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   یـدرس  ۀبرنام

Course Book 

 نام درس  انواع ادبی 

 نام استاد   سلیمان فهری اومر  

 گروه/ دانشکده  زبان فارسی / زبان 

   Fahree.soleyman@Su.edu.krdئیمێل:  

         07508701355:          ژمارەی تەلەفۆن )بەپەی ئارەزوو( 

 

  رتباط با استاد ا 

 تعداد واحد درسی   واحد   3
 

ساعات حضور استاد در   ساعت 9
  هفته 

 
LP 1305  کد درس 

 زیر: دارای مدارک 
 کارشناسی/ الهیات = ایران / دانشگاه تاکستان ــ  
 کارشناسی ارشد/ الهیات = ایران / دانشگاه تاکستان ــ  
 ارومیه   دانشگاه  کارشناسی ارشد/ زبان و ادبیات فارسی = ایران ــ  
 ارومیه   دانشگاه   زبان و ادبیات فارسی = ایران  /   دکتری   ــ 

 

  پروفایل استاد 
 
 
 
 

 کلمات کلیدی  حماسه، غنا ، تراژدی، کمدی، داستان انواع ادبی،  
   

 

 ( شناخت کلی: 1

ادبی  برجسته  آثار  اندیشی در  لذ   ات ّ  مطالعه و ژرف  از  ذوقی، چشم    های   ت فارسی، گذشته  ادبی و  عمیق 
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 .فرهنگ و زبان فارسی، مقابل دیدگان دانشجویان می گشاید   ه اندازهایی از معرفت و اندیشه را در گستر 

انگیختن    فارسی و بر   اتّ  تالشی است در مسیر دست یابی به اهداف آموزش زبان و ادبی انواع ادبی  درس  
  .دانشجویان در شناخت دقیق تر و عمیق تر جغرافیای پهناور ادب فارسی ه  ذوق و انگیز 

انسجام، دارا بودن پیام های ارزشمند اخالقی و انسانی و نهایتا مخاطبان  در انتخاب موضوعات، پختگی و  
آنها را در نظر داشته ایم تا دانشجویان عزیز گروه زبان فارسی که مخاطبان اصلی این درس هستند  با سرمشق  

 ازند. گرفتن از این درس در آینده به تکمیل اندوخته های علمی خود در زمینه زبان و ادبیات فارسی بپرد 

درسی است که از راه آن دانشجو می تواند با انواع ادبی ایران و جهان آشنا شد و ارتباط بین این  انواع ادبی 
انواع را پیدا کرد. همچنین از راه همین شاخه ادبی می توان پی به میزان تأثیر گذاری و تأثیر پذیری این انواع  

 ادبی در میان ملتهای مختلف مشخص نمود.  

 

 
   فراگیری این درس: هدف از  (  ٢
 .آشنایی با انواع ادبیات فارسی و انواع ادبی دیگر ملت ها  -1
 .، ظرایف ادبی و دستور تاریخی متون و توانایی به کارگیری آنها   آشنایی با مفاهیم زبانی، نکات بالغی -2
 .فارسی   ات آشنایی با جلوه های گوناگون ساختاری و محتوایی ادبی -3
دانشجویان در درک و بیان مفاهیم زبانی، محتوای فکری، ارزشهای انسانی و پیام های نهفته  تقویت توانایی  -4

 .در متون ادبی 
متون حماسی و اسطوره ای و دیگر متون    ه ادبی آنان از راه مطالع   لذت تلطیف عواطف دانشجویان و افزایش  -5

 ادبی. 
 سه ها و اسطوره ها.  آشنایی با زندگینامه و فضای فکری شاعران و نویسندگان حما   -6
 

 
 فعالیت دانشجو: (   3       

 دانشجو برای این که در کالس درس مشارکت داشته باشد الزم است با آمادگی قبلی سر کالس حاضر شود.   -1  

 ــ دانشجو ملزم است در طی ترم سمینار و گزارش درسی ارائه دهد .   ٢

 نماید و همیشه به همراه داشته باشد. دانشجو باید کتاب درسی مربوطه را تهیه  ــ  ٢

به منظور تحریک ذهنی دانشجو و یادآوری، تعدادی تمرین و پرسش در پایان هر مدخل مطرح شده است که  -٢



 
4 

پاسخ اغلب آنها از خواندن متن کتاب قابل استنباط است. از این رو پاسخ به پرسشها بر عهده دانشجوست و  
 ایان هر مدخل پاسخها را آماده نمایند. بایست برای ساعت درسی بعد از پ می 

قالب پرسش و پاسخ ، اظهار نظر و پیشنهاد جزو فعالیت های دانشجو محسوب  ـ مشارکت دانشجو در کالس  در  3
 می شود . 

