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آ ـ ا
آوىبورى: )1913ــ1834 م( نوىسنده ى معروف انگلىسى که در توصىف طبىعت و احساسات انسانى بسىار 

چىره دست بود.
ـ  ١٣١٨ خورشىدی( حجت االسالم سّىد علی اکبر ابوترابی، در شهر قم  ابوترابی، سّید علی اکبر: )١٣٧٩ـ
دىده به جهان گشود؛ پس از اتمام تحصىالت دبىرستانی در زادگاهش، به تحصىل علوم دىنی در شهر مشهد روی آورد. 
در تظاهرات مردم قم در ١٥ خرداد ١٣٤٢ حضوری فّعال داشت و در پی تبعىد حضرت امام خمىنی )ره( وی نىز به نجف 

رفت و سرگرم تحصىل شد و پس از شش سال به اىران بازگشت.
پىش از انقالب، وی بارها مورد تعقىب ساواک قرار گرفت و به زندان رفت. پس از پىروزی انقالب اسالمی، 
مسئولىت های مهّمی را عهده دار شد و همزمان با آغاز جنگ تحمىلی در کنار سردار شهىد دکتر مصطفٰی چمران در 
جنگ های نامنظم به سازماندهی نىروهای مردمی می پرداخت و سرانجام در ٢٦ آذرماه ١٣٥٩ در ىکی از مأمورىت ها به 

اسارت ارتش متجاوز صدام درآمد.
نماىندگی  هم چون  ارزشمندی  مسئولىت های  و  بازگشت  مىهن  به  درسال ١٣٦٩  اسارت  ده سال  از  پس  وی 

مجلس شورای اسالمی در دوره های چهارم و پنجم و نماىندگی ولی فقىه در امور آزادگان را پذىرا شد.
اىن آزاده ی گرامی، سرانجام در دوازدهم خرداد ١٣٧٩ درحالی که همراه پدرش، رهسپار شهر مشهد مقّدس 

بود، بر اثر تصادف، جان به جان آفرىن سپرد.
ادىب الممالک فراهانی: )درگذشت ١٣٣٥ هـ.ق( مىرزا محمدصادق امىری، معروف به ادىب الممالک، شاعر و 
روزنامه نگار عصر مشروطه بود. وی در سال ١٢٧٧ هـ.ق، در فراهان اراک زاده شد. پس از مهارت و شهرت در شاعری، 

مظفرالّدىن شاه به او لقب ادىب الممالک داد.
ادىسون: )1847 تا 1931 مىالدى( فىزىکدان امرىکاىى که اختراعات زىادى از جمله المپ برق به نام وى 

ثبت شده است. 
طرفدار  و  اجتماعى  فلسفى، سىاسى،  عقاىد  و  افکار  داراى  و  آزادى خواه  مردى  سّید جمال:  اسد آبادى، 
استقرار آزادى در کشورهاى شرقى و اىجاد وحدت مىان مسلمانان و تشکىل اتحادّىه ی دولت هاى اسالمى بود. وى 
همه ى عمر خود را در مبارزه با استبداد پادشاهان اىران، عثمانى، مصر و سىاست استعمارى انگلستان سپرى کرد و 
پىوسته به شرق و غرب سفر مى کرد. در پارىس روزنامه ى ُعروة الوثقى را منتشر کرد و به سىاست انگلستان در شرق حمله 

کرد. وى در سال 1314 هجرى قمرى در استانبول مسموم شد.
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ارشمیدس: )287ــ212 ق.م( مهندس و حکىم عهد باستان. وى از وطن خود )صقلىه( به اسکندرىه رفت و در 
آن جا به کسب علوم پرداخت. او بود که مى گفت: »اگر نقطه ى اّتکاىى ىابم، زمىن را از جاى خوىش بجنبانم«.

اسماعیل )شاه اسماعیل(: )در گذشت 930 هـ.ق( پادشاه جوان و مؤّسس سلسله ى صفوّىه است. گذشته از 
شجاعت و جوانمردى، وحدت سىاسى اىران را از نظر تروىج مذهب شىعه عملى کرد. وى مى خواست در سراسر کشور 
نفوذ بىگانگان را براندازد و دولتى مستقل از دىگر دولت هاى اسالمى تشکىل دهد. دوره ی حکومت شاه اسماعىل، پس 

از 24 سال تالش و کوشش به پاىان رسىد.  
پاکستانى  آزاداندىش  شاعر  و  انقالبى  متفّکر  هـ.ش(  )1316ــ1250  اقبال  الهورى  محّمد  الهورى:  اقبال 
اقبال در  اردو شعر مى سرود.  و  فارسى  زبان  به دو  و  »مثنوى مولوى« داشت  به  وىژه اى  ارادت  و  است. وى عالقه 

استقالل پاکستان نقش مهّمى داشته است. کلّىات اشعار فارسى اقبال در اىران نىز بارها به چاپ رسىده است. 
امیر کبیر، میرزاتقی خان: )مقتول به سال ١٢٦٨ هـ.ق( وى از بزرگ ترىن مردان سىاسى دوره ى قاجارىه است. 
پدرش آشپز قائم  مقام بود و مىرزا تقى خان نىز در خاندان قائم مقام تربىت ىافت و در جوانى وارد دستگاه ولىعهد تبرىز شد. 
پس از چندى سرپرستى ولىعهد به او سپرده شد. در تهران به صدراعظمى ناصرالّدىن شاه رسىد. با اصالحاتى که انجام داد، 

