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  همه تا درِ آز رفته فراز
  )يك معني ناشناختة آز در داستان رستم و سهراب(

             1 ابوالفضل خطيبي 

  چكيده

در مقدمة داستان رستم و » به كس بر نشد اين در راز باز/ همه تا در آز رفته فراز«: بيت
يت و تركيـب  دربارة معناي اين ب. است شاهنامهسهراب يكي از ابيات دشوار و بحث انگيز 

آز به معناي مـرگ،  : از جمله ؛در آن تاكنون چند پيشنهاد مختلف مطرح شده است» درِ آز«
ييِ انسان بـراي آگـاهي از   آز در معني افزون خواهي، درِ آز به معني باالترين حد زياده جو

ور نياز، احتيـاج، آرزو و بـه طـ   «نگارنده به استناد قرايني، معناي . و چيرگي بر آنراز مرگ 
گونه معنـا كـرده    پيشنهاد و بيت مورد بحث را اين» آز«را براي » كلّي خواست طبيعي آدمي

همة آدميان نيازهاي طبيعي چون خوردن و آشاميدن و آميـزش جنسـي و آرزوهـاي    : است
هـاي   چون زندگي طبيعي آدمي با ويژگـي . مختلف دارند كه الزمة زندگيِ اين جهاني است

در تضاد است، درِ رازِ مـرگ بـر    -نيز قواعد ويژة خود را دارد كه آن -خاص خود با مرگ
  .انسان گشوده نخواهد شد

  .داستان رستم و سهراب، مقدمه، آز، نياز و خواست طبيعيِ آدمي :هاكليدواژه

 مقدمه

شاعر بـا سـرودن    ،شاهنامههاي  در آغاز داستان رستم و سهراب مانند برخي ديگر از داستان
انه كه با متن داستان ارتباط تنگاتنگ دارد، خواننده را براي ورود به متن نيـك  يي هنرمندها بيت

هنگام، چونان بر خاك افتادن ترنجي سخن از مرگي است نابه). براعت استهالل(آماده مي سازد
  ):117 /2: 1386، فردوسي(نارسيده از هجوم تندباد
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ــر تنــــدبادي برآيــــد ز كــــنج     اگــ
 ســـــتمگاره خـــــوانيمش ار دادگـــــر

ــ ــرگ داداگ ــت ر م ــت  اس ــداد چيس  بي
 از ايـــن راز جـــانِ تـــو آگـــاه نيســـت
ــراز  ــه فـــ ــا درِ آز رفتـــ ــه تـــ  همـــ

  

 تـــرنجبـــه خـــاك افكنـــد نارســـيده  
 هنـــر هنرمنـــد گـــوييمش ار بـــي  

 ز داد اين همه بانگ و فريـاد چيسـت  
 بــدين پــرده انــدر تــرا راه نيســت    
 بــه كــس برنشــد ايــن درِ راز بــاز    

  

هاي بسياري را برانگيختـه  كنون بحث كه تا ي استسخن ما در اين جستار دربارة بيت پايان
، مـورخ  لبـا نشـان   (نسخة موزة بريتانيـا  جزها بهم اين بيت، در همة نسخهدر مصراع دو. است
به جاي راز، واژة آز در بيت يكم تكرار شـده  ) .ق903، مورخ 2سبا نشان (و استانبول) .ق675

اين ) .ق848، مورخ وبا نشان (و واتيكان) .ق614، مورخ فبا نشان (است و دو نسخة فلورانس
اين بيت ابهام دارد و به نظر نگارنده به سبب همين ابهـام، كاتبـان در آن دسـت    . بيت را ندارند

له را أكه آن را انداخته و صـورت مسـ   آن را از ابهام بيرون آورند يا اين ،اند تا به خيال خود برده
اساس جالل خالقي مطلق نبوده، او به درسـتي آن را  كه در نسخة  اين بيت با اين. اندپاك كرده

ها را رها كـرده  اصلي دانسته و در متن آورده است و  باز هوشمندانه ضبط نادرست اقدم نسخه
، 2ج(ضبطي كه البته پيش از او در چاپ مسكو ؛را در متن آورده است» در راز«و ضبط درست 

همـان  ) 7، ب37، ص2ج(اپ ژول مـول نيز در متن قرار گرفته بود، ولي در چـ ) 5، ب169ص
  . ضبط شده بود» در آز«

