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سال  ۸۰ بود که در انتشارات مشاوران آموزش رویدادی بی سابقه اتفاق افتاد. برای اولین بار 
کتاب هایی را با عنوان کتاب های کوچک هدف دار تولید کردیم که دو نگاه عمده در تألیف 

آن در نظر گرفته بودیم:
یکی اینکه هر درسی را به مباحث گوناگون تقسیم کردیم و برای هر مبحث کتاب مستقل 
تألیف و چاپ کردیم. در آن دوران نوشتن کتاب های مبحثی امری نادر بود و عمدة 

کتاب ها به صورت جامع تألیف و چاپ می شد.
دوم اینکه در شکل تألیف کتاب های کوچک، شیوه ای نوین از آموزش را جاری کردیم؛ 
شیوه ای که نشان می داد چطور آموزش مبتنی بر خالصه ارائه نکنیم! چون هر خالصه ای 

یعنی حذف کردن بخشی از واقعیت آموزشی. 
استقبال بی نظیر دانش آموزان و دبیران از کتاب های کوچک ما نشان داد که تشخیص 

ما درست بود.
سال ها گذشت تا رسیدیم به سال ۱۴۰۰ و دوباره تصمیم گرفتیم سنت قدیم خودمان را 

در قالبی نوتر و با نامی جدید برای شما دانش آموزان عزیز آماده کنیم:
»مجموعه کتاب های هایالیت«

به  رسیدن  برای  نتیجه گیری  در  هایالیت هایمان  که  امیدوارم  بسیار  به شخصه  من 
اهدافتان مؤثر واقع شوند.

بدانید که حجم کوچک این کتاب ها نتیجة حذف نبوده؛ بلکه بر این اساس نوشتیم که 
همة آنچه مهم است را، به بهترین شکل یاد بگیرید.

بار  ایران عزیزمان دارم؛ دانش آموزانی که  انسانی  آرزوی موفقیت برای دانش آموزان 
توسعة کشور بر دوش آنان است.

وحیــد تمنـا



به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

به احتمال قوی، حاال که این کتاب را به دست گرفته اید و قصد خواندن آن را دارید، الاقل 
انداخته اید. اصاًل قصد ما هم همین  ادبیات کتاب های علوم وفنون  تاریخ  به بخش  نیم نگاهی 
بود؛ جمع آوری و دسته بندی همۀ اطالعات تاریخی و ادبی در یک کتاب کوچک و مختصر 
برای زمان محدودی که به دورۀ خوانده های شما اختصاص دارد. باور کنید یا نه، خط به خط 
کتاب را چندباره خواندیم تا بتوانیم یک خالصه نامۀ یکدست با اطالعات مختصر و البته کافی 
برای هموار کردن مسیر پیش  باشد  این کتاب گام کوچکی  امیدواریم  و  تهیه کنیم  برایتان 
 رویتان. کتاب کوچک و کم حجمی که فقط گوشه ای از میزتان را اشغال می کند، نتیجۀ تالش 
یک تیم پرتالش و قوی است. هرچند ظاهر کوچکش نشان نمی دهد، اما برای آماده شدنش 
از  این صفحات مناسب ترین محل برای تشکر  افراد بسیاری کنار هم تالش کرده اند. شاید 
تک تک این افراد است. تمام دوستانی که در این چند سطر مجال نیست نامشان آورده شود 
اما همکاری با آن ها از افتخارات من است. اختصاصًا از دوست خوبم نوشین خرمایی تشکر 
می کنم که با صبر و حوصله، هنر و مهارتش را به نوشته های من ضمیمه کرد. سپاس بی پایان 
از آقای تمنا که با صبر و بردباری، هدایتگر تمام کتب مجموعه هستند و نیز آقای دکتر احمد 

خداداد که حضورشان مهربانانه و استادانه، گرمابخش مجموعه است. 
به امید موفقیت های روزافزون 

