
170

واژه نامه

اِشاعه: پراکنده ساختن، گسترش دادن
اشباه: جمِع ِشبه، مانندها

َاشراف: ِج شرىف، مردان بزرگ قدر
اعتدال: مىانه روى، برابر شدن

اعتكاف: گوشه نشىنى  براى عبادت
ُاعجوبه: ماىه شگفتى بسىار

اعزاز: گرامى داشتن
افسر: تاج

اقبال: بخت و طالع، بهروزى و نىک بختى، به اقبال  تو: 
به فرخندگى بخت تو
ِاكرام: بزرگداشت

امارت: سلطنت، پادشاهى، حکومت
اىدون: چنىن، چنان

ب
باره: اسب

باِز پس: به پشت
بخشاىندگى: چشم پوشى از گناه

بَدر: نام نخستىن غزوهٔ  پىامبر )ص( با کّفار بىن مّکه و مدىنه
بدسگالى: بداندىشى، دشمنى، بدخواهى

براثر: به دنبال

آ
آُخره: چنبره  گردن

آفرىن: ستاىش

الف
ابتر: ناقص، دم بُرىده

ابدال: مردان کامل
اجانب: ِج اجنبى، بىگانگان

اختر: ستاره )در متن درس دوم به معناى طالع و بخت 
و اقبال است.(

اختىار كردن: برگُزىدن
اذكار: به ىاد کسى آوردن
ارتزاق: روزى خوردن

ازدحام: انبوهى )بسىارى جمعىت(
ازهار: ِج َزهر، شکوفه ها

استر: قاطر
استماع: شنىدن

استىفا: تمام گرفتن
اسلىمى: شکل تغىىر ىافتٔه کلمٔه  اسالمى،طرح هاىى  مرکب 

از پىچ و خم هاى متعّدد که شبىه     عناصر طبىعت هستند.
أُسوه: پىشوا، نمونٔه  پىروى، سرمشق
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برخوردار: بهره ور
برنشستن: سوار شدن

برپاى بود: اىستاده بود
َبط: مرغابى

بِعىنه: عىناً، مانند
ُبنَشن: خواروبار، از قبىل نخود و لوبىا و عدس

بىت الَحَزن: خانٔه  غم، ماتمکده 
بىرنگ: نمونه و طرحى که نّقاش به صورت کم رنگ ىا 
نقطه چىن بر کاغذ مى آورد و سپس آن را کامل رنگ آمىزى 

مى کند، طرح اّولّىه
بىغوله: کنج، گوشه اى دور از مردم

بىگار: کار بى مزد

پ
پالهنگ: رىسمان و بند، ىوغ

پاىاب: جاىى از رودخانه که بتوان از آن گذشت، بى پاىاب: 
بى گدار، عمىق

نام  پطرزبورگ،  پطرزبورغ،  عامىانٔه  تلّفظ  ُپرت:  پَتَل 
شهرى در روسىه

پوشند،  دروىشان  که  ستبر  و  پشمىنه  جامه اى  پالس: 
نوعى گلىم

پند نىوش: پند شنو، پندپذىر، نىوشىدن: شنىدن
پىمودن:  شراب  رىخت،  جام  در  کرد،  پىمانه  پىمود: 

آشامىدن ىا نوشاندن شراب

ت
تازى: عرب، زبان تازى: زبان عربى

به وىژه فارسى ــ  ترکى( غىر ترک  )لفظى است  تازىک: 
زبانان را گوىند.

تأنى: آهستگى
تباه: فاسد، خراب، تباه کردن چشم: کورکردن

تَبَخُتر: به ناز خرامىدن، تکبّر
تجّلى: آشکار شدن، جلوه کردن

ُتخمه: نژاد
تذكره: ىادداشت، زنـدگى نامٔه  شعرا و دانشمنـدان

تساّل )تسّلىٰ (: آرامش ىافتن، بى غمى
تصّنع: خودآراىى، ظاهرسازى

تكّلف: رنج برخود نهادن، خودنماىى و تجّمل
تالجن: درختى است جنگلى

تمّتع: برخوردارى، بهره مندى
تمجىد: ستاىش، بزرگداشت
تمكىن: احترام، بزرگداشت

تَنگ: بار، تنگ شکر: بار شکر
توتىا: سرمه

ج
جاپن: ژاپن

جزمّىت: استوار بودن، قطعى بودن
جلباب: چادر زنان، پرده

َجّل جالله: بزرگ است شکوه او )خدا(
ُجنود: ِج ُجند، لشکرىان، سپاهىان

جولقى: ژنده پوش و گدا
به صورت  کـه  غـذاىى  مـواد  از  محـدود  مقـدار  جىره: 

مقرّرى به کسى ىا کسانى دهند.
جىفه: الشه، ُمردار، جىفٔه  دنىا: مجازًا مال و منال دنىا

ح
حاجب: پرده دار، دربان
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حاذق: ماهر، چىره دست
حماىل كردن: آوىختن از گردن ىا شانه

ُحنَىْن: نام ىکى از غزوات پىامبر بزرگ اسالم )ص( است 
که در سال هشتم هجرت در محلّى بىن طائف و مّکه به همىن 

نام صورت گرفته است.

خ
ُخبث: پلىدى، خبث طىنت: بدجنسى

ختام: آخر کار، فرجام ِ    
خدمت كردن: تعظىم کردن، کرنش کردن

َخَدمه: ِج خادم، خدمتکاران
خطىر: بزرگ، مهم

   ِخلعت: جامه اى که بزرگى به کسى بخشد
خوان: سفره

خود: کاله جنگى
خور: زمىن پست، شاخه اى از درىا

خوش گوار: گوارا، مطابق مىل
خوى: عـرق، آبى که از چهره و پوست بدن تراوش کند.

خىراندىش: خىرخواه
خىراالنام: بهترىن مردم، لقب پىامبر )ص(

د
دادار: آفرىننده، خالق جهان

داراالماره: جاىگاه فرمانرواىى، پاى تخت
داستان پردازى: داستان سراىى، قصه گوىى

دبىر: نوىسنده
درخور: باىسته، الزم، درخورنده: الىق، سزاوار

درجه: پاىه، مرتبه 
در نوردىده : درهم پىچىده

دستار: پارچه اى که به سر بندند

َدستان: زال، پدر رستم 
دستگاه: قدرت، غلبه

دشنه: خنجر
دلق: جامٔه  پاره پاره، صاحب دلق: ژنده پوش

داّلک: کىسه کش حمام، مشت و مال دهنده
دَلَمه: بسته شدن ماىعات، خون لخته شده

دم زدن: نفس   زدن، سخن گفتن
دنائت: پستى، کم هّمتی
دهنده: خداوند بخشنده

َدىن: وام

ذ
ذى حىات: جان دار

ر
راست  و رىـس: هموار کـردن، مـرتّـب کـردن )عامىانه( 

راىت: بىرق، َعلَم
ُرعب: ترس، دلهره

رعّىت: مردم زىر دست فرمانروا
َرغم: به رغم کسى: برخالف مىل او

ُرقعه: نامه
رندانه: زىرکانه

ُرنسانس: دورهٔ تجّدد، تجدىد حىات علمى و ادبى در اروپا
رهوار: تند رو )صفت اسب(

ز
زاد: توشه

زربفت: بافته شده از رشته هاى طال
زرىنه: وساىل ساخته شده از طال، طالىى

زُفان: زبان
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ُزفت: لئىم، ممسک، زفتى: لئىمى، بخىل بودن
زنده پىل: فىل بزرگ و خشمگىن

زمام: مهار، عنان
زمانه: اجل، مرگ

زنهار: امان دادن، امان
زىب: آراىش، زىباىى

زىنهار: امان، زىنهار دادن: امان دادن

س
سام: پدر زال، جد رستم

َسُبک: سرىع، فورًا
ستىزه: دشمنى، جدال

سخنورى: سخن گوىى، سخن رانى
سماجت: اصرار، پافشارى، بى شرمى
سوداگر: مشترى، خرىدار و فروشنده

سقف  با  مىانى  ستون  بدون  و  بزرگ  سالن هاى  سوله: 
قرار  استفاده  مورد  کارخانه   ىا  انبار  براى  که  شىب دار 

مى گىرد.
سىماب گون: به رنگ جىوه، سىماب: جىوه
سىمىنه: وساىل ساخته شده از نقره، نقره اى

