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ناشـــــرسخن
رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 

به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان 
رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
دقیق  رصد  با  و  خود  فراوان  تجربیات  از  بهره مندی  با  که  دارد  افتخار  مؤسسه  این  بردارد. 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 
درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



سخن مؤلف

تدوین  توفیق  است،  بندگان  طریق  راهگشاي  كه  تعالي  سبحانه  حق  عنایت  با 

مختصری از كتاب فارسی عمومی را یافتم. كتابی كه در دست دارید، جهت بهره مندی 

داوطلبان آزمون های استخدامی كشور بل اخص آزمون سردفتری، بر مبنای خالصه ای 

از مباحث مهم ادبیات فارسی اعم از نكات مهم تاریخ ادبیات، معانی مهم واژگان، دستور 

زبان و آرایه های ادبی و در پایان سؤاالت كنكور سراسری به همراه پاسخنامه تشریحی، 

گردآوری شده است.

در این كتاب ضمن توجه به مباحث مهم و پركاربرد آزمون های استخدامی كشور، 

این  سؤال  طراحان  نظرات  اساس  بر  و  مثال  ذكر  با  مطالب  كه  است  گردیده  تالش 

آزمون ها تهیه و تدوین گردد.

در پایان از دوستان گرانقدر كه در تألیف این اثر مرا یاري كردند و همكاران محترم 

انتشارات چتردانش كه متحمل زحمتي فراوان شدند صمیمانه تشكر و قدرداني مي نمایم. 

با آرزوي توفيق روز افزون
عليرضا اشرفي

alirezaashrafi110@yahoo.com

سخن مؤلف
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�مختصری�از�تاریخ�ادبیات�
برای  فارسی  تمرین   - قلم  اهل  با  دیداری  آثار:  یوسفی:� غالمحسین� �)1
نامه اهل خراسان - فرخی سیستانی بحثی در شرح  اول دبستان -  كالس 
احوال و روزگار و شعر او - كاغذ زر- تصحیح قابوسنامه- تصحیح »التصفیه 
 - الصحه  تقویم  تصحیح   - خراسان  سردار  ابومسلم  المتّصوفه«-  احوال  فی 
تصحیح  روشن-  روانهای  اللغات-  ملخص  تصحیح  بوستان سعدی-  تصحیح 

گلستان سعدی- چشمه روشن
2(�تاریخ�َجهانُگشای:�كتابی فارسی نوشته عطاملک جوینی درباره تاریخ 
مغول و خوارزمشاهیان و اسماعیلیاِن الموت تا 655ق و از آثار مهم از نظر 
تاریخی و نیز ادبی به شمار می رود و نمونه ای برجسته از سده هفتم ق. است.

3(�موالنا:�قرن ششم؛ آثار: الف( مثنوی معنوی )6دفتر( ب( فیه مافیه ج( 
دیوان شمس د( مكاتیب ه( مجالس سبعه

4(�فردوسی:�قرن چهار و پنج؛ آثار: شاهنامه 1( اساطیری 2( حماسی 3( 
تاریخی

5(�َسَمک�َعّیار:�رمانی است مشهور و قدیمی به زبان فارسی كه در سده 
ششم هجری به قلم فرامرزبن خداداد )كاتب( اّرجانی نوشته شده است. وی 
داستان ها را از زبان یک راوی به نام صدقه ابوالقاسم فراهم آورده است. این 

كتاب اشاره به آداب و رسوم های ایرانی ها دارد.
قرن  فارسی«:� ادب� در� داستان�سرایی� »پیشوای� گنجوی� نظامی� �)6
یا  پیكر  هفت   - االسرار  مخزن  گنج:  پنج  به  معروف  او  مثنوی  آثار:  ششم؛ 
- خسرو  اقبالنامه   .2 1.شرفنامه  بخش:  دو  اسكندرنامه شامل   - نامه  بهرام 

شیرین - لیلی و مجنون
7(�قیصر�امین�پور:�آثار: مجموعه شعر آینه های ناگهان، دستور زبان عشق، 
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مثل چشمه مثل رود، در كوچه آفتاب - تنفس صبح - آینه های ناگهان - 
ظهر روز دهم - مثل چشمه مثل رود - به قول پرستو

