
 درنگی در دو بیت 

 )استاد دانشگاه شیراز(اکبر نحوی 

(۱) 
رونئد   او مئی  ۀسئلیِ خیمئ  قصد کشتن ا بج بهدر داستان رب دون هنگامی که سیم و تلر به

 است آمده
 شت پبده ز پیش آرتابچل ببدا

 دو بیهلده را در بب آن کار گئبم 
 ببرتنئئد هئئب دو گئئبازان ز یئئای
 چن از خیمه ا بج به ره بنگب د

 

 سئئپیده ببآمئئد  بپئئایلد خئئلاب  
 که د ده بشل ند هئب دو ز شئبم  

 سئئباینهادنئئد سئئب سئئلی پئئبده
 پب از مهب در پیش ا شان دو ئد 

 (۴۷۶ـ۴۷۲ هایبیت ،۱ : ج۱۳۸۶)فردوسی،  
 است های ز ب آمدهبه صلرت 1شاهنامهنل س نخست بیت سلم در چند دستمصباع 

   ببرتند با شمس و  اران ز یای 

   ببرتند با شمس  ازان ز یایو  ق

   ببرتند با شمس  اران ز یایل 

 ببرتند با شمس تازان ز یای  ژ

                                                 
 س(؛ ۶۷۵)لنـدن،  ل(؛ ۶۱۴)فلـورانس،   انـد از: لقی عبارتدر تصـحیح اسـتاد خـا شاهنامههای نویس. دست۱

)لیـدن،  لا (؛ ۷۵۲)کراچی،  آ(؛ ۷۹۶)قاهره،  2ق(؛ ۱۷۴)قاهره،  ق(؛ ۷۳۳)لنینگراد،  لن(؛ ۱۷۳)طوپقاپوسرای، 
کسـفورد،  د(؛ ۸۴۸)واتیکان،  و(؛ ۸۴۴)پاریس،  پ(؛ ۸۴۰  3ل(؛ ۸۹۴)بـرلین،  ب(؛ ۱۸۹)بریتانیـا،  2ل(؛ ۸۵۲)آ

ژوزف، قـدود )سن ژنویس  (؛ دست۹۰۳)طوپقاپوسرای،  2س(؛ ۸۴۹)خاورشناسی شوروی،  2لن(؛ ۱۸۴یا، )بریتان
هـای مـورد بحـر در ایـن مقالـه تغییـر ( در ویرایش دو  استاد خالقی مورد استفاده قرار گرفته، ولـی ضـبب بیت۷۰۰
 است.نکرده
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 شبم  تازان ز یای  بی2لن  ببرتند با یمس )2لن  3ل

 .2س  ب  2ل  د  پ   ل  2ق  لن  سهای نل سمتن ببابب است با دست

های اسئاس آنئان  نیئز در    نل س) ا کاتبان دست 2لن  3لگمان کاتبان بی« تازان»به قب نۀ 

اسئت و د گئبی بئه    گبدانیئده « بئا یمئس  »انئد و  کئی آن را بئه    داشته« با شمس»خلد  ۀنسخ

 «.شبمبی»

بئه دو صئلرت دئب      شاهنامهان نل س اخیب  ا ن مصباع را کاتبنظب از دو دستصبف

 (۳۸: ۱۳۷۹)فردوسی، های سلدیل شاهنامهاند.  کی مطابق با تصحیح استاد خایقی که در کبده
ببرتند بئا  »شلد و صلرت د گب که با نیز د ده می (۱/۵۶: ج ۱۳۷۷)مستوفی،  ظفرنامهو ااشیۀ 

بئب  ت کئه لئموه  هئا متفئاوت اسئ   در نسئخه  شمعشلد  ویی وا ۀ بلد از شبوع می...«  شمس

نل س د گب نیئز اشئاره کئبد   کئی از آنهئا  کئه       تلان به چند دستملاردی که نقل شد  می

مجیس شئلرای   ۀدر کتابخان 113۷ ۀاند در قبن دهم کتابت شده باشد و به شمارااتمار داده

