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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته افتخارسايت ما 

است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور كه هر 

يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور 

) را در حتي االمكان با جواب (تمامي نيمسالهاي موجود

يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن 

 را آپديت نمايد.

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 
 وارد كردن – چسباندن نيمسالهاي مختلف يك درس به يكديگر –مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس 

 اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..

  با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي همچنين
 آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .
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  متون فارسي 

 مقدمه

 .مورخيني كه كتابهاي خود را به زبان عربي نوشتند. طبري، دينوري و حمزه اصفهاني 

  از دورة سامانيان به بعد شاهد رشد فزاينده در تاريخ نويسي خصوصاً به زبان فارسي هستيم. در اين دوره عالوه

 بر تواريخ عمومي، تاريخ هاي محلي نيز مورد توجه قرار گرفت (تاريخ سيستان و تاريخ طبرستان).

  مورخان در متون تاريخي بعد از دورة سامانيان به آيات و احاديث و حكم استناد مي جستند. نمونه بارز آن ترجمه

 تاريخ طبري است كه توسط ابوعلي محمدبن بلعمي، وزير منصوربن نوح ساماني، انجام گرفت. 

  .زين االخبار عبدالحي گرديزي با نگرش به تاريخ اساطيري ايران باستان و سرزمين هاي اسالمي نوشته شده است

 بعدها اين كتاب مايه و پاية تاريخ نگاري در ايران و شبه  قارة هند شد.

  حكمرانان مغول به ثبت وقايع تاريخي عصر خود عالقمند بودند. اين دوره يكي از دوران مهم تاريخ نگاري ايران

 است آثاري چون جامع التواريخ، مجمع التواريخ، جهانگشاي جويني و دهها اثر ديگر

  در قرن هشتم با نوعي نثرنويسي مغلق نگاري روبه رو هستيم. كه مدتها سرمشق نثرنويسان بود و ضربه سنگيني

بر پيكر تاريخ نويسي وارد كرد. نمونه بارز آن تجزيه االمصار و تزجيه االعصار معروف به تاريخ وصاف نوشتة 

 شرف الدين عبدا... فضل ا... شيرازي ملقب به وصاف الحضره است.

  ،بعد از زوال امپراتوري مغول و تشكيل حكومتهاي محلي چون آل جالير در آذربايجان، آل كرت  در خراسان

آل مظفر در فارس توجه به تواريخ محلي بيشتر شد. مانند مواهب الهي تأليف معين الدين يزدي در تاريخ 

 آل مظفر، تاريخ نامة هرات، تأليف سيف بن محمد هروي در تاريخ آل كرت، تاريخ آل مظفر تأليف محمود كتبي

  توجه تيمور سبب شد آثار بديع تاريخ خلق شود. همچنين شاهرخ پسر تيمور از مشوقين مورخان بود. از

 كتابهاي اين دوره : ظفرنامه شامي، مطلع السعدين، زبده التواريخ، فردوس التواريخ و ذيل ظفرنامه.

 .تاريخ نويسي در قرن نهم از شيوه نوع قرن هفتم و هشتم پيروي مي كرد 

  هرچند در دورة تيموريان توجه به ساده نويسي است اما وجود لغات مغولي و تركي و استشهاد به احاديث و گاهي

 اطناب در بيان مقصود، درك مطالب را دشوار مي سازد.
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  تاريخ تركمانيه تأليف محمودبن عبدا... نيشابوري، تاريخ يزد تأليف جعفربن محمد جعفري، تاريخ ديار بكريه

 تأليف ابوبكر طهراني و تاريخ عالم آراي اميني تأليف روزبهان خنجي از آثار سلسله هاي آق قوينلوها قره قوينلوها.

  فتوحات شاهي، حبيب السير، لب التواريخ، جهان آرا، خالصه التواريخ، جواهراالخبار، تكمله االخبار، احسن التواريخ

 خلد برين، عالم آراي عباسي از آثار دورة صفوي هستند.

 .دوره افشاريه و زنديه از نظر تاريخ نويسي مانند عصر صفوي است 

  درة نادره و جهانگشاي نادري تأليف ميرزا مهدي خان استرآبادي از دورة افشاريه و زنديه و داراي نثر منشيانه و

 متكلفانه است.

 .مآثر سلطاني (يا مآثرالسلطانيه) تأليف عبدالرزاق دنبلي از آثار دوره قاجار و داري نثر منشيانه است 

  از عصر فتحليعشاه به بعد با ترجمة آثار نويسندگان غربي و چاپ روزنامه هاي متعدد در شيوة نگارش تغييراتي

صورت گرفت. نمونه بارز آن ترجمة حاجي بابا از ميرزا حبيب اصفهاني و ترجمة الكساندر دوما توسط طاهر 

 ميرزااسكندري است.

  .اقدامات عباس ميرزا و اميركبير در اعزام دانشجو، تأسيس دارالفنون و ... انقالب فكري در آن روزگار ايجاد كرد

 يكي از آثار آن تغيير نگرش به تاريخ نگاري و ضبط حوادث و رواج ساده نويسي بود.

  از پيشوايان ساده نويسي مي توان ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، طالب اوف، ميرزا آقاخان كرماني، اميرنظام گروسي و

 ميرزا حكيم خان را نام بود.

 
 

 بررسي متون تاريخي فارسي بعداز اسالم تا دورة سلجوقيان

 .سدة چهارم و اوايل سدة پنجم هجري قمري را ميتوان آغاز رواج زبان فارسي مكتوب دانست 

 .مبدأ واقعي تأليف كتاب هاي مختلف به نثر فارسي مستقل از زبان عربي دورة ساماني است 
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  گروهي از مورخين كه سمت ديواني داشتند به پيروي از خداي نامك دورة ساساني به گردآوري تاريخ شاهان و

 اساطير پرداختند. از اين رو تاريخ نويسي اولين گام هاي خود را با شاهنامه نويسي برداشت.

  قديمي ترين شاهنامه، شاهنامة مؤيدي تأليف ابومؤيد بلخي، شاعر قرن چهارم هجري قمري است. اين شاهنامه از

 بين رفته و تنها قطعه اي از آن در تاريخ سيستان آمده است.

 .دومين شاهنامه منثور، شاهنامة ابوعلي محمدبن احمد بلخي شاعر است. از اين شاهنامه نيز اثري نيست 

  ،مهمترين شاهنامه كه در دورة سامانيان تدوين شد، شاهنامه اي است كه به دستور ابومنصور محمدبن عبدالرزاق

حاكم طوس عده اي از موبدان گرد آوردند و ابومنصور معمري، وزير او نيز ديباچه اي بر آن نوشت كه به نام 

 «ديباچه شاهنامه ابومنصوري» معروف است و از قديمي ترين قطعات موجود نثرنويسي به شمار مي رود.

  فردوسي در نظم شاهنامه خود ازUشاهنامه ابومنصوريU.بهره برده است  

 (سدة چهارم و پنجم هجري) خصوصيات نثر دوره ساماني 

 ساده، روان و خالي از هرگونه تصنع و تكلف و نزديك به زبان گفتگو در ميان مردم .1

 به جز كتابهاي ترجمه شده، مثل تاريخ بلعمي(برگردان تاريخ طبري)، لغات عربي در آن راه يافته است. .2

 در آثار تأليفي واژه هاي عربي كمتر ديده مي شود. .3

 وجود لغات دري، كه امروزه متروك است. .4

 تكرار روابط و افعال و تركيبات و گاهي جمله ها متدوال بوده و جزو عيوب محسوب نمي شده است.(نثر مرسل) .5
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 ديباچه شاهنامة منثور ابومنصوري

  قديميترين متن بازمانده از قرن چهارم هجري است كه به امر ابومنصور محمدبن عبدالرزاق، حاكم طوس و

  هجري تأليف شده است.346سپهساالر خراسان در سال 

  اطالعات آن به حكم ابومنصور و اهتمام و مباشرت كدخداي او و با كوشش دانشمندان و ارباب خبر و سير ايراني

 و مؤبدان زرتشتي جمع آوري شده و ظاهراً بايد همان مطالب خداي نامك باشد.

 .فردوسي و فرخي ديباچه شاهنامة منثور ابومنصوري را به نظم درآورده اند 

  در دو مأخذ «ديباچة قديم» يا «ديباچه بايسنقري» و در كتاب «آثارالباقيه» ابوريحان بيروني از ديباچه شاهنامه

 منثور ابومنصوري ذكر شده است.

 ديباچه 1354و داودمنشي زاده1346، سيدشمس الدين قادري1344، محمددبيرسياقي1313عالمه قزويني

شاهنامه منثور ابومنصوري را چاپ كرده اند. آخرين تصحيح آن توسط رحيم رضازادة ملك در نشريه انجمن بوده 

 است.

  ...كليله و دمنه در زمان انوشيروان از هندوستان به ايران آمد و توسط برزويه طبيب به پهلوي ترجمه شد. عبدا

 مقفع دبير مأمون آن را به ترجمه كرد. و نصربن احمد به بلعمي دستور داد تا آن را به پارسي ترجمه كند.
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 .رودكي كليله و دمنه را به نظم درآورد 

 تاريخ طبري (ترجمه فارسي)

 ) هـ) هنگام 310-225تاريخ االمم و الملوك يا كتاب اخبار الرسل و الملوك تأليف ابوجعفر محمدبن جرير طبري

 هجري. تاريخ اسالم 302 سال داشت. تاريخ طبري تاريخي است عمومي از آغاز آفرينش تا سال 84مرگ 

 برحسب ترتيب سنوات تنظيم و نوشته شده است.

