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Abstract  
In stylistics books (and some articles and margins of texts) usually, the 

linguistic coordinates of ancient Persian texts are discussed in a separate 

section. In this section, researchers have tried to explain the salient 

morphological, syntactic, and phonetic features of the texts. But in some cases, 

because the Pahlavi texts (Persian texts are their logical sequence) were 

careless, there have been errors in describing some of the coordinates, naming 

them, and mentioning the evidence, and most importantly, the background to 

many of these functions is not mentioned. In the present article, we have set 

the criteria and benchmark as stylistic functions that have been shown in 

Middle Persian (Pahlavi) texts. In this way, we have reviewed some of the 

coordinates of ancient Persian texts under two headings: 1. "properties that are 

incorrectly described" 2. "properties not addressed". 
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 تونم پایة بر فارسي کهن متون سبکي مختصات در بازنگری
  پهلوی

     یاسر دالوند
المللی امام خمینی )ره(، ستادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بینا

 قزوین، ایران

 
 چکیده

کهن  نشناسي )و برخي مقاالت و حواشي متون( معموالً در بخشي مجزّا به مختصات زباني متودر کتب سبک
نحوي  هاي برجستة صرفي،اند که ویژگيفارسي پرداخته شده است. در این بخش، پژوهشگران سعي کرده

و آوایي متون را تشریح کنند، اما در برخي از موارد از آنجا که به متون پهلوي )که متون فارسي دنبالة منطقي 
 ها و رکر شواهد دچارگذاري آنختصات، ناماي از ماند در تشریح پارهتوجه بودهشوند( بيها محسوب ميآن

تر آنکه به پيشينة بسياري از این کارکردها هم اشاره نشده است. در جستار حاضر اند و مهماشتباهاتي شده
اند و ایم که در متون فارسي ميانه )پهلوي( نمود یافتهشناختيي قرار دادهمعيار و محک را کارکردهاي سبک

تصاتي که مخ»ایم: یکي ز مختصات متون کهن فارسي تحت دو عنوان بازنگري کردهبدین طریق در برخي ا
  «.   ها پرداخته نشده استمختصاتي که به آن»و دیگري « اندنادرست تشریح شده

  . پهلوی متون فارسی، متون زبانی، مختصات شناسی،سبک نقد، و تصحیح ها:کلیدواژه
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 مقدمه
اند ن( غالباً زبان متون کهن را با زبان معاصر قياس کردهشناسي )و شروش متودر کتب سبک

گذاري نام اي نمایان شده است آن را براساس صورت ظاهري آنو هر جا اختالفِ برجسته
 کار برده است، از آنجا که اینرا به« اشتر»اي در سخنش اند. براي نمونه، اگر گویندهکرده

اند دهبررسي کر« افزودن حرفي به واژه»حت عنوان شود آن را تتلفظ مي« شتر»لغت امروزه 
چراکه فرض بر این است که شاعر الفي را به ابتداي این واژه افزوده است. اگر معيار و محک 

اند، اي قرار دهيم که در متون فارسي ميانه )پهلوي( نمود یافتهشناسانهرا کارکردهاي سبک
انيم نگري هستند. مثالً در مورد یادشده اگر بدبرخي از مختصات متون کهن فارسي نيازمند باز

: 1394کاربرد داشته است )مکنزي،  uštar 1صورت اُشتردر فارسي ميانه به« شتر»که لغت 
ریل واژه( متوجه خواهيم شد که شاعر الفي به آغاز این واژه نيفزوده است، بلکه صورت 

سأله ي پيشينة پژوهش و بيان مکهن آن را استعمال کرده است. در جستار حاضر، پس از بررس
 -2اند و مختصاتي که نادرست تشریح شده -1هایي از این دست، تحت دو عنوان: نمونه

 ها پرداخته نشده است، مطرش شده است. مختصاتي که به آن

 . بیان مسأله1
 گویند. برخيهاي زباني هر دوره را نُرم ميشناسي قواعد و متعارفات و راه و روشدر سبک

هاي مختلف )سبک اي نرم رایج در دورهدهند و عدهرم را زبان رایج عصر خود قرار مين
شناسي ادبي معموالً نرم را زبان ادبي امروز قرار کنند. ما در سبکدوره( را نرم محسوب مي

گذاري مختصات زباني یک متن مواردي (. از این رو، گاهي در نام1384دهيم )شميسا، مي
ر توان دیم که اگر معيار و نرم را زبان ادبي پيش از آن متن قرار دهيم، ميارا لحاظ کرده

ها شک کرد. در این پژوهش با در نظر داشتن متون پهلوي سعي شده است بودن آندرست 
در تبيين برخي از مسائل آوایي و زباني متون کهن بازنگري شود. پيش از آن توضيحي کوتاه 

 لوي و متون کهن فارسي الزم است.   دربارۀ مشترکات سبک متون په
دانند حال آنکه با دقت در متون معموالً زبان پهلوي را زباني جداي از فارسي دري مي

ها از لحاظ توان به شباهت فراوان آنهاي سوم و چهارم و مقایسة آن با متون پهلوي ميسده
هن آشنا باشد ني فارسي کاگر کسي با مختصات زبا»زباني و فکري و ادبي پي برد. بنابراین 

                                                           
 uštur (Nyberg, 2003: 2/199.)تر: . در آوانویسي قدیمي 1



 1401بهار |  91شماره  | 26سال | متن پژوهی ادبی  | 156

 

(. بسياري از مختصات زباني 1396)شميسا، « تواند از عهدۀ فهم نسبي متون پهلوي برآیدمي
توان بعينه در متون پهلوي نيز مشاهده کرد و این بدان جهت است که این متون کهن را مي

باني مختصات زوار به برخي از اند. اشارهمتون دنبالة طبيعي و منطقيِ متون فارسي ميانه
 شود:مشترک این متون اشاره مي

روان آررباد زاد )اندرز انوشهیعني فرزندِ تني frazand tanīg-zādحذف کسرۀ اضافه:  -
 nay)همان(،  1یعني چيزِ ایزدان iš yazdānĉ(، 1371جي، مارسپندان، به نقل از: جاماسب

hušk (. 1371جي، یعني نيِ خشک )درخت آسوري، به نقل از جاماسب 

 عللذرِ رهيْ خویش   نللاتواني و پيري
 

مان         مد مه يا به تن خویش ازین ن  کو 
 

(1390)رودکي،   

 یعني رهيِ خویش.

