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 فارسی   ات گروه: زبان و ادبی 

 دانشکده: زبان 

 ین دانشگاه: صالح الد 

 و نثر(   نظم قرائت متون ادبی ) درس:  

 ترم اول   /   م سال دو :  برنامه درسی  

 فهری اومر سلیمان نام استاد:  

 2023ــ     2022سال تحصیلی:  

 

 

 برنامه درسی 
  Course Book 

 . نام درس 1 قرائت متون ادبی )نظم و نثر(  
 . نام استاد  2 فهری اومر سلیمان 

زمان   فارسی/   . گروه/دانشکده 3 
 . ارتباط با استاد Fahree.soleyman@Su.edu.krd 4ایمیل:  
 . تعداد واحد درسی 5 ساعت   3نظری: 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            خشینبهتی دڵنیایی جۆری و متمانه رایهبهڕێوهبه  
 

 0  عملی: 
   . ساعات حضور استاد در 6 ساعت   9

 هفته 
LP 1206 7 کد درس . 

 دارای مدارک زیر: 
 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 
 
 

  فعالیت ها: 
مقاله و شرکت در تعدادی سمینارها و همایشهای داخلی و بین المللی    ـ چاپ چند 

 در کشور ایران از قبیل:  
  کنفرانس ی آفرينش )در اعتقادات انسان باستان(=  اسطورهـ نگرشی تطبيقی به 

 یران( ا سبزوار ) 
 ........................................................................................... 

 
 یران( ا ) (/  1بابل سر )   کنفرانس =    فعل   هــ نوآوریهای »نیما«  در عرص 

 ........................................................................................................................... 
های جهان =  بررسی تطبیقی »سفر« در شاهنامه و دیگر اساطیر و حماسه ــ  

 یران( ا ) (/  2بابل سر )  کنفرانس 
 .....................................                                                                ................................................ 

 یران( ا سنندج )   کنفرانس ــ تأثیر پذیری جزیری از حافظ =   
 یران( ا یزد )     کنفرانس ــ بررسی تطبیقی داستان غربت غربیه و شاه و کنیزک =  

 یران( ا ارومیه )      کنفرانس ــ بررسی نماد دریا در مثنوی معنی = 
 ( 38ماره   ش زانکو )   نشریه ــ ازدواجهای مقدس کیهانی =  

 ( 40ماره   ش زانکو )   نشریه ــ پاسخ و شرح پرسشهای »گلشن راز« =  
 

 . پروفایل استاد 8

 کلمات کلیدی .  9   ، نثر  شعری  قالب   فارسی،   شعر   تحلیل نظم،   ادبی،   متون  فارسی،   ات ی ب اد
 : ی شناخت کل 

 
ادبی  برجسته  آثار  در  اندیشی  دیوان رودکی و شاهنامه   ات مطالعه و ژرف  آثاری چون  منثور    فارسی،  آثار  و 
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فرهنگ و   ه عمیق ادبی و ذوقی، چشم اندازهایی از معرفت و اندیشه را در گستر تهای ، گذشته از لذ ادبیات فارسی 
 .زبان فارسی، مقابل دیدگان دانشجویان می گشاید 

فارسی و برانگیختن    ات تالشی است در مسیر دست یابی به اهداف آموزش زبان و ادبی   متون ادبی   قرائت درس  
  .دانشجویان در شناخت دقیق تر و عمیق تر ادب فارسی ه ذوق و انگیز 

در انتخاب متون، پختگی و انسجام، دارا بودن پیام های ارزشمند اخالقی و انسانی و نهایتا مخاطبان آنها را در  
است نظر   شده  دانشجویان    گرفته  ادبیات   زبان رشته  تا  با    و  هستند   درس  این  اصلی  مخاطبان  که  فارسی 

ا گرفتن  فارسی  سرمشق  ادبیات  و  زبان  زمینه  در  خود  علمی  های  اندوخته  تکمیل  به  آینده  در  درس  این  ز 
 بپردازند. 

