
 در دو متن فارسی نام ترکیِ 

 به  اد مبالم استاد دکتب اامد تف ّیی که 

 ا م.نل سی را از او آملختها جاز در مقایه 

 نور ارومیه( )دانشیار دانشگاه پیامسّجاد آیِدنلو 

تب ن و نامدارتب ن دشمن داستانیِ ا بانیان در روا اتِ میّی و پهیلانی ارباسئیاب اسئت   بزرگ

هئای  ها و اشارات مببلط به او از اوستا تا طلمارهئای نقّئایی و داسئتان   مللۀ گزارشکه مج

گاهی از بخای از این اخبار، نک. آیـدنلو، شلد ئ لامیانۀ متأخّب د ده می شفاهی ؛ ۱: ج ۱۳۸۴)برای آ
و گبدآوری و ببرسئی همئۀ    (Yarshater, 1998: Vol. 1؛ ۱ : ج۱۳۷۵؛ صدیقیان، ۳ : ج۱۳۸۱رضی، 

هئای  میان گاهی نکئات و اشئاره  ای مستقل باشد. درا نتلاند ملدلع کتاب  ا رسایهمیآنها 

گونـه هایی از این)بـرای نمونـهرسد که نیازمنئد دقّئت و تلدئیح بیشئتب اسئت      نظب می ظب فی به
تا ابهامات ملیلد را ررس  ا ملدللات ید دی را  (۱۳۹۸؛ تفّضـلی، ۱۳۹۶تأّمالت، نک. آیدنلو، 

 سیاب و نها تاً سنّت اماسی و اساطیبی ا بان روشن کند.  کی از ا ئن مئلارد در  دربارۀ اربا

مرمتوزات الزایی و  الملوکنصیحةناشده نام تبکیِ اربسیاب در دو کتاب خلرِ بحث و تلیّه
 ایدّ ن دا ه است.نجم اسدی در مزمورات داودی  

هجئبی   ۵۰3ئئ ۵۰۰هئای  را محمّد الزایی در اواخب لمب و در ادود سار الملوکنصیحة

است و در بخش دوم در هفت باب  ایماناست. بخش نخست ا ن کتاب دربارۀ قمبی نلشته
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یران  سیرت ملوآ و پادشاهان پیشینو  سیاستو  عدلبه ملدللاتی مانند    ذکر دبیاران  سیرت وز

. (۱۳۹۷)نـک. سـاکت، است پبداخته شده صفت زنانو  شر  خرد  حکمت حکیمان  هّمت ملوآ

 12۶۷که بباساس نسخۀ ملرّخ  الملتوکنصیحةیح نخست شادروان استاد هما ی از در تصح

انجئام   الملتوکالتبر المسبوک فتی نصتیحةهجبی و مبایله به تبیمۀ لببی ا ن متن با نام 

در « در سیبت پادشاهان»است. در باب هجبی چاپ شده 131۷ئ131۵های گبرته و در سار

ئئ در   انئد ر اصایت انتساب آن بئه الزایئی تبد ئد کئبده    ئ که بل ی محقّقان د بخش دوم اثب

 است گزارش نام و مدّت ربمانبوا ی شهب اران ا بان آمده

خلاندنئد و شئیبمبدی و آشئلب     1)؟  التکا الب د و از پس وی ... ارباسیاب بلد و تبکان او را 

 .(۴۳: ۱۳۱۷ـ۱۳۱۵)غزالی، یهان او را بلد و پادشاهی او اندر شهب ا بان دوازده سار بلد 
 

نسئخه   3نل س ا ن متن و دست ۷را بار د گب با استفاده از الملوک نصیحةاستاد هما ی 

منتشئب شئد. در ا ئن     13۵1های لببی آن تصحیح کبدند که چاپ اوّر آن در سار از تبیمه

کبدند تنییب  ارته و بئه صئلرتی د گئب    تصحیح  دب  نامی که تبکان بب ارباسیاب اطمق می

