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کتاب:  یخ جزء دوم از ربع چهارم مجمع؛ التواریخ بایسنغری ُزبدة عنوان  تیمور )از مرگ امیر السلطانیه  التوار

 .ق ـ ه ۷۳۰ تا ۷۰۸های  گورکان تا زخم خوردن میرزا شاهرخ ( شامل وقایع سال
 حافظ ابرونویسنده: 

کامل از : محسن فاتحی  ویراسته و شرح 
 861 -733 - 6237 -81 -5شابک: 

 8043 سال چاپ:  ،دوم  :چاپنوبت 
 نسخه 344تیراژ : 

 .تتمامی حقوق چاپ و نشر برای نشر آماره محفوظ اس ©
دفتر مرکزی نشر آمـاره: تهران، میدان انقالب، خیابان انقالب، ابتدای خیابان دوازده فروردین، 

ک   48271670288تلفن   0،  واحد 287پال
 

گاهی از اطالعات  کنید: به وببیشتر برای آ  سایت نشر آمـاره مراجعه 
w  w  w  .  n  a  s  h  r  e  a  m  a  r  e  h  .  i  r 
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که به فروان حضرت اویر » کتابی  اوا بعد، این ربع رابع است از ارباع 

کرده وی آید و این ربع را  و اویرزادۀ جوانبخت بایسنغر بهادر جهع 
 «نام نهاد. زبدةالتواریخ بایسنغرى
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 توجه:
 ها صفحهن آها در  شهاره پاورقی ،ها در برخی از صفحه ها دلیل طوالنی بودن برخی از پاورقیبه 

 .ن به صفحه بعد ونتقل شده استشروع شده و توضیح آ "یک"از وجددا 
 



 

 
 
 

 وقدوه
که خورشید رخشان خراسان در روستای کوچک بهدادین  کسی به درستی نهی داند، آن باوداد 

کرد و برای نخستین بار بر تن عبداهلل پرتو افکند، صبح چه روزی در تاریخ بوده است.  خواف طلوع 
که تهاوی خاک واوراءالنهر  اهلل فرزند لطف  عبداهلل هجری وسخر  ۸۷0و خراسان به سال  تا روزگاری 

گورکان شد، آن ک اویر تیهور  های ورود به حرفه  ه نخستین قدمقدری از وعقول و ونقول آووخته بود 
کتابت دستگاه این پادشاه جهانگشای را بردارد. او ولتزم رکاب شد و از نزدیک هجوم تندباد 
که سن ستوران صاحبقرانی روفتند، دید و شنید و وقتی  سرنوشت را از زادگاهش تا اقصای جایی 

که  الدین شاوی نظام را گشود و ووالنا هجری بغداد ۸0۳تیهور در سال  آن حضرت »یقین دانست 
که 8«وؤید ون عنداهلل است کند؛  که از قاهر فاجر روزگارش خاطره نقل  ، به آن جایگاهی رسید 

کشتی سلطان قران  از حضرت صاحب» احهد جالیر و عبور از دجله هنگام نشستن تیهور بر 
که در آن روز تقصیرى واقع شد. اگر ههان ساعت در آب وی به  راندم، هر آینه سلطان احهد شنیدم 

  3«آود. دست وی
گر هنگام ورگ حدود  ۷۳۸یا  ۷۳۳سال  او به سالگی بوده باشد،  ۸۰هجری درگذشته است و ا

ساله بوده و رفته رفته به جایگاه ونیع  ۳۳، و در این تاریِخ فتح بغداد هجری ۸۶۳وولودش در سال 
 2گری پادشاه وقت رسیده است. ونشی

که ولقب به حافظ ابرو شده بود تا هنگام ورگ تیهور در سال  اهلل بن لطف عبداهلل بن عبدالرشید 
ونش ویرزا شاهرخ، پسر کوچک  چنان در رکاب او بود و از نزدیک با شخصیت و هجری، هن ۷۰۸

، به دستگاه او اویر تیهور، آشنا شد. به ههین دلیل پس از به قدرت رسیدن شاهرخ در هرات
کتابت وآثر آن  کتاب« اشتباه خاندان فلک»پیوست و تا آخر عهرش به  های ذیل  وشغول بود. 

                                                                                                                                       
 .۶۸۶/دفتر دوم[ ص 0]ج  ۳عبدالرزاق سهرقندی، وطلع سعدین و وجهع بحرین، ج .  8
/دفتر دوم، ج 0: ج ۳/دفتر اول، ج 0: ج 0شود که در این ویرایش ههه جا وراد از وطلع سعدین ج  ههان. وتذکر وی.  3
 /دفتر دوم است.۳: ج ۸/دفتر اول و ج ۳: ج ۳
التواریخ رشیدی، ص  هجری در اردوی تیهور نوشته است، نک: ذیل جاوع ۸۷۷او کتاب وکتوباتش را در سال .  2

۳۷۷. 
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کرت از مظفرنامه شامی ترین  هم، تاریخ آل مظفر، جغرافیای حافظ ابرو و تاریخ سالطین 
کتاب کتاب بسیار روان و عاری از تکلف است و »ها  های این دوره از زندگانی اوست. نثر این 

کامل و حظی شامل ندارد و از استعارات ›نویسنده به قول خود  از ُدرر الفاظ و دقایق معانی نصیبی 
کالم است بی که وجوه محاسن  الف و به هر حال او خ‹ بهره مانده غریب و تشبیهات عجیب 

کتاب کار بودند در تألیف  که پیش از وی در قرن هفتم و هشتم سرگرم  هایش نثر منشیانه  مورخانی 
 1«نویسی است. متکلف ندارد و ساده

به  -که در اوج پختگی بود-هجری، هشت سال پیش از درگذشتش  ۶۲۸حافظ ابرو در سال 
گرا«الحق و الدین بایسنغر بهادرخان حضرت غیاث»اشارت  نقدر و هنرمند شاهرخ، به ، فرزند 

« حضرت سلطنت شعاری شاهرخی»آوری تاریخی معظم از ابتدای آفرینش بشر تا روزگار  جمع
کتاب بزرگ را  گذاشت و آن را به چهار  « مجمع التواریخ سلطانیه»مشغول و مأمور شد. او نام این 

کرد:  ربع تقسیم 
 امبر )ص(: از آغاز آفرینش تا دوره پیربع اول
 : تاریخ زندگانی پیامبر تا آخر خالفت عباسیانربع دوم

 : تاریخ پادشاهان و ملوک )از صفاریان تا قراختائیان(ربع سوم
که شامل دو بخش است؛ بخش نخست شامل تاریخ  : به نام زبدةربع چهارم التواریخ بایسنغری 

هجری و بخش دوم شامل تاریخ بر تخت  ۶۰۶ر هجری تا مرگ او د ۶۳۸از تولد تیمور در  ایران
کارد خوردن او بیرون جامع هرات ۶۰۶نشستن شاهرخ در سال  هجری  ۶۳۰در سال  هجری تا 

 شود. می
کنون پیش روی شماست، درواقع همین بخش اخیر، یعنی جزء دوم از ربع چهارم  آن چه ا

گر مجزا بوده و سپس در یک مجلد به نام دی است. در روزگار حافظ ابرو این دو بخش از یک
گرد آمده زبدة کتاب در سال  التواریخ  با مقدمه مبسوط و تصحیح و  1۳۶۲اند. جزء دوم این 

حضرت  1۳۶۰تعلیقات آقای دکتر سیدکمال حاج سیدجوادی منتشر شد و سپس در سال 
کردند.د« التواریخ حافظ ابرو زبدة»ایشان، این جزء را همراه جزء اول با نام   2ر چهار جلد منتشر 

                                                                                                                                       
کارهای  اهلل صفا بیش . این نظر استاد ذبیح4/4۶4، ج اهلل صفا، تاریخ ادبیات در ایران ذبیح.  1 تر معطوف به همان 

کم  شود. التواریخ می تر مصداق حال زبدة برشمرده است و 
 توسط انتشارات اساطیر بدون تغییر چاپ شد. 1۳4۱این چهار جلد سپس در سال .  2
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یخ شد،  چه سبب جسارت این قلم به ویرایش مجدد جزء دوم ربع رابع زبدة و اما بعد، آن التوار
کتاب در مقایسه با بخش نخست آن و دوم وجود پاره ای  نخست ارزش زیاد این بخش از 

کالم است و خوانن که ذکر آن موجب اطاله  ده در حواشی اشتباهات چاپی و استحسانات و غیره، 
های پیشین بر این  برای نمونه تعدادی از موارد شاذ چاپ 1باشد. ها را درخواهد یافت، می کتاب آن

 2قرار است:
کشندۀ خلیل سلطان۲1/۶۸) تاز پیرعلی هجری بر امیرزاده  ۶۰4بهادر نیست، بلکه در سال  (: او 

 شورید و او را به قتل رساند. پیرمحمدبن جهانگیر
 است.« اقالت عثرت»(: صحیح آن ۲۲/۶۶) اقالت عترت

کم  (: او پسر امیر وجیه۲۱/۶1) علی سبزواری سلطان که دومین حا الدین مسعود سبزواری 
خواهرزاده علی مؤید سربداری آخرین  -سربداری بود نیست، بلکه فرزند خواجه مسعود سبزواری 

 است. -میر سربدارانا
« الدین برادر عبدالرزاق سربداری اهلل ملقب به وجیه ابن فضل»(: او ۲۸/۶۲) مسعود سربداری

که به خدمت تیمور درآمد و قدر و منزلتی یافت.  نیست، بلکه خواجه مسعود سبزواری است 
ک»و نه است « پیک تیزرفتار و قاصد»(: معنی آن در متن ۲۶/۶4) مسرعان  «.شتابان و چاال

 بن طغاتیمورخان است و نه برادر لقمان پادشاه. (: او پسر لقمان پادشاه۳1/۶۶) پیر پادشاه
گورکانکسی سلطان یا بیگی سلطان  (: بی4۳/11۲) بیکسی سلطان و همسر  دختر امیرانشاه 

 .پادشاه مغولستان« بنت خضر خواجه اوغالن»نه امیرزاده اسکندربن عمر شیخ بود و 
 است.« سنه سبع و ثمانمائه»(: صحیح آن ۶4/14۶) سنه تسع و ثمانمائه

 است.« نشاندند می»(: اصح آن 1۰۲/1۸4) فشاندند می
ستاره »است به معنای بانگ و شیهه اسب و نه « صهیل»( صحیح آن 1۳۳/1۶۶) سهیل

 «.سهیل
که امروز دهستان1۶۶/۲۲۱) فیروزان شود و از  نامیده می« سهرو فیرزوان» (: همان موضعی است 

 «.محلی در دو فرسخی جنوب شرقی شیراز»باشد و نه  توابع فالورجان می

                                                                                                                                       
 بخش بزرگی از اشتباهات چاپی و لغوی بدون اشاره، اصالح شده است. . 1
عدد سمت راست شماره صفحه زبدةالتواریخ چاپ اول سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .  2

یخ چاپ انتشارات  1۳۶۰در سال  کتاب است. این موارد شامل زبدةالتوار و عدد سمت چپ، شماره صفحه در همین 
 شود. اساطیر نیز می
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راری و های تک نکته بسیار مهم این چاپ؛ حذف اشعار عربی و فارسی، القاب و عبارت
که توصیف جشن ختنه ۶11تلخیص دو واقعه از متن ذیل وقایع سال  سوران بایسنغر و  هجری 

که بیان والدت عالءالدوله پسر بایسنغر است، می ۶۲۰سال  باشد. در هر دو مورد این وقایع،  هجری 
کلمات ثقیل و عبارت های  نویسنده در ذکر ممدوحش دچار طغیان قلم شده و معنی متن زیر 

کتاب بی یم و توصیففخ تغییر و تبدیل حفظ شده است.  های حجیم مستور مانده است. باقی 
ای دعایی بر مضمون متن بار نشده بلکه مکمل آن بوده است،  درواقع هرکجا، شعر، مدح یا جمله

که زیب و زینت کتاب و عنان آن عبارت حفظ شده است. واقعیت این است  کردن  های ادبی  ریز 
ممدوح، در بسیاری موارد متن تاریخی اثر را به حاشیه رانده و ذکر وقایع را متأثر قلم در ستایش 

کشف متن  گرفته صرفًا با هدف  که صورت  ساخته است. در حقیقت تصرفات و حذفیاتی 
گرفته است. از این کتاب صورت  که متن پیش  کتاب اطمینان داده میرو به خواننده  تاریخی  شود 

گزیده یا تلخی که  ص یا پیرایش زبدةالتواریخ نیست، بلکه صرفًا همان متنی میروی شما،  باشد 
های منشیانه  یا رهایی از سنت واهمه از ظل ظلیل ممدوح خواست بی حافظ ابرو اگر می

 که عبدالرزاق سمرقندی، میرخواند، خواندامیر و دیگران نگاشتند. نویسی بنگارد، چنان تاریخ
گروهی از دوستان و رفقایم در شوم این جهد، برخاسته  یادآور می حلقه مطالعات »از آمال 

گروه  1شود. در دهمین سال فعالیت آن محسوب می« تاریخی جست از ذکر خیر همه اعضای این 
که  گذرم و تنها به عرض ادب به دو نفر از آن می ها؛ محمدعلی رمضانی و احسان یوسفیان، 
 کنم. اند بسنده می زان نگاه داشتهچنان امیدوار و پایدار، نور این محفل را فرو هم

که منت نهاده و مقدمه گرامی، آقای دکتر محمد شهری سپاسگزارم  ای  از استاد فرهیخته و 
کتاب در اختیار ما قرار دادند. حسن ظن ایشان به حافظ ابرو، احاطه بر آثار این  برای انتشار در این 

که  یخ ایران، در مقدمه فاضالنهنظر بودن در زبان و ادبیات فارسی و تار مورخ و صاحب ای 
کاماًل به چشم می نوشته  خورد. برای ایشان عمر با عزت آرزومندم. اند 

                                                                                                                                       
یخ  های تاریخ حلقه مطالعات تاریخی جست )جست: جلسات سه شنبه.  1 ی تار خوانی( با هدف خوانش و واکاو

گروه  1۳۶4تیرماه  ۲4معاصر ایران در  های مختلف، به غیر از بنده، عبارت بودند از:  در دورهتشکیل شد. اعضای این 
گودرزی، دکتر  مهدی پژوم، یاسین وهابی، احسان یوسفیان، روح اله بادکوبه، جوالن فرهادی، امیر شبتاب، ارسالن 

توحید علیزاده، دکتر مجتبی بیات، دکتر حسین حیدری، دکتر احسان جوانمرد، دکتر حسن پورسفیر، دکتر محمدعلی 
 انی و دکتر مرتضی قلیچ.رمض
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که  چنین از ودیریت وحترم و فرهیخته نشر آواره، جناب آقای فرهاد نوع هن پرست سپاسگزارم 
در این روزگار صعب، دست ههت از آستین وناعت به در آورده و به چاپ و نشر آثار فخین اهتهام 

 گوین. ویورزند؛ به ایشان و ههکارانشان دست وریزاد  وی
کتاب بر  که وسئولیت واژه به واژه حواشی، توضیحات و ویرایش این  ضهن توضیح این نکته 

گاوی در راه وعرفی بیش التواریخ حافظ ابرو باشد و  تر زبدة عهده حقیر است، اویدوارم این کوشش 
کتاب وستطاب فراهن آورد. ههین های پاکیزه زوینه را برای چاپ وغتنن  جا فرصت را تری از این 

گرانهایه درخواست وی وی کتاب یافتند، ونت  شهارم و از خوانندگان  کنن، اگر اشتباه یا ایرادی در 
 های بعد اصالح شود. نهاده آن را از طریق نشر وحترم آواره به اطالع این بنده برسانند تا در چاپ

که حافظ ابرو در سال  سخن آخر این ازگشت از هجری به هنگام ب ۷۳۸که؛ در اخبار است 
کنار وزار اخی  درگذشت و ههان در رکاب پادشاه وقت، شاهرخ ویرزا، در زنجان آذربایجان جا در 

ابوالفرج زنجانی به خاک سپرده شد و پس از یکی دو قرن نه از وزار او نشانی واند و نه از وزار اخی 
که از  دوان خوافابوالفرج. با این وجود شور و عالقه ور خراسان به این شخصیت بزرگ، سبب شد 

گراوی بدارند. نگارنده به  ههان روزگار آراوگاه او را در خواف بدانند و وزار او را هن چون وزار وقدسی 
حافظ ابرو بوده است. اویدوارم این وزار و  کانکرات شاهد این احترام عهیق پیر و جوان خواف به و

گزارده شود.  آرزو، وورد وثوق اهل فرهنگ قرار بگیرد و قدرش به شایستگی 
 

 م.ف
 



 

 

 وطالب فهرست

 ??.................................................................................... هجری B:Aوقایع سال 
  َد  ـحکایِت رسیدِن خبر واقعه به خراسان و جلوس بندگی حضرِت سلطنت ِشعاری َخّلَ

 56.............................................................................. -اهلُل ُولَکه و ُسلطاَنه
که خواص حضرت به عز عرض رسانیدند - کلهاتی   وضهون 
  کـریِن جهـان، خلیـل که در اردوی حضرت صاحبقرانی بودند و جلوِس  ذکر احوال ُاورایی 

 70 .................................................................. سلطان بهادر به تخت سهرقند
 71 .... ذکر توجه حضرت سلطنت شعاری به جانب سهرقند و وروت فروودن شهر وبارک هرات 

 بهادر وضهون رسالت ایلچی حضرت سلطنت شعاری به خلیل سلطان -
 بهادر به حضرت سلطنت شعاری وضهون رسالت ایلچی خلیل سلطان -
کلهات حضرت سلطنت شعاری به خلیل سلطان -  بهادر وضهون 
 علی سـبزواری و رفـتن اویـر سـعید خواجـه و لشـکرها بـدان طـرف و  گری سـلطان ذکر یاغی

 13........................................................... جنگ پیرک پادشاه و هزیهت شدن او
  ذکـــر احـــوال اویـــرزاده اویرانشـــاه بهـــادر و فرزنـــدان او؛ ابـــابکر و عهـــر بهـــادران بعـــد از وفـــات

 81 ............................................................................. حضرت صاحبقرانی
 کیفیت آن  بن ر وخالفت اویر جهانشاهذک کشته شدن او و  کو و   87 .............................. چا
  کـــه بعـــد از وفـــات حضـــرت ذکـــر فرزنـــداِن اویـــرزاده اعظـــن عهـــر شـــیخ بهـــادر و قضـــایایی 

 813 ................................... صاحبقرانی در وهالک فارس و عراق عجن به وقوع پیوست
که اویرزاده پیروحهد به اورا گفت -  کلهاتی 
که اویرزاده پیروحهد به حضرت سلطنت شعاری نوشت -  وضهون وکتوبی 
 جواب حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده پیروحهد بهادر -
 وضهون رسالت ایلچی اویرزاده اسکندر به اویرزاده پیروحهد -
 وضهون وکتوب اویرزاده پیروحهد به اویرزاده اسکندر -
 پیغام اویرزاده رستن به اویرزاده پیروحهد در وورد اویر سعید برالس -
 887 ...... حکایت فرزندان اویرزاده جهانگیربن اویر صاحبقران بعد از واقعۀ حضرت صاحبقرانی 
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 B;; .................................................................................. هجری B:Bوقایع سال 
 که در خراسانات به ظهور آود و به وقوع پیوست  888 ....................... حکایت تتهۀ قضایایی 

