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حـوزۀ  در  ادبـی  پژوهش هـای  كارنامـۀ  در  كوتـاه  تأّملـی 
متن شناسـی نشـان می دهد كـه تصحيـح و تحقيـِق منظومه های 
دينی ـ مذهبـی،  پهلوانـی،  گوناگـوِن  موضوعـاِت  بـا  فارسـی 
تاريخـی، غنايـی، ُرمانـس و... در مقايسـه بـا متـون ديگـر اقبـال 
كمتـری داشـته اسـت.1 دليـل يـا داليـِل ايـن كم توّجهـی هرچه 
باشـد، ايـن آثـار بخـش بزرگـی از ميـراث ادبی ـ فرهنگـِی ايران 
اسـت كـه بـا اهتمـام بـه تصحيـح علمـی و چـاپ روشـمند آنها، 
بـر يافته هـای زبانـی، ادبـی، تاريخـی، جامعه شـناختی و... بسـيار 
افـزوده خواهـد شـد و نمونه هايـی نيـز كـه تـا امـروز بـه شـيوۀ 

اصولـی منتشـر شـده ايـن نكتـه را ثابـت كـرده اسـت.
منظومـۀ دينی ـ تاريخـِی همايـون نامـۀ َزّجاجـی يكـی از اين 
آثـاِر تقريبـًا گم نـام و مغفول مانـده اسـت كـه بـه رغـم تفصيـل و 
قدمـِت آن، سـال ها ناشـناخته بـوده و چنان كه اشـاره خواهد شـد، 
پـس از تصحيـح و انتشـارش نيز هنوز آن گونه كه سـزاوار اسـت، 
معّرفـی نشـده و مـورد توّجـِه تحقيقـی قـرار نگرفتـه اسـت. نـام 
زّجاجـی، َسـرايندۀ سـدۀ هفتـم و منظومـۀ بلندش،همايون نامـهدر 
فارسـی  مهـّم  تذكره هـای  در  نگارنـده  جسـت وجوهای  حـدود 
به ويـژه مجموعه هـای جامـع و پر برگـی مانند خالصة االشـعاِرمير 
تقی الديـن محّمـد كاشـانی،2 عرفات العاشـقين و عرصات العارفيـِن 
تقی الديـن محّمـد اوحـدی دقايقـی بليانـی، رياض الشـعراِی والـه 
داغسـتانی و... نيامـده و ظاهـراً اشـاره به او و منظومـه اش مربوط 

بـه تحقيقـات معاصران اسـت.
كتاب شناسـِی همايون نامـهدر  يادكردهـای  نخسـتين  از  يكـی 

چ. آ. اسـتوری اسـت كـه در دو جـا از اثـر خويـش آن را معّرفـی 

و البّتـه ناظمـش را ناشـناس ذكـر كـرده اسـت: «همايون نامـه، 
دسـتور  بـه  كـه  ناشـناخته  سـرايندۀ  از  منظـوم  عمومـی  تاريـخ 
ه.ق)   680  -663) اباقاخـان  روزگار  بـه  جوينـی  عطاملـك 
سـروده شـده اسـت. يگانـه جلـد معـروف آن در تاريـخ حضـرت 
محّمـد می باشـد» (ادبّيـات فارسـی بـر مبنـای تأليـف اسـتوری، 
1362: 453/2) و «تاريـخ عمومـِی منظومـی اسـت بـه پيـروی از 
شـاهنامه كـه از زايـش حضـرت محّمد آغاز می شـود و بـه گمان
آ. س. پاپازيـان بـه روزگار هالكـو می پيوندد. در آغـاز آن به عنوان 
مآخـذ عمـده بـرای دورۀ اخيـر از تاريـخ جهانگشـای جوينـی ياد 
می كنـد. نخسـتين و يگانـه جلـد شناخته شـده (و يـا به طـور كلّی 
موجـوِد) آن دارای بخـش زندگانـی حضـرت محّمـد و غـزوات 
اوسـت» (همـان: 777). همايون نامـه دارای دو بخـش اسـت اّمـا 
اسـتوری فقط به دسـت نويِس نيمۀ نخسـت آن دسترسـی داشـته 

و همـان را نيـز معّرفـی كرده اسـت.
كوتاهـی  همايون نامهبـه  از  بخـش  هميـن  هـم  الّذريعـه  در 
معّرفـی شـده اسـت «تاريـخ عاّم فارسـی علـی طراز شـاهنامه فی 
احـوال النبـی و الخلفـا الی عهـد هوالكو خـان المغولـی. الّفه من 
كان فـی خدمـة الدولة فـی عهد آباقاخـان المغولـی (663- 680) 
بامـر مـن عطاملك الجوينـی الوزير» (آقا بـزرگ الطهرانی، 1403: 
241/25). ظاهـراً نخسـتين مقالۀ مسـتقل به فارسـی دربـارۀ اين 
منظومـه از شـادروان اسـتاد عبدالحـّی حبيبی اسـت كه در اسـفند 
مـاه سـال 1331 در مجلّـۀ يغمـا چاپ شـده و در آن ايشـان ـ باز 
گويـا بـرای اّولين بار ـ نسـخۀ نيمـۀ دوِم همايون نامـه را البّته بی 
ذكـِر ايـن نـام و تنها با عنوان تاريـخ منظوم زّجاجـی معّرفی كرده 

همايون نامه منظومه اى دينى ـ تاريخى
و پيروِ شاهنامه از سدة هفتم

دكتر سّجاد آيِدنلو*

ـ تاريخى و پيرِو شاهنامه از سدة هفتم همايون نامه منظومه اى دينى 
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نقد و بررسى 

اشـاراِت نسـبتًا انـدک او در دو بخـش منظومـۀ خويش اسـت. به 
اسـتناد ايـن گفته هـا معلـوم می شـود كـه او در سـال (608 ه.ق) 
زاده شـده و در سـال (697 ه.ق) هنـوز زنـده بـوده اسـت. پـدرش 
شيشـه گر بـوده و او نيـز ايـن پيشـه را ادامـه داده و بـه هميـن 
دليـل تخلّـِص «َزّجاجـی» را بـرای خـود برگزيـده بـوده اسـت. بر 
اسـاس بيتـی كـه خـود را «ابونصر زّجاجی» خوانده اسـت4 دانسـته 
می شـود كـه كنيـه اش «ابونصـر» بوده و پسـری به نام سـليم هم 
داشـته اسـت. او خواجـه شـمس الدين محّمد جوينـی و صدرالدين 
زنجانی را سـتوده و در سـال های كهنسـالی (پس از 67 سـالگی) 
در مـزار چرنـداب تبريـز خلـوت گزيـده و آن گونـه كه خـود گفته 
اسـت، در ايـن سـال های پيـری و تنگ دسـتی، يـاران و حّتـی 
همسـرش از او روی گردانده انـد. بـی آب بـودِن بـاغ او و تقاضـای 
جـاری كـردن آب در آن، آرزوی سـفر حـج و رفتـن بـه بغـداد، 
برخـورداری از حقـوق (ادرار) و مقبـول افتادن شـعرش نزد شـاه از 
ديگـر اشـاراِت زندگی نامه اِی زّجاجی اسـت (ر.ک. زّجاجی، 1383: 
18-26 مقّدمه؛ همو،1390: بيست وسـه، بيسـت وچهار، سی وسـی 
و يـِك مقّدمـه). از منابـع كهن، غيـر از قطعه ای كـه از زّجاجی در 
جهانگشـای جوينـی آمده اسـت، در فرهنـگ جهانگيری هم بيش 
از سـی بـار از او نـام رفتـه و ابياتـی از منظومه اش به شـاهد لغات 
ذكـر شـده اسـت (ر.ک. زّجاجـی، 1383: 16و17 مقّدمـه). بـرای 
يافتـِن احتمالـِی اشـعار ديگـر او در قالب هايـی غيـر از مثنوی بايد 
در جنگ هـا و سـفينه های گوناگـون جسـت وجو كـرد. در سـفينۀ 
تبريـز كـه احتمـاًال چند سـال پـس از درگذشـِت زّجاجـی تدوين 

