
  تاریخ ادبیات هشتم

 به دو زبان فارسی و کردی شعر سروده است.نخستین زن کرد تاریخ نویس  تاریخ اردالن 31 مستوره کردستانی

ها/بوستان )سعدی نامه (در  باب بیان حکایت با هدف تربیت انسان8ع و نظم در گلستان به نثرمسجّ 7 سعدی شیرازی

 ات سعدی عرفانی/کلیّباب موضوع اخالقی،اجتماعی و  31

ه ،ترجیع بند عرفانی مشهوری دارد،در سرودن غزل از سعدی و حافظ پیروی ه و زندیّاز شاعران دورۀ افشاریّ 31 هاتف اصفهانی

 کرده است. 

مثل چشمه مثل  -5آیینه های ناگهان  -1 پرستوبه قول  -1س صبح تنفّ -1در کوچۀآفتاب -3 31 قیصر امین پور

 د گتوند خوزستانرود/ استاد دانشگاه و متولّ

/اصل کتاب به زبان عربی وشاگردش به فارسی ترجمه کرد/در شرح 5ه/از عارفان قرن رسالۀ قشیریّ 5 ابوالقاسم قشیری

 اصطالحات و معرفی مشایخ عرفانی تصحیح استاد فروزانفر

 البالغه مجموعه سخنان و نامه ها و حکمت ها  و خطبه های امیر مؤمناننهج  1 د رضیسیّ

در قصیده  ه،هنرص به قاآنی،شاعر دورۀ قاجاریّپریشان به تقلید گلستان سعدی/میرزا حبیب ا.. متخلّ 31 قاآنی شیرازی

 سرایی/ واژگان خوش آهنگ و توصیف های نیکو

 مدیحه سرا سپس سرودن اشعار عرفانی و اخالقی ا شاعریحدیقه /ابتد -1کارنامۀ بلخ -3 6 سنایی غزنوی

د اصفهان/به هند سفر کرد/در دربار شاه عباس لقب ملک الشعرایی دریافت کرد/از شاعران متولّ 33 صائب تبریزی

 پرکاردر قالب قصیده،غزل و مثنوی

 فرزند ایران 31 میرجالل الدین کزازی

 های اساطیری و تاریخی حماسه سرای ایران/داستانشاهنامه//بزرگترین  5و1 فردوسی توسی

 خواجه رشید الدین 

 فضل ا..

ل جهان تا حملۀ مغول/استفاده از اسناد و نوشته های دولتی ونظرات واریخ//تاریخ مفصّجامع التّ 7و8

 دانشمندان 

 فی ، شوق المهدی ، تفسیر صافی و کتاب وا 33 فیض کاشانی

سرای ایران/معروف به لسان الغیب/قرآن را حفظ بود/تحصیل علوم و مطالعۀ  بزرگترین غزل 8 حافظ شیرازی

 قوانین ادب

از شاهزادگان قاجار/ابتدا شاعر دربار بود/شعر ساده و روان/کلمات و تعبیرات عامیانه /مسائل  31 ایرج میرزا 

 اجتماعی را به زبان ساده و شوخی های نیش دار بیان می کرد

مکتوبات از شاعران و -5مجالس سبعه  -1فیه و مافیه  -1دیوان شمس -1نوی معنوی مث -3 7 محمد مولوی

 16111عارفان بزرگ/مثنوی شامل حکایات بیان مسائل دینی وعرفانی به زبان ساده از راه تمثیل در

 بیت 

 قیکلیله و دمنه را به فارسی ترجمه کرد/داستان هایی به زبان حیوانات اندرزی و اخال 6 نصرا..منشی

 مثیلجامع التّ 33 محمد حبله رودی

محور اصلی کتاب داستان نویس پس از پیروزی انقالب اسالمی  در آمدی بر ادبیات داستانی 31 اکبری شلدره

 هزارویک حکایت/ -77است/سیر تاریخی ادبیات داستانی از مشروطه تا

 وحید //در شرح حال و سخنان شیخ ابوسعیداسرار التّ 6 محمدبن منور

بهارستان به تقلید گلستان سعدی //به سبب -نفحات االنس-هفت اورنگ به تقلید خمسه نظامی 9 عبدالرحمان جامی

