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 شاهنامه تلفّظ چند واژه در
 

1ایطرقبه عیدگاه وحید
 

 تهران دانشگاه فارسی ادبیات و زبان ۀگرو استادیار

 25/6/97 :مقاله پذیرش تاریخ ؛ 97/ 20/4: مقاله دریافت تاریخ

 چکیده
متون کهن فارسی، به دلیل فاصلۀ زمانی ما نسبت به آن متون و تغییرات و تحوالتی که  ها درتلفظ واژه

 شاهنامه دربه تلفّظ چند واژه  مقالهدر این انگیز بوده است. فارسی اتفاق افتاده، همیشه مسألهدر زبان 

یج در مورد آنها است که دربارۀ خوانش آنها توافقی میان اهل ادب وجود ندارد یا تصوّر را پرداخته شده

اند و  گذاری شده به صورت نادرست حرکت شاهنامههای  ها در همۀ چاپ نادرست است. برخی از این واژه

فردوسی، بیشتر بر چاپ خالقی مطلق  شاهنامۀگوناگون تصحیحات ر میان دها.  برخی در شماری از چاپ

ها   گذاری واژه ن به حرکتبیش از دیگرا چاپزیرا مصحّحان این دو  ،شدهو چاپ جیحونی تأکید 

اند و به تلفّظ درست راه  اند و گاه دچار لغزش شده اند و البته در این کار گاه درست عمل کرده پرداخته

 های لفظیِ ای از دیگر هماهنگی پردازی فردوسی و نیز پاره اند. از طریق دقّت در چگونگی قافیه نیافته

باشیم   را بررسی کرده شاهنامهبه شرطی که سراسر متن  ،توان به خوانش درست دست یافت شعر او می

 مقاله با چنین رویکردی نوشته شده است.  و نگاهمان موردی نباشد. این 
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 مقدمه 

اند، امروز بحث کرده شاهنامهگذاری متن با اهتمامی که برخی از مصحّحان در حرکت

رسد که در مواردی است. اما به نظر میای رونق گرفتهتا اندازه شاهنامههای تلفّظ

گذاریشان پایۀ علمی و حرکت تلفّظ روزگار فردوسی نزدیک شوند اند بهنتوانسته

های متداول خوانشها یا خواهیم به چند نمونه از تلفّظاستواری ندارد. در این مقاله می

های مورد بحث باید یک نکتۀ مهم را یادآور  امروز بپردازیم. پیش از پرداختن به تلفّظ

است و  ، محدود بودهشاهنامههای زبانی در مورد  شد و آن این که تا کنون بیشتر بررسی

است و یک ویژگی آوایی را در چند بیت  آمده است. پژوهشگری می جنبۀ موردی داشته

است. برای نمونه هنینگ  رسانده است و بحث خود را به پایان می داده توضیح می هشاهنام

 پرِندبا هند قافیه شده و به صورت  پرَند شاهنامهاست که در  در جایی متوجّه شده

. اما (Henning, 1971: 67 ←)است  /( خوانده شدهpiring)نزدیک به تلفّظ فارسی میانه /

است که این تلفّظ تا چه  است و مشخّص نکرده ی نگرفتهاز این یافتۀ خود نتیجۀ خاص

هست یا نه. چیزی  شاهنامههم در  پرَنداست و آیا تلفّظ  فراگیر بوده شاهنامهاندازه در 

های آوایی به شدّت مورد نیاز است بررسی کامل متن است. از همین روی  که در بررسی

ام، سعی  اشاره کرده پرِندظ در این جستار، چنان که در جستاری دیگر دربارۀ تلفّ

گوییم در  بررسی شود. بنابراین، نمی شاهنامههای  است تا همۀ موارد و شاهد شده

به کار  پرِندتنها  شاهنامهگوییم در  هم وجود دارد، بلکه می پرِندتلفّظ  شاهنامه

شود  تلفّظ فردوسی نیست. یک دو جا هم که خالف این حکم دیده می پرَنداست و  رفته

دهد که  های معتبر نشان می است و اجماع دستنویس خاطر اشتباهات مصحّحان بوده به

کزّازی،  یاس شود با:؛ ق50، 47 -46: 1393عیدگاه، )  ی در کار نیستپرَنداصالً  شاهنامهدر 

  .(استرا نمونۀ عیب اقوا دانسته سِندبا  پرند، که قافیه شدن 330 :1381/2

هر خالف احتیاط علمی به نظر برسد، اما وقتی آنچه گفته شد ممکن است در ظا

های گوناگون  همۀ موارد را بررسی کردیم و مثال نقضی نیافتیم و سندها و قرینه

ندادن حکم قطعی است نه دادن  ای را تأیید کند، آنچه خالف احتیاط علمی است فرضیه

 آن.
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 های مورد بحث تلفّظ .1

 ارَش/ رَش .1-1

ای هستند و در  شده های شناخته با همین خوانش صورت ،رَششدۀ آن،  و کوتاه ارَش

اند.  ها نیز به همین سان آمده شوند و در فرهنگ ها به همین سان حرکت گذاری می متن

دهخدا،  ←)بینیم  ، همین خوانش را میسخن فرهنگمعین،  فرهنگدهخدا،  لغتنامۀدر 

. در (رشو  ارش: مدخل 1381 ، انوری،رشو  ارش: مدخل 1342، معین، رشو  ارش: مدخل 1387

. (رش: مدخل 1390رواقی،  ←)است  / آوانگاری شدهrašنیز به صورت / فرهنگ شاهنامه

: مدخل 1382بغدادی،  ←)اند  نیز همین آوانگاری را به دست داده لغت شاهنامهنشردهندگان 

/ آگاهی arešnشناسان که از صورت فارسی میانۀ ارِشن / . حتّی برخی از ریشه(رش

دوست،  حسن ←)اند  را به دست داده ارَشاند باز هم برای فارسی دری تنها تلفّظ  داشته

در  ارشناست که  با آن که نشان دادههای فارسی  ذیل فرهنگ. مؤلّف (172 -171 :3931/1

را درست « ارَشن»و « ارِشن»است، هر دو خوانش  فارسی دری هم به کار رفته

فارسی میانه  ارِشنرا که آشکارا بازماندۀ  رشن. وی واژۀ (20 :1381رواقی،  ←)است  دانسته

است، که نادرست به نظر  / آوانگاری کردهraš<a>nو فارسی دری است، به صورت /

هایی از شعر  نیز با وجود در دست بودنِ گواه شناسی فارسی فرهنگ ریشهرسد. در  می

است، زیرا  خوانده شده« ر»دهد، این واژه به زبر  را نشان می ارِشفردوسی که تلفّظ 

و شیوۀ استنباط از  شاهنامههای  آورندگان این فرهنگ اطالع درستی از تلفّظ فراهم

البته برخی هم مانند  (.30: 1394)هُرن و هوبشمان، اند  های فردوسی نداشته پردازی قافیه