شـده، نـام وی نيامده اسـت.
ناظـِم  اثرآفرينـان،  مجموعـۀ  در  شـد  اشـاره  كـه  همان گونـه 
همايون نامـه بـا صفـت «چرندابـی تبريـزی» معّرفـی شـده اسـت 
(ر.ک. نصيـری، 1384: 154/3) و ليكـن در محدودۀ بررسـی های 
نگارنـده، «تبريـزی» بـودِن او از متـن همايون نامهيـا منبعی ديگر 
بـه تصريـح و قطعّيـت برنمی آيـد. زّجاجـی بـه اقامتـش در محلّۀ 
چرنـداِب تبريـز در سـال های پيـری اشـاره كـرده (ر.ک. زّجاجی، 
1383: 21 مقّدمـه؛ همـو، 1390: بيست وسـه مقّدمـه) و عطاملك 
جوينـی هـم نوشـته اسـت «در تبريـز شـاعری اسـت او را زّجاجی 
گوينـد» (جوينی، 1388: 202/2). اين دو اشـاره فقط نشـان دهندۀ 
سـكونت زّجاجـی در تبريـز اسـت و بـه اسـتناد آنهـا نمی تـوان به 
يقيـن گفـت كـه زادگاه او نيـز ايـن شـهر بوده زيـرا احتمـال دارد 
وی اهـل ناحيـه يا شـهر ديگـری از ايران بوده كه بعدهـا در تبريز 

اقامـت گزيده اسـت.
منظومـۀ زّجاجـی در دسـت نويس های موجـود و شناخته شـدۀ 
آن، دو بخـش دارد. موضـوع نيمـۀ نخسـت بـا والدت حضـرت 
محّمـد (ص) آغـاز و پـس از گـزارش رويدادهـای زندگی ايشـان 
و صـدر اسـالم بـا وفـات رسـول گرامـی (ص) پايـان می يابـد. 
بخش دوِم منظومه در يگانه نسـخۀ آن ـ كه در دانشـگاه پيشـاوِر 
پاكسـتان نگهـداری می شـود و در سـال (1092 ه.ق) در اكبرآبـاد 
و 555؛  حبيبـی، 1331: 554  (ر.ک.  شـده  كتابـت  هنـد  (اگـرۀ) 
زّجاجـی، 1383: 15و16 مقّدمـه) ـ ناقـص اسـت و بـا سـرعنواِن 

و بـر اسـاس آن آگاهی هايـی دربـارۀ زّجاجـی بـه دسـت داده انـد 
(ر.ک. حبيبـی، 1331: 554-559). زنده يـاد عّالمـه دهخـدا ذيـل 
«زجاجی»3 نوشـته اند «شـاعری اسـت كـه ظاهراً در قـرن هفتم در 
تبريز می زيسـته اسـت» و سـپس قطعـه ای از وی را كـه در تاريخ 
جهانگشـای جوينـی آمـده اسـت نقـل كرده انـد (ر.ک. دهخـدا، 
1377: ذيـل مـاّدۀ «زجاجـی»). مرحوم دكتـر خّيام پور نـام زّجاجی 
را در فرهنـگ سـخنوران آورده و بـه مقالـۀ پيش گفتـه از اسـتاد 
حبيبـی ارجـاع داده انـد (ر.ک. خّيام پـور، 1368: 411/1). معّرفـِی 
اسـتاد منـزوی مشـابِه اسـتوری اسـت و با وجـوِد مقالـۀ عبدالحّی 
حبيبـی دربـارۀ دسـت نويِس نيمـۀ دوِم همايون نامهايشـان فقـط 
بـه نسـخۀ بخـِش نخسـِت آن در كتابخانـۀ ماتنـادراِن ايـروان در 

ارمنسـتان اشـاره كرده انـد (ر.ک. منـزوی، 1353: 4546/6).
همايون نامـه،  بخـِش  دو  هـر  مصّحـح  پيرنيـا،  علـی  آقـای 
چنـد سـال پيـش از انتشـار نيمـۀ دوِم منظومـه در مقالـه ای آن را 
معّرفـی كردنـد (ر.ک. پيرنيـا، 1375: 65-80) كـه بعـد در مقّدمۀ 
بخـش دوم نيـز بـاز چـاپ شـد. در مجموعـۀ اثرآفرينـان نـام اين 
َسـراينده به صـورت «زّجاجـی چرندابـی تبريزی» ذكر شـده اسـت 
(ر.ک.نصيـری، 1384: 154/3) و روان شـاد اسـتاد افشـار هـم در 
يكـی از يادداشـت های سـتون «تازه هـا و پاره های ايران شناسـی» 
بـه نـام آران (اّران) در قسـمت دوِم منظومه توّجـه كرده اند (ر.ک. 
افشـار، 1384: 135و136). پـس از چـاِپ نيمـۀ دوِم همايون نامـه 
نيـز آقـای جعفرشـجاع كيهانی آن را بـه كوتاهی معّرفـی كرده اند 

(ر.ک. كيهانـی، 1385: 207و208).
بـه  مربـوط  معّرفی هـای  و  اشـارات  مهمتريـن  مـوارد،  ايـن 
همايون نامـه و زّجاجـی اسـت كـه نگارنـده ُجسـته و يافته اسـت 
و چنان كـه مالحظـه می شـود هـم بسـيار كوتـاه و كلّـی اسـت و 
هـم متأّخـر و از روزگار معاصـر اسـت. از هميـن روی در كتابـی 
ذبيـح اهللا  دكتـر  شـادروان  (اثـر  ايـران  در  حماسه سـرايی  ماننـد 
صفـا) نـام همايون نامهجـزِو منظومه هـای دينـی يا تاريخـی ديده 
نمی شـود ولـی جـای ايـن پرسـش باقـی اسـت كه چـرا بـا بودِن 
مقالـۀ اسـتاد عبدالحـّی حبيبـی و مـاّدۀ «زجاجـی» در لغت نامـه و 
سـپس فرهنـگ سـخنوران، در منابعی چـون تاريخ نظـم و نثر در 
ايـران و در زبان فارسـی (اسـتاد سـعيد نفيسـی)، تاريـخ ادبّيات در 
ايـران (دكتـر ذبيـح اهللا صفا) و قلمرو ادبّيات حماسـی ايـران (دكتر 
حسـين رزمجـو) هيـج نامـی از زّجاجـی و همايون نامـه نيسـت؟ 
عجيب تـر اينكـه در جلـِد سـوِم دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی 
(چـاپ فرهنگسـتان، 1388) مدخلـی بـه «زّجاجـی» ـ كـه بخِش 
دوِم منظومه اش را انتشـارات فرهنگسـتان در سـال 1383 منتشـر 
كـرده ـ اختصاص داده نشـده اسـت. حّتـی اگر نظر سر ويراسـتاِر 
ارجمنـد و شـورای علمـِی محتـرِم دانشـنامه ايـن باشـد كـه در 
مدخـل «همايون نامـه» در مجلّـِد پايانـِی ايـن مجموعـۀ مرجع به 
او و اثرش پرداخته شـود، پيشـنهاد می شـود در جلد سـوم، مدخِل 
ارجاعـِی «زّجاجـی» آورده و در آنجـا به «همايون نامـه» ارجاع داده 

. د شو
زّجاجـی،  دربـارۀ  مـا  دانسـته های  تنهـا  و  اصلی تريـن  فعـًال 
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«افتخـار نمـودن مهلّب بن شـبيب به مبـارزت و ترسـانيدن طرف 
خـود را» و بيـت زيـر شـروع می شـود:

شـبيب مهلـب  چـو  برآمـد  ميـدان  بـه 
خطيـب آيـد  منبـر  سـر  بـر  چـون  كـه 
(زّجاجی، 1383: 33/1).