شناس نامدار به اين بيت توجه كرد و در مصراع يكم زنر، ايران. سي. گويا نخستين بار آر   
بهـار   ،از ميـان پژوهنـدگان ايرانـي   ). Zaehner 1955, p. 172(آز را بـه معنـي مـرگ گرفـت    

هـا تـا    همـة انسـان  «: نظر او چنين معني كـرد  مختاريان نظر زنر را پذيرفت و بيت را بر اساس
 »از ايـن معضـل رازآميـز آگـاهي يابـد     كـس نتوانسـته اسـت     آستانة مرگ مي روند؛ ولي هـيچ 

كـه   هو متون پهلوي آورد شاهنامهشواهدي از ) 11ص(مختاريان سپس .)10: 1372 ،مختاريان(
  :از شاهنامه از جمله دو بيت زير. در آنها آز با مرگ ارتباط داشت به گمان او

  :كند گيو زال را دعا مي
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  ن درازــمبادا به تو دست دشم          يازــز تو دور باد آز و چشم ن
  )148ب2/12: 1386فردوسي،(

  :يي در اندوه كشته شدن ايرانيان مي گويدها بيتدر داستان فرود شاعر در پايان 
  هند كردچه داني كه با تو چه خوا      ز باد آمدي رفت خواهي به گرد

  ارا ز رازـــــاز آشكــــم بــنداني      نگ آزــم و در چـــبه بند درازي
  ) 795-794، ب3/76: همان(      

در همان بيـت  . با معني مرگ براي آز ندارد ها بيتدر هر سه بيت، نگارنده درك درستي از 
گ مـي رود، ولـي    مورد بحث آيا منظور اين است كه آدمي براي شناختن راز مرگ تا آستانة مر

از آن معضل نمي تواند آگاهي يابد؟ آستانة مرگ چگونه جايي است كـه مـرز ميـان دانسـتن و     
مـا بـدان سـبب كـه در     : شود؟ معني بيت پاياني نيز چنين مي شود ندانستن راز مرگ فرض مي

آيا به راستي اگـر مـرگ نبـود،    . چنگ مرگ اسيريم از سرنوشت خود در اين دنيا آگاهي نداريم
  !يافت؟ آدمي از راز سرنوشت خود آگاهي مي

مجتبي مينوي نيز پيش از خالقي مطلق بيت مورد بحث را به همين شكل تصحيح كرد و     
. شمارد انگيز را نتيجة كثرت آز مردمان مييا فردوسي اين داستان غميگو«: در پانويس آن نوشت

 ي مورد اشارة استاد مينويها بيت). ، پانويس1: 1369 ،مينوي(»نيز ديده شود 811و  699ابيات 
كه در جنگ تن به تن بـا نيـزه و    جاست كه در نخستين نبرد پدر و پسر، پس از آن يكي در آن

كند و چنين اي جريان داستان را قطع ميگرز و شمشير غالب و مغلوبي نداشت، فردوسي لمحه
  :سرايدمي

ــگ ــا شـ ــت  جهانـ ــردار تسـ ــه كـ فتا كـ
يـــد مهـــر  از ايـــن دو يكـــي را نجنب 

ــتور    ــد ســ ــه را بازدانــ ـ ــي بچـ همــ
ــج آز  ــردم از رنــ ــي مــ ــد همــ  ندانــ

  

 هم از تو شكسته، هـم از تـو درسـت     
 د مهـــر ننمـــود چهـــرخـــرد دور بـــ

 چـه در دشـت گـور    چه ماهي به دريا
ــاز     ــد بـ ــمني را ز فرزنـ ــي دشـ يكـ

  

  )673-670، ب2/171: 1386، فردوسي( 
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كـه   آيد، شاعر پيش از آن ن نبرد ميو ديگري بيت زير، هنگامي كه رستم تيغ به كف به ميدا
  :كشته شدن سهراب به دست رستم را بسرايد، مي گويد

  ادا كه با آز خويشي بودـــــمب    همه تلخي از بهر بيشي بود
  )778، ب2/179: همان(     

ي مورد يكم با دو مورد ديگري كه استاد مينوي بدان اشاره ها بيتبه نظر نگارنده موضوع   
سـخن   ،در مورد اول سخن از دانستن راز مرگ است و در دو مورد ديگـر . است دارد، متفاوت

