مثنوى معنوى اقىانوسى از معارف ،حکمت ها و آموزه هاى عرفانى است که در
قص ٔه موسى و شبان از دفتر دوم مثنوى مولوى ،گفت و گوى
قالب تمثىل بىان مى شودّ .
صمىمى و ساده چوپانى است با پروردگارش .موالنا در اىن قصهِ ،
شرط اصلى ُقرب و
ّ
ٔ
رضاى الهى را داشتن قلبى پاک و بى رىا مى داند.

موسى و ش� ب�ان

ک
د ى� د مو سى ى�� ش��با � ن ى ر ا � به ر ا ه

ه گ
�
�ف
خ
� « :اى � دا و اى اله
کاو مى ت

ک
ک
ت�و ��جا ى � ى ت �ا ش�و م م ن �چ ا �ر ت�
سک
�
�
�
دت ت

ب�وسم،

ب�ما لم

ک
�
�
ن
�٭ ز
سر�
دو� م ،م ش�ا �نه
ت
�چ ار ق� ت
ک
ى
�
�
�
پ�ا ت
ک
� �خو ا ب
�
� آ� ى� د  ،ب�ر و ب�م �ج ا ى�� ت
و ق� ت

ا ى ف� د ا ى ت�و همه ب��ز اه ى م ن
5
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اد� هى هى و هى اهى م ن»
اى � به ى� ت

گ
ب
�
�
ف
ش
�
آ
� � ن �بان
ز� ى� ن ن�م ط ٭ ��ى هوده مى ت
گ
ک
�
1
س
ف
�
ت
�ف
م
�
� اى الن؟»
� وسى « :ب�ا � ى ا ت
ت

گ

گ
ک ک
�  « :ب�ا آ� ن �س �ه ما را آ� ف�ر ى� د
��ف ت

ىا� ن ز� م ى� ن و چ� خ
ر� زا� او آ� مد پ� د ى� د»

� موسى« :اهى ،خ� ى�ره سر ش� دى
� ف� ت
�خو د مسلما ن �ن ا ش� د ه کا ف�ر ش� دى
ک
� و �فُ�ش ار ٭؟
� و چ�ه � ف�ر اس ت
ىا� ن چ�ه ژ� ژا�٭ اس ت
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گ
س
ح
خ
ل
ت
�
ى
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�
ز
�
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ن
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� 10ر � د ى � � ن � ن و � ر ا
آ� ت� ش� ى آ� ى� د �بسو ز� د خ�ل ق� ر ا »
گ
�  « :ا ى مو سى  ،د اه ن�م د و خ� ت� ى
��ف ت
و ز� پ� ش��ىما � ن ى

ک
�
ت
�ف
�
�ج امه را ب� در ى� د و آ� هى �رد
ت

ت�و

�ج ا ن�م

سو خ� ت� ى »

�
سر ن�ها د ا �ن د ر ب��ىا ب�ا ن و ب�ر ف� ت
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�
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�
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� ا و ر ا و ب� د ى� د
� رد ى�ا ف� ت
عا ق� ب� ت
گ
ک
�
س
�
ف
�
س
ت
�  :م�ژ ده ده �ه د ورى ر ى� د
ت
ه
جم�و
ى چ�� آ� د ا ب � ى و ت�ر ت� ى� ب� ى
�گ
گ
� ب��و
هر چ�ه مى �خو ا هد د ل ت ن�� ت

توضىحات
1ــ با چه کسى سخن مى گوىى؟
2ــ چارق و پاپىچ الىق توست؛ اىن چىزها کى درخور آفتاب حقىقت (خداوند) است.
3ــ من در وجود هر کسى ،خوى و عادتى قرار داده و به هر کسى شىوه اى آموخته ام تا با آن منظور و مقصود
خود را بىان کند.

?

خودآزماىى

1ــ بىت زىر با کدام بىت درس ارتباط معناىى دارد؟
بـلبــل به غزل  خوانــى و قمـرى بـه ترانـه
هر کس بـه زبانـى صفت حمـد تـو گوىــد
ِ
ِ
آىه  )84اشاره شده است؟
على شاکلَته   » (اسراء ــ ٔ
2ــ در کدام بىت به ٔ
آىه « ُقل کُ ٌّـل ى َ ۡع َم ُل ٰ
درباره بىت «تو براى وصل کردن آمدى نى براى فصل کردن آمدى» توضىح دهىد.
 3ــ
ٔ

161

الدىن
ىکى از آثار بزرگ و جاودان نثر عرفانى ،کتاب «مرصاد العباد» اثر نجم ّ
رازى «داىه» ( 570ــ )654از عرفاى بزرگ قرن هفتم است .مؤل ّف ،اىن کتاب را در
حمله مغول در سال  618نگاشته و در آن به بررسى مهم ترىن مسائل عرفانى
بحبوحه ٔ
ٔ
پرداخته است .نثر کتاب روان و گىراست و برخى اصطالحات عرفانى ،تفسىر ،آىات و
احادىث ،احوال ،سخنان و اشعار بزرگان در آن بىان شده است« .شبنم عشق» خالصه اى
از فصل چهارم اىن کتاب و موضوع آن آغاز خلقت انسان است.

شبنم عشق
مجموعه اى مى باىست از هر دو عالم روحانى و جسمانى که هم محبّت و بندگى به کمال
دارد و هم علم و معرفت به کمال دارد تا ِبار امانت 1مردانه و عاشقانه در ُسفت٭ جان کشد.
حق تعالى چون اصناف موجودات مى آفرىد ،از دنىا و آخرت و بهشت و دوزخ ،وساىط
2
ِ ِ
ِ
من
گوناگون در هر مقام برکار کرد  .چون کار به خلقت آدم رسىد ،گفت« :انّى خا ٌلق ب َ َشر ًا ۡ
3
ٍ
گنج معرفت تعبىه خواهم کرد.
خانه آب و ِگل آدم ،من مى سازم بى واسطه؛ که در او ِ
طىن» ٔ
پس جبرئىل را بفرمود که برو ،از روى زمىن ىک مشت خاک بردار و بىاور .جبرئىل
السالم ــ برفت؛ خواست که ىک مشت خاک بردارد .خاک سوگند بر داد :به ع ّزت
ــ علىه ّ
ذوالجاللى حق که مرا مبر که من ِ
ِ
طاقت ُقرب ندارم و تاب آن نىارم.
و
جبرئىل چون ذکر سوگند شنىد ،به حضرت بازگشت .گفت :خداوندا ،تو داناترى.
خاک تن در نمى دهد .مىکائىل را بفرمود :تو برو .او برفت؛ همچنىن سوگند بر داد.
اسرافىل را فرمود :تو برو .او برفت؛ همچنىن سوگند بـرداد؛ بـازگشت .حق تعالى عزرائىل
را بفرمود :برو؛ اگر به طوع٭ و رغبت نىاىد ،به اکراه و اجبار برگىر و بىاور .عزرائىل بىامد
٭
و به قهر ىک
جمله زمىن برگرفت.
ٔ
قبضه خاک از روى ٔ
ِ
الوهىت
جملگى مالىکه را در آن حالت ،انگشت ّ
تحىر بماند .الطاف ّ
تعجب در دندان ّ
ِ
سر مالىکه فرو مى گفت«:4انّى اعلم ما التعلمون 5».شما چه دانىد که
و حکمت ّ
ربوبىت به ّ
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ما را با اىن مشتى خاک از ازل تا ابد چه کارها در پىش است؟
معذورىد که شما را سر و کار با عشق نبوده است.
روزکى چند صبر کنىد تا من بر اىن ىک مشت خاک دست ِ
کارى قدرت بنماىم ،تا
سجده او باىد کرد.
شما در اىن آىنه نقش هاى بوقلمون بىنىدّ .6اول نقش آن باشد که همه را
ٔ
پس از ِابر کرم ،باران محبّت بر خاک آدم بارىد و خاک را گل کرد و به ِىد قدرت در
ِگل از ِگل دل کرد.
ک
ِ
ش� ب
ف
گ
ش
ص
�
�
آ
�ج
�
زا� � ن�م ع ش� ق� �خ ا� � دم ل ش� د
صد ت �نه و ور رد هان حا ل ش� د
گ
ک
ک
�
ر� روح ز� د�ن د
سر ن�ش ت� ِر ٭ ع ش� ق� ب�ر ِ
ى�� ق�طره ف�رو �چ � ى� د و �ن ا م ش� دل ش� د