ايـن گـزارش و بيـت، نـه دنبالـۀ منطقـی ابيـاِت نيمۀ نخسـت 
اسـت و نـه دنبالۀموضوعـِی آن ابيات؛ و روايت يـا روايات و ابياتی 
از ايـن ميـان افتـاده اسـت. آخرين موضـوِع اين بخش هـم «رزم 
سـلطان ارسـالن بـا بـرادرش محّمد» اسـت و بـا اين بيـت پايان 

می يابـد:
امّ الكتـاب و  يـزدان  تأييـد  بـه 

كتـاب اينجـا  اسـت  رسـيده  پايـان  بـه 
(همان: 1348/ 81)

از  كلّـی  به طـور  بايـد  همايون نامـهرا  موضوعـی،  نظـر  از 
منظومه هـای تاريخـِی پس از شـاهنامه دانسـت اّما چون سراسـِر 
نيمـۀ نخسـت آن دربارۀ پيامبـر اكرم (ص) و حوادث صدر اسـالم 
اسـت، ايـن بخـِش آن جـزو منظومه هـای دينـی هـم بـه شـمار 
موضـوِع هـر دو بخـش،  می آيـد. از ايـن روی و بـا توّجـه بـه 
دقيق تـر می نمايـد كـه ايـن اثـر را منظومـه ای دينی ـ تاريخـی 
بناميـم. در نيمـۀ نخسـت منظومـه، سـرعنواِن بخشـی كـه در آن 
ناظـم بـه بيـان ترتيـب موضوعـِی اثـر پرداختـه «ترتيـب كتـاب 
اجـی،1390: 21) و خـوِد زّجاجـی  همايون نامـه» اسـت (ر.ک. زّجّ

در بيتـی گفتـه اسـت:
بی همـال نامـۀ  ايـن  مـن  بگويـم 

فـال بـه  گرفتـم  همايـون  نامـش  چـو 
(همان: هفدِه مقّدمه)

محتمـًال بـر ايـن اسـاس و با وجـوِد اينكـه در هيچ يـك از دو 
بخـش منظومـه، نـام «همايون نامـه» ـ كـه در بحـر متقـارب هم 

می گنجـد ـ در متـن نيامـده، ايـن اثـر از ديربـاز در فهرسـت ها 
و كتاب شناسـی ها «همايون نامـه» خوانـده شـده اسـت و مصّحـح 
(ر.ک.  برگزيده انـد  خويـش  تصحيـح  بـرای  را  آن  نيـز  گرامـی 
همـان: شـانزده و هفـدِه مقّدمـه). شـايد «همايون نامـه» ناميـده 
شـدِن ايـن منظومه بـه احترام و مباركِی بخش نخسـت آن باشـد 
كـه سرگذشـت حضـرت محّمـد (ص) و رويدادهـای آغاز اسـالم 
اسـت و چـون منظومـه بـا داسـتان تولّـد ايشـان آغـاز می شـود 
و آراسـته بـه نـام رسـول اكـرم (ص) اسـت بـا واژۀ «همايـون» 

شـده. نام گـذاری 
تاريـخ آغـاِز نظـِم همايون نامهدانسـته نيسـت ولـی زّجاجـی در 
يـك جـا از پنجـاه و هشـت سـالگی خويـش يـاد كرده اسـت كه 
اگـر تاريخ زادن او سـاِل 608 ه.ق باشـد، نشـان می دهـد در حدوِد 
سـال 666 ه.ق مشـغول َسـرايش منظومه بوده و چون در جاهای 
ديگـر بـه 67 و 68 سـالگی اش نيـز اشـاره كرده، پس ايـن كار در 
ده سـاِل بعد (سـال های 675 و 676 ه.ق) هم ادامه داشـته اسـت 
(ر.ک. زّجاجـی، 1383: 25و26 مقّدمه؛ همو، 1390: بيست و شـِش 
مقّدمـه). بيتـی در نيمـۀ نخسـِت همايون نامههسـت كـه زّجاجـی 
می گويـد بيـش از بيسـت سـال اسـت سـرگرم نظم ايـن منظومه 
اسـت و ايـن با در نظر داشـتِن حجِم دو بخش آن، نبايد نادرسـت 

و از مقولۀ مبالغۀ شـعری باشـد:
بـود افـزون  سـال  ده  دو  از  كنـون 

بـود  مـوزون  كار  بديـن  طبعـم  كـه 
 (زّجاجی، 1390: بيست وهفِت مقّدمه).

چـون شـمارۀ بيت هـای هـر دو نيمـۀ همايون نامـهدر تصحيـح 
منظومـه پيوسـته نيسـت و مصّحـح محتـرم بـرای هـر روايـت و 
بخـش، بيت شـماِر جداگانـه ای آورده انـد، تعـداد دقيـِق ابيـات آن 
از متـن معلـوم نمی شـود، ولـی ايشـان در معّرفـی دسـت نويِس 
نيمـۀ دوم، شـمار بيت هـای منظومـه را بيـش از سـی هـزار بيـت 

 يكم و دوم 
ظوم)، مجلد

مه (تاريخ من
* همايون نا

كيم زّجاجی (سدۀ هفتم هجری)
* سرودۀ ح

* تصحيح علی پيرنيا

ن: مركز پژوهشی 
* چاپ اّول، 1391، تهرا

ميراث مكتوب

 (گالينگور)، 500 
صفحه، وزيري

 1070  *

نسخه، 265000 ريال

دوم 
ی)
نيا
ی 
ب

ـ تاريخى و پيرِو شاهنامه از سدة هفتم همايون نامه منظومه اى دينى 
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مرحـوم  مقّدمـه).   15  :1383 زّجاجـی،  (ر.ک.  زده انـد  حـدس 
عبدالحـّی حبيبـی هـم مجمـوع ابياِت هـر دو بخـش ـ و در واقع 
كّلهمايون نامـه ـ را حـدود شـصت هـزار بيـت دانسـته اند (ر.ک. 
حبيبـی، 1331: 554) كـه بـر پايـۀ آن می توانيم بگوييـم اين متن 
يكـی از بلندتريـن منظومه هـای پيـرِو شـاهنامه در تاريـخ ادبّيات 