  هجري تلخيص و 352ابوعلي محمدبن محمدبلعمي، وزير منصوربن نوح ساماني كتاب تاريخ طبري را در سال 

 ترجمه به فارسي نموده است. 

  ترجمه تاريخ طبري توسط ابوعلي محمدبن محمد بلعمي بعد از ديباچه شاهناهه ابومنصوري قديمي ترينسند نثر

 فارسي است. و از لحاظ تاريخ ايران پيش از اسالم خاصه دوران ساساني بسيار بااهميت است.

 تاريخ بلعمي

  تأليف ابوعلي محمدبن محمد بلعمي، مشهور به بلعمي، وزير سه تن از اميران ساماني به نامهاي عبدالملك بن

نوح، منصور  و نوح بن منصور بوده است. در عهد منصور به خاطر سعايت دشمنان به زندان و بعد آزاد و به وزارت 

 منصور رسيد. در عهد نوح بن منصور نيز از عهدة كار برنيامد و عبدا...بن عزير به جاي او گماشته شد.

 .بلعمي تاريخ طبري را در دورة منصوربن نوح ترجمه كرد كه حدود پنجاه سال از تأليف آن مي گذشت 

  تاريخ بلعمي را نخستين بار ملك الشعراي بهار تصحيح كرد اما به چاپ نرسيد. تا اينكه پروين گنابادي با مقابله

  چاپ كرد.1341چند نسخه ديگر آن را در سال 

 تاريخ سيستان

  هجري است. از يك دست 725مؤلف آن شناخته نيست. كتاب مشتمل بر تاريخ سيستان از قديم االيام تا سال 

 نبودن انشاي كتاب و قراين ديگر معلوم مي شود كه آن را شخص واحدي ننوشته است.

  مطالب بخش قديمي آن از زين االخبار گرديزي و تاريخ بيهقي قديمي تر است. عالوه بر اهميت تاريخي از متون

 كم نظير و مهم زبان فارسي است. قسمت اول آن حداكثر دو حدود اواخر قرن پنجم تأليف شده است.

 .به عقيده ملك الشعراي بهار قسمت اول كتاب بسيار قديمي و نمودار سبك بلعمي است انشاء شده است 

  ملك الشعرا بهار مؤلف كتاب را موالناشمس الدين محمد موالي دانسته و معتقد است وي تا زمان تاج الدين

 تا 465 هجري) وقايع را به رشته تحرير كشيده و محمودبن يوسف اصفهاني بار ديگر آن را از 448ابوالفضل (

  ادامه داده است.725
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  1314 در پاورقي روزنامه ايران و سپس به اهتمام ملك الشعراي بهار در 1302-1299اين كتاب اولين بار در سال 

 منتشر شده است.

 زين االخبار

  در عهد سلطان عبدالرشيد غزنوي يا 440تأليف ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود گرديزي است. در سال 

 اندكي قبل از آن نوشته شده است. 

 .گرديزي مولف كتاب زين االخبار با با ابوريحان بيروني و محمدحسن بيهقي معاصر بوده است 

 ويژگي هاي كتاب زين االخبار 

 هجري در بر دارد. 432زين االخبار تاريخ عالم و اسالم را از قديمي ترين روزگار تا اندكي بعد از  .1

 آداب و رسوم ملل، خاصه دربارة اعياد ايراني و هندي مطالب مهمي دارد. .2

 نثر كتاب نزديك به نثر دورة ساماني است. .3

 جمالت كوتاه ، لغات عربي كم و در كمال سادگي است. .4

 .اولين بار عبدالحي حبيبي استاد دانشگاه كابل آن را در كابل به چاپ رسانيده است 

  قسمت مربوط به امراي خراسان از طاهريان تا پايان كتاب را در برلين چاپ كرد.1928محمدناظم هندي در  

 تاريخ بيهقي

  تأليف ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي مورخ معروف عصر غزنوي است. به عنوان دبير وارد ديوان رسالت سلطان

محمودبن سبكتگين غزنوي شد. مدتي در دستگاه ابونصر مشكان خدمت كرد و با مرگ او به خدمت ابوسهل 

 زوزني مشغول شد.

  به گفته عوفي صاحب تذكره لباب االلباب در دورة حكومت عبدالرشيد به سمت رياست ديوان رسالت رسيد. اما با

 سعايت مخالفان معزول، زنداني و اموالش غارت شد.

  اثر بيهقي در تاريخ غزنويان و در سي جلد بوده كه تنها قسمتي از تاريخ عصر سلطان مسعود و محمود و خوارزم

 در دست است. 

  و 1305 در كلكته و در سال 1826تاريخ بيهقي اولين بار به اهتمام كاپيتان ويليم ماسولين انگليسي در سال 

 با تصحيحات اديب پيشاوري در تهران به چاپ رسيد. علي اكبر فياض و قاسم غني و همچنين سعيد 1307

 نفيسي نيز آن را به چاپ رسانده اند.

  در پيرامون تاريخ بيهقي كتابي است كه سعيد نفيسي در سه جلد تأليف كرده كه در مطالعه كتاب تاريخ بيهقي

 بسيار ياري بخش است.
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  از 1350بهترين منبع تحقيق درباره بيهقي و شيوة تاريخ نگاري او «يادنامه ابوالفضل بيهقي» است كه در سال 

 طرف دانشگاه مشهد چاپ و منتشر شده است.

 مجمل التواريخ و القصص

  هجري6كتابي است معتبر در تاريخ ايران و عرب و خلفا و پادشاهان ايران تا آغاز قرن  

  تأليف شده و مؤلف آن ناشناخته است. اما احتماالً از مردم اسدآباد همدان بوده و در خدمت امراي 520در سال 

 سلجوقي به شغل كتابت و نديمي بوده است.

  مؤلف كتاب از منابع معتبري چون تاريخ سني الملوك و االرض و االنبياء تأليف حمزة اصفهاني و تاريخ طبري

 استفاده كرده است.

مشخصات كتاب مجمل التواريخ و القصص 

استفاده از كتاب سني الملوك و االرض حمزة اصفهاني و تاريخ طبري  .1

 نثر ساده و روان و حاوي تركيبات كهن فارسي .2

  كمتر بهره گرفته است.6 و 5از صنايع قرن  .3

 از دخل تصرف كاتبان بركنار مانده و بسك و شيوة بلعمي را حفظ كرده است. .4

 بخشي از كتاب بركنار از لغات تازي و اشعار عربي و بخشي با نثري پخته و همراه با كلمات و اشعار عربي است. .5

  از روي نسخه عالمة قزويني تصحيح و چاپ كرده است.1318ملك الشعراي بهار در سال  

 
UپاذافرهU سواد : اطراف شهر، توابع آن كي : پادشاه  دستور : وزير  : مجازات ، مكافات

زنده ممانيد :  زنده نگذاريد ثغر : مرز ، سرحد حي : قبيله بهل : حالل كردن 

وصيف : غالم ، كنيز فراديد : هويدا ،  آشكار كردن چليپا :  صليب هجر : بحرين يا مركز بحرين 

لواء : پرچم عرنين : ستورگاه مركب رستم عامل: مأمور امورمالي يا ماليات بست : شهري نزديك قندهار 

قليد : گردن بند بندار : صاحب تجمل و مكنت بنگاه : مقام، مركز ، خيمه و خرگاه نقيب : كوتوال، فرمانده 

آب گذاره :  رودخانه جيحون كتاره : شمشير كوتاه ، قداره راجه : حاكم باره  : ديوار قلعه 

زعارت : شرارت و بدخلقي تربد : كينه جويي 
والتبديل لخلق اهللا :  براي 

آفريدگان خدا دگرگوني نيست 
لت زدن : سيلي، شالق، ضربه 

مركب چوبين : منظور تابوت چخيدن : ستيزه كردن، دم زدن اكفاء : اقران و نظاير تضريب : سخن چيني 

استدن : گرفتن درايستادن : اصرار ورزيدن محابا : مالحظه، پروا اغضاء : چشم پوشي 

شغز : گستاخي دراعه : قبا، باالپوش نرفتنش : به مقصود خود نرسيد طارم : ايوان 

فرمان يافت : درگذشت طرايف : بدايع ، هدايا ضجرت : دلتنگي نشاندن : معزول كردن 
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خلق گونه : كهنه ، مستعمل حبر : سياه ، دودي رنگ والي حرس : رئيس پاسبانان نبيه : آگاه، هوشيار 

ردا : عبا، باالپوش 
معدل و مزكي : كسانيكه در محضر قاضي براي 

تصديق مدعيان به شهود حاضر مي شدند. 
ژكيدن : از روي خشم سخن گفتن نماز پيشين  : نماز ظهر 

صفرا جنبيدن : خشمگين شدن ژاژ خاييدن : سخن بيهوده بحل كردن : حالل كردن كرا كردن : ارزش داشتن 

ازار بند : بند شلوار تيمار : خم خواري مؤاجر : مزدور راست كردن : آماده كردن 

ارزير : قلع ، حلبي شكره : باز و مرغ شكاري حطام : مال و منال مكاوحت : مخاصمه، جنگيدن 

  هامون كردن : خراب كردن هامون كردن : هموار كردن 

 

 بررسي متون تاريخي فارسي از دورة دوم غزنويان و دورة سلجوقيان تا حمله مغول

 .نفوذ و سلطة غزنويان باعث شد زبان فارسي دري در شبه قارة هند نفوذ كند 

 .دستيبابي سلجوقيان به عراق باعث محشور شدن و آميختگي علمي و ادبي دو حوزة عراق و خراسان شد 

  ايجاد مدارس نظاميه در بغداد، بلخ و نيشابور و نفوذ مدرسان و متعلمان اين مدارس بر مجاري امور دولت به

تدريج باعث شده كه از اواسط عهد سلجوقيان، دبيران، مستوفيان و وزراي عصر با تأثيرپذيري از فضاي حاكم بر 

 اين مدارس به خلق آثار شگرفي اهتمام ورزند و آثاري چون تاريخ يميني تأليف شوند.

