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 رزم گودرز و پیران

 فردوسی( شاهنامة)جستاری دربارة یک منبع ناشناختة 

 

  1دکتر شهرام جلیلیان
 

  چکیده              

ان  و های عاشا داساتان  قصاه   حماسا های زیادی دربارة تااری،  در دورة ساسانیان کتاب

وجود داشت  اسا.  ساا از ناابودی ساساانیان  بسایاری از ایا   های باستانی ایرانیافسان 

اسالایی از های نخساتی  ای نیز در سادهها در گذش.ِ روزگاران ناسدید گشتند و سارهکتاب

یکای از ننهاسا.  در « رزم گودرز و سیاران»سهلوی ب  عربی ترجم  شدند  کتاب ناشناختة 

نهش. شاهنای سژوهش رایی در ایاران انماام شادههایی ک  دربارة ادبیاا  سهلاوی و ساَّ اند ساش

حارب »و ترجمة عربی نن ب  ناام « رزم گودرز و سیران»ای ب  کتاب سهلوی هیچگون  اشاره

بوعبدالل  احمد ب  یحمهشاد با  نید  با ای  هم   اشارة روش  اب  چشم نمی« سیرانجوذرز و 

  با  کتااب سدة دوهم و سوم همری دان ایرانیافش ی  هشمشدانی  جغرافیاسحاق ب  ابراهیم ا اب 

و نوردن گفتاری از نایة یفصاه  سیاران با  گاودرز از ایا  کتااب  « حرب جوذرز و سیران»

وجاود داشات  اسا. و ایا  « رزم گودرز و سیران»کتابی سهلوی ب  نام  نشکارا گواه اس. ک 

های سهلوی در سادة دوهم  ساوم هماری با  داستان حماسی  همانند بسیاری دیگر از کتاب

ف ی  هشمشدانی از نایاة سیاران زبان عربی نیز ترجم  شده اس.  از سوی دیگر  گفتاری ک  اب 

نورده اس.  چنان با همی  گفتار از نایة سیران ب  « حرب جوذرز و سیران»ب  گودرز از کتاب 

شااهنایة »گودرز در شااهنایة فردوسای هماننادی دارد کا  بایاد انگاشا. گردنورنادگان 

در نوشات   هاانناند و ینبا  شاناخت را یی« رزم گودرز و سیران»کتاب سهلوی « ابوینصوری

باوده « رزم گودرز و سیران»سهلویِ   کتاب «رزم گودرز و سیران»یا « دوازده رخ»داستان نبرد 

رزم گاودرز و »نوشتة شاهنایة فردوسی  در چند دس.« دوازده رخ»اس.  همچنی  نام نبرد 

خواهی خون سیاوش از تورانیان و احتمالاا  نیده اس. و ای  نبرد بزرگی بود در کی « سیران
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دلی  بوده اس. و سپا با « رزم گودرز و سیران»خواهان  در شاهنای   نام اوهلیة ای  نبرد کی 

« یاازده رخ»نبرد یازده یا دوازده هماورد ایرانی و تورانی با همدیگر در سایانِ ای  جنگ  نام 

 گرفت  اس. « دوازده رخ»و یا 

خداینای   شاهنایة ابوینصوری  شاهنایة فردوسی  رزم گاودرز و سیاران  نبارد  ها:کلیدواژه

 دوازده رخ  گودرز  سیران 

 فردوسی: منبع یا منابع؟ شاهنامة

کا  خراساان    فریانروای طوس و سپهسالارعبدالرهزهاقابوینصور یحمهشد ب   ییانة سدة چهارم همری در 

خاویش  سیشاکار  1رگ از خاود در ایا  جهاان بگاذارد تَّای چاون یادگااری ساَّ نرزو داش. شاهنای 

دیادگان از شاهرها بفریود تا خداوندان کَّتَّا  را از ده اناان و فرزانگاان و جهان»را  2ابوینصور یشعْمشری

کاا فرساتاد بشاهرهای خراساان و هَّشایاران از ننماا »ابوینصور یعمری ب  فریان سپسهالار  « بیاوشرشدْ 

یااهوی و چاون یزدان داد سسار شااسور از سیساتان  ی  و چون خراسانی از هربیاورد  چون شاج سسر 

گِاردْ کارد و بنشااند   و هرچهارشان برزی  از طوسسسر شادان چون و   وربرشید سسر بهرام از نشاخو

هاشان و زندگانی هر یکی و روزگار داد و بیاداد و نشاوب و  های شاهان و کارنایبفراز نوردن ای  نای 

ز جاانوران سدیاد نخستی  ک  اندر جهان او بود ک  نیای  یردیای نورد و یردیاان ا جنگ و نیی   از کِی

م و ساا  بار سیصاد و چها  و شاش از نورد تا یزدگرد شهریار ک  نخر یلوک عمم بود اندر یاه یحرهش

نهادناد تاا خداونادان  نایا  شااههمر  بهتری  عالم یحمهد یصطفی صلهی الل  علی  و سلهم و ای  را نام 

دانش اندر ای  نگاه کنند و فرهنگ شاهان و یهتران و فرزانگان و کار و سااز سادشااهی و نهااد و رفتاار 

ایشان و نیینهای نیکو و داد و داوری و رای و راندن کار و سپاه نراست  و رزم کردن و شاهر گشاادن و 

دن ای  هما  را بادی  نایا  انادر بیابناد  کی  خواست  و شبیخون کردن و نزرم داشت  و خواستاری کر

ه و جهاندیادفرهیختگاان ساالخورده و ایا   9 «گِاردْ نوردناد و گازارش کردناد  نایة شااهانسا ای  

« بدی  گفتار گارد نیدناد»ایها  4شناختند را یی هاننگاه بودند و ن  خداینای های عربیرجم از ت  هژوهندس

گفتار ده انان باید نورد ک  ای  سادشاهی بدس. ایشاان باود و از ای  نای  را هرچ  گزارش کنیم از »ک  

کار و رفتار و از نیک و بد و کم و بیش  ایشان دانند  سا یا را بگفتار ایشان بایاد رفا.  ساا ننچا  از 

عبادالرهزهاق کا  یحمهشاد با   ابوینصاورای  یادگارِ ساترگ  5 «های ایشان گِردْ کردیم ایشان یافتیم از نای 



  191                                          رانیرزم گودرز و سسا  سنماهم                                              

 

در گذش. روزگاران ناسدید گش. و اکناون تنهاا ی دهشیاة نن را  1شودخوانده یی« ایة ابوینصوریشاهن»

 1 شود  در دس. داریم ناییده یی« ی دهشیة قدهیم شاهنای »ک  

« یکای نایا »دهد ک  گزارش یی« فراهم نوردن شاهنای »ربارة چگونگی خود دفردوسی در دیباچة 

  سراکناده باودها وجود داش. ک  در دس. یوبدان ساالخورده سیاری داستانو نکنده از ب« گش ِ باستان»از 

کاا  « سژوهناادة روزگااار نخساا.»و « دلیاار و باازرگ و خردینااد و راد»  «نژادده ااان»سااپا سهلااوانی 

جس.  یوبدان سالخورده را گردنورد و دفتری فراهم نورد کا  بسایار زود نوازه بازیی« هاسشخَّ گذشت »

ایا   چنای  سیداسا. کا « ی شاهنای دهیة قدهیم »از  8 خواندند های نن را یین داستانیاف. و دفترخوانا

ابوینصاور یحمهشاد نیز  « نژادده ان سهلوانِ»ای  و  1های سهلوی خداینای  بوده اس.  یکی از نگارش«نای »

یاک  01  سا.ا «شاهنایة ابوینصوری»گردنورندة طوس و سپهسالار خراسان و فریانروای  ب  عبدالرهزهاق

نایاة »ای از نوشات دساتان  دس.دانیم کیسا.  گشادهنمیهنوز  همشهری و دوس. یهربان فردوسی ک 

دهاد و او در زادگااه خاویش با  شاهنایة ابوینصوری( را ب  فردوسای یی«)= نایة خسروان»یا « سهلوی

 11 سردازد نظم شاهنای  یی

دفتار »  «دفتار سهلاوی»  «دفتار»هایی چون خود با نامهای فردوسی در شاهنای   بارها از ینب  داستان

نایاة »و « نایة راساتان»  «نایة شهریار»  «نایة خسروان»  «نایة باستان»  «نایورنایة شهریار»  «نای »  «سهلوان

 رباارة یساةلة یهامسژوهان دایها شاهنای  12دارد « شاهنایة ابوینصوری»یاد کرده اس. ک  اشاره ب  « باستان

انگارناد با همدیگر ناهمداستانند  یک گاروه از سژوهنادگان یی  دة ینب  یا یناب  شاهنایة فردوسیو سیچی

ک  ینب  سای  و یهمه او باوده اسا.  از  «شاهنایة ابوینصوری»فردوسی در سرودن شاهنای   گذشت  از ک  

گفتااری ا بهاره  هاایگهگاه داستانشاید ا و نیز های تاریخی و حماسی که  ها و داستاندیگر کتاب

رساتم و »  «رساتم وساهراب»  «رساتم و اسافندیار»  «بیاژن و ینیاژه»هایی چون گرفت  اس. و داستان

و خاودِ فردوسای در هنگاام  انادای بودهجداگان های داستان و    «داستان اسکندر»  «اکوان دیو»  «شغاد

در  هااننا ب  دس. نورده اسا. و شده رهای سهلوی شناخت ای  داستان  «شاهنایة ابوینصوری»سرودن 

 سژوهانژوهندگان و شااهنای دیگری از س گروه 19 گنمانیده اس. « شاهنایة ابوینصوری»باف. و ساختار 

ها اسا. و ساا « شااهنایة ابوینصاوری»   هماناا در سرودن شاهنای ینب  فردوسی باور دارند ک  یگان 

فرهیختگاان و دارنادگان «)خداوندان کَّتَّ »از ک   «شاهنایة ابوینصوری»سیش از فردوسی  گردنورندگان 

هایی نوشات کا  ترجماة دس. گردنوریدة خودة شاهنایدر باف. ها را همة ای  داستاناند  ها( بودهکتاب
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شاااهنایة »ها را در ایاا  داسااتان فردوساایرو  انااد و هاام ازایاا بااود  گنمانیده 14«خداینایاا »سهلااوی از 

از سوی دیگر  دو سژوهندة غربی اَّلگاا ام  دیویدسا  و  15 اشت  اس. دخویش  سیش چشم «ابوینصوری

شاوخی زشا. باا فردوسای و »در یک گوید سژوه بزرگ ایرانی ییچنانک  یک شاهنای   دیک دیویا

نوران  فردوسای اند و شاگف.وجود ینب  یا یناب  نوشتاری شاهنایة فردوسی را نپذیرفت  11 «ادب فارسی

اناد کا  های سیشینیان دیدهها و سرگذش.گرد و روایتگر افسان سرا یا ن هالی دورهم را همانند گوسانی نغ

با  نظام  های سهلوانان و شهریاران باستانی را ب  گوش خود از زبان یوبدان و ده اناان شانیده وداستان

 11 درنورده اس. 