  و د گبی بئا تئار د کتابئت    «ببرتند با شمس هب دو ز یای»دارد    شلداسممی نگهداری می

« ببرتند بئا شئمس  ئاران ز یئای    »محفلظ در همان کتابخانه   1۴۵۸۸باز ابی  ۀو شمار 1۰1۶

 ۀشتاهنامبزرگ ا یخانی  ئا   ۀشاهنامهای بازمانده از   و در  کی از ببگلنل س مانند دست
ببرتند بئا  »است  اوّر قبن هشتم هجبی  ا ن مصباع چنین دب  شده ۀ  متلیّق به نیم2دملت

  .11)سطب « شمس بُل ان ز یای

تئای   کم پنجنل س که دستشلد  دب  ا ن مصباع در چند ن دستکه مماظه میچنان

شئمار  بئه  شتاهنامههئای  بنابب ارز ابی استاد خایقی از ملتببتئب ن نسئخه    و  ق  ل  ژ   آنها )

است اختمری نظبگیب دارد و چنان نیست که بتلان امل بب سئهل  روند با آنچه در متن آمدهمی

ربدوسئی اسئت؟    ۀ ئک سئبود  گذرد که کدامتصبّف کاتبان کبد. یذا ا ن پبسش از ذهن می  ا

اسئت  با بیت نخست که در آن از دمیئدن سئپیده سئخن ررتئه    « با شمس»درست است که دب  

تلان آن را ناد ده گبرت؟ دبطی  گانه نیسئت کئه اایانئاً    سازگار نیست  ویی با چه دال یی می
                                                 

۲( .Demotte این بر  همراه با چند بر  دیگر از همین نسخه ،)(در کتابخانۀ چسـتربیتیChester Beatty در دوبلـین )
شود. از دوست عزیز  آقای ابوالفضل خطیبی سپاسگزار  که کپـی ایـن بـر  را در اختیـار نگارنـده قـرار نگهداری می

 دادند.
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 شمبد.التبار بتلان آن را بی

ارزا ئد  گبرته است و می« خبامان»را به ملنی  گرازاناستاد خایقی در تلدیح ا ن مصباع  

« شئئمس»نل سئئش  و  ق  ل   شئئگفت اسئئت کئئه در   »(۱۴۸(/۹) ۱ : ج۱۳۹۳)خــالقی مطلــق، 

 شارم ۀگشئت  شامعزدن آرتاب است. آ ئا   که در دو بیت پیش سخن از سبااییاست  درآمده

ببرتند با شمس   ئاران ز  »صلرتِ دکتب یل نی ا ن مصباع را به«. ست؟اآمده 2لاناست که در 

خطی بئب روی )واو   »نل س ریلرانس است و کاتب گل د که مطابق دستآورده و می« یای

نئل س کئه     ویی در چاپ لکسی ا ن دست«کشیده   لنی )با شمس   اران  با د خلانده شلد

نل سئد   . وی در تلدیح بیت مئی 3شلد ده نمید« خلردگیخ »دانشگاه تهبان منتشب کبده  

دو بیئت قبئل    ۀدر ا ن بیت به ملنی خلرشید و نلر آن است و به قب ن شمعاما به نظب بنده »

یل ئان چئلن آرتئاب پئبده از چهئبه      ؛  لنئی آن کینئه  چو برداشت پرده ز پیش دفتاابکه گفت  

ر از یای خلد ببخاسئتند و  ببداشت از خلاب بیدار شدند و با طیلع آرتاب )شمس  آن دو  ا

 .(۱/۱۹۴: ج ۱۳۷۵)فردوسی، « ا بج ررتند ۀسلی سباپبدبه

است که بئا بیئت   ها دبطی را ببگز دهنل سآ د که استاد خایقی از میان دستبه نظب می

است. نگارنده نیز با ا ن دییل کئه  اار  در درستی آن تبد د کبدهنخست سازگار باشد. باا ن