     االمکان از غیبت بپرهیزد و سر ساعت حضور داشته باشد.   رود حد از دانشجو انتظار می -4
 

 

         
 

   

 روش تدریس:  (    4

در آغاز هر متن با ارائه اطالعات و دانشهای مقدماتی، ذهن و ضمیر دانشجویان برای التذاذ ادبی، دریافت بهتر  -1
متون، اشراف بر ساختار آنها، کشف ارتباط های موجود و باألخره انجام مقایسه های مبتنی بر آموخته ها، آماده  

 .از آن درس ارائه می گردد   ی ّ  می شود و شمه یی کل 
این روش زمینة  -٢ ابتدا، توسط استاد شرح داده می شود.  از یک متن و درک بهتر آن،  برای بهره گیری بیشتر 

اندیشه و احساس جاری در یک نوع ادبی را فراهم می آورد و نیز، پاسخ گویی را آسان    ت ّ  کافی برای درک کلی 
 تر می سازد.  

عنی برای پدیده های هنری کاری سودبخش نیست. چرا که اساسا حوزه  شعر و ادب  قائل شدن به تنها یک م -3
حوزه استدالل ریاضی وار نیست. از این رو در تبیین متون تا حدودی تسامح لحاظ می گردد و تالش استاد بیشتر  

این مال  یاری  به  آنان  تا  دهد  قرار  دانشجویان  اختیار  در  را  معیارهایی  و  است که مالک  آن  به  بر  بتوانند  ها،  ک 
 .آن را بچشند   ع ّ  ساحتهای مختلف هنری یک شعر یا نثر راه یابند و طعم گوارای معانی و مفاهیم متنو 

شرکت دادن دانشجویان در بحثهای کالسی و نظرخواهی از آنان و ارائة سمینار و نیز قرائت متون توسط ایشان  -4
شجویان عالوه بر آن که میزان یادگیری آنان را افزایش  دان   ال ّ  و فع   ی ّ  الزمه این درس می باشد. این حضور جد 

می دهد و از محور مطلق شدن استاد در آموزش جلوگیری می کند، می تواند مالک خوبی برای تعیین نمره میان  
 سال دانشجو باشد. 

ام   -5 پرداخته خواهد شد؛  بیشتری  به جزئیات  ابتدا  در  ها،  موضوع  تحلیل  کاسته    ا ّ  در  تحلیلها  از حجم  بتدریج 
 شود تا خود به تحلیل موضوعها بپردازد. شود و بیشتر به دانشجو اجازه داده می می 
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   ارزشیابی درس: (   5

نمره باقی مانده در    40از دانشجویان گرفته خواهد شد .    ترم نمره به  صورت کتبی  در پایان    60نمره،    100از  
 های کالسی دانشجویان ارزیابی خواهد شد . قالب دو امتحان کتبی و فعالیت 

 
 

    : نتایج آموزش این درس (  6
 رود که : در پایان سال تحصیلی از دانشجو انتظار می 

 ـ با انواع ادبی ایران و جهان آشنا شده باشد. 1
 موضوع کلی مطرح شده در این درس را دریابد. -٢
 با ارتباط بین انواع ادبی جهان آشنایی پیدا کرده باشد. -3
 آشنایی با اصیل ترین حماسه ها و داستان های اساطیری جهان. -4

ای است برای ورود به  در پایان بیان این نکته ضروری است که مطالب ارائه شده در این درس همانند  مقدمه 
  آنها   با   دانشجویان   آتی   سالهای   در   که    فارسی   ات ّ  ادبی   های   حماسه   زمینه   در   تر تخصصی   و   تر ّ  وعات جدی موض 
 خواهند شد.   آشنا 

تواند برای دانشجو سود بخش باشد و او را در فهم و تحلیل دیگر  تر شدن دانش زبانی دانشجو می همچنین غنی 
 متون زبان فارسی یاری دهد.    