  و متون نثری   -از کوتاهترین تا بلندترین قالبهای شعر   –بر اساس قالب    هایی از شعر فارسی دراین درس نمونه 
ذکر شده در این درس به معنی  شود. ذکر این نکته ضروری است که نقل شعر از شعرای  معرفی و تحلیل می 

انتخاب، سادگی، جذابی انتخاب بهترین شاعران فارسی  از مالکهای  نیست. یکی  ایران    موضوعی   تنوع   و   ت سرای 
 .  است   بوده  شعرها 

 
 
 

 : یاهداف کل 
 ـ آشنایی با شیوه صحیح خواندن اشعار و متون نثر قدیم زبان فارسی 1
 متون ادبی ـ کسب مهارت برای  درک و فهم بهتر    2
 .فارسی   ات آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ـ    3
 .، ظرایف ادبی و دستور تاریخی متون و توانایی به کارگیری آنها ت آشنایی با مفاهیم زبانی، نکات بالغ -4
 .فارسی   ات آشنایی با جلوه های گوناگون ساختاری و محتوایی ادبی -5
بیان مفاهیم زبانی، محتوای فکری، ارزشهای انسانی و پیام های نهفته  تقویت توانایی دانشجویان در درک و  -6

 .در متون ادبی 
 متون ادبی.   ه ادبی آنان از راه مطالع   لذت تلطیف عواطف دانشجویان و افزایش  -7
 و نویسندگان ادبیات فارسی آشنایی با زندگینامه و فضای فکری شاعران    -8

 
 وظایف دانشجو: 

 اظهار نظر مشارکت دانشجو در کالس درس با ارائه سؤال و  ــ  1
 ــ ارائه سمینار و تهیه گزارش درسی از طرف دانشجو 2
 اشان ارائه شده. جزوه درسی   به منظور تحریک ذهنی دانشجو و یادآوری، تعدادی تمرین و پرسش در -2
دانشجو خواسته خواهد شد که درباره  شود، در طی سال از  در هر درس بخشی به زندگی شاعران مربوط می -3

 تهیه و ارائه نمایند.   و سمینار  شماری از این شاعران گزارش 
 رود حداالمکان از غیبت بپرهیزد و سر ساعت حضور داشته باشد. از دانشجو انتظار می -4

 روش تدریس: 
 
ارائه اطالعات و دانشهای مقدماتی، ذهن و ضمیر  -1 با  ادبی، دریافت  در آغاز هر متن  التذاذ  دانشجویان برای 

بهتر متون، اشراف بر ساختار آنها، کشف ارتباط های موجود و باألخره انجام مقایسه های مبتنی بر آموخته ها،  
 .از آن درس ارائه می گردد   ی ایی کل آماده می شود و شم 
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از  -2 )اعم  بهتر آن، هر نمونه  ابتدا، توسط استاد یا  برای بهره گیری بیشتر از یک متن و درک   ، شعر و نثر( 
اندیشه و احساس جاری در یک    ت دانشجویان، چند بار خوانده می شود. این روش زمین کافی برای درک کلی 

قطعة ادبی را فراهم می آورد و نیز، پاسخ گویی را آسان تر می سازد. هرچند ممکن است دانشجو، مفهوم یک  
بدون تردید برمجموعه اندیشه و احساس حاکم بر آن    ا ی درک نکند ام مصراع یا بیت یا عبارت آن را به خوب 

 .کافی خواهد برد   ت احاطه می یابد و از آن لذ 
قائل شدن به تنها یک معنی برای پدیده های هنری کاری سودبخش نیست. چرا که اساسا حوزه  شعر و ادب  -3

دی تسامح لحاظ می گردد و تالش استاد  حوزه استدالل ریاضی وار نیست. از این رو در تبیین متون تا حدو
بیشتر بر آن است که مالک و معیارهایی را در اختیار دانشجویان قرار دهد تا آنان به یاری این مالک ها، بتوانند  

 .آن را بچشند   ع به ساحتهای مختلف هنری یک شعر یا نثر راه یابند و طعم گوارای معانی و مفاهیم متنو
ر بحثهای کالسی و نظرخواهی از آنان و ارائة سمینار و نیز قرائت متون توسط  شرکت دادن دانشجویان د -4

 ایشان الزمه این درس می باشد. 
ام   -5  شد؛  خواهد  پرداخته  بیشتری  جزئیات  به  ابتدا  در  شعرها،  تحلیل    کاسته   تحلیلها   حجم   از   بتدریج   ا در 

 . بپردازد   شعرها   تحلیل   به  خود   تا   شودمی   داده  اجازه   دانشجو   به   بیشتر   و  شودمی 
 : ارزشیابی 

نمره باقی مانده در   40 و از 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 آموزشی مورد انتظار: 
 رود که : دانشجو انتظار می در پایان سال تحصیلی از  

