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ابوطاهـر طرطوســي/ طرسوسـي 
«شاهنامـه» را به نثــر درنيــاورده 

است

توضيح يك اشتباه در فهرست نسخ خطي

سجاد آيدنلو1
شناخته  شاهنامه  از  امروز  تا  كه  دستنويسي  كهن ترين 
و  است  614ق  كتابت  تاريخ  به  فلورانس  نسخة  شده، 
سند  هرگونه  بررسي  و  چاپ  يافته شدن،  همين روي  از 
و مأخذ دربارة شاهنامه كه مربوط به پيش از سدة هفتم 
سودمند  احتماالً  منبع/منابعي  عنوان  به  باشد،  هجري 
سرگذشت  و  ايران  ملي  حماسة  تحقيق  و  تصحيح  در 

فردوسي، بسيار ارزشمند و نويدبخش است. 
گستردگي دامنة نفوذ جغرافيايي و فرهنگي شاهنامه 
وجود  و  سو  يك  از  ايران  ادب  و  فرهنگ  تاريخ  در 
در  پيشينيان  مكتوب  ميراث  از  نسخه  چندصدهزار 
كتابخانه ها و مجموعه هاي شخصي ايران و ساير كشورها 
از سوي ديگر، همواره ماية اين اميد و آرزوي محققان 
فهرست هاي  در  جست وجو  با  شايد  كه  است  شاهنامه 
كندوكاو  و  تازه،  فهارس  انتشار  خطي،  نسخ  چاپ شدة 
نسخه/ فهرست نشده،  مجموعه هاي  و  كتابخانه ها   در 
پرتوهاي  و  آيد  دست  به  مهمي  منابع  يا  قديمي تر  نسخ 
راهگشايي بر گوشه هاي تاريك شاهنامه شناسي بيفكند. 

شاهنامة  عكسِي  چاپ  و  معرفي  نظير  نمونه هايي 
سعدلو/ مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي (ظاهراً متعلق 
ربيع  علي نامة  منظومة  شناسايي  هجري)2،  هشتم  قرن  به 
كتابخانة  در  شاهنامه  از  دستنويسي  و  482ق)3  (سرودة 
مكتبة الشرقية لبنان (محتمًال از اوايل سدة هشتم هجري)4 
در همين چند سال اخير، به خوبي نشان مي دهد كه اميد 

و آرزوي پيش گفته خيال خامي نيست.
بر همين اساس، هنگامي كه چندي پيش در فهرست 
ميكروفيلم هاي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران به چنين نام 
و مشخصاتي برخوردم «1. داستان هاي شاهنامه، ابوطاهر 
[محمد] بن حسن بن علي بن موسي طرسوسي، به نثر و 
مصور، شمارة ميكروفيلم 1506، موزة بريتانيا Or. 4015؛ 
2. قصص شاهنامه به روايت ابوطاهر طرسوسي، شمارة 
ميكروفيلم 2573، موزة بريتانيا5Or. 4014»  احوالم دقيقًا 
شد كه «بر اين  مصــداق اين مصراع معروف فردوسي 

مژده گر ديده خواهــي رواست» زيرا:
 1. ابوطاهر طرسوسي/ طرطوسي داستانگزار نامدار 
و مصنف آثاري چون داراب نامه و ابومسلم نامه، احتماالً 

1. دكتراي زبان و ادبيات فارسي و عضو هيئت علمي دانشگاه پيام 
نور اروميه.

2. شاهنامة فردوسي همراه با خمسة نظامي، با مقدمة فتح اهللا مجتبايي، 
مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي، 1379.

«حماسه اي  محمدرضا،  كدكني،  شفيعي  نك:  منظومه،  اين  دربارة   .3
انساني  علوم  و  ادبيات  دانشكدة  مجلة  پنجم»،  قرن  از  شيعي 
دانشگاه فردوسي مشهد، سال 33، شمارة 3 و4، پاييز و زمستان 
و  كشف  كه  مهم  بسيار  نسخة  اين   .494 صص425ـ   ،1379
معرفي آن تقريبًا چهار سده بر پيشينة سرايش منظومه هاي ديني 
در تاريخ ادب حماسي ايران افزود، خوشبختانه از سوي مركز 
(عكسي)  نسخه برگردان  صورت  به  مكتوب  ميراث  پژوهشي 

