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 شعرِ فتح

   )معرفی و تحلیل نوعی از شعرِ مدحی(
. 

 * اكبر احمدي دارانی علی

  انشگاه اصفهان ت انشاا  شبان و ا باات فا سی

     چکیده

 اعرِ»ااعران به مناسبت پاروشم سالطان و اماران بر  اةنان و    تهنات آن فنح و ظفرت 
هام اعر و گاهی  اند. اين ن ع اعر که    قالب قصاده  واج  اانهت     ي ان سرو ه می« فنح

   من ن « فنح اعر»است. با آنكه ترکاب     يابیمن ن منث  ت اش آغاش تا  و ان معاصر قابل 
هايی برام تشخاص آن اش  يگر ااعا  وج    ا  ت تاکن ن  کا   فنه و نشانه منث   و منظ   به

ها و  نامه هام لغتت  انز ن ن ع اعر مننشر نشده است و    فرهنگپژوهشی   با   اي
هام آن سخنی    ماان ناست.    اين  ها و ويژگی ت نة نه«اعر فنح»ها ناا اش  الةعا فة اير

ترين ااعران شبان فا سی گر آو م و  ت سرو   معروف«اعر فنح»هام فراوانی اش  مقالهت نة نه

 ن ع هام اين ويژگی :ها پاسخ  ا ه ا   ت تا به اين پرسزترتاب تا يخی تنظام اده اس به
 برچه مین ايی  ا    قالب و ساخنا م نة   پادا کر ه است؟اعر چاست؟    چه 

نامه  نامهت ظفرنامه و جنگ هةچ ن فنح هام  يگر است؟ مناسبات آن با ن ع اانه 
 ؟ چگ نه ب  ه است    اين ن ع اعر چه و ر ااعرانو تأث تأثار چاست؟

 
نامهت ظفرنامهت  ان اع ا بیت اعر فا سیت قصاد  مدحیت اعر فنحت فنحهاي كلیدي:  واژه

 نامه.  جنگ

                                                                                                                  
 aa.ahmadi@ltr.ui.ac.irل: ن يسند  مسئ  *

  23/9/4091تا يخ پذيرش:   24/3/4091تا يخ   يافت: 
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 . مقدمه 6
. آن    من ن است هام تشخاص وج  ِ ن ع ا بیت تصريح به نا   ها و  اه يكی اش مالك

هام تا نشان   کنام    ن انة پازِ  وت به من نی اش قرن پنجم و اشم هجرم اسننا  می
اده    تا يخ  کا   فنه و ن عی اعرِ اناخنه به    من ن فا سیت «فنح اعر»که ترکاب 

کر ن   )   انديشه قاب سنامهنهم  و باست عنصرالةعالی    با . ب  ه است ا باات فا سی
  است: چنان ن انه اش  اةن( 

نبانی که چ ن پا ااهی فنیی کندت اگر چه خصةان پا ااه نه بس کسی ب  ه 
نامه نباسندت اول خصم  ا  گ يند و کاتبان چ ن فنح اعر فنحاادت ااعران چ ن ب

قا  م تةا  خ انند و آن لشكر  ا بسنايند و س ا ان و پاا گان  ا به اار و اژ ها 
ماننده کنند ]...[ تا با گیِ مةدوح خ يز گفنه بااند و ق ّت لشكر خ يز نة  ه؛ 

 ا به عاجام نك هندت اين پا ااه  ا که مظفر  چه اگر آن ق  ِ منها   ا و آن پا ااه
نامه و نه  باادت بس نامی و افنخا م نبااد به اكسنن ضعافی و عاجام نه    فنح

 (.  401ت  401: 4073) اعرهام فنح   

به  (  ا يلةی ولةشن فخرالدوله و ما   مجدالد) ساده پاسخ قاب سنامهصاحب  سپس
 ااا ه اده است:  « اعر فنح»   آن به  کند که میة   غان م نقل می خ اسنة

سلطان میة   ]...[ به  م  س لی فرسنا  و گفت: بايد که خطبه بر من کنی و ش  
به نا ِ من شنی و خراج بپذيرم و اگر نه من باايم و  م بسنانم و ترا ناست گر انم 

 (.401)هةانت 
م نامه ن يسم که ساده گفت: ]...[ اگر من ترا بشكنمت به هةه حال به هةه عالَ 

سلطانی  ا اكسنم که صد پا ااه  ا اكسنه است و اگر ت  مرا بشكنیت چه ت انی 
که اكسنن شنی  اعر فنحنامه  سد و نه  نبشت؟ گ يی شنی  ا اكسنمت ترا نه فنح

 (. 407ت  401)هةانت بس فنیی نبااد 

 ا  :    من ن اعرم ناا مشاهده می « اعر فنح»ترکابِ 
 گ يتتتد: فر ختتتی ختتت ش نخستتتبم تتتتا ن 

 
  و  گفنستتتنی بختتت ان « اتتتعر فتتتنح » 

 (210: 4034)فرخی ساسنانیت               
 عنصرم    خدمت میة    ايم فختر کتر   

 
 نت   م « اعر فتنح »ام     شانكه  ا ش پا ه 

 (90: 4001)اش قی هرومت                   
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 غانان بنده اايد گر سرافراش « اعر فنح»به 
       

 غانان  ا هةی ااهان کنند اش بتر « حاعر فن»که  
 (493: 4039)امارمعامت                          

 ستت  ت  من بنده  ا مفتاخرت « اعر فنح»به 
 

 کننتد اش بتر   ت  اتاهان هةتی  « اعر فنح»که  
 (234)هةانت                                     

برام مةدوح  ا   تا به  آ شوم هاا  فنح و هاا   وش فرخنده تعنصرم    بات شير
 :بسرايد« اعر فنح»مناسبت آن 

 هاا  فنح چنان و هتاا   وش چنتان  
 

 برو برآمده و گفنه عنصرم ااعا  
 (77: 4010)عنصرمت             

اعر »باان فن حات مةدوح است     تهر ساعنی مكر  کند و آنچه قرا  است امارمعام
 :«فنح

 فنح ت  گ يم اکن ن هر ساعنی مكتر   
 

 ام مثن تا  مدح ت  گ يم اکنت ن هتر لیظته    
 (1: 4039)امارمعامت                        

 ت ااا ه کر ه است:اده اعرم که برام فنح گفنه میبه  ت   اين باتمسع   سعد يا 
 گت يم  هتا هةتی   من بنده به فنح

 
 هتتر هفنتتته يكتتی قصتتتاد  غتتتر ا    

 (242: 4010)مسع   سعدت        
 ا    ضةن يكی « خ ان فنیاه»و « گ  فنیاه»ت ترکاب اعر قرن نهما تحامدم اصفهانی

ب  ه « اعر فنح»نا   يگر « فنیاه» سد  نظر می به کا  بر ه که اش اعرهام فنح خ   به
 است؛ اما اين نا  به غار اش  ي ان او    مننی  يگر  يده نشد: 

 حامتتدم « گتت  فنیاتته»پا اتتها اتتاعر  
 

 هستتت بتته ت فاتتق حتتق   صتتد  اولاتتا   
 (223: 4030)حامدم اصفهانیت                

 چت  متن  « گ يی فنیاه»سنانی چ  ت   مُلک
          

  و  ش ک يتتتت متتترا چتتتر  نتتتدا    وا 
 (جا )هةان                                  

 تتت   « ختت ان فنیاتته» اعتتی جتتان تتت    
        

  حةت و احسان و لطف منک و من تی  عتا   
 (جا )هةان                                      

  بحث و بررسی .2
ت علت سرايز نخسنان اعر فا سی واکنز يعق   لاث تا يخ ساسنانبنا به  وايت 

  به اعرم عربی است که به مناسبت پاروشم وم سرو ه اده است:صفا م 
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بن وصاف حاضر  چ ن اين اعر برخ اندند او ]يعق  [ عالِم نب     ناافتت میةد
ت پس و  بار  سايل او ب   و ا   ناك   انست و بدان  وشگا  نامة پا سی نب  ب   

ناابمت چرا بايد گفت؟ میةد وصاف پس اعر يعق   گفت: چاام که من اند 
پا سی گفنن گرفت و اول اعر پا سی اند  عجم او گفت و پاز اشو کسی نگفنه 

گرفت و ساسنان و ب   ]...[ چ ن يعق  ت شنبال و عةا  خا جی  ا بكشت هرم ب
کرمان و فا   او  ا  ا ند میةدبن وصاف اين اعر بگفت: ام امارم که اماران 

 (. 244: 4039ت تا يخ ساسنان)جهان خاصه و عا ... 

 سرآغاش اعر فا سی اگر اين اعر  ا نخسنان اعر فا سی بدانامت پس بايد بپذيريم که
سالهت    تا يخ اعر  هاا وصدص  ت سننی  سرو ن آن به قم خ   ه و « اعر فنح»با 

ها و گاهی     هات جُنگ هام بساا م اش آن     ي ان نة نهو  فا سی امندا  يافنه
  4هام تذکره و تا يخ باقی مانده است. کنا 

 . قالب   9
 بايد آن  ا    مجلسی کهسرو ه است  فرت اعرم به ماةنت فنح و ظ پر اش مديیه ااعر
بر سنت  ايجت قالب اين  ستت به سَةع مةدوح برساند و بناا به هةان مناسبت برقرا که 

 (497ت  491: 4030)   ماان تةا  اعرهام فنحت فقط حامدم اصفهانی  قصاده است. اعر
« غال» ظاهر برخی اش اعرهام فنح    قالب هب. سرو ه است بند اعرم    قالب ترجاع

کدا  يک غال به  هر ل مبادل  ه و کلام کااانی تاند. حافظ چها  غال اده  سرو ه
هام  اما هاچ نشانی اش مايه؛ اند    فنح سرو ه و حامدم اصفهانی ناا غالی «فنح»  يف 

 چنان است اعرم اشه ا ند. اةا  آو   به قصايدم ک تاه ها ناست و بايد تغالی    آن
که    مقطعات  ي انز جام گرفنه است.     ي ان مجارالدين  (131/ 2: 4072)ان  م 

ناا اعرم    ماان غالاات آمده است که     و بات آخر آن  (227ت  221: 4013)لقانی با
ام ناتةا  است.   سد تشبابی اش قصاده نظر می اش فنح و ظفر مةدوح سخن  فنه و به

ن ات  ) .ك: جدول ضةاةة پیبها     قالب مسةط و تصناف ناا اعر فنح سرو ه است 

4  .) 
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اش    برخی  2ندتا ااا ه کر ه ظفر ااعران به تا يخ  قاق آن ت«اعر فنح»   چند با آنكه 
 ا ن اهةات و  برام نشان  که ااعر ت ان يافت هايی میاعر هات من ن تا يخی و  ي ان

« تا يخ فنح»ام به نظم آو  ه است. اين ااعا  با عن ان  ثبت تا يخ  قاق آن فنحت قطعه
   تا يخ ا باات فا سی  واج « عر فنحا»و اش قرن هشنم به م اشات  0اند خ انده اده

نة    بند ترجاعو هايی هةچ ن  باعیت قطعه  و    قالب  «تا يخ ما ّه«  ص  ت و به  يافنه
ناا آو  ه اده است و اين اش قرن « تا يخ ما ّه»اند.     و نة نه اش ااعا  فنحت   پادا کر ه
   (. 243و  491: 4030)حامدم اصفهانیت تر ناست  نهم قديم

و « نامه جنگ»ت  «ظفرنامه» مانندم  يگر هام «ن ع»ت «اعر فنح» هنگا  سخن گفنن اش
   قالب ها با اعر فنح  اصلی اين ن ع  ا  ؛ اما تفاوت    میناا به ذهن منبا« نامه فنح»

ها يا منث  ند که   ده سرو ه اده است؛ ولی اين ن عهاست. اعر فنح    قالب قصا آن
ها که  اند و فقط    قالب مثن م. اين مثن م   بیث است يا منظ خا ج اش م ض ع اين 

هام آن مرب ط به اواخر قرن هفنم استت سراسر ارحی اش فنح/ فن حات  نخسنان نة نه
هام  هام منفاوت يكی اش مثن م عن ان الفن ح فنح/ نامه الفن ح/ فنح ناحمفمةدوح است. 

و گ يا بعد اش آنت سرو ن  رو ه ادهس ق194 است که   ( 04: 4910) امارخسرو  هل م
ناا    هةان وشن به ( 491ت  432: 4019)يی  واج يافنه است. کلام کااانی  ها چنان مثن م

    .است   وم آو  ه  نا     اين م ض ع بی ام سرو ن مثن م

فا سی که عة ماً گاا ای  من ن نظم و نثر ناا عن انی است برام برخی اش« ظفرنامه»
ت  017: 4000؛ نخج انیت 210ت  209: 4010) .ك: افشا ت بخشی اش تا يخ است اش سفر يا 

070.)0 

« نامه جنگ»اندت  هام فا سی که بعد اش قرن نهم سرو ه اده عن ان برخی اش مثن م
ها  اسنانی تا يخی  اند و م ض ع آن اده  ها به نثر ن انه«نامه جنگ»است. برخی اش 

وج    ا  . عن ان يكی اش  کلاات نظا  قا م    ثنااسن   اين ماان يک م     1است.
  سنی  است که    قالب قصاده سرو ه اده و به« نامة م يانه و کنان جنگ»قصايد او 

 انسنه ناست که اين عن ان اش خ   ااعر است و با آگاهی اننخا  اده يا اش 
 (. 21ت  49: 4094) .ك: نظا  قا مت هام بعدم است  هام کاتبان     و ه افاو ه
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 نامه  فتح و. شعر فتح 6 ل 9
   من ن فا سی اش قرن اشم به اين س  کا بر م نداانه « اعر فنح»اش آنجا که ترکاب 

ق( و امارمعام 141هام آن    اعر مسع   سعد سلةان )من فی  و آخرين نة نه
که ترکابِ « نامه فنح»هام میققان معاصرت     ن انه 1ا  ت ق(  يده می124)من فی 

نامة  فنح»( 440ت  442: 4074)کا   فنه است. هةايی  به« اعر فنح»جام  ترم ب  هت به  ايج
مسع   سعد « اعر فنح»    جايی  يگرت ياهام قصاده  انسنه   ا يكی اش م ض ع« جنگ

 حال ناا    ارح( 49: 4074)ي سفی (. 244: 4014)هةايیت لقب  ا ه است « نامه فنح» ا 
خ انده « نامه فنح» ا )فسانه گشت و کهن اد حديث اسكند (  فرخیت اعر معروف او

