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 « بازتاب تحوالت اجتماعی در غزل ایرانی   »
“بررسی پنج دوره تاریخی  ”  

دکتر حسین همافرسخنران میهمان :    

Join Zoom Meeting  

https://zoom.us/j/92145356019  

Meeting ID: 921 4535 6019  
 

) بوقت هیوستن تگزاس (شب    9  : ساعتآگوست     25  :سه شنبه   

Tuesday August 25th, 2020   9:00 pm  Zoom Meeting 

 

 

 لطفا سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی 
 به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید
iricf@bonyadnameh.com 

پیامک را به تلفن  و   8849-466 (832)   بفرستید  

 سوابق علمی سخنران میهمان

) رتبه اول امتحان جامع (دکترای تخصصی پژوهش هنر   -  
دانشگاه هنر تهران) با گرایش دراماتیک (   

دانشگاه تهران -دکترای نظری علوم دفاع استراتژیک  -  

دوره دکترای فلسفه و ادبیات  -  
دوشنبه -دانشگاه ملی تاجیکستان   

دکترای تخصصی جامعه شناسی ) با گرایش توسعه ( -  
) رتبه اول امتحان جامع ( -دانشگاه علوم و تحقیقات تهران   

دوره دکترای برنامه ریزی امور فرهنگی  -  
)) با رتبه دوم در کنکور ورودی   -دانشگاه علوم تحقیقات تهران   

   -کار شناسی ارشد جامعه شناسی هنر  -
  1370) با رتبه دوم در کنکور ورودی (   دانشگاه شیراز )پهلوی( 

1365دانشگاه شیراز    -کارشناسی ارشد جامعه شناسی  -  

 کتبی که از سخنران چاپ  و منتشر شده 

1382مجموعه شعر   -عطر نارس لیمو  *  
1382 -و جهان بی پرنده و باد ... روی میز عصرانه  *  

1382 -اتفاقی که روی پیراهن پرتقال افتاد  *  
1384  -طرح جامع موسیقی کشور  *  

 

 

شرح پنج دوره تحوالت اجتماعی    
 

: دوره نخست  -1  

رودکی -عینیت و جهان واقعی در غزل   

:دوره دوم  -2  

  -امر عرفانی و تغییر گفتمان قدرت در غزل 
مولوی،  سنائی  

:دوره سوم -3  

حافظ -عشق بمثابه ُکنشی انسانی در غزل   

: سیف فَرغانییک استثناء                  

:دوره چهارم  -4  

خورشیدی(  14تا  8) قرن شش قرن    -دوران گذار  

بر غزل ایران حافظهژمونی )سلطه( ذهن و زبان   

:دوره پنجم  -5  

سرگردان در میانه عشق و سیاست ،  -غزل مدرن ایران 
:از انقالب مشروطیت تا اکنون   

اعتراض /  -غزل انقالب / غزل اجتماعی / غزل شورش   

 غزل عاشقانه نو / غزل پسا انقالب / غزل جنگ / 
 غزل پُست مدرن

 دوره های آموزش فرهنگی و هنری غیر آکادمیک سخنران 

   -دوره آموزش فیلمسازی و موسیقی  *
1359  -دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران         

1364  -انجمن سینمائی جوان شیراز  -دوره آموزش فیلمسازی  *  

1367 - 1370دوره آموزش پیانو ایرانی در  محضر استاد جواد معروفی    *  

1381تابستان   -دوره آموزش سمینار آمار و اطالعات فرهنگی *   