  و کاتبان آن را به  کئی از  «ببرتند هب دو گبازان ز یای»گفته باشد  ممکن نیست ربدوسی 

دانئد  امّئا لکئس ا ئن را     گفته تنییب داده باشند؛ دب  متن را درست نمئی های پیشصلرت

هئا را دارد  نئل س که پشتیبانی ملتببتب ن دست...«  ببرتند با شمس»گمان تلان پذ برت. بیمی

سلز که سخن او را بئا بیئت نخسئت متناسئب ند ئده  بئبای       کمم ربدوسی بلده و کاتبی دی

اش بئه  خدمت به شالب ما و ررئس ناهمئاهنگِی سئخن او مصئباع مئتن را سئاخته و سئاخته       

 است.ها ی راه  ارتهنل سدست

های آن نتیجئۀ بئازنگبی بلئدی    همچنین ربض بب ا نکه اختمف میان مصباع متن و بدر

بلد ارتد. ز با اوّالً اگب چنین میبلده  مقبلر نمی ربدوسی ببای هماهنگ ساختن سخن خلد

                                                 
نویس فلورانس، که در وبگاه این کتابخانه در دسترس است، این . ترکر دکتر جوینی درست نیست. در عکس دست۳

 شود.اع مانند چا  عکسی داناگاه تهران است و قک و اصالقی در آن دیده نمیمصر
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گلنه خل شئاوندی  که هیچ ل  ژ   های نل سکم در  کی از دستبا د تصّبف شالب  دست

رقئ    شد  ثانیاً میان ا ن دو بیئت د ده می (۲۷۴: ۱۳۸۷ـ۱۳۸۶)خالقی مطلق، با  کد گب ندارند 

خلد در آالاز متلیّه ا ن نکته نشئده   ک بیت راصیه است  چگلنه ممکن است که ربدوسی 

هئای ز ئب   بد ن یهات مصباع متن اصایت ندارد و سخن ربدوسی را با د در  کی از صلرتباشد؟ 

 باز ارت 

ایف  ببرتند با شمس و  اران ز یای

/ هبدو ز یای / بُل ان /  ازان / تازان ب  ببرتند با شمس  اران

ااتمئار قئلی در   در پسِ شئمس ارئزوده بئه   که واو لطفی صلرت نخست درست نیست. آن

داشته و چلن مصباع را گنگ و نامفهلم  ارته واو لطفی را ارزوده  « شمس  اران»خلد  ۀنسخ

اند  ا بج ررته بلده ۀسلیِ خیمبا ا ن تصلّر که سیم و تلر با شمس و گبوهی از  اران خلد به

های د گب. ماند صلرتد. پس میآ چنین چیزی ببنمی شاهنامهاار آنکه از سیب داستان در 

ای را به کار ببده بلد  بهتب اسئت  چه کیمه شمع ۀببای پی ببدن به ا نکه ربدوسی پس از وا 

کمک بگیب م. شاهنامهکه از 

 است های او آمدهوپاشدر داستان ربا ین در تلصیف ر خت
 هب آنگه که ررتی به می سلی باغ
 همان تشت زرّ ن و سیمین بُئدی 

 اد در پیش و هشتاد پسچل هشت
 

 نببدی یز از شئمسِ لنبئب چئباغ    
 چل زرّ ن بُدی  گلهبآگین بُئدی 

 رب ئئئادرس یاااا ان  پئئئسِ شئئئمس  
 (۱۸ـ۱۶ هایبیت ،۸: ج ۱۳۸۶)فردوسی،  

   کی شمس و  اران؛ لا   سها چنین است  نل سدب  مصباع دوم بیت اخیب در ببخی از دست

   ز بس شمس تازان.ژ  بب شمس داران؛ لن ازان؛   پس شمس 3ل  پس شمس تابان ز رب اد؛ آ

 دب  متن درست است. بیتی د گئب نیئز کئه پئس از ا ئن خئلاهیم آورد و از پشئتیبانی       

کزازی در تلدئیح   کند. دکتبرا تأ ید می یا اندوازده نسخه ببخلردار است  درستی دب   ده