کا   فنه است  به« اعر فنح»جام  به« نامه فنح»ناات  ان اع اعر فا سیاست.    کنا  
خ    ا « اعر فنح»سروش اصفهانی ناا  تتر اش اين پاز .(414: 4034) سنگا  فسايیت 

   انسنه است:« نامه فنح»
 بتر   ةتی خسترو ه   نامتة  خاصه که فتنح 

  
    مجلس عةاد اجتل صتد  نتام      

                          (4004 :244) 
 نامتتته بتتترِ تتتت    فرستتتنا   ايتتتن فتتتنح

 

 عبا ت چ  اهد و معانی چ  اتك ر  
 

 نامتته ش بهتتر ملتت ك ايتتن چنتتان فتتنح 
 

 نگفنتتته کتتتس اش اتتتاعران مشتتتهّر 
 (242)هةانت                            

ها  ا به  سرهام آن» ن انه است:« قنلِ خان خا ه»عن ان  عبداهلل مسن فی    ذيل
مارشا میةدعلی سروش اصفهانی     وش سال  تهنات اين فنحت  4274 تهران فرسنا ند سال

اين پاشرفت ب  ت خ اند: افسر خ ا شمشه که س   به  نامة فنحمنالة  بهقصاد  غر ام خ    ا که 
 (.32/ 4: 4014) «با سرش آمد بدين مبا ك اي ان کا ان/

  کا  بر ه که نشان  ا به هةان معنام اصلی خ   به« نامه فنح»سروش    بانی  يگرت 
ت جه به  ت نا  اين  و ن عت بی«اعر فنح»سبب فاصلة تا يخی و فرام ش ادنِ   هد به می

 ها   هم آماخنه اده است: هام آن تفاوت
 نامة هرم آمد به نتا  اتاه    م فنح

              
 بدو  سد خبر فتنح قنتدها    فر ا 

 (299: 4004)سروشت               
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 هام که  نشان می مسننداتی اش من ن  پر اشيم و با ا ائة می «نامه فنح» هام اينک به ويژگی
  7منفاوت است:« نامه فنح»با « اعر فنح»

ام ب  ه است اش جانب سلطان يا سپهساال  لشكر پس اش فنح  نامه تنامه فنح الف.
  «(.نامه فنح»: ذيل 4070) هخدات  ا  مةالک تا به هةة مر   آگاهی  ا ه ا  اقط

ها  نامه انشام کاتبان و به نثر فنی ب  ه است و بايد    اين نامه ارح  لارم . فنح 
 3.جا(  )هةاناد  می تا  ن انه  و هام امار يا سلطان و يا انز با آ  و مر انگی

 (.401: 4073)عنصرالةعالیت  «نامه نباسند اتبان چ ن فنحااعران چ ن اعر فنح گ يند و ک» -

و   ين ماان آواش  ا  مرا ]اب الفضل باهقی[ که ب نصر مشكان کجاست؟ ]...[  -
.[. چ ن اسنا   باشآمدت .نامه نسخت کند ]. گفت: برو و ب نصر  ا بگ م تا فنح

پاز بر  و  نسخنی کر  اين فنح  ا سخت ناك  و بااض آن من کر   و نةاش  يگر
امار بخ اند و بپسنديد و گفت نگاه بايد  اات که فر ا س م سرخس خ اهام 

 .(711: 4070 )باهقیت فت و چ ن فرو آيام آنجا ناا نامه نبشنه آيد و مبشران بروند 

بر ند و خبر فنح  ا به مر   اهرها  ها  ا مبشران به اطراف می نامه . فنحپ
  ساندند. می

ران  ا به اقطا  و امصا  مةالک  واناد و به اطراف بن عبا  مبش اعالو صاحب کافی اسة» -
 (. 10: 4070)الجربا قانیت « ها  وان کر  نامه و اعطاف جهان فنح

ها و اعال  بشا تِ فنح به اطراف بال  و امصا  ناما   نامه و مبشران جهت ايصال فنح» -
 (. 409/ 2: 4009)اسفاا مت  «کر 

و     اده می شا  خبر پاروشم سرو ه نامه و انن سادن فنحاعر فنح بعد اش  . ت
او    مجلسی  ت ااعر يا  اومِگشنه ار يا سلطان اش فنح و ظفر باشمیشمانی مناسب که ام

 . است  خ انده ت اعر  ا میرقرا  ب  هکه به ماةنت اين فنح ب
اخنراع و افنراع و اعرام عصر و افاضل  هر    وصف اين حال قصايد غر ا و معانی عذ ا » -

 (.10: 4070)الجربا قانیت  «کر ند

 گت يم  هتا هةتی   من بنتده بته فتنح   
 

 هتتتتر هفنتتتته يكتتتتی قصتتتتاد  غتتتتر ا   
 

 ا پتتر ان هتت نامتته تتتا گتتر   فتتنح  
 

 اش هتتتر ستتت  ستتت م مجلتتتس اعتتتال    
 (44: 4010)مسع   سعد سلةانت             
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 پس اشين اعر فنح گت يم اشآنتک  
 

 نامتتتته  ا بتتتتاشا   تاتتتتا اتتتتد فتتتتنح  
 (211)هةانت                                

  موضوع. 4
ی    است. اب الفرج  ون «اعر فنح»اش سرو ن غرض اصلی ااعر م ض ع و « مدح»

 کا  بر ه است:  ا به« فنح مدحتِ»ترکاب هايز  پايان يكی اش قصاده
  اوم بنتتده خ انتتده    مجلتتس   

 
 متتتترو و ناشتتتتاب   متتتتدحت فتتتتنح 

                              (4007 :70) 

جاير  عربسنان و    خا ج اش  با گسنرش اسال     ابه« اعر الفن ح»آنچه با عن ان 
و گاهی قصايدم است که م ض ع آن با يكی  اعرها باشنر قطعه مرشهام آن پديد آمدهت

کر ه است: آما گی برام جها   اده    بان اعرا  مسلةان تطباق می اش اغراض اناخنه
: 4023)طلاةاتت ادهت مفاخرهت مدحت  ثا و اك ا  هام فنح رم اش سرشمانيا ا ائة تص ي

 نقدالشعراب تةّا ت    ي ان الیةاسةهةچ ن هايی     کنا « اعر الفن ح»(. 024ت  239
 ااق که به حَصر اغراض اعرم  ابن ةالعةد اب هالل عسكرمت الةعانی  ي انقدامهت 
نشانی  الراادت شمان ها ون نه نشده است و تاعن ان اعرم جداگانه اناخ به اندت پر اخنه

اش اينكه اعرم به مناسبت فنح به مةدوحِ        قد ت تقديم اده باادت     ست 
عالقه  اات و ام ال فراوانی برام صله به ااعران « مدح»الرااد به  ناست. ها ون

ه  مضان به  ق ه  ا فنح کر ت    آخر ما هرقلهاو وقنی (. 017: 4000)السا طیت پر اخت  می
گشت و عاد فطر  ا اعال  کر  و با ااعران    يک مجلس نشست که    آن ااعرم  باش

( 404/ 0: 4991حةدونت  ابن) م    تهنات حل ل ماه ا ال و مقا نت آن با فنح و ظفراعر

برام او خ اند و خلافه ناا  سن    ا  هاا   ينا  صله به وم بپر اشند. اين اايد اش 
است که به مناسبت فنح و   پر اش هام حةايت خلافه اش ااعران مديیه ة نهنخسنان ن

ت اند و مةدوح    کان ن آن اعر قرا  گرفنه است. گ يا اش اين شمان ظفر اعر سرو ه
     با  ت اين  سم به تبع   با  خلفام عباسی و غرض اصلی اعر فنح اده« مدح»

 9.يافنه است انی ناا  واجهام مسنقل اير حك مت



 24                اعرِ فنح )معرفی و تیلال ن عی اش اعرِ مدحی(                  09/ اةا   44 سال

  مخاطب .1
مةدوح است که    اينجا هةان پا ااهانت سالطان و اماران هسنند « اعر فنح»مخاطب 

يا  امارم اندت پاداست. اگر گاهی  ه کر و اين اش مدحی که ااعران نثا  آنان می
مت آن ظفر  ا به سلطان نسبت ضةن مدح و ادهت ااعر سپهساال م به فنیی نائل می

و  (044: 4032)گفنه است. برام نة نه مخنا م غان م  می ا ه و به او تهنات  می
هر کدا     يكی اش اعرهام فنح خ   ت هرچند  (291و  430: 4014)عبدال اسع جبلی 

  اند ت فنح  ا به سلطان يا اهريا  تبريک گفنه سر ا ان و اماران مبااران اصلی فنح ب  ه
 اند.  و او  ا سن  ه

مانی يا مكانی بساا  با ااعر  ا  . مةدوحِ بها  فاصلة ش« اعر فنح»گاهی مخاطب 
و     (072/ 4: 4091)بها ت    اعرم که برام فنح  هلی سرو هت نا  ااه افشا  است 

  (.294ت  233)هةانت اعرم  يگرت قاصر آلةان 
ترين اهداف سالطان و اماران  ام جالب برام باشنةايی يكی اش مهم اعر فنح نة نه

 ترين مقاصد سااسیِ مهم پر اش اعران است. ااعران مديیه   حةايت و تش يق ا
 آنان اندوشم هةسايگان و ثروت  فنح سرشمان تسرک بی  اةنان يعنیو اماران  سالطان

آمده اش اين فن حات  ا   ست هام فراوانِ به اند تا غناةت کر ه  ا با شبان اعر ت جاه می
ب لیسن ب النیت قاضی  ايسة سخنبدانند. مق« ابهت حالل بی»و « ها مال ترِ حالل»

   قبال صدقة سلطان مسع   با آنچه ااعران اعر فنح اش  وا ا م فنح  بُستت
 هند  تفاوت بناا م  يدگاه  اندت نشان کر ه باان می« غَاْو»هام  يگر با عن انِ  سرشمان

 بان  و طبقه اش مر مان آن جامعه به فن حات است: 
عنه ت اش غاو هندوسنان آو  ه  اهلل د  ما ت  ضیکه ش هاست که پ ب نصر  ا بگ م

که  ام م هاست و    هر سفرم ما  ا اشين باا ند تا صدقه تر مال است ]...[ و حالل
 (.174: 4070)باهقیت ابهت بااد اشين فرمايام  خ اهام کر ت حالل بی

 ها به اةشار اهلل! ش م که سلطان میة   به غاو اش بنخانه ب نصر گفت ام سبیان
نسناند؟   َوا  ا   سندنت آن قاضی هةی بااو  ه بااد ]...[ و آن  ا امارالةؤمنان می

حال خلافه  يگر است که او خداوند واليت است گفت شندگانی خداوند   اش با ت 
ا  و بر من پ ااده است  و خ اجه با امار میة   به غاوها ب  ه است و من نب  ه
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يا نه. من اين نپذير  و  ت هست السال  علاه ت که آن غاوها بر طريق سنت مصطفی
 (. 174)هةانت    عهد  اين نش   

مخاطب اصلی اعر فنح گروهی اش مر مان جامعهت  قابان و مخالفان بنابراين 
 ا ن  ضايت خلافة عباسی اش   ام خاصت برام نشان ويژه     و ه اند؛ به سااسی ب  ه

 (. 240ت  242و  410ت  407: 4074)ي سفیت است  ب  ه فن حات مةدوح

  . محتوا1
گرفت/ »يا   يف فعلیِ  «فنح و نصرت»ت «فنح و ظفر»ت «فنح»چ ن هةهايی  کلادواژه

ی برام   يابی ي ها نشانهاستت   که القاکنند  چارگی مةدوح بر  اةنان« گرفنه/ گار
اعر »هايی  ؛ اما هة ا ه چنان قصادههام اعرم و  يگر من ن است     ي ان« اعر فنح»

ت )گشا نت فنیه(ت «فنح«  مضة نی که برخی ااعران اش کلةةا ند.  میس   نةی« فنح
  مراعات»ام اش  و ابكه  )پا سننت ضةّه( ناا برساخنه« ضَمّ»)اكسننت کسره( و « کَسر»

است؛ اما به هةان چند نة نه « اعر فنح» یام برام   ياب اندت نشانه ايجا  کر ه« نظار
   ا  :  خنم می

  ايت ت  نصرت ضتم بتا  کته ايتن فتنح      با 
 

 چتت ن کستتر عتتدوم تتت  ش ناگتتاه برآمتتد      
 (30: 4012الدين اصفهانیت  )جةال                 

 تا کر ه است  ست ت  میكتم بنتام ملتک            
 

 ستت ضتم   هر لیظه با عنان تت  فنیتی اتده    
 (401: 4034)ظهار فا يابیت                        

 ت مرفتت ع تستتت             آيتتت کستتر عتتدو  ايتت  
 

 شانكه هةته فتنح اتد بتا ستر تاتم تت  ضتم         
 (444: 4011) ع يدا  قةیت                       

 ام معر  به کسر  اةن و فتنح عجتم   نامه
 

 کسر و فنیز کر ه نا  خصتم  ا شيتر و شبتر    
 (229: 4074)سلةان ساوجیت                    

 لشتتكر عتتا  تتترا آمتتد علتتم الينصتترف    
 

    مقا  کستر اش آنتز فتنح اتد قتائم مقتا        
 (270)هةانت                                      

 هر شمان    عرصة ملكت فاون ملكی  گتر 
 

 هر نفس با  ايت جتاه تت  ضتم فنیتی  گتر      
 (204)هةانت                                  

 ل ام فتنح تت  ماننتد چنترِ خت   واالستت                    
 

 کسر هر کته بت  ش  بته  هتر بتا تت  نفتاق        به 
 (442: 4030)حامدم اصفهانیت                    
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 به يةن فنح ااه  و  اش آ   جله تتا ا متن  
 

 پس اش کسر عدو ضم اتد بته  ا الفتنح قستطنطن     
 (202)هةانت                                       

ا  ت ت صاف  تكرا  می يكی اش عناصر مین ايی که    قصايد مدحی فراوان
اجاعتت جنگاو م و اباا  جنگی مةدوح است و ااعر برام سنايز اوت  واينی اش 

ماية مدح کر ه است و آن اعر صرفاً برام فنح/  فنح/ فن حات مةدوح  ا  ست
 (. 92ت  37: 4010)برام نة نه  .ك: عنصرمت فن حاتی خاص سرو ه نشده است 