 «خلاندنئدی  کنکاالابو از پس او ارباسیاب بیامد و ا بان بگبرت و تبکان او را   »استآمده

 .(۹۱: ۱۳۶۷)غزالی 
 

الزایئی بئه    الملتوکالتبر المسبوک فی نصتیحةکه با نام  الملوکنصیحةدر تبیمۀ لببی 

هجبی در بیبوت چاپ شده  تا یا ی که نگارنده  1۴2۹در سار  الطعیمـیة خلیفاهتمام هیثم 

 است یمیۀ مببلط به ارباسیاب و نام تبکی او نیامده.یُسته

 مرموزات اسدی در مزمورات داودیایدّ ن دا ه کتاب سار پس از الزایی  نجم 12۰تقب باً 

است. ا ن کتاب ده مبملز دارد و در آن هجبی در شهب ارزنجان تأییف کبده ۶21را در سار 

د شئاهان و خیفئا تئا روزگئار ملیّئف      از مسایل لبرانی  آداب کشلرداری و دادگبی و تار 

. نجم دا ه در مبملز هفتم ح(مصـح ۀمقّدم، ۲۲و ۲۱: ۱۳۸۱الّدین رازی، )نک. نجماست سخن ررته

 است نام دارد نلشته« ایسّمم در تلار د میلک از لهد آدم لییه»که 

                                                 
 . عالمت ابها  )؟( در متن از خود  استاد همایی است.1
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دوانئزده   خلاندندی و پادشاهی وی در ا ئبان  کنکالبو از پس وی ارباسیاب بلد و تبکان او را 

  .1۰۹ئ1۰۸سار بلد. شیبمبدی و آشلب یهان او را بلد )همان  
 

در « تلار د میلک لجئم »بخش  (۲۰۹)نک. همان: اند کدکنی تلیّه کبدهکه دکتب شفیلیچنان

 الملوکنصتیحةازنظبِ یف   لبارت و محتلا بسئیار مشئابه ا ئن مبحئث در      مرموزات اسدی

است و  ا الزایی و نجئم دا ئه هئبدو از منبئس     صه شدهالزایی است و  ا از آن ببگبرته و خم

 اند.تبی استفاده کبدهوااد کهن

و  الملتوکنصتیحةدر دو تصئحیحِ اوّر و دوم   افراسیاببا مماظۀ دو دب  از نام تبکی  

 ئک از  آ ئد  نخسئت ا نکئه کئدام      دو پبسئش پئیش مئی   مرموزات استدیویهی د گب در 

بئبای نئام اربسئیاب در کئارببد تبکئان      « کنکایب»و « ایبکنکا »  «ایتکا ایب آر»های صلرت

 درست است؟ ثانیاً ا ن اسم تبکی به چه ملنا ی است و منشأ ینلی و داستانیِ آن چیست؟

های باستانی تبکان آسیای میانه پهیلانی هست که نام او در متلن تبکی بئه دو  در داستان 

لابو   Âlp ar tunqā) دلپ اد  تونقاگلنۀ  نکا اد است. ا ئن نئام از سئه    آمده  Tonkā alb ar) اد  تا

)نک. کاشـغری، « / تُنکا  ببب تلنقا»و « اَر  مبد»  «/ اَیب  دییب آیپ»است  وا ۀ تبکی ساخته شده
لب اد  / دلپ اد  تونقا. بناببا ن  (۵۲۸و ۲۱۶و  ۹۴: ۱۳۷۵ نکا اد )نک. همان: « مبدِ دییبِ بببآسا» لنی  تا

۵۲۸) . 