است. فارسـی 
نخسـت،  بخـش  از  همايون نامهپيش تـر  منظومـۀ  دوِم  نيمـۀ 
تصحيـح و در سـال 1383 منتشـر شـده اسـت و مصّحـح ارجمند 
در مقّدمـۀ آن بـه كوشـش خويش برای دسـترس به دسـت نويِس 
مقّدمـه،   29 زّجاجـی، 1383:  (ر.ک.  كرده انـد  اشـاره  دوم  نيمـۀ 
زيرنويس) كه خوشـبختانه پس از سـال ها زحمت و هّمت ايشـان، 
ايـن كار صـورت گرفـت و بخـش اّوِل ايـن منظومـۀ مفّصـل هم 
در سـال 1390 چاپ شـد. نسـخۀ اين نيمه در كتابخانۀ ماتنادراِن 
ايروان در ارمنسـتان اسـت و مصّحح محترم حـدس زده اند كتابت 
زّجاجـی،  (ر.ک.  بـوده  هشـتم  و  هفتـم  قرن هـای  حـدود  در  آن 
1390: نـوزدِه مقّدمـه) كه اگر اين گونه باشـد، فاصلـۀ زمانی مياِن 
پايـاِن نظـم و استنسـاِخ تنهـا دسـت نويِس فعـًال موجـوِد آن، زياد 

نخواهـد بـود و ايـن به لحـاظ متن شناسـی مهم اسـت.
بخـش نخسـِت همايون نامهبـه شـيوۀ غالـِب مثنوی هـای ادب 
فارسـی بـا تحميدّيـه ای 62 بيتـی آغـاز می شـود كـه متأّسـفانه 
پـاره ای كلمـاِت برخـی ابيـات و مصراع هـای آن در تك نسـخۀ 
اثـر، محـو شـده يـا ناخوانـا بـوده و طبعًا جـای آنهـا خالـی مانده 

اسـت. بيـت آغازيـِن منظومـه اين اسـت:
رنـگ ُمشـك  از  بسـت  چـون  خامـه  سـِر 

چنـگ خردمنـد  يـازد  قرطـاس  بـه 
(زّجاجی، 1390: 1/1)

پـس از تحميدّيـه، نعـِت 83 بيتـِی پيامبـر و سـپس منقبـت 
خلفـای راشـدين در 103 بيـت آمـده اسـت. 236 بيـِت بعـد از 
آن، مـدح مهتـران زمـان اسـت و بعـد، زّجاجـی در 67 بيـت، ذيل 
عنـواِن «ترتيـب كتـاب همايون نامـه» به گـزارش ترتيـب تاريخِی 
خاطرنشـان  خـود  همچنان كـه  و  پرداختـه  منظومـه  موضوعـات 
كـرده، «در او اّول از كار پيغمبـر اسـت» (همـان: 20/22). متـن 
اسـت.  شـده  آغـاز  (ص)  اسـالم  پيامبـر  مولـود  روايـت  بـا  اثـر 
چنان كـه گفتيـم، موضـوع ايـن بخـِش همايون نامـه شـرح احوال 
حضـرت محّمـد (ص) و حـوادث صـدر اسـالم تـا وفـات پيامبـر 
(ص) اسـت و اثـر، بـا گـزارش چگونگـِی رحلـت و خاک سـپاری 
آن حضـرت پايـان می يابـد. موخـّرۀ 45 بيتـی آن هـم سـتايش 
مخـدوِم َسـراينده (شـمس الدين محّمـد جوينـی) اسـت. زّجاجـی 
دربـارۀ نحـوۀ آغـاز نظـم همايون نامـهو منبـع آن می گويـد كـه 
هنگامـی كـه پريشـان حال و عزلت نشـين بـود، شـبی در خـواب، 
كسـی او را به سـرودن مجموعه ای تشـويق می كنـد و چون بيدار 
می شـود، دوسـتی كتابـی دربـارۀ زندگانـی پيامبـر (ص) برای وی 
مـی آورد و او َسـرايش آن را شـروع می كنـد. در چنـد جـای ديگر 
نيـز بـه كتاب مذكـور به صورت «نامـه» و «مغازی» اشـاره و تأكيد 
می كنـد كـه در نظِم ايـن منبِع منثـور، امانت دار بوده اسـت (ر.ک. 

همـان: بيسـت وچهار ـ بيست وشـِش مقّدمـه).
مطابـق با سـّنت رايـج در سـبك منظومه های دينـی، تاريخی 
و پهلوانـِی پـس از فردوسـی، زّجاجـی هـم عـالوه بـر قالـب و 
وزن همايون نامهبـه شـيوه های مختلـِف ديگـر از شـاهنامه تأثير 
پذيرفتـه كه بررسـِی انـواِع اين توّجهـات، موضـوع مقالۀ ديگری 
از نگارنـده اسـت كه به زودی منتشـر خواهد شـد. آنچـه در اينجا 
بايـد يـادآوری كـرد ايـن اسـت كـه او بـه رغم احتـرام بـه مقام 
ادبـِی فردوسـی5 و بهره گيری هـای متنـّوع از بوطيقای شـاهنامه، 
بـه نقـد و رّد درونمايـۀ به اصطـالح مغانـۀ حماسـۀ ملّـی ايـران 
پرداختـه اسـت كـه البّتـه مختـّص زّجاجـی نيسـت و نمونه های 
ديگـری هـم در تاريـخ ادب و انديشـۀ ايرانـی دارد. از شـواهد 
مهـم و مقـّدم بـر همايون نامه،ديـدگاه ربيع در علی نامه (سـرودۀ 
482 ه.ق) اسـت6.محتمًال َسـرايندگانی ماننـد ربيـع و زّجاجـی 
خويـش  منظومه هـای  دينی ـ مذهبـِی  موضـوع  مناسـبِت  بـه 
و از منظـر تفّكـری كـه قائـل بـه تقابـل و تضـاّد داسـتان های 
ملّی ـ پهلوانـِی ايـران (بـه محورّيـِت شـاهنامه) بـا موضوعات و 
روايـات اسـالمی بوده7،شـخصّيت ها و داسـتان های شـاهنامه ای 
را نكوهيده انـد. نمونـه ای از ابيـاِت همايون نامـهدر ايـن باره نقل 

می شـود:
هــوش و  فــّر  بــا  ســخنگوی  ای  اال 

بپــوش كامــكاری  جامــۀ  يكــی 
كــن كوتــاه  دســت  بــرو  دســتان  ز 

كــن راه  مرتضــی  مــردی  ســوی 
... ز عثمــان ســخن گــو ز رســتم مگــوی

گــوی  بربــای  خورشــيد  ز  چــوگان  بــه 
كام جــوی  ديــن  نامــداران  آن  از 

ســام رزم  از  نــه  گــو  عمــر  جنــگ  ز 
... مخــوان آن كــزان ديــده خيــره شــود

شــود تيــره  نيــز  دلــت  درون 
ميــغ تيــره  وز  گاه  آن  كــردی  مغــی 

تيــغ و  گــرز  ســرت  بــر  يقيــن  ببــارد 
ــا شــوی دين پرســت ــوان ت ــه خ ــن نام ــو اي ت

دســت بــاز  كارهــا  همــه  از  بــدار 
... در ايــن نامــه بيــن نــام پيغمبــر اســت

اســت منبــر  وز  محــراب  ز  حكايــت 
ــو؟ ــه گي ــا ك ــود ي ــه ب ــخن ب ــدر س ... ز حي

ديــو؟ نــّره  شــود  فرشــته  چــون  كجــا 
(زّجاجی، 1390: 208- 211/ 2، 4، 5، 21-23، 31 و68)

