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.در شاهنامه فردوسی« رودابد» بررسی نام جایِ
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.1مرتضی چرمگی عمرانی دکتر
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.
 چکیده

 
مه انجـام  هـای شـاهنا  مکـان  ةگونـه كـه بايـد تحًیًـات چنـدانی دربـار      یژوهندگان شاهنامه آن 
های شاهنامه نادرسـت  های خطی وچاپها در نسخهاند، عهوه براين تبط برخی از اين مکاننداده

هـا انجـام نـداده    نويسان شاهنامه هم تهش چندانی برای تبط صحیح اين نـام نسخه ویريشان است 
 آنیـه در ايـن   اندها وكلمات مأنوس در روزگار خود  جـايگزين كـرده  ها را با ناموگاه به عمد آن
نـام وطـرح دو احتمـال در مـورد      بررسی و روشن كردن يـک جـای   ،استشدهمًاله به آن یرداخته

جای نام ديگری در شاهنامه است كه از حیث جغرافیايی با جای نام مورد بحث كامهه انطباق دارد  
شناخته شده نیست  یرداخته كه از نظر شاهنامه یژوهان« رودآبد»فردوسی در شاهنامه دو جا به ذكر 

و ناشناختگی نام اين شهر ماية برآشفتگی بسیار شده است  در ايـن مًالـه سـعی شـده ، بـه بررسـی       
شـهری در نزديکـی سـرخس بـا قـدمت تـاريخی       « زورابد»مکان اين بوم و همسانی  نام اين شهر با 

ان شـهر  شـاهنامه همـ  « رودآبـد »یرداخته شود نتیجه یـژوهش حاتـر، ییشـنهاد ايـن نکتـه اسـت كـه       
تربت جام است كه با نام جديد صالح آباد به یويايی و قدمت تـاريخی خـود   « زورآباد»يا «زورآبد»

 دهد  ادامه حیات می
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  شاهنامه، رودابد، زورابد، صالح آباد، زورآباد :های کلیدیواژه
 

 مهمقدّ -1
ب شايد به اين دلیل كه صاح» ،اندهای شاهنامه هی  وقت جدی گرفته نشدهجای نام

 حماسه را  ابهام در زمان ومکان دانسته و ةسرايی يکی از خصايص اولیحماسه نظران فنّ

شود  زيرا هرچه صراحت زمان ومکان اند كه حماسه به زمان ومکان محدود نمیبرآن بوده

بیشتر باشد،صراحت وروشنی وقايع بیشتر است ودر نتیجه وقايع داستانی واساطیری به تاريخ 

» به اين دلیل  (40: 4363صفا، «)دهدوارزش داستانی خود را از دست میشود نزديک می

.....) اغلب محًًان با همین ییش فرض از ورود برای حل مشکهت مکانی . . .) 

  (4: 4314)ياحًی، «اندشاهنامه یا كنار كشیده

 

 بیان مسئله-1-1

رافیا و هم به دلیل نسخه نويسان شاهنامه در روزگاران گذشته هم به دلیل ناآشنايی با جغ

تی برای تبط ها، هی  اهمیّسرگرم شدن به مندرجات داستان ها فارغ از محل وقوع آن

اطهع  ةنتیجه از حوز زيستی و در ةها قائل نبوده و هر چه از محدودجای نام درست 

ين اند  ما در اتی از خود نشان ندادهجغرافیايی آنها به دور بوده است، برای ثبت آن هی  همّ

 های مورد بحث در شاهنامه ب ردازيم مًاله برآنیم تا به بررسی و روشن كردن جای نام

 

 تحقیق ةپیشین -1-2

ست وشايد به كمتراز نیم های شاهنامه چندان طوالنی نینام جای ةتحًیق دربار ةییشین

، بیشتر لغت معنی است هنامه كه در گذشته انجام شده استهای شافرهنگ قرن برسد،

اند  با اين حال برخی از ها یرداختهًًان ارویايی هم كمتر به موتوع جای نامومح

المّل مازندران والبرز توجه برخی از محًًان را به خود معطوف های شاهنامه فیمکان

 اند، كسانی همیون: داشته ، مًاالتی چند در اين خصوص نوشته
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 41آينده،«  سودای گشودن مازندران(  »4361دولت آبادی، هوشنگ  )  4

 ،3-1/031-011  

راهنمای نًشه جغرافیايی شاهنامه ( »4301)  حسینشهیدی مازندرانی،   0

 چ دوم  موسسه جغرافیايی و كارتوگرافی سحاف «  فردوسی

شاهنامه شناسی، «  مازندران فردوسی كجاست(  »4316تیایور، جلیل  )  3

316-366  

كوشش علی  به«  یژوهشی در شاهنامه(  »4301)  كريمان، حسین  1

 میرانصاری  چاپ اول  تهران: انتشارات سازمان اسناد ملی ايران 

سخنرانی های نخستین دوره «  شاهنامه و مازندران(  »4312)  كیا، صادق  1

  411-414جلسات درباره شاهنامه فردوسی، 

«  سخنی ییرامون جغرافیای اساطیری و حماسی(  »4361)  مدی، ار نگ  6

  320-011  61فرهنگ  یايیز 

به تفصیل به « دو جای نام ناشناخته در شاهنامه»كه استاد دكتر ياحًی درابتدای مًاله 

  ها اشاراتی كرده استبرخی از اين یژوهش

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-3

های كهن جغرافیايی در ها هم اكنون به عنوان ناماز آنجا كه برخی از اين جای نام

توان از اطهعات ها در شاهنامه میگشودن ابهام جای نامخراسان كنونی وجود دارد، برای 

مربوط به جغرافیای محلی و استمداد از منابع كهن بهره جست  با توجه به همین ترورت، 

ها و های گوناگون دست نوشتهدست دادن صورتهای متفاوت و بهجستجو در تبط

تواند به نتايجی اهنامه، میهای جغرافیايی شخصوص نام جایروشن كردن برخی از آنها به

 دل ذير و مطلوب منتهی شود 

 

 بحث-2

 یردازيم:حال با بیان اين مًدمه، به بررسی ابیات مورد بحث از شاهنامه می
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سخن آمده كه از نظر شاهنامه یژوهان « رودابد»در شاهنامه، دو بار از مکانی به نام 

هماسب، آنگاه كه مرز ايران و توران بار اول در آغاز یادشاهی زو ط :ناشناخته مانده است