ویئلهِ تنییب ارتئه و    مرموزات استدیو  الملوکنصیحةدر دو تصحیح  های مذکلردب  

لب ا محبّفِ گلنۀ  نکا اد « آر»بئه  « ار»و « ایتکئا »به « تُنکا»  «ایتکا ایب آر»است که در نل سشِ  تا

تبد ل شده « کنکا»ا ن ینت )تُنکا  به « کنکایب»و « کنکا ایب»تحب ف شده و در دو صلرت 

« اَیئب »وا ۀ  مرمتوزات استدیکلتاه شدن نام در هب دو نگاشته  در و « اَر»و با اذفِ بخش 

 است.تنییب  ارته« یب»نیز به 

آورده و بئا  « آیئپ اَر تلنقئا  »صلرتِ تب ن منبلی که نام ا ن پهیلان تبک را بهظاهباً کهن 

 / دانش سلادت»به ملنی  قوتادغو بیلیکارباسیاب تلرانیِ روا ات ا بانی تطبیق داده منظلمۀ 

بیت است که  لسف خاصّ اایئب   ۶۶۴۵است. ا ن اثب به زبان تبکی و در « بخشسلادت

هجئبی بئه بحئب متقئارب      ۴۶2اهل بمسااللن در نزد کیِ کاشئنب در مئاوراءاینّهب در سئار    

 خلانیم است. در ا ن منظلمه میسبوده
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رد. او صئااب  سئت کئه بختئی ملیئلم دا    دلپ اد  تونقااهای تبک  نامی پبآوازه در میان ا ن بیگ

دانشی بیند و هنبی رباوان بلد. با لیم و ادراکش ببگز دۀ مبدم بلد. هم منتخب هم واالمبتبه و 

تلاننئد ائاکم بشئلند. ا بانیئان او را     هم مبدی یسلر بلد. در دنیئا رقئ  مئبدان بارباسئت مئی     

تن هنئبی  خلانند. ا ن ارباسیاب کشلرهای رباوان را بگبرت. ببای گئبرتن دنیئا  داشئ    افراسیاب

اند. اگب کتاب نبئلد  رباوان و داشتن لیم و ادراک دبوری است. پارسیان ا ن را در کتاب نلشته

  .1/1۶۷  ج 13۹۴شناخت )خاصّ اایب  چه کسی او را می
 

  ۴۶۶ئئ ۴۶۴)تئأییف    اشنبیک الترکدیوان لغات  در قوتادغو بیلیکچند سار بلد از منظلمۀ 

یقب ارباسیاب پادشئاه  »است دب  و در تلدیح آن نلشته شده« تُنکا اَیب اَر» شکلبها ن نام 

سئبودۀ  و در یای د گب قطلۀ بسئیار کلتئاهی از سئلگ    (۵۲۸: ۱۳۷۵)کاشغری، « بزرگ تبک

 درگذشت او نقل شده که تبیمۀ آن چنین است 
ندوه آ ا آیپ ار تلنقا درگذشت؟ آ ا دنیا پست ماند؟ آ ا روزگار از او کینه ستاند؟ اکنلن در در ا

  .1۰1  13۸۴؛ همان  21۶  13۷۵تَبَکَد )کاشنبی  وی می
 

« مئبو »ئ و  ئ که بیژن هم در آنجا زندانی بلد «بَبیُق»در همین متن اشاره شده که او شهب 

)نک. است نام ررته 2قازو  با مان  برسغانهای را ساخته بلد و از دو پسب و  ک دختبش با نام
دو بار تصئب ح شئده کئه پئدر او     « قاز». ذ ل مادّۀ (۱۰۸۷و  ۷۳۷و  ۳۲۳و  ۳۱۸: ۱۳۷۵کاشغری، 

لب ا  نکا اد  . (۷۳۷: ۱۳۷۵)نک. همان، همان ارباسیاب است  تا

های بازمانده از  ک منظلمۀ پهیلانی به زبان تبکیِ اواللزی  الیب از ا ن دو متن  در بخش

یزدلپآسا به نام  یی اللر چنان بیندباالست که از  ملبری شده که پسب آیپ ار تلنقاست. او د 