ررتنئد  بَبانی مئی ربمان های شمس نیزدر پسِ تشت  »(۹/۵۲۴ج  :۱۳۷۹)نل سد ا ن مصباع می

بهتب است کئه  «. مُبد به رب اد آن ببسندمی شد  ا ربوربوغ میکه هب زمان نیاز بلد و شمس کم

کنندگان شمس بدانیم. درهباار  از ا ئن مصئباع و نیئز    را همان امل«  ارانِ رب ادرسِ شمس»
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وگل نیئز در  فتشلد که ربدوسی در مصباعِ محلِ گبیت دوم در ا ن یستار  قین ااصل می

است و در ا ن اار زمانی ا ئن مصئباع مفیئدِ ملنئی     کار ببده بلده را به یا ان  وا ۀ شمعپسِ 

 لانده شلند خ شمعیا انصلرتِ با  کد گب تبکیب و به یا انو  شمعخلاهد بلد که دو کیمۀ 

 ز یای شمعیا انببرتند با 

ا ئبج   ۀخیمئ  سئلی بهکبدند   لنی سیم و تلر با کسانی که پیشاپیش آنان شمس امل می

ببرتند با شمسْ  ئازان ز  »صلرت ا ن مصباع را به (۱۵۶۲ : بیت۱/۹۱ : ج۱۳۸۰)ررتند. ییحلنی 

صئلرتِ درسئت آن نزد ئک    )مطابق دب  قاهبه و واتیکان  آورده که به گمان بنده به« یای

یم و تئلر  است. ا نک با د به ا ن پبسش پاسد داد که چبا با د روز روشن پیشاپیش سئ شده

شمس امل کبده باشند. پیش از پبداختن به ا ن ملدلع یای دارد که به  ک نملنۀ د گب از 

 ا ن رسم ا بانی اشاره شلد.

ملبوف است و بئه اشئتباه بئه لطّئار نیشئابلری       هخسرونامکه به  گل و هرمزدر مثنلی 

رود تئا آن  ز  مئی رخ  به خلابگاه او و خسبو )هبمگل )گل ۀهنگام دا   صبح۴اندنسبت داده

 دو را از خلاب بیدار کند و هبمز را به سبای خلد بببد 
ـــه ـــپهر فتن ـــبدیز س ـــو ش  انگیزچ

 چو روشـن گاـت آن ایـوان  عـالی
ز خواب خوش برانگیخت آن دو تـن 

 را
 

 سپیدی یافت از صبح  به گه خیز ... 
 فرتــــوت قــــالی ۀدرآمــــد دایــــ

ــن را ... ــرو چم ــنده و س ــه رخا  م
 (۱۹۷: ۱۳۳۹)عطار نیاابوری،  

 آ ند   آنگاه دا ه و هبمز از خلابگاه بیبون می
 ببون شد دا ه با شملی ز پیشش

 
 وز آنجا بُبد بئا ا ئلانِ خل شئش    

 (۱۹۷: ۱۳۳۹)عّطار نیاابوری،  
است. امّا نفسِ ا ئن  سابقه نبلدهببا ن  امل شمس پیشاپیش ارباد در روز روشن امبی بیبنا 

رسمِ املِ آتش پیشاپیش شاهان هخامنشی بلده که به مبور  ۀمکار به گمان نزد ک به  قین ادا

گزِنفلن در شبح مباسم قببئانی در  است. زمان آتش و آتشدان یای خلد را به شمس داده بلده

های مختیف است. وی پس از تلصیفِ خبوج گبدونهکبدهلصب کلروش به ا ن رسم اشاره
                                                 

 (.۹۰: ۱۳۸۹نحوی،  است )( نسبت داده۶۱۹خلیفه این منظومه را به عّطار میاَنجی )درگرشت: قاجی. ۴
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کئاخ خئارج شئدند و     ۀاز آتئش از درواز  گل د که کسانی با مجمبهای پبکاخ می ۀاز درواز

