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مجری طرح :دفتر داًشکذُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًشٌاسی
عنوان طرح:

تْتریي شکل هوکي

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی 

علن ٍ اًذیشِ 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
افسایش تَاًایی داًشجَیاى در ترقراری ارتثاط تا ادتیات داستاًی ٍ آشٌایی داًشجَیاى تا آثار تازُ ًشر یافتِ
هطرح کردى دغذغِ ّای اجتواعی فرٌّگی در قالة ًقذ داستاى
خالصه طرح :
آتاى هاُ اهسال کتاتی تحت عٌَاى «تْتریي شکل هوکي» از آثار ًَیسٌذُ ترجستِ ادتیاات داساتاًی «هصاط ی هساتَر» ،از ساَی ًشار
چشوِ چاج شذ .ایي کتاب شاهل شش داستاى هی تاشذ کِ حَادث ّر داستاى در یکی از شْرّای ایراى رخ های دّاذ .از ٍیژگایّاای
ترجستِ ایي اثر کِ آى را از دیگر آثار هستَر هتوایس هیکٌذ ،هیتَاى تِ ٍجِ سیٌوایی داستاىّا اشارُ کرد .تِ گًَِای کِ هیتَاى گ ات
«تْتریي شکل هوکي» ترکیثی از ادتیات ،سیٌوا ٍ شایذ هَفقتریي اثر ًَیسٌذُ در ایي تکٌیک داساتاىًَیسای تاشاذ .هصاط ی هساتَر
ًَیسٌذُ ،شاعر ،پژٍّشگر ٍ ًوایشٌاهِ ًَیس هعاصر ایراى است کِ تا ٍجَد ارتثاط تا هخاطثاى تسیارً ،ثر فاخر خَد را ح ا کاردُ ٍ در
تیي اّالی ٌّر دارای سثک ٍیژُ ًگارشی استّ .ن چٌیي ٍی در ایي سال ّا جَایس هتعذدی ازجولِ هقاام تْتاریي رهااى ساالّاای ۹۷
ٍ ۰0جشٌَارُ قلن زریي ،لَح تقذیر از ًخستیي هساتقِ داستاىًَیسی صادق ّذایت ،جایسُ ساَم هسااتقِ داساتاى کَتااُ هجلاِ ادتیاات
داستاًی ٍ ...را ازآى خَد کردُ کِ ًشاى از جایگاُ ادتی ٍی در هیاى ًَیسٌذگاى هعاصر است .از ایي رٍ تاتَجِ تاِ اًتشاار تاازُ ایاي اثار ٍ
جایگاُ هصط ی هستَر در حَزُ ادتیات داستاًی ،ترآى شذین تا جلسِ رًٍوایی تِ ّوراُ ًقذ ٍ ًظر ،تا حضَر ٍی داشتِ تاشین .عاوٍُ تار
آقای مصطفی مستور ،آقای کیارنگ عالیی (نویسنده و عکاس) ًیس در هقام هٌتقذ در ایي جلسِ حضَر خَاٌّاذ داشات ٍ تاِ ارا اِ
ًظر پیراهَى کتاب ٍ ًَیسٌذُ آى هی پردازًذ.
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تاالر دکتر شریعتی داًشکذُ ادتیات

