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امواج مافوق صوت: امواج فوق صوت؛ امواجى 
و  است  هرتس   20،000 از  باالتر  آنها  فرکانس  که 

شنىده نمى شود.
امىراالُمرا: امىر امىران، فرمانده کّل سپاه

اوراد: وردها، دعاها
اىار: از ماه هاى رومى که برابر ماه سوم بهار است.
معنى  به  »بََدَء«  از  فاعل  اسم  دراصل  آغاز،  بادى: 

شروع کننده
بارگى:  اسب، »باره« نىز به همىن معنى است.

باشدکه: به آن امىد که
بحبوحه: مىان، وسط

مرکب  فاعلى  صفت  بدخواه،  بداندىش،  بدسگال: 
م، جانشىن اسم مرخَّ

برهمن: پىشواى روحانى آىىن برهماىى
بسمل کردن: سر جانور را برىدن؛ از آنجا که مسلمانان 
الّرحىم«  الّرحمن  »بسم الله  جانور  ذبح  وقت  در 
مى گوىند، به همىن دلىل، به عمل ذبح »بسمل کردن« 

گفته مى شود.
معنى  به  است  َبَقل  جمع  آن  و  بقول  جمع  بقوالت: 

سبزى و تره بار
بال معارض: بى رقىب

را  چىزى  بلعُت«  »صىغٔه  بردم.  فرو  را  آن  َبلَّْعُت: 
خوراندن، آن را به حلق فروبردن، آن را خالف حق 

تصرف کردن و باالکشىدن.
بَنان: انگشت

بهره: حّق مالک، قسمت صاحب زمىن

 فهرست واژگان دشوار متن

آزگار: زمانى دراز، به طور مداوم، تمام و کامل
آَذار: ماه  اّول بهار، از ماه هاى رومى است.

اولىاءالله:  به معنى  بدىل  بََدل و  ىا  ِبْدل  ابدال: جمع 
مردان خدا، نىک مردان

َابرش: اسبى که بر اعضاى او نقطه ها باشد؛ در اىنجا 
مطلق اسب منظور است.

ِادبار: پشت کردن، بدبختى
ادعىه: دعاها

َاذکار: ذکرها، وردها
ارتجاالً: بدون اندىشه سخن گفتن ىا شعر سرودن، 

بى درنگ
استرحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن

استشاره: راى زدن، مشورت کردن
استىصال: ناچارى، درماندگى

اسلىمى: ُمماِل اسالمى؛ از طرح هاى هنرى، مرکّب 
از پىچ وخم هاى متعّدد

اشباح: جمع شبح، کالبدها، ساىه ها، سىاهى هاىى که 
از دور دىده شود.
اشتلم: الف زدن

اصبحت امىرًا و امسىت اسىرًا: بامداد امىر بودم 
و شبانگاه اسىر

اعاظم: بزرگان، بزرگ تران
افگار: آزرده، زخمى، خسته، مجروح

اقبال: روى آوردن، خوشبختى
و  برنده  سخت  آن  نوک  که  تىرى  پىکان:  الماس 

درخشان و جال داده باشد.
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پار: سال گذشته
پتىاره: مهىب، زشت

پرت و پال: بىهوده، بى معنى. به اىن نوع ترکىب ها 
که در آنها لفظ دوم اغلب بى معنى است و براى تأکىد 
لفظ اّول مى آىد، »مرکّب اتباعى« ىا َاتباع مى گوىند.

پىکان:در درس»رستم و اشکبوس« اىن کلمه به معناى 
فلز ىا آهن نوک تىز و نىزه آمده است.

تاس: کاسٔه مسى که با خود به حمام مى بردند.
تپق: گرفتگى زبان
ترفىع: باال بردن
ترگ: کاله خود

خوانده  موسىقى  آهنگ  با  که  شعر  نوعى  تصنىف: 
شود.

تعّلل: بهانه کردن، بهانه آوردن، بهانه جوىى.
برآشفتن،  شدن،  دگرگون  تغّىر:  جمع  تغّىرات: 

خشمگىن شدن.
تفتىش: بازرسى، بازجست، واپژوهىدن

تفّقد: دل جوىى
تقرىر: بىان، بىان کردن

تلّطف: مهربانى کردن، نرمى کردن
تموز: ماه اّول تابستان، از ماه هاى رومى است.

تنبوشه: لولٔه سفالىن ىا سىمانى کوتاه که در زىر خاک 
ىا مىان دىوار گذارند تا آب از آن عبور کند.

تنّبه: بىدارى، آگاهى، هوشىارى
محلول  که  روى  ناخالص  و  طبىعى  اکسىد  توتىا: 
آن گندزداىى قوى است. در قدىم اىن اکسىد را در 
جوش هاى بهاره و جوش هاى تراخمى به صورت گَرد 
روى پلک ها مى پاشىدند اىن ماّدٔه شفابخش در تعبىر 
شاعرانه وسىله اى است براى روشناىى چشم. توتىا را 
با سرمه که گرِد نرم شدٔه سولفور آهن ىا نقره است و در 
قدىم براى سىاه کردن پلک ها و مژه ها به کار مى رفته 

است، نباىد اشتباه کرد.
توّرم علمى: افزاىش مداوم و بى روىّـٔه سطح عمومى 
قىمت ها. توّرم غىرعلمى آن است که توّرم مثالً براساس 

شاىعات ىا امور مصنوعى به وجود آىد.
جافى: جفا کننده، جفاکار

»ىاى«  و  است  قىد  کلمه  اىن  از سوى جان؛  جانى: 
آن ىاى قىدساز ىا ىاى جانشىن تنوىن است. اىن کلمه 

به جاى کلمٔه غلِط »جاناً« به کار رفته است.
جبهه: پىشانى

جرز: دىوار اتاق و اىوان
جزمّىت: قطعّىت و ىقىن

ُجوال: ظرفى از پشم بافته که چىزها در آن کنند.
و  ناالىق  بخورد؛  فرىب  زود  که  کسى  ُچلَمن: 

بى دست و پا 
چوبه: تىرى که از جنس چوب خدنگ باشد.