 ويژگي كتب تاريخي دورة دوم غزنوي و سلجوقيان : 

كتب تاريخي بيش از پيش مفصل تر از گذشته است.  .1

 به لحاظ دسترسي به منابع زياد و منابع عربي تواريخ نوشته شده مستند هستند. .2

 عالوه بر تاريخ عمومي تواريخي كه اختصاص به سلسله هاي معيني از پادشاهان داشتند به تحرير درآمد. .3

 كتب تاريخي دورة دوم غزنوي و سلجوقيان :  UسبكUويژگي 

آثار منثور اين دوره به لحاظ تطور نثر فارسي و تكامل سبك دورة گذشته قابل اعتناست.  .1

 آنچه به عنوان پايه در دورة ساماني و دورة اول غزنويان گذاشته شد در اين دوره گسترش يافت و به بلوغ رسيد. .2

 آثار اين دوره با دو مشخصه از يكديگر متمايز بودند : .3

 گروهي از مورخان بر ويژگيهاي نثري دورة ساماني رفتند و مطالب تاريخ ار با نثري ساده، شيرين و روان اما الف ـ

پخته تر از متون پيشين بيان داشتند در واقع از «نثر مرسل» پيشرفته تبعيت كردند. 

 گروهي نيز از امكانات وسيع «نثر مصنوع» بهره گرفتند. لغات و تركيبات عربي در متون اين دوره بيشتر از دورة ب ـ

قبل است. آوردن تمثيل و شعر و حكايات، به مناسبت تاريخ و به عنوان شاهد تداول دارد و برخي از متون مستند به 

آيات قرآني است. 
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از عهد سلجوقيان نثر سادة نويسندگان به سوي نثر موزون و سپس مصنوع بيشتر حركت مي كند تا جايي كه نثر  .4

 فارسي در عهد مغول كامالً به سوي نثر مصنوع و متكلف كشيده مي شود.

 سلجوقنامه

 .از منابع بسيار مهم عصر سلجوقيان تأليف ظهيري نيشابوري است 

 .ظهيري نيشابوري در دستگاه طغرل و سلطان مسعود مي زيسته و به نوشته راوندي معلم اين دو پادشاه بوده 

  نوشتن تاريخ آل سلجوق ناتمام ماند اما پس از وي ابوحامدمحمدبن ابراهيم در سال 588با مرگ ظهيري در سال 

  آن را تا پايان پادشاهي طغرل سوم رسانده است.599

  : ويژگي هاي سلجوق نامه 

سلجوقنامه ظهيري با حجم كم از نظر محتوا و مطالب تاريخي بسيار سودمند است.  .1

 نثري ساده، شيرين، پخته و روان مطالب تاريخي را بيان داشته است. .2

 بعدها مورد توجه مؤلفين قرار گرفت. .3

4. UراونديU سلجوقنامه را با اضافه كردن اشعاري از خود و ديگر شاعران با عنوان«راحه الصدور و آيه السرور» به 

 پادشاه سلجوقي تقديم كرد.

 بخش سالجقه جامع التواريخ و تاريخ گزيده و زبده التواريخ حافظ ابرو تلخيص شده سلجوقنامه است. .5

  شمسي از طرف انتشارات ابن سينا چاپ و نشر شده است.1332اين اثر توسط اسماعيل خان افشار در سال  

 عقدالعلي للموقف االعلي

 اثري در تاريخ سالجقة كرمان تأليف افضل الدين ابوحامداحمدبن حامد كوهبناي كرماني معروف به افضل كرماني 

 .افضل الدين احمد(افضل كرماني) نديم طغرل شاه و سپس نديم و طبيب ارسال شاه بوده است 

 .عقدالعلي للموقف االعلي يگانه اثري است كه حوادث كرمان را قبل از حملة مغول به اين سرزمين بيان مي كند 

 .نثر اين كتاب سنگين حاوي كلمات و جمالت و اشعار عربي است كه مطالعة كتاب را مالل آور ساخته است 

  شمسي آن را به 1311 هجري در تهران به چاپ سنگي، سپس علي محمدعامري در سال 1293ابتدا در سال 

  شمسي آن را تجديد چاپ كرد.1356چاپ رسانيد و بار ديگر ابراهيم باستاني پاريزي در سال 

 راحه الصدور و آيه السرور

  تأليف نجم الدين ابوبكرمحمدعلي راوندي مورخ و نويسنده قرن ششم هجري اهل راوند كاشان است. تولد وي در

 اواخر قرن ششم و در زمان طغرل سوم رخ داده است.
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  همراه خال خودكه معلم طغرل سوم بود به همدان رفت و قرآني كه طغرل سوم تحرير كرده بود تجليد و تذهيب

كرد. بعد از قتل او به آسياي صغير(آناتولي) رفت و در خدمت كيخسروبن قليچ ارسالن سلطان سلجوقي كتاب 

 راحه الصدور را به نام او تأليف كرد.

  در حقيقت راوندي كتاب سلجوقنامه ظهيري نيشابوري را رونويسي كرده و با اضافه كردن اشعاري از خود و

 شاعراني چون انوري، غزنوي و خاقاني كتابي به پادشاه سلجوقي اهداء كرده است.

  .راحه الصدور از آثار مشهور و شناخته شده عصر سلجوقيان است. اين كتاب از دو شيوه تحرير برخوردار است

آنچه كه خود مؤلف اضافه كرده مالل آور و خسته كننده است و در مواردي كه نوشته هاي ظهيري را نقل كرده 

 ساده و روان و دلنشين است.

  توسط محمداقبال در هند و سپس در تهران با تصحيحات مجتبي مينوي از طرف 1921اين اثر اولين بار در سال 

 انتشارات اميركبير چاپ و منتشر شده است.

 ترجمة تاريخ يميني

  تأليف ابونصرمحمد عتبي كتابي است به زبان عربي مشتمل بر وقايع تاريخي اواخر دورةUسامانيان و غزنويانU تا 

  تأليف كرده است.412 كه عتبي آن را سال 409سال 

  به فارسي ترجمه كرده است.603ناصح بن ظفربن سعد منشي جرفاذقاني (گلپايگاني) آن را در سال  

 .جرفاذقاني از دبيران معروف سلجوقيان بود كه در نظم و نثر فارسي و عربي تبحر وافر و كافي داشت 

  وي به دستور ابوالقاسم علي بن الحسين بن محمدبن ابي حنيفه، وزير جمال الدين آي ابه الغ باربك، از اتابكان

 آذربايجان اين اثر را از عربي به فارسي برگردانده است.

 ويژگي هاي ترجمه تاريخ يميني 

ترجمه تاريخ يميني به دو روش متكلفانه و منشيانه است و در جايي ساده، روان و پخته  .1

 جرفاذگاني در ترجمة اين اثر از لغات اصيل فارسي نيز بهره برده است. .2

 اين اثر از نظر تحقيقات ادبي مهم و قابل اعتناست. .3

  جرفاذقاني عالوه بر ملحقات مؤلف بر كتاب خود نيز مطالبي با عنوان «خاتمه يميني» يا «حوادث ايام» بر كتاب

 افزوده است. اين خاتمه،  حوادث مربوط به اواخر قرن ششم است كه بسيار با ارزش است.

  در سلسله انتشارات بنگاه ترجمه و نشر شده است.1357ترجمه تاريخ يميني با تصحيح جعفر شعار در سال  
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 نفثه المصدور
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  تأليف نورالدين محمدبن احمد منشي نسوي معروف به «شهاب الدين محمد خُرَندزي زيدري نسوي» از منشيان و

 هجري به خدمت سلطان جالل الدين 622مورخان اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجري است. در سال 

 عهده داشت.0منكبرني درآمد و سالها سمت منشي گري و وزارت وي را بر 

  از سوي جالل الدين نزد ملك مظفر شهاب الدين غازي به ميافارقين رفت و پس از چهار 628نسوي در رمضان 

  خطاب به يكي از اعيان خراسان به نام سعدالدين جعفربن محمد نامي نوشت.632سال كتاب نفثه المصدور را در 

  نفثه المصدور به شرح احوال جالل الدين منكبرني آخرين پادشاه خوارزمشاهيان مي پردازد. و نيز حاوي شرح

وقايعي است كه بر مؤلف پس از مراجعت از سفارت به دربارالموت به دستور سلطان جالل الدين و پيوستن وي به 

 سلطان در تبريز و تا مرگ جالل الدين گذشته است.