مخالفان او از پاى ننشستند تا شاه را به برکنارى او و تبعىد وى به کاشان و صدور حکم قتل او وادار کردند. 
اىرج میرزا: وى از نوادگان فتحعلى شاه قاجار بود. تحصىالتش در مدرسه ى دارالفنون تبرىز صورت گرفت. 
ابتدا شاعر دربار قاجارّىه بود اّما به زودى از شاعرى دربار کناره گرفت. شعر اىرج ساده و روان و مشتمل بر کلمات و 

تعبىرات عامىانه است و مسائل مختلف اجتماعى را با زبانى ساده و شوخى هاى نىشدار بىان مى کند. 

ب
باکرى، مهدى: شهىد مهدى باکرى در سال 1333 شمسى در مىاندوآب به دنىا آمد. او و دوستانش نقش مهمى 
در برپاىى تظاهرات شهر تبرىز در سال 1354 و 1355 داشتند. همان زمان وى توسط ساواک شناساىى شد و بارها براى 
بازجوىى به اداره ی امنّىت برده شد اّما چون مدرکى علىه او نداشتند، تحت نظر آزاد شد. در دوران دفاع مقدس، فرمانده 
لشکر عاشورا بود. دالورى ها و شجاعت او زبانزد خاّص و عام است. وى در 25 اسفند سال 136٣، ىک سال بعد از 

شهادت برادرش حمىد باکرى، در عملىات خىبر به شهادت رسىد.
بالل: ابن رباح حبشى، مؤذن و خازن و از ىاران خاص و صمىمى پىامبر )ص( بود. وى پس از مسلمان شدن در راه 

دوستى پىامبر )ص( از مشرکان و منافقان آزار و اذّىت بسىار دىد و صبر و شکىباىى و خلوص بسىار از خود نشان داد. 
بهلول: )وفات 190 هـ.ق( از اشخاص دانا و آگاه معاصر هارون الرشىد، خلىفه ى عّباسى، بود؛ وى نسبت به 

مسائل اجتماعى زمان خود دىدى انتقادى و طنزآمىز داشت. 
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بیابانکى، سعید: وى متولد سال 1345 خمىنى شهر اصفهان و دانش آموخته در رشته ى راىانه است و بىش تر 
در قالب غزل مى سراىد. نخستىن مجموعه ى شعر بىابانکى با عنوان »ردپاىى بر برف« در سال 1371 منتشر شد. 

بیدل دهلوى، عبدالقادر: )درگذشت ١١٣٣ هـ.ق( از شاعران بلند پاىه ى ادب فارسى، هم روزگار صفوّىه بود. وى 
در هندوستان به دنىا آمد و همان جا پرورش ىافت. بىشتر عمر خود را در تفّکرات عرفانى و خلق آثار فراوان سپرى کرد.

 
پ

پاىنده، ابوالقاسم: )1363ــ1292 هـ.ش( از نوىسندگان چىره دست معاصر که در داستان نوىسى و ترجمه، 
آثار گوناگونى پدىد آورده است. مهم ترىن اثر او ترجمه ى »قرآن مجىد« است. 

ت
تاگور، رابیند رانات: شاعر و عـارف پـرآوازه ى هندى کـه اشعار وى سرشار از مفاهىم عـرفـانى و حّس 

مىهن دوستى است. تاگور جاىزه ى ادبى نوبل را نىز درىافت کرد. وى در سال 1941 مىالدى درگذشت. 

ج
جامى، نورالّدىن عبدالّرحمن: نورالّدىن عبدالّرحمن جامى شاعر و نوىسنده ى معروف اىرانى در قرن نهم هجرى 
است. وى به مناسبت محّل توّلد خوىش »جام« و نىز به سبب دوستدارى شىخ االسالم احمد جام، جامى تخّلص کرد. دىوان 

اشعار، هفت اورنگ )شامل هفت مثنوى به تقلىد خمسه ى نظامى(، نفحات االنس و بهارستان از آثار اوست.  
ُجنید: )حدود قرن دوم و سوم قمری( ابوالقاسم بن محمد بن جنىد، عارف معروف و عالم دىنى، وى در بغداد 

به دنىا آمد و از کسانى است که درباره ى علم توحىد در بغداد سخن گفته است. 

ح
تارىخ  غزل سراى  بزرگ ترىن  الغىب،  لسان  به  معروف  شىرازى،  حافظ  محمد،  شمس الّدىن  خواجه  حافظ: 
ادبّىات اىران است. وى در اواىل قرن هشتم در شىراز متولد شد و در همان جا به تحصىل علوم و مطالعه ى قوانىن ادب 

و دىوان شاعران پرداخت و چون قرآن را از بر داشت، »حافظ« تخّلص نمود. 
َحبله رودى )محمد(: از نوىسندگان بزرگ قرن ىازدهم هجرى است و اثر معروف »جامع التمثىل« از اوست. 