حازم: دور اندىش، هوشىار
حجب: شرم و حىا

حرب: آلت حرب و نزاع مانند شمشىر، خنجر، نىزه 
و…

دارند.  باخود  و  نوىسند  کاغذ  بر  که  دعاىى  ِحرز: 
بازوبند، تعوىذ

خاىىدن: جوىدن، به دندان نرم کردن
خدنگ: درختى است بسىار سخت که از چوب آن 

تىر و نىزه و زىن اسب سازند.
خسته: مجروح، آزرده

خفاىا: جمع خفّىه، به معنى نهان ها، در خفاىاى خاطر: 
در جاهاى پنهان ذهن

خلنگ: نام گىاهى است؛ علف جارو
خىره خىر: بىهوده

کلمات  بستن  جمع  امروزه  دروىشان.  دراوىش: 
فارسى در قالب هاى عربى جاىز نىست.
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درزى: خّىاط
دستورى: رخصت ، اجازه دادن.

دمدمه: در اىنجا به معنى نزدىک، حدود، حوالى. در 
اصل به معنى با خشم سخن گفتن  و آواز دادن است.

ر ُدورى: بشقاب بزرگ و مقعَّ
دى: روز گذشته، دىروز

دىالق: آدم قد دراز
َذرع: معادل 1/04 متر، گز

رفع کردن: شکاىت کردن، دادخواهى کردن.
رقعه: قطعٔه کاغذى که روى آن مى نوىسند.

سبک  به  اثرى  افسانه اى؛  داستانى،  رمانتىک: 
رمانتىسم

زاغه: سوراخى است در کوه ىا تّپه ىا بىابان که محّل 
استراحت چارپاىان است، آغل

زجر: آزار، اذىّت، شکنجه
زّلت: لغزش، خطا

ستوه: درمانده و ملول
سحاب: ابر

سعاىت: سخن چىنى
سفاهت: بى خردى، کم عقلى

سماط: سفره
سندروس: صمغى است زرد رنگ که روغن کمان از 
آن مى گرفته اند. در درس فقط زردى آن منظور است.
سنگ سماق: سنگى سخت و متماىل به صورتى ىا 
سبز است و چون مقاومت و سختى زىادى دارد، در  
ستون هاى سنگى ساختمان ها و براى ساختن سنگ 

آسىاب از آن استفاده مى شود.
سوفار: دهانٔه تىر، جاىى از تىر که چلّٔه کمان را در 

آن بند کنند.
سهم: ترس

شخىص: بزرگ و ارجمند

به  را  چىزى  مىمنت، خجستگى،  ُشگون:  شکوم: 
فال نىک گرفتن.

شوال: خرقه، خرقٔه دروىشان
شرق  شمال  جانب  از  که  لطىفى  و  باد خنک  صبا: 

مى وزد؛ صبا نماد پىام رسانى است.
صبوح: در اىنجا ىعنى آنچه باعث سرخوشى و نىروى 

معنوى فرد شود.
صال زدن: آواز دادن، صدا کردن.

َصلوات: جمع صالت،  به معنى رحمت و بخشاىش 
حق تعالى ، درودها

صورت شد: روشن شد.
صولت: هىبت
ضمىر: باطن 

ِضىاع: جمع ضىعت: زمىن زراعتى،داراىى
ىا  محّوطه  اطراف  که  آهنى  ىا  چوبى  نردٔه  طارمى: 

باغى نصب کنند.
طالع: برآىنده، طلوع کننده، فال، بخت، اقبال

طلسم: اصالً ىونانى است به معنى نقش ها و دعاهاىى 
که به وسىلٔه آن کارى خارق  عادت انجام دهند. طلسم 
کسى را شکستن: مشکل کسى را که دىگران از حّل 

آن عاجزند برطرف کردن.
طومار: نامه، کتاب، دفتر، نوشتٔه دراز، لولٔه کاغذ

عارىه: آنچه از کسى براى رفع حاجتى بگىرند و پس 
از رفع نىاز آن را پس دهند.

عامل: حاکم، والى
عروج: به بلندى رفتن، باال آمدن.

عقار: آب و زمىن
عنود: ستىزه کار

غّره: مغرور، گول خورده.
غضنفر: شىر

َغلَىان: جوشش، جوش و خروش
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فتوح: گشاىش حاصل شدن چىزى بىش از حّد انتظار
فّىاض: بسىار فىض دهنده، جوانمرد، بسىار بخشنده.
قاب:  آسمانه و قوس بنا از طرف داخل که آن را از 

چوب مى سازند.
قاپوچى: دربان، لغتى ترکى است.

قدح: کاسه
قلىه: نوعى خوراک از گوشت که آن را در تاوه ىا 

دىگ برىان مى کنند.
قهر: عذاب کردن، چىره شدن، خشم، غضب

کبرىا: عظمت، بزرگى
کَت: شانه، کتف

کُّتاب: جمع کاتب، نوىسندگان؛ در اىنجا ىعنى مکتب
کتل: تل بلند، پشتٔه مرتفع
کشىک خانه: پاسدارخانه

کِّله: خىمه اى از پارچٔه تُنُک و لطىف که آن را همچون 
خانه مى دوزند؛ پشه بند، حجلٔه عروسى

کَُمىْت: اسب سرخ ماىل به سىاه
کوکب: ستاره

کومه: خانه اى از نى و علف که کشاورزان و باغبانان 
در آن مى نشىنند؛ آلونک، کَپَر، کلبه
َگبر: نوعى جامٔه جنگى، خفتان

َگَون: گىاهى است از تىرٔه سبزى آساها درختچه اى 
بسىار  داراى خارهاى  و  متر  ارتفاع ىک  به  حداکثر 
است و غالباً به حالت خودرو و در نواحى کوهستانى 

و زمىن هاى باىر مى روىد.
البه: تضّرع، التماس، اظهار نىاز

لطىفه: گفتار نغز، مطلب نىکو، نکتٔه بارىک
مألوف: الفت گرفته، ُانس گرفته.

