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آ
آب: آبرو

آثار: جمع اثر، خبرها، رواىت هاى دىنى
آژنگ: چىن و شکنى که به سبب خشم، بىمارى ىا 

پىرى بر چهره و ابرو و پىشانى افتد.
آغالىدن:کسى را بر ضّد دىگرى برانگىختن

الف
ِابرىق: ظرف سفالىن براى شراب، کوزه، کوزٔه آب

به اعتبار گردش  ابلق: اسب سىاه و سفىد؛ روزگار 
شب و روز به ابلق تشبىه شده است.

اتباع: پىروان
َاجرام: جمِع ِجْرم، جثّه ها، جسم ها، ماّدٔه چىزها

ارمغان: تحفه، هدىه
ِازار: شلوار

ِاستغنا: بى نىازى
ِاستمالت: دل جوىى

اشکوب: سقف، هر مرتبه از پوشِش خانه، طبقه
ِاطناب: زىاده روى کردن
َاعرابى: عرب بىابان نشىن

ِاعراض: روى برگرداندن، پرهىز کردن
اعزاز: عزىز دانستن و بزرگ داشتن

اغرا: تحرىک، برانگىختن
َافراز: بلندى، فراز، کرسى، منبر

ِافراز: جدا کردن چىزى از چىز دىگر
افهام: جمِع فهم، درک ها، فهم ها

افواه: جمِع فوه، دهان ها
َاقصا: دورتر، دورترىن

َاقِمشه: جمِع قماش، پارچه ها
اکفا: جمِع کُْفو، همانندان، هم طرازان

َاکناف: اطراف
ِإلف: ُانس، دوستى

الَْفغدن: اندوختن، ذخىره کردن
الماس: سنگى درخشان و سخت محکم
َامارات: جمِع َامارة، نشانه ها، نشان ها

ِامام زاده: بزرگ زاده
امان دادن: زنهار دادن، پناه دادن
امکنه: جمع مکان، مکان ها، جاها

ِانتعاش: بهبود ىافتن بىمار، برپا شدِن افتاده
انىس: هم نشىن، همدم
اوان: هنگام، زمان

اولواالَلباب: خردمندان، صاحبان خرد
اىدر: اىنجا

ب
باج: مال و اسبابى که سالطىن از رعاىا ستانند، مالىات

بادافره: مکافات
باره: اسب

باطنى: منسوب به باطن، درونى، پىرو باطنّىه، فرقه اى 
از شىعٔه هفت امامى اسماعىلّىه

ىا  خزانه  به  وجه  حوالٔه  براى  رسمى  سند  برات: 
اشخاص

ُبرات: حلقٔه بىنى شتر.
براعت استهالل: آن است که نوىسنده ىا شاعر در 
ابتداى کتاب ىا مطلع قصىده، الفاظى چند اىراد کند 
از مقصد و مراد  آنها  به محض خواندن  که خواننده 

فهرست واژگان 
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نوىسنده و گوىنده آگاه شود.
بَرد: سرما

بَرى: بى گناه، مبّرا
بط: مرغابى

بطالت: بىکارى، بى برنامگى
از  نعمت  و  شادى  در  کردن،  نعمت  ناسپاسى  بَطَر: 

حد درگذشتن
بَغتتًا: ناگاه، ناگهان
بقاع: مکان مبارکه

بو: آرزو
برابر  در  آن  رنگ  که  رومى  پارچٔه  نوعى  بوقلمون: 
نور خورشىد هر لحظه به رنگى درمى آمد؛ رنگارنگ

بهاىم: چارپاىان
بىاض: پاک نوىس

پ
پالىز: بوستان، کشتزار

پذىره: استقبال
پرخاش خر: جنگجو، پرخاش جو

پروىزن: آرد بىز، غربال، الک، ابزارى است که با آن 
بىختنى ها چون شکر و آرد را الک مى کنند.

پىکان: فلز نوک تىز که بر سر تىر نصب کنند.
پىله ور: خرده فروش، کاسب دوره گرد

ت
تابىدن: خشمگىن شدن
تاک: درخت انگور، مو

تأّمل: اندىشىدن
تبجىل: بزرگ داشتن، بزرگ شمردن

تبش: گرما، حرارت

تجرىد: در لغت به معنى تنهاىى گزىدن و در اصطالح 
جز  آنچه  از  است  سالک  قلب  شدن  خالى  صوفّىه، 

خداست.
تحّسر: پشىمانى، حسرت خوردن

روى  از  حرکت  چرب زبانى،  تزوىر،  حىله،  تَرب: 
ناز ىا قهر

ترحىب: به کسى مرحبا گفتن، خوش آمدگوىى
ترنج: بالنگ، مىؤه درخت بالنگ

تزّىد: دروغ گفتن، در سخن افزون کردن
در  سجع  و  کالم،  در  است  سجع  آوردن  تسجىع: 
لغت به معنِى آواز کبوتر و در اصطالح عبارت است 
از کلمات هماهنگ که در آخِر جمله هاى ىک عبارت 
مى آورند. سجع در نثر، حکم قافىه را دارد در نظم؛ 
و  رسىده  را  همه  بى حسابش  رحمت  »باران  مانند: 
خوان نعمت بى درىغش همه جا کشىده« و »آنچه نپاىد، 
دل بستگى را نشاىد«. از جمله کتبى که به نثر مسّجع 
نوشته شده اند، مناجات نامٔه خواجه عبداللّه انصارى 

و گلستان سعدى است.
ر: در اصل به معنى دامن به کمر زدن است ولى  تشمُّ
در اىنجا، ىعنى خوىش را براى کارى آماده ساختن

تصنىف کردن: نوشتن کتاب ىا رساله
ىکدىگر  علىه  را  نفر  دو  زنى،  به هم  دو  تضرىب: 

واداشتن، سخن چىنى
تطاول: درازدستى، تعّدى

تعب: رنج
تعّبد: عبادت کردن، پرستش

تعبىه شدن: قرار گرفتن، واقع شدن، تعبىه ساختن به 
معنى مرتّب و منظّم کردن است.

گفتن،  سربسته  گـفتن،  سخن  کناىـه  بـه  تعرىض: 
گوشه زدن
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تعّصب: جانبدارى، طرفدارى
تعلىق کردن: ىادداشت کردن، نوشتن مطالب در ذىل 

رساله ىا کتاب، ىادداشت ضمىمٔه کتاب و رساله
تعّهد: مراقبت، سرپرستى

تفّرج: آساىش، انبساط خاطر، آرامش
تفرىد: ىگانه کردن و در اصطالح صوفىان، تحّقق بنده 
است به حق؛ به طورى که حق، عىن قواى بنده باشد.

تقرىر: بىان، شرح
تک: دو، دوىدن، تاخت و تاز

تماُسک: خوىشتن دارى، خود را نگاه داشتن
تماُلک: خوددارى کردن، مالک نفس خود گردىدن

تمکىن: احترام، تواناىى
تموز: ماه دهم از سال رومىان تقرىباً مطابق با تىرماه 

سال شمسى؛ ماِه گرما
معنى  به  لغت  تناول در  تناول کردن: غذا خوردن. 

نواله )لقمه( کردن غذاست.
توّجع: دردمندى

توحىد: در اصطالِح اهل حقىقت، تجرىد ذات الهى 
است از آن چه فهم و گمان آدمى تصّور کند.

تهّور: بى باکى، گستاخى
تىر خدنگ: تىرى که از چوب درخت خدنگ ساخته 

شده باشد.
تىمار: سرپرستى، مراقبت

تىه: بىابان بى آب و علف که در آن سرگردان شوند.

ج
ُجّبه: جامه اى گشاد و بلند که روى جامه هاِى دىگر 

پوشند.
جزم: قطعى، استوار
َجرى: گستاخ، بى باک

جگرآور: دلىر، شجاع
جاللى: منظور تقوىم جاللى است. اىن تقوىم مبتنى 
بر محاسبٔه سال به 365 روز و 5 ساعت و 49 دقىقه 
است. بدىن ترتىب که سال را 12 ماِه سى روزه حساب 
مى کردند و پنج روز در آخر سال به نام »َخمسٔه ُمسَتِرَقه« 
ىعنى »پنج روِز دزدىده« بر آن مى افزودند و از بابت 5 
ساعت و 49 دقىقه، در هر 4 سال ىک روز و در هر 
33 سال، 8 روز اضافه مى کردند. چون اىن اصالح به 
دستور جالل الّدىن ملکشاه سلجوقى صورت گرفت، 
آن را »جاللى« نامىده اند. در تنظىم اىن تقوىم، گروهى 
از دانشمندان بزرگ، مانند حکىم عمر خّىام نىشابورى 
شرکت داشته اند. تقوىم فعلى اىران نىز بر اساس تقوىم 

جاللى در سال 1304 شمسى تنظىم شده است.
جلىس: دوست، هم نشىن

ِجنان: دل، قلب، باطن، درون چىزى، شب، تارىکى 
شب

چ
چارق ]= چاروق[: کفش چرمى که بندها و تسمه هاى 

بلند دارد و بندهاى آن به ساق پا پىچىده مى شود.
کالغ  و  باز  از  جثّه اش  که  شکارى  پرنده اى  َچرغ: 
معمولى نىز کوچک تر است. چرغ به رنگ خاکسترى 

با لّکه هاى سىاه و سفىد دىده مى شود.

ح
ِحبْرى: سىاه

َحَرس: نگهبان، پاسبان
ُحّله: جامٔه نو

َحنىن: نالٔه شوق و فرىاد عاشقانه
اصطالح  در  و  سرگردانى  معنى  به  لغت  در  حىرت: 
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صوفّىه، امرى است که هنگام تأّمل و حضور و تفّکر 
بر قلب عارفان وارد مى شود.

