
  
  
  
  

  همایون نامۀ زجاجی و شاهنامه
  

   آیدنلوسجاد 
  
  دهیچک

همایون نامه منظومه اي به بحر متقارب و در حدود شصت هزار بیت است که سراینده اي به نام زجاجی آن را در سدة 
زارش تـاریخ  و رویدادهاي صدر اسالم آغاز می شود و بـا گـ  ) ص(موضوع این اثر با والدت پیامبر . هفتم سروده است

این . یابد ادامه می -البتّه با افتادگی هایی در روند روایت حوادث –اسالم و ایران تا روزگار ارسالن بن طغرل سلجوقی 
. منظومه دو بخش دارد و تنها نسخۀ فعالً شناخته شده از نیمۀ دوم آن ناقص است و ابیات در پایان ناتمام مانـده اسـت  

در ایـن  . حجم آن از منظومه هاي  نسبتاً ناشناخته و کمتر توجه شـدة ادب فارسـی اسـت    همایون نامه به رغم قدمت و
که الگوي ادبیِ این اثر و همۀ منظومه هاي هم وزنِ  -مقاله موضوع توجهات آن به فردوسی و انواعِ تأثّراتش از شاهنامه

/ نام ها و داسـتان هـاي شـاهنامه   . 2امه  فردوسی و شاهنامه در همایون ن.1: در سه بخشِ -آن پس از سدة چهارم است
همچنین با ذکـر و تحلیـلِ   . تأثّر و تقلید زجاجی از سبک فردوسی، بررسی شده است. 3شاهنامه اي در همایون نامه و  

شواهد گوناگون نشان داده شده که زجاجی آشناییِ دقیقی با زبان و محتواي حماسۀ ملّی ایران داشـته و بـا وجـود نقـد     
ه به اخبار دینی و مذهبی به جـاي آن  ) مغانۀ(ت ها و داستان هاي پیش از اسالم شخصیآن و دعوت مخاطبانش به توج

  .ها، به ادبیت سخن فردوسی معترف و معتقد بوده و بسیار از آن متأثّر شده است
  
  هاي کلیدي واژه

  .همایون نامه، زجاجی، شاهنامه، فردوسی، نقد شاهنامه، تأثّر و تقلید
  

  مقدمه
تاریخیِ او، همایون نامه، ظـاهراً از گمنامـان و ناشـناخته هـاي      -حکیم زجاجی سرایندة سدة هفتم و منظومۀ بلند دینی

تذکره ها و متون ادبیِ گذشته است و به رغم حجم و تفصیل اثرش گویا در تذکره هاي معـروف فارسـی یـادي از او و    
ه بررسی کرده نخستین بار در برخی کار ها و تحقیقات معاصران به صـورت  تا جایی که نگارند. همایون نامه اش نیست

                                                
  هدانشيار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پيام نوراورمي aydenloo@gmail.com  
  
 ۴/۱۱/۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                                                  ٣/٩/٩٣: اريخ وصولت

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  ۱ - ۳۸، ص ۱۳۹۳زمستان  )۲۴پياپي (، ۴شماره ،دورة جديد
  



  ۱۳۹۳زمستان ) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲

 
و  2/777: 1362؛ استوري،25/241: 1403آقا بزرگ، . ك.از جمله، ر(کلّی و کوتاه از این شاعر و متنِ مهم نام رفته است 

غیـر از  ). 4546/ 6: 1353؛ منزوي،»زجاجی«ذیل : 1377؛ دهخدا،1/411: 1368؛ خیام پور،554-559: 1331؛ حبیبی،453
، پس از تصـحیح و  )65-80: 1375پیرنیا،. ك.ر(مقالۀ مذکور از عبدالحی حبیبی و گفتار دیگري از مصحح همایون نامه 

بـه   -و باز غالباً کوتـاه  -بود که در یکی دو جا) 1390و بخش نخست در سال  1383بخش دوم در سال (چاپ این اثر 
این گمنامی و کم توجهی موجب شده است که حتّی در کتـاب هـا و مـداخلی کـه در      1.منظومۀ همایون نامه توجه شد

  .سالیان اخیر دربارة تاریخ ادبیات فارسی و منظومه هاي پیروِ شاهنامه نوشته شده، زجاجی و همایون نامه فراموش شود
ـ   : 1331حبیبـی، . ك.ر( 2ت داردهمایون نامه منظومۀ مفصلی به بحر متقارب است که ظاهراً در حدود شصت هـزار بی

و رویدادهاي صدر اسالم آغاز مـی شـود و تـا وفـات حضـرت      ) ص(و موضوع آن با گزارش والدت پیامبر اکرم) 554
این بخش مربوط به نیمۀ نخست منظومه است و نیمۀ دوم در یگانه نسخۀ فعالً شناخته شـدة  . ادامه می یابد) ص(محمد

منطقـیِ    -آغاز می شود کـه دنبالـۀ موضـوعی   ... گار عبدالملک بن مروان و حجاج ومتن با حوادث تاریخ اسالم در روز
این نیمه با روایت برخی اخبـار خلفـاي امـوي و عباسـی ادامـه      . نیمۀ نخست نیست و در آغازِ آن افتادگی هایی هست

برادرش محمد می پـردازد و بـه    یابد و بعد به تاریخ ایران از پادشاهیِ گیومرث تا نبرد ارسالن بن طغرل سلجوقی با می
دانسته نیست که ناقص رها شدنِ منظومه به سببِ درگذشت زجاجی است و یا این که . صورت ناتمام به پایان می رسد

. ك.در ایـن بـاره، ر  (اسـت  .) ق.ه  1092(کـه البتّـه متـأخّر و کتابـت  سـالِ       -در تنها دست نویسِ موجود از این نیمـه 
  .آغاز و پایان افتادگی دارد یا نه -)مقدمه 15-16: 1383؛ زجاجی،554-555: 1331حبیبی،

در هر حال این اثر به لحاظ موضوعی از منظومه هاي دینی و تاریخیِ پیرو شاهنامه است و در متنِ ابیـات آن اشـارة   
ۀ مـتن،  سـرنویسِ یکـی از بخـش هـاي نیمـۀ نخسـت آن در نسـخ       / آشکاري به نامش وجود ندارد ولیکن در سرعنوان

  :و خود زجاجی هم در بیتی گفته است) 21: 1390زجاجی،. ك.ر(نامیده شده است » همایون نامه«
  بگــویم مــن ایــن نامــۀ بــی همــال     

  
ــال      ــه ف ــرفتم ب ــایون گ ــامش هم ــو ن   چ

  )هفده مقدمه: 1390زجاجی، (              
آن یاد کرده اند و نیز متنِ مصـححِ اثـر،    بر این اساس این منظومه در فهرست ها و کتاب شناسی هاي معدودي که از

نامیده شدن این » همایون نامه«همان گونه که نگارنده در جاي دیگر احتمال داده شاید . خوانده شده است» همایون نامه«
ایشـان   همایونو آراسته به نام ) ص(منظومه به احترام و مبارکیِ موضوعِ بخشِ اولِ آن باشد که سرگذشت رسول اسالم

  ).57: 1392آیدنلو،: ك.ر(است 
تاریخ آغاز و پایان نظم همایون نامه دقیقاً معلوم نیست اما زجاجی در یک جا از پنجاه و هشت سالگی خویش سخن 

مشغول کار نظـم  ) ق.ه  666(باشد نشان می دهد در حدود سال .) ق.ه  608(گفته است که اگر سال تولّد وي احتماالً  
جاهاي دیگر به شصت و هفت و شصت و هشت سالگی خود هم اشاره کرده می توان گفت این کتاب بوده و چون در 
مقدمـه؛   25-26: 1383زجـاجی، . ك.ر(نیـز ادامـه داشـته اسـت     .) ق.ه  675و  676سـال هـاي   (کار ده سال بعد از آن 

از بیست سـال اسـت کـه    زجاجی در بیتی در نیمۀ نخست منظومه گفته که بیش ). بیست و شش مقدمه: 1390زجاجی، 
  .و این با در نظر داشتنِ حجمِ متن پذیرفتنی است) بیست و هفت مقدمه: 1390زجاجی، . ك.ر(سرگرم سرایش آن است 

فعالً تنها منبع بعضی آگاهی هاي اندك دربارة سرگذشت و احوالِ ناظمِ همـایون نامـه اشـارات موجـود در منظومـه      



  ٣/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

تخلّـص  . هنوز زنده بـوده اسـت  .) ق.ه  697(زاده شده و در .) ق.ه  608(ر سال مطابق با این گفته ها زجاجی د. است
به دلیل شغل شیشه گري وي انتخاب شده که دنبالۀ پیشۀ پدرش بوده و کنیه اش ابونصر و صاحب پسري به » زجاجی«

در ایـام کهنسـالی    او خواجه شمس الدین محمد جوینی و صدرالدین زنجانی را مـدح کـرده و  . نام سلیم نیز بوده است
از اقامت زجاجی در تبریز به یقین نمی توان گفت کـه  . در مزار چرنداب تبریز خلوت گزیده است) سالگی 67پس از (

وي در روزگـار پیـري و گوشـه نشـینی     . او زاده و اهل این شهر نیز بوده یا این که در اواخر عمر به آنجـا رفتـه اسـت   
: 1383زجـاجی، . ك.ر(ز این روي همسر و یارانش به او بی توجـه شـده بودنـد    تنگدست و پریشان حال بوده است و ا

از حکیم زجاجی در تاریخ جهانگشاي ). بیست و سه، بیست و چهار و سی و یک مقدمه: 1390مقدمه؛ زجاجی، 28-16
اش بـه عنـوان    و در فرهنگ جهانگیري ابیاتی از همـایون نامـه  ) 2/202: 1388جوینی،. ك.ر(جوینی هم یاد شده است 

  ).مقدمه 16-17: 1383زجاجی،. ك.ر(شاهد برخی لغات آمده است 
) هزار بیت 75(اگر شمار ابیات همایون نامه حدود شصت هزار بیت باشد این اثر را بعد از ظفرنامۀ حمداهللا مستوفی 

البتّـه  . خته و چـاپ شـده اسـت   تاریخیِ پس از شاهنامه و پیرو آن دانست که تا امروز شنا -باید بلندترین منظومۀ دینی
همان گونه که گذشت این متن به رغم تفصیل و قدمت آن چندان شناخته شده نبوده و هنوز هـم نیسـت و تصـحیح و    

و هفت سال بعد  1383چاپ دو مجلّد آن نیز با فاصله صورت گرفته است؛ بدین معنی که نخست نیمۀ دوم آن در سال 
با این حال این منظومۀ طوالنی و قدیمی از جنبه هـاي مختلـف نیازمنـد    . است منتشر شده 1390نیمۀ نخستش در سال 

موضـوعات یعنـی چگـونگی توجـه زجـاجی بـه       / تحقیق و رسیدگی است و نگارنده در این مقاله به یکی از این ابعـاد 
سـنّت تقلیـدها و    نظر به جایگاه تابناك شاهنامه در تاریخ فرهنگ و ادب ایـران و . فردوسی و شاهنامه خواهد پرداخت

فرض و انتظار ) مذهبی و تاریخی -منظومه هاي پهلوانی، دینی(تأثّرات گوناگون از آن در ادب حماسیِ پس از فردوسی 
اشارات و توجهات متنوعی  -که مفصل تر از خود شاهنامه است -بر این است که در متن حجیمی مانند همایون نامه هم

  .ذیري هاي متعددي از آن یافته شود که این گونه نیز هستبه فردوسی و شاهنامه و تأثیرپ
  
  فردوسی و شاهنامه در همایون نامه. 1

نام فردوسی و شاهنامه را ذکر کرده و بـا  ) از جمله تضمین مصراع یا بیتی از شاهنامه(زجاجی به مناسبت هاي مختلف 
  :ستوده و براي حکیم توس دعا کرده استصفات گوناگون، هنر سخنوري او و مقام واالي حماسۀ ملّی ایران را 

  مگـــر بهـــر او گفـــت طوســـی نـــژاد
  

  ز فردوســـی آن کـــو هنرپـــرور اســـت
  

  چــه خــوش گفــت فردوســی سحرســنج
  

ــا     ــه ش ــن نام ــوي ای ــرد س ــر بنگ   هاگ
  

ــه در خلـــ    ــاد  کـ ــده بـ ــا آفریننـ   د بـ
                                    )1/17/30(3  

  یکی بیت بشـنو بـه جـان درخـور اسـت     
                                   )1/228/77(  

ــج   ــابرده رنـ ــنج، نـ ــی گـ ــد کسـ   نیابـ
                                   )1/350/28(  

ــاه    ــه مـ ــاهنامه بـ ــر شـ ــد همسـ   رسـ
                                   )1/452/24(  
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ــر    ــی نظیـ ــی بـ ــد فردوسـ ــر چنـ   اگـ
ــود    ــه ب ــخن گفت ــاهان س ــن پادش   از ای
ــخن   ــد سـ ــوبتر زان نگویـ ــی خـ   کسـ

  
ــامور    ــی ن ــت فردوس ــوش گف ــه خ   چ

  

ــر  ــدار خطیـــ ــم آن نامـــ   ابوالقاســـ
ــود     ــفته ب ــر س ــی گه ــاس معن ــه الم   ب
  از او نـــو شـــد اخبارهـــاي کهـــن   

                           )2/966/249-251(  
  حـــدیثی کـــزان ســـنگ شـــد جـــانور

                                 )2/1089/65(  
به صورت ایهامی ) ازرقی و انوري(را در کنار دو شاعر دیگر » فردوسی«ام او یک بار هم در توصیف برآمدن آفتاب، ن

  : به کار برده و با آن بازي لفظی کرده است
ــاوري   ــرو خـ ــا خسـ ــود بـ ــی بـ   همـ
ــر   ــور مه ــی از ن ــت فردوس ــان گش   جه

  

  بـــه زیـــر ازرقـــی چـــرخ را انـــوري  
ــپهر   بـــــه آب زرانـــــدود روي ســـ

  )2و 1/678/1(                                 
  :ک جا نیز موضوع بدعاقبتیِ خسرو پرویز را به شاهنامه ارجاع داده است که باید تفصیل روایت را در آنجا خواندی

ــت   ــرو بگشــ ــداران ز خســ   دل نامــ
  

ــت     ــو آن سرگذش ــوان ت ــهنامه برخ   ز ش
                                   )1/61/249(  

ه و احترام به فردوسی و شاهنامه، زجخبرِ آمدنِ آیت قتل و جهاد مومنان بـا  «اجی در ذیلِ سرعنوان در کنار این توج
و دعـوت بـه   ) اصطالحاً داستان هاي شـاهنامه اي (پهلوانی ایران  -چند بیت در پرهیز از خواندن روایات ملّی» مشرکان

مایۀ تیره دلی  و» هوس هاي خام«او داستان هاي رستم و زال را . مطالعه و شنیدنِ اخبار مجاهدان دین اسالم آورده است
  :است» مغی کردن«می خواند که عالقه و اقبال به آن ها 

ــوش  ــرّ و هـ ــا فـ ــخنگوي بـ   اال اي سـ
  ز دســـتان بـــرو دســـت کوتـــاه کـــن
ــوي   ــتم مگ ــو ز رس ــخن گ ــان س   ز عثم
ــام   ــوي کـ ــن جـ ــداران دیـ   از آن نامـ
ــکار    ــروري آشـ ــن سـ ــدیق کـ   ز صـ
ــخن  ــی سـ ــزه رانـ ــرديِ حمـ   ور از مـ
  مگـــو بـــیش از رســـتم و زال و ســـام

ــوان  ــود  مخ ــره ش ــده خی ــزان دی   آن ک
ــی کــردي آن گــاه وز تیــره میــغ       مغ
ــا کــه گیــو؟  ــود ی ــه ب   ز حیــدر ســخن ب
ــویم ز عثمـــانِ بـــا دیـــن و داد      بگـ
  ز خالـــد بگـــویم نگـــویم ز ســــام   
ــاب   ــویم اي کامیـ ــر گـ ــدل عمـ   ز عـ
  بگـــویم ز  صـــدیق یـــا از قبــــاد؟   

  یکــــی جامــــۀ کامکــــاري بپــــوش  
ـ    ــوي مـــردي مرتضـــی راه کــ   نسـ

ــوي   ــاي گ ــید برب ــان ز خورش ــه چوگ   ب
ــو نــه از رزم ســام     ــگ عمــر گ   ز جن
ــفندیار   ــویی و اسـ ــه گـ ــتم چـ   ز رسـ
  ز دســــتان نگــــویی و از تهمـــــتن  
ــام    ــاي خ ــوس ه ــن ه ــتر زی ــز بیش   مپ
ــود   ــره شــ ــز تیــ ــت نیــ   درون دلــ
ــغ     ــرز و تی ــرت گ ــر س ــین ب ــارد یق   بب
ــو؟    ــرّه دی ــود ن ــته ش ــون فرش ــا چ   کج
  نگــــویم ز ضــــحاك تــــازي نــــژاد