منتشر خواهد شد. 
4. براي آشنايي بسيار كوتاه با اين دستنويِس نويافته، نك: موسوي، 
مصطفي، «نسخه اي كهن از شاهنامة فردوسي»، خالصة مقاالت 
دومين همايش پژوهشي آثار و احوال حكيم ابوالقاسم فردوسي 
(از تهران تا توس، 24و25 ارديبهشت 86)، تدويِن فرهنگ سراي 

فردوسي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1386، صص 29و30.
كتابخانة  ميكروفيلم هاي  فهرست  محمدتقي،  دانش پژوه،  نك:   .5
 38 صص  ج1،  تهران، 1348،  دانشگاه  تهران،  دانشگاه  مركزي 

و 155.
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در سدة ششم مي زيست1 و اين اثر او كهن ترين برگرداِن 
منثور شاهنامه است و نشان مي دهد كه سنت بازنويسِي 
شاهنامه به نثر و نياز به اين كار، محصول قرون متأخر 
در  بيك  توكل  اثر  نثر)،  (شاهنامة  دلگشا  تاريخ  (به ساِن 
سال 1063ق) و ادوار معاصر نيست و حداقل هشتصد 
و  تعابير  جمالت،  از  بعضي  شايد   .2 دارد.  سابقه  سال 
روشن ترشدن  در  طرطوسي  طرسوسي/  استنباط هاي 
آيد.  كار  به  شاهنامه  معنايي  و  واژگاني  دشواري هاي 
اثر  اصل  از  ابياتي  كه  منثور  آثار  برخي  شيوة  به  اگر   .3
مي  آورند،  متن  جاي  جاي  در  مناسبت  به  نيز  را  منظوم 
بيتهايي از شاهنامه را آورده باشد ــ چون  او هم بيت/ 
دستنويس مبناي كارش در قرن ششم هجري، كهن تر از 
نسخ فعًال موجود شاهنامه بوده است ــ شايد به عنوان 
منبع جنبي مهم فوايدي در تصحيح شاهنامه داشته باشد. 
بنابر همين مالحظات بي درنگ در پي به دست آوردن 
تصويري از اين اثر مهم برآمدم تا اينكه دوست دانشمند، 
بهروز ايماني، با پيگيري هاي لطف آميز خويش عكسي از 
ميكروفيلم نخست (داستان هاي شاهنامه، شمارة ميكروفيلم 
در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران 1506، شمارة نسخه 
در موزة بريتانيا Or.4015 ) را تهيه و ارسال فرمود؛ اما 
شور  آن،  مقدماتي  بررسي  و  تورق  و  عكس  رسيدن  با 
كه  دريافتم  زيرا  نشست؛  فرو  به يكباره  پيشين  شادي  و 
متن نسخه، نه بازنويسي منثور شاهنامه، بلكه دستنويسي 
ناقص از داراب نامة طرسوسي/ طرطوسي است كه دكتر 
ذبيح اهللا صفا آن را به طور كامل تصحيح و چندين سال 

قبل (چاپ اول: 1344) منتشر كرده اند. 
(قصص  ديگر  نسخة  عكس  يا  ميكروفيلم  نگارنده 
 (Or. 4014 شاهنامه، شمارة فيلم 2573، شمارة دستنويس
را نديده است وليكن به قرينة سهِو روي داده در معرفي 
همتاي آن و توضيح يكي از محققان كه در ادامه اشاره 
خواهد شد، به احتمال قريب به يقين، آن هم نسخه اي از 
داراب نامه است و به دليل خطاي فهرست نويسان، گزارش 
منثور داستان هاي شاهنامه دانسته و به عنوان اثري مستقل 
به ابوطاهر طرسوسي/ طرطوسي نسبت داده شده است. 