در تصحيـح ايـن بخـش، مصّحح ارجمنـد، مقّدمه ای سی وسـه 
صفحـه ای بـر متـن نوشـته و بـا ترتيـب دادِن انـواع فهرسـت ها 
وفدهـا،  غـزوات،  گروه هـا،  قبيله هـا،  جای هـا،  كسـان،  (نمايـۀ 
سـرّيه ها و چهارپايـان)، بـر ارزش كار خويـش افزوده انـد. طبـق 
مقّدمـۀ ايشـان، دكتـر اكبـر نحـوی (عضو هيـأت علمی دانشـگاه 
شـيراز)، متـن را ويرايـش كـرده و دكتـر علی اشـرف صادقـی نيز 
بـا مالحظـه و مـرور آن، نكاتـی را متذّكـر شـده اند كـه بی گمـان 

نقد و بررسى 
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ايـن هـر دو مـورد، صـورت نهايـِی تصحيـح را پيراسـته تر كـرده 
منظومـۀ  اسـت. نگارنـده بعـد از مطالعـۀ كامـِل نيمـۀ نخسـِت 
بلنـد و ارزشـمنِد همايون نامـه، نكاتـی را يادداشـت كـرده اسـت 
كـه بـه نشـانۀ سـپاس از زحمـات مصّحـح گرامـی و هّمِت ناشـِر 
فرهنگ پـروِر متـن، در چهـار بخـش بـه صـورت استحسـانی و 
پيشـنهادی تقديـم می كنـد تـا بـه شـرِط قبـول، در چاپ هـای 

ديگـر مـورد توّجه باشـد.

الف) مالحظاتی دربارۀ برخی ضبط ها و قرائت ها
.1

منمایاُونــج گنــج  پــی  از  جــان  بــه 
گنــج پــاالی  رنــج  ايــن  دفــع  پــی 
(81 /10)

اگـر قافيـۀ مصراع نخسـت، سـهو چاپـی نباشـد، «اونج» 
را نگارنـده در حدود جسـت وجوهای خويـش در فرهنگ ها 
و متـون فارسـی نيافـت و «اونـِج» (owanj) مذكـور در 
لغتنامـه بـه معنای«انـس و الفـت» از نظـر تلّفـظ و معنـا 
مناسـِب ايـن بيـت نيسـت. از ايـن روی، ضبـط درسـت، 

خواهـد بود. «رنـج» 

.2
زاولــی شــه  ســلطان  محمــود  ز 

ولــی بــا    را   قّصــه  كســوت  نهــد 
(53 /23)

«بـا  ولـی» ـ بـاز اگـر سـهو مطبعـی نباشـد ـ در اينجـا وجهی 
نـدارد و صـورت درسـت «باَولی» (bāvali) و منسـوب بـه «باَول» 
اسـت كـه بـه داشـتن جامه هـای ابريشـمين شـناخته شـده بـوده 
(ر.ک. آبـادی باويـل، 1357: 89 و90). معنـای مصـراع اين اسـت 
كـه پوشـش داسـتان از جنس نسـيج باَولـی خواهد بـود (كنايه از 

آراسـتگِی نظـم قّصه).

 .3
كنــم جوهــر  ســنگ  از  آنكــه  يكــی 

بركنــم داشهنــر  كــه  دم  آن  در 
(13 /24)

هيـچ يـك از معانـی «داش» (1. كوره 2. سـنگ در زبان تركی) 
مناسـِب اين بيت نيسـت و صورت درسـت «داس» اسـت كه شايد 

بـر اثـر خطای چاپی اين گونه نوشـته شـده.

 .4
آب باريــد  ديــده  از  آتــش  پــی 

دلـش جفـت غـم گشـت جـان چـون [ربـاب]
(116 /29)

قافيـۀ مصراع دوم در اصل نسـخه نيسـت و چنان كه از نشـانۀ 
[] برمی آيـد، حـدس و افـزودۀ مصّحـح ارجمنـد اسـت ولـی آيا با 

توّجـه بـه «آتـش» در مصراع نخسـت و وجه شـبِه تشـبيه (سـوز و 
درد)، «كبـاب» دقيق تر نيسـت؟ «كباب شـدن جان» تعبيری اسـت 

كـه در متـون ديگر هم شـواهد كاربـرد دارد8.

 .5
كلــه...................... شــد  چــو 

فغان..............بــاب برآمــد  گــردون  بــه 
(52 /53)
در بيـِت پيـش از «نای» و «آوای» سـخن رفته اسـت و بر همين 
اسـاس، محتمـًال قافيـۀ مصـراع دوم «َربـاب» اسـت كـه حـرف 

نخسـت آن در دسـت نويس پـاک شـده.

 .6
بــن ز  خاندانــی  زان  برانداخــت 

سـخن شـد  زو  بشـنيد  و  گفـت  بـد  چـو 
(116 /64)

به اسـتناد ابيات پيش و روند موضوعی داسـتان، صورت درسـت، 
«شـه» اسـت كه شـايد باز به دليل سـهو مطبعی «شـد» چاپ شـده.

 .7
آفتــاب چــون  روی  ســايۀ  كــران 

آب چـو  نرمـی  بـه  آتـش  چـو  گرمـی  بـه 
(31 /74)

ايـن بيـت در وصـف زيبارويـی اسـت كـه نـزد كسـری بـرده 
می شـود و احتمـاًال تركيب آغازيِن مصراع نخسـت، «گران سـايه» 
بـه معنـای «موّقـر و عالی قدر» اسـت كـه از تركيبات شـاهنامه ای 
اسـت9. همچنيـن پيشـنهاد می شـود كـه «واو»ی نيـز پـس از آن 
افـزوده شـود تا نحـو و معنای مصراع، كامًال درسـت باشـد: گران 

سـايه و روی چـون آفتاب.

 .8
بــود ســاله  نــه  روز  ايــن  انــدر  علــی 

بــود اللــه  و  چــوگل  چمــن  ميــان 
(90 /115)

«چون» دقيق تر است.

.9
دهــد گواهــی  جــا  هميــن  مــا  بــِر 

دهــد روايــی  را  ســخن  متــاع 
(166 /137)

در ايـن بيـت و چند بيِت ديگر در منظومـه (140/ 231؛ 148/ 60؛ 262/ 
113 و 285/ 75) چنان كـه از قافيـۀ مصـراع دوم نيـز دانسـته می شـود، 
ضبـط درسـت «گوايی» اسـت. اين كلمه در محـّل قافيه و غيِر آن شـواهد 
متعـّددی در متـون فارسـی دارد كه به ذكر دو نمونه از شـاهنامهـ كه كلمه 

همچـون همايون نامه در قافيۀ بيت هاسـت ـ بسـنده می شـود:

ـ تاريخى و پيرِو شاهنامه از سدة هفتم همايون نامه منظومه اى دينى 
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دهــد آشــنايی  جنــگ  شــير  بــا  كــه 
دهــد گوايــی  كرگــس  پــّر  بــر  ز 
(202 /40 /3)

دهنــد گوايــی  يــزدان  هســتّی  بــه 
دهنــد آشــنايی  را  تــو  روان 
(7 /105 /3)

.10
اســت ديگــر  پيغمبــران  ســخن های 

اســت ديگــر  كافــران  ره  َرِوشو 
(56 /210)