8(�مرتضی�آوینی:�فیلم ساز و سردبیر مجله سوره؛ آثار: خان گزیده ها - 
حقیقت - روایت فتح - سراب

9(�محمدرضا�عبدالملکیان:�ریشه در ابر »قالب نیمایی«
10(�تحفه�االخوان:�تالیف معصوم بن عبداهلل كاشی، اثری منثور در باب شرح 
و بیان مبانی مسلک فتوت می باشد. این اثر مشتمل بر یک مقدمه )شامل 
چهار فصل(، ده باب و یک خاتمه )مشتمل بر سه فصل( می باشد. به عقیده 
فراتر  از سده هفتم هجری  اثر  این  تالیف  تاریخ  الدین همایی،  استاد جالل 

نمی رود.
11(�یوهان�کریستف�فردریش�»شیلر«:�شاعر، نمایشنامه نویس، فیلسوف 

و مورخ آلمانی قرن نوزدهم
12(�تریلور:�ایتالیایی - قطرات سه گانه - ترجمه از »یوسف اعتصام الملک« 
13(�رابیندرانات�تاگور:�قرن 20- شاعر، فیلسوف، موسیقی دان و چهره پرداز 
اهل بنگال هند بود. - او از كودكی اشعاری نغز می سرود و در زبان شبه قاره 
انقالبی ادبی پدید آورد. به ویژه اشعار موسوم به گیتانجالی معروفیت فراوان 
دارد و به زبان های بسیاری ترجمه شده است. تاگور با این اشعار در سال 1913 
جایزه نوبل را در ادبیات دریافت كرد. از آثار جاویدان او می توان »سلطان قصر 
سیاه«، »میوه جمع كن«، »اشعارخیبر«، »رشته های گسسته«، »نامه هایی به 
یک دوست«، »پیوند آدمی«، »مذهب بشر«، »شخصیت«، »نكاتی از بنگال«، 

»هدیه عاشق« و »چیترا« را نام برد.
14(�فرانسوا�کوپه: نویسنده و شاعر قرن نوزدهم میالدی اهل فرانسه است. 
از آثار اوست »عابر«، »فردوسی«، »برای تاج«، »صمیمیت ها«، »دفتر سرخ« 
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و »فرودستان«.
15(�عبید�زاکانی:�قرن 8؛ آثار: اخالق االشراف - موش و گربه - رساله دل گشا

16(�دکتر�مهدی�حمیدی:�معاصر؛ آثار: امواج سند- شكوفه ها یا نغمه های 
جدید- پس از یكسال - اشک معشوق

17(�ابونصر�فراهی:�نّصاب الّصبیان »آموزش لغات در قالب شعر« از ابونصر 
فراهی آثار دیگری از جمله »ذات العقدین« به جای مانده است. همچنین او 

منظومه ای بنام »لمعة النور« در فقه دارد. 
18(�محمود�شبستری:�گلشن راز »اصطالحات عرفانی« آثار منظوم، گلشن 

راز، سعادت نامه، كنز الحقایق، 
آثار منثور، حقّ الیقین، مرآةالمحّققین، شاهد )یا شاهدنامه(

19(�عنصرالمعانی�کیکاووس:�قرن 5- قابوس نامه - 44 باب در نصیحت 
آن  جامعیت  و  قابوس نامه  كتاب  اطالعات«.  »وسعت  شاه  گیالن  پسرش 
چگونه  كه  می كند  آشكار  هجری  پنجم  قرن  در  را  تربیت  و  تعلیم  هدف 

درس خواندگان، با معلوماتی كلی و شامل، پرورش می یافته اند 
افتخارات  در  »شوالیه  عنوان  آراگون،  تا  سعدی  از  حدیدی:� جواد� �)20

فرهنگی« وزارت فرهنگ فرانسه
21(�غالمعلی�حداد�عادل:�فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

22(�اقبال�الهوری:�قرن 13 و 14؛ آثار: جاویدنامه- علم االقتصاد: نخستین 
تاریخ هند، اسرار خودی، رموز بیخودی،  اردو،  به زبان  اقتصاد  كتاب درباره 

پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم 
23(�عبدالحسین�زرین�کوب:�قرن 14؛ آثار: نقد ادبی - با كاروان حلّه - 

بحر در كوزه - سّرنی - بامداد اسالم - از چیزی دیگر
24(�سهراب�سپهری:�شاعر و نقاش معاصر؛ آثار: اتاقی آبی - هشت كتاب
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محمود  بن  ُعَمر  بن  ابوبكر  حمیدالدین  قاضی  بلخی:� حمیدالدین� �)25
)درگذشته 559 ه . ق(، ادیب، شاعر، و نویسنده كتاب مقامات حمیدی است.