آن  44«وجه غالب» گرفنن نظر   ت«اعر فنح» هام تشخاص بنابراين يكی اش  اه

ت صاف فنح يا فن حات مةدوح يا تبريک و تهنات به  است. يعنی سراسر قصاده

هايی خ اننده  ا به م   / م ا   خاصی اش  مناسبت آن فنح و ظفر بااد و ااعر با قرينه

    آنهاست که ااعر  ه مطلع قصاده اه  يگرت ت جه ب44کند.  فنح/ فن حات هدايت 

 گ يد: باصراحت اش فنح و ظفر مةدوح و غلبة وم بر  اةنان سخن می
 ام کر ه فنح و نصرت    مشترق آاتكا ا  

        
 بگذانه شآ  جای ن وآتتز ش ه    اعتدا   

 (0: 4039)امارمعامت                     
 قابل   يابی است: اعرهام فنح عناصر مین ايی شير    مطلع    

 نامه و خبر پاروشم: ه آمدن بشار و آو  ن فنحااا ه ب. 4 ت 1
 مبش تتر آمتتد و اخبتتا  فتتنح ختتنالن  ا    

            

 نشاط با ه کن ام خسرو خراستان اتا    
 (131: 4072)ان  مت                       

 م صل  ساد و آو   اخبا  فتنح م صتل  
 

 با  ايتن خبتر مبتا ك بتر پا اتاه عتا ل       
 (210: 4074ت )سلةان ساوجی              

  نامه: ت صاف فنح. 2 ت 1
 ها بر ا    نتامه ايا نساتتم ستتیر فنح

 
 ام بسپا  به هر واليت اش آن فنحت نامتتته 

 (244: 4010)مسع   سعد سلةانت                 
 آمد اش ملک مالئتک  وش مرغتی نتام     

 
 بستتنه بتتر بتتال هةتتاي ن نامتتة فتتنح و ظفتتر  

 (229: 4074ن ساوجیت )سلةا                   

  باشگشت مةدوح اش سفرم که منجر به فنح اده است:. 0 ت 1
 يةان  ولت اتاه شمانته بتا  ل اتا     

      

 بتته فتتال ناتتک کنتت ن ستت م خانتته  وم نهتتا  
 (00: 4034)فرخی ساسنانیت                        
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 اعلی خدايگان جهان اش ستفر  ستاد           
 

 ح و ظفتتر  ستتادمن تتت ختتدام  ا کتته بتته فتتن  
 (407: 4003س شنیت )                             

 پا ااه:«  ايت منص  » سادن . 0 ت 1
 نت اش    ساد  ايت منص   ااه بنده

          

 بتته خرمتتی و ستتعا ت بتته خطتتة اتتاراش    
 (00: 4999)عباد شاکانیت                         

 باا که  ايت منص   پا ااه  ستاد  
              

 ن يد فنح و بشتا ت بته مهتر و متاه  ستاد      
 (22: 4077)حافظت                             

 سبب فنیی که نصاب مةدوح اده است: . اكرگاا م به1 ت 1
 کتتته بتتته اةشتتتار گهربتتتا  المنةةةله

      

 بگرفتتت ملتتک اتتهر ستتةرقند  گربتتا   
 (241: 4014)عبدال اسع جبلیت            

 خدا  او           اش يا م گاهانبیةدهلل که باش 
 

   خت بخت اد خر   نهال فنح با  آو  
 (220: 4001)قاآنی ااراشمت              

ن ای    مجلس بامی که به مناسبت فنح آ اسنه اده و با يكی اش  تش يق به با ه .1 ت 1
 ها مقا ن اده است: اعاا  يا آغاش يكی اش فصل

 افتتتتروش باتتتتا  ستتتتاقاا جتتتتا   ل
      

 فتتتنح اتتته يتتتا  کتتتن و متتتی بگستتتا  
 (14: 4007)اب الفرج  ونیت                

 ام ساقی ن آيان پاز آ  جا  ش ّيتن 
 

 می  ه به  ست سلطان بر يا  فنح غتانان  
 (110: 4039)امارمعامت                   

 که ب م نصرت و فنح آيد اش نسام بها   با   اك فة طر  آو   اا  عشرت
 (494: 4010مسع   سعد سلةانت )       

  ساختار. 7
سی    تةا  تا يخ ا باات فا  ترين اعر فنح ط النی تبات 471خی با قصاد  معروف فر

ت ااعر به اين تفصال ناست.    برخی اش اين ن ع اعرهاهةاشه اعرهام فنح به است. 
به وم  فنح  ا ا   و آن کند و سپس وا   مدح می ام می فنح و ظفر مةدوح ااا ه

باات اعراان تعدا  ااندت  با آنكه ااعرانی به اسنقبال اعر فرخی  فنه گ يد. تهنات می
اين اعر فرخی ت جهی  عرانی  يگر که به وشن و قافاةحنی اا ست.اعر او نا انداش   به

ترتاب عنصرمت صبام  هام با اين تعدا  اش اباات ندا ند و بعد اش اوت ب قصادهت اند نداانه
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اش نخسنان اباا هام   اند. اننخا  قافاه ترين ااعا  فنح  ا سرو ه و بها ت ط النیکااانی 
هام  قافاه (440: 4074) ااعر برام سرو ن اعرم ط النی است و به هةان علت هةايی

) .ك: جدول  اند ه خاص  ا ويژ  چنان ااعا م  انسنه است. برخی اش اعرهام فنح ک تا

کند و  ااا ه به فنح و ظفر مةدوح وم  ا مدح میو ااعر ضةن ( 4 ن ات ضةاةة پی
  گ يد. سپس آن فنح  ا به وم تهنات می

 ا  :     بان تةا  اعرهام فنح  و ساخنا  کلی مشاهده می
ام مدحی قرا   ا ه است؛ بنابراين   ا     اخل قصاده« اعر فنح». ااعر 4 ت 7

ا ن ساقی برام قصاد  او اامل تشباب )ت صاف معش ق و عشقت مخاطب قرا   
شمانی فنح با    / بامدا انت هم آو  ن ارا  به مناسبت فنحت ت صاف بها ت صبح/ سپاده
و  اريطه يا  عام تأباد استاعاا  اسالمی/ ن  وش يا فصلی خاص(ت تخلصت مدحت 

ااعر    تنة اصلی قصاده که به مدحِ مةدوح اخنصاص  ا  ت آنچه  ا مرب ط به 
آو   و اگر بامی که به ماةنت اين فنح   ات اوستت میت صاف جنگ و فنح و فن ح

کر هت  ادهت با مناسبنی هةچ ن اعاا  اسالمی يا جشن ن  وش تقا ن پادا می برقرا  می
کر ه و اعرم  تر می پُر نگ« تشباب»ااعر به اخناا  خ  ت جنبة تغالی آن  ا با آو  ن 

 ها ناا گاهی ااعر قصاده   ضةنِ اين  42.سرو ه است می«    تهنات و اند  ظفر»
 ه و اش مةدوحآو   م اش خ   می«حال حسب»اةر ه و  ت میفرصت  ا غناة

   .کر ه است ات  نا م می  خ است صله و برخ   ا م اش تنعة
هام گ ناگ ن به فنح/ فن حات  ص  ت هايیت به . ااعر    مطلع چنان قصاده2ت7

که برخی اش اين ااعران هةچ ن کند ) .ك: بخز مین ا(. اش آنجا  مةدوح تصريح می
؛ 24ت  43: 4074)ي سفیت  اند مةدوح    جنگ حض    اانه هةراه و عنصرم بهخی فر

ها ت که نسخة مفصلی اش  مهنا اش طريق فنح ها ناا بعضی اش آن يا (400ت  402: 4010عنصرمت 
ئی فنح ها و اتفاقات جا است ت به جائااتی هةچ ن نا  اهرها و مكان  ارح وقايع ب  ه

ام  وايی  اندت چنان اعرهايی غالباً قصايدم ط النی هسنند که شمانه يافنه آگاهی می
 و  و اش فنح يا  سراغ مدحِ مةدوح می  ا ند و ااعر بدون تشباب )قصاد  مقنضب( به

 اند.    اينجاست که اعر فنح و ارح  ام اش فن حات مةدوح سخن می مجة عه
   « قصاد  حةاسی»ام  حةاسی جل ه کر ه و گ نه فن حاتِ مةدوح    اكل  اسنانی
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برخی اش     ضةنِ(. 232ت  273: 4039)اةاسات ان اع اعر فا سی تلقی اده است 
  قرا  برتر اش اخبا  پا ااهان گذانه  هام مةدوح هرمانیاعرهام فنحت اخبا  ق

  گرفنه است:
 اخبا ن يستتان و خر منتتدان شيتتن پتتس 

 
 اخبتتا هرگتتا نن يستتند جتتا اخبتتا  اتته   

 (39: 4034)فرخی ساسنانیت                   
 آن اهرگشايی ت  که بتا اترح فن حتت   

  
 ارط است کشادن خط نساان به سَةَر بتر  

 (229: 4039)امارمعامت                        
 هتتام تتت  هتتا و ظفرنامتته بتتا فتتنح نامتته 

  
 مد و  اد حكايت و منس   اتد ستةر   

 (004)هةانت                                 
 گ ن اگفت اخبا  و قصة ت  ش بس گ نه

  
 منستت   کتتر  قصتته و اخبتتا  باستتنان     

 

 ايم و بخ اهام ناتا  يتد   آنچه اش ت   يده
 

 ايتتم    کنتتب اش هتتاچ  استتنان    نشتتناده 
 (110)هةانت                                  

ادن حديث اسكند  و   ادن و کهنه  فسانه قصاد  معروف خ   به خی    مطلعفر
ااا ه  فن حات مةدوح است ت گفنن ت که هةان اعر فنح او   با    لاو  سخن ن 

    مطلع يكی اش اعرهام فنح خ  ت اش( 479ت  470: 4039) يا اثار اخساكنی کند می
 ا « پاشانگان قصة»خ اهد که  ها می گار  و اش آن  اويان اخبا  و ناقالن آثا  سراغ می

فن حات  هام مةدوح کدا  اش کا هام اگفت آنان با قهرمانی  آيا هاچ ببانندبااو ند تا 
ها  اند و مجالی برام خ اندن آن ط النی مغالب اين اعرها قصايد ت.قابل مقايسه اس

   مجلس سلطان/ امار نب  ه است؛ بنابراين آيا اين اعرهام فنح    مجالس 
اده  اانت برام مةدوح خ انده میجام قصة پاشان و به40تر بر شبان میدثان خص صی

    است؟
 چنتتدانت بتت   فتتنح کتته    عرصتتة عتتالم

 

 هر  وش بگ يند بته هتر جتا خبتر فتنح      
 

 من جةله کنم نظم و به هر وقت مُیتدّث 
 

 يک سال به بالان ت  خ اند سَتةَر فتنح   
 (422: 4010)مسع   سعد سلةانت        
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هام  فن حات مةدوح و قهرمانی ها اش با  اغراق ااعرانه    ت صاف يا هةة اين
که اعر فنح ن عی مسنقل  اين چنان ساخنا م تا حد شيا م گ يام آن است اوست؟

    تا يخ اعر فا سی است. 

 . مناسبا    8
تاخت و  ت معنصمت خلافة عباسیت بر خالف نظر منجةان به آساام صغارق 220   سال

   41 ت ااعر معروف عر ت اب تةّا به هةان مناسبت40عَةّ  يه  ا فنح کر .
 شير وم  ا سن  : به مطلع بانی74ام قصاده

 السَافُ  َصدَقُ  نباءً مِتنَ الكُنُتبِ   
    

 فتتی حَتتداهِ الیَتتدا بتتان الجِتتدّ وَ ال لَعِتتبِ    
 (02: 4990)اب تةّا ت                            

  لبة آن است. گ تر است و مرش ماان جد و ا خی   ها  است ترجةه: اةشار اش کنا 
 کند.    اةشار حق  ا اش باطل )سخنان منجةان( جدا می

 اند:  هام مخنلف به اين اعر ااا ه کر ه ص  ت به شبان اعران فا سیبرخی ا
 من گفنه اعرم مشتنهر    تهناتت وانتد  ظفتر    

   
 تتتر    فتتنح آن عَةا  يتته  استتت اش ستتاف اصتتدق 

 (442: 4031)من چهرمت                                  
 ملتتتتتتتک و   اهلل اکبتتتتتتتر گايتتتتتتتده

 
 گرفنتتته فلتتتک بانتتتگ الستتتاف اصتتتدق   

 (047: 4012الدين اصفهانیت  )جةال               

هام شيرت بدون آگاهی اش ماجرام فنح  ااا   ظريف برخی ااعران به معنصم    بات
 عَةّ  يهت نهفنه خ اهد ماند: 

 اش معنصتتم گذاتتنه کتترا بتت   جتتا تتترا  
          

 اين ملک و اين خاانه و اين لشتكر گتران   
 ( 110: 4039)امارمعامت                 

 ام به ذيل کبريايت معنصم فتنح و ظفتر  
            

 وم به فرط احنشامت مغننم فضتل و هنتر   
 (19: 4019)خ اج م کرمانیت              

 ظفر به بند کةند ت  معنصم اد و گفتت 
       

 ناست هاچ حبتل منتان   که فنح  ا به اشين 
 (279: 4074)سلةان ساوجیت               

   کند: ةان  ا تةسخر میگ يی منج    چند بات آغاش اين قصادهت اب تةّا  پاز
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 بيضُ الصَّفائِحِ السُودُ الصَّحائِفِ في  
 

 مُتُييوهَِّ ج ءييالُ ال جييرَّ بال.ج يي ِ    
 (23: 4991)ابوتمّام،                

كه      خشز بل تهام سااه ش و ن اک و تر يد نه    منن صیافه ترجةه:
كه برق اةشارها اک و بل تهايشان ان    کنا هام منجة )نه گفنه هام سپاد است آهن

  . ساش ( تر يد  ا برطرف می
    اعر عنصرم ناا وا   اده است:  مضة ن و هةان

 به تام ااه نگتر نامتة گذاتنه مخت ان    
 

 نامتهت تاتم او بستاا    تر اش  گ م که  است 
 

 چ  مر  بتر هنتر خت يز ايةنتی  ا      
 

 اتت   پتتذير   اتتةن بتته جستتنن پاكتتا  
 

 نه  هنةام به کا  آيتدش نته اخنرگتر   
 

 گتاا   گ م به کا  آيدش نه خ ا  نه فال 
 (70: 4010)عنصرمت                       

 نكنتام  خبر کنند ش اتاهان و متا هةتی   
        

 تتر ش خبتر   گت م  که تام ااه بسی  است 
 (94)هةانت                                   

   مقدمة يكی اش اعرهام فنح خ  ت اش اتفاق اهل ( 432: 4014) عبدال اسع جبلی
نج   بر اينكه    جهان اضطرابی پديد خ اهد آمدت اما اش فر  پا ااه هةة سخن آنان 