ــجد   ــم از مس ــر آی ــه دی ــامب ــک ن   اي نی
ــیاب؟    بــــرت یــــا ز بیــــداد افراســ
ــوابم بفرمــــا مپیمــــاي بــــاد      جــ



  ٥/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

ــرین     ــد آف ــران را کن ــاین س ــی ک   کس
  

ــرین  ــرانش قـ ــد قـ ــه پانصـ   نباشـــد بـ
  )73-1گزیدة / 1/208-211(                

روایات دینی و مذهبیِ منظومۀ خویش را برتر و اصیل تر از » خبر غزوة ذي قرد«او در جاي دیگر و پیش از گزارشِ 
  :هنامه دانسته است که به دلیلِ آتش پرستی تباه شده اندداستان هاي یالنِ زرتشتیِ شا

ــت    ــید نیس ــوچهر و جمش ــا من   در اینج
ــت   ــه از مصطفاس ــن نام ــت در ای   حکای
ــو    ــوان دی ــت و اک ــار اس ــه از گرگس   ن

  ]و اســفندیار[ز گشتاســب و لهراســب  
ــوختند   ــتن سـ ــش دل خویشـ ــز آتـ   کـ
  ســـرانجام آن قـــوم را زنـــد ســـوخت

  

ــت      ــید نیس ــد و خورش ــت ز ناهی   حکای
ــد ــت ز صـ ــاروق وز مرتضاسـ   یق و فـ

  کـــه بودنـــد مـــردود کیهـــان خـــدیو
ــار  ــتانِ آن روزگـــ ــش پرســـ   ز آتـــ
ــتا بیاموختنــــد    همــــه زنــــد و وســ
ــوخت  ــد س ــرد و فرزن ــرو م   در آن زن ف

  )17-1گزیدة / 1/691(                     
ت پهلوانیِ رستم برحذر بنابر همین تلقّی، زجاجی آشکارا مخاطبانش را از خواندن داستان هفت خانِ شاهنامه و روایا

  :داشته است
ــوان  ــدا را بخــ ــالم خــ ــینِ کــ   معــ

  
  تـــو ایـــن نامـــۀ نـــام بـــرده بخـــوان

  
  ز مـــن مـــرديِ نـــامور گـــوش کـــن 

  

ۀ هفـت خــوان        مخـوان بعـد از ایـن قصـ  
                                   )1/300/15(  

ــت خــوان  ــرِ رســتم و هف ــردي ب   چــه گ
                                   )1/602/42(  

  ز رســتم ســخن هــا فرامــوش کــن     
                                 )2/113/174(  

چنان که مالحظه می شود دیدگاه زجاجی دربارة فردوسی و شاهنامه به نوعی دوگانـه و متنـاقض اسـت زیـرا او از     
طرفی دیگر بر داستان هاي مغانۀ سویی هنرِ سخن سراییِ حکیم توس و ادبیت مقامِ حماسۀ ملّی ایران را می ستاید و از 

این دیدگاه دوگانه برخاسته از  دو سنّت ادبی و اعتقادي در تاریخ فکري و فرهنگی ایران است؛ . شاهنامه خُرده می گیرد
بدین صورت که در سنّت ادبیِ ایران از هزار سال پیش تا کنون فردوسی و شاهنامه جایگاه بسیار نمایان و انکارناپذیري 

دینـی و  (و تقریباً همگان به شکوه کالم و ارزش شاهکار فرزانۀ توس معترف بوده و هستند ولی از منظرِ عقیـدتی   دارند
گاهی برخی ادبا و علما در مقاطعِ زمانیِ گوناگون، موضوع داستان هاي شاهنامه را به سببِ تعلّقِ آن ها به ایرانِ ) مذهبی

همان گونه که نگارنده در جاهاي دیگر نیز بحث کرده است، . ا پرهیز داده اندپیش از اسالم نکوهیده و از توجه به آن ه
پهلوانیِ ایران از  موضعِ دینی و ایجاد یا احساسِ تقابل میان این داستان ها با دین اسالم  -پیشینۀ مخالفت با روایات ملّی

ضر بن حارث مکّـی از داسـتان رسـتم و    می رسد که استفادة یکی از  بزرگانِ کفّار به نام ن) ص(به عصر حضرت محمد
. ك.ر(سبب نزول آیـه اي در نکـوهش ایـن کـار شـد      ) ص(اسفندیار براي انصراف مردم از آیات قرآن و مواعظ پیامبر

پهلـوانیِ   -پس از نظم شاهنامه و مرجعیت این اثر بـراي روایـات  ). نه و ده مقدمه: 1387؛ رستم نامه،321: 1390آیدنلو،
ز اسالم، شماري از ادبا و علما همین دیدگاه انتقادي و نکوهشی را دربارة اثر فردوسی پـی گرفتـه و بـا رد    ایرانِ پیش ا

بـه جـاي    -)ع(محتوايِ مجوسانۀ شاهنامه، مسلمانان را به خوانـدن اخبـار دینـی و مـذهبی و دالوري هـاي امـام علـی       



  ۱۳۹۳زمستان ) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶

 
نه نگاه در میان منظومه هایی که به لحاظ زبـان و بیـان   فعالً کهن ترین سند این گو. دعوت کرده اند -هاي رستم داستان

  :است که به صراحت گفته است.) ق.ه  482سرودة (مقلّد شاهنامه اند، علی نامۀ ربیع 
ــه شــهنامه خوانــدن مــزن الف تــو       ب
ــدین مگــوي  ــو از رســتم و طــوس چن   ت
ــر     ــد هن ــدن نباش ــه خوان ــغ نام ــه م   ک

  

ــو     ــراف تـ ــارِ اَشـ ــن در آثـ ــر کـ   نظـ
ــو  ــويِ بیه ــن ک ــوي در ای ــان مپ   ده گوی

ــر   ــر و ف ــود فخ ــدن ب ــه خوان ــی نام   عل
  4)2977-135/2979: 1389ربیع،(          

چنین تصوري هرچند به صورت پراکنده و اندك در طول تاریخ فرهنگ و ادب ایران استمرار داشته است و عالوه بر 
براي دیدن نمونه ها، (شواهدي دارد ) حداقل تا عصر صفوي(در دیگر متونِ پیش و پس از آن ) سدة هفتم(همایون نامه 

جالب این که در بیشترِ این آثار همچـون همـایون   ). بیست و نه مقدمه: 1387؛ رستم نامه،321-325: 1390آیدنلو،. ك.ر
نامه دیدگاه دوگانۀ ناظمان در کنار هم دیده می شود و آن ها ضمن نکوهشِ درونمایۀ داستان هاي شـاهنامه از جایگـاه   

   5.کتاب و صاحبش به تعظیم و احترامِ تمام یاد کرده اندادبیِ این 
زجاجی افزون بر نهی کردن مخاطبانِ مسلمانش از خواندن داستان هاي شاهنامه با وجود روایات دینی  و مذهبی، آن 

  :داستان ها را افسانه هاي برساخته و خردناپذیري معرّفی کرده که بودن و وقوعشان محال است
ــد   ــود نگوی ــرد خ ــو خ ــوان دی ــه اک   ک

  زمـــین را ببـــرّد پـــرد بـــر هــــوا    
ــا درون چــون کنــد مــرد جنــگ    بــه دری
ــر  ــا جوشــن و خــود و کب ــرد ب   یکــی م
ــیان     ــر آش ــیمرغ ب ــت س ــده س ــه دی   ک
  چگونـــه دهـــد طفـــل را مـــرغ شـــیر
ــدران    ــاه مازنـ ــدرون شـ ــه رزم انـ   بـ
  همـــان رســـتم زال چـــل چوبـــه تیـــر
ــیمرغ، زال    ــیش س ــود پ ــون ش ــه افس   ب
  بـــر آتـــش نهـــد پـــرّ ســـیمرغ بـــاز 

ــ ــر  ز رسـ ــار تیـ ــه منقـ ــرآرد بـ   تم بـ
ــت   ــتن درس ــش و تهم ــم رخ ــود زخ   ش
  بــه چــوب گــزش چــون شــود رهنمــاي
ــفندیار    ــم اسـ ــر چشـ ــر بـ ــد تیـ   زنـ
ــامران   ــتمِ کــ ــا رود رســ ــه تنهــ   بــ
ــت    ــی نداشـ ــوانی غالمـ ــان پهلـ   چنـ

  

  شــــکافد زمــــین و بــــرآرد غریــــو  
ــد روا    ــش نباشــ ــل دانــ ــرِ اهــ   بــ
ــگ  ــام نهنــ ــرآرد ز کــ ــه بــ   چگونــ
ــر   ــو ابـ ــا چـ ــد ز دریـ ــه برآیـ   چگونـ

  همچـــو شـــیر ژیـــانبـــرش بچگـــان 
ــد از ایــن ســان ســخن دلپــذیر       نباش
ــران   ــنگ گ ــاره س ــک پ ــو ی ــود همچ   ش
ــر  ــذرد زود از آن آبگیــ ــورد بگــ   خــ
ــوال    ــحر او در جـ ــاه را سـ ــد مـ   کنـ
ــدة زال بــــاز    ــود دیــ ــد شــ   بیایــ
  وز آنجـــا رســـاند بـــه گـــردون نفیـــر
  بدان سان کـه آن هـر دو بـود از نخسـت    
ــاي   ــرّان همـ ــد پـ ــرغ ماننـ ــی مـ   یکـ

ــبزه   ــر آن سـ ــزد بـ ــون بریـ   زارورا خـ
  ز زاول بـــــه ســـــرحد مازنـــــدران
  در آن ره ورا رطــل و جــامی نداشــت  

                              )1/210/33-48(  
غیر از داستان هاي رستم و اکوان دیو، زادنِ زال، هفت خان رستم و نبرد رستم و اسفندیار، او ماردوشیِ ضـحاك را  

  :نیز باور ناپذیر دانسته است



  ٧/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

  ن هسـت مـار  گمان کرد هـر کـس کـه آ   
ــام   ــت نـ ــاده سـ ــی نهـ ــار افعـ   ورا مـ
ــار   ــه مـ ــد کـ ــه دانـ ــد فرزانـ   خردمنـ
  چنــــــــــــین گفــــــــــــت آن
  نهـــادي بـــر آن عضـــوها مغـــزِ مـــرد

  

ــدار    ــیِ نامــ ــهنامه فردوســ ــه شــ   بــ
ــکام  ــیِ آن خویشـــ ــرايِ بزرگـــ   بـــ
ــار  ــه کامکــ ــف شــ ــد ز کتــ   نرویــ
  کــه ضــحاك بــاري شــه سرکشـــان    
ــرد     ــاور نک ــیچ ب ــخن ه ــن س ــرا ای   م

                              )2/974/32-36(  
اساطیريِ ایران و ضرورت تفسیر و تأویل آن ها  -سابقۀ توجه به دور از خرد بودنِ برخی داستان ها و عناصرِ حماسی

 -به سال ها پیش از زجاجی و حتّی قبل از خود فردوسی می رسد، منتها بیانِ ناظمِ همایون نامه به ویژه در نمونۀ نخست
یرِ اغلبِ مآخذ دیگر جنبۀ انتقـاديِ تنـدتري دارد و ایـن محـتمالً ناشـی  از تلقّـی منفـی او از        در مقایسه با نگرش و تعب

. مـذهبی اسـت   -پهلوانی و به منظورِ بیشتر فرو کاستنِ اهمیت آن ها در برابر اخبارِ راست و درست دینی -روایات ملّی
تصریح مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوري است که  -مادشناختیالبتّه با نگاه ن -یکی از قدیمی ترین اشارات دربارة این موضوع

. ك.ر(» و چیزها اندر این نامه بیابند که سهمگین نماید و این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گـردد «نوشته 
  :فردوسی نیز پیروِ این دیدگاه در دیباچۀ شاهنامه گفته است). 165: 1362قزوینی،

ــد   ــانه مـ ــن را دروغ و فسـ ــو ایـ   انتـ
  از او هرچــه انــدر خــورد بــا خــرد    

  

ــدان    ــه مـ ــنِ زمانـ ــان روِشـ ــه یکسـ   بـ
  دگـــر بـــر ره رمـــز معنـــی بـــرد    

  6)113-1/12/114: ب 1386فردوسی،(    
در البدء و التاریخ، کوش نامه و نزهت نامۀ عالیی هم به معناي رمزي و تأویل داستان هاي سوار شدن تهمـورث بـر   

ك.بـه ترتیـب، ر  (رمایه و گرفتاري هوم بـه دسـت افراسـیاب اشـاره شـده اسـت       دیوان، شیر خوردنِ فریدون از گاو ب .
از ). 343: 1362؛ شهمردان بـن ابـی الخیـر،   4675-398/4682-399: 1377؛ ایرانشان بن ابی الخیر،1/500: 1374مقدسی،

و از  -آنها ایراد گرفتـه کهن ترین نوشته هایی که بر شگفتی هاي داستان هاي ایرانی بی توجه به صبغۀ نمادین و تأویلیِ 
پارسیان براي «: است که می گوید) تألیف اواسط سدة سومِ هجري(تاریخ یعقوبی  -این نظر مشابه نظرگاه زجاجی است

پادشاهان خود چیزهاي بسیاري ادعا می کنند که قابل قبول نیست، از قبیل فزونی در خلقت تا آنجا که بـراي یـک نفـر    
شم و براي دیگري صورتی از مس و بر شانۀ دیگـري دو مـار کـه مغـز سـر مـردان خـوراك        چندین دهان و چندین چ

» هاست باشد و همچنین زیادي عمر و دفع مرگ از مردم و مانند ایـن هـا از امـوري کـه عقـل آنهـا را نمـی پـذیرد         آن
بـراي نمونـه میرخوانـد در    این تلقّی در سده هايِ پس از نظمِ همایون نامه هم وجود داشته و ). 1/193: 1362یعقوبی،(

آنچه عجم گفته اند که تیغ و تیر بر «موضوع رویین تنی اسفندیار را نادرست دانسته است ) تألیف قرن نهم(روضه الصفا 
اندام اسفندیار کارگر نبود و رستم به تعلیم سیمرغ تیر گزي بر چشم اسفندیار زد تا هـالك شـد از قـانون صـواب دور     

  ).2/725 :1380میرخواند،(» است
  :زجاجی در ضمنِ نگرشِ انتقاديِ خویش به داستان هاي شاهنامه آن ها را برساختۀ طبعِ خود فردوسی پنداشته است

ــت    ــدانی درس ــا ب ــن ت ــویم ای ــدان گ   ب
ــاخت   ــا بس ــتان ه ــود آن داس ــع خ   ز طب

  

  کـه آن دانــه هــا جملــه زان مــرد رســت   
ــت   ــرش برفراخ ــردان س ــردون گ ــه گ   ب

  )50و 1/210/49(                             
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که در ادامۀ مقالـه شـواهد آن را خـواهیم     -با توجه به اشراف دقیقِ صاحبِ همایون نامه بر زبان و درونمایۀ شاهنامه

بسیار عجیب و پرسش برانگیز است که او چگونه اشارات متعدد فردوسـی بـه نقـل داسـتان هـا از منـابعِ منثـورِ         -دید
نادیده گرفته و با داوريِ کامالً نادرسـت، ایـن روایـت هـا را      -چۀ شاهنامه را در این بارهخصوصاً تصریحِ دیبا -خویش

 -ساختۀ ذهن و خیالِ حکیم توس انگاشته است؟ شاید اصرار فراوان او بر کم اهمیـت جلـوه دادنِ داسـتان هـاي ملّـی     
ر نص شده که به هـر حـال درخـورِ تأمـل     پهلوانیِ ایران در مقابل گزارش هاي دینی موجبِ این تغافل و اجتهاد در براب

  .افراطیِ نگاه عقیدتیِ این ناظم را به محتواي شاهنامه نشان می دهد/ است و شدت متعصبانه
زجاجی در جایی که از معتزلی بودن یک قاضی سخن گفته، به استناد بیتـی از دیباچـۀ شـاهنامه تلویحـاً بـه اعتـزالِ       

  :استفردوسی نیز اشاره گونه اي کرده 
ــزال    ــذهبِ اعتـ ــرِ مـ ــر سـ ــدي بـ بـ  
ــگفت    ــنو ش ــود بش ــن ب ــذهب ای   ورا م
ــده را  ــدگان آفریننــــ ــه بیننــــ   بــــ