َحىِّز: جا و مکان، از حّىِز شمار بىرون بودن: بى شمار 
و فراوان بودن

خ
خامل: بى ارزش، بى قدر

خاىىدن: جوىدن)دست خاىىدن:کناىه از پشىمانى(
خدنگ: درختى است بسىار سخت که از چوب آن 

تىر و نىزه و زىن اسب سازند.
َخراج: باج، مالىات

ُخردماىه: )ظاهرًا( کم دست و کم سرماىه
خردۀ مىنا: شىشه هاى رنگارنگ؛ استعاره از گل ها 

و سبزه هاى رنگارنگ
َخِرف: نادان، تباه عقل

خرىف: پاىىز
بدان  آنچه  و  رنگ  معنى  به  ُممال خضاب  خضىب: 

رنگ کنند.
خطر: نزدىکى به هالکت، دشوارى، کار بزرگ

خالب: باتالق
َخلَق: کهنه، پاره؛ َخلَق گونه: تقرىباً کهنه

ُخلو: هلو
ُخلْو: خالى شدن، تهى گشتن، تنهاىى

خلىفۀ شهر: داروغه، شهربان
ُخنُک: خوشا

ُخنىاگر: آوازخوان، خواننده، سرودگوى
خواتم:جمِع خاتم، پاىان ها، سرانجام ها

خوره: مرضى که در بن دندان جاى مى گىرد و رىشٔه 
آن را سست مى کند و عاقبت باعث بىرون افتادن دندان 

از لثه مى گردد )پىوره(.

خوىد: )بر وزن بىد( گندم و جو نارس
خىار بالنگ: خىار معمولى سبز و لطىف

د
ُدّراعه: ُجبّه، قبا

ُدرد: ته ماندٔه ماىعات
درىافتن: قدر دانستن و فرصت را غنىمت شمردن

دستار: عّمامه، سربند، دستمال و پارچه اى که مواد 
خرىدارى شده را با آن حمل مى کردند.

دستورى: اجازه، رخصت
دفىنه:پول و مالى که در زمىن دفن کرده باشند؛ گنجىنه
سنگ  و  آجر  از  که  مانندى  تخت  و  سکو  دکّان: 

مى ساخته و بر آن مى نشسته اند.
آواز،  گفت و گو،  گفتن،  سخن  خشم  با  دمدمه: 

صدا، آوازه
دولِت َورد: سلطنت گل سرخ؛ استعاره براى فصل 

بهار
َدها: زرنگى، هشىارى، زىرکى

ذ
ِذّمت و ِذّمه: حّق و تعّهد

ذوالفقار: نام شمشىر على بن ابى طالب )ع(؛ داراى 
گفته  ذوالفقار  شمشىر  اىن  به  جهت  آن  )از  مهره ها 
آن، شىارى مشابه مهره هاى  تىغٔه  مىانٔه  مى شد که در 

پشت بود.(

ر
راح: شراب، مى

راست: )پردٔه راست = مقام راست(، ىکى از مقامات 
در موسىقى قدىم بوده است. در تطبىق اسامى قدىم 
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فا  نُِت  با  را  آن  اىران،  امروز  با اصطالحات موسىقى 
برابر دانسته اند.

کرٔه  مسکون سطح  و  معمور  قسمت  ُربع مسکون: 
)زىرا  است  آن  سطح  چهارم  ىک  معادل  که  زمىن 

سه چهارم دىگر را آب فراگرفته است.(
رحلت: کوچ کردن

رحىل: اّول کوچ، کوچ کردن
ردا: جامه اى که روى جامه هاى دىگر پوشند؛ ُجبّه، 

باالپوش
رزمه: بقچه

ُرسوخ: رخنه، نفوذ
رغبت: مىل

ُرقعت: نامٔه کوتاه
رند: ولگرد، بى بند و بار

روىىن تن: آن که تنى نىرومند و استوار چون روىْ 
دارد؛ لقب اسفندىار از آن جهت که تنش آسىب پذىر 

نبود.
رىاحىن: جمِع رىحان، گىاهان خوش بو، سبزه ها

رىحان: نازبو، هر گىاه سبز و خوش بو

ز
زعارت: تندخوىى، بدُخلقى

زمهرىر: سرماى سخت
زمىنج: نام روستاىى است.
زى: لباس، طرىقه، شىوه

س
ساج: درختى راست قامت که در هند مى روىد.

ساز کردن: مهّىا، آماده کردن
ِسباع: جمِع سبُع، جانوران درنده

سبىل: راه
آن صورت  در  قاضى  که  نامه اى  عهدنامه،  ِسجّل: 

دعاوى و حکم و اسناد را مى نوىسد.
سدره: نام درختى در بهشت

ُسدره: پىراهن سفىد و گشاد بى ىقه با آستىن هاى کوتاه 
که تا زانو مى رسد.

سراچه: خانٔه کوچک
َسَقط: مردن، هالک
سلسال: آب گوارا

سلوک: طرىق، روش
سلىم: ساده دل، گول، مارگزىده

ِسَمت: عالمت، نشانه
َسَمر: حکاىت، افسانه

َسَمن: گلى پنج برگ و سفىد و خوش بوى
ِسنان: سرنىزه

ُسنن: جمِع سّنت، واجبات و رسوم؛ مقصود، مقّدمات 
و امکانات نماز و واجبات آن است تا پاىان سالم نماز

سودا: خىال
سوداىى: عاشق، دىوانه
سور: مىهمانى، ضىافت

را  دلىجان  و  درشکه  و  گارى  که  کسى  سورچى: 
مى راند؛ درشکه چى

سىلک: حرىر، ابرىشم

ش
شارستان: شهر، آنچه درون حصار شهر باشد.
َشبات: )شباط( ماه آخر زمستان از سال رومى

شحنه: پاسبان
شست: حلقه اى استخوانى ىا چوبىن که در انگشت 

مى کردند و زه کمان را با آن مى گرفتند.
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َشعر: گىسو، مو
شعوذه گر: شعبده باز، نىرنگ باز 

شهور: جمِع شهر، به معنى ماه هاى سال

ص
صاحب فراست: باهوش، فراست: هوشىارى

صبّىه: دختر )صبّى: پسر(
صبوحى: شراب بامدادى

صّراف: کسى که پول را نقد و مبادله کند؛ داّلل
صفىر: بانگ و صدا

صله: عطا دادن، بخشش، انعام، عطىه، جاىزه
   ُبکم: کران و گُنگان )در فارسى، گاه صفت هاى  صمٌّ
جمع عربى، مفرد محسوب شده است(، در اىنجا ىعنى 

کر و گُنگ
صولت: شّدت و تندى

صىت: آوازه، شهرت )نىک(

ض
ُضجرت: ستىزه کارى، دشمنى
ضىاع: جمِع ضىع، آب و زمىن

ضىمران: رىحان دشتى، تاج خروس

ط
طّرار: دزد

طراىف: جمِع طرىفه، تازه و نو، نادر و غرىب
طلب: اّولىن قدم در تصّوف طلب است و آن حالتى 
به  را  او  و  مى شود  پىدا  سالک  دل  در  که  است 

جست و جوى معرفت و حقىقت وامى دارد.
طَلَخک )= تلخک، دلقک(: هر شخص مسخره را 

گوىند، جوحى، ُجحى

طوع: مىل و اراده
طىب: بوى خوش، پاکىزه

طَىره: خّفت، سبکى
و  اضطراب  )طىش خرىف:  تندى؛  و  طىش: خشم 

تندى پاىىز(

ظ
ظرفا: جمِع ظرىف: اشخاص بذله گو و نکته سنج

ع
عتىق: دىرىنه، گذشته، کهنه

َعْدل: داد کردن، نهادن هر چىزى در جاى خود
ِعذار: چهره

ِعراق: از نغمه هاى موسىقى پىشىن اىران که تا امروز 
به همىن نام در ردىف هاى موسىقى مشهور است.

عزلت: گوشه نشىنى
عّشاق: ىکى از مقام هاى دوازده گانٔه موسىقى قدىم

ِعظَت: پند دادن، نصىحت کردن )از وعظ(
ِعقد ثرّىا: ستارٔه پروىن که شش تا و به شکل خوشه 
است؛ در اىنجا خوشٔه انگور به آن تشبىه شده است.

عندلىب: بلبل و مطلق هر مرغ

غ
غّدار: بسىار بى وفا، فرىب کار

غرامت: تالفى، عوض
ِغّره: مغرور، فرىفته، غافل

ُغّره: به اّول هر ماه و آغاز هر چىز گفته مى شود؛ در 
لغت به معنى پىشانى است.