احنةال شيا  تیت تأثار  به باطل خ اهد اد و بهنانی باز ناستت سخن گفنه است که
به احكا   خ اهد ساف اسفرنگی اش مةدوح می تام  يگر قصاد  اب تةّا  است.    نة نه

 کند:  اندت ت جه به احكا  قضا که پاروشم او  ا    آن  قم ش هاعننا بااد و  نج   بی
 چشم بر حكم قضا  ا  که احكا  نج  

                    
 باش خطر فالک هست فالی که شند وقت 

                                (4017 :270) 

ت ان مشاهده    ا می    اعر فنح اثرگذا م و اثرپذيرم شبان ناا    ماان ااعران فا سی
 کر : 

 تنتگ  برکز ام ترك و به يكس  فكن اين جامتة  
 

 چنگ برگار و بنته  َ قته و اةشتار اش چنتگ     
 (240: 4034)فرخی ساسنانیت                

   مدح سلطان میة   و ذکر مراجعت او اش  ش  و فنح قلعة »خی اين اعر  ا فر
ها بعد م    ت جه سنايی واقع اده است و او بر هةان وشن و  سرو ه و سال« هاا اسب
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خی  ا تضةان اعر فر و سرو ه« سرهنگ امار میةد هرومسنايز »ام     قافاه قصاده
  کر ه است:

 گ يتد هتان    وش هةی عقل هر ترك    آن
 

 «ام ترك به يكس  فكن اين جامتة تنتگ  41برکز» 
 (002: 4031)سنايیت                              

و آن  ا تضةان   ر  اانهيا ااعران  يگر به اين مصراع اش اعر معروف عنصرم نظ
  47:اند کر ه

 چنتتان نةايتتد اةشتتار خستتروان آثتتا   
 

  چنان کننتد با گتان چت  کتر  بايتد کتا       
 (70: 4010)عنصرمت                     

 

 ش  وشنامتتة اتتاهان چنتتان  هنتتد خبتتر 
 

  ستت هنتر   چنان کنند با گتان چاتره   
 

 ( 414: 4012)قطرانت                    
 جا آنت چه  انم گفنن که عنصرم گ يد

        
 «چنان نةايد اةشتار خستروان آثتا    » 

 (491: 4010)مسع   سعد سلةانت         

و  فرخی  فنه به اسنقبال قصاد  معروف( 240و  493/ 2: 4090) ام بها     قصاده
 43است.  هم پا ند خ   ه  به اولان و آخرين اعر فنح اين چنان

  نتیاله. 3
اند.  سرو ه می« اعر فنح»اده استت  ااعران به مناسبت فنیی که نصاب مةدوح می

و اشم اناخنه اده ب  هت    تةا   هام پنجم اين ن ع اعر که با هةان نا     قرن
ترين اباا هام تبلاغاتی  هام اعر فا سی قابل   يابی است؛ شيرا يكی اش مهم  و ه

سالطان و اماران برام اثبات حقانات خ  ت ا عا  و سرک   مخالفان و ا ضام حس 
هام تشخاص  قالب اصلی اعر فنح قصاده است و يكی اش  اه ب  ه است. اان طلبی جاه
هام مدحیت   يابی عناصر مین ايی خاصی است که    اين ن ع  اش  يگر قصادهآن 

اعر تكرا  اده و  اه  يگرت ت جه به يكی اش ساخنا هام آن است که  واينی  قاق اش 
 اعر فا سی کند و آن  ا ن عی  يگرگ ن و مسنقل    فنح/ فن حات مةدوح ا ائه می

نامه و تا يخِ فنح  ت فنحنامه جنگ ت رنامههام  يگرم هةچ ن ظف ن ع  هد و اش نشان می
ترتاب  هم و حسن  هل م بامارمعا  ااد وط اطت حامدم اصفهانیت کند. منةايا می
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و اين فرصت برام آنان به تناسب ارايط و  اند باشنرين تعدا  اعر فنح  ا سرو ه
 . اندت باشنر اش  يگران فراهم آمده است بر ه سر می اوضاع تا يخی که    آن به

 ها نوش  پی
ت ان  و اعر آنانت اش قديم به جديد  ا می« اعر فنح»ترين ااعران  .    جدول شيرت نةايی اش معروف4

 ا اش منابع مخنلف « اعر فنح»هام فراوانی اش   يد. با آنكه نگا ند  اين سط   ک ااده است نة نه
هات  و خطی هةچ ن تذکره وج م باشنر    منابع چاپی احنةال شيا  با جست آو م کندت به جةع
: 4030هايی به اين جدول افاو .    کلاات حامدم اصفهانی ) ت ان نة نه ها و  يگر من ن می جُنگ
و چ ن خا ج اش مق لة شبان فا سی ب  ت    اين جدول اعر فنیی به شبان ترکی  يده اد  (ت209

گاا   که چند  فا سی( سپا قرا  نگرفت. اش خانم الها  حسانی ) انشج م  کنرم شبان و ا باات 
  هام اعر فا سی يافنند. نة نه اش اعرهام فنح  ا     ي ان

 
نام شاعر/ وفا   ردیف

 )سال/ قرن(
 منبع تعداد ابیا  شعر فتح )مصرع اول(

میةدبن  6
 وصاف

 ؟(237)

 ام اماتترم کتته اماتتران جهتتان خاصتته و عتتا    
 

تا يخ ساسنانت  )ناقص( 1
 244 -244صص

فرخی  2
ساسنانی 

(029) 

 يةتتتان  ولتتتت اتتتاه شمانتتته بتتتا  ل اتتتا    
 

-00 ي انت صص 07
01 

 کننتتتتد   يتتتتن میةتتتتد مخنتتتتا     قتتتت م
 

-14 ي انت صص 01
10 

بهتتتتتا  تتتتتاشه  ماتتتتد ام بتته  وم  اتتتک   
 بهتتتا 

 -14 ي انت صص 449
11 

 فستتانه گشتتت و کهتتن اتتد حتتديث استتكند  
 

 -11 ي انت صص 471
70 

 ر   بهتتا ستتال و متتاه ناتتک و  وش ختتر   و فتت  
 

 -31 ي انت صص 09
33 

 تنتگ  برکز ام ترك و به يكس  فكن اين جامة 
 

 ي انت  01
 241 -240صص

 عاتتتتد فتتتتر   بتتتتا  بتتتتر اتتتتاه جهتتتتان   
 

 ي انت  01
   210 -214صص
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 بتتدان خ اتتی و بتتدان ناكتت يی لتتب و  نتتدان 
 

 ي انت  07
 040 -044صص

عنصرم  0
(004) 

 چنتتتان نةايتتتد اةشتتتار خستتتروان آثتتتا     
 

-70 انت صص ي 04
77 

 متتترا  عتتتالم و اتتتاه شمتتتان و گتتتنج هنتتتر  
 

 -37 ي انت صص 19
92   

 اَيتتتا اتتتناده هنرهتتتام خستتتروان بتتته خبتتتر 
 

 ي انت  410
 400 -421صص

 ستتت  يتتن میةتتد بتته آيتتت فرقتتان      قتت م
 

 ي انت  03
 211 -214صص

عسجدم  0
مروشم 

(002) 

 تتتتا اتتتاه خستتتروان ستتتفر ستتت منات کتتتر  
 

 49 ي انت ص  )ناقص( 3

 خجسنه  ولت عالی هةان کر  ام ملتک پاةتان  
 

-00 ي انت صص )ناقص(44
00 

من چهرم  1
 امغانی 

(002) 

 برخاتتا هتتان ام جا يتته متتی   فكتتن    باطاتته
 

 ي انت  01
 442 -444صص

اش قی هروم  1
 ؟(011)

 هةتتتتتاي ن جشتتتتتن عاتتتتتد و متتتتتاه آذ   
 

 -43 ي انت صص 10
24 

قطران  7
 ؟(011)

 اتتم و تاتتر ام کتتر ه تاتتره  وش معتتا م بتته ت   
 

 449 ي انت ص 24

 به فر   فال و خر   بختت و ماةت ن  وش و ناتک اخنتر    
 

 ي انت  07
 404 -429صص

 اتتتاهان چنتتتان  هنتتتد خبتتتر     ش  وشنامتتتة
 

 ي انت  01
 412 -414صص

 خداونتتدا تتترا شيبتتد خداونتتدم جهتتان کتتر ن  
 

 ي انت  00
 042 -044صص

 ستتتتنان   ماتتتتد اللتتتتة ستتتتارا     بنفشتتتته 
 

 -041ص   ي انت 12
047 

 کةتتر بستتنند بهتتر کتتان اتته ترکتتان پاكتتا م   
 

 -097 ي انت ص  23
093 

اب الفرج  3
 ؟(092 ونی )

 غتتتتاو گ ا نتتتتده بتتتتا  اتتتتاه جهتتتتان  ا  
 

 0 -2 ي انت ص 00

 افتتتتتتتروش باتتتتتتتا  ستتتتتتاقاا جتتتتتتتا   ل 
 

 12 ي انت ص 1

 فتتنح و ظفتتر و نصتترت و فاتتروشم و اقبتتال    
 

 -97 ي انت صص 24
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99 

 ستت بته شيتن    انتد  آمتده   سپاه  ولتت و  يتن  
 

 -437 ي انت ص 40
433 

 متتتتاه ملتتتتک آمتتتتد اش خستتتت ف بتتتترون  
 

 ي انت  24
 427 -421صص

مسع   سعد  9
(141) 

 اتتتك فة طتتتر  آو   اتتتا  عشتتترت بتتتا   
 

 ي انت  30
 497 -494صص

 هتتتا بتتتر ا   نامتتته ايتتتا نستتتام ستتتیر فتتتنح  
 

 ي انت  91
 243 -244صص

امار معام  44
(124) 

    مشتترق آاتتكا  ام کتتر ه فتتنح و نصتترت  
 

 1-0 ي انت صص 02

 فر   آن ااهی که هر ماهاز فنیتی  يگرستت  
 

 -91 ي انت صص 01
91 

 تتتتا اتتتهريا   ا گتتتر آهنتتتگ اتتتا  کتتتر    
 

 ي انت  04
 409 -403صص

 هتتر  وش کتته خ  اتتاد ستتر اش کتت ه بتترآ      
 

 ي انت  20
 419 -413صص

 اه مشرق ملک ستنجر بته  ا الةلتک بتاش آمتد     
 

 ي انت  29
  491 -490صص

 ااه سنجر چت ن ش ماتدان جانتب ايت ان  ستاد     
 

 ي انت  27
 491 -491صص

 بناش  جتان استكند  بته ستلطان جهتان ستنجر      
 

 ي انت  71
 497-491صص

 بتتتتر فتتتتنح هةتتتتی  و  کنتتتتد گنبتتتتد  وّا  
 

 ي انت  09
 240 -242صص

 بتتا نصتترت و فتتنح و ظفتتر آمتتد بتته نشتتاب     
 

 ي انت  20
 271 -271صص

 چتته  هتتد بنتتده  ا ش فتتنح و ظفتتر  ختتدام هتتر
 

 ي انت  13
 234-277صص

 ام  فنتته متتدتی بتته ستتعا ت ستت م ستتفر     
 

 ي انت  23
 002-004صص

 بگشتتتا  جهتتتان  ولتتتت ستتتلطان معظ تتتم    
 

 ي انت  20
 032 -034صص
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  ام ستتتلطان معظ تتتم خستتترو خسرونشتتتان  
 

 ي انت  04
   122 -124صص

 اش هابتتتت و نهاتتتب تتتت  ام خستتترو جهتتتان 
 

ت  ي ان 09
 110 -112صص

 ام ستتتاقی نتتت آيان پتتتاز آ  جتتتا  ش ّيتتتن  
 

 ي انت  42
 111 -110صص

سنايی  44
 ؟(121)

 ام ستتنايی نشتت   کتتا  تتت  امتتروش چتت  چنتتگ 
 

 ي انت  04
    000 -004صص

ا يب صابر  42
(102) 

 انتتد هتتام  لبتتر کتتر ه آش  و متتانی کتته صتت  ت
 

 -9 ي انت صص 17
40  

 ستتت  ولتتت ستتلطان متتا فرمتتان يتتا ان آمتتده  
 

 -40 ي انت صص 01
41 

 به گر ون برين بر اد ش فخر اين ملكتت ايتران   ؟(100عةعق) 40
 

 ي انت  )ناتةا (42
 439 -433صص

مخنا م  40
 ؟(100غان م)

 گاتتتر  ملتتتک  ناتتتا بتتته کتتتا  متتتا اتتتده    
 

 -99 ي انت صص 21
444 

 بتتته ماابتتتانی فتتتنح اش خجستتتنه متتتاه صتتتاا 
 

 ي انت  29
 042 -044صص

 ام واليتتتتت کرمتتتتان تتتتترا بشتتتتا ت بتتتتا 
 

 ي انت  11
 010-010صص

 آ ام بتتته بتتترج فتتتنح  ستتتاد آفنتتتا   يتتتن  
 

 ي انت  21
 142 -144صص

عبدال اسع  41
 (111جبلی )

 ستتت و گتتنج نصتترت و کتتان ظفتتر مرکتتا فتتنح
 

 ي انت  13
 434 -470صص

 تتتا منتتا ه بااتتد اش تی يتتل حكتتم کر گتتا      
 

 ي انت  10
 431 -432صص

 اتد ش لطتف کر گتا    ها کته ظتاهر    اين ااا ت
 

 ي انت  14
 244 -240صص

 کتتتته بتتتته اةشتتتتار گهربتتتتا     المنةةةةله
 

 ي انت  24
 247 -241صص

  ولتتت پاتتروش و  ام  واتتن و بختتت جتت ان  
 

 ي انت  71
 040 -291صص

 اش اتتتتتا م بشتتتتتا ت فتتتتتنح ختتتتتدايگان
 

 ي انت  10
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 001 -003صص

 کتتتتتته ستتتتتتپهدا  خراستتتتتتان المنةةةةةةله
 

 ي انت  04
 031 -030صص

 سن غان مح 41
 ؟(117/ 111)

 گت ن منبتر    سا  گر جبرئال آيد بتر ايتن پاتروشه   
 

 -34 ي انت صص 91
94 

 شهتتتتتی  ونتتتتتق ملتتتتتک اش ستتتتترگرفنه   
 

 ي انت  01
 471 -470صص

س شنی  47
(119) 