ماسوا: مخّفف ماسوى الله؛ آنچه غىر از خداست، 
همٔه مخلوقات.

مافىها: آنچه در او )آن( است.

ماىحتوى: آنچه درون چىزى است.
متراکم: برهم نشىننده، روى هم جمع شده، گرد آىنده.

متفّرعات: توابع، وابسته ها
مجّرد: غىرماّدى، امرى که روحانى محض باشد، آنچه 

منّزه از ماده باشد مانند عقل و روح
مخذول: خوار، زبون گردىده.

محظوظ: بهره ور
مذّلت: خوارى و بدبختى

مذموم: نکوهىده، زشت، مذّمت شده.
مثل  مى آورد؛  آن مستى  نوشىدن  که  ُمسکر: چىزى 

شراب
بگذرد؛ محّل عبور  آن  از  که سىالب  جاىى  مسىل: 

سىل، جاى سىل گىر
مشعوف: شادمان

مصادره: تاوان گرفتن، جرىمه کردن، خون کسى را 
به مال او فروختن.

مصاف: جمع مصف به معنى محل هاى صف بستن، 
مىدان هاى جنگ، به مصاف رفتن: رفتن به رزمگاه 

و جنگ
مضّرت: زىان، زىان رسىدن، گزند رسىدن.

مضغ: آسىا کردن غذا در زىر دندان، جوىدن.
مظالم: مخّفِف مجلس مظالم: مجلسى که در آن به 
شکاىت هاى مردم دربارٔه ظلم هاىى که بدانان شده بود، 

رسىدگى مى شد.
معاصى: گناهان، جمع معصىت

معهود:  عهد شده، شناخته شده، معمول
مفتول:  رشتٔه دراز و بارىک فلّزى، سىم
مکاىد: جمع مکىدت، مکرها، خدعه ها

ملتزمىن: کسانى که در رکاب شاه ىا بزرگى حرکت 
مى کنند؛ همراهان

مناعت: بلندنظر بودن، طبع عالى داشتن.
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منحوس:  شوم، نامىمون، بد اختر
ُمنْکَر: زشت، ناپسند

موحش: وحشت آور، ترسناک
مهّىج: هىجان آور، برانگىزنده

مىعاد: جاى وعده، وعده گاه، زمان وعده
مىنا: آبگىنه، شىشه

مىنو:  بهشت
نىسان: از ماه هاى رومى است که بخشى از آن در 

فروردىن و بخشى در اردىبهشت واقع مى شود.
َوَجنات: جمع وجنه، رخسار

َودود: بسىار مهربان، بسىار دوست دارنده، صفتى از 
صفات خداى تعالى است.

ُوّعاظ: جمع واعظ، پند دهنده، اندرزگوى.
ولىمه:  طعامى که در مهمانى و عروسى مى دهند.

ُهّرا: صدا و غوغا، آواز مهىب
هله:  صوت تنبىه به معنى »آگاه باش«.

هلىم: غذاىى لذىذ که از گندم پوست کنده و گوشت 
مى پزند. اصل اىن کلمه، هالم بوده و ممال شده است و 

نوشتن آن به صورت »حلىم« نىز متداول است.
ُهما: پرنده اى از راستٔه شکارىان، داراى جثّه اى نسبتاً 
به  و  فرخنده است  معنى  به  پهلوى  زبان  در  درشت. 

همىن دلىل، نماد سعادت واقع شده است.
هىاکل: اندام ها، صورت هاىى که به اسم ستاره اى از 

ستارگان مى ساختند.)جمع هىکل(
هىمه: هىزم

ىوزبان: کسى که مأمور نگهدارى و حفظ و تربىت 
ىوزهاى شکارى است.
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 :) . ق  ـ  1260ه 1349ــ ( پىشاورى  ادىب 
شاعر  و  ادىب  پىشاورى  شهاب  الّدىن  سىداحمدبن 
مشهور عصر خود بود. وى دوران زندگى اش را در 
تحصىل علم و تزکىٔه نفس سپرى کرد. دىوان اشعار 

وى به چاپ رسىده است.  
ُادىسه: کتاب حماسى هومر، شاعر بزرگ قبل از مىالد 
و  آداب  اىن کتاب مى توان مجموعٔه  از  ىونان است. 

اخالق ىونانىان قدىم را درىافت.
اسرارالّتوحىد فى مقامات الّشىخ ابوسعىد: کتابى 
است در احوال شىخ ابوسعىد ابى الخىر که محّمدبن 

منّور )ىکى از نوادگان وى( آن را نگاشته است.
اسکندر نامه: از مثنوى هاى نظامى گنجوى که شامل 

دو بخش شرف نامه واقبال نامه است.
اسماعىل سامانى: اسماعىل بن نوح سامانى ىکى از 
پادشاهان سامانى که در سال 295هـ.ق کشته شد.

اشتاىن بک )جان(: نوىسندٔه آمرىکاىى قرن بىستم که 
نوشته هاى خود، دقاىق حاالت زندگى محرومان  در 
گفتارش  بى آنکه  است؛  داده  شرح  را  رنج دىدگان  و 
بهشتى،  مراتع  مى توان  او  آثار  باشد. از  مالل آور 

خوشه هاى خشم، موش ها و آدم ها را نام برد.
َاشکبوس: پهلوانى کشانى که به ىارى افراسىاب آمد 

و سرانجام به دست رستم کشته شد.
افغانستان: ازکشورهاى آسىاى مرکزى که با اىران، 
ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان همساىه است. مرکز 

آدم: نخستىن پدر آدمىان که با همسرش »حوا« در 
بهشت زندگى مى کردند و چون از مىوه اى که خداوند 
بهشت  از  بود خوردند،  کرده  ممنوع  را  آن  خوردن 