گورکان -  وضهون وکتوب حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده اویرانشاه 
گورکان -  به حضرت سلطنت شعاری جواب اویرزاده اویرانشاه 
 وضراب بهادر به اویرزاده اویرانشاهداشت اویر سعید خواجه و اویر  عرضه -
 830 ............. چه درین ساِل سنه ثهان و ثهانهائه در وهالک عراق و آذربایجان واقع شد ذکر آن 
 کا  820 .............................. ذکر احوال و اوضاع اویرزاده ابابکر بهادر بعد ازین قضایا و وحا
 827 ........................................................ ذکر رسیدن اویرزاده ابابکر بهادر به تبریز 
 821 ............................................... ذکر توجه اویرزاده عهر به طرف اصفهان و فارس 

 اویرزاده رستن گفتچه اویرزاده عهر با  آن -
جنگ اویرزادگان عهر، رستن، اسکندر و پیروحهد با اویرزاده ابابکر در حدود  -

 درگزین
  ،که در این ساِل سنه ثهان و ثهانهائه در خراسـان بـه وقـوع پیوسـت حکایات و قضایایی 

کشته شدن سلطان حسین و سبب آن  800 ..................................................... ذکر 
 حسین سخنان اورا و ارکان دولت و اعیان در باب اویرزاده سلطان -
 858 ................................................... گرِی اویرزاده سلیهانشاه ذکر وخالفت و یاغی 

 وضهون رسالت اویر عبدالصهد پیش اویر سلیهانشاه -
 پاسخ اویر سلیهانشاه به پیغام بندگی حضرت سلطنت شعاری -
 کــه در ایــن ســاِل ســنه ثهــان و ثها نهائــه بعضــی در خراســان و بعضــی در ذکــر قضــایایی 

ــا اویــرزاده خلیــل  ــه وقــوع پیوســت و حــرب اویــرزاده پیروحهــدبن جهــانگیر ب وــاوراءالنهر ب
گورکان به جانب اندخود و شبورغان سلطان بهادر، حکایت توجه اویرزاده الغ  851 .......... بیک 

 کرین خلیل سلطان بهادر  871 ........................ حکایت وحاربه اویرزاده پیروحهد و اویرزادۀ 
 بهادر به حضرت سلطنت شعاری داشت خلیل سلطان عرضه -
 بهادر پاسخ حضرت سلطنت شعاری به خلیل سلطان -
 876 ............................................بن شیخ علی بهادرذکر وخالفت اویر سعید خواجه 
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 >A; .................................................................................. هجری B:Cوقایع سال 
  وقـایع سـنه تســع و ثهانهائـه و توجـه بنـدگی حضــرت بـا لشـکرها بـه جانــب ذکـر حـوادث و

 863 .......................................................................... طوس و وشهد وقدس
 رسیدن نوکر اویرزاده عهر بهادر  -
 خواجه وکتوب حضرت سلطنت شعاری به پیرپادشاه در وورد اویر سعید -
 کردند که در آن نواحی   811 ............................................................. ذکر شکاری 
 812 ....................... ذکر رسیدن اویرزاده عهر بهادر پیش بندگی حضرت سلطنت شعاری 

 داشت پیرپادشاه به حضرت سلطنت شعاری عرضه -
 815 ............................. ذکر جنگ وازندران و انهزام پیر پادشاه و اویر سعید خواجه بهادر 
 گورکان ذکر تفویض وهالک وازندران به اویرزاده عهر و خراسان به اویرزاده الغ  888 ..... بیک بهادر 
 880 ..................... ذکر شهید شدن اویرزاده پیروحهدبن جهانگیر بر دست پیرعلی تاِز لعین 
 311 ...... ذکر وخالفت اویرزاده عهر بهادربن اویرزاده اویرانشاه بهادر با حضرت سلطنت شعاری 

ولک به حضرت سلطنت شعاری در وورد وخالفت اویرزاده  وکتوب اویر شاه -
 عهر

 316 ..................................................... ذکر فرستادن لشکر به جانب غور و غوریان 
  درخواست اورا و نواب از حضرت سلطنت شعاری به جهت فسخ عزیهِت غور -
 تحویل اویرزاده عهر بهادر از سرای غرور به دارالقرار -
 داشت اورا در وورد غوریان عرضه -
  که هـن در ایـن سـنۀ تسـع و ثهانهائـه در آذربایجـان و عـراق بـه وقـوع ذکر واقعات و حاالتی 

 382 ......................................................................................... پیوست
 به شروان  ابراهین از تبریز بازگشت اویر شیخ -
 احهد به تبریز درآودن سلطان -
 جنگ اویرزاده اویرانشاه و اویرزاده ابابکر با اویر قرایوسف ترکهان -
 331 .......................................................... ذکر عاصی شدن بیان قوچین و قتل او 

 ارس بوقا به دست اویرزاده ابابکر فروگرفتن اورا در طوی دختر توکل -
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  کــه در ایــن ســاِل ســنه تســع و ثهانهائــه ویــان فرزنــدان اویــرزاده عهــر شــیخ بهــادر و   احــوالی 
کروـــان و  فـــارس گشـــت، ذکـــر توجـــه اویـــرزاده اســـکندر بـــه جانـــب  کروـــان واقـــع  و عـــراق و 

 333 ......................................................................... وراجعت او به طرف یزد
 به صوب اصفهان فرار اویرزاده اسکندر از چارده طبس -
گذارهای آب  - جنگ اویرزاده رستن و اویرزاده اسکندر با اویرزاده پیروحهد در 

 شیراز
گروسیرات شیراز تاخت سپاه اصفهان -  به عزم تاراج بر صوب 

 <=> .................................................................................. هجری :;Bوقایع سال 
 325 ........................ حکایت توجه رایات ههایون حضرت سلطنت شعاری به جانب بلخ 

 تعهیر قلعه هندوان بلخ -
 کرت ثانی  303 ....................... حکایت توجه حضرت سلطنت شعاری به جانب وازندران 

 بیک به حضرت سلطنت شعاری در وورد پیرپادشاه پیغام اویرزاده الغ -
 پیغام حضرت شعاری به اویرزاده پیروحهد در وورد اویرزاده اسکندر -
 خبر فرار پیرپادشاه به جانب رستهدار -
 کــه بــا او وتفــق شــدند و َوــآل  ولــک ذکــر احــوال وخالفــت اویــر جهان بن ولکــت و جهعــی 

 358 ............................................................................................ ایشان
که خواجه غیاث -  الدین ساالر پرداخته بود حکایت وفردی 
 کرت دیگر و ونهزم شدن و به قتل رسیدن او  351 ...................... ذکر آودن پیرعلی تاز نابکار 
 کــه در ایــن ســال هشتصــد و ــایعی  ــه وقــوع پیوســت و  ذکــر وق ــارس و عــراق عجــن ب ده در ف

 358 ...................................................................................... حادث شد
هزیهت شدن اویرزاده رستن و اویرزاده اسکندر از اویرزاده پیروحهد و فتح  -

 اصفهان
 کشـته شـدن اویـرزادۀ سـعید شـهی د ورحـوم ذکر اویرزاده ابابکر و جنگ او با اویـر یوسـف و 

گورکان  370 ................................................................. وغفور اویرزاده اویرانشاه 
کیا و دیلهان وسخر شدن والیت رودبار -  و قلعه لهبسر به دست سیدرضا 
 362 ............................ حکایت سلطان احهد و بغداد در این سال هشتصد و ده هجری 
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 <A> ................................................................................... هجری ;;Bوقایع سال 
  و در ایــن ســال جشــن و طــوی ِختــاِن شــهزادۀ جهــان و جهانیــان بایســنغرخان بــود در شــهر

 365 ....................................................... هرات و اویرزادۀ جوانبخت جوکی بهادر
 گورکـان شـهادت یافــت و  ذکـر اویـرزاده ابـابکر بهــادر بعـد از آن کـه اویـرزادۀ اعظــن اویرانشـاه 

 366 ................................ ترکهانان بر آن بالد وستولی شدند و اویر یوسف استیال یافت
کروان -  و فرار به صوب سیستان عزیهت اویرزاده ابابکر به سوی 
 311 .............................. ذکر توجه حضرت سلطنت شعاری به طرف سجستان و نیهروز 

 و تسلین شدن شاه اسکندر ینالتکین فتح قلعه فراه -
 الدین وکتوب حضرت سلطنت شعاری به شاه قطب -
 فتح قلعه اوک به ودد چاخویان -
 تخریب بندها و سدهای کهن سیستان -
 کرت اول  385 .......................................................... ذکر رسیدن ایلچیان َختای 
 جا به عزیهت واوراءالنهر و  ذکر توجه حضرت سلطنت شعاری به ییالق بادغیس و از آن

 387 ......................................................................................... توابع آن
 که در این سال در واوراءالنهر به وقوع پیوسته  381 ..................................... ذکر احوالی 

 بهادر به دست اویر خدایداد حسینی  گرفتار شدن خلیل سلطان -
 پیغام اویر خدایداد به حضرت سلطنت شعاری و پاسخ آن -
 به دست حضرت سلطنت شعاری وسخر شدن سهرقند -
 کــه در فــارس و عــراق در ایــن ســاِل احدی عشــر و ثهانهائــه بــه وقــوع پیوســته  ذکـر قضــایایی 

 210 ...................................................................... است و حادث شده است
کشیدن اویرزاده پیروحهد به صوب خوزستان - گردانیدن آن  لشکر  و ونخرط 

 والیت در دیوان فارس
  217 ........................................اوذکر اویرزادۀ جوانبخت اسکندر در این سال و احوال 

 و بازگشت به شیراز دچار خوردن اویرزاده اسکندر در حوالی اوزکند -
وکتوب حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده پیروحهد در باب سفارش  -

 اسکندراویرزاده 
  که در ذکر احوال سلطان احهد جالیر در این ساِل سنه احدی عشر و ثهانهائه و قضایایی 

 288 .................................................. طرف بغداد و آن نواحی در خوزستان واقع شد
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 احهد جالیر به دست سلطان وسخر شدن خوزستان -
  در برابر سپاه بغداد الدین، قاضی راوهروز وقاووت و ورگ ووالنا قطب -
 جانـب تبریـز و وـآل الدولـه بـا پـدرش سـلطان احهـد و رفـتن بـه  ذکر وخالفت سلطان عالء

کار او  282 ..................................................................................... حال و 
وضهون وکتوب اویر قرایوسف ترکهان به ولک عزالدین شیر در باب  -

 احهد عالءالدوله پسر سلطان
 عبدالجوازوقید شدن عالءالدوله در قلعه  -

 @;= ................................................................................... هجری >;Bوقایع سال 
  که در این سال در واوراءالنهر به وقوع و حدوث  286 ............. پیوستتتهه حکایات و احوالی 

 پیغام حضرت سلطنت شعاری به اویر خدایداد و پاسخ او -
 281 ............ ذکر توجه بندگی حضرت به جانب والیت وغولستان و کشته شدن اویر خدایداد 

 کشته شدن اویر خدایداد به دست شهع جهان پسر خضر خواجه اوغالن  -
 231 .......................... ذکر تفویض وهالک اوزکند به اویرزاده جوانبخت احهد ویرک بهادر 

 نورالدین به جانب والیت خود بازگشت اویر شیخ -
 السـالطین شـاهرخ  ذکر آودن اویرزاده خلیل سلطان بهـادر پـیش بنـدگی حضـرت سلطان

 233 ............................................................................................. بهادر
نورالدین در باب وساوهت او در  پیغام حضرت سلطنت شعاری به اویر شیخ -

 آودن به اردوی ههایون و پاسخ او
بهادر و قصد  دلی با خلیل سلطان سوگند حضرت سلطنت شعاری به یک -

 جان او نکردن
 الحق و الـدنیا  ذکر تفویض وهالک واوراءالنهر و ترکسـتان بـه اویـر و اویـرزاده اعظـن وغیـث

گورکان الغ  235 ................................................................................. بیک 
گورکان ناوه حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده الغ نصیحت -  بیک 
  ــه اویــرزادۀ پیروزبخــت وحهــد جهــانگیربن ــر تفــویض والیــت طخارســتان و توابــع آن ب ذک

 223 ......................................................................... اویرزاده وحهد سلطان
 ناوه حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده وحهد جهانگیر نصیحت -
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 کابل به اویرزاده قیدوبن اویرزاده پیروحهد بهـادربن اویـرزاده  ذکر تفویض والیت قندهار و 
 222 ........................................................................... اعظن جهانگیر بهادر

 ناوه حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده قیدو بهادر نصیحت -
  ذکــر تفــویض وهالــک بلــخ و طخارســتان بــا توابــع و وضــافات آن بــه اویــرزاده اعظــن اعــدل

 225 ............................................................... -خلداهلل ولکه -ابراهین سلطان 
 ناوه حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده ابراهین سلطان نصیحت -
 کشته شدن سلطان  226 ....... -غفراهلل لهن -بن طغاتیهورخان  بن لقهان بن پیر پادشاه علی ذکر 
  کیــا از ســاری پــیش بنــدگی حضــرت ســلطنت شــعاری و بــاز او را بــه ذکــر آوــدن اویــر علــی 

 201 ............................................................................... والیِت او رسانیدن
وضهون وکتوب و پیغام حضرت سلطنت شعاری به سیدورتضی برادر اویر  -

کیا  سیدعلی 
 شــاه از بدخشــان و رســیدن ایلچیــان از وهالــک تقهــاق بــه تهنیــت فــتح  ذکــر آوــدن نیکپی

 202 ............................................................................. وهالک واوراءالنهر
وضهون وکتوب حاکهان دشت قفچاق و وهالک اوزبک به تهنیت وسخر  -

 شدن واوراءالنهر
 طلب دختر اویر ادکو جهت اویرزاده جوکی بهادر -
 205 ........................................... الدین به سجستان و نیهروز ذکر فرستادن شیخ زین 

 الدین خوافی درخواست حکام سیستان جهت وساطت شیخ زین -
 الدین حکام سیستان را شفاعت شیخ زین -
 گردانیدن شهر ورو  201 ................................................................... ذکر آبادان 
  که در این سال هشتصد و دوازده در فارس و عراق واقـع شـد، حکایـت و خبـر ذکر وقایعی 

 253 ....................... شهادت اویرزادۀ سعید شهید پیروحهد بهادر و جلوس اسکندر بهادر
 دار در ونزل دوچاهه قتل اویرزاده پیروحهد به دست خواجه حسین شربت -
 به دست اویرزاده اسکندر  تصرف وهلکت فارس -
 و ورگ سلطان وعتصن وعتصن در اصفهان جنگ اویرزاده اسکندر با سلطان -
 صاعدی با کهک قاضی احهد بازگشت اویرزاده رستن به اصفهان -
 به دست اویرزاده اسکندر تسخیر وهلکت یزد -
 داشت اویرزاده اسکندر به حضرت سلطنت شعاری  عرضه -
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 ناوه حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده اسکندر نصیحت -
 273 .................................... ذکر فرستادن اویرزاده خلیل سلطان بهادر به جانب عراق 
 که در این سال هشتصد و دوازده در بغد اد و عراق عجـن واقـع شـد بـه نسـبت ذکر احوالی 

 272 ..................................................... سلطان احهدبن سلطان اویس بهادرخان
 احهد به صوب سلطانیه حرکت سلطان -
و بازگشت سلطان  در بغداد -احهد به فرزندی سلطان ونسوب - شورش اویس -

 به بغداد احهد
 275 ........... عشر و ثهانهائه هجری نبوی ذکر احوال آذربایجان و اویر یوسف در این سال اثنی 

 عثهان از اویر قرایوسف ترکهان در صحرای ووش هزیهت شدن اویر قرا -
 تصرف قلعه واردین -
 و اعطای حکووت آن به ناصرالدین پیرعهر فتح شهر ارزنجان -

 :A= .................................................................................. هجری =;Bوقایع سال 
 ح این سال عزیهت حضرت سلطنت شعاری بود به جانب واوراءالنهر  268 ............... در ُوَفّتِ

و شکست اویر  نورالدین و حهله به سهرقند خبر یاغی شدن اویر شیخ -
 ولک از وی شاه

 به حضرت سلطنت شعاری وکتوب علهای سهرقند -
 نورالدین به اویرزاده وحهد جهانگیر پیغام اویر شیخ -
کرت ثانی از اویر شیخ ولک و لشکر سهرقند شکست اویر شاه -  نورالدین 
 نورالدین با حضرت سلطنت شعاری و هزیهت شدن وی  جنگ اویر شیخ -
 ر وضراب بهادر به دفع ویو ناوزد شدن اوی گری حهزه سلدوز خبر یاغی -
 217 ................................................. پناه ذکر آودن ایلچیان از اطراف به درگاه عالن 
 گروسیری و پیرک و آودن ایشان پیش بندگی حضرت شاهرخی  211 ........ ذکر ونازعت وودود 
 218 ......................................................... ذکر بنای با  سفید و عهارت کوشک 
 288 ................ ذکر آودن ایلچیان از اطراف و رفتن بندگی حضرت به جانب ییالق بادغیس 

 وضهون وفاوضه اویر ادکو با حضرت سلطنت شعاری -
  ــه ظهــور ــع شــد و ب ــه در ایــن ســال هشتصــد و ســیزده در عــراق عجــن واق ک ذکــر قضــایایی 

 282 ........................................................................................ پیوست



   2۸0   فهرست وطالب
 

 

 جنگ اویرزاده اسکندر با اویرزاده رستن و فتح اصفهان -
 به حضرت سلطنت شعاری از اصفهان وضهون وکتوب خلیل سلطان -
  کشته شـدن بـر دسـت اویـر قرایوسـفذکر آودن بن اویـر قراوحهـد  سلطان احهد به تبریز و 

 287 .......................................................................................... ترکهان
کیوورث -  ابراهین به دست اویر قرایوسف ترکهان بن اویر شیخ گرفتار شدن 
 التجای اویرزاده رستن به اویر قرایوسف ترکهان  -

 ;:< ................................................................................... هجری <;Bوقایع سال 
 018 ................................... عشر و ثهانهائه الهجریة الهاللیة ذکر وقایع و حوادث سنه اربع 

 و عراق صاحب اختیار شدن اویرزاده اسکندر در وهالک فارس -
 012 ....... ذکر آودن ایلچیان از اطراف و وعاودت حضرت سلطنت شعاری به دارالسلطنه هرات 

 اظهار اذعان و انقیاد خضرخان پادشاه بعضی از وهالک هندوستان -
 ابراهین از وهالک شروانات های اویر شیخ پیشکش -
  کرت دیگرذکر یاغی شدن اویر شیخ  017 .................................................. نورالدین 

 نورالدین از اویر عبدالخالق پسر اویر خدایداد حسینی ونهزم شدن اویر شیخ -
 نورالدین به اویر شیخ وساعدت وحهدخان پادشاه وغولستان -
 ولک های وغوالن در والیت ینکی به تدبیر اویر شاه تاراج خانه -
 018 ....................... ذکر توجه حضرت سلطنت شعاری به جانب واوراءالنهر و ووجبات آن 

 به سبب اغرا و اغوای شیخ نورالدین  حرکت وحهدخان به جانب واوراءالنهر -
 بازگشت وغولکان به وغولستان -
کدورت ویان اویرزاده الغ -  ولک بیک با اویر شاه خبر 
 کدورت توسط اویر سیدعلی ترخانتفحص احوال  -
  کشته شدن شیخ نورالدین کیفیت   082 ........................................... -اهلل رحهه -ذکر 