 شود، آمده است:  بین اين یادشاه و افراسیاب تًسیم می

ــا  شررریرو  رودآبررردز   مررررز ترررورتـ

ــتن     ــین و خــ ــه چــ ــا بــ ــین تــ  روارو چنــ

 بـــــــود خرررگاهزمــرزی كـجا رسم 

 از آن بخـــــش گیتـــــی بـــــه نزديـــــک و دور 

 ســـــــ ردند شـــــــاهی بـــــــدان انجمـــــــن   

 وتــــاه بـــــــودزو وزال را دســــت كـــــــ

 ( 4/301:  4311)فردوسی،                                

در  اندازيم ای گذرا به  مرزهای ايران با توران میاشاره، قبل از توتیح اين ابیات

هايی هست كه به استناد آن می توان به تعیین مرزهای شمال چندين جای شاهنامه، گزاره

المّل در روزگار یادشاهی كی قباد میان ايران وتوران جنگی چند شرقی ايران یرداخت  فی 

نامه ای به كی  -س ه دار تورانی  -گیرد، س اه تورانی در هم می شکند،یشنگ روزه در می

كند كه مرزهای تعیین شده توسط فريدون، دوباره نويسد واز او درخواست میقباد می

 معیار مرز توران وايران باشد:

 میانجی ست اندر گذر  جیحونا ماوراالنهــر بـــــر                           كه ت خررررگاهز

 بروبوم ما بــــــود هنگام شــــــاه                            نکــردی بدين مرز ايــــــرج نگـاه

 ( 4/313)همان: 

اد می شود كه به اين دلیل ییشنه میانجی با مفهوم مرز هماهنگ است و ةدر اين جا وا »

فردوسی در چند جای از   (421: 4311)تهامی ،« وده استییش از اين مرز مورد توافق ب

 شاهنامه ابیاتی دال بر اينکه  ماورای جیحون از آنِ توران است، آورده است   نمونه را:

 ــــگییــامی بیامـــــد به كردار سنـگ                        به افراسیـــاب  از دالور یشن

 وبركش س اه                       ممان تا كســـی برنشینـــــد به گاه جیحونكه بگذار 

 (4/332)همان:  

 برفتنـــد تركـــــــان زییش مغان                       كشیـدند لشکـــــر سوی دامغــــان

 و با غم وگفتـــــگویوزان جا به جیحون نهادنــد روی                        خلیــده دل 
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 (4/311)همان:

 آببیامد به ايــــــران وبگذاشت    بدين روزگار انـــدر افراسیــــاب 

 ( 4/311)همان: 

شمال  ةمنطً» رود جیحون است  بنابرآنیه گفته آمد ،كه در اين بیت مراد از آب

یحون مرز های میانه دورود سیحون وجوخاور جیحون وخاور ناحیه ورارود يعنی سرزمین

از   (426: 4313)تهامی، «رود سیحون مرز بوده است ايران وتوران بوده است بدين معنا كه

توران مرزی دانسته شده »توان به اين نتیجه رسید كه سرزمین خرگاه در شاهد اول می ةوا 

زيند وچادر است كه در آن رسم خرگاه روايی دارد وباشندگانش هنوز در خرگاه می

 ةهمین نويسنده در نام  (0/303: 4314)كزازی ،« بیابان گرد وبه دور از شهرآيینی اندنشینانی

 نويسد:باستان، ذيل توتیح نام اين شهر می

هنجار سخن  ة  بر یاييا شهر است كه جايگاهش روشن نیسترودآبد و شیر نام دو بوم »

فرارود )ماوراء النهر(  بايد از بوم ها يا شهرهایو ساختار جغرافیايی در داستان، اين دو می

باشند  زيرا بر یاية ییمان آشتی در میان زو و افراسیاب، از رودآبد و شیر تا مرز تور و مرز 

های توران شمرده ختن از آن تورانیان خواهد بود  از اين روی اين دو كه آغاز سرزمین

تاختن به  شود در آن سوی آمودريا جای داشته باشند كه افراسیاب بهاران به آهنگمی

  (000)همان:  «امايران از آن گذشته است  اما در آبشخورهای جغرافیايی نشانی نیافته

توان چنین نتیجه شود، میهای اسهمی يافت میاز آنیه در منابع تاريخی نخستین سده

وستانشینی ر گرفت كه ساختار اجتماعی فرارود در اين دوره به سه شکل چادرنشینی،

اند، برخی از منابع به دونوع از تركان بیابانگرد ومًیم اشاره كرده»است   وشهرنشینی بوده

گزارش داده كه خرگاه حدودالعالم هم از معیشت اقوام مختلف تر   صحراگرد  كوچ رو 

  (11: 4310مهر،)شجاعی «وخیمه دارند

نشینان خرگاه جیحانی گزارش كرده كه اطراف رود چاچ)سیحون(محل گردآمدنِ»

اند وآنجا مًیم قبیله های غزان و خرلخان بوده است كه از نواحی یراكنده آمده تر  از

آيد كه هردونوع تركان صحراگرد ومًیم در مساكن اند نیز از منابع تاريخی چنین برمیشده
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دهد خاقان تركان های حدودالعالم نشان میكنند  البته بعضی گزارشچادری زندگی می

م سال در شهرهای مرزی بافراروديان و مسلمان ساكن شوند، ممکن است در برخی از ايا

يعًوبی گزارش كرده است كه تركان خانه و قلعه نداشته بلکه در خیمه های تركی چند 

  (11)همان:« كرده اندتلعی منزل داشته وزندگی می

بین دورود سیحون وجیحون بايد جزء  ةرسد منطًبنابراين با اندكی توسّع، به نظر می

 اند:گونه كه درتعريف سرحدّات گفتهآن ،دَات ايران وتوران شمرده شودسرح

رفت به شمار می )ام راطوری( های سیاسی ییرامونینفوذ واحد ةكنش گاه وحوز ةناحی»

فاصل  یهناوری را كه حدّ ةتا آن واحدها در تماس مستًیم قرار نگیرند  آن زمان محدود

ناحیه ای با  ،به عبارت ديگر سرحد  خواندندمی سرحدی ةمنطً ،میان دو ام راطوری بود

های متفاوت میان دو حکومت ییرامونی بود كه قانون خاص خود را داشت وتابع عرض

با اين حال هريک از حکومت ها به نسبت قدرتشان  ،سرزمین هی  يک از دو حکومت نبود

  (11-11: 4311امی،)ته «.كردندر آن حضور داشتند واز منابع و امکانات آن استفاده می

آمده، كه غالب شاهنامه یژوهان از آن « رود آبد، شیر و مرزتور»های در اين ابیات، وا ه

دكتر كزازی در توتیح اين بیت بدون ذكر اين جای  اند اطهعی كردهمکان ها ارهار بی

 گويد: نام می

جنگ را به یايان  ای از سوی هر دو س اه به نزد زو آمد و از او خواست كهیس فرستاده»

آورند و سرزمین ها را بخش كنند و مرز دهند از آن سوی آمودريا تا ختن سرزمین 

نشین بودند و از سوی ديگر اين رود سرزمین تورانیان گرديد كه مردمانی بیابانگرد و خرگاه