/ ariš/ اند و این واژه را تنها به صورت در فارسی دری آگاه بوده ارِشمکنزی از تلفّظ 

تلفّظ اصیلی است که  رِش/ ارِشبه هر روی  .(Mackenzie, 1976: 11)اند  آوانگاری کرده

 است: قافیه شده پرورِشچند بار با  شرفنامهها نمونه دارد. از جمله در  در متن

 کش یکی نیزۀ سی ارش سنان
 

 

 

 به آب جگر یافته پرورش
 

 (126: 1316)نظامی،   

 شصنوبرستونی به پنجه ار
 

 

 

 به پیراستن یافته پرورش
 

 (167: 1316)نظامی،   

 هم از نیزۀ خطّی سی ارش
 

 

 

 سنانش به خون یافته پرورش
 

 (272: 1316)نظامی،   

 تر درختش ز پنجاه ارش فزون
 

 

 

 از آب و هوا یافته پرورش
 

 (478: 1316)نظامی،   
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 است: قافیه شده روِشمنظوم با واژۀ  نامۀ ارداویرافدر 
 

 همی پهلوش سی و هفت رش بود
 

 

 

 روش بود روانان اشو را ره
 

 (.34: 1343)زرتشت بهرام،   

)زرتشت است  گذاری کرده را با فتحه حرکت رشجالب است که مصحّح متن در بیت باال  

  (.34: 1343بهرام، 

ین را از است. ا )بازماندۀ فارسی میانه( به کار رفته رِش/ ارِشنیز تنها صورت  شاهنامهدر 

توان دریافت و قافیه  شخص مفرد می ضمیر سومهای انجامیده به  واژهقافیه شدن آن با 

شخص  دانیم که ضمیر سوم . میگَش، فَش، خوَش، کَشهایی چون  نشدنش با واژه

است نه اَش. قافیه شدن آن  ها اِش بوده به مانند بسیاری از دیگر متن شاهنامهمفرد، در 

هُرن و  یاس شود با:؛ ق87 -86: 1387عیدگاه، )اهی است بر آنچه گفته شد های مصدر گو با اسم

بینیم  . پس وقتی که می(است را گویشی دانسته اِشدو، که تلفّظ  و سی -یک و : سی1394هوبشمان، 

« اِش»شخصِ  کند که به ضمیر سوم ی قافیه میهای را تنها با واژه ارشو  رشفردوسی 

هُرن و هوبشمان،  قیاس شود با:)است  رِشو  ارِشکه تلفّظ درست یابیم  اند، درمی انجامیده

1394 :30:) 
 

 رش به رش بود باالش صد شاه
 

 
 

 چو هفتاد رش برنهی از برش،
 

 رش بلندیش پنجاه و صد شاه
 

 
 

 چنان بد که بر ابر سودی سرش،
 

 رش هر رشی زو سه رش همان شاه
 

 
 

 کزان سر بدیدی همه کشورش،
 

 رش ده شاه فروبرد بنیاد
 

 
 

 رش پنج کرده برش، همان شاه
 

 بپیمود باالی کار و برش
 

 
 

 کم آورد کار از رسن هشت ارش
 

 دنبالۀ مقاله(. ←)  
 

های باال را بدین سان  بیت شاهنامههای آوایی  اما مصحّحان به دلیل ناآگاهی از ویژگی

 اند: گذاری کرده حرکت
 رَش شاهبود باالش صد  رَشبه 

 

 
 

 برَشبرنهی از  رَشتاد چو هف
 

 (2117: 1379/4؛ فردوسی، 1019: 1394/2)فردوسی،      

 رَش شاهبلندیش پنجاه و صد 
 

 
 

 چنان بد که بر ابر سودی سرش
 

 (2117: 1379/4؛ فردوسی، 1019: 1394/2)فردوسی،      

 رَشزو سه  رَشیهر  رَش شاههمان 
 

 
 

 کزان سر بدیدی بن کشورش 
 

 (2117: 1379/4؛ فردوسی، 1020: 1394/2، )فردوسی     

 رَش شاهبرد بنیاد ده  فرو
 

 
 

  برَشپنج کرده  رَش شاههمان 
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 (2122: 1379/4؛ فردوسی، 1025: 1394/2)فردوسی،       

 رَشبپیمود باالی کار و به 
 

 
 

  ارَشکم آورد کار از رسن هشت 
 

 (1026: 1394/2)فردوسی،   

نی غلط فاحش قافیه هم دارد و با بدخوانی مصحّح به شکل از این میان، بیت پایا

. در چاپ مهندس جیحونی بدین سان (258: 1392عیدگاه،  ←)است  کنونی درآمده

 است: آمده
 بپیمود باالی کار و برش

 

 
 

  رَشکم آورد کار از رسن هفت 
 

 (2124: 1379/4)فردوسی،   

/ ارِشهای تلفّظ  رافیایی و زمانی شاهدبنا بر آنچه گفته آمد و با توجّه به تنوّع جغ

است . تلفّظ به  رسد که تلفّظ رایج این واژه در گذشته به کسرِ را بوده ، به نظر میرِش

را تنها زمانی باید پذیرفت که سند و قرینۀ کافی برای آن موجود باشد. به هر « ر»فتحِ 

ای یادشده، ه وجود ندارد. پس افزون بر بیت رَشو  ارَش شاهنامهروی، در 

 های زیر را نیز باید اصالح کرد: گذاری بیت حرکت
 خسروی بیست پهنای او رَشبه 

 

 
 

 ( فزون بود باالی اویسیسدچو سیصد )متن: 
 

 (138: 1394/4)فردوسی،   

 کرده باالی این پل هزار رَشبه 
 

 
 

 بخواهی ز گنج آنچه باید به کار
 

 (403: 1394/4)فردوسی،   

 د باالی اویکمندی فزون بو
 

 
 

 کرده پهنای اوی ارَشهمان سی 
 

 (595: 1394/2)فردوسی،   

 نیز پهناش بود رَشصد و بیست 
 

 
 

 که پهناش کمتر ز باالش بود
 

 (1019 :1394/2)فردوسی،   

 یکی جامه افگنده بد زرّبفت
 

 
 

 بود باالش پنجاه و هفت رَشبه 
 

 (1021: 1394/2)فردوسی،   
 

 راشتُر/ شتُ .1-2

های فارسی نیز دیده  تلفّظ آشنای این واژه همچنان که امروز رایج است و در فرهنگی

است.  بوده« ت»به ضمّ  ،(شترو  اشتردوست، مدخل  ؛ حسنشترو  اشتر)دهخدا، مدخل شود  می

. همچنین است (Nyberg, 1974: 199)خوریم  نامۀ نیبرگ نیز به همین تلفّظ برمی در واژه

در شعر گذشته نیز قافیه شدن آن  (.37: 1394)هُرن و هوبشمان،  ی فارسیشناس فرهنگ ریشه

های فراوان دارد و بر سر آن اختالفی نیست. پس در این  نمونه پُریا  دُرهایی چون  با واژه
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ترین  تلفّظ کهنی است تردیدی نباید کرد؛ به ویژه که در یکی از کهن شتُر/ اشتُرکه 