آيـا صـورت اصلی، ضبِط كهن تِر «َرِوشـن» نيسـت؟ «َرِوشـن» 
اسـم مصدر از ماّدۀ مضارع «رو» و نشـانۀ اسـم مصدرِی «ِ شـن» 
اسـت. ايـن عالمـت در زبـان پهلـوی بـه صـورت (išn) بـرای 
سـاختن اسـم مصـدر بـه كار می رفتـه و در متون كهن فارسـی، 
معـدودی از آن واژه هـا ماننـد: پاداِشـن، داِشـن، بُِوشـن، َرِوشـن 
و... باقـی مانـده و اسـتعمال شـده اسـت (ر.ک. معيـن، 1369: 
14-18). «َرِوشـن» در شـاهنامه نيـز چنديـن بـار بـه كار رفته و 
در نسـخه ها معمـوًال آن را بـه «روش» سـاده تر كـرده و بـرای 
پـر كـردن وزن مصـراع، پـس از آن حروفی نظيـِر «و»، «در» و... 
افزوده انـد و يـا اينكه با تغييـری در بيت، آن را «روشـن: نورانی» 
خوانده انـد. بـرای مثـال، در مصراِع معروِف «به يكسـان َرِوشـِن 
زمانـه مـدان» (1/ 12/ 113) در ديباجـۀ شـاهنامه، ضبـط يكـی 
از نسـخ بـه جـای «َرِوشـن»، «روش در» اسـت و در ايـن مصراِع 
داسـتان رسـتم و سـهراب «َرِوشـِن جهـان زيـر تيغ اندر اسـت» 
(2/ 174/ 707) در بعضـی دسـت نويس ها «كه روشـن جهان...» 
آمـده اسـت. بـر اين اسـاس، احتمـاًال مصـراع دوم بيـت مذكور 
از همايون نامـه نيـز اين گونـه بـوده اسـت: «َرِوشـن و ره كافران 

است». ديگر 

 .11
حــك آونــگ  كعبــه  در  از  كنيــم 

نامحــك شــود  گرامــی  تــا  بــدان 
(96 /257)

واژۀ قافيـه بايـد  بـا «نـام» مصـراع دوم قافيـه نـدارد. ظاهـراً 
باشـد. «سـنگ» 

.12
كــرد كاووس  بهــر  دغــا  تهمتــن 

كــرد نامــوس  و  نــام  و  زر  بــرای 
(125 /296)

با توّجه به اينكه در بيت باالتر می خوانيم: 
ُجسـت جنـگ  حـق  ديـن  پـی  از  علـی 

ُچسـت بسـت  كمـر  يـزدان  فرمـان  بـه 
  .(124 /296)

بـه احتمـال بسـيار در ايـن بيـت نيـز بـه جـای «دغـا: نيرنگ» 
بايـد از «وغـا: جنـگ» سـخن رفته باشـد.

 .13 
ورد همچــو  رخــی  بــا  خــدا  رســول 

كــرد تحريــص  رزم  ســوی  را  ســپه 
(45 /298)

اگر اشتباه چاپی نباشد، «تحريض: برانگيختن» درست است.

.14
رای نــه  و  شــرم  نــه  داری  فرهنــگ  نــه 

درای همچــون  هــرزه  همــی  درآيــی 
(123 /341)

صـورت پيشـنهادی «درايی» اسـت كـه از مصـدر «دراييدن» به 
معنـای «سـخن گفتـِن زشـت و اهريمنـی» اسـت و درتركيباتـی 
چـون «خيره دراييـدن»، «ژاژدراييـدن» و «ياوه دراييـدن» در متـون 
فارسـی بـه كار رفتـه (ر.ک. ابوالقاسـمی، 1373: 53؛ منصـوری 
در   .(Cheung,2007: 77 140و141؛   :1387 حسـن زاده،  و 
همايون نامـه نيـز «هـرزه درايی» در معنـای «بيهوده گويی» اسـت.

 .15
رای و  فرهنـگ  بـه  دانـش  و  مـردی  بـه 

نيزۀســرگزای خــور  ز  ربــودی 
(124 /390)

پرسـش ايـن اسـت كه آيا «سـرگزای» ضبـط اصِل دسـت نويِس 
منظومـه اسـت و يا احتماًال تصحيح قياسـِی مصّحـح گرامی از وجِه 
«سـرگرای» اسـت؟ ايـن ترديد از آن روی اسـت كه در شـاهنامه و 
برخـی متـون ديگـر، صفتـی كـه بـرای رزم افزارهايی ماننـد نيزه و 
تيـغ و گـرز بـه كار رفتـه، «سـرگرای» بـه معنـای «قصدكنندۀ سـِر 
دشـمن بـرای نابـودِی آن» اسـت و «سـرگزای» تركيبـی اسـت كه 
فقـط در لغت نامـۀ دهخـدا آن هـم بـدون شـاهد ثبت شـده اسـت 
(ر.ک. دهخـدا، 1377: ذيـِل مـاّده) و فرهنـگ معيـن و سـخن آن 
را نياورده انـد. نگارنـده نيـز در حـدود جسـت وجوهای خويش، فقط 
يـك شـاهد بـرای آن در بيتـی از مسعود سـعد يافتـه اسـت10 كـه 
آن هـم در تصحيـح جديـِد ديـوان ايـن شـاعر، همـان «سـرگراِی» 
متداول اسـت (ر.ک. سـعد سـلمان، 1390: 202). بر اين اسـاس و 
بـا توّجـه به تأثّـراِت گوناگـوِن منظومه های پيـرو شـاهنامه از زبان 
و بيـان فردوسـی، احتمـاِل اينكـه زّجاجـی هـم «سـرگرای» گفتـه 
باشـد بسـيار اسـت؛ به ويژه كه در نيمـۀ دوم همايون نامـه نيز «نيزۀ 
مگـر  زّجاجـی، 1383: 213/699)  (ر.ک.  اسـت  آورده  سـرگرای» 
اينكـه عيـن ضبِط روشـن نسـخه «سـرگزای» باشـد. در اينجا چند 
شـاهد بـرای كاربـرد «سـرگرای» بـه صورِت صفـِت انواع سـالح ها 

می شـود: آورده 
آورم ســرگرای  گــرزۀ  مــن  چــو 

آورم پــای  زيــر  همــه  را  ســران 
(فردوسی، 1386: 438/2/ 277)

نقد و بررسى 
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پــای بــه  كــرده  پيــل  پــِس  پيــاده 
ســرگرای نيــزۀ  رشــی  نــه  ابــا 
(همان: 4/ 180/ 155)

تـن سـپر كـرده بـه پيـش تيغ هـای جان سـپر
سـر فـدا كـرده بـه پيـش نيزه هـای سـرگرای
(سنايی، 1388: 608)

غـم و  بـال  جانـم  و  دل  بـر  اسـت  كاری تـر 
سـرگرای تيـغ  از  و  آب داده  ُرمـِح  از 
(سعد سلمان، 1390: 553)

.16
گسســت ســّيد  فرمــان  كــو ز  هــر  كــه 

دســت و  بــاد  بــود  او  طاعــت  همــه 
(181 /495)
ضبـط نسـخه بـرای قافيـۀ مصـراع نخسـت، چنان كـه در 
احتمـاِل  بـه  كـه  اسـت  «بكسـت»  آمـده،  صفحـه  زيرنويـس 
نزديـك بـه يقيـن، «بَگشـت» (بـدون نوشـته شـدن نقطه های 
«ش») اسـت و پيشـنهاد می شـود هميـن وجـه بـه متـن بـرده 
شـود. در قافيـۀ مصـراع دوم نيـز «دسـت» بی معنی اسـت و آن 
را بـا توّجـه به «بگشـِت» پيشـنهادی، بايد «دشـت» خوانـد. «باد 
و دشـت» بـه معنـای چيز ناپايـدار و بی ارزش مانند بـاِد وزان در 
دشـت اسـت و حّتی با در نظر داشـتن شـواهد آن در شـاهنامه 
بـه گمـان بسـيار، صـورت درسـتش در همايون نامه شـايد «باِد 