نوشین الهامی



۷ درس اول: مبانی تحلیل متن  
10 درس چهارم: تاریخ ادبیات پیش از اسالم و قرن های اولیءه هجری 
۲۰ درس هفتم: سبک و سبک شناسی )سبک خراسانی( 

درس دهم: زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و 
۲۸ ویژگی های سبکی آن 
۳۹ تمرین تستی 

۴۲ درس اول: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم  
۵۶ درس چهارم: سبک شناسی قرن های هفتم، هشتم و نهم )سبک عراقی( 
۶۱ درس هفتم: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم  
درس دهم: سبک شناسی قرن های دهم و یازدهم )سبک هندی(  68
۷۶ تمرین تستی  

۷۹ درس اول: تاریخ ادبیات قرن های دوازدهم و سیزدهم )دورءه بازگشت و بیداری( 
93 درس چهارم: سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم )دورءه بازگشت و بیداری( 
۱۰۰ درس هفتم: تاریخ ادبیات قرن چهاردهم )دورءه معاصر و انقالب اسالمی( 
۱۲۲ درس دهم: سبک شناسی دورءه معاصر و انقالب اسالمی 
۱۲۹ تمرین تستی 
136 آزمون های جامع 

10 
یۀ

پا
11 

یۀ
پا

12
ۀ 

پای



20

تاریخادبیاتوسبکشنایس

سبک و سبک شناسی )سبک خراساین( درس 7

 تا به حال چیزی دربارۀ سبک های ادبی یا هنری شنیده اید؟ شنیده اید که اثر هر 
نویسنده یا هنرمند امضای همان شخص است؟ تا حاال فیلم های کارگردان های 
مختلف را با هم مقایسه کرده اید؟ اصالً از آن هم ساده تر؛ به شیوۀ صحبت کردن 
دوستانتان دقت کرده اید؟ به واژه هایی که انتخاب می کنند، به لحن آن ها، به نوع 
جمله بندی شان، این کار شما هم یک جور سبک شناسی است اما خیلی دم دستی 

و ساده. در ادامه متوجه می شویم اصاًل جریان از چه قرار است.

دراصطالحادبیشیوۀخاصیکاثریاآثارادبی سبک
مجموعةویژگیهاییکهشاعردرنحوۀبیاناندیشهبهکارمیبرد. سبکشعر

شیوۀبیانهرنویسندهیاشاعر سبکشخصی

ارسطو: من، ارسطو، از فیلسوفان یونان باستان، شعر رو به این شکل طبقه بندی کرده م: 
براساس نام شاعر، زمان و دورۀ اثر، موضوع و نوع، محیط جغرافیایی، مخاطب، هدف 

و در نهایت قلمروی دانشی.

بهار: محمدتقی بهار هستم، شاعر و نویسنده، روزنامه نگار 
و سیاستمدار معاصر شما. من 6 سبک و دوره برای شعر 
فارسی درنظر گرفته م.  خراسانی  عراقی  هندی 

 بازگشت  مشروطه  معاصر

سبک خراساین
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ــم، عشــق چنیــن گفــت  محبوب تو زیباسـت، قشـنگ است، ملیح استاز پشــت تریبــون دل
بهار کشــیدند فریــاد  همــه  وجــودم  احسنت صحیح است، صحیح است، صحیح استاعضــای 

مانندبراساسدیدگاه

ارسطو

 نام شاعر یا نویسنده
 زمان و دورۀ اثر

 موضوع و نوع
 محیط جغرافیایی

 مخاطب
 هدف

 قلمروی دانشی

فردوسی، بیهقی، سعدی
غزنوی، مشروطه

حماسی، عرفانی، غنایی
آذربایجانی، خراسانی

عامیانه، عالمانه
تعلیمی، فکاهی
علمی، فلسفی

 ارسطو شعر را در چند سطح طبقه بندی می کند؟
 5 )2   7 )1 

 ارسطو به کدام یک از این دو، به عنوان یک دسته از طبقه بندی شعر معتقد است؟
 1( مذهب   2( مخاطب 