 .(154، 140: 1390حدّادی، )شاهد دارد های زبان فارسی نیز  دستنویس

/ اشتَردهد که باید تلفّظ  هایی هست که نشان می اما این همۀ واقعیّت نیست. قرینه 

را نیز به عنوان یک تلفّظ رایج قدیمی بپذیریم. نخست باید بدانیم که صورت  شتَر

ارسی نو به است. در فرهنگ مکنزی با آن که صورت ف نبوده اشتُرپهلوی این واژه تنها 

 ,Mackenzie)است  / ثبت شدهuštarاست، صورت فارسی میانه به شکل / آمده« ت»ضمّ 

دهد  پردازی برخی از شاعران نشان می همین باید توجّه ما را برانگیزد. قافیه. (85 :1976

رواج هم ه است بلک که این تلفّظ فارسی میانه نه تنها به فارسی دری رسیده بوده

 است. داشته

 ای با مطلع خی سیستانی در قصیدهفرّ 
 این هوای خوش و این دشت دالرام نگر

 

 
 

 وین بهاری که بیاراست زمین را یکسر،
 

 گوید: می
 هم شتر یابی از این و هم شتر یابی از آن

 

 

 

 شتر گر ترا قصد شتر باشد و تدبیر
 

 (136: 1394)فرخی،   

 در دیوان سنایی در غزلی با مطلع 
 بندد جگر در آتش چو ینمنگار عشق مرا

 

 

 

 بندد، درَر عقد مرا دانم همی در مژگان به
 

 خوانیم: می
 همی دانم من ای دلبر که هستم من غریب ایدر

 

 

 بندد شترببینی محملم فردا شتربان بر 
 

 (842: 1380)سنایی،   

 اشتر ه(،مقدّم 96: 1388)انوی، که متنی است مربوط به سرزمین آذربایجان  القلوب انیسدر 

دهد که تلفّظ مورد نظر منحصر به خراسان است و این نشان می قافیه شده پیکربا 

به فتح  شتری طغانشاهی )منسوب به فردوسی( نیز یوسف و زلیخااست.در  بزرگ نبوده

 است: خوانده شده« ت»
 

 اگر گوسفند است اگر گاو و خر
 

 

 شترگر استر بود یا ستور و 
 

 (18)شمسی؟:   

 شتر و اسب چه و گوسفند از چه
 

 

 خر و گاو از چه و استران از چه
 

 (20: شمسی؟)  

 سرفراز ده رسیدند کنعان ز
 

 

 فراز اشتر صد را جوان ده آن مر
 

 (231: شمسی؟)  
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 سه بیت دهخدا، در پانوشتی بر لغتنامۀدر 
 به دیبا بیاراسته ده شتر

 

 

 رکابش همه سیم و پاالنش زر
 

 گر گاو و خراگر گوسفند است ا
 

 

 گر استر بود یا ستور و شتر
 

 چه از گوسفند و چه اسب و شتر
 

 

 چه از استران و چه از گاو و خر،
 

 خوانیم: چنین می

 (.شتر: مدخل 1387)دهخدا، « ظاهراً به ضرورت شعری تاء کلمه باید مفتوح تلفّظ شود»

قافیه  زرواژه با  های چاپ خالقی مطلق، این بدل به گواه بیشتر نسخه شاهنامهدر 

 است: شده
 شتر برو همچنان بازگردان

 

 

 مبادا کزو سیم خواهیم و زر
 

 (32بدل  ، نسخه437: 1386/7)فردوسی   

از قبیل مسکو و جیحونی، متن به  شاهنامههای مهم  اما در این چاپ و دیگر چاپ

و ویراست شود. در هر د در آن دیده نمی زرو  شترقافیگی  است که هم ای آمده گونه

« چنان بار کن باز بر برو هم»خالقی مطلق و نیز چاپ جیحونی، مصراع نخست به صورت 

شناختی  که پشتوانۀ نسخه( 1881: 1379/4؛ فردوسی، 788: 1394/2فردوسی،  ←)است  آمده

هایی که در پایان مصراع یکم نویسش  جالب است که در مورد دستنویساستواری ندارد. 

پساوند »است:  جلدی خالقی مطلق آمده پانوشت ویراست هشتاند در  داشته شتر

است اما  در مصراع نخست حفظ شده شتردر چاپ مسکو  .(437: 1386/7فردوسی، )« ندارند

 است. از بین رفته شتَرو بدین سان تلفّظ  (299: 1970/8فردوسی،)است  قافیه شده دُربا 

 باشد نه  زَرر، قافیۀ مصراع دوم باید های معتب در بیت زیر نیز به گواهی بیشتر دستنویس

 :دُر
 به دیبا بیاراسته ده شتر

 

 

 رکیبش همه زرّ و پاالنش دُر
 

 (513: 1394/2؛ فردوسی، 476: 1386/6)فردوسی،   

به نوعی  شتر)استر( به جای  سترها نیز با نگاشتن  کاتبان برخی از دستنویس

س ـدن و پاریــروت، لیـتنویس بیـمله دسـجاند؛ از  مشکل قافیه را برای خود حل کرده

 .(18بدل  ، نسخه476: 1386/6؛ فردوسی، 695: 1389فردوسی، ) 

گذاری و خوانش را نیز  افزون بر اشکال تصحیح اشکال حرکت شتَرناآگاهی از تلفّظ 

« تعیین کن»بخواند و  ببُررا  ببَراست  است. در بیت زیر مصحّح مجبور شده سبب شده

تا در گمان خویش قافیۀ شعر فردوسی را ( 206: بخش دوم: 1389قی مطلق، خال ←)معنی کند 

 خراب نکرده باشد:
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 مرا ده یکی کاروانی شتر
 

 

 چو رای آیدت مزد ما هم ببُر
 

 (8: 1394/2)فردوسی،   

 سپَردن .1-3

شناسان هنگامی که معنای لگد کردن و زیر پا  امروز بسیاری از پژوهشگران و شاهنامه

و ( 156: 1369قریب و مداینی،  ←)هستند  سپَردنمیان باشد قائل به خوانش ر گذاشتن د

قریب )دانند  را درست می سپُردندادن در میان باشد خوانش هنگامی که معنای تحویل 

القی مطلق زیر را به همان سانی که خ  بیت هایی چون ، و بیت(155: 1369و مداینی، 

 خوانند: است می گذاری کرده حرکت
 خوار بسپَردپای اندر افگند و به 

 

 

 دریدش بر او چرم و برگشت کار
 

 468، ب 47محضر[؛  بسپَرد] 216، بیت 37؛ 113راه[، بیت  بسپَرد] 25/ 1. نیز: 14/ 1: 1394فردوسی، )

 2218، بیت 390راه[؛  بسپَرد] 1751، بیت 371[؛ بسپَرد]بیفگند و  410، بیت 175رهش[؛  سپَردن]

 .(دُمِ[ سپَردی]

 :1376/2محمّد بن خلف، )کند  نیز آن را تأیید می برهان قاطعاین خوانش که اطّالعات 

، 47 :1381/1کزّازی،  ←)است  و دیگر منابع نیز راه یافته  شاهنامههای  به شرح ،(1088 -1087

