنیآموزشیمتفرقهبراساسهادورهیبرایبسطایناستاندارهاوساماندهیزیربرنامه

 توسطهرستایشگرساعتآموزشیدرسال90تالشبرایفراهمآوردنزمینهگذراندنحداقل

 السالمهمیعلتیباهلشگرانیستاوملیجامعآزمونیاجراویطراح 

o وامکاناتیکشوربااختصاصبودجههاشهرستانوهااستانمرتبومنظمدرهمهصورتبهیادبیاتدینی،هانشستحمایتازبرایبرگزاری 

o ادبینقداخالقوروش»،«هیئتشعر»و«آیینیشعر»حوزهدرپردازینظریهوپژوهش» 

o مداحیوشعربررسیونقدبرایایرسانهمنسجمومنظمهایبرنامهتهیه 

o شعرآیینیتخصصیهایرسانهیاندازراه 

o وثبتآندرتقویمرسمیکشور«السالمهمیعلتیباهلروزستایشگرانوذاکران»روزبهنامیکیگذارنام 

o السالمهمیعلتیباهلیشگریستاطراحیواجرایجوایزملیباموضوع 

o وهمچنینتربیتنسلجدیدستایشگریبراساسهاآموزهانتقالنسلیتجاربوباهدفیفرهنگیوآموزشیروینسلنوجوانوجوانگذارهیسرما

نیازهاوشرایطروز



o باهدفهیئتاندیشهورزیملیتشکیل: 

 یشگریستاکالنمسائلوهاچالشیبررسوشناخت 

 یسنجافکارخردوکالنیهاطرحیبراازیموردنیپرسشیهابستهنیتدو 

 ینیدعلومدانشمندانومراجعازاستفتایبرایپرسشیهابستهنیتدو 

 یپژوهشیهاتیاولووموضوعاتها،سرفصلنیتدو 

 یپژوهشیهاتیاولواساسبریدانیممطالعاتوهانامهانیپا،یپژوهشیهاطرح(ازتیحما)سفارش 

 نظامباینظرارتباط،عهیشیغیتبلمنظومهدرآنگاهیجا،هارشاخهیز،السالمهمیعلتیباهلیشگریستاینظرفیتعر:ینظریهاانیبنتقویت

 ...والسالمهمیعلتیباهلیشگریستافقه،ییوال

 آموزش،پژوهش،)یشناسروش،دانشازیسطحهردرفعاالنهمهبهیبخشتیهوواقناعقدرت،معرفتویمعانانتقالقدرت:گفتمانتقویت

 ...ویروزآمد،مرجعیهاگروهوهاهنجار،یدیکلواژگان،(جیترووغیتبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم

 استناد موضوعات مطرح شده در شمس به سخنان

 یمُد َّ ظِل َّهُ العال مقام معظم رهبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یمُد َّ ظِل َّهُ العال یرهبرمقام معظم  یرهنمودها

 فرهنگ اهمیت

فرهنگ.استفرهنگبرمترتّبچیزهمه.استملّتیکحقیقیمعنایوروحفرهنگیهایارزش.استملّتیکهویتفرهنگ .1

 .اندفرهنگذیلوحاشیهسیاستواقتصادنیست،سیاستذیلِوحاشیهنیست،اقتصادذیلِوحاشیه

وهادانشگاهنخبگانی،فرهنگچهعمومی؛فرهنگچه-کشورفرهنگکهداشتانتظارنبایددارد؛الزمهمریزیبرنامهفرهنگ، .2

 بروند؛پیشوبشوندخوبخودخودیِبه-غیرهوغیره

 .کشورعمومیفرهنگوکشورفرهنگقبالدرداریمقانونیمسئولیتداریم،شرعیمسئولیتما .3

هایانجمنهمهاینادبی،هایانجمنهمهاینسخنرانی،مجالسهمهاینعزاداری،مجالسهمهایناست؛متّکیمردمبهفرهنگ .4

کهدیدیدیکجاشمااگرکهشودنمیموجباینامّااست؟ممکنکجابیاورند؟وجودبهتوانندمیهادولتکِیاصالًراهااینعلمی،