  

ــخن گفتــی انــدر حــرام و حــالل         س
  کــــه فردوســــی نــــامبردار گفــــت
ــده را  ــان دو بیننـــ ــی مرنجـــ   نبینـــ

                            )1/1057/68-70(  
دوسی آورده گزارش نظامی عروضی در چهار مقاله است که قدیمی ترین منبعی که این بیت را دلیلِ معتزلی بودنِ  فر

). 78: 1383نظـامی عروضـی،  . ك.ر(نوشته برخی پیرامونیانِ محمود غزنوي بیت مذکور را گواه اعتزالِ  شاعر دانسته اند 
یل دیگري با این که بعضی از پژوهشگران قراین و دال. احتماالً مأخذ اشاره و توجه زجاجی هم همین روایت بوده است

-225: 1386؛ غفّاري، 43-45: 1374شیرانی،. ك.براي نمونه، ر(نیز براي معتزلی بودنِ مذهبِ کالمیِ فردوسی آورده اند 
مقدم بـر تفکّـرات   ) عدم رویت خداوند با چشم سر(که پیشینۀ موضوع آن  -دست کم بر اساس بیت مورد بحث) 205

مهـدوي  . ك.ر(نمـی تـوان فردوسـی را معتزلـی انگاشـت       -ه مـی رسـد  معتزلی است و به قـرآن کـریم و نهـج البالغـ    
شاید مقرون به احتیاط این باشد که پاره اي اندیشه ها و اشارات او را در شاهنامه مطابق و مشابه با ) 591: 1381دامغانی،

  ).2/37: 1385ابراهیمی دینانی،. ك.براي  اشاره اي در این باره، ر(بعضی معتقدات این مذهب بدانیم 
یکی دیگر از اشارات درخورِ توجه زجاجی به حماسۀ ملّی ایران گزارش کوتاهی از  شاهنامه خوانیِ طغرل سلجوقی 

  :در آوردگاه و پیش از آغاز پیکار است
ــد   ــب دالور برانـ ــیب و اسـ ــزد شـ   بـ
  که تا چـون نمایـد بـه مـا چـرخ، چهـر      
  نـــدانم کـــه تـــا گنبـــد نیلگـــون    

  

ــد     ــی بخوانـ ــاه بیتـ ــهنامه آن شـ   ز شـ
ــپهر      ــته س ــر گش ــد پی ــازي کن ــه ب   چ
  چـــه آرد بـــه بـــازي ز پـــرده بـــرون 

                            )2/1276/24-26(  
که تقریباً هم هنگام با نظـم همـایون    -نیز.) ق.ه  651-658یا  650: تألیف(این موضوع در تاریخ جهانگشاي جوینی 

را گرزي گران بوده است که بدان مباهـات نمـودي، در   سلطان طغرل «بنابر روایت جوینی . آمده است -نامه نوشته شده
  :پیش لشکر می راند و بر عادت این دو بیت شاهنامه می خواند

ــرد  ــت گ ــن برخاس ــکر گش ــو زان لش   چ
  مـــن آن گـــرز یـــک زخـــم برداشـــتم
  خروشـــی خروشـــیدم از پشـــت زیـــن

  

  رخ نامـــــداران مـــــا گشـــــت زرد  
  ســــپه را همــــان جــــاي بگذاشــــتم

  »نکــه چــون آســیا شــد بــر ایشــان زمــی
  7)1/21: 1388جوینی،(                       

  



  ٩/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

این نکته که فرمانروایی غیرِ ایرانی نژاد در میدان نبرد و به قصد تهییج و تشجیع ابیاتی  از شاهنامه را از حافظـه مـی   
ي اشارة خواند به خوبی  نشان دهندة نفوذ عمیقِ شاهکار فردوسی در سطوحِ مختلف جامعۀ ایرانی است و از همین رو

که تا کنون نیز مورد توجه نبوده، به جاي خود مهـم و مغتـنم اسـت ولـیکن      -به عنوان دومین سند -همایون نامه به آن
چنان که مالحظه می شود در همایون نامه ابیاتی که طغرل می خواند با نوشتۀ جوینی متفاوت است و ظاهراً فقط یکـی  

   9.ت دوم را نگارنده نتوانست در شاهنامه بیابدو بی 8از فردوسی است) بیت اول(از آن ها 

  

  شاهنامه اي در همایون نامه/ نام ها و داستان هاي شاهنامه. 2
در  -که در همین بخـش از مقالـه بـه آن خـواهیم پرداخـت      -پیش از اسالمِ ایران/ غیر از گزارش کوتاهی از تاریخ ملّی

خصیت و داستان شاهنامه توجه و اشاره شده که فهرست آن ها جاهاي دیگرِ همایون نامه در مجموع به بیست و پنج ش
، رفـتن  )پور زال، فرزند زال(اسفندیار، افراسیاب، بهرام گور، بیژن، پشنگ، جمشید، رستم : به ترتیب الفبایی چنین است

بهزاد کیخسرو،  ، زراسپ، سام، سلم و تور، شبرنگ)دستان سام، فرزند سام(، زال )داستان هفت خان(رستم به مازندران 
، کاووس کی، شکست کاووس از دیوان مازندران، بـر  )آفریدنِ گرد(ضحاك، پدرکشی ضحاك به فریب ابلیس، فریدون 

از  این میان . آسمان رفتنِ کاووس، کیقباد، کیومرث، گشتاسپ، فرستادن گشتاسپ پسرش اسفندیار را به نبرد رستم، گیو
ووس کی بیش از کسان دیگر است و اشـارة زجـاجی بـه شخصـیت کمتـر شـناخته       بسامد کاربرد نام رستم و سپس کا

 -)269-3/42/284: ب 1386فردوسی،. ك.ر(که پسر توس است و به دست فرود کشته می شود  -اي مانند زراسپ شده
  .دلیلِ آشناییِ دقیقِ او با داستان هاي حماسۀ ملّی ایران است

تخستین و پرکاربردترین وجه، جنبۀ تشبیهی است که . و شیوه استفاده کرده استزجاجی از این نام ها به چند منظور 
  :براي نمونه. شخصیت هاي شاهنامه مشبه به وصف اشخاص تاریخیِ همایون نامه هستند

ــفندیار     ــو اس ــد چ ــدر آم ــیش ان ــه پ   ب
  

  به شه گفتم این اسب تو خوش رو اسـت 
  

ـد تــا نشــیند بــر اســب      تــوانش نبـ  
  

ــی رز  ــتم بس ــو رس ــود چ ــده ب ــا دی   م ه
  چــو بیــژن فــرو رفتــه صــد ره بــه چــاه 
ــه گــرز گــران      ــو ســام نریمــان ب   چ

  

  همـــی گفـــت گـــردد خداونـــد یـــار   
                                   )1/736/73(  

ــت   ــرو اس ــزاد کیخس ــو به ــرم چ ــه زی   ب
                                   )2/463/33(  

  به زیر آمـد از  اسـب همچـون زراسـب    
                             )2/1327/283(10  

  چــو دســتان جهــان جملــه گردیــده بــود
ــاه   ــر جایگ ــو ه ــون گی ــته چ ــی کش   بس
  بـــــرآورده دود از دمـــــاغ ســـــران

                           )1/914/371-373(  
که استفاده از چهار بار نیز سپیديِ رنگ روي و موي زال مشبه به توصیف طلوع آفتاب و روشنایی جهان قرار گرفته 

نام ها و موضوعات شاهنامه براي تصویرسازي و وصف عناصر طبیعی و غنایی است و یکی از ویژگی هاي جالبِ صور 
  :خیالِ  شعر فارسی به شمار می رود
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ــر    ــال و پ ــان ب ــدر جه ــاد ان ــو بگش   چ

  
ــرة زال زر      زمـــین گشـــت چـــون چهـ

                               )1/522/112(11  
شاهنامه و دعوت و تشویق به خواندنِ روایـات دینـی بـه    ) مغانۀ(دلیلِ مخالفت با محتواي پیش از اسالم  زجاجی به

جاي افسانه هاي باطلِ  رستم و سام، یکی دو بار غازیان و مبارزانِ دالورِ تاریخ اسالم نظیر حمزه بن عبدالمطلب و امام 
  :اي معرّفی کرده است را در زور و مردي برتر از  پهلوانانِ شاهنامه) ع(علی

ــدار   ــزة نامـ ــین حمـ ــام کـ ــه هنگـ   بـ
ــان و ســام؟  ــد نریم ــدر کجــا ب   چــو حی
  علــی از  پــی دیــن حــق جنــگ جســت

  بهر کاووس کـرد  ]وغا: ظاهراً. کذا[تهمتن دغا 
  

ــت    ــی اس ــرده عل ــام ب ــیردل ن ــیم ش   س
  

  دو صــد رســتم اســت و صــد اســفندیار  
ــام     ــده ک ــپ جوین ــرد گرشاس ــا گ   و ی

ــت   ــر بس ــزدان کم ــان ی ــه فرم ــتب   چس
ــرد    ــاموس کـ ــام و نـ ــراي زر و نـ   بـ

                           )1/296/122-125(  
  که در جنـگ صـد رسـتم زاولـی اسـت     

                               )1/389/115(12  
  :از جمله. مذهبی را هم بر سام و زال و رستم ترجیح داده است -او گاهی حتّی شخصیت هاي تاریخیِ غیر دینی

ــر ــی دگ ــام  غالم ــه ن ــان ب ــت طهم   داش
  

  خــدیع آن کــه کرمـــانیش نــام بـــود   
  

ــال   ــارون خـ ــر هـ ــامور میـ ــان نـ   همـ
  

ــام    ــتان و س ــر ز دس ــزون ت ــردي ف ــه م   ب
                                   )2/125/74(  

ــود  ــردي دو صــد رســتم و ســام ب ــه م   ب
                                 )2/284/281(  

ــد از پـــور زال کـــه در رزم افـــزون بـ  
                                 )2/824/178(  

بهره گیري از نام یالن و شهریارانِ شاهنامه براي بیان نکته اي تعلیمی یا ساختن تمثیالت اندرزي و اخالقی یکـی از  
    :ودکه یک بار هم در همایون نامه دیده می ش 13شیوه هاي استفاده از این کسان در برخی متونِ نظم و نثرِ ادبی است

  چه خـوش گفـت آن مـرد فرخنـده پـی     
ــپرد     ــد س ــار بای ــان م ــت کس ــه دس   ب

  

ــی     ــاووس کـ ــه کـ ــه بـ   در آن پندنامـ
  بـــه پـــاي عـــدو خـــار بایـــد ســـپرد

                           )2/469/186-185(  
از ) اسـالم پیش از (زجاجی پس از پایان گزارشِ اخبارِ خالفت عباسیان به روایتی کوتاه و فشرده از تاریخ ملّی ایران 

او ضمن اشاره به این ). 966-1028: 1383زجاجی،. ك.ر(بیت پرداخته است  1435گیومرث تا یزدگرد سوم ساسانی در 
که پیشتر فردوسی این کار را به بهترین وجهی انجام داده است یادآور می شود که به ضرورت یادکرد از شـاهان یـا بـه    

از آن خسـروانِ شـده   «ارش سلسله هاي شهریاري الزم دانسته اسـت کـه   بیانی دیگر، رعایت تسلسل و جامعیت در گز
روایت زجاجی در پـاره اي مـوارد و موضـوعات بـا گـزارش فردوسـی در        14.نیز سخن بگوید» عجایب آنها«و » ناپدید

نیـز بهـره    شاهنامه مطابقت دارد و گاهی مسائلی متفاوت با آن مطرح کرده است که نشان می دهد از منبع یا منابع دیگر
، پـل سـاختن جمشـید روي آب    )8و 966/4-2/967) (ع(براي نمونه او به تطبیق گیومرث با حضـرت آدم . گرفته است

، دمل برآمـدن از  )3-973/5و/ 2/972(براي نام ضحاك » عیب/ ده آك«به معناي » دهاك«، صورت )7-2/971/11(دجله 



  ١١/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

، تـاختن  )6-2/975/7(در دورة فریـدون  ) ع(رت ابـراهیم ، ظهور حضـ )2/973/26(دوش ضحاك به سبب زیاده خوري 
، همسـانی گرشاسـپِ پادشـاه بـا گرشاسـپِ پهلـوان نیـاي رسـتم         )2/977/10(افراسیاب به ایران در روزگـار منـوچهر   

، دیـوار  )5-2/980/6(، سـاختن کـاووس قصـري بـه نـام عکّـه       )2/980/11(، اقامت کیقباد در اصفهان )2/979/19-16(
  .اشاره کرده است که در شاهنامه نیست... و) 36-2/985/37(در برابر تورانیان کشیدن گشتاسپ 

بعضی از نکات و اشارات زجاجی در این بخش و دیگر جاهاي همایون نامه نیازمند تأمل و توضیح است که در ادامه 
  .به آن ها می پردازیم

  لقب باوند براي تهمورث. 1-2
  :در گزارش پادشاهی تهمورث آمده است

ــتی  ــران داشـــ ــالح گـــ   دالور ســـ
  ورا نـــــام زان روي باونـــــد شـــــد

  

  دل و زور شـــــیر ژیـــــان داشـــــتی  
  بـــه مـــردي درخـــتش برومنـــد شـــد 

                                )2/968 /7-6(  
دربـارة  (براي او در متون دیگـر اسـت   » دیباوند«یا » زیباوند«، »زیناوند«براي تهمورث صورتی از القاب » باوند«لقب 
که یا به ضـرورت  ) 326-327: 1390؛ موالیی،58: 1375؛ صدیقیان،193-205: 1382ابریشمی،. ك.ي تهمورث، رلقب ها

نگارنده در حدود بررسـی هـاي خـویش صـورت     . وزن و یا به دلیلِ تحریف و تصحیف به این شکل به کار رفته است
براي تغییر نام ها و صفات شخصـیت هـاي    نمونۀ دیگر. را در مأخذ دیگري ندیده است) باوند(مذکور در همایون نامه 

  ).2/977/11. ك.ر(آمده است » شنگ«، »پشنگ«شاهنامه در این منظومه، اسم پدر افراسیاب است که به جاي 
  گریختن جمشید به کشمیر و کشته شدن در آنجا. 2-2

  :می شودبه روایت زجاجی، جمشید از دست ضحاك به کشمیر می گریزد و در آنجا گرفتار و کشته 
ــر شــد      ــید شــه پی ــو اقبــال جمش   چ
ــت   ــحاك او را بیافـ ــمیر ضـ ــه کشـ   بـ

  

ــد    ــمیر شـ ــزان بـــه کشـ   ز ناگـــه گریـ
  بــــه آتــــش دل نــــازنینش بتافــــت

                             )2/972 /36-35(  
. ك.ر(در مآخذ مختلف ادبی و تاریخی مکان گرفتاري و کشته شدن جمشید، چین، هند و بابل معرّفـی شـده اسـت    

اعـم از  متـون   (در هـیچ منبعـی   » کشـمیر «و تا جایی که نگارنده بررسی کرده است ظاهراً ) 118-121: 1375دیقیان،ص
  .نیست و منحصر به همایون نامه است) رسمی یا روایات نقّالی و شفاهی

  روایتی از پایان کار ضحاك. 3-2
از ایـن  . ویزد و پیرامون چاه را گوگرد می ریزددر همایون نامه فریدون ضحاك را در چاهی در دماوند سرنگون می آ

  :روي کسی نمی تواند به آن چاه نزدیک شود اما ضحاك در آنجا زنده است
ــه راه   ــردش بـ ــد بـ ــوه دماونـ ــه کـ   بـ
ــرد   ــگ کـ ــاه آونـ ــونش در آن چـ   نگـ
  بـــه پیـــرامن چـــاه گـــوگرد ریخـــت 
ــس   ــیش و پ ــد پ ــیار ب ــوگرد بس ــو گ   چ

  

ـد یکــی ژرف چــاه       بــدان جایگــه بـ  
  جاســت آونــگ مــرد  هنــوز انــدر آن 

  هر آن کس که بشـنید هوشـش گریخـت   
ــس   ــاه کــ ــرامن چــ ــد پیــ   نگردیــ

                             )2/974 /43-41(  
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 -166: 1375صـدیقیان، . ك.بـراي ایـن روایـات، ر   (در روایات گوناگون و متنوعِ بند شدنِ ضحاك در منابع مختلف 

ریدون اطراف چاهی که ضحاك را در آن زنده آویخته است گـوگرد  ظاهراً هیچ  اشاره اي به این نکته نیست که ف) 175
در روایت هـاي متعـدد پایـان کـارِ ضـحاك،      . ریخته باشد و گویا گزارش همایون نامه در این باره جدید و منفرد است