دربارة  فهرست نگاران  و  معرفان  سهو  منشأ  محتمًال 
هم  كه  نخست  علت  است:  بوده  چيز  دو  نسخه ها  اين 
شامل حال فهرست نويس كتابخانة موزة بريتانياست و هم 
دانشمندان ايراني، استادان دانش پژوه و منزوي،2 جمالت 

طرسوسي/  آن  در  كه  است  دستنويس  آغازين  برگ  دو 
داستان  به  ورود  براي  مقدمه چيني  منظور  به  طرطوسي 
از  كوتاهي  گزارش  با  را  خويش  اثر  او،  زادن  و  داراب 
خونخواهي  و  شغاد  نيرنگ  به  رستم  كشته شدن  روايت 
بهمن، پسر اسفنديار، از خاندان زال و رستم آغاز كرده 
است و فهرست نويساني كه اين يكي دو برگ را بدون دقت 
در بخش هاي مياني و پاياني نسخه از نظر گذرانيده اند، با 
ديدن داستان كشته شدن رستم و كينخواهي بهمن، چنين 
پنداشته اند كه متن، برگردان منثور شاهنامه است و ظاهراً 
به  كه  كتابي  چرا  كه  نيامده  پيش  آنها  براي  پرسش  اين 
گمان آنها بازنويسي شاهنامه به نثر است كار را از اواسط 
اصلي،  روايات  و  كرده  شروع  رستم)  مرگ  (داستان  آن 

شورانگيز و پرخوانندة فردوسي را فرونهاده است؟
قسمت هايي از برگ نخست دستنويس مورد بررسي 
از داراب نامه ــ كه با اختالف هايي بسيار اندك در متن 
چاپي دكتر صفا (ج1، ص3) هم آمده ــ اين گونه است: 
علي  والصلوة  للمتّقين  العاقبة  و  العالمين  رب  «الحمدهللا 
رسوله محّمد و آله اجمعين از راويان اخبار و ناقالن آثار 
و خوانندگان قصص و تواريخ استاد فاضل كامل ابوطاهر 
في  اهللا  اسعده  الطرسوسي  ابن موسي  ابن علي  ابن حسن 
الدارين چنين روايت مي كند كه مر زال زر را سه پسر بود 
يكي رستم، دوم زواره، سيم شغاد و اين شغاد از كنيزك 
هندو بود و رستم او را دوست نداشتي شغاد بگريخت 
كه  ناحيه اي  و  او  آثار  و  زندگي  زماِن  دربارة  بيشتر  آگاهي  براي   .1
«ابوطاهر  نك:  طرطوس)،  يا  (طرسوس  بدان جاست  منسوب 
دائرةالمعارف  مركز  اسالمي،  بزرگ  دائرةالمعارف  طرسوسي»، 
پرويز.  اذكايي،  646و647؛  صص  ج5،   ،1372 اسالمي،  بزرگ 
«طوسي و ُطرطوسي»، كتاب پاژ، شمارة 9، تابستان 1372، صص 
ذبيح اهللا  كوشش  به  داراب نامه،  ابوطاهر،  طرسوسي،  77-86؛ 
و  بيست  صص   ،1374 سوم،  چاپ  فرهنگي،  و  علمي  صفا، 
اهتمام  به  ابومسلم نامه،  ابوطاهر،  طرطوسي،  مقدمه؛  بيست و يك 
فرانسه  ايران شناسي  انجمن  و  قطره  معين،  اسماعيلي،  حسين 
در  محجوب  مقدمه؛  و 81ـ91  صص 71ـ73  ايران، 1380،  در 
در  طرسوسي  ابوطاهر  كه  مي زنند  «حدس  مي نويسد:  مقاله اي 
سلطان  معاصر  را  او  افسانه  در  است،  مي زيسته  غزنوي  عصر 
«ابومسلم نامه:  محمدجعفر،  محجوب،  نك:  دانسته اند.»  محمود 
سرگذشت حماسي ابومسلم خراساني»، ادبيات عاميانة ايران، به 

كوشش حسن ذوالفقاري، چشمه، 1382، ج1، ص301.
مؤسسة  فارسي،  خطي  نسخه هاي  فهرست  احمد،  منزوي،  نك:   .2

فرهنگي منطقه اي، 1351، ج5، صص 3725 و 3726.
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سال  هر  و  داد  بدو  دختري  كابل  شاه  و  رفت  بكابل  و 
رستم از شاه كابل خراج خواستي شاه كابل از خراج دادن 
عاجز آمد شغاد را گفت جه تدبير كنيم شغاد گفت رستم 
را ميزباني كنيم و بر در شهر چاهي بكنيم و سر آن چاه 
بپوشيم تا رستم اينجا رسد درين چاه افتد. ما از بالي او 