 ( 421:  4310)كزازی ، « گرفت ايران آغاز می

ايد قطعاه اين سه مکان بايد در يک موقعیت و آيد،كه راهراه و شاز قراين اين بیت برمی

های توان مکاندانیم در صورتی میگونه كه میجغرافیايی نزديک به هم باشند  همان ةمنطً

 هايی در جهان واقعی يکی دانست كه:داستانی، اساطیری و حماسی را با مکان

ه يا همراه با تحول های نام برده در داستان مزبور در جغرافیای طبیعی جهان بعینمکان»

ای كه از نظر  زبان شناسی قابل قبول باشد، ها به گونههای نام اين مکانبعضی از وا 
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مزبور  های داستانبر تغییر نام يک يا دو يا همه حتی مکان وجود داشته باشد يا مداركی دالّ

 ( 011: 4361)مدی، « در طول تاريخ در دست باشد

اند، اطهعاتی كه ن در مًاالت خود اثبات كردهاز ديگر سوی، برخی یژوهندگا

فردوسی از اماكن دريايی نًاط دور دست داده همگی درست و بر واقعیات جغرافیايی 

دانش فردوسی در مورد دريای زره و يمن و فم االسد درست »منطبق است  بنابراين وقتی 

های جغرافیايی هیبه طريق اولی دانش وی در خصوص آگا»(، 00: 4311)اقتداری، « باشد

اطهع  ةخراسان و باالخص آن قسمت كه به توس نزديک و احتماال در دسترس و در حوز

   ( 3: 4314)ياحًی، « سته نادرست و سهل انگارانه باشدتوان، نمیوی بوده

بین  ةست كه در منطًا داد،  اين« شیر» ةتوان درباراحتمال و ییشنهادی كه می و اما دو

قلعه شیری در  -0شیر ت ه در نزديکی سرخس و   -4مکان به نام های سرخس وطوس دو 

نزديکی طوس آمده است، اما در مورد  شیرت ه كه به احتمال فراوان  همخوانی بیشتری از 

 اين نکته گفتنی است كه: حیث جغرافیايی با بیت مورد نظر دارد،

عظیمی وجود خاكی  ةشیرت ه از دهات قديمی سرخس است كه در نزديکی آن ت »

ياقوت در معجم  های باستانی باشد دارد وحدس زده می شود كه اين ت ه از جمله ت ه

شیرز با كسر اول س س سکون » با مشخصات زير ياد می كند: البلدان از دهی به نام شیرز

حرف زای در شیرز  وكلمه شیر است  م داشتن رای فتحه دار بر زای،مًدّ حرف دوم و

جهت نسبت به كلمه افزوده شده است همینان را كه رازی و مروزی زيادی است كه به 

از دهات سرخس وشبیه شهر است وبین آن وسرخس فاصله دو روز راه باشتر در  گويند 

در آن شیرز،  بازاری است ومردمی بسیار ومسجدی بزرگ در  باشد مسیر راه هرات می

  (410: 4311)سعیدی،  «ستآن مردم از آب گوارای چاه ها اآن، ولی آب آشامیدنی 

 گويد:همین نويسنده در ادامه می

به رن قوی  با توجه به وتع جغرافیای خاصی كه اين ناحیه دارد وبر طبق قرائن بسیار،»

شهر  يا شهر الاقل در  ماقبل اسهم مراكز مسکونی مهمی به صورت ده، ةحتی در دور

ی كه در كنار رود تجن وجود داشته هايت ه  های ناحیه وجود داشته استحوالی رودخانه
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های تعدادآن كم نیست از جمله شیرت ه، ت ه خماری و    به احتمال قوی خرابه است و

نويسان اسهمی آبادی اند  از ديگر سوبسیاری از جغرافیهای باستانیروستاها يا شهر 

زجان، شیرز آباد، نويزه، بفاوازجاه، بیل، حفص های متعددی در اطراف سرخس از جمله:

اند ولی به جز چند مورد مانند بفاوزجان وشیرز كه حدود تًريبی و    ذكر كرده

آبادی ها فًط به ذكر تلفظ صحیح  ةاند در مورد بًیومشخصات كلی آنها را تعیین كرده

اند وحتی مکان قديمی آنها نیز روشن نیست، از میان تمام اسم آبادی قناعت ورزيده

آن رفت بنابه شرحی كه ياقوت داده است شیرز را با شیر ت ه كنونی هايی كه ذكر آبادی

  (431-431)همان:  «نداانطباق داده

اين ت ه ها بیانگر   »شودنی در اطراف سرخس فراوان ديده میاز اين دست ت ه های تمدّ

ها در گذشته بوده است و به علل مختلفی همیون: زلزله، سیل و يا محیط زيست انسان

اند ولی تاكنون اكتشافی از آن به عمل نیامده طبیعی ديگر به صورت ت ه درآمدهعوامل 

)بامداد، « ه خماری، يازت ه و ت ه بابالًمانتعدادی از آن ت ه ها عبارتنداز: شیرت ه، ت   است

4311 :10 )   

باستانی داخل روستا محل سکونت  ةت »شیرت ه، بنابر ارهار اهالی  ةدر باب وجه تسمی

ز یسران انوشیروان به نام شیرويه بوده كه نام قبلی آبادی به همین اسم معروف شده يکی ا

با توجه به موارد گفته شده   (01: 4314)احمدی، «زمان به شیرت ه تغییر يافته است وبه مرور

قابل انطباق با شیر در بیت  ،شود ت ه شیری كه در نزديکی سرخس واقع شدهییشنهاد می

تر بايد آن را ییشنهاد داد، می تواند ما مکان دومی كه به احتمال تعیفا  مورد بحث ماست

 اشاره به روستای كهته شیری يا شیرين يا چشمه شیر خوان در واليت توس باشد 

چشمه ای یرآب در واليت توس حدود يک منزلی بعد از  ،خوانو اين چشمه شیر»

یری و به روستای مجاورش چشمه سعد آباد به طرف قوچان كه هم اكنون به چشمه ش

ود در بلو  گويند  اين چشمه به فاصله اندكی از ساحل چع كشف ركهته شیری می

  (0/4134: 4311)بیهًی، « توس واقع است« درزآو»
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دو ديگر اينکه از نام اين چشمه شیر در تاريخ بیهًی در فصل رفتن امیر مسعود از  

شکست دهد ذكری به میان  هد طغرل راخواهرات به جانب یوشنگ آنگاه كه مسعود می

كه در اين بیت آمده و برخی یژوهندگان آن «مرز تور» ةدربار  (4/600)همان:  آمده است

 ست كه: ا توان داد ايناند،  احتمالی كه میيکی دانسته« مرز توران»را با 

اگر مسافری از شهر مشهد عازم سرخس و زورآباد گردد به محض فاصله گرفتن از »