ش
شب روى: شب گردى، عّىارى، راهزنى

شبىخون: حملٔه  ناگهانى در شب
شّدت: سختى

شفق: سرخى آسمان بعد از غروب آفتاب
شگرف: شگفت آور، با عظمت

شّم: بوىاىى
ِشندرغاز: پولى اندک و ناچىز

شوكت: جاه و جالل

شىراوژن: شىرافکن

ص
صدر: باال

صرعىان: بىماران مبتال به عارضٔه  صرع، صرع: بىمارى 
غشى

ط
طاس: نوعى ظرف، کچلى و بى موىى کامل

ف: کناره طَر
طالىه: مقّدمه و پىش رو سپاه

طُمأنىنه: آرامش و قرار
طىنت: سرشت

ع
ِعبَر:ِج عبرت، آنچه بدان پند گىرند

ُعجب: خودپسندى
عرىضه چى: شاکى، شکاىت کننده

عزىمت كردن: قصد و آهنگ کردن، سفر کردن
على رغم: به رغم، برخالف مىل

عواىد: ِج عاىده، درآمدها، درآمد
َعّىاری: جوانمردى، زىرکى، چاالکى

غ
غارب: مىان دو کتف

غاىت: نهاىت، به غاىت: در حدّ نهاىت، بى نهاىت
غاىى: نهاىى

غدر: خىانت، مکر، بى وفاىى
غرىو: شور و فرىاد

َغنا: توانگرى، بى نىازى
ِغنا: سرود و موسىقى
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ف
فراز رفتن: نزدىک رفتن، پىش رفتن

َفَرج: گشاىش، رهاىى
َفراغ: آساىش

ُفسطاط: شهرى از سرزمىن مصر، اىن شهر امروزه بخشى 
از شهر قاهره است

فطرت: سرشت، آفرىنش

ق
قرب: نزدىکى

قِشر: طبقه، قشرهاىى از جامعه، طبقاتى از مردم
قنـدىل: چراغ، چراغـدان، شمعدان که از سقف آوىزند.

قّىم: سرپرست، در متن به معنى کىسه کش  حّمام

ک
كامگار: نىک بخت، قادر، موفق

كرامت: بزرگى، بخشش
ُكرنش: فروتنى، تعظىم

َكل: کچل
کُلِه: برآمدگى پشت پاى اسب

كنگره: مجمعى از دانشمندان  و ىا سىاستمداران که دربارٔه 
مسائل علمی ىا سىاسی بحث کنند )کلمه فرانسوى(

گ
ُگرده: پشت، باالى کمر

گزاف كارى: افراط، مبالغه ، بىهوده کارى
گلىم: جامٔه پشمىن

َگو: پهلوان
گو: گودال

گوهر: نژاد، اصل، گوهرى: نژاده، اصىل
گهر برده: گهر از دست داده

 
ل

ُلنگ: ازار، جامٔه  حّمام که بر کمر بندند
لوا: پرچم

م
مادام: همواره، همىشه

ماچىن: سرزمىنى در جنوب چىن و مشرق هندوستان. 
در ادبّىات فارسى ظاهرًا منظور از چىن ترکستان شرقى 
بوده و مراد از ماچىن )مهاچىن( کشور چىن بوده است.

ماىه: سرماىه
محمل: کجاوه

مخمصه: بدبختى و غم بزرگ، اىن واژه به معنى گرفتارى 
متداول شده است.

مرافعه: شکاىت به قاضى بردن، داورى
مرتزق: بهره مند، روزى ىافته
مرّصع: آراسته، جواهرنشان

َمسلخ: رخت کن حّمام
َمسلک: رَوش

مّشاطه: آراىشگر
ُمشّوش: آشفته و پرىشان

معترض: اعتراض کننده، خرده گىر
معركه: مىدان جنگ

مغاک: گودال
ُمغىالن: درختچه اى با خارهاى بسىار، خارشتر. اصل 

کلمه »ام غىالن« بوده است، به معنى مادر غوالن
ُمفلس: تهى دست، دروىش

ُمقبل: خوشبخت
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مقنِّن: قانون گذار
مكارى: خربنده، کسى که اسب و شتر و االغ به کراىه 

دهد ىا به کراىه برد.
مالزمان: همراهان

ملجأ: پناهگاه
ملىله: رشتٔه بارىک نقره اى ىا طالىى که داخل مجوف باشد 

و با آن روى پارچه نقش و نگار اىجاد کنند.
منال: مال و ثروت، درآمد مستغالت

منّبت:  نقش برجسته به شکل گل و گىاه و جز آن که روى 
چوب اىجاد کنند.

منقبت: هنر و کار نىک، آن  چه بدان نازند
موارىث: ِج مىراث، آنچه از مرده به جا ماند

مواهب: ِج موهبت: بخشش ها
مؤاخذت: بازخواست و عقوبت به سبب گناه

موکب: گروهى از سواران ىا پىادگان که به همراهى بزرگى 
در حرکت باشند.

مهد: کجاوه، محمل
مىرآخور: نگهبان اصطبل، رئىس و مهتر اصطبل

مىراب: نگهبان آب، کسى که آب را به خانه ها و باغ ها 
تقسىم مى کند.
مىغ: ابر سىاه

ن
نازبوى: شاهسپرم، رىحان

نخجىر)نخچىر(:شکار، شکارکردن،  نخجىرگاه:   شکارگاه

جاىى  به  احترام  به  آمدن،  فرود  عّزت  به  ِاجالل:  نزول 
وارد شدن

نشئت: سرچشمه
نَعت: ستاىش

نّقالى: قصه گوىى، نقل کردن داستان
نوش: عسل

نهىب: هىبت و ترس، آواز مهىب )در متن درس سمک و 
قطران به معنى گزند و آسىب است.(

نىرم: نرىمان، پدر سام
نىوشىدن: شنىدن، گوش دادن

و
َوَقب: هر فرورفتگى اندام چون گودى چشم

وکىل مدافعه ىا مدافع: نماىندٔه قانونى طرفىن دعوا به 
منظور دفاع از موکّل خود

ه
هامون: دشت، بىابان

ُهرم: گرماى آتش
هنر: در قـدىم بـه معنـى فضىـلت و معـرفت بـوده و در برابر 

»عىب« به کار مى رفته است. بى هنر: بى فضىلت

ى
ىارست: توانست، از مصدر ىارستن
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فهرست نام های کسان، جای ها و کتاب ها

اکوادور است.
دانمارکى  نوىسندٔه  آندرسن  کرىستىن  هانس  آندرسن: 
ــ   1805 م( مؤلف حکاىاتى که از لحاظ تخّىل   1875(
دلىل  به  او  شهرت  است.  توّجه  شاىان  حزن آمىز  لفظ  و 

داستان هاىى است که براى کودکان نوشته است.
آوىنى: شهىد مرتضى آوىنى در سال 1326 متولد شد 
او  به شهادت رسىد.  فّکه  و در سال 1372 در منطقٔه  
فىلم ساز و سردبىر مجلّه  سوره بود. از فىلم هاى او که 
ساخته شده مى توان به »خان گزىده ها«، »حقىقت«، »رواىت 

فتح« و »سراب« اشاره کرد.
ابوالفضل )ع(: عبّاس ابن على ، چهارمىن فرزند على   )ع( 
و بزرگ ترىن فرزند ام البنىن ، که به »قمر بنى هاشم« معروف 
بود. وى در روز عاشوراى 61     هـ.ق در 34 سالگى در 
واقعٔه  کربال شهىد شد. بقعٔه  او در کربالست. از فضاىل 

وى شجاعت، جوان مردى و اىثار است.
ابوعلى سىنا: حسىن بن عبدللّٰه بن حسن بن على بن سىنا 
و  از حکما  به شىخ الرّئىس،  معروف  به حّجة الحق  ملقب 

علماى کبار اسالم است.
خلىج فارس  به  که  اىران  جنوب  در  رودى  اروندرود: 
مى رىزد و از چهار رود کارون و کرخه در اىران و دجله و 

فرات در عراق به وجود آمده است.
ازرق شامى: ىکى از سرداران لشکر عمربن سعد در واقعٔه  

کربال، نماد خباثت

سن لوران  عظىم  رود  از  قسمتى  نـام  نىـاگارا:  آبشار 
به درىاچٔه   و  ارىه شروع  از درىاچٔه  آمرىکاى شمالى.  در 

انتادىوم ختم مى شود.
پروفسور  نام  با  است  معاصر  باستان شناس  آپهام: 

