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 دفتز داًشکذُ کشاٍرسی مجری طرح:

 

 سلسلِ جلسات اًسجام عنوان طرح:

 

       اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ      گزدشگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 ّوگزایی تیي اعضای دفتز ٍ افشایش تزٍیج فزٌّگ کتاب ٍ کتاتخَاًی

 

 : خالصه طرح

اب ٍ کت اتخَاًی در هیاًش اى رٍاد داش تِ اس ت، تَاًس تِ اً ذ       تِ گفتِ اکثز جاهعِ شٌاساى، اقَام ٍ هللی کِ تا هطالعِ هأًَس تَدُ ٍ کت  

فزٌّگ هاًذگارتز ٍ پَیاتز اس خَد تِ جای تگذارًذ ٍ هیزاث فزٌّگی ٍ دستاٍردّای عالواى ٍ فزّیختگ اى خ َد را ت ِ ًس ی ّ ای دیگ ز       

ش عز ٍ   کت ة هعزف ی   رٍى دفتزی جْ ت دهٌتقی کٌٌذ. اس ایي رٍ دفتز داًشکذُ کشاٍرسی تز آى شذ تا جْت ًیی تِ اّذاف تاال جلساتی 

 لیست تِ شزح سیز است: یک اس اعضا هطالعِ شذُ را داشتِ تاشذ.ّز رهاى کِ جذیذا تَسط 

ِ     « ضذ»کتاب  )ارایِ تَسط هحوذ رجایی( ضد از فاضل نظری گاً ِ   چْارهیي اثز شاعز جَاى کشَر فاضی ًظ زی اس ت ک ِ پ   اس س 

هٌتشز شذُ است. شعز ّای ایي کتاب تِ حال ٍ َّای شْزی گزیِ ّای اهپزاتَر ًشدیک است  «اقلیت» ٍ «ّای اهپزاطَر گزیِ»،  «ّا آى»

ّواى دشوي درٍى خَد آدم است کِ دس ت   «ضذ»ضذ صذای عاشقی است در ّویي حَالی  .ّا است ٍ تِ لحاظ ستاى یادآٍر هجوَعِ آى

 .دارد اس سزهاى تز ًوی

اًذ ٍ توام دًیایش اى   داستاى سًذگی هادر ٍ پسزی است کِ در یک آلًَک سًذاًی شذُ پَر( حاجی)ارایِ تَسط عادلِ  اتاق از اما دون اهو

 .کٌذ خالصِ شذُ است. ایي رهاى تا تِ چالش کشیذى هسایی رٍاًشٌاسی، هخاطة را اس اتتذای داستاى تا اثز درگیز هی« اتاق»در ّویي 

 سیاس ی ی ي کت اب تیاًی ِ    . ااس ت  ۸۴۹۱ ت ِ س ال   جَرد اٍرٍل ری اسکتاب هشَْ )ارایِ تَسط اسوا اقثال فز( از جورج اورول 4891

 .شَد شوزدُ هی کوًَیسن )تَتالیتز( ٍ ًیش خَاُ تواهیت ّای ًظام رد در شاخصی

است کِ در قالة غشل س زٍدُ   ًظزی هجوَعِ اشعار گزیِ ّای اهپزاتَر )ارایِ تَسط هحوذ رجایی( ور از فاضل نظریگریه های امپرات

 .س ستاًی ًزم ٍ سادُ تَاًستِ است هضاهیي سٌتی را تاسآفزیٌی کٌذ ٍ طزحی ًَ در اًذاسددر ایي هجوَعِ تا استفادُ ا ًظزی. شذُ است
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