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Abstract 

Selection of excerpts from ancient texts and explanation of their difficulties in the 

form of academic excerpts for teaching in the field of Persian language and literature 
is one of the works that has increased in recent years. Accurately selecting parts of 

texts and explaining their difficulties can help students better understand ancient 

texts and of course, the preparation of such books requires a great deal of expertise 

and a great deal of care and patience. Shahnameh's book (1) Shahriyar Namvarnameh 

published by Samt Publications is the result of the attention of prominent 

Shahnameh scholar Sajjad Aydenlo who has provided a well-deserved book for 

students. Despite the many benefits of this book including selecting three stories from the 

Shahnameh instead of one, arranging the contents of the book in a decent volume for one 

semester, designing important topics related to Ferdowsi and Shahnameh based on the 

latest Shahnameh researches and..., there are some shortcomings in its compilation that 

have been addressed in the present article. These deficiencies include the shortcomings 

of choosing the verses for the excerpts of the stories, the failures to explain and 

explain the verses, and the shortcomings of the version used in the excerpts, and the 

lack of explanation about them. The author hopes that by revising these 

shortcomings, this valuable book will become more disciplined. 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش
  20 -  3، 1400 آذر، 9 شمارة، 21 سال)، پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة ماه

  اريشهر ةنامنامور )1( ةشاهنام كتاب به ينگاه
  )يكارشناس ةشاهنام درس يبرا يا دهيگز(

  *يانياخ لهيجم

  چكيده
ـ در قالـب گز  هـا  آن يهـا  يدشـوار  حيتوضـ  و كهـن  متون از ييها بخش انتخاب  يهـا  دهي
 يهـا  است كـه در سـال   يفاتياز تأل يفارس اتيدر رشتة زبان و ادب سيتدر يبرا يدانشگاه

 منتشر سمت انتشارات در كه اريشهر ةنامنامور) 1( ةشاهناماست. كتاب  افتهي شيافزا رياخ
ـ آ سـجاد  برجسته، شناس هشاهنام نظركه حاصل دقت هاست دهيگز نياز ا يكي شده  ،دنلوي

ـ ا فـراوان  يايمزا وجودفراهم آورده است. با انيدانشجو يدرخور را برا ياست كه كتاب  ني
 در كتـاب  مطالـب  يمظـ تن داستان، كي يجاهب هنامهشاانتخاب سه داستان از  ازجمله كتاب

ـ پابر هشـاهنام و  يترم، طرح مباحث مهم مربوط به فردوس كي مناسب حجمي  نيآخـر  ةي
 كـه  خورد يم چشم به آن نيتدو در زين ها يينارسا يا پاره... و شناسي، هشاهنام يها پژوهش

از انتخـاب   يناشـ  يهـا  ييپرداخته شده است: نارسـا  ها آن به بخش سه در حاضر مقالة در
و  ات،يـ اب حيمربـوط بـه شـرح و توضـ     يهـا  ييهـا، نارسـا   داسـتان  يها دهيگز يبرا اتياب

 نگارنده. ها آن بارةدر يحيو فقدان توض ،دهيشده در گز مربوط به نسخة استفاده يها يينارسا
  .شود منقح شيپ از  شيب مند ارزشكتاب  نيا ها يينارسا نيا اصالح با است دواريام

 .نقد ،شهريار نامةنامور ،يكارشناس ةشاهنام ده،يگز ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
 ويـژه  بـه  يفارس ياترشتة زبان و ادب يدروس نظم و نثر مقطع كارشناس يبرا يدهگز نوشتن
. است گرفته سرعت دانشجويان يشها در كشور و افزا با گسترش دانشگاه يراخ يها در دهه

 شـوند،  آشـنا  نثـر  و نظـم  متـون  از يكي با كوتاه مدتي در بايد  ياتادب ياندانشجو جاكه آناز
مـتن انجـام شـود     هاي يدشوار يحو توض يقبا انتخاب دق يدبا طبيعتاً كه ها كتاب اين تأليف

 كـه  البتـه  و دهـد  يـاري  مذكور هدف به رسيدن براي را دانشجويان زيادي حد تا تواند يم
دانست و  يسندهنو يااثر شاعر  واقعي منتخب را آن بتوان هم كه اي گزيده چنين آوردن فراهم

چندان آسان  ،سازد يسرم ياندانشجو يمتن را برا يبه معان يابي دست جا هب يحاتهم با توض
  دارد. ازين فراوان حوصلة و دقت بهنخواهد بود و 

و  يباچـه د يـدة گز ،كـرده  ادا وردم اين در را مطلب حق راستي به كه هايي گزيده از يكي
 عنـوان  با كتابي در كه است »سياوش«، و »رستم و سهراب« ،1»رستم خان هفت« داستان  سه

 ةشـاهنام درس  يبرا ،آيدنلو سجاد برجسته، شناسِ هشاهنام از يارشهر ةنامنامور) 1( شاهنامة
بـه   مناسـب  توجـه . اسـت  شـده  چـاپ  سـمت  انتشارات درو  ينتدو ياتادب يكارشناس 1
و  ينش،گـز  مبناي متن متن، گزينش كيفيت و كميت ري،مقدمات و طرح مسائل نظ  يفيتك«

 اشـتباهات  از مـتن  بـودن  پاكيزه نيز و) 124: 1396 ياوريبه  يد(بنگر »توضيحات كيف و كم
و  نويسـي  يوسـته پ نكـردن  رعايـت  (ماننـد  يرايشياشكاالت و يزن و ،نگارشي ايرادات تايپي،
  ارائه داده است. يبه جامعة دانشگاه يراستهآراسته و پ ي) كتابيسيجدانو

ـ  هـاي  سـودمندي  و هـا  مزيت باوجود  يوجـود دارد، برخـ   يـده گز يـن كـه در ا  يفراوان
 يا گونه كتاب، به يايبه مزا يكل يبا نگاه ،. در مقالة حاضرشود يم يدهدر آن د يزن ها يينارسا
 يشكتاب ب ها آن اصالح با كه ديام ينبا ا ؛آن پرداخته شده است هاي ييبه نارسا ،تر يليتفص

  .شود منقح پيش از 
  

  كتاب امتيازات .2
 ينتـر  شـده  و شـناخته  ،تـرين  محبـوب  بهتـرين،  از« سهكه هر هشاهنامسه داستان از  انتخاب

 هـاي  يـده در گز داستان كـه معمـوالً   يك يجا ) به2: 1396 يدنلو(آ »هستند هشاهنام  ياتروا
و  يـران ا يمقدمة ورود به حماسة مل« عنوان به يباچهآوردن د يزارائه شده و ن هشاهنام يشينپ