 های ناآشنا را بداند. معنی واژه -1
 موضوع کلی شعرهای مطرح شده را دریابد. -2
 های ادبی مطرح شده آشنایی پیدا کرده باشد. با نکات ادبی و آرایه -3
 خوانش قابل قبولی از اشعار ارایه کند. -4
 با شعرای مطرح شده آشنایی پیدا کرده باشند. -5
 نثر   های سبک   آشنایی با انواع ــ  6
 ــ کسب مهارت در خواندن انواع نثرها 7
 ــ درک مفاهیم و پیام نویسندگان انواع نثرها 8

ای است برای ورود به  در پایان بیان این نکته ضروری است که مطالب ارائه شده در این درس همانند  مقدمه 
  آشنا   آنها   با   دانشجویان   آتی   سالهای   در  که   فارسی   ادبیات   و   زبان   زمینه   در   تر تخصصی   و   تر موضوعات جدی 

  آشنایی   و  ادبی  نقد   در  ترجدی   مباحث   نیز  و  قافیه  و  عروض   و  بیان   و   بدیع،معانی   نظیر   موضوعاتی .  شد   خواهند
 با سبکهای ادبی. 

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

 
 منابع : 

 . 1391 م، ّ  نیکوبخت، د.ناصر، تحلیل شعر فارسی، تهران: سمت، چاپ دو-1
 . 1389  ل،ّ  او  چاپ   سمت، :  تهران  فارسی،   ساده   شعر   د، ّ  دانشگر، د.محم -2
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 ش.هفته  جزئیات درسی مورد مطالعه  تاریخ 
 1 عناصر شعر تعریف شعر و    
 2 شیوه تجزیه و تحلیل شعر  
 3 انواع شعر از نظر قالب  
 4 هایی از مفردات شعر فارسی مفردات)تک بیت(، تحلیل نمونه  
 5 های شعر فارسی هایی از دوبیتی دوبیتی)ترانه(، تحلیل نمونه  
 6 هایی از رباعیات شعر فارسی رباعی، تحلیل نمونه  

 7 هایی از قطعات شعر فارسی نمونه قطعه، تحلیل   هفته   14
 8 فارسی   شعر   ات ّ  هایی از غزلیغزل)چامه،سرود،نغمه(، تحلیل نمونه  
 9 فارسی   شعر   ات ّ  هایی از غزلیغزل)چامه،سرود،نغمه(، تحلیل نمونه  
 10 هایی از قصاید شعر فارسی قصیده)چکامه(، تحلیل نمونه  
 11 فارسی   شعر   ات ّ  یّ  هایی از مثنونمونه مثنوی)دوگانی،مزدوج(، تحلیل   
 12 نثر فارسی ، کلیات و تعاریف ، انواع نثر  
 13 نثر کهن فارسی ، مثال ها  
 14 نثر معاصر فارسی ، مثال ها  
 
 
 

 
 

 امتحانات 

 
 
15/  16  
 

 سال امتحان نیم 
 (2022/ 22/12( تا )10/12/2022)

   
 

 نمونه سؤاالت 
 .را در سه سطر معرفی کنید نیما تخلص کیست؟ او   -1
 تلمیح چیست؟ -2

 .مترادف کلماتی که مشخص شده اند را بنویسید 
 مهر ی ماه و ناهید و  فروزنده                                 سپهر خداوند کیهان و گردان  -3
 یک سو شوی   بیگار شوی                             ز گفتار    خستو به هستیش باید که  -4
    ز ستاک نیشکر گیرم کلکی  نیشکر پویم                              کشت سوی  یک ره  -5
 گیر تاسه ها باشد مجازی  ها باشد حقیقی دلپذیر                                 وعده وعده -6
 ام اندیشه را خون ریختم               با یار خود آمیختم زیرا درون پرده   آویختم در جام می  -7
 ام سپرده به طوفان نیامدی ای است            ای تخته شکسته   زورق ای که چه ندیده صبرم  -8
 و آن کانم آرزوست   مالحت هاست             آن معدن  قراضه در دست هر که هست زخوبی  -9
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 برشده گوهرست ی  نگارنده   ز نام و نشان و گمان برترست                         -10
  و آن مهره دید                      همه جامه بر خویشتن بردرید  خفتان چو بگشاد  -11
 تیزتر گیرم   خامه تیزتر گردد                              چون من سر   زخمه ناهید به -12
   و میزان و زن نقده   چیست دنیا از خدا غافل بدن                           نه قماش و -13
 ام ی افشرده ام، من شیره گشته   خنبی خبر      من گرد  ای نان طلب در من نگر، والله که مستم بی -14
 خورم از بهر رنج می دستکشی    نیم از بهر گنج                           دستکش کس  -15
       گوش                        نصیحت نگیرد مگر در خموش   آگنده فراوان سخن باشد  -16
 مضمون بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ -17

