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 تووکی کۆرس پر    
 Course Book  

تاریخ ادبیات      رس ۆ ك ى. ناو1 

رشيد شوكري جيهاد    پرسر ەب ىستا ۆمام ىناو .2 

فارسي  زماني /زمان  کۆلێژ ش/ ە. ب3 

Email:           Jihad.rashid@su.edu.krd 

 0750456 8833 TEL:  

 پەیوەندی . 4

 

ە ( لبە سەعات) یەکەى خوێندن. 5 3

 هەفتەیەک 

  

 ژمارەی کارکردن . 6 15

 

 کۆدی کۆرس . 7 

 بةكالوريوسبةدةست هيَناني بروانامةي  2002سالَي 

 والتي ئريان. بروانامةي ماستةر لة زانكوي ورميَ  هيَناني بةدةست 2009 سالَي

 ئريان والتي . تاران زانكوي دكتورا لة بروانامةي هيَناني بةدةست 2013سالَي 

 پرۆفایەلی مامۆستا . 8

 

 

 

 

 

 سەرەکیەکانوشە . 9 تاریخ ادبیات، سبک شعر  و نثر شاعران و نویسندگان ، عهد صفویە

 . ناوەرۆکی گشتی کۆرس:10
این کتاب ىر هشت گفتار و یک پیشگفتار تهیە شىده است. حاوی معلومات صروری ىرباره تاریخ و اوصاع  

طالبی در چهار مبحث تخستین در گفتار هشم بە اجتماعی و ادبی ایران است در عصر صفویە است و م
افشاریە و زندیە اختصاص داده شده است. هر گفتار تاریخ و وضع اجتماعی و ادبی ایران در عصر 

حاوی یک هدف کلی و هدفهای آموزشی است شایستە است کە دانشجویان پیش از مطالعە بە هدفهای  
یادگیری توجە کنند تا حین مطالعە بە نکاتی کە آنان رات بە هدفهای آموزشی نزدیکتر می کند بیشتر 

ار  پرسشنامە هایی تحت عنوان خودآزمایی جای دارد. این  عنایت نشان می دهند. در پایان هر گفت
خودآزمایی ها بە آن منظور طرح شده کە دانشجویان قادر باشند پس از پایان کفتار میزان تحقق  

هدفهای اموزشی خود را ارزشیابی کنند. پاسخ پرسشنامە ها در پایان کتاب آمده است اما توصیە می  
بە پاسخنامە ها مراجعە کنند جوابهای خود را یاداشت کنند و سپس از شود کە دانشجویان پیش از آنکە 

 راه مقایسە با پاسخنامە ها میزان توفیق خود را بسنجند.
 

 وشە کەمتر نەبێت ٢٠٠ئەمە لە 
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 اهداف درس . 11

 

-  

آشنا ساختن دانشجویان با تحوالت ادبی و زندگانی و آثار شاعران و نویسندگان   -
 ایران از ابتدای قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم هجری.  

 

 وظايف دانشجو   .12

 با تحوالت ادبی و زندگانی شاعران و نویسندگان عصر صفوی آشنا شوند. 
 زندیە و افشاریە آشنا شوند. با تحوالت ادبی و زندگانی شاعران و نویسندگان چوره

 زندگانی و آثار شاعران و نویسندگان دوره های مزبور را توضیح دهند

  وه ووتنە  ی وانە ڕێگە  . 13
 ... هتد. مەلزهمە ی سپی، سمارتبۆرد یانختەش، تەڕهختەر تەسەرپۆینت، و پاوه

 نگاندن ڵسەهە  سیستەمی. 14
 نمره به صورت امتحان كتبي در بايان سال تحصيلي  60

 امتحان در طي سال   سه  نمره به صورت 30

 ر نظر داشتن برسشهاي روزانه و انجام كارهاي تحقيقاتي در صورت لزوم نمره با د 10

هاي فكري و سبك نكارشي هريك از  از فعاليتهاي دانشجويان در خصوص اين درس جستجو درباره انديشه

 .گرفتمذكور مد توجه قرار خواهد  نويسندكان 

 