ت توس در سمت چع خود كوهی يال افراشته خواهد ديد كه به موازات كشف رود و دش

ا در شانه خم داده باشد الّ ،آنکه در هیج جایرود بیدر جهت شمال شرقی ییش می

شود، همان نزديکی سرخس، يعنی آنجا كه مزدوران يا به روايتی مرز توران نامیده می

د تا از اين سو دهسافران راهی سرخس اجازه میفروتنی و شانه خمیدگی كوه مزبور به م

  (31 – 30: 4303)سیدی، « به آن سو گذر كند

اما شاهد دوم در آغاز داستان رستم و هفت گردان در شکارگاه افراسیاب است  آنگاه 

روند: با كه رستم و همراهانش برای شکار به مرز ايران و توران و شکارگاه افراسیاب می

مًدمه آورده شد، بايد نخجیرگاهی كه رستم برای شکار به آنجا رفته،  توجه به آنیه در

الظاهر بیشتر تورانیان در آن دشت جزء سرحدَات ايران وتوران بوده كه در آن دوره علی

 تاخت وتاز داشتند تا ايرانیان 

 بـــــــه نخجیرگـــــــاه رد افراســــــــیاب  

ــو   ــر س ــیش بیابررانشو  سرررخِدگ  ی

 

ــت     ــک دسـ ــه يـ  رودآب و رودآبررردبـ

 شـــته بـــر دشـــت آهـــو و مـــیش     گلـــه گ

 (0/421: 4311)فردوسی،                           

رودآبد، رودآب، سرخس و بیابان درخور توتیح  كلیدیِةدر اين ابیات چهار وا 

گونه كه در ادامه خواهد همان ،ها ذكر اين نکته گفتنی استاست، قبل از توتیح اين وا ه

و شمالی دو رود نسبتا بزرگ و ديرينه و مشهور شرقی  ةآبد در محاصرآمد واليت زور

بنابراين طبیعی است كه در كنار شهر رودآبد، رودآب    است« كشف رود»و « هرير رود»

 ةهمساي ،ست كه سرخسا هم به دلیل اين« سرخس و بیابان»دوم اينکه آوردن   هم باشد

خس در كنار رود تجن سر»از ديگر سوی با توجه به اينکه   شمالی رودآبد يا زورآبد است

)هرات رود يا كاسه رود ییشین( و هم بیابان )میان سرخس و مرو( و جنگل و مراتع غنی 
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)جنگل های شورلق ايران میان مزدوران و سرخس( واقع است، توصیف فردوسی از 

اين « بیابان» ةوا  ةاما دربار  ( 321: 4313)سیدی، « جغرافیای آن با واقعیت منطبق است

آن بوده كه  «زور آبد»ل ذكر است كه اولین دلیل گمنامی وانزوای تًريبی واليت نکته قاب

العبور بوده است، يال افراشته و صعب «گنج رستاق»و  «بادغیس»رشته كوه حايل میان آن و 

های كوچک و يا لشکرهای خرد اجازه عبور چند تنگه و معبر كوچک آن هم تنها به قافله

دوم اين كه در آن سوی  به واليتی بن بست شبیه بوده است  «آبدزور»داده و در نتیجه می

مهمی نبوده چون گنج رستاق و  بهفاصله شهری و آبادی –مًابل زورآبد  –رشته كوه 

ديگر اينکه بهفاصله یس از  ةاند  نکتروبروی جام و تايباد كنونی قرار داشته غیس تًريباهباد

العبور قرار ، بیابانی بی آب و علف و سوزان و صعبیايان يافتن دامنه های شمالی كوهستان

آبادی و لم يزرعی در آنجا مشهود است  از منابع تاريخی چنانکه هم اكنون نا»داشته است، 

 4303)سیدی،« ر آنجا آبادی و سرسبزی بوده باشدها دآيد كه ییشترو جغرافیايی هم بر نمی

س اه سلطان مسعود غزنوی از ترخاب كما اين كه ابوالفضل بیهًی وقتی عبور   (11: 

: است داده درباره اين بیابان نوشتهه ق( گزارش می 132سرخس به هرات را )در سال 

ديگر روز اين مواكب و لشکرها بازگشت و بر طرف هريو منزل كردند و آهسته آهسته »

ش خوش بیرون آمدند و در صحرا افتادند و بیاسودند و خو هابیابانرفتند تا از آن می

بنابراين »  (620-4/624: 4311)بیهًی، « ريو رسیدند و در آنجا منزل كردندرفتند تا به همی

يک ويژگی جغرافیايی خاص به  ،قرار داشتن زورآباد در مجاورت هريرود و كشف رود

ن هم آن بخشیده و واقع شدن آن در كنار رشته كوه كم معبر و مرزی ايران و تركمنستا

، شارحان شاهنامه هم از اين دو شهر  (31: 4303)سیدی، « ان داده استاهمیت تاريخی بد

 ،اطهع چندانی به دست نداده اند  كزازی در كتاب ديگر خود كه گزارش شاهنامه است

 گويد: بدون اشاره به اين مکان می

شد و نخجیرگاه    یگاهان بايوز و باز به سوی جايی روی نهادند كه شهد نامیده می»

افراخت و در سويی ديگر رودی اب بود در يک سوی آن، كوهی باال میافراسی

در كران ديگر آن هامون فراخ و آكنده از مرغ )نخییر( سرخس جای داشت  ،خروشیدمی
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:  4310)كزازی ، « و بیابان يک هفته را در آن نخییرگاه به شادی و شکار گذرانیدند     

412 ) 

ست كه اين ارهار نظر نادرست است و اين دو شهر با توجه به موارد گفته شده، ییدا 

تواند در آن سوی آمودريا باشد و به احتمال قريب به يًین با توجه به بیت بعد كه شهر نمی

سرخس در آن آمده است، بايد در همین مکان مورد بحث ما باشد  خالًی نیز در توتیح 

در جايی ديگر رودآبد محلی  جای دقیق رودآبد و شیر روشن نیست »نويسد: می« رودآبد»

در مرز توران تصور شده است  از سوی ديگر، چون جیحون را مرز ايران و توران می 

: 4311)فردوسی، « ا در نزديکی های جیحون جستجو كرددانستند، بايد اين نواحی ر

گونه كه ییداست، نظرات اين یژوهشگران نیز بر یايه حدس و گمان می همان  (1/361

رسد به نظر می *خی محًًان به شرح اين مکان ن رداخته و آن را ناديده گرفته اندباشد  بر

 ناشناختگی در يافتن مکان اين شهر از آشفتگی در تبط نسخه ها نیز باشد 

 