آرتوآپهام.
قسمت   2 داراى  که  اىران  استان هاى  از  آذرباىجان: 

مى باشد.1ــ آذرباىجان غربى 2ــ آذرباىجان شرقى
آرىا: مهم ترىن شعبه نژاد سفىد که سه هزار سال پىش از 
مىالد مسىح در فالت اىران ساکن شده ىا به نقاط دىگر کوچ 
کرده اند. آنها اجداد اىرانىان، هندى ها، ىونانىان، رومىان، 
و بىشتر ملل اروپا و آمرىکا محسوب مى شوند و نژاد هند 

و اروپا و آرىان و آرىن نامىده شده اند.
او  آثار  از  که  معاصر  نوىسندگان  از  آرىن پور، ىحىىٰ : 

مى توان »از صبا تا نىما« را نام برد.
آمرىکا  اىاالت  مهم ترىن  جمله  )Alabama(از  آالباما: 
واقع در نـواحى جنوب شرقى آمرىکا )اتازونى( و پاىتخت 

آن مونـتگمرى )Montgomery( است.
آل احمد، جالل: نوىسنده، منتقد و روزنامه نگار سال هاى 
)1348 ــ 1320( از آثار وى مى توان کتاب هاىى همچون 
»غرب زدگى«، »کارنامه سه ساله« و »خسى در مىقات« را 

نام برد.
آمرىکاى التىن: شامل کشورهاىى چون آرژانتىن، شىلى، 
و  برزىل  از  زىادى  قسمت هاى  و  اروگوئه  بولىوى،  پرو، 
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اسفندىار: جهان پهلوان اىرانى که به دست رستم کشته 
شد.

اسکندرنامه: از مثنوى هاى نظامى گنجه اى که شامل دو 
بخش شرفنامه و اقبال نامه است. در اىن کتاب سخن از 
علم و حکمت و پىغامبرى اسکندر و سرانجام زندگى وى 
و پاىان روزگار حکماىى است که با او مجالست داشته اند.
سال  در  که  نوىسنده اى  محّمدعلى:  ندوشن،  اسالمى 
گشود.  جهان  به  دىده  ىزد  ندوشن  در  هـ.ش   1304
»کارنامٔه   شوراها«،  »کشور  مى توان  او  کتاب هاى  از 
بر  عالوه  برد.  نام  را  مجّسمه«  »آزادى  و  چىن«  سفر 
نمونه هاى برجستٔه  از  ىکى  وى  »روزها«ى  کتاب  اىن ها 

حسب حال نوىسى و زندگى نامه در زبان فارسى است.
مترجمان  و  نوىسندگان  از  ىوسف:  اعتصام الملک، 
و  بهار  مجلٔه  دوره  دو  او  آثار  از  حاضر.  عصر  مشهور 
تىره بختان وىکتورهوگو  از ترجمه هاىش ترجمٔه جلد اول 

معروف است.
اعتصامى، پروىن: شاعر مشهور زبان فارسى. اشعار 
وى در حىطٔه  مسائل اجتماعى، اخالقى و انتقادى و حالت 
اندرزگونه دارد. وى در سال 1320 درگذشت. مناظرات 

وى مشهور است.
افراسىاب: نام پادشاه توران که در زمان کىخسرو گرفتار 

و کشته شد.
ــ1250  اقبال الهورى )1316  اقبال الهورى: محّمد 
هـ.ش( شاعر و متفّکر پاکستانى است. اقبال در استقالل 
پاکستان نقش مهّمى داشته و به دو زبان فارسى و اردو شعر 
مى سرود. از کتاب هاىش مى توان »جاوىدنامه«، »پىام شرق« 

و »ارمغان حجاز« را نام برد.
ام البنىن: مادر حضرت ابوالفضل )ع( و همسر حضرت 

على )ع( بعد از حضرت فاطمه )س( 

هند  پارسى گوى  بزرگ ترىن شاعر  دهلوى:  امىرخسرو 
پنج  تقلىد از نظامى  به  است و در قرن 7 مى زىسته. وى 
خسرو  و  شىرىن  2ــ  مطلع االنوار  1ــ  سروده:  مثنوى 
3ــ مجنون و لىلى 4ــ آىىنٔه  اسکندرى 5 ــ هشت بهشت

اهرمن: به معناى شىطان، راهنماى بدى، مظهر شّر و فساد 
و تارىکى و پلىدى و نام شىطان است.

وارستٔه   عرفاى  از  همدانى  عرىان  باباطاهر  باباطاهر: 
اىران است که در اواخر قرن چهار به دنىا آمد و شهرتش 
در اواسط قرن پنج بود. دوبىتى هاى وى حاوى سوز و 
گدازى دل انگىز و سرشار از اندىشه هاى عرفانى است، از 
وىژگى هاى اىن دو بىتى آن است که به گوىش محلّى لرى، 

دنبالٔه زبان پهلوى اىران قدىم سروده شده است.
باقر )ع(: محّمدبن على ملّقب به باقر )ع( ىا باقرالعلوم، امام 
پنجم شىعىان است. برخى موّرخان تارىخ تولد وى را غّرٔه  
رجب سال 57 هـ . ذکر کرده اند. مّدت زندگى شان 57 سال، 
امامتشان 19 سال و محل دفنشان در قبرستان بقىع است.

نام  اصل  در  و  کفار  با  پىامبر )ص(  معروف  غزؤه   بدر: 
چاهى است مىان مکه و مدىنه که در جنوب غربى مدىنه و در 
فاصلٔه  28 فرسنگى آن قرار دارد و در همىن محل است 
که نخستىن جنگ مىان مسلمانان و مشرکان )رمضان سال 
2 هـ( روى داد و به غزؤه  بدر ىا بدراالکبر مشهور شد و 

به شکست مشرکان انجامىد.
بصره: شهرى است از کشور عراق در کنار شط العرب در 
نزدىکى خرمشهر. گوىند اىن لفظ معّرب »بس راه« است.

بقىع: نام قبرستانى در مشرق مدىنه که بىش از ده هزار نفر 
قبر  آن مدفون شده اند، همچنىن  انصار در  از مهاجرىن و 
فاطمه بنت اسد مادر امام على )ع( و رقىه دختر پىامبر )ص( 
امام محّمدباقر )ع( و  و امام حسن ابن على )ع( و همچنىن 

امام جعفرصادق )ع( در آن جاست.



178

بِل، الکساندر گراهام: فىزىکدان آمرىکاىى که در سال 
1847 در ادمبورگ متولد شد و در سال 1922 فوت کرد. 

وى مخترع تلفن بود.
آثار سعدى شىرازى و مثنوى حکمى  بوستان: ىکى از 
داراى  و  در سال 655 سروده شده  که  است  اخالقى  و 

ده باب است.
بوستون: )Boston( شهر و بندر معروف بوستون پاىتخت 
اىالت ماساچوست از اىاالت متحده آمرىکا و ىکى از مراکز 

بزرگ صنعتى جهان است.
بىدل دهلوى: مىرزا عبدالقادر بىدل )1133 ــ 1054( 
خوىش  آثار  در  او  است.  هندى  سبک  معروف  شاعر 
افکار عرفانى را با مضامىن پىچىدٔه  شاعرانه و استعاره ها 
و کناىه ها درهم مى آمىزد و اىن گونه به کالم خود لطف و 
عمق و جاودانگى مى بخشد. از آثارش مثنوى هاى عرفات، 
طلسم حىرت و طور معرفت، محىط اعظم و دىوان اشعار 

را مى توان نام برد.
امتداد  در  که  غربى  آسىاى  در  ناحىه اى  بىن النهرىن: 
رودهاى دجله و فرات و بىن آنها است و از فالت اىران تا 

بىابان شام کشىده شده است.
بهار، ملک الشعرا: محمدتقى پسر ملک الشعراى محمد 
ـ 1266(.  )1330ـ معاصر  بزرگ  شاعر  صبورى  کاظم 
مرد  و  روزنامه نگار  دانشگاه،  استاد  نوىسنده،  محقق،  او 
تصحىح  اشعار،  دىوان  مى توان  او  آثار  از  بود.  سىاست 
تارىخ سىستان و مجمل التوارىخ را نام برد. مهم ترىن اثر 

او سبک شناسى است.
بهاىى: محمدبن حسىن عاملى دانشمندى بنام و از شاعران 
ـ 953 هـ(.  عصر صفوى که در بعلبک به دنىا آمد )1031ـ 
وى تألىفات متعددى به فارسى و عربى دارد. از آن جمله 

مثنوى هاى » نان   و حلوا« و » شىر و شکر« است. 

