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 دفتش داًشکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی مجری طرح:

 

 ّای شاٌّاهِ، گشاهیذاشت حکین ابَالماسن فشدٍسی ًاگفتِ عنوان طرح:

 

            اجتواع ت ٍ سسیا                  علن ٍ اًذیشِ        یخَاً کتابکتاب ٍ             لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  بشًاهِ فَق      گشدشگشی علوی فشٌّگی            صدایی یتهحشٍه             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 آشٌایی داًشجَیاى با چگًَگی خلك ایي اثش ٍ ًفَر گستشدُ آى دس بطي صیست اجتواعی ٍ فشدی افشاد - 

 بش اّویت آشٌایی ٍ حفظ آثاس ادب فاسسی دس بیي الشاس هختلف جاهعِ تاکیذ - 

 
 

 : خالصه طرح

ای لَی ٍ با افتخاس است. دس طَل لشًْای گزشتِ شاعشاى ٍ سخي سشایاى ًاهی دس کشَس ایشاى ّ فشٌّگ ٍ ادبیات ایشاى داسای پیشیٌِ

 اًذ.  خَد بِ یادگاس بالی گزاشتِاًذ ٍ آثاس اسصشوٌذ اص ادبیات کْي ایشاى صهیي، اص  صًذگی کشدُ

تشیي شاعشاى ایشاى  آیٌذ. فشدٍسی اص لذیوی ّشکذام اص آثاس شاعشاى ٍ ًَیسٌذگاى ایشاًی، بشگی اص سٌذ افتخاس ایشاى دس جْاى بِ حساب هی

اى صهیي، اثشی جاٍداًِ دس ّای اصیل ٍ کْي ایش ّای پْلَاًاى ایشاًی، اص هیاى داستاى است. ایي شاعش بضسگ با بِ ًظن دس آٍسدى حواسِ

یل آى بِ شواس الشک فشدٍسی یکی اص د شَد، بی ادبیات ها خلك کشدُ است. اگش دس جْاى سخٌی اص ادبیات ٍ فشٌّگ ایشاى شٌیذُ هی

 سٍد. هی

ادبیات جْاى تشیي ٍ هاًذگاستشیي آثاس  بیت است کِ اص بشجستِ 60000شاٌّاهِ، اثشی حواسی ٍ هٌظَم اص فشدٍسی ًاهذاس، هشتول بش  

ٍ تاثیشگزاس ایي شاعش گشاًمذس، دس  السٍد. آًچِ کِ دس هَسد فشدٍسی بشای ّوِ هشدم ایشاى ٍ جْاى آشکاس است، جایگاُ ٍا بِ شواس هی

اًذ ٍ هصادف با ایي سٍص،  اسدیبْشت هاُ سا بِ ًام ایي شاعش ًاهگزاسی کشدُ 25فشٌّگ ٍ ادب پاسسی است. دس تمَین هلی ایشاى سٍص 

با تَجِ بِ هحتَای  .شَد. ایي سٍص، سٍص جْاًی فشدٍسی ًیض است ّای فشٌّگی دس سشاسش ایشاى بشگضاس هی ّای هتفاٍتی دسهجوَعِ جشي

ّای آى دس هیاى عاهِ  غٌی شاٌّاهِ اص یکسَ ٍ اّویت آى بشای صباى فاسسی اص سَی دیگش، ٍ ّوچٌیي با دس ًظش گشفتي شْشت افساًِ

دس ّویي ساستا ٍ با تَجِ بِ لضٍم آگاّی ٍ  .اى بِ تاثیش چشوگیش ایي کتاب بش سشاسش ادب فاسسی اشاسُ کشدهشدم ایشاى ٍ جْاى، هیتَ

دس تاسیخ بیست ٍ ششن  «ّای شاٌّاهِ ًاگفتِ»استباط بْتش داًشجَیاى با ایي اثش فاخش، ًشست پیشاهَى بحث ٍ گفت ٍ گَ تحت عٌَاى 

بِ صَست پخش صًذُ اص صفحِ ایٌستاگشاهی ساصهاى  (شاعش، ًَیسٌذُ ٍ هذسس داًشگاُ) هاُ با حضَس جٌاب آلای یَسف بیٌا تاسدیبْش

 .بشگضاس خَاّذ گشدیذ 11داًشجَیاى جْادداًشگاّی خشاساى سضَی دس ساعت 
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