 هاتیصیل نسخه بدل -2-1

 های اين بیت مطابق تبط استاد خالًی مطلق به قرار زير است:تفصیل نسخه بدل

ــو  ــرز تــ ــا مــ ــیر تــ ــد و شــ  رز رودآبــ

 

ــک و دور   ــه نزديـ ــی بـ  از آن بخـــش گیتـ

 )متن مطابق نسخه فلورانس(                   

 4 ول مول، ج ون همی تا سر مرز روم )مصراع اول مطابق چاپ  ول مول: زجیح

-31ابیات   11/ 0)چاپ مسکو، ج  4)ل(: ز دريای ییکند تا مرز تور ة( نسخ33، بیت 041/

  نسخه 0)س، آ(: ز رودآبد شهر تا مرز تور ةيب( نسخنیز شاهنامه به تصحیح مهدی قر 30

  نسخه ) و (: یس از رود جیحون تا مرز 3(: ز رود ابل شهر تا مرز تور0)لن، لی، پ ، لن

(: در آورد در شهر تا مرز تور   3  نسخه ) ل1  نسخه ) ب (: ز دروازه شهر تا مرز تور1تور

 ( : ز رودابه رو تا سر مرز تور 0سخه )س( : ز كوراب را تا به آموی و تور  ن0نسخه ) ل

فلورانس در هر دو شاهد مّال و با  ةموز ةبه لحاظ تصحیح متن ، با توجه به تبط نسخ

اصل »كهن جغرافیايی و تاريخی و نیز  توجه به انطباق كامل زورابد با رودابد براساس منابع
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و نیز اصل برتری صورت  (13: 4311)آيدنلو، « تصحیح شاهنامه به ياری خود متن شاهنامه

شده « رودابد»توسط كاتبان تصحیف به « زورابد» توان بر اين باور بود كهدشوارتر، می

ها به يکديگر اين امر مسبوق به سابًه است  برای تبديل البته طبق قاعده تبديل وا   است

  ناراحتی رت، آرمان  حسارمان:    نمونه راوا  )ر به ز( و )ر به د( شواهدی وجود دارد

« های ايشاندر دل[ حَسْرَة] كند خدا آن رن را ارمانیمی» برای از دست دادن چیز يا موقع

  (310 :4314)سورآبادی، 

خور، حسرت ]= ارمان خورالحسران: ازمان»:  /r/«ر»به جای  /z/«ز»به كار رفتن 

« ز»گر تبديل وا  نمونه های دي ( 16سجزی، همان:خور)زنجیالحسران: ازمان»  «خورنده[

 ريبد ( به كار رفته است  ) يازده بار ( نمونه را : زيبددر شاهنامه )جنگ يازده رخ« ر»به 

 / خرامید تفت ریبد/  زیبديکی سوی كوه گنابـــــــد بــــــــرفت               يکی سوی 

 (423/  1: 4311)فردوسی، 

 ســــــران را ز لشکر همه بـــــرگزيــد              / رسیدریبد/  زیبدچو گودرز نزديک 

 (420/ 1)همان : 

در متون ديگر هم شواهدی دارد  نمونه را : برادر =بدادر )تفسیر قرآن « د»به « ر»تبديل  

( ) به نًل  34،  01، 16نیز: كلیله و دمنه:  11، 01نیز تفسیری كهن از قرآن كريم:  40یا : 

كار ه ب« كلید»بجای «  كلیر»يا در گويش سريشی (  0/06ی، خانلری، از تاريخ زبان فارس

 :رودمی

  (021:4311)مهيی،  «كلید :.... كلیر»سريشی: 

( نظر ما را كه 0س ، آ ، سنس و شاهنامه بنداری و سه نسخه )فلورا ةموز ةتبط نسخ

اول طبق    بنابراين در شاهدكندتصحیف شده است، تًويت می« رودآبد»به « زورآبد »

« رودآبد»به « زورآبد»به يکديگر بسیار بديهی است كه  ها )ر به د(تبديل وا  ةقاعد

 تصحیف شود 

 ها در مصراع دوم به قرار زير است:در شاهد دوم تبط نسخه
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ــیاب  ــاه رد افراســــــ ــه نخجیرگــــــ  بــــــ

 

ـــد و رودآب     ــت رودآبـــ ــک دســ ــه يــ  بــ

 ( 0)متن مطابق نسخ ب، س، ق                 

 (: ز يــــک روی كــــوهــــت كوه و دگر رودآب  نسخه )ق(: ز يـک دســفنسخة )

و زيک دست آب   نسخه )لن، (: ز يک دست كوه و زيــــک روی آب  نسخه )ل، لی

طوس آمــــــد و  (: ز يک دستدست رود انــدر آورد آب  نسخه )و (: به يک0پ، لن

 ـــــگر آب (: به يـــــک دست رود آيد و ديرود آب  نسخه )آ

 و رودآب  زور آيد(: به يـــــک دســــت  0) ل ةنسخ

 هاارزیابی نسخه-2-2
  توتیح اين كه در د نظر ماستهای آورده شده در هر دو شاهد مّال مويّنسخه بدل 

كلیدی رودابد، شیر، مرز تور و مرزی كه در آنجا رسم خرگاه  ةشاهد اول كه چهار وا 

وا ه های رودابد،  -كندشاهد اول از شاهنامه را تًويت میكه -بوده و در شاهد دوم 

تاريخی و جغرافیايی ارائه  ةخرگه وخیمه، سرخس و بیابان آمده است كه با توجه به ادلّ

گذارد كه رودابد شاهنامه همان شده و نزديکی اين سه مکان به يکديگر، شکی باقی نمی

ة بنداری فلورانس، شاهنام ةموز ةاول، نسخ ها،  در شاهدزورابد است  در ارزيابی نسخه بدل

در  كند ما را تاكید می، نظر آورده« رودآبد»و « رود آيد»( كه 0)س، آ، س و سه نسخة

گونه است: ]به را آورده است  مصراع اين« زورابد» ةشاهد دوم يک نسخه به صراحت وا 

نده شود  )هر چند با خوا« آبدزور»آيد بايد يک دست زور آيد و رودآب[ كه به نظر می

به يک دست رود آيد و ديگر آب[ كه آ: ] ةكتابت موجود هم قابل معنی است( و نسخ

باشد  با قرائت و كتابت موجود از حیث فصاحت كهم «  زورآبد»بايد تصحیف می قطعاه

 خالی از اشکال هم نیست 

ل علی ان يکون من فاستًرت الحا: »ذكر شده است« رُوزابد»ة بنداری هم نام در شاهنام 

و شیر الی منتهی اقصی الصین و الختن الفراسیاب و التورانیه و من هذا الجانب  رُوزابدحدّ 