26(�علی�اکبر�دهخدا:�قرن 13؛ آثار: چاپ روزنامه صوراسرافیل به یاری 
میرزا جهانگیر خان - چرند و پرند »با امضای دخو« لغت نامه - امثال و حكم 

- منوچهری - تصحیح دیوان حافظ
روزنامه  مدیر  و  پرداز«  نویسنده »طنز  الدین�حسینی:� 27(�سید�اشرف�

نسیم شمال از روزنامه های دوره مشروطیت ایران بود. 
28(�زین�العابدین�مراغه�ایی:�13 و 14 سیاحت نامه ابراهیم بیگ سفرنامه ای 

به فارسی كه در حدود سال 1321 هجری قمری در استانبول منتشر شد
29( محّمد تقی بهار ملقب به ملک الشعرا و متخلص به »بهار«، شاعر، ادیب، 
نویسنده، روزنامه نگار، تاریخ نگار و سیاست مدار معاصر ایرانی بود- قرن 13 و 

14- پدرش محمد كاظم صبوری - روزنامه های نوبهار - خراسان 
30(�ناصرخسرو�قبادیانی:�قرن 4 و 5- حكیم و شاعر آثار منظوم او عبارتند 

از: روشنایی نامه، سعادت نامه.
زادالمسافرین، وجه  اخوان، جامع الحكمتین،  از: خوان  او عبارتند  آثار منثور 

دین، گشایش و رهایش و سفرنامه.
31(�علیرضا�قزوه:�معاصر؛ آثار: »پرستو در قاف« 

32(�محمد�ابراهیم�صفا:�معاصر افغانستانی؛ آثار: ندای كوهسار
تا هست  تا هست عالمی  نیمایی«  33(�عبید�رجب: شاعر تاجیک »قالب 

آدمی 
34(�زیب�النسا�متخلص�به�»مخفی«: بزرگترین دختر اورنگ زیب عالمگیر 
پادشاه گوركانی هند و یكی از خوشنویسان هند و از شاعران سبک هندی 
در ادبیات فارسی و تصوف است. قرن 11 »هند« از نوشته های او می توان به 
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كتاب زیب المنشآت اشاره كرد. 
35(�باذل�مشهدی: حمله حیدری، معروفترین اثر او، حماسه ای دینی است 
در سیره محمد و خلفای راشدین تا پایان خالفت عثمان بن عفان كه به تقلید 

شاهنامه فردوسی به بحر متقارب سروده شده است.
36(�مهدی�اخوان�ثالث:�آثار منظوم او عبارتند از: ارغنون، زمستان، آخر 
شاهنامه، از این اوستا، شكار، پاییز در زندان، بهترین امید، عاشقانه كبود. آثار 

منثور او عبارتند از: مجموعه مقاالت، بدعت ها و بدایع نیمایوشیج
انصار«  »پسر  االسالم«  »شیخ   5 قرن  انصاری:� عبداهلل� خواجه� �)36
»پیرهرات«؛ آثار: الهی نامه - زادالعارفین - مناجات نامه - رساله دل و جان 

- نصایح - كنر المساكین
37(�هومر:�یونانی - ایلداد و اُدیسه

38(�والمیکی: هند - رامایانا
39(�وایاسا:�هند - مهابهاراتا

40(�ابن�حسام�خوسفی: خاوران نامه
41(�عبدالرحیم�طالبوف: مسالک المحسنین - كتاب احمد

آثار: دارالمجانین - سر و ته یک كرباس -  42(�محمد�علی�جمال�زاده: 
تلخ و شیرین - هفت كشور - شورآباد - راه آب نامه - قصه های كوتاه برای 

بچه های ریش دار - قصه ما به سر رسید.
43(�بزرگ�علوی:�آثار: چشم هایش - چمدان - میرزا - ساالری ها »از رنجی 

