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 به نام نامی حق

 طرح درس ادبیات فارسی

 مدرس: زینب رحمانیان

از مؤلفان نامددار    سخن شیرین بارسی ی با عنوانکتاب ،ادبیات فارسینحوۀ تدریس درس عمومی 

 دکتر اکبر صیادکوه، دکتر کاووس حسن لی، دکتر منیژه عبداللهی، دکتر سدید احمدد بارسدا    چون:

 به شیوۀ ذیل می باشد:و می گردد  محترم ارائۀه دانشجویان جلسه ب 17که در طی 

و بالعکس و همچنین معرفی کتاب و نحدوۀ تددریس    عزیز : معرفی استاد به دانشجویانجلسۀ اول

نمره می باشد بده گونده    18که از  و همچنین خالصه ا  از شیوۀ امتحان محترم آن به دانشجویان

کنفرانس و موضوع آزاد به دانشجویان عزیدز  که به صورت  است؛ دو نمره فعالیت سر کالسی ا  که

است با معرفدی   سلمان هراتیداده می شود. بعد از این مباحث، درس اول که شعر  در قالب نو از 

و زندگی نامه ایشان به توضیح کلمات و معانی ابیات به صورت ظداهر  و بنندی و قالدب شدعر ندو      

ین اشدعار را بدا اشدعار شداعران دیهدر کده       برداخته می شود. در همین راستا سعی بر آن است که ا

 اهمیت زبان فارسدی  قرابت معنایی دارند به دانشجویان محترم ارائه گردد. بعد از آن نثر  در مورد

 که در مورد زبان و ارتباط آن با جامعه است برداخته می شود. جواد برومند سعیداز 

: در مورد شعر کالسیک می باشد که نمونۀ بارز آن  شاهنامۀ فردوسی است. قسمتی از جلسه دوم

که ابتدا برا  دانشجویان عزیز داستان را به صدورت خالصده و    رزم و افسونداستان شاهنامه به نام 

نثر بیان می گردد. بعد از آن در مورد زندگی نامۀ فردوسی و اثر ملی و  شاهنامه، ویژگی  در قالب

تقسیم شاهنامه و همچنین در چه متون و ادبیاتی جا گرفته است مورد بحث و بررسی قدرار مدی    و

گیرد. معانی کلمات و اشعار و در همین راستا به معرفی اشخاصی که در داستان آمده اند برداختده  

 می شود.
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به موضوع  باشد که در آن می حسین بایندهاز  دریافت شایستۀ آثار ادبینثر  به نام  جلسۀ سوم:

بعدد از آن شدعر  بده      رایه ها  ادبی به نام تباین برداخته  و توضیح کامل داده می شود.یکی از آ

در قالب شعر نو در راستا  بحث تباین و بارادوکس می باشد. کده   حسن حسینیاز  قنعۀ شهدانام 

قسمت بعد در مورد  و بررسی ابیات برداخته می شود. زندگی نامه و محتوا  اشعار شاعر به توضیح

وره و تاریخ بده  آنچه در اسن آرش کمانهیر داستان است. در مورد سیاوش کسراییاز  آرش کمانهیر

تداریخ طبدر  و    است در کتداب اوسدتا، ادبیدات بهلدو ،    صورت کامل یا فقط نامی از آن برده شده 

سدتا بده موضدوعی    شاهنامه و معانی نام آرش در برخی از این کتب برداخته می شود. در همدین را 

شداعر و آثدار    معرفی . باز در موردمی گردداخته یشه در این مبحث دارد بردچون مجازآفرینی که ر

 و  و همچنین ابیات و نمادهایی که به کار برده است برداخته می شود.

. بعد از آن در مورد شیوۀ داستان نویسدی و   آرش کمانهیرتوضیح باقی ماندۀ ابیات  جلسه چهارم:

ارنسدت  ش آن به صورت کوتاه، بلندد و داسدتانک برداختده مدی شدود. یدک داسدتان کوتداه از         نهار

خوانده می شود و نکات مهم آن به دانشدجویان محتدرم متد کر     بیر بر سر بلبه نام مرد  همینهو 

 و معرفی آثارش توضیحاتی داده می شود. ارنست همینهو همچنین در مورد  می گردد.

ایدن قسدمت   اسدت. در   ژرژسدیون و دیهدران  از  سدخن و سدخنور   : در مورد شدیوۀ  جلسۀ بنجم

شیوۀ به کار بردن فعل و فاعل و ... در  توضیحاتی در مورد زبان، رعایت مقتضا  حال در سخنور ،

برداختده مدی شدود. در همدین راسدتا یکدی از نثرهدا          و ... و شیوۀ تنظیم سخنور  کالم و گفتار

در بارۀ سخنور  به فرزندش گیالنشاه آوده شده که  فارش ها  عنصرالمعالیسبه نام  عنصرالمعالی

 قابوس نامهو ویژگی کتابش به نام  عنصرالمعالیبه معنی کالم برداخته می شود. همچنین در مورد 

که در حینۀ ادبیات تعلیمی قرا می گیرد منالبی فراتر در هر جلسه به دانشدجویان محتدرم گفتده    

 می شود.