 ,Wolff ←)است . وُلف نیز همین خوانش را ثبت کرده(705، 341: 1390؛ آیدنلو، 768یتِ ب

هُرن )است  آمده سپَردننیز به صورت  شناسی فارسی فرهنگ ریشه. در (495 -494 :1965

. مترجم و نشردهندۀ این کتاب، با آن که تلفّظ پهلوی این واژه را به (270: 1394و هوبشمان، 

 سپَردناست باز هم آن را در فارسی دری به صورت  / نشان دادهspurdanصورت /

 .(270: 1394بشمان، هُرن و هو)است  گذاری کرده حرکت

« پ»به معنی واگذار کردن را به زبَر  سپردنالغرایب ختمکاتب دستنویس کهن 

 است: نگاشته
 خاتم سپَردآخر چو به من 

 

 

 چون خاتم پشت ساختم خم
 

 (34: 1385)خاقانی،   

های ما رسد و با عمدۀ یافته ی، اگرچه عجیب و مشکوک به نظر میگذاراین حرکت

 یوسف و زلیخای، به هر حال وجود دارد و قافیۀ بیتی از دنبالۀ مقاله( ←) اردهمخوانی ند

 کند:اعتبار( هم آن را تأیید می طغانشاهی )در یک چاپ سنگی بی
 یکی کودکی خرد آورد مرد

 

 

 عنان دل خویش او را سپرد
 

 (139: 1344)شمسی؟،   



 1397/117 تابستان و بهار ،1 شمارۀ ،8 سال ایرانشناسی، هایپژوهش

 

، تا زمانی که چنین لیخایوسف و زهای این چاپ از  اما به دلیل نو بودن دستنویس 

هایی در چند جای دیگرِ متن شاهدِ مشابه نداشته باشند، باید در صحّتشان  نویسش

 تردید کرد.

را تأیید کند بیتی است از ذوالفقار شروانی  سپَردنتواند تلفّظ شاهد دیگری که می

 ستگیرید گهِ/ نیاید را هنر کاهل دور این در» مطلع ای با در قطعه( ق 745 دستنویس)

 ،سردی ،دردی ،نبردی ،کردی ،خوَردی ،وَردی ،مَردیهای و قافیه «مردی پای خرد

در آن باید  سپردنرساند که  ذوق را به این باور میکه خوانندۀ خوش گزَردی و طردی

 خوانده شود:« پ»به زبَر 
 یکسر خردند که بزرگان زین اگر

 

 

 سپردی مروّت  راه شاه کسی
 

 (399: م 1934 ذوالفقار،)  

اما از آنجا که حرف رَوی در قافیۀ این شعر متحرّک است، باید گفت که این تلفّظ 

های دارای رویِ متحرّک، یکسانیِ  اند که در قافیه قطعی نیست، و شاعران مجاز بوده

« پ»توان  حرکت پیش ازحرف قید را رعایت نکنند؛ به سخن دیگر در قافیۀ این بیت می

ای از انوری  مانند قطعه ی آن که هیچ لغزشی روی داده باشد؛ درسترا به پیش خواند، ب

 با مطلع
 گر نیستی زمانه به جنگ و نبرد خلق

 

 

 پیوسته با زمانه کجا در نبَردمی،
 

و  کَردمی، دَردمی، ناگزَردمی، فَردمی، نخوَردمی، نگَردمیهای  با قافیه و

 رف قید، پیش است نه زبَر:، که تنها در یک بیت آن، حرکت پیش از حآزادمَردَمی
 نفسی که گر بدان دگری مبتال شدی

 

 

 من در خالص او به مثل حمله بردمی
 

 (749: 1376)انوری،   

خوریم.  برمی سپُردها را بگردیم بیشتر به تلفّظ  به هر روی، هرچه بیشتر متن 

ک چاپ های شعر فارسی تا سدۀ هفتم )صرف نظر از مثال مشکو نگارنده در میان دیوان

، سردهایی چون  با واژه سپرد( حتّی به یک نمونه که در آن یوسف و زلیخانامعتبر 

های شعر  های این فعل در دیوان قافیه است. هم قافیه شده باشد برنخورده کَرد، مَرد، دَرد

 ضمّه دارند:« ر»هایی هستند که پیش از  فارسی واژه
 سپردبه زیر پیِ باره بتوان 

 

 

 

 ان بزرگ و نه خردنمانیم از ایش
 

 (628: 1377)ایرانشان،   

 معلوم من نشد که زمانه کجاش برد
 

 

 

 وز جام روزگار کجا خورد صاف و درد
 

 دست امل ورا به کدامین طرف فکند
 

 

 

 سپُردپای اجل ورا به کدامین مقر 
 

 (51: 1372)محمودی بلخی،   
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 چو راه جوانی سپردم به فسق
 

 

 

 سپردد به پیری ره توبه بای
 

 مخند از جوانی که با فسق زیست
 

 

 

 بر آن پیر بگری که بی توبه مُرد
 

 (455: 1343ادیب صابر، )  

 بسپردایّام به زیر پای جورم 
 

 

 

 با کس نفسی دلم به شادی نشمرد
 

 از جام جهان مرا نه صاف است نه دُرد
 

 

 

 تر ازین عمر به سر نتوان برد ضایع
 

 (175: 1382ی، الدّین نیشابور رضی)  

 حلم مرا باز برو دل بسوخت
 

 

 سپردراه نکوعهدی و یاری 
 

 از فلکم باز عنان بازتافت
 

 

 بردبار دگر زی کرۀ خاک 
 

 (601: 1376/2)انوری،   

 باد تو هر کس نتواند کشید
 

 

 سپردخار تو هر پای نیارد 
 

 (810: 1376/2انوری، )  

 جان رفت ز خاک در تو درد سرش برد
 

 

 بسپردنومید به حسرت ره هجران تو 
 

 (296: 1388عتیقی، )  

 ;Nyberg, 1974: 179)کنند  های فارسی میانه نیز همین تلفّظ را تأیید می فرهنگ

Mackenzie,1976: 75.)  برخی از مصحّحان حتّی در جاهایی که قافیه آشکارا تلفّظ

اند. ببینید  گذاری کرده کتحر« پ»کند باز این فعل را با فتحۀ  را تأیید می سپُردن

دستخوش تصرّف  ستُرددر بیت زیر چگونه تلفّظ درستِ  سپُردبرای پرهیز از خوانش 

 است: پدید آمده ستَرداست و تلفّظ جعلی  مصحّح شده

 همان راه یزدان بباید سپَرد
 

 

 ها بباید ستَرد ز دل تیرگی
 

 (850: 1394/2)فردوسی،   

قافیه  های دارای ضمّه هم تنها با واژه شاهنامه در سترداین در حالی است که 

 است: شده
 یکی آفرین کرد بر سام گُرد

 

 

 وز آب دو نرگس همی گل سترد
 

 (228: 1386/2)فردوسی   

 به هومان چنین گفت سهراب گُرد
 

 

 که اندیشه از دل بباید سترد
 

 (153: 1386/2)فردوسی   

 به لشکر چنین گفت هومان گُرد
 

 

