
 

 تاریخ ادبیات نهم

 شاگرد عبدالکریم حائری یزدی 11و14 امام خمینی

باب موضوع  11باب بیان حکایت با هدف تربیت انسان ها/بوستان )سعدی نامه (در 8گلستان به نثرمسجع و نظم در  7 سعدی شیرازی

جامی،پریشان قاآنی،منشات قائم مقام اخالقی،اجتماعی و عرفانی/کلیات سعدی/گلستان مورد تقلید :بهارستان: 

 فراهانی،روضه خلد مجد خوانی

بش ون پدرش بافنده بود لقء علوم دین به عربی،دوره سلجوقی،چکیمیای سعادت به فارسی اخالقی و دینی،نصیحه الملوک و احیا 5 امام محمد غزالی

 بود س نظامیهغزالی شد،مدرّ

شب،قصه ی رنگ پریده/پدر شعر نو/بهره گیری از عناصر طبیعت،بیانی رمز گونه،ترسیم سیمای آثار:افسانه،ای  14و11 علی اسفندیاری

 جامعه

/اصل کتاب به زبان عربی وشاگردش به فارسی ترجمه کرد/در شرح اصطالحات و 5رسالۀ قشیریه/از عارفان قرن  5 ابوالقاسم قشیری

 معرفی مشایخ عرفانی تصحیح استاد فروزانفر

 انتقادی و حالتی اندرزگویانه/مدفنش در قم ی،اخالقیعمتولد تبریز/شعر در زمینه:اجتما  اعتصامیپروین 

نوشته مرزبان ابن رستم می باشدکه به شیوه کتاب مرزبان نامه را به فارسی برگرداند/مرزبان نامه به زبان طبری  6 سعد الدین وراوینی

 ستکلیله و دمنه و مشتمل بر داستان و تمثیل ا

 حدیقه /ابتدا شاعری مدیحه سرا سپس سرودن اشعار عرفانی و اخالقی -2کارنامۀ بلخ -1 6 سنایی غزنوی

 آثار:زندگی من،سه روز برای دیدن،ترجمه مرضیه خوبان فرد/در کودکی نابینا و ناشنوا شد  هلن کلر

 و پژوهش داشت/میرزا تقی یسسرود،مبارزات سیاسی،تدرسبک شناسی،تاریخ احزاب سیاسی/از کودکی شعر می  11 محمد تقی بهار

 در روزنامۀ خراسان  اشعار سیاسی و اجتماعی-خان متخلص به بهار

 شاهنامه//بزرگترین حماسه سرای ایران/داستان های اساطیری و تاریخی 5و4 فردوسی توسی

/به زبان فارسی و عربی شعر می سرود باب می باشد 44و در  حت به فرزندش(یتربیتی در نص-قابوس نامه)اخالقی 5 عنصر المعالی

 از حاکمان طبرستان

خواجه نصیرالدین 

 توسی

اخالق ناصری به زبان فارسی که در آن سخنان افالطون و ارسطو را بررسی کرده/ریاضی دان و منجم/از وزیران  7

 دانشمند هالکو /از فقهای مذهب تشیع و ایجاد کننده رصدخانه مراغه

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

 شاعر،منجم،طبیب(،از مردم:دبیر  گروهچهارچهار مقاله یا مجمع النوادر)درباره ی  6 نظامی عروضی

مکتوبات از شاعران و عارفان بزرگ/مثنوی -5مجالس سبعه  -4فیه و مافیه  -1دیوان شمس -2مثنوی معنوی  -1 7 محمد مولوی

 بیت  26111شامل حکایات بیان مسائل دینی وعرفانی به زبان ساده از راه تمثیل در

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

فصل/قرآن پژوهی و حافظ شناسی و همکاری در دانش نامه تشیع/نویسنده و مترجم و  11مجموعه سخنان پیامبر در  14 بهاء الدین خرمشاهی

 /فرهنگ نویس و شاعرزطنز پردا

است/سیر تاریخی در آمدی بر ادبیات داستانی محور اصلی کتاب داستان نویس پس از پیروزی انقالب اسالمی  14 اکبری شلدره

 مبانی خواندن در زبان فارسیهزارویک حکایت/ -77سالادبیات داستانی از مشروطه تا

 اسرار التوحید //در شرح حال و سخنان شیخ ابوسعید 6 محمدبن منور

روده/دفن سی شعر ترکحیدر بابایه سالم/محمد حسین بهجت تبریزی/تخلص بهجت سپس شهریار/به زبان فارسی و  14و11 شهریار