: ۱۳۷۸)نـک. سـرکاراتی، نفب انسان لادی یامئه بدوزنئد    تلانستند ببای نلدپلشِ خز او میتن
. مجمللۀ اخبار و اشاراتی که نگارنده تلانسئته  (Yarshater, 1998: Vol. 1: 576؛ ۵یادداشت  ۲۸۱

ه همین ملارد بسیار مئلیز و  / تُنکا ایب ار بیابد  محدود ب دربارۀ پهیلان تبکان آیپ ار تلنقا

های بیشئتب  ااتمارِ رباوان روا تتلان ادس زد که بهپباکنده است  ویی با دقّت در آنها می

                                                 
اسـت و از ( سیاوش همسر قاز سیاوش معرفی شده۱۰۸۷و ۷۳۷: ۱۳۷۵)کاشغری،  الترکدیوان لغات. در دو جا از ۲

 است.های ایرانی، یکی انگاشته شدهستانو داشاهنامه شود که قاز نیز با فریگیس، دختر افراسیاب در اینجا دانسته می
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سئبب ماهیّئت   است که  ا بهو د گبی دربارۀ ا ن شخص در سنّت روا یِ تبکان ویلد داشته

 است. بین ررته و  ا هنلز شناسا ی و ملبری نشده در طلر زمان از 3شفاهی آنها

شبق بئه ا ئن    تب ن دشمنان ا بان که از مشبق و شمارئ روا یِ ا بان اصیی در تار د میّی

شئلد. در تئار د واقلئی    تازند تلرانیان هستند و کشلر آنها نیز تلران نامیده مئی سبزمین می

و ژه در دورۀ ساسانیان  هم اقلام تبک همسا گان شبقی ا بان هستند و از مبزهئای  ا بان  به

های میّی و پهیئلانی  بئه   شبقی ) لنی همان محل اممت تلرانیان در داستان بق و شمارش

شئبق کئه  ئادآور و مشئابهِ      از مشبق و شمار« تبکان»آورند. تداومِ اممت ا بان هجلم می

اندک ملیب شد که دشئمنان داسئتانی و   ئ روا ی بلد  اندک در تار د میّی« تلرانیان»تاختن 

« تلران»و « تلرانی»شبق با هم درآمیزند و دو وا ۀ  مبزهای شبقی و شمار تار خیِ ا بان در

از لبصۀ تار د واقلئی ملئادر  کئد گب    « تبکستان»و « / تبکان تبک»از الزۀ تار د میّی با 

رسئد و  پهیئلی لصئب ساسئانی مئی     نامۀخدایسابقۀ ا ن اختمط ااتماالً به  ۴انگاشته شلد.

اسئت و بارهئا ارباسئیاب و    نیز بازتاب  ارته شاهنامهربدوسی در / منابسِ منثلر  ازطب قِ منبس

 اند. ببای نملنه خلانده شده« تبک»تلرانیان 

 در ینگ نبا دهاسئت  )= ارباسیاب  ترآکه آن 
 

 آهئئئنج و در کینئئئه ابئئئب بمسئئئت  دم 
 (۲۵ بیت ،۱: ج ۱۳۹۳)فردوسی،   

به ا ن نکته تلیّه  شاهنامهنظم  ایبتّه بل ی ملیّفان و دانشمندان اتّی پیش از ربدوسی و

)تئأییف    التذهبمترّوجنیست. ازیمیه مسئللدی در  « تبک»اند که ارباسیاب در اصل کبده

 است .  آشکارا نلشتهھ 332

تارآ تار د کبده و او را  که ملیّفان کتب تار د و الیب خطا ملید ارباسیاب به د ار تبک بلد و آن

  .1/221  ج 13۸۷ یاست )مسللدی اند از همینپنداشته

بلدن در روا ات ا بانی که منشئأ اصئیی   « تبک»اار اشتهار ارباسیاب و تلرانیان به ا ن با