 Uنفثه المصدور از امهات كتب تاريخ و ادب فارسيU شمرده مي شود و داراي نثري منشيانه آمخته با به آيات و 

احاديث و اشعار و امثال عربي و فارسي است. مؤلف نفثه المصدور كتاب ديگري در همين مضمون و دقيقاً به سياق 

 اين كتاب به نام سيرت جالل الدين منكبرني دارد كه به زبان عربي نوشته است.
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 بررسي متون تاريخي فارسي از دورة مغول تا عصر صفويه

  هجري با حمله مغول به ايران آغاز مي شود.616اين دوره معروف به «دورة سياه» از سال  

 ويژگيهاي دوره مغول يا ايلخانان

 ايجاد تغييرات و تحوالت در همه شئون اجتماعي، علمي و ادبي كه آثار سوء آن تا مدتها باقي بود. .1

عليرغم همين اوضاع، در اين دوره يعني آغاز سده هفتم و اوايل سدة دهم مردان بزرگي در عرصة زبان و ادب  .2

فارسي ظهور كردند و آثار ماندگاري از خود به جا گذاشتند. 

 تاريخ نگاري فارسي به اوج خود رسيد. .3

از عوامل گسترش تاريخ نويسي 

وقايع حاصل از استيالي تاتار مثل انقراض چندين دولت بزرگ است كه خود به تحكيم پايه هاي امپراتوري مغول  .1

منجر شد. 

جنگهاي صليبي و نيز افزايش تجارت كارواني و دريايي در آسيا و حوزة مديترانه كه در استوار ساختن  .2

 شالوده هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و گسترش افق ديد تاريخ نگاران ايراني مؤثر بودند.

 عالقة ايلخانيان به زنده نگه داشتن اخبار و يادگارهاي اجدادي و قومي خود و تشويق تاريخ نويسان به نگارش. .3

 مهمترين كتب تاريخي عهد مغول در دوره غازان، اولجايتو و ابوسعيدخان نوشته شده است. .4

 .دوره مغول و ايلخانان از شاخص ترين دوره ها به لحاظ تاريخ نويسي است 

  مورخان برجستة دوره مغول و ايلخانان : رشيد الدين فضل ا... همداني، عطاملك جويني، حمدا... مستوفي، حافظ

 ابرو و ميرخواند و خواند مير
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  كتابهاي تاريخي اين دوره به دليل دسترسي نويسندگان به اسناد و مدارك تاريخ مغول و يا اينكه شاهدان عيني

 وقايع بوده اند حائز اهميت است.

 ويژگي هاي نثر فارسي در دورة مغول

. نثر فارسي به دليل كاربرد وسيع در مراسالت اداري و رونق نداشتن عربي رواج كلي يافت. 1

. تداخل واژه ها و اصطالحات تركي و مغولي كه از دورة سالجقه شروع شده بود شدت يافت. 2

. كتابهاي تاريخي دوره مغول برخي با نثري ساده و روان و تعدادي نيز با سبك مصنوع و متكلف و نيز مواردي 3

مصنوع و مغلق نگارش يافته اند.  

 ــ تاريخ غازاني همداني بانثري ساده و تاريخ وصاف به شيوة مصنوع در يك عهد و براي يك پادشاه نوشته شده اند.

 ويژگي هاي سبك مصنوع در دورة مغول :

ظهور نگارش مسجع و نثر فني، صفت موازنه و ترادف جمله، موزوني عبارات، توصيف و تجسم واقعه، جمع و  .1

تفريق يا سياقه االعداد، كنايات و استعارات، تشبيه و تمثيل، حذف افعال به قرينه، افكندن افعال به آخر جمله، 

ابتدا كردن با فعل در جمل، استعمال افعال وصفي، مطابق صفت و موصوف، وفور لغات تازي، استمعال شيوة جمع 

فارسي بر لغات عربي،  

 ورود لغات تركي و مغولي  .2

 استفاده از ابيات فارسي و عربي استشهاد به آيات و احاديث .3

 استعمال امثال سادة عربي .4

 طبقات ناصري

  طبقات ناصري تأليف قاضي ابوعمر منهاج الدين عثمان سراج الدين جوزجاني. پدر وي از رجال سرشناس دربار

  هجري در فيروزكوه غور متولد شد.598غوريان بود. سراج در 

  هجري از طرف الغ خان لقب جوزجاني به وي داده شد. قاضي سراج در دهلي به عزت زندگي مي كرد 652در سال 

 و بر منصب قضاي كل هند تكيه زد. 

  كتاب طبقات ناصري متكي به مآخذ آن دوره چون تاريخ بيهقي،  تاريخ بلعمي، تكمله الطايف، سنن ابي داود، قانون

 مسعودي و مسموعات و ديده هاي مؤلف نوشته شده است.

  به دليل حضور مؤلف در دربار سالطين غور و آل شنسب به مشاهدة حوادث تاريخي در اوايل خروج مغول

 اطالعات جالب و مهمي از اين دوره مي دهد كه در مآخذ ديگر ديده نمي شود.

  طبقه نوشته شده و از آغاز خلفت تا خروج مغول را در بر مي گيرد.23 بخش يا 23اين كتاب در  
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  طبقات ناصري نثري روان دارد و به لحاظ سالست و استحكام انشاء و بالغت يكي از شاهكارهاي زبان فارسي به

  شمسي توسط انتشارات دنياي كتاب چاپ كرده است.1363شمار مي رود. عبدالحي حبيبي آن را در سال 

 تاريخ جهانگشاي جويني

 .تأليف عالءالدين عطاملك بن محمد، از رجال و مورخين ايراني قرن هفتم است 

  در جواني به خدمت امير ارغون خان (حكمران خراسان) وارد كارهاي ديواني شد. در خدمت هالكوخان در

 جنگهاي اسماعيليان الموت و خليفه عباسي در بغداد شركت كرد.

  سال حكومت كرد.20 هجري به حكومت عراق عرب و خوزستان منصوب شد و بيش از 657در سال  

 .تسليه االخوان رساله اي به فارسي در شرح ايام اباقاخان از ديگر آثار اوست 

 ويژگي هاي تاريخ جهانگشاي جويني

 به پايان رسيده است. 658 شروع و در 650مشتمل بر يك ديباچه و سه جلد است كه از سال  .1

 نثري منشيانه دارد و از مراجع معتبر تاريخ مغول است و مطالبي در آن آمده كه در منابع ديگر نيست. .2

مورخيني چون وصاف الحضره، خواجه رشيدالدين فضل اهللا، ابن العبري، ابن الطقطقي، شهاب الدين احمدبن يحيي  .3

 كاتب دمشقي،  حمدا... مستوفي و خواندمير و ميرخواند مطالبي از او نقل و اقتباس كرده اند.

 

ww
w*
pn
ue
b*
co
m



 

 

 
  تاريخ وصاف (تجزيه االمصار و تزجيه االعصار)

 تأليف اديب شهاب الدين يا شرف الدين عبدا...بن فضل ا... شيرازي معروف به وصاف الحضره و متخلص به شرف 

  هجري شيراز متولد شد. 633مؤلف در  

 .در زمان غازان خان و اولجايتو به دستياري وزير دانشمندش رشيدالدين فضل ا... درآمد 

 .به تصريح مؤلف اين كتاب يعني تاريخ وصاف، ذيل تاريخ جهانگشاي جويني است 

 .از جهت اينكه مؤلف خود شاهد وقايع بوده و يا از بزرگان دولت شنيده، معتبر و حائز اهميت است 

 .نثر اين كتاب مصنوع و متكلفانه است و بيشتر جانب لفظ رعايت شده تا معني 
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 جامع التواريخ

 تأليف خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني، از وزرا و مورخان و طبيبان عصر ايلخانان مغول 

  در همدان متولد شد. در عهد اباقاخان جزو اطباي دربار مغول بود.645در سال  

  غازان بعد از قتل خواجه صدرالدين احمدخان زنجاني وي را همراه خواجه سعدالدين محمد آوجي به وزارت

 منصوب كرد. اولجايتو او را با خواجه علي شاه گيالني در وزارت شريك كرد.

  خواجه رشيدالدين فضل اهللا و پسرش خواجه ابراهيم در دورة سلطنت ابوسعيد بهادرخان به سعايت خواجه علي

 شاه گيالني متهم به قتل اولجايتو شدند و هر دو به فرمان ايلخان مغول به قتل رسيدند.

  خواجه رشيدالدين در طول حيات خود به ايجاد آثار خير و تأليف و ترويج كتب تمايل داشت. ربع رشيدي را در

 تبريز بنا نهاد و كتاب جامع التواريخ را تدوين كرد.

 از ديگر آثار وي رسالة سلطانيه، بيان الحقايق، توضيحات رشيديه، مكاتبات رشيدي و مفتاح التفاسير 

  ه.ق است.710جامع التواريخ،  تاريخي عمومي و مفصل به زبان فارسي و متعلق به حدود  

 .بنابه عقيده كاترمر(مصحح و مترجم بخشي از جامع التواريخ) خواجه رشيدالدين اين كتاب را به امر غازان نوشت 
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 .جلداول كتاب معروف به «تاريخ غازاني»با استفاده ازتاريخ و آثار مغول كه غازان در اختيار او گذاشت نوشته شد 

 .به گفته كاترمر، جامع التواريخ اولين تاريخ عمومي فارسي است كه در تاريخ احوال مردم آسيا نوشته شده است 

 .كاترمر فرانسوي قسمتي از آن را كه مربوط به هوالگوخان بود به چاپ رساند 

 مسامره االخبار و مسايره االخيار

 تأليف خواجه كريم الدين محمودبن محمدآقسرايي، مورخ و منشي عهد سلجوقيان روم 

 .او كتاب خود را به نام امير تيمورتاش چوپاني،  فرمانرواي آسياي صغير در زمان سلطان ابوسعيد بهادرخان نوشت 

  ،قرار بوده كتاب در چهار بخش تاريخ اسالم از هجرت پيامبر تا برافتادن عباسيان، فرمانروايي سلجوقيان

خاقان هاي مغول و پادشاهان روم باشد ولي آنچه اكنون در دست است همانا رويدادهاي روزگار سلجوقي از آغاز 

 تشكيل دولت سلجوقيان، ذكر سالجقه ايران و روم و رويدادهاي دوران آن خاندات تا استيالي مغول است.