زىباروى  غضبان:  )شاهد  خشمناک،  َغضبان: 
خشمناک و برافروخته(
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غىرت: حسد

ف
فاِخر: فخرکننده، هر چىز نىکو، عالى

ِفتراک: تسمه و دوالى که از پس و پىش زىن اسب 
آوىزند؛ ترک بند
َفّر: فروغ اىزدى
فراست: زىرکى

و نماز  مثل  دىنى  واجبات  فرىضه،  جمِع  فراىِض: 
 روزه

ُفرس: فارس، اىران
فّرهى: شکوه، شوکت

ُفسحت: گشادگى خاطر، )فسحت حاضران: انبساط 
خاطر کسانى که در مجلس حضور دارند.(

َفضاىل نماز: مستحبّات نماز
َفقر: دروىشى و در اصطالح سالکان فناى فى اللّّٰه و 
نىستى سالک و بىرون آمدن از صفات خود است و اىن 

نهاىت ِسىر و مرتبٔه کامالن است.
اوصاف  سقوط  اصطالح  در  و  شدن  نىست  فنا: 

مذمومه است.
فى الجمله: خالصه، در هرحال

ق
قباله: سند

ِقتال: کشتار
که  موجودى  تعالى،  خداى  نام هاى  از  نامى  َقدىم: 

مسبوق به زمان نباشد.
ُقضبان: جمِع َقضىب، شاخه هاى درخت

َقلع: از جا کندن و بىرون آوردن
ُقماَشه: قماش، کاال، متاع از هر جنس و هر جاى، 

اسباب و اثاثه، ج: قماشات
َقنات: نىزه؛ قِد قناتى: قدى مانند نىزه کشىده و راست
ِقىَصر: عنوان و لقب امپراتوران روم و روم شرقى، 
لقب  و  عنوان  آلمان،  امپراتوران  لقب  و  عنوان 

امپراتوران روسىه، تزار

ک
عربى  در  آن  مصدر  اندوهناک.  و  غمگىن  کَئىب: 

»کَآبه« است.
کاِره: بى مىل و ناُخشنود

برف  ىعنى  بىختن  کافور  معطّر؛  ماّده اى  کافور: 
بارانىدن، برف رىختن

کاّفه: همه
کجاوه: محمل، هوَدج

کد: گداىى
کرا کردن: ارزش داشتن

کََرجى: نوعى قاىق
کّفارت: کّفاره، هر چىز که بدان گناه را پاک گردانند 

از صدقه و روزه و مانند آن
کّفارِت ىمىن: جبران سوگند خوردن، تاوان و جرىمٔه 

شرعى سوگند خوردن
کُلَِجه: قسمى لبّاده و پالتو؛ جامٔه آستىن کوتاهى که 

روى قبا مى پوشند. 
کوپال: گرز آهنى
کوس: طبل بزرگ

مرگ  وقِت  رسىدن  از  کناىه  زدن:  رحلت  کوس 
به مناسبِت آنکه هنگام حرکت کاروان، طبل را به صدا 

درمى آوردند.
کوکبه: مجلس باشکوه، گروه مردم
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گ
َگبر: نوعى زره و لباس جنگى

تىر بى پر و پىکان که دو سر آن بارىک و  گز: نوعى 
مىانش ضخىم است.

گزاف: بىهوده، بى اندازه
ُگزىر: عالج، چاره

ل
البِه: اظهار نىاز، تضّرع، التماس

الف: خودستاىى
َللى: جمِع لؤلؤ، مروارىدها

لّفاظى: بازى با الفاظ و پرچانگى
لِقا: دىدار کردن، روى، چهره

لوا: َعلَم
لولى: رند و بى سر و پا

م
ما البد: آنچه از آن گزىرى نىست؛ الزم، ضرورى

مألوف: الفت گرفته، خو گرفته؛ عادت مألوف: رسم 
دىرىنه، عادِت همىشگى

مبّرت: نىکى 
ُمِبرم: دراىنجا ىعنى ماللت ، بى مزه گوى

مبىت: شب را در جاىى گذراندن، بىتوته کردن
متابعت: پىروى

مترّسالن: نامه نگاران، نوىسندگان
متعّلقان: وابستگان

ُمتنازع: آن که با دىگرى نزاع داشته باشد.
مثال: فرمان، دستور

ُمجانبت: دورى، کناره گىرى
مجلس: صورت جلسه

ُمجىب: اجابت کننده، پاسخ گو

ُمحادثه: با ىکدىگر سخن گفتن
محىط: درىا

مخدوم: سرور، خداوند
ُمداعبت: شوخى کردن، مزاح کردن

 ِمرال: غزال، آهو
ُمرتََسم: نّقاشى شده، منّقش
ُمرده رىگ: ما تََرک و ارثّىه

ُمَرّشح: به تدرىج پرورده و آماده گشته براى کارى
ح: روح انگىز، آرام بخش مرِوّ

َمزاد: به مزاىده گذاشتن؛ در معرض فروش گذاشتن
َمزروع: کاشته، ِکشت

ُمزکّى: پاک کننده، پاکىزه کننده، آن که شاهدان عادل 
را تزکىه و آنها را به پاکى و پارساىى توصىف کند.
ُمستطاب: پاک ىافته شده، پاکىزه، خوش آمده

َمشَرع: جاى ورود آب، جاى نوشىدن آب، آبشخور، 
ج: مشارع

ع: بىتى که هر دو مصراعش قافىه داشته باشد. ُمَصرَّ
ُمصىب: درست اندىش، داراى رأى صحىح

ُمعالج: عالج کننده، پزشک
در  عبادت  براى  که  کسى  گوشه نشىن؛  معتکف: 
اعتکاف:  مى کند؛  اقامت  مسجد  چون  اماکنى 

گوشه نشىنى
ُمَعد: آماده

ل: عادل شمرنده، آن که به عدالت کسى گواهى  ُمعدِّ
دهد.

ُمَغّنی: آوازه خوان
َمفاتىح: جمِع مفتاح به معناى کلىد

ُمقام: ماندن، سکونت
َمقامات: جمِع َمقامه، نوشته هاى مسّجع و موزون و 
پر از صناىع بدىعى و همراه با اشعار و امثال. در اىنجا 

ىعنى حکاىات
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ُمقتَضى: موجب
ِمکّبه: سرپوش

ره: تىره شده، تىره و تار ُمکدَّ
َمکُْرَمت: بزرگداشت، جوانمردى
مکىدت: حىله گرى، چاره گرى

َماّلح: ملوان، درىانورد
ُمالَعبَت: بازى کردن

ُمالقى: دىدارکننده، روبه رو شونده
ُملتَِزم: به عهده گىرنده، بر خود الزم گىرنده

ُمماِرَست: تمرىن کردن، انجام دادن کارى به طور داىم
منـابِر قـضبان: تشبىه  َمنبـر،  منبرهـا،  َمنابِر: جـمِع 

شاخه هاى درختان به منابر
مناِقَشت: سخت گىرى، در تنگنا انداختن کسى

َمنَجنىق: وسىله اى مرکّب از فالخن مانندى بزرگ که 
بر سر چوبى قوى تعبىه مى شد و در جنگ هاى قدىم با 
آن سنگ و آتش به طرف دشمن پرتاب مى کردند )اصل 

اىن واژه ىونانى است(.
منگوله: رشته هاىى از رىسمان نخى ىا ابرىشمى که به 
شکل رشته ىا گلوله درست کنند و به اطراف لباس، 

علم، بند پرده، بند تسبىح و ىراق اسب مى آوىزند.
ُموْرْد: درختچه اى با گُل هاى سفىد رنگ که در شمال 

اىران به فراوانى مى روىد.
موزه: چکمه، پاى افزار

َمهِبط: جاى فرود آمدن، محّل هبوط
َمهىن: 1( منسوب به ماه؛ 2( سست، ضعىف، خوار، 

زبون
مىغ: ابر

مىکالى: نوعى کفش
مرّصع کارى  در  که  رنگارنگ  آبگىنٔه  شىشه،  مىنا: 

به کار مى رود.

ن
نامحمود: ناپسند، زشت

نبىه: آگاه، هوشىار
نحوى: کسى که علم نحو بداند؛ لَُغوى و زبان دان

که  بخارا  در  شهرى  نخشب،  به  منسوب  نَخَشبى: 
جغرافىا نوىسان اسالمى آن را »نََسف« هم نامىده اند.

نَدىم: هم نشىن شخص بزرگ، همدم
ُنزهت: خوشى و شادى

ُنّساک: پرهىزکاران، عابدان
نشاف: دىوانگى، بىمارى دماغى

نشان: سهم و نصىب
نىکو(،  توصىف  )مخصوصاً  کردن  وصف  نَعت: 
صفت، خصلت )بىشتر در مورد خدا و رسول استعمال 

مى شود.(
نقاهت: بهبودى، سالمتى

نَقش بَند: نگارگر، صورتگر
نقض: شکستن

نقود: سّکه هاى طال و نقره، نقدىنه ها
نقىب: رئىس و بزرگ قوم

نىام: غالف
واجب  که  مستحبّى  نمازهاى  نافله،  جمِع  نوافل: 
نىستند، مثل آىه ها و دعاهاىى که بعد از نماز مى خوانند.

و
پاسبانان، رئىس کشىک خانه،  والى َحَرس: رئىس 

جمِع حارس 
وثىقت: آنچه عهد و پىمان را استوار سازد.
وحوش: جمِع َوحش، حىوانات غىر اهلى

َورد: گل سرخ
ِورد: دعا
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ِورست: ِورس، واحد مسافت معادل 3500 قدم ىا 
1/06 کىلومتر

وضىع: فرومرتبه، پَست

هـ
هوس  پختن: آرزو داشتن، مىل به دل راه دادن

هوش: مرگ

َهْول: وحشت و ترس
هىبت: در اصطالح مشاهدٔه جالل خداى تعالى است 

در قلب
ى

َىمىن: سوگند
ىوز: نوعى پلنگ
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مشفق  اشعار  مجموعٔه  از  کتابى  عنوان  آذرخش: 
کاشانى شاعر معاصر است.