منبگوییدونشویدداخلاست،اجتماعیآسیبدارایکهگیردمیانجاممردمیکارهایهمیندرداردحرکتییکبفرماییدفرض

 19/9/92.بشودکاربشود،هدایتبشود،دخالتاستالزماینجانهکنم؛نمیدخالت

 کشور فرهنگی قرارگاه

شورااینواستکشورمسئولینبااوّلیدرجهدرهمآنمسئولیتکهاستمسئلهیکفرهنگبهاهتماموفرهنگاهمّیّت .5

 .استجاترینعالی

گذاریسیاستوکشورفرهنگییعمدهمسائلفرماندهیاینجااست؛کشورفرهنگیمرکزیقرارگاهفرهنگیانقالبعالیشورای .6

 19/9/92.داردعهدهبرراکشور

 ریزی برنامه

 .کنیدتدوینوتنظیمسالپنجبرایحداقلراراهبردهاوهاهدفانداز،چشم .7

خودمانمقابلدرراآنمتشکلاجزاءوکنیمتصویرراکشورمطلوبفرهنگیوضعما.استالزمفرهنگیمهندسیینقشهیک .8

مانده،باقیعنهمغفولمدتایندرکهآنجاهاییبهدارد؛بیشترمراقبتبهاحتیاجکجاهادارد،اولویتکجاهاببینیمبعدکنیم،ترسیم

 .کنیمتوجههااینبهدارد،الزمبیشتریگذاریسرمایهیکجاهاییکنیم؛دنبالرامسئلهوبرسیم

حرکتاینسیرخطباشد،معلومحرکتاندازچشمباشد،معلومحرکتهدفیعنیباشد؛داشتهوجودراهینقشهیکبایداوالً .9

 19/7/91.حرکتاینازدائمکردنرصدودرستودائمیفهمهمبعدباشد،شدهترسیم

بکنیمخواهیممیکارچهبدانید .10 باشددستماندرتحول،برایجامعینقشه. یکیرا،گوناگوناجزایجامع،ینقشهایناساسبر.

آوریممیوجودبهدیرتر،یکیزودتر، دروبزرگزمینیکدررامستحکمزیبایجامعِکاملِساختمانیکطرحذهنتاندرشما.

طرف،اینراساختمانازجزئییکگاهی.کنیدمیشروعایگوشهیکازحاال.بکنیدخواهیدمیکارچهمیدانیدریزید؛میمناسبجای

درنقشهکهشمااماآمد؛درخواهدچیزیچهنفهمداستممکنکند،مینگاهکهآدمی.سازیدمیطرفآنرادیگرجزءیکگاهی

ینقشهکهاستوقتیاین.استجامعینقشهآنازبخشییکنندهتأمینجزئی،هر.کنیدمیداریدکارچهدانیدمیهست،ذهنتان

آبازمتناقضاستممکنکارهاباشد،نداشتهوجودکالننگاهتحول،ایندراگرنداشت،وجودجامعینقشهاگر.باشیدداشتهجامع

 14/2/90.استاولشرطجامع،ینقشهوکالننگاهپس.بیایدوجودبهبزرگیکمبودهایباشد،زائدباشد،تکراریدربیاید؛

 

 



 باالدستی اسناد

 23/3/90.بودخواهندقوانینباالدستیسندهایهااینکهاست،الزممدونومکتوبسندهایواقعاًگوناگون،هایزمینهدر .11

رااینمابایداست؛باالدستیسندیکاست،شدهگذاریهدفاندازچشماین.استاندازچشمبهرسیدنیمسئلهدیگر،یمسئلهیک .12

 6/6/92.کنیمرعایتحتماً

خوشبختانهامروزکهاستباالدستیاسنادرعایتقانون،رعایتجزووبشود؛نهادینهبایدگراییقانونرعایتهادستگاهیمجموعهدر .13

هااینفرهنگی؛انقالبعالیشورایقبیلازعالیشوراهایمصوباتانداز،چشمسندکلی،هایسیاستمثلدارد؛وجودکشوردر

 6/6/92.شودعملهاآناساسبروشناختهمعتبربایداستمهمبسیار

موفقیتشرطریزی،برنامهدرثبات.کنندمالحظهسطوحیهمهدررااینوباشدنظردراندازچشمسندها،ریزیبرنامهیهمهدر .14

است لکنشد،خواهدهمتصحیحراهطولدرحرکتاینالبتهکه-نباشددرستجهتدراستمراروریزیبرنامهدرثباتاگر.

