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اهداف طرح :
جزة ػالقوٌذاى ثِ فشٌّگ کشبة ٍ کشبة خَاًی ٍ ایجبد هحفلی دٍػشبًِ ٍ گشم جْز دٍػشی ثیـشش ثب کشبة
هؼشفی کشبة ّبی اسصؿوٌذ ٍ ثشسش سبسیخّ ،وچٌیي هؼشفی ًَیؼٌذُ ّب ٍ ًقذ ٍ هؼشفی آثبس آًْب
خالصه طرح :
اّویز کشبة ٍ کشبةخَاًی ثش ّیچکغ دَؿیذُ ًیؼز .کشبة یکی اص اسصؿوٌذسشیي اؿیبء دیشاهَى هبػز کِ غبلجب قذس آى سا ًویداًین.
کشبة ثب سَجِ ثِ دیگش اؿیبء اسصؿوٌذ ّضیٌِ ثؼیبس کوی داسد ٍ ثب سَجِ ثِ دیـشفز ػلن ٍ سکٌَلَطی ثؼیبس ساحز دس دػششع
ػالقِهٌذاًؾ قشاس هیگیشد .هشبػفبًِ اهشٍصُ ثب سغییش ػجک صًذگی اًؼبىّب ٍ هبؿیٌی ؿذى صًذگی ّب ،کشبة جبیگبُ ٍیظُ خَد سا اص دػز
دادُ اػز ٍ سٍص ثِ سٍص هٌضٍیسش هیؿَد .ثب ایي ٍضؼیز ّش فؼبلیشی کِ ثِ گؼششؽ فشٌّگ کشبة ٍ کشبةخَاًی کوک کٌذ ٍاجت ػقلی
اػز .لزا دس ًظش اػز ثب ثشگضاسی ًـؼز ّبی هؼشفی ٍ ًقذ کشبة ّبی ثشسش سبسیخ قذهی دس جْز ثبصگـز کشبة ثِ جبیگبُ اصلی خَد دس
صًذگی سٍص هشُ ثشداسین  .ایي ثشًبهِ ّش ّفشِ ثِ هذر یک ػبػز ثِ صَسر کشبة خَاًی ً ،قذ ٍ ثشسػی اثش  ،هؼشفی ًَیؼٌذُ ٍ آثبس دیگش
ًَیؼٌذُ دس هحل هشکض ػلوی کبسثشدی هـْذ ثشگضاس هی ؿَد .
کشبثْبیی کِ دس آرس هبُ سَػط اػضبی دفشش ػلوی کبسثشدی هؼشفی هی ؿًَذ :
آرزوهای بسرگ – اثر چارلس دیکنس – هفته دوم آذر:
آسصٍّبی ثضسگ یب اًشظبسار ثضسگ (ثِ اًگلیؼی ،)Great Expectations :سهبًی اػز اص چبسلض دیکٌضًَ ،یؼٌذُ ؿْیش اًگلیؼی ،کِ ثِ صَسر
خَدصًذگیًبهِ اص قَل ؿخصیز اصلی داػشبى ،کَدکی یشین هَػَم ثِ «دیخ» ًگبؿشِ ؿذُاػز ٍ ،اص ػبل ٌّ ،1812گبهی کِ اٍ ّفز ػبل داسد ،سب
صهؼشبى  1840اسفبق هیافشذ .آسصٍّبی ثضسگ سا هیسَاى ثِ ًَػی صًذگیًبهِ خَدًَؿز ؿخص دیکٌض ًیض داًؼز کِ ّوچَى آثبس دیگشؽ سجشثیبر
سلخ ٍ ؿیشیي اٍ اص صًذگی ٍ هشدم سا ًوبیبى هیػبصد.
آنا کارنینا – اثر لی یف نیکالوریج تولستوی – هفته سوم آذر:
آًبکبسًیٌب ثِ سٍػی ): Анна Каренинаسهبًی اػز ًَؿشِ لئَ سَلؼشَیًَ ،یؼٌذُ سٍػی .ایي سهبى دس آغبص ثِصَسر دبٍسقی اص ػبل  1875سب
 1877دس گبٌّبهِای ثِ چبح سػیذ .سهبى آًب کبسًِیٌب سا یک داػشبى ٍاقغگشا داًؼشِاًذ .داػشبى آًب کبسًِیٌب داسای ؿخصیز اٍلِ ٍاحذی ًیؼز .ثب دیذى
ًبم آًب کبسًیٌب ،ایي سصَس ایجبد هیؿَد کِ ایي داػشبى حشوبً ثِکلّی دسثبسُ اٍػز ،اهب دسٍاقغ ایيگًَِ ًیؼز؛ دسحبلیکِ ؿبیذ ثیؾ اص ًیوی اص داػشبى
دسثبسُ اٍ ثبؿذ ،ثقیِ داػشبى دسثبسُ فشدی ثِ ًبم «لَیي» اػز کِ الجشِ ایي دٍ ؿخصیز دس داػشبى ساثطِ دٍسادٍسی ثب ّن داسًذ.
ایشالوم،ایشالوم – اثر ویلیام فاکنر – هفته چهارم آذر:
اثـبلَم ،اثـبلَم! (اًگلیؼیً )!Absalom, Absalom :بم سهبًی اص ٍیلیبم فبکٌش ًَیؼٌذُ آهشیکبیی اػز کِ دس ػبل  1936هٌشـش ؿذ .داػشبى
صًذگی  3خبًَادُ اص ایبلزّبی جٌَثی آهشیکب سا قجل ،دس ٌّگبم ٍ دغ اص جٌگ داخلی آهشیکب سٍایز هیکٌذ ٍ دس ایي هیبى ثیـشش ثش ؿخصیز سَهبع
ػبسذي هشوشکض اػز .داػشبى ػبخشبسی هذسى ٍ غیشخطی داسد ٍ یکی اص گَسیکسشیي آثبس فبکٌش ثِ ؿوبس هیسٍد.
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