آل صاعد: خاندانى در اصفهان که رىاست حنفىان 
را به عهده داشتند. افراد اىن خاندان، شاعر، مربى و 

دانشمند بوده اند.
پىامبران  از  و  الهى  بزرگ  ابراهىم )ع( :پىامبر 
اولواالعزم و ملقب به خلىل اللّه.وى در راه گسترش 
توحىد و ىکتا پرستى مجاهدت فراوان کرد و رنج بسىار 
کشىد تا اىنکه به فرمان خداوند به مکه مهاجرت کرد و 
درآنجا خانٔه کعبه را بنا نهاد تا ىکتاپرستان به سوى آن 

نماز گزارند و برگرد آن شعار توحىد سر دهند.
ابراهىمى، نادر: از نوىسندگان و قصهّ پردازان امروز 
است که ده ها مجموعٔه داستان و کتاب از وى منتشر 
شده است. بار دىگر شهرى که دوست مى داشتم 

و مردى درتبعىد ابدى از جمله آثار اوست.
ابن مقّفع، عبدالّلٰه: روزبه، اصل وى از فارس و ىکى 
از مترجمان کتاب از زبان پهلوى به زبان عربى بوده 
است. از تألىفات او آىىن نامه و ترجمٔه کلىله و دمنه از 

زبان پهلوى به زبان عربى را مى توان نام برد.
ابوالعالى گنجوى )   گنجه اى(: خاقانى مهارت خود 
ابوالعالى معّرى  معلّم و شاعر سالخورده،  را مدىون 
است. ابوالعال دخترش را به همسرى خاقانى در آورد. 
دىرى نگذشت که ابوالعال بر اثر مشاهدٔه نشانه هاىى از 
فزونى کبر و نخوت در خاقانى از او رنجىد و شعر موهن 

را در خطاب به او گفت.
بزرگان  از  غفار،  قبىلٔه  به  منسوب  غفارى:  ابوذر 
وى  گوىند  است.  اسالم  مؤمنان صدر  از  و  صحابه 
پنجمىن نفرى است که اسالم آورد. )وفات 32 هـ.ق.(

ارجاسب: نام نبىرٔه افراسىاب که پادشاه توران بود و 
سرانجام، به دسِت اسفندىار، پسر گُشتاسب کشته شد.
دامنٔه  در  بوده  بزرگ  قدىم شهرى  در  1 ــ  اردکان: 
شهرستان  مرکز  نام  نىز  هم اکنون  و  فارس،  کوه هاى 
سپىدان )بر سر راه شىراز به ىاسوج( در استان فارس 
ـ  ىزد  است.2ــ شهرى در استان ىزد بر سر راه اصفهان   ـ

که حلوا اردٔه آن مشهور است.
اسفندىار: از پسران گشتاسب در شاهنامٔه فردوسى 
که به دست زردشت، روىىن تن گردىد )به جز از ناحىٔه 
چشم(، و پىروزى ها ىافت و عاقبت در جنگ با رستم 
کرد،  اصابت  به چشمش  که  شاخه اى  دو  تىِر  اثر  بر 

درگذشت.
در  در سال 1304  ندوشن، محّمد على  :  اسالمى 
انتشار مجموعه  با  ندوشن ىزد دىده به جهان گشود. 
به عنوان شاعر، شناخته  شعرهاى »گناه« و »چشمه« 
و  داد  هنرمندى نشان  خود  از  نىز  نثر  در  او  شد. 
کتاب هاى »در کشور شوراها«، »کارنامٔه سفر چىن«، 
»آزادى مجّسمه« و »صفىر سىمرغ« را نوشت. کتاب 

»روزها« حسب حال و زندگى نامٔه وى است.
اىلىاد  آشىل  : مشهورترىن قهرمان ىونان در داستان 
است. وى به سبب تىر مسمومى که »پارىس« به پاشنٔه 
پاى او زد، کشته شد. آشىل به جز در قسمت »پاشنه پا« 
در  اىرانى.  اساطىر  در  اسفندىار  مثل  بود،  روىىن تن 
ادبّىات جهانى، پاشنٔه آشىل ضرب المثل ضربه پذىرى 

است.
ِامام حسىن)ع(: سومىن امام شىعىان و سىد شهىدان 
که قىام و فداکارى وى و ىارانش در عاشوراى سال 61 
هجرى سرمشق ستم ستىزى، عدالت خواهى و آزادگى 

اعالم
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الهام بخش  کربال  در  آن حضرت  مطهر  است.مرقد 
حق طلبان و فضىلت خواهان است.

امام خمىنى )م 1368 هـ.ش.(: رهبر انقالب اسالمى 
اىران. سّىد   روح اللّّٰه  بنىان گذار جمهورى اسالمى  و 
اعاظم  از  امام خمىنى  به  مشهور  خمىنى  مصطفوى 
در عصر حاضر  شىعه  تقلىد  مراجع  و  بزرگ  علماى 
حاج     شىخ   عبدالکرىم  چون  بزرگانى  نزد  وى  است. 
ىزدى، مؤّسس حوزٔه علمّىٔه قم، و آىت اللّّٰه شاه آبادى 
)عارف شهىر( و آىت اللّّٰه بروجردى درس خواند و به 
مقام اجتهاد و مرجعّىت ناىل شد. در سال 1341 علىه 
دستگاه رژىم دست نشاندٔه پهلوى قىام کرد که اىن قىام 
منجر به نهضت 15 خرداد 42 شد و به همىن سبب 
امام دستگىر و ابتدا به ترکىه و سپس به نجف تبعىد شد. 
امام در نجف نىز مجاهدات سىاسى و فرهنگى خوىش 
را ادامه داد. در سال 1357 که نهضت اسالمى مردم 
اىران اوج گرفت، امام از تبعىد خارج شد و به اىران 
آمد و مبارزه با حکومت را تا سقوط رژىم شاهنشاهى 
و به پىروزى رساندن انقالب اسالمى )22 بهمن 57( 
ادامه داد و فصل نوىنى در تارىخ اىران گشود. امام 
خمىنى در 14 خرداد 1368 درگذشت. مرقد اىشان 
در جنوب تهران و در کنار بزرگ راهى که شمال و 

جنوب کشور را به هم مى پىوندد واقع شده است.
انصارى، خواجه عبدالّله )481ــ 396 هـ.ق.( : 
معروف به »پىرهرات«، از عرفا، ادبا و بزرگان طرىقِت 
تصّوف در قرن پنجم است. شهرت وى بىشتر به جهت 
رساالت اوست که به نثر مسّجع نوشته است. از رساىل 
وى: مناجات نامه، نصاىح، زادالعارفىن، کنزالّسالکىن، 
قلندرنامه، محبّت نامه، هفت حصار و رسالٔه دل و جان 

را مى توان نام برد.
نام  1308  هـ.ش.(:  )1370  ــ  مهرداد  اوستا، 
مهرداد  به  مشهور  و  رحمانى  محّمدرضا  وى  اصلى 

از:  عبارت اند  او  شعرى  آثار  مهم ترىن  اوستاست. 
تىرانا، پالىزبان و امام، حماسه اى دىگر.

خواجه افضل الّدىن کاشانى از  بابا  افضل کاشانى: 
حکىمان بلند پاىٔه اىران در اواخر قرن ششم و اواىل 
قرن هفتم است. از وى شعرهاىى در قالب قطعه ، غزل 

و رباعى به جا مانده است.
باباطاهر عرىان همدانى: از شاعران و عارفان اواسط 
قرن پنجم که به دلىل سرودن دو بىتى هاى شورانگىز به 
زبان سادٔه لُرى شهرت بسىار ىافت. آرامگاه اىن قلندِر 

ترانه سرا در همدان است.
برمکىان: خاندان اىرانى که اجداد آنان عنوان برمک 
)رئىس( داشتند. نخستىن وزىران معتبر خلفاى عبّاسى 
از اىن خاندان برخاستند. اّولىن عضو مهم اىن خاندان، 
ىحىى بن خالدبن برمک است. او در رساندن  هارون 
به خالفت فداکارى ها کرد ولى بعدها خود و پسرانش 
هارون  مورد غضب  موسٰى(  محمد،  جعفر،  )فضل، 

قرار گرفتند.
منظوم  اثر  بوستان  ىا  سعدى نامه  سعدى:  بوستان 
سعدى  است.  هفتم  قرن  نوىسندٔه  و  شاعر  سعدى، 
سرودن اىن مثنوى را در سال 655 آغاز کرد و آن را 
در ده باب سرود. او در اىن اثر مى کوشد مدىنٔه فاضله 

و آرمان شهر خود را به تصوىر کشد.
ــ1266  هـ. ش.(:   1330( محّمدتقى  بهار، 
شاعر، نوىسنده، روزنامه نگار و محّقق معاصر است.
بهار عالوه بر انتشار روزنامه هاى خراسان، نوبهار و 
تازه بهار، آثار و تألىفات دىگرى نىز دارد که عبارت اند 
از: دىوان اشعار، تارىخ احزاب سىاسى، سبک شناسى 
)در سه جلد( و تصحىح کتاب هاِى تارىخ بلعمى، تارىخ 

سىستان و ُمجمل التوارىخ و الْقصص.
پسر اسفندىار، که به خون خواهى پدرش که  بهمن: 
به دست رستم زال کشته شده بود، خاندان زال زر را 
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برانداخت و زال را به زندان آهنىن در افکند.
بىت الحرام : بىت اللّه الحرام. کعبه، خانٔه خدا؛ بناىى 
است شبىه به انگشترى و طرح آن تقرىباً به شکل مکّعب 
غىر منتظم است. اىن خانه را حضرت ابراهىم بنا نهاد 

و آن را خانٔه خدا قرار داد.
که طبق  اىران است  پادشاه  گُشتاسب  پسر  پشوتن: 
سّنت زردشتىان، زردشت به او شىر و نان مقّدس داد 

و فناناپذىر و جاوىدانش کرد.
پورنامدارىان، تقى )متوّلد 1320(: استاد، محّقق 
و نوىسندهٔ معاصر. از جمله آثار وى کتاب هاى سفر در 
مه، خانه ام ابرى است، رمز و داستان هاى رمزى در 
ادب فارسى و داستان پىامبران در کلّّىات شمس است.
تَلخک: اصل اىن عنوان مأخوذ است از نام شخص 
بذله  گو و شىرىن کارى به نام طَلحک که معاصر محمود 
همىن  محّرف  نىز  دلقک  کلمٔه  است.  بوده  غزنوى 

کلمه است.
ثابت محمودى، سهىل: سّىد حسن ثابت محمودى 
متخلّص به »سهىل« در سال 1339 در تهران متولّد 
شد. وى با سرودن شعر و پرداختن قّصه وارد عرصٔه 
عنوان  عاشقانه ها «  از  »فصلى  شد.  ادبّىات  و  هنر 
اىن  آثار  از دىگر  مجموعٔه غزل ها و »درىا در غدىر« 

شاعر است.
و  شاعران  از  جامى  عبدالّرحمان  نورالّدىن  جامى: 
نوىسندگان قرن نهم هـ.ق. است. آثار وى عبارت اند 
از: دىوان کامل اشعار، مثنوى هفت اورنگ به نظم و 