 
 

    منابع مورد نظر: (   7
 . 1387ـ شمیسا، سیروس، انواع ادبی، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ ششم،  1

 منابع فرعی: 
 . 1367ادبیات چیست، ترجمه نجفی و رحیمی ، تهران، زمان  ـ سارتر، پل،  ٢
 ـ انواع ادبی، محمود عبادیان 3
 ـ انواع ادبی و شعر فارسی، شفیعی کدکنی و .... 4
 

 سایت ها :  •
 SID.IRــ سایتی   

 MAGAZIRAN    ــ سایتی 
  ــ سایتی : باشگاه کتاب 

 
   

 
 نمونه سؤاالت امتحانی (   8

 نمره(   8)    چیست   اصلی درس انواع ادبی   ات موضوع نخست انواع ادبی را تعریف کنید آنگاه بنویسید  (  1س 
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                                                  نمره(   4)     شامل : .............................. و .......................... است   ارسطو   از نظر   سابقه ی انواع ادبی    ( 2س 
                                                                                     

المارتین را  حماسه    ( 3س  دیدگاه  که    تعریف   از  بنویسید  ، سپس  به  کنید  بیشتر  قدیمی  های    صورت چه  حماسه 
 نمره(   7)                                                          اند؟  بوده 
           بنویسید، آنگاه یک مورد را توضیح   بر حسب قدمت   انواع حماسه را   تقسیم (  4س 

 نمره( 7)                                                                                          
    نمره(   6)   را بنویسید و توضیح دهید         ادبیات سانسکریت مهمترین حماسه های  (  5س 

مهمترین    ( 6س  ایران  ادبیات  های  در  منظوم حماسه  ............................   تاریخی  و   ...........................  : از                                                                          عبارتند 
 نمره(   4) 

 « به چه معنی است ؟ با نمونه آن را شرح دهید               خونخواری ( در حماسه اصطالح » 7س 
 نمره(    6)                                                                                          

 نمره( 6) ( آیا » اغراق« در حماسه الزم و ضروری است یا خیر؟ کامال توضیح دهید  8س 
 یی و ادبیات فارسی چیست؟ ادبیات اروپا   ( در شعر غنایی ( فرق بین ادبیات غنایی ) 9س 

 نمره( 6)                                                                                           
نمایشی (  10س  یا  دراماتیک  کنید                                                                            ادب  تعریف  و  بنویسید  را  آنها   ، است  اصلی  بخش  چند                شامل 

 نمره( 6) 
 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  در علم انواع ادبی چه چیزی )چه موضوعی( بحث و بررسی می شود؟ بنویسید    ضمن تعریف انواع ادبی ، (  11س 
 نمره(   8)                                 مورد را بنویسد.   4فقط  

                                                  نمره(   6) به چه صورت است؟   نورتروپ کانادایی انواع ادبی از دیدگاه  طبقه بندی  (  12س 

 نمره(   6) ، چرا ؟                           تعداد حماسه های اصیل خیلی اندک است (  13س 
 نمره(   7) بنویسید و توضیح دهید           بر حسب نگرش   را   حماسه انواع  تقسیم  (  14س 
    نمره(   8)             را بنویسید و توضیح دهید   ادبیات یونان مهمترین حماسه های  (  15س 
                                                                      عبارتند از : ........................... و ............................   پهلوانی منثور حماسه های  در ادبیات ایران مهمترین  (  16س 

    نمره(   4) 

 در حماسه الزم و ضروری است یا خیر؟ کامال توضیح دهید   « صنایع بدیعی » آیا  (  17س 
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    نمره(   7)                                                                                       
    نمره(   8) چیست ؟                                    فرق بین ادبیات حماسی و غنایی (  18س 

    نمره(   6) را  فقط نام ببرید              عناصر )یا عوامل( تراژدی از دیدگاه ارسطو (  19س 

وجود دارد آنها را بشمارید و یک مورد از آنها را با  ی  و پهلوان   ی ر ی اساط   ی حماسه ها   ۀ چند اصطالح دربار(  ٢0س 