با تحصىل، علوم حوزوى را نزد  حبیبى، حسن: وى در سال 1316 شمسى در تهران به دنىا آمد. همزمان 
پدرش آموخت. حبىبى افزون بر مسئولىت ها و خدمت در مشاغل مختلف دانشگاهى، علمى، فرهنگى و سىاسى از  آغاز 
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انقالب اسالمى، مدتی مسئولىت مهمّ  رىاست فرهنگستان زبان و ادبىات فارسى را برعهده داشت. 
برجسته ى جهان اسالم است که در سال  از عالمان  آملى،  حسن زاده آملى: استاد عاّلمه حسن حسن زاده 
1307 خورشىدى در ىکى از روستاهاى الرىجان آمل به دنىا آمد. وى پس از طّى مراحل تحصىل و کسب علوم دىنى و 

معارف اسالمى و فضاىل علمى و معنوى، به مدارج عالى در رىاضّىات و نجوم نىز دست ىافت. 
حسن زاده، فرهاد: وى در سال 1341 در آبادان به دنىا آمد و اکنون در تهران ساکن است. در هفته نامه ى 
مؤّسس  هىئت  اعضاى  از  و  طنز  و  ادبّىات  صفحه هاى  مسئول  همشهرى(  روزنامه ى  نوجوان  )ضمىمه ى  »دوچرخه« 

انجمن نوىسندگان کودک و نوجوان است. 
حسینى، سّید اشرف الّدىن: ىکى از معروف ترىن شاعران عهد انقالب مشروطّىت است. وى مؤسس روزنامه ى 
هواخواهان  دوران،  آن  در  او  انتقادى  و  طنز آمىز  اشعار  است.  قمرى  هجرى  سال 1325  در  »نسىم شمال«  معروف 

بسىارى داشت. 
حکیمى، محمود: حکىمى از جمله نوىسندگان و پژوهشگرانى است که عمر خود را وقف پژوهش و مطالعه 
در حوزه ى معارف اهل بىت کرده است.  »زندگانى حضرت زىنب )س(«، »سىرت و شخصّىت حضرت محمد )ص(«، 
»زندگانى حضرت امام حسىن )ع(«، »داستان هاى آموزنده براى کودکان«، »آموزش کودکان نابىنا« و »حس ششم« اشاره 

کرد. هم چنىن در حوزه ى داستان »وجدان«، »به سوى ساحل« و »پىام آور محبت« از آثار اوست. 

خ
خلیل )حضرت ابراهیم )ع((: از پىامبران الهی است که مردم را به خدای ىگانه دعوت کرد و خانه ی کعبه را به 

دست خوىش ساخت. وی به فرمان نمرود به آتش افکنده شد ولی آتش به امر الهی بر او سرد شد و وی سالم ماند.

ذ
ذوالّنون: )درگذشت 245 هـ.ق( ىکى از عرفاى بنام و از مردم مصر بوده است. وى به زبان آورى و حکمت 

مشهور است. 

ر
رضاىی نیا، عبدالّرضا: )متولد ١٣٤٣ ش( از نوىسندگان، شاعران و مترجمان معاصر است. برخی از آثار او 

عبارت اند از نقد شعر معاصران، فرشته بفرستىد، از حنجره های شرقی.
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س
سبزواری، حمید: )متولد ١٣١٤(، حسىن ممتحنی متخّلص به حمىد سبزواری. از شاعران خوش نام انقالب 
که بىش تر سروده های او مربوط به فضای انقالب است. از آثار او می توان به »سرود سپىده« و »سرود درد« اشاره کرد.

سعدى، شیخ مصلح الّدىن: )درگذشت حدود ٦٩١ هـ.ق.( از بزرگ ترىن شاعران و نوىسندگان اىران است. 
آموزش هاى مقدماتى را در زادگاه خود شىراز فراگرفت. براى اتمام تحصىالت به بغداد ــ از مراکز بزرگ علمى عصر 
خود ــ رفت. پس از 35 سال به شىراز برگشت. بوستان به شعر و گلستان به نثر همراه با شعر و دىوان اشعار از او بر 

جاى مانده است. مجموعه ى اىن آثار »کلّىات سعدى« نامىده مى شود. 
سلیمان: سلىمان )ع( پسر داود )ع( و جانشىن وى بوده است و در اسالم از انبىاى بنى اسرائىل به شمار مى آىد. 

عقل و هوشمندى وى مشهور و زبان زد عموم است. 
سناىى: شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هجرى. وى در ابتدا شاعرى مدىحه سرا بود اّما پس از مدتى به سرودن 

اشعار عرفانى و اخالقى روى آورد. »کارنامه ى بلخ« و »حدىقه الحقىقه« از آثار اوست. 
ـ    428 هـ.ق( از دانشمندان بنام قرن چهارم و پنجم است. در بخارا کسب علم کرد و  سینا، ابوعلى: )370ـ
در ده سالگى قرآن را از حفظ داشت. در جوانى پادشاه سامانى ــ نوح بن منصور ــ را معالجه کرد و از کتاب خانه ى 
گران بهاى او بهره ها برد. در سفرى در همدان در راه بىمار شد و در آن شهر درگذشت. از آثار او مى توان به کتاب های 

شفا و قانون و نىز دانش  نامه ى عالىى اشاره کرد. 