 کند ایجاد آتش را می ی خود  نخواهد آتش از همسایه هر کس جوهری دارد          چنار از سینه 
 اتکای به خود   -استواری چنار           د   -خشم و غضب         ج   -رعایت همسایه       ب  -الف 
 مفهوم بیت زیر در کدام گزینه صحیح است؟ -18

 جوی تو کردم وبه هیچ مقامی نبود غیر تو کامی                 طواف و سعی که کردم به جست 
فقط    -در هیچ مقام درنگ نکردم       ج   -ب                                                 هیچ آرزویی نداشتم   -الف 

 فقط در جستجوی تو بودم   -خواستم                                     د کامروایی تو را می 
 مقصود از زندان در بیت زیر کدام است؟ -19

 ی زندان نیامدی باز امشب از دریچه              زندانی تو بودم و مهتاب من، چرا                
 دنیا  -دل شاعر            د   -ی شاعر               ج خانه   -مجلس            ب   -الف -20

 .ابیات زیر را به فارسی روان بنویسید 
 زمانه به خون تو تشنه شود                                بر اندام تو موی دشنه شود -21
 ین برهنگی چون عین الشمس                       از خاور تا به باختر گیرم در ع -22
 کش        مگس جایی نخواهد رفتن از دکان حلوایی وخواهی روی درهم آستین افشان تو خواهی -23
 شهبازست چنگال این که در عشق باالتر از آنست که در وصف آید             چرخ کبکی است -24
 ام خمر من لدن رو محتسب را غمز کن         مر محتسب را و ترا هم چاشنی آورده مستم ز  -25
 گیر بود در طرف شام یکی پیر بود                               چون پری از خلق طرف -26
  کنان در خطا و صواب                              به از ژاژخایان حاضر جواب تأمل -27
 ی رنجور وش مغموم. منم من، سنگ تیپا خورده هر شبت، لولی   منم من، میهمان -28
 ی سخته کی گنجد او خرد را و جان را همی سنجد او                          در اندیشه -29
 سبک تیغ تیز از میان برکشید                              بر شیر بیداردل بردرید -30
 چون من ز خدنگ خامه سر گیرم                      کلک از کف تیر سرنگون گردد        -31
 آب در کشتی هالک کشتی است                         آب اندر زیر کشتی پشتی است -32
 خود کار من گذشت از زهر آرزو و آز                  از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست -33
 اما پری به دیدن دیوان نیامدی               ی تو من             دیوان حافظی و دیوانه -34
       کمال است در نفس انسان سخن                         تو خود را به گفتار ناقص مکن -35
 .کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را-36

 .ابیات زیر را به کردی ترجمه کنید 
 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند   دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند          -37
 تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن         که دوست خود روش بنده پروری داند -38
 ای برون آی ای کوکب هدایت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود       از گوشه -39



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            خشینبهتی دڵنیایی جۆری و متمانه رایهبهڕێوهبه  
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 ز تن باز کردم سر ارجاسب را                                  برافراختم نام گشتاسب را -64
 که بر پیش کاووس کی بنده بود                                ز کیخسرو اندر جهان زنده بود -65
 به کار                              همی راه جویی به اسفندیار   تو را نیست دستان و رستم-66
 چو بگذشت شب گرد کرده عنان                               برآورد خورشید رخشان سنان -67
 به رفتن مگر بهتر آیدش جای                                   چو آرام یابد به دیگر سرای -68
 مگر کردگار                                     نشاند یکی پورم اندر کنار ودیگر که از تو  -69
 چو روشن بود روی خورشید و ماه                            ستاره چرا برفرازد کاله -70
 عمودی خمیده بزد بر سرش                                    ز نیرو بیفتاد ترگ از سرش -71
 جنبان شود کوه خار                                   بجنبید بر زین بر آن نامدار گر از باد  -72
 چنین گفت کآمد دگرباره گور                                     به دام خداوند شمشیر و زور -73
نهفت« مقصود از  به بیت » به گردان لشكر سپهدار گفت                 كه اين راز بايد كه ماند    ه ّ  با توج-74

  سپهدار كيست؟ 
 منظور از مصراع »هوا را به شمشیر گریان کنی« چیست؟ -75
 کدام گزینه درست است؟ -76
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