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:اهداف طرح 
معرفی کتاب هاي تازه منتشر شده از شاعران مشهد و معرفی شاعران صاحب سبک مشهد

ین ایجاد ارتباط بین فضاي ادبیات دانشگاهی و خارج از دانشگاهایجاد فضاي نقد براي دانشجویان رشته ادبیات و عالقه مندان به ادبیات و همچن

:خالصه طرح
با توجه به اینکه خراسان و به ویژه مشهد یکی از قطب هاي شعر کـشور اسـت و شـاعران صـاحب سـبک زیـادي در شـعر سـپید دارد و               

کمبـود بـستري کـه      ،ن مـشهدي رقـم مـی خـورد        همچنین جوایز معتبر در زمینه شعر در سطح کشور چند سالی است که به نام شاعرا               
براي جبران ایـن کمبـود مـی تـوان بـه            .پیوندي بین فضاي نقد دانشگاهی و فضاي ادبیات خارج از دانشگاه برقرار کند احساس می شود               

در ایـن   .کنـیم  جلسه معرفی و نقدي را برگزار      ،عنوان اولین قدم براي کتاب هاي تازه منتشر شده در زمینه شعر توسط شاعران مشهدي              
باره کتاب، پرسش و پاسخی هم بین دانـشجویان        دانشگاه در  جلسات عالوه بر سخنرانی اساتید ادبیات یا دانشجویان مقطع دکتري ادبیات          

اینکه عالقه مندان پیش از جلسه بتواننـد کتـاب را مطالعـه کننـد مـی تـوان              براي پربار شدن جلسه نقد و     . و شاعر کتاب برقرار می شود     
یـا دو جلـسه پـیش    یک،این طرح در هر فصل.ي را براي فروش کتاب در روز قبل از جلسه و روز جلسه در دانشکده ادبیات قرار داد          میز

. بینی شده است
کـه در قالـب      ،در نظر داریم   است را  نشر نیماژ از  »علیرضا جهانشاهی اول  «که اشعار   »خوردن والیوم زیر آفتاب   «براي اولین جلسه کتاب     

علیرضا جهانشاهی پیش از این دو مجموعـه دیگـر هـم    .چاپ شد و به تازگی به چاپ دوم رسیده است92می باشند و در زمستان     سپید
مجموعـه شـعرهاي چنـد تـن از         » خواب هـاي مکتـوب    «شامل شعرهاي کالسیک و    »این کتاب اسم ندارد   «هاي  چاپ کرده است به نام    

هم چند شعر از ایشان چاپ       »به سمت رودخانه استوکس   «و   »اسب ها روسري نمی بندند    «يعالوه بر این در کتاب ها     .شاعران خراسانی 
زبان ساده اي دارد و در نوع نگاه و جهان بینی می تـوان آن را داراي سـبکی نـو در زمینـه                   »خوردن والیوم زیر آفتاب   «کتاب  .شده است 

و سـرکار خـانم   )فردوسـی از اساتید ادبیات دانشگاه(د عمارتی مقدم    منتقدین در نظر گرفته شده براي این جلسه آقاي داوو         .شعر دانست 
شاعر به نام مشهد که پدیدآورنده چندین مجموعه شعر از جمله           (و آقاي جواد گنجعلی      )استاد ادبیات دانشگاه فردوسی   (مریم صالحی نیا    

.در نظر گرفته شده است) باشندمی »دیدار با ذات الریه«و »صداي محزون موزیک در هدفون«، »پرچم سفید متاسفم«
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