کتاب بهارستان و نفحات االنس به نثر.
جاوىد نامه: سفرنامه اى تخّىلى از عاّلمه محّمد اقبال 
الهورى شاعر، نوىسنده و متفّکر پاکستانى است. وى 
افکار عرفانى و نظرىّات سىاسى اجتماعى خود را در 
قالب اىن سفرنامه بىان کرده است. راهنماى اقبال در 
اىن سفِر روحانى، جالل الّدىن محّمد بلخى )مولوى( 

است. نوىسنده در اىن کتاب راه رستگارى را به بشر 
نشان داده و تأثىِر دىِن الهى را در تعالى جوامع بشرى 

ىادآورى کرده است. 
ُجحى )= جوحى =ُجحا(: از احمق نماىان معروف که 
در ادبّىات عرب َمثَِل حماقت گردىده و حکاىت هاىى از 

وى نقل شده است.
بن حکىم  )هشام(  هاشم  که  است  چاهى  مقّنع:  چاه 
معروف به المقّنع، از دبىراِن ابومسلم خراسانى، نزدىک 
نَخشَب )=  نَسَف( ساخت و ِجرمى نورانى را در آن به 
نحوى تعبىه کرد که هر شب از چاه برمى آمد و بعد از 
زمانى نورافشانى به چاه فرو مى رفت اىن ِجرم نورانى 
به ماه نخشب معروف است و گوىند که از ده فرسنگى 
دىده مى شده است. المقّنع که بر خلىفٔه اسالم قىام کرده 

بود، به سال 161 هجرى کشته شد.
َچلَبى، حسام الّدىن:  از شاگردان جالل الّدىن محّمد 
به سرودن مثنوى  بلخى )مولوى( است که موالنا را 
اشتىاق  و  مىل  که  حسام الّدىن  برانگىخت.  معنوى 
مرىدان موالنا را به قرائت منظومه هاى عرفانى سناىى 
و شىخ عطّار مى دىد، از مولوى خواست که منظومه اى 
مثنوى به همان شىوه بگوىد. موالنا پذىرفت و از آن 
پس، در مواقعى که شور و حالى داشت، اشعارى بر 
وزن منطق الطّىِر عطّار و الهى نامٔه سناىى مى سرود و 
ُحسام الّدىن آنها را مى نوشت. اىن منظومه در شش 

دفتر گرد آورى شده است.
و  تهران  دانشگاه  استاد  اسماعىل:  دکتر  حاکمى، 
زمىنٔه  در  وى  آثار  عمدٔه  معاصر.  پژوهندٔه  و  محّقق 
تصحىح  جمله  از  است  خطى  نسخه هاى  تصحىح 
جوامع الحکاىات و بهارستان جامى و تألىف کتاب هاى 

ادبّىات معاصر و سماع در تصّوف.
حّدادى، محمود: از مترجمان معاصر است که کتاب 

شعرهاى منثور تورگنىف را ترجمه کرده است.
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قسمت عمدٔه اىران و ممالک قراختاىىان و غزنىن را 
به تصّرف درآورد ولى سرانجام، مغلوِب چنگىز مغول 

شد و به جزىرٔه آبسکون پناه برد.
ذوالقرنىن: در لغت به معنى دارندٔه دو شاخ است. 
نام او در قرآن آمده است و او مرد مقتدرى بوده است 
که با ساختن سّدى مانع تجاوز و ستمگرى قوم ىأجوج 
مقدونى  اسکندر  موّرخان  از  پاره اى  مأجوج شد.  و 
ذوالقرنىن  همان  را  هخامنشى  کوروش  پاره اى  و 
دانسته اند، اّما در صّحت نظر آنها تردىد وجود دارد.
رشىدالّدىن: فرزند خاقانى، قصىده سراى قرن ششم 
هـ.ق. که در بىست سالگى درگذشت و حادثٔه مرگ 
او در خاقانى تأثىر بسىارگذاشت چنان که قصىده اى 
در سوک فرزند سرود که از قصاىد مشهور در ادبّىات 

فارسى به شمار مى رود.
و  زال  همسر  کابل،  پادشاه  مهراب،  دختر  رودابه: 

مادر رستم.
رودکى، ابوعبدالّله جعفربن محّمد: معروف به پدر 
در  که  است  سامانى  عصر  شاعران  از  فارسى،  شعر 
به  و  بود  استاد  و وصفى  سرودن قصىده هاى مدحى 
آثار  از  مى سرود.  ترکستانى شعر  ىا  سبک خراسانى 
رودکى کلىله و دمنٔه منظوم است که چند بىتى از آن 
باقى مانده است. هم چنىن مثنوى سندبادنامه را به وى 

نسبت داده اند.
نىز  زر  زال  را  او  که  شاهنامه  پهلوانان  از  زال: 

خوانده اند. وى پسر سام و پدر رستم است.
شاهنامه  عاشقانٔه  داستان هاى  از  رودابه:  و  زال 
به  کوه  البرز  از  نجات  از  پس  زال  است.  فردوسى 
رودابه  آنجا  در  مى رود.  سوى کابل  به  پدر  همراهى 
دختر مهراب کابلى را مى بىند وعاشق او مى شود. پس 
از طّى فراز و نشىب هاى فراوان اىن دو به هم مى رسند 
که حاصل ازدواج آنها رستم دستان، پهلوان حماسى 

حسنک وزىر: ابوعلى حسن بن محّمد مىکال )مىکالى( 
از  422هـ.ق.(  سال  به  )مقتول  حسنک  به  معروف 
خاندان مىکائىلىان است و در قرن چهارم و پنجم از 
شهرت، نعمت و نفوذ بسىار برخوردار بود. حسنک 
در زمان سلطنت سلطان محمود غزنوى، وزارت داشت 
ولى زمانى که مسعود غزنوى به سلطنت رسىد، به بهانٔه 
اىنکه خلىفٔه بغداد، حسنک را قرمطى خوانده بود، او 

را به دار آوىخت.
حسىنى، سىدحسن )متولد 1335(: نوىسنده، مترجم 
عبارت اند  از:  او  آثار  برخى  است.  معاصر  شاعر  و 
بُراده ها )جمالت کوتاه در باِب شعر و هنر(، حّمام روح 
)ترجمه(، هم صدا با حلق اسماعىل )مجموعٔه شعر( و 

گنجشک و جبرئىل )مجموعٔه شعر(.
حضرت معصومه )س(: دختر امام موسى کاظم )ع( 
مرقد  است.  )ع(  الّرضا  على بن موسى  امام  و خواهر 

مطّهر حضرت معصومه در شهر ُقم است.
شىخ  مرىدان  و  شاگردان  از  سعدالّدىن:  َحَموى، 
نجم الّدىن کبرٰى و از صوفىان قرن هفتم بوده است.

ــ689(:   753( کمال الّدىن  کرمانى،  خواجوى 
و روش  است  پىرو شىؤه سعدى  غزل سراىى  در  وى 
خواجو مورد پسند حافظ، شاعر بزرگ قرن هشتم قرار 
اشعار، خمسه اى  دىوان  بر  عالوه  مى گىرد. خواجو 
شامل  که  سروده  گنجوى  نظامى  حکىم  سبک  به 
مثنوى هاى هُماى و هماىون، گُل   و نوروز،کمال نامه، 
روضة االنوار و گوهرنامه است. آرامگاه خواجو در 

تنگ اللّه اکبر شىراز است.
سلسلٔه  پادشاه  آخرىن  جالل الّدىن:  خوارزمشاه، 
برابر مغوالن  خوارزمشاهىان. وى قرىب ده سال در 
و  ببرد  پىش  از  کارى  نتوانست  ولى  کرد  مقاومت 

شکست خورد.
خوارزمشاه، محّمد: از سالطىن خوارزمشاهى که 
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اىران مى گردد.
زاولستان )= زابلستان(: اىالت زابل؛ ناحىه اى که 
بلخ و مشرق خراسان و سىستان و شمال  در جنوب 
بلوچستان واقع بود و مرکز آن غزنىن نامىده مى شد.

زرکوب، صالح الّدىن: مردى اّمى از مردم قونىه بود 
و در اىن شهر به شغل زرکوبى، روزگار مى گذراند. 
در آغاز مرىد برهان الّدىن محّقق ترمذى بود و پس از 

دىدار موالنا به او ارادت بسىار پىدا کرد.
زلىخا: نام زن »عزىز مصر« که فرىفتٔه جمال ىوسف  )ع( 
نداد  نشان  رغبت  او  به  )ع(  ىوسف  چون  ولى  شد 
توطئه اى ترتىب داد و ىوسف )ع( را به زندان انداخت. 

قّصٔه ىوسف از قصه هاى مشهور قرآن است.
زواره: پسر زال و برادر رستم است.

مسعود  عهد  رجال  از  بوسهل:  خواجه  زوزنى، 
وفات  از  بعد  هـ.ق.  در سال 430  که  است  غزنوى 

بونصر مشکان رئىس دىوان رسالت گردىد.
سپهرى، سهراب )1359ــ 1307 هـ.ش.(: اهل 
کاشان بود. وى را نخستىن پىروان راه نىما دانسته اند. 
و  رنگ«  »مرگ  او  نىماىى  شعر  مجموعٔه  نخستىن 
آواز  خواب ها،  زندگى  بعدى اش  شعرهاى  مجموعه 
آفتاب، شرق اندوه و حجم سبز است. مجموعه اشعار 
 1356 خرداد  در  کتاب«  »هشت  عنوان  با  سپهرى 

منتشر شد.
احمد.              آل  جالل  از  کتابى  کندوها:  سرگذشت 
آل احمد اىن داستان را به صورت ىک داستان تمثىلى 
نوشته است، و هدف او پرداختن به مسائل مربوط به 
ملّى شدن نفت اىران در اواخر دهٔه 20 و اواىل دهٔه 

30 شمسى است.
سعدبن ابوبکر بن سعد زنگى: از اتابکان سلغرى 
فارس و معاصر سعدى )متوفّى 658 هـ.ق.( وى حامى 
و مربّى اهل علم و ادب بود. سعدى از خواّص اوست 

و تخلّص خود را از نام او گرفته و دىباچٔه گلستان را 
به اسم او پرداخته است.