 نورالدین پیش چنگز اغالن وضهون رسالت قاصد اویر شیخ -
 ولک ولک و پاسخ اویر شاه وضهون رسالت قاصد چنگز اغالن پیش اویر شاه -
 خواجه کا و اویر دولت نورالدین از اویر ووسی درخواست وساطت اویر شیخ -
گفتگوی اویر شاه -  نورالدین در جنب قلعه صوران  ولک و اویر شیخ وضهون 
 نورالدین ولک برای فروگرفتن اویر شیخ وکر و خدیعت اویر شاه -
 لدین با هرقداقنورا در ویان نهادن تدبیر فروگرفتن اویر شیخ -
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  نورالدین به دست هرقداق کشته شدن اویر شیخ -
 033 ......................................... ذکر وراجعت حضرت سلطنت شعاری از واوراءالنهر 

 رسیدن وهد بانوی عظهی تووان آغا به هرات -
 030..................................... اش خانزاده ذکر وفات اویرزاده خلیل سلطان بهادر و والده 
 که در این سال هشتصد و چهارده در فارس و عراق واقع شد  035 ......................ذکر وقایعی 

کروان -  لشکر کشیدن اویرزاده اسکندر به والیت 
کروان -  الدین بهی به وساطت سید شهس ترک وحاصره 
 بازگشت اویرزاده رستن به اصفهان -
 صاعدی در عید اضحی قتل قاضی احهد -
 فرار اویرزاده رستن به خراسان به سبب غلبه اویرزاده اسکندر -

 

 031 .................... ذکر احوال اویر یوسف و فرزندان او در این سال در آذربایجان و آن وهالک 
 بر تخت پادشاهی نشاندن پیربوداق -
 وحهد پسر اویر قرایوسف ترکهان به دست شاه تسخیر بغداد -
 وحهد  غروی به شاه وشهد و پیوستن سادات هرج و ورج بغداد -

 ;=< ...................................................................................هجری ?;Bوقایع سال 
 028 .......................... عشر عشر و ثهانهائه و تتهۀ سنه اربع ذکر وقایع و حوادث سنه خهس 

کردن او به وهیا -  صوب عراق ساختن اسباب سلطنت اویرزاده رستن و روانه 
 022 ......................... ذکر توجه حضرت سلطنت شعاری به جانب وشهد وقدس رضوی 
 گروسیری کشته شدن وودود   020 ............................................................... ذکر 

گروسیری -  و دچار خوردن با جهاعت بلوچان از هرات فرار وودود 
 کشته شدن وودود به دست تیهور پسر علی تیهور -
 027 ................................ ذکر رسیدن حضرت سلطنت شعاری به وشهد وقدس رضوی 

 به بارگاه سپهر رفعت آودن اویر سیدعزالدین حاکن وهلکت قووس -
کیا از فیروزکوه به   آودن نوکر اویر سیدعلی از بلده ساری - و برادر اویر حسن 

 بوس حضرت سلطنت شعاری  بساط
 021 .................................................................... ذکر رسیدن ایلچیان ختای 
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 آذین بستن شهر و بازار به فروان ههایون -
 سواد وکتوب پادشاه ختای -
  008 ........................................................ الدین از سجستان قطبذکر آودن ولک 

 الدین به ولک قطب شرایط تسلین وهالک نیهروز -
 گردانیدن ایلچیان ختای  003 .............................................................. ذکر روان 

 سواد وکتوب فارسی حضرت سلطنت شعاری به پادشاه ختای -
 005 ...................................................... ذکر آودن ایلچی شاهان بدخشان به درگاه 

و ارزانی داشتن حکووت آن ناحیت به شاه  نهضت اورا به صوب بدخشان -
 وحهود برادر شاه بهاءالدین  سلطان

  َداهلل -ذکر والدت خانزاده بیکی  006 ..................................................-عظهتهاَخّلَ
  ــانزده وهلکــت خــوارزم داخــل حــوزه دیــوان حضــرت ســلطنت در ایــن ســال هشتصــد و پ

 008 ...................................................................................... شعاری شد
 از ابتدای جلوس ههایون تفصیل واقعات خوارزم -
دید  به رای اعالی حضرت سلطنت شعاری و صواب فرستادن لشکر به خوارزم -

 اورا
 و خشن حضرت سلطنت شعاری  هزیهت لشکر خراسان از خوارزم -
کرت ثانی و تسلین شدن  -  به صلح خوارزمفرستادن لشکر 
 ولک به اویر شاه اعطای حکووت و ایالت خوارزم -
 که در فارس و عراق در این سال هشتصد و پانزده به وقوع پیوسته است  057 .......... ذکر وقایعی 

 بگرفت در این سال اویرزاده اسکندر شهر قن -
 به خواجه وحهد قهی اوداد نصراهلل صحرایی حاکن ساوه -
 خیانت خواجه وظفر فراهانی به خواجه وحهد قهی -
 اش به دست اویرزاده اسکندر برادرزادهتعذیب و قتل خواجه وحهد قهی و  -
به دست اویرزاده اسکندر و  عجن و تهاوت وهالک فارس ضبط اکثر عراق -

  پایتخت قرار دادن اصفهان
 051 ...................................... ذکر احوال آذربایجان و اویر قرایوسف در این سال وذکور 

 به فروان اویر قرایوسف ترکهان تخریب اواکن و وساکن سلطانیه -



 التواریخ بایسنغری زبدة   2 ۸۸
 

 

گرجی ابراهین شروانی و اویر سیداحهد شکی جنگ اویر شیخ - کستندیل  با  و 
 اویر قرایوسف ترکهان و هزیهت شدن ایشان

کستندیل و برادرش با قریب سیصد نفر از نام - گرج فروان قتل   آوران 
 ابراهین و اویر شیخ بهلول و ووالنا ظهیرالدین در تبریز وقید شدن اویر شیخ -

 <@< .................................................................................. هجری @;Bوقایع سال 
 075 .............. ذکر تزویج اویرزاده اعظن وحهد جهانگیربن اویرزاده اعظن وحهد سلطان بهادر 
  ذکــر قشــالق فروــودن حضــرت ســلطنت شــعاری در وازنــدران و عزیهــت یــورش عــراق و

 077 ....................................................................................... آذربایجان
که حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده اسکندر فرستاد -  وضهون وکتوبی 
 061 ............................................... ذکر وخالفت اویرزاده اسکندر و اظهار یاغیگری 

 خواندن خطبه و سکه به نام اویرزاده اسکندر و انسداد ورزهای خراسان -
 کافی اسالم گرفتار شدن   060 ................... ذکر ایلچی فرستادن اویرزاده اسکندر به جوانب و 

گروسیر وضهون وکتوب اویرزاده اسکندر به حاکهان سجستان و قندهار -   و 
کافی اسالم در راورود -  الدین به دست شاه قطب وقید شدن 
سلطنت شعاری به سیاست سخنان بعضی نواب در تحریض حضرت  -

 اویرزاده اسکندر
 061 ............................................... ذکر احوال عراق و آذربایجان در این سال وذکور 
  کرده کشــیدن اویــرزاده اســکندر بــه عزیهــت حــرب اویــر قرایوســف و جنــگ نــا ذکــر لشــکر 

 068 ................................................................................. وعاودت نهودن
گاورود به اویر قرایوسف ترکهان -  اظهار انقیاد باباحاجی حاکن قلعه 
کن شهرزور اسارت اویر وحهد ساروترکهان - وحهد قرایوسف در  به دست شاه حا

 قلعه هیت
 >B< ................................................................................. هجری B;Aوقایع سال 

 012 ................................ ذکر وراجعت اویرزاده بایسنغر بهادر از وازندران به خراسانات 
 کیا در والیت آول و ساری و باز انقیاد نهودن و ایل شدن  015 .................. ذکر تهرد سیدعلی 

کیا - کلهات حضرت سلطنت شعاری به سیدعلی   وضهون 
 016 ....................................... چه در واوراءالنهر در این سال واقع و حادث شد ذکر آن 
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 تهرد و عصیان اویرزاده اویرک احهد -
 و تسخیر قلعه اخسی بیک به طرف اندکان نهضت اویرزاده الغ -
  کشته شدن اویر  018 ... کا و وحهد تابان و غیره ووسیذکر آودن اویرک احهد به حوالی اندکان و 

 استهداد اویرزاده اویرک احهد از وغوالن -
 081 ............................ ذکر توجه بندگی حضرت سلطنت شعاری به جانب وهالک عراق 

به حضرت سلطنت شعاری و اظهار  از سلطانیه داشت اویر بسطام عرضه -
 خشوع و استکانت

 گرفتار شدن اویرزاده یوسف جلیل  083 ................................. و اسباب و تعلقات آن ذکر 
 خواهی نصراهلل صحرایی و التهاس داروغه نهودن جهتی و دولت اظهار یک -
 لشکر فرستادن اویرزاده اسکندر به وحاصره ساوه -
اویرزاده اسکندر بر ولحق شدن به اورای حضرت سلطنت اتفاق اورای  -

کردن اویرزاده یوسف جلیل  شعاری و وقید 
 به عبداهلل پروانچی  ارزانی فروودن حکووت قن -
 کرد که حضرت سلطنت شعاری در صحرای ساوه و آن نواحی   087 ................. ذکر شکاری 
 که در آن ایام واقع شد  081 ......... ذکر رسیدن حضرت سلطنت شعاری به سپاهان و قضایایی 
 513 ............................................................ ذکر فتح دارالهلک شیراز و سبب آن 

 اظهار اذعان و انقیاد شیخ وحهد سارق حاکن و داروغه شیراز -
 که در آن ایام از اطراف وهالک به درگاه عالن  512........................... پناه رسید ذکر اخباری 

کشته شدن اویر ووسی و اویر وحهد تابان و اویر علی قوجین بر  - عرض خبر 
 دست اویرک احهد

  بن بابانتهور در شیراز اهلل قتل اویر جلبانشاه به دست اویر لطف -
 در والیت تستر سلطانخواهی دندی  اظهار اذعان و دولت -
کاشان -  به دست عبداهلل پروانچی و علی درویش تصرف 
 515 ......................... الدین قاضی سهنان پیش اویرزاده اسکندر ذکر فرستادن ووالنا غیاث 
 516 ............................................................. ذکر جنگ سلطانی و فتح سپاهان 
  581 ........................................... احوال اویرزاده اسکندر بعد از فتح شهر اصفهانذکر 

کشیدن به چشن او -  سپردن اویرزاده اسکندر به اویرزاده رستن و ویل 
 که بعد از فت  588 .......................................... ح اصفهان واقع و حادث شدذکر حاالتی 
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  ونع لشکر از نهب و غارت اصفهان -
کپکی نذر وزارات به فقرا و بخشیدن ثلثی از وال یونت  - اعطای صدهزار دینار 

 ئیل به رعایا  
  بن اویرزادۀ شهید اویر عهـر شـیخ  به اویرزاده رستنذکر تفویض حکووت وهالک اصفهان

 580 ............................................................................ -طاب ثراهها-نویان 
  585 ........................... -لهغفراهلل  -ذکر تفویض وهالک ههدان و لرستان به اویرزاده بایقرا 

 وصایای پادشاهانه به اویرزاده بایقرا -
  587 .......................... -طاب ثراه و غفرله -ذکر تفویض وهالک قن به اویرزاده سعد وقاص 
  گردانیــدن اویـر وضــراب بـه حکووــت ذکـر حرکـت رایــات ههـایون بــه جانـب شــیراز و وقـرر 

 586 ......................................................................... فارس و واقعه رسیدن او
  ذکر تفویض حکووت وهالک فارس و توابع بـه اویـر و اویـرزاده جوانبخـت ابـراهین سـلطان

 581 .......................................................................... -خلداهلل ولکه -بهادر 
 بهادر تذکار و وصیت پادشاهانه به اویرزاده ابراهین سلطان -
 بهادر به حضرت سلطنت شعاری پاسخ اویرزاده ابراهین سلطان -
  بیـک  رسیدن اویـرزاده الغذکر وراجعت حضرت سلطنت شعاری به دارالسلطنه هرات و

 531 ............................................................................. گورکان از واوراءالنهر
بوس حضرت  و وشرف شدن به بساط جاگیر به هرات آودن اویر بسطام -

 سلطنت شعاری
کیوورث رستهداری و شاه ویس پسر سلطان تاج - تواجی از  الدوله برادر اویر 

 بوس گشتند وتوجه زوین وهلکت غزنین و نصراهلل صحرایی حاکن ساوه
 داشت رسیدن پیک اویر یوسف با عرضه -
داشت حاکن وکه، شرف  سید عبدالکهف از حضرت وکه شریفه با عرضه -

یافت بساط  بوس حضرت سلطنت در
 کـه بـه جهـت خ زاده عـالن و عالهیـان  اصـه دیـوان حضـرت وخـدوم و وخـدومذکر والیـاتی 

گردانیده آود  533 ................................................................ بایسنغر بهادر وقرر 
 به اویرزاده بایسنغر بهادر  و طغاتیهور اعطای وال و وعاوالت ولکی حکام جاونی قربانی 

 که فروان اصدار وثال واجب  اعز را دانندفروای خود فرزند  االوتثال به عهوم اهالی آن دیار 
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 A>? .................................................................................. هجری B;Bوقایع سال 
 536 ......... یة الهاللیةعشر و ثهانهائه الهجر ذکر حاالت و حکایات و وقایع و حوادث سنه ثهان 

 از ششتر رسیدن خبر وفات دندی سلطان -
 521................................................................ ذکر بنای قلعۀ دارالسلطنۀ هرات 
 که حضرت سلطنت شعاری به اویرک احهدبن اویرزاده عهر شیخ  ناوه ذکر استهالت ای 

 528 .................................................................................... بهادر فرستاد
 522 .......................................................ذکر رسیدن ایلچی اویر قرایوسف ترکهان 

و پاسخ بندگی حضرت  تسلین سلطانیهداشت اویر قرایوسف جهت  عرضه -
 اعال

 کـردن اویـرزاده ایلنگیـر  ذکر خبر وفات اویرزاده ایجل گورکان و تعیین  بن اویرزاده اویرانشاه 
 520 ....................................................................................... به جای او

 خبر توجه اویر قرایوسف به جانب سلطانیه -
  که بـدان سـبب در آن ایـام ذکر رفتن اویرزاده سعد وقاص پیش اویر قرایوسف و قضایایی 

 525 ............................................................................... واقع و حادث شد
کردن اویر بسطام داشت اویرزاده سعد عرضه - گیر و  وقاص وبنی بر وقید  جا

 غضب حضرت سلطنت شعاری
گیر به اویر قرایوسف ترکهان تسلین اویر بسطام -  جا
وقاص و تحسین و احسان حضرت  حرم اویرزاده سعدذکر وردانگی آغابیگی  -

 سلطنت شعاری
 526............................................................. ذکر یاغی شدن اویرزاده بایقرا بهادر 

 تحریک اویرزاده بایقرا توسط اویرزاده اسکندر به لشکر کشیدن به جانب فارس -
 ورود اویرزاده بایقرا به شیراز -
 قتل اویرزاده اسکندر به دست اویرزاده رستن  -
 کرت ثانی به وبارکی  508 .................. ذکر عزیهت حضرت سلطنت شعاری به جانب فارس 

و سلطنت نقش جهان پسر شهع  درگذشت وحهدخان پادشاه وغولستان -
 جهان

 استغفار و طلب شفاعت اویرزاده بایقرا از اویرزاده بایسنغر بهادر -
 که بعد از واقعۀ اویرزاده بایقرا در آن حدود و نواحی به وقوع پیوست  507 .............. ذکر حاالتی 
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گروسیر فرستادن اویرزاده بایقرا به طرف قندهار -  به وصاحبت اویرزاده قیدو و 
گرگین از والیت  و شولستان خواهی اصول و اورای لرستان اظهار دولت - و ولک 

 به نسبت درگاه اعال الر
  گزاردن صلوة عید فطر در وصالی شیراز -
  کاشــان بــا توابــع و وضــافات آن بــه اویــرزادۀ اعظــن اویــر الیــاس ذکــر تفــویض وهالــک قــن و 

 508 ....................................... - ذنوبههاغفراهلل -علی بهادر  خواجه بهادربن اویر شیخ
 خواجه ناوه حضرت سلطنت شعاری به اویر الیاس نصیحت -
 خواجه   انفاذ فروان قضا وضا به سکان و اورای آن حدود در وتابعت اویر الیاس -
  یـــارت قطـــب آفـــاق سلطانذکـــر توجـــه الهشـــایخ شـــیخ  حضـــرت ســـلطنت شـــعاری بـــه ز

کازرونی  553 ............................................................................... ابواسحق 
 بهادر وضهون نصحیت اویرزاده ابراهین سلطان -
  کروان و آن نواحیذکر  555 .............................................. عزیهت ههایون به جانب 

 بن ادکو اویس وضهون رسالت ایلچی حضرت سلطنت شعاری به سلطان -
 اویس وقید ساختن والده و نوکران سلطان -
 به هرات اویس الدین بهی به آوردن سلطان تقبل سیدشهس -

 C?? .................................................................................. هجری B;Cوقایع سال 
 571 .................................... ذکر وعاودت حضرت سلطنت شعاری به جانب خراسان 
 571 .......................................... ذکر اویرک احهد و اویرزاده ایلنگیر و فکر فاسد ایشان 

 رسیدن قاصد اویرزاده قیدو و اظهار وقید ساختن اویرزاده بایقرا -
 سلطنت شعاری را به تأدیب و تعریک ایشانتحریض ُنواب، حضرت  -
ایلنگیر و  احکام حضرت سلطنت شعاری در تنبیه اویرک احهد، اویرزاده -

 اویرزاده بایقرا 
 572 ..... زاده جهان و جهانیان بایسنغر بهادر خان ذکر دیوان نشستن حضرت وخدوم و وخدوم 
 کروان و قضیه که در آن والیـت وقـوع یافـت و بـه حـدوث  ذکر لشکر فرستادن به جانب  ای 

 570 ......................................................................................... پیوست
 و اعالم خالف و عصیان سلطان الدین بهی به هرات رسیدن سیدشهس -

 اویس
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کروان -  وتوجه نهودن لشکر جرار به جانب 
 اورای حضرت را اویس شفیع برانگیختن سلطان -
 الهلک سلطان حسن جهلة ذکر وعاهده حضرت سلطنت شعاری با اویر شیخ -

 اویس
 576 ........................................................... ذکر قضایای واوراءالنهر در این سال 

کاشغر -  اظهار انقیاد شیخ علی طغایی نایب اویرک احهد و تسلین 
اظهار ایلی و انقیاد و دوستی و اتحاد نقش جهان پسر شهع جهان پادشاه  -

 وغولستان
 اوزبکخبر فتنه و بلقاق در وهالک  -
 578 ............................................ گری نوکران اویرزاده قیدو با او ذکر وخالفت و یاغی 
 568 ....................................................... ذکر رسیدن ایلچیان خضرخان از دهلی 

 در وهالک هندوستان داشت خضرخان در باب ذکر خطبه عرضه -
 568 ................................ ذکر فرستادن اویرزاده سیورغتهش به جانب وهالک بدخشان 

 به شکایت از برادران و قرابتان شاه به دارالسلطنه هرات آودن نیکپی -
  وحصل اووال بدخشان گرفتن و وجازات بوزنتری -

 =A? ................................................................................. هجری :>Bوقایع سال 
 زاده جهــان و جهانیــان اویــرزاده عالءالدولــه ابــن اویــرزاده  ذکــر والدت بــا ســعادت وخــدوم

 560 ....................................................................... -خلداهلل ولکه -بایسنغر 
  کار او ُه و غفراهلل َلُه  -ذکر احوال اویر سیدفخرالدین و عاقبت   565 .................. -تجاَوَزاهلل َعنس
 515 .............................. بیک به وهالک خراسان ذکر آودن اویرزاده جهان و جهانیان الغ 

که وتوجه سهرقند اویس سلطان -  شود بن اویر ادکو برالس را حکن شد 
 کرت دیگر  517 ........................................................... ذکر آودن ایلچیان ختای 