« زورآبد» ةياقوت حموی دربار ة( كه با توجه به گفت10م : 4102)بنداری، « لزو و االيرانیه

ی كه اين احتمال بوده باشد و نکته ا« زورآبد»بنداری بايد  ةشاهنام« روزآبد»رسد به نظر می
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ای است كه روی )ر( گذاشته شده است كه به نظر نگارنده هتمّ ،كندرا تًويت می

 بايست نًطة )ز( باشد تا تمه  می

های وا ه ،هاهای نسخه بدلدر شاهد دوم هم جدای از اختهف نسخ، در تمام مصرع

يا رودآبد بايد  كنیم، حال یرسش اين است كه زورآبدر مشاهده میرود و كوه را مکرّ

مکانی باشد كه هم دارای كوه است و هم رودی در كنار آن جاريست و تنها مکانی كه 

توانسته در نزديکی سرخس كه يک طرف آن كوه و يک طرف رود و طرف ديگر آن می

( يی به عینه منطبق بر شهر )زورآبدگذارد كه اين مکان جغرافیابیابان باشد، شکی باقی نمی

 ست مورد بحث ما

ها با وا ه رودآبد در شاهنامه نشان گونه كه ییداست وجود اين اختهف نسخههمان

اين است كه اين وا ه دچار خطا و تحريف و تصحیف كاتبان در كتابت شده و  ةدهند

های بی شمار، اين نام را دچار تغییر كرده است  عهوه برآن،  با توجه به اينکه نام رونويسی

ناشناخته ماندن آن افزوده است  فًط از بار در شاهنامه نیامده است،  بر اين شهر بیش از دو

آيد كه رودابد شهری در نزديکی میبه وتوح چنین بر« رستم و هفت گردان»داستان 

ی اندكی از سرخس قرار دارد و از نظر ساختار سرخس است و تنها محلی كه در فاصله

ای قدمتی تاريخی است و از حیث موقعیت وا گانی شباهت با نام رودابد دارد و دار

 است  « زورابد»جغرافیايی هم كامهه با منطًه مزبور انطباق دارد، 

 تاریخی و جغرافیایی زورآبد ةپیشین -2-3

در منابع كهن « زورآبد»حال با بیان اين ادله نگاهی به ییشینه جغرافیايی و تاريخی 

درجه  31دقیًه و 2 1درجه و 64جغرافیايی جام در طول وعرضزورآباد تربت»اندازيم  می

زورابد يا   (013: 4360)یایلی يزدی، «متر از سطح دريا قراردارد 611اع دقیًه ودر ارتف 10و

آباد نمايان های آن در نزديکی صالحزورآباد نام واليتی است تاريخی كه هم اكنون خرابه

  درطول تاريخ اين ديار میان توس، سرخس، جام و نیشابور بوده استاست  اين شهر 

حوادا زيادی بر خود ديده، گاه بالیده است و گاه خالی از سکنه شده است و اكنون با نام 

 دهد  صالح آباد به حیات خود ادامه می
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زورابد از نظر جغرافیايی دشتی است نسبتاه كم ارتفاع در مجاورت دو رودخانه هريرود »

ال و جنوب كه از شمال زورابد را از سرخس و و كشف رود، واقع میان دو رشته كوه شم

كند و از جنوب حايل میان زورابد و واليت نواحی قديمی گنج رستاق و بادغیس جدا می

رود سبب اهمیت اين ديار  در مجاورت هريرود و كشف زورآبادجام است  قرار داشتن 

   (30: 4303)سیّدی،  «شده است

ن در ايران بوده باشد، اگرچه اكنون اين تمدّ ةاولیاين دو رودخانه بايد از مناطق  ةحاشی

های باستانی در اطراف ها و خرابهبرد، امّا ويرانهشهر در بستری از سکوت و انزوا به سر می

اسهم و  ةدهد كه ره به مدنیت قرون اولیاين شهر خبر از گذشته یر طمطراق اين ديار می

 برد   یییش از اسهم و حتی به جرأت ماقبل تاريخ م

زورآباد و صالح ة شناسی، میراا فرهنگی برجای مانده در منطًهای باستانیژوهش» 

دار برخوردار بوده است و يک استًرار مدنی نماياند كه اين ديار از تاريخی ريشهآباد می

ت ه طهيی و هم  ةدراز مدت از ییش از اسهم تا قرن هفتم در آن محل بوده است  در منطً

هايی كشف شده است كه تاريخ اين منطًه را به ییش از قلعه زورآباد سفالینه چنین شور

  (61و30)همان: « رساندتاريخ می

ترين متون فارسی كه نام اين شهر در آن ذكر شده، مًامات  نده ییل يکی از قديمی

چون ازدحام شهر » :آن در احوال  نده ییل نوشته است شیخ احمد جام است  مؤلف

ار شد موالنا شیخ االسهم از آن جا برفت و به كوه استاد زورآباد آمد، و در آن سرخس بسی

كوه چهار صومعه به چهار جای مختلف بنا كرد و امروز همه برجاست و معمور، و حالت 

ها و كارها و كرامت ها كه در آن جا رفته است اگر در قلم آيد به تطويل انجامد    یس از 

خلًی از اطراف  آباد آمد و ساكن شد وان )سلطان سنجر( به معدمدتی او از آنجا به فرم

  (10: 4312)مًامات  نده ییل،« روی به وی نهادند

 ابوالمکارم شهاب المقامات ةخالصسه بار در كتاب  زورآبادعهوه بر كتاب فوق، نام 

به  الدين اسماعیل بن شیخ االسهم خواجه عهء الدين از احفاد شیخ احمد جام كه نسبش

رسد  در باب سیم در ذكر اوالد و ازواج شیخ و در ذكر دهمین سه واسطه به شیخ جام می
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دهم شمس الدين مطهر، مدفن او در قطمیران است به ناهیت هرات و »فرزند وی گويد: 

فرزندان او در جام در تربت مًدسه و معد آباد و بیزد و خرجرد و اسفرغاد و بردويه و 

بار دوم   (414: 4313كدكنی، )شفیعی   « خرز و هرات و نیشابور و زورآباد و خواف و با

 1واين فرزندان از » :گويددر ذكر احوال مادر فرزندان شیخ احمد از زورآباد نام برده، می

زورآباد والده  6      ديگر از استاد الدين ابوالحسناند: اول از برس والده فخرمنکوحه بوده

ديگر وقتی دختری آوردند نابینا »سوم بار گويد:  (413)همان:     «  عماد الدين عبد الرحیم

« والده در آن وقت شیخ به ده استاد رسید یرسید كه از كی باز نابینا شده است زورآباداز 

    (033)همان: 