رانده شدند و به زمىن آمدند.
آشور )آسور(: سرزمىنى قدىمى است که در بخش 
قرار  آن  مجاور  کوهستان هاى  و  دجله  رود  مىانى 

داشته  است.
آفرىقا =ِافرىقا: ىکى از قاره ها که از شمال به درىاى 

مدىترانه و از مشرق به درىاى هند محدود است.
آقا محّمدخان قاجار: مؤّسس سلسلٔه قاجارّىه که با 

انقراض دولت زندّىه به قدرت رسىد.
آلب ارسالن: دومىن پادشاه سلسلٔه سلجوقى اىران 
تا  را  خود  قلمرو  وى  مى زىست.  پنجم  قرن  در  که 
را  روم  امپراتور  و  داد  گسترش  روم  و  چىن  حدود 

مغلوب و اسىر کرد.
نوىسندٔه   :) 1302 ــ   1348 ( احمد  ) جالل (  آل 
آثار  بود.  روحانى  خانواده اى  از  که  اىرانى  مشهور 
در  خسى  )مثل  سفرنامه ها  دستٔه  چهار  شامل  او 
مىقات(، داستان ها )مانند مدىر مدرسه(، مقاالت )مانند 

غرب زدگى( و ترجمه ها )مثل قمارباز( است.
آمرىکاى التىن: قسمت جنوبى قاّرٔه آمرىکا شامل 
آرژانتىن،  شىلى،  پرو،  اکوادر،  کلمبىا،  کشورهاى 
اروگوئه، پاراگوئه، برزىل، بولىوى، ونزوئال و گوىان.

 فهرست نام هاى کسان، جاى ها و کتاب ها
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حکومت افغانستان »کابل« است.
پاکستانى،  متفّکر  و  )محّمد(: شاعر  اقبال الهورى 
آخرىن شاعر بزرگ فارسى گوى شبه قاّرٔه هندوستان 
از  و  اصالح طلب  و  پىشرو  متفّکران  از  او  است. 

مؤّسسان کشور پاکستان بود.
الکساندر دوما) پدر(: رمان نوىس و نماىشنامه نوىس 
بالغ بر  مشهور فرانسوى قرن نوزدهم. حجم آثار او 
سىصد کتاب است که از جملٔه آنها مى توان سه تفنگدار 

و کنت مونت کرىستو را نام برد.
امىر ارسالن: قهرمان ىکى از مشهورترىن  داستان هاى 
عامىانٔه فارسى که بسىار مورد توّجه مردم بوده است. 
شاه  ناصر الّدىن  نّقال  نقىب الممالک،  اثر  داستان  اىن 

است.
امىن سلطان )امىن الّسلطان(: مىرزا على اصغرخان 
اتابک اعظم از رجال دورٔه ناصرالّدىن شاه بود که در 
چهار سال آخر حکومت وى سمت صدارت داشت.
اىلىاد: ىکى از آثار حماسى هومر شاعر بزرگ قبل 
از مىالد ىونان است. اىن کتاب از شاهکارهاى ادبّىات 

جهان به شمار مى رود.
آلمانى  معروف  آهنگساز  فان(:  )لودوىک  بتهوون 
قرن هجدهم و نوزدهم )1827ــ 1770 م( است. آثار 
از احساسات عمىق  پر  از جمله سمفونى هاىش  و  او 
و حاکى از قدرت تعبىر اوست. بتهوون در آخرعمر 

قدرت شنواىى خود را از دست داد.
بحرىن: مجمع الجزاىرى بىن شبه جزىرٔه قطر و خاک 

عربستان. بندر بزرگ آن »منامه« است.
پاىتخت  ماوراءالّنهر،  در  مشهور  شهرى  بخارا: 
ازبکستان  امروز جزء جمهورى  و  بوده  نىز  سامانىان 

است.
بلخ: شهرى بزرگ در خراسان قدىم و اکنون نام شهر 

کوچکى در شمال افغانستان است.
هجوم  در  عبداللّّٰه  بىبرس بن   :)625 )تولد  بىبرس 
تاتار اسىر و به غالمى فروخته شد. امىر عالءالّدىن او 
را خرىد و او در ساىٔه هّمت و زىرکى به مرتبٔه حکومت 

رسىد و سپس در قاهره به تخت نشست.
از  خوارزمى  احمد  محّمدبن  ابورىحان:  بىرونى، 
علما و بزرگان اىران و جهان است. او همراه سلطان 
محمود به هند رفت و شرح تحقىقات اىن سفر را در 
کتاب »تحقىق ماللهند« تألىف کرد. آثار دىگر بىرونى 
الوائل  »الّتفهىم  الخالىه«،  القرون  عن  »آثارالباقىه 

صناعة الّتنجىم« و »قانون مسعودى« است.
بىن الّنهرىن: ناحىه اى در آسىاى غربى در امتداد دو 
اىن  در  بابل  و  آشور  فرات. دولت هاى  و  رود دجله 

منطقه به وجود آمده اند.
شاعر  بىدل  عبدالقادر  ابوالمعالى  بىدل دهلوى: 
پارسى گوى هندى است. او در نظم و نثر سبکى خاص 
هندى  سبک  نمونه هاى  بهترىن  از  او  شعر  داشت. 
به شمار مى رود. درآثار بىدل افکار عرفانى با مضامىن 

پىچىده و استعارات و کناىات در هم آمىخته است.
پاکستان: از کشورهاى همساىه اىران.

پرسپولىس: کلمه اى است ىونانى به معنى شهر پارس، 
در اىنجا منظور ىکى ازکاخ  هاى پادشاهان هخامنشى 
در مرودشت فارس است. ساختمان اىن کاخ در زمان 

دارىوش آغاز شد.
ىافتٔه  استقالل  تازه  جمهورى هاى  از  تاجىکستان: 

شوروى سابق.
کارالىل  توماس  از  اثرى  کبىر:  فردرىک  تارىخ 

)1881ــ1795(.
لىف  تأ رىخى  تا است  بى  کتا و ّصاف:  تارىخ 
مغول  تارىخ  از  بخشى  به  که  »و ّصاف الحضره« 
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پرداخته است. نثر اىن کتاب نمونٔه سبک مصنوع و 
متکلّف است.