که پادشاه ختای جهت اویر سیداحهد ترخان فرستاده بود -  صورت اسبی 
 تواجی به ختای به ههراه ایلچیان ایشان فرستادن اردشیر -
  516 ................................ قندهار و سبب آن حرکتذکر توجه رایات ههایون به جانب 

کالنتران هزاره -   نصیحت اورا و 
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بوس حضرت سلطنت  رسیدن رای دولجین از وهالک هندوستان به بساط -
 شعاری

که تقبل نهوده بودند تاخت افغانان هزاره -  به دلیل وهاطلت در ادای والی 
 شد اویرزاده قیدو وصاحب اورا وتوجه دارالسلطنه هرات -

 =C? .................................................................................. هجری ;>Bوقایع سال 
  580 ................................................... اویرزاده سعد وقاص در آذربایجانذکر وفات 
 585 ........................................................ ذکر فرستادن لشکر به وهالک بدخشان 

 به رسالت رفتن سیداحهد الب قرا نزد شاهان بدخشان -
 الدین حسن عطار وساطت و شفاعت خواجه تاج -
 گرفتاری و قید او  581................................................. ذکر وخالفت اویرزاده قیدو و 

 وقید شدن اویرزاده قیدو در قلعه اختیارالدین -
  کابل و غزنی و سند و هند به اویرزاده سیورغتهیش  717 .... -نوراهلل ورقده -ذکر تفویض حکووت 

 ناوه حضرت سلطنت شعاری به اویرزاده سیورغتهش نصیحت -
  ــه جانــب وشــهد وقدســه و روضــۀ وطهــرۀ ــات حضــرت ســلطنت شــعاری ب ذکــر توجــه رای

 716 ................................................................................. سلطان خراسان
گنبد ورقد سلطان -  خراسان آویختن قندیل طالی سه هزار وثقالی در 
که حضرت وهد اعلی به عهارت آن اشارت  - پسندیده افتادن وسجد جاوعی 

 فرووده بودند 
 711 .............................................................. ذکر احوال واوراءالنهر در این سال 

 اغالن خان جته  به دست اویس کشته شدن نقش جهان پادشاه وغولستان -
 ;;@ ................................................................................... هجری >>Bوقایع سال 

 کرت ثالث  783 ................................................... حکایت رسیدن ایلچیان ختای 
 سواد وکتوب پادشاه ختای بعینه -
 780.......... ذکر تزویج اویرزاده اعظن جوکی بهادر با وهرنگار آغا خانیکه دختر پادشاه وغولستان 
 787 ....................................................... ذکر احوال واوراءالنهر در این سال وذکور 

 C;@ .................................................................................. هجری =>Bوقایع سال 
 731 ............................... ذکر قوشالوشی فروودن بندگی حضرت سلطنت شعاری در ورو 
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 731 ..................................................................... ذکر یورش عراق و آذربایجان 
کرده بود داشت اویر صدیق وصدوقه آن عرضه -  چه از اویر قرایوسف وشاهده 
 هزار سوار وستعد با دویست حرکت به جانب آذربایجان -
 ولک بهادر اویر قرایوسف ترکهان را نصیحت نهودن اویر شاه -
 هزار بار سوره الفتح توسط ُحّفاظ و ُقّراء والزم سریر اعال ختن دوازده -
 کیفیت رسیدن آن خبر پیش حضرت سلطنت شعاری  728 .......... ذکر وفات اویر قرایوسف و 
 کار او  725 .............................................. ذکر اویر یوسف و عاقبت احوال و خاتهت 
 721 ........................ذکر رسیدن شاه و شاهزاده اعظن اویر و اویرزاده بایسنغر بهادر به تبریز 

 زاده بایسنغر بهادر آودن پسر اویر قراعثهان پیش پادشاه -
 گاورود  708 .......................... ذکر عزیهت اویر و اویرزاده اعظن بایسنغر بهادر به جانب قلعه 
 که در این سال در واوراءالنهر به وقوع پیوست و حادث شده  702 ..................... ذکر احوالی 
 که در سهرقند بنا فرووده  700 ....................................................... اند ذکر عهارات 
 705 ...................................... ذکر توجه رکاب ههایون وهد اعال به دارالسلطنه سهرقند 
 کابر و اغالنـان از وغولسـتان پـیش  بن الغ ذکر والدت اویرزاده عبداهلل گورکان و آودن ا بیک 

گورکان حضرت اویرزاده الغ  707 .............................................................. بیک 

 C<@ .................................................................................. هجری <>Bوقایع سال 
  چــه در آن ایــام  در قرابــا  اران و آن -خلــداهلل ســلطنته-حکایــت قشــالق فروــودن حضــرت

 751 .......................................................................................... واقع شد
 گـرفتن او و بـه بنـدگی حضـرت  ذکر وخالفت نصـراهلل صـحرایی و یـاغی گری او در سـاوه و 

 752 ........................................................................................... آوردن
  کـه در آن ایـام واقـع شـد و توجـه حضـرت سـلطنت شـعاری بـه ذکر فصل بهـار و قضـایایی 

 755 .......................................................................... جانب دارالهلک تبریز
 ــرزاده خلیــل ــابکر بهــادر بــا اوی ــزویج بنــت اویــرزاده اب ــر ت ــراهین والــی  اهلل ذک بن اویــر شــیخ اب

 757 ............................................................................... شروانات و دربند
 گرفتار شدن او و غیره ذکر یاغی  751 ......................................... گری یاراحهد قراوان و 

گرجستان -  اویرزاده بایسنغر بهادر را ویسر شدن فتح قلعه اسفرزن 
 772 ................................................................. ذکر فتح قلعه بایزید به وبارکی 
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 776 ................................... ذکر ایلغار فروودن بندگی حضرت و رفتن بر عقب ترکهانان 
 778 ............................ بوس ذکر اجازت دادن اورا و رسیدن اویر قراعثهان ترکهان به زوین 
 شـعاری بـا پسـران اویــر قرایوسـف و لشـکر ترکهـان و انهــزام   ذکـر وحاربـه حضـرت ســلطنت

 778 ......................................................................................... ترکهانان
 جنگ با اسکندر و اسفند قرایوسف به توصیه اورا -
 وصالحت خواستن پسران اویرقرایوسف -
شان از فیالن سپاه حضرت سلطنت  تدبیر ترکهانان برای نرویدن اسبان -

 شعاری
د سپاه -  وانع شدن اویرزاده اعظن بایسنغر بهادر از تفرق و َتَبّدُ
 که بعد از رسیدن رایات ههایون به دارالسلطنه هرات به وقوع پیوست  711 ......... ذکر قضایایی 

که خضرخان به بندگی حضرت فرستاده بود -  کرگی 
 وعشرین و ثهانهائه در بالد واوراءالنهر واقعـه  این سال وذکور اعنی سنه اربعچه در  ذکر آن

گشته  718 ............................................................................... بود و حادثه 
  713 ...................... -االقبال اهلل بقاوه فی طول -ذکر والدت با سعادت اویرزاده عبدالرحهن 

 <B@ ................................................................................. هجری ?>Bوقایع سال 
  کشــیدن اویــرزاده ابــراهین ســلطان بهــادر بــه والیــت خوزســتان و وســخر حکایــت لشــکر 

 715 ....................................................................................... گردانیدن
 به بندگی حضرت سلطنت شعاری وضهون وکتوب اکابر خوزستان -
 717 ..................................................................... ذکر آودن شاهان بدخشان 
  ـــر حرکـــت رایـــات ههـــایون بـــه شـــکار و جـــانور پرانیـــدن بـــه جانـــب زاوه و وحـــوالت و ذک

 716 .................................. زاده عالهیان بایسنغر بهادر به جانب طوس و وشهد وخدوم
  گورکان به خراسان الغ -الحق و الدین وغیث -ذکر توجه اویرزاده اعظن  718 ................ بیک 
 781 .................. زاده جهان بایسنغر بهادر م  بن وخدو ذکر والدت با سعادت اویرزاده ابوالقاسن 
 که در این سال هشتصدوبیست  783 ................. وپنج به وقوع پیوست باقی و تتهه قضایایی 
 783 ...................................... بن اویرزاده وحهد جوکی ذکر والدت اویرزاده وحهدقاسن 
  کـه کـه بـه ختـای رفتـه بودنـد و حکایـات ایشـان بـه وـوجبی  حکایت و ذکر آودن ایلچیـان 

 782 .................................................................................. استهاع افتاده



   2۳۳   فهرست وطالب
 

 

 الدین نقاش سفرناوه ختای خواجه غیاث -
 626 .................................................وعشرین و ثهانهائه تتهۀ قضایای سنه خهس 

 A=C ................................................................................. هجری @>Bوقایع سال 
 زاده جهـان و جهانیـان بـه طـرف  ذکر حرکـت رایـات ههـایون بـه جانـب سـرخس و وخـدوم

 601 ....................................................طوس، به وشهد وقدسۀ رضوی علیه السالم
 608 ................. -خلداهلل ولکه -بن اویرزاده جوکی بهادر  ذکر والدت با سعادت اویرزاده علی 
  طـاب  -ذکر وفات اویرزاده بودانجربن اویرزاده پیروحهدبن اویرزاده اعظن جهانگیر بهـادر

 603 ....................................................................................... -اهلل ثراهن
 603 .............................................. وعشرین و ثهانهائه تتهه حاالت شهور سنه ست 

 <<A ................................................................................. هجری B<Aوقایع سال 
 که در این سال به ظهور آود  605 .......................................................... قضایایی 
 605 ........................................................... تتهه وقایع و حوادث این سال وذکور 

 وفات اویر حسن صوفی ترخان -
 گورکــان بــه جانــب  زاده جهــان و جهانیــان الغ ذکــر عزیهــت یــورش وخــدوم و وخــدوم بیــک 

 607 ....................................................................................... وغولستان

 A>C ................................................................................. هجری B<Bوقایع سال 
 گورکان به جانب وغولستان و نواحی آن ذکر توجه اویرزاده اعظن الغ  651 ..................... بیک 

 به سهرقند آوردن سنگ قاش از ووضع قرشی -
 656 ................................................... وهشت تتهه احوال سال هشتصد و بیست 

 A?C .................................................................................. هجری B<Cوقایع سال 
 که  671 .................................................................. در آن بهار آود سروا و برفی 

 ولک بهادر وفات اویر شاه -
گیالن وفات سیدرضی - کیا پادشاه   الدین اویر رضا

 =@A ................................................................................. هجری :=Bوقایع سال 
 670 ....................................... -طاب ثراه -زاده سیورغتهیش بهادر  ذکر وفات سلطان 
 677 ......... حکایت و ذکر رفتن اویر و اویرزاده جهان و جهانیان وحهد جوکی بهادر به سهرقند 



 التواریخ بایسنغری زبدة   2 ۳۸
 

 

 که حضرت سلط ذکر واقعه  676 ........... نت شعاری را افتاد در سال هشتصد و سی هجریای 

 ;AB ..................................................................................... فهرست آیات قرآنی

 ABB........................................................... ها و احادیث های عربی، وثل فهرست عبارت

گان  =AC ................................................................................................... واژ

 >@B ........................................................................................... فهرست اعالم



 

 
 

 
 
  

 
 

 هجری B:Aوقایع سال 



 

 فهرست آیات قرآنی

 
َوٌة: )قسهتی از آیه  • ِوُنوَن ِإخس ُهؤس َها[ الس  حجرات(. : ۸0سوره  0۰]اّنَ
َتَنا  • هس  َوا َعَلّ

ّ
َن َلَنا ِإاَل َحاَنَک اَلِعلس َحِکین: )آیه  ۖ  ]قالوا[ ُسبس َعِلیُن الس َت الس نس

َ
َک    بقره(.: ۳سوره  ۳۳ِإَنّ

َک: )قسهتی از آیه  • َسَن اهلُل ِإَلیس حس
َ
َکَها   ِسنس  حس

َ
 قصص(.: ۳۷سوره  ۸۸ 

ِدُوون: )قسهتی از آیه  • َتقس ِخُروَن َساَعًة َو اَلَیسس
س
َتأ َجُلُهنس اَلَیسس

َ
: 0۰سوره  ۸0اعراف و آیه : ۸سوره  ۳۸ِإَذا َجاَء  

 یونس(.
ُجُهَعِة  • ِم الس اَلِة ِونس َیوس ِر اهلل: )قسهتی از آیه ِإَذا ُنوِدَي ِللّصَ ا ِإَلی ِذکس َعوس  جهعه(.: ۶۳سوره  0َفاسس
ة: )آیه  • ِضَیّ ِک َراِضَیًة َورس ِجِعي ِإَلی  َرِبّ  فجر(.: ۷0سوره  ۳۷ارس
ِجِعي: )قسهتی از آیه  •  فجر(.: ۷0سوره  ۳۷ارس
ِباَلد: )آیات  • ُلَها ِفي الس َلقس ِوثس ِتي َلنس ُیخس

َ
ِعَهاِد اّل  فجر(.: ۷0سوره  ۷و  ۸ِإَرَم َذاِت الس

هاء: )قسهتی از آیه  • ُعها ِفي الَسّ ُلها ثاِبٌت َو َفرس صس
َ
 ابراهین(.: 0۸سوره  ۳۸ 

َعاًفا ُوَضاَعَفًة: )قسهتی از آیه  • ضس
َ
 آل عهران(.: ۳سوره  0۳۰ 

اَل ِإّنَ ِح  •
َ
َخاِسُرون: )قسهتی از آیه   َطاِن ُهُن الس یس َب الّشَ  وجادله(.: ۳۷سوره  00زس

َکِبیِر: )قسهتی از آیه  • َعِلّيِ الس ُن هلِلَِّ الس ُحکس  غافر(.: ۸۰سوره  0۳الس
َدُه: )قسهتی از آیه  • ِذي َصَدَقَنا َوعس

َ
ُد هلِلَِّ اّل َحهس  زور(.: ۳0سوره  ۸۸الس

نس َهَداَنا اهلُل: )قسهتی از آیه  •
َ
اَل   َتِدَي َلوس ا ِلَنهس ُکّنَ ِذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَوا 

َ
ُد هلِلَِّ اّل َحهس  اعراف(.: ۸سوره  ۸۳الس

•  
َ َهاَواِت َو األس ِق الّسَ ُروَن ِفي َخلس ُکُروَن اهلَل ِقَیاًوا َو ُقُعوًدا َو َعَلی ُجُنوِبِهنس َو َیَتَفّکَ ِذیَن َیذس

َ
ِض: )قسهتی از آیه اّل رس

 آل عهران(.  : ۳سوره  000
ِهیَثاَق: )آیه  • ُقُضوَن الس ِد اهلِل َواَل َینس ِذیَن ُیوُفوَن ِبَعهس

َ
 : رعد(82سوره  ۳۰اّل

ل: )قسهتی از آیه  • َقتس َشّدُ ِوَن الس
َ
َنُة   ِفتس  بقره(.: ۳سوره  000الس

ُک ِوصس  • َس ِلي ُولس َلیس
َ
ِتي: )قسهتی از آیه َر َو َهِذ   ِري ِونس َتحس َهاُر َتجس نس

َ  زخرف(.: ۸۳سوره  ۳0ِه األس
ِقین: )قسهتی از آیه  • ُهّتَ َعاِقَبُة ِللس َض هلِلَِّ ُیوِرُثَها َونس َیَشاُء ِونس ِعَباِدِه َوالس رس

َ  اعراف(.: ۸سوره  0۳۷ِإّنَ األس
ًئا: )قسه • َحِقّ َشیس ِني ِوَن الس َنّ اَل ُیغس  یونس(.: 0۰سوره  ۳۶ز آیه  تی اِإَنّ الَظّ
اِبِرین: )قسهتی از آیه  •  انفال(.: ۷سوره  ۸۶بقره و آیه : ۳سوره  0۳۳ِإَنّ اهلَلَّ َوَع الَصّ
َسان: )قسهتی از آیه  • حس ِ

ِل َواؤلس َعدس ُوُر ِبالس
س
 نحل(.: 0۶سوره  0۰ِإَنّ اهلَلَّ َیأ

َیًة  • ُهُلوَک ِإَذا َدَخُلوا َقرس َسُدوَها: )قسهتی از آیه ِإّنَ الس فس
َ
 : نهل(.36سورره  20 

ُهنس ِعَباُدک: )قسهتی از آیه  • ُهنس َفِؤّنَ بس  وائده(.: ۳سوره  00۷ِإنس ُتَعّذِ



 

 
 های عربی،  فهرست عبارت

 ها و احادیث وثل
 

  ُلوِم َهظس َوَة الس ِقو َدعس  اّتَ
 َبِني َرّبِي   ّدَ
  إذا  راَد اهلُل إنفاَذ َقضاِئِه و َقَدِرِه، َسَلَب َذِوی الُعقوِل ُعقوَلُهن َحّتی َینَفَذ فیِهن َقضاُؤه و َقَدُرُه 
  إنفاَذ َقضاِئِه و َقَدِرِه، َسَلَب عن َذِوی الُعقوِل ُعقوَلُهنإذا  راَد اهلُل 
  باَبُه  َاسس

َ
أ ئًا تَهَیّ  ِاَذا َاَراَد اهلُل بعبد َشیس

 اذا جاء القضا ضاق الفضا 
 اذا جاء القضا عهی البصر 
 ه َرِة َعَلیس ُقدس رًا ِللس ُه ُشکس َو َعنس َعفس َعِل الس َک َفاجس َت َعَلی َعُدّوِ  ِإَذا َقَدرس
  ِجحس إَذا سس

َ
َت َفأ  َوَلکس

  َهاِء َک َونس ِفي َالّسَ َحهس ِض َیرس رس
َ َحنس َونس ِفي َاألس  ِارس

 استهاع کالم الهلهوف صدقه 
  عاة َونس َسَع َعُد الّرُ  د ِبه رِعّیُتهَاسس
 ر اللئین اِض الهیَن َو َصدس یُق ِونس َبیس  َاضس
 الهرادات السرودیهاهلل تعالی فی خلود السعادات االبدیه و حصول  اطال 
 کالعقارب  االقارب 
 اقرب االقارب عقرب العقارب 
  ِسنوا آداَبُهنس حس

َ
کِرووا  والَدکنس َو     

 َکَهن ال َذنَب َله نِب  اِئُب ِوَن الّذَ  َالّتَ
  ِق اهلِل َفَقُة َعَلی َخلس ِر اهلِل َو الّشَ ِظیُن ألوس عس   لّتَ
 اّن اهلل یههل و الیههل 
 اناراهلل ُبرهانه 
  ُِزل نس

َ
اَس َوَناِزَلُهنس    وا الّنَ

 انه اکرم وسئول و ارحن وأوول 
 ِسَک  انی َت َعَلی َنفس َنیس ثس

َ
َکَها   َت  نس

َ
َک،   ِصی َثَناًء َعَلیس حس

ُ
 اَل  

 ار ُق ِوَن الّنَ ِفَرٌة َو آِخُرُه ِعتس َسُطُه َوغس وس
َ
َهٌة َو   ُلُه َرحس ّوَ

َ
  



 

گ  انـواژ

 
 وقابل اقارب : جهع ابعد؛ دورترینان، اباعد

 )دهخدا(.
 نو آوردن، چیزی نو نهادن )دهخدا(.ابتداع : 
 کردن، تضرع )عهید(.ابتهال  : به زاری دعا 
 تندر و درخش آوردن آسهان )دهخدا(.ابراق : 
 کردن، ابطا کردن، آهستگی  : )ابطاء(، درنگ 

کاری را، درنگ آوردن )دهخدا(.  پس انداختن 
 دهخدا(.: جهع َبَطل؛ شجاعان، دلیران ابطال( 
 کردن به حال کسی، ترحن، شفقت ابقا : رحن 