ش
شیرازى، میرزا: )درگذشت 1312 هـ.ق( از علماى عالى قدر شىعه، مرجع بزرگ تقلىد، بنىان گذار مکتب 
سامرا و مبارز نستوه، در شىراز به دنىا آمد و براى تحصىل به اصفهان رفت. سپس به عتبات عالىات رفت و نزد شىخ 
فتواى  با  انگلىس،  استعمار  با  مبارزه  براى  قاجار  ناصرالدىن شاه  زمان  در  او  پرداخت.  تحصىل  به  انصارى  مرتضى 
مدّبرانه ی خود، مصرف تنباکو را تحرىم کرد. مدتى در سامرا به تدرىس و تعلىم مشغول بود تا اىن که درسال 1312هجرى 

قمرى بدرود حىات گفت و پىکر مطّهرش در نجف اشرف به خاک سپرده شد. 

ص
صائب تبرىزی، میرزا محمدعلی: )١٠٨٦ــ١٠١٦ هـ.ق( وی در اصفهان دىده به جهان گشود. پدر صائب از 
بازرگانان شهر تبرىز بود که برای تجارت به اصفهان مهاجرت کرده بود. صائب در اصفهان به تحصىل علم و کماالت به وىژه 
خّط و شعر و ادب و فضىلت پرداخت. در روزگار جوانی به مشهد و مّکه هم سفر کرد. سپس به هند رفت و با شاعران 
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بزرگ آن دىار آشنا شد. پس از هفت سال به مىهن بازگشت و به حضور شاه عباس دوم صفوی در اصفهان رسىد و عنوان 
»ملک الشعراىی« ىافت. صائب از پرکارترىن شاعران روزگار خوىش است. اشعار او عمومًا غزل، مثنوی و قصىده است.

ع
عباس )ع(: از فرزندان حضرت علی )ع( که پرچم دار سپاه امام حسىن )ع( بود. وی به »ابوالفضل« و »قمربنی هاشم« 

معروف است. درسال ٦١ هـ.ق در واقعه ی کربال به شهادت رسىد و مزارش در کربال امروزه زىارتگاه مشتاقان است.

ف
فداىی مازندرانی، میرزامحمود: )حدود ١٢٨٠ــ١٢٠٠ هـ.ق( از شاعران و مرثىه سراىان بزرگ عاشوراىی 
در عصر قاجار است که در منطقه ی دودانگه ی شهر ساری می زىست و واقعه ی کربال را بر پاىه ی اسناد معتبر تارىخی 
به نظم درآورده است. بخش نخست دىوان شعر او )َمقَتل منظوم( در قالب ترکىب بند سروده شده است که حدود ٤٢٠٠ 
بىت دارد. بخش دوم نزدىک به سه هزار بىت است که در قالب های گوناگون به بىان مفاهىم ادبىات عاشوراىی پرداخته 
است. شعر »ىاد حسىن )ع(« گزىنشی از قصىده ای بلند و شکوهمند است که از طوالنی ترىن قصاىد استوار عاشوراىی به 
شمار می آىد. هنر شاعری فداىی در تصوىر آفرىنی های بدىع عاشوراىی است. کّلىات سروده های عاشوراىی وی با عنوان 

»مقتل منظوم فداىی« اّولىن بار در سال ١٣٨٨ به چاپ رسىده است.
 فردوسى: ابوالقاسم فردوسى، شاعر بزرگ حماسه سراى اىران، در قرن چهارم و اواىل قرن پنجم هجرى 

مى زىست. اثر عظىم او شاهنامه است که بىش از سى سال براى سرودن آن رنج برد. 
از  به موالنا محسن فىض کاشانى  ملّقب  ــ 1006 هـ.ق( محّمد بن مرتضى کاشانى  فیض کاشانى: )1090 
فقىهان و دانشوران دوره ى صفوى است. وى شاگرد حکىم نامدار »مالصدرا« بود و در تمامى علوم دىنى، عرفان، 
وافى، شرح صحىفه ی  کتاب  تفسىر صافى،  از:  عبارت اند  او  آثار  از  برخى  داشت.  مهارت  و  تبّحر  ادبىات  و  فلسفه 

سّجادّىه، دىوان اشعار و شوق المهدى.

ق
قا آنی شیرازی: )حدود ١٢٧٠ــ١٢٢٢ هـ.ق( مىرزا حبىب اللّٰه شىرازی متخّلص به »قاآنی« از شاعران دوره ی 
قاجار است. هنر او در قصىده سراىی و انتخاب واژگان خوش آهنگ و توصىف های نىکو است. وی کتاب »پرىشان« را 

به شىوه ی گلستان سعدی نوشت. آرامگاه او در جوار حضرت عبدالعظىم )ع( شهر ری است.
قائم مقام فراهانى: ادىب، منشى و شاعر دوره ى قاجار؛ وى در نظم و نثر فارسى تبّحر داشت و ثناىى تخّلص 
مى کرد. کوشش هاى بسىار وى براى اصالح اىران موجب حسادت عّده اى از جمله مىرزاآقاسى شد و بدگوىى بدخواهان 
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شاه قاجار )محمدشاه( را برانگىخت تا او را به باغ نگارستان تهران احضار کرد و وى را در آن جا خفه کردند. 
ُقشیرى، ابوالقاسم: ىکى از عارفان معروف قرن پنجم هجرى که کتاب »رساله ی قشىرّىه« در شرح اصطالحات 

و معّرفى مشاىخ عرفانى از آثار اوست. 