دورهسبکدیدگاه

بهار )برای شعر فارسی بر مبنای حوزۀ جغرافیایی و تاریخی شعر(

آغاز تا قرن 6 خراسانی یا ترکستانی
قرن 6 تا 10 عراقی
قرن 10 تا 13 هندی

قرن 13 بازگشت
 مشروطه

 معاصر
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 بهار سبک شعر را بر چه مبنایی طبقه بندی می کند؟ 
 1( جغرافیایی و تاریخی  2( نوع و موضوع 

 دورءه بازگشت مختص چه قرن یا قرن هایی است؟
 13 )2  10 - 13 )1 

ــاد از شــیرین  ــر ســر راه اســت مب ــدبیســتون ب ــاد کنی ــن دل فره ــه و غمگی ــری گفت بهارخب

سالدورهدیدگاه

بهار )برای نثر فارسی با توجه به 
دوره های تاریخی(

450 - 300 هـ . ق سامانی

550 - 450 هـ . ق غزنوی و سلجوقی اول

616 - 550 هـ . ق سلجوقی دوم و خوارزمشاهی )نثر فنی(

1200 - 600 هـ . ق سبک عراقی - نثر مصنوع

1300 - 1200 هـ . ق بازگشت ادبی

اکنون - 1300 هـ . ق ساده نویسی

 نثر مصنوع متعلق به چه دوره ای است؟ 
 1( 13 - 12  2( دورۀ سبک عراقی 

 سومین دوره در تقسیم بندی نثر بهار کدام است؟
 1( سلجوقی اول  2( سلجوقی دوم 
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اوج سبک خراسانی در دورۀ سامانی بود و به همین علت به آن سبک سامانی هم می گویند.

مکتبهاوسبکهایادبیمحصولاوضاعسیاسی،فرهنگیواجتماعیهستند.
درسیستانوبعددرخراسانبزرگ نخستینآثارنظمفارسیپسازاسالم

سبکخراسانیبهسهسبکفرعیتقسیممیشود:
سلجوقی  غزنوی  سامانی

سبکدورۀسلجوقی،همویژگیهایسبکخراسانیراداردوهمویژگیهایسبکعراقی
پسبهآنسبکبینابینمیگوییم.

هراثرشعریرادرسهقلمرویزبانی،ادبیوفکریمیتوانبررسیکرد.
رودکی،فردوسیوناصرخسروشاعرانمهمایندورههستند.

همءه  ماوراء النهر.  و  ترکستان  تاجیکستان،  افغانستان،  کنونی،  خراسان  یعنی  بزرگ  خراسان 
این ها، زمانی، بخشی از کشور ما بوده اند.

بعضی دوره ها ویژگی مشخصی ندارند، مقداری از ویژگی های سبک قبلی را برای خودشان نگه می دارند 
و یک مقدار هم از ویژگی های سبک بعدی در آن ها دیده می شود. به این سبک ها می گویند: بینابین.

 نخستین آثار نظم فارسی، پس از اسالم، ابتدا در کدام شهر به وجود آمدند؟
 1( خراسان بزرگ  2( ماوراء النهر 

 به سبک کدام دوره بینابین می گویند؟
 1( غزنوی  2( سلجوقی 
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ویژگی های سبک خراسانی از نظر زبانی، ادبی و فکری از این قرار است:

ویژگیقلمرو

زبانی

 سادگی زبان
 کم بودن لغت های عربی و بیگانه )جز اصطالحات دینی(

 تفاوت تلفظ برخی واژه ها با امروز )ِیک - َیک(
 لغات کهنه و مهجور )گبر - جوشن(

 استفاده از دو نشانه برای یک متمم )زدش بر زمین بر به کردار شیر(

ادبی

 قالب عمده: قصیده
مسمط، ترجیع بند و مثنوی هم شکل می گیرد. غزل هم در اواخر دوره رشد می کند.