ن و طلسـم هـاي   فریدون براي این که مانع بند گسیختن و گریزِ پتیاره شود غیر از بستن او با غل و زنجیر گاهی نگهبانا
نیـز  ... مختلفی مانند پیکره یا نگارة خودش، آهنگرانِ پتک کوب، خروس، گروهی از پریان، طلسمی به هیأت دو مـرد و 

بـر ایـن اسـاس نگارنـده حـدس      ). 31-33: الـف  1388آیدنلو،. ك.در این باره، ر(در محلّ زندانی شدنِ وي می گذارد 
ن نامه چنین نقشی دارد و احتماالً عاملی براي جلوگیري از گریختن ضحاك زند که شاید گوگرد هم در روایت همایو می

  .یا ورود دیگران به زندان او بوده است
  ساختنِ سام شهر سامرا را. 4-2

. در سنّت تاریخ نویسیِ ایرانی بناي بعضی شهرها و مکان ها به شاهان و پهلوانـان شـاهنامه نسـبت داده شـده اسـت     
  :را ساختۀ سام نیاي رستم می داندزجاجی نیز شهر سامرا 

ــرد  ــام کـ ــه ســـامرّه را سـ   شـــنیدم کـ
ــام   ــه سـ ــت بـ ــوچهر داد آن والیـ   منـ

  

ــرد     ــا و آرام کـ ــه جـ ــد گـ   در او چنـ
ــام    ــام و ن ــا ک ــهرِ ب ــت آن ش ــدیم اس   ق

                              )2/547/4-3(  
یـاقوت  (» لسام فَنُسـبت الیـه بالفارسـیه سـام را    و قیلَ انّها مدینه بنیت «: یاقوت حموي در معجم البلدان نوشته است

فرزند حضرت نوحِ پیامبر دانسـته شـده اسـت نـه سـام      ) ع(این سام در برخی  منابع سام بن نوح). 3/15: 1965حموي،
نگارنده غیر از اشارة کلّی و تا حـدودي مـبهمِ معجـم البلـدان در     ). 24: 1387؛ یعقوبی،34: 1381کریمان،. ك.ر(نریمان 

اي دیگري ندیده است که ساخت سامرا مشخّصاً به سام نریمان نسبت داده شده باشد و به همین جهت اشارة همایون ج
  .نامه وضوح و تازگی دارد و به نوعی منفرد است

  
  رابطۀ زال و خورشید. 5-2

  :نخست در بیت زیر. نوعی ارتباط ایجاد شده است» خورشید«و » زال«در همایون نامه دو بار بین 
ــر      ــرآورد پ ــون ب ــه افس ــک ب ــه باب   ک

  
ــون زال زر    ــد چـ ــید تازیـ ــه خورشـ   بـ

                                     )2/577/8(  
  :نسبت داده است» دعوت آفتاب«را به » زال زر«و دیگر در این بیت که آشکارا 

ــا دعــوت آفتــاب      ـد کــه ت ــر آن بـ   ب
  

ــاب    ــو زال زر آن کامیــ ــد همچــ   کنــ
                                   )2/868/71(  

شاید در این دو بیت، زجاجی به بیتی از داستان رستم و اسفندیارِ شاهنامه نظر داشته که در آن اسفندیار دربـارة پـدر   
  :رستم می گوید

  شـــنیدم کـــه دســـتان جـــادو پرســـت
  

ــت     ــید دس ــه خورش ــازد ب ــام ی ــه هنگ   ب
                                )5/406/1326(  



  ١٣/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

یازد  محتملِ این بیت این است که شنیدم زالِ افسونگر هر هنگام که الزم باشد به سوي خورشید دست می یک معنايِ
با این گزارش، احتماالً قرینه اي براي خورشید پرسـتیِ زال در آن وجـود دارد و ممکـن اسـت     . و از آن یاري می طلبد

پیوند زال با خورشید در تأویل سـهروردي  . فته شده باشدرابطۀ زال و آفتاب به ویژه در بیت دومِ همایون نامه از آن گر
از داستان زدنِ این پهلوان هم دیده می شود و در آنجا سیمرغ که در عقلِ سرخِ سهروردي رمـزي از آفتـاب اسـت زالِ    

  ).259-268: 1390پورنامداریان،. ك.ر(نوزاد را زیر پر خود می گیرد 
  بی مرگیِ زال. 6-2

ــدا    ــان ن ــب ک ــري طل ــو عم   رد زوالت
  

  به جـان زنـده شـو تـا نمیـري چـو زال        
                                )2/1131/249(  

معروف ترین و مفصل ترین سرگذشت زال در سنّت داستانیِ ایران، نخست در شاهنامه و سپس در بهمن نامۀ ایـران  
اره اي نشده و محتمالً از همین جـا تصـور   در هیچ یک از این دو اثر به مرگ زال اش. شاه ایران شان بن ابی الخیر است

البتّه در غرر ثعالبی از کشـته  . بی مرگی و جاودانگی او شکل گرفته و به این صورت در همایون نامه نیز بیان شده است
مسعودي مـروزي در مثنـوي فارسـی اش آورده    «: شدن زال به روایت شاهنامۀ مسعودي مروزي یاد و نوشته شده است

در مجمـل  ). 1/252: 1387؛ مسعودي،52: 1385ابن بلخی،. ك.و نیز، ر 225: 1372ثعالبی،(» زال را کشتاست که بهمن 
با ایـن حـال روایـت عمـرِ       15.التواریخ هم بیتی از بهمن نامه نقل شده که به موجب آن زال در روزگار داراب می میرد

وده و حتّی در داستان هاي نقّالی و عامیانه نیـز بـدان   معروف تر ب -چنان که در همایون نامه هم می بینیم -جاودانۀ زال
همین جـاودانگی، یکـی از قـراینِ    ). 1/73: 1369؛ انجوي،958-959: 1374طومار کهن شاهنامه،. ك.ر(توجه شده است 

). 194-195: 1368مختـاري، . ك.از جملـه، ر (مقایسه و همانند انگاريِ زال با ایزد زروان در تحقیقات معاصـران اسـت   
  .شارة زجاجی به این ویژگی زال از تلمیحات نادرِ شعر فارسی و از این جهت درخورِ توجه استا

  یزدان ستیزيِ کاووس. 7-2
  :به عقیدة زجاجی

ــار   ــوریده ک ــاووسِ  ش ــاه ک ــز از ش   ج
  

ــار      ــا کردگ ــس رزم ب ــت ک ــرده س   نک
                                 )1/669/67(16  

دگار اشاره به داستانِ به آسمان رفتن اوست که چون به اغواي اهریمنی صورت می گیرد در مراد از رزم کاووس با کر
در برخی منابع تاریخی نیز این کارِ کـاووس   17.شاهنامه نشان گمراهی و دخالت او در رازهاي یزدانی دانسته شده است

  ).82-2/86: 1386یرعابدینی و صدیقیان،م. ك.براي دیدنِ روایات مربوط، ر(دلیلِ غرور و ناسپاسی و ضاللت وي است 
  کشتن کیخسرو، اژدهاي کوه کوشید را در اصفهان. 8-2

در بخش کیخسرو از تاریخِ ایرانِ پیش از اسالم، زجاجی داستانِ اژدهاکشی کیخسرو در کوه کوشید و آتشکده سازي 
  :در آنجا را آورده است

ــا   ــی اژدهـ ــفاهان یکـ ــوه صـ ــه کـ   بـ
  تز دود دمــش ســنگ خــارا بســوخ   

ــد   ــاك ش ــار در خ ــق از آن م ــی خل   بس

  پدیــد آمــد و شــد زمــین بــی بهــا       
ــوخت   ــکارا بسـ ــان آشـ ــین و زمـ   زمـ
  ز ســبزه ســرِ کــوه هــا پــاك شـــد     
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  گیــا انــدر آن بــوم و بــرزن نرُســت    
  چنــان کــوه را هســت کوشــید نــام    
  کســـانی کـــه تخـــم ســـخن کاشـــتند
ــراب    ــد خ ــا ش ــی از آن اژده ــه گیت   ک
ــر  ــرو دادگــ ــنید کیخســ ــو بشــ   چــ
ــد    ــوه ش ــک آن ک ــرد و نزدی ــر ک   حش
ــر    ــه تیـ ــن را بـ ــار کهـ ــتند مـ   بکشـ
ــد    ــش افروختن ــی آت ــه یک ــس  آن گ   پ

ــاه ع  ــرد شـ ــکده کـ ــک آتشـ ــمیـ   جـ
ــید نــام     ــت کوش ــا داش ــو آن اژده   چ
ــد    همـــان نـــام آن کـــوه کوشـــید شـ

  

ــت   ــس تندرس ــوه ک ــدر آن ک ــد ان   نمان
ــا را مقـــام    ــاه اژدهـ ــد آن جایگـ   شـ
ــتند   ــه برداشــ ـ ــاه آن قصـ ــرِ شــ   بــ
ــاب  ــوا شــد کب ــر ه ــرغ از او ب ــه دم م   ب

ــا ــر   از آن اژده ــون جگ ــر خ ــت پ   گش
ــد    ــوه شـ ــردم انبـ ــا مـ ــدان اژدهـ   بـ
ــر    ــاك راه آبگی ــه خ ــد هم ــون ش   ز خ
ــوختند  ــدان ســ ــا را بــ ــن اژدهــ   تــ
  بــدان کــوه افروخــت آتــش بـــه دم    
ــام  ــرار و مقـ ــوه بـــودش قـ   بـــدان کـ
ــد   ــد ش ــر و بی ــس ب ــوم از آن پ ــر و ب   ب

  )10-981/23و 2/982(                      
کمتر شناخته شدة این شهریار در سنّت داستانیِ ایران اسـت کـه ظـاهراً    اژدها کشتن کیخسرو یکی از روایات نادر و 

غیـر از اشـارة   . فقط در یکی دو منبع از آن یاد شده و به همین دلیل وجود گزارشِ منظومِ آن در همایون نامه مهم است
. ك.ر(گاه پتیـاره  کوتاه تاریخ قم به نبرد کیخسـرو بـا اژدهـا و گریزانـدن آن و سـپس بنـاي ناحیـۀ سـرفت در سـکونت         

، حمزة اصفهانی در سنی ملوك االرض و االنبیا به این موضوع پرداخته که شاید منبعِ زجاجی نیز بـوده  )61: 1361قمی،
در اخبار ایرانیان آمده است که کیخسرو را گفتند که در میانۀ انتهاي فارس و آغاز اصفهان کـوه سـرخی بـه نـام     «است 

وي با مردمان خود بدان جا رفت و اژدها را . است که به کشتزارها و آدمیان تسلّط یافته کوشید است و در آنجا اژدهایی
  ).36: 1367حمزه اصفهانی،(» کشت و آتشکده اي بر کوه بنیاد نهاد که به آتش کوشید معروف شده

   به کشتن دادن گشتاسپ پسرش اسفندیار را براي حفظ تاج و تخت. 9-2
ــار     ــوریده ک ــپ ش ــک گشتاس ــی مل   پ
ــرد    ــتاد م ــش فرس ــت از آن ــوي دش   س

  

ــفندیار    ــان اســ ــر جــ ــه آورد بــ   چــ
  کــه تــا رســتم از وي بــرآورد گــرد    

                              )2/855/90-89(  
استنباط و تحلیلِ زجاجی از نیت و رفتار گشتاسپ در داستان رستم و اسفندیارِ شاهنامه کامالً درست است که هم از 

مـثالً  . فته می شود و هم از تصریحات خود اسفندیار، پشوتن، بزرگان دربار ایران و دیگرانفحواي روایت فردوسی دریا
  :اسفندیار پس از زخمی شدن به تیر گز نزد رستم اعتراف می کند که

ــد زمـــان بهانـــه تـــو بـــودي پـــدر بـ  
ــوز   ــتان را بسـ ــت رو سیسـ ــرا گفـ   مـ
  بکوشــید تــا لشــکر و تــاج و گــنج    

  

ــا     ــر و کم ــیمرغ و تی ــه س ــتم ن ــه رس   نن
  نخــواهم کــزین پــس بــود نیمـــروز    
  بــدو مانــد و مــن بمــانم بــه رنــج     

                     )5/419/1461-1463(18  
  کشته شدن گشتاسپ به زخم نیزة بهمن. 10-2

زجاجی در پایانِ گزارشِ کارِ گشتاسپ دو بیت آورده است که طبق آنها ظاهراً بهمن، نوة گشتاسپ، او را با نیزه می 



  ١٥/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

  :زند و می کشد
  صد و بیسـت گویـد نـه افـزون بزیسـت     
  بــه نیــزه زدش بهمــن آن نــرّه شــیر    

  

  چو می مرد بر خویشـتن خـون گریسـت     
ــیر   ــی اردش ــر کس ــدي ورا ه ــه خوان   ک

                              )2/985/43-42(  
: ك.ر(تا جایی که نگارنده بررسی کرده در شـاهنامه و منـابع دیگـر از مـرگ طبیعـیِ گشتاسـپ سـخن رفتـه اسـت          

و در صورتی که استنباط از این دو بیت دربارة کشته شدن او به ضرب نیزة بهمن ) 2/262: 1386میرعابدینی و صدیقیان،
  .درست باشد آن را باید روایتی نادر و یگانه به شمار آورد

  کتاب فال گیريِ ایرانیان. 11-2
ت که پادشاهان از آن فال می گرفتنـد و سرنوشـت   زجاجی به کتاب فال گیريِ ایرانیانِ پیش از اسالم اشاره کرده اس

  :به گزارش او خسرو پرویز در نبردي از آن استفاده می کند. جنگ ها را می دانستند
ــار    ــد آن روزگـ ــابی بـ ــم را کتـ   عجـ
ــال    ــه ف ــا را در آن نام ــگ ه ــه جن   هم
  در ایــن رزم پرویــز از آن فــال کــرد   
  چــو قرعــه بینــداخت بگرفــت فــال    

  شــد  کــه در رزم ایــن روز سرگشــته  
  

  کـــزان فـــال کـــردي ملـــک اختیـــار   
ــال   ــرّ و بـ ــه پـ ــم را از آن جایگـ   عجـ
ــرد  ــیر م ــران یکــی ش ــرد از ای ــزین ک   گ
ــی همــال     ــن ب ــر ای ــد از  آن دفت   برآم
ــد    ــته ش ــین کش ــگ ک   ز اول در آن جن

                            )1/97/169-165(  
یادکرد بسیار کوتاهی از این کتابِ ویژة تفّأل شده  اهمیت این اشاره در آن است که ظاهراً فقط  در الفهرست ابن ندیم

تألیفات فارسیان دربارة سیرت و افسانه هـاي حقیقـی از   «ابن ندیم در بخش . و گویا در مأخذي دیگر نامی از آن نیست
رة کـه پـا  ) 541: 1381ابن نـدیم، (» کتاب التاج و ما تفائلت فیه ملوکهم«در عبارت موجزي نوشته است » پادشاهان خود

ابیات همایون نامه دومـین و در عـین حـال    . محتمالً دربارة این کتاب است) آنچه شهریارانشان بدان فال می زنند(دوم 
  .فعالً طوالنی ترین توضیح و اشاره دربارة کتابِ تفّألِ شاهان ایرانِ پیش از اسالم است

شاهنامه را به شخصـیت هـا یـا روایـات      اساطیري و آیینیِ -در بعضی موارد زجاجی بن مایه ها و الگوهاي حماسی
تاریخیِ منظومۀ خویش نسبت داده و با این کار تصویري داستانی یا به بیانی دیگر شبه شاهنامه اي از آن ها ارائه کـرده  

ر مثالً در گزارشِ لشکرآراییِ مسلمانان براي پیکار با ابوسفیان، شماري از  دالوران سپاه اسالم درفش هـاي جـانو  . است
-768: 1390زجـاجی، . ك.ر(پیکر دارند و عباس آنها را از روي پشته اي به یکی از کفّار به نام صخر معرّفی مـی کنـد   

یعنی پرچم هایی با تصویرِ جانوران و پرسش و پاسخِ عباس و مرد بت پرسـت بـر   (این هر دو موضوع ). 145-1/ 762
نشان دادن هجیر پهلوانان (به ویژه دو داستان رستم و سهراب  -ز شاهنامهدقیقاً ا) فرازِ پشته دربارة نام و هویت سرداران

  :استفاده و تقلید شده است) معرّفی کردنِ تخوار یالن ایران را به فرود(و فرود ) ایران را به سهراب از باالي بلندي
ــگ  ــی چــون پلن ــدرون پردل ــیش ان ــه پ   ب

ــگ ...  ــت رنـ ــی هفـ ــاالي او رایتـ   ز بـ
ــرفر  ــت ســ ــر آن رایــ ــته بــ   ازنبشــ

ــود  ــیر بــ ــر شــ ــر پیکــ   ز روي دگــ

  که بودي بـرش شـیر چـون کـور، لنـگ       
ــگ    ــتاب و درن ــا ش ــالن ب ــتن ی ــه رف   ب
  ز قــرآن دو آیــت بــه آیــین و ســاز    
  ســـرافراز بـــا تـــرگ و شمشـــیر بـــود



  ۱۳۹۳زمستان ) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۶

 
  به عباس گفـت ایـن جـوانمرد کیسـت؟    

  
ــرش   ...  ــرازِ س ــوایی ف ــروي ل ــو س   چ
  بپرســـید نـــامش ز روشـــن ضـــمیر...  