ای به سنايی غزنوی نیز كه هم عصر شیخ احمد جام بوده است در ديوان خود اشاره

ح مًامات  نده ییل، زورآباد میان جام و سرخس به ارهار مصحّكند كه شهرزورآباد می

 است 

 ای چـــــو مـــــاهی نشســـــته در خرگـــــاه 

 دان كــــــه داريــــــم عــــــزم زورآبــــــاد

 

 وز تــــو خرگــــاه چــــون ســــ هر از مــــاه      

 مــــنم و يــــک خــــر و دو ســــه  همــــراه    

 (4211: 4312)ديوان سنايی،                         

 ةمشخص شده به جای زورآباد،كلم« ع»ة شمار های اين قطعه شعر كه بادر نسخه بدل

ترجیح « آبدرود»را بر « آبادزور»س رتوی تبط آمده است و اينکه استاد مدرّ«رودآبد»

گذارد كه اين زورآباد بعدها به داده و در متن آورده است، به نظر نگارنده شکی باقی نمی

شده است؟ بنا اطهق می رودآبد تصحیف شده است يا به احتمال اين دو نام بر يک جای

از نظر خصوصیات كتابتی مانند نسخ قديمی  «ع» ةنسخ»س رتوی مرحوم مدرّ ةبه گفت

ت كه حکیم سنايی بر ای است آن از اين نظر است كه اين نسخه دارای مًدمهاست واهمیّ

 ياقوت حموی نیز در معجم البلدان از اين ديار با تلفظ عربی  (414)همان: « آن نوشته است

كند و  اين ديار را ناحیه ای در سرخس مشتمل بر چندين دهکده ياد می« زورابد»آن  

 -0ای در سرخس مشتمل بر چندين دهکده ناحیه -4زورآبد نام دو جايگاه است: »داند: می

)ياقوت حموی، « های ترشیز استاند از دهکدههای نیشابور است و برخی گفتهاز دهکده
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)به تم ر( كه در شاهنامه « رُوزابد»بايد وا ه رسد میراين به نظر میبناب  (426-420: 4360

باشد كه احتمااله كاتبان آن را اشتباه خوانده يا  «زورابد»تصحیف همین ، بنداری آمده

ت اين ديار تا به آن حد مهم بوده است كه آن را هم رديف شهرها و اهمیّ اند كتابت كرده

دانستند  چنانکه عطاملک جوينی در نجم تا هفتم ايران میهای یواليات نسبتاه بزرگ سده

از راست و چع و »نويسد: می –در ذكر استخهص تولی خراسان را  –تاريخ جهانگشا 

شرق و غرب لشکر بفرستاد، و تمامت را مستخلص كرد، چون ابیورد و نسا و يازر و طوس 

و از جانب هرات تا حدود و جاجرم و جوين، بیهق و خواف و سنجان و سرخس و زورابد 

به   (301/ 4: 4310)جوينی، « سجستان برسیدند و كُشش و غارت و نهب و تاراج كردند   

كلید مهم  زورآباد ةمنطً ةتوان گفت: جغرافیای ويژبندی آنیه گذشت میعنوان جمع

مزبور به سبب مجاورت با دو  ةها و سواالت تاريخی آن ديار است  خطبرای گشايش گره

های كشت ورز و د هريرود و كشف رود در س یده دم تاريخ مورد توجه خاص انسانرو

های اقوام آريايی و بومی ايرانی در آن محل صورت يکجانشین قرار گرفته و اولین مدنیت

 شود  گرفته است  در نتیجه آثار مدنیت قبل از تاريخ در آن ديده می

 زورآباده هزار مسجد و ك ه داغ( در شمال رشته كوه سديد و يال افراشته زقّوم )دنبال»

فاصل میان آن ناحیه و دشت خاوران و غرب هرات، سبب رفت و آمد اند  مردم  و حدّ

های كوچک  و اند گذرگاهدو سو گشته ولی تا وقتی كه مهاجران و مسافران اند  بوده

مهاجرت اقوام یای  بدين سبب ردّ ،اندهای آن سلسله جبال یر رفت و آمد بودهرودخانه

   (11 – 13:  4303)سیدی، « شودآريايی و ديگران در آن معابر به وتوح ديده می

اگر چه به جز زورآباد سرخس و نیشابور در جاهای ديگر ايران هم زورآباد وجود 

اند و سرخس و نیشابور توجه داشته زورآبادا يادكردهای فوق همگی به دو ، امداشته است

تر بوده است  اين روايات مربوط به اد میان جام و سرخس بزرگتر و مهماز اين دو،  زورآب

كنند و از سويی ديگر دلیلی است زورآباد، از سويی از ديرينگی اين سرزمین حکايت می

 ت اصیل مردم اين سامان بر هويّ
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 نتیجه گیری-3

، تبط رآورده شده و داليل زي ةییشنهاد نگارنده اين است كه با توجه به تمام ادلّ

 رسد: ح به نظر میمرجّ« رودابد»بر« زورابد»

ديگر به انضمام  ةطبق تبط دو نسخه و تًويت آن توسط سه نسخ« زورابد» ةوا  -4

 بنداری  ةشاهنام

)زوراباد( در ديوان سنايی و  ترجیح آن بر )رود آبد( نیز آمدن « زورابد» ةتبط وا  -0

  اين جای نام در معجم البلدان ياقوت حموی 

ی و جغرافیايی و نیز جغرافی انطباق اين جای نام با زوراباد بر اساس تمام منابع تاريخ -3

خراسان بزرگ بر اساس شواهد  ةكامل فردوسی از جای نام های جغرافیايی در حوزدانی

 موجود 

ها از حیث تحول وا  ةبر اساس قاعد« رودابد»به « زورابد»باق و تصحیف انط -1

 زبانشناسی  

 اصل تصحیح شاهنامه به ياری خود متن شاهنامه و نیز اصل برتری صورت دشوارتر  -1

 به عنوان مکان در هی  يک ازمنابع جغرافیايی و تاريخی كهن « رودابد»نیامدن  -6

)زوراباد(  تربت جام  است و « زورابد»همان  شاهنامه« رودابد»شود، ، ییشنهاد میبنابراين

باستانی در نزديکی « ةت شیر»ارائه شده، احتمااله همان  ةبه ادلّهم با توجه « شیر»جای نام 

 سرخس است 

 

 

 هایادداشت

 بريتانیا در لندن   ةل: دستنويس كتابخان -4

 دانشگاه آكسفورد  ةطوییًا یو سرای در استانبول  آ: دستنويس كتابخان ةس: دستنويس كتابخان-0

لیدن  پ: دستنويس  ةد  لی: دستنويس كتابخانعمومی دولتی لنینگرا ةلن: دستنويس كتابخان-3