 ا ز کینه نباید ستردکه دل ر
 

 (154/ 3: 1386)فردوسی   

 بپرسید کان کس که بد کرد و مُرد
 

 

 ز دیوان جهان نام او را ستُرد
 

 (418: 1386/7)فردوسی   

در  است که مجبور شده سپَردهمچنین است بیت زیر که مصحّح برای حفظ تلفّظ 

 بخواند: شمَردرا  شمُرد آن



 1397/119 تابستان و بهار ،1 شمارۀ ،8 سال ایرانشناسی، هایپژوهش

 
 مرا روی گیتی بباید سپَرد

 

 

 بد و نیک چندی بباید شمَرد
 

 (247 :1386/2فردوسی )  

کزّازی،  یاس شود با:قاست ) های دارای ضمّه قافیه شده تنها با واژه شاهنامهدر  شمرداما 

 :(است ، که این واژه را به فتح میم خوانده554، بیتِ 33: 1386/3
 جا خروشید سهراب گُرد از آن

 

 

 برشمردهمی شاه کاوس را 
 

 (186: 1386/2ردوسی، )ف  

 چهارم کزو کودکان داشت خُرد
 

 

 شمردغم خرد را خوار نتوان 
 

 (227: 1386/2)فردوسی،   

 پس پردۀ من چهارند خُرد
 

 

 شمردچو باید ترا بنده باید 
 

 (256: 1386/2)فردوسی،   

 بیامد به درگاه و او را ببُرد
 

 

 شمردبسی نیز بر روزبانان 
 

 (364: 1386/2)فردوسی،   

 چنان بینی اکنون ز من دستبُرد
 

 

 شمردکه روزت ستاره بباید 
 

 (340: 1386/7)فردوسی،   

اند که  هایی مانند دو بیت زیر گمان کرده احتماالً برخی از مصحّحان با دیدن بیت

 خواند:« پ»باید فعل مورد نظر را به فتح 
 برِ گوسپندان چه کردی همی

 

 

 زمین را چگونه سپردی همی
 

 (400: 1394/1)فردوسی،   

 زمین را به آباد کردن گرفت
 

 

 همه مرزها را سپردن گرفت
 

 (499: 1394/2)فردوسی،   

اما، چنان که پیشتر در مورد قطعۀ ذوالفقار شروانی و انوری نشان داده شد، باید 

رَوی متحرّک باشد رعایت  بندی شعر فارسی هنگامی که حرف توجّه داشت که در قافیه

توان  هایی با رَوی ساکن می است. تنها از قافیه یکسانیِ حرکت پیش از قید الزم نبوده

هایی  )= زیر پا له کرد( با واژه سپردهرگز فعل  شاهنامههای آوایی گرفت. در  نتیجه

خوبی  است. دو بیت زیر که رَویِ ساکن دارند سندهای قافیه نشده سَرد، دَرد، مَردچون 

 هستند برای نشان دادن چگونگی خوانش واژۀ مورد نظر:
 به گیتی در از پهلوانان گُرد

 

 

 سپُردپی زال را کس نیارد 
 

 (108: 1394/2)فردوسی،   

 دار گُرد سینه گفت ای سپه یالن
 

 

 سپردهر آن کس که او راه یزدان 
 

 (863: 1394/2)فردوسی،   

 پدر کرد فرزند خرد بسی بی
 

 

 سپردکوه و رود و بیابان  بسی
 

 (218: 1382)بغدادی،   
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ترین  به معنای لگد کردن یا زیر پا گذاشتن در کهن سپُردها  گذشته از این

است. در اینجا به چند نمونه از  شده  به همین سان نوشته شاهنامههای  نویس دست

یم که این امال شو کنیم و یادآور می های فلورانس،  بیروت، سعدلو بسنده می دستنویس

 ←)ق( نیز نمونه دارد  736 -716بهادرخانی )کتابت در حدود  شاهنامۀدر دستنویس 

 :(153: 1395خالقی مطلق، 

جوان سترگ  ناسپُرده ، جهان(20: 1369فردوسی، )محضر به پای  بسپُردبدرّید و 

 بسپُردبدرّید و ، (5: 1389)فردوسی، خوار  بسپُرد، به پای اندر افکند و (23 :1369فردوسی، )

 (.23، نسخۀ سعدلو: 1379)فردوسی، محضر به پای 

های و بسیاری از دیگر متن شاهنامهدهد که خوانش درست در ها نشان میهمۀ این

ها نباید فتحۀ بن مضارع این فعل را به است، و خوانندگان این متنبوده سپُردنکهن 

 بن ماضی آن تسرّی دهند. 

 یر(کَش، کَم )ک + ضم .1-4

دانسته  ش کهو مخفّف   / آوانگاری شدهkešبه صورت /فرهنگ شاهنامه در  کش

. (کشنوشین: مدخل  ←) نامک واژههمچنین است در  (.کِش: مدخل 1390رواقی،  ←)است  شده

 مطلق القیاست. نظر خ گذاری شده حرکت« شکَ»خالقی مطلق به صورت  در تصحیح

نیز مثال دارد(  ابنیههای چِم، چِت، چِم، کِت، کِش )که در  خوانشمدّتی است که » در این باره چنین است:

شود. در این صورت کز )که از( را هم باید کِز خواند. به نظر نگارنده حذف واکۀ نخستین  بیشتر از گذشته دیده می

: 1394)فردوسی، « کند تر است و ریخت کاگر )که اگر( در دستنویس بیروت نیز آن را تأیید می محتمل

ترین دستنویس زبان فارسی  روشن نیست که چرا باید خوانشی را که در کهن .پنج( و یکصد

ها دارد نامحتمل بشماریم  های دیگر نیز نمونه شود و در متن ( دیده میابنیه)دستنویس 

و خوانشی را که برایش سندی سراغ نداریم درست قلمداد کنیم و برای تأیید آن دست 

بخواند.  کِزرا هم  کَزخواند باید  می کِشرا  کَشنیم: اگر کسی به قیاسی ناپذیرفتنی بز

شد  به صورت ساکن در زبان موجود بود می (ز)این دواژه ربطی به هم ندارند. اگر 

دانیم که  بینی کرد. اما اکنون که چنین نیست و می )که + ز( را پیش کِزصورتی مثل 

و هیچ « که زِ»شود  می« که + زِ»شود موضوع منتفی است. زیرا  با کسره تلفّظ می« ز»

اند که واژۀ  تصوّر کرده کِشادغامی هم در کار نخواهد بود. مشکل اینجاست که دربارۀ 

در کنار شین « که»است حال آن که چنین نیست.  ادغام شده« اَش»در ضمیر « که»

 است. این واژه حتی را پدید آورده کِشاست و بی هیچ ادغامی صورت  ساکن جای گرفته
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شود و این نشان  دارند، دیده نمی« َش-»هایی که ضمیر شین را به صورت  در دستنویس