برهيم شاه كابل فرمود تا چاهي بكندند» (برگ الف1).1
 در همين برگ زير نگارة موجود، توضيحي ــ ظاهراً 

از كاتب نسخه ــ دربارة دليل آمدن داستان رستم و شغاد 
«در  است:  شده  افزوده  داراب نامه  ابتداي  در  بهمن  و 
ابتداي كتاب آوردن حكايت زال و رستم و زواره و شغاد 
آنست كه بهمن به زال و مادر رستم رودابه بعد از فوت 

رستم آزار بسيار رساند و ايشان در...»2 (برگ 1 الف). 
محتواي  معرفي  در  سهو  براي  دوم  احتمالي  علت 
اين دو نسخه ــ كه خود ناشي از نكتة نخست و ويژة 
ـ برگة مشخصات دستنويس ها  فهرست هاي ايراني استـ 
در موزة بريتانياست كه نام آنهاــ يا حداقل نسخة مورد 
 Stories from the Shahnama را  ــ  نگارنده  بررسي 
نوشته است و طبعًا فهرست نگاراني كه پيش از هر چيز 
داستان ها/  را  كتاب  نگريسته اند،  معرفي  و  عنوان  اين  به 

قصص شاهنامه انگاشته اند. 
در  منزوي  و  دانش پژوه  فهرست هاي  از  پيروي  به 
بعضي از مقاالت و مداخل مربوط به ابوطاهر طرسوسي/ 
آثار  از  شاهنامه  داستان هاي   منثور  بازنويسي  طرطوسي، 
اين داستانگزار پركار شمرده شده است3 و فقط حسين 
اسماعيلي، مصحح ابومسلم نامه، در يكي از زيرنويس هاي 
از  بحث  در  هم  آن  اثرــ  اين  بر  خويش  ممتّع  مقدمة 
داراب نامه ــ به كوتاهي اشاره كرده اند كه دو دستنويسي 
به  شاهنامه  قصص  داستان ها/  نام  به   آنها  ميكروفيلم  كه 
روايت ابوطاهر طرسوسي/ طرطوسي در كتابخانة مركزي 
دانشگاه تهران نگهداري مي شود، از يك بخش داراب نامه 
است.4 ايشان همچنين در مدخل «ابومسلم نامه» در دانشنامة 
زبان و ادب فارسي به درستي داستا  ن هاي شاهنامه را جزو 

آثار نسبتًا پرشمار ابوطاهر ذكر نكرده اند.5 
از  بررسي  مورد  نسخة  معرفي  در  ديگر  كم دقتي 
داراب نامه (فيلم 1506) كه باز به پژوهش هاي سپسين راه 
يافته، اين است كه شمار برگ هاي آن 129 برگ نوشته 
اختيار  در  نگارنده  كه  عكسي  در  آنكه  حال  است؛  شده 

دارد، نسخه 69 برگ/ ورق (138 صفحه) است. 

همچنان  بريتانيا،  موزة   Or. 4015 شمارة دستنويس 
كه اشاره شد، نسخة ناقصي از داراب نامه است و به اين 
جمالت پايان مي يابد: «.... در حصار باز كردند و برادر 
فصطيقلون از حصار بيرون آمد برسولي و نام او شلشيلبون 
بود و پنجاه مرد با وي فرود آمدند هر مردي جند نخل 
خرمايي همه حكيمان خداي پرست و زيرك و پيلي فرود 
آورده اند از جوب عود تراشيده جند يكي پيل راستين و 
در زير دست و پاي او كرد» (برگ 69 ب) اين بخش در 
چاپ دكتر صفا در (ج1، ص230، بند2، سطرهاي1ـ 4) 
داراب نامه  بحِث  مورد  نسخة  روي  اين  از  و  است  آمده 
بعضي  در  كه  نواقصي  و  افتادگي ها  به  توجه  بدون  ــ 
بخش هاي آن (مثًال← 3 الف و 3 ب و 5 الف و 5 ب) 
ديده مي شود ــ تنها 230 صفحه از داستان داراب يعني 
يك ششم كل اين روايت طوالني (طبق تصحيح  حدوداً 