7
متعجب وار مى نگرىستند که حضرت
جمله َم َلَ اعلىّ ،کروبى و روحانى در آن حالت ّ
ٔ
تصرف مى کرد.
جلّت به خداوندى خوىش در آب و گل آدم چهل شبا روز ّ
گل آدم را در تخمىر٭ انداخته که « َخلَق ِال ِ
من َص ۡل ٍ
صال کَالۡ َف َّخ ِار» 8و در هر
َ
َ
نسان ۡ
ذره از آن ِگل ،دلى تعبىه مى کرد و آن را به نظر عناىت پرورش مى داد و ِحکمت با مالىکه
ّ
ِ
مى گفت :شما در گل منگرىد؛ در دل نگرىد.
هم چنىن چهل هزار سال قالب آدم مىان مکّه و طاىف افتاده بود.
٭
خزانه غىب که آن را از نظر خازنان
چون کار دل به اىن کمال رسىد ،گوهرى بود در ٔ
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پنهان داشته بود و خزانه ِ
دارى آن به خداوندى خوىش کرده ،فرمود که آن را هىچ خزانه الىق
نىست ّال حضرت ما ىا دل آدم؛ آنچه بود؟ گوهر محبت بود که در ِ
صدف امانت معرفت تعبىه
ّ ُ
کرده بودند و بَر ُملک و ملکوت عرضه داشته ،هىچ کس استحقاق خزانگى و خزانه دارى آن
گوهر نىافته ،خزانگى آن را ِدل آدم الىق بود که به ِ
آفتاب نظر پرورده بود و به خزانه دارى آن
جان آدم شاىسته بود که چندىن هزار سال از پرتو نور احدىّت پرورش ىافته بود.
تفرس٭ مى کردند ،نمى دانستند که اىن چه مجموعه اى است
هر چند که مالىکه در آدم ّ
تا ابلىس پرتلبىس٭ ىک بارى ِگ ِرد او طواف مى کرد و بدان ىک چشم ، 9اعورانه٭ بدو در
مى نگرىست.
ِ ِ
جمله ِ
قالب آدم برآمد ،هر چىزى را که بدىد از او اثرى ،بازدانست
پس چون ابلىس گرد ٔ
که چىست ّاما چون به دل رسىد ،دل را بر مثال کوشکى ىافت در پىش او از سىنه مىدانى
ساخته چون سراى پادشاهان .هر چند کوشىد که راهى ىابد تا در اندرون دل در رود ،هىچ
راه نىافت .با خود گفت :هر چه دىدم سهل بود؛ ِ
کار مشکل اىنجاست .اگر ما را وقتى آفتى
رسد ازىن شخص ،ازىن موضع تواند بود و اگر حق تعالى را با اىن قالب سر و کارى باشد
ىا تعبىه اى دارد ،درىن موضع تواند داشت .با صد هزار اندىشه نومىد از ِدر دل بازگشت.
ابلىس را چون در دل آدم بار ندادند و ِ
همه
دست رد به روىش باز نهادند ،مردود ٔ
جهان گشت.
مالىکه گفتند :چندىن گاه است تا درىن مشتى خاک به خداوندى خوىش دست کارى
مى کنى و عالمى دىگر ازىن مشتى خاک بىافرىدى و در آن خزاىن بسىار دفىن کردى و ما
را بر هىچ اطّالعى ندادى و کس را از ما محرم اىن واقعه نساختى؛ بارى با ما بگوى اىن
چه خواهد بود؟
خطاب ع ّزت در رسىد که «انّى جاعل فى اال َ ِ
رض خلىفة»  10من در زمىن ،حضرت
خانه اوست و
خداوندى را ناىبى مى آفرىنم ّاما هنوز تمام نکرده ام .اىن چه شما مى بىنىدٔ ،
منزلگاه و تختگاه اوست .چون او را بر تخت خالفت نشانم ،جمله او را سجود کنىد.
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توضىحات
الس ٰم ٰو ِات و اۡالَر ِ
ض َوالۡ ِج ٰب ِال فَاَ  بَ ۡى َن
آىه ،72
1ــ «بار امانت» اشاره دارد به ٔ
اع َر ۡضنااۡال َ ّٰمان َة َعلَى ّ
سوره احزاب« :ان ّّٰ َ
ٔ
َ ۡ
َان ىح ِملنها و َاش َف ۡقن ِمن ٰها و حملَها ا ۡ ِالنس ِ
    کان ظلوماً جهوالً» .ما امانت را    بر آسمان ها و زمىن ها و کوه ها عرضه
ۡ َۡ َ َ ۡ َ ۡ
ٰ ُ
ََ َ
ان ان َُّه َ
کردىم؛ پس ،از پذىرفتن و حمل آن خوددارى کردند و از آن هراسناک بودند و انسان آن را بر دوش کشىد .به درستى که او
ستمگر و نادان بود .برخى «بار امانت» را
مسئولىت ،برخى والىت على(ع) ،برخى معرفت و عرفا آن را «عشق» دانسته اند.
ّ
2ــ در ساختن هر چىز از واسطه و وسىله اى استفاده کرد.
آىه .)71
 3ــ من بشرى از ِگل مى آفرىنم
(سوره صٔ ،
ٔ
سر باطن و قلب است.
 4ــ منظور از ّ
آىه .)30
 5ــ من چىزى مى دانم که شما نمى دانىد
(سوره بقرهٔ ،
ٔ
آىىنه آفرىنش انسان ببىنىد.
 6ــ تا جلوه هاى گوناگون و نقش هاى رنگارنگ در ٔ
 7ــ موجودات عالم باال.
ِ
آىه.)14
خشک همچون ُسفال آفرىد
 8ــ انسان را از گل
الرحمنٔ ،
(سوره ّ
ٔ
 9ــ نوىسنده ،ابلىس را اعور (= ىک چشم) مى داند؛ چون او انسان را تنها از ىک بُعد (بُعد   جسمانى) مى نگرىست
و حقىقت و عظمت روحى وى را نادىده مى گرفت.
آىه .)30
10ــ من در زمىن جانشىنى قرار مى دهم
(سوره بقرهٔ ،
ٔ

?

خودآزماىى

توجه به رباعى «از شبنم عشق» خاک آدم گل شد … که در متن درس آمده ،دل محصول چه چىزى است؟
1ــ با ّ
 2ــ شىطان ،رجىم (= رانده شده از بارگاه الهى) است؛ نوىسنده علت مردود بودن شىطان را چه مى داند؟
 3ــ به کمک دبىر خود غزلى از حافظ را که در آن به داستان خلقت انسان اشاره شده است ،پىدا کنىد.
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واژه نامه
الف

اجابت :پذىرفتن ،قبول کردن
اختالف :رفت و آمد
ازار :لُنگ
استخالص :رهاىى جستن ،رهاىى دادن ،رهاىىدن
استنشاق :چىزى را بوى کردن  ،بوىىدن
اعراض :روى برگرداندن
اعورانه( :قىد است) مثل آدم اعور :ىک چشم
ِالحاح :پافشارى کردن ،اصرار کردن
امام :پىشوا ،راهنما
امام زاده :بزرگ زاده ،محتشم
امهال :مهلت دادن
انابت :توبه ،بازگشت به سوى خدا
اوراد :جمع ورد ،دعاها
اهمال :فروگذاشتن ،سستى کردن در کارى
اىجاز :کوتاه گفتن ،سخن کوتاه کردن ،بىان مقصود
در کوتاه ترىن لفظ و کمترىن عبارت
اىدر :اىنجا ،اکنون
اىما :اشاره کردن ،اشاره ،کناىه ،رمز

ب

باداَفره :مجازات ،کىفر
ۡ
باره :اسب
باسق :بلند
بدىع :نو ،تازه ،دانشى که در آن از صنعت هاى کالم
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و زىباىى هاى الفاظ نظم و نثر بحث شود.

برگستوان :پوششى که جنگاوران قدىم به هنگام
جنگ مى پوشىدند ،پوشش اسبان و فىل ها به هنگام
جنگ.

پ

پاتابه( :پاىتابه) ،نوارى که به ساق پا پىچند.
پرخاشخر :پرخاشجو ،جنگجو
پىراستن :زىنت دادن ،مزىّن کردن ،زىنت کردن
همراه با کاستن

ت

تاک :درخت انگور
مانده چىزى
ّ
تتمه :به جاى مانده ،باقى ٔ
تج ّلى :نمودار شدن ،هوىدا شدن
تحىر :سرگشته شدن ،سرگردانى
ّ
تخمىر :سرشتن ،ماىه زدن
تذرو :قرقاول ،نام پرنده اى
تراژدى :نوعى نوشته ىا نماىش نامه که موضوعى
غم انگىز دارد.
ترسا :نصرانى ،مسىحى
روسىه در گذشته
تزار :پادشاهان
ّ
تضرع :زارى کردن ،التماس کردن
ّ
تضرىب :فتنه انگىزى ،دو به هم زنى
تفاخر :به خود نازىدن ،به ىکدىگر فخر کردن

تفرس :درىافت چىزى به عالمت و نشان ،درىافت
ّ
به فراست
تقرىر کردن :بىان کردن ،روشن ساختن
تقصىر :گناه ،کوتاهى کردن ،کوتاهى
تک :دو
تک :عمق ،ژرفا
تلبىس :نىرنگ ،پنهان کردن حقىقت
پارچه نازک کتانى که نخست
توزى :منسوب به توز،
ٔ
در شهر توز مى بافته اند.
توقىع :امضا کردن نامه و فرمان