ماهرسال.بگیریدنظردرراسالبیست.رسیدنخواهدنتیجهبهکشورپیشرفتوسازندگی-دارداستمرارواستیکیگیریجهت

داردامکاننباشد،منظمگیریجهتباشدبنااگرکه-شودمیدادهمجلسبهبودجهباکهسالهیکیبرنامه-داریمبرنامهیک

دنیایهمهدر-ایمکردهدرستسالهپنجهایبرنامهما.کندخنثیگیرد،میانجامکههمراکارهاییاصالًها،برنامهایندرتناقض

فردایسالهپنجیبرنامهمقابلجهتدریادیروزیسالهپنجیبرنامهمقابلجهتدرامروزیسالهپنجیبرنامهاگراما-استمعمول

نتیجه،وکنندمیخنثیراهمدیگرهافعالیتچونگرفت؛نخواهدصورتهرگزاصالحوبردخواهدبینازراهمدیگرکارهااینباشد،

.کردیمتهیهاندازچشمسندعنوانبهراعامکلیِبلندمدتیبرنامهنیفتد،اتفاقایناینکهبرایما.استملیهایسرمایهشدنضایع

هر.کنندحرکتبایدجهتایندرسالهپنجهایبرنامهبگیرند؛شکلبایدسقفاینزیرهابرنامه.استسالهبیستکلیِیبرنامهاین،

کندهابعضینیستند؛جوریکهمههادولتالبته.هممکملشوندمیهابرنامهوقتآنکند؛حفظراجهتاینآید،میسرکاردولتی

استممکنبعضینیستند،جورآنهابعضیآورند،میصحنهبهرانیرویشانیهمههابعضیکنند،میکارتندهابعضیکنند،میکار

اینهاریزیبرنامهیهمهدربنابراین.باشدیکیبایدگیریجهتولیاست؛اصالحقابلاشهمههاایننکنند؛بعضیبکنند،اشتباهات

 9/4/86.کنیدمالحظههمرا

 سازی گفتمان

انجامسازیگفتماناینباید.نخواهندچهبخواهند،چهندانند؛چهبدانند،چهکنند؛میتنفسشهمههواست،مثلجامعهیکگفتمان .15

.استمهمیوبارزنقشحتماًدانشگاهیاساتیدوبزرگاننقشوروحانیوننقشبالخصوصوهارسانهنقشالبتهکهبگیرد؛

14/10/90 

یکومفهومیکیعنیگفتمان.کندایجادگفتمانکند؛ایجادفضابایدتبلیغباشد،سازگفتمانبایدتبلیغباشد،سازجریانبایدتبلیغ .16

ریزیبرنامهجدایجداباکارهایاین،.جامعهگفتمانشودمیاینوقت،آن.جامعهیکدرزمانازایبرههدربشودگیرهمهمعرفت

کهاستفشارییوسیلهدریپیوستهدمیدنمثلوفعالکارِوریزیبرنامهبهدارداحتیاجکاراینشد؛نخواهدحاصلنشده،

باقیهمیشهاشتعالاینتادمیددماینبادائمباید.برسانداست،موردنظرکهمختلفینقاطبهراهوایاحیاتیمایهیاآبتواندمی

 .دارداحتیاجریزیبرنامهبهوبشودمتوقفنبایدهیچکاراین.بماند

کندپیدارشدمردم،درمخاطبان،دردینیمعرفتدینی،یاندیشهکهاستاینبرایچیست؟برایسازیگفتماناین .17 یاندیشه.

پیغمبرانکهشودمیچیزیهمانوآوردمیوجودبهعملباشد،تعهدوباشدمسئولیتبااحساسهمراهوقتیکرد،پیدارشدکهدینی

بودندآندنبال وآثاراست؛تبلیغکارکردهایهااینهشدار؛مواردیدربیدارباش،مواردیدرصحیح،معرفتصحیح،فرهنگ.