بنابر ايـن اشـكالي    )1(.بر سر اين است كه آزمندي رستم سبب شده است كه پسرش را نشناسد
  .ندارد كه آز در مورد اول به يك معني و در مورد ديگر به معني ديگر باشد

ي، در نقدي بـر  يكوشش مينوي، فتح اهللا مجتبا پس از انتشار داستان رستم و سهراب به     
راز از « بـه نوشـتة او،   . اين چاپ دربارة معني آز در بيت مورد نظر به تفصيل به بحث پرداخت

اصطالحات فلسفي و عرفاني ايران قديم بوده و دست كم از قرن سوم پيش از ميالد بـه معنـي   
رفته و از همين اوقـات   ن ايراني به كار ميدر ميان مغان و موبدا» عالم غيب«و » عالم تقديرات«
در محـيط دينـي و فكـري يهـود و زبـان عبـري و       ) و شايد پيش از آن و در زمان هخامنشيان(

مجتبايي در پايان  با استناد به رابطة ميـان راز و آز  ). 678: 1353 ،مجتبايي(آرامي راه يافته است
راز مرگ و داد و بيداد بودن (جان تو از اين راز«: كندرا چنين معني مي ها بيتدر عرفان ايراني، 

راهي نداري؛ چون همة مردم سر بر آستان آز ) پردة اسرار ايزدي(آگاه نيست و به اين پرده) آن
اسـتاد  ). 670:همـان (»اند، درِ اين راز به روي كسي گشاده نگرديده استنهاده و زبون آن گشته

از . اندخواهي و حرص و طمع گرفتهيعني افزون در بيت آخر آز را به همان معناي اصلي خود،
تواند از راز مرگ آگاهي يابد كه به  توان نتيجه گرفت كه اگر كسي آز نورزد مي نوشتة استاد مي

تواند از راز مرگ آگاهي يابد چه آزمند و چه غيـر   كس نمي اساساً هيچ ؛تواند گمان نگارنده نمي
از ايـن راز  «: كند كهد بحث ما، فردوسي خود تأكيد ميدرست در بيت باالتر از بيت مور. آزمند

بدين پرده اندر تـرا راه  «:گويدو باز هم با تأكيد يك قاعدة عمومي را بازمي» جان تو آگاه نيست
 هـا  بيـت و هيچ شرطي هم تعيين نمي كند و قاعدتاً بيت بعدي بايد ادامة منطقي همـين  » نيست

  .باشد تا عكس آن
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-افزوننر را نمي پذيرد و مانند مينوي آز را در هر سه مورد به معني جليل دوستخواه نظر ز

بسياري «: ي مربوط به مورد اول را چنين تفسير مي كندها بيتجويي مي داند و خواهي و زياده
اند و هيچگاه دست از آزمندي نمي كشند و در كشاكش زندگي تـا درِ  از آدميان دچار آزكامگي

بـا   -به پندار خام خـود  –فراز مي روند تا مگر ) جوييخواهي و زيادهنتا باالترين حد افزو(آز
هـا بـر مـرگ پتيـاره     ها و برخـورداري از برتـرين توانـايي   فراچنگ آوردنِ هرچه بيشترِ داشتني
ساز مرگ اسـت  غافل از آنند كه آز و آزكامگي خود زمينه. چيرگي يابند و چيستانِ آن بگشايند

  ). 23-22: 1377 ،دوستخواه(»كس گشوده نشده است هرگز بر هيچ) مرگ درِ رازِ(و اين درِ راز
و ديگـري  كي آزمنـدي آدمـي در چيرگـي بـر مـرگ      ي: دوستخواه بر دو نكته تأكيد دارد   

بـر  . هاي زندگي آدمـي همخـواني نـدارد    آزمندي در دانستن راز مرگ، اما هيچ كدام با واقعيت
ناپـذيري مـرگ بـاور دارنـد و بنـده      آدميان به چـاره عكسِ تفسير دوستخواه از بيت مورد نظر، 

توان يافت كه به واقع بر اين عقيده باشد و كوشش كند كه بر مرگ  داند چند شخص را مي نمي
، يعنـي آزورزي آدمـي بـراي شـناختن راز     ارنده با بخش دوم تفسير دوستخواهنگ. چيرگي يابد

