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 : خالصه طرح
اییي تکَدى سکشاًِ هلاهعکِ دس کشکَسآ تکشآى شکذین تکا اص فشرکت  کی  سٍ جْکت           تا تَجِ تِ ًضدیک  شکذى تکِ ّ تکِ کتکاب ٍ کتکاب خکَاًی ٍ  ک        

تشَیق داًشجَیاى تِ سٍی آٍسدى تکِ هلاهعکِ ٍ ایجکاد اًگیکضُ تکشای آًْکا اسکت ادُ کٌکینت هکزا دفتکش سکاصهاى داًشکجَیاى دس داًشککذُ هعوکاسی ٍ               

 یسٍص تکشا  01تکِ هکذ     یکادگیشی کتکاب ّکا دس تکا     ًحکَ ککِ    شْشساصیآ تصوین تِ تشگضاسی هساتقِ دس حکَصُ کتکاب ٍ کتکاتخَاًی گشفکتت تکذیي     

کککِ  یتشداشککت آصاد افککشاد ساجککت تککِ کتککات یککاصدّناسککت ادُ شککشکت کٌٌککذگاى تَسککه اعاککا تککِ اهاًککت گزاشککتِ خَاّککذ شککذت تعککذ اص آى دس سٍص  

ِ ککاس  ّذ  2اعاکا   شآ طثکق ً ک  ّکا   اسک  تکش    یيتْتکش  اص هکَسد  4شذُ ٍ تِ  یجوت آٍسهلاهعِ کشدُ اًذآ  ِ ککاس  ّذ  2ٍ  یّکضاس تَهکاً   01 یک  یک

تشتکش دس هَوکَعا     یکتکاب   اکاج جلکذ کتکاب ّکا      یهعشفک  یدُ سٍص تکا ًصکة  َسکتش ّکا     یکي ا یدادُ خَاّذ شکذت دس طک   یِّذ یّضاس تَهاً 20

ایکي   تکشای  خَاّکذ شکذت   یکا هْ یکتکاب خکَاً  تکشای   ییفاکا  یکادگیشیآ تکا    داخکل ٍ تتتت( دس  یاسکی آ سیآ اجتوکاع یآ داسکتاً یهختلف شاهل هکزّث 

 اهش کتاب ّای صیش دس ً ش گشفتِ شذُ :

ًَیسکٌذُ دس ایکي کتکاب ککِ جٌثکگ صًذگیٌاهکِ ای آى تسکیاس دقیکق ٍ          داسکتاى صًکذگی سکْشٍسدی اسکتت     قلعه و قلندر نوشته یحیی  یربیی    

  َ اسککتاى تککا حککذی اص کککَدکی ٍ تیریش ککزیشی ٍی اص هعلوککاى ٍ اسکتاداً   شداختککِ اسککتت دس ایکي د   اٍگیککشی رٌّیکت   شکککل ُقکَی اسککت تککِ ًحک

ّای فلس ِ سْشٍسدی تکِ صتکاى سکادُ آهکذُ اسکت ٍ اسکان ایکي ًَشکتِ ساُ ٍ سسکن سکلَکی اٍسکت ککِ هیکشاو حکوکاآ علوکا ٍ تکِ ٍیک ُ                   دیذگاُ

 تفشصاًگاى است

کتکاب تکِ سکث  سک شًاهِ ٍ تکا صتکاى اٍن شکخ  ًَشکتِ شکذُ           مارک و پلو و میارک و وو پلیو ج دلید وو  و نوشیته منضیور ایای یا         

هککی کٌککذ  ساٍی کککِ خثشًگککاس ٍ  سٍصًاهککِ ًککَی  اسککت تککِ تیککاى ات اقککا  ٍ سککث  صًککذگی ٍ اجتوککاعی حککاکن تککش کشککَس ّککایی کککِ سکک ش اسککتت 

   فشاًسِ آ اسپاًیا آ ایتاهیا آ هثٌاى آ ٌّذ آ اسهٌستاى ٍ آهشیکا ( هی  شداصدت

ساٍی داسکتاى شخصکی سا سٍایکت هکی کٌکذ ککِ داکاس ککَسی هکی شکَد ٍ تکذسیجا آى سا تکِ دیگکشاى اًتقکان هکی                  ژوزه ساراماگوکوری نوشته 

دّذ ٍ دس  ایاى داستاى تعذ اص گزشت حکَادو افکشاد هتَجکِ دسل  لکه خکَد اص ککَسی هکی شکًَذ ٍ خکَد سا ککَس ّکایی ککِ هکی تَاًٌکذ تثیٌٌکذ                

 اسد کِ اص حَادو ٍ سٍیذاد ّا تی ت اٍ  هی گزسًذ ٍ دسل کاهلی اص آى ّا ًذاسًذ تاها ًوی تیٌٌذ! هی ًاهٌذت داستاى کٌایِ تِ افشادی د

سکتاد هلْکشی دس ایکي کتکاب دس  کی ارثکا  ایکي ًکتکِ اسکت ککِ علی علیکِ اهسک م(             ا داذیه و وافعه عل  جعو نوشیته مبضیی  م ییبی     

یککذ ّونککَى علککی  علیککِ اهسکک م( اص جارتککِ ٍ دافعککِ  شخصککیتی دٍ ًیشٍیککی تککَدُ اسککت ٍ ّککش ککک  کککِ تخَاّککذ دس هکتککة اٍ  ککشٍس  یاتککذآ تا 

 .تشخَسداس تاشذ

ِ              ضیو   کنیدی   ی دیا   نوشیته اضحاویه ایلیا     شخصکیت ارکلی کتکابآ ایگٌیشک  هتخصک  قکشٍى ٍسکلا اسکت ککِ توکام دًیکا سا اص دسینک

 ت است اهشیکا  س اص جاهعِتافی ٍ اًضجا  فلس ِ صًذگی ا توام  ٍسلاییآ هی تیٌذتتَئتیَنآ فیلسَف قشٍى  فلس ِکتاب تس ی 

کتکاب َّشکوٌذاًِ اًتخکاب شکذُ ٍ      یکاى ت تی کٌکذ هک  یکت شکاًضدُ سکاهِ سا سٍا   یًَجکَاً  یّ تکِ اص صًکذگ   : یک   ینجبسیل  نوشیته ناضور وشی   

 تداًستِ اًذ یکاآهش یذًسل جذ یٍ سشدسگو یتیَّ یٍاسدُ تش کتاب آى سا ًواد ت یًَجَاى قصِ است کِ دس ًقذّا یسشدسگو یاًگشت

 داًشکذُ هعواسی   مکان اجرا : 50آتاى  : ن اجرازما

 59های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 05 شماره :

 21/5/50 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