 .شودمیمترتبتبلیغبرکهاستنتایجی



.استکردنتبلیغبرایفرصتبهتریناین،.گیردمیانجاممحرّمعزاداریمناسبتبهکهاستمحرّمماهتبلیغاتهمیننمونه،یک .18

چنانچهاگر.الطریقمعالمسازی،شاخصمایز،بشود؛ایجادشاخصشد؛عرضکهمطلبیهمانبرایکرداستفادهبایدفرصتایناز

بهرونده،وکنندهسیرایناست،چپطرفیااستراستطرفکجاست،ازجافالنراهِبدهدنشانکهنباشدتابلوئیراهیدوسر

قرارهمهچشممقابلواضحبایستیرااشارهانگشتکرد،معیّنبایدشاخص.شدخواهدگمراهباشد،چندراهیاگر.افتادخواهدخطا

اینبربایستحقیقتطرفدارانکاراساساست،سازیفتنهبرحقیقتدشمنانکاراساسکهدنیاییدر.نشوندگمراهبتوانندتاداد

بیشتر،راالطریقمعالماینرا،مایزهااینرا،هاشاخصاینوکنندتربرجستهتوانند،میهرچهرا،نمائیراهرا،بصیرتکهباشد

 22/9/88.نشوندگمراهوبدهندتشخیصبفهمند،مردمکهبدهند،قرارمردمچشممقابلدرترروشنتر،واضح

.«کنیدسازیگفتمان»،«کنیدسازیتصمیم:»گرفتهشعاراینازراخودشتوانوانگیزهازبخشیبسیار،علمیهاینوآوریهمین .19

 14/2/87.شدخواهدعملوکردخواهندگیریتصمیموتصمیمایندنبالکشاندمیرااجرائیمسئولینومجریاین،

وجنبشمعنایبهنهضت-نهضتیک.امنکردهاکتفابیفتد،راهافزارینرمنهضتبگویمکهاینصرفبهبندهکهبدانیدرااینشما .20

نهضتاینگویممیمن.شودفراهمهایشزمینهبایدبلکهافتد،نمیراهفرمانودستوروگفتنباکه-گرمبارزهحضوروحرکت

 21/11/82.استشدهرایجفکروگفتمانبهتبدیلآنخودِامروزچراکهاست؛افتادهراهافزارینرم

 سازی گفتمان و نخبگان

امشبشماکههاییحرفهمین.بیایدوجودبهجامعهعمومسطحدرآنتبعبهونخبگانمیاندراولگفتمان،یکوفرهنگیک .21

خواهدسوقاساسیسمتیکبهرامردمعمومذهنسپسونخبگانذهنشود،منتشرجامعهسطحدروقتیکردید،بیان

 10/9/89.داد

هاآناست؛جامعهاندیشمنداندستبهاست؛جوامعخواصدستبهجامعه،درفکریجریانیکگفتمان،یکفکر،یکایجاد .22

بهتوانندمینخواستهخدایکههمچنانشود؛هاملتنجاتیمایهکهکنندهدایتسمتییکبهراهاملتفکرتوانندمیکههستند

 21/9/91...شودهاملتروزیتیرهواسارتوبدبختییمایهکهببرندسمتی

گفتمانطریقازباید.استجامعهدرآنسازیگفتماننخبگان،میاندرآنرسوخوپیشرفتایرانی–اسالمیالگویتحققیالزمه .23

تدوینارزشمندومستحکمفاخر،الگوییحوصله،وصبرباونظرانصاحبونخبگانهایدیدگاهازگیریبهرهوسازی

 14/12/91.شود

بهفوراًاینکهنیستاینفقطاشتأثیرگذاریرسیده،نظرتانبهکهپیشنهادیکردید،پیداکهنوییراهوکردیدکهکاریوشمافکر .24

ترینمهمازیکی.نیستتأثیرتنهاایننهشود؛عملیاتیواجرائیوبشودعملیاتییترجمهیکفوراًوبشودمنتقلاجرائیدستگاه

کنیدمیسازیگفتمانکنید،میفضاسازیشماکهاستاینهاکردنفکرهمینتأثیرات یکبهمعتقدفضاییکدردرنتیجه،.