اي نيست كه نشان دهد مراد از فراز رفتن تا  زيرا در بيت مورد نظر قرينه. مرگ نيز موافق نيست
كه قيد همه در آغـاز بيـت ايـن معنـي را      درِ آز، آزورزي در دانستن راز مرگ باشد؛ به ويژه آن

خالقي مطلـق نيـز بيـت    !  آيا به واقع همة آدميان در شناختن راز مرگ آزورزند؟. كند تأييد نمي
همه در پي جستن راز مرگ از مـرز انديشـيدن   «: كندمورد نظر را تقريباً به همين سان معني مي

اند تا شايد به راز مرگ پي ببرند، ولي درِ اين راز بـر كسـي گشـوده نگشـته     مجاز بيرون تاخته
  ).492: 1380،خالقي مطلق(»است

يي ها بيت، »ف«ها مگر  در برنوشته«: ي تشخيص داد و نوشتبيت مورد نظر را الحاق كزازي
ي هـا  بيـت اي از آنها با ديد و داوري فردوسي در ورده شده است كه پارهافزون در اين ديباچه آ

  ).2/55: 1381،كزّازي(»پيشين يكسره ناساز است
ات داده شده، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه نظر خـود را در  يپس از نقد و بررسي نظر
به كـس  / در آز رفته فرازهمه تا «به نظر نگارنده معني آز در بيت . بارة بيت مورد نظر بيان كنيم

 بـراي درك . ، بـا معنـي آز و بيشـي در دو مـورد ديگـر متفـاوت اسـت       »بر نشد اين در راز باز
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هـاي  گزيـده معني آز در اين بيت، نخست شايسته است به روايت زير از متن پهلوي تر درست
  :توجه كنيم زادسپرم

روا بـودن  . دگان پراگنـده شـدند  هنگامي كه آفري. توانا نبود >آفرينش<تنه بر آلودن آز يك
  .است» بيرون از چهر«و » بدون چهر» «چهري«: ه بخش شد كههمة زورش در آفرينش را، به س

بدون چهر، آرزومندي بر آميزش چهري، آن كه اندر خوردن است كه جان بدو بسته است؛ 
برانگيختـه  خوانده شود، كه با نگاه به بيرون، آنچـه درون اسـت   ) شهوت(= كه خود ورن است

  .سرشت تن آرزومند شود؛ بيرون از چهر آرزوي بر هر نيكي كه بيند يا شنود شود و
كه بدون چهر است ريزا  كه چهري است گرسنگي و تشنگي؛ آن آن. هر اليه به دو بخش شد

ت (كه بيرون از چهر است، به آز اندوختن و بـه پسـتي نـدادن    ؛ آن)جذب و دفع(و پذيرا خسـ (
  ).37-36، بند 34فصل (است
جـا بـه معنـي فـزون      گونه كه زنر به درستي از اين روايت استنباط كـرده اسـت آز در ايـن    همان  

استفاده از اعمال جسماني نيست، بلكه خود اعمـال جسـماني اسـت كـه از آن جملـه      خواهي و سوء
: در پهلـوي (آز در معني اصليِ خود، دشمن نظم طبيعيِ بدن. دن، نوشيدن و آميزش جنسيخور: است
است كه زمينـة ظهـور آز در    »چهر«است و در اين معنيِ مورد نظر ما خود نظم طبيعي يا ) ihrčچِهر 

نگارنده با اين نظر زنر همداستان است كه آز در معني خـوردن و نوشـيدن و   . معني اصلي خود است
اين مانويـان هسـتند كـه     به تأثير از مانويت بوده است چه گزيده هاي زادسپرمزش جنسي در متن آمي

ـ بـر مـاد   كنند و در آثار مانوي واژة آز گرايانه توصيف ميخود ماده را به عنوان حركتي اخالل ت ه دالل
حركتـي اخاللگرايانـه    دانند و آفريدة اورمزد و آز را ه را ذاتاً خوب ميدارد، در حالي كه زردشتيان ماد

- 230: 1961 1زينـر، (انجامـد  روي را از بين مي برد و به افراط و تفريط ميپندارند كه ميانه در ماده مي
  ).514- 512، 386- 385ص صترجمة فارسي،  ؛13- 312و  31