كه می بریم از جالل آل احمد متأثر از - گیله مرد( - ورق پاره های زندان 
44(�سیمین�دانشور:�نویسنده و مترجم ایرانی و همسر جالل آل احمد بود 
و در اكثر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی همسرش حضور و همكاری داشت. 
وی نخستین زن ایرانی بود كه به صورتی حرفه ای در زبان فارسی داستان 
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به 17  و  دارد  ساده  نثری  كه  است  رمان سووشون  او  اثر  مهم ترین  نوشت. 
زبان ترجمه شده است.[ سووشون از جمله پرفروش ترین آثار ادبیات داستانی 
در ایران به شمار می رود.آثار: سووشون - آتش خاموش - جزیره سرگردانی- 

ساربان سرگردان و...
45(�هریت�بیچارستو: قرن 19؛ آثار: كلبه عمو تم - »ادب پایداری سیاهان« 
46(�پابلو�نرودا: قرن 20؛ آثار: انگیزه نیكسون كشی - جشن انقالب شیلی

47(�خوزوئه�دوکاسترو:�آدم ها و خرچنگ ها
48(�جبرا�ابراهیم�جبرا:�در بیابان های تبعید »فلسطین« 

49(�محمود�درویش:�از یک انسان - »فلسطین« 
50(�جان�اشتاین�بک:�آثار: خوشه های خشم - موش ها و آدم ها - مراتع بهشتی

 - زمین  روی  دوزخیان   - استعمار  دم  واپسین  آثار:  فانون:  فرانتس� �)51
انقالب آفریقا

فارسی  به  كه  وی  داستانهای  معروفترین  از   19 قرن  هوگو:� ویکتور� �)52
ترجمه شده است، می توان از گوژپشت نتردام، بینوایان، كارگران دریا، نو و 

سه را نام برد.
21(�آندره�ژید:�قرن 19 و 20؛ آثار: مائده های زمینی

54(�سنایی:�قرن 6؛ آثار: حدیقه الحقیقه - سیر العباد الی المعاد - كارنامه 
بلخ- طریق التحقیق- عشق نامه- عقل نامه- مكاتیب- تحریمه القلم

55(�دکتر�محمود�صناعی:�شاعر، مترجم، روان شناس و نظریه پرداز مباحث 
تربیتی و روانشناسی بود. مولف كتاب »آزادی و تربیت«

56(�محمدعلی�اسالمی�ندوشن: آثار او عبارتند از: به دنبال سایه ی همای، 
فرهنگ و شبه فرهنگ، نامه نامور )گزیده شاهنامه(، زندگی و مرگ پهلوانان 

در شاهنامه، آواها و ایمان ها، روزها و... را می توان نام برد. 
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57(�عبدالحسین�وجدانی:�معاصر؛ آثار: عمو غالم
58(�جالل�رفیع:�معاصر؛ آثار: فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد - در بهشت شّداد

59(�طاهر�صّفار�زاده: آثار: رهگذر مهتاب - در طنین دلتا - سر و بازوان - 
سفر پنجم - بیعت با بیداری - دیدار صبح

60(�دکتر�شفیعی�کدکنی:�آثار: شب خوانی - از زبان برگ - در كوچه های 
نیشابور - از بودن و سرودن - مثل درخت در شب باران - بوی جوی مولیان 

- موسیقی شعر
61(�علی�موسوی�گرمارودی:�آثار: سرود رگبار - عبور - چمن الله - خط 

خون - دستچین - تا ناكجا - نحل والیت
شده  سروده  ترانه های  از  »غزل«  عمر  سایه   -13 قرن  معّیری:� رهی� �)62
توسط وی می توان »شد خزان«، »شب جدایی«، »كاروان« و »مرغ حق« را 
نام برد. اشعار او تحت تأثیر سعدی )كه بیشترین تأثیر را در او گذاشته است(، 

حافظ، نظامی، صائب و مولوی است.
سیاه   - سراب   - نغمه ها  نخستین  سایه(  الف.  )هـ  ابتهاج:  63(�هوشنگ�

مشق - شبگیر
64(�محمد�علی�موحد:�ترجمه كتاب سفرنامه ابن بطوطه

ترجمه   - اصفهان  سوی  به  »فرانسوی«   20 و   19 قرن  لوتی:� پیر� �)65
بدرالدین كتابی 