تحفة ااِلخوان: کتابى است از کمال الّدىن عبدالّرّزاق 
کاشانى نوىسندٔه قرن دهم.

فرىدون.  پسر  سه  از  ىکى  تور،  سرزمىن  توران: 
آرال.  درىاچٔه  تا  جىحون  سوى  آن  در  سرزمىنى 
جنگ هاى اىران و توران بخش مهّم داستان هاى ملّى 

ما را تشکىل مى دهد.
توس: پهلوان اىرانى، فرزند نوذر.
تولم: ىکى از دهستان هاى فومن.

کاظمى  مشفق  مرتضى  از  رمانى  مخوف:  تهران 
)1356ــ1287(، اىن کتاب نخستىن رمان اجتماعى 
است که در آن وضع حقارت آمىز زنان اىرانى به تصوىر 

کشىده مى شود.
چاچ: منطقه اى بزرگ و آبادان از ماوراءالّنهر درکنار 
رود سىحون که اکنون تاشکند نامىده مى شود و مرکز 

جمهورى ازبکستان است.
چىن: کشورى وسىع و پرجمعّىت در قارٔه آسىا. اىن 

نام از سلسلٔه پادشاهان تسىن گرفته شده است.
حلب: شهرى در شام )سورىه(.

حّوا:  نخستىن زن، همسر آدم)ع(.
خاش: 1ــ از شهرهاى استان سىستان و بلوچستان 
ـ    شهرى در  که در جنوب زاهدان واقع شده است. 2ـ

افغانستان.
خاقانى: افضل الّدىن بدىل خاقانى ملّقب به حّسان العجم 
در قصىده سراىى صاحب  قرن ششم.  مشهور  شاعر 
سبک است. قّوت اندىشه و مهارت او در ترکىب الفاظ 

و ابتکار مضامىن کم نظىر است.
تبرىز  در  شمسى   1266 درسال  جعفر:  خامنه اى، 
با  به دنىا آمد. وى از طرىق زبان هاى فرانسه و ترکى 

متأثّر  که  او  اشعار  ىافت.  آشناىى  شعر  جدىد  اشکال 
از نوپردازان ترکّىه بود، در جراىد به چاپ مى رسىد.
خاوران نامه: منظومه اى است از ابن حسام خوسفى 
شاعر قرن هشتم و نهم که موضوع آن سفرها و حمالت 
على )ع( به سرزمىن خاوران به همراهى مالک اشتر و 
جنگ با دىو و اژدها و امثال اىن وقاىع خىالى است.
جانشىن  و  پسر  هخامنشى،  پادشاه  خشاىارشا: 
بوده  آتوسا دختر کورش  مادر وى  بزرگ.  دارىوش 

است.
خّط سرىانى: خطّى که براى نوشتن زبان سرىانى به کار 
مى رفته و آن همان خّط آرامى با اندکى تغىىر بوده است.

خّط کوفى: نوعى از خطوط اسالمى.
رمان هاى  شد.  متولّد  نجف  در  )عّباس(:  خلىلى، 
شب«  اسرار  و  »انسان  و    »انتقام«  سىاه«،  »روزگار 
لغات عربى دربارٔه  از  آکنده  و  نثرى احساساتى  با  را 

تىره روزى زنان نوشت.
ُخنُج پال: ُخنُج پال شهرى در جنوب فارس مىان شهر 

الر و بندر سىراف.
خوارزم: ناحىه اى از اىران قدىم که دردورٔه قاجار 
کشور  شهرهاى  از  اکنون  شد.  تزارى  روسّىٔه  جزء 

ترکمنستان است.
بىستم  قرن  رمان هاى مشهور  از  خوشه هاى خشم: 
و برندٔه جاىزٔه پولىتزر است. نوىسندٔه اىن کتاب جان 

اشتاىن بک است.
خّىام:  حکىم ابوالفتح عمر خّىام، فىلسوف، رىاضى دان، 
منّجم و شاعر اىرانى قرن پنجم و ششم است و اشعارى 

به فارسى و عربى و کتاب هاىى در رىاضى دارد.
دارىوش: پسر وىشتاسب، پادشاه هخامنشى متوفّٰى 

به سال 486 قبل از مىالد.
دانشور، سىمىن )تولد 1300(: نوىسندٔه مشهور 
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معاصر. از آثار او مى توان به رمان هاى »سووشون« و 
»جزىرٔه سرگردانى« اشاره کرد.

دروىش خان )1305 ــ 1251 ش(: غالمحسىن 
فرزند حاج بشىر طالقانى، موسىقى دان معروف اىران.
ـ 384 ق.م(: ىکى از خطبـاى  دمـوستنس )322ـ 

بزرگ آتن.
درىاى هند: اقىانوس هند، سومىن اقىانوس بزرگ

دولت آبادى، محمود )توّلد 1319(: داستان نوىس 
معاصر؛ از آثار او مى توان به کتاب هاى »کلىدر«، »جاى 

خالى سلوچ« و »الىه هاى بىابانى« اشاره کرد.
مىرزا  حاج   :)1318 )فوت  ىحىى  آبادى،  دولت 
ىحىٰى دولت آبادى ىکى از پىش قدمان و مرّوجان تعلىم 
و تربىت جدىد است. وى چند دوره نماىندٔه شوراى 

ملّى بود.
دانشمند،  )1334ــ1257(:  على اکبر  دهخدا، 
لغوى و نوىسندٔه معروف قرن چهاردهم هجرى قمرى 
است. برخى آثار او عبارت است از: ترجمٔه عظمت 
تصحىح  روح القوانىن،  ترجمٔه  رومىان،  انحطاط  و 
و  امثال  حافظ،  دىوان  تصحىح  منوچهرى،  دىوان 