 ص کرد.م احمد جام ، جامی تخلّدوست داشتن شیخ االسال

اسکندرنامه //داستان  -5هفت پیکر -1خسرو و شیرین  -1لیلی و مجنون -1مخزن االسرار-3 6 نظامی گنجه ای

 به اوج رساند.پردازی را 

 سرگذشت شهید باکری//باکری متولد میان دوآب و در عملیات بدر شهید شد. 31 حبیب یوسف زاده



به سبک گلستان/ادیب، منشی وشاعر دورۀ  مجموعۀ نوشته ها نامه ها و انشای قائم مقاممنشآت //  31 قائم مقام فراهانی

 ص می کرد.قاجار / ثنایی تخلّ

یات و صفحات ادبزندگی نامۀ امیر کبیر،عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نوشتن -هفته نامه دوچرخه 31 فرهاد حسن زاده 

 طنز

 -6آموزش کودکان نابینا  -5ت پیام آور محبّ-1به سوی ساحل-1وجدان -1ششم  حسّ 31 محمود حکیمی

رت د)ص(،امام حسین)ع( ،حضزندگانی حضرت محمّ -7داستانهای آموزنده برای کودکان 

 زینب/نویسنده و پژوهشگر

عالمه حسن زاده 

 آملی

 ات و نجوممدارج عالی در ریاضیّ-از عالمان برجستۀجهان اسالم 31

ادیب الممالک 

 فراهانی

 ین شاهلقب از طرف مظفرالدّ -شاعر و روزنامه نگار -محمد صادق امیری معروف به ادیب الممالک 31و31

شعر ارزشی انقالب،  –دری به خانۀ خورشید/ آذرباد  -از آسمان سبز -از این ستاره تا آن ستاره 31 سلمان هراتی

 صمیمیت و سادگی و بی پیرایگی در شعر

 از شاعران خوشنام انقالب -سرود سپیده/ نام اصلی حسین ممتحنی -سرود درد 31 حمید سبزواری

شهاب الدین احمد 

 سمعانی

 های خداوند ساده در شرح و توضیح نام روح االرواح/ نثر شیوا و 6

عتبر واقعۀ کربال برپایۀاسناد م -بزرگ عاشورایی در قالب ترکیب بند مقتل منظوم/ از شاعران و مرثیه سرایان 31 فدایی مازندرانی

 تاریخی

 حکایت زمستان 31 سعید عاکف

 دریافت جایزۀ نوبل -دوستیمفاهیم عرفانی و حسّ میهن  -شاعر پر آوازۀ هندی 11 رابیندت تاگور

عشق به سرزمین فلسطین و استقالل  -از شاعران معاصر عرب، موضوع شعر انقالب، مبارزه و پایداری 11 محمود درویش

 آن

ی، مسلّط به زبان فرانسوی،انگلیس -از شاعران بزرگ و نویسندۀ عرب، سرشار از عشق و عاطفه به انسانیّت 11 نزارقبانی

 اسپانیایی

توصیف طبیعت، کتاب ترجمۀابوالقاسم پاینده در در آغوش خوش بختی/ نویسنده انگلیسی مهارت 11و39 لردآویبوری

 فصل 37در 

 شفا، قانون، دانشنامۀ عالیی/ دانشمند و پزشک در کودکی قرآن را حفظ کرد. 5و1 ابوعلی سینا

 فرهاد و شیرین، خلد برین، ناظر ومنظور 31 وحشی بافقی

الدین  سید جمال

 اسدآبادی

 روزنامۀ عروۀ الوثقی، مبارزه با استعمار 31و31

 آزاداندیش پاکستانی ، به زبان فارسی و اردو شعر سرود. 31و31 اقبال الهوری

 از مردان سیاسی دورۀ قاجاریّه ، پدرش آشپز قائم مقام بود. 31 امیرکبیر

 از شاعران هندوستانی، تفکّرات عرفانی 31و33 بیدل دهلوی 

 مهم ترین اثرترجمۀ قرآن /نویسندۀ چیره دست داستان نویس و مترجم مشهور 31 ابوالقاسم پاینده

الم می، خدمات متقابل اسمسئلۀ حجاب، پیرامون انقالب اسال، برای نوجوانانتماشاگه راز،داستان راستان  31 شهید مطهری

 و ایران

 نقّاشان بزرگفالگیر بغدادی، میدان کربال/ از  31و31 کمال الملک

 