نفـون، اختصاصئی بیئبون آمئد     ۀآنگاه کلروش در گبدون ّدی، ۳۲۵: ۱۳۷۱)گز  ]کـه  ۶۰: ۱۳۸۱؛ ا 
. (۲/۳۱۶: ج ۱۳۷۵جماید مطابقـت دهـد[؛ بـویس، های تختنگارهکوشد این رسم را با یکی از سنگمی

آتشئی کئه   »او بباربوختند  ا ن آتش را هنگامی که کلروش در اَنشان بب تخت نشست ببای

با ستی همباه او کبده  میهمیشه همباهش بلده و چلن از کاخی به کاخ د گب نقل مکان می

 .(۲/۸۵: ج ۱۳۷۵)بویس، « ببده شلد

امل آتش پیشاپیش شاهان هخامنشی که ااتماالً نمادی از تقدّس شاه در التقاد ا بانیان 

خامنشی به امپباطلری روم نیز راه  ارئت.  کئی   است  پس از ربوپاشی دودمان هباستان بلده

 گل د از محقّقان می

رسم امل کبدنِ آتش مقدّس در پیشاپیش قیصبها به نشانِ یاودانگی قدرت ا شان که به زمئان  

هئای وار  امپباطئلری اسئکندر    دار لش تلیّق داشت و همچنین سُننِ ا بانیِ د گب بئه سیسئیه  

 .(۱۲۸: ۱۳۷۷)کومون، رسید 

هئای  آ ئد کئه در دوره  رشی مببلط به  کی از الاد  قبن چهئارم هجئبی ببمئی   از گزا

انئد. شئبح ا ئن    کئبده متأخبِ امپباطلری روم پیشاپیش  ک شیء مقدّس نیز شمس امل مئی 

 اادثه به قبار ز ب است 

در قبن نخست هجبی پس از آنکه شهب رُها )اُورره  به تصبّف مسئیمانان درآمئد مئبدم    

ارتند که با پبداخت یز ه مذهب و آداب و رسلم خلد را افئ  کننئد.   مسیحی آنجا ایازه  

ای بئب آن نقئش بسئته بئلد و     شد که تصئل ب چهئبه  در کییسای شهب دستمایی نگهداری می

 دانستند.ا بت مسیح )ع  می ۀمسیحیان آن را نقشی از چهب

ی هئا  روای روم  بخئش   ربمان333/۹۴۴ئ3۰۸/۹2۰  لمتدر قبن چهارم رومانلس )اک

از روم شبقی را از تصبّف مسیمانان بیبون آورد و شئهب رُهئا را محاصئبه و در آن ائلایی     

  لمئت ای نئزد متّقئی )اک    وی نما نئده 331دو ست تن از مسیمانان را اسئیب کئبد )سئار    

لبّاسی ربستاد و گفت که اگب آن دسئتمار را بئه او بدهنئد اادئب اسئت       ۀ  خییف333ئ32۹

زاد کند. متّقی نخست با ا ن درخلاست مخایفت کبد  ویی سبانجام مسیمانان را در قبار آن آ

به ا ن ملامیه تن داد و دستمار را به قسطنطنیه ربستادند. چند تن از ملرّخان به ا ئن اادثئه   
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نگاران از . امّا  کی از تار د(۱۱/۴۹۵۰ ج :۱۳۸۲؛ ابن اثیر، ۲۸۷: ۱۴۰۳العبری، )ابناند اشاره کبده

دهئد. وی  دسئت مئی  ر به دربار امپباطلری روم یزییّات بیشئتبی بئه  چگلنگی امل دستما

هئا و ریئار دویئت بئه     گل د پس از آنکه دستمار به قسطنطنیه رسید  انبلهی از اسئقف می

دست در پیش دستمار به راه ارتادنئد و آن را بئه کییسئای    بهپیشلاز آن آمدند و همگی شمس