ک 
وى  لقب  صفوى؛  دوره ى  اواىل  و  تىمورى  عهد  اواخر  مشهور  مىنىاتور ساز  و  نّقاش  بهزاد:  کمال الدىن، 

کمال الّدىن و از مردم هرات و شاگرد سّىد احمد تبرىزى بود. شاه طهماسب اّول نزد بهزاد نّقاشى مى آموخته است. 
کمال الملک: از نّقاشان بزرگ معاصر که در سال 1319 هجرى شمسى وفات ىافت. از آثار معروف او، تابلوى 

»فالگىر بغدادى« و »مىدان کربال« را مى توان نام برد.  

م
محمود دروىش: )٢٠٠٨ــ١٩٤٢ م( از بزرگ ترىن شاعران معاصر عرب است که شعر او با انقالب، مبارزه و 

پاىدارى پىوندى آشکار دارد. عشق به سرزمىن فلسطىن و استقالل آن از درون ماىه  هاى اصلى شعر او است.  
آىت الّله سّىد حسن مدّرس از رجال روحانى و سىاسى دوره ى مشروطّىت و پهلوى است. وى در  مدّرس: 
روستاى سرابه ى کچو از توابع اردستان به دنىا آمد. در شانزده سالگى براى تحصىل به اصفهان رفت و پس از آن به 
به دست دژخىمان  نماىنده ى مجلس شد و سرانجام  بار  بزرگ نجف تحصىل کرد. چندىن  نزد علماى  و  عتبات رفت 

حکومت پهلوى در شهر کاشمر به شهادت رسىد. 
متوّلد  کردستانی،  مستوره  ابوالحسن  فرزند  خانم«  شرف  »ماه  هـ.ق(  ـ  12٢٠  )1٢٦٤ـ کردستانی:  مستوره 
١٢٢٠ قمری در شهر سنندج، شاعری است کـه بـه دو زبـان فارسی و ُکردی شعر سروده است. او را نـخستىن زن 

تـارىخ نوىس ُکرد در اىران، شمرده اند. »دىوان شعر« و »تارىخ اردالن« از آثار اوست.
ـ  1298 هـ.ش( استاد شهىد آىت الّله مطّهرى در بهمن ماه 1298 هجرى شمسى  مطّهرى، مرتضى: )1358ـ
در فرىمان خراسان به دنىا آمد. وى ىکى از شاگردان برجسته ى امام خمىنى )ره( بود که به مراتب علمى رسىد. آثار او 
زمىنه ساز بسىارى از مبانى فرهنگى و دىنى انقالب اسالمى است. اىن روحانى فرزانه در سال 1358 هجرى شمسى 
به شهادت رسىد. برخى از آثار وى عبارت اند از: خدمات متقابل اسالم و اىران، داستان راستان )براى نوجوانان(، 

تماشاگه راز، مسئله ی حجاب، پىرامون انقالب اسالمی.
و  عالمان  از  خراسانى  حبىب  مىرزا  حاج  سىد المجتهدىن  هـ.ق(  )1327ــ1266  خراسانی:  میرزاحبیب 
فقىهان بلند مرتبه ى خراسان بود. وى افزون بر کسب علوم دىنى و فراگىرى زبان فرانسه و عربى، به مقامات عالى عرفانى 
و معنوى دست ىافت. در تزکىه ى نفس و تهذىب اخالق و کردار نىکو، سرمشق اهل روزگار بود و ذوق شعرى و استعداد 
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درخشانى داشت. وى سرانجام در سال 1327 قمرى در شهر مشهد مقّدس درگذشت و در حرم مطّهر حضرت امام 
رضا )ع( به خاک سپرده شد.

 
ن

نزار َقّبانی: )١٩٩٨ــ١٩٢٣ م( از بزرگ ترىن شاعران و نوىسندگان عرب، متولد شهر دمشق سورىه است. او 
به زبان های فرانسوی، انگلىسی و اسپانىاىی مسّلط بود. سروده های او سرشار از عشق و عاطفه به انسانىت است.

نظامى: شاعر نامدار اىرانى معروف به نظامى در شهر گنجه، از شهرهاى امروزى جمهورى آذرباىجان، به دنىا 
آمد. در جوانى به تحصىل علوم اسالمى و فرهنگ و ادب، قصص و تارىخ هّمت گماشت. داستان پردازى در منظومه هاى 
او به اوج رسىد. آثار نظامى عبارت است از: مخزن االسرار، خسرو و شىرىن، لىلى و مجنون، هفت پىکر و اسکندرنامه. 