بَشنُم است زرگون )درخت آسوري، به نقل از  bašn-um ēst zargōn اُم به جاي اَم:  -
 nang-umدیري مرا فراز شنوید )همان(،  dagr-um frāz ašnawed(، 1371جي، جاماسب

buwēd grān  همان( و( ننگُم بُوَد گرانbawum zunnār .)بُوَم زنّار )همان 

بفشللللاردُم پللاي من کلله جللایي بلله  
 

پللاردُم شلللللدي سلللللواران عللنللان    
 

(1387 حميدیان، از نقل به )فردوسي،  

يکویي      چلله مردُم  بلله مردم  کنللد  ن  
 

 کلله من  در دوسلللتي  بللا تو  نکردُم  2؟ 
 

ن(هما از نقل به گرگاني، اسعد )فخرالدین  

یعني نيازارد )اندرزهاي پيشينيان، به نقل از  nē āzāredآوردن دو مصوت در کنار هم:  -
جي، یعني بيفکنم )درخت آسوري، به نقل از جاماسب bē abganēm(، 1396شميسا، 

1371 ،)ma āzār نهگر ب»روان آررباد مارسپندان، به نقل از همان(؛ یعني ميازار )اندرز انوشه
آمرزي )تفسير شنقشي( نه« کارانرحمت نکني بر ما، حقّا که ما باشيم از زیان آمرزي ما را و
 یعني نيامرزي. 

                                                           
 افزوده است که زائد است. īنشانة اضافة « ایزدان»و « زچي». گردآورنده بين  1

 شوند: مردِم، نکردِم.. در لرستان هر دو به کسر تلفظ مي 2
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یعني ایدر )= اینجا( زندگي  ēdar zīndagīh andak, ānōh rāh dūrحذف فعل یا رابطه:  -
 (:1371جي، کوتاه ]است[ آنجا راه دور ]است[ )اندرز خسرو قبادان، به نقل از: جاماسب

داشلللت کژدم الله،  دو عدیلِ   که آن عدیلم   
 

ندِ   له  بر زلفش کم نده  بر ال کمين فک  
 

(1370 مدبري،: از نقل به رازي، )منطقي  
 یعني عدیلِ من آن کسي ]بود[ که ... . 

 zan ud frazand ī xwēštan jud az frahang bē maآوردن باء تأکيد بر سر فعل نفي:  -

hil  روان آررباد مارسپندان، به نقل بِمَهِل )اندرز انوشهزن و فرزند خویشتن را جدا از فرهنگ
 Brunner: 162 ،)pad jud az handēšišn saxwan bēو نيز ر.ک:  1371جي، از جاماسب

ma gōw  ،همان( جدا از اندیشه سخن بِمَگوāb tō bē nē barād  :)آب تو را بِنَبَرَد )همان 

 هللر کلله بللنللگللریللزد و شلللوخللي  کللنللد
 

تحق     بالسللللت   هر  و بللدي هر  مسللل  
 

(1385 سيستاني، )فرخي  

یعني مردمِ پارسي )درخت آسوري، به نقل از  parsīg mardōmترکيبات مقلوب:  -
یعني سردْآب ]= آبِ سرد[ از من است )همان(.  sard āb az man ēst(.  1371جي، جاماسب

wuzurg kišwar būm  :)یعني بومِ کشورِ بزرگ )همان 

َن         ما کان تو  بدان زلف ياه   دشلللِب سللل
 

يدْروز    نَد          سلللپ ما خان تو  پاکي ر  به 
 

 (1373)دقيقي،  

، مقدّمة مؤلّف، مينوي خردنگرید به جاي نگریست ) nigerīdاشتقاق فعل از بن مضارع:  -
 (:34بند 

 تندیدس  تو روي که دیده آن بر افسوس 
 

 تنگریدس  رویي به تو از بعد و دیده یا 
 

 (1389)سعدي،  
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 درخت  شلللاخ و خار  وز خاشلللاک   ز
 

کي     فروزیللد    آتشللللي ی  سللللخللت بر
 

 (1392)فردوسي،  

وخشِ )= بهره( گران باید  abāyed dādan waxš grānصورت مصدر: آوردن فعل دوم به -
 (:1371جي، روان آررباد مارسپندان، به نقل از جاماسبدادن )اندر انوشه

 شللللدن بللبللایللد  او بللا نلليللز  را تللو
 

 زدن فللرّخ راي کللم و بلليللش هللر بلله 
 

 (1392)فردوسي،  
، 56، پرسش مينوي خردنشاستن یعني نشانيدن و نشاندن ) nišāstanاستعمال الف تعدیه:  -

 (:11بند 

تنلد     تنلد    مي  و خوان  نشلللسللل  آراسللل
 

 بنشللللاسلللتنللد    بود  سلللزا کو  کسلللي 
 

 (1392دوسي، )

یعني از این جهت  az ān mar andōhōmand ud purr-pīm būd hēnd «:مر»استعمال  -
نویسد: مي« مر»(. آموزگار دربارۀ کاربرد 1394، نامهارداویراف) اندوهمند و پرغم بودند

مشکل بتوان مر را در اینجا به معني نابکار و خائن گرفت چنانکه بالدري پنداشته است، زیرا »
در فارسي  "مر ... را"در این عبارت ظاهراً مر نقش حرف اضافة مؤخر را دارد. در کنار 

 )همانجا(.  « در فارسي یهودي یافت توانمي "از مر ... را"جدید، 

روان آررباد )نه فراموشد( یعني فراموش نکند )اندرز انوشه nē frāmōšēdافعال جعلي:  -
 (:1371جي، مارسپندان، به نقل از جاماسب

 تللرکللتللازي   بللس ز غللارتلليللدي  دلللم
 

 یلازي دسللللت بس ز فکنلدي  پلایم  ز 
 

 (1382)خاقاني،  

مگو )اندرز آررباد مارسپندان، به نقل از  ma gōwفعل: نوشتن حرف نفي و نهي جدا از  -
مگير  ma gīrمده )همانجا( و  ma dahنَبُوي )همانجا(،  nē bawīh(، 1371جي، جاماسب

 )همانجا(.



 159 | دالوند

 

  آبادخراب این اسللت نشللسللت جایگاه نه
 

 برخيز نم و غبار  و دود سلللر از باد  چو 
 

 (1348الدین اسماعيل، )کمال 

 دست.  و مواردي از این 
گذاري مختصات زباني متون کهن فارسي، متون پهلوي را نيز بنابراین اگر در تعيين و نام      

اي صحيح در این زمينه رهنمون باشد. در ادامه با تواند ما را به شيوهدر نظر داشته باشيم، مي
 هاي سبکي متون فارسي )تحت دوتوجه به این مبحث به نقد و بررسي برخي از ویژگي

ي شود که نگارنده اگر مثالً به نقد مبحثپردازیم. پيش از ورود به بحث یادآور ميعنوان( مي
پرداخته است و برخي از شواهد آن را نادرست شمرده است، این بدان معنا « ابدال»چون 

طور کلي نيست که کالً این مبحث در متون فارسي نمودي نيافته، بلکه گاهي این عناوین به
 ها رکر شده است، قابل تأمل است.اما شواهدي که براي آن اند،صحيح

 . پیشینة پژوهش2
ح نظر شوند بيشتر مطمشناسي تدریس ميدر تحقيق حاضر منابعي که براي واحد سبک