 د بزرگ ا اصلریه و از آنجا به کاخ قیصب ببدن

لی الُقسَطنطینیّ  وَ  الَمْندیَل َو َقَملوُه ا  لیَن َلـُه و َمَاـوا  ة  َو تسّلموا الرُّ ْطریـَرُک ... ُمْسـَتقب  فاُن و الب  ْسط  ... َو َخَرَج ا 

ْنهـ لی الَکنیَسة  الُعظَمـی َاجیاُصـوفیا َو م  َل ا  مز  الَکثیر  َو ُقم  م َبیَن َیَدیه  بالاَّ ه  أْجَمع  ولة  ب  لـی الـَبال   َاهُل الدُّ  ا ا 

  .۹۸  1۹۰۹)انطاکی  
 

اسئت.  یایِ آتش رسم رومیان بلدهها شا د گمان رود که به کارگیبی شمس بهاز ا ن گزارش

روای روم. امّا هبمز ربزند ربمان خسرونامهروای روم است و در سیم ربمان شاهنامهدر داستان 

 است بوختن شمس نیز سخن ررتهزمان با بباربوختن آتش از ببارچند بار هم شاهنامهدر 
 بئئه مازنئئدران آتئئش اربوختنئئد 

 
 یای شملی همی سلختند به هب 

 (۵۰۰بیت  ،۲: ج ۱۳۸۶)فردوسی،  
 همئئه یشئئکب آتئئش بباربوختنئئد 

 
 به هب یای شملی همی سلختند 

 (۵۳۴بیت  ،۸ )همان: ج  
ب ساسانی نیز دهد که در لصتب نقل شد  نشان میها ی از داستان ربا ین نیز که پیشبیت

یئای آتئش در   انئد. بنئاببا ن  اسئتفاده از شئمس بئه     کئبده پیشاپیش شاهان شمس امئل مئی  

گفته از رسلم ا بانیان بلده که ااتماالً از ا بان به روم راه  ارته بلد. هبچنئد  های پیشداستان

س تلان گبرت. شا د روشن کبدن شمیایِ آتشدان را ناد ده نمیسهلیت به کارگیبی شمس به

)نـک. سـرکاراتی، یئا یِ اسئاطیب   ها که هنلز در ا بان مبسلم است  نللی از یابهدر ز ارتگاه
 باستانی ا بان باشد. ا ن سنّت ۀو بازماند (۲۱۳: ۱۳۷۸

 

(۲) 
اسئت.  کار بئبده بئلده  را به یاا ان ۀ  وا شمع ۀدر بیت قبل اشاره شد که ربدوسی در پسِ کیم

 شلد تان ینگ بزرگ کیخسبو د ده میملرد د گبی از ا ن کارببد در داس
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 داران ز پئئئیشببرتنئئئد بئئئا شئئئمس
 زد خلر از چبخ گبدان سنان چل بب

 

 دیی شاد و خبّم بئه ا ئلان خئل ش    
 بپیچیئئد شئئب گِئئبد کئئبده لنئئان   

 (۱۷۸۷ـ۱۷۸۶ هایبیت ،۴ : ج۱۳۸۶)فردوسی،   
  2ق  2س  2ل  ق  س  ل  ژ  شمس و  اران )؟ ؛ پ   اند از  لبارت« دارانشمس»های بدر

های پبسئش  )نشانه د  با شمس گبدان؛ متن  و  با شمس نازان؛ لن  شمس  اران )؟ ؛ ب  2لن  3ل

دب  درست نیست ویی شئا د درسئت و  ئا راهبئب     »از استاد خایقی و به ملنی آن است که 

. ظاهباً نیاز به بحث نیست که در ا ئن  (۱/۱۴ ، ج۱۳۹۳)خالقی مطلق، «  صلرت درست باشدبه

را بئه   شامعیا آ ئد  ربدوسئی   که از ا ن دو بیت ببمیدرست است. چنان ۵شامعیا انیت نیز ب

کئار بئبده  ویئی ا ئن کیمئه در       به« استکبدهکسی که در پیش شاهان شمس امل می»ملنی 