و
وحشى بافقى: کمال الّدىن وحشى بافقى در اواخر عهد شاه اسماعىل اّول صفوى در قصبه ى بافق در 24 
فرسنگى ىزد متوّلد شد. سپس به ىزد آمد و بىش تر اّىام زندگى را در آن جا گذراند. از آثار او مى توان به مثنوى هاى 

»فرهاد و شىرىن«، »ناظر و منظور« و »ُخلد برىن« اشاره کرد. 
کوچک تر  برادر  وی  است.  کمال الملک  شاگردان  اّولىن  از  هـ.ش.(  ـ  ١٢٦٨  )١٣٣٣ـ حسنعلی:  وزىری، 
علىنقی وزىری )موسىقی دان( بود و از بنىان گذاران دانشکده هنرهای زىبای تهران به شمار می رود. وزىری، شرح احوال 

استاد خود را در کتابی به نام »کمال الملک« تدوىن کرده است.
وصال شیرازى: )1197ــ1262 هـ. ق( وصال شىرازى معروف به مىرزا کوچک از شاعران اواىل دوره ى 
قاجارىه است. وصال در دوره ى جوانى مدتى به تحصىل ادب، خط و هنرهاى زىبا، موسىقى و سىر در مقامات عرفانى 

سرگرم بود. مثنوى »بزم وصال« از آثار اوست. 

ه
هاتف اصفهانی: سّىداحمد )درگذشت ١١٩٨ هـ.ق.( از شاعران دوره ی افشارىه و زندىه است. در سرودن 

غزل از سعدی و حافظ پىروی می کرد. »ترجىع بند« عرفانی وی نىز معروف است.

ى
ىغماىى، اقبال: نوىسنده و مترجم که آثار فراوانى از خود بر جاى گذاشت. به سبب محّبت و عالقه ى فراوانى 
که به کودکان و نوجوانان داشت، نخستىن »مجله ى وىژه ى کودکان« را پدىد آورد. »سفرنامه ى شاردن« به قلم اىن مترجم 

و نوىسنده ى توانا به پارسى برگردانده شد.
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ب
تقسىم شده  باب  ده  به  منظومه  اىن  مثنوى سعدى شىرازى است.  منظومه ى  بوستان سعدى )سعدی نامه(: 
است. بوستان سعدى منظومه اى است اخالقى و اجتماعى و عرفانى. اىن کتاب تاکنون به زبان هاى مختلف از جمله 

التىنى، انگلىسى، فرانسوى، آلمانى و ترکى ترجمه شده است. 

ج
جامع التوارىخ: تارىخ مفّصل جهان که مؤّلف آن خواجه رشىد الّدىن فضل الّله است. وى در نوشتن اىن کتاب 
از اسناد و نوشته هاى دولتى و از نظرات دانشمندان معاصر خوىش استفاده کرد و آن را تا سال 710 هجرى قمرى به 

پاىان رساند. 

د
درآمدى بر ادبّیات داستانى پس از پیروزى انقالبى اسالمى: نوشته ى فرىدون اکبرى ِشلدره اى که در 
آن به سىر تارىخى ادبّىات داستانى از روزگار مشروطه تا 1377 پرداخته شده است. محور اصلى کتاب، داستان نوىسى 

پس از پىروزى انقالب اسالمى اىران است. 
در جست وجوى خوش بختى: نوشته ى ُلرد آوىبورى و ترجمه ى ابوالقاسم پاىنده است. اىن کتاب در هفده 

فصل نگاشته شده و نوىسنده در آن به موضوعاتى مانند خوش بختى، امىد، تربىت و … پرداخته است.

ر
رساله ی  ُقشیرىه: نوشته ى ابوالقاسم ُقشىرى از عارفان قرن پنجم است. اصل اىن کتاب به زبان عربى است و 
ىکى از شاگردان قشىرى آن را به فارسى برگرداند. موضوع اىن کتاب، معرفى برخى از بزرگان عارف و شرح اصطالحات 

و الفاظ راىج مىان آن هاست. اىن اثر با تصحىح و تعلىقات استاد فروزانفر به چاپ رسىده است. 
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س 
سرگذشت شهید مهدى باکرى: کتابى است نوشته ى حبىب ىوسف زاده که به سرگذشت شهىد مهدى باکرى 
پرداخته است. شهىد باکرى از سرداران دالور جنگ تحمىلى است. وى در مىاندوآب متوّلد شد و در عملىات »بدر« 

به شهادت رسىد. 
سفرنامه ى شاردن: سفرنامه اى به قلم ژان شاردن، جهانگرد و سّىاح فرانسوى. وى در سال هاى 1664 تا 
1677 مىالدى دوبار به اىران سفر کرد و هر بار شش سال در اىن کشور اقامت نمود. در اىن کتاب اطالعات سودمندى 

راجع به عهد صفوّىه آمده است و شاه عّباس به او لقب تاجرباشى داده بود.

گ
گلستان سعدى: کتابى است به فارسى آمىخته به نظم و نثر که در سال )656 هـ.ق( سعدى آن را نگاشته است. 

گلستان هشت باب دارد و اساس اىن کتاب بر بىان حکاىت است و هدف آن تربىت انسان هاست. 