 استفاده از آرایه های ادبی در حد اعتدال 
 قافیه ها و ردیف ها  بسیار ساده

 تشبیهات  حسی

فکری

 غلبءه روح شادی و خوش باشی
 شعر واقع گرا و توصیفات طبیعی و عینی

 معشوق  زمینی
 غلبءه روح حماسه

 اشعار پندآموِز ساده
 مضمون  حماسه، مدح، اندرز

 فکر و کالم  ساده

 قالب عمده در سبک خراسانی چیست؟
 1( غزل   2( قصیده 

 مضمون اشعار این دوره چیست؟
 1( حماسه   2( عرفان 

 معشوق شاعران، چگونه معشوقی است؟
 1( آسمانی  2( زمینی 
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تقسیم بندی ها،  این  از  یکی  می کنند؟  دسته بندی  مختلف  جهت های  از  را  تشبیه  می دانید 
دسته بندی تشبیه به دو نوع حسی و عقلی است.

تشبیه حسی تشبیهی است که طرفین تشبیه را بشود با یکی از حواس پنج گانه، حس کرد؛ مثل 
دریا، خورشید، زمین و ...

و تشبیه عقلی تشبیهی است که با حواس ظاهری دریافت نشود؛ مثل عشق، خرد، جان و ...
نثر این دوره در دو شاخه بررسی می شود:  سامانی  غزنوی و سلجوقی

جورچین

تکرار فعل 
یا اسم

ایجاز در لفظ 
و معنی

شاهنامۀ منثور 
ابومنصوری

افزایش 
کاربرد نشانۀ 
جمع فارسی 

بر عربی

کوتاهی 
جمله ها

تاریخ 
بلعمی

ترجمۀ 
تفسیر 
طبری

استفاده 
از لغات 

کم کاربرد 
فارسی

التفهیم

نثر دورءه سامانی

محتوا  علمی 
و گاهی حماسی، 

دینی، تاریخی

استفادۀ 
اندک از 
لغات 
عربی

سعدینه چون کارت به جان آید، خدا از جان و دل خوانیخدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی

جورچین

کشف المحجوب اطناب
کیمیای 
سعادت

قابوس نامه

افزایش کاربرد 
لغات عربی سیاست نامه

حذف فعل 
به قرینه

تاریخ بیهقی

دورءه غزنوی و سلجوقی

تمثیل و استشهاد 
به آیات و احادیث 

و اشعار عرب

سفرنامۀ 
ناصرخسرو
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هم د یٔه  پا تسیت  ین  متر

فرض کنید متنی را خوانده ایم و این ویژگی ها را برای آن برشمرده ایم:.  1
»5 کنایه در این متن پیدا شد - واژه های غیرفارسی در این متن بسیار کم هستند - زبان این نثر 
ساده و جمله های آن کوتاه است«. این ویژگی ها به ترتیب زیرمجموعءه کدام یک از قلمروها است؟

 ادبی - زبانی - فکری  فکری - زبانی - زبانی
 ادبی - زبانی - زبانی   فکری - زبانی - ادبی

زبان پارتی در چه دوره ای و در کدام ناحیه رایج بود؟.  2
 دورۀ ساسانی - شمال و شمال شرقی
 دورۀ اشکانی - شمال و شمال شرقی
 دورۀ ساسانی - شرق و شمال شرقی
 دورۀ اشکانی - شرق و شمال شرقی

کدام گزینه دربارءه »یادگار زریران« صحیح نیست؟.  3
 بازماندۀ اشعار تعلیمی و اخالقی است.  رنگ دینی دارد.