دكتر صفا) را در بر دارد. 
است  نبوده  صفا  دكتر  استفادة  مورد  دستنويس،  اين 
متن  نهايتًا  و  ايشان  كار  مبناي  نسخه هاي  با  احتماالً  و 
ح داراب نامه تفاوت هايي دارد كه تعيين چندوچوِن  مصحَّ
اين اختالف ها نيازمند مقابلة كامل و دقيق عكس نسخه 
با متن و حواشي چاپ دكتر صفاست. نگارنده در يك 
بررسي اجمالي به مواردي برخورده است كه به مهم ترين 
نمونة آن اشاره مي كند. در متن دكتر صفا، هماي همسر 
بهمن، نخست دختر شاه مصر و پهلوان بانويي است كه 
چون در برابر بهمن مغلوب مي شود، طبق پيمان خويش 
به همسري او در مي آيد (ج1، صص7ـ 9) و اين همان 
در  اما  است؛6  آمده  نيز  بهمن نامه  در  كه  است  داستاني 
آغاز داستان داراب در همين چاپ، هماي با عنوان «بنت 

عينًا  آن،  از  بازآورده  عبارات  ديگر  و  اينجا  در  نسخه  رسم الخط   .1
حفظ شده است. 

2. دنبالة جمالت در عكس ناخواناست. 
3. نك: «ابوطاهر طرسوسي»، دائرةالمعارف بزرگ اسالمي، ص 647؛ 

اذكايي، «طوسي و ُطرطوسي»، كتاب پاژ، ص 79.
4. نك: طرطوسي، ابومسلم نامه، صص 74و 75 مقدمه، زيرنويس14.

ادب  و  زبان  دانشنامة  «ابومسلم نامه»،  حسين،  اسماعيلي،  نك:   .5
فارسي، به سرپرستي اسماعيل سعادت، فرهنگستان زبان و ادب 

فارسي، 1384، ج1، ص 178.
6. نك: ايرانشاه بن ابي الخير، بهمن نامه، ويراستة رحيم عفيفي، علمي و 

فرهنگي، 1370، صص 114ـ139/ ابيات 1696ـ 2130.
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اردشير» ناميده شده كه همانند روايت شاهنامه است1 و 
دكتر صفا هم در حاشية صفحه اين تناقض را خاطر نشان 
كرده و نوشته  است: «ناگهان تغييري در نسب هماي پيش 
آمد» (ص10). نسخة مورد بررسي از اين نظر به سامان تر 
و  مصر  به  بهمن  رفتن  داستان  جاي  به  آن  در  و  است 
روايت  هماي،  يعني  سرزمين،  اين  شاه دخت  با  ازدواج 
پيوند بهمن با دخترش، هماي، آمده ــ كه در نسخ مورد 
استفادة دكتر صفا نيست ــ و با گزارش شاهنامه و دنبالة 
داستان در داراب نامه همخوان تر است. اين روايت كوتاه 
ــ كه به دليل تفاوت هايي با ديگر گزارش هاي ماجرا،2 
از نظر مطالعات حماسي درخور توجه مي نمايد ــ چنين 
تاج آراي  اين  از  و  تاج آراي نام  داشت  زني  و   ....» است: 
و  برفت  دنيا  از  نيز  تاج آراي  هماي نام  داشت  دختري 
اين بهمن را اردشير خوانندي و چون از مدت تاج آراي 
بنشست  بنشاط  و  برخاست  تعزيت  ازان  برآمد  ماه  سه 
خواجه سراي داشت ريحان نام او را بخواند و گفت برو 
در  يكي  ايشان  از  و  درآيم  من  تا  بياراي  را  كنيزكان  و 
بياراست  را  كنيزك  چهل  و  برفت  ريحان  و  كنم  پسند 
همه جامهاء رنگبرنگ و دخترش هماي نيز بيامد و در 
ميان كنيزكان بايستاد ريحان بيامد و اردشير را خبر كرد و 
گفت آنجه فرمودي بكردم چون شب درآمد از سرمستي 
دست او بگرفت و بانگ بران ديگران زد چون آن كنيزكان 
برفتند هماي را گرفت و مراد خويش حاصل كرد و رفت 
هماي برخاست و بگريست و بناليد و گفت اي خداوند 
اين بيدادي از وي مپسند و داد من از وي بستان كه بر 
من ظلم كرد و در هيچ كيش و دين اين روا نباشد كه با 