 اعلتتتی ختتتدايگان جهتتتان اش ستتتفر  ستتتاد   
 

 ي انت  00
 409 -407صص

 صتتتتاحب عتتتتا ل بناكتتتتی اش ستتتتفر آمتتتتد
 

 ي انت  23
 411 -410صص

 شيتتتر اتتتاه بتتته  يتتتدا  پهلتتت ان برغتتت ش و
 

 220 ي انت ص 40

 ااد وط اط  43
(170) 

ام    کتتتف عايةتتتت تتت  خنتتتجر چتتت    
 آ 

-14صص  ي انت 12
10 

 هرچه جا معش ق و می اشان کران بايد گرفتت 
 

 ي انت  23
 447 -441صص

 لتتت ام  ولتتتت و ملتتتت کنتتت ن مظف تتتر اتتتد
 

 ي انت  00
 404 -423صص

 تاتتتم تتتت  تتتتاشه  يتتتاحان ظفتتتر   ام ش آ  
 

 ي انت  12
 430 -434صص

 جهتتتتتتان ظفتتتتتتر پا اتتتتتتا بتتتتتت الةظف ر 
 

 ي انت  11
 494 -439صص

 گستتتتتتنر  ايتتتتتتت اتتتتتتهريا   يتتتتتتن  
 

 ي انت  447
 491 -492صص

 پتتترو   عتتتالء  ولتتتت خ ا شمشتتتاه  يتتتن    
 

 ي انت  14
 244 -491صص

 امتتتتروش اتتتتد صتتتتیافة اقبتتتتال پرنگتتتتا   
 

 ي انت  31
 244 -240صص

 عتتتتذا  ستتتتاق تتتتترك ستتتتام   ةنام ستتتت
 

 -247 ي انت ص 39
224 

 بنشتتتتاند بتتتتا  فننتتتته ش اةشتتتتار آبتتتتدا   
 

 -229 ي انت ص 23
204 

 من تتتت ختتتدام  ا کتتته بتتته تأياتتتد اتتتهريا   
 

 ي انت  13
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 212 -207صص

 ختتالص يافتتت شمتتان و شمتتان ش  ستتت فتتنن 
 

 ي انت  04
 011 -010صص

 اعتتتال  چتتتر  بتتتر  بتتتر اطتتتراف آستتتةان   
 

 ي انت  04
 012 -019صص

 من تتتت ختتتدام  ا کتتته بتتته تأياتتتد آستتتةان  
 

 ي انت  37
 094 -030صص

 قتتاهر اصتتیا  بتتدعت ناصتتر اعتتال   يتتن    
 

 ي انت  01
 043 -041صص

 مقنتتتتتتدام هةتتتتتته شمتتتتتتان و شمتتتتتتان 
 

 ي انت  10
 044 -049صص

 شهتتتی لشتتتكرت کتتت ه و صتتتیرا گرفنتتته    
 

 ي انت  27
 021 -021صص

 ام علتتتتتم تتتتتت   يتتتتتن  ا نظتتتتتا   ا ه   
 

انت  ي  04
 004 -029صص

 هتتتدم  ا ش ستتتر تتتتاشه اتتتد  وشگتتتا م    
 

 ي انت  21
 011 -010صص

 عشق جانان غايتت مقصت   جتان گتر   هةتی      
 

 ي انت  01
 071 -070صص

ان  م  49
 ؟(131)

 باشآمتتد آنكتته  ولتتت و  يتتن    پنتتاه اوستتت  
 

ت 39 ي انت صص 44
110 

 تكتتتان بتتته تاتتتم جهتتتان  ا نظتتتا   ا   طغتتترل
 

 -424 ي انت ص 44
422 

 م کتتتب عتتتالی  ستتتن   جهتتتان آمتتتد بتتتاش  
 

 ي انت  09
 213 -211صص

 اتتاها صتتب ح فتتنح و ظفتتر کتتن اتترا  ختت اه
 

 ي انت  24
 047 -041صص

 شهتتتی ش عتتتدل تتتت  خلتتتق ختتتدام آستتت  ه 
 

 ي انت  24
 004 -009صص

 ام  فنتتتتته بتتتتته فر ختتتتتی و فاتتتتتروشم   
 

 073 ي انت صص 44

 مبش تتتر آمتتتد و اخبتتتا  فتتتنح ختتتنالن  ا     
 

 131 انت صص ي 3

مجارالدين  24
 بالقانی 

 اتاها تت يی کته خ اجتة گتر ون غتال  تستت       
 

-02 ي انت صص 40
00 
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 گتتر ستتر شلتتف تتت  بتتر  وم تتت  جتت الن نكنتتد ؟(131)
 

-34 ي انت صص 10
30 

 کش  ستتنان  استتنان کاقبتتال ستتلطان خ انتتدش
 

 ي انت  49
 421 -420صص

 شهتتی اش فتتر  تتت  گشتتنه جهتتان نصتترت آبتتا ان
 

 انت  ي 17
 410-414صص

 ام    تتتتتت   نتتتتتگ ن بهتتتتتا  گرفنتتتتته  
 

 ي انت  30
 490-437صص

 ش تتتتا  شلتتتف تتتت  ام آفنتتتا   وحتتتانی   
 

 ي انت  09
 244 -493صص

 تتتا اللتته ش اتت خی بتته جهتتان اتت     افكنتتد  
 

 ي انت  )ناقص(9
 227 -221صص

الدين  جةال 24
 اصفهانی 

(133) 

 بستتتتاط عتتتتدل بگستتتتنر  بتتتتاش    عتتتتالم 
 

 ي انت  03
 201 -202صص

 ام بیتتتتتتتق پا اتتتتتتتاه  وم شمتتتتتتتان  
 

 ي انت  04
 213 -217صص

 شهتتتی ملتتتک و  يتتتن اش تتتت   ونتتتق گرفنتتته
 

 ي انت  01
 043 -041صص

خاقانی  22
(191) 

 صتتتتتبح استتتتتت کةتتتتتانكز اخنتتتتتران  ا
 

 -04 ي انت صص 79
01 

 خاتتاان کتتا  و عتتالم خلتت تی برستتاخنند  صتتبح
 

 ي انت  97
 441 -442صص

 ش برقتتتتع ش ش خستتتتا  صتتتتبح  ا نگتتتتر ا 
 

 ي انت  444
 227 -224صص

ظهار فا يابی  20
(193) 

 اتتتاها   ِ تتتت  قبلتتتة اتتتاهان عتتتالم استتتت 
 

 -07 ي انت صص 21
03 

 متتتتترا مبش تتتتتر اقبتتتتتال بامتتتتتدا  پگتتتتتاه 
 

 ي انت  27
 414 -414صص

الدين   ضی 20
 ناشاب  م

(193) 

 يتتا  لفظتتم گهرفشتتان اتتد و طتتبعم لطافتته   
 

-00 ي انت صص 01
01 

 اتتتتاهی اةشتتتتار آبتتتتدا ت ام جتتتتان پا 
 

 -01 ي انت صص 00
01 

 ماه    مشک نهان کتر ه کته ايتن  خسا ستت    
 

 14-03 ي انت صص 10



 07                اعرِ فنح )معرفی و تیلال ن عی اش اعرِ مدحی(                  09/ اةا   44 سال

 ام تخت ملتک بتاش  ستادم بته کتا  خت يز      
 

-79 ي انت صص 04
34 

 ش بختتتت و  ولتتتت اقبتتتال اتتتهريا  جهتتتان 
 

-94 ي انت صص 02
90 

 شام ستتت و چتتر  قتت ّت کتت ش ستتپهر نصتترت
 

 -99 ي انت صص 03
444 

قطبی   21
الةروم 
 )اشم(

 بامتتتدا ان چتتت  ستتتپهر آينتتتة ش  بر ااتتتت   
 

سفانة ب ل ناات  07
 440-449صص

علی  ااه 21
الغان م 
 )اشم(

    کتته ختتط نتت   بتتر ظتتال  کشتتند     ستتپاده
 

االلبا ت  لبا  04
 713 -711صص

اارفی  27
سةرقندم 

 ؟(144)

 يتتتا   ستتتببی ستتتاش کتتته آن ستتترو  وان  ا 
 

 ي انت  27
  94-337صص

 ام چشتتم پا اتتاهی  واتتن بتته  وم  ايتتت  
 

 ي انت  21
 444 -443صص

  وشم کتتته نرگستتتت  ا  ل    اتتتكا  يابتتتد 
 

 ي انت  29
 441 -442صص

 بستتتتنان ش اتتتتك فه شيتتتتب و فتتتتتر  ا     
 

 ي انت  01
 447 -441صص

اثار اخساكنی  23
(149) 

 خ ش کر  چر  گ ش مةالتک بتدين خطتا    
 

 -41 ي انت صص 01
43 

 ام  وم بتته ايتتران نهتتا   گشتت خستترو تتت  ان 
 

 -34ص ي انت ص 00
30 

 ام عاتتد ملتتک و مل تتت عاتتدت خجستتنه بتتا   
 

-90 ي انت صص 01
90 

 کجاستتتتت  اوم اخبتتتتا  و ناقتتتتل آثتتتتا    
 

 ي انت  424
 479 -470صص

 ع يدا  قةی  29
 )قرن هفنم(

  ستتد کتتا  ملتتک و  يتتن بیةتتدهلل بتته بتتاال متتی
 

 -91 ي انت صص 09
97 

 و الظفتتتتتتر  الیةتتتتتتدهلل جتتتتتتاء الفتتتتتتنح
 

 -14 ي انت صص 04
14 

 ام    گلرنتتتتتگ تتتتتت  طاتتتتتر  بتتتتتاغ ا  
 

 ي انت  11
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 442 -444صص
قةرم آملی  04

(121) 
 اين بخت و اا کامی و ايتن صتیت و اتبا    

 

 -71 ي انت صص 09
73 

 تتتتا اهنشتتتاه شمانتتته قبضتتتة خنجتتتر گرفتتتت
 

 ي انت  02
 424 -443صص

 جتتايی کتته شلتتف کتتافر تتت  ستتر بتترآو        
 

ت  ي ان 04
 403 -401صص

 خط تتتتة ماشنتتتتد ان بتتتته فتتتتر  خداونتتتتد    
 

 ي انت  49
 411 -410صص

 اتتتا  خراماتتتد بتتتاش خستتترو چتتتر  اقنتتتدا  
 

 ي انت  40
 431 -430صص

 فاع لنبانی  04
 ؟(104)

 لبتتت کتته  متتی اش وم فتتدام صتتد جانستتت   
 

 ي انت  01
 400 -404صص

کةال  02
اسةاعال 

 ؟(101)

 رو شام ش  ايت ملک و  ين    ناشش و    پ
 

-00 ي انت صص 24
00 

 ايتتن خر متتی نگتتر کتته متترا ناگهتتان  ستتاد     
 

-19 ي انت صص 02
72 

الدين  سراج 00
 خراسانی 

 ؟(112)

 چ ن ستر شلتف   اش اش ستر جانتان برخاستت     
 

 -20 ي انت صص 14
23 

 تتت يی کتته بتتر    تتت  ناكتت يی قتترا  گرفتتت  
 

-72 ي انت صص 12
70 

  ستد   ويی کا لتبز يتاق ت و مرجتان متی     ماه
 

 -90 ي انت صص 04
91 

 اهنشتتته بتتته مكتتتان آمتتتد بتتتاش  العةةة  قةةة ة
 

 ي انت  02
 433 -431صص

 ام ش ه يک ترك تت  بتر هتم ستپاه هتر  و  ل     
 

 ي انت  21
 249 -247صص

ساف  00
اسفرنگی 

(111) 

 ش اتتا  پتترچم ستتلطان هتتالل فتتنح اتتد پاتتدا  
 

 -31 ي انت صص 00
33 

 شسرکز ام ختاك ستةرقند و بتدين فتنح بنتا     
 

 ي انت  00
 270 -272صص

 گشتتتتا  ابتتتتروم طتتتتاق فتتتتنح  ا  يتتتتن   
 

 ي انت  07
 010-014صص
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عةاد ل يكی  01
 ؟(174)

  ستد  نعت ايتا   ا کته اتاه هفتت کشت   متی      
 

 ي انت  49
 449 -447صص

سعدالدين  01
نظرم 

 )هشنم(

 فتتنح يتتا  اش فضتتل يتتا ان اتتد ماستتر ماتتر  ا 
 

تا يخ جديد يا ت  9
 72ص

حسن  هل م  07
 (؟703)

 ش فتتتتنح اتتتتاه عتتتتالم چتتتت ن بها ستتتتت  
 

 000 ي انت صص 41

 باش عهتد گتل بته گلگشتت  يتاحان     ستاد      
 

 ي انت  41
 010-012صص

 فنتت ح غاتتب نگتتر پتتاز تختتت اتتاه نثتتا      
 

 011 ي انت ص 40

 بستتاط ستتبا نتت تر گشتتت و کتتا  ستترو بتتاالتر 
 

 ي انت  41
 013 -017صص

 خجستتنه بتتا  و مبتتا ك وجتت    ايتتت اعظتتم  
 

انت  ي  41
 030-030صص

  ل استتال  اتتد ختتر   لتتب استتالماان خنتتدان  
 

 031 ي انت ص 9

 طلتت ع ک کتتب فتتنح استتت شافستتر ستتلطان    
 

 037 ي انت صص 40

 شهتتی مبتتا ك ستتاعت شهتتی خجستتنه شمتتان   
 

 033 ي انت صص 1

 مهتتتد صتتتبا بتتته ستتتاحت گلتتتاا  اتتتد  وان
 

 ي انت  24
 039 -033صص

 اننهتتد خ انچتته عاتتد    ماتت  م ستتم عاتتد متتی
 

 ي انت  04
 092 -094صص

 ام به  حةت گتر  کفتر اش  وم  يتن بر ااتنه    
 

 099 ي انت صص 40

 اهلل هتتاا  اتتكر کتته اش يةتتن فتتا  فضتتل     
 

 144 ي انت صص 42

 کلاتتد فتتنح اتته بنگتتر جهتتان  ا کتتا  بگشتتا ه  
 

 143 ي انت ص 44

 مبتتتتتتتا ك بتتتتتتتا  فتتتتتتتنح آستتتتتتتةانی
 

 144 ي انت ص 7

  انتتتی خجستتتنه بتتتا  بتتتر آفتتتاق فتتتر  يا    
 

 ي انت  40
 140-142صص

خ اج   03
کرمانی 

(714) 

 ام به ذيل کبريايت معنصم فنح و ظفر
اايتتد ا  ستتايد علتتتم شيتن فنتتتح ستر بتر      

 آسةان
 

03 
14 

 -19 ي انت ص
14 

 ي انت 
 193-191صص

 کن صاين  09
هروم 

 هتتتاا  اتتتكر کتتته اقبتتتال  و بتتتدان آو      
 

-74 ي انت صص 09
70 
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 اش    تاتتتتم تتتتت  مطتتتتر ا ام طتتتتر  فتتتتنح  ؟(711)
 