آن  پاىتخت  و  اىران  شرقى  جنوب  همساىٔه  پاکستان: 
اسالم آباد است. مردمان آن به زبان اردو، انگلىسى، پنجابى 

و سندى سخن مى گوىند.
بىن  که  مىانه  آسىاى  در  است  کشورى  تاجىکستان: 
است.  دوشنبه  پاىتختش  و  واقع  افغانستان  و  ازبکستان 
جمعىت اصلى آن را تاجىک ها تشکىل مى دهند و نىز از 

کشورهاى تازه استقالل ىافته است.
توس: ىکى از شهرهاى قدىم خراسان و سابقاً به ناحىه اى 
اطالق مى شد که شهر نوقان و طابران و قرىٔه  سناباد )مدفن 
امام رضا )ع( و هارون( در آن بود. گروهى از بزرگان بدان 

منسوبند از جمله جابربن حّىان و فردوسى.
تولّلى در سال 1296 هـ.ش در شىراز  فرىدون  توّللى: 
به دنىا آمد. از آثار اوست »اندوه شامگاه«، »دخمٔه  هراز«، 
 1364 سال  در  او  مرگ«.  »درٔه   و  مردگان«  »کوى 

درگذشت.
تىمورلنگ: مؤسس سلسلٔه  تىمورىان که کشورى وسىع 
و دولتى عظىم اىجاد کرد و خطّٔه  ماوراءالنهر را به اهمىت 
رسانىد و سمرقند را پاىتخت اىن مملکت بزرگ قرار داد. 
جعفر صادق )ع(: امام صادق )ع( ششمىن امام  شىعىان 
شىعى  فرهنگ  تعمىق  و  گسترش  نشر،  دلىل  به  و  است 
اىشان را بنىان گذار مذهب شىعه مى نامند. در حلقٔه  درس 
آن بزرگوار، دانشمندان و عالمان بزرگى پرورش ىافتند. 

مزار او در بقىع است.
مردم در  که  جمعۀ خونىن: جمعٔه  17 شهرىور 1357 
مىدان ژاله )شهدا( اجتماع کردند غافل از اىن که حکومت 
نظامى اعالم شده. آنها با سربازانى که محاصره شان کرده 
بودند مواجه شدند و در اىن روز تعداد زىادى از مردم در 

مىدان ژاله به شهادت رسىدند.
جوزجانان: )نام دىگر: جوزجان( از شهرهاى بلخ خراسان 



179

و مىان مرورود و بلخ واقع است. و از شهرهاى آن انبار و 
فارىاب و کالر است.

چرند و پرند: عنوان ستون فکاهى روزنامٔه  صوراسرافىل 
که توسط على اکبر دهخدا با امضاى مستعار دخو نوشته 

مى شد.
چنگىز: نام اصلى وى تموچىن بود. او در تمام عمر خود 

به غارت کشورها پرداخت و در سال 624 درگذشت.
چىن: کشورى است پهناور، در جنوب شرقى آسىا که از 
شهرهاى مهمش مى توان شانگهاى، وىتىن و ستن را نام 

برد حکومتش از سال 1949 کمونىستى است.
مشهور  و  متخلّص  محّمد،  حافظ: خواجه شمس الّدىن 
و  شد  متولد  شىراز  در  هـ.ق   8 قرن  اواىل  در  حافظ  به 
در 791 هـ.ق وفات ىافت، بسىارى از غزلىات او داراى 
غزل سراى  بزرگترىن  و  است  عرفانى  بلند  و  دقىق  معانى 

زبان فارسى است.
دّومىن  ابى طالب  على بن  حسن بن  )ع(:  مجتبى  حسن 
فاطمه )س( دختر رسول خدا )ص(  امام شىعىان مادرش 
است. او پس از پدر به امامت رسىد. امام حسن )ع( کرىم 
اهل بىت نام گرفته است. مزار اىن امام شهىد مسموم در 

قبرستان بقىع است.
نام منطقه اى است مىان طائف و مکه. ىکى از  حنىن: 
غزوات رسول خدا )ص( در آن مکان بود و در اىن جنگ 
مردم بسىارى از قبىله هاى مختلف جمع شده بودند. اىن 
غزوه ىکى از غزوات بزرگ بود که جمع کثىرى از صحابه 

در آن به شهادت رسىدند.
خاقانى: افضل الّدىن بدىل خاقانى ملّقب به حسان العجم 
سبک  صاحب  قصىده سراىى  در   6 قرن  مشهور  شاعر 
است. قّوت اندىشه و مهارت او در ترکىب الفاظ و ابتکار 

مضامىن کم نظىر است.

عاشقانه اى  داستان  شىرىن  و  و شىرىن: خسرو  خسرو 
است که نظامى آن را در سال 571 سروده است.

خسى در مىقات: ىکى از کتاب هاى نوىسندٔه  معاصر و 
معروف، جالل آل احمد است.

افـغـانستـانـى  تـوانـاى  شاعـر  خلىـل الّلٰه:  خلىـلى، 
ـ 1286ش( وى اولىن کسى بود که در افغانستان  )1366ـ
با شىؤه  نىماىى شعر گفت. دفترهاى شعر خلىلى که بىشتر 
حاوى وطنىات و اشعار جهادى و مقاومت اوست عبارتند 
ـ بهار  ـ  اشک ها و خون ها 2ــ شب هاى آوارگى 3ـ از: 1ـ

به خون نشستگان
خمىنی )ره(: بنىان گذار و رهبر جمهورى اسالمى اىران 
حضرت آىت اللّّٰه العظمى سىد روح اللّٰه موسوى خمىنى در 
20 جمادى الثانى 1320 هـ.ق در خمىن به دنىا آمد و در 
14 خرداد 1368 درگذشت. از آثار گران بهاى امام خمىنى 
اىنها اشاره  به  که در اختىار محافل علمى است مى توان 
کرد: تحرىرالوسىله، کتاب الصلوة، کتاب المکاسب، کتاب 
البىع، مصباح الهداىه )شرح  الطهارة، کتاب  الخلل، کتاب 

دعاى سحر( و چهل حدىث برگزىده در اخالق و عرفان
خوارزمشاه: محّمد خوارزمشاه ىکى از پادشاهان سلسلٔه  
خوارزمشاهىان که در زمان او اىران به اوج قدرت رسىد و 

در اثر بى کفاىتى او مغول ها به اىران حمله کردند.
رىاضى دان،  فىلسوف،  عمرخّىام  ابوالفتح  حکىم  خّىام: 
منّجم و شاعر اىرانى قرن 5 و 6 است که اشعارى به فارسى 

و عربى و کتاب هاىى در رىاضى دارد.
سال  در  که  اىران  دانشگاه  نخستىن  تهران:  دانشگاه 

1313 به موجب قانون تأسىس دانشگاه، اىجاد شد.
زنده ىاد  همسر  و  معاصر  نوىسندٔه   سىمىن:  دانشور، 
داستان  وى  مشهور  آثار  از  مى باشد.  احمد  جالل آل 

سووشون و جزىرٔه  سرگردانى است.
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دبىرسىاقى: محّمد دبىرسىاقى ىکى از استادان دانشگاه 
فارسى  ادب  شاهکارهاى  در  آثارش  بىشتر  و  بود  تهران 
منوچهرى  اشعار  از  مختصرى  از جمله: شرح  مى باشد 

دامغانى و عنصرى بلخى.
دخو: نام مستعار استاد على اکبر دهخدا است. با اىن نام 
ىکى از جّذاب ترىن قسمت هاى روزنامٔه  صوراسرافىل را 
که ستون فکاهى آن بود، با عنوان »چرند و پرند« مى نوشت.
نوىسندٔه   توّسط  روشن فکران:  خىانت  و  خدمت  در 
معاصر جالل آل احمد نوشته شده است. آل احمد اىن کتاب 
را در حىن سفر خود به اروپا، شوروى و آمرىکا و سفر 