ث

ثِ َقت (ثقه) :اعتماد کردن

ج

جال :دام براى پرندگان ،تله
جامه گشاد و بلند که روى لباس هاى دىگر پوشند.
ُج ّبهٔ :
(جماز) شتر تىزرو
جمازهّ :
ّ
ُجنحه :گناه ،بزه
جنىبت :ىدک ،جنىبت کش
جوالهه :بافندهّ ،نساج ،عنکبوت
جىب :گرىبان ،ىقه
ۡ

چ

چارق :کفش چرمى
چاووش درداد :بانگ زد ،جار زد ،ندا درداد.
چنبر :محىط داىره ،حلقه ،قىد ،گرفتارى

ح

ِحبرى رنگ :کبود رنگِ ،حبر :مرکب

حبه :دانه
ّ
ُحـ ّقه :ظرف کوچکى که در آن جواهر ىا اشىاى دىگر
گذارند ،قوطى
ِحلىه :زىور ،زىنت
حمىت :مردانگى ،غىرت
ّ

خ

خازن :خزانه دار ،نگهبان خزانه ،فرشته ( درس )25
خاىب :ناامىد ،بى بهره
   َخبط :بى راه رفتن ،گژ رفتن
ُخطُوات :گام ها ،قدم ها ،جمع ُخطوه
جامه دوخته که بزرگى به کسى بخشد.
ِخلعتٔ :
َخلَق گونه :کهنه ،ژنده ،پوشىده
خلىده :زخمى ،زخم شده
خىلتاش :گروه نوکران و چاکران

د

جامه بلند که زاهدان و شىوخ پوشندُ ،جبّه،
ُد ّراعهٔ :
باالپوش
درىغ :مضاىقه ،بى درىغ :بى مضاىقه
دگنک :چماق ،گرز بزرگ
حمام مردم
ّ
دلک :موى تراش ،سلمانى ،کسى که در ّ
را کىسه کشد.
َدوال :چرم و پوست ،ىک دوال :ىعنى ىک الىه،
ىک پاره.
َدها :زىرکى ،هوشمندى
دىر :محلى که راهبان در آن عبادت کنند ،صومعه
ۡ

ر

راغ :صحرا ،بىابان
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راهب :عابد مسىحى ،ترساى پارسا و گوشه نشىن
راهوار :تندرو ،فراخ گام ،خوش  راه
راى زدن :مشاوره ،با کسى در کارى مشورت کردن
راى زن :مشاور،کسى که درکارى با وى
مشورت کنند.

رباط :کاروان سرا
رب النوع :پروردگار نوع درنظر مشرکان مثال ً خداى
آتش ،خداى درختان.
ربىع :بهار
رحىل :کوچ،کوچىدن
جامه دىگر پوشند.
ردا :جامه اى که روى ٔ
سم مهلک مقصود
سم مهلک ،در درس دوم ّ
َرزّ :
است.
رغم :به خاک آلودن بىنى ،خالف مىل کسى عمل
کردن ،برخالف مىل ،کراهت
رند :زىرک ،حىله گر ،الابالى ،آن که ظاهر خود را
در مالمت دارد و باطنش سالم باشد.
طبقه دوم ساخته شود .ساىبان،
رواق :اىوانى که در ٔ
پىشگاه خانه
(روضه رضوان :بهشت)
روضه :باغ ،گلزار
ٔ

ز

زعارت :بدخوىى ،بدخلقى ،تند مزاجى
ُز ّنار :کمربندى که زرتشتىان ىا مسىحىان برکمر
مى بستند تا از مسلمانان شناخته شوند.

ژ

بوته گىاهى به غاىت بى م ّزه و هرچند شتر آن را
ژاژٔ :
بجود نرم نمى شود .ژاژ خاىىدن کناىه از کار بىهوده
کردن است.
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ژکىدن :آهسته سخن گفتن در زىرلب از روى خشم
و غضب ،غرولند کردن

س

ساج :درختى که چوب آن بسىار مرغوب است.
سجاىا :جمع سجىه ىعنى خلق و خوى و عادت نىک
ِسدره :نام درختى است در باالى آسمان هفتم که آن
را سدرةالمنتهى گوىند.
ِسر :رئىس
سطوت :حشمت ،مهابت ،غلبه ،وقار
ُسفت :دوش ،کتف
گوشه مشت ،آرنج ىا مشت دست که
ُس ُقلمه :ضربه با
ٔ
معموال ً براى هشدار دادن زده مى شود.
ِسلک :رشته ،نخ

ش

شاهد :زىباروى ،محبوب ،معشوق
شرارت :بدى کردن ،بدخواهى ،فتنه انگىزى
ِشراع :ساىه بان ،خىمه
شعشعه :پراکنده شدن روشناىى
شقىقه :قسمت فـوقانى خـارجى استخوان سر،
گىج گاه
شماىل :صورت ،چهره
شىشک :گوسفند ىک ساله

ص

صفوت :برگزىده و خالص از هرچىز
صىانت :نگهدارى

ض

َض ۡىعت :زمىن زراعتى

ط

نقره زىنتى
طاَسک :طاس کوچک ،آوىز طال و ٔ
طوع :فرمان بردن ،اطاعت کردن

ع

معىن در مسجد بمانند و
عاکف :کسانى که در ّمدتى ّ
به عبادت پردازند.
عتاب :خشم گرفتن ،غضب ،مالمت
ُعصاره :آبى که از فشردن مىوه ىا چىز دىگر به دست
آورند.
ِعقد :گردن بند
َعلَق :خون بسىار سرخ ،خون غلىظ
علىل :بىمار ،رنجور
عود :درختى است که از سوزاندن چوب آن بوى
خوشى پراکنده مى شود.

غ

غازه :گلگونه ،سرخاب

ف

فاىق :برگزىده ،برتر
فتراک :تسمه و دوالى که از پس و پىش زىن اسب
آوىزند ،ترک بند
فتوت :جوانمردى ،مردانگى
ّ
گسترنده فرش
گستر،
فرش
اش:
فر
ٔ
ّ
فرض :واجب گردانىدن ،تعىىن کردن
فرقت :جداىى ،دورى

ستاره راهنما در صورت فلکى
فر َقدان( :دو فَ ۡر َقد)  دو
ٔ
دب اکبر در نزدىکى قطب شمال
ّ
فر :شکوه
فرهى :شکوه ،شأن و شوکت و داراى فر بودن
ّ
ُفشار :سخن بىهوده

ق

قاش :قاچ ،برجستگى جلو زىن اسب که از چوب،
کوهه زىنُ ،قبّ ٔه پىش زىن
شاخ ىا فلز سازندٔ .
قبضه :ىک مشت از هر چىز
ّقبه :عمارت گنبدى شکل
قدوم :آمدن ،قدم نهادن
ُقربت :نزدىکى
قلىه :نوعى خوراک از گوشت ،در متن درس مقصود
«قلىه حلوا» نوعى حلوا با روغن و آرد است.
از ٔ
قىه :جـىغ ،قـىه کشىـدن :جىـغ کشىـدن به هنگام
جشن

ک

کاىنات :جمع کاىنه ،موجودات جهان
کتان :گىاهى است که از ساقه هاى الىاف آن در
نّساجى استفاده مى کنند.
کرامت :کرم ،بخشش
ک َُر ۡند :اسبى که رنگ او مىان زرد و بور باشد.
کژخىم :کژ رفتار ،بدرفتار
کسوت :لباس
ک َۡش :بغل ،آغوش
خرم
کَش :خوشّ ،
ک ََهر :رنگ سرخ ماىل به تىرگى (مخصوص اسب و
استر) ،در اىن  جا مطلق اسب مراد است.
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گ

گَبر :خفتان ،لباس جنگى
ُگرازان :جلوه کنان و با ناز راه رفتن
گره گورى :کناىه از افراد بدبخت و سىاه بخت (کور و
کچل ،الغر و سىاه)
گز( :تىرگز) :نوعى درخت
گشن :انبوه ،پُر شاخ و برگ

ل

تضرع ،التماس
البه :اظهار نىازّ ،
لت :سىلى .لت زدن :سىلى زدن ،خدشه به کسى
وارد کردن

م

مال بند :قطعه چوبى دراز که در جلو درشکه و ّارابه
نصب کنند و اسب ها را به دو طرف آن بندند.
مالىده :درمورد دستار ظاهر ًا به معناى خوب و
مرغوب است .در مورد موى سر ظاهر ًا ىعنى مرتّب شده
و در عبارت نىک بمالىد ىعنى گوشمال داد.
مباهات :فخر کردن ،نازىدن
صىد :شکارگاه
ُمتَ َّ
متقارب :نزدىک شونده ،همگرا
متمادىّ :مدت دارنده ،طوالنى ،دراز
متواتر :پى درپى
مجلس گفتن :مجالس وعظ و پند که مشاىخ
صوفىه
ّ
برگزار مى کردند.
مجمر :آتش دان
ُمحاق :پوشىده شده ،احاطه شده .حالت ماه در سه
شب آخر ماه قمرى که از زمىن دىده نمى شود.
محاورات :جمع محاورة ،گفت وگوها
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دارنده شکوه و حشمت
محتشم:
ٔ
محمل :کجاوه که بر شتر بندند.
ِم ۡخنَقه :گردن بندّ ،قالده
مدعىّ :ادعا کننده ،خواهان
ّ
مراوده :دوستى ،رفت و آمد
مزىد :افزونى ،زىادى
مسالمت :آشتى کردن با ىکدىگر ،خوش  رفتارى
مستغرق :غرق شده
مستلزم :الزم دارنده
مشحون :پرشده ،انباشته ،مملو
مضىف :جاى ضىافت ،مهمان خانه
مضىق :تنگنا ،کار سخت و دشوار