 ...چنین خواندم که« رزم گودرز و پیران»در کتاب 

دهناد کا  در دورة ساساانیان ویژه ادبیا  سهلاوی نشاان یی  باستانی ایران و ب ها دربارة ادبیاسژوهش

اند و با  وجاود داشات سهلاوی قصه  و داستان ب  زباان   حماس تعداد بسیار زیادی کتاب دربارة تاری،  

  های اولیهة سا از س وط ساساانیان  هناوز ایااند  در سدهسود جست  هانناز « خداینای »هنگام نوشت  

های یوبدان و ده انان و همونادان خاناداندر دس. های سهلوی یتعدهدی از خداینای  ها و نگارشکتاب

نژادة و دیگر فرهیختگان ایرانی و در جایعة اسلایی وجود داشتند و یترجمان ایرانی و عارب  در سادة 

های عاشا ان  و ساتانهای زیادی از ادبیا  سهلوی در زیینة تاری،  حماسا   دادوهم و سوم همری کتاب

هاا حتای در ربعو البت  نیک نگاهیم کا   18 های باستانی ایرانی از سهلوی ب  عربی ترجم  شدند افسان 

تااری، سادشااهان ایرانای و سیادایش اسالام  باا سیاایبر اسالام ) ( و در روزگاار شهری چاون یکها  

سایهد حسا   11 اناد بوده نشانا «یاررستم و اسافند»چون داستان های سهلوانی و حماسی ایران همداستان

هایی ک  ایرانیان سایش دربارة کتاب الفهرس. در کتاب ارزشمند میاب  ندنویز گزارش دس.زاده  ب ت ی

 20 اند گَّام شاده هاننکند ک  البت  بیشتر اند  بیش از هفتاد نوشتة غیردینی سهلوی را یاد ییاز اسلام داشت 

  در بخش ادبیا  سهلوی بیشاتر با  تاری، ادبیا  ایران سیش از اسلامخود   در شاهکاراحمد تفضلی هم 

رفتاة سهلاوی تنهاا های بازیانده از ادبیا  سهلوی سرداخت  اس. و از ادبیاا  غیردینای و از دسا. یت 

بارد و وجاود دارناد  ناام یی هااننای از های عربی و فارسای ساارهنزدیک ب  سی کتاب را ک  ترجم 

اند  هایی ک  در دورة اسلایی از ادبیا  سهلوی با  عربای ترجما  شادهسژوهش او دربارة کتاب رو ازای 

یآخاذ یسات یم و غیریسات یم یطلق نیز در جستاری ارزناده درباارة جلا  خال ی 21 چندان کای  نیس. 

رفتة یناب  عربی و فارسای از حادود یکصاد و سای کتااب از دسا. جستمو دربا  ة فردوسی شاهنای
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های نخستی  اسلایی ب  عربی ترجما  شاده بودناد  ناام بارده اسا. و البتا  بیا  سهلوی ک  در سدهاد

های دیگری هم از ادبیا  گَّم شادة سهلاوی یافا. اند ک  شاید با جستموی بیشتر نام کتابیادنور شده

   22 شود 

هاای سهلاوی با  تابدربارة ترجمة ک ییهاینگاههایی ک  ها و یا نوشت از ای  سژوهش کدامچیهدر 

سارایی در ایاران  دهند و نیز در جستارهای سژوهشی درباارة فردوسای و شااهنای  و شاهنای عربی یی

حارب جاوذرز و »و ترجمة عربی نن با  ناام « رزم گودرز و سیران»ای ب  کتابی سهلوی ب  نام هیچ اشاره

احمد ب  یحمهشد ب  اسحاق با  اباراهیم ا بوعبدالل  نویز یک گزارشِ ادس.شود  ایها ب دیده نمی« سیران

کا  « اخباار البَّلادان»ارزشامند سدة دوهم و سوم هماری  در کتااب  فش ی  هشمشدانی  جغرافیدان ایرانیاب 

نوشاتة در چناد دس.« یاازده رخ»و نیاز ناام نبارد  29 اسا. جری نوشات ه 210سا  نن را در احتمالا  

وجاود داشات  کا  « رزم گودرز و سیران»  سهلوی کتابی ب  نام شاهنایة فردوسی باید بگوییم ک  در ادبیا

ک  ابوعبدالل  یحمهشد ب  احمد ب  اباوبکر چنانشاید در سدة سوم همری  ب  عربی نیز ترجم  شده بود  

کتاابی بازرگ  فش ی  هشمشادانی اب « اخبار البَّلدان» دهدجری گزارش ییهیَّ شدهشسی  جغرافیدان سدة چهارم 

گویاد ییجاری هیحمهشد ب  اسحاق ب  نشدیم  نویسندة سادة چهاارم نیز و  24بوده اس. لهدو در سنج یم

فش یا  هشمشادانی  نزدیک ب  یک ساده ساا از یارگ اب  25  اس.داشت  « حدود هزار برگ»در  ای  کتاب

 یختصار»ای از ای  کتااب با  ناام خلاص همری   419م سا  علی ب  جعفر ب  احمد ششیزشری در یحرهش

 م  باا ساود1885دانشامند هلنادی در ساا   م (1101-1891دوخویا  ) 21 فارنهم نورد « تاب البَّلدانک

ک  تا نن هنگام شناخت  شده بودند  ای  کتااب را با  « کتاب البَّلدان یختصر»نوشتة جست  از چند دس.

 Bibliotheca )«یمموعاة کتابخاناة جغرافیاایی عربای»از در جلاد سانممِ « یختصر کتاب البَّلادان»نام 

Geographorum Arabicorum )ها و علمی و انت اادی  هماراه باا سانوشا. یدر لیدن هلند  با ویرایش

با  چاا  سودیند و یاک ی دیاة ارزشامند  ِ نایة یفصهنای   واژههای همسنمانة ارزشمند  نامیادداش.

در کتابخاناة نساتان  م  زکی ولید طوغان  از دانشامندان ترکساتان  1129ش   ه 1902در سا  رسانید  

فش یاا  را بازشااناخ.  اب « اخبااار البَّلاادان»کتاااب رِ ت نوشااتة کهاا  و یفصااه یااک دس. س یشااهدقااده

(  با نسخة چاسی ویراستة دوخویا   تاا انادازة زیاادی 5221نوش. کتابخانة نستان قدهس )شمارة دس.

هاایی دارد و شااید هاا و افتادگیهنوشت  افزودتر و بیشتر اس.  ای  دس. همسانی دارد  ایها از نن یفصه

با همان کمیها. سانج یملهادی هازار برگای « اخبار البَّلدان»از اص  کتاب ای خلاص همی  نسخ   خود 
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نوشاتة دس. سژوهنادة عارب یوسا  الهاادی  م  1115 ق   ه 1415خوشبختان  در سا   21 بوده باشد 

در بیارو  با    نایة یفصاه ها و ناممراه با سانوش.ودیند  های س یکتابخانة نستان قدهس یشهد را با ی دهش

کتااب »گویاد در در گزارش خود دربارة خراساان و شاهرهای نن یی فش ی  هشمشدانیاب  28 چا  رسانید 

ای یفصاه  با  داستان رزم گودرز و سیران( چنی  خوانده اسا. کا  سیاران نایا «)حرب جوذرز و سیران

 نورد:از ای  نای  را یینوشت  بود و ننگاه گفتاری  گودرز

و قا : قرأ  فی کتاب حرب جوذرز و سیران  أن سیران کت  إلى جاوذرز فای رساالة طویلاة: یا  

سیران ب  وسحان خلیفة أفراسیاب یلک الترک ی  نس  طوس  إلى جوذرز ب  جشواذان ی  أها  بیا. 

ائ  السلم أیها الحکیم المتوهج یا  الکیان حافظ ثغور الةوثان  إنی بعون الله  أکافئک على سنة الوقار و رس

السماء ع   الحکماء  قد یره یا کتب. إلیک أن أباک کیخسرو الطل  یؤثر سیاوش  فإن أفراسایاب قسام 

الةرض و فص  الحدود کما فصل. قدیما أیام ینوجهر و سیر الترک ع  قرى أریاان و ناز  غرجساتان 

ة المب  و المراعی یمم  عساکر الثغاور قادیما  و هاراة العظیمة الکثیرة العدد  و الطال ان الحصینة الکثیر

الممة الةیوا  و جشسدان دارأ ؟ العایرة الکلیة  و نی  وسط النهر  و التریذ الممرعاة الماذکورة بالغنااء 

و الةیوا   و بخارا التی وض  أفریدون بها بی. النار و أنزلها الةسد المذکور  و بل، العظیمة المنیارة الةنی اة 

ورة بالةعز المؤیدی   ذا  المبا  العالیة و السهو  العایرة التی ت و  الکیانیة إنها ی  بلد أریاان فای المشه

ناحیة المشرق إلى السغد  و فی ناحیة الحری ی  بریة خوارزم إلى یص  بهروذ فی البحار یا  یسااک  

ها و لا یاؤها عا  أنهارهاا  و قبائ  الترک و أریینیة المحصنة العظیمة سرهة أریان لا ینحسر ثلمها ع  جبال

لا تخلو أرضها ی  الثمار الکثیرة الکریماة و الازروا العمیماة  و نذربیماان العاایرة الزاهارة ذا  العیاون 

 الکثیرة فی شواهق جبالها و یستوى أرضها  فی کلام ل  طوی  

 ترجمه

جوذرز نوشت  باود کا :  ای طولانی ب و گف.: در کتاب جنگ جوذرز و سیران خواندم ک  سیران در نای »

از سیران سسر وسحان  جانشی  افراسیاب سادشاه ترک از تخماة طاوس  با  جاوذرز سسار جشاواذان از 

ای  ای خارد خاندان کیانی  نگهبان یرزهای استوار  ای خردیندی ک  از سوی نسمان تاجگاذاری شاده

کا  کنم  چنانسپاساگزاری یای های دوساتان  از تاوخردیندان؛ ی  ب  یاری خداوند و با احترام و نایا 

برای تو نوشتم  سدر  کیخسرو خونخواه سیاوش بود  و افراسیاب زیی  را چند بخش کارد   یازاشیس
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کا  در گذشات   در دورة یناوچهر تعیای  شاده باود  و ترکاان را از و حدود یرزها را تعیی  کرد  چنان

و دارای یردیاان بسایار  و در طال اان  روستاهای اریان بیرون بارد و فارود نورد در غرجساتانِ بازرگ

نیادن ساپاهیان  گارد هامهای فراوان ک  در روزگاران گذشت  جایگااه و چراگاه هاکوهاستوار و دارای 

یرزها بود  و در هرا  ثروتمند  و در جشسدن دارا  )؟( بسیار نبادان  و در نی ِ ییانة رودخانا   و در 

ای بنیاان نهااد و شود  و در بخارا ک  فریدون در نن نتشکدهیاد ییتریذِ نبادان ک  از ثرو  و دارایی نن 

