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، به اهتمام علي سـيري، دار احيـاء التـراث    لسان العرب، )هـ 1408/ م  1988(ابن منظور 
  ؛)لبنان(العربي، بيروت 
، 2، ش 23، دورة سـخن ، »ده، دهي، دهيد، دهـاد، دهـاده  «، )1352(ابوالقاسمي، محسن 

 ؛156-154صص 
، به اهتمـام جـالل   المتعلّمين في الطّب يةهدا، )1344(احمد  بن اخويني بخاري، ابوبكر ربيع

 متيني، دانشگاه مشهد، مشهد؛
، تصحيح عباس اقبـال،  كتاب لغت فرس، )1319(احمد   بن  اسدي طوسي، ابومنصور علي
 چاپخانة مجلس، تهران؛

دبن  الفتـوح  ،)1372(علـي   اعثم كوفي، محمدبن احمـد مسـتوفي، تصـحيح     ، ترجمـة محمـ
 غالمرضا طباطبايي مجد، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، تهران؛

، نشـريات عرفـان،   رباعيهاي خلقي تـاجيكي ، )1986(گُل عمر اوا  اَمانُف، رجب و شادي
 ؛)تاجيكستان(دوشنبه 

 جالل متيني، انتشارات علمي، تهران؛ ، به كوششنامه كوش، )1377(الخير  ايرانشان بن ابي
اهللا صـفا، بنگـاه    ، تصـحيح ذبـيح  نامـه  داراب، )1341(شيخ احمد   بن  بيغمي، حاجي محمد

 ترجمه و نشر كتاب، تهران؛
 ، تصحيح حبيب يغمائي، دانشگاه تهران، تهران؛)1344 -1339( ترجمه تفسير طبري
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 ، بنياد فرهنگ ايران، تهران؛گيرنامهجهان، )1359(جهانگير گوركاني، نورالدين محمد 

مجموعـه مقـاالت برگزيـدة پنجمـين     ( نقد برتر، )1389(السادات  حاجي سيد آقايي، اكرم
 ، خانة كتاب، تهران؛)جشنوارة نقد كتاب

، تصحيح منوچهر ستوده، كتابخانه طهـوري،  )1362( حدود العالم من المشرق الي المغرب
 تهران؛
 ، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران؛نامه لغت ،)1377(اكبر  دهخدا، علي

محمود اميد  -، با مقدمة محمدرضا شفيعي كدكني)اي كهن منظومه(نامه  علي، )1388(ربيع 
 ساالر، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، تهران؛

، تصحيح رضا بيات و ابوالفضل غالمـي، مركـز   )اي كهن منظومه(نامه  علي، )1389( ـــــ
 هشي ميراث مكتوب، تهران؛پژو

ــن   ــاني، روش ــي «، )1382(رحم ــات و دوبيت ــتان  رباعي ــي افغانس ــاي مردم ــة ، »ه نام
 ؛138-133، صص 5، ش 3، س )دوشنبه، تاجيكستان( پژوهشگاه

 هرمس، تهران؛ ،]يتاجيك[زبان فارسي فراروي  ،)1383(رواقي، علي 
 ، تصحيح عبدالحي حبيبي، دانشگاه تهران، تهران؛)1359( الفريقين وضةر

، صص 10، ش 26، يغما، س »ده، دهي، دهيد، دهاد، دهاده«، )1352(سروشيار، جمشيد 
856-885 

، تصـحيح  و شريعة الطّريقـة  الحقيقة حديقة، )1382(آدم  سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدودبن
 مريم حسيني، مركز نشر دانشگاهي، تهران؛

 ، نشر مركز، تهران؛فرهنگ گويشي خراسان بزرگ، )1370(چي، امير شال
 ؛83-82، صص 2، ش 27س  ،يغما ؛»...ده، دهي، دهيد «، )1353(صادقي، علي اشرف 

بعـد  » ن«حذف و اضافه شدن صامت (دو تحول آوايي در زبان فارسي «، )1383(ـــــ 
 ؛5-1 ، صص2، ش 19، س مجلّة زبانشناسي، »)هاي بلند از مصوت

، مركز پژوهشي اهللا صفا ارجنامة ذبيح ، در»در بارة ورقه و گلشاه عيوفي«، )1390(ـــــ 
 ميراث مكتوب، تهران؛
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، ترجمـة ابوالقاسـم   تاريخ طبري يا تاريخ الرّسل و الملوك، )1362(جرير  طبري، محمدبن
 پاينده، اساطير، تهران؛

، نشـريات  تاجيكي براي زبان ادبـي تاجيـك  لغت نيم تفصيلي ، )1976(عيني، صدرالدين 
 ؛)تاجيكستان(عرفان، دوشنبه 

 اهللا صفا، دانشگاه تهران، تهران؛ ، به اهتمام ذبيحورقه و گُلشاه، )1343(عيوقي 
المعـارف  ة، تصحيح جالل خالقي مطلق، مركـز دائـر  شاهنامه، )1386(فردوسي، ابوالقاسم 

 بزرگ اسالمي، تهران؛
، س نشـر دانـش  ، »گامي لرزان در راه شناخت زبان تـاجيكي « ،)1385(قاسمي، مسعود 

 ؛65-37، صص 3، ش 22
 ؛219-204، صص 3، ش 3ج  ،نويسي فرهنگ، »دربارة كتاب ارشاد«، )1389( ـــــ

تصـحيح هنـري كـربين و محمـد معينـي،       ،الحكمتين جامع، )1363(قبادياني، ناصرخسرو 
 كتابخانة طهوري، تهران؛

، مركـز تحقيقـات فارسـي    )چاپ عكسي( تكملة االصناف، )1363(د محم بن كرميني، علي
 ؛)پاكستان(آباد  ايران و پاكستان، اسالم

 الشّعراء بهار، كاللة خاور، تهران؛ ، تصحيح ملك)تا بي( مجمل التّواريخ و القصص
، به اهتمام محمد شيرواني، بنياد فرهنـگ  )1352( مجموعة رسائل خواجه عبداهللا انصاري

 ايران، تهران؛
هاي زبان تاجيكي، نشريات دانش،  ، لغت شيوه)1997(يف  محمودف، منصور و غفّار جوره

 ؛)تاجيكستان(دوشنبه 
، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده،    مـروج الـذّهب  ، )1365(حسـين   بن مسعودي، ابوالحسن علي

 هران؛انتشارات علمي و فرهنگي، ت
، تصـحيح احمـدعلي   )1354( المجالس و بستان العـارفين و تحفةالمريـدين   منتخب رونق

  رجائي، دانشگاه تهران، تهران؛
اسـرارالتّوحيد فـي    ،)1366(ميهني، محمدبن منور بن ابي سعد بن ابي طاهر بن ابي سعيد 

 .تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، آگاه؛ تهران مقامات الشيخ ابي سعيد،
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، تصـحيح عزيـزاهللا جـويني، بنيـاد     تفسير نسـفي ، )1354(الدين عمر  ي، ابوحفص نجمنسف

 فرهنگ ايران، تهران؛
 هاي اسالمي، مشهد؛ ، بنياد پژوهشفرهنگنامة قرآني، )1377(ياحقّي، محمدجعفر 

 سخن، تهران؛ ،فرهنگ ازبكي به فارسي، )1386(يارقين، محمد حليم و شفيقه يارقين 
، ترجمـة محمـد آيتـي، انتشـارات علمـي و      تـاريخ يعقـوبي  ، )1366(اضح و  يعقوبي، ابن

 .فرهنگي، تهران