است و ساخت آن برخالف  شین ساکن ساخته شده« + که»دهد که واژۀ مورد نظر از  می

  ساخته شده« اَش« + »ک»از  کش نیست. اگر کزنظر مصحّح گرامی، قابل مقایسه با 

که شین  ابنیه شد. اما در دستنویس ا فتحه تلفّظ میاَز( ب« + ک)»کز بود باید مانند 

 است: ضبط شده کِشدارد، این واژه به صورت « َش-»ضمیر را به صورت 

ترین  گذاری در یکی دیگر از کهن این حرکت .(68: 1388موفّق هروی، )اندر شکم  کِشبهتر 

خوانش  اعتباری و این قرینۀ دیگری است بر بی شود های فارسی دیده می دستنویس

 :کَش
 بنمای کِشفرمان آمد 

 

 (120: 1390حدّادی،  ←)
 

 هرآینه کِش بسوزیم
 

 (240: 1390حدّادی،  ←) 
 

را به اثبات  کَشدلیل مضاعفی نیز هست که نادرستیِ خوانش  شاهنامهوانگهی در 

وجود ندارد. یعنی ضمیر « اَش»رساند و آن این که در این متن اصالً صورت  می

؛ حمیدیان، 87 -86: 1387عیدگاه،  ←)است  خوانده شده« اِش»خص مفرد به صورت ش سوم

های دیگر مانند آثار ناصرخسرو و خاقانی  و برخی از متن شاهنامهو این در ( 210: 1386

شخص  در ضمیر سوم« ک»هیچ مثال نقضی هم ندارد. بنابراین، بر فرض این که حرف 

در « اَش»خواهد بود زیرا  کِشهم نتیجۀ آن است، باز  ادغام شده باشد، که نشده

م( نیز که در تصحیح  )که کِمدر مورد  است. شده خوانده می« اِش»به صورت  شاهنامه

است، باید گفت که تلفّظ درست به زیر است و نوشتن  آمده کَمبه صورت مطلق خالقی 

 پایه است: یک بدعت بی کَمآن به صورت 
 به جایی شوم کَم نیابند نیز

 

 

 به لهراسپ مانم همه مرز و چیز
 

 (5: 1394/2)فردوسی   

 کوس بر پیل بست کَمچو دانند 
 

 

 سم اسپ ایشان کند کوه پست
 

 (49: 1394/2)فردوسی   

 بپرسید فرخنده شاه کَم وزان
 

 

 ازین ژرف دریا و تاریک راه
 

 (55: 1394/2)فردوسی   

 ست ببینند کان شاه من چون شده
 

 

 ست و دل پر از خون شدهکَم از درد ا
 

 (63: 1394/2)فردوسی   

را به وجود  کَمادغام کرده و « اَم»را در « ک»کند فردوسی  کسی که گمان می

حرکت پیش از شناسه و ضمیرِ  شاهنامهاست، باید توجه داشته باشد که در  آورده
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است آن را با  است و فردوسی هر بار شناسه را در قافیه آورده شخص مفرد ضمّه بوده یکم

 است: ضمّه ادا کرده
 بفشاردمبه جایی که من پای 

 

 

 عنان سواران شدی پاردم
 

 (331: 1386/1 ،)فردوسی  

 دهم اگر گوش داری به خواب
 

 

 نهم نرنجی به تن تا بدین سر
 

 کند(. ، که تحلیلی کامالً نادرست ارائه می2284: 1381/2؛ قیاس شود با: کزّازی، 14 / 6: 1386)فردوسی، 

؛ تلفّظی که بعید است کسی در کُمشود  می« اُم»در « ک»پس نتیجۀ ادغام  

است و  دهد که ادغامی در کار نبوده اش تردیدی داشته باشد. همین نشان می نادرستی

است در کنار ضمیرهای ساکنِ میم، همچنان که « که»است همنشینی  آنچه روی داده

 نشان داده شد. کِشدر مورد 

است، که به قیاس آنچه گفته  نیز همین اشتباه رخ داده« ش چه»و « ت چه»در مورد 

 اصالح گردد: چِشو  چِتشد، باید به 
 گر ایدون که هر چَت بپرسیم راست

 

 

 بگویی همه شهر ترکان تو راست
 

 (101: 1394/2)فردوسی،   

 بیاورد هرچَش بفرمود شاه
 

 

 بیاراسته برسم و واژگاه
 

 (432: 1394/2)فردوسی،   

 وُرا .1-5

چینی  )چاپ عباس اقبال( به فتح واو حروف فرس لغتاین واژه در ملحقات حرف الف از 

، قاطع برهان. در (15: 1319اسدی طوسی، )« وَرا ویرا بوَد»است؛ با این توضیح که  شده

آن و مصحّح  (2263: 1376/4)محمّد بن خلف، است  دانسته شدهسرا وزن  اما هم« او را»مخفّف 

)همان جا، است  است و آن را پذیرفته متذکّر تناقض این خوانش با این اشتقاق نشده

 وِراو  وَرا، وُراواژۀ مورد نظر را به سه صورت  لغت شاهنامه. نشردهندگان پانوشت(

است  . وولف آلمانی آن را با ضمّه خوانده(ورا: مدخل 1382بغدادی، )اند  گذاری کرده حرکت

(Wolff, 1965: 837- 838)فرهادی نیز تلفّظ / . عبدالغفور روانorâ را درست دانسته و بی /

 است خوانند خرده گرفته می وَراهیچ استداللی، بر کسانی که واژۀ مورد نظر را به صورت 

نیز معموالً این واژه را به ضمّ  شاهنامه. مصحّحان و ویراستاران (159: 1378فرهادی،  روان)

 توان یاد کرد: مونه از ویراست دوم چاپ مسکو میاند؛ برای ن واو خوانده
 کدخدای  گرانمایه شاه جهان

 

 

 کرد جای وُرابه کرسیّ زرّین 
 

 (108: 1391/1)فردوسی،   
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ضبط  وَراآمده و تنها در یک جا به خاطر قافیه  وُرادر چاپ جیحونی نیز به صورت 

  است: شده
 نشان ار توانی و دانی مرا

 

 

 

 سانی وَرادهی و به شاهی ر
 

 (153/ 0؛ 229: 1379/1)فردوسی،  

 

 است: گذاری شده حرکت وُرادر چاپ خالق مطلق تنها به صورت 
 وُرا برگزید از گزینان خویش

 

 

 ز جمشیدیان مر وُرا داشت بیش
 

 (.45: 1394/2)فردوسی،   

داند. باید گفت که  می« او را»را مخفف  وُرافرهادی  خالقی مطلق، بسان روان

شدۀ  خواستند کوتاه یعنی اگر می«. وُ»شود نه « اُ»بر فرض وجود، باید  اوشدۀ واژۀ  وتاهک

یی در کار نیست، چگونه «اُرا»اکنون که «. اُرا»نوشتند  را به کار ببرند باید می« او را»

 .(، پانوشت2263: 1376/4محمّد بن خلف،  قیاس شود با:)ربط داد؟ « او را»را به  وراتوان  می

در  وَرااست و برای  اشرف صادقی در این زمینه یادداشت سودمندی نگاشته ر علیدکت

هایی  ( نمونهتفسیر نسفی، ورقه و گلشاه، المتعلمین هدایۀهای کهن )از جمله  دستنویس

صادقی، )است  شناختی رد کرده از نظر ریشه« او را»را با  ورااست و ارتباط  را به دست داده

نیز در متون سابقه دارد. وی این امال را یک  وُرابه گفتۀ وی امالی  . اما(374 -373: 1392

است  دیده التراجم تاجو چند بار در متن ( 1560: 1377/4یاحقی، ) فرهنگنامۀ قرآنیبار در 

در این زمینه  (105)قرآن شمارۀ  فرهنگنامۀ قرآنی. نخست باید گفت که (374 :1392، صادقی)

 905در این کتاب مربوط به دستنویسی است که در سال  وُرا اعتباری ندارد، زیرا امالی

هایی چنین متأخر  و دستنویس( 105 شمارۀ شصت، قرآنِ: 1377/1یاحقی، ) است ق. نگاشته شده

ترین  کهای سدۀ چهارم و پنجم دارای کوچ های زبانی متن توان در بررسی را نمی

 اهمیتی دانست. 

