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ــاهنامه«.در:.تن. ــی،.عباس،.»نگاهی.تازه.به.مقدمۀ.ش ــاب.خوی -.زری

پهلوان.و.روان.خردمند،.به.کوشش.شاهرخ.مسکوب،.تهران:.طرح.

نو،.1374.

ــۀ. ــۀ.عالیي،.تهران:.مؤسس ــن.ابي.الخیر،.نزهت.نام ــهمردان..ب -.ش

مطالعات.و.تحقیقات.فرهنگي،.1362.

ــارات. ــابوری،.ابوبکر،.قصص.قرآن.مجید،.تهران:.انتش -.عتیق.نیش

خوارزمی،.1375.

-.فردوسی،.ابوالقاسم،.شاهنامه،.مصحح:.جالل.خالقی.مطلق،.تهران:.

انتشارات.روزبهان،.1368.

ــتنویس.موزۀ.فلورانس،.به.قلم.عزیزهلل. ________،.شاهنامه.از.دس

جوینی،.تهران:.انتشارات.دانشگاه.تهران،.1375.

ــتار.هایی.در.ادب.و.فرهنگ،.تهران:. ــّزازی،.میرجالل.الدین،.جس -.ک

انتشارات.آیدین،.1384.

________،.نامۀ.باستان.)ج.اّول(،.تهران:.انتشارات.سمت،.1379.

-.محمد.بن.قطان،.ابي.نصر،.سراج.القلوب،.انتشارات.کتابچي،.1370.

-.مسعودي،.ابوالحسن.علي..بن.حسین،.مروج.الذهب،.تهران:.شرکت.

انتشارات.علمي.و.فرهنگي،.1370.

ــارات.فرهنگ. -.مطهر.جمالي.یزدي،.ابوبکر،.فّرخنامه،.تهران:.انتش

ایران.زمین،.1346.

ــارات. ــی،.تهران:.انتش ــۀ.فردوس ــّیدعطاءهلل،.حماس -.مهاجرانی،.س

اطالعات،.1372.

ــبز.فلک«.در:.مجلۀ.رشد.زبان.و.ادب. -.مهدی.زاده،.مهدی،.»گنبد.س

فارسی،.شمارۀ.98.تابستان.90.

ــف،.کلّیات.)هفت.پیکر(،.تهران:.انتشارات. -.نظامی،.الیاس..بن.یوس

نگاه،.1372.

ــطوره.هاي.ملل،.تهران:.نشر.تندیس،. -.هادي،.سهراب،.شناخت.اس

.1377

-.همداني،.محمد.بن.محمود،.عجایب.نامه،.تهران:.نشر.مرکز،.1375.

ــتان،.مؤسسۀ.چاپ.و.انتشارات. -.یاحقي،.محمدجعفر،.بهین.نامۀ.باس

آستان.قدس،.1370.

ــاطیر.و.داستان.واره.ها.در.ادبّیات.فارسی،. ________،فرهنگ.اس
تهران:.فرهنگ.معاصر،.1386...

■