حج نگاشته است.
هـ.ش   1258 سال  به  دهخدا  على اکبر  عالمه  دهخدا: 
در تهران متولد شد و پس از آموختن علوم دىنى و ادبى 
در مدرسٔه  علوم سىاسى به تحصىل ادامه داد و به ىارى 
دوستش »مىرزا جهانگىرخان« روزنامٔه  صوراسرافىل را 
منتشر کرد و کارهاىش را با نام چرند و پرند و امضاى دخو 
در روزنامٔه  صوراسرافىل به چاپ رساند. وى به نوشتن 
لغت نامه نىز پرداخت و جزِء آزادى خواهان شد و در سال 

1334 هـ.ش در تهران درگذشت.
گورانى  ولىخان  محّمد  پسر  غالمرضا  ىاسمى:  رشىد 
مشهور به رشىد ىاسمى کرمانشاهى )و. 1275 هـ.ش،  ف. 
1330 هـ.ش( از آثار او تصحىح دىوان سلمان ساوجى، 

ابن ىمىن، دىوان مسعود سعد سلمان را مى توان نام برد.
رضاخان: رضاخان پهلوى نخستىن پادشاه سلسلٔه  پهلوى 
)1320 ــ 1304هـ.ش( که پس از 16 سال سلطنت در 
25 شهرىور 1320 از سلطنت برکنار شد و در 4 مرداد 

1323 هـ.ش درگذشت.
فارسى  پدر شعر  به  آدم رودکى  رودکى: عبدالرحمن بن 
معروف است. او از کودکى نابىنا بود و به سال 329 هـ.ق 

کلىله و  اثر منظوم وى  ىافت. مهم ترىن  در رودک وفات 
دمنه است.

و  مورخ  محقق،  زّرىن کوب  عبدالحسىن  زّرىن کوب: 
نوىسندٔه  بزرگ معاصر که در سال 1301 در بروجرد به 
دنىا آمد. از آثار مشهورش »نقد ادبى«، »با کاروان حلّه«، 
»بحر درکوزه«، »سّرنى« ، »بامداد اسالم« و... را مى توان 

نام برد. وى در شهرىور 1378 دار فانى را وداع گفت.
دختر  )س(  فاطمه  حضرت  لقب  )ع(:  مرضىه  زهراى 
امىرالمؤمنىن على )ع( و سّىدٔه زنان جهان  پىامبر، همسر 
است. وى در عمر کوتاه خوىش در نشر فرهنگ اسالم 
و دفاع از امامت، کوشش هاى فراوان کرد. شهادت وى 
را حدود سه ماه پس از وفات پىامبر نوشته اند؛ مزار وى 

ناپىداست. 
 زىن العابدىن مراغه اى: ابراهىم بىگ از آزادى خواهان 
معروف که در سال 1255 هـ.ق به دنىا آمد. از 8 سالگى 
به مکتب رفت و در 16 سالگى به حجرٔه  پدر آمد و در 
20 سالگى به اردبىل رفت. سپس از اىران خارج شد و 
در آن جا بود که کتاب سىاحت نامٔه  ابراهىم بىگ را جهت 
بدون  و  نوشت  تقوىت روح وطن پرستى  و  افکار  بىدارى 
ذکر نام خود منتشر کرد. اىن کتاب در واقع داىرةالمعارف 

جامع اوضاع اىران در اواخر قرن 13 است.
ماوراءالّنهر  و  اىرانى که در خراسان  سامانىان: خاندان 
)389هـ(  تا  )261هـ(  از سال  مرکزى  اىران  از  بخشى  و 

حکومت کردند.
به  ملّقب  ابى طالب،  على بن حسىن بن  )ع(:  سّجاد 
زىن العابدىن، امام چهارم شىعىان )94 ــ  38هـ( والدت 
و شهادتش در مدىنه اتفاق افتاد. صحىفٔه  سّجادىٔه  اىشان 
سرشار از مضامىن تربىتى، اخالقى و اجتماعى است که 

در قالب دعا مطرح شده است.
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سعدى شىرازى: مشرف الدىن مصلح بن عبد اللّّٰه نوىسنده 
و گوىندٔه  قرن هفتم. وى در شىراز به کسب علم پرداخت 
و سپس به بغداد رفت و در مدرسٔه  نظامىه به تعلم مشغول 
شد. وى سفرهاى بسىارى کرد و در زمان سلطان اتابک 
ابوبکربن سعدزنگى )668 ــ623 هـ.ق( به شىراز بازگشت 
و به تصنىف سعدى نامه ىا بوستان و گلستان پرداخت. عالوه 
بر اىن قصاىد و غزلّىات و قطعات و ترجىع بند و رباعّىات 
و مقاالت و قصاىد عربى دارد که همه در کلّىات وى جمع 
شده است. وفات وى بىن سال هاى 691 و 694 در شىراز 

اتفاق افتاد.
سلىمان )ع(: حضرت سلىمان در 13 سالگى جانشىن 
قبىل  از  خدادادىش  نىروى  با  شد.  )ع(  داود  پدرش، 
تسخىر نىروى باد، نىروى جنىان و شىاطىن  و … بناهاى 
عظىمى چون بىت المقدس را ساخت. قبر اىشان نزد قبر 

پدرش در بىت المقّدس است.
ابوالمجد مجدودبن آدم از شاعران قرن ششم  سناىى: 
»حدىقةالحقىقه«،  اوست  آثار  از  است.  غزنىن  اهل  و 
»طرىق الّتحقىق«، »سىر العباد الى المعاد« و »کارنامٔه  بلخ«. 

آرامگاه وى در غزنىن زىارتگاه عام و خاص است.
قره قورم  و  هىماالىا  مىان  درٔه  از  که  بزرگ  رود  سند: 
سرچشمه مى گىرد و از دّرٔه  تارىخى مىان هند و افغانستان 

مى گذرد و به درىاى عّمان مى رىزد.
معاصر  مشهور  نّقاش  و  شاعر  سپهرى:  سهراب 
گشود.  جهان  به  دىده  کاشان  در  ـ 1307ش(  )1359 ـ
کتاب هاى او شامل 6 شعر و 2 منظومٔه  بلند است ) مشهور 
به هشت کتاب (: 1ــ مرگ رنگ 2ــ زندگى خواب ها 
ـ شرق اندوه 5 ــ صداى پاى آب 6 ــ ما  ـ   آواز آفتاب 4ـ 3ـ

ـ   مسافر 8 ــ حجم سبز هىچ، ما نگاه 7ـ
آسىاى  در  است  رودى  درىا  سىر  ىا  سىحون  سىحون: 

مرکزى که از ارتفاعات شرقى اىران سرچشمه مى گىرد.
آل على  بزرگان  از  على  بن  عبد اللّٰه  عبدالعظىم:  شاه 
معاصر امام محمدتقى )ع( مقبرٔه وى در شهر رى زىارتگاه 

مردم است.
شاهنامه: فردوسى در سال 371 ــ 370 هـ.ق اقدام به 
نظم شاهنامه کرد. مآخذ فردوسى عبارت بود از شاهنامٔه  
شاهنامه  مکتوب.  رواىات  بعضى  و  ابومنصورى  منثور 
داراى 60000 بىت و 3 دوره است: 1ــ دورهٔ  اساطىرى: 
از عهد کىومرث تا ظهور فرىدون 2ــ دورٔه  پهلوانى: از 
قىام کاوه تا قتل رستم 3ــ دورٔه  تارىخى: از اواخر عهد 

کىانىان به بعد.
شفىعى کدکنى: دکتر محمدرضا شفىعى کدکنى شاعر، 
نوىسنده و پژوهشگر معاصر در سال 1318ش در کدکن 
او  مهم ترىن مجموعه هاى شعر  از  آمد.  دنىا  به  نىشابور 
کوچه  »در  برگ«،  »از زبان  »شبخوانى«،  به  مى توان 
جوى  »بوى  و  سرودن«  و  »از بودن  نىشابور«،  باغ هاى 
مولىان« اشاره کرد. » صور خىال در شعر فارسى، موسىقى 
از  نمونه هاىى  توضىح اسرار التوحىد «  و  تصحىح  شعر، 
آثار پژوهشى اوست. سروده هاى او ساده، روان و بسىار 