های این متن  ترین دستتنویس ه با بررسی کهننیز باید گفت ک التراجم تاجدربارۀ 

یا  وَیرابخش( مشخّص شد که واژۀ مورد نظر همه جا به صورت  )دستنویس فاتح و گنج

 506شاهفور اسفراینی،  ←)ای در کار نیست  ترین نشانه کوچک وُراو  وَرااست و از  آمده ویرا

. (ها ، و بسیاری از صفحه20 -18؟:  6فراینی، قرن ها؛ شاهفور اس ر، و بسیاری از برگ 25پ،  24ر،  18ق: برگ 

« وُرا»به سندهای کهنِ خود، واژۀ مورد نظر را به صورت  توجّه متأسفانه مصحّحان بدون

. (275، 220، 179، 115، 51: 1374/1شاهفور اسفراینی، )اساس است  اند که کامالً بی در متن آورده
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نیز در متون وجود  وُراد که امالی است تا دکتر صادقی گمان کن همین باعث شده

 است. داشته

داند، یا واژۀ مورد نظر را بدون  جا که نگارنده می نیز، تا آن شاهنامههای  دستنویس

 شاهنامهترین دستنویس  توان به کهن گذاری دارند یا به زبر واو. از آن جمله می حرکت

 است: نگاشته شده)نسخۀ فلورانس( اشاره کرد که این واژه در آن به زبر واو 
 وَراچو دیدی بر و گُردگاه 

 

 
 

 وَراسترگی و شاهی و راه 
 

 (503: 1369)فردوسی،   

 دین خواندند خسرَو پاک وَرا
 

 (502: 1369)فردوسی،  

 خواندندی گو گردگیر وَرا
 

 (.482: 1369)فردوسی،  

ق(  736 -716بهادرخانی را باید نام برد )کتابت در حدود  شاهنامۀنیز دستنویس 

 .(154: 1395خالقی مطلق، )است  نوشته شده وَراکه واژۀ مورد نظر در آن به صورت 

های است و تمام دستنویسدر هیچ سند معتبری ضبط نشده وُراپس با توجّه به این که 

نیز و التراجم تاجها از جمله دستنویس است، چه دیگر دستنویسچه آنها که دکتر صادقی یافته) معتبر و کهن

کنند، را تأیید می وَراامالی ( 4، سطر 202: 1385خاقانی،  ← الغرایبختمهای دیگر، از جمله دستنویس

 داند. های کهن می و دیگر متن شاهنامهرا تنها خوانش درست در  وَرانگارنده خوانش 
 

 نتیجه .2

است.  های کهن ها توجّه به خود متن های پی بردن به تلفّظ قدیمی واژه یکی از راه

تواند  های شعری شاعرانی چون فردوسی می آوایی سازی و دیگر هم پردازی و جناس قافیه

البتّه همواره باید از ها آگاه سازد.  مصحّح و پژوهشگر را از چگونگی تلفّظ برخی از واژه

در این جستار با های کهن نیز در کنار بررسی خود متن بهره جست.  دستنویس

شناختی و  های ریشه و نیز به کمک برخی از آگاهی نامهشاهگیری از متن  بهره

مشخّص شد. همچنین آشکار  شاهنامهها در  چگونگی تلفّظ برخی از واژه ،شناختی نسخه

، به ویژه ویراست خالقی شاهنامههای  ها که در ویراست گذاری شد که شماری از حرکت

های  ؛ هرچند به نام تلفّظاست، پایۀ علمی استواری ندارند مطلق و جیحونی صورت گرفته

توان در  های به دست آمده از این پژوهش را می آگاهی اند. اصیل فردوسی مطرح شده

های کهن مورد استفاده قرار داد. همچنین  و برخی از دیگر متن شاهنامهتصحیح متن 

تر کند.  را دقیقشاهنامه نویسی بر  تواند کار شرح ها می توجّه به برخی از این آگاهی
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نیز  شاهنامه متن خوانی متن است که منحصر به تیجۀ جنبی این پژوهش، درستن

 شود. نمی
 

 منابع
 نشر سخن.، ، برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی، تهرانخسروان دفتر. (1390) آیدنلو، سجّاد

 ، به اهتمام محمّدعلی ناصح، تهران: مؤسّسۀ مطبوعاتی علمی.دیوان. (1343)ادیب صابر 

، به تصحیح عباس اقبال، طهران: کتاب لغت فرس.  (1319)ر علی بن احمد اسدی طوسی، ابومنصو

 چاپخانۀ مجلس.

 ، به تصحیح مدرّس رضوی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.دیوان. (1376)انوری، علی بن محمّد 

 ، تهران: نشر سخن.فرهنگ بزرگ سخن.  (1381)انوری، حسن و همکاران 

، دفتر اول، به تصحیح و مقدّمۀ علیرضا امامی، )رسالۀ القلوب انیس.  (1388)الدین مسعود  اَنَوی، برهان

 دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران(.

 ، به کوشش جالل متینی، تهران: انتشارات علمی.نامهکوش. (1377)ایرانشان بن ابی الخیر 

ح زالمان، به ترجمه و توضیح و تعلیق توفیق ، به تصحیلغت شاهنامه.  (1382)بغدادی، عبدالقادر 

 سبحانی و علی رواقی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

تاریخ  ، چاپ عکسی از نسخۀ خطّی بهالمنیر ةاهلل و تفسیر معانی کتاب. (1390)حدّادی، احمدبن محمّد 

 .ق.، با مقدّمۀ محمد عمادی حائری، تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی484

، تهران: فرهنگستان زبان و ادب شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه.  (1393)دوست، محمّد  حسن

 فارسی.

 نشر تهران: مرکز ژاد، انزابی رضا تصحیح ، بهمقامات حمیدی (.1372)بلخی، حمیدالدّین،  محمودی

 دانشگاهی.

، «پیوسته و شناسه سخنی در چگونگی تلفّظ قافیه در پیوند به ضمیر. »(1386)حمیدیان، سعید 

 ، تهران: نشر قطره.1224 -1208های شوق، صص  شاخه

، 593کتابخانۀ ملّی اتریش، کتابت  845، نسخۀ الغرایبختم (.1385) الدّین بدیل خاقانی شروانی، افضل

 به کوشش ایرج افشار، تهران: میراث مکتوب.