فکرجورهمانهممدیرکلکند،میفکرجورهمانهموزیرکند،میفکرجورهمانهمجمهوررئیسعملی،یافکریمبنای

دربنویسید،بگوئید،کنید،فکر.دهیدمیانجامراکاراینشماواست؛خوباینکنند؛میفکرجورهمانهمههمکارکنانکند،می

راهیهااینوبیندازیدراهکردم،تأکید-زیادشوباکم-صدبارمنکهراآزاداندیشیهایکرسیآنکنید؛منعکسخودتانمجامعِ

گیریجهتفضاآندرهمهکنند،میفکرفضاآندرهمهآمد،وجودبهگفتمانیفضاییکوقتی.فضایکشودمیاینبگوئید؛آنجا

کنید؛فکرکارکنید،وکارکرد؛بایستیبنابراین.خواهیدمیشماکهاستچیزیهماناینکنند؛میکارفضاآندرهمهکنند،میپیدا

 13/7/90.داردتأثیرحتماً

 



 فرهنگی دیدبانی

ایناستمتناسبچقدراست؛چقدرگیرد،میانجامکههاییتالشخروجیببینیمکنیمرصددائماًباید.داریمالزمرصدنظامیکما .25

متناسبیابودکمخروجیاگر.نباشدخروجیبعدبکنیم،راگذاریسرمایهماکهنباشدجوراین.شدهکهایگذاریسرمایهباخروجی

14/7/89.داردالزمدائمیرصدکاراینبنابراین،.استغلطهاروشدارد،وجوداشکالهاروشدرکهاستاینازکاشفنبود،

 پژوهی مخاطب

اصلیکمخاطبسریعبازشناسیوتشخیص.استکسیچهشماپیاموسخنطرفوکیستشمامخاطبکهبدانیدبایدشما .26

 26/3/76.استتبلیغکاردرمهم

کارِاینامابزنید؛حرفمخاطب،استفهامومخاطبنیازطبقبروکنیدنیازسنجیکهمبلغین،بهکنیممیسفارشهمیشهرااینما .27

است،ریزیبرنامهیکومتمرکزجمعیککاراین،.بکننداشتباهبعضاًهمارزیابیوشناختایندراستممکنافراد.نیستفردیک

 22/9/88.بگیردانجامبایدشاءاهللانکه

 واژگان تدقیق و تعریف

ونهضتاینایپایهمبانیوتفکراتاساسبرکهاستایناست،الزمنهضتهردروعمومیحرکتهردرکهچیزهاییازیکی .28

 22/7/90.بشود«نهادسازی»بایستیهمبشود،«سازیواژه»بایستیهمجریان،این

 فرهنگی پیوست

باشدداشتهفرهنگیپیوستمهمگوناگونمسائلواقتصادیمسائل .29 حرکتیککهاستاینآنمعنایاست؛همینآنمعنای.

انجامخواهیممیعلمپیشرفتتولید،فنّاوری،یدرزمینهسازندگی،یدرزمینهسیاست،یدرزمینهاقتصاد،یدرزمینهکهاساسی

آنلوازم[امّا]دهد،میانجاماقتصادیکاریکشود،میواردکارییکدرانساناوقاتگاهی.باشیمآنفرهنگیلوازمملتفتبدهیم،

تبعاتیولوازمیشودمیمترتّبآنبرمنتهااست،بزرگیاقتصادیکاراست؛بزرگیکارکاربله.نداردتوجّهراآنفرهنگیتبعاتو

ازاینکهنگذاریموداشتنظردررافرهنگیینکتهآنمسائلیهمهدرباید.استجوریاینفرهنگدارد؛ضررکشوربرایکه

 19/9/92.برودیاد

بهجامعهدرفرهنگیمنفیتبعاتعلمی،حتیواجتماعیسیاسی،اقتصادی،مصوباتوهاگیریتصمیماست،ممکناوقاتبرخی .30

 19/9/92.استفرهنگیپیوستنبودآندلیلکهآوردوجود

 انسانی منابع

 11/9/83.بپردازیدکافیوکارآمدانسانینیرویتربیتبهطورجدیبه .31

.شودنائلپیشرفتبهنیستقادرمتعهدوعاقلعالم،کارآمدانسانینیرویازبرخورداریبدونکشوریهیچ .32