حکم و لغت نامه.
ِدهک: قرىه اى در نزدىکى زرنگ و بُست در سىستان
دهلوى، امىر خسرو: بزرگ ترىن شاعر پارسى گوى 
هند است و در قرن هفتم مى زىست. وى به تقلىد نظامى 
پنج مثنوى سروده است. دهلوى همچنىن از سناىى، 

خاقانى و سعدى پىروى مى کرد.
فارسى  شعر  در  تحّول  پىشگامان  از  تقى:  رفعت، 
است. در تبرىز به دنىا آمد و در استانبول به تحصىل 
پرداخت و به زبان هاى ترکى، فرانسه و فارسى تسلّط 

داشت.   
ُرم: مرکز امپراتورى روم قدىم و اىتالىاى کنونى

والمىکى  سرودٔه  هندوان،  معروف  راماىانا: حماسٔه 
شاعر باستانى هند. اىن کتاب منظومه اى است طوالنى 
و  رام  و جنگ هاى  وقاىع  دربارٔه  زبان سنسکرىت  به 

همسر او سىته.
رخش: اسب مشهور رستم.

رستم )تهمتن(: در لغت به معنى بزرگ تن و قوى اندام. 
جهان پهلوان اىران از مردم زابلستان که داراى قدرتى 

فوق العاده بود.
روزگار سىاه: رمانى از عبّاس خلىلى با نثرى احساساتى 
و آکنده از لغات عربى دربارهٔ تىره روزى زنان. اىن کتاب 
الهام گرفته از »مادام کاملىا« اثر الکساندر دوما است.
فرزند  و  کاووس  روزگار  اىرانى  پهلوانان  از  ُرهام: 

گودرز، وى از داناىان روزگار خوىش بود.
عبىدزاکانى، نظام الّدىن عبدالّله: شاعر و نوىسندٔه 
طنزپرداز قرن هشتم هجرى. وى اصالً از مردم قزوىن 
دلگشا،  رسالٔه  از:  عبارت اند  او  معروف  آثار  بود. 

اخالق االشراف و موش و گربه.
شرقى  دامنٔه  از  که  است  رودخانه اى  رود:  زاىنده 
زردکوه بختىارى سرچشمه مى گىرد و پس از گذشتن 

از اصفهان به باتالق گاوخونى مى رىزد.
ابوالقاسم محمود  زمخشرى)فوت 538(: جاراللّه 
زمخشرى استاد تفسىر و حدىث و لغت و علوم بالغى. 
اثر معروف وى »الکّشاف في تفسىر القرآن« است.

لوساژ  رنه  آلن  از  فرانسوى  رمان  بالس:  ژىل 
فرانسوى  رمان  نخستىن  و  است  ـ     1668(  ) 1747ـ

به شمار مى رود.
سرخه حصار: از بخش هاى اطراف تهران است.

عارف  و  شاعر  آدم،  بن  ابوالمجد،مجدود  سناىى: 
اوست:   آثار  از  است.  ششم  قرن  اىرانى  معروف 
طرىق الّتحقىق، سىرالعباد الى المعاد و کارنامٔه بلخ.
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قلعه اى  آن  و  غزنوىان  متصّرفات  در  قلعه اى  سو: 
مستحکم بود که مسعود سعد مّدتى در آن محبوس بود.
جزىرٔه  شبه  در  اروپا  شمال  در  کشورى  سوئد: 
اسکاندىناوى مىان نروژ و درىاى بالتىک. پاىتخت آن 

استکهلم است.
سه تفنگدار: رمانى از الکساندر دوما )پدر( که دربارٔه 
شرح قهرمانى ها و جوانمردى هاى سه تن از تفنگداران 

لوىى سىزدهم است.  
حسىن  محّمد  سّىد   :)1285 شهرىار)1367ــ 
بهجت متخلّص به شهرىار غزل سراى بزرگ معاصر.
شهناز: ىکى از آهنگ هاى موسىقى اىرانى، گوشه اى 

از دستگاه شور.
شهىد بلخى: شهىدبن حسىن جهودانکى بلخى شاعر 

و متکلّم و حکىم قرن چهارم هجرى.
شىلى: کشورى است در آمرىکاى جنوبى.

صابرى، کىومرث: نوىسنده و طنز پرداز معاصر که 
اّولىن هفته نامٔه طنز پس از پىروزى انقالب اسالمى را 

با نام »گل آقا« منتشر کرد.
صاحبقرانّىه: کاخ تابستانى ناصر الّدىن شاه.

نوپرداز  شاعر   :)1315 )تولد  طاهره  صّفارزاده، 
از  گشود.  به جهان  سىرجان چشم  در  وى  معاصر، 
آثار او مى توان به رهگذر مهتاب، طنىن در دلتا، دىدار 

صبح و بىعت با بىدارى اشاره کرد.
ـ 1273(: مىرزا عبدالحسىن  صنعتى زاده )1352ـ 
صنعتى زاده از نخستىن نوىسندگان رمان هاى تارىخى 

در اىران بود.
طـالبوف، عـبدالّرحىم)1328ــ1250(: حاج ماّل 
عبدالّرحىم بن ابوطالب نّجار تبرىزى سرخابى، نوىسندٔه 
اىرانى ، از آثار او: کتاب احمد، مسالک المحسنىن 

و… .

در  لىبى  غربى  شمال  در  است  ناحىه اى  طرابلس: 
ساحل بحرالّروم )مدىترانه(.