 .از ويژگيهاي اين اثر ذكر ماده تاريخ هايي است كه مؤلف دربارة حوادث مهم و سال مرگ بزرگان آورده است 

 )Uتاريخ فتوحات امير تيمور گوركانيU يا Uظفرنامه شاميUظفرنامه (

  است. چون در 9 و اوايل قرن 8تأليف موالنا نظام الدين عبدالواسع شامي از مورخان و شاعران و فضالي قرن 

 شنب غازان تبريز متولد شده به «شنب غازاني» نيز معروف است.

  هجري شروع كرد. ظفرنامه شامي قديمي ترين تاريخي 804بنا به درخواست تيمور تأليف كتاب ظفرنامه را در 

 است كه پيرامون زندگي و فتوحات تيمور نوشته شده است. 

 .شرف الدين علي يزدي مؤلف ظفرنامه يزدي دراثر خود از اين كتاب بهره برده ولي اشاره اي به آن نكرده است 

 منتخب التواريخ معيني

 منسوب به معين الدين نطنزي مورخ و شاعر سدة هشتم و نهم ه.ق 

 ) هـ) است.807اين كتاب شامل وقايع عمومي عالم از هبوط آدم تا مرگ تيمور  

  است كه اطالعات بي سابقه اي دربارة ايران 9 و 8قسمت جالب توجه آن وقايع نزديك به زمان مؤلف يعني قرون 

 جنوبي و آسياي مركزي آورده است.

  به نام ميرزا اسكندربن عمر شيخ از پادشاهان گوركاني نگارش يافت اما 816منتخب التواريخ اولين بار در سال 

  به شاهرخ تقديم كرده است.817مؤلف پس از غلبة شاهرخ بر اسكندر دوباره در آن تجديد نظر كرد و در سال 

 زبده التواريخ (زبده التواريخ بايسنقري يا تاريخ حافظ ابرو) 

 تأليف شهاب الدين عبدا... بهداديني خوافي، مشهور به حافظ ابرو از مورخان و جغرافي دانان عصر تيمور گوركاني 
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  ذيل جامع التواريخ رشيدي، ذيل تاريخ طبري، تاريخ آل كرت، تاريخ طغاتيمور، تاريخ سربداران، تاريخ

 ارغون شاه، تاريخ شاهرخ و زبده التواريخ از جمله تأليفات اوست.

 عنوان كلي آن «مجمع التواريخ سلطاني» است كه در واقع تقليدي است از جامع التواريخ رشيدي 

  عنوان زبده التواريخ بايسنقري كه به دورة كامل تاريخ حافظ ابرو داده شده است ظاهراً فقط عنوان مجلد آخر آن

  جلد است)4بوده است. (مجموع آن 

 
 روضه الصفا

 .تأليف محمدبن خاوند شاه بن سيد برهان الدين معروف به «ميرخواند» از مورخان بزرگ قرن نهم است 

 .مؤلف كتاب روضه الصفا را به نام امير عليشيرنوايي به رشته تحرير درآورده است 

  مورخ ديگري به نام رضاقلي خان هدايت تكمله يا تتمه اي در سه مجلد بر روضه الصفا نگاشت كه به 13در سدة 

 «روضه الصفاي ناصري» مشهور شد.

 .اين كتاب تاريخ عمومي و مفصل با نثري پخته است كه تنها تاريخ طبري و الكامل توان برابري با آن را دارند 

 تاريخ دياربكريه

 .تأليف ابوبكر طهراني، مورخ دربار تركمانان قره قوينلو و آق قوينلو در قرن نهم هجري است 

 .او در آغاز كتاب خود را ابوبكر طهراني اصفهاني ناميده است 

  هنگامي كه محمدميرزا جهانشاه قره قوينلو به حكومت اصفهان گماره شده ابوبكر به او پيوست و در نبردهاي او و

 جهانشاه با سلطان ابوسعيد تيموري شركت كرد.

 .عهدنامه اي كه بين جهانشاه و سلطان ابوسعيد تيموري به امضاء رسيد به وسيلة او نوشته شده است 

 .ابوبكر سرانجام به هرات رفت و در مدرسة غياثيه به تدريس پرداخت و «تاريخ جهانشاه» را تحرير كرد 

 .كتاب دياربكريه تنها تاريخي است كه مستقالً درباره تركمانان آق قوينلو و قره قوينلو نوشته شده است 
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 عالم آراي اميني

  تأليف فضل ا... بن روزبهان خنجي اصفهاني از منابع مهم تاريخي دورة آق قوينلو است كه در مورد دوران سلطنت

 سلطان يعقوب آق قوينلو و شيخ جنيد و شيخ حيدر اطالعاتي مهمي در اختيار اهل تحقيق قرار مي دهد. 

 .فضل ا... در علوم قرآني و كالمي و قصص انبياء تبحر داشت 

  كتاب بديع الزمان را به سلطان يعقوب در آذربايجان تقديم داشت. و به دستور وي تاريخ عالم آراي اميني را

 شروع كرد. ولي با مرگ سلطان يعقوب آنرا به بايسنقر ميرزا تقديم داشت.

 از جمله آثار خنجي بديع الزمان في قصه حي بن يقظان، حل تجريد، حاشيه بر تجريد 

  خنجي به دليل دشمني خاصي كه با شاه اسماعيل داشت زماني كه شاه اسماعيل در جنگ چالدران از سلطان

سليم شكست خورد قصايدي در پيروزي سلطان سليم به فارسي و جغتايي سرود كه در منشآت السالطين 

 فريدون بيك درج شده است.

  عالم آراي اميني در ميان منابع مربوط به دورة آق قوينلوها از جايگان خاصي برخوردار است. سبك آن سنگين و

متكلفانه است هرچند سعي كرده با آوردن آيات و احاديث و امثال و حكم و ذكر مسائل ديني و فقهي توفيقي 

 نيافته است.

 .مينورسكي اولين كسي است كه از عالم آراي اميني ياد كرده و خالصه آن را در لندن چاپ كرده است 

تجاسر : سركشي، خودسري دستور : وزير مهنا : گوارا شده 
اقطاع : بخشيدن ملك به كسي 

كه از درآمد آن زندگي گذراند 

اعراق : رگ ها طيب : پاكيزه ، طاهر و حالل امعاء : روده ها سلسال : آب شيرين و گوار 

قنديل : چراغ، آويزه خذالن : درماندگي، سستي ورع : پرهيزگاري، تقوا نايب : جانشين،  قائم مقام 

دنائت : پستي، فرومايگي 
نسق : مرتب، آنچه كه بر طريقة 

نظامي واحد استوار باشد 

تماچاميشي(لغت مغولي)  : مضايقه 

كردن 

او را پسري در وجود آمد : به 

دنيا آمد 

ايغاقي : غيبت و بدگويي كردن تباعد : از يكديگر دور شدن اعمام : عموها استبعاد : بعيد دانستن 

عدت : ساز و برگ جنگ اشياع : پيروان ، ياران بشكال : فصل باران در هند تشريف : خلعت  
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اضعاف : سست كردن مواشي : چارپايان معد : آماد، مهيا جرايت : مستمري 

هيمه : هيزم مشاقي : تعليم دادن، مشق دادن خلف : خالف كردن، وفا نكردن به وعده توفير: زياد كردن،اضافه كردن 

تغار : غله اي كه به لشكريان 

دهند. قدح بزرگ و ظرف سفالي 

قوريلتاي : شوراي عالي و اجتماع 

بزرگ مشورتي امراي مغول 
فول : قلب لشكر در ميدان كارزار 

تنغيص : تيره ساختن، ناخوش 

گردانيدن 

توغ : پرچم ، علم ، درفش مغاره : غار جانقي : مشورت اولوس : قبيله ،  طايفه 

تنسوق : نظم دادن، ترتيب دادن استيصال: بازخواست،برانداختن تدمير : هالك كردن ازناور : بسيار شجاع 

يرليغ : فرمان يارغو : بازپرسي، محاكمه مؤديان : مأموران مالياتي قبض : به دست آوردن 

مذلل : مطيع و رام صناديد: مردان بزرگ دالور،دلير ياساق (ياسا) : سياست رمد : درد چشم 

اقاصي : دورترها، نهايتا غاشيه :اطاعت كردن،فرمانبرداري غاشيه  : كسي را بر دوش گرفتن منقال(منغال) : مقدمة لشكر 

التباس : پوشيدگي سواطع : درخشنده ها تحدس : جاسوسي كردن تفرس: به فراست يافتن،ادراك 

غريم  : وام دار ، مقروض تباشير : شپيدي صبح بشير : مژده آور دبور : بادي كه از مغرب وزد 

 فوز : رستگار شدن مغمور : غرق شدن، شكست يافتن معامل : معامله كننده، آرزومند 

 
 متون تاريخي از آغاز دورة صفويه تا عصر دولت قاجار

  تقريباً همه مؤلفان تواريخ عمومي، مورخان عهد تيموري، ميرخواند و خواندمير را سرمشق قرار دادند. و پاره اي

 از مؤلفان هند نيز از شيوة تاريخ نويسي شيخ ابوالفضل عالمي صاحب اكبرنامه و آيين اكبري پيروي كردند.