ــاص دل روشــن اســت    کــه او ســعد وقّ
  

ــت   ــی  اس ــا عل ــین داد گفت ــوابش چن   ج
  )22-29منتخبِ / 1/763(                    

ــرش  ــا پیکـ ــود اژدهـ ــه بـ ــنیدم کـ   شـ
ــاس میـــر    ــوابش چنـــین داد عبـ   جـ
  که از حفظ حق در بـرش جوشـن اسـت   

                         )1/765/71-70 ،64(  
پیـل؛ سـعد   : شـیر؛ زبیـر  ): ع(علی: ه چنین استنام دالوران لشکر اسالم و نقش جانوريِ درفش آن ها در همایون نام

  .باز: گراز و روباه؛ سعید: هماي؛ عمرو عاص: اژدها؛ خالد: وقّاص
دیگر پس از این که یزید در اندوه مرگ کنیزِ دلبرش، حبابـه، مـی میـرد و نزدیـک او بـه خـاك سـپرده         در نمونه اي

  :شود از قبرش گیاهی درمان بخش می روید می
  کش گیــاهی برُســـت همــان دم ز خــا  

  هنــوز  آن گیــا رســته بــر خــاك اوســت
  

  که بیمار می خـورد و مـی شـد درسـت      
  کـه دشــمن بــرد تحفــه نزدیــک دوســت 

                          )1/229 /259-258(  
  )1/427/167(ز خاکش گل نسترن بردمید   نهادندش اندر سراي حمید  :از خاك هارون نیز گل نسترن می روید

یاه از خاك مزارِ انسان مبتنی بر بن مایۀ اساطیريِ رستن گیاه از  انسان است که نمودهاي گونـاگونی  روییدن گل و گ
در ادب فارسی . در روایات ایرانی و غیر ایرانی و شعر فارسی دارد و مضمونِ مذکور نیز یکی  از انواعِ تجلیات آن است

وجود دارد و در اسـاطیر و افسـانه هـاي     -و غالباً تربت عاشق -شواهد متعددي دربارة رستن گل و گیاه از خاك انسان
: 1386آیـدنلو، . ك.در این بـاره و بـراي  شـواهد آن، ر   (یونانی، چینی، ژاپنی و بریتانیایی هم این بن مایه دیده می شود 

ایران یعنـی  نگارنده حدس می زند این موضوع در همایون نامه از مشهورترین نمونۀ آن در فرهنگ و ادب ). 115-112
. سر برآوردنِ درخت از خاکی که خون سیاوش بر آن ریخت اقتباس و به دو شخصیت تاریخی نسبت داده شـده اسـت  

  :در شاهنامه می خوانیم
ــورد   ــیاوش بخ ــون س ــه خ ــاکی ک   ز خ
  نگاریـــده بـــر بـــرگ هـــا چهـــر اوي

  

ــرد      ــبز  ن ــی س ــد یک ــدر آم ــر ان ــه اب   ب
ــر اوي   ــد از مه ــک آم ــوي مش ــی ب   هم

                       )2/375/2513-2512(  
اساطیري به کسان تاریخی، در منظومۀ غازان نامۀ نوري اژدري هم دیده می شود  -مشابه انتسابِ این بن مایۀ حماسی

: 1381نـوري اژدري، : ك.ر(گـل و اللـه مـی رویـد      -ماننـد خـون سـیاوش    -که از خون شخصی به نام صـدر چـاوي  
229/5201.(  

  :خویش را با ترنجی به دست وصف کرده است یک بار نیز زجاجی مخدوم
ــامران برنشســـت  ــرون رفـــت آن کـ   بـ

  
  چــو ســروي و بویــا ترنجــی  بــه دســت  

                                   )2/462/26(  
. به احتمال فراوان این توصیف تقلیدي از اشارات شاهنامه دربارة رستم و اسکندر است که ترنج بویا به دست دارنـد 

  )5/344/626(پر از خشم بویا ترنجی به دست   بیامد بر آن کرسیِ زر نشست  :دیدار با اسفندیارتهمتن در 



  ١٧/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

  :اسکندر نیز در بارگاه فغفور چین چنین کاري را انجام می دهد
  ســـکندر بیامـــد ترنجـــی بـــه دســـت

  
  ز ایـــوان ســـاالر چـــین نـــیم مســـت  

                                )6/108/1599(  
همان گونه که نگارنده در جاي دیگر بحث کرده است احتماالً ترنج هایی که در کـف ایـن شخصـیت هاسـت از زر     
ساخته شده و میان تهی بوده است و اندرون آن ها از مشک و عنبر آکنده شـده بـود کـه هنگـامی کـه آن را بـه دسـت        

مت، اجتماع و خوابگاه نزد ایرانیان از  آیین هـاي  چون معطّر کردنِ محلّ اقا. گرفتند بوي خوش از آن بر می خاست می
نیک و مهم محسوب می شده است افراد برجسته براي انجام دادنِ این کار و نشان دادن آداب دانی و تشخّصِ خـویش،  

این رسم شواهد دیگـري نیـز   . ترنجِ زرینِ بویا به دست می گرفته و در مکان ها و مالقات هاي مهم حاضر می شده اند
و چنـان کـه   ) 209-221: ب 1388آیـدنلو، . ك.براي آگاهی بیشتر و مالحظۀ نمونه هـا، ر (منظومه هاي داستانی دارد در 

  .بوده است -آن هم محتمالً بیت داستان رستم و اسفندیار -گذشت، به گمان بسیار مأخذ توصیف زجاجی، شاهنامه
  
  تأثّر و تقلید زجاجی از سبک فردوسی. 3

 -شعرِ فارسی، این نکته اصلی مسلّم و بدیهی است که تقریباً ناظمانِ همۀ منظومه هاي پهلـوانی، دینـی  در سبک شناسیِ 
، نحو، )لغات و ترکیبات(مذهبی و تاریخیِ سروده شده به بحر متقارب زیرِ تأثیرِ شیوة نظم شاهنامه بوده و به لحاظ زبان 

قلید و تضمین یا نقلِ ناخودآگاه مصراع هـا و ابیـات بـه کـرّات از     و ت) به ویژه تشبیهات، استعاره ها و کنایه ها(بالغت 
از این روي ناگفته روشن است که تأثیرِ سبک شـاهنامه در منظومـۀ مفصـلی ماننـد     . فردوسی پیروي و استفاده کرده اند

نمونه هـاي   -داده است که سراینده اش در موارد دیگر، آشناییِ دقیقِ خویش را با حماسۀ ملّی ایران نشان -همایون نامه
متعددي خواهد داشت که در این بخش از مقاله به بعضی از مهم ترینِ آن ها اشاره خواهیم کرد ولیکن می دانیم کـه بـا   

  .بررسی هاي بیشتر و اشراف کامل تر باز می توان بر شواهد هر موضوع افزود
  زبان. 1-3

پیروِ شاهنامه، یا ساختۀ ذهن و زبان فردوسی است و یـا رواج و  برخی لغات و ترکیبات به کار رفته در منظومه هاي 
شماري از مهم ترین و معـروف تـرینِ ایـن گونـه     . تثبیت آن ها در زبان فارسی ناشی از نفوذ و پر اقبالیِ شاهنامه است

  :ترکیبات شاهنامه اي در همایون نامه عبارت است از
  :با دار و برد

ــرد   ــرافراز مـ ــولی سـ ــم رسـ ــه اسـ   بـ
  

ـرد   بــ   رون رفــت از مکّــه بــا دار و بـ  
                                 )1/619/193(  

بـراي برخـی   (چندین بار در شاهنامه استعمال شده است » پر هیاهو، با شکوه و کرّ و فر«این ترکیب در معنايِ کناییِ 
از » بـرد «و » نگه داشتن، ایستاندن«  به معنی» داشتن«از مصدر » دار«در این ترکیب ). 1/965: 1390رواقی،. ك.شواهد، ر

است و محتمالً در اصل خطابی بوده براي آرایش سپاه و دستور به قرار گرفتنِ هر یک از  » دور شدن«به معناي » بردیدن«
  .لشکریان در جاي خود که بعد در مفهوم کنایی به کار رفته است

  



  ۱۳۹۳زمستان ) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۸

 
  :بیور هزار

ــزار  ــور هــ ــاق بیــ ــانِ قبچــ   ز ترکــ
  

ــتند زار گرفتنـــــد اســـــیران     و بســـ
                                   )2/208/72(  

  :احتماالً از این بیت شاهنامه گرفته شده است» بیور هزار«ترکیب 
  بــود بیــت شـــش بــار بیــور هـــزار    

  
ــار     ــته و غمگسـ ــاي شایسـ ــخن هـ   سـ

                                )8/259/3389(  
خواهد بود که البتّه در بیـت همـایون   » ده میلیون«معادل » بیور هزار«اساس  است و بر این» ده هزار«به معناي » بیور«

ضبط و معناي آن در بیت فردوسی به نظر . و نه لزوماً عدد دقیقِ ده میلیون به کار رفته است» بسیار زیاد«نامه در معناي 
  ).5-7: 1387آیدنلو،. ك.ر(نگارنده پرسش برانگیز است 

  :پیلتن
ــاج ا ز او آن ســـخنچـــو بشـــیند حجـ  

  
ــتن  ــا خویشــ ــنج بــ ــد آن گــ   ببردنــ

  
  بپوشــــیده یکســــر در آهــــن بــــدن

  

ــتن      ــو پیلـ ــد گـ ــدر آمـ ــب انـ   ز اسـ
                                 )2/141/107(  

ــتن   ــرو پیلــ ــد خســ ــردار شــ   خبــ
                                   )2/465/95(  

ــتن   ــنجر پیلـ ــدرون سـ ــیش انـ ــه پـ   بـ
                                 )2/1117/35(  

براي رستم در شاهنامه، زجاجی این ترکیب را براي شخصیت هاي تاریخیِ منظومـه  » پیلتن«به تأثیر از صفت و لقب 
  .اش به کار برده است

  :خروش مغان
  دوم بــار ضــم ضــم فغــان برکشــید    

  
  بــه هــر جــا ز مــردم برآمــد فغــان     

  

ــید     ــان برکشـ ــروش مغـ ــه زاري خـ   بـ
                                   )1/258/15(  

ــان  ــردون همــی شــد خــروش مغ ــه گ   ب
                                 )1/428/369(  

موبدان ) مانند صداي(از ترکیبات ویژة شاهنامه است و ظاهراً مراد از آن فریاد و زاري به شیوه » مغانی/ خروش مغان«
بخارا آمده است که قواالن نوحه هـاي مـردم بخـارا بـراي     در تاریخ . هنگام دعا و نیایش یا شاید سوگواري آن ها باشد

» مغـانی / خروش مغان«که این تعبیر مشابه ) 33: 1387نرشخی،. ك.ر(می نامیدند » گریستن مغان«کشته شدن سیاوش را 
  :نخستین شاهد استعمال آن در شاهنامه این بیت است. است

  خـــروش مغـــانی و چشـــمی پـــر آب
  

ــرده آرام    ــر دام و دد بـ ــوابز هـ   و خـ
                                 )1/124/565(  

    :دست کرده به کش
  بــه یــک هفتــه بگرفــت آن شــهر خــوش

  
  در آن جاي شـد دسـت کـرده بـه کـش       

                                 )2/575/386(  



  ١٩/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

، از ترکیبـات خـاص   به نشانۀ تعظیم و احتـرام » گذاشتن دست روي سینه یا زیر بغل«به معناي » دست کرده به کش«
  ).1041-1/1042: 1390رواقی،. ك.ر(فردوسی است 
  : کشیده زهار

  گشـــاده جبــــین و کشـــیده زهــــار  
  

ــار    ــته مهـ ــونی گسسـ ــکل هیـ ــه شـ   بـ
                                   )1/395/56(  

  :احتماالً از این بیت شاهنامه استفاده شده است» کشیده زهار«
ــه کــردار گــر    گیکــی رخــش بــودش ب

  
ــد و ســـترگ      ــیده زهـــار و بلنـ   کشـ

                                   )3/51/387(  
و ضـبط و  ) 4/211/629؛ 4/98/1534: ب 1386فردوسـی، . ك.ر(هم آمده اسـت  » هخته زهار«این ترکیب به صورت 

کـه  ) شـیر و گـرگ   اسـب، (یعنی جـانوري  » هخته زهار/ کشیده«طبق آخرین پیشنهاد، . معناي آن محلّ بحث بوده است
براي این نظر و بررسی دیگـر دیـدگاه هـا،    (شکمش باال کشیده و افراشته باشد که دلیل و عاملِ چابکی آن حیوان است 

  ).135-152: 1388خطیبی، . ك.ر
  : کوتاه لنگ

  میـــان انـــدرون بـــود پنجـــاه خنـــگ 
  

ــگ       ــاه لن ــرد و کوت ــردن و گ ــوي گ   ق
                                   )1/95/116(  

و  19از ترکیبات شاهنامه ايِ زبان فارسی است و ظاهراً اولین و بیشترین کاربرد آن از سوي فردوسی بوده» کوتاه لنگ«
در عموم فرهنگ ها و شروح این ترکیب داراي دست و پاي کوتاه معنا شده است . زجاجی نیز از او اقتباس کرده است

به اسبی گفته می شود که هنگام راه رفتن گام هایش نزدیـک بـه هـم    » کوتاه لنگ«ولی به نظر یکی از شاهنامه پژوهان، 
  ).1/305: 1387فردوسی،. ك.ر(است و سوار را دچار تکان و آسیب نمی کند 

  :گیلی سپر
ــر   ــر و تب ــود و گب ــن و خ   زره، جوش

  
ــی ســپر  ــاو شــد پ ــاهی  و گ   وزان، م

  

ــپر     ــی  س ــی و گیل ــح خطّ ــان رم   هم
                               )1/95/121(  

  زمــین گشــت پــر تیــغ و گیلــی ســپر
                               )1/291/12(  

ـ (به معنی سپرِ مرغوبِ فراهم آمده در گیالن یا ساخته شده از نمـد  » گیلی سپر« ، )»گیلـی «ذیـل  : 1382انـوري، . ك.ر) (لگی
  :حتماالً زجاجی هم از شاهنامه گرفته استنخست در شاهنامه و سپس در برخی متونِ دیگر استعمال شده است و ا

ــار   ــی چه ــت گیل ــپر خواس ــیاوش س   س
  

  دو چـــــوبین دو از آهـــــن آبـــــدار  
                                )2/323/1790(  

    :نوش دارو
ــرم     ــانو بـ ــانِ بـ ــت فرمـ ــی گفـ   علـ

  
ــرم    ــوش دارو بـــ ــان او نـــ   ز فرمـــ

                                   )2/483/26(  



  ۱۳۹۳زمستان ) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲۰

 
در . نخستین بار در داستان رستم و سهرابِ شاهنامه آمده و از آنجا در متون نظم و نثر متداول شده است» نوش دارو«

هـم   -از جمله همایون نامـه  -شاهنامه این دارو در خزانۀ کاووس و درمان بخشِ زخم هاست و در آثارِ پس از شاهنامه
در فرهنگ ها و شروح، معانیِ پادزهر، معجـونِ  . رار گرفته استغالباً با توجه به این مفهومِ درمان بخشی مورد استفاده ق

مفرّح قلب، معالج زخم هاي سخت، گیاهی به نام بلسان و داروي رویانندة گوشت براي آن نوشته شده است اما نگارنده 
 مذکور در اوسـتا و  بنا بر قراینی حدس می زند که نوش دارو احتماالً گیاه یا نوشابۀ هومِ درمان بخشِ دور دارندة مرگ

  ).793-794: 1390؛ آیدنلو،121-139: ج1388آیدنلو،. ك.براي تفصیل، ر(سنّت زرتشتی است 
  بالغت. 2-3