استوار است.
بـه  ملّقب  محمود  شىخ  محمود:  شبسترى، شىخ 
سعد الّدىن، در قصبٔه  شبستر،در هفت فرسنگى تبرىز متولد 
شد. از تارىخ زندگى او اطالع وسىعى در دست نىست و 
ظاهرًا سراسر عمر را برخالف زمانٔه  آشفته و عصر پر آشوب 
خوىش به آرامش و سکون بدون حادثٔه  مهمى در تبرىز ىا در 
نزدىکى آن به سر برده است و در همان جا در سال 720 هـ.ق 
وفات ىافته است. از وى تألىفات بسىارى باقى نمانده لىکن 
مثنوى » گلشن راز « از بهترىن و  جامع ترىن رساالتى است 
که در اصول و معانى تصّوف به رشتٔه  نظم درآورده است.
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تبرىزى  عبدالّرحىم  مىرزا  مىرزامحّمدعلى بن  صائب: 
معروف به صائب. وى در سال 1036 به عزم سفر هند از 
اصفهان خارج شد. مجموعٔه  اشعار صائب تبرىزى قرىب 
120 هزار بىت است. کلىات وى سفىنه اى مملو از مواعظ 
و آداب و گنجى پر از حکمت و امثال است. وى از شاعران 

مشهور سبک هندى بود.
صبورى: محّمدکاظم صبورى شاعر اىرانى متولد مشهد 
در سال 1259 است که در سال 1332 در همان جا وفات 
ىافت. دىوان او مشتمل بر قصاىد و غزلىات و قطعات است. 
وى در قصىده سراىى ماهر بود. او پدر ملک الشعراى بهار 

است.
که  سلسله اى  اردبىلى  صّفى الّدىن  به  منسوب  صفوّىه: 
در اىران از سال 907 هـ.ق تا سال 1148 هـ.ق سلطنت 

کرده است.
صفّىه: دختر عبدالمطلّب بن هاشمى قرىشى از عمه هاى 

پىغمبر.
جهانگىرخان  مىرزا  که  روزنامه اى  صوراسرافىل: 
در  1325.ش  سال  در  دهخدا  کمک  به  صوراسرافىل 

تهران منتشر کرد. 
عاتکه: دختر عبدالمطلّب، جّد پىغمبر )ص(، وى از بزرگان 

قرىش بود و شعر نىز مى سرود.
عارف قزوىنى: شاعر، مىرزا ابوالقاسم معروف به عارف 
و  آمد  دنىا  به  قزوىن  در  هـ.ش  سال 1262  در  قزوىنى. 
در سال 1312 هـ.ش در همدان وفات ىافت. در انقالب 
مشروطىت با مردم بود و خواسته هاى مردم را در قالب شعر 

بىان مى کرد. او اشعار دىگرى نىز سروده است.
محّمد  عّم  و  بنى عبّاس  جّد  ابن عبدالمطلّب،  عّباس: 
اندىشه بود و  رسول  اللّٰه )ص( مردى نىکوکار و استوار 
سّقاىى  وى  داشت.  وافرى  اشتىاق  بردگان  آزادى  براى 

ُحّجاج و آبادى مسجد الحرام را به عهده داشت.
متولد سال 1331 در شهر  عبدالملکىان، محمدرضا: 
و  نو  شعرهاى  و  است  کشاورزى  مهندس  وى  نهاوند. 
با  انقالب  از  قبل  سال هاى  از  است.  مشهور  سپىدش 
در  »رىشه  او  آثار  از  است.  داشته  همکارى  مطبوعات 
ابر« و »مجموعٔه  شعر و رباعى امروز« منتشر شده است.

عبىد رجب: شاعر معاصر تاجىک که شعر مشهور او »تا 
هست عالمى، تا هست آدمى« مى باشد که در آن زبان نىاکان 

خوىش را در قالب شعر نىماىى ستوده است.
عبىد زاکانى: شاعر و نوىسندٔه  قرن هشتم.وى از مردم 
تبرىز  در  هم  مدتى  و  شىراز  در  مّدتى  عبىد  بود.  قزوىن 
کرده  زندگى  جالىر  اوىس  سلطان  حماىت  زىر  بغداد  و 
است. از آثار او مى توان: »دىوان اشعار«، »رىش نامه«، 
پند«،  صد  »رسالٔه  دلگشا«،  »رسالٔه  »اخالق االشراف«، 

»موش و گربه« و »فال نامه« را نام برد.
 1272 ــ   1303( عشقى  مىرزاده  محمدرضا  عشقى: 
هـ.ش( شاعر باذوق و داراى احساسات وطن پرستى بود. 
وى روز نامٔه  قرن بىستم را که حاوى اشعار تند ضّد هىئت 
حاکمه بود در تهران انتشار داد و به همىن سبب به دست 
دو تن کشته شد و او را در ابن بابوىه به خاک سپردند. از 
آثار معروف او »تابلوهاى اىده ال« و »کفن سىاه« مى باشد.

بلخى،  عنصرى  احمد  حسن بن  ابوالقاسم  عنصرى: 
شاعر اىرانى، مولد او شهر بلخ بود و چنان که از اشعار او 
معلوم مى شود اطالعاتش تنها منحصر به ادب نبود بلکه 
مخصوصاً از علوم اواىل که در قرن چهارم در خراسان 
راىج بود، اطالعات کافى داشته است. عنصرى داراى 
دىوانى است که قرىب سه هزار بىت داشته است اّما آنچه 
فعالً در دسترس است بىش از دو هزار بىت مى باشد. او 
منظومه هاىى به نام هاى: »شادبهر«، »عىن الحىاة«، »وامق 
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و عذرا«، »خنگ بت« و »سرخ بت« دارد. وى در سال 
431 هـ.ق وفات ىافت.

عىنى، صدرالدىن: نامورترىن چهره و در واقع بنىان گذار 
ادبىات و فرهنگ تاجىکستان بود. وى در والىت بخارا دىده 
به جهان گشود. آثار او: »نمونٔه  ادبىات تاجىک«، »جالدان 

بخارا«، »سرگذشت تاجىک کم بىن«، »ىادداشت ها«.
فاطمه بنت اسد: دختر اسدبن هاشم بن عبدمناف هاشمى، 
مادر على )ع( و برادرانش. گوىند پىش از هجرت به مدىنه 

آمد و در آن جا از دنىا رفت.
فرخى سىستانى: على ابن جولوغ مشهور به ابوالحسن 
 5 قرن  اواىل  و   4 قرن   اواخر  بزرگ  قصىده سراىان  از 

است. در سال 429 چراغ عمرش خاموش شد.
فّرخى ىزدى: مىرزا محّمد شاعر و آزادى خواه در سال 
1264 هـ.ش متولد شد. او مردى مبارز، منتقد و بى باک 
بود. از آثار مهم او انتشار روزنامٔه  »طوفان« است. وفات 

او سال 1318 هـ.ش بود.
شاعر  و  ادىب  محقق،  فروزانفر،  بدىع الزمان  فروزانفر: 
معاصر در سال 1276 هـ.ش در بشروىه خراسان متولد 
شد. از مهم ترىن آثار او  مآخذ قصص و تمثىالت مثنوى، 
دىوان  ىا  شمس  کلىات  تصحىح  شرىف،  مثنوى  احادىث 
کبىر و فىه مافىه موالنا را مى توان نام برد. مجموعٔه  اشعار 
او نىز چاپ شده است. وى در اردىبهشت سال 1349 در 

تهران درگذشت.
فرهاد: ىکى از شخصىت هاى کتاب خسرو و شىرىن نظامى 
است که عاشق شىرىن دختر شاه ارمنستان مى شود و جان 

خود را بر سر اىن عشق فدا مى کند.
فسطاط: شهرى از سرزمىن مصر. اىن شهر امروزه بخشى 

از شهر قاهره است.
فکّه: نام ىکى از پاسگاه هاى مرزى اىران و عراق واقع در 

بخش موسىان شهرستان دشت مىشان که سکنٔه آن مرزداران 
و کارکنان گمرک اند.