ُمطاع :کسى که دىگرى فرمان او را مى برد ،اطاعت
شده
مطاوعه :اطاعت ،فرمان بردارى
مطلق :رها شده ،آزاد
معارضه :ستىزه کردن
ُمغ :موبد زردشتى ،زردشتى
َمغاک :جاى فرورفته و گود ،گودال (مجاز ًا به
معنى گور)
مفر ِح :شادى بخش ،فرح انگىز
ّ
َم ۡفخر :آن چه بدان فخر کنند.
مقىم :کسى که در جاىى مسکن گرفته ،اقامت کننده
َملَنگ :مست ،بى خود و بى هوش
ُم ِّمد :مدد کننده ،ىارى رساننده
ُم ۡنکَر :زشت
مواجب( :جمع موجب) وظاىف و اعمالى که انجام
آن بر شخص واجب است.
مواهب :بخشش ها ،جمع موهبت
مودت :دوستى گرفتن ،دوستى ،محبّت
ّ

موزۀ مىکائىلى :نوعى کفش
موهبت :بخشش
مهد :گهواره
ُم ۡه َمل :کالم بى معنى و بىهوده

ن

ناو :قاىقى کوچک که از درختى مىان تهى سازند.
نَ ِزه :باصفا ،خوش آب وهوا
جراحى
نشتر :نىشتر ،چاقوى فل ّزى نوک تىز ،تىغ ّ
هزىنه زن و فرزند شود.
نفقه :انفاق و بخشش ،آن  چه صرف ٔ
نمط :روش ،طرىقه
نوش :شهد و شىرىنى ،گاه  نوش به تنهاىى به معنى
«گوارا باد» است.
نهفت :پناهگاه

و

واصف :وصف کننده ،ستاىنده
وقىعت :سرزنش ،بدگوىى

هـ

َهزار :بلبل ،عندلىب
هزاهز :آشوب فتنه اى که مردم را به جنبش درآورد.
هماورد :هرىک از دوکس که با ىکدىگر جنگ کنند،
حرىف ،رقىب
کىسه پول
همىانٔ :

ى

ىال :گردن ،موى گردن اسب و استر
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اعالم
آتاتورک :پدر ترک ،لقب مصطفى کمال پاشا
(1938ــ  1878م) بنىان گذار و رهبر جمهورى ترکىه
آتن :بزرگ ترىن شهر ىونان قدىم و پاىتخت آن ،امروزه
نىز اىن شهر پاىتخت کشور ىونان است.
آغاچى خادم :خادم خاص سلطان مسعود غزنوى
نوىسنده بزرگ معاصر در سال
آل احمد ،جالل:
ٔ
طى
 1302در خانواده اى روحانى متول ّد شد .پس از ّ
مبارزه
تحصىالت معلم روستا شد و پس از سال ها
ٔ
سىاسى و فرهنگى در سال  1348در اسالم گىالن
درگذشت .از آثار اوست ،نون   و القلم ،غرب زدگى،
مدىر مدرسه ،ارزىابى شتاب زده و …
منطقه وسىعى در اروپاى مرکزى ،اىن کشور
آلمان:
ٔ
در جنگ جهانى دوم به دو کشور آلمان شرقى و آلمان
غربى تقسىم شد.
آموى :نام قدىمى رود جىحون که از کوه هاى شمال
افغانستان سرچشمه مى گىرد .اىن رود سابقاً به درىاى
درىاچه
مصب آن
خزر مى رىخته است ولى امروز
ٔ
ّ
آرال است.
آ ّنا کارنىنا :نام ىکى از رمان هاى لئون تولستوى
نوىسنده بزرگ روس
ٔ
آنجا که حق پىروز است :کتابى است از پروىز خرسند
درباره وقاىع عاشورا نگاشته شده است.
که
ٔ
آواز گلسنگ :مجموعه شعر فاطمه راکعى شاعر
معاصر
ابلىس :شىطان ،اهرىمن
وراق :عارف بزرگ اىرانى در قرن سوم.
ابوبکر ّ
زادگاهش تَرمذ و معاصر احمد خضروىه است.
ابوالحسن بوالنى :قاضى بُست در عصر سلطان
مسعود غزنوى
ابوعلى د ّقاق :فقىه و عارف قرن چهارم و پنجم ،وى
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اهل نىشابور بود و ابوالقاسم قشىرى از مرىدان اوست.
ابوالعالى طبىب :پزشک مخصوص سلطان مسعود
غزنوى
ابوالقاسم ُقشىرى :ابوالقاسم عبدالکرىم بن
صوفىه در قرن چهارم،
هوازن بن عبدالملک از بزرگان
ّ
رساله قشىرىّه از آثار اوست.
کتاب
ٔ
ُاحد :کوهى است در حجاز که ىکى از جنگ هاى
پىامبر در نزدىک آن روى داده است.
محمدعلى شاه و آخرىن شاه قاجار،
احمدشاه :پسر ّ
محمدعلى شاه به
وى در دوازده سالگى بعد از خلع ّ
سلطنت رسىد.
نوشته عبىدزاکانى
اخالق االَشراف :کتابى است
ٔ
شاعر و طنزپرداز قرن هشتم .اىن کتاب نمونه اى از
طنز وى است.
نوىسنده معاصر
ارتباط اىرانى :رمانى از على مؤ ّذنى
ٔ
ازآسمان سبز :مجموعه شعرى از سلمان هراتى
دوره انقالب اسالمى
شاعر ٔ
از اىن ستاره تا آن ستاره :مجموعه شعرى از
سلمان هراتى براى نوجوانان
منور در
اسرارال ّتوحىد :کتابى است تألىف محمد بن ّ
محمد بن منور ىکى از
شرح حال ابوسعىد ابوالخىرّ .
نوادگان ابوسعىد است.
اسفندىار :پهلوان روىىن  تن پسر گشتاسب ،که
سرانجام به دست رستم کشته شد.
اسکندر :اسکندر مقدونى پسر فىلىپ در 20سالگى
جانشىن پدرش شد .وى در سال   334ق.م به عزم
تسخىر اىران حرکت کرد .پس از جنگ ها و فتوحات
زىاد از جمله شهرهاى اىران در  32سالگى در بابل
درگذشت.
اشکبوس :ىکى از پهلوانان تورانى که به دست رستم

کشته مى شود.
عبدالر ّزاق :از شاعران اواخر قرن
اصفهانى،
ّ
ششم هجرى
سىداحمدهاتف اصفهانى شاعر
اصفهانى ،هاتفّ :
معروف قرن دوازدهم ،وى به خاطر ترجىع بند عرفانى
خود شهرت فراوانى کسب کرده است.
محمد :رمان نوىس معاصر ،صاحب
افغانى ،على ّ
در ٔه
رمان هاىى چون «شوهر آهوخانم»« ،شادکامان ّ
مىوه بهشته» و «بوته زار»
قــره سو»« ،شلغم ٔ
اکوان دىو :نام دىوى که رستم را به درىا افکند و بعد
به دست رستم کشته شد.
امىرعلى ،قرىب :از بزرگان عصر سلطان محمود که
در به تخت نشاندن مسعود سهم بزرگى داشت و به وسىله
مسعود اموال او ضبط و خود گرفتار شد.
امىرفجر،مىثاق :داستاننوىس معاصر« ،فجراسالم»،
مىوه نخل» و «اشراق» از آثار
«دوقدم تا قاف»« ،انسان ٔ
اوست.
امىن پور ،قىصر :شاعر انقالب اسالمى ،مجموعه
«درکوچه آفتاب»« ،تن ّفس صبح» و «آىنه هاى
شعرهاى
ٔ
ناگهان» از آثار اوست.
َانَس بن حارث :ىکى از ىاران امام حسىن(ع) که در
ظهر عاشورا به شهادت رسىد.
انصارى ،خواجه عبدال ّلٰه :پىرهرات (  481ــ396هـ  )
دانشمند و عارف بزرگ که از آثار او مى توان به
«کنزالسالکىن» و «الهى نامه»
«مناجات نامه»« ،نصاىح»،
ّ
اشاره کرد.
اىتالىا :کشورى در جنوب اروپا که پاىتخت آن
رم است.
الد ىن :قهرمان مسلمان و کرد
اىوبى ،صالح ّ
ّ
جنگ هاى صلىبى ( 589ــ532هجرى)
بحرىن :کشورى در خلىج فارس ،اىن کشور عربى
سال ها جزء خاک اىران محسوب مى شد.
محمد بهمن بىگى
بخاراى من اىل من :نام کتاب ّ