-73 ي انت صص 03
34 

يةان  ابن 04
(719) 

  وش نستتتام ستتتیر بتتتا    مشتتتک و شبتتتا  
 

 -17 ي انت صص 41
13 

  ستتتاد خستتترو عتتتا ل بتتته طتتتالع مستتتع   
 

 -13 ي انت صص 23
19 

 آفتتترين بتتتا  آفتتترين ام حاتتتد  خنجرگتتتذا 
 

 -34 ي انتصص 20
32 

 هتتتاچ خبتتتر ک کبتتتة بتتتا  ستتتیر   وش بتتتی
 

 -94صص  ي انت 04
94 

 مقتتد  ماةتت ن نتت يان جهتتان فرخنتتده بتتا      
 

-71 ي انت صص 24
77 

  وش وقتتت صتتبید  آمتتد نستتاةی مشتتكبا    
 

-39 ي انت صص 23
94 

 نامتتد الیتتق ايتتن چنتتان فاتتروش کامتتد اتتهريا  
 

 ي انت  47
 441 -441صص

بد الدين  04
چاچی 
 )هشنم(

 چتتتت  پا اتتتتاه جهتتتتانگار عتتتتالم بتتتتاال   
 

-31 ي انت صص 04
94 

  ا  قلعتتة  هلتتی اگتتر چتته     نااستتت    ستت
 

 ي انت  27
 441 -440صص

عباد  02
/ 774شاکانی)

772) 

 صتتتباح عاتتتد و    يتتتا  و  وشگتتتا  اتتتبا 
 

-9 ي انت صص 21
44 

 ختت ش آن نستتام کتته بتت يی ش شلتتف يتتا  آ    
 

-40 ي انت صص 21
40 

 صتبید  کتتا حتد ختتاو  خسترو نالتتی حصتتا    
 

-00 ي انت صص 27
00 

 نتتت اش ه   اتتتاه بنتتتد  ستتتاد  ايتتتت منصتتت  
 

-04 ي انت صص 7
02 

سلةان  00
ساوجی 

(773) 

 صتتتتبح ظفتتتتر اش مشتتتترق اماتتتتد برآمتتتتد  
 

 ي انت  01
 490-492صص

  ولتتت ستتلطان اويتتس عرصتتة  و ان گرفتتت  
 

 ي انت  04
 413 -411صص

 آمتتد اش ملتتک ماليتتک  وش مرغتتی نتتام      
 

 ي انت  17
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 204 -229صص

 بگشتتتتا ند گانتتتتی  ا     ا الستتتتال    بتتتتاش
 

 ي انت  14
 270-272صص

 شمتتان  ا چتت  ستتلاةان شمتتان     خط تتة ايتتران  
 

 ي انت  12
 044 -229صص

 *باتتتا کتتته  ايتتتت منصتتت   پا اتتتاه  ستتتاد   (792حافظ ) 00

 

-222 ي انت ص 9
220 

 بشتتترم اذا الستتتالمه حل تتتت بتتتذم ستتتلم   
 

 ي انت  7
 214 -214صص

 **خسروا گ م فلک    خم چ گان ت  با /اتد 

 

 ي انت  1
؛ 414-409صص
094 

 ***ختت ش کتتر  يتتاو م فلكتتت  وش  او م   

 

 ي انت  9
 000 -002صص

حامدم  01
اصفهانی 

 ؟(330)

 چ ن صبید  علتم ش  اش ايتن نالگت ن حصتا     
 

کلااتت  447
 31 -34صص

 ستتاقاا کتت  ااشتتة پتتر آتتتزِ تتتر کتتا هتت ا     
 

کلااتت  04
 37 -31صص

 ستتیر کتته مهتتر بتته تستتخار عرصتتة آفتتاق     
 

کلااتت  04
 440 -444صص

 مرا عادم است هر  وش اش    چ ن ماه تابتانز 
 

کلااتت  11
 447 -440صص

 ستتیر چتت  خستترو انجتتم ش نالگتت ن ايتت ان    
 

کلااتت  32
 433 -431صص

 ام ش فتتنح م کبتتت    چتتر  اش اتتا م فلتتک 
 

کلااتت  20
 490-490صص

 شهتتی جتتالل تتت   ا بتتر  و بیتتر    فرمتتان     
 

کلااتت  29
 491 -490صص

 بنتد[  مهر  ا جال  ا ند ]ترجاتع  چ  لعل مشرقی
 

کلااتت  01
 497 -491صص

 متترا ش غاتتب ستتیرگه بتته چتت ش جتتان آمتتد  
 

کلااتت  04
 499 -497صص

 شهتتی گرفنتته بتته تاتتم تتت  ملتتک و  يتتن آ ا    
 

کلااتت  01
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 249 -247صص

 بیةتتدهلل کتته اش فتتر  هةتتام چنتتر ستتلطانی     
 

کلااتت  03
 249 -247صص

 گشتتام بنتتد قلعتته  هةتتام چنتتر اتته خصتتم   
 

 220کلااتت ص 47

 بتتتتاش  ستتتتاد اش ستتتتفر آن صتتتتنم  لربتتتتا  
 

کلااتت  04
 229 -227صص

 هتتر    هتتاا  اتتكر کتته اش عتت ن ذوالةتتنن     
 

کلااتت  3
 202صص

 يه يةتن فتنح اتاه  و  اش آ   جلته تتا ا متن      
 

کلااتت  40
 200 -202صص

 اتتكن گاتتر خصتتم  هةتتام چنتتر اتته قلعتته   
 

 200کلااتت ص 9

  ا فتتتنح قتتتالووش  ام ک کبتتتة خاتتتل تتتت     
 

کلااتت  1
 011 -010صص

نظا   01
اسنرآبا م 

(924) 

 ام  ل جهتتتان ش لةعتتتة نصتتترت من  ستتتت  
 

 ي انت  04
 411 -410صص

 باتتتا کتتته طتتتاير نصتتترت ش آستتتةان جتتتالل 
 

 ي انت  10
 014 -007صص

اهلی ااراشم  07
(902) 
 
 

 شهتتتی بتتته تاتتتم اتتتجاعت گرفنتتته عتتتالم  ا
 

 ي انت  21
 047-041صص

 کتتتته اتتتتب هجتتتتر ستتتترآمد    هالمنةةةةل
 

 -011 ي انت ص 23
017 

 ستت  آمد بهتا  و ستباه  ماتد و جهتان خت ش     
 

 ي انت  29
 004 -009صص

مینشم  03
 991کااانی )

 ؟(
 

 تا به سال فنح استنی گتر  آات   اش مصتاف    
 

 3 
 )ناتةا (

 ي انت 
 244 -244صص

  وستتتنان متتتژ ه کتتته اش م هبتتتت ستتتلطانی  
 

 ي انت  10
 110 -109صص

عرفی  09
اراشم ا
(999) 

  گتتر بهتتا  جهتتان  ا چنتتان گلستتنان کتتر      
 

 29 ي انت ص 21

فاضی  14
(4440) 

  سد فاضی مژ ه کا گجرات ااهنشاه  و ان می
 

 -00 ي انت صص 21
01 
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 کنتتتد اتتتبگار  هتتتاا  قافلتتتة اتتت ق متتتی   
 

 -00 ي انت صص 444
07 

  و ااه  است جهتان تتا جهتان بته شيتر نگتان      
 

 -93 ي انت صص 94
442 

 عتتتاز اتتتد و بتتتاغ آ شو گتتتل کتتتر   بهتتتا 
 

 ي انت  )ناتةا (44
 400 -400صص

نظارم  14
ناشاب  م 

 ؟(4424)

 ستتت و ظفتتر    ظفرستتت متتژ ه    متتژ   فتتنح
 

 ي انت  14
 040 -093صص

 نتتتت  وش اتتتتد کلاتتتتد   ِ عتتتتاز ن بهتتتتا  
 

 ي انت  12
 029 -027صص

 چتت ن  و بتته بتترج اتترف کتتر  آفنتتا  مناتتر   
 

 ي انت  74
 001 -000صص

طالب آملی  12
(4401 /

4401) 

  ستتاد متتژ ه کتته اينتتک جهتتان جتتاه  ستتاد    
 

-22 ي انت صص 27
20 

حكام افايی  10
 ؟(4407)

  ستتتد شمتتتان و شمتتتان  ا پاتتتک ظفتتتر متتتی
 

-44 ي انت صص 00
44 

10 
 

کلام کااانی 
(4414) 
 

 چةتتتن تةتتتا  فتتترح اتتتد ش انبستتتاط بهتتتا  
 

-04 ي انت صص 93
01 

 گتتر ون نشتتاط کتت  کی اش ستتر چنتتان گرفتتت 
 

-01 ي انت صص 00
07 

  و ان ش بهتتتا  طتتتر  آ استتتت جهتتتان  ا   
 

-19 ي انت صص 00
74 

 کر ه استت تاغتت اش ستر خصتم ابنتدام فتنح      
 

 020 ي انت ص 44

صائب  11
(4437) 

 صتتبح ظفتتتر ش مطلتتع  ولتتتت اتتد آاتتتكا     
 

 ي انت  71
 -0117صص
0174 

 شهی ش نترگس خت ش سترمه آهت م مشتكان      
 

 ي انت  12
 -0123صص
0129 

سادام نسفی  11
 (44)قرن 

 ن خستترو صتتاحبقران آمتتدآ بیةتتدهلل کتته بتتاش
 

 ي انت  00
 420 -420صص

  ل فنح و  ست فتنح و نظتر فتنح و کتا  فتنح     بادل  هل م  17
 

/ 4کلااتت ج 44



   09 ةا  / ا 44 سال                                                                                    00

 772ص (4400)

صبام  13
کااانی 

(4203) 

چتت ن اهنشتته ستت م  م کتتر  اش خراستتان    
 باشگشتتت

-00 ي انت صص 00
00 

اتتكن چتت ن خصتتم  ا لشتتكر  خستتتترو لشكر
 اكست

-07 ي انت صص 14
03 

 چ ن سیر  ا ام  و  اش ااه شنگ افسر گرفتت 
 

-14 ي انت صص 17
10 

 من تتتت ختتتدام  ا کتتته بتتته پاتتتروشم و ظفتتتر
 

 ي انت  412
 411 -413صص

 تعتتتتالی اهلل اش متتتترش جتتتتانبخز ختتتتاو    
 

-244 ي انت ص 71
241 

  ستتدت ام  م اش يستتا  و يةتتان  و عاتتد متتی
 

 ي انت  13
 010 -009صص

 ايتتن متتنم اش اتت ق  م جتتانم بتته پتترواش آمتتده
 

 ي انت  07
 019 -013صص

 پتتترو  نتتت  وش تتتتن آ استتتنه  اتتتاهد جتتتان
 

 ي انت  79
 070 -074صص

 متت ت و حاتتاتی کتته خاتتر خلتتق شمتتان استتت 
 

-23 ي انت صص ()ناقص47
04 

نشاط  19
اصفهانی 

(4200) 

 دبا  غاتب اش اتةع ذاتتز چت ن منت ّ   ااتنن      
 

 -3کلااتت صص 19
44 

مقا   قائم 14
(4212) 

 خ ا  بتس ام بختت خفنته اتب بته سترآمد      
 

-04 ي انت صص 70
07 

 نصرت و اقبال و بخت و  ولت و فتنح و ظفتر  
 

-71 ي انت صص 444
31 

 تتتا ستتلاةان شمتتان شنتتدان استتكند  گرفتتت    
 

 ي انت  07
 443 -441صص

وصال  14
(4212) 

 خ استنند  متی قران  هر کجا سعدم به سعدم هم
 

-91 ي انت صص 01
97 

 ماهتته فتتراق ختتدايگان آن کتتر    بتته متتا ستته  
 

 ي انت  04
  407 -401صص

 بیةتتدهلل کتته بتتاش اش يتتا م گاهتتان ختتدا  او    (4274قاآنی ) 12
 

 ي انت  72
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  221 -220صص
 پتتر چتت  شآاتتاانة چتتر  ايتتن عقتتا  ش ّيتتن   

 

 ي انت  11
 202 -204صص

  گتتتا منتتتت ختتتدام  ا کتتته ش تأياتتتد کر   
 

 ي انت  70
 044 -043صص

 اتتكر يتتا ان  ا کتته  ا ا فتتنح افغتتان کتتر  بتتاش 
 

 ي انت  49
 009 -003صص

 اتتتكر ام بتتر  و شهتتتر  تتت   و هتتتا وت  ل  
 

 ي انت  23
 244 -244صص

 او م  10
ااراشم 

(4230) 

 ام متتتژ ه کتتته آن اتتتا  با گتتتی ثةتتتر آو  
 

 ي انت  21
 430 -432صص

 گتتتتا ام مهنتتتتر معظ تتتتم وام صتتتتد   وش 
 

 ي انت  20
 221 -221صص

 ش فتتتر  مقتتتد  م لتتت   و جشتتتن فتتتنح هتتترم
 

 ي انت  03
 100 -102صص

 ام اتتتتته غتتتتتاشم ش کتتتتتا شا   ستتتتتادم
 

 ي انت  00
 130-132صص

سروش  10
اصفهانی 

(4231) 
 

 بتتته ت فاتتتق يتتتا ان و بتتته تأياتتتد اخنتتتر     
 

 ي انت  444
 240-243صص

 اتتتهر هتتترم مستتتخ ر اتتتاه و ستتتنا ه يتتتا   
 

  ي انت 00
 044 -299صص

 افستتتر خ ا شمشتتته کتتته ستتت   بتتته کاتتت ان  
 

 ي انت  21
 097 -091صص

صب  م  11
(4022) 

 کتتتتته اتتتتتاه اش ستتتتتفر آمتتتتتد المنةةةةةله
 

 ي انت  09
 440 -442صص

ا يب  11
الةةالک 

(4001) 

 ايتتران حقتت ق ختت يز گرفتتت  باتتا کتته ملتتت
 

 447 ي انت ص 47

ا  يد   17
ااراشم 

(4001) 

 گرفتتتتت لشتتتتكر اتتتتاه بهتتتتا  بستتتتنان  ا 
 

 ي انت  12
 474 -417صص

 نستتتام بتتتا  صتتتبا ام بريتتتد حضتتترت يتتتا  
 

 ي انت  19
 211 -214صص

 گتتر ام ملتتک اتتاه متتژ ه کتته اتتد بتتاش جلتت ه 
 

 ي انت  91
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 270 -213صص
بها   13

