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رشتِ :ادتیات هقاٍهت
تؼذاد ٍاحذ ًظری 2 :

هقطغ :کارشٌاسی ارشذ
ًام هذرس :هرین ترزگر

توام ٍقت

ّذف کلی درس  :پژٍّش در هتَى ًثر ادتیات هقاٍهت ایراى ,تِ هٌظَر آشٌایی تا ساختار ٍ هحتَا ٍ هضاهیي هقاٍهتی هطرح
شذُ ٍ تیاى ٍیژگیْای صَری ٍ هؼٌایی
رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

گفتَگَ درتارٓ هطالة هَرد تحث در طَل ترم ٍ تیاى هقذّهاتی درتارٓ شکل گیری ادتیات پایذاری

ّفتِ دٍم

تیاى ٍیژگیْای هتَى هٌثَر ادتیات هقاٍهت در طَل تاریخ ادتی ایراى

ّفتِ سَم

تحث درتارُ دٍرّْای تاریخی ایراى ٍ دالیل شکل گیری هتَى ًثر هقاٍهتی در تاریخ ادتی ایراى

ّفتِ چْارم

آشٌایی تا هتَى هٌثَر هقاٍهتی چَى تاریخ تیْقی ٍ هضاهیي هقاٍهتی در آى

ّفتِ پٌجن

حولِ هغَل در قرى ّفتن ٍ شکلگیری آثار هقاٍهٌی چَى تاریخ جْاًگشای جَیٌی ٍ تحلیل هحتَایی آى

ّفتِ ششن

آشٌایی تا ًفثْالوصذٍر تِ ػٌَاى یک ًثر هصٌَع ادتی ٍ هَضَع هقاٍهت ایراًیاى در تراتر حولِ هغَل

ّفتِ ّفتن

شرح حولِ پرتغالیْا در دٍرُ صفَیِ تِ جسایر جٌَتی ایراى ٍ ٍرٍد طثقِ ػَام تِ ادتیات کالسیک ایراى

ّفتِ ّشتن

تیاى تحَالت اجتواػی ٍ فرٌّگی دٍرٓ هشرٍطِ ٍ جٌگ ایراى ٍ رٍس ٍ شکلگیری ًثر سادُ

ّفتِ ًْن

دالیل شکلگیری اًَاع ادتی در ًثردٍرٓ هشرٍطِ(رٍزًاهِ ًَتیسی ،طٌسًگاری،رهاى ًَیسی ،ترجوًِ ،وایشٌاهِ
ًَیسی ،تحقیقات ادتی ٍ تاریخی)

ّفتِ دّن

هؼرفی تاریخ تیذاری ایراًیاى از ًاظواالسالم کرهاًی ٍ دالیل رشذ ادتیات پایذاری در ػصر هشرٍطِ

ّفتِ یازدّن

تحث دریارُ چرًذ ٍ پرًذ دّخذا ٍ کارترد طٌس در ًثر هقاٍهتی ایراى

ّفتِ دٍازدّن آشٌایی تا ًخستیي رهاًْای تاریخی  ،اجتواػی ایراى در دٍرٓ هشرٍطِ ٍ دٍرٓ کَدتا
ّفتِ سیسدّن

تیاى ٍیژگیْای رهاًْای ػْذ پْلَی ٍ دالیل شکلگیری داستاى کَتاُ

ّفتْچْاردّن دالیل شکل گیری داستاى هؼترض ٍ رٍشٌفکراًِ در ػصر پْلَی(دِّ چْل ٍ پٌجاُ)
ّفتِ پاًسدّن

هؼرفی ادتیات پایذاری سال سال (59-57آغاز اًقالب تا قثل از دفاع هقذس) هاًٌذ :فریاد ترایت :اهام خویٌی

ّفتِ شاًسدّن آشٌایی تا ًثر دٍرُ دفاع هقذس(رهاًْا ،خاطرٌّگاشتْاٍ ،صیت ًاهْْاً ،وایشٌاهْْاٍ  ٍ )...پس از دفاع هقذس
هٌاتغ هطالؼاتی:
1
2
3
4
5

 تاریخ جهاوگشای جًبیىی  :ػطاهلک جَیٌی وفثةالمصذير :شهابالذیه خرزوذی تاریخ بیذاری ایراویان :واظماالسالم کرماوی چروذ ي چروذ :دهخذا -فریاد برایت :اهام خویٌی

 - 6جًیبار لحظهها ؛جریانهای ادبیات معاصر فارسی نظم و نثر :هحوذ جؼفر یاحقی
 - 7وخلهای بی سر :قاسوؼلی فراست
 - 8داستاوها ي ومایشىامههای اوقالب اسالمی ي دفاع مقذس