است که هم در ادب رارسی و هم اتّی در تئار د  ربدوسی بلده  بالث شده شاهنامۀآن نیز 

                                                 
گفته شـده کـه اگـر ایرانیـان کردارهـای او را در  دلپ ا  تونقادربارۀ  قوتادغو بیلیک. اینکه در ابیات منقول از منظومۀ ۳

گاه نمیکتاب نمی   های او دربین ترکان است.شد، موّید جنبۀ شفاهی داستاننوشتند، کسی از آنها آ
 . ۲، پانوشت ۲۴۹: ۱۳۹۴، نک. آیدنلو، «تورانیان»و « ترکان»ی منابز مربو  به بحر درآمیختگی . برای دیدن بعض۴
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/  کئه سیسئیۀ قباخانیئان   واقلی ا بان ارباسیاب هملاره پهیلانی تئبک شئناخته شئلد. چنئان    

آر »رسئاندند و خئلد را   خانیان  که از تبکان چِگِل بلدند  نژادشان را به ارباسیاب مئی ا یک

التواریخ و مجمتتل؛ ۸/۴۵۸: ج ۱۳۸۳؛ ســرکاراتی، ۲ :۱۳۹۳)نــک. پــاکتچی، نامیدنئئد مئئی« اربسئئیاب
« اربسیاب بزرگ»ایمیک طلسی نیز سیجلقیان را از نسب نظام . خلایه(۴۰۸: ۱۳۸۳، القصص

هم اشئاره   تاریخ جهانگشای جوینی. در (۱۳: ۱۳۹۸الملک طوسی، )نک. نظا است دهملبّری کب

/ ۱: ج ۱۳۸۸)نک. جـوینی، شد شده که بلقلخان او نلری در ارلاه همان ارباسیاب انگاشته می
۳۸). 

ئئ پهیئلانی ا ئبان و  یئی      هئای میّئی  چلن ارباسیاب نامببدارتب ن شخصیّت تبک داستان

ها و بزرگان تبک ساکن ا بان قبار ت و لملماً در مبکزِ تلیّه سیسیهزور و پبخاشخب اسپیل

داشته  ااتماالً تبکان آسیای میانه هم پس از آشنا ی بئا او و کبدارهئا ش  پهیئلان روا ئات     

ئ که به نظب نگارنئده دالوری متفئاوت بئا ارباسئیاب و      / تُنکا ایب ار را خل ش آیپ ار تلنقا

اند که ا ن دو پهیلانِ تبک  کی هسئتند  یق داده و چنین پنداشتهئ با وی تطب مستقل از اوست

 وی است. ترک / تُنکا ایب ار نام  او و آیپ ار تلنقا ایران و ارباسیاب نام 

باره رلمً به نیمۀ دوم قبن پئنجم  ا ن تب ن اسناد و منابس مکتلب ملیلد درا نکه قد می با

گاری ا ئن دو شخصئیّت در سئنّت شئفاهی تبکئان      انااتمارِ بسیار پیشینۀ  کسانرسد  بهمی

است. الزایی نیز در اوا ل قبن ششم نام ا ن پهیلان تبک و تطبیق او تب از قبن پنجم بلدهکهن

کئم مببئلط بئه سئدۀ پئنجم      با ارباسیاب را از منبلی رارسی  ا لببی نقئل کئبده کئه دسئت    

یئب ار و ملدئلعِ  کسئانی او بئا     / تُنکا ا دهد که نام آیپ ار تلنقااست و ا ن نشان میبلده

اسئت؛ گبچئه تئا    .  به مآخذ روا اتِ ا بانی راه  ارته بئلده ھ ۵ارباسیاب اداقل از ا ن قبن )

در  مرموزات استدیو  الملوکنصیحةیا ی که نگارنده ببرسی کبده  ا ن اسم تبکی الیب از 

 شلد.هیچ منبس د گبی د ده نمی

 زایئی ال الملتوکنصتیحةدر تصئحیح اوّرِ  « آرایتکئا ایئب   »در ا ن دو متن رارسی دئب    