 ويژگي هاي سبكي دورة صفوي

در آغاز عهد صفوي نثرنويسي فارسي بدون تغيير محسوسي همان شيوة دورة تيموري را طي مي كرد.  .1

 تداخل زبان تركي كه زبان بانيان دولت صفويه بود و زبان عربي به سبب نقش و اهميت مذهب .2

نويسندگان اين دوره دو شيوه در پيش گرفتند : الف) سادگي همراه با رعايت نكردن معيارهاي دستوري و لغوي  .3

 ب) اطناب مطلب كه در مقدمه ها و سرفصلها

  مجمل التواريخ از حيث سنجيدگي مطالب كه نيز متضمن عباراتي خوش است همچنين جهانگشاي ميرزامهدي

 خان استرآبادي از لحاظ پختگيو صنايع لفظي قابل توجه و دار شيوه خاص به خود هستند.

  ،از ويژگي هاي نثر دورة نادر و كريم خان عالوه بر پيروي از سبك دورة صفويه استعمال فراوان وجه وصفي

مطابقت صفت و موصوف به شيوة عربي، مسجعهاي متوالي، تكلفات خنك، مترادفات پياپي، تكرار تعارفات و 

تملقها، آوردن شعرهاي سست و بي مايه كه غالباً اثر طبع خود مؤلفان است.استعمال لغات دشوار عربي، كثرت 

نثر منشيانه، از ميان رفتن افعال انشايي استمراري، استعمال ماضي هاي نقلي و بعيد، حذف ضماير و افعال معين، 

 وفور لغات مغولي، ضعف تأليف و سستي الفاظ، ترجيح شيوة عربي بر فارسي حتي در مورد لغات فارسي.
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 فتوحات شاهي

 .تأليف صدرالدين سلطان ابراهيم اميني هروي يكي از منابع مهم و ارزندة عصر صفوي است 

  اين اثر از انظر احتواي حوادث دوران قبل از تشكيل سلسلة صفوي خاصه مبارزات اين خاندان در جهت كسب

 قدرت تا اوايل سلطنت شاه اسماعيل قابل توجه است.

  سالگي فتوحات شاهي را در هرات به نام 45 هجري در 926اميني در سال Uشاه اسماعيلUدر دوبخش تأليف كرده  

  فتوحات شاهي از نوع كتابهاي عمومي است. و از نظر شيوه نگارش در رديف كتابهايي چون جهانگشاي جويني و

 جهانگشاي نادري است.

  .فتوحات شاهي يكي از منابع مهم عصر صفوي خاصه دوران شاه اسماعيل است 

 حبيب السير

 .تأليف غياث الدين بن همام الدين الحسيني معروف به خواندمير، از ادبا و مورخان نامدار قرن دهم هجري است 

 .وي در هرات متولد شد و تحت تربيت جد مادريش ميرخواند مؤلف روضه الصفا قرار گرفت 

 .بعد از مرگ سلطان حسين بايقرا به خدمت پسرش بديع الزمان ميرزا تيموري درآمد 

  در آگره هندوستان به دربار بابرشاه رفت و بعد از مرگ او به خدمت پسرش همايون شاه پيوست و كتاب

همايون نامه يا قانون همايون را به نام وي  پرداخت. در جوار خواجه نظام الدين اولياء و نزديك امير خسرو دهلوي 

 به خاك سپرده شده است.

  آثار ديگر خواندمير : خالصه االخبار و اخبار االخيار ،  منتخب تاريخ وصاف،  مآثرالملوك و دستورالوزرا و بنا به

 گفته مؤلف الذريعه صاحب ديواني نيز هست.

  كتاب حبيب السير بي شك يكي از مهمترين تأليفات اوست كه در عهد شاه اسماعيل اول صفوي به پايان رسيده

 است. اين اثر از جهت جامعيت و تنوع مطالب بعد از روضه الصفاي ميرخواند نظير ندارد.

 .كتاب حبيب السير خواندمير براساس اسلوب و انشاي روضه الصفاي ميرخواند نوشته شده است 

 احسن التواريخ

 .تأليف حسن بيگ روملو از مورخان معروف عصر صفوي است 

  حسن بيگ روملو متولد شهر قم و در نزد مالك ديلمي قزويني خطاط و موالنا جمال الدين محمود شيرازي كسب

 كماالت كرده است. ابتدا سمت قورچي شاه طهماسب داشت.

 .در جنگ دزفول همراه شاه طهماسب بوده تا وقايع را ثبت كند 
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  جلد به نام شاه اسماعيل ثاني نوشته شده است. اين اثر به 12كتاب احسن التواريخ كه تاريخي عمومي است در 

  آن موجود است.12 و 11جهت مشاهدات نويسنده يا مسموعات وي از افراد موثق، بسيار مهم است. تنها دوجلد 

 خالصه التواريخ

 .تأليف قاضي احمدبن شرف الدين الحسيني القمي مشهور به ميرمنشي مورخ قرن دهم ست 

  اين كتاب تاريخ صفويان از روزگار شيخ صفي الدين اردبيلي تا اوايل قرن يازدهم يعني نخستين سالهاي سلطنت

 شاه عباس اول صفوي است.

  سالگي به مشهد رفت و نزد استاداني چون موالناشاه محمود زرين قلم و 11ميرمنشي متولد قم است در 

 ميرسياحمد و استاد ملك ديلمي بهره برد.

  با مرگ شاه طهماسب قاضي احمد از طرف شاه اسماعيل دوم مأمور نوشتن تاريخ صفويه از دوران شاه اسماعيل

 اول تا شاه اسماعيل دوم شد. نهايتاً او اين كتاب را به نام شاه عباس اول به پايان برد.

 .قاضي احمد در فاصله مرگ شاه اسماعيل دوم تا شاه عباس اول منصب وزارت شهر قم را به عهده داشت 

 .اسكندربيگ مؤلف تاريخ عالم آراي عباسي از شاگردان اوست 

  بخش نخست كتاب او (خالصه التواريخ) تاريخ پيشوايان صفويه است به اختصار و از تشكيل دولت صفوي وقايع

 با جزئيات و تفصيل بيشتر شرح داده شده است.

  ،او در تأليف خالصه التواريخ از منابعي چون صفوه الصفا، فتوحات شاهي، حبيب السير، جهان آرا، لب التواريخ

 تكمله االخبار، تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب، احسن التواريخ و جواهراالخبار بهره جسته است.

 .گلستان هنر، مجمع الشعرا، جمع االخبار ومنتخب الوزرا از آثار ديگر قاضي احمد  است 

 تاريخ عالم آراي عباسي

 .تأليف اسكندر بيگ منشي است. او از سران ايل معروف تركمان بود 

  اين كتاب شرح احوال اعمال پادشاهان صفوي از آغاز تا مرگ شاه عباس اول است. اين كتاب به مناسب سي امين

 سال سلطنت شاه عباس در يك مقدمه و يك خاتمه و در سه جلد نگارش شده است.

  عالم آراي عباسي از نظر مسائل اجتماعي، مالي، اداري، ديواني، لغات و اصطالحات موجود و نادر آن دوران بسيار

 مهم و حايز اهميت است. از اين رو مورد توجه مستشرقان و محققان تاريخ عصر صفوي است.

 .درن مطالب مربوط به بخش مازندران را در كتاب خود «سواحل جنوبي بحر خزر» استفاده كرده است 

 قصص الخاقاني

 .تأليف ولي قلي بن داود شاملو تاريخ دورة صفويه تا پايان پادشاهي شاه صفي است 
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  اين اثر از نظر بررسي وقايع دورانUشاه عباس دوم و شاه صفيU.بسيار حائز اهميت است  

  در مورد جنگ ايران با هند و افغانستان اطالعات ذي قيمتي مي دهد چون مؤلف بسياري از وقايع را از نزديك

 مشاهده كرده است. سبك نگارش آن اديبانه، پخته و وران است.

 تذكره الملوك

 .تأليف ميرزا سميعا از آثار مهم تاريخي ايران به ويژه در شناخت سازمان اداري و حكومت دوران صفوي است 

  ميرزا سميعا اين اثر را به دستور اشرف افغان به نگارش درآورده است. تذكره الملوك به دليل اينكه او فردي

 مطلع از مباني تشكيالت اداري صفوي بوده است مستندترين كتب تاريخي اين دوره محسوب مي شود.

  در اين كتاب اطالعات جالبي دربارة حكام و والت و سرحد دار ان و نيروي لشكري و مشاغل درباري عصر صفوي

 آمده است.

 .مينورسكي اين كتاب را از جمله كتابهاي جالب و بي نظير سياسي در ميان آثار فارسي مي داند 

 تاريخ حزين

  هجري12تأليف محمدعلي بن ابي طالب حزين الهيجي معروف به شيخ علي حزين، اديب و شاعر و عارف قرن 

  در اصفها متولد شد. بعد از هجوم افاغنه از اصفهان گريخت و بعد از مدتي از ترس نادرشاه به هند رفت و در

 بنارس مقيم شد و تا آخر عمر در آنجا زندگي كرد.