باشد: دشـت» 
بگشـت سـيد  فرمـان  ز  كـو  هـر  كـه 

دشـت بـاِد  بـود  او  طاعـت  همـه 
به اين دو نمونه از شاهنامه دّقت فرماييد:

بگشـت يـزدان  راه  از  كـه  كـس  آن  هـر 
دشـت بـاِد  هـم  و  اسـت  اوی  عهـد  همـان 
(140 /304 /5)

گذشـت خـود  كايـن  گـردوی  گفـت  چنيـن 
دشـت بـه  باشـد  بـاد  همـه  گذشـته 
(52 /40 /8)

 .17
نســترن و  ســنبل  و  اللــه  از  پــر 

ســمن و  بيــد  و  مشــك  و  خمــری  گل 
(34 /552)

بـه سـان مـورد شـمارۀ 15 در اينجـا هـم ايـن سـؤال پيـش 
می آيـد كـه «خمری» نگاشـتۀ اصلی خود دسـت نويِس متن اسـت 
يـا اينكـه مضبوط نسـخه، «حمری» بـوده و به اسـتناد بيت حافظ، 
تصحيـح قياسـی شـده اسـت. توضيـح اينكـه در اين بيـت حافظ:

شــكفته شــد گل حمــرا و گشــت بلبــل مســت
صــالی سرخوشــی ای صوفيــان بــاده پرســت
(حافظ، 1387: 109)

مرحـوم دكتـر خانلـری در تصحيـح خويـش وجـه «خمری» 
ديـوان  نسـخۀ  پنجـاه  از  يـك  هيـچ  در  كـه  برگزيده انـد  را 
حافـظ (متعلّـق به سـدۀ نهـم) نيسـت (ر.ک. نيسـاری، 1386: 
236/1) و غالـِب محّققـان و حافظ پژوهـان نيـز آن را نادرسـت 
و ضبـط اصلـی را «حمـری» دانسـته اند (بـرای توضيـح بيشـتر 
 .(952-950/2  :1392 حميديـان،  ر.ک.  نظرّيـات،  ديـدن  و 
«گل حمـری» شـواهد متعـّددی در متـون فارسـی دارد (ر.ک. 
همـان: 952؛ گرامـی، 1386: 311-313). اّمـا «گل خمـری» 
اين گونـه نيسـت و در يگانـه شـاهدی كـه بـرای آن از شـعر 
منوچهـری در لغت نامه و فرهنگ سـخن(ر.ک. انـوری، 1382: 
ذيـل «خمـری») آمده11، ضبط دسـت نويس «حمری» اسـت كه 
مصّحـح ديـوان منوچهـری بر اسـاس نگاشـتۀ كتـاب المعجم 
آن را تغييـر داده انـد (ر.ک. منوچهـری، 1385: 117 و118). به 
مالحظـۀ اين مـوارد اگر احيانـًا ضبط نسـخۀ همايون نامه «گل 
حمـری» باشـد ـ و نـه «خمـری» بـا «خ» ـ نبايـد آن را قياسـًا 

كرد. عـوض 

.18
شــد پراكنــده  مــردم  يكبــار  بــه 

تنبرآكندهشــد هــر  جــان  غــم  بــه 
(263 /589)

پيشـنهاد می شـود كـه در مصـراع دوم، «ُپرآكنده» خوانده شـود 
كـه بـاز در خـود همايون نامـه سـابقۀ كاربـرد دارد و بـا «پَراكندۀ» 
مصـراع نخسـت نيز جناس بيشـتر و بهتـری می سـازد. «ُپرآكنده/ 
ُپرآگنده» از تركيبات شـاهنامه ای اسـت (در اين باره، ر.ک. رواقی، 
اسـتعمال  از  زّجاجـی  تأثيرپذيـرِی  احتمـال  و   (30-27  :1355

است. بسـيار  فردوسی 

.19
رســت بــوم  و  بــر  بــر  مــا  بــه  بمانــد 

درســت انــای  نگــردد  شكســته، 
(218 /664)

صـورت متـداوِل ايـن تركيب كـه در شـاهنامه12 و متـون ديگر 
بارهـا بـه كار رفتـه «بـوم و ُرسـت» بـا «ِو» عطـف ميـان دو جـزء 
آن اسـت، لـذا پيشـنهاد می شـود در همايون نامـه هـم ايـن وجـِه 

پراسـتعمال و شـاهنامه ای در متـن آورده شـود.

.20
ران زيــر  پــی  گــرد  كميتــی.............. 

گــران گــرز  افكنــده  انــدر  بريــن 
(43 /679)

صـورت درسـت «به زين» اسـت و «بـه زين اندر افكنـدن گرز» 
كـه از تعابير فردوسـی در شـاهنامه اسـت بـه معنای «فـرو كردن 
دسـتۀ گـرز در حلقـۀ زيـن» اسـت. در ايـن كاربـرد، َسـرايندگاِن 
فردوسـی  از  را  تركيـب  نه تنهـا  شـاهنامه  مقلّـد  منظومه هـای 

ـ تاريخى و پيرِو شاهنامه از سدة هفتم همايون نامه منظومه اى دينى 
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گرفته انـد، بلكـه گاهـی عيـن مصراع هـای آنهـا ـ مشـابِه مصراِع 
مـورد بحـث از همايون نامه ـ نيز از فردوسـی اسـت. سـه نمونه از 

شـاهنامه در اينجـا ذكـر می شـود:
زميــن وی  بــا  آورد  انــدر  تنــگ  چــو 

زيــن بــه  را  گــران  گــرز  كــرد  فــرو 
(38 /348 /1)

نيــا گــرز  افگنــد  انــدر  زيــن  بــه 
كيميــا از  پــر  يــك دل  رفــت  همــی 
(508 /38 /2)

گــران گــرز  افگنــد  انــدر  زيــن  بــه 
مازنــدران نزديــك  بــه  آمــد  چــو 
(674 /49 /2)

.21
گــزار گــردن  تيــغ  ســرش  بــر  بــزد 

زار بغلتيــد  در  خــون  بــه  و  خــاک  بــه 
(56 /680)

رهگــذار از  آمــد  قديــد  حــّی  بــه 
آهن گــزار تيــغ  انــدرون  دســت  بــه 
(54 /700)

چـون منظـور در هـر دو كاربـرد، «عبـور دادن و گذرانـدِن» تيـغ از 
گـردن و آهـن اسـت، بايـد به صـورت «گردن گـذار» و «آهن گذار» نوشـته 
شـود. «گـزاردن» بـه معنـای «اسـتفاده كـردن و بـه كار بردن» اسـت كه 
بـا رزم افزارهـا می آيد ماننـد: نيزه گزار، خنجرگـزار، گرزگـزار و... . (در اين 
بـاره، ر.ک. خالقـی مطلـق، 1380: 67و68؛ نوشـين، 1373: 71- 75). اّما 

در ايـن دو بيـت، معنـای محّصلـی نـدارد و امالی آن درسـت نيسـت.