 شده در مقبره الشعرای تبریز

اسکندرنامه  -5هفت پیکر -4خسرو و شیرین  -1لیلی و مجنون -2مواعظ(-)در اخالقمخزن االسرار-1 6 نظامی گنجه ای

 ند.//داستان پردازی را به اوج رسا

 ل شهدای ارمنی و آشوریزروایت حضور مقام معظم رهبری در منا  مسیح در شب قدر

 اللهندمیم،آثار الباقیه)به نام قابوس بن وشمگیر در دربار خوارزمشاهیان(،تحقیق آثار:التفه 5و4 بیرونیابو ریحان 

 فرزند ایران 14 میرجالل الدین کزازی



 

 کودکی از جنس نارنجک 14 محمد دهریزی

 آزاد اندیش پاکستانی به زبان فارسی و اردو شعر می سرود 14و11 اقبال الهوری

ه بهارستان ب –/ تخلص جامی به سبب ارادت به احمد جام نفحات االنس -هفت اورنگ به تقلید نظامی-بهارستان 9 جامیعبدارحمان 

 تقلید گلستان ، نثر و نظم در هشت روضه)باب (یک مقدمه و یک خاتمه

تذکره االولیا در شرح حال  -عارفمنطق الطیر،الهی نامه و مصیبت نامه به نظم/ شاعر و  -تذکره االولیا به نثر 7و6 عطار نیشابوری

 بزرگان عرفان و تصوف

 سوره ، شهادت در فکهۀشهری در آسمان/ فیلم ساز و سردبیر مجل –روایت فتح  -حقیقت -سراب -خان گزیده ها 14 شهید آوینی

 مبارزه با استعمار، تألیف و تدریس کتاب 14و11 امام خمینی

 –باب نثر و نظم به تقلید گلستان  18ترجمه منظوم جواهر اللغه زمخشری/ روضه خلد در  –کنزالحکمه  -روضۀ خلد 8 مجد خوافی

   استفاده از آیات و احادیث

 مثل چشمه مثل رود/ از شاعران برجستۀ انقالب -آیینه های ناگهان -در کوچۀ آفتاب -تنفس صبح -به قول پرستو 14 قیصر امین پور

نوحه  -2واقعۀ کربال  -1کتاب شامل سه بخش:  -در عصر قاجار از عالمان و مرثیه سرایان عاشوراییمقتل منظوم/  11 فدایی مازندرانی

 قصاید تاریخی -1های عاشورایی 

 سایه / محمد حسن بیوک با تخلص رهی از غزل سرایان و ترانه سرایان 14و 11 رهی معیری

 ازعرفای مشهورشاهدنامه/  -حق الیقین-مثنوی گلشن راز 8 محمود شبستری

 توحید مفضل/ شاگرد امام صادق 2 مفضل

 جلد 61تألیفات بیش از -بحار االنوار/ بزرگترین و معروفترین دانشمند دورۀ صفوی 12و11 محمد باقر مجلسی

ه برخاستو عواطف ساده و صمیمی  سرشار از مضمون های عرفانی -دوبیتی هابه گویش خاص محلی -شاعر و عارف 5و4 باباطاهر همدانی

 از فرهنگ ایرانی

 -ازبزرگترین ادبای اجتماعی -کلیسای نتردام پاریس/ مشهورترین شاعر رمانتیک-کارگران دریا-بینوایان 19 ویکتور هوگو

 آزادی منش و آزادی خواه -طرفدار اصالحات اجتماعی

 پرواز شبانه / نویسنده فرانسوی  –زمین انسان ها  -شازده کوچولو 21 سنت اگزوپری

  آموزشو تأکید بر استفاده از داستان در داستان هایی برای فکر کردن/استاد رشتۀتعلیم و تربیت  رابرت فیشر

 / متولد مزینان سبزوار -فاطمه فاطمه است -اسالم شناسی -کویر 14 دکتر علی شریعتی

 فلسفه،ریاضیات، نجوم،ادبیات و مهارت در طبالطب الروحانی/ تحصیل در  -قوانین طبیعیه -الحاوی 4و1 زکریای رازی

 زنان نامدار شیعه 14 احمد عیسی فر

 چشمۀ روشن -دیداری با اهل قلم 14 غالم حسین یوسفی

 