آثار:  13؛  قرن  السلطنه«:  »اعتماد  الدوله:� محمدحسن�خان�صنیع� �)66
اآلثار - منتظم  و  المآثر   - الحسان  الشمس - خیرات  البلدان - مطلع  مرآه 

ناصری - روزنامه خاطرات
67(�طه�حسین:�االیّام »آن روزها« 

68(�مسعود�سعد�سلمان:�قرن 5 و 6- مسعود، دیوان هایی به به زبان های 
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فارسی و عربی و هندی داشته است.
69(�پوران�شریعت�رضوی: طرحی از یک زندگی

70(�کاظم�کاظمی:�پیاده آمده بودم
71(�صنعتی�زاده:�مجمع دیوانگان

72(�مشفق�کاظمی:�تهران مخوف - یادگار شب 
73(�صادق�هدایت: آثار: بوف كور - سگ ولگرد - سه قطره خون - اصفهان 

نصف جهان - پروین دختر ساسان
74(�ویلیام�سیدنی�پورتر:�قلب مغرب - اختیارات - راههای سرنوشت - 

آواز شهر - چرخ و فلک
75(�عباس�خلیلی:�آثار: روزگار سیاه - انتقام - انسان و اسرار شب

در  مشهور  بند  »تركیب   6 قرن  اصفهانی:� عبدالرزاق� الدین� 76(�جمال�
مدح پیامبر« 

ای از بر سدره شاهراهت / وای قّبه عرش تكیه گاهت
ای طاق نهم رواق باال / بشكسته ز گوشه كالهت 

از  امروزی  مشگین شهر  شهر  )وراوی(،  زاده  وراوینی:  سعدالدین� �)77
نویسندگان ایرانی و دومین مترجم كتاب مرزبان نامه از زبان طبری به زبان 
فارسی است كه از جمله آثار مهم نثر مصنوع فارسی و به روش كلیله و دمنه 
در ذكر قصص و امثال و حكم فراهم شده و مطالب آن از زبان وحوش و طیور 

و دیو و پری و آدمی بیان شده است.
سلطان   - شدگان  دل   - هزاردستان  آثار:  سینماگر؛  حاتمی:� علی� �)78

صاحبقران - مادر - كمال الملک - تختی
79(�محّمد�غفاری�»کمال�الملک«:�نقاش - تاالر آینه - زرگر بغدادی و 

شاگردش - میدان كربال - یهودی فالگیر 
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80(�غالمحسین�ساعدی: آثار: »گوهر مراد« - چوب به دست های ورزیل 
- آی باكاله های بی كاله - عزاداران بیل - گور و گهواره - گاو - توپ - ترس 

و لرز
81(�سروانتس:�دون كیشوت »اسپانیایی« 

82(�لئوتولستوی:�آثار: جنگ و صلح »روسیه« - آناكارنینا - رستاخیز
83(�داستایوسکی:�آثار: برادران كارامازوف - ابله - خانه اموات - دهكده 

استپانچكوف »روسیه« 
84(�چارلز�دیکنز:�آثار: دیوید كاپرفیلد - آرزوهای بزرگ - داستان دو شهر 

»انگلستان« 
85(�علی�محّمد�افعانی:�آثار: شوهر آهو خانم - شادكامان دره قره سو - 

شلغم میوه بهشته - بوته زار
86(�پرویز�خرسند:�آثار: برزیگران دشت خون - آن جا كه حق پیروز است 

- مرثیه ای كه ناسروده ماند
87(�حمید�سبزواری:�معاصر؛ آثار: سرود درد - سرود سپید

88(�حمیدرضا�طالقانی:�تپه های برهانی
 - اتللو   - آثار: هملت  »انگلستان«؛  و 17  قرن 16  89(�ویلیام�شکسپیر:�

مكبث - لیرشاه
90(�سعید�سعیدپور:�مترجم كتاب »از شكسپیر تا الیوت« 

امیر  میثاق  »توجیه  چفته  »انگلستان«   20 قرن  تانزدوارنر:� سیلویا� �)91
فجر« 

92(�رابیندرانات�تاگور:�قرن 19 و 20؛ آثار: هنر- ماه نو و مرغان آواره
93(�نجم�الدین�دایه:�مرصاد العباد قرن 6 و 7 »نجم الدین رازی« 