 اصل پارتی دارد.   به خط میخی نوشته شده است.
کدام گزینه دربارءه قرن چهارم و نیمءه اول قرن پنجم صحیح نیست؟.  4

 در پی ایجاد دولت سامانی و حکومت های کوچکی مانند آل بویه، زبان فارسی دری، زبان 
رسمی شد.

 مهم ترین دورۀ تمدن اسالمی ایران بود.
 امیران صاحب فضل و ادب، شاعران پارسی گوی را تشویق می کردند.

 دورۀ غلبه و رواج آداب و رسوم ملی بود.
اصل این کتاب ابتدا به زبان عربی نوشته شده بود اما بعد جمعی از دانشمندان، آن را به .  5

فارسی برگردانده اند:
 شاهنامءه ابومنصوری  ترجمءه تفسیر طبری

 تفسیر طبری   تاریخ بلعمی



40

مؤلف کتاب های »تاریخ الرسل و الملوک، ترجمءه تفسیر طبری و شاهنامءه ابومنصوری« به ترتیب .  6
چه کسانی هستند؟

 ابوعلی بلعمی - محمدبن جریر طبری - عده ای از دانشوران خراسان
 محمدبن جریر طبری - محمدبن جریر طبری - ابومنصور عبدالرزاق

 ابوعلی بلعمی - جمعی از دانشمندان - ابومنصور عبدالرزاق
 محمدبن جریر طبری - جمعی از دانشمندان - عده ای از دانشوران خراسان

براساس تقسیم بندی ملک الشعرای بهار، سبک هندی، چه قرن یا قرونی را دربر می گیرد؟.  7
 13 - 10  قرن 13  10 - 6  13 - 9

کدام گزینه از ویژگی های شعر سبک خراسانی نیست؟.  8
 سادگی زبان   فکر و کالم پیچیده و واقع گرا

 استفاده از دو نشانه برای یک متمم  قافیه و ردیف ساده
کدام گزینه از عوامل پیشرفت زبان و ادبیات فارسی از قرن سوم تا نیمءه قرن پنجم نیست؟.  9

 درآمیختن زبان فارسی با لغات زبان عربی
 گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار

 توسعءه مدارس
 لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان

کدام گزینه از ویژگی های نثر فنی نیست؟.  10
 استفاده از آرایه های ادبی فراوان  کاهش استفاده از اصطالحات علمی

 استفاده از امثال و اشعار  استفاده از امثال عربی

4
 

گزینءه 1  3
 

گزینءه 4  2
 

گزینءه 2  1
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خوان نعمت
فهرست نام نویسندگان و آثار ادبی در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم:

آثارنویسنده / شاعرردیف
تاریخ بیهقیابوالفضل بیهقی1
تاریخ بلعمیابوعلی بلعمی2
قصءه شیرین فرهاداحمد عربلو3
همسایه ها، مدار صفر درجه، زمین سوختهاحمد محمود4
محاکمة اللغتینامیرعلیشیر نوایی5
دهکدۀ پرماللامین فقیری6
قصه های دوشنبه )به ترجمءه عبدالحسین زرین کوب(آلفونس دوده7
مائده های زمینیآندره ژید8
حملءه حیدریباذل مشهدی9

زندگانی جالل الدین محمد، مشهور به مولویبدیع الزمان فروزانفر10
چشم هایشبزرگ علوی11
هوا را از من بگیر، خنده ات را نهپابلو نرودا12
سه پرسشتولستوی13
نفحات االنس، تحفة االحرار، بهارستانجامی14
پیامبر و دیوانهجبران خلیل جبران15
غزلیات شمس، مثنوی معنوی، فیه مافیهجالل الدین محمد مولوی16

مدیر مدرسه، دید و بازدید، سه تار، زیارت، خسی جالل آل احمد17
در میقات، ارزیابی شتابزده

داستان دیوارجمال میرصادقی18
احسن التواریخحسن بیگ روملو19
جعفرخان از فرنگ برگشتهحسن مقدم20