اند؛ نظير: سبک خراساني در شعر فارسي تأليف محمّدجعفر محجوب، کليّات بوده
شناسي بکالشعراي بهار، سيف ملکشناسي تألشناسي تأليف سيروس شميسا، سبکسبک

شعر پارسي تأليف محمد غالمرضایي و دستور تاریخي زبان فارسي تأليف پرویز ناتل 
هاي زباني متون کهن پرداخته شده است. طبق خانلري. در تمامي این کتب به ویژگي

وجویي که صورت گرفت تاکنون تحقيقي که به نقد این کتب با توجه به مختصات جست
طالع بوده اي متون پهلوي پرداخته باشد، به سامان نرسيده است )یا نگارنده از آن بيزبان

اي از موارد به نقد حواشي مصححان و شارحان بر متون فارسي نيز پرداخته است(. در پاره
شده است. باید توجه داشت که ممکن است پيشتر در مقاالت و جستارهایي به برخي از 

ينة ، اما اوالً پيش«اَست»جاي به« اِست»رو اشاره شده باشد، مثالً پيششواهد و عناوین مقالة 
اند )که بسيار مهم است( و ثانياً هنوز در کتب و مقاالتي که این کارکردها را نشان نداده

اند و خطاهایي در شروش جدید و تصحيحات تازۀ توجهنویسند به این موارد بيمتأخران مي
 یابد. متون راه مي
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  1وش. ر3
هایي از شود، پس از آن نمونهابتدا قاعدۀ موردنظر بر پایة متون مختلف پهلوي تشریح مي

شود، سپس به داوري دربارۀ نظرات کاربرد آن قاعده در متون فارسي کهن نشان داده مي
ن هایي در متوپردازیم. در بخش دوم مقاله نيز به رکر قاعدهمطرش شده دربارۀ آن قاعده مي

 اند.  شود که کمتر مورد توجه بودهمي پرداخته

 ها. یافته4
 شود:هاي پژوهش در دو قسمت ارائه ميدر این بخش یافته

 اندمختصاتي که نادرست تشریح شده. 4-1
سي ميانه مي   با در نظرگرفتن ویژگي  سبکي متون فار صات هاي  متون   توان در برخي از مخت

 شود:   اختصار به مواردي اشاره ميکهن فارسي بازنگري کرد. در این بخش به

 . اشباع کسرۀ اضافه4-1-1
 معموالً در برخورد با اینگونه ابيات و جمالت:

له  و گل  چو جمعي ته  هم به  ال   پيوسللل
 

 رَسلللتلله ميللاني در خشللللک هيزم تو 
 

 (1384)سعدي به نقل از شميسا،  

سته »جاي که به سته »، «ميانِ رَ ست، فرض بر  به« مياني ر س  کار رفته ا ست که ک ضافه   این ا رۀ ا
شباع شده است     īصورت  به )همان( و این بدان سبب است که نرم را زبان فارسي معاصر       2ا

صللورت  گيرند اما حقيقت آن اسللت که در متون پهلوي کسللرۀ اضللافه همواره بهدر نظر مي
«ī»3 (. مثالً: 1394کار رفته اسللت )ر.ک مکنزي، بهyazadān nām ī درز  یعني نامِ یزدان )ان

یعني    handarz ī husraw ī kawādān( و 1371جي، خسللرو قبادان، به نقل از جاماسللب  
بنابراین، اگر نرم را زبان فارسي ميانه قرار دهيم خواهيم دانست     اندرزِ خسروِ قبادان )همان(. 

                                                           
1. Method 

توان به گونة دیگري هم توجيه کرد. این کارکرد اغلب در متون مربوط به قرن سللله و        . البته این بيت سلللعدي را مي    2

 شود.  چهار دیده مي

 zī. هزوارش  3
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سره ) در دوره īکه  شباع      eهاي بعد به ک سره با ا ست و تمامي مواردي که ک ( تخفيف یافته ا
س  شباع کرده          آمده ا سره را ا سنده ک شاعر یا نوی ست نه آنکه  ستعمال کهن آن ا ت بازماندۀ ا

(  1381)تاریخ سلليسللتان، « بن عامرباز فتح پارس بود بر دسللتي هشللام»باشللد. در این عبارت: 
ن یاء  درستي ای الشعراي بهار به استعمال شده است. ملک   « دستِ هشام  »جاي به« دستي هشام  »

یاء مزبور یکي از امالهاي  »وي دانسللته اسللت و نه اشللباع کسللرۀ اضللافه:  را بازماندۀ زبان پهل
قدیم است که از عهد ساسانيان باقي مانده و یائي بوده که به عالمت اضافه در آخر کلمات       

 )همان(.   « اندآوردهمضاف مي

 به کسر اوّل« است. »4-1-2
 ته است:کار رف( بهēst« )اِست»صورت گاهي به« اَست»در متون پهلوي 

 draxt-ē rust ēst tar ō šahr āsūrīg  

( و 1371جي، درختي ُرسته است سراسر شهر آسور )درخت آسوریک، به نقل از جاماسب        
sar-at ēst zargōn    ي  هایسرت است زرگون )همان(. این کارکرد در متون فارسي نيز نمونه

 دارد:

 جهانِسلللت  و اسلللت سلللپهر الملک  ثقه  طاهر 
يار  فت  سلللخن بسللل خت،  مرا گ گه  پس ب  آن

مد          نا مد و  نا آ تة صللللدر تو ث  شللللایسللل
  دانسلللت که جز معجزه گفتنش نشلللاید   

 

ست  ني  ست  نه که بگفتم، را ست آ نه و این  ...نِ
مانِسلللت...       بدان گفته ن  هر کرده که او کرد 
 کان کس که ثنا گفتت دانسلللت و ندانِسلللت     
 بسللليار بکوشللليد که گوید، نتوانِسلللت      

 

 (1390)مسعود سعد سلمان،  

کنيم و ما هم قبلِ سين را مکسور تلفظ مي  »نویسد:  شعراي بهار ریل این ابيات مي الملک 
صورت باید گفت در عهد             مي ست و... . در این  ست و باِی ست و تواِن شاِی ست و  گویيم داِن

ست         سر همزه معمول بوده ا ست به ک سلمان در غزنين یا در همة ایران ا سعد  سعود  ،  )بهار« م
گویيم: گویَم، گویَد، زیرا اَسللت  ما امروزه مي»نویسللد: ن باره مي(. شللميسللا نيز در ای 1386

«  ده است ش دهد که در قدیم اِست )اِستن( تلفظ مي  کنيم، اما اِم، اِد نشان مي )اَستن( تلفظ مي 
 (. با این حال، ریل بيت زیر:1396)شميسا، 
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 چنللانِسللللت     من  نور  کلله گویي  مي  تو 
 

 نللدانِسللللت قللدرم من نور از کس کلله 
 

 (1386طار، )ع 

کلمه  کردن این دوچنانَسللت/ ندانَسللت: قافيه»نویسللد: نادرسللت ميشللفيعي کدکني به 
ستن، به فتح نون به       صدر را دانَ ست که عطار این م شانة این ا ست کار مين )همان(.  «برده ا