در  هـا  آن گنجانـدن  و(همـان)   »او كـار  شيوة اساس و فردوسي بيني جهان كليات با آشنايي
 تـرين  از مهم ،است شدن خوانده قابل ترم يك در مذكور كتاب كه يا گونه به ،مناسب يحجم
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 داده يحتوض »ينآغاز يادداشت«در بخش  مؤلف كه چنان كتاب مطالب. است كتاب امتيازات
شده اسـت (همـان). در    يممتن تنظ يقاتو تعل يده،برگز هاي يتدر سه بخش مقدمه، متن ب

مطالب  ياز برخ ،و... ،شاعر خاندان ،تولد ،نام مانند معمول مسائل از سخن بر عالوه  مقدمه،
 يرا بـر و  يـژه و من يـژن داسـتان ب  يفردوسـ  يكـه در سـرا   ي»مهربـان «چـون   يزبرانگ بحث

 ي،كتـاب بـه و   يممحمـود و تقـد   يشستا يان،به سامان يفردوس توجهي يعلت ب اند،خو يم
... سـخن گفتـه شـده و در هـر     و محمود، هجونامة محمود، نزد هشاهنام نشدن مقبول يلدال

 نظر مايهگران نويسندة سپس و شده آورده موضوع دربارة نظران صاحب نظرهايمورد ابتدا 
 فردوسي و غزنوي محمود اختالف دربارة كهچنان ،ستا  كرده بيان متقن داليل با را خويش

 نظـامي  و صـفا،  ريـاحي،  ،سيسـتان  تـاريخ  ازجملـه  ديگـران  شدةابتدا خالصة مطالب گفته
در بخـش   چنين، هم). 22  پرداخته شده است (همان: ها آن نقدسپس به  ،شده ذكر عروضي

و  هشاهنام ينسخ خط بارةدر يديبحث مف ،»يمرا بخوان هشاهنامكدام «مقدمه با عنوان  يانيپا
شده است. حجم مقدمه مناسـب و   يمعرف هشاهنامچاپ  ينسپس بهتر ،آن آمده يها چاپ

 اي تـازه  باب تواند مي كه است شناسي هشاهنام يها پژوهش ينآخر پايةبر يقتاًمطالب آن حق
  .بگشايد ادبي هاي گزيده براي نويسي  مقدمه بر

را  هشـاهنام  يباچـة از د يـت ب 87 اسـت، مؤلـف   يدهگز هاي يتكه شامل ب ،دوم بخش در
 ،مطلـق  يخـالق  يحتصـح  ةشـاهنام  از سه داسـتان معـروف آن، براسـاس    يمنتخب راه هم به

  .است  آورده
 هـا  داسـتان  از كـدام هر يقـات منتخب است. تعل يها مربوط به متن يقاتتعل سوم بخش
 كتـاب  آخـر  به توضيحات همة ارجاع از و شده آورده مربوط داستان پايان از پس بالفاصله
 بـا  و آورده داسـتان  بـارة در يا ابتدا مقدمه بخش هر تعليقات در نويسنده. است شده احتراز
 بـا  يـز و ن ديگـر  هـاي  ملـت  هاي حماسه ميانمشابهات آن در داستان ساختار دربارة توضيح
مـتن   يـاي به دن تر يقورود دق يخواننده را برا ،آن از شده ارائه يرهايو تفس ها يلتحل يمعرف

فقـط بـه    يقتاًحق يسندهنو ،ياتاب يح. در توضپردازد يم ياتاب يحسپس به توض ،كند يآماده م
 بـر  واضـحات، عـالوه   يحاز توضـ  يـز كتاب پرداختـه و بـا پره   هاي يگزارش و حل دشوار

 يمعرفـ  هـا،  يـت ب يمختلـف برخـ   يهـا  دشوار متن، از ضبط هاي يتها و ب واژه كردن معني
در  يرياساط هاي يهما بن يحتوض ،ها آن اسامي اشتقاق و معنا توضيح ،ها داستان هاي شخصيت
 جديـدي  منابع معرفي نيز و ،هشاهنامپركاربرد در  يها از واژه يبرخ شناسي يشهها، ر داستان

باشـد) سـخن    يـد مف تواند يم دواستاد و دانشجو هر ينوشته شده (و برا هشاهنام دربارة كه
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 نظرهـاي  داشـته  وجـود  نظـر  اخـتالف  معنـي  در كه هايي بيت در كهبراينعالوه .گفته است
 يسندهكه نو يمفصل منابع فهرست برعالوه كتاب، پايان در. است كرده مطرح نيز را ديگران

و  يمربـوط بـه فردوسـ    يهـا  كتـاب  ينتر از مهم ياز برخ يسود برده است، فهرست ها آن از
  و خوانندگان كتاب ارائه شده است. ياندانشجو تر بيشمطالعة  يبرا يزن هشاهنام

در  متأسـفانه (كـه   يپياشـتباه تـا   نـدرت هب و شده ويرايش برانگيز تحسين دقتي با كتاب
كمـك بـه    يبـرا  ،چنـين  هـم  2.شـود  يمـ  يـده فـراوان اسـت) در آن د   هـا  يدهاز گز ياريبس

ضـمه)   و حركات (فتحـه، كسـره،   يزاضافه و ن ةجاها از كسر يمتن، در بعض يخوان درست
 هـاي  گزيـده  بهتـرين  ازكتـاب   يـن ا مجمـوع اذعان كرد كه در توان يم 3است. استفاده شده
 ،اسـت  سـودمند  و كارآمـد  نيـز  يردانشـجويان غ يآن بـرا  ةاست كه مطالعـ  يادب دانشگاهي

 و دوسـتان  ادب اسـتقبال  از سـوم  نوبـت  به سال يك از بعد كتاب چاپ رسيدن كه چنان هم
  دارد. نشان آن از دانشگاهيان

  

  كتاب هاي كاستي. 3
 ديـده  كتـاب  در نيـز  هـا  نارسايي برخي يده،گز ينا ياربس هاي سودمندي و ها مزيت باوجود

كتـاب   يبعـد  يها در چاپ ها يكاست ينا ها آن يادآوري با است اميدوار نگارنده كه شود مي
: از نـد ا عبـارت  دهـيم،  يمـ  يرا در چهـار گـروه جـا    هـا  آن كه ،ها يكاست ينبرطرف شود. ا