بیان، سه مشبه به و چهار کنایه با احتمال بیشتري / از تأثّرات بالغیِ زجاجی از فردوسی به ویژه در حوزة صور خیال
  :درخورِ ذکر است

  :آذرگشسب
ــان  ــد چن ــو خال ــب  چ ــرد اس ــد برک   دی

  
ــب     ــاي اس ــق در پ ــی خل ــردي بس بم  

  

ــب       ــو آذرگشس ــد چ ــدان درآم ــه می   ب
                                   )1/734/28(  

ــب    ــو آذرگشس ــان چ ــد ترک ــه بودن   ک
                                   )2/549/42(  

در . ساخته شده و ویـژة سـپاهیان بـود   نام یکی از سه آتشکدة معروف زرتشتیان است که در آذربایجان » آذرگشسب«
آن و مشبه بـه تنـدي و تیـزي و شـتابناکی     » آتش«مجازاً در معناي » چو آذرگشسب/ به کردار«شاهنامه در قالبِ تصویرِ 

  .و در همایون نامه نیز از آن گرفته شده است 20است
  :چشم خروس

  دلــش بــود خــرّم بــه روي عــروس    
  

ــد و االن روس  ــاق دربنــــ   ز قبچــــ
  

ــه آ   ــروس  ک ــم خ ــو چش ــد چ ــته ب   راس
                                 )1/364/140(  

ــروس   ــم خـ ــو چشـ ــته همچـ   بیاراسـ
                                 )2/962/136(  

  :که اولین بار در این بیت شاهنامه آمده است» چشم خروس«مشبه به 
ــروس   ــان ع ــه س ــتی ب ــن کش ــی په   یک

  
ــروس     ــم خـ ــو چشـ ــته همچـ   بیاراسـ

                                   )1/10/100(  
از بحث انگیزترین تصویرهاي فردوسی است که براي بیان زیبایی و آراستگی به کار رفته ولیکن دقیقاً دانسته نیسـت  

مشبه به یـا نمـاد روشـنی و    » عین الدیک«در عربی نیز . مورد نظر او بوده است» چشم خروس«که کدام جنبه و ویژگیِ 
فردوسـی،  . ك.ر(ترجمـۀ آن باشـد   ) در شاهنامه و متون دیگر(ادب فارسی » چشم خروسِ«ست و احتمال دارد صافی ا
اسـت کـه چشـمش زیبـا و     » تذرو«یا » خروس دشتی«در این ترکیب » خروس«اخیراً پیشنهاد شده که ). 37: الف 1386

حال زجاجی این تصویر را از شاهنامه اخذ در هر ). 55-74: 1388احمدي دارانی و هراتیان،. ك.ر(آراسته و سرخ است 
  .کرده است



  ٢١/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

  :گَرد
ــرد  ــرافراز مـ ــل آن سـ ــرادرش فضـ   بـ

  
ــرد      ــد گ ــرد مانن ــذر ک ــون گ ــه جیح   ب

                                   )2/381/44(  
بـراي بعضـی   (از پرکاربردترین مشبه به هاي سرعت و چاالکی در شاهنامه و منظومه هـايِ پـس از آن اسـت    » گرد«

که با تردید اظهار کرده ولی ریشه شناسـی   -در چنین مواردي به نظر ولف). 1/832: 1390رواقی،. ك.شواهد شاهنامه، ر
. »غبـار «نه به معنیِ معـروف  ) 692: 1377ولف،. ك.ر(است » برق و آذرخش«به معناي » گرد« -واژه آن را تأیید می کند

و   -vazra اوستایی و سنسکریت به ترتیب در آن و معادل یافته ولتح vadra*در این معنا از فارسی باستانِ » گرد«
vajra 117-130: 1389باقري،. ك.در این باره، ر( است.(  

  :و اما کنایات شاهنامه اي
  چاشت خوردنِ کسی پیش از  شام خوردن بر او

  بــرو چاشــت خــور اي امیــر همــام    
  

ــدو چاشــت شــو شــادکام  ــر ع   بخــور ب
  

ــر     ــورد ب ــو خ ــتر ک ــاماز آن پیش ــو ش   ت
                                 )2/341/269(  

ــام   ــو ش ــر ت ــورد ب ــو خ ــتر ک   از آن پیش
                                   )2/592/71(  

پیشی گرفتن در انجـام دادن  «به معناي » پیش از شام خوردن بر او) دشمن(چاشت خوردنِ کسی بر کس دیگر «کنایۀ 
دست یاختن «تعبیري است که در زبان فارسی ظاهراً نخستین بار در شاهنامه به صورت  »کاري و مهلت ندادن به دیگري

  :در این بیت آمده است» به جام در چاشت پیش از خوردن آن بر کسی در هنگام شام
  تو گر چاشـت را دسـت یـازي بـه جـام     

  
  وگــر نــه خورنــد اي پســر بــر تــو شــام  

                                 )1/115/406(  
شـواهد  ) از جمله شعر ناصر خسرو، سنایی، عثمان مختاري، قابوس نامه و کلیلـه و دمنـه  (این کنایه در ادب فارسی 

و شادروان استاد مینوي احتمال داده اند کـه  ) 95-96: 1373؛ نصراهللا منشی،331: 1375عنصرالمعالی،. ك.ر(کاربرد دارد 
به دلیلِ توجه زجاجی به زبان و سبک فردوسی گمـان  ). 95: 1373شی،من. ك.ر(شاید از عربی به فارسی راه یافته باشد 

  .این که او در این کاربرد از بیت شاهنامه تأثیر پذیرفته، محتمل و مقبول است
    :چون موي از خمیر بیرون آمدن

ــر  ــوي از خمی ــو م ــن ورا همچ ــرون ک   ب
  

ــر    ــافري آن امیـ ــت از کـ ــرون رفـ   بـ
  

  گَـــرَم فضـــل یـــزدان شـــود دســـتگیر
  

  ش انــدر ایــن بــوم و بــرزن امیــرتــو بــا  
                                   )1/59/204(  

  چو تیـر از کمـان و چـو مـوي از خمیـر     
                                   )1/118/64(  

  بـــرون آردم همچـــو مـــوي از خمیـــر
                                 )2/588/21(21  

احتماالً اولین بار در این بیـت شـاهنامه   » آسانیِ انجام گرفتنِ کاري«به معناي » آمدنچون موي از خمیر بیرون «کنایۀ 



  ۱۳۹۳زمستان ) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲۲

 
  :به کار رفته است

ــر    ــوي از خمی ــو م ــی چ ــاج بزرگ   ز ت
  

ــر     ــاره گیـ ــرا چـ ــدي مهتـ ــرون آمـ   بـ
                                   )1/81/415(  

؛ 2/1530: 1383انـوري، . ك.ي دیـدن نمونـه هـا، ر   بـرا (این کنایه بعد از شاهنامه در متون دیگر هم دیـده مـی شـود    
که شاید برگرفته از آن باشد و در همایون نامه این تأثیر با احتمال بیشـتري  ) 750: 1378؛ میرزانیا،3/2407: 1376عفیفی،

  .مطرح می شود
  :خار شدن پرنیان بر تن کسی

ــت  ــردار گشـ ــدان زان خبـ ــرِ ملحـ   سـ
  

ــت      ــار گش ــان خ ــر ورا پرنی ــن ب ــه ت   ب
                                )2/1141/426(  

احتماالً از این بیت داستان رستم و اسفندیار گرفتـه  » نهایت آزردگی و رنج«به معناي » خار شدن پرنیان بر تن کسی«
  :شده است

ــار او مـــادرش    ــد ز گفتـ ــی شـ   غمـ
  

  همــه پرنیــان خــار شــد بــر بــرش       
                                   )5/294/31(  

  

  :کسی زیر چرم بودنگاو 
ــر اســت   ــی ت ــریم اول ــک جــا بمی ــه ی   ب

  
ــت   ــر اس ــرا بهت ــهادت م ــود ش ــر خ   وگ

  

  کنــون گــاو مــا زیــر چــرم انــدر اســت   
                                   )1/261/87(  

  کنــون گــاو مــا زیــر چــرم انــدر اســت 
                                 )2/102/174(  

  

از کنایات شاهنامه ايِ زبان فارسـی اسـت و   » معلوم نبودن سرانجامِ کار او«در معنی » چرم بودن) به(گاو کسی  زیر «
  :براي نمونه). » گاو«ذیل : 1377دهخدا،: ك.ر(فردوسی چند بار آن را به کار برده است 

  ز جنــگ آشــتی بــی گمــان بهتــر اســت 
  

  نگه کن که گاوت بـه چـرم انـدر اسـت      
                                )3/218/1859(  

  مصراع ها و ابیات شاهنامه. 3-3
شیوة نخسـت، آوردنِ عـینِ بیـت    . زجاجی به سه صورت به مصراع ها و ابیات فردوسی توجه و از آنها استفاده کرده است

  :شاهنامه در همایون نامه است که چهار بار با ذکرِ نام فردوسی است و جنبۀ تضمین دارد و یک بار نامی از او نبرده است
ــود   . 1 ــون ب ــر چ ــی هن ــامور ب ــان ن   چن
  

  کــــه آموزگــــارش فریــــدون بــــود  
                                     )1/17/31(  

 ـش  «تضمین شده و مصراع دومش در تصحیح خـالقی مطلـق   » فردوسی«براي » طوسی نژاد«این بیت با ذکر صفتک
  .ا ضبط همایون نامه در نسخه بدل ها هستام) 1/136/755: ب 1386فردوسی،. ك.ر(است » آموزگارش فریدون بود

  چــو عیــب تــن خــویش بینــد کســی . 2
  

  ز عیـــب کســــان برنگویـــد بســــی    
                                   )1/228/78(  



  ٢٣/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

 براي فردوسی تضمین شده و ضبطش در چاپ خـالقی مطلـق و همکارانشـان    » هنر پرور«این بیت با آوردنِ  صفت
  :چنین است

ــوی   ــن خ ــب ت ــو عی ــی چ ــد کس   ش دان
  
  دریـا بـري  ) ؟(چو چشمه به بد زاران . 3
  

ــد بســـی      ــب کســـان برنخوانـ   ز عیـ
                                     )7/52/16(  

  بـــــه دیـــــوانگی مانـــــد آن داوري
                                 )2/479/444(  

» چو چشمه بـرِ ژرف دریـا بـري   «نخستش بیت از فردوسی است که بی اشاره به نام او آمده و ضبط درست مصراعِ 
  .است که باید بر اساسِ آن مصراع همایون نامه را هم تصحیح کرد) 3/192/1436: ب 1386فردوسی،(

ــده را . 4 ــدگان آفریننـــ ــه بیننـــ   بـــ
  

ــده را    ــان دو بیننـــ ــی مرنجـــ   نبینـــ
                                 )2/1057/70(  

  ).1/3/5. ك.ر(یت پیش از آن، تضمین شده و خود بیت از دیباچۀ شاهنامه است در ب» فردوسی نامبردار«با اشاره به 
  به رنج انـدر اسـت اي خردمنـد گـنج    . 5
  

ــج     ــابرده رنـ ــنج نـ ــی گـ ــد کسـ   نیابـ
                                 )2/1089/66(  

در جاي دیگر نیز بـاز  از حکیم توس تضمین کرده و » چه خوش گفت فردوسی نامور«زجاجی این بیت را با مصراع 
این بیـت در مرصـاد   . مصراع دوم آن را نقل کرده است) 1/350/28(» چه خوش گفت فردوسی سحرسنج«با تصریح به 

پیش از آن در امثال و ). 542و  669: 1374نجم رازي،. ك.ر(العباد هم هست و مصحح متن آن را از فردوسی دانسته اند 
اما نگارنده با جستجو در کشف االبیـات  ) 1/427: 1386دهخدا، . ك.ر(ی آمده است حکمِ دهخدا نیز بیت به نام فردوس

و نیز ) 1385فردوسی،. ك.ر(و مسکو ) 1378دبیرسیاقی،: ك.ر(، دبیرسیاقی )ج 1386فردوسی،. ك.ر(چاپ هاي بروخیم 
که در سدة هفتم بیت مورد بحث از به استناد همایون نامه می توان گفت . این بیت را در شاهنامه نیافت 4نرم افزارِ درج 

  .فردوسی دانسته می شده است
در ایـن  . روشِ دومِ زجاجی براي استفاده از شاهنامه، نقل عین بعضی مصراع هاي فردوسی در ابیات خـویش اسـت  

حتمـاالً  او به نام فردوسـی اشـاره نکـرده و ا   ) که اشاره شد» نیابد کسی گنج نابرده رنج«مصراع (موارد غیر از یک نمونه 
مصراع هاي شاهنامه به دلیلِ انسِ ذهن و زبان او با سخن فردوسی به صورت ناخودآگاه بر قلمش آمده و جزوِ ابیات او 

با  -در این بخش ابتدا بیت یا ابیات همایون نامه. ثبت شده است بی این که قصد وي سرقت یا احیاناً تضمین بوده باشد
  :بیت شاهنامه آورده می شود و سپس -مشخّص کردنِ مصراع مورد نظر

  :زجاجی. 1 
ــویش    ــن روي خ ــز ک ــاه پروی ــه درگ   ب

  
ــویش   ــین روي خ ــر بب ــغ بنگ ــن تی   در ای

  

ــویش     ــوي خ ــادان ز پهل ــاو ن ــورد گ   خ
                                   )1/83/262(  

ــویش   ــوي خ ــادان ز پهل ــاو ن ــورد گ   خ
                                 )2/677/174(  

  :فردوسی
  باشــی بــس  ایمــن بــه بــازوي خــویشن

  
ــویش     ــوي خ ــادان ز پهل ــاو ن ــورد گ   خ

                                 )2/137/248(  
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  :زجاجی. 2

  چو شـیري کـه گـم کـرده باشـد شـکار      
  

ــار  ــتم حصـ ــرد آهنـــگ هفـ   علـــی کـ
  

  بدانــــدیش پنهــــان بشــــد آشــــکار  
                                   )1/97/148(  

  ده باشـد شـکار  چو شـیري کـه گـم کـر    
                                )1/682/124(  

  :فردوسی
  بــر آن گونــه شــد گیــو در کــارزار    

  
  چو شـیري کـه گـم کـرده باشـد شـکار        

                                   )2/109/85(  
    :زجاجی. 3

  چنــان دیــد روشــن روانــش بــه خــواب
  

ــاب      ــۀ آفتـ ــدي نیمـ ــره شـ ــه تیـ   کـ
                                     )1/253/7(  

  :فردوسی
  چنــان دیــد روشــن روانــش بــه خــواب

  
  کـــه رخشـــنده شـــمعی برآمـــد ز آب  

                                 )3/149/697(  
    :زجاجی. 4

ــو  ــان دیــ ــل برســ   وزان روي بوجهــ
  

ــدیو    ــان خـ ــرس کیهـ ــده دل از تـ   بریـ
                                   )1/294/76(  

  :سیفردو
  خروشـــید کــــاي پـــایمردان دیــــو  

  
ــدیو    ــان خـ ــرس گیهـ ــده دل از تـ   بریـ

                                   )1/68/212(  
    :زجاجی. 5

ــد   ــاخ بی ــک ش ــو ی ــنش چ ــر زمی   زدم ب
  

ــد    ــا امی ــدان ســان کــه از عمــر شــد ن   ب
                                   )1/303/86(  

  :فردوسی
ــپید   ــو ســ ــاه دیــ ــرفتم کمرگــ   گــ

  
ــد ز   ــک شــاخ بی ــو ی ــین همچ ــر زم   دم ب

                                )5/395/1221(  
  .ضبط همایون نامه در نسخه بدل هاي مصراعِ دومِ شاهنامه هست

    :زجاجی. 6
  مــــرا خاکســــار دو گیتــــی مکــــن

  
ــخُن    ــن س ــنید ای ــو نخــواهم ش ــه از ت   ک

                                 )1/314/102(  
  :فردوسی

  خاکســــار دو گیتــــی مکــــنمــــرا 
  

  از ایـــن مهربـــان مـــام بشـــنو ســـخن  
                                 )5/307/178(  
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    :زجاجی. 7
  زنــان جملــه گیســو بریدنــد پســـت    

  
ــد شکســت  ــارش آم   از آن خــواب در ک

  
ــت  ــود را دل بخَسـ ــرگ محمـ   از آن مـ

  

ــت    ــونین بسـ ــار خـ ــه زنّـ ــان را بـ   میـ
                                 )1/382/137(  

ــار خـــونین میـــان را ببســـت    بـــه زنّـ
                                 )2/688/129(  