سعدى: شىخ مصلح الّدىن سعدى شىرازى، سخنور 
و  رفت  بغداد  به  جوانى  در  هـ.ق.  هفتم  قرن  نامدار 
پس از تحصىل در نظامّىٔه بغداد، با توشه اى از دانش 
و تجربه به شىراز برگشت. بوستان )منظوم( و گلستان 

)منثور مسّجع با اشعار نغز( از جمله آثار اوست.
)فوت  طالبوف  عبدالّرحىم  آثار  از  طالبى:  سفىنۀ 
1329( از نوىسندگان عصر قاجار است. اىن کتاب 
در سه جلد به چاپ رسىده است. نام دىگر سفىنٔه طالبى 

کتاب احمد است.
شاعران  از  محّمد:  سىف الّدىن  َفرغانى،  سىف 
سخنوران  شىؤه  به  شعرى اش  سبک  که  هشتم  قرن 
خراسان نزدىک است. از وى دىوان شعرى به ىادگار 

مانده است.
سىمرغ: عنقا، پرنده اى اساطىرى در ادبّىات اىران. 
در شاهنامٔه فردوسى سىمرغ زال پسر سام را از کوه 
البرز برگرفت و پرورش داد. پس از چند سال سام به 
باز  پدر  به  را  زال  رفت. سىمرغ  پسر  جست و جوى 
پس داد و پَرى از پرهاى خود را به زال داد تا هر وقت 
محتاج کمک شود آن را در آتش بىندازد تا سىمرغ به 

سوى وى بشتابد.
به  اىران. فردوسى  ملّى  شاهنامۀ فردوسى: حماسٔه 
نظم کشىدن شاهنامه را حدود سال 370 هـ.ق. آغاز 
کرد و بىست وپنج ىا سى سال براى سرودن اىن حماسٔه 

ملّى رنج کشىد.
شاهنامه در کمتر از شصت هزار بىت و در قالب مثنوى 
سروده شده است. اىن کتاب مجموعه اى از تارىخ و 

فرهنِگ قوِم اىرانى است.
قرن  مشهور  عارفان  از  محمود:  شىخ  شبسترى، 
هشتم که رساىلى در مباحث عرفانى تألىف کرده است. 
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از آثار منثور او مى توان به »حّق الىقىن« اشاره کرد. 
مهم ترىن اثر منظوم شبسترى نىز مثنوى »گلشن راز« 

است.
شرىعتى، على )1356ــ 1312(: متفّکر انقالبى 
معاصر. وى فرزند استاد محّمدتقى شرىعتى بود. در 
مزىنان سبزوار متولّد شد. تحصىالت عالى خود را در 
دانشگاه مشهد به پاىان رساند و براى ادامٔه تحصىل، 
به فرانسه رفت و در رشتٔه جامعه شناسى و تارىخ ادىان 
او:  کتاب هاى  از  شد.  ناىل  دکترا  درجٔه  درىافت  به 
فاطمه فاطمه است، کوىر و هبوط را مى توان نام برد.
صفى، فخرالّدىن على: از مؤلّفان و شاعران معروف 
قرن نهم است. کتاب لطائف الطوائف و انىس العارفىن 
سروده هاى  از  اىاز  و  محمود  منظومٔه  و  تألىفات  از 

اوست.
طاق بستان: دهکده اى که در کنار راه قدىم سنندج به 
کرمانشاه واقع شده است. اىن محّل به مناسبت داشتن 

حّجارى هاى عهد ساسانى اهّمّىت بسىار دارد.
طالبوف، عبدالّرحىم )متّوفى به سال 1329هـ.ق.(: 
تألىفات  و  آثار  از  و  است  مشروطّىت  دورٔه  نوىسندٔه 
سفىنٔه  طالبى،  سىاست  مسالک المحسنىن،  اوست: 
طالبى ىا کتاِب احمد، مسائل الحىات و نخبٔه سپهرى.

عبدوس: از رجال دربار سلطان مسعود غزنوى و از 
نزدىکان و معتمدان او بوده است.

عراقى، فخرالّدىن: شاعر و عارف بزرگ اىرانى که 
آثار ممتازى در قلمرو عرفان از خود به ىادگار گذاشته 
است. از جمله: دىوان اشعار، ُعّشاق نامه و لََمعات )به 

نثر و نظم فارسى(.
على بـن ابـى طالب )ع(:مـلقب بـه امىـرالـمؤمـنىن، 
اسداللّه،حىدرکّرار،ابوتراب و ... نخستىن امام شىعىان 
و شهىد عدالت در هنگام اداى نماز در محراب کوفه 
است.مجموعه سخنان وى با عنوان نهج البالغه حاوى 

ژرف ترىن و زىباترىن درس هاى زندگى است.
عّمار: فرزند ىاسر و سمّىه؛ او و پدرش از نخستىن 
کسانى بودند که به اسالم گروىدند و در راه نشو اىن دىن 
الهى رنج و عذاب فراوانى را متحّمل شدند. عّمار از 
ىاران على بود که در سن کهولت در جنگ صّفىن به 
شهادت رسىد. عّمار ىاسر به سبب زهد و تقواى بسىار 

از نمونه هاى تعبّد و پرهىزگارى است.
ُعّمان: درىاىى در قارٔه آسىا و جنوب اىران که امتداد 
درىاى هند به طرف شمال است و از راه تنگٔه هرمز به 

خلىج فارس مى پىوندد.
ابوالقاسم، حسن بن  غزنوى.  عهد  شاعر  عنصرى: 
احمد عنصرى پس از روى آوردن به شعر و ادب، در 
اواىل حکومت محمود غزنوى به سلطاِن غزنه معّرفى 
شود.  ناىل  ملک الّشعراىى  عنوان  به  توانست  و  شد 
اگر چه بىشتر اشعار او در قالب قصىده است اّما در 
سرودن مثنوى نىز دستى داشته و مثنوى هاى شادبَهر 
و عىن الحىات و سرخ بت و خنگ بت از آثار اوست.
پسرحضرت  الهى.  بزرگ  پىامبران  از  )ع(:  عىسى 
مرىم و ملّقب به مسىح؛ او از پىامبران اولواالعزم است 

و کتاب آسمانى اش»انجىل« نام دارد.
غّزالى نامه: شرح زندگى، آثار و احوال امام محّمد 
غّزالى است که استاد جالل الّدىن هماىى آن را تألىف 

کرده است.
به  بلخ  در  هـ.ق.   387 سال  در  محمود:  غزنوى، 
جاى پدر )سبکتگىن( بر تخت نشست و سپس، شهر 
غزنه را مرکز حکومت خود قرار داد. به تشوىق او، 
و  آثار  شهر  اىن  در  بسىارى  نوىسندگان  و  شاعران 
تألىفات و اشعار خود را پدىد آوردند. وى براى رقابت 
با سامانىان، بساِط شاعرپرورى و حماىت از شعر فارسى 
را بگستراند. معروف ترىن شاعران دربار او عنصرى، 

فرخى، فردوسى و کساىى بوده اند.
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غزنوى، مسعود: پسر محمود سبکتگىن، از پادشاهان 
بود. در عهد پدرش، والى اصفهان گشت.  غزنوى 
چون پس از درگذشت پدر، اهالى غزنه با محّمد، برادر 
مسعود، بىعت کردند، مسعود به قصد سلطنت به طرف 
غزنه حرکت کرد؛ مردم آنجا با وى بىعت کردند و او 
توانست سرزمىن هاى بسىارى را تصّرف کند و قلمرو 

خود را گسترش دهد و بر تخت پادشاهى بنشىند.
اىرانى. وى در  بزرگ  پهلوان  فرامرز: پسر رستم، 
بسىارى از جنگ هاى اىران و توران شرکت داشت.
بزرگ  شاعر  فردوسى،  ابوالقاسم  حکىم  فردوسى: 
خانواده اى  در  که  وى  است.  اىران  سراى  حماسه 
دهقان متولّد شده بود، شاهنامه را پس از اتمام کتاب 
شاهنامه، آن را به سلطان محمود غزنوى تقدىم کرد ولى 
بنابه دالىلى، اىن اثر حماسى مورد توّجه سلطان قرار 

نگرفت و فردوسى را رنجىده خاطر کرد.
فروغى بسطامى، مىرزا عّباس: از شاعران عصر 
قاجار. هنر فروغى در غزل سراىى و سرمشق کار او 
تخلّص  ابتدا  وى  است.  حافظ  و  سعدى  غزل هاى 
براى  را  »فروغى«  تخلّص  بعدها  و  »مسکىن« داشت 

خود برگزىد.
ثابت  غزل هاى  مجموعه  عاشقانه ها:  از  فصلى 
محمودى )سهىل( است که در شهرىور 1369 به چاپ 

رسىد.
استاد  از  کتابى  ادبى:  صناعات  و  بالغت  فنون 
جالل الّدىن هماىى و از مراجع معتبر در زمىنٔه بالغت 

و از نخستىن درس نامه ها در اىن زمىنه است.
فىن: بخشى از کاشان که به سبب کثرت آب و درختان 
و هواى مناسب، از تفرىحگاه هاى مردم است. از آثار 
قدىمى فىن، باغ شاه متعلّق به دورهٔ صفوىّه است. مىرزا 
تقى خان امىرکبىر در حّمام فىن کاشان به قتل رسىد.
در  که  قصىده پرداز  شاعر  ناصرخسرو:  قبادىانى، 