 ش(4004)
 [متا شاننظتا  ]مستةط   مژ ه که آمد برون ختاطر  

 

/ 4 ي انت ج 24
 493 -497صص

 مكتتن حتتديث ستتكند  کتته انتتد ين کشتت     
 

/ 4ج  ي انت 400
 240 -493صص

 فلق اللال الفراق و  يح وصتل تفت ح ]مستةط[   
 

 /4 ي انت ج 02
 247 -241صص

 قاصتتتتتر گرفتتتتتتت خط تتتتتة و اتتتتتت   ا  
 

 /4 ي انت ج 01
 294 -233صص

 نا يتتتک متتتن  ة و چاتتتا استتتت اايستتتن  
 

/ 4 ي انت ج 444
 072 -013صص

 ام اهس ا ان وطن يا ان بته متا يتا  آمتده ]تصتناف[     
 

/ 2ج  ي انت 9
 134ص

 حضرت سن ا خان فنح براشنتده کتر  ]تصتناف[   
 

/ 2 ي انت ج 3
 143ص

 .024 /0 :4010ك: خ اندمارت .  * برام اين اعر
 .01: 4070 ؛ سروااا ت094: تعلاقاتت 4077 ك: حافظت.    با   اين اعر و اننسا  آن به حافظ **

 .047/ 0 :4010 ك: خ اندمارت.  برام اين اعر ***

 
؛ 34: 4030؛ حامدم اصفهانیت 414: 4013؛ مجارالدين بالقانیت 37: 4012 .ك: حسن غان مت . 2

 .01: 4012فاضیت 
هام آن اسنقصام کامل نشده است؛  طلبد و برام يافنن نة نه مجالی  يگر می« تا يخ فنح». تیقاق    0

 400 ت 420: 4019نیت ؛ کلام کااا709 ت 703و  111ت 111/ 2: 4034برام نة نه  .ك: حافظ ابروت 
 414: 4010؛ مشناق اصفهانیت 294/ 4: 4071؛ بادلت 4103 ت 4107: 4034؛ مینشمت 400 ت 420و 
 .424: 2101الةةالکت  ؛ ا يب412و 

/ 7: 4039؛   اينیت 244 ت 499تات الجاء الخامس عشرت  ها  .ك: آقابا گ طهرانیت بی . برام ظفرنامه0
 . 019 ت 001/ 22: 4094و  044 ت 090

 4444 ت 999/ 0: 4039؛   اينیت 419تا: الجاء الخامست  ها  .ك: آقابا گ طهرانیت بی نامه . برام جنگ1
 .4030ت نامة کشم جنگ؛ 304 ت 301/ 44: 4094و 

   با  آ ا  شيسنن با  اةن و ارط »ق( 304اده     )ن انهلنا  ا  اناس.    فصل س   اش کنا  1
چ ن پا ااهی فنیی کند؛ اگرچه خصم پا ااه سهل کسی باادت ااعران نبانی که »آمده است: « آن
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(. با ت جه به اباهت بساا  17: 4070)اجاعت « ن يسند‘ نامه فنح’گ يند و منشاان ‘ اعر فنح’چ ن 
نقل کر ه استت آخرين  قاب سنامهآن  ا اش  النا  اناساين  و منن که به احنةال شيا  صاحب 

 ايم.   بر ه منیصر کر ه لیاظ تا يخیت به اعر اين  و ااعر نا   ا به «اعر فنح»کا بر  ترکابِ 
هام منظ   و منث    نامه نامهت آن  ا به  و بخز فنح فا سی بعد اش تعريف فنح نامة ا بی فرهنگ.    7

: ذيل 4034اند ) .ك: حجتت  ترتاب تا يخی فهرسنی آو  ه و ذيل هر کدا  به  تقسام کر ه
اند  هام منث   و منظ   معرفی اده نامه ت برخی فنحا   فا سی  انشنامة شبان و    «(. نامه فنح»

؛ آقابا گ 031ت  079: 4031نامه  .ك: خطابیت  برام فنح«(. نامه فنح»: ذيل 4094)طهةاسبیت 
؛   اينیت 4100ت  4107/ 44: 4094؛ مناومت 444ت  443تا: الجاء السا   عشرت  طهرانیت بی

. ساف 241ت  479: 4033نژا ت  ؛ قربان123ت  122/ 20: 4094؛ هةانت 374ت  713/ 7: 4039
 خ انده است: « نامه فنح»يز  ا  اسفرنگی يكی اش قصادها

 ا  نامه  ا که به نا  ت  کر ه اين گنج
 

    صتتد  خ   به حضرت  وحاناتتان بخت ان 

 ست که سان ست ا  اوستت   ام نامه کان فنح
  

 يگان ندانتتتتتة کلاتتتتتتد   ِ گتتتتتنج اتتتتتتا   
                         (4013 :010) 

اندت اعرش  ا  خ انده  ا بر سر جةع می« نامه فنح»ناست و گ يا اش اين جهت که « اعر فنح»اين قصاده 
ناآانا ب  ه است و « اعر فنح»تشباه کر ه است. حامدم اصفهانی ناا چ ن با ترکاب « نامه فنح»به 

لقب « نامه فنح»هايز  ا  خ اندهت يكی اش قصاده می« فنیاه» ا  تر ااا ه ادت آن هةان ط   که پاز
  ا ه است:  

 نامه است تا حشر جل   اين فنح
 

 اش کتتا نتامة اته آفاق يا گا  
                           (4030 :31) 

     م   204   باز اش « نامه فنح»به اسننا  پاكر  شبانی فرهنگسنان شبان و ا   فا سیت کا بر  
معنام قديم و  قاق آن است )با سپا  اش میقق ا جةندت اب الفضل خطابی که  من ن فا سیت هةه به
جانب     ا اش پاكر  شبانی فرهنگسنان شبان و ا   فا سی    اخناا  اين« نامه فنح»فهرسنی اش کا بر  

اده است ) .ك:  نها ه proclamation of victoryهام لغت     فرهنگ« نامه فنح»نها (. معا ل 
اين نكنه بر نگا ند  اين سط   نامعل   است که    ا باات غر  منظ   «(. نامه فنح»: ذيل 4031امامیت 

 نامة منث   است يا اعر فنح.  فنح« نامه فنح»اش 
 فتت صاحب  ي ان  سائل با  بارانی چندت کا آشم  ه و برگايدهت     اگر سلطان خ   به جنگ می. »3

نامه  ا تنظام  نامه يا اكست ند و هنگا  حص ل پاروشم يا وق ع اكستت فنح کا  او ب  
 اانند و اگر يكی اش اماران يا سپهساال ان به  فع خصم  کر ند و  باران اش آن نسخت برمی می
فرسنا ند و اين  انافتت به تناسب مقا  و مرتبت ومت  بارم  ا اش  ي ان  سائلت هةراه با او می می

مشاو  او  ا  اات و هم خبر فنح يا اكست  ا با ذکر جائااتت به  ي ان  سائل   بار هم سةت
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 ا  و پس اش ت قاعت به اطراف مةلكت و  ام ترتاب می نامه ن ات و  ي ان    ص  ت لاو ت فنح می
 (. 034 ت 079: 4031)خطابیت « فرسنا   يگر کش  ها می

جاو نخسنان کسانی ب  ه است که چ ن باشنر  بن عبداهلل الشا م ة. مسننداتی وج    ا   که حةا9
تا يخ اند ) .ك:  سرو ه سپاهاانز اش تاشيان ب  ند و عالِم ب  ت ااعران برايز اعر عربی می

اندت به  سبب فنیی که کر ه ( و تا سالاانی پس اش اين مدح ااهان و اماران به244: 4039ت ساسنان
ااعا م اش  ااد وط اط به شبان عربی    مدح  تا يخ طبرسنانشبان عربی  واج  اانه است.    

تهنات سرو ه   بن اهريا بن قا ن بعد اش غلبة وم بر  اةنان و به نشانة بن علی  سنم الدولهنص ة
( يا آنچه عن ا  برام ال  قاء الشابانی    مدح طاهربن 442ت  449: 4039اسفنديا ت  است )ابن

هام  (. برام  يدن نة نه222ت  224و ه است )هةانت عبداهلل و    وقت آمدن او به طبرسنان سر
 .   291و  234ت  271ت 212ت  214 يگر  .ك: هةانت 

 .   074ت  019: 4094.  .ك: افاعی کدکنیت 44
 ا به فنح وم « اعر فنح»انگاا  و سرو ن  می . گاهی ناا ااعرت مةدوح  ا برام فنح يا فن حاتی بر44

: 4007 انست. برام نة نه  .ك: اب الفرج  ونیت « اعر فنح»ت ان  یکند. اين ااعا   ا نة من ط می
؛ مخنا م 011ت  010و  041ت  040ت 422ت  424ت 44ت  3: 4010؛ مسع   سعد سلةانت 494ت  439

: 4013؛ مجارالدين بالقانیت 474ت  417و  404: 4034؛ ظهار فا يابیت 010ت  010: 4034غان مت 
 .00ت  02

 (.442: 4031)من چهرم  امغانیت « مشنهر    تهنات واند  ظفر من گفنه اعرم. »42
 412ت 410: 4070؛ باهقیت «مُیدّث»: ذيل 4070) .ك:  هخدات  گ م قصه  .  اوم اعر و اخبا ت قصه40

 (.114و 
: 4994؛ ذهبیت 033ت  034/ 1ق: 4031اثارت  ؛ ابن4211ت  4200/ 44. برام فنحِ عَةّ  يه  .ك: طبرمت 40

 .40ت  40/ 41
 . 239ت  213تا:  . برام آگاهی اش شندگی و تیلال ااعا  و آثا  اب تةّا   .ك: ضافت بی41
 ضبط اده است.« ترکز»اانباه  سنايی چاپ مد    ض مت به  ي ان.    41
ناست؛ « اعر فنح»؛ اما اعر او تضةان کر ه . قاآنی به اسنقبال اين اعر عنصرم  فنه و اين بات  ا47

 (. 010ت  014: 4001است ) .ك: قاآنیت « اجی آقاسیح»بلكه مدح 
به اسنقبال اين اعر فرخی و سنايی  فنه است؛ « نامه  ش »(    اعرم با عن ان 200/ 4: 4090. بها  )43

 اما اعرشت اعر فنح ناست.  
 

   منابع
 ء.باروت:  ا  االض ا .لاليتصان فالش عالذريعلتا(.  )بیت آقابا گ طهرانیت میةدمیسن 
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 صا   و  ا  باروت:  ا  د السا  .الةجل .الكامل فی النا يخ(.  4911 /ق4031ثار )األ ت ابن
  باروت.

تهران:  . تصیاح عبا  اقبال آاناانی.تا يخ طبرسنان(. 4039)اسفنديا ت میةدبن حسن  ت ابن
 اساطار.

 و بكر عبا .. تیقاق احسان عبا  تذك ةالحمدون ّه. (4991بن الیسن )دةدونت میةح ابنت 
  صا  . باروت:  ا 

 اح و اهنةا  حسانعلی باسنانی  ا .به تصی . ي ان (.4010)الدين  بن يةان يةانت میة   ابنت 
  تهران: کنابخانة سنايی.

مشهد:  . به اهنةا  میة   مهدوم  امغانی. ي ان (.4007)بن مسع    ج  ونیت اب الفرجاب الفرت 
  فروای باسنان. کنا 

الخطاب النبريامت قدّ  له و  .ا ارح  ي ان اب تة (.ق4040  /4990)بن او   ت حباباب تةا ت 
  باروت:  ا الكنا  العربی. وضع ه امشه و فها سه  اجی األسةر.

 تهران: اساطار. فر . ين هةاي نالد . تصیاح و تیشاة  کن ي ان (.4039)اثار اخساكنی ت 
. به تصیاح و اهنةا  میةدعلی ناصح. تهران: ن ي ا(. 4000)ا يب صابرت صابربن اسةاعال ت 

  سسة مطب عاتی علةی.مؤ
 به تدوين و تصیاح و ح اای وحاد . ي ان(. 2101)بن حسان  الةةالکت میةدصا ق ا يبت 

  فروای فروغی. کنا   سنگر م. تهران:
هران: ت یاح و مقابله و مقدمة سعاد نفاسی.با تص . ي ان(. 4001)اش قیت اب بكربن اسةعال ت 

  ا .فروای شو کنا 
و با تصیاح  .روضاتالجناتفياوصافمدينله ات(. 4009)الدين میةد  اسفاا مت معانت 

  تهران: اننشا ت  انشگاه تهران. ح اای و تعلاقات میةدکاظم اما .
جانی و  . تیقاق و تصیاح عبا  بگ ي ان(. 4094)الدين حسن  اارفی سةرقندمت ارفت 

 م شه و مرکا اسنا  ا  ام اسالمیت اننشا ات سفار ا  هال. ران: کنابخانةاماد سُرو م. ته
 .014 ت 011صص. 9ش .1.  يغةا« ها ظفرنامه(. »4002ت افشا ت ايرج )

 شمان. فرهنگ ايرانتهران:  .کةانه  مجة عة(. 4010)تتتتت تتتتتتت 
 تهران: فرهنگ معاصر.  .فرهنگ معاصر کاةاا(. 4031)امامیت کريم ت 
 انشگاه هند:  . به تصیاح ااخ عبدالرااد.الفن ح مفناح(. 4910)امارخسروت خسروبن میة   ت 

  علاگره.
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تهران:  صیاح و تیشاة عبا  اقبال آاناانی.ت . ي ان (.4039)امارمعامت میةدبن عبدالةلک ت 
 اساطار.

