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        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            وتاب ٍ وتابخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بزًاهِ       گزدشگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 یبِ هطالعِ ٍ وتاب خَاً یاىداًشجَ یعاللِ هٌذ ساس

 یهطزح داخل یسٌذگاىبا ًَ یاىداًشجَ ییآشٌاٍ  یفزٌّگ وتاب خَاً یجتزٍ

 یجْادداًشگاّ یاىساسهاى داًشجَبا  یاىداًشجَ ییآشٌا
 

  : خالصه طرح

ّا ٍ  بیٌین. بِ عبارتی داستاى را هی” اًذیشِ“ای داًست وِ در آثار اٍ لبل اس ّز چیش حضَر  را شایذ بتَاى ًَیسٌذُهصطفی هستَر 

ّا تاثیز گزفتِ ٍ  ِ هاًٌذ ّوِ اًساىّای وَتاُ ٍ بلٌذ هستَر عالٍُ بز ایٌى ّای داستاى اًذ. شخصیت ّای هستَر سزشار اس اًذیشِ شخصیت

. اها ایي فلسفِ ٍ اًذیشِ باعث ًوی شَد وِ خَاًٌذُ با ّستٌذباشٌذ، ّز وذام دارای یه فلسفِ  رشذ وزدُ در هحیط اطزاف خَد هی

داستاى وَتاُ  12شاهل  «رٍ یادُپ یعشك رٍ»با ًام  13۱۱وتاب خَد را در سال  یيًخست یٍ .اثزی سخٌزاى ٍ فلسفِ سدُ هَاجِ باشذ

، «یجذاه یّا خَن ٍ دست یّا استخَاى»، «هعتبز یتچٌذ رٍا»، «هاُ خذاًٍذ را ببَس یرٍ»بِ  تَاى یآثار اٍ ه یگزبِ چاپ رساًذ. اس د

، «ًَر ون یزس»، «تْزاى در بعذاسظْز»، «یستنهي گٌجشه ً»، «نول ّست یهي داًا»،«ًمطِ یب یي،ش یلاف، ب یب یعشم یتحىا»

رهاى  یبزا یيجشٌَارُ للن سر ۰0ٍ  ۱۷ یّا رهاى سال یيبْتز بزگشیذُ اشارُ وزد. «یسًذگ یپزسِ در حَال»ٍ  «یگزد ییشّاعشك ٍ چ»

ٍ « یجذاه یّا استخَاى خَن ٍ دست»رهاى  یاصفْاى بزا یادب یشُجا 13۰2رهاى سال  یيبْتز یذُ، بزگش«هاُ خذاًٍذ را ببَس یرٍ»

بِ هٌاسبت ّفتِ وتاب ٍ  هستَر است. یاس جولِ افتخارات هصطف یتصادق ّذا یسیًَ هسابمِ داستاى یياس ًخست یزبزًذُ لَح تمذ

بِ )ًَیسٌذُ وتاب(  مصطفی مستورت سخٌزاًی با حضَر سًش بزآى شذین ،وتابخَاًی ٍ بِ بْاًِ چاپ وتاب جذیذ هصطفی هستَر

 بزگشار وٌین. بزًاهِ جشي اهضا وتاب ّوزاُ
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