چهل سالگى بر اثر خوابى که دىد متحّول شد و دست 
از همٔه عالقه ها شست و به سفر حجاز و شام و مصر و 
مغرب رفت. در مصر، پس از درىافت عنوان »حّجت« 
اسماعىلّىه  آىىن  تبلىغ  مأمور  فاطمى،  خلىفٔه  فرمان  به 
بسىارى  راه، سختى هاى  اىن  در  و  شد  خراسان  در 
در سال 481  ناصرخسرو سرانجام،  کرد.  تحّمل  را 
غرىبانه  ىمگان  درٔه  در  فراموشى  و  تنهاىى  در  هـ.ق. 
و  زادالمسافرىن  سفرنامه،  اشعار،  سپرد.دىوان  جان 

جامع الحکمتىن از آثار اوست.
است  اىران  معاصر  شاعران  از  قدسى، غالم رضا: 
که در قالب هاى سنتى طبع آزموده است و دىوانى از 

او بر جاى است.
ِقرَمطى: پىرو فرقٔه قرامطه؛ قرامطه، گروهى از فرقٔه 
اسماعىلىه بودند که در اواخر قرن چهارم و اواىل قرن 
پنجم، مىان آنها و اسماعىلىان مبارزٔه شدىدى در عراق 
غزنوى  محمود  زمان سلطان  در  و  آغاز شد  اىران  و 

بسىار شّدت  گرفت.
 قمربنى هاشم: لقب حضرت ابوالفضل العبّاس فرزند 
در  که  کربال  پرچمدار  به  مشهور  )ع(،  على  حضرت 

عاشوراى سال 61 هجرى به شهادت رسىد.
شمال  ترکان  از  طاىفه اى  ُقنقلى،  جمِع  ُقنقلىان: 
خوارزم؛ مادِر محّمد خوارزمشاه به اىن قبىله منسوب 

بود.
کابلستان: در قدىم به خطّه اى وسىع و مرتفع حوضٔه 
رودکابل که اکنون قسمت شمال شرقى افغانستان را 
تشکىل مى دهد اطالق مى شده است. در شاهنامه بىن 

کابل و کابلستان تفاوتى نىست.
کتاىون: دختر پادشاه روم و همسر گشتاسب و مادر 

اسفندىار.
کرمان: ناحىه اى در اطراف غزنىن بوده است و درحال 
حـاضر نام ىکى از استان هـاى جـنوبى اىران است.
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فارسى  تفاسىر  از  وُعّدةاالبرار:  کشف االسرار 
 520 سال  در  مىبدى  رشىدالّدىن  ابوالفضل  قرآن. 
قرآن  تفسىر  و  بسط  و  در شرح  را  کتاب  اىن  هـ.ق. 
خواجه عبداللّٰه انصارى نوشت. او در اىن کتاب، آىات 
قرآن را در سه نوبت تفسىر مى کند و شاهکار هنرى او 

در نوبت سوم است.
کلىله و دمنه: کتابى است که آن را به دستور انوشىروان 
از هندوستان به اىران آوردند و به زبان پهلوى ترجمه 
ع اىن کتاب را به  کردند. در قرن دوم هـ.ق. ابن ُمقفَّ
عربى ترجمه کرد و در زمان سامانىان، رودکى آن را به 
شعر فارسى درآورد. در سال 536 هـ.ق. ابوالمعالى 
نصراللّه منشى، کتاب کلىله   و دمنٔه ابن مقّفع را با نثرى 
فصىح و زىبا به فارسى برگرداند. موضوع اىن کتاب، 
حىوانات،  زبان  از  که  است  داستان هاىى  و  تمثىل ها 
به وىژه دو شغال به نام هاى کلىله و دمنه نقل مى شود.

ـ  کـلىـم همـدانى، مىـرزاابـوطـالـب )1061 ـ
990 هـ.ق.(: معروف به کلىم کاشانى، شاعر عصر 
صفوى که در اغلب قالب هاى شعرى طبع آزماىى کرده 
ابداعى،  مضمون هاى  کثرت  سبب  به  را  وى  است. 
اسماعىل  کمال الّدىن  از  )بعد  ثانى  خّلق المعانى 
اصفهانى( لقب داده اند. علوه بر دىوان اشعار، مثنوى 

»فتوحاِت شاه جهانى« از آثار اوست.
ر  د وى   : نى صفها ا عىل  سما ا ىن  لّد ا ل  کما
جمال الّدىن  خود،  پدر  از  حّتى  شاعرى  و  شعر 
محّمدبن عبدالّرّزاق اصفهانى، گوى سبقت را ربود. 
کمال الّدىن در خلق معانى تازه دستى توانا داشت و از 
به »خّلق المعانى« مشهور بود. وى در مدح  اىن رو 
اشعارى سروده  آل صاعد،  وىژه  به  بزرگان اصفهان، 
است. کمال الّدىن در سال 635 در اصفهان به دست 

مغوالن به قتل رسىد.
کىمىاگر، دکتر مسعود: از طنزپردازان معاصر است 

هفته نامه  در  گُل پسر  مستعار  نام  با  نوشته هاىش  که 
»گل آقا« منتشر مى شود.

گشتاسب: پسر لهراسب، پادشاه کىان که در سى امىن 
سال سلطنتش، زرتشت ظهور کرد. چون گشتاسب 
تورانى  ارجاسب  مورد دشمنى  پذىرفت،  را  زرتشت 
قرار گرفت و مىان اىشان جنگ ها درگرفت و سرانجام، 
ارجاسب به دست اسفندىار روىىن تن، فرزند گشتاسب، 

کشته شد.
گل آقا: مجلّٔه طنز گل آقا در سال 1369 منتشر شد 
و با استفاده از شعر، نثر و کارىکاتور جاىگاه وىژه اى 

براى خود اىجاد کرد.
بلغت  و  نوىسندگى  هنر  شاهکار  سعدى:  گلستان 
فارسى است. سعدى در سال 656 هـ.ق. اىن کتاب 
را درهشت باب و در قالب نثر مسّجع تألىف کرد. او در 
خلل قسمت هاى مختلف اىن کتاب، از اشعار فارسى 
و گاه تازى و آىات و احادىث نىز استفاده کرده است.
گلشن راز: از زىباترىن منظومه هاى عرفانى است که 
شىخ محمود شبسترى، عارف مشهور قرن هشتم آن 
را در سال 717 در پاسخ به پرسش هاى امىرحسىنى 
سادات هروى سروده است. در مثنوى گلشن راز ، 
بىت  با عباراتى ساده در هزار  اساس عقاىد عرفانى، 

بىان شده است.
گشتاسب.  پدر  و  کىانى  پادشاهان  از  لهراسب: 
نىز  او  و  بخشىد  وى  به  را  پادشاهى  تخت  کىخسرو 
سرانجام سلطنت رابه فرزندش گشتاسب واگذار کرد 

و خود به عبادت پرداخت.
فارسى  ادب  عّشاق  و  عراىس  از  مجنون:  و  لىلى 
متعّددى  منظومه هاى  آنها  عشق  پىرامون  که  هستند 
سروده شده است. از جمله معروف ترىن آنها مى توان 
به لىلى و مجنون نظامى گنجوى، عبدالّرحمان جامى 

و مکتبى شىرازى اشاره کرد. 
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مترلىنگ، مورىس: نوىسندٔه بلژىکى. شاهکار وى 
»پرندٔه آبى« است که در طول پانزده سال به 65 زبان 
دنىا ترجمه شد. دىگر آثار او عبارت اند از: شاهزاده 

خانم مالن، عقل و سرنوشت و مورچگان. 
مجالس سبعه: مجموعه اى است از هفت مجلس از 
مجلس هاى مولوى که با عبارت هاىى شىوا و ساده و 
همراه با معنى هاى مختلف عرفانى و توضىح و تفسىر 
آىه هاى قرآنى و حدىث ها و مثل ها و شعرهاى تازى و 

پارسى آورده شده است.
هـ.ق.(:   1287 )1357ــ  سىدحسن  مدّرس، 
از رجال روحانى و سىاسى دورٔه مشروطّىت و اواىل 
پهلوى است. تحصىالت خود را در اصفهان  دورٔه 
شروع کرد و در محضر عالمان بزرگ نجف به پاىان 
پرداخت.  تدرىس  به  اصفهان  به  بازگشت  در  و  برد 
وى از نماىندگان دورٔه دوم و دوره هاى بعد از آن بود. 
تارىخ معاصر از  با رضا شاه پهلوى در  مبارزات وى 

جاىگاه وىژه اى برخوردار است.
قمصر  بخش  دهستان هاى  از  ىکى  اردهال:  مشهد 
شهرستان کاشان. اىن دهستان، ناحىه اى کوهستانى و 
خوش آب وهواست و از آثار قدىمى آن مقبرٔه امام زاده 
سلطان على فرزند امام محّمد باقر )ع( و شاهزاده حسىن 
را مى توان نام برد. آرامگاه سهراب سپهرى نىز در اىن 

محّل است.
غزل ساز  و  نوپرداز  شاعران  از  فرىدون:  مشىرى، 

معاصر است.
ِمصباح الِهداىه و ِمفتاح الکفاىه:از آثار عزالّدىن 
قرن  دانشمندان و عارفان  از  محمودبن على کاشانى 
هفتم و هشتم هجرى است. اىن کتاب ىکى از آثار مهم 
فارسى در شرح اصول و مبانى تصّوف است و استاد 
جالل الّدىن هماىى مقّدمه اى مفّصل بر آن نگاشته و آن 

را تصحىح کرده است.