اگرما.استچیزهمهانسانینیرویکشور،یکبرای.کنیمتوجهانسانینیرویتربیتبهبایدماکشور،فرهنگیعرصهبهنگرشدر .33

(21/9/68.)نداریمچیزهیچباشیم،نداشتهانسانینیروی

او،باطنینیرویاو،بینیروشناو،بینشدارد؛ابعادیمسلمانانساناست؛بلدرااسالمیاحکامکهنیستآنفقطمسلمانانسان .34

ساختدردخیلعناصرهااینهمهزندگی،هایمیداندراوبرتریاحساساو،وسیعمعلوماتاو،جسمینیرویاو،روحینیروی

 (7/11/70.)اندمسلمانانسان

بلکهبکند،اسالمیعملوباشدداشتهاسالمیاعتقادکهنیستهمانسانیآنفقطاسالمی،انسانیککهداریمتوجهماهمه .35

وبدخواهجبان،بخیل،حسود،لیکنکنیمفرضمحکمعقایددارایراانسانیاگرواالاست؛اساسیرکنآنهماسالمیاخالق

(25/10/70.)نیستمسلمانانسانانساناینباشدارادهبی



 گروه علمی

11/9/83.کارکنندقویوبنشینندهوشمندیافراد.باشیدداشتهکالنهایراهبردبرایمشورتیجمعیک .36

این .37 مثلنختسبیح بتواند و کند دورهمجمع را هنر و صاحباندیشه متعهد یکجمع که آنچه یکیازهر نماید مجتمع را ها

8/11/81هایالهیاست.هاونعمتترینرحمتبزرگ

وسطدراستممکننباشد،رافکریپشتوانهایناگر.داردالزممحکمیبسیارفکرینظریپشتوانهای،گستردهوبزرگکارچنین .38

وقویشدتبهکاریک.شماستکمیندرخطرهااین.بشویدارتجاعورکوددچار.شویدانحرافدچارتشکیالتتاندروندروراه

بینممیسنگینیوزنخیلیکردید،شروعشماکهراوسیعیوعمیقکاراینوزنمن.داریداحتیاجحتماًافزارینرمونظریعمیق

ونگریسطحیدچارنباشد،پشتوانهایناگروباشدمورداطمینانخیلیبایستیفرهنگیوفکریپشتوانهاینرسدمیمننظربهکه

خواهدپیداتکرارآفتکرد،خواهدپیدانگریسطحیوانحرافآفتتشکیالتتانبشوید،منحرفشماخوداینکهنه.شویدمیانحراف

کردخواهدپیداخطرناکتحجرهایآفتاحیاناًکرد، بکنیدتوجهآنبهبایدکهاستاینکتهیکهماین. کهدیگرینکتهیک.

 .هاستاولویتبحثدارد،وجود

 رسانه مدیریت

 11/11/80.استتبیینوتبلیغوهارسانهدنیایدنیا،امروز .39

 7/5/69.نداردایفایدهباشیدنداشتهمخاطبوکنیدخرجاگر .40

راکشورهمهبتوانیمکهباشدایگونهبهبایدایرسانهآرایش.باشیدداشتهالمللیبینوملیاستانیعرصهدرکارآمدایرسانهآرایش .41
داشتهچاالکیوسرعتتوانایی.باشدداشتهرانشدهبینیپیشوگوناگونشرایطباانطباقبرایانعطافقدرت.بپوشانیمابعادهمهدر

عمومیافکارمدیریتوهدایتتوانستخواهدکندپیداتحققچیزهاایناگر.باشدکارسازوکنداتخاذراخودشموضعبتواندوباشد
 11/9/83.باشدداشتهدستدررفتارواخالقوفرهنگازلحاظرا

 9/12/79.افکاروآراتبادلوطرحشفاف،رسانیاطالعنظارت،ونقد:قائلمعمدهوظیفهسهمطبوعاتبرای .42

 9/12/79.استاساسیوجدیکار.کنندخارجتفننحالتازراکاربایدهامطبوعاتی .43

بهخطابوبنشینددوربینمقابلنفریککهنیستطوراین.ستهنرمندانهکاریکرسانیاطالع.استظریفیکاررسانیاطالعکار .44
 9/4/86.کنندباوروکنندقبولهممردموگویدسخنمردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مداحی و شعر مذهبی
 یمنصبمداحیبرایالتیتشکسیضرورتتاس .45

دایهمپیحدودوثغور-منصباستکیکهواقعاً-یسِمتمدّاحنیبشودکهایطورجیبتدردی:البتهبایحدودوثغورمداحنییتع

 28/10/1368کند.