دهنادگان تاری  یارینن شیر یاد شده را فرود نورد  و در بل،ِ بزرگ و درخشاان و زیباا کا  با  گرایی

گویند از سرزیی  اریاان در بخاش های نباد اس. و کیانیان ییبلند و دش. یهاکوهنوازه دارد و دارای 

سغد اس.؛ و در ناحیة حاری از سارزیی  خاوارزم تاا دهاناة رود بهاروذ در دریاا  از  شرقی ب  سوی

نن ناسدیاد  یهااکوههای ترک  و از ارینستانِ بزرگ و اساتوار  نااا اریاان کا  بارا از های قبیل خان 

هااای بساایار و خااوب و خشااکد  و زیاای  نن نکنااده از ییوههای نن نمیشااود و نب رودخاناا نمی

 یهاایبلندهای فراوان در راوان اس.  و نذربایمانِ نباد و سرسبز و خرهشم ک  دارای چشم کشتزارهای ف

 «اش اس. های گستردهو در دش. هاکوه

از نایاة سیاران  یاتکها فش ی  هشمشدانی در ای  گزارش های سیران و گودرز با همدیگر ک  اب نگارینای 

یاا « یاازده رخ»در داستان نبرد یازده رخ نیده اس.  نبارد  فردوسی شاهنایةکند  در ب  گودرز را یاد یی

هفتخاوان »  «رساتم و ساهراب»  «رساتم و اسافندیار»هایی چاون   همتای داستان«رزم گودرز و سیران»

ساترگ فردوسای  و از زیبااتری   شااهنایة  یکای از شااهکارهای «داساتان فارود سایاوش»و « رستم

یرانیان و تورانیان اس.  هنرینادی و چیرگای فردوسای در سارودن های ایرانی دربارة نبردهای اداستان

ای  داستان و گزارش نبردهای هماوردان ایرانی و تورانی و ننگاه نبرد گودرز و سیران  چناان اسا. کا  

ای  نبرد کا  داساتان  21 خواند یی« تپش قل »را با « یازده رخ»ها سیش تئودور نولدک  گفت  بود نبرد سا 

زیبشاد بای  کاوه ایی در یارز ایاران و تاوران  خواهی سیاوش  جان و تورانیان اس. ب  کی جنگ ایرانی

و کوه گَّنابشد )جایگاه سپاه توران ب  فریاندهی سیران ویسا ( رخ )جایگاه سپاه ایران ب  فریاندهی گودرز( 

دهاد کا  او فرستد و سیغام ییدهد  سیش از نغاز نبرد  گودرز سسرش گیو را ب  سوی سیران ویس  یییی

گودرز بسپارد تا نزد کیخسرو فرستاده شاوند  همچنای  ب  اند  باید ننهایی را ک  خون سیاوش را ریخت 

ابزارهاایی کا  باا بیادادگری از یردیاان ساتانده جنگو  انر و سیم و اسابز ها وین گنمهمة سیران باید 

و خاود نیاز د  از دهد کی از سسران و دو برادر خویش را ب  گروگان اس.  سیش گودرز فرستد و نیز ی
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خی ساساسیاران   چاا  زنادگی کناد دریا از جنگ کناره گیرد و و بپیوندد افراسیاب بریده  ب  کیخسرو 

گازارش ایا  نبارد دوازده رخ را فردوسای باا  90  ندنیادة نبرد شدسخ. ب  سیغام گودرز داد و تورانیان 

خواهیم ب  نن بپردازیم و تنهاا بایاد با  و در ای  جستار نمی 91هنریندی و زبانی بسیار گیرا نورده اس.

بی. نیده اس.  سیغام سیران با  فردوسی در بیش از صد  شاهنای سیغام سیران ب  گودرز اشاره کنیم ک  در 

گفتار اندر نایا  فرساتادن سیاران ویسا  بنزدیاک »هایی چون   با نامشاهنای های نوشت گودرز در دس.

گفتار اندر نای  فرستادن سیران ویس  بدس. فرزند خویش رویی  بنزدیاک گاودرزِ »  «گودرزِ کشوادگان

نایا  فرساتادن سیاران بگاودرز و »  «بگاودرز نای  نوشات  سیاران ویسا »  «کشوادگان و صلح خواست 

نایة سیران نازد گاودرز و احاوا  »  «گفتار در نایة سیران ویس  بگودرز کشواد»  «فرستادن روئی  برسولی

ساا از چناد زورنزیاایی سهلواناان ایاران و تاوران و  92 نیاده اسا. « نایة سیران ویس  بگودرز»و « نن

 کماکتاوس باا ده هازار جنگااور با  ب  سیران نگهی رسید ک  ون ها ب  سپاه یکدیگر  چشبیخون زدن

ای و نایا  ای اندیشایدریبکارانا  چاارهگودرز نیاده و کیخسارو نیاز با  یااری او خواهاد شاتاف.  ف

یادنور شد کا  هماواره نشاکارا و نهاان از  سا از ستایش سروردگارخواهان  ب  گودرز نوش.  او نشتی

بسایاری از خویشااوندان و یارگ  یران با اشاره با ستوران سایان گیرد   کینة ایران وتا خواهد یخداوند ی

خاواه سایاوش اگار او کی   چ  دوباره جنگی نیآرایدخواهد ک  ییگودرز از   و دلیران خودجنگاوران 

باا نکاوهش بیبااکی سپا رسیده اس.  یش ب  کام خو اکنون دیگر با کشت  ای  هم  از تورانیاناس.  

کی  ساتاندن از تورانیاان  اکنون ک  در خواهدیی و رویگردانی از یهر و خِرد  از گودرزگودرز از یزدان 

نبارد اند  بخشایش نورد و دیگار از و بسیاری از جنگاوران ایران و توران کشت  شدهاس. کاییاب شده 

هاا ایا  جنگ ک  اگرکند و ای خواهانة ایرانیان یاد ییهای کی جنگسوچی و بیهودگی بیآساید  سیران از 

ای ساوی افراسایاب بازگویاد تاا سیاران نمایناده  های ایرانی ب  ایرانیان اسا.برای بازگرداندن سرزیی 

ها ب  ای  جنگ و کینا  سایاان دهاد و همچاون فرستد تا از وی دستور گیرد و با بخشیدن ای  سرزیی 

های نبااد و ن از همة سرزیی اکنون هم سیرا  ها  گیتى را نگهداش.دورة ینوچهر ک  با بخشش سرزیی 

از غشرچشگان تا بَّس. و از شهر طال اان کشاند و ییخواهد  ترکان را بیرون ویرانی ک  کیخسرو دادگر یی

شاان و خْدْتا ساریاب و همچنان از بل، تا اندراب و از سنمهیر و باییان و نیز گوزگاناان و از یولتاان تاا بش

رد و بخاارا و گِاذ و ویسا ریِاتِکنان و شِتلان و شهرهایى چون ا خَّنیوى و زشم تدش.ِ تر از نن از سایی 

ر نیماروز را با  رساتمِ دلااوهمچنای  سارزیی   رد اساپیایغد را ب  ایرانیاان شهرهاى سیرایون نن تا سَّ
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رود و از نیماروز تاا یارز خواند و ب  سوى باختر ییسپارد و سپاهیان خود را از کوه و دش. بازیییی

و سارزیی   از کشمیر و کاب  و قندهار تا ب  سوى هند را نیز خواهد دادو نیز دهد  انیان ییهند را ب  ایر

هایی کا  اشاکشا )= یکای از سهلواناان و نیاز سارزیی سرزیی  تا کوه قاا و از ای    اشلانان و غَّزدز را

 سپارد؛ب  ایرانیان یی  نن تاخت  اس. ایرانی( در
 

 ار ایااادونک سیگاااار و خاااون ریخااات   
   

  باااری  رزیگااا  باااا یااا  نویخااات   
 

 کزینسااان همااى جنااگِ شاایران کنااى  
 

   هماااى از ساااىِ شاااهرِ ایاااران کناااى 
 

 بگااو تااا یاا  اکنااون هاام اناادر شااتاب  
 

  نونااااادى فرساااااتم بدافراسااااایاب  
 

 بِاااادان تااااا بفریایاااادم تااااا زیاااای   
 

 ببخشااایم و ساااا برناااوردیم کااای    
 

 چنااان چااون باا  گاااهِ ینااوچهر شاااه  
 

  باا  بخشااش همااى داشاا. گیتااى نگاااه  
 

 هاار نن شااهر کااز یاارزِ ایااران نِهااى   
 

  بگاااو تاااا کنااایمش ز ترکاااان تهاااى  
 

 زِ نبااااد و بیاااران و هااار باااوم و بااار 
 

 کاااا  فریااااود کیخسااااروِ دادگاااار   
 

 از ایااران باا  کااوه اناادرنیم  نخسااا.: 
 

 درِ غشرچشگااااان  از بروبااااومِ بَّساااا.   
 

 دگااار طال اااانْ شاااهر  تاااا ساریااااب؛ 
 

 

  همیااادون رشوْ  از بلااا، تاااا انااادراب  
 

 دگااااار سنمهیااااار نیاااااد و باییاااااان  
 

  درِ یاااارزِ ایااااران و جاااااىِ کشیااااان  
 

 دگاااار گشوْزْگانااااانِ فرخنااااده جاااااى  
 

  کدخاااداى سااا. ناااایش جهانْنِهاده 
 

 دگاااار یولتااااان نیااااد و بشدْخشااااان؛  
 

 همینسااا. ازیااا  سادشااااهى نشاااان   
 

 فروتاااار دگاااار دشاااا.ِ نیااااوى و زشم  
 

 کااا  باااا شاااهر خَّتهشلاااان درنیاااد بااارشم   
 

کنان و چااون تِرْیِااذ و ویساا   گِرْد  چااو شااِ
 

 بخااارا و شااهرى کاا  هسااتش باا  گِاارْد   
 

غد نیاااز؛      همیااادون بشاااروْ  تاااا درِ ساااَّ
 

 نمویاااد کاااا نن سادشااااهى بنیاااز   
 

 از نن سااو کاا  شااد رسااتممِ نیوْسااوز   
 

 سااااپارم باااادو کشااااورِ نیمااااروز   
 

 ز کاااوه و ز هاااایون بخاااوانم ساااپاه؛  
 

ویِ بااااااختر  برگشااااااییم راه     ساااااَّ
 

 بپااااردازم ایاااا  تااااا درِ هناااادوان؛     
 

 ناااداریم تاریاااک  ازیااا  ساااا  روان   
 

 زِ کشااااامیر و زِ کااااااو  و قنااااادهار  
 

ویِ هنااد هاام زیاا  شاامار؛    رَّوارشو  سااَّ
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 جوى  وَّزنن سو کا  لهراسا  شاد جناگ
 