94(�فخرالدین�اسعد�گرگانی:�قرن 5؛ آثار: ویس و رامین »اصیل و ایرانی« 
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شاعر داستانگوی ایرانی نیمه نخست سده پنجم هجری است. والدت او در 
آغاز قرن پنجم هجری در گرگان می باشد. وفات فخرالدین اسعد بعد از سال 

446 و گویا در اواخر عهد طغرل سلجوقی اتفاق افتاده است.
خاقانی  به  متخلّص  شروانی:  خاقانی� علی� بن� بدیل� افضل�الّدین� �)95
)520 قمری در َشروان - 595 قمری در تبریز( از جمله نامدارترین شاعران 
ایرانی و بزرگ ترین قصیدهسرایان تاریخ شعر و ادب فارسی به شمار می آید. از 

القاب مهم وی َحّسان العجم است.
تهران  فردوس  نشر  در  علیزاده  عزیزاهلل  با تصحیح  غزلیات خاقانی  و  قصاید 
در سال 1390 در 880 صفحه منتشر شده است. این اثر شامل 9447 بیت 
قصیده و 3853 بیت غزل است. كشف االبیات و واژه نامه نیز بدان پیوست 

شده است.
دیوان، شامل قصاید، ترجیعات، مقطعات، غزلها و رباعیات است. دیوان خاقانی 
به تصحیح سید ضیاءالدین سجادی در سال 1338 در تهران به چاپ رسیده 

بود.
تحفةالعراقین، مثنوی در سه هزار و دویست بیت است كه در سال 551 تألیف 

شده است. تحفةالعراقین در شرح نخستین سفر خاقانی به مكه و »عراقین« 
آخر  در  و  كرده  یاد  نیز  آن  معاریف  و  رجال  از  شهر  هر  ذكر  در  و  است 
هم ابیاتی در حسب حال خود آورده است. تحفةالعراقین به تصحیح یحیی 
نسخه  آن، چندین  از  رسید. پس  به چاپ  تهران  در  در سال 1330  قریب 
معتبر از تحفةالعراقین شناسایی شد كه در این میان نسخه وین )با عنوان 

ختم الغرایب( تاریخ 593 هجری را دارد.
منشآت خاقانی، چند نامه از خاقانی است كه به بزرگان زمان خود نوشته، 
و غالباً مشحون از كلمات و جمالت عربی دشوار و مترادف و گاهی از اشعار 
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خود خاقانی در آن ها هست.
قصاید خاقانی به نسبت در مرتبه ای باال قرار دارد. از او قطعات بسیار خوبی 
نیز دردست است اما غزلیاتش در سطح قصاید او نیستند. شعر خاقانی سبكی 
دیریاب و بغرنج دارد و بیشتر، نظمی است هنرمندانه با گرایش های سخنوری 

و دقایق لفظی.
96(�عّطار�نیشابوری:�قرن 6؛ آثار: منطق الّطیر - الهی نامه - مصیبت نامه 

- مختارنامه - تذكره االولیا )نثر( 
97(�محّمد�علی�معّلم�دامغانی: رجعت سرخ ستاره

98(�سلمان�هراتی:�معاصر؛ آثار: از آسمان سبز - از این ستاره، تا آن ستاره 
- دری به خانه خورشید

99(�فاطمه�راکعی:�آثار: سفر سوختن - آواز گلسنگ
100(�زین�العابدین�رهنما:�نویسنده و مترجم - كتاب »پیامبر« 

101(�محّمد�بهمن�بیگی:�معاصر؛ آثار: ایل من بخارای من
102(�هاتف�اصفهانی:�هاتف اصفهانی شاعری توانا و مسلط به زبان و ادب 
فارسی بود. وی از سبک شعرای متقدم ایران به ویژه حافظ و سعدی پیروی 
می كرد و طبع خود را در سرایش تمامی قالب های شعری اعم از غزل، قصیده 

و رباعی، ترجیع بند و تركیب بند آزمود. - دیوان قصاید
103(�مجد�خوافی:�روضه خلد

انسان   - قاف  تا  قدم  اشراق دو   - اسالم  آثار: فجر  امیر�فجر:� 104(�میثاق�
میوه نخل

105(�سیاوش�کسرایی:�آثار: با دماوند خاموش - از قرق تا خروسخوان - 
خانگی - آرش

106(�محمود�دولت�آبادی:�آثار: كلیدر، جای خالی سلوچ و...
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با حلق اسماعیل - گنجشک و  107(�سید�حسن�حسینی:�آثار: هم صدا 
جبرئیل

