
 
 

  فصل  سی و ششم
  )م994/ه366 (آغاز فرما�روایی سبمتگین

  20   صقحه                    الپتگین
  29                  آغاز فرما�روایی سبکتگین

  30                      غز�ــــــــه
  31                  امپراتوری  عز�ویان و حدود آن

  32                خا�واده سبکتگین  چطور و از کجا؟
  33      وایی اش حبیث حکمران غز�ه  اجنام داده  استکار  هایی که سبکتگین در دوره فرما�ر

  34          یورش  هندیان به سرزمینهای اسالمی  و اجنام  کار شان با سبکتگین
  38      )م994/ه384(فرما�روایی حممود بن سبکتگین بر خراسان و را�ده شدن بو  علی سیمجور

  38          م997/ه387مرگ سبکتگین و فرما�روایی پسرش  امساعیل 
    38          ه گی حممود بن سیکتگین بر  برادرش امساعیل بر سر فرما�رواییچیر

  41                سخنی چند با خوا�ندگان  تاریخ

  فصل سی و هفتم
  سلسله شاهان  غز�ه

  55  دولت آل سبکتگین ملوک  غز�ه  و آ�چه  از سرزمین های خراسان و ماوراءالنهر  از سروزان خود  گرفتند
  چه  از هند  تصرف کرد�د و اجنام  کار شانو از آ�) شاهان ساما�ی(



  57              )م997/ه387(فرما�روایی یمین الدوله  امیر حممود 
  59                  استیالی حممود بر خراسان

  فصل سی و هشتم
  جهان کشایی سلطان حممود بن سبکتگین

  66                  استیالی حممود بر سیستان
  68            وله  حممودرفنت ایلک  خان  و شکست او از طرف  یمین الد

  70                فتح دژ بیهیم �غر بوسط سلطان جممود
  71              خرب آل فریغون  و استیالی سلطان  حممود  بر جوزجان

  71                    غزوه  �اروین 
    71                  غزوه بالد  غور و قصدار

  72              خرب شار و استیالی سلطان حممود بر  غرجستان
  74                    مرگ  ایلک  خان

  74                    فتح �اروین 
    75                    غزوۀ تا�شیر

  75                استیالی سلطان حممود بر خوارزم
  76                    فتح کشمیر و قنوج

  خبش سی و هنم
  ادامه فتوحات سلطان حممود

  83              یادی از فردوسی محاسه سرای عهد  غز�ویان
  84                  خرد جاودان یا جاودان خرد



  87              دوله  حممود  با هندیان و افغا�یانغزوه یمین ال
  89                    فتح سومنات

  91              استیالی حممود بن سبکتگین بر ری و جبال
  92                استیالی حممود یمین الدوله بر  خبارا

  93                خرب سلطان حممود با غزان در خراسان

  خبش چهلم
  برسی  های تاریخی  دوره سلطان حممود  غز�وی

  98                  مود غز�وی و کار�امه  هایشحم
  100                رفتار سلطان حممود  غز�وی با روحا�یون

  104            مبارزه  غزالی  علیه  علمای بد  هناد در عصر سالجقه
  106              پند �امه امیر سبکتگین  به فرز�دش امیر حممود

  107            �فوذ  ترکان  در عهد سلطان  حممود  از قول مرتضی راو�دی
  108            اعالم  خطر  اعرتاض ارسالن  جاذب به سلطان حممود غز�وی

  در مورد  تاریخ  �ویسی و حتلیلهایی  از جنگهای  سلطان حممود  غز�وی و گزارشاتی را 
  109            که در مورد  یمین الدوله  حممود  بن سبکتگین آورده ا�د

  112                حممود بنیاد گذار دولت  غز�وی
    112                ر و اعتقاد  جممود یمین الدوله طرز تفک

  115                    غزوات   جممود
  116                روابط حممود  در ز�دگی شخصی

  119                سلطان  حممود و ابراهیم حصیری



  خبش چهل و یکم
  مذهب امساعیلیان  در ماورای  خراسان  مقارن سلطنت  غز�ویان

  127                    امساعیلیان
  128            )املوت(اری  و قدرت منایی  فدائیان  امساعیلیه منو�ۀ از فداک