نوىسنده معاصر
ٔ
بدر :چاهى است در نزدىکى مدىنه که جنگ بدر در
سال دوم هجرى بىن مسلمانان و ک ّفار در اىن منطقه
رخ داد.
بلژىک :کشورى اروپاىى که با هلند ،آلمان ،فرانسه
و لوکزامبورگ مرز مشترک دارد.
بونصر مشکان :دبىر رساىل دربار محمود و مسعود
غزنوى است که تا پاىان عمر بر اىن سمت مى ماند .وى
استاد و مقتداى بىهقى است و بىهقى همه جاى تارىخ
خود از او به نىکى و بزرگى ىاد کرده است.
بوسهل زوزنى :از مشاوران مسعود غزنوى است
نتىجه هرىک از
که ىک چند پوشىده وزىرى مى کند و ٔ
دخالت هاى نارواى او در مساىل مملکتى به فاجعه اى
مى انجامد .وى ّمدت کوتاهى پس از مرگ بونصر
مشکان سرپرستى دىوان رساىل را برعهده دارد.
بهمن :نام پسر اسفندىار که انتقام خون پدر را از
خانواده رستم گرفت.
ٔ
نوىسنده کتاب «اىل من
د:
محم
بىگى،
بهمن
ّ
ٔ
بخاراى من» ،معاصر.
نوىسنده معاصر ،از ترجمه هاى
پاشاىى .ع  :مترجم و
ٔ
او مى توان به «ذن چىست؟» و «ماه نو و مرغان آواره»
اشاره کرد.
پانتئون :در ىونان و روم معبد خداىان را پانتئون
مى گفتند .بناىى که اکنون درپارىس به اىن نام خوانده
مى شود درسال  1764به منظور کلىسا پى رىزى شد
ولى بعدها محل دفن بزرگ مردان فرانسه شد.
پشوتن :نام پسر گُشتاسب ،طبق رواىت زرتشتىان
وى به دست زرتشت فناناپذىر شد.
تارىخ بلعمى :کتابى است تألىف ابوعلى بلعمى در قرن
چهارم ،اىن کتاب اقتباسى است از تارىخ طبرى ،به
ترجمه تارىخ طبرى مشهور شده است.
همىن سبب به
ٔ
تارىخ جهان گشاى جوىنى :کتابى است تارىخى ــ
ادبى تألىف عطاملک جوىنى ( 623ــ681هـ) در اىن
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حمله تارىخى مغوالن به اىران تشرىح شده است.
کتاب ٔ
تاگور ،رابىند رانات تاگور :شاعر بزرگ هندى
جاىزه نوبل ناىل آمد.
(1941ــ1861م) .وى به اخذ
ٔ
تحفة االحرار :ىکى از مثنوى هاى هفت اورنگ
نوىسنده قرن نهم
عبدالرحمن جامى شاعر و
ّ
ٔ
تخت جمشىد :محلّى است واقع در مرودشت فارس،
ساختمان آن در زمان دارىوش ّاول آغاز شد ،از آثار
مهم تخت جمشىد ارگ ىا قلعه اى است که اسکندر
ّ
آن را آتش زد.
تختى ،غالمرضا :کشتى گىر بزرگ معاصر که به او
لقب جهان پهلوان داده اند.
تزار :نام عمومى پادشاهان تزارى روسىه
تدىن :وى از ناطقان زبردست حزب دمکرات بود .در
ّ
دوره هاى چهارم و پنجم به نماىندگى مجلس انتخاب
شد و به رىاست مجلس رسىد.
فرىدالدىن
تذکرة االولىا :کتابى است تألىف شىخ
ّ
تصوف.
عطّار در شرح حال بزرگان عرفان و ّ
تذکرۀ دولتشاه سمرقندى :شرح حال شعرا از
رودکى تا قرن نهم ،مؤل ّف آن دولتشاه سمرقندى
است .وى اىن کتاب را در سال  896هجرى به پاىان
رسانده است.
نوىسنده معروف
عبدالر حمن :شاعر و
جامى،
ٔ
ّ
اىرانى ( 898ــ )817آثـار منظوم او عـبارت انـد از:
خمسه نظامى با نام :سلسلة الذّ هب،
هفت اورنگ به تقلىد
ٔ
سالمان و ابسال ،تحفة االحرار ،سبحة االبرار ،ىوسف و
نامه اسکندرى .بعضى از
زلىخا ،لىلى و مجنون و خرد ٔ
آثار نثر او عبارت اند از :نقد ال ّنصوص ،نفحات االنس،
لواىح و لوامع
مقر ب
جبرىل (جبرئىل) :ىکى از چهار
ٔ
فرشته ّ
خداوند .جبرئىل حامل وحى براى پىامبران است.
جبل الطّارق :تنگه اى است بىن اسپانىا و مراکش که
درىاى مدىترانه را به اقىانوس اطلس وصل مى کند.
جنگ و صلح :رمانى است از لئون تولستوى که در
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رشته تحرىر درآورده
سال هاى 1864ــ 1869م به ٔ
روسىه در هنگام
است .در اىن کتاب اوضاع اجتماعى ّ
لشکرکشى ناپلئون بدان کشور تشرىح شده است.
محمدبن جنىد عارف
  جنىدبغدادى :ابوالقاسم بن ّ
ُ
معروف و عالم دىنى ( 297هـ) وى از نخستىن کسانى
درباره علم توحىد در بغداد سخن گفته است.
است که
ٔ
جوالن :منطقه اى کوهستانى بىن اردن و سورىه که
غالباً نىروهاى صهىونىستى به آنجا حمله مى کنند.
جىحون :رودى است که از کوه هاى شمال افغانستان
سرچشمه مى گىرد و به
درىاچه آرال مى رىزد.
ٔ
چارلزدىکنز :داستان نوىس مشهور انگلىسى
(1812ــ1870م) از آثار او مى توان به رمان هاى
دىوىد کاپرفىلد ،آرزوهاى بزرگ و داستان دو شهر
اشاره کرد.
حاتمى ،على :فىلم نامه نوىس و کارگردان اىرانى
حسنک وزىر :خوش نام ترىن و محبوب ترىن
وزىر محمودغزنوى است که پس از مغضوب شدن
مىمندى به اىن سمت برگزىده مى شود ّاما چون در
جرىان سلطنت مسعود غزنوى با او همداستان نىست
محمد را ترجىح مى دهد از طرف دادگاه
و برادرش ّ
مسعود به سعاىت بوسهل زوزنى به اعدام محکوم
مى شود .داستان اعدام حسنک شورانگىزترىن بخش
تارىخ بىهقى است.
سىدحسن :شاعر انقالب اسالمى ،مجموعه
حسىنىّ ،
شعرهاى «هم صدا با حلق اسماعىل» و «گنجشک و
جبرئىل» از آثار اوست.
خاقان :در قدىم لقب پادشاهان چىن و ترکستان
بوده است.
الد ىن بدىل خاقانى ملقّب به
خاقانى :افضل ّ
حساّن العجم (     582ــ 520هـ) شاعر قصىده سراى
قرن ششم هجرى ،وى در ّقوت اندىشه و مهارت در
ترکىب الفاظ بى نظىر است.
عبدالع ّز ٰى
خدىجهّ :ام المؤمنىن ،دختر خوىلدبن اسدبن
ُ

نخستىن زن حضرت رسول اکرم ،وى در سال سوم
هجرى از دنىا رفت.
نوىسنده معاصر« ،آنجا که حق پىروز
خرسند ،پروىز:
ٔ
است» از آثار اوست.
خواجوى کرمانى :شاعر معاصر حافظ ( 753ــ689
هـ) وى پس از کسب علم و فضاىل به سفر پرداخت.
خمسه اى به سبک نظامى پرداخته است شامل هماى
و هماىون ،گل و نوروز ،روضة االنوار ،کمال نامه و
غزلىات شىواىى دارد.
گوهرنامه .خواجو ّ
خواجه احمد :احمدحسن مىمندى وزىر محمود و
مسعود غزنوى .وى ّمدتى مغضوب سلطان محمود
واقع شد و به جاى او حسنک به وزارت برگزىده شد
ّاما در زمان مسعود با اکرام و اعزاز به وزارت رسىد و
لحظه مرگ در اىن سمت باقى ماند.
تا ٔ
داستاىوسکى :رمان نوىس روسى ،از آثار او مى توان
«خانه اموات» و
به «برادران کارامازف»« ،ابله»،
ٔ
«دهکده استپانچکوف» اشاره کرد.
ٔ
داوود :پىامبر قوم اسرائىل ،او شاعر بود و از خود
کتاب مزامىر را به جاى گذاشته است که به زبور
معروف است.
دىرىاسىن :روستاىى در فلسطىن که رژىم اشغالگر
قدس مردم آنجا و روستاى کَ َفرقاسم را قتل عام کرد.
دىو سفىد :دىوى که موىش سفىد بود .در لشکرکشى
کى کاووس به مازندران کى کاووس را به جادوىى نابىنا
و دربند کرد .رستم پس از آگاهى از اىن موضوع پس
از گذر از شش خان دىو سفىد را کشت و جگرش را
درىد و از آن براى بىناىى کاووس و سران سپاه اىران
استفاده کرد.
دوره انقالب اسالمى،
راکعى ،فاطمه :شاعر
ٔ
کتاب هاى «سفر سوختن» و «آواز گلسنگ» از آثار
اوست.
رستم :پهلوان اىرانى پسر زال و رودابه که زادن او
پرماىه
چون زندگى اش پر از شگفتى بود .تمام عمر
ٔ