 است.ها دب  نشدهربهنگ

 منابع
 یر.، برگردان قمیدرضا آژیر، تهران: اساطتاریخ کامل(، ۱۳۸۲اثیر، عزالّدین ) ابن
ل(، ۱۴۰۳العبری )ابن و   ، به تصحیح اِلب انطون صالحانی الیسوعی، بیروت: دارالرائد.مختصر الدُّ

دی ) ن  ّدی، سموئیل ک   ای، تهران: علمی و فرهنگی.فریدون بدره ۀ، ترجمآیین شهریاری در شرق(، ۱۳۸۱ا 
ریخ  المجموع علتی الّتحقیتق  و کتاُب الّتا، بیروت )ذیلی است بر تاریخ(، ۱۹۰۹بن سعید )اِلنطاکی، یحیی

طریق اسکندرانی و در پایان جلد دو  این کتاب به چا  رسیده است(.ابن ۀ، نوشتالّتصدیق  ب 
 ، تهران: توس.۲زاده، جهمایون صنعتی ۀ(، ترجمهخامنشیان) تاریخ کیش زرتشت(، ۱۳۷۵بویس، مری )

 المعارف بزر  اسالمی.ةئر، تهران: داهای شاهنامهیادداشت(، ۱۳۹۳خالقی مطلق، جالل )
، ص ۱۴ــ۱۳، ش ۹ــ ۸ال ، سـبهارستتان ۀنامت، «شتاهنامهنویسی نویافته از دست»(، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۶ــــــــ )

  .۲۷۸ـ۲۰۹
 .۲۲۴ـ۲۱۳، تهران: قطره، ص های شکارشدهسایه، «جایی اساطیرجابه»(، ۱۳۷۸سرکاراتی، بهمن )
 خوانساری، تهران: زّوار. سهیلی، به تصحیح اقمد خسرونامه(، ۱۳۳۹عّطار نیاابوری )

، تهـران: ۸و  ۴، ۲، ۱، به تصحیح جـالل خـالقی مطلـق، جلـدهای شاهنامه (،۱۳۸۶فردوسی، ابوالقاسم )
 المعارف بزر  اسالمی.ةدائر

 پژوهی.، اصفهان: شاهنامه۱، به تصحیح مصطفی جیحونی، ج شاهنامه(، ۱۳۸۰ــــــــ )

                                                 
خـانوادگی هـایی هسـتند بـا نـا  فر، مترکر شـدند کـه در آذربایجـان خانوادههمکار بنده، آقای دکتر معین کاظمی .۵

 . نکتۀ جالبی است، ولی نگارنده توجیهی برای آن ندارد.شمعیا 
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 ، تهران: داناگاه تهران.۱عزیزالله جوینی، ج ، به تصحیح شاهنامه (،۱۳۷۵ــــــــ )
 ژوزف، تهران: طالیه.نویس داناگاه سن، دستشاهنامه(، ۱۳۸۹ــــــــ )
اللـه مجتبـائی، تهـران: (، بـا مقّدمـۀ دکتـر فتحستعدلو) شاهنامه همراه با خمستۀ نظتامی(، ۱۳۷۹ــــــــ )

المعارف بزر  اسالمی.ةدائر

 ، تهران: سمت.۹، ج باستان ۀنام(، ۱۳۷۹الّدین )کّزازی، میرجالل
نیـا، تهـران: ملیحـه معلـم و پروانـه عروج ۀ، ترجمادیان شرقی در امپراطوری روم(، ۱۳۷۷کومون، فرانتس )

 سمت. 
نفون )  وقید مازندرانی، تهران: دنیای کتاب. ۀ، ترجمسیرت کوروش(، ۱۳۷۱گز 

   عکسی(، تهران: مرکز نار داناگاهی.)چا ظفرنامه به انضمام شاهنامه(، ۱۳۷۷مستوفی، قمدالله )
 .۹۶ـ۷۵، ص ۱۶۹ ، ش۴۳ال ، سجستارهای ادبی، «خسرونامه از کیست»(، ۱۳۸۹نحوی، اکبر )
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