م
مجّله ى رشد: مجموعه ى مجاّلتى است که هم سو با اهداف آموزشى و پرورشى دانش آموزان اىران از سوى 
دفتر انتشارات کمک آموزشى سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى منتشر مى شود. اىن نشرىه در سه مقطع ابتداىى، 

راهنماىى و دبىرستان در دسترس دانش آموزان و دبىران قرار مى گىرد. 
منشآت: منشآت، ِج منشأة، به معنى نوشته شده ها و نامه هاست. مجموعه ى نوشته ها و انشاهاى قائم مقام فراهانى 

به اىن نام است. قائم مقام در نوشتن اىن اثر، از شىوه ی  گلستان سعدى پىروى کرده است. 

ه
هفده داستان کوتاِه کوتاه: اىن کتاب ترجمه ى سارا طهرانىان است که هفده داستان کوتاِه کوتاه از نوىسندگان 

ناشناس جهان را در بردارد. 



177

!"#$%&'()*(+

id789668012 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

آ ـ ا 
استانبول: اىن واژه به معنى »به سوى شهر« است و نام شهر و بندرى در ترکىه است. سابقًا پاىتخت دولت 

عثمانی بود و اکنون ىکى از شهرهاى مشهور جهان است. 
افغانستان: کشور همساىه ى اىران که در شرق سرزمىن ما قرارگرفته است. پاىتخت آن شهر کابل و قندهار و 

هرات از شهرهاى مهم آن است. مردم اىن سرزمىن فارسى زبان و مسلمان اند.  

ت
توس: ىکی از شهرهای قدىم خراسان که مدفن حضرت امام رضا )ع( در آن بوده است و به همىن سبب آن را 

»مشهد توس« نامىدند و کم کم لفظ »مشهد« جاىگزىن شد.
تهران: پاىتخت اىران است که بىن کوه هاى البرز و کوىر مرکزى قرار گرفته است. تهران در دشتى هموار و 
مسطح قرار گرفته که شىب آن از شمال به جنوب است. در عصر قاجارّىه پاىتخت اىران شد. تهران از نظر عمران و 

عظمت سىاسى و اقتصادى ىکى از شهرهاى مهم خاورمىانه است. 

چ
چالدران: ىکى از شهرهای استان آذرباىجان غربی است که جنگ معروف چالدران بىن شاه اسماعىل صفوى 

و سلطان سلىم، پادشاه عثمانى در اىن محل واقع شد.  

خ 
خراسان: خورآسان، شرق، هم اکنون سه استان کشور به اىن نام مشهورند: خراسان رضوى که مرکز آن مشهد 

مقدس است؛ خراسان شمالى که مرکز آن بجنورد و خراسان جنوبى که مرکز آن بىرجند است. 

ر 
روم: ىکى از کشورهاى جنوبى اروپا که سابقًا وسعت زىادى داشت و به دو قسمت روم شرقى و روم غربى 

تقسىم شد. اکنون اىتالىا جانشىن کشور روم قدىم است و پاىتخت آن شهر »ُرم« است. 
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ز
استان  در  نزدىکى کوهرنگ  در  و  زاگرس است  کوه  در رشته  نقطه  بلندترىن  متر  ارتفاع 4550  به  زردکوه: 

چهارمحال و بختىارى قرار دارد.    
زنده رود: زاىنده رود، رودخانه اى است که از دامنه ى شرقى زرد کوه بختىارى مقابل سرچشمه ى کارون، 

سرچشمه مى گىرد. پس از مشروب کردن خاک اصفهان و عبور از جنوب شهر در باتالق گاوخونى فرو مى  رود.

س
سبا: شهرى در عربستان قدىم و ناحىه ى ىمن کنونی که ملکه ى آن بلقىس نام داشته است. 

ف
داراى حکومت  فرانسه  اروپاى غربى است.  از کشورهاى  و  کره ى شمالى  نىم   در  فرانسه: کشورى است 
جمهورى است و ىکی از مراکز علم و ادب و هنر اروپا در قرون جدىد به شمار مى رود. پاىتخت آن شهر پارىس است. 
فراهان: ىکی از شهرستان های استان مرکزی که در شمال شهر اراک واقع است و زادگاه قائم مقام فراهانی 

است. 
فلسطین: کشورى مسلمان که بىن رود اردن و درىاى مدىترانه واقع است. هم چنىن اىن کشور بىن جمهورى 
لبنان، سورىه و بحرالمىت قرار گرفته است. پس از جنگ جهانى دوم به ىاری استعمارگران کشورى به نام اسرائىل 
در آن تشکىل گردىد. شهر معتبر بىت المقدس که قباًل قسمتى از آن در دست مسلمانان بود، در حال حاضر تمام آن در 

تصرف اسرائىل اشغالگر است. 

م
مصر: کشور مصر در شمال شرقى افرىقا واقع است. آبادى و وجود جمعّىت در خاک مصر در نتىجه ى وجود رود 

نىل است که خاک مصر را حاصل خىز و ثروتمند کرده است. حکومت مصر جمهورى و پاىتخت آن شهر قاهره است. 
ــ ِمنا )ِمنٰی(: جاىگاهی در مّکه که حاجىان در آن جا قربانی می کنند.