در شیوۀ نهارش می باشد. قسدمت بعدد در    درست نویسی و تمرین نوشتندر مورد  :جلسۀ ششم

در همین موضدوع   نظم که منالب و داستان هایی که از متون کهن به صورت نثر و  آرمانشهرمورد 
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 بده ندام   تداریخ بیهقدی  آمده است مورد بررسی قرار گرفته می شود. در همین راستا نثر  از کتداب  

و ویژگدی   ابوالفضدل بیهقدی  آورده شده است که بعد از معرفی نویسندۀ آن، هارون در خانۀ زاهدان 

 کتابش در مورد داستان توضیحاتی که در متن الزم است بیان می گردد. 

اسدت کده در آن بده     نصراهلل منشدی از  گربۀ عابدبه نام  کلیله و دمنهنثر  از کتاب  جلسۀ هفتم:

از کجا آمده و نامش چه بوده است تا به دست مارسیده و ویژگدی کتداب و    توضیح آنکه اصل کتاب

قسمت . بعد از آن به توضیح معانی کلمات و جمالت  در چه نثر  قرار می گیرد برداخته می شود.

است که به معرفی و ، آثار و ویژگی شدعریش و   زبان بداندیشبه نام   بوستان سعدشعر  از  بعد

 برداخته می شود. توضیح کلمات و ابیات 

آورده شده که باز در مورد و   است بزرگی به علمبه نام  امام محمد غزالینثر  از  جلسۀ هشتم:

و آثارش و ...برداخته می شود. همچنین به توضیح کلمات و مفهوم جمالت دقت می شود. قسدمت  

 قو  بایدد و معندو    دالیلگرفته شده است به نام بوستان که باز از  سعد بعد یکی دیهر از اشعار 

 مورد توضیح و بررسی قرار گرفته می شود.

باشد. که باز بده بررسدی آن برداختده     یم دخل و خرجبه نام  گلستان سعد : نثر  از جلسۀ نهم

آورده شده اسدت. کده زنددگی     طریق اتحادبه نام  صائب تبریز می شود. در قسمت بعد شعر  از 

 نامه ، ویژگی سبکی آثار و ، توضیحح ابیات و معانی مورد بررسی قرار گرفته می شود.

. در این راستا ابتدا زندگی نامدۀ  بو  صفا  بدربه نام  محمد حسین شهریارشعر  از  جلسۀ دهم:

توضدیحی در   د از آنو ویژگی آثارش و بعد به شرح  ابیات شعر  و  برداخته می شود. بعد  شهریار

 و نمونه هایی از آن برداخته می شود. هجو، طنز، هزل و فکاهههار اصنالح به نام مورد چ

و ویژگی آن و نمونه هایی از آن توضدیح داده مدی شدود.     اقتباس و توارددر مورد  جلسۀ یازدهم:

ورد شدیوۀ  است که به صورت کامل و جامع در مد  روش تحقیق و مقاله نویسیقسمت بعد در مورد 

 نهارش مقاله به دانشجویان عزیز توضیحاتی ارائه می گردد.
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عدین اهلل  از  خدوانش شدعر  و همچندین   یدادآور  نشدانه هدا  نهارشدی    در مورد  جلسۀ دوازدهم:

 توضیحاتی و نمونه ها  شعر  از شاعران کالسیک و مدرن یا نو آورده می شود. عسکر  باشایی

در قالب شعر ندو کده بده تفسدیر و بیدان       هست شببه نام  نیمایوشیجشعر  از  جلسۀ سیزدهم:

همچنین در مورد و  و آثار و ویژگی شعریش  کردن نماد ها و معانی بننی کالم برداخته می شود.

متخلص به سدایه کده در مدورد و  و     هوشنگ ابتهاجاز  مرجانبرداخته می شود. قسمت بعد شعر 

 رجان مورد تحلیل واقع می شود.ویژگی آثارش برداخته می شود. همچنین شعر م

کده بده معرفدی و  و ویژگدی آثدار و اشدعارش و        سهراب سدبهر  از  ندا  آغاز جلسۀ چهاردهم:

 مهدرداد فدالح  از  سیبهمچنین معانی ابیات و عرفانی بودن آن برداخته می شود. قسمت بعد شعر 

 .که در مورد و  و آثارش و همچنین نمونۀ شعرش مورد تفسیر قرار می گیرد

. باز به معرفی و  و آثدارش  محمد رضا شفیعی کدکنیاز  کوچ بنفشه هادر مورد  جلسۀ بانزدهم:

می باشد که به  شعر کوتاه یا طرحو هچنین تفسیر شعر و  برداخته می شود. قسمت بعد در مورد 

 توضیح آن و نمونۀ شعر  در همین راستا مد نظر قرار گرفته می شود.

 و ویژگی و نمونه هایی از آن. قسمت بعدد در مدورد   استان کوتاه کوتاهددر مورد  جلسۀ شانزدهم:

است. در تمام جلسات مباحثی فراتر از کتاب که جنبۀ علمدی و تعلیمدی دارد بدا     نامه نهار  شیوۀ

 توجه به موضوع درس به دانشجویان عزیز ارائه می گردد.

 مربوط به فعالیت سر کالسی و کنفرانس دانشجویان می باشد. جلسۀ هفدهم:

 بایان

 

 