 )عهید(.
 نشین. : دوشیزگان پردهابکار وخدرات 
 دنیا و روزگار و زوانه به اعتبار روز و ابلق گردون :

 شب )عهید(.
 و  ویژه سیاه  چیز دو رنگ، به : ویژگی هر ابلق
 سفید، وطلق اسب )عهید(. 
 زادگی. : بزرگابن السری 
 پسران )دهخدا(.: جهع ابن؛ ابنا 
 که هر لحظه  : فرصتالوقت ابن طلب، کسی 

 کند )عهید(. رنگ عوض وی
 آیندگان و روندگان، ابن سبیل ابنای سبیل :

یعنی آینده و رونده و آنکه از باعث وردن یا 
واندن یا بیهار شدن ستور در راه وانده باشد 

 )ونتهی األرب(.
 دفاتر والی ثبت وواجب و الهال ابواب :

 ها. و والیات ورسووات

 اپردی(، یکی از طوایف بزرگ و از اپاردی( :
که در حدود شبورغان تیره ساکن  های ترک 

 بودند.
 استاد، وربی )فرهنگ شفیع(.اتاکا : 
 فراخی، وسعت، گسترش )دهخدا(.اتساع : 
 اثارة(، برانگیختن )ونتهی األرب(، اثارت( :

 انتقام )وعین(.
 نوشتن )عهید(.: قرار دادن، اثبات 
 نویسی در دفتر لشکر و سپاه )وعین(. : ناماثبات 
 نویسی در دفتر لشکر و سپاه. : ناماثبات 
 کردن، عهدهاثتیاب  دار شدن. : بر تن 
 گران و اثقال : جهع َثَقل؛ اشیاء نفیس، بارهای 

 بها )وعین(. گران
 ها )دهخدا(. : جهع ثوب؛ جاوهاثواب 
 دهخدا(.: جهع ثوب؛ پوشش، جاوه اثوبه( 
 برگزیدگی، برتری )عهید(.اجتبا : 
 تر )دهخدا(. : اعظن، جلیلاجل 
 تیز رفتن )ونتهی األرب(.اجالء : 
 جهع ُجند؛ لشکرها )دهخدا(.اجناد : 
 گرد چیزی برآودن احاطت : فراگرفتن، 

 )دهخدا(.
 اللغات(.  : جهع حبر؛ دانایان )غیاثاحبار 
 کردن، آواده شدن احتشاد گرد آوردن، جهع   :

 )عهید(.
 گری )عهید(. کردن، چاره  : حیلهاحتیال 



 

 
 فهرست اعالم

 
 جغرافیایی  و اشخاص

 
 657 .................................................................. ابخاز

, 540, 539, 538, 506, 229, 607, 606 ..... ابرقوه
563 ,576 ,766 ,889 

 768, 486, 372 ........................................ فهیابوحن

 736, 624, 338, 656, 76, 56 . ریابوالخ دیابوسع

 749, 746 ............................................... ابوک بزرگ

 624 ............................................... یبسطاو دیزیابو

, 268, 256, 242, 692, 656, 653, 83, 76 وردیاب
337 ,523 ,527 

, 408, 406, 384, 324, 323, 299, 298, 56. اترار
446 ,642 

 665 ....................................................... احهد چهره

 48 ................................................... رزادهیاحهد، او

, 469, 462, 466, 367, 626, 669, 99, 96 ...اران
520 ,632 ,648 ,650 ,653 ,657 ,678 ,679 
, 666, 654, 644, 637, 626, 606, 79, 70ارباب

696 ,226 ,240 ,245 ,253 ,275 ,309 ,360 ,
324 ,336 ,337 ,352 ,365 ,368 ,372 ,383 ,
386 ,396 ,462 ,463 ,424 ,432 ,436 ,470 ,
472 ,477 ,485 ,497 ,568 ,536 ,539 ,550 ,
556 ,557 ,566 ,565 ,574 ,604 ,606 ,666 ,
639 ,685 ,686 ,698 ,790 ,822 

 430, 363, 266 .............................................. لیارب

, 665, 660, 585, 534, 327, 663, 49 ..... ریاردش
725 
, 696, 646, 538, 358, 356, 353, 230 ... اردوان

696 ,762 ,730 
 666 ..................................................... کجن یاردو

, 638, 637, 634, 396, 368, 634, 40 ... ارزنجان
660 
 762, 443 .................................................. ارسخان

, 750, 749, 680, 665 ...... ارسالن خواجه ترخان
763 

 390 ........................................................دسیارشه

 679, 666 ................................................ ارک بخارا

 645, 666 ........................................... ارک سهرقند

 595, 594, 238........................................... ارهنگ

 365, 324 ......................................................... ازون

 650, 485, 697.......................................... اسپهبد

, 679, 656, 622, 626, 88, 83, 86, 79 . استرآباد
680 ,684 ,685 ,686 ,689 ,696 ,692 ,220 ,
243 ,248 ,249 ,338 ,342 ,450 ,485 ,523 ,
677 ,877 ,887 ,896 

, 490, 396, 269, 235, 268, 685, 667 ....... اسد
537 ,623 ,750 ,792 ,824 ,854 

 606 ........................................................... انیاسفرز

 505, 428, 426, 393, 359 ............. ریاسکندر، او

 660 .......................................................... انیاسالو

 226 .................................................. اتکا لیاسهاع

, 57, 56, 46, 43, 42, 46, 39, 36, 63 .. اصفهان
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 فهرست ونابع و وآخذ

 
 

 ها فرهنگ -الف
 اقرب الهوارد فی فصح العربیة و الشوارد، سعید شرتونی، وکتبة آیة اهلل العظهی الهرعشی النجفی )ره(، قن .0

 ق ه 0۸۰۳
 00۷۶الهنجد فی اللغة و األعالم، دارالهشرق بیروت، الطبعة الحادیة و العشرون  .۳
بن خلف تبریزی، به اهتهام وحهد وعین، انتشارات اویرکبیر،  جلدی(، وحهد حسین ۳برهان قاطع ) .۳

 0۳00چاپ هفتن 
کهن واژه .۸ (، ابوالهعالی احهدبن وحهد ۶های قرآن با ترجهۀ فارسی در سدۀ  تراجن االعاجن )فرهنگ 

 0۳۷0و وحهود ودبری، انتشارات اطالعات، چاپ دوم  الغزنوی، به اهتهام وسعود قاسهی
کوشش دکتر ونصور ثروت،  بن شرف الدین الدین وحهدبن جالل غیاث اللغات، غیاث .۳ الدین راوپوری، به 

  0۳۸۳انتشارات اویرکبیر، چاپ دوم 
 0۳۳۶جلدی(، وحهد پاشا، زیر نظر دکتر وحهد دبیرسیاقی، خیام  ۸فرهنگ آنندراج ) .۶
 0۳۳۸ فرهنگ اصطالحات دیوانی دوران وغول، شهیس شریک اوین، فرهنگستان ادب و هنر ایران .۸
  0۳۸۷فرهنگ عهید، حسن عهید، انتشارات اویرکبیر، چاپ پانزدهن  .۷
 0۳00وهفتن  انتشارات اویرکبیر، چاپ بیستوجلد(، وحهد وعین،  ۶فرهنگ فارسی وعین ) .0
 0۳۳۳اکبرخان نفیسی، به اهتهام سعید نفیسی، خیام  وجلد(، دکتر ویرزا علی ۳االطباء ) فرهنگ ناظن .0۰
 0۳۸۸اکبر دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران  جلدی(، عالوه علی 0۶ناوه دهخدا )دوره  لغت .00
بن عبدالکرین صفی پوری، وقدوه، تصحیح،  لرحینجلدی(، عبدا ۳ونتهی األرب فی لغات العرب )دوره  .0۳

 0۳0۸تعلیقات و فهارس: علیرضا حاجیان نژاد، انتشارات سخن 
 

 ها کتاب -ب
کبر داناسرشت، انتشارات اویرکبیر، چاپ ششن  .0  0۳۷0آثار الباقیه، ابوریحان بیرونی، ترجهه ا
، انتشارات دانشگاه ورادبن عبدالرحهنآثار البالد و اخبار العباد، زکریابن وحهد قزوینی، ترجهه وحهد  .۳

 0۳0۳تهران، چاپ دوم 
ویرزا قاجار، به  آثار البالد و اخبار العباد، زکریابن وحهدبن وحهود قزوینی، ترجهه با اضافات از جهانگیر .۳

 0۳۸۳تصحیح و تکهیل ویرهاشن وحدث، انتشارات اویرکبیر 
 0۳۸۸، وهدی باوداد، انجهن آثار ولی، چاپ دوم و سرخس آثار تاریخی کالت .۸
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الدوله(، تصحیح و تحشیه ونصور رستگار فسایی،   آثار عجن، وحهدنصیر فرصت شیرازی )فرصت .۳
  0۳۸۸انتشارات اویرکبیر 

آداب الحرب و الشجاعه، وحهدبن ونصوربن سعید ولقب به وبارکشاه، به تصحیح و اهتهام احهد  .۶
 0۳۸۶سهیلی خوانساری، انتشارات اقبال 

کری، انتشارات اویرکبیر  .۸  0۳۶۳اترکناوه )تاریخ جاوع قوچان(، روضانعلی شا
احسن التقاسین فی وعرفة االقالین، ابوعبداهلل وحهدبن احهد وقدسی، ترجهه دکتر علینقی ونزوی،  .۷

کووش   0۳۶0انتشارات 
 0۳۷۸دکتر عبدالحسین نوایی، انتشارات اساطیر احسن التواریخ، حسن بیگ روولو، تصحیح و تحشیه  .0
 0۳۷۶احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی، وحهدتقی ودرس رضوی، انتشارات اساطیر، چاپ سوم   .0۰
کتابخانه طهوری   .00  0۳۳۸احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی، وجتبی وینوی، 
وهشت هجری قهری، ولک  ر و بیستاحیاءالهلوک، شاول تاریخ سیستان از ادوار باستانی تا سال هزا  .0۳

الدین وحهدبن شاه وحهود سیستانی، باهتهام دکتر ونوچهر ستوده، بنگاه  بن ولک غیاث حسین شاه
کتاب    0۳۸۸ترجهه و نشر 

از سلطنت نادرشاه تا سلطنت وحهدشاه قاجار(، ویرزا احهد ویرزا خداویردی،  اخبارناوه )تاریخ تالشان  .0۳
کوشش حسین احهدی، ورکز چاپ و انتشارات وزارت اوور خارجه  0۳۷۳  به 

وحسن روستایی، انتشارات  ادبیات تاریخی و دیوانساالری ایران، عهد وغول تا سرآغاز دولت صفویه،  .0۸
 0۳0۷ندای تاریخ، چاپ دوم 

گاوبه، ترجهه سعید فرهودی، تحشیه و  کهگیلویه از فتح عرب ارجان و  .0۳ تا پایان دوره صفوی، هانیس 
 0۳۸۸تصحیح و تنظین فهارس احهد اقتداری، انجهن آثار و وفاخر فرهنگی، چاپ دوم 

بن ابی الحسن دیلهی،  حسن ارشاد القلوب )الی الصواب الهنجی ون عهل به ون الین العقاب(،  .0۶
 ق  ه 0۸0۳ رضی، قنشریف 

 0۳۷۶شده، یعقوب آژند، اویرکبیر  ای فراووش استاد وحهد سیاه قلن، نابغه  .0۸
کوشش وسیح استرآباد .0۷  0۳۷۶پژوه، اویرکبیر  ذبیحی با ههکاری ایرج افشار و وحهدتقی دانش ناوه، به 
سعید  سعدبن ابی طاهربن ابی سعید، وحهدبن ونوربن ابیاسرارالتوحید فی وقاوات الشیخ ابی   .00

گه  کدکنی، انتشارات آ  0۳۷۶ویهنی، وقدوه، تصحیح و تعلیقات دکتر وحهدرضا شفیعی 
کیش وانی  .۳۰  0۳0۶پور، نشر چشهه  ، ابوالقاسن اسهاعیلاسطوره آفرینش در 
 0۳0۳پژوهشکده تاریخ اسالم ، دکتر ورین وعزی، اسهاعیلیه بدخشان .۳0
گردآورنده دکتر عبدالحسین نوایی، بنگاه اسناد و وکاتبات تاریخی ایران  .۳۳ ، از تیهور تا شاه اسهاعیل، 

کتاب، چاپ دوم   0۳۳۶ترجهه و نشر 
نوایی، وزارت  ق، به اهتهام دکتر عبدالحسین 00۳۳تا  00۰۳: از سال اسناد و وکاتبات سیاسی ایران  .۳۳

 0۳۶۳فرهنگ و آووزش عالی، وؤسسه وطالعات و تحقیقات فرهنگی 
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های اسالوی تا اواخر عهد شاه اسهعیل صفوی، سیدعلی  ، از اوایل دورههای تاریخی ایران اسناد و ناوه  .۳۸
کتابخانه طهوری   0۳۸۶ووید ثابتی، 

 0۳۷۶ت علهی و فرهنگی، چاپ چهارم اهلل هنرفر، انتشار ، لطفاصفهان  .۳۳
(، سیدوحهدتقی وصطفوی، نشر اشاره، چاپ دوم اقلین پارس )آثار تاریخی و اواکن باستانی فارس  .۳۶

0۳۸۳ 
البلدان، احهدبن ابی یعقوب )ابن واضح یعقوبی(، ترجهه دکتر وحهد ابراهین آیتی، بنگاه ترجهه و نشر   .۳۸

 0۳۳۶کتاب 
الجاوع الصحیح )سنن التروذی(، ابوعیسی وحهد بن عیسی بن سوره سلهی، تحقیق و تشریح احهد   .۳۷

کر، دارالحدیث قاهره   ق  ه 0۸00وحهد شا
بن الحسین البحرانی،  الّشهاب فی الحکن و اآلداب )الهشتهل علی  لف حدیث شریف نبوی(، یحیی  .۳0

لطبع و النشر التابعة لآلستانة الرضیة تصحیح و تنقیح وحهدحسن زبری قائنی، الطباعة: ووسسه ا
 ق ه 0۸۳۰ الهقدسة، وشهد

کوشش ورین   .۳۰ العراضة فی الحکایة السلجوقیة، وحهدبن وحهدبن وحهدبن نظام الحسینی یزدی، به 
 0۳۷۷ویرشهسی، بنیاد ووقوفات دکتر وحهود افشار 

پور،  . بارتولد، ترجهه حسین احهدیبیگ و زوان وی )اوپراطوری وغول و دولت چغتائی(، و.و الغ  .۳0
 کتابفروشی چهر، ]بی تا[

 0۳۷0بن ندین، ترجهه وحهدرضا تجدد، انتشارات اساطیر  الفهرست، وحهدبن اسحاق  .۳۳
کلینی(، دارالحدیث قن (، وحهدبن یعقوب۷و  ۶، ۳الکافی )جلدهای   .۳۳   بن اسحاق )ثقة االسالم 
کوشش احهد فتوحی نسب،  الدین فضل الهعجن فی آثار ولوک العجن، شرف  .۳۸ اهلل حسینی قزوینی، به 

  0۳۷۳انجهن آثار و وفاخر فرهنگی 
 0۳00اوثال و حکن، علی اکبر دهخدا، انتشارات اویرکبیر، چاپ بیستن   .۳۳
ناوقی وعروف به ژنده پیل، تصحیح و تحشیه و وقدوه  اهلل الهبین، احهد جام انس التابئین و صراط  .۳۶

 0۳۳۰ ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایرانعلی فاضل
کتاب   .۳۸ کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجهه و نشر   ۳۳۳۶انیس الناس، شجاع، به 
کاوبیز عزیزی، نشر ورکز، چاپ هجدهن  ایران  .۳۷  0۳۷۷عصر صفوی، راجر سیوری، ترجهه 
کرزن، ترجهه غالورضا وحید وازندرانی، انتشارات علهی و فرهنگی،  ایران  .۳0 و قضیه ایران، جرج. ن. 

 0۳۶۳چاپ دوم 
وجلسی، تصحیح و (، عالوه وحهدباقر 0۳و  ۸۸، ۸۳، ۸0، ۶۰، ۸۸، ۳0، 0۶بحاراالنوار )جلدهای   .۸۰

 وقابله وحهدباقر بهبودی، دارالکتب االسالویه
گنابادی، انتشارات اویرکبیر، چاپ سوم   .۸0  0۳۷۳برگزیده وشترک یاقوت حهوی،  ترجهه وحهد پروین 
کتابخانه سنایی  بستان السیاحه )سیاحت ناوه(، حاج زین  .۸۳  0۳۶۳العابدین شیروانی، 
گزارنده وهرداد ب  .۸۳  0۳0۳هار، انتشارات توس، چاپ پنجن بندهش، فرنبغ دادگی، 
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بن عبدالوهاب قزوینی(، با وقدوه ابراهین  بیست وقاله قزوینی )وقاالت ادبی و تاریخی ویرزا وحهدخان  .۸۸
کتابفروشی ابن سینا   0۳۳۳پورداود، 

پور، انتشارات فرهنگسرا  ، علیرضا آریانهای تاریخی شیراز و با  های ایران  پژوهشی در شناخت با   .۸۳
0۳۶۳ 

کوشش وحهد آصف فکرت، بنیاد  ، سیفپیراسته تاریخناوه هرات  .۸۶ بن وحهد سیفی هروی، به 
 0۳۷0ووقوفات دکتر وحهود افشار 

 0۳0۰های شیعی )تاریخ حهدانیان و فاطهیان(، دکتر ورین وعزی، سهت  پیشگاوان حکووت  .۸۸
  0۳۳۸تاریخ آستان قدس، علی وؤتهن، آستان قدس رضوی، چاپ دوم   .۸۷
کتبی، به اهتهام و تحشیه دکتر عبدالحسین نوایی، انتشارات اویرکبیر، چاپ   .۸0 تاریخ آل وظفر، وحهود 

 0۳۶۸دوم 
 0۳۳۸)جلد دوم(، ورتضی راوندی، انتشارات اویرکبیر  تاریخ اجتهاعی ایران  .۳۰
  0۳۶0اهلل صفا، انتشارات فردوس، چاپ هفتن  ، دکتر ذبیحر ایرانتاریخ ادبیات د  .۳0
 0۳۷۳، دکتر وحهد فاروق فرقانی، انجهن آثار و وفاخر فرهنگی، چاپ دوم تاریخ اسهاعیلیان قهستان  .۳۳
کروان  .۳۳ کروانی، فرآورده دکتر الدین ابوحاود  (، افضلتاریخ افضل )بدایع االزوان فی وقایع  احهدبن حاود 

 0۳۳۶وهدی بیانی، انتشارات دانشگاه تهران 
کتاب، چاپ سوم  تاریخ افغانستان  .۳۸  0۳۶۸بعد از اسالم، عبدالحی حبیبی، انتشارات دنیای 
خان قزوینی، به تصحیح غالورضا طباطبایی وجد، انتشارات  تتوی و آصف تاریخ الفی، قاضی احهد  .۳۳

 0۳۷۳علهی و فرهنگی 
بن وحهد القاشانی، به اهتهام وهین ههبلی، انتشارات علهی و  تاریخ اولجایتو، ابوالقاسن عبداهلل  .۳۶

 0۳۷۸فرهنگی، چاپ دوم 
کهبریج، وترجن دکتر یعقوب آژند، انتشارات جاوی  تاریخ ایران  .۳۸ دوره تیهوریان، پژوهش از دانشگاه 