 شرح به مربوط هاي نارسايي ها، داستان هاي گزيده براي ابيات انتخاب از ناشي هاي نارسايي
. هـا  آن بارةدر يحيو فقدان توض ،شده استفاده نسخة به مربوط هاي نارسايي ابيات، توضيح و

  . پردازيم يم ها يكاست ينبه شرح ا درادامه
  

  ها داستان هاي گزيده براي ابيات انتخاب هاي نارسايي 1.3
دقـت در   ،صورت خالصه ارائه شده است مجموعه به يندر ا هشاهنام يها داستان جاكهازآن

 يـي باشد كـه ارتبـاط روا   اي گونه به بايد چراكه ،دارد اي يژهو يتاهم ياتانتخاب و حذف اب
در  ،بـاوجوداين . اسـت  برآمـده  مهم اين پس از خوبي هب آيدنلو البته و نگسلد هم از داستان

  :يرز هاي يتدارد؛ ازجمله در ب يازن بازنگري بهحذف  ياانتخاب  ينچند جا ا

 يرو بنهــاد رخــش يســو تهمــتن   يجو جنگآمد به تنگ اندرون  چو
  .)78: 1396 دنلويآ(
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 رسـتم  يانشجو جنگاوالد و  كهزماني ،است رستم خان هفت داستان به مربوط بيت اين
 هـا  آن با سواره بتواند تا رود مي اسبش طرفبه هم رستم و روند مي او سويبه و بينند مي را

است كه رستم پس از كشـتن   ينآمده ا ،داستان گزيدة در بيت، اين از قبل چهمقابله كند. آن
 چيزي و است تاريك كه رسد مي جايي به اسب بر و عبور از خان مربوط سوار گرزن جادو

  :گذارد وامي رخش به را حركت عنان روازاين شود، نمي ديده

 يجو نه ياهيس از دينه افراز د   يعنان رخش را داد و بنهاد رو
 .(همان)

 طـرف بـه  كـه  بينـيم  مي را رستم سوارانش، و اوالد شدنزديكو با ن يتبعد از سه ب ،اما
 رفع براي. است ديده رخش بر سوار را رستم بارينآخر خواننده كه درحالي ،رود مي رخش
 كـه   هـم  زيـر  بيت...) يدرس ييروشنا يزان پس سو(و 258 بيت از بعد است بهتر ابهام اين

ـ    است رخش از رستم شدنپياده به مربوط  رخـش  طـرف  هآورده شود كه حركـت رسـتم ب
  :يابد  معنا

ـ رها كرد بر خو   لگام از سر رخش برداشت خوار  زاركشـت  در دي
  .)32 ،2 ج :1386 ي(فردوس

 يجـو راه يبدو گفت اگر بـا منـ     ياو گفتـــار ز رســـتم ديـــبخند
 يرو بنمـود  تابنـده  ديچو خورش   يجو جنگبخفت آن زمان رستم 

 .)79: 1396 دنلوي(آ

 ،بيفت راه يعني اول بيت در جوي راه. اند گرفته قرار هم سرپشت گزيده در بيت دو اين
 ! بهتـر خوابـد  يخود م »يفتراه ب« گويد مي اوالد به كهاين از بعد بالفاصله رستم بينيم مي اما

  : يتب است

 اسـپروز كـوه  شيراند تا پ يهم   روزپــاكشــب و رهيــت اســودين
  .)37: 1386 ي(فردوس

  نرود. ينمتن از ب ييتا ارتباط روا شود آورده بيت دو بين

 يجوپرخاش زود گمان يشود ب   يربويخورد با لب شـ    يم يهم
  .)121: 1396 دنلوي(آ
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 با رستم كه است آمده ابياتي ادامة در و است سهراب و رستم داستان به مربوط بيت اين
 تهمينـه  از او كـه  اسـت  فرزنـدي  همان ينكه نكند ا انديشد يم سهراب هاي ويژگي شنيدن
  : داند نمي جنگ رسم و است كوچك بسيار هنوز وا فرزند كه رسد مي نتيجه اين به اما ،دارد

 يپســر دارم و باشــد او كــودك   يكيمن از دخت شاه سمنگان 
 نـگ ج هنگـام به نكردبازتوان    نگچنداند كه  يهنوز آن گرام

 ! ازشـود  يم جو جنگزود  گمان يب د،خور مي مي جاكهآناز ،كه افتد مي فكربه ناگهان اما
 قبـل  بيـت  با هم چراكه ،بگيرد قرار ابيات اين دنبالة تواند نمي مذكور بيت روايي، منطق نظر
 آينـده  در سهراب شدنجو جنگدر تناقض است و هم  داند ياو هنوز جنگ نم كهبراينمبني
 هشـاهنام  در بيـت  اين كهبراينعالوه ،باشد خاص مورد اين در رستم انديشة ادامة تواند نمي

رسـتم   ياست كـه بـرا   يا در نامه ينهتهم يها از گفته يو بخش يستمربوط به افكار رستم ن
بهتر است  ،شده حذف مذكور نامة جاكهآنو از گويد يو در آن از سهراب سخن م فرستد يم
  حذف شود. يزن يتب ينا

ــوان ت    ياو شيچو گودرز برخاست از پ ــس پهل ــپ ــاد زي  يرو بنه
 .)122 (همان:

 ،اسـت كـه رسـتم    يمربوط به زمان آمده سهراب و رستم داستان در هم باز كه بيت اين
 از پهلوانـان  و كند مي ترك سيستان به بازگشت قصداز رفتار كاووس، دربار را به خشمگين

  آورد: دست بهرستم برود و دلش را  دنبالبه كه خواهند مي گودرز
 تو گردد درسـت  دست بهشكسته    تسـت  كـار  نيبه گودرز گفتند كا

كـاووس از   يمانيبـا او و پشـ   گفـتن سـخن  و كاووس نزد گودرز رفتن كهاين بهباتوجه
كه مربوط به همان بخش حـذف شـده و    يتب ينا ،رستم حذف شده است درقبالرفتارش 
 ضـمير  بـراي  مرجعـي  چراكـه  ،شـود  حذف بايد نيز است كاووس نزد از گودرز برخاستن

  .ندارد وجود منتخب ابيات در »اوي«
ـ ا شـاه  بر امديب   رمرديچون رستم ش يوزان رو  گـرد  چـو  راني

  .)179(همان: 

 بعـد  هـاي  بيـت  حـذف  كه است مواردي از و است سياوش داستان به مربوط بيت اين
  :است چنين بعد بيت شد؟ چه چه؟بر شاه...  يامدجمله را ناقص كرده است. چو رستم ب
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  چشم بگشاد و كار آن از برآشفت    خشم ز پر سر ديبشن كاووس چو
  .(همان)