ه
هند: کشورى که قسمت اعظم شبه قاره ى هندوستان را تشکىل مى دهد. قدمت تمّدن آن به چهار هزار سال قبل 

از مىالد مى رسد. پاىتخت هند دهلى نو است. 
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ى
َىَمن: کشور کوچک مستقلى است در جنوب غربى شبه جزىره ى عربستان که پاىتخت آن شهر »صنعا« است.
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فهرست کتاب هاى متناسب با برنامه ى درسى فارسى راهنماىى 
          

سال انتشار ناشر نوىسنده ىا مترجم نام کتاب ردىف
138٧
138٣
13٨٨

138٣
138٥
١٣٧٥
138٢
138٢
138٤
138٠
138٧
138٢ 

١٣٨٠
١٣٨٤
١٣٨١
١٣٧٨
١٣٨٥
١٣٦٨
1387
١٣٨٥
١٣٨٥

سوره ی مهر
مدرسه
مدرسه

پىداىش 
مدرسه 
سروش
مدرسه
مدرسه
نشر افق

پىام آزادى
سوره ی مهر

کانون    پرورش   فکرى 
کودکان و نوجوانان

فرهنگ گستر
قدىانی
مدرسه
مدرسه
مدرسه
شکوفه
مدرسه
مدرسه
فروزش

محمدرضا سرشار )رهگذر(
محمد مىرکىانى
ابراهىم اصالنی

سپىده خلىلی
حمىد نواىى لواسانى

قىصر امىن پور
ابراهىم حسن بىگى

دارىوش عابدى
محمد رضا شمس

عباس صالح مدرسه اى
محمدرضا سرشار )رهگذر(

حسىن معلم

مهدی الماسى
علی موسوی گرمارودی

سپىده خلىلى
حسىن حّداد

قاسم علی فراست
فرىدون عموزاده خلىلی
محمدحسىن بحرالعلومی

حمىد نواىی لواسانی
جک کنفىلد و مارک وىکتورهنس

ترجمه: راستکار محمود زاده

آن جا که خانه ام نىست
افسانه ی چهار برادر

روان شناسی نوجوانی برای 
نوجوانان

بانوی سّکه ها
بچه های اىستگاه

به قول پرستو
پرستوها

پلى به سوى داستان نوىسى
پهلوان پنبه )افسانه هاى اىرانى(

جاىى که هىچ کس نىست
جاىزه

حکاىت نامه

خدا با دوستان خود صمىمى است
داستان پىامبران )٣ جلد(

داستان زندگى من )هلن کلر(
داستان معاصر، داستان نوىسان معاصر

روزهای برفی
سفر به شهر سلىمان

سفر و آموزش سفرنامه نوىسی
سىاره ی ىخی

سوپ جوجه برای روح

1
٢
٣

٤
٥
6
7
8
9

١0
١1
١2

١3
١4
١5
١6
١7
١8
19
٢٠
٢١
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سال انتشار ناشر نوىسنده ىا مترجم نام کتاب ردىف

1378
1386
13٨٢
13٦١
138٤
138٠

13٨٦
١٣٨٧

13٨٠
١٣٨٤
138٣
١٣٧٩
١٣٧٨
١٣٨٣
١٣٧٩
١٣٨٤
1388
١٣٨١
١٣٧٦

توسعه کتاب اىران
ُمعىن

چشمه
حوزه ی هنری

افق
قدىانی

پىام محراب
کتاب های شکوفه 

)امىرکبىر(
جوان

منادی تربىت
کانون پرورش فکری
طرح و اجرای کتاب

نشر قو
مدرسه

پىام آزادی
مدرسه
نسىما

صابرىن
امىرکبىر

امىرمهدی مرادحاصل
هوشنگ مرادى کرمانى

فرىدون اکبری ِشلدره ای
فرىدون عموزاده خلىلی 
به رواىت آتوسا صالحی

حسىن فتاحی

رضا شىرازی
مهدى آذر ىزدى

سىد مهدى شجاعى
مهدی مرادحاصل 

سپىده خلىلی
محمد برابادی
حمىد هنرجو

محمدرضا ىوسفی
مسلم ناصری

مصطفی رحماندوست
مّحمدعلی شادمانی
عرفان نظرآهاری

جعفر ابراهىمی )شاهد(

شکوفه بر شمشىر
شما که غرىبه نىستىد

طوطىان شىرىن گفتار
فرىاد کوهستان

قّصه های شاهنامه فردوسی )به نثر(
قصه های دل نشىن ادب پارسی

)سمک عّىار ٢ جلد(
قّصه های مثنوی )٢ و ١(

قّصه  هاى خوب براى بچه هاى خوب

کشتى پهلو گرفته
گذری بر زندگی چهارده معصوم

گم شده
لبخند با بزرگان

ماه بی گوشواره )شعر نوجوان(
مسافر درىا

مالقات در شب بارانی
موسىقی باد

مهارت نوشتن
نامه های خط خطی

ىک سنگ و ىک دوست

٢2
٢3
24
٢5
٢6
٢7

٢8
29

٣0
31
٣2
٣3
٣4
٣5
٣6
٣7
38
٣٩
٤٠
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