 لمعارف بزرگ اسالمی.ا ةرئ، تهران: داهای شاهنامه یادداشت. (1389)خالقی مطلق، جالل 

های  پژوهش، «بررسی و ارزیابی دو دستنویس ناقص شاهنامه.  »(1395) ___________ 
 .160 -145، صص 1، دفتر1، سشناسی نسخه

 ، )دورۀ جدید(، تهران: دانشگاه تهران.لغتنامه.  (1387)اکبر  دهخدا، علی

ق، چاپ عکسی،  745زۀ بریتانیا به تاریخ مو 9777. دیوان، دستنویس شمارۀ م( 1934)ذوالفقار شروانی 

 A Facsimile of the Manuscript (Or. 9777) of DĪWĀN Iبا مقدمۀ ادوارد ادواردز، لندن )

ZULFAKĀR, The Collected Poems of Zulfakār Shirwāni, Edited with an 

Introduction by EDWARD EDWARDS, M.A., London, 1934) 

 ، به تصحیح ابوالفضل وزیرنژاد، مشهد: انتشارات محقّق.دیوان. (1382)وری الدّین نیشاب رضی
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 هران: انتشارات هرمس.، تهای فارسی ذیل فرهنگ. (1381)رواقی، علی 

 ، تهران: فرهنگستان هنر.فرهنگ شاهنامه.  (1390) ___________

برگی )یادنامۀ  ، برگ بی«یهای فارس در پژوهش واژه شاهنامه یاری. »(1378)فرهادی، عبدالغفور  روان

 ، تهران: طرح نو. 172 -141استاد رضا مایل(، به کوشش نجیب مایل هروی، صص 

 نامۀ منظوم، به تصحیح رحیم عفیفی، تهران: بی نا. . ارداویراف(1343)زرتشت بهرام پژدو 

 وّار.، به تصحیح مدرّس رضوی، تهران: انتشارات زدیوان. (1380)سنایی غزنوی، مجدود بن آدم 

، نسخۀ کتابخانۀ فاتح استانبول به التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم تاج. (ق 506)شاهفور اسفراینی 

 .302شمارۀ 

بخش پاکستان  ، نسخۀ کتابخانۀ گنجالتراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم تاج .(؟6قرن )ـــــــــــــــــــ

 .525به شمارۀ 

، به تصحیح نجیب مایل هروی، جم فی تفسیر القرآن لألعاجمالترا تاج. (1374)ـــــــــــــــــــ

 و فرهنگی، با همکاری میراث مکتوب.  اکبر الهی خراسانی، تهران: انتشارات علمی علی

فروشی  )چاپ سنگی با عنوان یوسف و زلیخای فردوسی(، تهران: کتاب زلیخا و یوسف. (1344)شمسی؟ 

 ادبیه.

مجموعۀ مقاالت همایش هزارۀ ، «تلفّظ بعضی کلمات شاهنامه دربارۀ. »(1392)اشرف  صادقی، علی
 کوشش محمدجعفر یاحقی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ، بهشاهنامه

 -312، صص 2، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج«ترجمۀ تفسیر طبری.  »(1386)ـــــــــــــــــــ

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.319

، چاپ عکسی از نسخۀ خطّی کتابخانۀ فاتح استانبول، به کوشش دیوان. (1388)الدّین جاللعتیقی، 

 سعید کریمی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. -نصراهلل پورجوادی

 الدّین همایی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. . به اهتمام جاللدیوان. (1341)عثمان مختاری 

 ، به تصحیح محمّد دبیرسیاقی، تهران: انتشارات سنایی.اندیو. (1342)عنصری بلخی 

، «های ناصرخسرو های آوایی خاص به کمک قافیه در قصیده شناخت صورت. »(1387)ای  عیدگاه طرقبه

 .96- 83، صص 188، شمارۀ 59تهران، دورۀ ه دانشگا انسانی علوم و ادبیات دانشکدهۀ مجل

، آینۀ میراث، سال یازدهم، شمارۀ «ی از شاهنامه به یاری قافیههای تصحیح بیت. »(1392) ـــــــــــــ

 .260 -239اول، بهار و تابستان، صص 

 ، گزارش«شاهنامههایی از  ها در تصحیح بیت تلفّظ برخی از واژه  اهمیت. »(1393)ـــــــــــــــ

 .55 -45، صص 63 و 62 شماره ،تیرماه – میراث، فروردین

. ویس و رامین، به تصحیح ماگالی تودوا و آلکساندر گواخاریا، تهران: (1349) الدّین اسعد گرگانی فخر

 بنیاد فرهنگ ایران.

 ، به تصحیح محمّد دبیرسیاقی، تهران: انتشارات زوار.دیوان.  (1394)فرّخی سیستانی، علی بن جولوغ 

 پژوهی. ، به تصحیح مصطفی جیحونی، اصفهان: شاهنامهشاهنامه. (1379)فردوسی، ابوالقاسم 

اهلل مجتبائی،  ، همراه با خمسۀ نظامی، با مقدّمۀ فتحشاهنامه)نسخۀ سعدلو(.  (1379) ــــــــــــــــــ

 المعارف بزرگ اسالمی. ةرئتهران: مرکز دا
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 المعارف بزرگ اسالمی.ةتصحیح جالل خالقی مطلق، تهران: دائر ، بهشاهنامه.  (1386)ــــــــــــــــــ

برگردان از روی نسخۀ کتابخانۀ شرقی وابسته به دانشگاه  ، نسخهشاهنامه. (1389)ــــــــــــــــــ

ژوزف بیروت، به کوشش ایرج افشار، محمود امیدساالر، نادر مطّلبی کاشانی، تهران: انتشارات  سن

 طالیه.

ر نظر اف، زی ، به تصحیح محمّد نوری عثمانوف و رستم موسی علیشاهنامه. (1391)ــــــــــــــــــ

 مهدی قریب، تهران: انتشارات سروش با همکاری دانشگاه خاورشناسی مسکو.

 تصحیح جالل خالقی مطلق، تهران: نشر سخن. ، بهشاهنامه.  (1394) ـــــــــــــــــــ

اهتمام علی رواقی، تهران:  ق.(، به614، دستنویس فلورانس )شاهنامه. (1369)ــــــــــــــــــــ

 اه تهران.انتشارات دانشگ

یف، زیر نظر ع آذر، مسکو: ادارۀ انتشارات  ، به تصحیح رستم علیشاهنامه. (1970) ــــــــــــــــــ
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 . نامۀ باستان، )جلد یکم و جلد دوم( تهران: انتشارات سمت.(1381)ین الدّ کزّازی، میرجالل

 . نامۀ باستان، )جلد سوم( تهران: انتشارات سمت.(1386)ــــــــــــــــــ

 ، به تصحیح محمّد معین، تهران: انتشارات امیرکبیر.قاطع برهان. (1376)محمّد بن خلف تبریزی، 
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