فلسطىن: درکنارهٔ  شرقى درىاى مدىترانه و در خاورمىانه 
مصر  و  اردن  سورىه،  لبنان،  کشورهاى  با  است.  واقع 
زىارتگاه  که  بىت المقدس  آن  پاىتخت  و  است  همساىه 

مسلمانان، مسىحىان و ىهودىان است.
قزوه، على رضا: شاعر و نوىسندهٔ  معاصر در سال 1342 
هـ.ش به دنىا آمد. از تألىفات وى مى توان سفرنامٔه  حّج 

»پرستو در قاف« را نام برد.
قندهار: اىالتى است در افغانستان واقع در جنوب شرقى 

آن کشور، سر راه هندوستان.
کاظمىن: شهرى است در عراق مجاور کشور اىران، در 
ىک فرسنگى بغداد که آرامگاه امام موسى کاظم  )ع( و امام 

محّمدتقى )ع( در آنجا است. 
کربال: ىکى از شهرهاى کشور عراق واقع در کنار رودخانٔه  
فرات. اىن شهر تا سال )61 هـ.ق( بىابان بوده است. از 
اىن زمان به بعد بر اثر شهادت امام حسىن  )ع( در آن محلّ 

به تدرىج مورد توّجه شىعىان آل على قرار گرفته است.
کلکته: شهر و بندر معروف هندوستان در کنار خلىج بنگال 

که مرکز بزرگ تجارى هند است. 
کلىله و دمنه: مجموعٔه  داستان هاىى از زبان حىوانات که 
در عهد ساسانىان از زبان سانسکرىت به پهلوى نقل شده 
است. بعد از حملٔه  اعراب عبداللّه ابن مقفع آن را به عربى 
ترجمه کرد و سپس از روى همان ترجمه به وسىلٔه  رودکى 
به شعر پارسى درآمد و آن گاه در اواىل قرن ششم ىک بار 
دىگر با نثر منشىانٔه  بلىغ ترجمٔه  دىگرى از آن به زبان پارسى 
ترتىب ىافت که به کلىله و دمنٔه  بهرام شاهى معروف است 
و به دست ابوالمعالى نصر اللّه بن محّمد عبدالحمىد منشى 

معروف به نصر اللّه منشى صورت گرفته است.
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اىتالىاىى  بزرگ  شاعر  دانته  مشهور  اثر  الهى:  کمدى 
)1321ــ 1265م ( است.

فرانسوى  درام نوىس  و  شاعر  کوپه  فرانسوا  کوپه: 
»براى  »عابر«،  مى توان  آثار وى  از  ــ 1842(   1908(
تاج«، »صمىمّىت ها«، »دفتر سرخ« و »فرودستان« را نام 

برد که شهرت بىشترى دارند.
کوفه: شهرى است در کشور عراق نزدىک مرز اىران که 
چند ماه پس از بصره به دست سعد وّقاص در کنار فرات 
بنا شد. شهر کوفه نزد شىعىان مقامى ارجمند دارد. زىرا 
على بن ابى طالب )ع( آن را مرکز خالفت خود قرار داد و 

در همان جا به شهادت رسىد.
گاندى: رهبر و پىشواى سىاسى و اخالقى هند )1948ــ 
1869م  ( که با مبارزات خود موجبات استقالل هندوستان 

را فراهم کرد.
گلرخسار: صفّىه گلرخسار مشهورترىن زن شاعر معاصر 
آغاز  سالگى  پانزده  از  را  شعر  سرودن  او  است  تاجىک 
کرده و تاکنون چندىن مجموعه از شعرهاىش را به چاپ 
رسانىده است که از آن جمله »بنفشه«، »خانٔه  پدر« و »بنىاد 

دل« است. 
گلستان: ىکى از آثار سعدى شىرازى است. وى آن را در 
سال 656 به نثر مسّجع نوشته است که مشتمل بر حکاىات 

آموزنده است.
گلشن راز: منظومٔه فارسى، سرودهٔ شىخ محمود شبسترى 
شامل 993 بىت است. وى اىن کتاب را در جواب سؤاالت 
تصّوف،  اصطالحات  به  راجع  هروى  حسىنى  مىرسىد 

تصنىف نموده است.
ىوهان ولفگانگ گوته در سال 1749 در کشور  گوته: 
آلمان چشم به جهان گشود. وى نوىسنده و شاعر نامدار 
آلمان و خالق »فاوست« و »دىوان شرقى و غربى« و چندىن 

شاهکار بزرگ دىگر است که پس از ىک عمر نوىسندگى در 
سال 1832 درگذشت. او ارادت زىادى به حافظ داشت.

لىلى و مجنون: مثنوى لىلى و مجنون داستان عاشقانه اى 
به  ابن ىوسف مشهور  الىاس  ابوالمحمد  است که حکىم 
نظامى شاعر معروف اىران در قرن 6 هـ.ق به نظم کشىده 

است.
ماوراء النّهر: سرزمىنى در شمال رود جىحون است که 
بىن دو رود سىحون و جىحون قرار دارد و شامل بخارا و 
مهد  بزرگ ترىن  قرن   5 مّدت  ماوراء الّنهر  است.  سمرقند 

تمّدن اسالمى اىران بوده است.
در  و  نظـامى  از  مثنوى مخزن االسرار  مخزن االسرار: 
حدود 2260 بىت مشتمل بر 20 مقاله در اخالق و مواعظ 

و علم است که در حدود سال 570 به اتمام رسىد.
آفرىقا  و  اروپا  آسىا،  قارٔه    3 بىن  که  درىاىى  مدىترانه: 
واقع است. درىاى مدىترانه از طرىق تنگٔه  جبل الطارق به 

اقىانوس اطلس راه دارد.
مدىنۀ طّىبه: دومىن شهر مقدس مسلمانان است که قبل 

از هجرت پىامبر ىثرب نام داشت.
مشهد: مرکز استان خراسان است. امام رضا )ع( پس از 
شهادت در اىن شهر مدفون گشت و به اىن دلىل اىن شهر 
را مشهد رضا )محّل شهادت رضا( ىا مشهد مى خوانند.

مصر: کشور مصر در شمال آفرىقا و در کنار درىاى سرخ 
و مدىترانه است. مراکز سىاحتى و باستانى آن عبارت است 

از اهرام سه گانه و مجسمٔه  ابوالهول.
مظّفرالدىن شاه: مظّفرالدىن مىرزا پسر چهارم ناصر الدىن 
شاه قاجار در سّن 5  سالگى به ولىعهدى انتخاب شد و در 
سّن 45 سالگى به سلطنت رسىد. 14 ذىقعده 1324 هـ.ق 
قانون اساسى را امضا کرد و 5 روز بعد در تهران درگذشت.
مسجد گوهرشاد: مسجدى در مشهد که در جنوب حرم 



185

امام رضا )ع( بنا شده است.
کـه در  سال  ، فـرىـدون  :  شـاعرمعـاصر   مشىرى 
1305خورشىدى در تهران چشم به جهان گشود. برخى 
باورکن«،  را  »بهار  باران«،  »آه،  از:  عبارتند  او  آثار  از 

»مروارىد مهر«، »پرواز با خورشىد« ، »ابر« و... .
و  فاضل  و  عالم  مردى  تبرىزى:  ملک داد شمس 
دانشمندى عالى قدر بود. از معارف اسالمى و دقاىق عرفان 
و تصّوف و خصاىص احوال و منازل سالکان اىن راه به 
از  و  گذشته  ظاهرى  مراحل  از  او  داشت.  آگاهى  خوبى 
اىن آشىانه ها پرواز کرده. شاهباز خوش شکار آسمان گىر 
اوج حّق و حقىقت شده بود. با تجّرد از عالىق دنىوى دل 
کنده. روزگار را به سىر آفاق و انفس مى گذرانىد. وقتى 
به سال 642 به قونىه وارد شد مولوى مجذوب او گردىد و 
درس و بحث و وعظ را رها کرد و تحولّى عظىم در حال 

او به وجود آمد. 
منوچهرى: ابوالنجم احمدبن قوص بن احمد منوچهرى 
دامغانى از جملٔه  شاعران طراز اول اىران در نىمٔه  اول 
و  تشبىه  آوردن  و  طبىعت  وصف  در  او  است.   5 قرن 

استعاره هاى بدىع چىره دست بود.
 174 بر  مشتمل  است  کوچکى  مثنوى  گربه:  و  موش 
موضوع  هجرى.  هشتم  قرن  شاعر  زاکانى  عبىد  از  بىت 
به عبادت،  تظاهر  با  که  مثنوى داستان گربه اى است  اىن 
موش ها را به چنگ مى آورد و براثر اىن تجاوز بىن سپاهىان 
موش و گربه نبرد سختى در مى گىرد که به پىروزى موش ها 

ختم مى شود.
سال  ربىع االول  ششم  در  محمد  جالل الدىن  مولوى: 
604 هـ.ق در شهر بلخ به دنىا آمد و در پنجم جمادى اآلخر 
و  نوشته ها  موالنا  از  ىافت.  وفات  هـ.ق   672 سال 
سروده هاىى به جاى مانده است که از آثار جاودانى و ممتاز 