  است: ينا هشاهنامبعد در  يت. بيستبعد ن يتدر ب يپاسخ شود يمالحظه م كهچنان

 نشســت يجــا ز ســپهبد برآمــد   دسـت  كرده كش به آمد اندر شيپبه
  .)263 ،2 ج: 1386 ي(فردوس

  .زند يبه داستان نم يبيآس آن نبودن و است شدنحذفقابل مذكور بيت

 بود شرم از پر رخانش رانيز پ   ش را دل پـرآزرم بـود  اوخيس
  .)187: 1396 دنلويآ(

 در) پيران(دختر  جريره با سياوش ازدواج بخش كهاينبهباتوجه. است دئزا نيز بيت اين
 سياوش شرمندگي چراكه ،حذف شود يزن يتب ينبهتر است ا ،است شده حذف گزيده اين

  ندارد.  يهيبه ازدواج مجدد او مربوط باشد، توج كهاين جز پيران، دربرابر
  

  ابيات توضيح و شرح هاي نارسايي 2.3
دشـوار پرداختـه و    هـاي  يتكتاب به شرح ب يقاتدر بخش تعل يسندهنو ،شد اشاره كهچنان
 يـده د يحاتدر توض هايي يكاست يدر موارد ،وجوداينآراسته فراهم آورده است. با يمنتخب
  است:  يرز ياتاب ها آن ازجملة كه شود مي

 يهمـ  يندان ينشان را نيجز ا   يهم يخوان رهيخ يمگر مردم
  )50 :1396 دنلويآ(

 يـزي انسـان) را چ  ينشآفـر  يـا ( بودنانسان است ممكن«: اند نوشته بيت اين توضيح در
 »باشـي  نداشـته  آن دربـارة  ديگـري نادرست شـناخت   يداور يناز ا يرو غ يبپندار يهودهب
در  ،»ي« رسد نمي نظربه. اند كرده معني »بودنسانان« را »مردمي« ترتيب اين به و) 58: همان(

» انسـان « ينشاسـت كـه از آفـر    يـاتي ادامـة اب  يـت ب ينباشد. ا يمصدر »ي« ،»يمردم«واژة 
  :گويد يم  سخن

ـ آمـد پد  مردم يبگذر نيكز   ديـ كل سراسـر  را بندها نيا شد   دي
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ــر ــرد بنگـ ــدك يز راه خـ  يكـ يچه باشد  يمعنبه مردمكه    يانـ
 يهمـ  ينـدان  ينشان را نيجز ا   يهمـ  يخوان رهيخ يمگر مردم

 يمعنـ  ينرا چنـ  يتب توان يم ،ترتيب اين . بهيريمنكره بگ »ي«بهتر است آن را  ،روازاين
 جـز  و) بگـذري  آن از توجـه  بـي (و  بخـواني  را انسان كلمة اين سرسري است ممكن: كرد

   .باشي نداشته آن دربارة ديگري شناخت انساني ظاهر همين
دو شاهد هـم   يناست. ا »توجهي يبا ب« جااين در »خيره« معناي كه است  اين ديگر نكتة

  باشد: هشاهنامواژة مذكور در  يبرا يمعن يناز ا يگريد يها نمونه تواند يم

 ابيان نـــزد افراســـنـــبـــرو تاز   منه سر به خواب رهيخبدو گفت 
  .)259 ،2 ج: 1386 ي(فردوس

ـ كـرد   سـخن زواره  شيبه پ   زبان برگشاد رهيخپس آن ترك   ادي
  )408(همان: 

 تنـــدباد ازو مـــوج ختـــهيبرانگ   نهاد ايدر چو را جهان نيا ميحك
 )50: 1396 دنلوي(آ

جهـان   ينكه ا باشد‘ خداوند ’معنايبه تواند مي هم حكيم«: اند نوشته »حكيم« توضيح در
كـه   يگـر هر انسان خردمند د يا ياست و هم اشاره به خود فردوس يدهآفر ياييرا چونان در

 حكـيم «: اسـت  همـين  هـم  كـزازي  نظر). 61(همان:  »كند يم يهتشب ياييجهان را به در ينا
 شـناس  جهان و فرزانه معني رد‘ حكيم’ كه بود تواند مي نيز... آفريدگار از ايما است اي كنايه
بعـد   هـاي  يـت بـا ب  يـت ب يـن ا كـه  درحـالي  ،)208: 1379 ي(كـزاز  »باشـد  شده برده كاربه

اسـت و محمـد و    يباتراز همه ز ها آن از يكي كه گذاشته كشتي هفتاد دريا اين در  (خداوند
تحـت عنـوان    هشـاهنام اسـت كـه در    ياتياب وجز و دارد پيوستگي...) و ندا در آن يتاهل ب

 داده توضـيح  بعـد  بيـت  در مؤلـف  خود كهچنانآمده است. هم »يغمبرپ يشگفتار اندر ستا«
 »يمحكـ « ،ينبنابرا .)61: 1396 يدنلودارد (آ اشاره تفرقه حديث بهو...  يكشت يرتصو ،است
 بعدي هاي بيت فاعل كهچنانهم ،باشد داشته ديگري معناي تواند نمي خداوند جز جااين در
  :است) خداوند (= حكيم همين نيز

ــان    بـرو سـاخته   يچو هفتاد كشت ــه بادب ــه هم ــا برافراخت  ه
 چو چشم خروسهم اراستهيب   سان عروس هب يكشتپهن يكي
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 مـذكور  يـت ) بتواننـد فاعـل ب  يفردوس خود جمله(از ديگر حكيمان مذكور بيت در اگر
  شوند!  يتلق يزو... ن يساختن كشت يعني يبعد ياتفاعل اب يدبا قاعدتاً باشند،

 نهفت؟ يبخواه شب يكيكه تار   گفـت  داريبدان مهربان رخش ب
  .)76(همان: 

 خـواهي  مي آيا) الف: كرد معني توان مي صورت دو به«: اند نوشته دوم مصراع معناي در
در  خـواهي  ينم ياب) آ يري؟از من بگ ـ  كه هنگام آرامش و خواب است ـ  را شب تاريكي

اسـت   ين). پرسش نگارنده ا103(همان:  »ي؟و بخواب يخود را پنهان كن ييشب جا يكيتار
 يحاول صـح  يعنافقط همان م رسد يم نظربه آيد؟ يدوم برم يمصراع معنا ينا يكه از كجا