0۳۸0 
بن قباد الحسینی،  هجری قهری(، خورشاه 0۸۳شاه )در تاریخ صفویه از آغاز تا سال  تاریخ ایلچی نظام  .۳۷

کوئیچی هانه دا ، انجهن آثار و  وفاخر تصحیح، تحشیه، توضیح و اضافات دکتر وحهدرضا نصیری و 
  0۳۸0فرهنگی 

، ابوبکر وحهدبن جعفر النرشخی، ترجهه ابونصر احهدبن وحهدبن نصر القبادی، تلخیص تاریخ بخارا  .۳0
 0۳۶۳وحهدبن زفربن عهر، تصحیح و تحشیه وحهدتقی ودرس رضوی، انتشارات توس 

)در شرح حکهرانی اویر ویرحیدر در بخارا، وحهدعلی خان در خوقند و  ، خوقند و کاشغرتاریخ بخارا  .۶۰
کاشغر(، ویرزا شهس بخارایی، وقدوه، تصحیح و تحقیق وحهد اکبر عشیق، نشر  جهانگیر خواجه در 

  0۳۸۸ویراث وکتوب 
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کتی )روضة اولی االلباب فی وعرفة التواریخ و االنساب(، فخرالدین   .۶0 ابوسلیهان داودبن تاریخ بنا
کوشش دکتر جعفر شعار، انتشارات انجهن آثار  تاج کتی، به  الدین ابوالفضل وحهدبن وحهدبن داود البنا

 0۳۸۷ولی 
کروانی، انتشارات اویرکبیر، چاپ ششن   .۶۳  0۳۷0تاریخ بیداری ایرانیان، ناظن االسالم 
ها از دکتر قاری  فهرست بن زید بیهقی، وقدوه، تصحیح، تحشیه و تاریخ بیهق، ابوالحسن علی  .۶۳

 0۳0۶اهلل حسینی، انتشارات اساطیر  سیدکلین
کبر فیاض، انتشارات  تاریخ بیهقی، ابوالفضل وحهدبن حسین دبیر بیهقی، تصحیح دکتر علی  .۶۸ ا

  0۳0۰، چاپ پنجن وشهد  فردوسی دانشگاه  
تاریخ پانصد ساله تبریز )از آغاز دوره وغوالن تا پایان دوره صفویان(، سیدآقا عون اللهی، ترجهه پرویز زارع   .۶۳

  0۳۷۸شاههرسی، انتشارات اویرکبیر، 
گامتاریخ پانصد ساله خوزستان  .۶۶ کسروی، انتشارات   ۳۳۳۶پایدار، چاپ چهارم -، احهد 
عنایت، پرویز داریوش و  (، ویل دورانت، وترجهان حهیدوسیحتاریخ تهدن )جلد سوم، قیصر و   .۶۸

  0۳۳۸اصغر سروش، انتشارات اقبال: فرانکلین  علی
دوغالت، تصحیح دکتر عباسقلی غفاری فرد، نشر ویراث وکتوب  تاریخ رشیدی، ویرزا وحهد حیدر  .۶۷

0۳۷۳  
 0۳0۸بیانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم  دکتر شیرینتاریخ سری وغوالن، ترجهه   .۶0
کرت، حافظ ابرو، تصحیح ویرهاشن وحدث، نشر ویراث وکتوب   .۸۰  0۳۷0تاریخ سالطین 
تاریخ سند )تاریخ وعصووی(، سیدوحهد وعصوم بکری، به تصحیح عهربن وحهد داود پوته،   .۸0

 0۳۷۳انتشارات اساطیر 
کلیفورد باسورث، ترجهه حسن  آودن تازیان تاریخ سیستان )از  .۸۳ تا برآودن دولت صفاریان(، ادووند 

 0۳۸۰انوشه، انتشارات اویرکبیر 
 0۳0۳تاریخ سیستان، به تصحیح وحهد تقی بهار )ولک الشعرا(، انتشارات وعین، چاپ سوم   .۸۳
، و. وینورسکی، ترجهه وحسن خادم، ویراسته عبدالحسین آذرنگ، بنیاد دایرة تاریخ شروان و دربند  .۸۸

  0۳۸۳الهعارف اسالوی 
 0۳۶۶، ج.کریستی ویلسن، ترجهه عبداهلل فریار، انتشارات فرهنگسرا تاریخ صنایع ایران  .۸۳
کوشش ایرج  ، احهدبن حسینتاریخ جدید یزد  .۸۶ کاتب، به   0۳۷۶افشار، اویرکبیر بن علی 
های ایرانیان در قرن هشتن هجری، عبدالرفیع حقیقت،  و دیگر جنبش تاریخ جنبش سربداران  .۸۸

کووش   0۳0۰انتشارات 
وحید قزوینی، وقدوه، تصحیح و تعلیقات سیدسعید  تاریخ جهان آرای عباسی، ویرزا وحهد طاهر  .۸۷

 0۳۷۳ویروحهد صادق، پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی 
کتاب   .۸0  0۳۷۳تاریخ جهانگشای جوینی، وحهد جوینی، تصحیح وحهد قزوینی، دنیای 
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تاریخ جهانگشای جوینی، عالءالدین عطاولک وحهدبن وحهد الجوینی، به اهتهام دکتر احهد   .۷۰
 0۳0۸هی، نشر علن خات

  0۳۷۰السیر، خواند اویر، زیر نظر دکتر دبیر سیاقی، انتشارات خیام، چاپ چهارم  تاریخ حبیب   .۷0
)بخش اول و دوم(، وحهدبن  ۶تاریخ روضة الصفا )فی سیرة االنبیاء و الهلوک و الخلفا(، جلد   .۷۳

کیانفر، اساطیر خاوندشاه  0۳۷۰ بن وحهود ویرخواند، به تصحیح و تحشیه جهشید 
، بهاءالدین وحهدبن اسفندیار، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، انتشارات اساطیر، تاریخ طبرستان  .۷۳

 0۳0۶چاپ دوم 
، سید ظهیرالدین ورعشی، به تصحیح و اهتهام عباس شایان، و رویان و وازندران تاریخ طبرستان  .۷۸

  0۳0۳انتشارات اساطیر 
اهلل روزبهان خنجی  قویونلو و ظهور صفویان(، فضل تاریخ عالن آرای اوینی )شرح حکهرانی سالطین آق  .۷۳

  0۳۷۳اصفهانی، تصحیح وحهد اکبر عشیق، نشر ویراث وکتوب 
ها و وقدوه ایرج افشار،  رکهان، زیر نظر با تنظین فهرستتاریخ عالن آرای عباسی، اسکندر بیک ت  .۷۶

 0۳۳۰انتشارات اویرکبیر 
تاریخ فرشته، وحهدقاسن هندوشاه استرآبادی، تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات دکتر وحهدرضا   .۷۸

 0۳۷۳نصیری، انجهن آثار و وفاخر فرهنگی 
بن  الدین حسن بن والک اشعری قهی، ترجهه تاج بن صائب بن وحهدبن حسن ، حسنتاریخ قن  .۷۷

کتابخانه بزرگ آیت بن حسن بهاءالدین علی اهلل  بن عبدالهلک قهی، تحقیق وحهدرضا انصاری قهی، 
   0۳۷۳العظهی ورعشی نجفی )ره( 

کاشان  .۷0 کاشانی(، بکوتاریخ  کالنتر ضرابی )سهیل  شش ایرج افشار، انتشارات اویرکبیر، ، عبدالرحین 
 0۳۸۷چاپ چهارم 

کروان  .0۰ کوشش وحهد ابراهین باستانی پاریزی،  )ساالریه(، احهدعلی تاریخ  کروانی، به  خان وزیری 
 0۳۳۳انتشارات ابن سینا، چاپ دوم 

گردیزی )زین االخبار(، ابوسعید عبدالحی  .00 گردیزی، به  تاریخ  تصحیح و تحشیه بن ضحاک ابن وحهود 
کتاب   0۳۶۳و تعلیق عبدالحی حبیبی، دنیای 

گزیده، حهداهلل وستوفی، با اهتهام دکتر عبدالحسین نوایی، انتشارات اویرکبیر، چاپ ششن   .0۳ تاریخ 
0۳0۸ 

گیالن  .0۳ بن سیدنصیرالدین ورعشی، با تصحیح و تحشیه ونوچهر  و دیلهستان، سیدظهیرالدین تاریخ 
  0۳۶۸شارات اطالعات، چاپ دوم ستوده، انت

گیالنی، تصحیح و تحشیه ونوچهر ستوده، بنیاد فرهنگ ایرانتاریخ وازندران  .0۸   0۳۳۳ ، وال شیخعلی 
کارل  اهلل تاریخ وبارک غازانی، رشیدالدین فضل  .0۳ بن عهادالدوله ابوالخیر، به سعی و اهتهام و تصحیح 

 0۳۷۷یان، نشر پرسش 
 0۳0۰تاریخ وغول، عباس اقبال آشتیانی، انتشارات ساحل   .0۶
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تاریخ وکه از آغاز تا پایان دولت شرفاى وکه، احهد السباعی، ترجهه و تحقیق رسول جعفریان، وشعر   .0۸
0۳00 

گلچین  (، احهدبن وحهود وعینتاریخ والزاده )در ذکر وزارات بخارا  .0۷ وعانی، ورکز الفقراء، باهتهام احهد 
 0۳۸۰وطالعات ایرانی 

خان اعتهادالسلطنه، به تصحیح دکتر وحهد اسهاعیل رضوانی،  تاریخ ونتظن ناصری، وحهد حسن  .00
کتاب   0۳۶۳دنیای 

گردانیده ونسوب به وحهدبن وحهد  .0۰۰ تاریخناوه طبری )بخش چاپ نشده(، وحهدبن جریر طبری، 
 0۳۸۳بلعهی، به تصحیح و تحشیه وحهد روشن، نشر البرز 

بن وحهدبن یعقوب الهروی، تصحیح غالورضا طباطبایی وجد، انتشارات  ، سیفتاریخناوه هرات .0۰0
  0۳۷۳اساطیر 

کراچکوفسکی، وترجن ابولقاسن  های جغرافیایی در جهان اسالوی، ایگناتی تاریخ نوشته .0۰۳ یولیانوویچ 
  0۳۸0پاینده، انتشارات علهی و فرهنگی 

کوشش حسین ودرسی تاریخ و جغرافیای قن .0۰۳ کروانی(، به  کروانی )غالوحسین ادیب  ، افضل الهلک 
 0۳0۶طباطبایی، انتشارات وحید 

 0۳0۸ای، نشر فرزان روز، چاپ سوم  های اسهاعیلیه، فرهاد دفتری، ترجهه فریدون بدره تاریخ و سنت .0۰۸
اهلل شیرازی، وقدوه،  عزالدین فضلبن  الدین( عبداهلل الدین )شرف تاریخ وصاف الحضرة، ادیب شهاب .0۰۳

 0۳۷۷تصحیح، تحشیه علیرضا حاجیان نژاد، انتشارات دانشگاه تهران 
  0۳۷۶اهلل جاللی، ورکز وطالعات و تحقیقات ادیان و وذاهب  تاریخ و عقاید واتریدیه، سید لطف .0۰۶
، ترجهه تاریخ و عقاید وذاهب شیعه )الهقاالت و الفرق(، سعدبن عبداهلل ابی خلف اشعری قهی .0۰۸

کتاب، چاپ دوم    0۳۷۸یوسف فضایی، تعلیقات دکتر وحهد جواد وشکور، آشیانه 
بن عبدالجبار فاوی هروی، با وقدوه وحهدحسن ویر حسینی و  ، شیخ عبدالرحهانتاریخ هرات .0۰۷

  0۳۷۸گفتار ایرج افشار، نشر ویراث وکتوب  وحهدرضا ابوئی وهریزی، با پیش
 0۳۷۸زاده، ادیان  ، روویال تاپار، ترجهه ههایون صنعتیتاریخ هند .0۰0
کوشش ایرج افشار، انتشارات علهی و فرهنگی  ، جعفربن وحهدبن تاریخ یزد .00۰  0۳۷۸حسن جعفری، به 
بن داعی حسنی رازی، به تصحیح عباس اقبال،  تبصرة العوام فی وعرفة وقاالت األنام، سیدورتضی .000

  0۳۷۳انتشارات اساطیر، چاپ دوم 
، ابوریحان وحهدبن احهد بیرونی خوارزوی، ترجهه  تحدید نهایات األواکن لتصحیح وسافات الهساکن .00۳

  0۳۳۳احهد آرام، انتشارات دانشگاه تهران 
 0۳۷۳وصاف، عبدالهحهد آیتی، پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی، چاپ سوم  تحریر تاریخ .00۳
تذکرة االولیاء، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، بررسی، تصحیح وتن، توضیحات و فهارس از دکتر  .00۸

   0۳۷۰وحهد استعالوی، انتشارات زوار، چاپ دوازدهن 
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کروان .00۳ کروانی )وزارات  کروانی، براهنهایی و وساعی سیدوحهد تذکرة االولیاء وحرابی  (، سعید وحرابی 
کروانی، چاپخانه وجلس  کوهی  کروانی، باهتهام و سروایه حسین   0۳۳۰هاشهی 

کنون(،  و هند و روم تذکرة الخواتین )در شرح حال وشاهیر نسوان عالن از عرب .00۶ و عجن از صدر اسالم تا 
 ق ه 0۳۰۶الکّتاب شیرازی، چاپ سنگی بهبئی  وحهدبن وحهد رفیع ولقب به ولک

 0۳۷۳تذکرة الشعرا، دولتشاه سهرقندی، به اهتهام و تصحیح ادوارد براون، انتشارات اساطیر  .00۸
کوشش دکتر سیدوحهد دبیر سیاقی، سازوان اداری  .00۷ حکووت صفوی یا  تذکرة الهلوک، ویرزا سهیعا، به 

 0۳۸۷نیا، انتشارات اویرکبیر، چاپ سوم  تعلیقات وینورسکی بر تذکرة الهلوک، ترجهه وسعود رجب
(، زیر نظر ایرج افشار، انتشارات سخن 0۳زوین )جلد  تذکره جاللی، عبدالغفور طاهری، فرهنگ ایران .000

0۳۷۳ 
بن وحهد الپالسی الشیرازی، ترجهه ووالنا  حهزةبن  تذکره خواجه وحهدبن صدیق کججانی، حسن .0۳۰

 0۳۶۷الدین طاروی، انتشارات خانقاه احهدی  نجن
کبر نواب شیرازی، تصحیح و تحشیه دکتر ونصور رستگار فسایی، انتشارات  تذکره دلگشا، حاج علی .0۳0 ا

 0۳۸0 نوید شیراز
بن وحهد اویری هروی، تصحیح و  وحهد فخری السالطین و جواهرالعجایب، سلطان تذکره روضة .0۳۳

 00۶۷الدین راشدی، سندی ادبی بورد حیدرآباد، طبع اول  تحشیه سیدحسام
  0۳۳۳اصغر حکهت،  شیر نوایی، به سعی و اهتهام علی الدین علی تذکره وجالس النفائس، ویر نظام .0۳۳
حسنی، با ههکاری بهروز صفرزاده، روزنه  خان لودی، به اهتهام حهید تذکره ورآة الخیال، شیرعلی .0۳۸

0۳۸۸ 
تذکره هفت اقلین، اوین احهد رازی، تصحیح، تعلیقات و حواشی سیدوحهدرضا طاهری، انتشارات  .0۳۳

 0۳۸۷سروش 
کتابفروشی علی]تذکره[ هفت اقلین، اوین احهد رازی، با تصحیح و تعلیق جواد فاضل .0۳۶ اکبر علهی و  ، 

 تا[ ]بی کتابفروشی ادبیه
بن ظفر جرفادقانی، وصحح دکتر جعفر شعار، انتشارات علهی و  ترجهه تاریخ یهینی، ابوالشرف ناصح .0۳۸

 0۳۸۸فرهنگی، چاپ سوم 
الدین عبدالواحد بن وحهد آِودی، ترجهه  ، وولف ابوالفتح ناصح ن ل ک و درر ال  ن ک ح رر ال ترجهه غ .0۳۷

  0۳۷۰، اوام عصر )عج( ری قهی، چاپ قنوحهدعلی انصاری قهی، ویرایش و تصحیح وهدی انصا
الرضا آوی،  بن وحهدبن ابی بن سعدبن حسین وافروخی، به قلن حسین ، وفضلترجهه وحاسن اصفهان .0۳0

 0۳۳۷باهتهام عباس اقبال، شرکت سهاوی چاپ 
وحهدبن اسحاق ههدانی )وعروف به  (، ابوبکر احهدبنترجهه وختصر البلدان )بخش وربوط به ایران .0۳۰

 0۳۸0ابن فقیه ههدانی(، ترجهه ح.وسعود، وحقق وحهدرضا حکیهی، انتشارات بنیاد فرهنگی ایران 
ترخان ناوه )تاریخ سند در زوانی ارغون خان و ترخان(، ویروحهدبن سیدجالل تتوی، باهتهام  .0۳0

 00۶۳الدین راشدی، سندی ادبی بورد، حیدرآباد سند  سیدحسام
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238.  والدیميروویچ واسيلى مغول(، هجوم عهد در )ترکستان نامه کشاورز،ترکستان  کریم  ترجمه بارتولد،
گاه،چاپدوم  23۱۱انتشاراتآ

کتابفروشىاسدیتزوکا .233  23۳8تتيموری،تحریرابوطالبحسينىتربتى،باهتمام
ایران .23۳ کيکاووستشکيلدولتملىدر دولتصفوی،والترهينتس،ترجمه ظهور :حکومتآققوینلوو

 23۳8جهانداری،انتشاراتخوارزمى،چاپچهارم
 23۳3مشایخفریدنى،مرکزنشردانشگاهىتشيعدرهند،جاننورمنهاليستر،ترجمهآذرميدخت .231
جدیدایران .23۱ خاناعتمادالسلطنه،بهتصحيحميرهاشم،محمدحسنتطبيقلغاتجغرافيایىقدیمو

 23۱3محدث،انتشاراتاميرکبير
 23۳1تقویمالبلدان،ابوالفداء،ترجمهعبدالمحمدآیتى،انتشاراتبنيادفرهنگایران .23۳
تعليقاتدکترعبدالحسيننوایى،نشرنىتکملةاالخب .238 ار،عبدیبیگشيرازی،بامقدمه،تصحيحو

23۱1 
گزلو،انتشاراتاميرکبير .231  23۱8تمدناسالمىدرقرنچهارمهجری،آداممتز،ترجمهعليرضاذکاوتىقرا
تحریری .2۳1 ابوالفتحمحمدبنعبدالکریمشهرستانى، النحل(، کتابالمللو نو:توضيحالملل)ترجمه

جاللىنائينى، تعليقاتسيدمحمدرضا تصحيحو حواشىو و مقدمه هاشمى، مصطفىخالقداد
 23۱8انتشاراتاقبال،چاپسوم

تحشيهمحمدجامعالتواریخ)تاریخاقوامپادشاهانختای(،رشيدالدینفضل .2۳2 اهللهمدانى،تصحيحو
 2381روشن،نشرميراثمکتوب

اسالم(،رشيدالدینفضلجامعالتواریخ)تاریخایران .2۳8 تحشيهمحمدروشن،و اهللهمدانى،تصحيحو
 2318نشرميراثمکتوب

تاج .2۳3 تيمور(، التواریخحسنى)بخشتيموریانپساز کوششالدینحسنجامع  به بنشهابیزدی،
کراچى،حسينمدرسىطباطبایىوایرجافشار،مؤسسهتحقيقاتعلومآسيایميانه وغربى،دانشگاه

 231۱کراچىپاکستان،
رشيدالدینفضل .2۳۳ تاریخمغول(، ابنعمادالدولهابىالخيربنموفقجامعالتواریخ)در الدولهاهللالوزیر

