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  کارشناسیدانشجویان  مقطع:

 

از دوران باستان تا کنون، تحوالت بسیاری را پشت سر گذاشته است.  ،«زبان فارسی»: تعریف و هدفب( 

ق به بعد، به عنوان  254یافتۀ همان زبان فارسی دری است که از سال ادامه نامیموز زبان فارسی میآنچه امر

شود که به ها و آثاری اطالق میبه مجموعۀ سخنان، نوشته« ادبیات فارسی»زبان رسمی ایران شناخته شد. 

به عبارت  کنند.ها و عواطف انسانی را به بهترین شکل بیان میها، خیالاند و اندیشهزبان فارسی نوشته شده

دارد. ادبیات هر قومی را  ها برتریاختی و هنری بر سایر جنبهشنهای خالقانه، زیباییدیگر، در این آثار، جنبه

ها، عواطف، عقاید، باورها، آداب و رسوم، وضعیت تاریخی، ای دانست که روحیات، اندیشهتوان آیینهمی

و نیز سایر مسائل مربوط به آن قوم را، طی سالیان  ها و خصایص دیگراجتماعی، سیاسی و بسیاری از ویژگی

 متمادی، در خود بازتاب داده است. 



دمت دارد. هدف از ایجاد آموزش زبان و ادبیات فارسی به صورت نوین، بیش از یک قرن است که در ایران ق

ادبی ــ اعم از شعر و ادبیات فارسی، متون شاخص آشنایی دانشجویان با مسائلی از قبیل تاریخ زبان  این رشته

ی هاو نیز علوم گوناگون ادبی بوده است. رشتۀ زبان و ادبیات فارسی امروزه در بسیاری از دانشگاه و نثر ــ

 شود. تدریس می از ایران ی خارجهاایران و برخی از دانشگاه

های دانشگاههمان درسی است که در  عبارت از در دانشگاه صنعتی شریف« آشنایی با ادبیات فارسی»درس 

همۀ  شود و دانشجویان  هایی مشابه تدریس مییا عنوان« فارسی عمومی»یا « ادبیات عمومی»دیگر با عنوان 

متون زبان فارسی، آشنا کردن دانشجویان با  این درسارائۀ هدف از خوانند. های کارشناسی آن را میرشته

ای را در این درس حوزۀ بسیار گسترده موضوع   است. و نیز فنون ادبی از گذشته تا امروز ادبی شاخص فارسی

، به همین دلیلسال میسّر نیست. در طول یک نیم گیرد اما پرداختن به همۀ مباحث زیرمجموعۀ آنمیبر 

نیاز و عالقۀ با توجه به  آن را محدود کرد و بایدگویی، برای برقراری نظم در مطالب درسی و گریز از پراکنده

های مختلف عمل کرد. مثالً توان به شیوهبرای این منظور، می .پرداخت گزینش موادّ درسیبه  دانشجویان

توان یا میها پرداخت. شاهکارهای شعر و نثر فارسی را به ترتیب تاریخی خواند و به بررسی و تحلیل آن توانمی

. کرد معرفی و بررسی آثارشان را مرور هبدرس و در جلسات  نام را انتخاب کردشاعر و نویسندۀ صاحب چند

های نگارشی نیز با دانشجویان مهارت بعضی زبان فارسی نیز پرداخت و دربارۀتوان به در کنار این کار، می

های شتر  آنان با مقولهبیبرای آشنایی  ایو دریچه ها برای دانشجویان مفید توانند بودهمۀ این شیوهسخن گفت. 

 . شایندگیادشده به روی آنان می

 

 برنامۀ درسی( پ

بر دو حوزه تمرکز  ،دهدکه نگارنده ارائه میهای آشنایی با ادبیات فارسی کالس 1398سال اول نیمبرنامۀ 

 دارد:

 شعر و نثر فارسی  هاییحلیل تعدادی از بهترین نمونهـ خواندن و توضیح و ت

 هایی برای تقویت نگارش به زبان فارسینکتهبیان  ـ 

 

 ترتیب عبارت است از:شود، بهمطالبی که در کالس مطرح میسرفصل 

 

 هفتۀ اول

 ـ مباحث مقدماتی

 ـ نگاهی به پیشینۀ زبان فارسی

 هاهای زبانی و انواع آن: گونه(1ـ بحثی پیرامون  آیین نگارش فارسی )