  اشلانااااان و غَّاااازْدِز سااااپارم باااادوى  
 

 ازیااا  یااارز سیوسااات  تاااا کاااوهِ قااااا  
 

  ب  خسارو ساپاریم  بای جناگ و لااا؛ 
 

 وَّزنن سااو کاا  اششااکشش بشااد همچناای    
 

  بپااااردازم اکنااااون سراساااار زیاااای ؛ 
 

 وَّزنن سااا کاا  ایاا  کاارده باشاام هماا   
 

  ز هاار سااو باارِ خااویش خااوانم ریاا   
 

 بااا  ساااوگند سیماااان کااانم سااایشِ تاااو  
 

  99 کاازنن سااا نباشاام بداناادیشِ تااو  
 

 

ساذیرد  دلااورانی نشتی را نمیدهد ک  اگر سازش و سیران در سایانِ گفتار خود  ب  گودرز سیشنهاد یی

برگزینند تا یکایک با همدیگر بمنگند  و ننگاه خود سیران و گودرز هم در نباردی تا  با  د از سپاه خو

بمنگند  و نتیمة ای  نبردها  نتیمة جنگ سپاه ایرانیان و تورانیان باشد تا بیش از ایا  خاونی ریختا  ت  

دهاد کا  نن ساسا، یی خواناد وییفریبکارانا  را او سیشانهادهای در سیغاایی با  سیاران  گودرز  نشود 

ایرانیاان اسا. و نبایاد چناگ  درنیاز اکنون واگذارد  هم یانخواهد ب  ایرانییسیران ک  را هایی سرزیی 

 سایش از ننخواهاد ایهاا ییساذیرد سیشنهاد نبردهای تا  با  تا  را یی گودرزسخ  براند   هانندربارة 

یکای از گر در ایا  نبارد ننگاه او  !فروخوابدسیاوش  خواهکی د  ایرانیانِ  جنگی انبوه درگیرد  تا نتش

ودرز و سیران ب  نبرد ت  ب  ت  بپردازند  چنای  هام دو سپاه ایران و توران سیروز نشد  سهلوانان و خود گ

شد و سا از نبردی ب  انبوه  برای سرهیز از کشتار بیشتر  ده سهلوان گزیدة ایرانی باا ده همااورد تاورانی 

خود جنگیدند و سیروز شدند  در نبرد یازدهم  سیران ب  دس. گاودرز کشات  شاد و او کا  هفتااد سسار 

ان از دس. داده بود  نکنده از کی  و خشم چنگ در خون سیاران زد و لختای از خود را در نبرد با تورانی

ک  کی  سایاوش و هفتااد سسار خاویش را ساتانده باود خون او بخورد و ب  چهرة خود یالید و از ای 

کردگار جهان را ستود  در سایان داستان  گستهم سهلوان ایرانی ک  گاودرز او را بارای نبارد تا  با  تا  

 هااننجنگاد و بود برای بازنمایی دلاوری و دفاا از حیثیه. سهلوانی خود با دو برادر سیران ییبرنگزیده 

فش یا  هشمشادانی در فردوسی با گزارش اب  شاهنایةهمانندی فراوان نایة سیران ب  گودرز در  94 کشد را یی

باید انگاشا. کا  در ینبا   گون  تردیدیهای جغرافیایی ایران کایلا  نشکار اس. و بدون هیچیادکرد نام

نیز یت  یفصه ِ نایة سیران ب  گاودرز وجاود داشات  اسا.  « شاهنایة ابوینصوری»اصلی فردوسی  یعنی 

نایة سیران با  گاودرز و ساسا، »یطلق هم در یادداشتی دربارة نایة سیران ب  گودرز یادنور شده ک  خال ی

بی. اس.  ایا  تصاوهر کا  چنای   250  نزدیک گذردبی. و با ننچ  سیرایون نن یی 200نن نزدیک ب  
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کناد و یطالبی را شاعر از خود بافت  و یا از یک ن   شنیداری گرفت  اس.  تنها یک ح ی . را ثابا. یی

داند ک  یوضوا سخ  شنیداری چیس. و تا چا  انادازه اسا.  در یاک نن اینک  تصوهرکننده اصلا  نمی

گوید و چنای  جزئیااتی را اس، نن هرگز ای  هم  سخ  نمین   شنیداری  سخنگو دربارة یک نای  و س

کند ک  شاعر ای  یطل  را از سیش خاود نسااخت   نورد  همچنی  جزئیا  دو نای  ثاب. ییب  زبان نمی

اشاارة روشا   95 « تر هم کرده باشادبلک  از یةخذی یدهون گرفت  و سرورانده و چ  بسا ک  حتی چکیده

و نوردن گفتااری از نایاة سیاران با  گاودرز از ایا  « حرب جوذرز و سیاران»کتاب هشمشدانی ب  فش ی  اب 

سیغاام سیاران با  گاودرز را نورده اسا. « یاازده رخ»در نبارد  شاهنای ک  فردوسی هم در کتاب  و ای 

خود را نزدیاک با  شصا. ساا  « اخبار البدان»فش ی  هشمشدانی کتاب اهمیه. بسیار زیادی دارد  چون اب 

« شااهنایة ابوینصاوری»نوشت  اسا. و بایاد گفا. کا  گردنورنادگان « شاهنایة ابوینصوری»ز سیش ا

بارای نوشات  داساتان نبارد  هاانناند و ینبا  اصالی شاناخت را یی« رزم گودرز و سیران»نشکارا کتاب 

رزم گاودرز و »بوده اس.  از ساوی دیگار  نیادن ناام « رزم گودرز و سیران»همی  کتاب « دوازده رخ»

دهد ک  ناام نغاازی  روشنی نشان ییب  91نوشتة شاهنای در چند دس.« دوازده رخ»ب  جای نبرد « یرانس

  ایا  «خداونادان کَّتَّا »بوده اسا. و بایاد انگاشا. کا  نن « رزم گودرز و سیران»و درس.ِ ای  نبرد  

و    در شااهنایة « ینیاژهبیژن و »  «رستم و سهراب»  «رستم و اسفندیار»های داستان را نیز همانند داستان

اند و بعدا  نبارد نهاده« رزم گودرز و سیران»اند و حتی نام داستان را هم گردنوریدة خویش گنمانیده بوده

یطلق در جساتاری درباارة ناام نبارد دوازده رخ ناییده شاده اسا.  خاال ی« دوازده رخ»یا « یازده رخ»

 «داساتان گاودرز باا سیاران»و  «دوازده رخ»ای دو نام کم داریادنور شده اس. ک  ای  نبرد از نغاز دس.

شاهنای   برای ای  داستان  چهاار  هاینوشت در دس.های او چنی  اس. ک  بوده اس.  چکیدة استدلا 

  یاا «گفتار انادر رزم دوازده رَّخ»  9؛ «داستان یازده رَّخ»  2؛ «داستان گودرز با سیران»  1شود: نام دیده یی

گفتاار »  4؛ «داستان جناگ دوازده رَّخ»  یا «در جنگ دوازده رَّخان»  یا «داستان دوازده رَّخانگفتار اندر »

جری در نغاز ایا  داساتان ه 199نوشتة لنینگراد یورخة نام نخس.  در دس.  «اندر داستان رَّخان گوید

خواناده « ودرزسیاران و گا»  ای  نبارد را نبارد نیده اس. و خود فردوسی در سایان داستان بیژن و ینیژه

خاود  نوشتة یعتبر لنینگراد نیده اس. و هامرو ک  هم در دس.ازای  «گودرز با سیران»نام داستان اس.  

تاری  بزرگ  ودرز و سیارانگا نورد  باید نایی اصلی باشاد  از ساوی دیگار فردوسی نن را ب  زبان یی

تری  رخداد ای  جنگ  کا  خاود یکای یهمهن  تنها   هانناند و نبرد ت  ب  ت  های ای  داستان بودهچهره
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هام البتا  چاون در  «داساتان یاازده رَّخ»تری  رخدادهای شاهنای   حماسة یلهی ایران اس.  ناام از یهم

بندناد ترجمة عربیِ بنداری اصفهانی نیده اس. و در نغاز داستان  گودرز و سیران با یکادیگر سیماان یی

رانی خود ت  ب  ت  بمنگند و ننگاه خود سیاران و گاودرز سنما  در ک  ده سهلوان ایرانی با ده هماورد تو

نوشاتة لنادن  نیاز چاون در دس. «گَّفتاار انادر رزم دوازده رَّخ»سنمة همدیگر افکنند  یعتبر اس.  نام 

نوشتة که  دیگر از شاهنای  ا قااهره یورخاة نوشتة شاهنای   نیده اس. و با چند دس.تری  دس.که 

 ،یالتواریمما   و شوروی نیمة سدة نهم ا همخاوانی دارد  و نیاز در همری 111 قاهرههمری    141
نیده اس.  باید نایی یعتبار شاناخت  شاود   «دوازده رَّخ»  نام ای  داستان همری 520  تةلی  ال صص و

دهاد  و نن نبارد از سوی دیگر  چون سا از نبرد گودرز و سیاران  یاک نبارد دوازدهمای  نیاز رخ یی

رزم دوازده »گستهم  سسر نوذر و برادر توس  با لهاک و فرشیدورد دو سسر سیران ویس  بوده اسا.  ناام 

در نن نیاده «  گفتار اندر داستان رَّخان گوید»هنای  ک  نام نوشتة شاتری  دس.نید  که درس. یی «رَّخ

رو  ای  نام ب  اندازة س  نام دیگار  یعتبار اس. و ازای همری  841نوشتة شوروی یورخة اس.  دس.

نوشاتة   در دس.همری 111و قاهره  همری  141نوشتة قاهره یورخة نیس. و احتمالا  همچون دس.

 «دوازده»باوده اسا. و کاتا  واژة  «گفتار اندر داستان دوازده رَّخان»ان سیش چشم کات   نام ای  داست

ایا  داساتان از قادیم ا و احتمالاا  حتای در »گیرد ک  یطلق نتیم  ییسپا خال ی 91  را انداخت  اس.