کریمى،انتشاراتاقبال،چاپدوم کوششدکتربهمن  23۱8على،به
جانشيناناو(،خواجامع .2۳1 اهللوزیرهمدانى،بهجهرشيدالدینفضلالتواریخ)سرگذشتحسنصباحو

 2381کوششدکترسيدمحمددبیرسياقى،انتشاراتخجسته،چاپسوم
مناطقاطرافدریا .2۳۱ واسيلىوالدیميرویجایگاه تاریخجهاناسالم، در ليالخزر ترجمه ویچبارتولد،

 23۳1ىومطالعاتفرهنگىپژوهشگاهعلومانسان،ربنشه
گایلسترینج،مترجممحمودعرفان،شرکتانتشاراتیخىسرزمينجغرافيایتار .2۳۳ هایخالفتشرقى،

2313علمىوفرهنگى،چاپنهم
شهاب .2۳8 تحقيقجغرافيایحافظابرو، تصحيحو مقدمه، حافظابرو، به الدینعبداهللخوافىمشهور

 23۳1صادقسجادی،نشرميراثمکتوب
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خان استرآبادی، به اهتهام سیدعبداهلل انوار، انجهن آثار و وفاخر  جهانگشای نادری، ویرزا وهدی .0۸0
 0۳۸۸فرهنگی 

الوه وحهدبن چهار وقاله، احهد نظاوی عروضی سهرقندی، به سعی و اهتهام و تصحیح ع .0۳۰
 هجری  0۳۳۸تا(،  عبدالوهاب قزوینی، انتشارات اشراقی، چاپ دوم )بی

 0۳۸0اساطیر  ،به اهتهام عبدالرفیع حقیقت ،تحریر اویر اقبال سیستانی ،وجلسچهل  .0۳0
ناوه، واتئو ریچی، ترجهه از وتن التین وحهد زوان )نقاش ناودار عصر صفوی(، وقدوه، تصحیح،  چین .0۳۳

کهن چینی توضیح و وقابله با ترجهه ، ن، پیشگفتار وظفر بختیارو انگلیسی و ایتالیایی از لو جی های 
 0۳۷۸نشر ویراث وکتوب 

کتابخانه طهوری  .0۳۳ کوشش دکتر ونوچهر ستوده،   0۳۶۳حدود العالن ون الهشرق الی الهغرب، به 
 0۳۶0حروفیه در تاریخ، دکتر یعقوب آژند، نشر نی  .0۳۸
 0۳00داود وفایی، انتشارات وولی حروفیه )تاریخ، عقاید، عبادات، قیاوت، ... (، فاتح اسلو ِار، ترجهه  .0۳۳
کوشش وعصووه وافی، ونصوره  خان نظام قلی خاطرات و اسناد حسین .0۳۶ السلطنه وافی )باب اول(، به 

 0۳۶۳، چاپ دوم پیشه، نشر تاریخ ایران رام اتحادیه، سیروس سعدوندیان و حهید
کلنل ییت به  .0۳۸ اهلل  (، چارلز ادوارد ییت، ترجهه قدرتو افغانستان ایرانخراسان و سیستان، )سفرناوه 

  0۳۶۳روشنی زعفرانلو و وهرداد رهبری، انتشارات یزدان 
الدین  (، به پیوست سفرناوه غیاثاکبر خطایی در سرزوین چین علی ناوه )شرح وشاهدات سید خطای .0۳۷

کوشش ایرج   0۳۸۳افشار، ورکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ دوم نقاش، به 
الدین حسین حسینی ونشی قهی، تصحیح دکتر احسان  خالصة التواریخ، قاضی احهدبن شرف .0۳0

  0۳۷۳اشراقی، انتشارات دانشگاه تهران 
االسرار ده جلدی اثر خواجه عبداهلل  خالصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن وجید به فارسی از کشف .0۶۰

وپنجن  اهلل آووزگار، انتشارات اقبال، چاپ بیست اوام احهد ویبدی، نگارش حبیب انصاری، تألیف
0۳0۰  

کاظن ووسوی بجنوردی، ورکز 0۳، 00، 0۰، ۸، 0الهعارف بزرگ اسالوی )جلدهای  دائرة .0۶0 (، زیر نظر 
 الهعارف بزرگ اسالوی  دائرة

 دانشناوه جهان اسالم، بنیاد دائرة الهعارف اسالوی .0۶۳
حافظ پژوهشی، تحت سرپرستی عبداهلل جاسبی، ویراستار بهاءالدین خروشاهی،  دانشناوه حافظ و .0۶۳

 0۳0۸ووسسه فرهنگی هنری نخستان پارسی 
(، به سرپرستی حسن انوشه، سازوان چاپ دانشناوه ادب فارسی، جلد سوم )ادب فارسی در افغانستان .0۶۸

 0۳۷0 و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالوی، چاپ دوم
وجلد(، به سرپرستی غالوحسین وصاحب، انتشارات اویرکبیر،  ۳جلد در  ۳دایرة الهعارف فارسی ) .0۶۳

  0۳۷۰چاپ سوم 
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کیخسرو اسفندیار، با یادداشت .0۶۶ کتابخانه طهوری  دبستان وذاهب، ووبد  های رحین رضازاده ولک، 
0۳۶۳ 

  0۳۷۶نتشارات اویرکبیر در قلهروی خانان وغول، آنه واری شیهل، ترجهه فراورز نجد سهیعی، ا .0۶۸
زاده آولی، ورکز انتشارات دفتر تبلیغات  های ریاضی، عالوه حسن حسن دروس هیئت و دیگر رشته .0۶۷

 0۳۸0 اسالوی قن
کدکنی، انتشارات سخن ستیهنده )از ویراث عرفانی شیخ جام درویش .0۶0  0۳0۳(، وحهدرضا شفیعی 
خان استرآبادی، به اهتهام سید جعفر شهیدی، انتشارات علهی و فرهنگی  وهدی دره نادره، ویرزا .0۸۰

0۳۷۸ 
الکاتب فی تعیین الهراتب، وحهدبن هندوشاه نخجوانی، به سعی و اهتهام عبدالکرین علی  دستور .0۸0

کادوی علوم اتحاد شوروی، انستیتوی خاورشناسی، وسکو  اوغلی علی  00۸۶زاده، آ
الدین وعروف به  بن ههام الدین (، غیاث00۸وزرای اسالم تا انقراض تیهوریان دستورالوزراء )شاول احوال  .0۸۳

 ۳۳۳۳خوندویر، با تصحیح و وقدوه سعید نفیسی، انتشارات اقبال، چاپ دوم 
 0۳۷۸کوب، انتشارات اویرکبیر، چاپ هفتن  ، دکتر عبدالحسین زریندنباله جستجو در تصوف ایران .0۸۳
بیانی، دوره سه جلدی، ورکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم  عهد وغول، شیرین ندین و دولت در ایرا .0۸۸

0۳۷0 
کراوت تفنگدار، نشر چکاوه  دیوان اشعار حکین ناصر .0۸۳  0۳۸۸خسرو قبادیانی، به تصحیح 
 0۳0۸نگاه، چاپ دوم  دیوان انوری، با وقدوه سعید نفیسی، به اهتهام پرویز بابایی، انتشارات .0۸۶
گزیده، زین .0۸۸ کوشش ایرج افشار، انتشارات دکتر وحهود  الدین ذیل تاریخ  بن حهداهلل وستوفی قزوینی، به 

  0۳0۶افشار با ههکاری انتشارات سخن، چاپ دوم 
 0۳0۸ابرو، چاپ خانبابا بیانی   اهلل حافظ بن لطف  التواریخ رشیدی، عبداهلل ذیل جاوع .0۸۷
بن علی نایب فریوودی، ]در وجهع األنساب  الدین ای، غیاث شبانکاره ذیل وجهع األنساب .0۸0

   0۳۷0ای[ به تصحیح ویرهاشن وحدث، انتشارات اویرکبیر  شبانکاره
سلیهان راوندی، به سعی و اهتهام  بن  علی  السرور در تاریخ آل سلجوق، وحهدبن الصدور و آیة  راحة  .0۷۰

 0۳۷۶وحهد اقبال، انتشارات اساطیر 
  0۳۶۳راهنهای خراسان، دکتر علی شریعتی، انتشارات الفبا، چاپ دوم  .0۷0
کتاب حبیب .0۷۳ گردآوری، وقدوه و اضافات دکتر عبدالحسین نوایی، انجهن آثار و وفاخر  رجال  السیر، 

 0۳۸0فرهنگی، چاپ دوم 
 0۳۳۶رساله آثار علوی، ابوحاتن وظفر اسفزاری، وصحح وحهد تقی ودرس رضوی، بنیاد فرهنگ ایران  .0۷۳
الدین وولوی، با تصحیح و وقدوه سعید  بن احهد سپهساالر در احوال ووالنا جالل رساله فریدون .0۷۸

   0۳۳۳نفیسی، انتشارات اقبال 
بن احهد عثهانی، با تصحیحات و  بن هوازن قشیری، ترجهه ابوعلی حسن رساله قشیریه، عبدالکرین .0۷۳

  0۳00ی، چاپ یازدهن الزوان فروزانفر، انتشارات علهی و فرهنگ استدراکات بدیع



  ۷۷۳  2  فهرست ونابع و وآخذ
 

 

و لرها، والدیهیر وینورسکی، ]در دو سفرناوه درباره لرستان، سسیل جان ادووندز، بارون  رساله لرستان .0۷۶
 0۳۶۳، انتشارات بابک بختیار اللهی بهاروند و لیلی دوبد[،  وترجهان سکندر اوان

  0۳0۰، عبدالکرین احراری، وطبعه دانش،  طبع هرات هراترسالۀ وزارات با برکات  .0۷۸
، ۳الدین ابراهین، با وقدوه ژان اوبن، فرهنگ ایران زوین، ج  رساله وقاوات طاهرالدین وحهد و شهس .0۷۷

0۳۳۳ 
شاه، به  السلطنه )قهروان ویرزا سالور(، جلد دوم: روزگار پادشاهی وظفرالدین روزناوه خاطرات عین .0۷0

   0۳۸۶کوشش وسعود ویرزا سالور و ایرج افشار، انتشارات اساطیر 
کالنتر فارس .00۰ کتابخانه طهوری، روزناوه ویرزا وحهد  ، به تصحیح و اهتهام عباس اقبال آشتیانی، 

  0۳۶۳نه سنایی کتابخا
الدین وحهد زوچی اسفزاری، با تصحیح و حواشی و  ، وعینروضات الجنات في اوصاف ودینة هرات .000

کاظن اوام، انتشارات دانشگاه تهران   0۳۳۷تعلیقات سیدوحهد 
القرائی، بنگاه  کربالیی تبریزی، تصحیح جعفر سلطان  روضات الجنان و جنات الجنان، حافظ حسین .00۳

کتاب   0۳۸0ترجهه و نشر 
های ششن و هفتن از خلد برین )تاریخ تیهوریان و ترکهانان(، وحهدیوسف واله اصفهانی قزوینی،  روضه .00۳

کوشش ویرهاشن وحدث، ویراث وکتوب   0۳۸0به 
کالم سید الهرسلین، وحی .00۸ بن شرف النووى، دارالوفاء، الهنصوره  الدین یحیی ریاض الصالحین ون 

 ق ه 0۸۳۷ روص
ریحانة االدب فی تراجن الهعروفین بالکنیة و اللقب، عالوه وحهدعلی ودرس تبریزی، انتشارات خیام،  .00۳

  0۳۸۸چاپ چهارم 
کهال حاج سیدجوادی، وزارت فرهنگ و  .00۶ زبدة التواریخ، حافظ ابرو، وقدوه، تصحیح و تعلیقات: سید 

    0۳۷۰ارشاد اسالوی، سازوان چاپ و انتشارات 
هاشن ویرزا، با تصحیحات و  ورعشی با سالطین صفویه(، سلطان زبور آل داود )شرح ارتباط سادات .00۸

 0۳۸0تعلیقات دکتر عبدالحسین نوایی، نشر ویراث وکتوب 
کتاب عجایب الهقدور فی اخبار تیهور، ابن عربشاه، ترجهه  زندگانی شگفت .00۷ آور تیهور، ترجهه 

 ۳۳۳۶دعلی نجاتی، بنگاه ترجهه و نشر کتاب وحه
الشعرا، انتشارات اویرکبیر، چاپ هشتن  شناسی )تاریخ تطور نثر فارسی(، وحهدتقی بهار ولک سبک .000

0۳۸۳  
گه، چاپ ششن  .۳۰۰  0۳۸۶سفرناوه ابن بطوطه، ترجهه دکتر وحهدعلی ووحد، نشر آ
در صورة االرض(، ترجهه و توضیح دکتر جعفر شعار، انتشارات اویرکبیر، چاپ  سفرناوه ابن حوقل )ایران .۳۰0

 0۳۶۶دوم 
، ابودلف وسعربن الههلهل الخزرجی، با تعلیقات و تحقیقات والدیهیر سفرناوه ابودلف در ایران .۳۰۳

   0۳۳۸وینورسکی، ترجهه سیدابوالفضل طباطبایی، انتشارات زوار، چاپ دوم 



 التواریخ بایسنغری زبدة   2 ۷۷۶
 

 

گیالن و وازندران سترآبادسفرناوه ا .۳۰۳ گلزاری، بنیاد فرهنگ ایران و  گردآورنده وسعود   و ...، ویرزا ابراهین، 
0۳۳۳ 

کوشش وحهد  سفرناوه ایران .۳۰۸ و روسیه )نواحی شهال ایران(، عزالدوله عبدالصهد ویرزا، ولکونوف، به 
کتاب   0۳۶۳گلبن و فراورز طالبی، دنیای 

ق(، وولف ناشناخته، وصحح حسین زوانی،  ه 0۳۳0-0۳۶۰سفرناوه بخارا )عصر وحهدشاه قاجار  .۳۰۳
 0۳۸۳پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی 

کتابخانه سنایی سفرناوه تاورنیه، ژا .۳۰۶  0۳۳۶ن باتیست تاورنیه، ترجهه ابوتراب نوری، 
گذشته و حال(، ابراهن و. ویلیاوز جکسن، ترجهه ونوچهر اویری و فریدون  سفرناوه جکسن )ایران .۳۰۸ در 

 0۳۶0ای، انتشارات خوارزوی، چاپ سوم  بدره
کروان .۳۰۷ اهلل روشنی، انتشارات توس  الهلک، به اهتهام قدرت خان افضل ، غالوحسینسفرناوه خراسان و 

 ]بی تا[
الدوله، تصحیح، تحشیه و  ، عبدالغفاربن علی وحهد نجنالدوله به خوزستان سفرناوه دوم نجن .۳۰0

کتابی، پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی    0۳۷۶تعلیقات احهد 
الدوله، به تصحیح و  وحهد ویرزا قاجار سیف وکه(، سلطان هالدوله )وعروف به سفرناو سفرناوه سیف .۳0۰

 0۳۶۸اکبر خداپرست، نشر نی  تحشیه علی
 0۳0۳سفرناوه شاردن )دوره پنج جلدی(، ژان شاردن، ترجهه اقبال یغهایی، انتشارات توس، چاپ دوم  .۳00
ر )صبا(، انتشارات علهی و دخت بزرگهه سفرناوه فرد ریچاردز، فردریک چارلز ریچاردز، ترجهه وهین .۳0۳

 0۳۸0فرهنگی، چاپ دوم 
خان  بن وحهد وشتاقی نائینی )ویرزا علی الفقرا(، علی  سفرناوه صفاءالسلطنه نائینی )تحفة .۳0۳

گلبن، انتشارات اطالعات    0۳۶۶صفاءالسلطنه نائینی(، به اهتهام وحهد 
کارری، ترجهه عباس نخجوانی .۳0۸ کارری، جووانی فرانچسکو جهلی  کارنگ، اداره  سفرناوه  و عبدالعلی 

 0۳۸۷  کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقي
 0۳۷۸زاده، انتشارات اساطیر  خسرو قبادیانی، تصحیح و تحشیه وحهود غنی سفرناوه ناصر .۳0۳
  0۳۷۷های خطی فارسی )دوره چهار جلدی(، تصحیح و پژوهش هارون وهوون، نشر اختران  سفرناوه  .۳0۶
اصغر سعیدی، پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات  ، ارنست اورسل، ترجهه علیایرانسفرناوه قفقاز و  .۳0۸

 0۳۷۳فرهنگی 
گونسالس د کالویخو، وترجن وسعود رجب .۳0۷ کالویخو، روی  نیا، انتشارات علهی و فرهنگی،  سفرناوه 

 0۳۷۸چاپ پنجن 
ویرزا وحهدهادی علوی شیرازی،  خان شیرازی )ایلچی( به روسیه، به قلن سفرناوه ویرزا ابوالحسن .۳00

کتاب  گلبن، دنیای   0۳۶۳بکوشش وحهد 
 0۳۷0، ترجهه ونوچهر اویری، انتشارات خوارزوی، چاپ دوم های ونیزیان در ایران سفرناوه .۳۳۰



  888  2  فهرست منابع و مآخذ
 

 

بن محمد ابراهیم، تصحیح، تحشیه و  به سیام(، محمدربيع سفینه سلیمانی )سفرنامه سفیر ایران .222
  2۵۳۱قات دکتر عباس فاروقی، انتشارات دانشگاه تهران تعلی

کرمان .222 کرمانی، تحریر میرزا محمد ابراهیم خبیصی، مقدمه،  ، افضلسلجوقیان و غز در  الدین ابوحامد 
کورش   2۵8۵تصحیح و تحشیه محمد ابراهیم باستانی پاریزی، انتشارات 

گردآوری و اضافات ابوزید حسن سلسلة التواریخ یا اخبار الصین و الهند،  .22۵ سلیمان تاجر سیرافی، با 
  2۵82سیرافی، ترجمه دکتر حسین قرچانلو، انتشارات اساطیر 

کرمان  .222 کرمانی، به تصحیح و سمط العلی للحضرة العلیا )در تاریخ قراختائیان  (، ناصرالدین منشی 
  2۵۱2اهتمام عباس اقبال، انتشارات اساطیر، چاپ دوم 

 ق    ه 222۱بن اسحق سجستانی، دارالحدیث قاهرة  بن اشعث داود سلیمان سنن ابی داود، ابی .22۳
، آرمینیوس وامبری، ترجمه فتحعلی خواجه نوریان، سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه .22۱

 2۵82انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم 
هجری شمسی، دکتر محمد دبير سیاقی،  2۵2۱ی آن، از آعاز تا سال سیر تاریخی بنای شهر قزوین و بناها .228

کل میراث فرهنگی استان قزوین   2۵82اداره 
الملک طوسی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی،  نامه(، خواجه نظام سیرالملوک )سیاست .228

 2۵۳8فرهنگستان زبان و ادب فارسی با همکاری انتشارات سخن 
الدین محمد خرندزی زیدری نسوی، تصحیح، مقدمه و  برنی، شهابالدین منک سیرت جالل  .22۳

  2۵۳2تعلیقات: مجتبی مینوی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم 
(، ویرایش متن جعفر مدرس الدین اسحاق ابن محمد همدانی )قاضی ابرقوه اهلل، رفیع سیرت رسول  .2۵۱

 2۵8۳صادقی، نشر مرکز، چاپ دوم 
 2۵82فردوسی، ویراسته مهدی قریب و محمدعلی بهبودی، انتشارات توس، چاپ دوم  شاهنامه  .2۵2
ِّ األوزار عن زوار المزار )مزارات شیراز(، معین  .2۵2 الدین ابوالقاسم جنید شیرازى، به  َشد ُّ اإلزار فی َحط 