 .بيشتر شهرت وي در شاعري است و در شعر به حزين تخلص مي كرد 

 «اصطالح «قلمرو» از اصطالحات فني دوره صفوي است به مفهوم «واليت 

 گلشن مراد

 تأليف ابوالحسن خان غفاري كاشاني،  مشهور به غفاري مستوفي، نقاش و مورخ عصر زنديه 

  هجري در تاريخ سلسله زنديه از زمان 1194وي از منشيان دربار كريم خان بود كتاب گلشن مراد را در سال 

كريم خان تا مرگ جغفرخان زند كرده ولي پس از مرگ كريم خان به دليل اغتشاشات خاندان زند از ادامه كار 

سرباز زده است. و بار ديگر به تشويق علي مرادخان كار را دنبال كرده و با نام گلشن مراد و نام علي مرادخان به 

 پايان برده است.

 .اين كتاب از جمله منابع و مآخذ مهم تاريخي مربوط به روزگار كريم خان زند جانشينان اوست 

 .او در كتاب خود زندگاني علما و بزرگان و ادباي آن عصر را نيز بيان كرده است 

 جهانگشاي نادري

 .تأليف ميرزامحمدمهدي خان استرآبادي، ملقب به كوكب از مؤرخان و منشيان مخصوص نادرشاه افشار است 
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 .سمت منشي الممالكي نادر داشت. فتح نامه هرات و قندهار و صلح نامه هاي متعدد ايران و روم را او نوشته است 

 .نادرشاه در اواخر عمر خود وي را به دربار سلطان عثماني به سفارت فرستاد 

 .ة نادره» به تفصيل نوشته استميرزا محمدمهدي خان وقايع احوال نادرشاه را در تاريخ جهانگشاي نادري و «در 

 .تاريخ جهانگشاي نادري چنانچه خود مؤلف اشاره مي كند «روزنامچة ظفر» نام داشته كه بعدها تغيير پيدا كرده 

 .درة نادره، سنگالخ، مباني اللغه و منشآت از ديگر آثار اوست 

 عالم آراي نادري

 .تأليف محمدكاظم مروي، مفصل ترين زندگي نامة نادرشاه افشار و تاريخ حوادث روزگار اوست 

  هجري است اما تنظيم قطعي 1157قديمي ترين تاريخي كه براي تحرير كتاب عالم آراي نادري ذكر كرده اند سال 

  پايان يافته است.1166كتاب بعد از مرگ نادر و مقارن با آشفتگيهاي آن ساالها آغاز شده و در سال 

  اين اثر تاريخ خشك و رسمي نيست. بلكه به جهت درج اخبار دست اول از دورة نادر و اطالعات از اوضاع

 اجتماعي و اقتصادي و آداب و رسوم آن دوره منبعي ارزشمند به شمار مي رود

 مجمل التواريخ

  تأليف ابوالحسن بن محمدامين گلستانه مورخ و ديوان ساالر اواخر روزگار افشاريان و از خاندان سادات گلستانة

 اصفهان بود. 

  محمدامين در محاصرة دوم كرمانشاه توسط كريم خان از سوي عموي خود ميرزا محمدتقي مأمور مذاكره با خان

 زند شد.بعد به عتبات عاليات رفت و در عراق ساكن شد.

  هجري تأليف كرد. اين كتاب از 1196او كتاب مجمل التواريخ را به خواهش برادرش سيدمحمدخان در اواسط 

  ادامه مي يابد.12مرگ نادر شروع و تا اواخر قرن 

 .چون گلستانه در بسياري از حوادث پس از مرگ نادرشاه حضور داشته، گزارشهاي منحصر به فردي را ارائه كرده 

 .اوسكارمن مستشرق آلماني بخشهايي از مجمل التواريخ را در دو جلد به چاپ رسانده است 

 تاريخ گيتي گشا

  تأليف ميرزاصادق موسوي اصفهاني متخلص بهUناميU است. او از جمله منشيان شاه بود كه عالوه بر اين حرفه به 

 شعر و شاعري و نويسندگي نيز پرداخته است.

 .نامي در زمان محمدجعفرخان مأموريت يافت تا كتابي دربارة خاندان زنديه به رشتة تحرير درآورد 

  بعد از درگذشت نامي ميرزاعبدالكريم بن عليرضا شريف شيرازي شاگرد وي كتاب تاريخ گيتي گشا را اتمام

 رسانده است.
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  وقايع مربوط به جعفرخان و دوران بعد را شريف شيرازي و محمدرضا شيرازي بر آن افزوده اند. نثر كتاب قدري

 مغلق و  پيچيده و پر از استعاره و كنايه است.

خلت : دوستي، مودت رقيت : بندگي ، غالمي حضيض : پستي ذروه : باالترين نقطه يا حد 

عديل : نظير، مانند 
غوامض : پوشيدگي هاي كالم، معاني 

باريك 
وغا : جنگ ، كارزا تبجيل : بزرگ داشتن، احترام كردن 

رنود : اوباش قماط : پارچه، قنداق قوابل : پذيرنده ها ناصبان : برپا كنندگان 

مرتسم : نقش گرفتن انامل : انگشتان مستبشر : شادمان، شاد شونده كرت ديگر : بار ديگر 

جوف : شكم، هر چيز كه 

درميان چيز ديگر باشد. 

نسرطاير : كركس، صورتي فلكي كه 

به عقاب هم مي گويند 

طيار : مالي كه به پادشاه مي رسد، 

مجازاً هر شي ء آماده را گويند 

ينابيع : چشمه بزرگ ، 

رودخانه 

برانغار : جانب راست هيجا : جنگ، نبرد، بانگ هياهو ساوري : هديه، باج و خراج جوق : گروه ، دسته 

فؤاد : دل ، قلب سورن : غوغا و هياهو،  يورش تواچيان :  جارچيان جوانغار : جانب چپ 
سنجق : بيرق، علم، در تقسيمات اداري عثماني حكومت واليتي كوچك بود كه در تحت ايالت يا واليت بزرگتر باشد و آن را تيمار هم مي ناميدند. 

ينكچري: سرباز نو 
اخترمه : ساز و برگ دشمن را بعد از 

كشتن تصاحب كردن 
باهر : آشكار طويت : نيت ، انديشه 

جواسيس : خبرچين متجنده : لشكريان ، سپاهيان زكم : در منابع گرجي به معني بازار مستمال : راضي كردن، دلجويي 

سنور : سرحد مصير : مآب ، مرجع حصر : شمارش حيز : جاي، مكان 

چرخچي : پيش قراول، مقدمه 

لشكر 

ايشك آقاسي : حاجب دربار، رئيس 

سران دربار، رئيس تشريفات 

ايشيك آقاسي : وزير تشريفات، 

رئيس دربار 

قورچي باشي : فرمانده 

 رئيس اسلحه خانهسالحداران، 

عامره : آباد، انباشته جلودارباشي : رئيس پيش قراوالن ديوان بيگي : رئيس ديوان عدالت قوللر آقاسي : فرمانده غالمان 

مستوفي الممالك : وزير ماليه جانقي : مشورت، كنكاش كردن 
انفادي : ارسالي منسوب به انفاد، 

روانه كردن، فرستادن 
مؤديان : پردازنده 

نضارت : سرسبزي صوب : طرف، جانب نحرير : ماهر و دانا، زيرك جيقه : تاج 

فوز : پيروزي جيش : لشكر، سپاه سپهر اخضر : آسمان نيلگون فئه : گروه، دسته اي از لشكريان 

غضنفر : شير درنده سرادق : خيمه ، چادر اكسون : جامه سياه قيمتي،  ديبا هوان : خواري، ذلت 

قباب : بارگاه، گنبد رخا : فراواني نعمت كميت : اسب سرخ يا دم سياه ، كهر اشهب : اسب خاكستري 

چرخچيان : پيش قراول، لشكر 

پيش رو 

زنبورك : توپ كوچك كه به شتر 

حمل مي كردند. 
محاالت : محلها ناوك : نوعي تير كوچك 

جرار : انبوه، فراوان، بسيار 

كشنده 

بنات النعش : ستاره معروف به هفت 

 دب اكبر و دب اصغرستارگان در شمال و جنوب 
تفرعن : تكبر، غرور چاووش : پيشرو لشكر، نقيب قافله 

ناصيه : پيشاني دوحه : درخت تناور، درخت پرشاخه شرذمه : مقدار كم قبب : بارگاه 

اويماقات : قبايل طوق : اطاعت و بندگي كسي  ادهم : اسب سياه اشهب : اسب خاكستري 
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  تطرق : راهزني بسالت : دليري، دالوري 

 
 بررسي متون تاريخي فارسي در دورة قاجار

 عوامل بيداري افكار ايرانيان و زمينه هاي انقالب مشروطه

 ورود هيئت هاي نظامي و سياسي و ارتباط مستمر با اروپا .1

 اصالحات و پشرفت هاي اجتماعي و فرهنگي .2

 ارتباط علمي با اروپا و اعزام دانشجو .3

 وارد دستگاه چاپ و تأسيس چاپخانه و تأليف كتب و روزنامه .4

 اصالحات اميركبير، تأسيس دارالفنون .5

 طليعة انقالب روسيه .6

 ويژگي سبكي دور قاجاريه

نثرنويسي دچار هرج و مرج بود و سبك هاي گوناگون رواج داشت.  .1

سبك نگارش به دليل وارد شدن صنعت چاپ و رواج روزنامه نويسي و تأسيس دارالفنون و ترجمه استادان غربي  .2

 به ساده نويسي سوق پيدا كرد و از غلط نويسي دور شد.

اواخر دورة قاجار دو نوع نثر ادبي و فني وجود داشت : يكي به شيوة جرفادقاني و ميرخواند و دوم نثر ساده و  .3

 موجز متداول بود.

