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  پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
   شهرياردر بزرگداشت

 گذشته و در چهار گوشه  سالهاست كه از مرزهاي ايران فرزند نامدار تبريزنام شهريار
رود، زبانزد   سخن ميردوسي و ف، سعديگيتي، هر جا كه از ادب فارسي و زبان حافظ

شهريار يكي از بزرگترين شاعران معاصر ما، هم در شعر فارسي و . شناسان است پارسي
حديث ادب معاصر ايران  هم در شعر تركي است و دير زماني است كه نام شهريار با

  .پيوندي استوار و ناگسستني دارد
اي از  گنجينه ة مردم فرهيخته جهان را باتواند هم زبان فارسي، زباني است كه مي

. سازد افكار و احساسات بديع و لطيف كه در قالب شعر و نثر تبلور يافته، آشنا
بيان افكار و عقايد خود مطالب   است كه باستارگان ادب فارسي نيز شهريار از يكي

حساب  اساس حكيم بهتوان او را بر آن  آميز بسياري را مطرح ساخته كه مي حكمت
  .آرود

 معتقد بود كه شعر ايراني از روزگار باستان تا دورة اسالمي و بعد از آن تا شهريار
امروز مختصّات و مشخّصات مستقل و مخصوص داشته و پس از اين نيز در ضمن 
 تحول طبيعي و تكامل ناگزير تدريجي همچنان مستقل و داراي شيوة مخصوص ايراني

  .خواهد ماند
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 شاعري است كه آثارش لبريز از احساسات رقيق و عواطف طور كلّي شهريار به
عميق و سخنش طبيعي و غيرمتكلّفانه است و در قالب سبك توصيفي و تخيل باريك 

احساس و  و فكر و مضمون مستقل و  و حافظنگار نظامي و جامه فاخر زبان سعدي
  .خود دارد تأثّر مخصوص به

هاي مؤثّر در  هاي ديني در قالب نيايش انديشه.  شاعر اسالمي و انقالبي بودشهريار
  .شعرهاي او كم نيست

 در كه...  و، حافظمثل سعدي او از دسته شعرايي است ـ.  قطعاً ماندني استشهريار
  .اند تر و بزرگتر از دوران خود شده دورانهاي بعد معروف

  . در هر كشوري و بين هر ملّتي حضوري مبارك و مفيد استحضور شهريار
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