اند و نشاان الذکر یعتبار و اصالیدلای  فوقیآخذ فردوسی ا دارای س  عنوان یختل  بوده ک  هر س  ب 

  چناد شاهنای ک  خود شاعر هنگام انتخاب عنوان برای ای  داستان یتردد بوده و در طو  انمام ییدهند 

  در نخساتی  تحریار 1را تغییر داده اس.  ی  ترتیا  ایا  تغییارا  را اینطاور حادس ییازنم:  بار نن

»    ن همری انمام گرفت  اس.  شاعر ای  داساتان را در سارلوحة نغااز داساتا 984شاهنای  ک  در سا  

  ولی ساپا در تحریار بعادی  2نوشت  و ای  عنوان از ننما وارد ترجمة بنداری شده اس.؛ « یازده رخ

تغییر داده و ایا  صاور  اخیار « دوازده رخ»شده و ننرا ب  « یازده رخ»شاعر بحق یتوج  ن ص عنوان 

بالااخره در سایاان کاار   و 9و نسخة لندن و نس، نایبردة دیگر قرار گرفتا  اسا.؛  ،یالتواریمم یآخذ 

تغییر داده )سرلوحة داستان در نساخة لنینگاراد( و ایا  « داستان گودرز با سیران»یکبار دیگر عنوان را ب  

کا  اگار طاوری تصریح کرده اس.  با دوازده رخو سایان داستان  بیژن و ینیژهعنوان را در سایان داستان 

توان شاک کنایم    ولی باز در اصال. ای  عنوان نمیهم عبار  سرلوحة نسخة لنینگراد را اصلی ندانیم

و دیگاری  دوازده رخای  داستان از نغاز دارای حداق  دو عنوان بوده اسا.  یکای   یخلص کلام اینک 
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نویز دسا.ب « رزم گاودرز و سیاران»با ایا  هما   شاناخ. کتااب سهلاوی  98  «داستان گودرز با سیران

فردوسای گاواه اسا. کا   شااهنایةهایی از نوشات همی  نام در دس.فش ی  هشمشدانی و نیدن گزارش اب 

دلی  نبارد یاازده و یاا دوازده باوده اسا. و ساپا با « رزم گودرز و سیاران»احتمالا  نام اوهلیة ای  نبرد 

« دوازده رخ»و نبارد « یاازده رخ»هاای نبارد هماورد ایرانی و تورانی با همدیگر در سایانِ ای  نبرد  ب  نام

رزم »های ادبیاا  سهلاوی  نگاارش سهلاوی وانده شده اس.   همچون بسیاری دیگار از داساتاننیز خ

گَّم شده اس.  ایهاا گفتاار گساتردة « کتاب حرب جوذرز و سیران»و یا ترجمة عربی نن « گودرز و سیران

ای از   یاا چنانکا  در سااره«یازده رخ»در نبرد  سسرانش وهای گودرز سهلوانی ها وجنگ دربارةفردوسی 

گاواه اسا. کا  در ادبیاا  سهلاوی  انشکار  «رزم گودرز و سیران»نیده اس.  شاهنای های نوشت دس.

هاای او و درباارة سرگذشا. گاودرز و جنگ« رزم گودرز و سیاران»ای ب  نام داستان حماسی جداگان 

ویس  وجود داشت  اسا. و و نبرد ت  ب  ت  گودرز با سیران خواهی سیاوش سسرانش با تورانیان در کی 

با  عربای « حرب جوذرز و سیران»نید ب  نام ف ی  همدانی برییای  داستان سهلوی چنانک  از گزارش اب 

کتااب کای »  «رساتم و اسافندیار»هایی چاون هم ترجم  شده اس.  اشارة یناب  دورة اسلایی ب  کتاب

و نیاز « کتااب بهارام و نرسای»و « کتااب شاهربراز و ابرویاز»  «بی  نایاگبهارام چاو»  «لهراس  شاه

ادبیاا  دهناد کا  در های یمموعة ادبیا  سهلوی داریم  نشاان ییک  اکنون دربارة داستان ییهاینگاه

سادشااهان و سهلواناان دورة ساساانیان و یاا روزگااران  درباارة سرگذشا.هایی ها و قصه داستان سهلوی

در نیاز یکای از ننهاسا.  « رزم گودرز و سیران»و بیگمان داستان ناشناختة  91شت  اس.گذشت  وجود دا

  «لغا. فَّارس»اسدی طوسای در نوشت  بودند و دربارة سیران ویس  نیز ادبیا  سهلوی  داستانی حماسی 

 نایاة»های باستانی شما  و غارب ایاران( از یک بی. ترجمة فشهلوی )= یکی از لهم « وسناذ»ذی  واژة 

ایا  سهلاوان تاورانی های زندگی و جنگ)= سیران ویس  نایگ( نورده اس. ک  گویا دربارة «سیران ویس 

کویاجی  در یک سژوهش ارزنده دربارة گاودرز و خانادان  جهانگیر کوورجیسیش از ای   40 بوده اس. 

  او دربااارةاو در شاااهنایة فردوساای  تیزهوشااان  حاادس زده اساا. کاا  ینباا  گفتارهااای فردوساای 

و اکناون اشاارة  41اندفردوسای وجاود داشات دورة گودرز تاا  اس. ک  دربارة خاندانبوده  هاییچکای 

 ودرزگاواه درساتی ایا  حادس خردیندانا  اسا.  گا« رزم گودرز و سیران»ف ی  همدانی ب  کتاب اب 

هفتاد سسار او د  بوریانبردار سادشاه اندیش و نمونة نریانی یک جنگاورِ فسهلوانی دلاور و خردیند و نیک

فرزنادان یا  کای » :گویادوگوار اس. ب  کیخسرو ییاند و او اگرچ  سکشت  شدهجنگ با تورانیان  در
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گویاا  42 « اند و ی  بندة تو  ب  قوه  و سادشاهی تو  کینا  از افراسایاب بتاوزمکشت  شدند  هم  فداء شاه

اناد  زودتار از و سساران او بودهگودرز هایی ک  دربارة سهلوانی ها و چکای ناستادر حماسة یلی ایران  د

فریاانروایی وجود برتاری رساتم در دورة با رو تان شناخت  شده بودند  و هم ازای سهلوانان سیسداستان 

 و تاوران هاای ایارانرا در جنگو جانفشانی س  ای  گودرز و سسران اویند ک  بیشتری  سایمردی وکاو

بارای  سسار جنگااور گاودرز گیاو دهناد نشاان ییخواهی سیاوش و نابودی افراسیاب تورانی کی  در

ایاران های بزرگ یکی از جنگنبرد دوازده رخ ک  د و در شوتوران ییایران رهسپار کیخسرو ب   نوردن

هی با  درفش کاویانی را ا ک  تا نن هنگام تنها با  دسا. شااهزادگانِ دودة شااو توران بود  کیخسرو 

در دورة بایاد انگاشا. کا   یطلقخاال یهمداستان با جلا   49 سپارد شد ا ب  گودرز ییجنگ برده یی

های عاشا انة داساتانو  اندارتیان  دو تیو ِ گرگان و سیستان اهمیه. ادبی بیشتری داشت س شاهیِسراکنده 

با  ترکساتان بارای نوردن    داستان حماسای رفات  گیاو سسار گاودرز«بیژن و ینیژه»  «ویا و رایی »

اناد سارتی و در سیوند با تیو  گرگاان بودهخاستگاهی دارای  «رزم یازده رخ»کیخسرو ب  ایران و داستان 

و هماة ننچا  کا  درباارة  «رساتم و ساهراب»و داساتان حماسای  «زا  و رودابا »و داستان عاشا انة 

 44 اند سیوند با تیو  سیستان بودهدر   سارتی دارند نیز خاستگاه و اینها  سیستانیان اس.

 گیرینتیجه

سشرایی در ایران و یا دربارة شناخ. ینب  یاا ینااب  سژوهندگانی ک  دربارة ادبیا  سهلوی و سَّنهش. شاهنای 

و ترجماة عربای نن « رزم گودرز و سیران»اند  از وجود کتابی سهلوی ب  نام شاهنایة فردوسی سخ  گفت 

فش یا  هشمشادانی  جغرافیادان ب اند  با ای  هما   اشاارة روشا  انگاه نبوده« سیرانحرب جوذرز و »ب  نام 

و نوردن گفتااری از نایاة یفصاه  « حرب جوذرز و سیران»دربارة کتاب  و سوم همری دومسدة  ایرانی

وجاود « رزم گاودرز و سیاران»سیران ب  گودرز از ای  کتاب  نشکارا گواه اس. ک  داستانی سهلوی ب  نام 

هاای سهلاوی در سادة دوهم  ساوم داشت  اس. و ای  داستان حماسی  همانناد بسایاری دیگار از کتاب

ف ی  هشمشدانی از نایة یفصه  سیران با  گاودرز از همری ب  زبان عربی نیز ترجم  شده بود  گفتاری ک  اب 

 شااهنایةرز در نورده اس.  چنان با همی  گفتار از نایاة سیاران با  گاود« حرب جوذرز و سیران»کتاب 

رزم »کتااب سهلاوی « شاهنایة ابوینصوری»فردوسی همانند اس. ک  ناگزیر باید انگاش. گردنورندگان 

رزم گاودرز و »یاا « دوازده رخ»در نوشات  داساتان نبارد  هاانناند و ینب  شناخت را یی« گودرز و سیران
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در چناد « دوازده رخ»ر  ناام نبارد بوده اس.  از ساوی دیگا« رزم گودرز و سیران»  کتاب سهلویِ «سیران

خاواهی نیده اس. و ای  نبرد بزرگای باود در کی « رزم گودرز و سیران»فردوسی   شاهنایةنوشتة دس.

« رزم گاودرز و سیاران»  شااهنای خواهانا  در خون سیاوش از تورانیان و احتمالا  نام اوهلیة ای  نبارد کی 

ازده هماورد ایرانی و تورانی با همدیگر در سایانِ ایا  جناگ  دلی  نبرد یازده یا دوبوده اس. و سپا ب 

و ترجماة عربای نن « رزم گودرز و سیران»گرفت  اس.  نگارش سهلوی « دوازده رخ»و یا « یازده رخ»نام 

در نبارد  سسارانش وهاای گاودرز سهلوانی هاا وجنگ دربارةگَّم شده اس.  ایها گفتار گستردة فردوسی 

ای ب  ناام گواه اس. ک  در ادبیا  سهلوی داستان حماسی جداگان « گودرز و سیران رزم»یا « دوازده رخ»

هاای او و سسارانش باا تورانیاان در دربارة سرگذشا. گاودرز و ساتایش جنگ« رزم گودرز و سیران»

ویس  وجود داشت  اس. و ای  داساتان سهلاوی با  خواهی سیاوش و نبرد ت  ب  ت  گودرز با سیران کی 

 ب  عربی نیز ترجم  شده اس. « جوذرز و سیران حرب»نام 

 هایادداشت

از  یجمعا یهاایشاای  ساخنران  ی  هازارة فردوسا«شااهنای  میی دهشیة قاد»یحمهد    ینیدربارة او نک: قزو   1

؛ 114  151-155صصا  1912کتااب   یایتهران: دن  یدر کنگرة هزارة فردوس ایدن  یو یستشرق رانیا یفضلا

فصالنایة فرهنگساتان  هنگساتان نایاة فر روزان یاف ی  ترجمة یهد«شاهنای  میی دهشیة قد» ر یمیولاد  ینورسکیی

  یبای؛ خط182-118صصا  1911  تابساتان 10 یاسیادورة ساوم  شامارة دوهم  شامارة س  یزبان و ادب فارس

تهاران:   یدکاامم بمناور رنظاریز  یبازرگ اسالای المعارارهی  دا«ابوینصور یحمهد ب  عبدالرهزهاق»ابوالفض   

ابوینصاور یحماد با  »جلاا    یطلق ی؛ خال 219-210صص  1  ج 1919  یالمعارا بزرگ اسلاییرکز دایره