خـواهي و نيـاز بـه معنـي     آز به معني فـزون  .همراه است )2(در برخي متون پهلوي آز با نياز
. دارنـد  اي دهد هردو واژه معني نكوهيده و و خواهش است بافت شواهد نشان مياحتياج و آرز

                                                 
1- Zahner  
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-3957، ب7/412: 1386فردوسي، ( :اندهم آمده دو ديو آز و نياز بادر چهار مورد  شاهنامهدر 
 نيـاز و  آزدر داستان اسكندر از زبان برهمن گفته شده كـه  ) 4079-4077، بيت422؛ ص3961

خـوابِ  ست بيا يكي از فزوني/ يكي را ز كمي شده خشك لب: هستند دو ديو پتياره و ديرساز
؛ مورد ديگر در باور مزدكي است كه باز هـم آز و نيـاز از   )1111-1107، ب77 /6همان، (شب

آيـي  در برخي متون فارسي ديگر نيز باهم). 292، ب75 /7همان، ج(اندجملة ديوان شمرده شده
؛ ناصـر  55، 48 :1363؛ عنصـري، 127: 1369اسـدي،   : نكالًمث(آز و نياز فراوان ديده مي شود

-گرشاسـب ؛ اسدي، 57 :1333؛ قطران تبريزي، 57، 51 :1345،بحرالفوائد؛ 152 :1353خسرو،

دو واژة آز و نياز، معاني آنها به يكديگر  آيي و همنشينيبه سبب همين باهم). 427 :1317، نامه
معني نياز و احتياج هم نزديك شده است و نياز نيز كه آز به تنهايي، به  منتقل شده است، چنان

آز بـه معنـي احتيـاج نزديـك     )3678، ب388/ 7(در بيت زير از فردوسي. خواهيبه معني فزون
  :شده است

  نياز بي او و آز راــم شــدان به   راز و اراـــآشك او جز نداند
  :در بيت زير آز به معني آرزوست

  يكن خزينه نه تنها مراستول  مرا هم ز صد گونه آز و هواست
  )52: 1363سعدي،(

  :در شواهد زير نياز به معني آز و حرص است
ــان ــادم از رگ جـ ــون نگشـ ــا خـ  تـ

  
ــاز كا  ــرآن نـ ــد هـ ــاز او آز باشـ  غـ

 
  

ــب   ــتي تـ ــن نبسـ ــاز مـ ــاي نيـ  هـ
 )671 :1368خاقاني،(                

 مدارش به ناز و مخوان جز نيـازش 
 )3( )278: 1353خســرو،ناصر(       

  

برخـي متـون فارسـي از سـوي ديگـر       از يك سـو و  هاي زادسپرم گزيدهكه از شواهد  انچن
خواهي و حرص، بلكه به معنـي نيـاز و احتيـاج و    آيد آز نه صرفاً در معني منفي آن، فزون ميبر

چنـين   آزترين فرهنگ فارسي برجاي مانده، در كهن. آرزوي طبيعي آدمي نيز به كار رفته است
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: 1369اسـدي،  (»ز آرزوست چه به مردم و چه بـه چيزهـا كـه دل بخواهـد    آ«: معني شده است
آز به معني خواست طبيعي آدمي نيز به كار رفته كه مذموم  چنانكه از اين معني پيداست،). 118

  :در شواهد زير نيز همين معني آز آشكارا حضور دارد. نيست
  :در مورد خداوند گفته شده است

ــود ــاز ب ــه انب ــه آز و ن ــش ن ــي ك  يك
  

ــان ام  ــار جه ــر ك ــت اگ ــد و آز اس  ي
 
  

ــود      ــاز ب ــه آغ ــد ن ــام باش ــه انج  ن
 )2ب 1: 1317اسدي، (              

 همه كس را بدين هردو نياز اسـت 
 )271: 1337گرگاني، (               

  

به كس برنشد ايـن در راز  / همه تا در آز رفته فراز«، يعني شاهنامهبه نظر ما در بيت مورد بحث از 
. اسـت » نياز، احتياج، آرزو و به طور كلي خواست طبيعي آدمي«حتماالً  هستة اصلي معنايي آز ،  ا»باز