من كرد» (برگ 2 الف و 2 ب).
در  كه  داراب نامه  از  نسخه  اين  ويژگي  نمايان ترين 
آن  نگاره هاي  كثرت  مي آيد،  چشم  گذرا به  تورق  همان 
 76 دستنويس  موجود  برگ   69 در  كه  طوري  به  است 
تصوير وجود دارد و جاي ده مجلس نيز در برگ هاي 10 
ب، 11 الف، 14 ب، 15 الف، 27 ب، 28 الف، 43 ب، 
44 الف، 66 ب و 67 الف خالي مانده است. به استناد 
تاريخدارِ  نسخة  پرتصويرترين  فردوسي،  كتابشناسي 
شاهنامه نسخة پاريس944ق با 256 مجلس نقاشي است3 
در  نيز  داراب نامه  دستنويس  اين  كامل  متن  اگر  شايد  و 
دست بود مي توانست به لحاظ كميِت نگاره ها با نسخة 

شاهنامه پهلو بزند و چه بسا مقدم بر آن باشد. اين نكته 
اقبال  نشان دهندة  ايراني  فرهنگ  جامعه شناسي  منظر  از 
از  نسخه اي  كه  است  داراب نامه  داستان هاي  به  عمومي 
آن را به سان آثار مشهور و پرخواننده اي چون شاهنامه و 

خمسه، عرصة هنرنمايي نگارگران قرار داده است. 
نقاش  نام  نسخه  اين  مجالس  بيشتر  كنارة  و  زير  در 
(ناما،  آنها  از  برخي  اسامي  كه  است  شده  نوشته  آن 
مادهوخورد، بهكوان، نانها، متهرا، الله، فّرخ خورد، نراين، 
بساون، سانوله، دهنو، بهوره، سينكر و ...) اين گمان را 
كه  چنان  داراب نامه  تصاوير  شايد  كه  مي آورد  وجود  به 
مرحوم استاد دانش پژوه نيز نوشته است، متعلق به مكتب 
ران  مصوِّ از  يكي  بساون،  اتفاقًا  و  باشد  هند  نگارگري 
نسخه، در حدود جست وجوهاي نگارنده از نقاشان هندي 
است.4 بر همين پايه محتمل است كه كتابت دستنويس 
نسخة  اينكه  جالب  و  باشد  گرفته  صورت  هند  در  هم 
اساِس تصحيح دكتر صفا (كتابخانة ملي پاريس، 992 ق) 
نيز در فتحپور، پايتخت سلطان جالل الدين اكبر، در هند 

استنساخ شده است. 
در پايان بار ديگر تكرار و تأكيد مي شود كه ابوطاهر 
طرسوسي/ طرطوسي، شاهنامه را به نثر درنياورده است 
انتساب  در  خطي  نسخ  فهرست هاي  از  برخي  سهو  و 
چنين اثري به اوــ كه اي كاش وجود داشت ــ نبايد در 
مدخل هاي مربوط به اين شخص و آثارش در مراجعي 
مانند دانشنامة جهان اسالم، دانشنامة زبان و ادب فارسي، 
فرهنگ آثار (ايراني ـ اسالمي) و .... راه يابد و بازگفته 
كه  ايماني،  بهروز  جناب  پژوهنده ام،  دوست  از  شود. 
در  مهم  نكته اي  روشن شدن  ميانجي  خود  بزرگواري  با 

نسخه پژوهي و شاهنامه شناسي شد، بسيار سپاسگزارم. 
راي   پاك  و  دانش  با  و  هنرمند  هماي/  نامش  بود  دخترش  يكي   .1

(خالقي 5/ 483/ 139). 
نك:  بهمن،  دختر  و  همسر  به  مربوط  رواياِت  ساير  ديدن  براي   .2
فرهنگ  صديقيان،  مهين دخت  و  ابوطالب  سيد  ميرعابديني، 
مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  ايران،  حماسي  ـ  اساطيري 

فرهنگي، 1386، ج2، صص 335، 337 و 338.
چاپ  ملي،  آثار  انجمن  فردوسي،  كتابشناسي  ايرج،  افشار،  نك:   .3

دوم، 1355، ص223. 
ناهيد  ترجمة  ايران،  دربارهاي  هنر  ابوالعال،  سودآور،  نك:   .4

محمدشيراني، كارنگ، 1380، ص330.