او به پهلوانى گذشت و در تنگناها به کمک شاهان
و شاهزادگان اىرانى مى شتافت .کاووس را دوبار
نجات داد .از شش خان گذشت با دىو سپىد جنگىد.
بىژن را از چاه نجات داد .کىن سىاوش را گرفت و
دسىسه برادرش
با اسفندىار جنگىد .و سرانجام به
ٔ
شغاد کشته شد.
سلسله پهلوى (1320ــ )1304از
رضاخان :سر
ٔ
نظامىان بود و پس از کودتاى سوم اسفند 1299
فرمانده ّ
کل قوا شد و در سال  1304بر تخت سلطنت
نشست و در  25شهرىور هنگامى که اىران در اشغال
م ّتفقىن بود از سلطنت کنار رفت.
روسىه :نامى که سابقاً به امپراتورى وسىع تزار
ّ
اطالق مى شد .کشورى وسىع (بىش از  22مىلىون
کىلومتر) پاىتخت آن شهر مسکو است .اىن کشور
همساىه شمالى اىران است .اکثر مردم اىن کشور از
ٔ
روسىه در
نژادهاى اسالو هستند پس از انقالب کبىر
ّ
سال  1917حکومت تزارها پاىان ىافت.
روضۀ خلد :کتابى است به تقلىد از گلستان سعدى
و بر همان شىوه که مجدخوافى آن را در سال 732
نوشت و در سال  733در آن تجدىد نظر کرد.
مجدخوافى از ادىبان قرن هشتم بود که در نظم و نثر
استادى کامل داشت.
رهنما ،زىن العابدىن :نوىسنده و مترجم معاصر که
زمىنه
هنرمندانه خود آثارى چند در
با قلم شىوا و
ٔ
ٔ
داستان و شرح حال آفرىده است از جمله زندگى
حضرت رسول اکرم با نام «پىامبر» که از بهترىن آثار
او به شمار مى آىد.
متعددى در ساحل هىرمند بوده
زابل :نام شهرهاى ّ
است که مهد خىزش حماسه هاى باستانى اىران و
درىاچه
آىنده موعود زرتشتىان است که از
ٔ
خاستگاه ٔ
هامون ظهور مى کند .شهر فعلى زابل از شهرهاى
اخىر استان سىستان و بلوچستان است .اىن شهر
در جنوب زاهدان واقع است .مهم ترىن رود آن
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هىرمند است .اىن شهر در مرز افغانستان است ،نام
قدىم آن نىمروز بوده است .مردم آن به گوىش زابلى
تکلّم مى کنند.
زابلستان :اىالت زابل که در جنوب بلخ و مغرب
خراسان و سىستان و شمال بلوچستان واقع بوده و
مرکز آن شهر غزنىن بود.اىن شهر در صدر اسالم هنگام
خالفت عثمان بن ع ّفان فتح شد.
الد ىن عبداللّّٰه مشهور به
زاکانى ،عبىد :نظام ّ
عبىدزاکانى اهل زاکان قزوىن بود .وى از بزرگ ترىن
طنزپردازان اىران و از شاعران قرن هشتم است .بعضى
رساله دلگشا ،اخالق االشراف
از آثار او عبارت اند از ٔ
و موش و گربه
زال :پسر سام و پدر رستم ،جهان پهلوان اىرانى که
پس از تول ّد به علّت سفىدى مو از سوى پدر طرد شد
و به کوه البرز برده شد .وى را سىمرغ پرورد و چون
جوانى برومند شد پدر با خوابى که دىد او را از کوه
برگرفت .وى عاشق رودابه دختر شاه کابلستان شد و
با او ازدواج کرد .حاصل اىن ازدواج رستم جهان
پهلوان اىرانى شد.
زرتشت :پىامبر اىرانى که در آذرباىجان ىا رى متول ّد
شد .وى معاصر گشتاسب پادشاه اىرانى بود گشتاسب
مروج آن شد .اوستا کتاب دىنى
دىن او را پذىرفت و ّ
حمله
او بود که شامل سروده ها (گات ها) است وى در ٔ
دوم ارجاسب به دست ىک تورانى کشته شد.
نوىسنده بزرگ
زرىن کوب ،عبدالحسىن :محقّق و
ّ
ٔ
معاصر در سال  1301در بروجرد متول ّد شد .وى
قلمى روان ،شىوا و رسا دارد .از آثار او مى توان
به کتاب هاى «با کاروان ُحلّه»« ،بحر در کوزه»« ،نقد
تصوف»« ،از
ادبى»« ،بامداد اسالم»« ،جستجو در ّ
«سرنى»،
چىزهاى دىگر»« ،نه شرقى نه غربى ،انسانى»ّ ،
«پلّه پلّه تا مالقات خدا» و … را اشاره کرد.
زواره :پسر زال و برادر رستم و از پهلوانان کىخسرو
بود که در تمامى جنگ ها ىاور رستم و کارگزار وى
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بود.
ساعدى ،غالمحسىن :مشهور به گوهرمراد(1364
ــ  )1314در تبرىز به دنىا آمد .تحصىالت ابتداىى و
ادامه
متوسطه را در زادگاهش سپرى کرد در تهران ٔ
ّ
تحصىل داد و روان پزشک شد .وى نوىسنده اى پرکار
زمىنه نماىش و داستان از خود
بود و آثار زىادى را در ٔ
برجاى گذاشت چون« :چوب به دست هاى ورزىل»،
«آى با کاله ،آى بى کاله»« ،عزاداران بىل»« ،گور و
گهواره»« ،گاو»« ،توپ»« ،ترس و لرز» و …
سامانىان :خاندانى اىرانى که بر بخشى از خراسان و
ماوراء ال ّنهر از سال  261تا  389حکومت داشتند.
نوح ،منصور ،احمد و ىحىى از فرزندان اسد بودند
سرسلسله اىن خاندان بود
و او فرزند سامان خدات
ٔ
حوزه اىن دولت را گسترش
که اىشان سالىانى دراز
ٔ
ادبىات و ساىر علوم در اىن عصر در اوج
دادند .هنر و ّ
تعالى خود بود.
سامرى :نام مردى از قوم موسى (بنى اسرائىل) که
گوساله زرىن واداشت .وى
آنان را فرىفت و به پرستش
ٔ
هنگام غىبت موسى از فرصت استفاده کرد و مردم را
با حىله و نىرنگ به گوساله پرستى واداشت.
سبزوارى ،حمىد :حسىن ممتحنى متخلّص به حمىد
سبزوارى در سال 1304در سبزوار زاده شد برخى
عمده
از اشعار وى مربوط به قبل از انقالب و بخش ٔ
آن مربوط به پس از انقالب است .از مجموعه هاىى
که تاکنون چاپ کرده مى توان به سرود سپىده و سرود
درد اشاره کرد.
ِسـروانتس :مىـکل سروانتـس (  1616ــ)1547
نوىسنده مشهور اسپانىاىى که مشهورترىن اثر او
ٔ
ُدن کىشوت نام دارد .اىن اثر به زبان هاى مختلف ترجمه
شده است .سروانتس زندگى پرفراز و نشىبى داشت.
سلجوقىان  :خاندانى ترک که از سال  429تا 700
بر بخش عظىمى از آسىاى غربى حکومت کردند.
سلجوقىان در نقاط مختلف شعبى داشتند چون شام،

ادبىات
عراق و کردستان ،روم و کرمان .در اىن عهد ّ
رو به کمال رفت و شاعران بزرگى پدىد آمدند.
الدوله ( 421ــ )387
سلطان محمود :ملقّب به ىمىن ّ
فرزند ارشد سبکتکىن از مقتدرترىن شاهان غزنوى
است .وى دوازده بار به هندوستان لشکر کشىد33 ،
سال حکومت کرد.
سلطان مسعود :فرزند سلطان محمود ( 509ــ)452
پادشاهى کرىم و دادگستر بود در سال  493به سلطنت
دوره حکومت وى آرامشى نسبى برقرار بود.
رسىدٔ .
سناىى غزنوى :شاعر و عارف معروف اىرانى در قرن
ششم و صاحب مثنوى بزرگ حدىقة الحقىقه است .از
آثار دىگر وى به «طرىق التحقىق»« ،سىرالعبادالى المعاد»
«کارنامه بلخ» مى توان اشاره کرد.
و
ٔ
سندبادنامه :از کتاب هاى داستان قدىم بود که
موضوع آن را از موضوعات کتاب سندباد حکىم هند
مى دانسته اند .اىن کتاب ابتدا به دستور نوح بن منصور
به فارسى درى ترجمه شد .ظهىرى سمرقندى
ترجمه اى دىگر از اىن کتاب کرد و ازرقى شاعر نىز
آن را به نظم درآورد.
ِسىرالملوک کتابى است به فارسى اثر
سىاست نامه :ىا َ
نظام الملک وزىر مشهور سلجوقىان که در پنجاه فصل
تجربىات چندىن ساله
گرد آمده است .اىن کتاب حاصل ّ
اىن وزىر دانشمند است.
سىستان :ىا سگستان نام قدىم آن زرنگ بود .اىن
سرزمىن در گذشته بسىار آباد بوده و انبار گندم اىران
به شمار مى رفته ّاما اکنون سطح کاشت کم شده است.
مرکز سىستان شهر زابل است.
سىمرغ (عنقا) :پرنده اى افسانه اى که بر کوه البرز
جا و مکان دارد .وى پرورنده ِ
زال جهان پهلوان و پدر
ٔ
رستم است .سىمرغ همواره حامى خاندان زال بود.
پرنده افسانه اى جز در اسطوره هاى حماسى ،در
اىن ٔ
عرفان و ادب و هنر ،نىز به گونه هاى مختلف وارد
شده است.

