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فردوسی و شاهنامه سـرایی: گزیده ای از مقاالت دانشنامۀ 

زبان و ادب فارسـی )به سرپرسـتی اسـماعیل سـعادت(، 

نوشـتۀ جالل خالقی مطلق و دیگران، تهران: فرهنگسـتان 

زبـان و ادب فارسـی، 13۹0، قطع رقعـي، 1202 صفحه، 
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مرجعی مفید و کتابی خواندنی در شاهنامه پژوهی

کامـران فرهـادی
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