 نمره(   4) نمونه شرح دهید  

                                                  نمره(   4)                ( چهار مورد از مختصات حماسه را بنویسید ؟ 21س 

                                                   . « چیست باختصار توضیح دهید قهرمان حماسه همه آفاق است منظور از عبارت »    ( 22س 

                                                  نمره(   4) 

 نمره(   4)       ؟   را بنویسید   سبک حماسی چهار مورد از ویژگی های  (  23س 

                                                  نمره(   4) ؟ چرا؟    آیا در داستان های حماسی احتیاج به صنایع بدیعی هست (  24س 

 
 مالحظات همکار   ( 9
 

 ( ٢0٢٢/ 1٢/ ٢٢( تا )  ٢0٢٢/ 09/ 04سال از  از )  سیستم تحصیلی نیم 

هفته      )برگزاری کالسها + امتحان(   41 هفته    یک شنبه تا پنج شنبه:     
،  موضوع اصلی درس ،  هدف کلی درس معرفی درس انواع ادبی،   1  هـفـتــه  1

در علم انواع ادبی    ،  انواع ادبی چیست   ،  کلیات ،  عنوان های درس 
 چه موضوعاتی خوانده می شود؟ 

 

نظریات مختلف در طبقه    ،    انواع ادبی معاصر ،    انواع ادبی   قەی ساب  ٢هـفـتــه   2
                      طبقه بندی انواع ادبی در ایران                              ،    بندی آثار ادبی 

 

ویژگیهای حماسه های  و تعریف آن ،    حماسه ،    انواع ادبی اصلی قدیم  3هـفـتــه   3
 ،    قدیم 

 

        ،    بر حسب موضوع ،  تقسیم بر حسب قدمت  ،    انواع حماسه  4هـفـتــه   4
  تقسیم حماسه بر حسب نگرش بر حسب موضوع ،    انواع حماسه بقیه   5هـفـتــه   5
  ادبیات یونان   در   ،   ادبیات سانسکریت در  ،    حماسه های معروف جهان  6هـفـتــه   6

ادبیات  ، در    ادبیات فارسی ، در    ادبیات عرب ، در    ادبیات رومی   در   ، 
 ،    اروپایی 

 
 

 هـفته   14
،    اسطوره ،    پهلوانی   و   اساطیری   های   حماسه   ۀ چند اصطالح دربار  7هـفـتــه   7

 ،    نام پوشی )کتمان نام( ،    خون خواری ،    روئین تنی 
 جهان   های   قدیمی ترین حماسه ،    مختصات حماسه  8هـفـتــه   8
 ،    قهرمان حماسه ،    اغراق ،    بدیع :    حماسه   ه سه نکته دربار  9هـفـتــه   9
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 منشأ ادب غنایی   ،   فصل دوم: ادب غنایی 
هـفـتــه   10

10   
 ،    ویژگی های سبک غنا ،    ادبیات غنایی در ایران 

تراژدی و  تفاوت بین  ،    تراژدی ،    فصل سوم: ادب دراماتیک یا نمایشی 
 ،   کمدی ،    فرق بین تراژدی  و داستان  ،    حماسه 

هـفـتــه   11
11 

ویژگی های داستان های دهه  ،    داستان کوتاه ،    بخش دوم: داستان 
 انواع رمان بر حسب موضوع ،    انواع رمان از نظر ساخت ،    های اخیر 

 
هـفـتــه   12

1٢   
داستانهای سنتی  نمونه هایی از  ،    ویژگی های داستانهای سنتی ایرانی 

 بخش سوم:  انواع ادبی فرعی   یا   روبنایی ،   ایران 
 

هـفـتــه   13
13 

طنز و هزل و  ، حبسیه ،    پا رودی ،    شهرآشوب ،    مناظره 
 مناجات ،    مطایبه 

 
 

 

هـفـتــه   14
14 

 بخش چهارم: انواع شعر فارسی از لحاظ قالب   
 
 

 

هـفـتــه   15
15 

 هفته    ٢ سال نیم امتحان  

هـفـتــه   16
16 

  (٢0٢٢/ ٢٢/1٢( تا )10/1٢/٢0٢٢)

 

 