شرىعتى ،على :دکتر على شرىعتى (1356ــ)1312
محمدتقى شرىعتى اهل مزىنان نوىسنده،
فرزند استاد ّ
متفکّر و جامعه شناس معاصر بود که پس از اتمام
تحصىالت دانشگاهى خود در مشهد تحصىالت عالى
رشته تارىخ و جامعه شناسى مذهبى
را در فرانسه و در ٔ
پاىان برد .سرانجام در سال  1356به شهادت رسىد .از
جمله آثارش مى توان به «فاطمه فاطمه است»« ،کوىر»،
«هبوط»« ،مسئولىت شىعه بودن» و  … اشاره کرد.
شکسپـىر ،وىلىام ( 1564ــ  1616م) :بزرگ ترىن
شاعر درام نوىس انگلستان .وى کار خود را با
بازى گرى در گروه «بازى گران مخصوص ملکه »
و نماىش نامه نوىسى آغاز کرد و به عنوان بازىگرى
بزرگ شهرت ىافت .وى را پدر نماىش نامه نوىس
انگلستان شمرده اند .شکسپىر موضوع بسىارى از
نماىش نامه هاىش را از تارىخ روم باستان گرفته و سبک
او به مکتب کالسىسم تعلّق دارد.
فخرالدىن ( 610ــ  :)688از عارفان و
عراقى،
ّ
شاعران نام آور قرن هفتم است .در همدان متول ّد
شد و در همان شهر به تحصىل پرداخت و در
هجده سالگى به مولتان هندوستان رفت و در خدمت
الدىن زکرىّا به سلوک پرداخت و چند سال بعد
شىخ بهاء ّ
قونىه به مجلس
به عربستان و آسىاى صغىر رفت و در ّ
صدرالدىن قونىوى راه ىافت و کتاب    لمعات را
شىخ
ّ
در آن جا نوشت .وى در دمشق درگذشت.
على پور ،مصطفى :از شاعران معاصر ،مجموعه
شعر «از گلوى کوچک رود» از آثار اوست.
فرىدالد ىن ( 618ــ  )540شاعر و
عطّار :شىخ
ّ
عارف معروف اىرانى است .گفته اند پدر او عطّار
فرىدالدىن کار او را دنبال کرد.
(داروفروش) بود و
ّ
وى پس از انقالب باطنى ،چون سرماىه اى بزرگ از
ادب و شعر اندوخته بود ،اندىشه هاى عرفانى خود
را به نظم درآورد .وى آثار بسىارى به وجود آورده
الطىر و الهى نامه و… از آن
که تذکرة االولىا ،منطق ّ
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جمله است.
عمان :درىاىى است منشعب از اقىانوس هند ،در
ّ
جزىره عربستان
شبه
مشرق
و
اىران
و
پاکستان
جنوب
ٔ
تنگه هرمز از خلىج فارس جدا مى گردد.
که به
وسىله ٔ
ٔ
غدىرخم :آبگىرى است بىن مکّه و مدىنه و از آن
اهم ّىت است که حضرت
جهت مىان مسلمانان حاىز ّ
حجة الوداع در اىن
پىامبر (ص) در هنگام برگشتن از ّ
ناحىه خطبه اى اىراد کرد و امىرمؤمنان را به جانشىنى
خود برگزىد.
قابوسنامه :کتابى است به فارسى تألىف عنصرالمعالى
کىکاوس بن اسکندر .نام قابوس نامه از نام مؤل ّف که در
تارىخ به قابوس دوم معروف است گرفته شده .کتابى
اخالقى و تربىتى است که آن را براى تربىت فرزندش
نوشته است.
حواست .وى از قبول رأى پدر در
قابىل :پسر آدم و ّ
باب ازدواج سرپىچىد و کار به قربانى واگذار شدّ .اما
قربانى او در درگاه خداوند پذىرفته نشد و همىن امر
خشم او را بىشتر نمود و هابىل را با سنگ بکشت.
قبطىانِ :ج قبطى ،منسوب به قبط ()Egypte
سکنه
ٔ
قدىم کشور مصر.
ق ّزاق :قومى از تاتار ،سربازى که تحت نظر نظامىان
دوره قاجار
روسى تربىت شده باشد ،سرباز ٔ
نوىسنده معاصر مجموعه
قزوه ،على رضا :شاعر و
ٔ
شعرهاى «از نخلستان تاخىابان» و «شبلى در آتش»
از آثار اوست.
قشقاىى :ناحىه اى است در فارس شامل نقاطى که اىل
قشقاىى در تابستان و زمستان در آنجا سکونت دارند،
نام اىلى در فارس
کابل :در قدىم به خطّه اى وسىع و مرتفع که
اکنون قسمت شمالى افغانستان را تشکىل مى دهد،
مى گفته اند.
کتاىون :نام مادر اسفندىار و همسر گشتاسب
کسراىى ،سىاوش :شاعر معاصر مجموعه شعرهاى:
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«با دماوند خاموش»« ،از قرق تا خروسخوان»،
«خانگى» و «آرش» از آثار اوست.
کلئوپاترا :نام هفت تن از ملکه هاى مصر که
معروف ترىن آن  ها کلئوپاتراى هفتم است .وى با زىباىى
کننده خود قىصر و آنتنىوس را شىفته ساخت و
خىره ٔ
پس از مرگ آنتنىوس خود را با نىش افعى کشت.
کمال الملک :ر.ک .درس کمال الملک
کلىله و دمنه :کتابى است شامل مجموعه داستان هاىى
که حىوانات قهرمان آن هستند .اصل اىن کتاب هندى
بوده که در عهد ساسانىان به پهلوى ترجمه شده است.
بعدها نصراللّّٰه منشى آن را از عربى به فارسى ترجمه
کرده است.
کوىر:کتابى از دکتر على شرىعتى ،اىن کتاب شامل
درباره موضوعات مختلف است.
مجموعه مقاالتى
ٔ
کىان :سلسله اى از پادشاهان اىران باستان ،اىن سلسله
بعد از شاهان پىشدادى به حکومت رسىدند.
فخرالدىن اسعد :شاعر و داستان سراى
گرگانى،
ّ
منظومه وىس  و
اىرانى (فوت پس از سال  466هـ)
ٔ
رامىن از آثار اوست.
سلسله کىان و پدر
گشتاسب :پسر لهراسب شهرىار
ٔ
اسفندىار بود .مهم ترىن جنگ او با ارجاسب تورانى
بود که به شکست ارجاسب منتهى شد .وى با کتاىون
دختر قىصر روم ازدواج کرد .گشتاسب دىن زرتشتى
را پذىرفت.
مرزبان نامه :کتابى است شامل داستان ها و
حکاىت هاىى به زبان حىوانات با محتواىى پندآمىز که
مرزبان بن رستم از شاهان طبرستان آن را در اواخر قرن
چهارم به زبان قدىم طبرستان تألىف کرده است .در اواىل
سعدالدىن وراوىنى آن را به زبان فارسى درى
قرن هفتم
ّ
ترجمه کرد .اىن ترجمه داراى نثرى مصنوع و تشبىهات
و استعارات فراوان است.
مرصادالعباد من المبدأ الى المعاد :اىن کتاب
تصوف ،اخالق و آداب معاش و معاد است
در علم ّ