 ملی یاريس  ةكتابخان

 یاپ در واتیکان  ةدستنويس كتابخان-1
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 برلین  ةب: دستنويس كتابخان-1

« استا»يا « استای»: روستای قديمی و كوهستانی خوش آب و هوايی است كه اكنون استاد-6

 خوانده می شود و جزء واليت زورآباد است 

 

 فهرست منابع

 

 کتاب ها الف( 

ادات  مشهد: د حسین رئیس السّسیّة م  با مًدّسرخِ ناصری(   4314) د احمدی، محمّ  4

 آستان قدس رتوی 

  چ اول  تهران: مركز یژوهشی کتابشناسی فردوسی و شاهنامه(  4312) افشار، ايرج   0

 میراا مکتوب 

 ی لّ  تهران: انجمن آثار مآثار تاریخی و سرخِ(  4311) بامداد، مهدی   3

   تهران بنداری ةشاهنامم (   4102) بنداری، فتح بن علی   1

د مه تصحیح و تعلیًات و فهرست ها از محمّ  مًدّتاریخ بیهقی(  4311بیهًی، ابوالفضل  )  1

 دی  تهران: سخن جعفر ياحًی و مهدی سیّ

فرهنگ آبادی ها و مکان های مذهبی (  4360د حسین  ) یایلی يزدی، محمّ  6

 یاد یژوهشی اسهمی آستان قدس رتوی   مشهد: بنکشور

قزوينی به اهتمام احمد  ة   براساس نسختاریخ جهانگشا(  4310جوينی، عطاملک  )  0

 خاتمی  چاپ اول  ج اول  تهران: نشر علم 

د یروين محمّ ة  ترجمگزیده مشترک یاقوت حموی(  4360حموی، ياقوت  )  1

 گنابادی  چاپ دوم  تهران: امیر كبیر 

االسماء مهذب(  4300) الًاتی منصور بن محمود بن عمر بن  محمودزنجی سجزی،   1

 تهران: علمی و 4  به تصحیح محمّد مصطفوی  جفی مرتّب الحروف و االشیاء

 فرهنگی 

   تهران: توس سرخِ دیروز و امروز(  4311) سعیدی، عباس   42



.158 11نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

توی  چاپ ینجم  س ر  به تصحیح مدرّدیوان(  4312) سنائی، ابوالمجد مجدود بن ادم   44

 تهران: سنايی 

  به تصحیح سعیدی سیرجانی  تهران: تیسیر سورآبادی(  4314) سورآبادی، ابوبکرعتیق   40

 نشر نو  فرهنگ 

   چاپ اول  مشهد: محًق زورآباد جام(  4303سیدی، مهدی و ديگران  )  43

فرهنگ (  4313) و نادره سیدی و اشرف السادات میركمالی  -----------  41

  چ اول  رايزنی فرهنگی ايران در تركمنستان: انتشارات ی تاریخی ترکمنستانجغرافیا

 الهدی 

  چ اول  درآمدی در جغرافیای تاریخی فرارود(  4310) شجاعی مهر، حسن   41

 تهران: انتشارات سمت 

چاپ اول  تهران:  درویش ستیهنده )شیخ جام(.(  4313) شفیعی كدكنی، محمد رتا   46

 انتشارات سخن  

راهنمای نقشه جغرافیایی شاهنامه (  4301) مازندرانی، حسین )بیژن( شهیدی   40

   چ دوم  موسسه جغرافیايی و كارتوگرافی سحاف فردوسی

تهران:  (.هنگ شاهنامه )نام کسان و جای هافر(   4300 )  ----------------  41

 نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشابور 

صحیح جهل خالق مطلق  جلدهای اول  دوم    به تشاهنامه(  4316) فردوسی، ابوالًاسم   41

 چهارم و  نهم  چ اول  تهران: مركز دايره المعارف  بزرگ اسهمی 

  به كوش یرويز اتابکی بر اساس )چاپ  ول مول (  شاهنامه(   4301  ) ------------  02

 ج اول  چ اول  تهران: علمی فرهنگی 

  تهران: 4ريب  ج اول  چ   به كوشش مهدی قشاهنامه(   4316  )------------  04

 دوستان 

  تحت  نظر ی  ا برتلس  به كوشش سعید حمیديان  شاهنامه(   4310  )------------  00

   تهران: قطره 1  چ 0جلد 

   تهران: سمت 0  ج باستان ةنام(  4314كزازی، میرجهل الدين  )  03
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چ اول   (.دفتر دانایی و داد )بازنوشت شاهنامه(   4310  ) ----------------  01

 تهران: معین 

  ترجمه جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی(  4330) ج نگای  لستر  01

 محمود عرفان  تهران: بنگاه ترجمه و نشركتاب 

  تصحیح حشمت اهلل مقامات ژنده پیل(  4312محمد غزنوی، خواجه سديدالدين  )  06

 سنندجی  تهران 

  ترجمه دكتر علینًی منزوی  تهران: قاسیماحسن الت(  4364) مًدسی، ابو عبداهلل محمد   00

 شركت سهامی مولفان 

   چاپ ششم  تهران: فردوس 0  جلد تاریخ زبان فارسی(  4300ناتل خانلری، یرويز  )  01

 

 مقاله هاب( 

  تابستان 44فرهنگستان  دوره  ةنام«  مافرخّان نام مکانی در شاهنامه(  »4311) يدنلو، سجاد آ  4

  16 – 10  10  ییایی 0شماره 

یژوهش های ايران «  دانش جغرافیايی فردوسی درست است(  »4311) اقتداری، احمد   0

د امین رياحی  تهران: بنیاد موقوفات ايرج اهدا شده به دكتر محمّة مًال 00  02شناسی  ج 

   32 – 02افشار  

 جای نام شناسی سرحدات ايران از منظر(  »4311)  تهامی، مرتضی و مراد كاويانی راد  3

   441-11  11فصلنامه  ئویلوتیک  سال يازدهم  ش دوم   تابستان «  شاهنامه فردوسی

شاهنامه شناسی  شماره اول  «  بنیان اساطیری حماسه ملی ايران(  »4310) سركاراتی، بهمن   1

02-402  

  61فرهنگ  یايیز «  سخنی ییرامون جغرافیای اساطیری و حماسی(  »4361) مدی، ار نگ   1

011-320  

جستاری های ادبی  شماره «  دو جای نام ناشناخته در شاهنامه(  »4314) د جعفر ياحًی، محمّ  6

  40-4  14  سال چهل و ینجم زمستان 401

 

 



.191 11نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

 هاپایان نامهج( 

نامة از توابع سبزوار  یايان سريش نامة گويش روستایوا ه(  4313مهيی،حسن )  4

ايی محسن صادقی  دانشگاه ییام نور مركز كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  به راهنم

 نیشابور 
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