 از جستن تو مرا از بهره«كرده است:  يمعن صورت همان به را بيت هم كزازي كهچنان ،باشد
  ).394: 1385 ي(كزاز »داري مي باز خفتن و شب تاريكي

 ديــناپد يرگــيت از ويــتــن د   ديد چاه يكيبه كردار دوزخ 
 .)80: 1396 دنلوي(آ

اما  ،است يدسپ يود يگاهاست كه جا يكيسخن از چاه تار ،بعد هاي بيت و بيت اين در
است كـه   ينشده است؟ مگر نه ا يهبه دوزخ تشب يكچاه تار يناست كه چرا ا ينپرسش ا

 ،ينبـودن آن اسـت؟ بنـابرا    يآتش هم نوران هاي يژگياز و يكيدوزخ پر از آتش است و 
 داده توضـيح  است زردشتيان روايتهدوزخ ب مذكور دوزخ كهيندربارة ا نمايد يم يضرور
 ياربسـ  يچـاه  چـون  هم يقسخت عم«است  يدوزخ مكان ي،زردشت ي. برطبق باورهاشود
 مـدخل  يـل ذ :1372 نامـه  لغـت ( »يدمـه و مـتعفن و جـانوران مـوذ     يو سرد دارا يكتار

از آن  يو بخش» و برف يخ ينسردتر چون هم« سرد آن از بخشيخرد  مينوي). در »دوزخ«
 يژگـي موارد و يناما در همة ا ،شده يفتوص» آتش ينتر و سوزان ينتر گرم چون هم«گرم 
 »گرفـت  بتـوان  دسـت  چنان است كه بـه  يكيهمواره آنان را تار«است:  يكيآن تار ياصل

  ).21: 1354 خرد مينوي(
  سرش از خود برداشت و ديچيپب   چو آمد خروشان به تنگ اندرش

 .)118: 1396 دنلوي(آ

كـه   اسـت  به دو صورت معنا شـده  مصراع اين كهاين توضيح با دوم، عمصرا معناي در
مفـاخر   يبـا ارجـاع بـه مقالـة اكبـر      ،را يـد گردآفر يگريو د داند يسهراب را فاعل م يكي
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و  هشـاهنام سـر پهلوانـان در    مانـدن برهنـه  و خودكاله افتادن و سر از تاج ربودن به توجهبا«
كه فاعـل آن   ـ   )(بزد دست و برداشت خود از سرش شهريارنامههمانند در  يمصراع ويژه به

شـدن   برداشـته  يعني ،نخست يمعنا ـ   »دارد يگشتاسب است و خود مادرش را از سر او برم
  ). 149به همان:  يدتر دانسته شده است (بنگر توسط سهراب، محتمل خودكاله

  : داند يم يدمصراع را گردآفر ينفاعل ا يلبه چند دل مقاله اين نگارندة
 فـرار  گردآفريـد  دارد؟ معنـايي  چـه  مدو مصراع در »يچيدبپ«اگر فاعل سهراب باشد،  .1
 كـدام  به پيچد؟ب بايد چرا رسد مي او نزديك به وقتي است، روان او دنبالبه سهراب و كرده

 او بـه  سـهراب  بينـد  مي وقتي كه است گردآفريد اين! اوست از جلوتر كه گردآفريد طرف؟
 زمـان  هـم  و) گردانـد  برمـي  او طرفبه را رويش(=  پيچد مي او طرفبه ،است شده نزديك
  كه سهراب بفهمد او زن است.  دارد يرا هم برم خودش كاله

  :بيند يرا م يدچهرة تابان گردآفر سهراب كه خوانيم مي بعد بيت در. 2

ــا  ياو يرو شد ديدرفشان چو خورش   او يمـــو زره بنـــد ز شـــد رهـ
  .(همان)

 بينـد؟  مـي  را او چهـرة  رابسـه  طـور  هچ ،است برنگشته سهراب طرفبه گردآفريد اگر
  ! كند ياو را آشكار م ياز پشت كه فقط مو خودكاله شدن برداشته

 بـراي  تـو  كـار  كـه  دهـد  مـي  داريگژدهم به او دل ،گردد يبه دژ برم يدگردآفر يوقت .3
  :نيست عار و ننگ ما دودمان

 ننــگ دوده بــر تــو كــار ز امــدين   هم افسون و رنگ يكه هم رزم جست
  .)119(همان: 

  دارد؟  ييگژدهم چه معنا دادنداريدل است برنداشته را خودكاله يدخود گردآفر اگر
  به آن ارجاع داده است:  آيدنلوكه  شهريارنامهدربارة شاهد  اما

 يدلش گشت تند و برافروخت رو   يوگو چو بشنيد گشتاسپ آن گفت
 راسـپ اسـت  له دسـتور زانـه  فركه    جاماسـپ اسـت  بدانست كان مـرد  

 بزد دست و برداشت خود از سرش   هســت خــود مــادرش دگــر ســوار
  .)142: 1387مفاخر  ي(اكبر



 13   )جميله اخياني( ... نامورنامة شهريار )1شاهنامة (نگاهي به كتاب 

 

گشتاسـب   ياًوجود ندارد، ثان »يچيدنپ«شاهد فعل  يندر ا اوالً ،شود مي مالحظه كهچنان
 ،يستندآن دو ك فهمد يو م شنود يلهراسب را م بانوي با ارجاسب گويو گفت كهاين از پس
 از قبـل  نـه  ،دارد برمي را مادرش كاله است، شده برمال دو آن راز كه دهد نشان كهينا يبرا
  .است آنان شدنبلكه شناخته ،نيست آنان سر كردنبرهنه اصلي موضوع يعني آن؛

 پلنـگ  يجنگ اليبر و  شگرفت   چنگ ديازيرستم ب گشت يغم
 .)130: 1396 دنلوي(آ

 بـار  يـك  و سـهراب  بـا  نبـرد  شدنطوالني دليلبه رستم«: اند نوشته بيت اين توضيح در
 جـا يـن اما فعل جمله در ا ،)161(همان:  »است غمگين و گيردل او دربرابر خوردنشكست

 يگـر كرده است. البته د يارجمند معن يسندةنو كهچنان ،»است« نه شد، يعني است؛ »گشت«
 ؛264: 1382 يني(جـو  انـد  كـرده  معنـي  و  خوانده چنين را بيت كمابيش نيز پژوهان هشاهنام
» بـود «ضمن آوردن ضـبط   يانور و  ). شعار210: 1388 ييرستگار فسا ؛148: 1385 يكزاز