  101-101صص  1910  یتهران: فرهنگستان زبان و ادب فارس  ییسراو شاهنای  ی  فردوس«عبدالرهشزهاق

  «یابوینصااور یشعْمشاار»ابوالفضاا     یباای؛ خط111-114  112صصاا  «شاااهنای  میی دهشیااة قااد»  یناایقزو   2

  یالمعاارا بازرگ اسالایتهاران: یرکاز دایره  یبمناورد یزیرنظر کامم یوساو  یالمعارا بزرگ اسلایدایره

  219   1  ج 1919

  115-114صص  «شاهنای  میی دهشیة قد»  ینیقزو   9

  110-118صصهمان     4

  110همان      5
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تهاران: فرهنگساتان   ییساراو شاهنای  یفردوسا  «یابوینصور شاهنایة»جلا    یطلق ی  خال 111همان      1

  115-101صص  1910  یزبان و ادب فارس

 یتهران: سژوهشاگاه علاوم انساان  یشناس یفردوس یهاسرچشم    ییحمهد ای  یاحی؛ ر111-151همان      1

  141-198صص  1982  یو یطالعا  فرهنگ

یرکاز   یالمعاارا بازرگ اسالایتهاران: یرکاز دائره یطلاق یکوشاش جلاا  خاال ب  کام یشاهنای   دفتار    8

  12   1919  یو اسلای یرانیا یهاسژوهش

و یرکاز  یتهران: نشر جاای  یسینف دیاهتمام سعب   یبزرگ علو ةترجم ان یرانیا ییله ةنولدک   تئودور  حماس   1

  کااوه  شامارة «نن یشاهنای  و یآخذ اصل میینشاء قده»حس    دیس زاده ی؛ ت 91-94صص  1911نشر سپهر  

کاار  وةیدرباارة ینبا  و شا یلااتتةی»ساماد   دنلو ی؛ ن12-1صص  1991  41  سا  سنمم  شمارة یسلس  12

  112  شامارة یسلسا  1989 زیی  ساا41سا   ز یدانشگاه تبر یو علوم انسان ا یدانشکدة ادب ةینشر  «یفردوس

  («یدر شناخ. ینب  شااهنایة فردوسا یای  بود از گ  باستان )جستارن یکی»ابوالفض     یبی؛ خط85-148 

  ی  فارورد11 یاسیدورة سنمم  شمارة سوم  شمارة س  یادب فارس ونایة فرهنگستان  فصلنایة فرهنگستان زبان 

 میریسات یو غ میدربارة یآخاذ یسات  ی: جستارنای یاز شاهنای  تا خدا»جلا    یطلق ی؛ خال 54-19   1981

باساتان  ساا  هفاتم   رانیا  نایة ا(«ییتون از دس. رفت  ب  زبان سهلو ی: فهرس. برخوس.یس کیهنای  )با شا

  111-9صص  1981  14-19 یاسیو دوهم  شمارة س اوه شمارة 

و  یگفتاار درباارة فردوسا ی)سا نا یرید یها  ساخ «باود گاردن فاراز ییهتر یکی»جلا    یطلق یخال    10

از شااهنای  تاا » یطلاق ی؛ خاال 15-19   1981تهاران: نشار افکاار    یدهباشا یکوشاش علاشاهنای (  ب 

یتاون از دسا.  یخ: فهرس. بروس.یس کیشاهنای  )با  میریست یو غ میدربارة یآخذ یست  ی: جستارنای یخدا

در شاناخ. ینبا  شااهنایة  ینای  بود از گ  باستان )جستار یکی»  یبی؛ خط11-9صص  («یرفت  ب  زبان سهلو

  19-54صص  («یفردوس

  11-15صص  «بود گردن فراز ییهتر یکی» یطلق یخال    11

  1918  بهااار 11نایاا   شاامارة  رانیاا  ا«در شاااهنای  یدفتاار  نایااة سهلااو یدر یعنااا»یحمااود   دسااالار یای   12

شااهنای   میریسات یو غ میدربارة یآخذ یسات  ی: جستارنای یاز شاهنای  تا خدا» یطلق ی؛ خال 252-291صص

  11-1صص  («ییتون از دس. رفت  ب  زبان سهلو ی: فهرس. برخوس.یس کی)با 

شااهنای  و  میینشااء قاده» زاده ی؛ ت ا88-85  41-40صصا ان یرانیا ییله ةنمون  نک: نولدک   حماس یبرا   19

 ر یارکبیتهاران: یؤسساة انتشاارا  ای ران یادر ا ییساراحماس  اللا  حی؛ صفا  ذب12-1صص  «نن ییآخذ اصل

 کااوب  ی؛ زر81-84  10-11صصااو شااعر او   یفردوساا  ینااوی؛ ی111-111  45-44صصاا  1919
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 د یساع ان یدیا؛ حم94-28صصا  1981و شااهنای   تهاران: ساخ    ینایورنای : دربارة فردوس   یعبدالحس

 ،یتاار چ یاادواردو یوگنی؛ برتلا  114   1981 د یتهران: انتشارا  ناه  یو هنر فردوس ش یبر اند یدرنید

  یاحیا؛ ر215-214صصا  1914 ریناد یتهاران: انتشاارا  ه  یاز دوران باستان تا عصر فردوس رانیا ا یادب

و شااهنای   تهاران:  یینوچهر  فردوس  ی؛ یرتضو85-84صص  1981تهران: طرح نو    یفردوس   ییحمهد ای

نایة شاناخ.   یا؛ دوساتخواه  جل11-1صصا  1912  سژوهشاگاه  یفرهنگا  اا ییؤسسة یطالعا  و تح 

 وةیدرباارة ینبا  و شا یتةیلاات» دنلو ی؛ ن11   1984  یفرهنگ یهاو شاهنای   تهران: دفتر سژوهش یفردوس

  2سا  دهام  شامارة   یرانشناسیا  «یدربارة یسةلة یناب  فردوس»جلا     ینی؛ یت148-85صص  «یکار فردوس

  414   1911تابستان 

  1991  41  شامارة یسلسا  11  کااوه  شامارة «شاهنای  یو یآخذ اصل میینشاء قده»حس    دیس زاده یت    14

  ینایة یحماد ساروجشا   «ییآخاذ فردوسا یهاو شااهنای  هانایا یخدا»  ی؛ عثمان   یحمد نور1-12 

دانشانایة   «نایا یخدا»یحماود   دسالار ی؛ ای992-281صص  1954تهران:   ییحس  ابوال اسم رنظریز  یگناباد

  9  ج 1988  یساعاد   تهاران: فرهنگساتان زباان و ادب فارسا  یاساماع یب  سرسرست  یزبان و ادب فارس

 ادیاحدهاد عاد   تهاران: بن یغلایعل رنظریجهان اسلام  ز ةدانشنای  «نای یخدا»سژیان   روزبخش ی؛ ف24-11صص

درباارة  ی: جساتارنای یاز شاهنای  تا خدا» یطلق ی ؛ خال241-291صص  15  ج 1910  یاسلای المعارارهیدا

  («ییتون از دسا. رفتا  با  زباان سهلاو ی: فهرس. برخوس.یس کیشاهنای  )با  میریست یو غ مییآخذ یست 

تهران: فرهنگساتان زباان   ییسراو شاهنای  یفردوس  «رانیدر ا ییسراشاهنای »جلا    یطلق ی؛ خال 94-19 

 ؛95-25صص  1910  یو ادب فارس
Shapur Shahbazi, A, “On the Xwadāy-Nāmag,” Papers in Honour of Prof. Ehsan 

Yarshater, Acta Iranica 30, Leiden, pp. 208-229  

: وسا.یس کیای  )با شاهنا میریست یو غ میدربارة یآخذ یست  ی: جستارنای یاز شاهنای  تا خدا» یطلق یخال    15

شااهنای  )باا  یهاادداشا.ی یطلاق ی؛ خال 111-9صص  («ییتون از دس. رفت  ب  زبان سهلو یفهرس. برخ

یحماود   دساالار یای ؛999؛ 921-925؛ 121-120؛ 82-80صصاها(  بخش دوهم و ساوم  اصلاحا  و افزوده

  ینایة فرهنگستان  فصالنایة فرهنگساتان زباان و ادب فارسا  یبیترجمة ابوالفض  خط  «یدر دفاا از فردوس»

خاان هف.»یحماود   دساالار ی؛ ای140-120صصا  1911  زیستان 12 یاسیسا  سوم  شمارة چهارم  شمارة س

  1911 زیی  ساا9ساا  دهام  شامارة   یشناسارانیا  «یدربارة یناب  و شعر فردوس یو نکات ژهیو ین ژنیرستم  ب

نوشاتة الگاا  یدر غرب )شاعر و سهلوان در شاهنایة فردوسا یشناسرانیا»یحمود   الار دسی؛ ای541-540صص

دفتار   یدر یعناا» دسالار ی؛ ای451-491صص  1914  تابستان 2سا  هفتم  شمارة   یرانشناسی(  ادس یویام  د

در شاناخ. ینبا   ینای  بود از گ  باساتان )جساتار یکی»  یبی؛ خط252-291صص  «در شاهنای  ینایة سهلو
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  نایاة «ارجااا با  ینااب  در شااهنای  یهاابا  روش ینگاه»اکبر    ی؛ نحو19-54صص  («یشاهنایة فردوس

  زیساتان 28 یاسیادورة هفتم  شامارة چهاارم  شامارة س  یفرهنگستان  فصلنایة فرهنگستان زبان و ادب فارس

؛ هاانزن  کاور  958-951صصا   و سرگذش. شااهنای یفردوس نایةیزندگ  یاقیرسی؛ دب92-14   1984

تهران: نشار و ساژوهش فارزان روز    یجهاندار کاوسی: ساختار و قال   ترجمة کیشاهنایة فردوس ش ینریها

1984   4  

: وسا.یس کیاشاهنای  )با  میریست یو غ میدربارة یآخذ یست  ی: جستارنای یاز شاهنای  تا خدا» یطلق یخال    11

  19   («ییتون از دس. رفت  ب  زبان سهلو یفهرس. برخ

تهاران:   ی)هف. ی ال (  ترجمة فرهاد عطاائ یفارس کیو شعر کلاس ی یتطب ا یاَّلگا  ام  ادب دسَّ  یوینک: دِ   11

  یاَّلگاا  ام  شااعر و سهلاوان در شااهنای   ترجماة فرهااد عطاائ دسَّ  یوی؛ د1980ِنشر و سژوهش فرزان روز  

ساا    یرانشناسیهنریند  ا دیترجمة سع  «یسیسةلة یناب  فردو» ک ید ا یوی؛ د1918 ران یا ،یتهران: نشر تار

درباارة یساةلة ینااب  »  ینایناک: یت هاانن یدگاههایان اد د ی  برا110-12صص  1911  بهار 1دهم  شمارة 

ساا   نایا  رانیا  «؟یشاداوریسنادار و س ایا یجستار و نونور»   ی؛ دوستخواه  جل490-401صص  «یفردوس