ــار خـــونین ببســـت    میـــان را بـــه زنّـ
                                 )2/1138/20(  

  :فردوسی
ــار خـــونین ببســـت    میـــان را بـــه زنّـ

  
  فگنـــد آتـــش انـــدر ســـراي نشســـت  

                                 )1/123/550(  
    :زجاجی. 8

ــپهر   ــردان سـ ــوان و گـ ــد کیـ   خداونـ
  

ــر    ــر ببخشـــاید از راه مهـ   بـــه مـــن بـ
                                 )1/594/372(  

  :فردوسی
ــپهر   ــردان سـ ــوان و گـ ــد کیـ   خداونـ

  
  فروزنــــدة مــــاه و ناهیــــد و مهــــر  

                                        )1/3/3(  
  :زجاجی. 9

  ه تنگـــی نشـــیببدانســـت کامـــد بـــ
  

ــب      جهــان چیســت یکســر فســون و فری
                                     )1/779/3(  

  :فردوسی
  بدانســـت کامـــد بـــه تنگـــی نشـــیب

  
  زمانــــه بگیــــرد وریــــب و فریــــب  

                                )7/375/3533(  
  :زجاجی. 10

ــت  ــش اس ــب و آرای ــو زی ــان را ز ت   جه
  

  بخشـایش اسـت  به من بـر کنـون جـاي      
                                 )1/820/332(  

  :فردوسی
  به من بـر کنـون جـاي بخشـایش اسـت     

  
ــت      ــش اسـ ــدر آوردن آرایـ ــپاه انـ   سـ

                              )3/208/1696(  
  :زجاجی. 11

ــران     ــد از کـ ــپاه یزیـ ــر سـ ــزد بـ   بـ
  

ــران     ــی ک ــکر ب ــد لش ــع ش ــر او جم   ب
  

ــران      ــرز گـ ــرآورد گـ ــردن بـ ــه گـ   بـ
                                   )2/216/19(  

ــران    ــرز گـ ــرآورد گـ ــردن بـ ــه گـ   بـ
                                     )2/543/6(  
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  :فردوسی

ــارد ران   ــد بفشـ ــتم ورا دیـ ــو رسـ   چـ
  

ــران      ــرز گـ ــرآورد گـ ــردن بـ ــه گـ   بـ
                                   )1/348/37(  

  :زجاجی. 12
ــود د   ــدگانی بــ ــر زنــ ــازاگــ   یربــ

  
ــاز        ــو ب ــیچ از ت ــد ه ــن نگیرن ــرا ای   م

                                   )2/413/87(  
  :فردوسی

ــاز   ــود دیریــ ــدگانی بــ ــر زنــ   اگــ
  

ــانم دراز     ــرّم بمـ ــر خـ ــن دیـ ــر ایـ   بـ
                                   )2/202/10(  

  :زجاجی. 13
ــودکی  ــد ورا کــ ـ ــر بـ ــرادر پســ   بــ

  
ــدکی      ــود انـ ــدا نبـ ــاه پیـ ــه از مـ   کـ

                                   )2/861/45(  
  :فردوسی

ــی     ــب یک ــو در ش ــت ت ــر زاد جف   پس
  

ــدکی     ــود انـ ــدا نبـ ــاه پیـ ــه از  مـ   کـ
                                   )7/66/179(  

  :زجاجی. 14
ــد   ــالی بلنـ ــر عـ ــی قصـ ــرآور یکـ   بـ

  
ــد    ــد گزنـ ــاران نیابـ ــاد و بـ ــه از بـ   کـ

                                )2/1225/196(  
  :فردوسی

  پـــی افگنـــدم از نظـــم کـــاخی بلنـــد
  

ــد    ــد گزنـ ــاران نیابـ ــاد و بـ ــه از بـ   کـ
                                   )4/173/67(  

این که گاهی زجاجی به تقلید و تـأثیر از بعضـی بیـت هـا یـا مصـراع هـاي شـاهنامه، ابیـات و          ) روش سوم(نهایتاً 
  .که نمونه هایی را می آوریم هایی همانند آنها سروده است مصراع

  :زجاجی .1
ـد شکســت      ســرانجام بــر شــامیان بـ  

  
  زدنـــد و گرفتنـــد و بســـتند و خســـت

  
  همی کشت و می خست و می بست میـر 

  

ــت      ــتند و بس ــتند و خس ــد و کش   گرفتن
                                   )1/58/184(  

  بــه گــرز و ســنان و بــه پــا و بــه دســت
                                   )1/296/6(22  

ــر  ــه شمشــیر و تی ــد و ب ــه گــرز و کمن   ب
                                     )1/413/1(  

  :مصراع دومِ بیت نخست و دو بیت دیگر احتماالً از این دو بیت الحاقی اما مشهور به نام فردوسی تأثیر پذیرفته است
  بــه شمشــیر و خنجــر بــه گــرز و کمنــد     بــــه روز نبــــرد آن یــــل ارجمنــــد
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  ببســـتبریـــد و دریـــد و شکســـت و 
  

ــت    ــا و دس ــینه و پ ــر و س ــالن را س   ی
  

  )200: 1390آیدنلو،. ك.براي توضیح بیشتر، ر(
    :زجاجی. 2

  چــو خورشــید زد پنجــه بــر پشــت شــیر
  

  شــب تیــره را ســر، نگــون شــد بــه زیــر  
                                 )1/100/242(  

  :ین بیت شاهنامه اقتباس شده استمصراع اول از مصراع نخست ا
  چــو خورشــید زد پنجــه بــر پشــت گــاو

  
  ز هــامون بــر آمــد خــروش چکــاو      

                                 )3/170/100(  
  :زجاجی. 3

ــال   ــه ف ــرفتم ب ــرّخ گ ــل ف ــن نع ــن ای   م
  

ــال     ــود پایمـ ــن شـ ــان زیـ ــرِ مکّیـ   سـ
                                 )1/180/199(  

  :فردوسی
ــ ــال  م ــه ف ــرفتم ب ــرّخ گ ــه ف ــن نام   ن ای
  

ــیار ســال        ــردم بــه بس ــی رنــج ب   هم
                                )5/176/1047(  

    :زجاجی. 4
ــی     ــد هم ــه گوی ــل چ ــه بلب ــد ک   ندان

  
ــی       ــد هم ــه جوی ــردن چ ــه ک   وزان نال

                                     )1/219/5(  
  :فردوسی

  کــه دانــد کــه بلبــل چــه گویــد همــی؟
  

ــد همــی؟    ــدر چــه موی ــر گــل ان ــه زی   ب
                                   )5/292/13(  

    :زجاجی. 5
ــرد  ــن دور ک ــی ز ت ــه زخم ــرش را ب   س

  
  اگـــر معتــــز از مهتــــري دور شــــد 

  

ــرد      ــزدور کـ ــو مـ ــرِ دیـ ــش بـ   روانـ
                                  )1/337/33(  

ــد   ــزدور شــ ــو مــ ــرِ دیــ   دل او بــ
                                   )2/755/78(  

  :فردوسی
ــرد     ــرد دور ک ــاها خ ــت ش ــن بخ   ز م

  
ــو مـــزدور کـــرد       ــم بـــرِ دیـ   روانـ

                                 )6/323/418(  
    :زجاجی. 6

ــی ســیاه  ــر و گیت   شــبی هســت چــون قی
  

ــیاه     ــی س ــون روي زنگ ــود چ ــبی ب   ش
  

ــاه    ــده مـ ــه تابنـ ــدا نـ ــرام پیـ ــه بهـ   نـ
                                 )1/365/179(  

ــنگ راه  ــر دو فرســـ ــد مهتـــ   ببرّیـــ
                                   )2/42/225(  
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  :فردوسی

ــر  ــه قی ــبه روي شســته ب   شــبی چــون ش
  

ــر       ــه تی ــوان ن ــه کی ــدا ن ــرام پی ــه به   ن
                                     )3/303/1(  

  :زجاجی. 7
ــزان   ــاد بـ ــروز و بـ ــد امـ ــزان آمـ   خـ

  نــدم نــه انگــور و ســیبنــه هیــزم نــه گ
  گَــرَم فضــل صــاحب شــود پــایمرد    

  

  مــرا نیســـت در خانــه بـــرگ خـــزان    
ــیب   ــدر نش ــر ان ــارم س ــت ک ــن اس   وزی
ــرد  ــاي مـ ــه و جـ ــی خانـ ــد تهـ   نمانـ

                              )1/376/86-84(  
  :از این سه بیت فردوسی در دو جاي مختلف شاهنامه تقلید شده است

ــرگ    ــان م ــر س ــال ب ــد امس ــرگ آم   تگ
ــپند ــدم و گوســـ ــزم و گنـــ   درِ هیـــ

  
  همـــه کارهـــا را ســـر انـــدر نشـــیب 

  

  مـــرا مـــرگ بهتـــر بـــدي از  تگـــرگ  
  ببســـت ایـــن بـــرآورده چـــرخ بلنـــد

                   )8/474-473 /741-740(  
ــب   ــی قتیـ یـــرد ح ــت گیـ ــر دسـ   مگـ

                                     )6/415/6(  
    :زجاجی. 8

ـ        ايگرفتش بـه چـپ گـردن و راسـت پ
  

ــه یــک دســت برداشــت او را ز جــاي      ب
                                 )1/398/138(  

  :فردوسی
ــه چــپ گــردن و راســت ران    گــرفتش ب

  
  خــــم آورد پشــــت هیــــون گــــران  

                                   )4/52/809(  
  :زجاجی. 9

ــردي کــه داد  ــن زور و م ــزد ای   تــو را ای
  

ــن و    ــش و دیــ ــایی و دانــ   داد توانــ
                                   )1/457/18(  

  :فردوسی
ــداد    ــرزت ن ــرّ و ب ــن ف ــزد ای ــو را ای   ت

  
ــاد؟      نیــــاري ز گــــرگین مــــیالد یــ

                                   )8/21/254(  
  :زجاجی. 10

ــدگانی دراز  ــود زنــ ــر بــ ــرا گــ   مــ
  اگـــر روز وگـــر روزگـــاري بـــود    

  

  بپــــردازم ایــــن نامــــۀ دلنــــواز     
ــن ــاري بـــود   ز مـ ــان یادگـ   در جهـ

                             )1/501/22-21(  
  :فردوسی

ــاز    ــود دیربــ ــدگانی بــ ــر زنــ ــانم دراز      اگــ ــرّم بمـ ــر خـ ــن دیـ ــر ایـ   بـ
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ــن    ــد ز  مـ ــوه داري بمانـ ــی میـ   یکـ
  

  کــه بــارد همــی بــار او بــر چمــن     
                              )2/202/11-10(  

  :زجاجی. 11
ـــۀ شــــیر نــــر اگــــر پــــروري بچـ  
ــت   ــد نخس ــدر آی ــد ان ــر برکش ــو س   چ

  

ــر    ــه پــــروردن آورد ســ   نمــــانی بــ
ــد ورا زنـــده و تـــن درســـت      نمانـ

                           )1/568/186-184(  
  :فردوسی

ــۀ نـــرّه شـــیر کـــه گـــر پـــروري بچـ  
ــکار    ــد ش ــد زود جوی ــر برکش ــو س   چ

  

ــر     ــردد دلیـ ــدان و گـ ــز دنـ ــود تیـ   شـ
  نخســـت انـــدر آیـــد بـــه پروردگـــار

                       )5/424/1512-1511(  
  :زجاجی. 12

  هـــم انـــدر زمـــان عهدنامـــه نبشـــت
  

ــدر او خــوب و زشــت    ــرد ان ــدار ک   پدی
                                 )1/851/155(  

  :فردوسی
  دبیــــر خردمنــــد بنبشــــت خــــوب

  
ــدر او زشــت و خــوب    ــد ان ــد آوری   پدی

                                   )6/45/617(  
  :زجاجی. 13

  نهـالی ز خـاك اسـت و بـالین ز خشــت    
  

ــت     ــق را سرنبش ــن خل ــت ای ــین اس   چن
                                 )1/959/236(  

  :فردوسی
ــت    ــد و خش ــاك دارن ــه خ ــالی هم   نه

  
  خنــک آن کــه جــز تخــم نیکــی نکشــت  

                                 )6/225/455(  
  :زجاجی. 14

  هــزار و صــد و شصــت ببریــد ســر    
  

  نـــد انـــدرون زنـــده یـــک جـــانورنما  
                                   )1/43/248(  

  :فردوسی
  هــزار و صــد و شصــت گــرد دلیــر    

  
  به یک زخم شـد کشـته چـون نـرّه شـیر       

                                   )1/349/53(  
  :زجاجی. 15

ــت  ــزاوار هسـ ــدن سـ ــتت بریـ   دو دسـ
  

ــت     ــار دس ــن ک ــرآري از ای ــا ب ــدان ت   ب
                                   )2/76/813(  
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  :فردوسی

ــت   ــزاوار هسـ ــتم سـ ــدن دو دسـ   بریـ
  

ــت       ــادم نشس ــره مب ــاك تی ــز از  خ   ج
                                 )2/193/955(  

  :زجاجی. 16
ــب   ــدالمطلّب نسـ ــودش ز عبـ ــه بـ   کـ

  
ــب   ــل و نسـ ــه اصـ ــانم بـ ــام جهـ   امـ

  

ــرب      ــاب عــ ــم آفتــ ــپهر عجــ   ســ
                                 )2/142/142(  

ــرب    ــاب عــ ــم آفتــ ــپهر عجــ   ســ
                                   )2/755/72(  

  :فردوسی
ــم نســب  ــش و ه ــم دان   همــش راي و ه

  
ــرب     ــاب عــ ــم آفتــ ــراغ عجــ   چــ

                                 )8/487/892(  
  :زجاجی. 17

  ز ره برکشـــــیدند هـــــر دو ســـــپاه
  

ــیاه      ــرد سـ ــاد و گـ ــی بـ ــد یکـ   برآمـ
                                   )2/217/36(  

  :فردوسی
ــیاه   ــري سـ ــاد و ابـ ــی بـ ــد یکـ   برآمـ

  
ــپاه    ــر سـ ــد از او بـ ــر باریـ ــی تیـ   همـ

                                 )7/534/839(  
  :زجاجی. 18

ــد    ــه دی ــازي از آن گون ــو ب ــه چ   خلیف
  

ــود    ــه بـ ــپهري دگرگونـ ــو راز سـ   چـ
  

  جهــان در کــف دیــو وارونــه دیــد       
                                 )2/295/165(  

  جهـــان در کـــف دیـــو وارونـــه بـــود
                                   )2/934/93(  

  :فردوسی
ــد  ــه گفتـــار او بنگریـ   چـــو رســـتم بـ

  
ــد    ــه دیـ ــو وارونـ ــوا در کـــف دیـ   هـ

                                    2/292/64(  
  :زجاجی. 19

ــه آزار   ــس را کــ ــازار کــ   و دردمیــ
  

ــرد     ــی ز آزاد مــ ــه گیتــ ــد بــ   نیایــ
                                 )2/596/181(  

  :فردوسی
  میــــازار کــــس را کــــه آزاد مــــرد

  
  ســـر انـــدر نیـــارد بـــه آزار و درد     

                                 )5/368/909(  
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  :زجاجی. 20
ــردد ســخن دیگــر اســت  ــاز گ   گــر او ب

  
  اســت بــدین جــاي هــم دار و هــم منبــر  

                                   )2/705/60(  
  :فردوسی

  بر این دشت هـم دار و هـم منبـر اسـت    
  

ــت     ــدر اس ــغ ان ــر تی ــان زی ــنِ جه   روِش
                                 )4/174/707(  

  :زجاجی. 21
  همی داشت او را چـو یـک تـازه سـیب    

  
  کــه از بــاد نامــد بــر او بــر نهیــب       

                                 )2/878/148(  
  :فردوسی

ــازه ســیب    همــی داشــتم چــون یکــی ت
  

ــب      ــر نهی ــن ب ــه م ــد ب ــاد نام ــه از ب   ک
                                   )1/15/151(  

  :زجاجی. 22
ــدم   ــان شـ ــه گریـ ــایی آن لحظـ   ز تنهـ

  
  چـــو بـــر آتـــش تیـــز بریـــان شـــدم  

                                 )2/948/112(  
  :فردوسی

  نگهبـــان کـــه بودنـــد گریـــان شـــدند
  

  چــو بــر آتــش مهــر بریــان شــدند       
                                 )8/355/404(  

  :زجاجی. 23
  کمـــین برگشــــادند تــــوران ســــپاه 

  
  زمـــین شـــد ز گـــرد ســـواران ســـیاه  

                                 )2/950/162(  
  :فردوسی

  زمــین شــد ز خــون ســواران ســـیاه    
  

ــاه    ــدر آوردگــ ــیر انــ ــتند ســ   نگشــ
                                 )4/211/632(  

