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:اهداف طرح 
برنامه هاي بعديبرايهماهنگی ایجاد در راستاي یکدیگرآشنایی دانشجویان عالقه مند به شعر با 

تقویت روحیه نقدپذیري در قشر هنرمند دانشگاه
اي بهبود کیفی سطح آثار شعراي جوان دانشگاه از طریق شنیدن نقد دیگرانایجاد فضا بر

:خالصه طرح
آنجا که پـر  چنانچه می دانیم، بحث نقد و نقادي، خصوصا در رابطه با آفرینش هاي ادبی نظیر شعر و داستان، اهمیت بسیار باالیی دارد تا   

اگر می خواهیم ادبیات جدي و خالق داشته باشـیم، بایـد نقـد را    . ادبیات کمتر نیستبیراه نگفته ایم اگر بگوییم اهمیت نقد ادبی از خود  
جدي بگیریم و به صورت دقیق و علمی به آن بپردازیم و این امر در وهله اول مستلزم ایـن اسـت کـه هنرمنـدان و بـاالخص هنرمنـدان                            

هم خودشان توان نقد کردن علمی آثار خود و دیگران را داشته             جوان، هم در مسئله نقدپذیري و کنار آمدن با منتقدین، توانمند باشند و            
جـوان هنرمنـدان کهداشتانتظارتواننباشد، نمی فراهمادبینقدمحافلوجلساتنظیرالزمبسترهايکهزمانیتاشکبیاما. باشند

. کنندطیخوبیبهراهنريشکوفاییورشدراهبتوانند
اقتصادي سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در نظر دارد تا بـا فـراهم کـردن چنـین بـستري، گـامی                     دفتر دانشکده علوم اداري و      

البته واضح است با توجه . هرچند کوچک اما به یقین، موثر در راستاي رشد و ارتقاي کیفی آثار هنري دانشجویان دانشگاه فردوسی بردارد     
در طول یک ترم فراهم نیست، لذا بـا توجـه بـه سـطح دغدغـه هـا و عالئـق               ام آنها   لف هنر، امکان ورود به تم     گستردگی شاخه هاي مخت   

این طرح به صورت سلسله جلسه      . اعضاي دفتر، بر آن شدیم تا فعال با صرف نظر از سایر حوزه ها، در این ترم فقط به حوزه شعر بپردازیم                     
جویان شاعر، به قرائت اشعار خود و پس از آن نقـد و بررسـی و                برگزار خواهد شد و در این جلسات، دانش       ) هر هفته یک جلسه دو ساعته     (

الزم به ذکر است از آنجا که یقینا سطح کیفی اشعار این شعراي جوان تا حـد مطلـوب    . بحث و گفتگو پیرامون آن اشعار خواهند پرداخت       
نظیر سهراب سـپهري، اخـوان ثالـث، قیـصر     فاصله دارد، بررسی و نقد و تبادل نظر پیرامون شعر و ساختار شعري شعراي برجسته معاصر     

بنابراین در هر جلسه عالوه بر بررسی اشعار شعراي حاضـر          . به عنوان نمونه و الگو، ضروري به نظر می رسد         ... امین پور، فریدون مشیري و    
.در جلسه، زمانی هم به بررسی برخی اشعار شعراي معاصر اختصاص خواهد یافت
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