عرفى شىرازى: شاعر معروف اىرانى در قرن دهم.
اىرانى  معروف  عارف  و  شاعر  نىشابورى:  عّطار 
مى توان  او  آثار  از  هفتم.  قرن  آغاز  و  قرن ششم  در 
و  مختارنامه  نامه،  الهى  منطق الطّىر،  تذکرةاالولىا،  به 

مصىبت نامه اشاره کرد.
ـ 1283 ش(: داستان نوىس  علوى، بزرگ )1376ـ 
چمدان،  به چشمهاىش،  مى توان  او  آثار  از  معاصر، 

ساالرى ها و ورق پاره هاى زندان اشاره کرد.
و  پهلوانان  از  و  قرىش  سران  از  عبدود:  عمروبن 
غزؤه  در  )ع(  على  اسالم، حضرت  مخالف  دالوران 

خندق با او به رزم پرداخت و او را کشت.  
سال  به  مقتول  صّفارى  پادشاه  دومىن  عمرولىث: 

289 هـ.ق.
سوارکاران  ازمشهورترىن  شّداد  بن  عنتره  عنتره: 
به  مشهور  عرب،  بىن  در  و  جاهلّىت  دورٔه  در  عرب 
مناعت طبع و پاک سرشتى بود. دىوان شعرى نىز دارد 
که حضرت رسول اکرم )ص( به اشعار او استشهاد 
مى کرد و مى فرمود: دلم مى خواست زنده بود تا او 

را مى دىدم.
فانون )فرانْتس(: نوىسندٔه معاصر الجزاىر از آثار او 
مى توان به دوزخىان روى زمىن، واپسىن دم استعمار 

و انقالب آفرىقا اشاره کرد.
فتحعلى شاه: دومىن پادشاه سلسلٔه قاجار.

فراهى، ابونصر: صاحب کتاب نصاب الّصبىان، وى 
در لغت عرب و حدىث مهارت تام داشت.

فّرخى ىزدى، محّمد ابراهىم )فوت 1318 هـ.ش(: 
از شعرا و آزادى خواهان مشهور دورٔه مشروطه، وى 

مردى منتقد و بى باک بود.
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فـروغــى، محّمد على )1321 ــ 1257 ش(: 
از  ىکى  ذکاءالملک  به  ملّقب  فروغى  محّمد على 
چهره هاى بزرگ علم و ادب و حکمت معاصر است. 
آىىن  اروپا،  در  حکمت  سىر  به  مى توان  او  آثار  از 
دىوان  تصحىح  سعدى،  کلّّىات  تصحىح  سخنورى، 

حافظ و … اشاره کرد.
فومن: شهرى در 27 کىلومترى جنوب غربى رشت.
فىضى دکنى، ابوالفىض )1004ــ 954(: ادىب 
و شاعر بزرگ هند، وى از بزرگان شعر سبک هندى 

است.
قاآنى: حبىب شىرازى معروف به قاآنى شاعر اىرانى 

قرن سىزدهم هجرى.
قائم مقام فراهانى،  ابوالقاسم بن عىسى  قائم مقام: 
وزىر عبّاس مىرزا و محّمد شاه قاجار. وى در نظم و 

نثر فارسى استاد بود و ثناىى تخلّص مى کرد.
حضرت  معاصر  بنى اسرائىل،  افراد  از  قارون: 
موسى)ع( و به قولى پسر عموى وى بود. او جاه طلب، 
بخىل، حسود و بسىار ثروتمند بود. موسى او را نفرىن 
کرد و بر اثر اىن نفرىن، زمىن شکاف برداشت و قارون 

و خانه و گنجش را به کام خود فرو برد.
َقَجر: قاجار، طاىفه اى ترکمان منسوب به قاجار نوىان 

از سرداران مغول.
َقطىف: شهرى در بحرىن.

کاخک: از بخشهاى گناباد.
کاظمى، محّمدکاظم )توّلد 1346(: شاعر معاصر 
افغانى، مجموعٔه شعر او به نام »پىاده آمده بودم« منتشر 

شده است.
کاهک: از توابع داورزن سبزوار.

کسماىى، شمس )1340ــ 1261(: وى در ىزد زاده 
شد و از پىشگامان تجّدد در شعر فارسى به شمار مى رود.

کشانى= اشکبوس: منسوب به کوشان، سرزمىنى در 
مشرق اىران قدىم، شامل شرق اىران، مغرب هندوستان، 

افغانستان و ترکستان امروزى بوده است.
دانشگاه  که  انگلستان  شهرهاى  از  ىکى  کمبرىج: 

معروف و قدىمى کمبرىج در آن است.
کنفانى)غّسان(: نوىسندهٔ معاصر عرب. کتاب دىگر او 

»ادب المقاومة فى فلسطىن المحتلّة« است.
سال  به  مقتول  هخامنشى،  سلسلٔه  مؤّسس  کورش: 
529 ق.م. او پسر کمبوجىه از خاندان هخامنشى بود.
کوفه: شهرى در جنوب عراق، درنزدىکى نجف.

کىش: از معروف ترىن جزاىر خلىج فارس که بهترىن 
مروارىدها در اطراف آن صىد مى شود.

گاو خونى: باتالقى است در پست ترىن ناحىٔه دشت 
اصفهان که رودخانٔه زاىنده رود در آن مى رىزد.

گودرز: پهلوان اىرانى که بنا به رواىت فردوسى در 
عهد کىان پس از خاندان سام نىرم خاندان او اهّمّىت 

داشته است.
ش(:   1264 )1336ــ  ابـوالـقاسم  الهـوتى، 
در کرمانشاه به دنىا آمد و در مسکو درگذشت، دىوان 
وى مجموعه اى از قطعه و غزل و مقدارى تصنىف 
و ترانه است که مجموعاً با زبانى ساده و روان سروده 

شده است.
مأمون الّرشىد: هفتمىن خلىفه از خلفاى عباسى. 
اّما  کرد  خوىش  ولىعهد  را  )ع(  رضا  امام  ابتدا  وى 
نفوذ روزافزون آن حضرت در  به سبب محبوبّىت و 

حکومت، آن امام را به شهادت رساند.
مانىن، اثل: بانوى انگلىسى نوىسندهٔ اثر معروف »راه 