الدىن رازى معروف به نجم داىه آن را به نام
که نجم ّ
الدىن کىقباد پادشاه سلجوقى در سال  625تألىف
عالء ّ
کرده است .نثر کتاب گاهى ساده و مرسل و گاه داراى
سجع و موازنه است .عالوه بر اىن نوىسنده در خالل
موضوعات ،احادىث و آىات و اشعارى از خود و
شاعران دىگر نقل مى کند.
مظفرالد ىن شاه :پنجمىن شاه قاجار و پسر
ّ
ناصرالدىن شاه است .وى در پنج سالگى به ولىعهدى
ّ
انتخاب شد و به ّمدت چهل سال ولىعهد و حاکم
آذرباىجان بود .چندبار به اروپا سفر کرد و براى تأمىن
مخارج آن دو بار از روس ها قرض گرفت و در عوض
گمرک شمال و شىالت درىاى خزر را به روس ها
مشروطىت را
واگذار کرد .وى در سال  1324فرمان
ّ
صادر کرد و در همان سال قانون اساسى را امضا کرد
و پنج روز پس از آن از دنىا رفت.
منطق الطّىر :منظومه اى عرفانى و از آثار معروف
فرىدالدىن عطّار نىشابورى در  4600بىت است.
شىخ
ّ
شىوه سالکان طرىقت از
در اىن اثر افکار عرفانى و ٔ
زبان پرندگان نشان داده شده است .اىن کتاب از
منظومه هاى عالى زبان فارسى است که عطّار در آن
تخىل و بىان خود را آشکار کرده و در ضمن
قدرت ّ
گفت و گوى پرندگان ،حکاىت ها و تمثىل هاى شىرىن
آورده است.
الد ىن
محمدبن بهاء ّ
مولوى :موالنا جالل ّ
الد ىن ّ
محمدبن حسىن الخطىبى معروف به مولوى ىا مال ّى
ّ
روم از بزرگ ترىن شاعران عارف اىران در قرن هفتم
است .او در بلخ متول ّد شد ولى به مناسبت طول
قونىه به رومى ىا موالناى روم مشهور شد.
اقامتش در ّ
وى در کودکى در نىشابور با عطّار مالقات داشت که
اسرارنامه خود را به مولوى اهدا
طى آن عطّار کتاب
ٔ
کرد .آثار او عبارت اند از «مثنوى»« ،دىوان شمس»،
«فىه ما فىه»« ،مجالس سبعه» و «مکاتىب».
محمدشاه قاجار بود .در سال
ّ
ناصرالدىن شاه :پسر ّ

 1264پس از مرگ پدرش در تبرىز به سلطنت رسىد.
حدود پنجاه سال سلطنت کرد و در  66سالگى به
گلوله طپانچه به قتل
دست مىرزارضاکرمانى به ضرب ٔ
رسىد .در ابتداى سلطنت به ىارى امىرکبىر دست به
ىک سلسله اصالحات زد و چندبار به اروپا سفر کرد.
الدىن رازى :معروف به نجم داىه از عارفان
نجم ّ
دوره مغول (قرن هفتم) است معروف ترىن اثر
مشهور ٔ
قونىه با مولوى
او مرصادالعباد به نثر است .او در ّ
مالقات داشته است .وى عالوه بر نوىسندگى ،شعر
هم مى سروده به خصوص به سبک سناىى گراىش
فراوانى داشته است.
ناصرخسرو :حکىم ابومعىن ناصربن حارث قبادىانى
از شاعران و نوىسندگان بزرگ اىران در قرن پنجم
بود .وى در سال  394در قبادىان بلخ به دنىا آمد
ناصرخسرو در علوم و فنون متداول زمان خود استاد
بود ،قرآن را از حفظ داشت و در علم کالم ،حکمت
و ادىان مطالعات عمىقى داشت که آثار آن در اشعارش
نماىان است .آثار او عبارت اند از« :دىوان اشعار»،
«سفرنامه»« ،زادالمسافرىن»« ،وجه دىن»« ،خوان
اخوان» و …
نصرال ّله منشى :نوىسنده و مترجم تواناى کلىله و
دوره دوم حکومت غزنوىان در
دمنه است .وى در ٔ
دربار بهرام شاه اىن کتاب معتبر را از عربى به پارسى
سنجىده و مزىّن ترجمه کرد.
نظامى گنجه اى :نظامى از شاعران بزرگ
داستان سراى اىران در قرن ششم است .وى بىشتر
عمر خود را به عزلت و انزوا گذرانده است و به همىن
دلىل رفتارش با سالطىن بسىار ساده بوده و پادشاهان
براى او احترام زىادى قاىل بودند .آثار او عبارت اند
از« :مخزن االسرار»« ،لىلى و مجنون»« ،خسرو و
شىرىن»« ،هفت پىکر» ىا «بهرام نامه»« ،اسکندرنامه».
حد کمال
نظامى توانسته است نوع شعر تمثىلى را به ّ
تخىل او در وصف بسىار قوى است.
برساند .نىروى ّ
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وىس و رامىن :از داستان هاى قدىم فارسى
فخرالد ىن
دوره اشکانىان است.
و منسوب به
ّ
ٔ
اسعدگرگانى شاعر قرن پنجم اىن داستان را به خواهش
خواجه عمىد ابوالفتح مظ ّفر نىشابورى حاکم اصفهان
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به نظم کشىده است .سبک آن ساده ،روان و به دور
از مغلق گوىى است .لغات عربى نامأنوس بسىار کم
کهنه فارسى زىاد در آن دىده مى شود.
دارد و لغت هاى ٔ
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خمسۀ نظامى ،به تصحىح وحىد دستگردى ،تهران ،انتشارات علمى.
داستان داستان ها ،دکتر محمد على اسالمى ندوشن ،نشر آثار ،پاىىز .76
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درى به خانۀ خورشىد ،سلمان هراتى ،تهران ،سروش.
زوار.1369 ،
دىوان حافظ ،به تصحىح محمد قزوىنى و قاسم غنى ،تهرانّ ،
زوار.1369 ،
دىوان خاقانى ،تصحىح ضىاء الدىن سجادى ،تهرانّ ،
دىوان خواجوى کرمانى ،تصحىح احمد سهىلى خوانسارى ،کتاب فروشى محمودى.1336 ،
دىوان هاتف اصفهانى ،تصحىح وحىد دستگردى ،انتشارات فروغى.1345 ،
دىوان ناصر خسرو قبادىانى ،به تصحىح دکتر مهدى محقق ،انتشارات دانشگاه تهران.
حوزه هنرى سازمان تبلىغات اسالمى.
رجعت سرخ ستاره ،على معلم ،انتشارات
ٔ
روان هاى روشن ،دکتر غالمحسىن ىوسفى ،تهران ،ىزدان.1363 ،
زوار.1345 ،
روضۀ خلد ،مجد خوافى ،به کوشش حسىن خدىوجم ،کتاب فروشى ّ
سرود سپىده ،حمىد سبزوارى ،تهران ،انتشارات اطالعات.
سندبادنامه ،ظهىرى سمرقندى ،به اهتمام احمد آتش ،تهران ،کتاب فروزان.1362 ،
شاهنامه ،ابوالقاسم فردوسى ،چاپ مسکو ،آکادمى علوم شوروى ،به کوشش دکتر سعىد حمىدىان،
تهران ،نشر داد.1374 ،
عناصر داستان ،جمال مىرصادقى ،انتشارات شفا.1364 ،
غزلىات سعدى ،به کوشش حبىب ىغماىى ،انتشارات علمى و فرهنگى.
غزلىات شمس 10( ،جلد) ،به تصحىح بدىع الزمان فروزانفر ،انتشارات دانشگاه تهران.
فرهنگ ادبىات فارسى ،زهرا خانلرى ،انتشارات توس.1366 ،
فرهنگ فارسى 6( ،جلد) ،دکتر محمد معىن ،انتشارات امىر کبىر.
کلىات اشعار شهرىار 5( ،جلد) ،تبرىز ،سعدى.1364 ،
زوار.1343 ،
کلىات عبىد   زاکانى ،به تصحىح پروىز اتابکى ،تهرانّ ،
کلىله و دمنه ،نصرالله منشى ،تصحىح مجتبى مىنوى ،انتشارات امىر کبىر.1370 ،
کوىر ،دکتر على شرىعتى ،شرکت انتشار ،تهران.1349 ،
گلستان ،سعدى ،به تصحىح دکتر غالمحسىن ىوسفى ،انتشارات خوارزمى ،تهران.1368 ،
فخرالدىن على صفى ،به تصحىح احمد گلچىن معانى ،تهران ،اقبال.1336 ،
لطاىف الطواىف،
ّ
لغت نامه ،على اکبر دهخدا ،زىر نظر دکتر محمد معىن و دکتر سىد جعفر شهىدى ،تهران.1345 ،
الدىن محمد بلخى ،به تصحىح رىنولد الىن نىکلسون ،در سه جلد ،نشر
مثنوى معنوى ،جالل ّ
مولى.1375 ،
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مجموعه آثار على حاتمى ،تهران ،نشر مرکز.1377 ،
الدىن رازى ،تصحىح محمد امىن رىاحى ،انتشارات بنگاه ترجمه و نشر
مرصاد العباد ،نجم ّ
کتاب.1352 ،
منطق الطّىر ،عطّار نىشابورى ،به اهتمام سىد صادق گوهرىن ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
.1342
وىس   و رامىن ،فخرالدىن اسعد گرگانى ،به اهتمام محمد جعفر محجوب ،تهران ،اندىشه.1337 ،
هفت اورنگ ،عبدالرحمن جامى ،انتشارات سعدى ،تهران.1337 ،
همصدا با حلق اسماعىل ،سىد حسن حسىنى ،انتشارات حوزه هنرى.
دانشکده ادبىات و علوم انسانى.1350 ،
ىادنامۀ بىهقى ،مشهد،
ٔ
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