لةی و تهران: ع . به اهنةا  میةدتقی مد    ض م. ي ان(. 4072بن میةد ) ت ان  مت علی

 فرهنگی.
تهران:  . تصیاح و مقدمة حامد  بانی. ي ان(. 4019)اهلی ااراشمت میةدبن ي سف ت 

  کنابخانة سنايی.
فروش. تهران: کنابخانة  میةد گانی یقاق و تصیاح علیت . ي ان(. 4037)د الدين چاچی بت 

   ا  ام اسالمی.م شه و مرکا اسنا  مجلس 
 تهران: ت  . به اهنةا  چهرشا  بها . . ي ان(. 4090)بها ت میةدتقی ت 
ر بهدا وند و پرويا به تصیاح اکب .کلاات(. 4071)بادل  هل مت عبدالقا  بن عبدالخالق ت 

  تهران: الها . عباسی  اکانی.
  تهران: علةی. اکبر فااض. . تصیاح علیتا يخ باهقی(. 4070)باهقیت اب الفضل ت 
 تهران: اساطار. بها . الشعرام  (. ملک4039) تا يخ ساسنانت 
 اهلل صفا. لاق ذباحبه اهنةا  و تصیاح و تع . ي ان(. 4014)بن عبدالجامع   جبلیت عبدال اسعت 

 تهران: امارکبار.
. به اهنةا  جعفر اعا . ترجةة تا يخ يةانی (.4070بن ظفر )  الجربا قانیت اب الشرف ناصحت 

  علةی و فرهنگی.تهران: 
با تصیاح و ح اای حسن وحاد  . ي ان(. 4012)میةدبن عبدالرشاق  الدين اصفهانیت جةالت 

  تهران: کنابخانة سنايی.  سنگر م.
تهران:  و تیقاق میةدباقر وث قی و عبدالرس ل خارانديز.(. تصیاح 4030) جنگنامة کشمت 

  ماراث مكن  .
و تعلاقات سادکةال  مقدمه و تصیاح .الن ا يخ ةشبد(. 4034)اهلل  بن لطف حافظ ابروت عبداهللت 

 ساشمان چاپ و اننشا ات وشا ت فرهنگ و ا اا  اسالمی. حاج سادج ا م. تهران: 
تهران:  . به تصیاح عالمه قاوينی و قاسم غنی. ي ان (.4077)الدين میةد  حافظت اةست 

 اساطار.
 ادنامة کا اناسی ا  پايان .. تصیاح کلاات  ي ان حامدم اصفهانی(4030)حامدم اصفهانی ت 

ةا: مساح بهراماان. اسنا   اهن آبا . نشگاه آشا  اسالمی واحد نجف ا شبان و ا باات فا سی.
  ا ات ابطیی فرواانی.الس نگا ش مريم
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. به سرپرسنی حسن ان اه. 2ج .فرهنگنامة ا بی فا سی   « فنینامه. »(4034) حجنیت حةادهت 
 .4422ت  4424صص سالمی.ا ات وشا ت فرهنگ و ا اا  او اننشتهران: ساشمان چاپ 

هشنی ااراشم و حةاد ضا به اهنةا  احةد ب . ي ان(. 4030)بن علی  حسن  هل مت حسنت 
  تهران: انجةن آثا  و مفاخر فرهنگی. خانی. قلاچ

تهران:  . به تصیاح میةدتقی مد    ض م. ي ان (.4012)بن میةد  حسن غان مت حسنت 
 اساطار.

  ا .شو تهران: . به ک از ضااءالدين سجا م. ي ان .(4070) بن علی خاقانیت بديلت 
هند: علاگر  ه و تعلاقات به اهنةا  نذير احةد.با مقدم . ي ان(. 4014)الدين  راسانیت سراجخت 

  مسلم ي نا  سانی.
  .شوا  تهران: .فن نثر    ا   پا سی(. 4031)خطابیت حسان ت 
تهران:  ه تصیاح احةد سهالی خ انسا م.. ب ي ان(. 4019)خ اج م کرمانیت میة  بن علی ت 

 پاژنگ.
. شير نظر تا يخ حباب السار فی اخبا  افرا  بشر(. 4010)الدين  بن هةا  الدين خ اندمارت غااثت 

 تهران: چاپخانة گلشن. میةد  بارسااقی.
  جا: وصال. بی . ي ان(. 4074)بن میةدافاع   او م ااراشمت میةدت 
م شه و مرکا  کنابخانة تهران: ) نا(. هام ايران هفهرسن ا    سنن ان(. 4039)  اينیت مصطفی ت 

 اسنا  مجلس ا  ام اسالمی.
ران: ساشمان اسنا  و ته .)فنخا( هام خطی ايران فهرسنگان نسخه(. 4094) تتتتتتتتتتتتت ت

  ی جةه  م اسالمی ايران.کنابخانة مل
تهران:  و مقدمة علی میدث.. با تصیاح  ي ان (.4011) ع يدا  قةیت میةدبن سعد ت 

  مؤسسة اننشا ات امارکبار.
 تهران: مؤسسة اننشا ات و چاپ  انشگاه تهران. .نامه لغت (.4070)اکبر  علی  هخدات ت 
 لندن: . ويرايز و مقدمة ا وا   ا وا  ش. ي ان(. 4900)بن علی  ذوالفقا  اروانیت حسانت 

printed by order of the trustees. 
تیقاق  طبقات الةشاهار و االعال . تا يخ اإلسال  و(. ق4042 / 4994میةدبن احةد )ذهبیت ت 

 باروت:  ا الكنا  العربی. عةر عبدالسال  تدمرم.

  ااراش: ن يد. .ان اع اعر فا سی (.4034)ت  سنگا  فسايی 
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ة تهران: کنابخان دمه و مقابله و تصیاح سعاد نفاسی.با مق . ي ان (.4009) ااد وط اط ت 
 با انی.

مشهد:  تصیاح و ت ضاح اب الفضل وشيرنژا . . ي ان (.4032)د ين ناشاب  مت میةالد  ضیت 
  میقق.

   تهران: پاژنگ. . ي ان(. 4019) فاع لنبانیت عبدالعايابن مسع   ت 
تهران:  . تصیاح میةدجعفر میج  . ي ان(. 4004)بن قنبرعلی   سروشت میةدعلیت 

  امارکبار.
 ت 02. صص0ش. 41  . انز نشر «.گاا   حقِ  حافظ خلخالی(. »4070)جةشاد  سروااا تت 

14.  
  ژم. وفايی و اهريا  ااهان افشان (. به ک از ايرج افشا ت میةد4090) ب ل ناا  سفانةت 

 تهران: سخن.
به  . مقدمه و تصیاح اب القاسم حالت. ي ان(. 4074)بن میةد  سلةان ساوجیت سلةانت 

  تهران: سلسلة نشريات ما. . از احةد کرمیک
تهران:  . به سعی و اهنةا  میةدتقی مد    ض م. ي ان(. 4031)سنايیت مجدو بن آ   ت 

 سنايی.
تهران:  حسانی. . تصیاح و مقدمة ناصرالدين ااه ي ان (.4003)بن مسع    س شنیت میةدت 

 امارکبار.
حسن  هبرم. تهران: اننشا ات . با تصیاح و تعلاق  ي ان(. 4032)سادام نسفیت مارعابد ت 

 الةللی الهدم. بان
م لنان: ق می ثقافنی مرکا  . با مقدمه و تصیاح شباده صديقی. ي ان(. 4017)ساف اسفرنگی ت 

 بهب  .
به ااراف میةد غسّان  .تا يخ الخلفا. ق(4000 / 2440)بكر  بن ابی السا طیت عبدالرحةنت 

 و الشؤون االسالماه. االوقاف ةوشا  ل الیسانی. قطر:نص ح عاق 
 علةی و فرهنگی. . به ک از ايرج افشا . تهران:الن ا  اناس (.4070)اجاع ت 
  تهران: سخن. . سناخاا کلةات (.4094)افاعی کدکنیت میةد ضا ت 
  تهران: نشر مانرا. .ان اع ا بی(. 4039)اةاسات سارو  ت 
سة تهران: مؤس ةا  خسرو فصایی.. به اهنکلاات  ي ان(. 4033)میةدتقی ا  يد  ااراشمت ت 

  گال.  مکمطالعات اسالمی  انشگاه تهران ت 
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 تهران: علةی و فرهنگی. . به ک از میةد قهرمان. ي ان (.4030)صائبت میةدعلی ت 
 ش سادحسن.مقدمه تصیاح و تیشاه ا . ي ان(. 4919)الدين میة    صاين هرومت  کنت 

 هندوسنانت پننه: لابل لانه  پريس.
تهران:  شا ه. . تصیاح و مقدمه میةد ملک ي ان (.4090)بن میةدباقر    مت میةدکاظمصبت 

 ماراثبان. 
 مصر:  ا الةعا ف.  .العصر العباسی االولتا(.  )بیضافت ا قی ت 
تهران:  اهرم اها .به اهنةا  و تصیاح و تیشاة ط .کلاات ااعا (. 4001)طالب آملی ت 

  سنايی.  کنابخانة

  تهران: جهان. .تا يخ الرسل و الةل ك تا(. بن جرير )بیت طبرمت میةد

 .الشع فيعص النبوةوالخالفهال اشدة. ق(4023 / 2447)االاقر  طلاةاتت غاشم و عرفانت 
  مشق:  ا الفكر.

. به سرپرسنی اسةاعال  انشنامة شبان و ا   فا سی   « فنینامه. »(4094)طهةاسبیت اهال ت 
 .770 ت 774صص. 0ج سعا ت.

و تیقاق و ت ضاح امارحسن تصیاح  . ي ان(. 4034)ظهار فا يابیت طاهربن میةد ت 
  تهران: نشر قطره. يا گر م. به اهنةا  اصغر  ا به.

نا ي  ك:  . به اهنةا  میةدجعفر میج  .کلاات (.4999)عباد شاکانیت عباداهلل ت 
bibliotheca persica press.  

 . به اهنةا  و تصیاح طاهرم اها . ي ان (.4000)منص   عسجدم مروشمت عبدالعايابن ت 
 تهران: کنابخانة طه  م.

 آو م سعاد نفاسی. ابله و تصیاح و مقدمه و جةعبا مق . ي ان(. 4009)الدين  عةعقت اها ت 
  فروای فروغی. تهران: کنا 

  .اله  : عظام پرنننگ کا پ  يشن. مرتبه نذير احةد.  ي ان(. 4931)عةاد ل يكی ت 
ه اهنةا  و تصیاح غالمیسان ب .نامه . قاب  (4073)بن اسكند   عنصرالةعالیت کاكاو ت 

 تهران: علةی و فرهنگی. ي سفی.
کنابخانة  ی. تهران:تصیاح و مقدمه میةد  بارسااق . ي ان (.4010)بن احةد  عنصرمت حسنت 

 سنايی.
 . شوا  تهران:  بارسااقی. ک از میةد . به ي ان(. 4034)بن ج ل غ  فرخی ساسنانیت علیت 
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مصیح ام.  م. ا اد. با مقابله و مقدمة حسان  . ي ان (.4012)بن مبا ك  فاضیت اب الفا ت 
 فروغی. آهی. تهران:

 . با تصیاح و مقدمه میةدجعفر میج  . ي ان(. 4001)بن گلشن  اهلل ابقاآنی ااراشمت حبت 
 تهران: امارکبار.

ها اش بد الدين  تصیاح ح اای و فهرست . ي ان(. 4011)ی بن عاس مقا ت اب القاسم قائمت 
  تهران: ارق. يغةايی.

 ت 479. صص74. شفرهنگ «.)   ايران و اسال ( ن يسی فنینامه(. »4033)نژا ت پريسا  قربانت 
241. 

تهران:  اد  میةد نخج انی. . اش  وم نسخة تصیاح ي ان(. 4012)قطرانت اب منص   ت 
 ققن  .

 تهران: معان. . به اهنةا  يداهلل اكرم. ي ان(. 4013)الدين  ت سراجقةرم آملیت 
تهران:  ک از ايرج افشا . به .تا يخ جديد يا (. 4031)کاتب يا مت احةدبن حسان ت 

  امارکبار.
مشهد: اننشا ات آسنان  . تصیاح و تعلاقات میةد قهرمان. ي ان(. 4019)کلامت اب طالب ت 

  قد   ض م.
فروای  تهران: کنا  . به اهنةا  حسان بیرالعل می. ي ان(. 4003)اصفهانی الدين  کةالت 

   هخدا.
تبريا: مؤسسة تا يخ و  آبا م.  . تصیاح و تعلاق میةد ي ان(. 4013)مجارالدين بالقانی ت 

  فرهنگ ايران.
تصیاح و تعلاقات با مقابله و  .هفت  ي ان مینشم کااانی(. 4034)بن احةد  مینشمت علیت 

   تهران: ماراث مكن  . دالیسان ن ايی و مهدم صد م.عب
تهران: علةی و  الدين هةايی. جالل اهنةا  به  ي ان.(. 4032)بن عةر  مخنا م غان مت عثةانت 

 فرهنگی.
 تهران: .ارح شندگانی من يا تا يخ اجنةاعی و ا ا م  و   قاجا يه(. 4014)مسن فیت عبداهلل ت 

 .شوا 
  اصفهان: کةال. . به اهنةا  و تصیاح مهدم ن  يان. ي ان (.4010)مسع   سعد سلةان ت 
 تهران: علةی. ک از حسان مكی. . به ي ان(. 4010)ت مارعلی مشناق اصفهانیت 
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الةعا ف با گ ةتهران: مرکا  اير. هام فا سی فهرسن ا   کنا (. 4094)مناومت احةد ت 
  اسالمی.

  .شوا  تهران: اهنةا  میةد  بارسااقی. . به ي ان(. 4031)من چهرمت احةدبن ق ص ت 
)ارح و معرفی هشت کنا  که به نا  ظفرنامه تألاف  ها ظفرنامه» (.4000)نخج انیت حسان ت 

  .017 ت 070. صص7  .ا باات تبريانشرية  انشكد   .«اده(
 فروای میة  م. اش اننشا ات کنا  جا: . بیکلااتتا(.  )بینشاط اصفهانیت عبدال ها  ت 
ل .  و  م ی و مرضاه باکتیقاق و تصیاح اايسنه ابراهاة . ي ان(. 4094)ا  اسنرآبا م نظت 

 م شه و مرکا اسنا  مجلس ا  ام اسالمی. تهران: کنابخانة
. تیقاق و تصیاح  حام طاهر. تهران: کلاات(. 4094)نظا  قا مت میة  بن امار احةد ت 

 اننشا ات سفار ا  هال. و مرکا اسنا  مجلس ا  ام اسالمیت م شه کنابخانة
و تنظام و جةع و تدوين مظاهر با مقابله و تصیاح  . ي ان(. 4004)نظارمت میةدحسان ت 

   ا .هام امارکبار و شو ران: کنابخانهته مصفا.
تهران:  . مصیح میةد عباسی. ي ان .تا( )بیبن میةداسةاعال   وصال ااراشمت میةدافاعت 

  فروای فخر  اشم. کنا 
تهران: علةی و  )مقدمة  ي ان عثةان مخنا م(. نامه مخنا م(. 4014الدين ) جالل ت هةايیت

  فرهنگی.
  تهران: مؤسسة نشر هةا. .فن ن بالغت و صناعات ا بی(. 4074)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ت

   ارح اح ال و  وشگا  و اعر او(. )بیثی  خی ساسنانیفر(. 4074) ي سفیت غالمیسانت 
  علم.  تهران: نشر
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