  :زجاجی. 24
ــرآورد از آن دوده دود ــه بــــ   زمانــــ

  
ــود      ــی نب ــه گیت ــم ب ــه دیل ــی ک ــو گفت   ت

                                )2/1063/244(  
  :فردوسی

ــود  ــرخ و کبـ ــرد سـ ــه را کـ   درِ دخمـ
  

ــز نبــود        ــه بهــرام هرگ ــو گفتــی ک   ت
                                 )3/99/1200(  

  :زجاجی. 25
  مرو زین جهـان جـز کـه بـا جـان پـاك      

  
  سرانجام بـالین ز خشـت اسـت و خـاك      

                                )2/1132/256(  
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  :فردوسی

  سرانجام بسـتر ز خشـت اسـت و خـاك    
  

  وگـــر ســـوخته گـــردد انـــدر مغـــاك  
                                )7/325/2933(  

  :زجاجی. 26
  چـــو آتـــش فتادنـــد در خشـــک نـــی

  
  بــه قهــر و بــه قــوت گرفتنــد پــی       

                                   )2/1218/5(  
  :فردوسی

ــی    ــان کـ ــه فرمـ ــر بـ ــد یکسـ   برفتنـ
  

ــی      چــو آتــش کــه برخیــزد از خشــک ن
                                   )2/45/608(  

  :زجاجی. 27
  از لـــبش بـــوي شـــیر هنـــوز آمـــدي

  
  نبـــد الیـــق تخـــت و تـــاج و ســـریر  

                                )2/1315/406(  
  :فردوسی

  هنـــوز از دهـــن بـــوي شـــیر آیـــدش
  

ــدش    ــر آیـ ــیر و تیـ ــی راي شمشـ   همـ
                                 )2/128/128(  

  نتیجه
است که با بررسی هاي بیشتر و دقیق تـر  ) ت هزار بیتحدود شص(تاریخیِ بلندي  -همایون نامۀ زجاجی منظومۀ دینی

 آن به فردوسی و شاهنامه را یافت ولی آنچه از تحلیل و مرورِ موارد هاتشاید باز بتوان نمونه هاي دیگري از انواعِ توج
هايِ پیـروِ شـاهنامه هـر    مذکور در این مقاله بر می آید این است که ادبا و علمايِ پس از فردوسی به ویژه سرایندگانِ منظومه 

اند، صرف  اندازه هم که با دیدگاه عقیدتی یا عقالنی به نقد یا رد موضوعِ پیش از اسالمِ داستان هاي حماسۀ ملّی ایران پرداخته
ـ   ا نظر از یکی دو استثناي اندك شمار هرگز نتوانسته اند هنرِ سخنوري فردوسی و مقام ادبیِ شاهنامه را انکار کنند و مسـتقیم ی

غیر مستقیم، خودآگاه یا ناخودآگاه و آشکار یا پنهان از تأثیر و تقلید ویژگی هاي واژگانی، نحوي، بالغی و حتّی مصراع هـا و  
نکتۀ مهم و سودمند در این گونه تأثّرات و تقلیدها براي پـژوهش هـاي   . ابیات و الگوها و بن مایه هاي داستانیِ آن دور بمانند

تواند باشد که گاهی استفاده از برخی لغات، ترکیبات و تصاویر نادر، دشوار و مهـم شـاهنامه در ایـن     شاهنامه شناختی این می
آثار شاید بتواند با افزودن بر شواهد کاربرد این موارد در روشن شدنِ مفهومِ آن نکته یا حداقل بیشتر شدنِ گواهی هـاي آن در  

هایی مانند چشم خروس، خروش مغان، کشیده زهار و کوتـاه لنـگ    ن که نمونهحوزة زبان یا بالغت فارسی مفید باشد؛ کما ای
گـزارش   - در مقایسه با اغلبِ منظومـه هـاي پیـروِ شـاهنامه     - ویژگیِ دیگرِ منظومۀ زجاجی. در همایون نامه از این دسته است

در متن مقاله بحث شد برخی اشارات  کوتاهی  است که در آن از تاریخ ملّی پیش از اسالمِ ایران عرضه شده است و چنان که
  .اساطیريِ منفرد و تازه است - و نکات داستانیِ آن در زمینه مسائل حماسی

  
  ها پی نوشت

. 135 -136: 42ش. بخـارا ). 46(تازه ها و پاره هاي ایران شناسـی  ). 1380. (افشار، ایرج. ك.براي نمونه به ترتیب تاریخی، ر. 1



  ٣٣/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

همـایون  «). 1385. (؛ کیهانی، جعفرشجاع3/154ج. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران. ثر آفرینانا). 1384. (نصیري، محمدرضا
تـاریخی و   -همایون نامه منظومـه اي دینـی  «) 1392. (؛ آیدنلو، سجاد)29پیاپی( 207-208: 1ش . 8دوره . نامۀ فرهنگستان. »نامه

  .55-67): 76پیاپی. (10ش . 16سال . کتاب ماه ادبیات. »پیرو شاهنامه از سدة هفتم
  .به این دلیل است که در متن مصححِ این اثر بیت شمار ابیات متوالی  نیست و شمار دقیق آن ها معلوم نمی شود» ظاهراً«قید . 2
، صـفحه و  )1383و نیمۀ دوم چـاپ   1390نیمۀ نخست چاپ (در ارجاع به همایون نامه اعداد به ترتیب از راست شمارة جلد . 3

  .استبیت 
  .6758 -6759/ 303: 1389ربیع، . ك.نیز، ر. 4
  :مثالً محمدعلی طوسی سرایندة شاهنامۀ نادري گفته است. 5

  کالمـــش خـــرد وحـــی انگاشـــتی   
ـــۀ رســــتم داســـــتان    اگــــر قصـ  

  

ــتی     ــاي برخاسـ ــیمش از جـ ــه تعظـ   بـ
ــتیان    ــدح زرتشـ ــا مـ ــود یـ ــی بـ   نمـ

  )332-15/333: 1339طوسی،(              
  :وان دیو هم می خوانیمدر آغاز داستان اک. 6

  خردمنـــد کـــاین داســـتان بشـــنود   
ــیش یـــاد آوري    ــیکن چـــو معنـ   ولـ

  

ــرود     ــدین نگـ ــد بـ ــش گرایـ ــه دانـ   بـ
ــود داوري  ــه شــ ــوي رام و کوتــ   شــ

  )17-3/289/18: ب 1386فردوسی،(      
  .296-297: 1372ریاحی،. ك.و نیز، ر. 7
، »چهـر «و در قافیۀ مصراع نخست به جـاي   ) 3/181/1249. ب 1386فردوسی،. ك.ر(این بیت در تصحیح خالقی مطلق آمده . 8
  .ضبط شده است» مهر«
دیـده   -که البتّه منطومه اي متأخّر و سروده شده بعـد از  همـایون نامـه اسـت     -تقریباً مشابه این بیت در چاپ سنگیِ سام نامه. 9

  :شود می
  از ایـــن پـــردة نیلگـــون ســـرنگون   

  
ــرون     ــد بـ ــه آیـ ــر ره چـ ــدانم دگـ   نـ

  )256: 1386سام نامه،(                       
  .این بیت در تصحیحِ منقّح و جدید سام نامه نیست

زرسب در شـاهنامه توجـه داشـته اسـت زیـرا در      / در این تصویرسازي، زجاجی دقیقاً به جزئیات داستانِ کشته شدنِ زرسپ. 10
  .280-3/44/282: ب 1386فردوسی،. ك.ر. می شودشاهنامه فرزند توس به زخم تیرِ فرود از  اسب به زیر می افتد و کشته 

  .2/1275/1؛  2/868/88؛  2/826/251. ك.براي نمونه هاي دیگر، ر. 11
  .229-2/115/231؛  1/770/205؛  1/739/146؛  1/389/113. ك.براي موارد دیگر، ر. 12
  :مثالً. 13

  نباید نرم کردن گردن از بهر درم کـس را 
  

  م گـرد دانی که چـه گفـت زال بـا رسـت    
  

  اگــر چنــد فردوســی بــی نظیــر    . 14

  نبشته است این سخن در پندنامه سام را نیرم  
  )83: 1378ناصر خسرو،(                    

ــمرد   ــاره ش ــر و بیچ ــوان حقی ــمن نت   دش
  )62: 1384سعدي،(                           

ــر  ــدار خطیـــ ــم آن نامـــ   ابوالقاســـ



  ۱۳۹۳زمستان ) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۳۴

 
ــود    ــه ب ــخن گفت ــاهان س ــن پادش   از ای
ــخن   ــد سـ ــوبتر زان نگویـ ــی خـ   کسـ
  ولـــیکن مـــرا ایـــن ضـــرورت فتـــاد 

  
ــال . 15 ــورید حــ ــامِ دارا بشــ ـ در ایـ  
  

ــود     ــفته ب ــر س ــی گه ــاس معن ــه الم   ب
  از او نـــو شـــد اخبارهـــاي کهـــن   
  کــه آوردم از کــار شــاهان بــه یــاد    

                           )2/966/252-249(  
ــده زال   ــان دی ــی جه ــد ز گیت ــرون ش   ب

  ).92: 1383مجمل التواریخ،(                
  .این بیت در تصحیحِ موجود از بهمن نامه نیست

  79-848/81-849.ك.و نیز، ر. 16
  :براي نمونه رستم دربارة کاووس تصریح می کند. 17

ــی بــاز جســت     ــا راز یــزدان هم   کج
  

  همــی خواســت دیــد اختــران را درســت  
                                 )5/367/893(  

  .1594-5/431/1597و  5/429/1567؛  1540-5/427/1542: ب 1386فردوسی،. ك.و نیز، ر. 18
  : مثالً. 19

  یکــی مادیــان تیــز بگذشــت خنــگ    
  

ــگ      ــاه لن ــیر و کوت ــرِ ش ــون ب ــرش چ   ب
                                   )1/335/97(  

  2/1817: 1390رواقی،. ك.براي دیدن نمونه هاي دیگر، ر
  :براي نمونه. 20

ــردار آذرگ   ــه کـ ــواري بـ ــپسـ   شسـ
  

  ز کاول سـوي سـام شـد بـر سـه اسـپ        
                                 )1/207/643(  

  .این کنایه حداقل پنج بارِ دیگر نیز در همایون نامه آمده است. 21
  .هم تکرار شده است) 2/57/327(این بیت عیناً در نیمۀ دومِ همایون نامه . 22
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 .مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تهران. تصحیح علی پیرنیا همایون نامه ).1390. (------ -38

 .دنیاي کتاب: تهران. به کوشش میترا مهرآبادي). 1386. (سام نامه -39

 .خوارزمی: تهران. تصحیح غالمحسین یوسفی. گلستان). 1384. (سعدي، مصلح الدین -40

موسسـۀ مطالعـات و تحقیقـات    : تهـران . تصحیح فرهنگ جهان پـور  .نزهت نامه ).1362. (شهمردان بن ابی الخیر -41
 .فرهنگی

ترجمۀ شـاهد  ). 21-56. (در شناخت فردوسی. فردوسی شاعر جاودانۀ ایران). 1374. (انشیرانی، حافظ محمود خ -42
 .علمی و فرهنگی: تهران. چوهدري

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات     : تهـران . حماسی ایـران  -فرهنگ اساطیري). 1375. (صدیقیان، مهین دخت -43
 .فرهنگی

 .انجمن آثار ملّی: تهران. حیح احمد سهیلی خوانساريتص. شاهنامۀ نادري). 1339. (طوسی، محمدعلی -44

 .دنیاي کتاب: به کوشش جمشید صداقت نژاد تهران). 1374. (طومار کهن شاهنامه -45

 .سروش: تهران. فرهنگنامۀ کنایه). 1376. (عفیفی، رحیم -46

 .امیرکبیر: تهران. غالمحسین یوسفی. قابوس نامه). 1375. (عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر -47

. 16-17سـال  . فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا. فردوسی و معیار اعتزال او). 1386. (غفّاري، سید محمد خالد -48
 .205-228: 61-62ش 

 .روزنه: تهران. به اهتمام توفیق سبحانی. )بر اساس چاپ مسکو( شاهنامه). 1385. (فردوسی، ابوالقاسم -49

 .فکر روز: تهران. تصحیح و توضیح کاظم برگ نیسی. شاهنامه). الف 1386. (------------ -50

دفتر ششم با همکاري محمـود امیدسـاالر و   . تصحیح جالل خالقی مطلق. شاهنامه). ب 1386. (------------ -51
 .المعارف بزرگ اسالمی ةمرکز دایر: تهران. دفتر هفتم با همکاري ابوالفضل خطیبی

). چاپ بروخیم(تصحیح عباس اقبال آشتیانی، مجتبی مینوي و سعید نفیسی . شاهنامه). ج 1386. (----------- -52
 .طالیه: تهران. به اهتمام بهمن خلیفه

 .بلخ: تهران. ویرایش فریدون جنیدي. شاهنامه). 1387. (----------- -53



  ٣٧/     همايون نامه زَجاجی و شاهنامه 
  

 .دنیاي کتاب: تهران). 151-176. (هزارة فردوسی. مقدمۀ قدیم شاهنامه). 1362. (قزوینی، محمد -54

: تهـران . تصحیح سید جالل الدین طهرانـی . ترجمۀ حسن بن علی قمی. تاریخ قم). 1361. (قمی، حسن بن محمد -55
 .توس

 .نشر شهید سعید محبی: تهران). 23-9/35(المعارف تشیع  ةدایر. سامرا). 1381. (کریمان، حسین -56

 .دنیاي کتاب: تهران. حیح ملک الشعرا بهارتص). 1383. (مجمل التواریخ و القصص -57

 .آگه: تهران. اسطورة زال ).1369. (مختاري، محمد -58

 .علمی و فرهنگی: تهران. ترجمه ابوالقاسم پاینده. مروج الذهب ).1387. (مسعودي، علی بن حسین -59

 .آگه: تهران. شفیعی کدکنی ترجمه و تعلیقات محمدرضا. آفرینش و تاریخ ).1374. (مقدسی، مطهر بن طاهر -60

 .موسسۀ منطقه اي و فرهنگی: تهران. فهرست نسخه هاي خطّی). 1353. (منزوي، احمد -61

فرهنگسـتان زبـان و ادب   : تهـران ). 325-335. (فردوسـی و شـاهنامه سـرایی   . طهمورث). 1390. (موالیی، چنگیز -62
 .فارسی

. به اهتمام سید علی محمد سجادي). 557-599. (حاصل اوقات .مذهب فردوسی). 1381. (مهدوي دامغانی، احمد -63
 .سروش: تهران

 .اساطیر: تهران. تصحیح جمشید کیانفر. روضه الصفا). 1380. (میرخواند -64

 .امیر کبیر: تهران. فرهنگنامۀ کنایه). 1378. (میرزا نیا، منصور -65

پژوهشـگاه  : تهـران  .حماسی ایـران  -فرهنگ اساطیري). 1386. (میر عابدینی، سید ابوطالب؛ صدیقیان، مهین دخت -66
 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .دانشگاه تهران: تهران. تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقّق .دیوان). 1378. (ناصر خسرو -67

تلخـیص   .ترجمۀ ابونصر احمد بن محمد بـن نصـر قبـادي    تاریخ بخارا). 1387. (نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر -68
 .توس: تهران. تصحیح محمدتقی مدرس رضوي. محمد بن زفر بن عمر

 .امیر کبیر: تهران. تصحیح مجتبی مینوي. کلیله و دمنه). 1373. (نصراهللا منشی -69

 .جامی: تصحیح محمد قزوینی، تصحیح مجدد محمد معین، تهران. چهار مقاله). 1383. (نظامی عروضی -70

 .بنیاد موقوفات محمود افشار: تهران. به کوشش محمود مدبري. غازان نامه). 1381. (نوري اژدري -71

 .اساطیر: تهران. فرهنگ شاهنامه). 1377. (ولف، فریتس -72

 .اسدي: تهران .معجم البلدان). 1965. (یاقوت حموي، ابوعبداهللا -73

 .علمی و فرهنگی: تهران. ترجمۀ محمدابراهیم آیتی. تاریخ یعقوبی). 1362. (یعقوبی، ابن واضح -74

 .علمی و فرهنگی: تهران. ترجمه محمدابراهیم آیتی. البلدان). 1387. (----------- -75

  .موسسۀ فرهنگی مهر ارقام ایرانیان: تهران). 1390. ()نرم افزار( 4درج  -76
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