ای متأخّب استناد آن بب نسخه دییلبهنزد ک است  امّا « تُنکا ایب ار»از سا ب ویله به نام  بیش

تلانئد صئلرت اصئیی باشئد و ااتمئااًل از تصئّبرات کاتئب اسئت.           نمی.ھ 12۶۷)کتابت  

هئای  نئل س بئب دسئت   که مبتنی الملوکنصیحةدر تصحیحِ دومِ « کنکا ایب»روی ویهِ ازا ن
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ایدّ ن دا ه نیز در مأخذ مئلرد اسئتفادۀ   تب است  نگاشتۀ خلد الزایی بلده و نجمبیشتب و کهن

 است.د ده  ا خلانده« کنکایب»خل ش ظاهباً آن را به گلنۀ 

به یحاظ اصلر  تصحیح ا ن دو صلرت را محتممً با ئد کارببدهئای اصئیی خئلد ا ئن       

تصئحیح  « تُنکئا اَیئب  »نبا د بباساس دب  درستِ نام پهیلان تبک بئه  نل سندگان دانست و 

های ویل نادرست و محئبّف  قیاسی کبد. ز با هدف نها ی از تصحیح لیمی  رسیدن به دب 

های ملیئلد  الزایئی و   نل سخلد شالبان و نل سندگان است و در ا ن ملرد نیز طبق دست

نلشئته بلدنئد    « کنکایئب »و « کنکا ایئب »شدۀ ب فشکل تحرا به« تُنکا اَیب اَر»دا ه نام نجم 

/ ملئادر تبکئیِ    در نئام « تُنکئا »در دو دئب  مئذکلر محئبّف    « کنکا»منتها ازنظبِ تیفّ  چلن 

و « ک»بئا دئمّ    مرمتوزات استدیو  الملوکنصیحةارباسیاب است  با د آن را در یممت 

« کُنکایَئئب»و   Konkā alb)« کُنکئئا اَیئئب»تبتیئئب و ا ئئن دو نئئام را بئئه   konkā)« کُنکئئا»

(Konkālab   .نکاخلاند بئه   مرمتوزات استدیو  الملوکنصیحةکه در نسد « ببب»به ملنای  تا

)نـک. کاشئنبی   التترکدیتوان لغتاتای است که به نلشتۀ تبد ل شده  وا ه« کنکا»و « ایتکا»
تُنکا ایئب  » گذاری استفاده کبده و یز ازتبکان از آن رباوان ببای یقب (۵۲۸: ۱۳۷۵کاشغری، 

 اند.و الیبه نیز ساخته« تُنکا تکین»  «تُنکا خان»ایقابی مانند « ار

 منابع
، ۱، به سرپرسـتی اسـماعیل سـعادت، ج دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، «افراسیاب»(، ۱۳۸۴آیدنلو، سجاد )

 .۴۷۷ـ۴۷۳تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص 
بیست مقاله دربارۀ ) پخته ترنجنیم، «وان دیو در سّنت داستانی ایرانبازشناسی روایات اک»(، ۱۳۹۶ــــــــ )

 .۳۱۳و  ۳۱۲(، تهران: سخن، ص شاهنامه و ادب حماسی ایران
 (، تهران: سخن.برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی) دفتر خسروان(، ۱۳۹۴ــــــــ )

، ۷ی بجنـوردی، ج ، زیـر نظـر کـاظم موسـوتاریخ جتامع ایتران، «خانیانایلک»(، ۱۳۹۳پاکتچی، اقمد )
 .۶۵ـ۱ المعارف بزر  اسالمی، صةرئسرویراستار: دکتر صادق سّجادی، تهران: مرکز دا

، «مایۀ اغوا در اساطیر ایرانی(ای از بنخواستگاری افراسیاب از اسپندارمد )نمونه»(، ۱۳۹۸تفضلی، اقمد )
 .۲۵۱ـ۲۳۸تهران: توس، ص  ، به کوشش ژاله آموزگار،مقاالت احمد تفضلی

اللـه عباسـی و ایـرج ، به تصحیح و تعلیقـات قبیـبتاریخ جهانگشای جوینی(، ۱۳۸۸جوینی، عطاملک )
 تهران: زّوار. ،۱ مهرکی، ج
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، مقّدمه، تدوین و ترجمۀ  . کریمـی، تبریـز: قوتادغو بیلیک(، ۱۳۹۴خاّص قاجب )باالساغونلو(، یوسف )
 اختر.