  130                    خمالفین  این  مجعیت
  131                  آدم  کشی  امساعیلیان

  132                    افکار قرمطیان
  134              هتارتی سفیر دولت  مصر  حبضور یمین الدوله  حممود

  فصل چهل و دوم 
   شرقی و  غربیسلطان  حممود  غز�وی  از �ظر مؤرخین 

  145          در مورد  سلطان حممود)  مشرق زمین  گهواره  متدن(�ظر ویل دورا�ت 
  147        مؤلفه   های تاریخ  �ویسان  مراجع  ایرا�ی در مورد سلطان  غز�ه حممود بن سبکتگین

  147            �ظر جان  مالکم  در مورد  حممود غز�وی در تاریخ  ایران
  خبش چهل  و سوم

  ن حممود  و جا �شینی کوتاه مدت پسرش حممدوفات سلطا
  155              جا�شینی سلطان  مسعود بعد از خلع  حممد

  156                پادشاهی  مسعود بن سلطان حممود 
  158              جنگ سلطان  مسعود  و عالئ الدوله بن  کاکویه

  159                  فتح جرجان و طربستان 
  160              حرکت عالء الدوله  به اصفهان و هزیمت او 



  160                استیالی  طغرل بیک  بر  خراسان 
  163            هزیمت سلطان  مسعود  و طغرل بیک  از شهر  های  خراسان 

  170                خلع  مسعود و چادشاهی برادرش حممد
  خبش چهل و چهارم

  پیشینه باستا�ی زبان پارسی دری
  172                زبان  و ادبیات دری در عهد  غز�ویان

  172                 پیدایش زبان  و ادب فارسی تاریخ 
  173                زبان  چیست   وادبیات  کدام  است ؟

  175                    علم  تاریخ و قصص
  176                      تاریخ ادبی

  177                ساختار  های زبان  و ادبیات  دری
    177                  پسو�د و  پیشو�د و  ترکیب

  178          دو  فهمیدن  ان  ضروری  است این اجزاأ در زبان  دری جلب توجه  دار�
  178                      سامتها 

  178                       مصوّهتا 
  179                    اجزای زبان 

  179                  حتوالت صرفی و حنوی 
  181                    ا�واع  ضمایر

  182                زبان فارسی خویشاو�د و مادر زباهنا
  183                )آریایی=ایرا�ی(زباهنای باستا�ی 

  185                    ن  مادی زبا



  184                    زبان  هند و اروپائی
  185                    زبان سکائی

  186                    زبان  پارسی باستان
  187                  آثار بازما�ده  از  پارسی باستان

  188                    زبان اوستائی 
  189                زبان دوهزار ساله  یا مادر زبان دری

  190                 سال قبل1800زبان سنگ  �وشته 
  195                  حمتویات کتیبۀ سرخ  کوتل

    196            )سرود  آتش کده  کرکوی سیستلن(متون قدیم زبان درب 
  196                    مرثیه مسرقند

  197                    شعر یزید بن  مفرغ
  197                    هجو  کودکان بلخ 

    197            آثار  خنستین  ادب  دری  در آغاز دوره  اسالمی در سیستان
  200                  حتوّل و تکامل زبان  دری 

  200                 خا�واده زباهنای هند و  اروپائی 
  202                  مشتقات زبان  هند و  اروپائی

  202                    زبان  ختاری 
  203                    قدامت زبان  دری 

  205                  اسکندر مقدو�ی در آریا�ا
   210                  حتول و تکامل زبان پارسی

  211            نه حبث و �قد  دو زبان  پارسی و  پشتو در جماورت  همزمی



  خبش چهل و پنجم
  زبان  وادبیات  دری  در عهد  غز�ویان  با  پیشینه  تاریخی

  221                خراسان بسرت  زبان  ادبی  فارسی دری
    222                مبداء  و پرورشگاه زبان دری

  226                  در دوره  عظمت  غز�ویان
  226                   وادبیات  در این دوره زبان 

  خبش چهل و ششم
  ادامه زبان  و ادبیات دوره  غز�ویان

  236                      فردوسی
  236              قردوسی در زبان فارسی  و  در تاریخ  غز�ویان

  239                  مقام زبان   وادبیات  در مّلت
  242              فردوسی  ایجاد  گر  شور و  جوش قومی