ادبىات عرفانى به شمار مى آىند. از آن مىان، مثنوى معنوى 
و غزلىات وى است که به دىوان شمس معروف است. دىگر 

آثار او عبارتند از مکتوبات، مجالس سبعه و فىه مافىه.
حارث  ناصربن خسروبن  حکىم ابومعىن  ناصرخسرو: 
قبادىانى بلخى مروزى ملّقب و متخلّص به »حّجت«. از 
حکما و شاعران قوى طبع و از قصىده سراىان گران قدر 
اشعار،  دىوان  است:  او  آثار  از  است.  فارسى  زبان 

سفرنامه، جامع الحکمتىن، خوان اخوان و … . 
نام روزنامه اى است که سّىد اشرف الّدىن  نسىم شمال: 
حسىنى گىالنى در سال 1907 )م( تأسىس کرد و تا سال 

1911 )م( گاهى مرتّب و گاهى نامرتّب به چاپ رسىد.
ابونصر فراهى در سال  از  نصاب الّصبىان: منظومه اى 
610 هـ. تألىف شد که در آن لغات متداول عربى را با معادل 
فارسى آنها در بحرهاى مختلف به نظم درآورده است. اىن 

کتاب جزو کتاب هاى درسى طاّلب بوده است. 
نظامى گنجوى: الىاس بن ىوسف بن زکى بن مؤىد ملّقب به 
نصىر الّدىن و مکنى به ابوحامد و معروف به حکىم نظامى 
گنجوى از اعاظم شعراى فارسى زبان است. وى به سال 
530 هـ.ق در گنجه به دنىا آمد و نزدىک به سال 614 هـ.ق 
درگذشت. مدفن او درگنجه است. از مهم ترىن آثار نظامى 
و  پنج گنج شامل: »مخزن االسرار«، »خسرو  از  مى توان 
و »اسکندرنامه«  و مجنون«، »هفت پىکر«  »لىلى  شىرىن«، 

نام برد.
نوبل: شىمىدان و مخترع سوئدى که در سال 1833 در 
شهر استکهلم متولد شد. او دىنامىت را اختراع کرد. وى 
کلىٔه  ثروت خود را صرف پرداخت جاىزٔه  ساالنه به کسانى 
کرد که در زمىنه هاى علم، ادبىات و صلح جهانى خدماتى 

انجام داده اند.
نىما: على اسفندىارى متخلص به نىماىوشىج فرزند ابراهىم 
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در سال 1315 هـ.ق در دهکدهٔ  ىوش از توابع نور مازندران 
مهم ترىن  و  بود  وفا«  »نظام  او در شعر  استاد  متولّد شد. 
اثرش »افسانٔه  نىما« است. او در سال 1338 بر اثر بىمارى 

ذات الّرىه از دنىا رفت.
وىسه )پىران(: وزىر خردمند افراسىاب تورانى بود.

مشهور  جمله  آثار  از  هفت پىکر  مثنوى  هفت پىکر: 
نىز  هفت گنبد  و  بهرام نامه  را  آن  که  است  نظامى گنجوى 
خوانده اند که داراى 5136 بىت است. سرگذشت بهرام گور 
و شرح زندگى او با هفت دختر از شاهزادگان هفت اقلىم 

در آن منظومه است. 
ىوسفى غالمحسىن: پژوهشگر، نوىسنده و استاد برجستٔه  
با  او  متولد شد.  دانشگاه در سال 1306 ش در مشهد 
نثرى روان، پخته، جذاب و عمىق آثارى بزرگ از جمله: 
چشمهٔ   باد،  آغوش  در  برگ هاىى  قلم،  اهل  با  » دىدارى 
روشن، تصحىح بوستان و گلستان سعدى و…« را رقم 
در   1369 آذرماه  چهارم  در  بزرگ  نوىسندٔه   اىن  زد. 
تهران درگذشت و درکنار مرادش حضرت ــ رضا  )ع( ــ 

به خاک سپرده شد. 
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فهرست منابع و مآخذ

ــ اتاق آبى، سهراب سپهرى، انتشارات سروش 
ــ از صبا تا نىما، ىحىى آرىان پور، دورٔه  دو جلدى، کتاب هاى جىبى

ــ از چىزهاى دىگر، دکتر عبدالحسىن زّرىن کوب، انتشارات جاوىدان
ــ برخورد اندىشه ها، دکتر جواد حدىدى، انتشارات توس

ــ بوستان سعدى، تصحىح دکتر غالمحسىن ىوسفى، انتشارات خوارزمى
ــ پرستو درقاف، علىرضا قزوه، انتشارات حوزهٔ  هنرى، سازمان تبلىغات اسالمى

ــ تارىخ جهانگشاى جوىنى، جلد سوم، به تصحىح محّمد قزوىنى، انتشارات کاُللٔه  خاور
ــ تعزىه و تعزىه خوانى، صادق هماىونى، انتشارات جشن هنر، بى تا

ــ چشمٔه  روشن، دکتر غالمحسىن ىوسفى، انتشارات علمى
ــ داستان رستم و سهراب، تصحىح استاد مجتبى مىنوى، انتشارات بنىاد شاهنامه

ــ داستان هاى دل انگىز ادبّىات فارسى، نگارش دکتر زهرا خانلرى، انتشارات توس
ــ دىدارى با اهل قلم، دکتر غالمحسىن ىوسفى، انتشارات علمى

ــ دىوان پروىن اعتصامى، با مقّدمٔه  محّمدتقى بهار، چاپ امىرکبىر
ــ دىوان اشعار ملک الّشعراى بهار، انتشارات توس

ــ دىوان خواجه شمس الّدىن محّمد حافظ شىرازى، به اهتمام محّمد قزوىنى و دکتر قاسم غنى، 
کتاب فروشى زّوار، تهران

ــ رىشه در ابر، محّمدرضا عبدالملکىان، انتشارات برگ
ــ سفرنامٔه  ناصرخسرو، دکتر محّمد دبىرسىاقى، زّوار، تهران

ــ سمک عّىار، از فرامرز بن خداداد اّرجانى، به تصحىح دکتر خانلرى، انتشارات بنىاد فرهنگ 
اىران

ــ سىاحت نامٔه  ابراهىم بىک، زىن العابدىن مراغه اى، انتشارات سپىده، تهران
ــ شعر معاصر افغانستان، به انتخاب محّمد سرور موالىى
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ــ شعر نو از آغاز تا امروز، محّمد حقوقى، انتشارات کتاب هاى جىبى
ــ فردوسى و شاهنامه، دکتر منوچهر مرتضوى،مؤّسسٔه  تحقىقات علمى و فرهنگى

ــ فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، دکتر غالمعلى حّداد عادل، انتشارات سروش
ــ فرهنگ فارسى، دکتر محّمد معىن، دورٔه  6 جلدى، انتشارات امىرکبىر

ــ فنون شعر و کالبدهاى پوالدىن آن، دکتر مهدى حمىدى شىرازى، انتشارات گلشاىى
ــ قابوس نامٔه  عنصرالمعالى کى کاووس بن وشمگىر، تصحىح دکتر غالمحسىن ىوسفى، مؤّسسٔه  

انتشارات علمى و فرهنگى
ــ کلىله و دمنه، ابوالمعالى نصراللّه منشى، تصحىح و توضىح مجتبى مىنوى، انتشارات امىرکبىر

ــ کلّّىات اشعار اقبال الهورى، با مقّدمٔه  احمد سروش، انتشارات سناىى، تهران
ــ کلّّىات سعدى، تصحىح محّمدعلى فروغى، تهران )بروخىم(

ــ گلستان سعدى، تصحىح دکتر غالمحسىن ىوسفى، انتشارات خوارزمى
ــ گزىدهٔ  غزلّىات شمس تبرىزى، به کوشش دکتر شفىعى کدکنى، سازمان انتشارات کتاب هاى جىبى

ــ لغت نامه، على اکبر دهخدا، زىر نظر دکتر محّمد معىن، دکتر سّىدجعفر شهىدى
ــ لىلى و مجنون نظامى، به تصحىح وحىد دستگردى، مؤّسسٔه مطبوعاتى علمى

ــ مثل چشمه مثل رود، قىصر امىن پور، انتشارات سروش، 1370
ــ مثنوى معنوى، تصحىح رىنولد نىکلسن، انتشارات مولى

ــ مقاالت دهخدا، به کوشش دکتر دبىر سىاقى
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