 بـود  غمگـين : بـود  غمـي «: انـد  نوشـته  و كرده ترديد بيت اين فاعل بارةدر »گشت« جاي هب
 جملـه  فاعـل  رستم صورتدراين كه باشد‘ گرديدن شدن،’معنيبه‘ بودن ’شايد و[سهراب] 

 نهايـت امـا در  .)188: 1375 انوريو  (شعار »شد تاب بي و غمگين رستم يعني بود، خواهد
و  گرفـت  را او گردن و تن رستم. بود غمگينسهراب «اند:  فاعل را سهراب دانسته و نوشته

 چــهآن(همــان).  »...نداشـت  مقاومــت تــوان بـود،  رســيده فــرا اجلـش . خمانــد را پشـتش 
 رسـتم  شـدن غمگـين  توجيـه  اگر. دوست اين از هريك »شدنغمگين« است برانگيز پرسش
 چنـان  طور هكه پس چ آيد يم يشپرسش پ ينباز ا بپذيريم را) است نوشته آيدنلو كه(چنان
 مگـر ! زنـد؟  مـي  زمـين و او را بـه  گيـرد  يكه سر و گردن سـهراب را مـ   است يافته نيرويي
 عكـس  نتيجة رستم رايپس چگونه ب دهد؟ يرا كاهش نم يو توان آدم يانرژ شدن غمگين

 را رسـتم  بـار  يك او مگر دارد؟ توجيهي چه سهراب بودنغمگين ديگر،سوياز است؟ داده
  باشد؟  غمگين بايد چرا پس است؟ نداده شكست

 معنـي بـه  جـا ايـن  در »غمـي « كه ينا يكي :اند نكرده توجه  نكته دو به محترم پژوهندگان
 آن و كـرده  معني »شد درمانده آمد، عجزبه« را »گشت غمي« مطلق خالقي. نيست »غمگين«
باشد كه آن را  ينا تر يقدق يد). شا549: 1389مطلق  ي(خالق است داده نسبت سهراب به را
 ياز معنـا  يـر غ يگـري د يمعـان  هشـاهنام در  »ينغم«و  »يغم. «يريمبگ» ناتوان شد« معنيبه
 يد(بنگر است كالفه و ،خشمگين ان،هراس ي،ناتوان، زخم ها آن جملة از كه دارند »گينغم«
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 انـد  كـرده  غفلت آن از پژوهندگان همة بازهمكه  يگر) و نكتة د155- 146: 1390 اخياني به
را  دوهـر  يـد اسـت و با  يالمعان قبلش موقوف يتو با ب يستمستقل ن يتب يناست كه ا ينا
  :كرد معني و گرفت نظر در هم با

 سپهر بلنـدش ببسـت   يتو گفت   بـا زور دسـت   سرافراز سهرابِ
 پلنگ يجنگ اليگرفت آن بر و    چنگ ديرستم بباز گشت يغم

 و بسـت  را پايش و دست) تقدير (= سپهر گويي بود، زورمند گونهكه آن ،سهراب يعني
 ،رستم دست انداخت و بر و گردن او را گرفت. درواقـع  يناتوان ينهم سبب هب و شد ناتوان
 را او و بيابـد  تـوان  رسـتم  كـه  دشـو  مـي  موجب) تقدير جبر از هم(آن سهراب شدنناتوان

  بزند.   زمين به
 است يكه بر چهر تو فر چهر پر   سـت ياد تـو چ نـژ مرا تا  يينگو

  .)171: 1396 دنلوي(آ

 احتمـال  بـه  ،اسـت  همگـان  معلـوم  سياوش پدري نژاد چون«: اند نوشته بيت توضيح در
ـ  هشـاهنام  وايـت ر در كـه  اوسـت  مـادري  تبـار  بـه  نـاظر  سودابه پرسش يقين به قريب  يزن

 گيـرد  مـي  صـورت  آن در پرسـش  اين كه اي صحنه گفت بايد). 211(همان:  »...است  نام يب
 و بپرسـد  معمـولي  سـؤال  كسي كه نيست دوستانه ييوگو گفتبا  راه همو  يعاد اي صحنه
 يعاشقانه اسـت كـه عاشـق    يا خاص صحنه يطبلكه شرا ،باشد داشته معقولي جواب انتظار

 كنـار  در را) سياوش (= معشوق پنهان، عشق سال هفت خودش قول هبعد از ب ،)سوداوه  (=
 حـق ! دارد؟ محملي معشوق مادري نژاد بارةدر وگو گفت يطيشرا يندر چن ياگرفته است. آ

 ،درواقـع . دانـد  مـي  شـگفتي  سر از و هنري پرسشي را آن كه است) 235: 1384( كزازي با
 اسـت و  ياوشسـ  يبـايي ز درقبال داوهسو ينو تحس يشگفت يانپرسش فقط ب ينمنظور از ا

 هـم  همـين  بـراي . آدميان نه پرياني،از نژاد  ييكه گو يهست يباز قدر آن تو بگويد خواهد مي
  .دهد نمي پاسخي سياوش بعد بيت در كه ستا

 ميگلـ  ريطبل سازد به ز يهم   ميشد ز ب يكه از ما غم دينبا
  .)178: 1396 دنلوي(آ

در  »شـدن  غمـي « معـاني  از يكـي  جاكـه آندارد. از نيـاز  توضيح به جااين در »شدن غمي«
ـ  يـد (بنگر اسـت  »ترسيدن و شدنهراسان« هشاهنام  ينچنـ  يمعنـ  ،)150: 1390 اخيـاني  هب

  .است  يپنهان چيني يسهاز ترس مشغول دس و هراسيده ما از افراسياب كه نكند: شود مي
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 ساره چون بادرنگرخ و زيزبان ت   خشم و جنگپر فرمود نامه يكي
  .)179: 1396 دنلوي(آ

). 215(همـان:   انـد  دانسـته  »رديز« را سـاره رخ با آن شبهوجه »بادرنگ« توضيح ضمن
 »خشـم « از سـخن  جـا ايـن  چراكه ،باشد نظربادرنگ مورد زردي جااين در رسد نمي نظر به

داستان، چهرة كاووس  يندر هم ،تريشپ .شود مي توصيف چهره زردي با ندرت به كه است
  شده است: يهتشب يربه ق ياوشمضمون نامة س يدنپس از شن

 ريق چوجهان شد  اريرخ شهر   ريـ دبچو نامه برو خواند فـرخ 
 .)263 ،2 ج :1386 ي(فردوس