  2۵28تصحیح عالمه محمد قزوینی و عباس اقبال، چاپخانه مجلس 
ی و اداری دوره قاجاریه، عبداهلل مستوفی، انتشارات زوار، چاپ ششم شرح زندگانی من، تاریخ اجتماع .2۵۵

2۵88 
کردستان .2۵2 ی، به اهتمام والدیمیر ولیامینوف الدین بدلیس بن شمس خان (، شرفشرفنامه )تاریخ مفصل 

 2۵88زرنوف، انتشارات اساطیر 
  2۵88آبادی، عرفان، چاپ چهارم  ، بصیر احمد دولتشناسنامه افغانستان .2۵۳
کسروی، انتشارات فردوس  .2۵۱  2۵8۳شیخ صفی و تبارش )دروغ بودن سیادت صفویان(، احمد 
کوشش دکتر  الدین ابی الدین احمدبن شهاب شیرازنامه، ابوالعباس معین .2۵8 الخیر زرکوب شیرازی، به 

 2۵۳۱ اناسمعیل واعظ جوادی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایر
کوشش محمد ابراهیم باستانی پاریزی، انتشارات دانشگاه تهران،  صاحب .2۵8 بن عباد، احمد بهمنیار، به 

 2۵8۵چاپ دوم 



یخ بایسنغری زبدة   2 888  التوار
 

 

العربية، وزارة االوقاف، چاپ  صحیح البخاری، ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل بخاری، جمهوریة مصر .2۵۳
 ق  ه 222۱دوم 

 2222حجاج نیشابورى، مصحح محمد فؤاد عبدالباقی، دارالحدیث، قاهره بن  صحیح مسلم، مسلم .22۱
 ق ه

   2۵8۱صفوة الصفا، ابن بزاز اردبيلی، مقدمه و تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد، زریاب  .222
  2۵8۱صفویان، ترجمه و تدوین دکتر یعقوب آژند، انتشارات مولی  .222
شیه عبدالحی حبیبی، انتشارات طبقات ناصری، منهاج سراج جوزجانی، تصحیح، مقابله و تح .22۵

  2۵8۳اساطیر 
الحقایق، محمدمعصوم شیرازی معصومعلیشاه نائب الصدر، با تصحیح محمد جعفر  طرائق  .222

کتابخانه سنایی   2۵2۳محجوب، انتشارات 
گورکانی، نظام .22۳ ، با مقدمه و کوشش پناهی سمنانی، الدین شامی ظفرنامه، تاریخ فتوحات امیر تیمور 

 2۵۱۵نتشارات بامداد ا
الدین علی یزدی، تصحیح و تحقیق سیدسعید میر محمد صادق و دکتر عبدالحسین  ظفرنامه، شرف .22۱

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد    2۵88نوایی، مجلس شورای اسالمی، 
الدین اتابک  بن احمد منتجب ای از مراسالت دیوان سلطان سنجر سلجوقی(، علی عتبة الکتبة )گزیده .228

 2۵۳۱، به اهتمام مریم صادقی، نشر نگاه معاصرجوینی
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، محمدبن محمودبن احمد طوسی، به اهتمام منوچهر  .228

  2۵۳2ستوده، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم 
کرمانی، به تصحیح و اهتمام  عقدالعلی للموقف االعلی، افضل .22۳ الدین ابوحامد احمدبن حامد 

 2۳۵۱عامری نائینی، انتشارات روزبهان  علیمحمد
جمهور(،  بن ابراهیم إحسائی )ابن ابی الدینیة، شیخ محمدبن علی عوالي الآللي العزیزیة فی االحادیث  .2۳۱

 22۱۵، الدین مرعشی نجفی، محقق مجتبی عراقی، مؤسسه سیدالشهداء )ع(، قم مقدمه سید شهاب
 ق ه

دی، مصحح مهدی رجایی، دارالکتاب  م ل ک و درر ال  م ک ح رر ال غ .2۳2 ، ابوالفتح عبدالواحد بن محمد آمِّ
 ق  ه 222۱ االسالمی، قم

 2۵۳8الدین همایی، انتشارات زوار  نامه، استاد جالل غزالی .2۳2
گای لسترینج و رینولد آلن نیکلسون، انتشارات اساطیر  .2۳۵  2۵8۳فارسنامه، ابن بلخی، تصحیح و تحشیه 
ی، حاج میرزا حسن حسینی فسایی، تصحیح و تحشیه از دکتر منصور رستگار فسایی، فارسنامه ناصر .2۳2

 2۵82انتشارات امیرکبیر 
کوفی، تصحیح داود پوته، انتشارات اساطیر  نامه(، علی نامه سند )چچ فتح .2۳۳  2۵82بن حامد 
کاشفی سبزواری، به اهتمام محمد جعفر محجوب، انتش فتوت .2۳۱ ارات نامه سلطانی، موالنا حسین واعظ 

  2۵۳۱ بنیاد فرهنگ ایران



  88۳  2  فهرست منابع و مآخذ
 

 

ابراهیم امینی هروی، تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات دکتر  فتوحات شاهی، امیر صدرالدین .2۳8
  2۵8۵محمدرضا نصیری، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

کوشش دکتر حشمت موید، انتشارات فرائد غیاثی، جالل .2۳8 ، بنیاد فرهنگ ایران الدین یوسف اهل، به 
2۵۳8 

کوشش ایرج افشار، انجمن آثار ملی  .2۳۳  2۵۳8فردوس المرشدیة فی اسرار الصمدیة، محمودبن عثمان، به 
کتابفروشی دهخدا، چاپ دوم  .2۱۱  2۵۳2فردوسی و شعر او، نگارش مجتبی مینوی، انتشارات 
 2۵۳۱تشارات اساطیر، چاپ سوم های اسالمی، مالدونگ، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، ان فرقه .2۱2
کهن اصفهان ها و آبادي فرهنگ جامع نام .2۱2   2۵82، محمد مهریار، انتشارات فرهنگ مردم، اصفهان هاي 
غنوصیان در اسالم: شیعیان غالی و علویان، هاینتس هالم، مترجم احسان موسوی خلخالی، انتشارات  .2۱۵

  2۵۳2حکمت 
ک  .2۱2 یار، به اهتمام و تصحیح  بن اسکندربن قابوس یکاووسقابوسنامه، عنصرالمعالی  بن وشمگیربن ز

 2۵۳۱غالمحسین یوسفی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفدهم 
کوه .2۱۳  2۵2۳های البرز، دکتر منوچهر ستوده، انتشارات دانشگاه تهران  قالع اسماعیلیه در رشته 
  2۵۳2پ چهارم قلندریه در تاریخ، محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چا .2۱۱
کتابخانه عمومی حضرت   قم .2۱8 نامه )مجموعه مقاالت و متون درباره قم(، سیدحسین مدرسی طباطبایی، 

 2۵۱2آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره( 
کتابفروشی طهوری قندیه )در بيان مزارات سمرقند .2۱8 کوشش ایرج افشار،   2۵۵2(، مال عبدالحکیم، به 
چانلو، نشر البرز  بن جعفر )کاتب بغدادی(، ترجمه و تحقیق دکتر حسین قره الخراج، ابوالفرج قدامةکتاب  .2۱۳

2۵8۱ 
قوینلو و اسالف او و آنچه بدان متعلق است از تواریخ قراقوینلو و  کتاب دیار بکریه، تاریخ حسن بيک آق .28۱

کتابخانه طهوری، چاپ دوم چغاتای، ابوبکر طهرانی، به تصحیح و اهتمام نجاتی لوغال و فاروق سوم ر، 
2۳۵۱  

گیالن .282 گروه پژوهشگران ایرانکتاب   2۵82 ، به سرپرستی ابراهیم اصالح عربانی، 
بن عثمان هجویری، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود  المحجوب، ابوالحسن علی کشف .282

  2۵۳۵عابدی، انتشارات سروش، چاپ نهم 
نه، انشای ابوالمعالی نصراهلل منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی، انتشارات کلیله و دم  .28۵

 2۵2۳دانشگاه طهران، چاپ دوم 
ال فی سنن األقوال و األفعال، العالمه عالءالدین علی المتقی .282 الدین الهندی، دار  بن حسام کنز العم 

 ق ه 22۵2احیاء التراث العربی، 
کتیبه بادو استرآ گرگان .28۳  2۵88های تاریخی(، اسداهلل معطوفی، حروفیه  )سنگ مزارها و 
بن عبداللطیف قزوینی، تصحیح میرهاشم محدث، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  لب التواریخ، یحیی .28۱

2۵8۱ 



یخ بایسنغری زبدة   2 8۳۱  التوار
 

 

مآثرالملوک، غیاث الدین بن همام الدین حسینی خواندمیر، به تصحیح میر هاشم محدث، موسسه  .288
 2۵82دمات فرهنگی رسا خ

، یاسنت لویی رابينو، ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی، انتشارات علمی و فرهنگی و استرآباد مازندران .288
2۵8۵ 

کتابفروشی اسالمیه  .28۳  2۵۳2مجالس المومنین، عالمه قاضی نوراهلل شوشتری، 
آستانة الرضویة  محمد نیشابورى )معروف به میدانی(، مجمع االمثال میدانی، ابوالفضل احمدبن  .28۱

 2۵۱۱ المقدسة، معاونیة الثقافیة، مشهد
ای، به تصحیح میرهاشم محدث، انتشارات  بن محمد شبانکاره مجمع األنساب، محمدبن علی .282

  2۵82امیرکبیر 
ری قمری(، میرزا محمدخلیل هج 22۱8التواریخ )در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال   مجمع .282

 2۵۱2مرعشی صفوی، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی، طهوری 
گزارش .28۵ های تاریخی منطقه رودبار و الموت، نواحی اطراف آن و قزوین در  مجمل رشوند، شرح وقایع و 

ق، محمدعلی خان رشوند، مقدمه، تصحیح و تحقیق منوچهر ستوده،  ه 2282-228۱های   سال
 2۵8۱اهلل مجیدی، دفتر نشر میراث مکتوب  یتعنا

 2۵8۳الشعرای بهار، انتشارات اساطیر  مجمل التواریخ و القصص، تصحیح و تحشیه، ملک .282
الدین محمد خوافی، به تصحیح و تحشیه محمود فرخ،  مجمل فصیحی، فصیح احمدبن جالل .28۳

کتابفروشی باستان مشهد  ،2۵۵۳ 
کوشش دکتر  مرآة البلدان، محمدحسن .28۱ خان اعتمادالسلطنه، با تصحیحات و حواشی و فهارس به 

 2۵۱8عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، انتشارات دانشگاه تهران 
بن عبدالحق بغدادى، محقق علی  الدین عبدالمؤمن مراصد االطالع علی أسماء األمکنة و البقاع، صفی .288

 ق ه 2222محمد بجاوی، دارالجیل، بيروت 
کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفینام مرزبان .288 علیشاه، چاپ  ه، سعدالدین وراوینی، به 

  2۵۳۵دوم   و بيست
اسفراینی با عالءالدوله سمنانی، با تصحیحات و مقدمه هرمان  مرشد و مرید، مکاتبات عبدالرحمن .28۳

 2۵۳2 لندلت، انستیتوی فرانسوی پژوهشهای علمی در ایران
بن حسین مسعودی، مترجم ابوالقاسم پاینده، انتشارات علمی و  مروج الذهب و معادن الجوهر، علی .2۳۱

   2۵۳۱فرهنگی، چاپ نهم 
شناسی(، دکتر  های تاریخی و شواهد باستان )بازسازی جغرافیای تاریخی یک شهر بر پایه نوشته مرو .2۳2

  2۵8۵ی سیدمنصور سید سجادی، سازمان میراث فرهنگ
کرند، موسسه مطالعات و انتشارات تاریخی  .2۳2  2۵82مسالک و ممالک، ابن خردادبه، ترجمه سعید خا
مسامرة االخبار و مسایرة االخیار )تاریخ سالجقه(، محمودبن محمد آقسرایی، باهتمام و تصحیح دکتر  .2۳۵

 2۵۱2، انتشارات اساطیر، چاپ دوم عثمان توران



  8۳2  2  فهرست منابع و مآخذ
 

 

قطغان، تصحیح نادره جاللی، نشر میراث مکتوب  یخ شیبانیان(، محمدیاربن عربمسخر البالد )تار .2۳2
2۵8۳ 

کمال .2۳۳ الدین عبدالرزاق سمرقندی، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی،  مطلع سعدین و مجمع بحرین، 
 2۵82پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

کشور  معجم البلدان، یاقوت حموی بغدادی، ترجمان .2۳۱ دکتر علینقی منزوی، سازمان میراث فرهنگی 
2۵8۱ 

ای، ویراستار محمدرضا  مفاتیح الجنان )کلیات(، شیخ عباس قمی، مترجم مهدی الهی قمشه .2۳8
  2۵۳2طلب، آیين دانش  رضوان

کتاب  .2۳8 مقاصد االلحان، عبدالقادربن غیبی حافظ مراغی، باهتمام تقی بينش، بنگاه ترجمه و نشر 
2۳۵۱  

  2۵۱۱ن، ایرج افشار سیستانی، مولف را ای  ری ای ش ع  ف و طوای  ان ن ی ش ادرن ا و چ ه ل ، ای ت اخ ن ر ش ب  ای ه دم ق م .2۳۳
کوشش مایل هروی،  و مرصداآلمال خاقانیه، سید اصیل مقصداالقبال سلطانیه .۵۱۱ الدین عبداهلل واعظ، به 

  2۵8۱ت فرهنگی، چاپ دوم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا
االسالم(، به اهتمام و حواشی مهدی قربانیان، نشر  األنام من رسائل حجة مکاتیب فارسی غزالی )فضائل .۵۱2

 2۵۳2بصیرت 
  2۵8۱ بن فضل طبرسی، به تصحیح محمودبن مال صالح، شریف رضی، قم مکارم االخالق، حسن .۵۱2
کوشش  ممالک و مسالک، ابواسحق ابراهیم اصطخری، .۵۱۵ ترجمه محمدبن اسعدبن عبداهلل تستری، به 

 2۵8۵ایرج افشار، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار 
  2۵8۵الدین نطنزی، به اهتمام پروین استخری، اساطیر  التواریخ معینی، معین منتخب  .۵۱2
بن بابویه قمی )شیخ صدوق(،  بن حسین الفقیه )جلد ششم(، ابوجعفر محمدبن علی  یحضره  ال  من .۵۱۳

 2۵۱8بالغی، نشر صدوق  اکبر غفاری، مترجم محمدجواد غفاری و صدرالدین ترجم و شارح علیم
الدین محمد معلم یزدی، با تصحیح و مقدمه  بن جالل الدین مواهب الهی در تاریخ آل مظفر، معین .۵۱۱

  2۵2۱سعید نفیسی، انتشارات اقبال، طهران 
، مکتبه ن )المجلد االول، حکومة المغول(، عباس العزاوی، قمموسوعة تاریخ العراق بين احتاللی .۵۱8

 ق ه 222۳الحیدریه 
  2۵82شهری، انتشارات دارالحدیث  میزان الحکمة )جلد سه(، محمد محمدی ری .۵۱8
نی، تاریخی و فرهنگی(، منوچهر ستوده با همکاری خورشید موم )ایران  نامنامه ایالت و عشایر و طوایف .۵۱۳

 2۵8۳مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی 
کوشش بدرالدین  های طبیب نادرشاه، پادری بازن فرانسوی، ترجمه دکتر علی نامه .۵2۱ اصغر حریری، به 

 2۵۱۳یغمایی، انتشارات شرق 
کامپيوتری علوم اسالمی2اسالمی  افزار تاریخ ایران نرم .۵22  ، مرکز تحقیقات 
کامپيوتری علوم اسالمی2ان اسالمافزار جغرافیای جه نرم  .۵22  ، مرکز تحقیقات 



 التواریخ بایسنغری زبدة   2 8۳2
 

 

بن ابوبکربن حمداهلل مستوفی قزوینی، به تصحیح میرهاشم محدث، انتشارات  القلوب، حمداهلل نزهة  .۵2۵
 2۵۳۱سفیر اردهال 

بن ادریس حمودى معروف به  ،  ابوعبداهلل محمدبن محمدبن عبداهلل نزهة المشتاق في إختراق اآلفاق .۵22
 ق ه 22۱۳الم الکتب، بيروت شریف ادریسی، ع

کوولیویچ والدیمیر تسوف، مترجم شیرین  .۵2۳ بيانی، انتشارات علمی و  نظام اجتماعی مغول، باریس یا
 2۵8۱فرهنگی، چاپ چهارم 

الدین محمد خرندزی زیدری نسوی، تصحیح و توضیح دکتر امیرحسن  نفثة المصدور، انشای شهاب .۵2۱
  2۵۳2انتشارات توس یزدگردی، 

نفحات االنس من حضرات القدس، نورالدین عبدالرحمان جامی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر  .۵28
 2۵۳2محمود عابدی، انتشارات سخن، چاپ هفتم )سوم سخن( 

نقض، بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضایح الروافض، نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل   .۵28
 2۵۳8ارموی، انجمن آثار ملی الدین محدث  قزوینی رازی، بتصحیح میرجالل

کتاب محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء، تألیف راغب اصفهانی،  .۵2۳ نوادر، ترجمه منتخب 
 2۵۳۱ترجمه محمد صالح قزوینی، به اهتمام احمد مجاهد، انتشارات دانشگاه تهران

 2۵8۱رات اساطیر نوروزنامه، حکیم عمر خیام نیشابوری، تصحیح و تحشیه مجتبی مینوی، انتشا .۵2۱
کدکنی، انتشارات سخن  .۵22 یا )از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی(، محمدرضا شفیعی   2۵۳۳نوشته بر در
کلمات قصار امام علی ها، حکمت ها، نامه نهج البالغه، خطبه .۵22 بن ابيطالب )ع(، ترجمه سیدجعفر  ها و 

 2۵۳8وسوم  شهیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سی
کشاورز، پيام  نهضت سربداران .۵2۵ کریم    2۵۳2خراسان، ایلیا پاوولویچ پطروشفسکی، ترجمه 
السالم الحیاء  وسائل الشیعة )جلد هفدهم(، شیخ محمد حسن حر عاملی، مؤسسة آل البیت علیهم .۵22

 ق ه 222۱ التراث، قم
کججی .۵2۳ کوشش ایرج افشار، فرهنگ ایرانوقفیه   2۵8۳، انتشارات سخن 22زمین، ج  ، به 
کایت، ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیل .۵2۱ کلیم   2۵۳۱ پور مطلق، نشر هیرمند هنر مانوی، هانس یوآخیم 
کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، چاپ سوم ۱و  ۵، 2های قزوینی )جلدهای  یادداشت .۵28  2۵۱۵(، به 

 
 ها مقاله -ج
های  ق(، سیدمسعود شاهمرادی و اصغر منتظرالقائم، مجله پژوهش ه 882-88۱ونلوها )تشیع قراقوی -1

، 2۵۳2(، بهار 28ونهم، دوره جدید، سال پنجم، شماره اول )پياپی  ، سال چهل82تا  2۳تاریخی، ص 
 دانشگاه اصفهان

کارگیری افراد در تشکیالت اداری آستان قدس در دور -2 ه صفویه بر اساس اسناد، حمیده شرایط و شیوه به 
گنجینه اسناد، شماره   2۵۳۵وچهارم، دفتر سوم، سال  ، سال بيستم2۵تا  28،  ص ۳۳شهیدی، فصلنامه 
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رصدخانه سمرقند یا الغ بیگ
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عبدالقادر مراغی - موسیقیدان دوره تیموری