ک: اند )ر.را به فتح نون ضلللبط کرده« دانسلللتن»شلللناسلللي نيز در برخي از کتب سلللبک
  (.1377غالمرضایي، 

 نشانة جمع« ها»به جای « ـِ ها. »4-1-3
«īhā »   ،(: 1382و اشللميت،  1380در فارسللي ميانه نشللانة جمع اسللت )تفضلللي و آموزگار

pōstīhā نشللان داده اسللت که این   1(. ژیلبر الزار69: 1394نامه، ها )ارداویرافیعني پوسللت
جمع با »د: نویس باره مي تلفظ در برخي از متون کهن فارسي نيز نمود یافته است. وي در این  

ها  ها )ترجمة تفسللير طبري(، معجزتِشللود: حوضِلللللِ ها صللریحاً در کلمات زیر دیده مي 
شاهنامه )پيمانِ    صورت لللللِ ها در  ضرورت وزن( دیده     )همان( ... .  شي از  سرۀ نا ها و... با ک

سيّد آقایي،    « شود مي صادقي و حاجي  سيدآقای   1389)به نقل از:  صادقي و حاجي  ي نيز (. 
 اند )همان(.هاي دیگري رکر کردهجهت تکميل بحث نمونه

 حال به این بيت بنگریم:       

 بلللرده دل هلللايجلللان ملللطلللربِ 
 

 پرده همين شللللب به  تا  شللللب به  تا  
 

 (1396)مولوي، به نقل از جاللي،  

ر از حد بلندت« ن»را پيش از « الف»گونه ابيات معموالً فرض بر این است که شاعر در این 
صطالش     ست و این کارکرد را در ا ضي »معمول تلفظ کرده ا اند )همان(. اما ناميده« نون عرو

 کرده است:تلفظ مي« هاجانِ»با توجه به قاعدۀ فوق احتماالً شاعر 

  هللاجللانِ بلر  را نلور  آن فشللللانللْد  حلق 
 

 هللا دامللانِ  بللرداشلللللتلله   مللقللبللالن    
 

 (1385)مولوي،  

                                                           
1 . Gilbert Lazard 
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 پللا  و دسللللت از پيش خلق هللايجللانِ
 

 صلللللفللا انللدر وفللا از ریللدنللد پللمللي 
 

 )همان( 

ستناد کرده        ضي به ابيات دیگري از مولوي ا سا نيز براي نون عرو ست که از همان   شمي ا
 مقولة پيشين است:

   هللاجللان آفللتللاب  شلللللد مللفللتللرق  
 

 هلللللاابلللللدان روزن درون در 
 

 (1354)مولوي به نقل از شميسا،  

  هلللابلللاران بلللا خلللاک قلللرآن وز
 

 هللانریللحللا  و سلللللبللزه و هللاملليللوه  
 

 )مولوي به نقل از همان( 

را به سکون تلفظ کرده که این حاکي از « ها»با این همه در برخي موارد موالنا نيز  
 آميختگي هر دو تلفظ در این دوره است:

فَس   وین   همچنللان      را مللا هللايجللانْ نَ
 

 نللهللان حللبللسِ از دزدد انللدکانللدک 
 

 (1385)مولوي،  

 ها. تغییر در مصوّت4-1-4
 «(:شخو»آورده است )نظر به واژۀ « اشباع واو به تقليد از پهلوي»این بيت را ریل محجوب 

  بلليللافللت نلليلللللوفللر بللوي نللاگلله کللبللت
 

 شلللتافت    نيلوفر سلللوي آمد،  خوشلللش 
 

 تا()رودکي به نقل از محجوب، بي 

سا در این باره مي     سد:  شمي ست خوش عالوه »نوی هم   xošصورت  به xašبر تلفظ معلوم ا
شللده تلفظ مي ašwxصللورت (. این لغت در پهلوي به1384)شللميسللا، « سللتشللده اتلفظ مي

را ندارد. در اینگونه   ūصورت  شدن به ( و ظاهراً واو آن قابليت اشباع 1390وشي،  است )فره 
شدید و به    شين را با ت اند. این تلفظ را در این ابيات نيز کردهتلفظ مي xwaššصورت  موارد 

 توان دید:مي
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شّي،  به ارغوان وان شّي  صدهزار  با ک    خو
 

 مينللا   بلله برتللاختلله    بللدخشلللي  بيجللادۀ   
 

 (1395)کسایي، به نقل از وفایي و دالوند،  

هش   چشللللم آن کشللللّي ين      سلللليللا ب    ب
 

 نللگللر دهللانللشتللنللگ آن خللوشللللّي  
 

 )همان(   

 در بيت زیر: 

 فُرُخت  رز که کس آن خرمي و فُرُخت شادي 
 

 خرید رز که کس آن خرمي و خرید شادي 
 

 تا(مرغزي، به نقل از محجوب، بي)بشار  

( تلفظ کرده اسللت frōxtanاش با واو مجهول )شللاعر فروختن را همچون اصللل پهلوي  
کردن حرفي از  حذف»شلللناسلللي ریل عنوان  (، اما در کتب سلللبک1394، 1)ر.ک: مکنزي

 تا(.  مطرش شده است )ر.ک: محجوب، بي« کلمه

 . مطابقت موصوف و صفت4-1-5
mēnōgān yazadān ī ( همين کارکرد  7، بند 52، پرسللش مينوي خردیعني ایزدانِ مينوي .)

سي کهن نيز مي  شاهده کرد؛ نمونه را:  را در متون فار ه  سکندر را گفتند: کرا کند ک »توان م
سللي،  الملک طو)نظام« را ببيني پيکرانرویان پريماهسللوي شللبسللتان دارا گذر کني و آن   

جمع آوردن موصوف و صفت که تأثيرپذیري از    » نادرست نوشته است:    (. مصحح به 1398
بان عربي اسلللت   مان(. « ز مات عربي         )ه عد صلللفت و موصلللوف را از کل ته در ادوار ب الب

 گزیدند که آن بحث دیگري است.برمي

 . تشدید مخفّف4-1-6
اند )ر.ک: شده( با تشدید تلفظ مي karr(، کَر )purr(، پُرّ )parr(، پَرّ )zarrکلماتي نظير زرّ )

(. محجوب از آنجاکه نُرم 1392،هاي بيان شده و نيز ر.ک: صادقي  : ریل واژه1394مکنزي، 
آورده اسلللت، حال آنکه    « تشلللدید مخفف »را زبان امروزي قرار داده، این کلمات را ریل    

                                                           
1 . MacKenzie 
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بيت   در این« کر»اند؛ براي نمونه واژۀ گویندگان صورت کهن این کلمات را استعمال کرده  
 اینگونه است:

 گللوش   کللرّ خللواهللد کللرد لللهزلل بللانللگ
 

 خللروش در گللرمللا بلله نللاسللللایللد وانللچ 
 

 تا()رودکي به نقل از محجوب، بي 

 . ابدال4-1-7
بدال مي       بدال و تغيير    گویند. گاهي نمونه   تبدیل یک حرف به حرف دیگر را ا هایي براي ا

  نظرگرفتن صورت پهلوي کلمات رحروف در کتب سبک خراساني نقل شده است که با د     
 نمایند؛ مثالً:مينادرست 

 ازیللللرا  بللللپللللرس خللللرد مللللرد از
 

 هللنللد  خللردوران جللهللان  بلله تللو جللز 
 

 تا()ناصرخسرو به نقل از محجوب، بي 

ل »کار رفته است و فرض بر این است که )هستند( به« اَند»به جاي « هَند»  « الف»بدل از « ه
ست حال آنکه این لغت در پهلوي نيز با هلللل )   ست. ه  hēndا شته ا مچنين در این  ( کاربرد دا

 بيت:

 نللليلللللللوفلللل     آب و انلللگلللور  آب
 

 بللدل مشللللک و عللبلليللر  از مللرا مللر 
 

 )بوشکور به نقل از همان(   

شته   شاعر  پندا ش   « نيلوفل»صورت  را به« نيلوفر»اند که  ست. در حالي که  اعر  قلب کرده ا
 (. 1394( استعمال کرده است )ر.ک: مکنزي، nīlōpalصورت پهلوي این لغت را )

 ودن حرفي به کلمه یا کاستن حرفي از آن. افز4-1-8
غت حذف مي     بدان مي    گاهي شلللعرا حرفي را از ل یا حرفي  ند و  مامي      کرد ما ت ند، ا افزود

 شواهدي که براي این موارد رکر شده است، صحيح نيستند؛ مثالً:

يد  لب    و گذار  شلللادان را ع ياب   کردهناط  ب
 

یزدِ  ز   صللليللام روز پللاداشلللَنِ دهپللاداش ا
 

 تا( نقل از محجوب، بي )فرّخي به 
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(؛ بنابراین، این تصللوّر که  1394( اسللت )ر.ک: مکنزي، pādāšnدر پهلوي نيز پاداشللْن ) 
ست )ر.ک: محجوب، بي   ست.   تاشاعر نون را به این واژه افزوده ا ست ا عالوه بر این،  ( نادر

 کار برده است:به« سفندیار»، «اسفندیار»جاي )براي نمونه( رودکي به

 رزم  گلله سللللفللنللدیللار   ديبللدیلل  ورْش
 

 لرزان  و دویللدي جهللان  سلللنللانش   پيش   
 

 تا( )رودکي به نقل از محجوب، بي

بررسللي کرده اسللت )همانجا( « کردن حرفي از کلمهحذف»اسللتاد محجوب آن را ریل  
(. نيز 1388وشي،  در متون پهلوي نيز بدون الف آمده است )ر.ک فره « اسفندیار »حال آنکه 

 در این بيت:

  نللي پللدیللد کسللللوفللي و نللي دپللدیلل ابللري
 

 تللاري جللهللان گشللللت و مللاه بللگللرفللت 
 

 )رودکي به نقل از همان(   

صللورت  حدف کرده و آن را به« تاریک»را از « ک»اند که شللاعر فرض را بر این نهاده 
تاري بوده اسلللت )ر.ک: مکنزي،          به « تاري » غت در پهلوي نيز  که این ل حال آن کار برده 

1394 .) 

 ها پرداخته نشده استآن . مختصاتي که به4-2
گاهي مختصللات سللبکي مشللترکي بين متون کهن فارسللي و متون پهلوي مشللهود اسللت که  

ها پرداخته نشللده اسللت. در اینجا  شللناسللي متون کهن بدانمعموالً در کتب مربوط به سللبک
 شود:مختصراً چند مورد رکر مي

 «(اچر»ی زائد پس از «که»)یعني « چرا»در معنای « چراکه. »4-2-1

 čē rāy ka xīr ī mēnōg ēdōn rāst ud ān ī gētīg ēdōn drō baxt ēstēd? : 

وي  مين)چراکه خيرِ مينو ایدون راست، و آنِ گيتي ایدون دروغ بخت )= مقدّر( شده است؟    
 هایي دارد:(. این کارکرد در متون فارسي نيز نمونه2، بند 11پرسش ، خرد
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  بللهشللللت؟ نللهللال  نللخللوانللي  چللراکللش 
 

 بکشللللت کشلللمر بلله کيللانش شللللاه کلله 
 

 (1373)دقيقي،  

  «چراکش»، «چرایش»جاي ها، بهدر همة برنوشلللته»نویسلللد: کزازي در بارۀ این بيت مي 
کار  به« کهزیرا»برابر با « چراکه»تواند بود؛ زیرا در پارسي  آمده است که سَخته و سُتوار نمي   

ود،  بکار بردن پرسللش ميرود و واژۀ بهانگي )= تعليل( اسللت. اگر خواسللت سللخنور به مي
 اي دیگر:(. نمونه1391)کزازي، « را« چراکه»برد، نه کار ميرا به« چرا»

نگ    ير    خد قاب    از چون  تو  ت بد    ع  پر،   یا
 

که   غا  در را کرکس چرا ند  و مان؟  ک  1!مه
 

 (1390)مسعود سعد سلمان،  

 . کارکردهای خاص حروف اضافه4-2-2
ب        ها در کتب    روند که برخي از آن  کار مي هحروف اضلللافه نيز گاهي در معناي خاصلللي 

اند اما همچون موارد پيشين این بحث ریشه در متون پهلوي دارد    شناسي بررسي شده     سبک 
ست. مثالً گاهي     سي ميانه ا «  به»و رکر تمامي کاربردهاي خاص منوط به تحقيق در متون فار

. شفيعي   2به مينوي خرد یعني پرسيد دانا  pursīd dānāg ō mēnōg ī xradاست:  « از»معادل 
 الطير:کدکني ریل این بيت از منطق

   مللپللرس پللایللانللش بلله رومللي هللمللچللنلليللن
 

 مللپللرس درمللانللش بلله دردي چللنلليللن در 
 

 (1388)عطّار،  

در قدیم رواج داشلللته اسلللت که یکي از  « از»به جاي « به»این گونه اسلللتعمال »نویسلللد: مي
 (:216هاي آن بيت حافظ است )دیوان، آخرین نمونه

                                                           
. تعجب شاعر از آن روي است که خدنگ ممدوش از عقاب پر ستانده است امّا در عوض کرکس را )از تن مردگان(  1

 مهمان کرده است. 

