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مجری طرح :دفتز دا٘شىذ ٜدارٚساسی
عنوان طرح:

٘یٓ ساػت تا وتاب

سرفصل فعالیت:



دیٗ  ٚلزآٖ

وتاب  ٚوتاتخٛا٘ی 

ػّٓ  ٚا٘ذیشٝ

ادب ٙٞ ٚز

ٔحزٔٚیت سدایی

ٌزدشٍزی ػّٕی فزٍٙٞی 

سیاست  ٚاجتٕاع 
فٛق تز٘أ ٝ

اهداف طرح :
تسط فز ًٙٞوتاب  ٚوتابخٛا٘ی در تیٗ دا٘شجٛیاٖ
آشٙایی تیشتز دا٘شجٛیاٖ تا ساسٔاٖ دا٘شجٛیاٖ جٟاددا٘شٍاٞی

خالصه طرح :
تٌ ٝفت ٝاوثز جأؼ ٝشٙاساٖ ،ال ٛاْ ّّٔ ٚی و ٝتا ٔطاِؼٔ ٝا٘ٛس تٛد ٚ ٜوتاب  ٚوتاتخٛا٘ی در ٔیا٘شاٖ رٚاج تیشتزی داشت ٝاست ،تٛا٘ست ٝا٘ذ فزٍٙٞی
ٔا٘ذٌارتز  ٚپٛیاتز اس خٛد ت ٝجای تٍذار٘ذ ٔ ٚیزاث فزٍٙٞی ٌٙ ٚجیٞ ٝٙای ٔؼارف  ٚدستاٚردٞای ػإِاٖ  ٚفزٞیختٍاٖ خٛد را ت٘ ٝسُ ٞای دیٍز
ٔٙتمُ وٙٙذ .تا تٛج ٝت ٝپاییٗ تٛدٖ سزا٘ٔ ٝطاِؼ ٝدر وشٛر  ٚدر جٟت تمٛیت ایٗ فز ًٙٞلصذ تزٌشاری جّسات ٔؼزفی وتاب را در دا٘شىذٜ
دارٚساسی داریٓ .وتابٞایی ؤ ٝؼزفی خٛاٞذ شذ ت ٝشزح سیز است :
1ـ رمان سمفووی مردگان اثر عباس معروفی
ایٗ وتاب دردسزٞای یه رٚشٙفىز ساَٞای  1310تا  1330را اس ٔٙظز دیذ چٙذ شخصیت ٔختّف داستاٖ رٚایت ٔیوٙذ.
2ـ ما ایراویان اثر مقصود فراستخواه
دوتز ٔمصٛد فزاستخٛا ٜدر وتاب «ٔا ایزا٘یاٖ» و ٝاخیزاً تٕٞ ٝت ٘شز ٘ی ت ٝچاج س ْٛرسیذ ٜاست ٔیوٛشذ تا رٚیىزدی اجتٕاػی  ٚتاریخی تٝ
تزرسی خّمیات ایزا٘ی تپزداسد .در ٚالغ ،ایٗ وتاب تزآٔذ ٜاس ٔجٕٛػ ٝسخٙزا٘یٞای ٔؤِف طی ساَٞای  1336تا  1333در تٙیاد فزٍٙٞی ٟٔٙذس
ٟٔذی تاسرٌاٖ است و ٝاو ٖٛٙدر لاِة وتاب تٙظیٓ  ٚدر اختیار ٔخاطثاٖ لزار ٌزفت ٝاست.
3ـ دویای سوفی اثر یوستیه گردر
د٘یای سٛفی ت ٝیه رٔاٖ فّسفی اثز یٛستیٗ ٌزدر ٘ٛیسٙذ٘ ٜزٚصی است و ٝچاج ا َٚآٖ در ساَ ٔ 1۹۹1یالدی در ٘زٚص ٔٙتشز شذ .ایٗ اثز
داستا٘ی است و ٝتاریخ فّسف ٝرا ت ٝستاٖ ساد ٜتزای ٘ٛجٛا٘اٖ تشزیح ٔیوٙذ .ایٗ وتاب تاو ٖٛٙت 54 ٝستاٖ تزٌزدا٘ذ ٜشذ ٚ ٜػال ٜٚتز ٘ٛجٛا٘اٖ ،تٛجٝ
تشريساالٖ را  ٓٞتٝخٛد جّة وزدٜاست.
4ـ ملت عشق اثر الیف شفاک
تیشتز وسا٘ی و ٝا٘ذن ػاللٝای ت ٝادتیات دار٘ذ ،اسٓ ٔٛال٘ا جالَاِذیٗ رٔٚی را شٙیذٜا٘ذ  ٚتا حىایت شٕس ٛٔ ٚال٘ا  ٚدِذادٌی ایٗ د ٚآشٙایٙذ.
رٔاٖ ّٔت ػشك ،تاسٌٛی ایٗ دِذادٌی ػارفا٘ ٝاست؛ أا ایٗتار اس دیذٌاٞی ٔتفاٚت .ایٗ رٔاٖ اثزیست ػاشما٘ٝ؛ تزخٛردار اس فزٔی ؤ ٝی تٛاٖ آٖ را
د ٚرٔاٖ ٔحسٛب وزد در لاِة یه رٔاٖ؛ د ٚرٚایت تٛدر ت ٛو ٝت ٝصٛرت ٔٛاسی رٚایت ٔی ش٘ٛذ؛ أا در د ٚسٔاٖ ٔختّف جزیاٖ دار٘ذ .یىی لزٖ ٞا
پیش در شزق  ٚیىی در سٔاٖ حاَ  ٚدر غزب (أزیىا) .تز ایٗ پای ٝاٌزچ ٝت ٝظاٞز تفاٚت ٞای تسیار سیاد  ٚاساسی تا ٓٞدار٘ذ أا اس آ٘جا و ٝتٗٔایٝ
ٞزدٚی آٟ٘ا ػشك  ٚتاثیز آٖ در س٘ذٌیست تی شثاٞت ت٘ ٓٞ ٝیستٙذ.
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