  245            فردوسی خلق کننده بزرگرتین اثر منظوم فارسی که بود؟ 
    248                  سخن سرایی فردوسی

  251                    باز گشت به  توبه 
  251                 فردوسی سرگشته  ای  در ا�دوه  پیری

  252                فردوسی بر بلندای ادبیات   �ظم دری
  258                    معرفی شاه بلخ
  261                    شتاسب و زریر

  خبش چهل و هفتم



  ادامۀ ادبیات  �ظمی و �ثری  در عهد  غز�ویان 
  267                    مبداء تاریخ غز�ویان

  268                  عوامل سقوط آل سامان 
  272                  شاعران  دوره  غز�وی 

  273                    ابوالفتح بُستی
  273                    ابواحلسن اورمزدی
  273                    ابوالفرج  سگزی

  273                    ی بلخی عنصر
  279                      عسجدی

  281                    غضائری رازی 
  281                    فرخی سیستا�ی 

  284                  امحد بن قوص  منوچهری
  293                    مسعود سعد سلمان 

  294                  سبک  شعر مسعود سعد
  296                    منجیک ترمذی
  296                    اسدی طوسی 

  خبش چهل و  هشتم
  )شعرای صوفی(مۀ شعرای دوره  غز�وی ادا

  303              تعریف تصوف ؛ ایجاد  تصوف چه وفت  و از کجا؟
  304                      کیات

  305              )شعر و  �ثر صوفی(موّلفه  های اولیه  تصوف 



  305                  کتاب التعرف کالبادی
  306                    رسالۀ قشیریه

  307                    کشف  النحجوب
  307            ار �یشابوری بزرگرتین  مؤلف  آثار  تصوفیفرید الدین  عط

  307                  تاریخ  کلمه صوفی و  تصوف
  308                    شیخ  حسن بصری 

  310                    روابط صوفی 
  312                توحید یا حقیقت یگا�ه  از �ظر صوفیان

  313                    بو  علی رودباری
  313                    ابو علی دقاق

    313                  حالجحسین بن  منصور 
  314                    علی هجویری  غز�وی

  315                  سلسله  های طریقت  تصوف
  317                  حکیم سنائی  غز�وی 

  322                    سبک سنائی 
    323                      بابا طاهر
  304                      رباعیات

  306                    ابوسعید ابواخلیر
  307                    عبداهلل ا�صاری

    309                  از مناجات شیخچند  منو�ه  
  310                    شیخ عطار

  312              دیدار  عطار با جالل الدین  حممد �و جوان �ابغه از بلخ



  316                    عطار در توقف زمان
  316                    شرح وادی  عشق

  317            شیخ  �یشابور در آثار شاعران  تأثیر گذار بوده  است 
  خبش چهل و هنم
    خراسا�ی تا سال ششصد  هجریادامه شاعران

  323                      عمر خیام
  330                ابو  منصور  عمار بن  حممد  مروزی

  331                    ابواحلسن جمد الدین
  332                    کسائی مروزی 
    335                    بشار  مرغزی
  337                    حممد  عبده

  338                      لبیبی
  342                    �اصر خسرو

  351                     غوری سید  حسین 
  فصل پنجاهم

  افزار و هنجار  در اصلوب  ادبیات  �ظمی و �ثری
  357                    مقدمه  موضوع

    357                      علوم ادبیه 
  358                    علم صرف 
  358                      علم لغت



  358                    علم  اشتقاق 
  358                      علم  خط 

  359                      علم  حنو 
    359                     علم  معا�ی

  359                      علم بیان 
  359                      علم بدیع 
  359                      غلم قافیه

  359                  قرض الشعر  و �قل الشعر
  360                      علم ا�شاء 

  360                    علم  حماضرات
  361                    تعریف  ادیب

  365                      �ثر دری 
  367              )امه ابو  منصوریمقدمه شاهن(چند  منو�ه  از �ثر دری 

  368      )  هجری  �سخه خطی  کتاخبا�ه خطی کابل370تألیف  (ترمجه  دری کتاب سِواد  اعظم 
  368                  )ه356(ترمجه  تاریخ  طربی

  369                  ذکر صفت  کنیزک پارسی
  371                  مقدمه  کتاب  حدود العامل