(، بـه تصـحیح و تعلیقـات محمـود عابـدی، نامهسیاست) سیرالملوک(، ۱۳۹۸الملک طوسی )خواجه نظا 
 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 .۱۵۳۰ـ۱۵۲۰، تهران: سخن، ص ۳، ج ایران باستان ۀدانشنام(، ۱۳۸۱رضی، هاشم )
، دانانامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سـعادت، «الملوکنصیحة»(، ۱۳۹۷ساکت، سلمان )

 .۴۵۹ـ۴۵۶و ادب فارسی، ص تهران: فرهنگستان زبان 
، هتای شکارشتدهسایه، «های قماسی ایرانبقایای افسانۀ گرشاسب در منظومه»(، ۱۳۸۷سرکاراتی، بهمن )

 .۲۸۶ـ۲۵۰تهران: قطره، ص 
المعـارف بـزر  اسـالمی، ص تهـران: بنیـاد دایرۀ ،۸، ج دانشنامۀ جهان استمم، «توران»(، ۱۳۸۳ــــــــ )

 .۴۵۸ـ۴۵۶
الطعیمـی، بیـروت: ة ، به اهتما  هیثم خلیفـالملوکةالتبر المسبوک فی نصیح (،.ھ ۱۴۲۹) الغزالی، محّمد

 العلمّیه. المکتبة
 الدین همایی، تهران: چاپخانۀ مجلس.، به تصحیح جاللالملوکةنصیح(، ۱۳۱۷ـ۱۳۱۵غزالی، محّمد )

 الدین همایی، تهران: هما.، به تصحیح جاللالملوکةنصیح(، ۱۳۶۷ــــــــ )
، تهران: پژوهاـگاه علـو  انسـانی و ۱، ج فرهنگ اساطیری ت حماسی ایران(، ۱۳۷۵دخت )قیان، مهینصدی
 .۳۳۰ـ۳۱۳مطالعات فرهنگی، ص  

 مطلق، تهران: سخن.، پیرایش جالل خالقیشاهنامه(، ۱۳۹۳فردوسی، ابوالقاسم )
د دبیرسـیاقی، تهـران: ک، ترجمه و تنظـیم سـّید محّمـالتردیوان لغات(، ۱۳۷۵کاشغری، محمودبن قسین )

 پژوهاگاه علو  انسانی و مطالعات فرهنگی. 
 قسین محّمدزادۀ صدیق، تبریز: اختر. ۀ، ترجمالترکدیوان لغات(، ۱۳۸۴ــــــــ )

 الاعراء بهار، تهران: دنیای کتاب.(، به تصحیح ملک۱۳۸۳) التواریخ و القصصمجمل
، تهران: علمـی ۱ابوالقاسم پاینده، ج  ۀ، ترجملجواهراالذهب و معادنمروج(، ۱۳۸۷مسعودی، ابوالحسن )

 و فرهنگی.
، به تصحیح و تعلیقـات محّمدرضـا شـفیعی مرموزات اسدی در مزمورات داودی(، ۱۳۸۱الّدین رازی )نجم

 ، تهران: سخن.۲کدکنی، ویرایش 
 می.)جامز منابز فرهنگ و ادب(، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علو  اسال ۲افزار تراث نر 

Yarshater, E., (1998) ՙՙAfrāsiāb՚՚, Encyclopaedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, vol. 1, New 

York, p. 584-593.  
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