بایادیزریباالست.هممقامباالوهمتأثیلیخت،یاهلبیمداح مداحاست،یکهچهکسدیبداندیدرجامعهوذهنمردمدارد.

بااتیخصوصنیبخواند؟اتواندیچهقدرحفظاستوچهقدرمداند،یچهقدرشعرمست،یاوچیمقدّماتکارمداح یمرکزدیرا

ایاستکهدنیزیچنی.ادیکنیفکرشرامیتیفیخودشمابهکایکاررابکنندنیادیمراکزمرسومبانیادانمیدارشود.حاالنمعهده

28/10/1368طورباشد.نیادی.باکندیوقبولنمتابدیازآنرابرنمریامروز،غیجامعهیازهایون

 شناختجایگاهذاکرانومداحاناهمیّت .46

 ضرورتانجامکارهایپژوهشیدراینحوزه .47

ضرورتگفتمانسازی .48

سازماندهیوتعیینحدودوثغورشعرومداحی .49

ایجادمرکزیبرایشناخت،ارزیابیوارتقاءسطحمعلوماتمدّاحان -

مندیدرنهادمنبرسازماندهیوقاعده -

نتعیینضوابطوشرایطصالحیّتذاکرا -

 ریزیوآموزشضرورتبرنامه -

نقدوبررسیاشعارآیینیوسختگیرینسبتبهآن -

 ضرورتفعالشدنمحافلادبی -

 سازاوجمجددشعرفارسیعمقبخشیبهاشعار،زمینه -

ویژهنسلجوانشناسیوشناختنیازهایجامعهبهآسیب -

 توجّهذاکرانبه .50

یدرونیوتزکیه/معرفتافزاییتصفیه -

حماسهمنطق،احساس،یتبلیغدرمجالس:گانهاستفادهازعناصرسه -

 جایگاهرفیعشعردرمدّاحی -

خوانیصحیحومعقولتوجهبهروضه -

اشعارواذکارازتمجیدهایبیمعناپیراستن -

پرهیزازبیانمطالبناصحیح -

پرهیزازوهنمذهب -

خوانیبجاوتفکیکمراسمسوگوسورروضه -

ازلحنوموسیقیمناسباستفاده -

بارورکردنجلساتمدّاحی -

 دراشعارالسالمهمیعلاثباتحقانیتاهلبیت -

 یشعرقوی/سطحمعرفتیمخاطبانباارائهیارتقا -



-  شود: بایدخوانده آگاهیآنچه درسشعر بخش، روزآمد/ و جهتشعرمعرفتآموز سازنده، شعر / هدایتگروآموز بخش،

-مضمونوقانع/شعرحکمتآمیز/شعراخالقی/شعرفارسیقوی/شعرخوشالسالمهمیعلمقاماهلبیتمتناسببا

انتخابکننده/شعرخوبوهنری/جایخالیاشعارحماسیوانقالبیدرشعرآیینی/یافتنمضامینتازهوروزآمد/

 اشعارقابلفهمهمگان

آنچهنبایدخواندهشود/دوریگزیدنازاشعارکممحتوا/عدمبهرهگیریازتعابیرسبکونامناسب/دوریگزیدناز -

همزبانیبامخالفانانقالب

چگونگیارتباطبامستمعان -

تأکیدبرتوجّهبهاخالقدرجامعه -

السالمهمیعلهدایتوجهتدادنبهعواطفوپیوندمردمبااهلبیت -

السالمهمیعلگیریازاحادیثدربیانمعارف،فضائلومناقباهلبیتبهره -

بهعنوانالگویبرترالسالمهمیعلمعرفیاهلبیت -

گوییبهنیازهایسیاسیواجتماعیجامعهبخشیوپاسخبصیرت -

 

 

 