 کانی فێربوون نجامەەئرده. 15

 

با توجە بە تالش دانشجویان در مسیر دستیابی بە برانگیختن ذوق و انگیزة آنها در شناخت دقیق و عمیق بر  
دانشجو بتواند بە ساحت هاي زندگانی شخصی و ادبی و هنري شاعران و نویسندگان  تاریخ ادبیات فارسی، 

نهایت بە خوبی با تحوالت ادبی و  راه يابد و طعم گوارای معانی و مفاهیم متنوع آثار آنان را بچشد  و در 
  . زندگانی و آثار شاعران و نویسندگان ایران از ابتدای قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم هجری آشنایی پیدا کند

 

 ۱۳۹۱، توفیق ه. سبحانی، دانشگاه پیام نور، گروه زبان و ادبیات فارسی،  ۳تاریخ ادبیات   •

 ۱۳۸۳جلد پنجم، تهران: امیر کبیر،  تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح اهلل صفا،   •

 ۱۳۷۲تاریخ ادبیات ایران، ادواربراون، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  •

 ۱۳۷5برگزیدة متون ادب فارسی، جلیل تجلیل و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ بیست و یک،   •

ده کریمی موغاری، زبان و ادبیات فارسی عمومی، دکترحسن ذوالفقاری و غالمرضا عمرانی، دکتر فری •

  ۱۳۷۸تهران: چشمه،  
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 ۱۳۸0سبک شناسی نثر، دکتر سیروس شمیسا، تهران: فردوس، چاپ دهم،   •

 ۱۳6۷سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی، محمد تقی بهار، پرستو، تهران،   •

 ۱۳۸۷فارسی عمومی برای تدریس در دانشگاهها، دکتر امید مجد، تهران : امید مجد، چاپ پنجم،   •

 
 بابەتەکان  .17 ناوی مامۆستای وانەبێژ 

 نها و ساعات درسی صورت گرفته است:دی دروس، بر اساس محتوای آتقسيم بن

 برنامة هفتگی سال تحصيلی   

 موضوع درس تاريخ شماره هفته 

  اوضاع اجتماعی عصر صفوی ۲0۱5نوامبر۲۹ اول 

  اوضاع اجتماعی عصر صفوی  دوم

 عصر صفویاوضاع هنری و ادبی   سوم

 اوضاع هنری و ادبی عصر صفوی  هارمچ

 ویژگی شعر و تحول آن در عهد صفوی   بنجم 

 ویژگی شعر و تحول آن در عهد صفوی   ششم

 ویژگی شاعران عهد صفوی   هفتم

 ویژگی شاعران عهد صفوی   هشتم

 آزمون

  موضوعات شعر و انواع آن   نهم

 موضوعات شعر و انواع آن   دهم

 حسنک  کردن  دار  بر   /بیهقی  تاریخ  یازدهم

 شاعران معروف صفوی   دوادهم

 شاعران معروف صفوی   سیزدهم

  نویسندگان معروف صفوی   هم چهارد

 آزمون

 احمد   آل   جالل  /مدرسه مدیر  و یكم   سى

 گذشته  دروس  بر مروری  سی و دوم 

ها و ساعات درسی  این هفتهریزی  تذکر: تعطیالت ساالنه باعث تغییر در ترتیب برنامه

 خواهد شد.  

 

 

 (ئهگهر ههبێت ) بابهتی پراکتیک. 18 
 نییه.   
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 تاقیکردنەوەکان . 19

 شاعران دوره صفویه رات نام ببرید.  .1

 ویژگی شاعران دوره صفویه را ذکر کنید.   .2

 . مضمون تراشی را تعریف کنید .3

 دوره صفویه را ذکر کنید.   ویژگی نویسندگان .4

 موضوعات شعر در دوره صفویە را مشخص کنید.   .5
 وره ای زیستە و نام آثار او را بنوسید. دوحشی بافقی در چە  . 6

 

 تێبینی تر . 20

 

 

 
 

 با آرزوی موفقیت روزافزون