 شـده  توصـيف  »ابـرو  بـه  آوردنچين« اب خشمگينچهرة  يدر موارد متعدد هشاهنام در
  :ازجمله است؛

 نيبه ابرو ز خشـم انـدر آورد چـ      نيدلش گشت پردرد و سر پر ز ك
  .)66 ،1 ج :1386 ي(فردوس

 نيبه ابرو ز خشم اندر آورد چ   نيچنـ  بـرادر  از تور ديچو بشن
  .)120(همان:

 به ابرو ز خشـم انـدر آورد خـم      دژم يو به روشم خوزان پس به 
 .)189(همان: 

حالت اخم و  شبهباردنگ وجه پوست سطح شكنوچينو  يناصاف ،نيز موردنظر بيت در
  رفتة كاووس قرار گرفته است.  خشم و چهرة درهم

 ارغوان را بخست وبه فندق گل    سـت بب سـو يگ به را انيم و ديبر
  .)198: 1396 دنلوي(آ

 فنـدق  كـه  حاليدر ،)226(همان:  است  دانسته سرانگشتان از استعاره را فندق مؤلف
. سرانگشـت  بـا  نـه  اسـت،  شـدن  خراشـيده قابل ناخن با صورت. است ناخن از استعاره
 يهبه فندق تشب جهت اين و از آيد يدرم يرهت قرمز رنگاستفاده از حنا به سبب هب ها ناخن

  شده است. 
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  اصلي متن شدة استفاده نسخة به وطمرب هاي نارسايي 3.3
 ةشـاهنام  يعنـي  هشـاهنام  يحتصح يناز معتبرتر يدهگز يناشاره شد، در ا ترپيش كهچنانهم

 به ها بيت توضيح در آيدنلو مواردي در وجوداين،مقدم استفاده شده است. با يخالق يحتصح
از  هايي يتب ،ادامهدر 4.را برتر دانسته است ها آن گاه و كرده اشاره هم ديگر معتبر هاي چاپ
 نويسـنده  و رسد نمي نظركننده به مقدم قانع يكه ضبط نسخة خالق كنيم يم يرا بررس يدهگز
  نداده است.  يحيتوض ها آن دربارة هم

  چمن از يسه سرو باغ از چن   م شد از انجمنك نامور نآ وچ
  .)52 :1396 دنلويآ(

 پيـروي  جملة اول مصراع چراكه ،اشدب پذيرشقابل تواند نمي كنوني صورتبه بيت اين
 يبعـد  هاي يتنه در مصراع دوم و نه در ب يهجملة پا يندارد و ا نياز پايه جملة بهكه  است

وجود  يچه؟ چه شد؟ پاسخ »م شد از انجمنك نامورن آ وچ« ،ديگرعبارت. بهشود ينم يدهد
) و 24  ،1 ج :1375 ي(فردوسـ  آمـده  »چنـان « ،»آن چـو « جـاي بـه  ،مسـكو  چاپ در. ندارد

 پيشـين  هاي بيت در كه ينامورچنان  گويد يم يضبط درست است. فردوس ينهم ترديد يب
نـه   ينمزو زنده ب  هن: گويد مي هم بعد  بيت در كهچنان ،شد كم انجمن از كردم توصيف را او

  .كشان مردم نهنگان دستبهمرده نشان/ 

ــب ت   يبگذاشـت  روزهكي هدوروزه ب ــش ــت روز را رهي  يپنداش
  .)75: 1396 دنلوي(آ

» بـه «)، اگر حرف اضـافة  90 ،2 ج :1375 ي(فردوس است همين هم مسكو نسخة ضبط
 روزهيـك  را دوروزه راه يعني باشد؛ صحيح توانست مي »روزهيك« ،بود يدر مصراع اول نم

 »روز يـك « و رسـد  نمـي  نظربه درست »روزهيك« »به« اضافة حرف باوجود ولي ،پيمود مي
  .پيمود مي روز يك به را روزهراه دو 5:است صحيح

 يرو بنمـود  تابنـده  ديچو خورش   يجو جنگبخفت آن زمان رستم 
ــچيبپ ــر را اوالد ديـ ــت بـ  سخت ختيبه خم كمندش درآو   درخـ

ــبــه ز ــن گــرز افگنــد انــدر ني ـ رفت يهم   اي  ايـ ميدل پـر از ك  كي
 .)79: 1396 دنلوي(آ
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ضبط منطق  ين)، ا104 ،2 ج :1375(فردوس  است همين هم مسكو نسخة ضبط گرچه
اوالد را بـه   ،شـود  مي صبح كهيو هنگام خوابد يداستان را مختل كرده است. رستم م ييروا

 يكيتار مناسب فرصت از اوالد چرا. رود مي و) نكند فرار كهينا ي(البد برا پيچد يدرخت م
 او رستم و شود صبح تا ماند مي منتظر و بگريزد تا كند نمي استفاده رستم بودنشب و خواب

) است كـه  73 ،2 ج :1385( كزازي با حق مورد اين در رسد مي نظر به! ببندد؟ درخت به را
  كرده است:  جا هرا جاب يتدو ب ينا

ــچيبپ ــر را اوالد ديـ ــت بـ  سخت ختيبه خم كمندش درآو   درخـ
 يرو بنمـود  تابنـده  ديچو خورش   يجو جنگبخفت آن زمان رستم 

ــبــه ز ــن گــرز افگنــد انــدر ني ـ رفت  يهم   اي  ايـ ميدل پـر از ك  كي
 و خوابـد،  مـي  بنـدد،  مي درخت بر را اوالد رستم: يابد بازمي را خود منطق روايت اكنون

  .شود يم يو راه افكند يم ينگرز را به ز ،شود مي صبح وقتي
 و بازو به كار دسترا نبد  يكي   ز كـار  اسـپ دالور مانـد   فرو

 .)126: 1396 دنلوي(آ

 »و اسـپ  بـه  شـود  تصـحيح  مـتن «كرده كـه   يحتصر هايش يادداشتمطلق در  خالقي
ــالق ــق  ي(خ ــم  535 ،9 ج: 1389 مطل ــكو ه ــاپ مس ــپ «). چ ــت آورده »دالور واس  اس
 گفتـه  سخن گوان و اسپان از هم قبل بيت در كهبراين)؛ عالوه224 ،2  ج :1375  ي(فردوس

  :است شده
 گـوان  انيـ پاره شـد بـر م   زره   برگستوان ختير فرو اسپان از

 رگاهينخچ به من با روز كيكه    شـاه  گفت نيزاده چنبدان شاه
 ميكنـ  غم يب ريروان را به نخچ   ميكه دل شاد و خرم كن ييآ كه