-512صصا  «یینااب  فردوسا رایاونیدر س» یطلاق ی؛ خال 912-211صص  1911  بهار 58سانزدهم  شمارة 

باساتان  ساا   رانیانایاة ا  «ی ایتطب ا یدربارة شاهنای  از ینظر ادب دیجد یهاجد »ابوالفض     یبی؛ خط591

؛ 140-120صصا  «یدر دفااا از فردوسا» دساالار ی؛ ای91-25صصا  1980اوه   شمارة اوه   بهار و تابستان 

(  دساا یوینوشااتة الگااا ام  د  یدر غاارب )شاااعر و سهلااوان در شاااهنایة فردوساا یشناساا رانیااا» دسااالار یای

  451-491صص

تهاران: تاوس    یعربا ا یاو ادب یاز اسلام و نثار نن در تمدن اسالای شیس یرانییحمهد  فرهنگ ا  ییحمهد   18

با   ییحمهد  تاری، و فرهنگ ایران در دوران انت ا  از عصار ساساان  یرییلای؛ یحمهد141-140صص  1914

 یهاادر نخساتی  قارن یزباان عربا یبارا یهمچون یای  و یاددکار یجلد چهارم: زبان فارس  یعصر اسلای

  181-125صص  1980تهران: توس    یاسلای

 یسا  «یاعراب جااهل انیدر ی رانیا یحماس یهاشاهنای  و اشاعة داستان  ینیعلهایة قزو»یحمود   دسالار یای   11

یوقوفاا  دکتار یحماود  یخیو تاار یانتشارا  ادبا ةتهران: یمموع  ییتون ادب حیو دو ی ال  در ن د و تصح

  114-180صص  1981  یزدیافشار 

  14-1صص  «شاهنای  میو قده یینشاء اصل» زاده یت    20

-119   1911کوشش ژال  نیوزگاار  تهاران: ساخ   از اسلام  ب  شیس رانیا ا یادب ،یاحمد  تار  یتفضل   21

990  
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: وسا.یس کیاشاهنای  )با  میریست یو غ میدربارة یآخذ یست  ی: جستارنای یاز شاهنای  تا خدا» یطلق یخال    22

  101-11صص  («ییتون از دس. رفت  ب  زبان سهلو یفهرس. برخ

 یداریو شان ینوشاتار ییةخاذها ةارزشامند درباار اریسژوهش بس کیو  یهشمشدان  یفش اب  ةناییزندگ ةدربار   29

 یخیو تاار یانتشارا  ادبا ةتهران: یمموع کَّم یبخش  ران یا خنگارانیتار ز یسرو  ینک: اذکائ یهشمشدان  یفش اب 

  198-8صص  1919  یزدییوقوفا  دکتر یحمود افشار 

تهاران:   یینازو ین ایعل ةترجما م ییعرفا. الاقاال یف میابوعبدالل  یحمهشد ب  احمد  احس  الت اس  ییَّ شدهشس   24

  1-1صص  1  ج 1911شرک. یؤلفان و یترجمان  

  259   1981 ر ییحمهدرضا تمدهد  تهران: انتشارا  اساط ةیحمهشد ب  اسحاق  الفهرس.  ترجم م ینداب    25

  8   1111 دن یل   یکوشش دخواحمد ب  یحمهد  یَّختصر کتاب البَّلدان  ب  بکریاب  یهمذان  یف اب    21

  90-28صص ران یا خنگارانیتار  یاذکائ   21

: رو یاب  یالهااد وسا ی قیاعبدالل  احمد ب  یحمهد ب  اسحاق  کتاب البَّلادان  تح  یاب  یالهمذان  یف اب    28

  1411عالم الکت   

  111  ان یرانیا ییله ةنولدک   حماس   21

یرکاز   یالمعاارا بازرگ اسالایتهاران: یرکاز دائره یطلاق یکوشش جلاا  خاال شاهنای   دفتر چهارم  ب    90

  18-12صص  1919  یو اسلای یرانیا یهاسژوهش

  111-9صصشاهنای   دفتر چهارم     91

  10شاهنای   دفتر چهارم      92

  19-10صصشاهنای   دفتر چهارم     99

و یارگ سهلواناان  یزنادگ  ییحمهشد عل ندوش  ینک: اسلای  یمچن؛ ه111-19صصشاهنای   دفتر چهارم     94

  241-211صص  1911انتشار   یدر شاهنای   تهران: شرک. سهای

هاا(  بخاش چهاارم  تهاران: یرکاز شااهنای  )باا اصالاحا  و افزوده یهاادداشا.یجلاا    یطلاق یخال    95

  84  وس. ی  س1911  یو اسلای یرانیا یهایرکز سژوهش  یالمعارا بزرگ اسلایدائره

  یتهاران: فرهنگساتان زباان و ادب فارسا  ییساراو شاهنای  ی  فردوسا«دوازده رَّخ»جلاا    یطلق یخال    91

 ؛810-881صص  1910
Khaleghi-Motlagh, Dj, “Davāzdah Roḵ,” Encyclopaedia Iranica, edited by: Ehsan 

Yarshater, Mazda Publishers, Costa Mesa, California, 1996, Vol. VII, pp. 135-136   

و  یگفتاار درباارة فردوسا ی)سا نا یرید یها   سخ «دربارة عنوان داستان دوازده رخ»جلا    یطلق یخال    91

  51-59صص  1981تهران: نشر افکار    یدهباش یکوشش علشاهنای (  ب 
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  «دوازده رَّخ» یطلااق ینااک: خااال   ی؛ همچناا58   «دربااارة عنااوان داسااتان دوازده رخ» یطلااق یخااال    98

 ؛810-881صص

Khaleghi-Motlagh, “Davāzdah Roḵ,” pp. 135-136   

  51-42صص ران یدر ا ییسراصفا  حماس    91

تهاران:   یاقیرسایکوشش یحمهاد دبو فهارس ب   ا یو تعل یبا حواش  یطوس یلغ. فرس ینسوب ب  اسد   40

  ساا  10  کاوه  شامارة «شاهنای  میو قده یینشاء اصل»حس    دیس زاده ی؛ ت 41   1991  یکتابخانة طهور

  41  ران یدر ا ییسرا؛ صفا  حماس 14   45  شمارة یسلس  1991سنمم  

  188-181صص  «سار  در شاهنای  ،یاز تار یخاندان گودرز: بخش»  یاجیکو   41

کتااب   یایاتهران: دن کلسون ی  ننل نولدیو ر سترانجیل یگا حیو اهتمام و تصح ینای   بسعفارس  یبلخاب    42

1919   45  

  یو فرهنگا یصافا  تهاران: شارک. انتشاارا  علما اللا حیترجمة ذب ان یانینرتور ایانوئ   ک س  ست یکر   49

دولا.  یتاا فروساشا انیاز سالوک رانیاا ،یتاار  «رانیا ییله ،یتار»احسان   ارشاطر ی؛ 200-111صص  1919

حسا   ةترجما ارشااطر یگردنورنده احساان  ج یمبری)جلد سوم ا قسم. اوه (  سژوهش دانشگاه ک انیساسان

  511   1919 ر یرکبیانتشارا  ای ةانوش   تهران: یؤسس

ساا    یرانشناسای(  ایو ساسان یسارت ا یبر ادب یا)ی دی « یو رای ایو و ژهیوین ژنیب»جلا    یطلق یخال    44

  281   1911دوهم   ةدوهم  شمار

 کتابنامه

تهاران:   کلساونینل  ن نولدیو ر سترانجیل یگا حیو اهتمام و تصح یبسع  نای فارس  (1919)  یبلخاب 

  کتاب یایدن

 وسا ی قیاتح   کتااب البَّلادان  (1411  )عبدالل  احمد ب  یحمهاد با  اساحاق یاب  یالهمذان  یف اب 

  : عالم الکت رو یب  یالهاد

  دنیل   یکوشش دخوب   یَّختصر کتاب البَّلدان  (1111  )احمد ب  یحمهد بکریاب  یهمذان  یف اب 

  ریتهران: اساط  یحمهدرضا تمدهد ةترجم  الفهرس.  (1981  )یحمهشد ب  اسحاق م ینداب 

 یخیو تاار یانتشاارا  ادبا ةتهاران: یمموعا  کَّامیبخش  ران یا خنگارانیتار  (1919  )زیسرو  یاذکائ

  یزدییوقوفا  دکتر یحمود افشار 

  انتشار یتهران: شرک. سهای  و یرگ سهلوانان در شاهنای  یزندگ  (1911  )ییحمهشد عل ندوش  یاسلای
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نوشاتة الگاا   یدر غرب )شاعر و سهلوان در شاهنایة فردوسا یشناس رانیا»  (1914  )یحمود دسالار یای

  451-491صص   تابستان  2شمارة   سا  هفتم  یرانشناسیا  (دس یویام  د

  ساعاد   یاساماع یب  سرسرسات  یدانشنایة زبان و ادب فارس  «نای یخدا»  (1988  )یحمود دسالار یای

  24-11صص  9ج   یتهران: فرهنگستان زبان و ادب فارس

فصالنایة   نایة فرهنگستان  یبیترجمة ابوالفض  خط  «یدر دفاا از فردوس»  (1911  )یحمود دسالار یای

-120صاص  زیساتان  12 یاسیاشمارة س  شمارة چهارم  سا  سوم  یفرهنگستان زبان و ادب فارس

140  

  بهاار  11شامارة   نایا  رانیاا  «در شااهنای  یدفتر  نایة سهلاو یدر یعنا»  (1918  )یحمود دسالار یای

  252-291صص

اعاراب  انیادر ی رانیا یحماس یشاهنای  و اشاعة داستانها  ینیعلهایة قزو»  (1981  )یحمود دسالار یای

 یخیو تاار یانتشاارا  ادبا ةتهران: یمموع  ییتون ادب حیو دو ی ال  در ن د و تصح یس  «یجاهل

  114-180صص  یزدییوقوفا  دکتر یحمود افشار 

  «یدرباارة ینااب  و شاعر فردوسا یو نکاات ژهیو ین ژنیخان رستم  بهف.»  (1911  )یحمود دسالار یای

  541-540صص  زییسا  9شمارة   سا  دهم  یشناسرانیا

و علاوم  ا یادانشاکدة ادب ةینشار  «یکار فردوسا وةیدربارة ینب  و ش یتةیلات»  (1989  )سماد دنلو ین
  148-85صص  112شمارة یسلس    زییسا  41سا    زیدانشگاه تبر یانسان

تهاران:   یاز دوران باساتان تاا عصار فردوسا رانیاا ا یادب ،یتار  (1914)  چیادواردو یوگنی برتلا 

  ریندیانتشارا  ه

  تهران: سخ   کوشش ژال  نیوزگارب   از اسلام شیس رانیا ا یادب ،یتار  (1911  )احمد  یتفضل

شامارة   ساا  سانمم  10شامارة   کااوه  «شاهنای  میو قده یینشاء اصل»  (1991  )حس  دیس زاده یت 