  توصیف شهر  های خراسان  در حدود العامل
    371                      یهر

  371                      کابل 
  371                  بامیان آغاز �ثر فنی در خراسان

  371                منو�ه �ثر ساده  خواجه  عبداهلل  ا�صاری



  372                    منو�ه  �ثر مسجع او 
  373      �ثر یک  تفسیر فارسی  که ظاهرًا برای سلطان  غیاث الدین سام  غوری �وشته شده  است

  374                  ن  تفسیر  از سوره یوسفمنو�ه  ای
        یک منو�ه  �ثر  از دوره  متوسط دری

  375                  منو�ۀ اول  از قابوسنامه
  376                  در ترتیب آداب شراخبواری

  377                منو�ۀ دوم  از کتاب لباب االلباب حممد  عوفی
  377                    مقدمه  کتاب 

  378         حممد عوفی باب سوم  آ�ک  اول شعر گفتمنو�ه دوم از کتاب لباب االلباب  
  379            منو�ۀ سوم  از کتاب حممد عوفی امام فخر ابدین  اخلطاط  هروی

  خبش  پنجاه و یکم
  فرازه  های  از آثار  ارزمشند  ادبیات  �ثر دری 

  383                    مقاله �ویسی
  386            هجری) 600-500(�ثر فارسی دری  بین ساهلای 

  386          )گفتار  علی  هجویری در مورد کشف النحجوب(تب عرفا�ی  �ثر ُک
  389                منو�ۀ �ثر از ترمجه  کتاب رسالۀ قشیریه 

  389                    عین  القضاة مهدا�ی 
  394                     اسرار التوحید

  394        )632/1169/1253-539(ابواحلفض  عمر  شهاب الدین سهروردی 
  394                    عوارف املعارف

  394                منو�ۀ  ترمجه کتاب  عوارف املعارف



  395          منو�ه  منت  کتاب عوارف املعارف در بیان  منشاء پدید آمدن صوفیان
  397          )روز هبان لقلی شیرازی بن ابو  حممد  ابو  �صر(رسالۀ قدس و منو�ۀ آن
  خبش پنجاه و دوم

  ُکتِب تاریخی
  414                    زین االخبار
  415          احلی  حبیبی  در مورد  زین االخبار یا تاریخ  گردیزیمقدمه  عبد

            )مسعودی(تارسخ یسهقس 
                    بیهقی کیست؟
  427                    تالیفات  بیهقی

  427              برسی و حتلیل  از اوضاع  و احوال  این دوره 
  428                سیمای تاریخ بیهقی در ادبیات فارسی

  431                در تاریخ بیهقی زمینه  های �ثر فاخر دری 
  431                  منو�ه  های ممتاز از �ثر بیهقی 
  434                  امهیت  تاریخ �ویسی بیهقی

  436                    خطبۀ بیهقی 
  438            منت  خطبۀ بیهقی  در پایا�ۀ  کتاب  تاریخ بیهقی یا مسعودی

  438                    در بارۀ  تاریخ  بیهقی
  439                اری بیهقیپیشینه و شیوه  تاریخ  �گ

  440                    جممع التواریخ 
  440                    تاریخ  بیهق

    440                    طبقات  �اصری



  441                   منو�ه  �ثر فارسی  در  تاریخ طبقات  �اصری  در مورد سلطان حممود  غز�وی 
  خبش  پنجاه  وسوم

  ادامه  غز�ویان بعد از حممود و مسعود
  448                 پایان  خود  �زدیک  میشو دیک امپراتوری به

  452              فتل سلطان  مسعود  و به  ختت  �شسنت  پسرش مودود
  453                حرکت سپاه   غز�ه جبا�ب خراسان

  453                     حرکت های در هند
  454              وفات مودود و پادشاهی  عم او  عبدالرشید

  455                  کشته شدن  عبدالرشید 
  456                     فرخزادپادشاهی

  456              مرگ فرخزاد ،سایر سالطین  غز�ه  بعد از او
  458          )سلطان ابراهیم(آخرین  پادشاها�ی که در غز�ه به سلطنت رسید

  459                  عالء الدین  مسعود  عبدالکریم
  459                    ملک ارسالن

  459                      هبرامشاه
  460                    خسرو شاه 

  
 