108(�مصطفی�علی�پور:�از گلوی كوچک رود
109(�جواد�فاضل:�مترجم صحیفه سجادیه »نیایش های امام سجاد« 

110(�آزاد�سرو�سیستانی:�اخبار رستم
111(�ابوطاهر�طرسوسی:�ابومسلم نامه

112(�ابوالمؤیّد�بلخی:�شاهنامه منثور »قرن 4« 
113(�عبداهلل�مستوفی:�شرح زندگانی من

هم  بلخی  رابعه  به  كه  ُقزداری  كعب  دختر  رابعه  کعب:� بنت� رابعه� �)114
شناخته شده است، شاعر پارسی گوی نیمه نخست سده چهارم هجری )914- 
943میالدی( است. وی طبق اسناد موجود، نخستین شاعر زن پارسی گوی 

است
115(�جاّلبی�هجویری:�قرن 5؛ آثار: كشف المحجوب، كه می توان آن را از 
منابع بسیار معتبر در مورد عرفان و تصوف به شمار آورد. این كتاب بنا بر 
درخواست ابوسعید هجویری برای پاسخ به پرسش هایش نگاشته شد. دیوان 
ابتدای كشف المحجوب  شعری كه نشانه ای از آن باقی نمانده است ولی در 
اشاره به انتحال آن شده است. كتاب فنا و بقا كه در مورد تصوف بوده ولی این 
كتاب نیز از بین رفته است.كتاب اسراب الخرق والملونات. این كتاب نیز در 
دسترس نیست.الرعایت به حقوق اهلل تعالی، كتاب البیان الهل العیان، منهاج 

الدین، نحوالقلوب، ایمان
116(�محّمدرضا�حکیمی:�معاصر؛ آثار: ادبیات و تّعهد در اسالم - الحیاه

117(�سید�محّمد�حسین�طباطبایی:�معاصر؛ آثار: المیزان - اصول فلسفه 
و روش رئالسیم
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118(�امام�خمینی:�معاصر؛ آثار: چهل حدیث - دیوان اشعار
119(�ابونصر�فراهی:�نِصاب الصّیان

120(�دانته�آلیگیری:�دانته در دوران زندگی خود دست به انتشار كتاب های 
متعددی زد كه معروف ترین آن ها »كمدی الهی«، »زندگانی نو«، »ضیافت«، 
»سلطنت«، و »آهنگ ها« است. كتاب »كمدی الهی« در سه بخش نگاشته 

شده است: دوزخ، برزخ و بهشت.
121(�ع��پاشایی: »مترجم« ماه نو و مرغان آواره - ذن چیست؟ )ذن مكتبی 
در مذهب بودایی است كه در چین پدیدار شده و تأكید فراوانی بر تفكر لحظه 
به لحظه و ژرف نگری به ماهیت اشیا جانداران و... به وسیله تجربه مستقیم 
دارد. این مكتب معموالً تعالیم خود را به صورت هایی از مقایسه تناقضات دو 
یان  این دقیقاً چیزی شبیه كاریست كه در آیین یین و  چیز می آموزد كه 

صورت می پذیرد.( 
122(�سّید�رضی:�قرن 4 و 5- مترجم كتاب »نهج البالغه« 

حال  تغییر  آثار:  19؛  و   18 قرن   - آلمانی  گوته:� ولفگانگ� یوهان� �)123
گیاهان - تئوری رنگ ها - ورتر - فاوست - آگمونت - نغمه های رومی - دیوان 

شرقی - دیوان غربی
124(�سهروردی: فیلسوف نامدار ایرانی اهل شهر سهرورد شهرستان خدابنده 
استان زنجان می باشد: عقل سرخ، لوامع االنوار، التلویحات، حکمةاالشراق، در 
الهیات در  دو بخش. بخش نخست، در سه مقاله در منطق، بخش دوم در 

پنج مقاله
125(�محِمد�علی�فروغی: آثار: سیر حكمت در اروپا - آیین سخنوری - 

تصحیح كلیات سعدی - ترجمه گفتار در روش...
126(�آلفونس�دوده:�قرن 19؛ آثار: نامه های آسیاب من - قصه های دوشنبه
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