  .)184: 1396 دنلوي(آ

 مسـكو  چـاپ  در. شـد  مـي  داده دوم بيـت  ابتداي در »كه« معناي دربارة توضيحي كاش
آورده  »يـي گرا« »آيي كه« جاي ) به68: 1384( ياست. كزاز »ييگر آ) «90: 1375 ي(فردوس

نگارنده گمان  ،البته. دهد مي معني بيت اين در »كه« از بهتر ضبط دو هر رسد مي نظر و به
 بعد بيت چراكه ،است بوده »كي« دراصل »كه« شايد كهاست  ينهم دارد و آن ا يگريد
 »كـي « هـا  بـدل  نسـخه  در گرچه است،) وقت چه (= كي پرسش به پاسخي ييآن گو از

  :ندارد وجود
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  دتيآ ينما ره دل كه سو بدان   دتيآ يأر كه هرگه گفت بدو
  .(همان)

  

  گيري نتيجه. 4
انتشـارات   در آيـدنلو  سـجاد  توضـيح  و انتخاب  به كه ،يارشهر ةنامنامور) 1( ةشاهنام كتاب

اسـتاد و   ياست كه هـم بـرا   يدانشگاه يِادب هاي يدهگز يناز بهتر ،سمت منتشر شده است
درخـور اسـت. در مقالـة حاضـر، ضـمن       يكتاب هشاهنامبه  مندان هعالق يگردانشجو و هم د

 يـن پرداختـه شـده اسـت. ا    يزكتاب ن هاي يكاست يا فراوان كتاب، به پاره يازاتاذعان به امت
 شده، ها داستان هاي گزيده در معنايي  نارسايي موجب كه هايي حذف: از ندا عبارت ها يكاست
كـه مربـوط بـه نسـخة      هـايي  ييو نارسـا  يـات، اب يبرخـ  نادرست يا نارسا توضيح و شرح

 كتاب بعدي هاي چاپ در ذكورم هاي كاستي است اميدوار نگارنده. است مؤلف شدة استفاده
  .شود برطرف

  

  ها نوشت پي
 

 جنـگ « مـتن  در كـه  درحـالي  ،شـده  نوشـته  »خان رسـتم  هفت داستان« كتاب جلد روي در البته .1
  .است شده ناميده» مازندران

  موارد زير: ةازجمل .2
 فـروز  پيدا كنـد تيـغ گيتـي    وچ   روز تيرهبدو گفت رستم كه شد 

  .)127: 1396(آيدنلو 

  شوند.صورت دو واژة جدا نوشته  هبايد ب» روز«و » تيره«
 برآمد به ايـوان و آتـش بديـد      ه آوا شنيدواز دشت سودا نچو

  .)174(همان: 

  )236 ،2 ج: 1369درست است (بنگريد به فردوسي » چن«
ــده   زور تو پيل نيست بدو گفت هم ــو نيــل نيســت رأي همانن  ت

 .)175: 1396(آيدنلو 

  .درست است» همانندة«
 



 19   )جميله اخياني( ... نامورنامة شهريار )1شاهنامة (نگاهي به كتاب 

 

 

 فرمود نزديك شـاه يكي نامه    شد با سپاه سياوخش در بلخ

 .)176(همان: 

  .زايد است» در«كسرة 
 فرود آمد از اسپ و پيشش دويد   او را پيـاده بديـد   نسياوش چـو 

 .)183(همان: 

  )286 ،2 ج: 1369درست است (بنگريد به فردوسي » چن«
نمايد تا مشخص شود فاعل مصـراع دوم   مفيد مي» شرم«اضافه براي  ةدر ييت زير گذاشتن كسر .3

  است:» ديو«هم 
 ببرد از رخت شرم گيهان خديو   ديو خيرهچرا بر دلت چيره شد 

  .)1691(ب 

) 59  :1396(بنگريد به آيدنلو » شمار نخستينت فكرت پسينت«هاي مختلف  ازجمله دربارة ضبط .4
  (همان).» و هورسپهرش دهد بهر كيوان «و مصراع 

  .)64: 1385است (كزازي   ضبط كرده» يك روز«. كزازي هم 5
  

  نامه كتاب
  .تهران: سمت ،اريشهر ةنامنامور) 1( ةشاهنام)، 1396سجاد ( دنلو،يآ
، »متـون كهـن   گـر يو د هشـاهنام  در ‘نيغم’ و ‘يغم’ شدة فراموش يمعان«)، 1390( لهيجم ،يانياخ

  .4 ج ،)فرهنگستان نامة نامة ژهي(و يسينو فرهنگ
  .1، ش 1، س پاژ نامةفصل ،»و برداشت خُود از سرش ديچيبپ«)، 1387( آرش مفاخر، ياكبر
  .تهران دانشگاه: تهران ،سهراب و رستم داستان)، 1382( زاهللايعز ،ينيجو
  .ياسالم  بزرگ المعارف ةرئدا: مركز تهران، 9 ج ،هشاهنام يها ادداشتي)، 1389مطلق، جالل ( يخالق
  .تهران دانشگاه: تهران دهخدا، اكبريعل كوشش)، به1372( نامهلغت

  .يجام: تهران ،سهراب و رستم حماسة ،)1388( منصور ،ييفسا رستگار
  .تهران: قطره ،سهراب و رستم نامةغم ،)1375( يانورو حسن  جعفر شعار،

 ان،يديــحم ديســع كوشــشبــه)، مســكو چــاپ اســاس(بر هشــاهنام)، 1375ابوالقاســم ( ،يفردوســ
  .قطره  :تهران
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 المعـارف  ةدائـر : مركـز  تهـران مطلـق،   يجالل خالق كوشش به ،هشاهنام)، 1386( ابوالقاسم ،يفردوس
  .ياسالم بزرگ

  .سمت: تهران، 1ج  ،باستان نامة )،1379( نيالد رجالليم ،يكزاز
  .سمت: تهران، 3ج  ،باستان نامة ،)1384( نيالد رجالليم ،يكزاز
  .سمت: تهران، 2 ج ،باستان نامة ،)1385( نيالد رجالليم ،يكزاز

  .رانيفرهنگ ا اديتهران: بن ،ي)، ترجمة احمد تفضل1354( خرد ينويم
 ،معاصـر  يپارسـ  اتيادب ،»يخيتار ـ  يادب متون يها نامه درس يبررس و نقد«)، 1396( يهاد ،ياوري

  .1 ش ،7 س


