تنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :زتاى و ادتیات

رشته :ادتیات هقاوهت

هقطغ :کارشناسی ارشد

نام درس :نقد ادتیات هقاوهت ایراى

تؼداد واحد نظری2 :

نام هدرس :هرین ترزگر

توام وقت

هدف کلی درس  :آشنایی تا هؼیارهای ػلوی نقد ادتی هطاتق تا هکتثهای ادتی و پژوهش هنتقدانه در ادتیات هقاوهت ایراى
رئوس هطالة
هفته اول

گفتوگو درتارۀ طرح کلّی درس و هطالة هورد تحث در طول ترم و تیاى هقدّهاتی درتارۀ نقد ادتی

هفته دوم

هؼرفی انواع هکاتة ادتی و دالیل شکل گیری آنها

هفته سوم

تیاى ویژگیهای هکتة رهانتیسن و تررسی اصول آى در ادتیات هقاوهت ایراى

هفته چهارم

آشنایی تا رئالیسن( واقغ تاوری) و نوود آى در ادتیات هقاوهت ایراى

هفته پنجن

آشنایی تا سوثولیسن و نوود آى در ادتیات هقاوهت ایراى

هفته ششن

تیاى نظریههای نقد ادتی و روشها و هثانی نقد ادتی

هفته هفتن

تحلیل و تررسی اشؼار هقاوهتی ایراى پیش از انقالب اسالهی تا هؼیارهای نقد ساختاری و هحتوایی

هفته هشتن

نقد ساختاری و هحتوایی اشؼار دورۀ انقالب اسالهی

هفته نهن

ارزیاتی هتوى نظن دورۀ دفاع هقدس تا هؼیارهای ساختاری و هحتوایی

هفته دهن

سنجش هتوى نثر حوزۀ ادتیات هقاوهت پیش از انقالب اسالهی تا هؼیارهای نقد ساختاری و هحتوایی

هفته یازدهن

نقد ساختاری وهحتوایی هتوى نثر ادتی هقاوهتی دورۀ انقالب اسالهی

هفته دوازدهن سنجش هتوى نثر دورۀ دفاع هقدس تا هؼیارهای نقد ساختاری و هحتوایی
هفته سیسدهن

نقد زیثاییشناسی آثار ادتی هقاوهت ایراى پیش از انقالب اسالهی

هفتهچهاردهن سنجش و تحلیل آثار ادتی دورۀ انقالب اسالهی از هنظر نقد زیثاییشناسی
هفته پانسدهن

ارزیاتی آثار ادتی دورۀ دفاع هقدس از هنظر نقد زیثایی شناسی

هفته شانسدهن تیاى سیر تحلیلی شؼر و نثر ادتیات هقاوهت از هنظر نقد ادتی
هناتغ هطالؼاتی:
-1وقذ ادبی معاصر :جالل سخىًر
-2مباوی ي ريشُای وقذ ادبی :وصراهلل امامی
-3سیر تحلیلی شعر مقايمت در ادبیات فارسی :محمذ صادق بصیری
-4وظریٍ حای وقذ ادبی معاصر :مُیار علًی مقذم
 -5وقذ ادبی :سیريس شمیسا
-6وظریٍ َای وقذ ادبی معاصر :لیس تایسًن .ترجمٍ مازیار حسیه زادٌ ي فاطمٍ حسیىی
-7مکتب َای ادبی :رضا سیذ حسیىی