  :كنيم اكنون بيت مورد بحث و بيت پيش از آن را بر اساس اين معني آز معني و تفسير مي
گرفتـه  جـاب قرار در ح، راز مـرگ،  اي كـه در وراي آن  تو از راز مرگ آگاهي نداري و پرده

و گشوده نخواهد شـد؛ زيـرا همـة آدميـان نيازهـاي طبيعـي چـون خـوردن و         است، بر روي ت
دارند كه اين نيازها الزمـة زنـدگي ايـن جهـاني     ن و آميزش جنسي و آرزوهاي مختلف آشاميد
كه آن نيز قواعد خـاص   ،از آنجايي كه زندگي طبيعي آدمي با قواعد خاص خود با مرگ. است

گ و دنياي بعد از آن بر آدمـي گشـوده نخواهـد شـد و     در تضاد است، درِ راز مر ،خود را دارد
شاعر بين زندگي  ،به بيان ديگر. آگاه شود ي نمي تواند از راز و رمزهاي مرگ،آدمي به هيچ رو

و مرگ وجود دري را فرض كرده است كه آدمي با نيازهاي طبيعي خود تا اين سـوي در فـراز   
ابع ماهيت زندگي طبيعي است و از ماهيـت  و تا زماني كه زندگي مي كند، ت) نزديك شده(رفته
  .خبر استكه در آن سوي در وجود دارد، بي ،مرگ

  ها  يادداشت

دربـارة معنـي آز   ) 874-872: 1390، ؛ خطيبي363-362: 1388 خطيبي،(نگارنده در جاي ديگر -1
  .و سهراب به بحث پرداخته است ها در ارتباط با ساختار تراژيك داستان رستم در اين بيت
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: 1904 1بارتولومـه، (به معني آرزو داشتن و خواسـتن  āzاز ريشة  āzi: ؛ اوستاييzāآز، پهلوي  -2
در . هاي زرواني و مانوي، از ديوان نيرومند در جبهة اهريمن و سپهساالر اوستويژه در كيشبه، )228

دن   دينكـرد  ←ويـژه  به ( تازدمتون پهلوي، آز دشمن فرّه است و بدو مي منقـول  4-342/3، چـاپ مـ ،
ديـو ديگـر نيـاز    ). 15/35 مينوي خـرد (است) قناعت(آز مقابل خرسندي. )174-173: 1955، 2زينر(در
بسـتن و فشـار   «به معنـي   ząاز ريشة  āzaبعالوة  nyاز پيشوند  )-nyāza: ؛ اوستاييniyāz: پهلوي(

در . داردكــه در متــون پهلــوي بــا آز پيونــد تنگاتنــگ      ، )362: 1904بارتولومــه، (اســت» آوردن
و درد و بيمــاري و هــوس و ) خطــر(آمــده اســت كــه اهــريمن آز و نيــاز و ســيج ) 52ص(بندهشــن
: 1955زينـر،   ←؛ نيز 359/19: 1911مدن، (دينكرددر . را در تن گاو و كيومرت نهاد) غفلت(بوشاسب

بنـد  (زرگمهريادگار بآز دانسته شده و در ) واژة اهريمني=  hunušak(نياز، زاده و ثمره و فرزند )171
  ).51-49: 1388خطيبي، : نك(اند آز و نياز از جملة دروجان شمرده شده) 309

  .ذيل اين دو واژه :1381، و انوري 1377 ،دهخدا: براي اين معاني آز و نياز، نك -3

  كتابنامه

   .خوارزمي :تهران .اشرف صادقياهللا مجتبايي و علي به كوشش فتح .لغت فرس ).1369.(اسدي طوسي
   .كتابفروشي بروخيم: تهران .به كوشش حبيب يغمايي .نامهگرشاسب ).1317.(ــــــــــــ

  .سخن :تهران .زير نظر حسن انوري .فرهنگ بزرگ سخن ).1381( .حسن ،انوري
   .بنگاه ترجمه و نشر كتاب :تهران .پژوهبه كوشش محمدتقي دانش). 1345( .بحرالفوائد
   .توس :تهران .رترجمة مهرداد بها). 1369( .بندهش

 :تهـران  .الـدين سـجادي  به كوشش ضـياء  .ديوان ).1368(. الدين بديل بن عليافضل ،خاقاني شرواني 
   .زوار