ست.        2 ضلي این نکته را بيان کرده ا ستاد احمد تف ستين بار ا س »در برخي از متون ميانه فعل . ظاهراً نخ نيز   «از»با « يدنپر

ست:      شده ا ستعمال  شنر دانا:        pursīd hašāgird az ōšnar ī dānāgا شنر دانا )اندرز او شاگرد از او سيد  یعني پر

67.) 
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  داري سللر چه دانمنمي پرسللينمي سللامانم هب
 

 دردم مگر دانينمي کوشلللينمي درمانم  به  
 

ست:      شته ا شيه نو سخِ چاپي: ز      »که مرحوم قزویني در حا سخ قدیم، ن ست در عموم ن چنين ا
 (.    290)همان: « سامانم

ز ا را در این بيت بدل« به»توجهي به این نکته باعث آمده اسلللت تا شلللارحان حافظ بي  
 (. 1392ي مفعولي بدانند )ر.ک حميدیان، «را»

 . تلفظ ضمیر متصل سوم شخص مفرد به کسر4-2-3
(. در متون  1394)ر.ک: مکنزي، « iš»شللود: به کسللر تلفّظ مي« ش»در متون پهلوي ضللمير 

 فارسي نيز غالباً اینگونه است:

 دهللِش نلليللکللي  آورد بللخشللللایللش  چللو
 

 رهللِش سللللپللرده  بللبللایللد  نلليللکللي  بلله 
 

 (1387ي، به نقل از حميدیان، )فردوس 

ست )ر.ک: حميدیان،          شده ا شته  ستقلي نيز نو ؛ ر.ک: 1387با اینکه در این باره مقالة م
اي که  گونه( کمتر مورد توجه پژوهشللگران بوده اسللت به1377و غالمرضللایي،  1386بهار، 

ده ۀ بيان ش گذاري متن قاعدتوان یافت که مصحّح یا شارشِ آن در اعراب  متون اندکي را مي
 را رعایت کرده باشد:

  المع  این باالي  و کن عالم  این از بيرون سللفر
 

 دانَش نآ و زین برتر است؛ مستغني دو هر زین دل که 
 

 (1387)خاقاني،  

ست. کزازي در جایي دیگر از دیوان خاقاني با  )او را بدان( بي« دانش»که فتحه روي  مورد ا
شواهدي از   ست داده  ینالعراقتحفةاینکه خود  سره  « ش»ها حرکت پيش از که در آن به د ک

 است:

 آفلللریلللنلللِش   ملللالیلللک  کلللردنلللد 
 

 کللاي قللاضللللي شللللهللرِ آفللریللنللِش       
 

 (1389)کزازي،  
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 دربارۀ بيت زیر:

شيد  کوثرآگين، جام زآن سرت  خورده جم  ح
 

 مالش برده ضللحاک اژدهاسللر، رمح زآن    
 

ي عبدالرسولي[: بالش؛ اما بالش در  در متن س ]یعني سجّادي[ و ع ]یعن»است:  اینگونه نوشته
تواند داشللت. مالش که به معني کيفر و مجازات اسللت و در   این بيت معنایي سللنجيده نمي
ست مي    ست، در ستگي قافيه به زبرِ ل خوانده مي پچين آمده ا همانجا(.  )« شود نماید و به بای

هم تلفظ  « ل»است به کسر اند که ممکن حدس زده العراقینتحفةالبته ایشان با توجه به ابيات 
کسللي از متعلقان مَنَش بر »شللود: شللود. عدم توجه به این قاعده در دیگر متون نيز دیده مي

حسلللِب واقعه مطلع گردانيد که فالن عزم کرده اسلللت و نيّت جزم که بقيت عمر معتکف          
شيند  سعدي،  « ن شين در    ( که نمي1387) صراحت پيش از  ژه یوفتحه آورد؛ به« مَنَش»توان با

 که سعدي در جاهایي دیگر از آثارش پيش از شين را به کسره تلفظ کرده است:

   یللافللت   تِشلللنللَه  سلللگللي  بلليللابللان در یللکللي
 

 نللَيللافللت  حلليللاتللِش  در رمللق از بللرون 
 

 (1389)سعدي،  

توان در تصللحيح برخي از عبارات و ابيات بازنگري کرد. نمونه  با توجه به این قاعده مي       
 را:

   شللکرفشلللانِش  لب  ز بپرسللم ار گویي چه  تو
 

 آتَش جوابش بُوَد چه  را، ما  زهر داد چه  ز 
 

 (1337)اثير اخسيکتي،  

گونه  توان این، صورت درست مصراع دوم را مي   «شکرفشانِش  »در « ش»با توجه به تلفظ  
 حدس زد: ز چه داد زهر ما را، چه بُوَد جوابِ آنِش؟

 . ضمیر مضاعف )یا زائد(4-2-4
 در این جمله:

 u-š ahreman ud dēwān afsōs padiš kunēnd  
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سوس   شخند( )و اهرمن و دیوان اف سش   )= ری ( یکي از  23، بند 6بهش کنند( )مينوي خرد، پر
)بهش( زائد است. در متون فارسي نيز گاهي دو ضمير مفعولي و  padišو  u-šدر « š»ضمایر 

 رود:کار مي... به

 !سللللوارنللبللرده  اي را تللو اکللنللون  هللم
 

 کلللارزار بللليلللاملللوزملللت    پللليلللاده  
 

 (1387)فردوسي، به نقل از کزازي،  

 گللُرَزْم گللفللت بلله را، مللا کلله پللس آن وز
 

 بللزم ز کللردم دور پللدر، بللبسلللللتللم  
 

 )همان( 

ا گویي»خوانده اسلللت و با قيد احتمال نوشلللته اسلللت: « شلللگرف»کزازي این کاربرد را  
سته: م و ما را، با یک        به سته و پيو س سة مفعولي گ شنا سب کاربردن دو  کي بوده  دیگر هنجاري 

 )همان(.    « است

 . لغات در معاني خاص4-2-5
ه در  اند به لغاتي کهایي از متوني که به بررسللي سللبک خراسللاني پرداخته  معموالً در بخش
سا،       کار رفتهمعنایي خاص به شمي ست )ر.ک:  شده ا (. اغلب این لغات در  1384اند پرداخته 

اند(. ه بودهتوجها بياند )که محققان نسللبت بداند داشللتهمتون پهلوي نيز به همان معنا کاربر
این لغات مشللترک بين متون فارسللي و پهلوي بسلليار بيشللتر از آن چيزي اسللت که در کتب  

شده  ستي »در معناي « بند»اند؛ مثالً در متون پهلوي مذکور ثبت  ست به« کُ )ر.ک  کار رفته ا
 (:6، بند 30مينوي خرد، پرسش 

kū: āsrōnān xwēškārīh dēn xūb dāštan (5) ud ēzišn ud azbāyišn ī yazadān xūb 
ud pad nigerišn kardan, (6) ud wizīr ud dādestān ud ēwēn ud band, čiyōn az 
abēzag weh-dēn ī māzdēsnān paydāg, rāst dāštan 

نگرش )=  نيایشِ ایزدان خوب و به   ( و یَزِش و5داشلللتن )خویشلللکاري موبدان، دین خوب  
ستان و آیين و بند   ( و حکم6کردن )دقّت( به سنان پيدا  چونانکه از ویژه بِهْ -و داد دینِ مزدی