  14-1صص  45یسلس  

  ساا  سانمم  12شامارة   کاوه  «نن یشاهنای  و یآخذ اصل میینشاء قده»  (1991  )حس  دیس زاده یت 

  12-1صص  41شمارة یسلس  

شامارة یسلسا    11شامارة   کاوه  «شاهنای  یو یآخذ اصل میینشاء قده»  (1991  )حس  دیس زاده یت 

  12-1صص  41

  دیتهران: انتشارا  ناه  یو هنر فردوس ش یبر اند یدرنید  (1981)  دیسع ان یدیحم
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تهاران:   ییساراو شاهنای  یفردوسا  «ابوینصاور یحماد با  عبادالرهشزهاق»  (1910  )جلا  یطلق یخال 

  101-101صص  یفرهنگستان زبان و ادب فارس

 میریسات یو غ میدرباارة یآخاذ یسات  ی: جساتارنایا یاز شاهنای  تا خدا»  (1981  )جلا  یطلق یخال 

  باساتان رانیانایاة ا  («ییتون از دس. رفت  ب  زبان سهلاو ی: فهرس. برخوس.یس کیشاهنای  )با 

  111-9صص  14-19 یاسیشمارة س  شمارة اوه  و دوهم  سا  هفتم

  (یو ساساان یساارت ا یابار ادب یا)ی دیا « یو رای ایو و ژهیوین ژنیب»  (1911  )جلا  یطلق یخال 

  218-219صص  دوهم ةشمار  سا  دوهم  یرانشناسیا

  زییساا  شامارة ساوم  سا  دهام  یرانشناسیا  «ییناب  فردوس رایونیدر س»  (1911  )جلا  یطلق یخال 

  591-512صص

گفتاار درباارة  ی)سا نا یرید یهاسخ   «دربارة عنوان داستان دوازده رخ»  (1981  )جلا  یطلق یخال 

  58-59صص  تهران: نشر افکار  یدهباش یکوشش علب   و شاهنای ( یفردوس

تهاران: فرهنگساتان زباان و ادب   ییسراو شاهنای  یفردوس  «دوازده رَّخ»  (1910  )جلا  یطلق یخال 

  810-881صص  یفارس

تهران: فرهنگستان زباان   ییسراو شاهنای  یفردوس  «یشاهنایة ابوینصور»  (1910  )جلا  یطلق یخال 

  115-101صص  یو ادب فارس

تهاران: فرهنگساتان   ییساراو شاهنای  یفردوس  «رانیدر ا ییسراشاهنای »  (1910  )جلا  یطلق یخال 

  95-25صص  یزبان و ادب فارس

گفتاار درباارة  ی)سا نا یرید یهاساخ   «باود گاردن فاراز ییهتر یکی»  (1981  )جلا  یطلق یخال 

  19-51صص  تهران: نشر افکار  یدهباش یکوشش علب   و شاهنای ( یفردوس

تهاران:   بخاش چهاارم  هاا()با اصلاحا  و افزوده شاهنای  یهاادداش.ی  (1911  )جلا  یطلق یخال 

  یو اسلای یرانیا یهایرکز سژوهش  یالمعارا بزرگ اسلاییرکز دائره

 رنظاریز  یبازرگ اسالای المعاارارهیدا  «ابوینصور یحمهد ب  عبادالرهزهاق»  (1919  )ابوالفض   یبیخط

  219-210صص  1 ج  یالمعارا بزرگ اسلایتهران: یرکز دایره  یکامم بمنورد

 یزیرنظار کاامم یوساو  یالمعارا بزرگ اسلایدایره  «یابوینصور یشعْمشر»  (1919  )ابوالفض   یبیخط

  219صص  1 ج  یالمعارا بزرگ اسلایتهران: یرکز دایره  یبمنورد

  باستان رانینایة ا  «ی یتطب ا یدربارة شاهنای  از ینظر ادب دیجد یهاجد »  (1980  )ابوالفض   یبیخط

  91-25صص  بهار و تابستان  شمارة اوه   سا  اوه 
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  («یدر شناخ. ینب  شاهنایة فردوس ینای  بود از گ  باستان )جستار یکی»  (1981  )ابوالفض   یبیخط

 یاسیاشامارة س  شامارة ساوم  دورة سنمم  یفصلنایة فرهنگستان زبان و ادب فارس  نایة فرهنگستان

  19-54صص   یفرورد  11

  تهران: نشر قطره  و سرگذش. شاهنای  یفردوس نایةیزندگ  (1984  )یحمهد دیهس  یاقیرسیدب

شامارة   سا  ساانزدهم  نای رانیا  «؟یشداوریسندار و س ای ینونور جستار و»  (1911  ) یجل دوستخواه 

  912-211صص  بهار  58

  یفرهنگ یهاتهران: دفتر سژوهش  و شاهنای  ینایة فردوسشناخ.  (1984  ) یجل دوستخواه 

  یترجمة فرهاد عطائ  )هف. ی ال ( یفارس کیو شعر کلاس ی یتطب ا یادب  (1980  )اَّلگا  ام دسَّ  یویدِ

  تهران: نشر و سژوهش فرزان روز

  رانیا ،یتهران: نشر تار  یترجمة فرهاد عطائ  شاعر و سهلوان در شاهنای   (1918  )اَّلگا  ام دسَّ  یویدِ

  1شامارة   سا  دهم  یرانشناسیا  هنریند دیترجمة سع  «ییسةلة یناب  فردوس»  (1911  )کید ا یوید

  110-12صص  بهار

و  یتهاران: سژوهشاگاه علاوم انساان  یشناسا یفردوسا یهاسرچشام   (1982  ) ییحمهد ایا  یاحیر

  ییطالعا  فرهنگ

  تهران: طرح نو  یفردوس  (1981  ) ییحمهد ای  یاحیر

  تهران: سخ   و شاهنای  ینایورنای : دربارة فردوس  (1981  ) یعبدالحس کوب  یزر

  ریرکبیتهران: یؤسسة انتشارا  ای  رانیدر ا ییسراحماس   (1919  )الل حیذب صفا 

  ینایة یحماد ساروجش   «ییآخذ فردوس یهاو شاهنای  هانای یخدا»  (1954  )ییحمد نور عثمان  

  992-281صص  تهران  ییحس  ابوال اسم رنظریز  یگناباد

تهاران: یرکاز   یطلاقیکوشاش جلاا  خاال ب     دفتار چهاارمشااهنای  ( 1919فردوسی  ابوال اسام  )

  یو اسلای یرانیا یهایرکز سژوهش  یالمعارا بزرگ اسلایدائره

تهااران: یرکااز   یطلااقیکوشااش جلااا  خااال ب   کاامیدفتاار   شاااهنای  ( 1919فردوساای  ابوال اساام  )

  یو اسلای یرانیا یهایرکز سژوهش  یالمعارا بزرگ اسلایدائره

 ادیتهران: بن  حدهاد عاد  یغلایعل رنظریز  جهان اسلام ةدانشنای  «نای یخدا»  (1910)  سژیان روزبخش یف

  241-291صص  15ج   یاسلای المعارارهیدا

 یاز فضالا یجمع یهایشای  سخنران  یهزارة فردوس  «شاهنای  میی دهشیة قد»  (1912  )یحمهد  ینیقزو

  111-151صص  کتاب یایتهران: دن  یدر کنگرة هزارة فردوس ایدن  یو یستشرق رانیا
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و  یتهاران: شارک. انتشاارا  علما  صفا الل حیترجمة ذب  انیانیک  (1919  )نرتور ایانوئ  س  ست یکر

  یفرهنگ

 یادهاایبن  «ساار  در شااهنای  ،یاز تار یخاندان گودرز: بخش»  (1989  )یکوورج ریجهانگ  یاجیکو

گازارش و   یسنمشا یِسژوهشاو حماس  یشناسااسطوره : شانزده گفتار دررانیا ةحماس  و اسطور

  تهران: نگاه  از یهرداد بهار یشناختدو ن د روش وس.یبا س  دوستخواه  یجل شیرایو

کوشاش یحمهاد و فهاارس ب   اا یو تعل یباا حواشا  یطوسا یینسوب ب  اسد ( 1991  )فرس لغ.

  یتهران: کتابخانة طهور  یاقیرسیدب

  تابساتان  2شامارة   ساا  دهام  یرانشناسایا  «یدربارة یساةلة ینااب  فردوسا»  (1911  )جلا   ینییت

  490-401صص

 ا یاو ادب یاز اسالام و نثاار نن در تمادن اسالای شیس یرانیفرهنگ ا  (1914  )یحمهد  یرییلاییحمهد
  تهران: توس  یعرب

با  عصار  یعصار ساساانتاری، و فرهنگ ایاران در دوران انت اا  از   (1980  )یحمهد  یرییلاییحمهد

 یهاادر نخساتی  قارن یزبان عرب یبرا یهمچون یای  و یددکار یجلد چهارم: زبان فارس  یاسلای

  تهران: توس  یاسلای

  یفرهنگا  اا یتهاران: یؤسساة یطالعاا  و تح   و شااهنای  یفردوسا  (1912)  یناوچهر  ییرتضو

  سژوهشگاه

 ین ایعل ةترجما  1ج   مییعرف. الاقال یف میاحس  الت اس  (1911  )ابوعبدالل  یحمهشد ب  احمد  ییَّ شدهشس

  تهران: شرک. یؤلفان و یترجمان  یینزو

فصلنایة   نایة فرهنگستان  روزانیف یترجمة یهد  «شاهنای  میی دهشیة قد»  (1911  )ریمیولاد  ینورسکیی

  182-115ص  صتابستان  10 یاسیشمارة س  شمارة دوهم  دورة سوم  یفرهنگستان زبان و ادب فارس

  تهران: توس  و شعر او یفردوس  (1912  )ییمتب  ینویی

فصالنایة   نایاة فرهنگساتان  «ارجاا با  ینااب  در شااهنای  یهاب  روش ینگاه»  (1984  )اکبر  ینحو

  14-92صص  زیستان  28 یاسیشمارة س  شمارة چهارم  دورة هفتم  یفرهنگستان زبان و ادب فارس

تهران: نشار   یسینف دیاهتمام سعب   یبزرگ علو ةترجم  انیرانیا ییله ةحماس  (1911  )تئودور نولدک  

  و یرکز نشر سپهر یجای

  یجهانادار کااوسیترجماة ک  : سااختار و قالا یشاهنایة فردوسا  (1984  )شینریکور  ها هانزن 

  تهران: نشر و سژوهش فرزان روز
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 انیدولا. ساساان یتاا فروساشا انیاز سالوک رانیا ،یتار  «رانیا ییله ،یتار»  (1919  )احسان ارشاطر ی

حسا   ةترجما  ارشااطریگردنورنده احسان   جیمبریسژوهش دانشگاه ک  )جلد سوم ا قسم. اوه (

  581-411صص  ریرکبیانتشارا  ای ةتهران: یؤسس  انوش 
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