 
 شود(های دوم تا شانزدهم )به ترتیب دربارۀ مواد درسی زیر بحث میهفته

 (: تاریخ بیهقی1)ـ نثر کهن 

 های زبانی  یک نوشتۀ خوب(: ویژگی2ـ بحثی پیرامون آیین نگارش فارسی )

 (: شاهنامه1ـ شعر کهن )

 (: شعری از نیما یوشیج1ـ  شعر معاصر )

 نویسی(: درست3ـ بحثی پیرامون آیین نگارش فارسی )

 نامه(: قابوس2ـ نثر کهن )

 (: خیام2ـ شعر کهن )

 نویسی(: درست4ن نگارش فارسی )ـ بحثی پیرامون آیی

 (: شعری از اخوان ثالث2ـ شعر معاصر )

 (: غزل سعدی 3ـ شعر کهن )

 «آکلداش»(: داستان 1ـ نثر معاصر )

 (: اسرارالتوحید3ـ نثر کهن )

 نویسی(: درست5ـ بحثی پیرامون آیین نگارش فارسی )

 (: چند غزل3ـ شعر معاصر )

 (: گلستان سعدی4ـ نثر کهن )

 (: مثنوی و غزل مولوی 4ـ شعر کهن )

 (: غزل حافظ5ـ شعر کهن )

 (: نوشتن کارنامک )رزومه( و نامۀ اداری6ـ بحثی پیرامون آیین نگارش فارسی )

 

 شود.هایی که در کالس بیان می( نکته2( جزوۀ آشنایی با ادبیات فارسی؛ 1 منبع درسی:ت( 

( در جزوه نیامده است. این 6تا  1آیین نگارش فارسی ) مباحث هفتۀ اول و نیز مباحث مربوط بهتوضیح: 

عالوه، دانشجویان الزم است به برداری کنند.توانند یادداشتشود و دانشجویان میمباحث در کالس تدریس می

 شود، توجه کنند. های جزوه بیان میبه نکاتی که ضمن خواندن متن

 

 کالسی فعالیتث( 

 ها در کالس ( مشارکت در خواندن متن1

 مقاله ( ارائۀ2

 ــــــــــــــــــــــــــ

 



 نکاتی دربارۀ ارائۀ مقاله: 

بهتر است شود. شوند. برای هر دو نفر یک مقاله تعیین میهای دونفره تقسیم میـ دانشجویان به گروه

دانشجویان کار را میان خود تقسیم کنند. مثالً یکی مطالب را تنظیم کند و یکی ارائه دهد؛ یا هر دو مطالب 

 هایی را برعهده بگیرند. را تنظیم کنند و هر یک ارائۀ بخش

 پانزده دقیقه باشد. حدوداً  ـ هر ارائه

 . مثالً: ـ ارائه ساختار منسجم داشته باشد

 مقاله )عنوان، نام نویسنده، نام مجله، سال انتشار(ذکر مشخصات 

 مباحثی است؟ ها یا چه بخشمقاله شامل چه 

  نکات کلیدی آن چیست؟ )بخش اصلی ارائه(

 دهنده به مطالب مسلط باشد. ـ ارائه

 ـ به نحوۀ بیان و ارتباط با مخاطبان دقت کند.

 

نمره(،  1نمره(، نکات کلیدی ) 0.5ساختار منسجم )نمره(،  0.5زمان )مدت  :های کالسیبه ارائه نحوۀ امتیازدهی

  نمره( 0.5نمره(، ارتباط با مخاطبان ) 0.5تسلط به مطالب )

 

 ، آزمون نهاییفعالیت کالسی :روش ارزیابی دانشجو( ج

 توزیع نمره

 نمره 3 ارائۀ کالسی:

 نمره 1 مشارکت در خواندن متن در کالس:

 نمره( 12نمره؛ ادبیات:  4)زبان و نگارش:  نمره 16 آزمون نهایی:

 

 دانشجویانهای گویی به پرسشحضور در دفتر برای پاسخ ( زمانچ

 15تا  13ها شنبه، سه15تا  13ها یکشنبه

 

 ـــــــــــــــــــ

 شناسی، ها و زباندانشگاه صنعتی شریف، ساختمان ابن سینا، طبقۀ چهارم، مرکز زبان نشانی دفتر:

 ، مریم سیّدان8اتاق شمارۀ 

 02166164736 شمارۀ تلفن:

 seyedan@sharif.edu رایانامه:

 