   داشتن.  راست -]است[ 

سي هم عالوه         شواهد گویایي که دارد در متون فار ضمني     بر  شواهدي  ، به عقيدۀ برخي 
 نيز دارد مثالً در بيت زیر از زبان رستم خطاب به اسفندیار:

javascript:ci(59290,'k6B01')
javascript:ci(59290,'0101sr4D01n0101n')
javascript:ci(59290,'xw13016101k0101r2B01h')
javascript:ci(59290,'d1301n')
javascript:ci(59290,'x6B01b')
javascript:ci(59290,'d01016101tan')
javascript:ci(59290,'ud')
javascript:ci(59290,'1301zi6101n')
javascript:ci(59290,'ud')
javascript:ci(59290,'azb0101yi6101n')
javascript:ci(59290,'2B01')
javascript:ci(59290,'yazad0101n')
javascript:ci(59290,'x6B01b')
javascript:ci(59290,'ud')
javascript:ci(59290,'pad')
javascript:ci(59290,'nigeri6101n')
javascript:ci(59290,'kardan')
javascript:ci(59290,'ud')
javascript:ci(59290,'wiz2B01r')
javascript:ci(59290,'ud')
javascript:ci(59290,'d0101dest0101n')
javascript:ci(59290,'ud')
javascript:ci(59290,'1301w1301n')
javascript:ci(59290,'ud')
javascript:ci(59290,'band')
javascript:ci(59290,'0D01iy4D01n')
javascript:ci(59290,'az')
javascript:ci(59290,'ab1301zag')
javascript:ci(59290,'weh2D00d1301n')
javascript:ci(59290,'2B01')
javascript:ci(59290,'m0101zd1301sn0101n')
javascript:ci(59290,'payd0101g')
javascript:ci(59290,'r0101st')
javascript:ci(59290,'d01016101tan')
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 کللنللم فللرمللان تللو خللواهللي هللرچ مللن ز
  مللگللر بللنللد کللز بللنللد عللاري بللود     

 

 کللنللم  جللان رامللش تللو دیللدار بلله 
 بللود کللاري زشللللت بللود شللللکسللللتللي

 

 (1392)فردوسي،  

ست         سا بند را معادل ک شمي ستان  صلي دا سته با توجه به طرش ا سا،      ي دان شمي ست )ر.ک:  ا
( که با توجه به پيشللينة این لغت در این معنا پذیرفتني اسللت. با این حال، برخي بر این  1376

 (. 1376)خطيبي، « اساس استواري ندارد»باورند که این برداشت 

هاي فارسللي را یافت. مثالً در  توان صللورت درسللت واژه گاهي بر پایة لغات پهلوي مي       
 یر:بيت ز

 بللنللمللایللي    پلليشلللليللار   بللا کلله رگ
  پلليللمللایللد    تللو بللر چللنللد  یللک بللاد

 

 گللفللتللارخللوش بلله کللنللد خللوش تللو دل 
 بللللازار بللللود روا را کللللو انللللد

 

 (1390)رودکي،  

سخن برمي   شيار »آید چنانکه از فحواي  شک »به معني « پي شارح   « پز ست و برخي از  ان  ا
بط  ها ضللاین معنا در فرهنگاند، اما این لغت به دیوان رودکي نيز به این معني اشللاره کرده

سللت  ا« شلليشللة ادرار»و « قاروره»به معني « پيشلليار»نشللده اسللت. در برخي از منابع لغوي نيز 
که با فحواي سخن سازگار نيست. نفيسي که به موارد      «( پيشيار »: ریل 1377)ر.ک: دهخدا، 

ماید و در  نضللبط کرد که لغتي برسللاخته مي « اندشللار»، «پيشلليار»فوق پي برده بود به جاي 
(. باري، از آنجاکه در متون  1341نامة دیوان نيز معناي آن را درج نکرده است )نفيسي،   واژه

؛ (Nyberg: 2003و  1388وشلي،  ( به معني پزشلک اسلت )ر.ک فره  bēšāzپهلوي بيشلاز ) 
 باشد. « بيشياز»تصحيف « پيشيار»بنابراین، محتمل است که 

 توان در معناي کلمات پهلوي بازنگري کرد؛ مثالًهمچنين بر پایة متون فارسي مي      

 ān gizistag aleksandar ī hrōmāyīg ī muzrāyīg mānišn viyābānēnīd ī pad garān 
sēzd ud nibard ud yask ō ērānšahr āmad.   

یعني گجسللته اسللکندر یوناني مصللرنشللين را گمراه کرد که با سللتم گران و نبرد و ]...[ به     
به معني بيماري گرفته    yask(. 1394نامه،   )ارداویرافایرانشلللهر آمد   ند و وهمن آن را   را  ا
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wešag  در  « یَشللْک»خوانده اسللت و آن را به معني ترس دانسللته اسللت )همان(. از آنجا که
: ریل 1377متون فارسلللي به معني خنجر و نيشلللتر و دندان حيوانات اسلللت )ر.ک: دهخدا، 

قرینة نبرد آن را به معني سللالش جنگ  لغت و بهتوان یسللک را تصللحيف این نمي«( یشللک»
 دانست؟

 گیریبحث و نتیجه
هلوي به متون پشناسي و برخي از شروش و تصحيحات از آنجا که نسبت در کتب سبک

برخي از  اند.اند برخي از مختصات زباني متون کهن را نادرست تشریح کردهتوجه بودهبي
کار رفته است به īصورت در متون پهلوي پيوسته به این موارد بدین قرار است: کسرۀ اضافه

اند توان دید، اما پژوهشگران فرض را بر این نهادهکه یادگار آن را در متون آغازین فارسي مي
که شاعر کسره را اشباع کرده است. مطابقت موصوف و صفت از حيث جمع در متون پهلوي 

ان افته است، اما معموالً آن را تحت تأثير زبشواهد بسياري دارد که به متون فارسي نيز راه ی
، «اشتر»اند نظير دانند. برخي از گویندگان صورت پهلوي لغات را استعمال کردهعربي مي

و...، اما معموالً فرض بر این است که شاعران و نویسندگان الفي به آغاز این کلمات « اَزَبَر»
صورت اصلي کلمات استعمال شده است،  اند. به همين طریق برخي از موارد را کهافزوده

اي از موارد نيز اند. در پارهبررسي کرده« ابدال»و « تغيير مصوت»تحت عناویني چون 
ب توان یافت که در کتهاي مشترکي بين متون پهلوي و متون کهن فارسي ميویژگي

به جاي « اکهچر»ال اند؛ مثالً استعماند یا کمتر مورد توجه بودهها نپرداختهشناسي به آنسبک
 و ... .  « از»به جاي « به»؛ «چرا»

 تعارض منافع 
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 . به تصحيح ضياءالدین سجادي. تهران: زوار.دیوان خاقاني شرواني(. 1382بن علي. )خاقاني، بدیل

 . تهران: مرکز. 2الدین کزازي. چ . ویراستة ميرجاللدیوان خاقاني(. 1387. )___________

 . تهران: توس. 3. به کوشش عفّت مستشارنيا. چ ارسيدستور تاریخي زبان ف(. 1373خانلري، پرویز ]ناتل[. )

 .162-155، 10، نامة فرهنگستان«. روایتي دیگر از داستان رستم و اسفندیار(. »1376خطيبي، ابوالفضل. )

: تهران. 2چ . شریعت محمّدجواد اهتمام به. طوسي دقيقي دیوان(. 1373دقيقي، ابومنصور محمّدبن احمد. )
 اساطير.