مطّهرى، مرتضى: روحانى دانشمند و متفّکر بزرگ 
معاصر. در فرىمان مشهد به دنىا آمد و پس از به پاىان 
رساندن تحصىالت حوزوى، در دانشگاه تهران و حوزه 
به تدرىس پرداخت. کتاب هاى: مقدمه اى بر جهان بىنى 
توحىدى،عدل الهى، تماشاگه راز، جاذبه و دافعٔه على 
اوست. وى  آثار  از جمله  و سرنوشت  انسان  و  )ع( 
 12 در شب  بود  اسالمى  انقالب  شوراى  رئىس  که 

اردىبهشت 1358 به شهادت رسىد.
معتز: محّمد بن متوکّل، سىزدهمىن خلىفٔه عبّاسى که 

دوران خالفتش سه سال بود.
شاه  بهرام  دبىر  وى  ه:  نصرالّلّٰ ابوالمعالى  منشى، 
غزنوى بود و در زمان خسروشاه به سعاىت حاسدان 
اشارٔه  به  سرانجام  و  گرفت  قرار  سلطان  مورد خشم 

پادشاه به قتل رسىد.
نصراللّه منشى با ترجمٔه کتاب کلىله و دمنه، نام خود را 

در عرصٔه ادبّىات جاودانه کرد.
عرفانى  مثنوى هاى  از  پرندگان.  زبان  منطق الّطىر: 
شىخ  فرىدالّدىن عطّار نىشابورى است و حدود 4600 

بىت است.
منطق الطّىر داستان گروهى از پرندگان است که براى 
هدهد  راهنماىى  به  آنهاست  پادشاه  که  سىمرغ  دىدن 
پر  مرحلٔه  هفت  از  خود  مسىر  در  و  مى کنند  حرکت 
خوف و خطر مى گذرند. در هر مرحله گروهى از مرغان 
از راه باز مى مانند. سرانجام، از انبوه مرغانى که قصد 
دىدار سىمرغ را داشتند، تنها سى مرغ باقى مى مانند.
شاعر  زاکانى،  ُعبىد  منظوم  آثار  از  گربه:  و  موش 
منظومه  اىن  است.  هشتم  قرن  طنزپرداز  نوىسندٔه  و 
حکاىتى تمثىلى است که ُعبىد در آن به طور غىرمستقىم، 
وضع جامعه و طبقات مختلف حاکمان و قاضىان را 
مورد انتقاد قرار مى دهد. اىن منظومه را مى توان اثرى 

کامالً سىاسى دانست.
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ـ604 هـ.ق.(:  مولوى، جالل الّدىن محّمد )672ـ 
است.  اىرانى  عارفان  و  شاعران  بزرگ ترىن  از 
برهان الّدىن محّقق ترمذى از استادان او و حسام الّدىن 
چلبى و صلح الّدىن زرکوب از مرىدان و دوستدارانش 
اىن  زندگى  انقلب شگرِف  و  درونى  تحّول  بوده اند. 
نام  به  عارفى  با  برخورد  از  پس  سوخته،  دل  عارِف 
موالنا  که  به طورى  داد؛  روى  تبرىزى  محّمد شمس 
پس از جداىى از شمس، در فراق او زىباترىن غزل هاى 
پرشور عرفانى را سرود که به »غزلّىات شمس« شهرت 
ىافت. مجموعٔه آثار او شامل مثنوى و غزلّىات شمس 
به نظم و فىه مافىه، مجالس سبعه و مکاتىب به نثر است.
عرفانى  معروف  تفسىر  ابوالفضل: صاحب  مىبدى 
ُعّدةاالبرار است که در سال 520  و  کشف االسرار 

هجرى قمرى تألىف شده است.
اىران.  آزادى  راه  مبارزان  از  مىرزا کوچک خان: 
نام وى مىرزا ىونس بود. نخست در لباس روحانّىت 
بود که به کمک آزادى خواهان مجمع روحانىان را با 
اىن  اعضاى  داد.  تشکىل  اسلم  دنىاى  اتّحاد  هدف 
اتّحادىه قسم ىاد کردند متجاوزان را از اىران اخراج 
نهضت  گىلن  جنگل هاى  در  منظور  همىن  به  کنند؛ 
سرکوبى  با  سرانجام  و  کرد  سازمان دهى  را  جنگل 

رضا شاه، شهىد شد.
و  نوىسنده  )متوّلد 1312(:  جمال  مىرصادقى، 
داستان نوىس معاصر. نخستىن مجموعٔه داستان هاى 
نام »شاهزاده خانم سبزچشم« نشان دهندٔه  با  کوتاه او 
آثار  دىگر  از  است.  داستان نوىسى  در  او  تواناىى 
مسافرهاى شب،  داستان  به  مى توان  مىرصادقى 

شب چراغ و چشم هاى من خسته اشاره کرد.
مىمندى، خواجه احمد حسن: مقصود احمدبن حسن 
تا 416 هـ.ق. وزىر  مىمندى است که از سال 401 

سلطنت  اواىل  در  نىز  مسعود  و  بود  غزنوى  محمود 
خود، مقام وزارت را به او داد و وى تا سال وفاتش 

)424 هـ.ق.( در اىن مقام باقى ماند.
ناىىن: در 130 کىلومترى جنوب شرقى اصفهان در 
معتدل  نسبتاً  آن  هواى  و  دارد  قرار  هموار  ناحىه اى 

است.
نََسفى، عزىزالّدىن: عارف و نوىسندٔه قرن هفتم که از 
مردم نََسف خوارزم بود. مهم ترىن اثر او »انسان کامل« 
در بىان شرىعت و طرىقت و حقىقت و سىر و سلوک 
عارفانه است. اثر دىگر وى »کشف الحقاىق« به نثرى 
فصىح نوشته شده است و از آثار مهّم عرفانى ادبى قرن 

هفتم به شمار مى رود.
در  که  اصفهان  استان  شهرهاى  از  شهرى  نطنز: 
قسمت  در  نطنز  است.  شده  واقع  کرکس  کوه  دامنٔه 
کوهستانى، هواىى سرد و در قسمت دشت و شنزار، 
هواىى معتدل دارد. در اىن شهر بناهاىى از دوره هاى 

ساسانىان و سلجوقىان به جاى مانده است.
نظامى گنجه اى: از شاعران قرن ششم که به سبب 
سرودن خمسه ىا پنج گنج به شهرت بسىار دست ىافت. 
نظامى استاد داستان هاى بزمى است و داستان سراىى 

را به اوج خود رسانده است.
نمرود: لقب پادشاه کلده )بابل(. نمرود از آن جهت 
که پادشاه معاصر ابراهىم )ع( بوده است، در داستان ها 

و تفسىرهاى اسلمى شهرت دارد.
و  دانشمند  نىکلسن(، رىنولد:   =( نىکلسون 
شرق شناس انگلىسى. بزرگ ترىن خدمت او به ادبّىات 
فارسى، تصحىح و ترجمٔه مثنوى مولوى است. برخى 
)عطّار(،  تذکرة االولىاء  از:  عبارت اند  آثارش  از 
تحقىقات دربارهٔ تصّوف اسلمى، تحقىقات دربارهٔ شعر 

اسلمى و عرفاى اسلم.



   181  

وادى الُقرٰی: محلّى در سر راِه مدىنه به شام که شامل 
دهکده هاى بسىار است.

هروى، امىرحسىنى سادات: از بزرگان و عارفان 
قرن هفتم و هشتم است. سخِن امىرحسىنى به خصوص 
تکلّف  از  خالى  و  روان  و  ساده  بسىار  مثنوى ها  در 
است. شىخ محمود شبسترى مثنوى گلشن راز را در 
پاسخ به هفده پرسش منظوم امىرحسىنى هروى سرود.
1278هـ.ش.(:  )1359ــ  جالل الّدىن  هماىى، 
برجستٔه  چهره هاى  از  وى  شد.  متولّد  اصفهان  در 
ادِب فارسى و عربى معاصر است. در شاعرى »َسنا« 
تخلّص مى کرد. از استاد هماىى علوه بر آثارى چون 
غّزالى نامه، تارىخ ادبّىات، فنون بلغت و صناعات ادبى 
و … اشعار و مقاالت فراوانى در زمىنٔه عرفان و ادب 

فارسى باقى مانده است.
ىغماى جندقى، رحىم )مىرزاابوالحسن(: در سال 
1196 هـ.ق. در »خور« مرکز اصلى والىت جندق 
منثور خود، فجاىع  و  منظوم  آثار  در  او  آمد.  دنىا  به 
زورمندان عصر خوىش را در قالب هجو و هزل هاى 

تند و بى پروا برمل مى کند.
ىغماى جندقى در هشتاد سالگى فوت کرد و آرامگاهش 

در امام زاده داود است.
ىوُسف )ع(: از پىامبران بنى اسرائىل. پدرش ىعقوب 
خردسالى  در  است.  راحىل  مادرش  و  پىامبر )ع( 
برادرانش از حسادت بسىار، او را به صحرا بردند و 
در چاهى افکندند. جماعتى از کاروانىان که از آنجا 
مى گذشتند، ىوسف)ع( را از چاه درآوردند و او را در 
مشّقات  و  رنج ها  از  پس  ىوسف)ع(  فروختند.  مصر 
به مقام فرمانرواىى )عزىزى( کشور  فراوان، سرانجام 

مصر رسىد.
استاد  ـ 1306(:  ـ  1369( غالمحسىن  ىوسفى، 
مترجم  و  محّقق  و  مشهد  دانشگاه  ادبّىات  دانشکدٔه 
تواناى معاصر؛ از وى آثارى در زمىنٔه تألىف )چشمٔه 
روشن، دىدارى با اهل قلم، برگ هاىى در آغوش باد(، 
تصحىح )گلستان سعدى، بوستان سعدى، قابوس نامه( 
و ترجمه )شىوه هاى نقد ادبى و انسان دوستى در اسلم( 

باقى مانده است.
ىونان: در قدىم سرزمىن ىونان به مناطقى تقسىم شده 
بود. تارىخ جدىد ىونان از زمانى آغاز مى شود که از 
دولت عثمانى جدا شد و استقلل ىافت. در حال حاضر 
اىن کشور در جنوب شرقى اروپا قرار گرفته است.
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