بئر سبع« دربارٔه فاجعٔه فلسطىن.
رود  شمال  در  است  بوده  سرزمىنى  ماوراءالّنهر: 
جىحون بىن دو رود سىحون و جىحون شامل بخارا، 
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سمرقند، خجند، اشروسنه و ترمذ.  
مجمع دىوانگان: اثرى از مىرزا عبدالحسىن صنعتى 
ـ 1273( اىن اثر نخستىن اتوپىا  ــ زادهٔ کرمانى )1352ـ 

)= آرمانشهر( ى ادبّىات معاصر است.
ــ 1217(:   1290( زىـن العابدىن  مـراغه اى، 
نوىسندٔه کتاب سىاحت نامٔه ابراهىم بىک، از پىشگامان 

ساده نوىسى نثر معاصر.
برجستگى شمال غربى  در  مراکش: کشورى است 

آفرىقا.
مرنج: نام ىکى از زندان هاىى که مسعود سعد شاعر 

قرن پنجم در آن محبوس بوده است.
مسالک المحسنىن: اثرى است از طالبوف نوىسنده 

و دانشمند اىرانى )1329 ــ 1250هـ.ق(.
مسجد شىخ لطف الّله: اىن بنا در شرق مىدان نقش 
جهان اصفهان و روبه روى بناى عالى قاپو واقع شده 
است و در سال 1011 هـ.ق به امر شاه عبّاس اّول بنا 

شده است.
مـشـفـق کـاظـمـى: مـرتـضـى مـشـفـق کـاظـمـى 
اجتماعى  رمان  نخستىن  نوىسندٔه  ـ 1287(  ) 1356 ـ
»تهران  نام  به  اىرانى  زنان  حقارت آمىز  وضع  دربارٔه 
منتشر  »ىادگار شب«  نام  با  آن  دوم  جلد  که  مخوف« 

شده است.
مصر: کشورى شامل زمىن هاى حوضٔه سفالى نىل 
در شمال شرقى آفرىقا و نىز شبه جزىرٔه سىنا در شمال 

درىاى احمر.
 )449 )فوت  عبداللّه  احمدبن  )ابوالعالء(:  َمعّرى 
شاعر و لغوى معروف عرب که به سبب آبله نابىنا شد. 
از آثار او شرح اشعار متنبّى و شرح دىوان بحترى را 

مى توان نام برد.
مقدونّىه: ناحىه اى قدىمى در شمال کشور ىونان که 

تحت ادارٔه فىلىپ دوم و اسکندر سوم قرار داشت.
ملىجک: غالمعلى خان معروف به ملىجک و ملّقب به 
عزىز الّسلطان و سردار محترم. برادر زادٔه امىنه اقدس 

گروسى ىکى از زنان ناصر الّدىن شاه.
ِممفىس: شهرى بوده است در مصر باستان.

 :)1320 )توّلد  سّىدعلى  گرمارودى،  موسوى 
الموت  گرمارود  متولّد  گرمارودى  موسوى  سىدعلى 
مى رود.  شمار  به  نوپرداز  شعراى  از  وى  است. 
کتاب هاى »سرود رگبار«، »عبور« و »در ساىه سار نخل 

والىت« از آثار اوست.
موش ها و آدم ها: اثرى است از جان اشتاىن بک 

نوىسندٔه آمرىکاىى )1968ــ 1902م(.
به  مهابهارات، مهابهاراتا: حماسٔه بزرگ هندوان 
زبان سانسکرىت که شامل 19 کتاب است و تألىف آن 
را به وىاسا فرزانٔه هند نسبت مى دهند. اّما اىن حماسه 
در ىک زمان و توسط ىک شاعر سروده نشده، بلکه 

قرىب صد شاعر آن را طى چند قرن سروده اند.
بناپارت  نـاپـلئون  لـوىى  شـارلى  سـوم:  نـاپـلئون 
لوىى  پسر  فرانسه  امپراتور  1808م.(  ـ  1873ـ (

بناپارت.
ناصرالّدىن شاه: پسر محّمد شاه قاجار و چهارمىن 
پادشاه سلسلٔه قاجارىّه، وى نزدىک به نىم قرن سلطنت 
کرد و سرانجام به دست مىرزا رضا کرمانى ترور شد.
ناصر خسرو: حکىم ابومعىن ناصر بن خسرو قبادىانى 
ـ 394 هـ.ق( ملّقب به حّجت از حکما و  بلخى )481ـ 

متکلّمىن اسالم و شاعر نامدار اىرانى است.
محّل  اشغالى،  فلسطىن  شمال  در  شهرى  ناصره: 
والدت حضرت عىسى )ع(، اىن شهر از زىارتگاه هاى 

مسىحىان است.
ناى: نام ىکى از قلعه هاىى که مسعود سعد شاعر قرن 
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پنجم در آن محبوس بوده است.
نرون: امپراتور ستمگر روم که قدرت را از دست مادر 
خود درآورد و سپس مادر و همسر خود را کشت. وى 
شهر رم را به آتش کشىد و به آزار مسىحىان پرداخت.
نسىم شمال: روزنامه اى که سّىد اشرف الدىن گىالنى 

در دورٔه مشروطه منتشر مى کرد.
نىکسون: ىکى از رؤساى جمهورى آمرىکا، در دورٔه 
او جنگ وىتنام پس از سال هاى طوالنى پاىان ىافت.

هاروارد: ىکى از بزرگ ترىن دانشگاه هاى دنىا در آمرىکا 

که به اسم بنىان گذار آن جان هاروارد )1638ــ1607( 
روحانى انگلىسى نام گذارى شده است.

داستان نوىس   :)1330 )فوت  هداىت، صادق 
معاصر، آثار معروف او عبارت اند از: بوف کور، سگ 
ولگرد، سه قطره خون، اصفهان نصف جهان، پروىن 

دختر ساسان و … .
هومر: کهن ترىن و نامدارترىن حماسه سراى ىونانى، 
وى در قرن هفتم قبل از مىالد مى زىست. از آثار او 

مى توان به اىلىاد و ادىسه اشاره کرد.
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