. تهران: 5. پژوهش و تصحيح و شرش جعفر شعار. چ دیوان شعر رودکي(. 1390ربن محمّد. )رودکي، جعف
 قطره. 

. تهران: 8. تصحيح و توضيح غالمحسين یوسفي. چ گلستان سعدي(. 1387بن عبداهلل. )سعدي، مصلح
 خوارزمي.

. 6خرمشاهي. چ  . تصحيح و مقدمه و فهارس بهاءالدینکليّات سعدي(. 1389.  )_____________
 تهران: انتشارات دوستان.

 .411 – 408، 29، گوهر«. استثنایي بر قاعدۀ نون عروضي(. »1354شميسا، سيروس. )

ان: . تهرطرش اصلي داستان رستم و اسفندیار. )همراه با مباحثي در آیين مهر((. 1376. )_________
 ميترا.   

 . تهران: ميترا.1 . چ2. و شناسيکليّات سبک(. 1384. )_________
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  .سمت: تهران. فارسي نثر تطوّر تاریخ .(1396). _________

«. هاي نادر جمع در زبان فارسيبرخي نشانه(. »1389اشرف و اکرم حاجي سيّد آقایي. )صادقي، علي
 . 76 – 54، 6، نامة فرهنگستاننامة ویژه

، 6و  5، نویسي(مة نامة فرهنگستان. )فرهنگناویژه«. تشدید در زبان فارسي(. »1392اشرف. )صادقي، علي
4-43. 

. تهران: 2. به تصحيح و توضيح محمدرضا شفيعي کدکني. چ اسرارنامه(. 1386عطّار، محمّدبن ابراهيم. )
 سخن.  

. مقدّمه و تصحيح و تعليقات محمّدرضا شفيعي کدکني. چ الطيرمنطق(. 1388. )_____________
 . تهران: سخن. 6

 . تهران: جامي. شناسي شعر فارسي از رودکي تا شاملوسبک(. 1377، محمّد. )غالمرضایي

. تهران: 7کوشش محمّد دبيرسياقي. چ  . بهدیوان فرخي سيستاني(. 1385بن جولوغ. )فرخي سيستاني، علي
 زوّار.

 چ. به کوشش سعيد حميدیان. شاهنامة فردوسي. )بر اساس چاپ مسکو((. 1392فردوسي، ابوالقاسم. )
 . تهران: قطره. 12

 . تهران: دانشگاه تهران. 4. چ فرهنگ فارسي به پهلوي(. 1388وشي، بهرام. )فره
 . تهران: دانشگاه تهران.6. چ فرهنگ زبان پهلوي(. 1390. )_______

 . تبریز: آیدین. خشم در چشم: گزارشي از داستان رستم و اسفندیار(. 1387الدین. )کزازي، ميرجالل

 . تهران: نشر مرکز. 6. چ هاي دیوان خاقانيگزارش دشواري(. 1389. )_____________

. چاپ چهارم. 6. جنامة باستان: ویرایش و گزارش شاهنامة فردوسي(. 1391. )_____________
 تهران: سمت. 

 ماماهت به. اصفهاني اسماعيل الدّینکمال المعانيخلّاق دیوان(. 1348. )ابوالفضل اسماعيل، الدینکمال
  .دهخدا کتابفروشي: تهران. بحرالعلومي حسين

 . تهران: فردوس. سبک خراساني در شعر فارسيتا(. محجوب، محمّدجعفر. )بي
 . کرمان: نشر پانوس. دیوانشاعران بي(. 1370مدبّري، محمود. )

: . تهران. مقدمه و تصحيح و تعليقات محمّد مهياردیوان مسعود سعد سلمان(. 1390مسعود سعد سلمان. )
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

. تهران: 6. ترجمة مهشيد ميرفخرایي. چ فرهنگ کوچک زبان پهلوي(. 1394مکنزي، دیوید نيل. )
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

. 6چ  .دبيرسياقي محمّد کوشش به. دامغاني منوچهري دیوان(. 1385. )قوص احمدبن دامغاني، منوچهري
 .زوّار: تهران
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ان. . به کوشش سعيد حميدیمثنوي معنوي. )براساس نسخة نيکلسون((. 1385الدین محمد. )مولوي، جالل
 . تهران: نشر قطره.  3چ 

به اهتمام و تصحيح محمّدجعفر یاحقي. اي از بخشي از قرآن کریم. تفسير شنقشي: گزاره(. 1355ناشناس. )
 تهران: بنياد فرهنگ.  

 الشعراي بهار. تهران: معين. . به تصحيح ملکتاریخ سيستان(. 1381س. )ناشنا

: تهران. 5چ . وشيفره بهرام نامهواژه و آوانویسي و ترجمه. بابکان اردشير کارنامة(. 1390) ناشناس.
  .تهران دانشگاه

متن پهلوي و نویسي و ترجمة متن پهلوي و حرفنامه. )ارداویرازنامه(. ارداویراف(. 1394ناشناس. )
 . تهران: معين. 5نامه از فيليپ ژینيو. ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار. چ واژه

 :تهران. دوم چاپ. پورحاجي نادیا و گشتاسب فرزانه کوشش بهدانا.  اوشنر اندرز .(1396)ناشناس. 
 .  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

 دالوند. با مقدمة سيروس شميسا. تهران: کتاب سده.. به کوشش یاسر مينوي خرد(. 1399ناشناس. )

 . تهران: نيلوفر.هاي دیگر در عروض فارسياختيارات شاعري و مقاله(. 1394، ابوالحسن. ) نجفي

. مقدمه و تصحيح و تعليقات نامه(سيرالملوک. )سياست(. 1398بن علي. )الملک طوسي، حسننظام
 زبان و ادبيات فارسي. محمود عابدي. تهران: سخن و فرهنگستان 

 سينا. . تهران: کتابخانة ابنمحيط زندگي و احوال و اشعار رودکي(. 1341نفيسي، سعيد. )

 . تهران: فرَوَهَر. 3. چ درخت آسوریک(. 1386نوّابي، ماهيار. )

 . تهران: علمي. پيشگامان نظم فارسي(. 1395وفایي، عباسعلي و یاسر دالوند. )
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