 مآثر سلطانيه

  تأليف عبدالرزاق بيگ دنبلي متخلص به مفتون از فضال و ادباي دورة قاجار كه در تذكره از وي به عنوان مورخ و

 شاعر ياد كرده اند.

 .پدر وي نجفقلي خان دنبلي از طرف حكومت كريم خان حاكم آذربايجان بود 

 .به خاطر معلومات وسيعي كه داشت مورد توجه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام قرار گرفت 

  پرداخته. 1241عبدالرزاق در مآثر سلطانيه به شرح تاريخ قاجار تا سال  

 از ديگر آثار عبدالرزاق : الشعروالشعرا، حدايق االدبا، حدايق الجنان، حقايق االنوار، نگارستان دارا و مثنوي نازو نياز 

 تاريخ نو

  سال دورة 14تأليف جهانگير ميرزا سومين پسر عباس ميرزا نايب السلطنه است كه ده سال از دورة فتحعليشاه 

 محمدشاه و دو سال و اندي از دورة ناصرالدين شاه را به رشته تحرير درآورده است.

 .تاريخ نو در حقيقت ذيل است بر مآثر سلطاني عبدالرزاق بيگ دنبلي 
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  مطابقت دارد.1276مورخ از آن رو نام كتاب خود را تاريخ نو ناميده كه تاريخ نو به حساب جمل با سال  

 .اين كتاب با توجه به اسم مؤلف «تاريخ جهانگيري» نيز ناميده مي شود 

 .تاريخ نو اطالعات مهمي دربارة جنگهاي دوم ايران و روسيه و ساير رجال آن دوره در اختيار ما قرار مي دهد 

 .اين اثر نثري پخته و روان دارد و توسط عباس اقبال در سلسله انتشارات علمي در تهران منتشر شده است 

 ناسخ التواريخ

  تأليف ميرزا تقي خان لسان الملك متخلص بهUسپهرU.فرزند ميرزا محمدعلي  

 .به خدمت ملك الشعراي صبا درآمد و با دختر وي ازدواج كرد 

 .سپهر به همراه فتحعليشاه به فارس رفت و در زمان محمدشاه به تهران آمد و شغل استيفا را برعهده گرفت 

 .در زمان ناصرالدين شاه به تهران آمد و لقب «لسان الملك» را گرفت 

 .ناسخ التواريخ كتابي است در تاريخ عمومي در نه جلد كه سپهر آن را به دستور محمدشاه تأليف كرده است 

 .بخش قاجاريه كتابي مستقل است كه از تأسيس تا وقايع ده سال سلطنت ناصرالدين شاه را در برميگيرد 

 حقايق االخبار ناصري

 .تأليف محمدجعفرخان حقايق نگار خورموجي دشتستاني از مورخان عصر قاجاري است 

  مدتي سمت ضابطي و كالنتري خورموج را داشت. سپس به شيراز رفته و در امارت ديوانخانة عدلية شيراز به كار

 كتاب 1276پرداخت و آثار جعفري را در جغرافيا و تاريخ فارس را نوشت. و بعد به تهران آمد و در سال 

  به حقايق نگار ملقب شد. 1277حقايق االخبار ناصري را به دستور ناصرالدين شاه تأليف كرد و در سال 

  ابتدا عهده دار سمت ضابطي و كالنتري خورموج و سپس در شيراز امارت ديوانخانة عدليه شيراز را بر عهده

 گرفت. كتاب آثار جعفري را در جغرافيا و تاريخ فارس نوشت.

  هجري تأليف كرد و به حقايق نگار ملقب شد.1277كتاب حقايق االخبار ناصري را به امر ناصرالدين شاه در سال  

  كتاب حقايق االخبار ناصري تاريخ مختصر قاجاريه است كه با تاريخچه ايل قاجار شروع شده و با ذكر وقايع سال

  هجري به پايان رسيده است. او سلطنت ناصرالدين شاه را مفصل تر از ساير بخش ها آورده است.1280

 .به گفته عباس اقبال آشتياني گفتار او صحيح تر و به حقيقت  نزديكتر است بر خالف مورخان متملق و چاپلوس 

 .به همين دليل مورد پسند ناصرالدين شاه واقع نشد و مؤلف مورد بي مهري قرار گرفت و به اجبار به عراق رفت 

  از آثار ديگر او نزهه االخبار كه در دو جلد نوشته شده است. جلد اول در بيان جغرافياي دنيا و جلد دوم مختص

 تاريخ جغرافياي ايالت فارس. جلد دوم آن آئينه مظفري نام دارد.

 (مرآت ناصري) مرآت البلدان 
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 .تأليف محمدحسن خان اعتمادالسطلنه كتابي مفصل در جغرافيايي تاريخي ايران و روزگار ناصرالدين شاه است 

 .اعتمادالسلطنه مردي اديب و دانشمند و تحصيل كرده فرانسه بود و با فرهنگ و تمدن غرب آشنايي داشت 

  در مقام وزير دارالتأليف و دارالترجمه و دارالطباعه دورة ناصري به تأليف و ترجمه كتابهاي مفيد همت گماشت از

 جمله : خلسه، روزنامة خاطرات،  المآثر و اآلثار، منتظم ناصري،  مطلع الشمس و جغرافياي طالقان

  مرآت البلدان در چهار جلد است كه براساس مآخذ مختلف تأليف شده ولي به پايان نرسيده است. در اين اثر

 اطالعات گوناگون تاريخي و جغرافيايي و باستان شناسي به صورت الفبايي تنظيم شده است.

  افضل التواريخ

  تأليف افضل الملك ميرزاغالمحسين خان شيرازي است. به عنوان مترجم در دربار ناصرالدين شاه به كار

  هجري از طرف مظفرالدين شاه مأمور نوشتن تاريخ دورة مظفري شد. 1314پرداخت. در سال 

  ميرزا غالمحسين خان پس از به اتمام رساندن كتاب آن را افضل التواريخ نام نهاد و از اين جهت خود نيز به

 افضل الملك شهرت يافت.

 .كتابهاي ديگر افضل الملك : كتابچه تفصيل و حاالت دارااليمان قم و تاريخ و جغرافياي قم به جا مانده است 

 .سبك نگارش كتاب افضل التواريخ پخته و روان و دلكش است 

 حيات يحيي يا تاريخ معاصر

  تأليف يحيي دولت آبادي است. در دولت آباد اصفهان متولد شد. در عراق از محضر استاداني چون ميرزاي

 شيرازي و محمدتقي شيرازي بهره برد. بعد از بازگشت به ايران نزد ميرزا ابوالحسن جلوه تحصيل كرد.

  در استانبول با همكاري دهخدا روزنامة سروش را منتشر كرد. او نماينده مجلس شوراي ملي و عضو انجمن معارف

  شمسي در تهران درگذشت.1318و اهل شعر و ادب بود. مدرسه سادات را در تهران تأسيس كرد و در سال 

 .به جز حيات يحيي، داستان شهرناز و دفتر شعري با عنوان ارديبهشت نامه باقي مانده است 

 موضوعات 4 تاريخ مشروطيت و جلد3و2كتاب حيات يحيي : جلد اول زندگي و اقدامات فرهنگي نويسنده، جلد 

 تاريخي و مسائل سياسي قاجار و رضا شاه پهلوي است.

 تاريخ بيداري ايرانيان

 .تأليف ميرزا محمد ناظم االسالم كرماني مترجم، روزنامه نگار و مورخ عصر قاجار و متولد كرمان بود 

 .او از مشروطه خواهان و با جمعي از روشنفكران از جمله سيدمحمد طباطبايي نجم آبادي محشور بود 

 .وقتي سيدمحمد طباطبايي مدرسة اسالم را تأسيس كرد ميرزا محمد در آنجا ناظم و ملقب به ناظم االسالم شد 

  هجري روزنامة كوكب دري ناصري را در تهران تأسيس و منتشر كرد.1325در سال  
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  كتاب تاريخ بيداري ايرانيان از متون مهم عصر قاجار خصوصاً انقالب مشروطيت ايران است. اين كتاب بصورت

 پاورقي در روزنامه كوكب دري منتشر شده است.

دسوم : چربي ها لحوم : گوشت ها جمل : حساب حروف ابجد ازار : پوشش ، دستار 

منشور : فرمان صالدات : سرباز ساخلو : پادگان تهاون : كوتاهي نمودن 

جنيبت : اسب يدك، اسب 

سواري  

قشالميشي : رفتن به قشالق در 

زمستان 
سخط : غضب، قهر سورت : شدت، تندي 

شوارد : سركش اتك : دشت تكاور : حيوانات رونده و دونده  بوار : شمشيرهاي بران 

امجد : بزرگوارتر نويين : امير، فرمانده مشارفت : تفاخر كردن به بردگي ملمات : پيشامدهاي سخت 

زكال : ذغال حاق : واقع مطلب، حقيقت امر مخافت : ترسيدن، خوف تصامم : خويشتن را كر نمودن 

شاطر : مرد چست و چاالكي  كه 

نامه را به سرعت به مقصد ميرساند 
يساوالن : مأمور تشريفات،  قراول 

مستوفيان : سردفتر اهل ديوان كه 

از ديگر محاسبان حساب گيرد. 
فخام : بلندپايه 

حاجب : دربان، پرده دار محفه : هودج، تخت روان كرياس : محوطه درون كاخ متحابه : دوست 

   محاق : پوشيده شده 

 

ww
w*
pn
ue
b*
co
m


	A4.pdf
	1
	A4
	A4
	Tarif Ketebche