مركـز   :تهران .نيويورك .بنياد ميراث ايران .هاي شاهنامهيادداشت ).2001/ 1380( .جالل ،خالقي مطلق
  .يكم قسمت .بخش يكم ).1388( .بزرگ اسالمي المعارفةداير

                                                 
1- Bartholomae 
2-zaehner 
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نامـة نامـة   ويـژه  .نويسـي فرهنـگ  .»نويسي فارسـي شاهنامه و فرهنگ«  ).الف1388( .ابوالفضل ،خطيبي
  .63-40ص ص. مهر. شمارة دوم .دورة دوم .فرهنگستان

زيـر نظـر اسـماعيل     .دانشـنامة زبـان و ادب فارسـي    .»رستم و سهراب« ).ب1388( .ابوالفضل ،خطيبي
ــعادت ــران .سـ ــان و  :تهـ ــتان زبـ ــي فرهنگسـ ــاپ در   ،ادب فارسـ ــد چـ ــي و تجديـ فردوسـ
المللـي   به مناسـبت همـايش بـين    .)اي از مقاالت دانشنامة زبان و ادب فارسي گزيده(سرايي شاهنامه

  .882-851صص ).1390( .فرهنگستان زبان و ادب فارسي :تهران .هزارة شاهنامة فردوسي
بـه كوشـش    .اهللا صـفا نامة اسـتاد ذبـيح  جشن .»فرازآز و نياز دو ديو گردن« ).1377( .جليل ،دوستخواه

ايـران يادمـاني از    ةحماسـ  مجموعه مقاالت نويسـنده بـا عنـوان    تجديد چاپ در .سيدمحمد ترابي
  .34-17صص .آگه :تهران .هافراسوي هزاره

  .چاپ دوم از دورة جديد .تهرانانتشارات دانشگاه  :تهران .نامهلغت .)1377( .اكبرعلي ،دهخدا
  .خوارزمي :تهران .به كوشش غالمحسين يوسفي .بوستان ).1363( .عبداهللا مصلح بن .سعدي

   .سنايي :تهران .به كوشش محمد دبيرسياقي .ديوان ).1363( .عنصري بلخي
بـا همكـاري محمـود     6جلـد  (جلـد  8 .به كوشـش جـالل خـالقي مطلـق     .شاهنامه ).1386( .فردوسي

ــا همكــاري  7اميدســاالر و جلــد -1366( .نيويــورك .نيــاد ميــراث ايــرانب .)ابوالفضــل خطيبــيب
   .بزرگ اسالمي المعارفةدايرمركز   :تهران). 1386/1981-2007

   .چاپخانة شفق :تبريز .به كوشش محمد نخجواني .ديوان ).1333( .ابومنصور ،قطران تبريزي
  .2ج .متس :تهران .ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسي: نامة باستان .)1381( .الدينميرجالل ،كزّازي
بنگـاه نشـر    :تهران .جعفر محجوببه كوشش محمد .يس و رامينو ).1337( .فخرالدين اسعد ،گرگاني

   .انديشه
 .7ش .23دورة  .سـخن  .»ة رستم و سـهراب بنيـاد شـاهنامه   چند نكته دربار« .)1353( .اهللافتح ،يمجتباي

  .686-671صص .بخش يكم .خردادماه
  .18-9صص .ارديبهشت .38ش .كلك .»پيرامون معاني آز در شاهنامهتحليلي « .)1372( .بهار ،مختاريان

  .توس :تهران .ترجمة احمد تفضّلي ).1364( .مينوي خرد
  .تهران .به كوشش مجتبي مينوي و مهدي قريب .داستان رستم و سهراب .)1369( .مجتبي ،مينوي

انتشـارات   :تهـران  .قبه كوشش مجتبـي مينـوي و مهـدي محقـ     .ديوان ).1353( .ناصرخسرو قبادياني 
  .تهراندانشگاه 
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ل  آوانويسي و ترجمه از محمد ،تصحيح متن ).1385( .هاي زادسپرم وزيدگي تهـران  .تقي راشـد محصـ: 

 .پژوهشگاه علوم انساني

به كوشـش محمـود    .مجموعه مقاالت ماهيارنوابي .نوابيترجمة يحيي ماهيار ).1355( .يادگار بزرگمهر
 .شيراز .طاووسي
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