 .22
بازگشــت شــد  صلــح  مّكيــان  بــا  چــو 

گشــت بابازانبــاز  ســال  دوم 
 (8 /702)
وجـه درسـت «بـاد» اسـت و «بـا بـاد انبـاز شـدن» بـه معنـای 
«بـه شـتاب رفتـن» تعبيـری اسـت كـه بـاز در همايون نامـه ديده 
می شـود و احتمـاًال در بيـت مذكـور بـه دليـل سـهو چاپـی چنين 

نوشـته شـده است: 
بازگشــت كشــتگان  از  شــد  فــارغ  چــو 

گشــت انبــاز  بــاد  بــا  راه  آن  در 
 (165 /740)

 .23
به[چنــگ] تركــش  ز  تيــری  بــرآورد 

[تيز]چنــگ آن  كــرد  زه  بــه  را  كمــان 
(70 /709)

   بـا ايـن ضبـط قافيـۀ بيـت دقيـق نيسـت، از ايـن روی يـا 
احتمـاًال در مصـراع نخسـت بـه جـای «بـه چنـگ» «خدنـگ» 

بـوده اسـت (بـرآورد تيـری ز تركـش خدنـگ) كه اشـاره بـه «تير 
خدنـگ» در چهـار بيـِت بعـد آن را تأييـد می كنـد و يا اينكـه بايد 

قافيـۀ مصـراع دوم را «جنـگ» خوانـد (تيـز جنـگ). 

.24
گشــت تــار  آســمان  و  تيــره  زميــن 

گشــت گردونگران بــار  گاو،  وزيــن 
   (7 /733)
در مصـراع دوم، خوانـِش درسـت، «گاِو گردون» اسـت و منظور 
بـرج فلكـِی ثـور (گاو) در نجـوم قديـم اسـت كـه خانـۀ زهـره 
بـوده (ر.ک. مصّفـی، 1381: 151- 153). ذكـر نـاِم سـّيارات و 
صورت هـای آسـمانی در ابيـات پيشـين نيـز ايـن نكتـه را تأييـد 

می كنـد.

.25
بــود خورشــيد  همچــو  رخــش  درخشــان 

بــود جمشــيد  ز  مــه  زهــی  هــزارش 
(122 /767)

بـا ضبـط «زهـی»ـ  اگـر خطـای مطبعی نباشـد ـ مصـراع دوم 
معنـای روشـنی نـدارد و احتمـاًال صـورت درسـت «َرهـی: چاكر و 
خدمتـكار» اسـت و مـراد ايـن اسـت كـه: او (پيامبر اسـالم (ص)) 

هـزاران بنـدۀ فرمانُبرداِر برتر از جمشـيد داشـت.

 .26
شــود پادشــاهی  كاو  دانســت  كــه 

شــود فرمانروايــی  گونــه  بديــن 
(148 /678)

قافيـۀ مصـراع دوم نشـان می دهد كه وجه درسـت «پادشـايی» 
است.

.27
كار هنــگام  بــه  ايشــان  از  مــرد  يكــی 

ماهــوار لشــكر  از  آيــد  فــزون 
(176 /769)

«لشـكر ماهـوار» معنـای محّصلی ـ دسـتِ كم بـرای نگارنده ـ 
ندارد و ضبط پيشـنهادی «شـاهوار» اسـت. «لشـكر شـاهوار: سپاه 

شـاهانه» در شـاهنامه هم شـاهد كاربـرد دارد:
شــاهوار لشــكرگهی  بيارســت 

هــزار صــد  تيــغ زن  انــدرون  قلــب  بــه 
(297 /189 /4)

.28
زن بــه  تعلّــق  گيــرد  كــه  نبايــد 

زن نــار  ســر  بــر  شــود  مرغــی  كــه 
(123 /803)

نقد و بررسى 



139
ه 2

ادما
مرد

) ـ 
190

پى 
(پيا

 76
ارة 

شم

6363

«نـارزن» واژۀ مبهمـی اسـت و وجه درسـت «بابزن» بـه معنای 
است. «سيخ» 

.29
ــوی ــوش خ ــق و خ ــوش خل ــوش آواز و خ خ

روان................................. آب  چــو 
 (39 /893)
بـرای تكميـل وزن بايـد در پايـان هـر دو مصـراع، «بـود» بـه 

عنـوان رديـف افـزوده شـود.

 .30
پارســی شــه  ســلمان  بــود  ششــم 

ــی(؟) ــار س ــزون ز ده ب ــد اف ــرش بُ ــه عم ك
 (16 /943)
زيـرا  نيسـت،  بيـت  آخـر  در  ابهـام  عالمـت  بـه  نيـازی 
بـا اينكـه سـلمان فارسـی هنـگام درگذشـت حـدود هفتـاد 
سـال داشـته اسـت (ر.ک. تهامـی، 1386: 1251/2) ولی در 
سـّنت تاريخ نويسـِی اسـالمی و منابعـی كـه در آنهـا عناصر 
افسـانه ای در سرگذشـِت كسـان تاريخی وارد شده، عمرهای 
طوالنـیِ 250 و 300 سـاله نيـز بـه او نسـبت داده شـده و 
اشـارۀ همايون نامـه نيـز مبتنـی بـر هميـن موضـوع اسـت. 
مشـابِه ايـن روايت در منظومـۀ حملۀ حيـدرِی راجی كرمانی 
اسـت كه سـلمان خود سـال عمرش را بيش از سـيصد سـال 

بيـان می كنـد:
شــاه بــه  ســلمان  آورد  پاســخ  چنيــن 

پايــگاه فلــك  بــر  را  تــو  مــر  ای  كــه 
ــن ــی كســی نيســت هــم ســال م ــه گيت ... ب

مــن ســال  ســی  بــار  ده  ز  شــد  فــزون 
... ز ســيصد فــزون تــر مــرا بــود ســال

وبــال از  اختــرم  شــد  پردختــه  كــه 
(راجی كرمانی، 1383: 87/1)

ب) پيشنهادهايی برای موارِد افتاده
گفتـه شـد كـه در تنها دسـت نويِس فعـًال  شناخته شـده از نيمۀ 
نخسـِت همايون نامـه، كلمـه يـا كلماتـی در برخـی بيت هـا محـو 
شـده و ناخواناسـت. مصّحـح محتـرم و محتمـًال ويراسـتاِر علمِی 
متـن، گاهـی حدس هايـی دربـارۀ بعضـی واژه هـای ناخوانـا يـا 
پاک شـده مطـرح كـرده و وجه پيشـنهادی يـا احتمالـِی خويش را 
درون [] گذاشـته اند. نگارنـده نيـز به پيروی از اين شـيوۀ ايشـان، 
گمان هـای خـود را دربـارۀ برخـی مـوارِد افتـادۀ ديگـر عرضـه 

می كنـد: 

شــد خيــره  شــب  دود  از  1.چــو......... 
شــد تيــره  شــب  چــراغ  ســتاره 
(17 /2)

كلمۀ پيشنهادی به جای نقطه چين: خورشيد.

2. هــم از روی دانــش هــم از روی ديــن
پيغمبــران........ ز  محّمــد 
(2/4)

واژۀ پيشنهادی برای قافيۀ مصراع دوم: برترين.

آب داده  عــدو  خــون  بــه  را  ســنان   .3
................. تيغشــان  تــف 
(57 /6)

ادامۀ مصراع دوم، شايد: كرده دشمن كباب.

پديــد يــزدان  راه  شــود  تــا  بــدان   .4
...................... را  بســته  دِر 

 (61 /6)
كلمـۀ قافيـۀ مصراع دوم: كليـد. چند كلمۀ پيـش از آن را دقيقًا 

نمی تـوان حدس زد.

........ و  نــای  بــه  هــم  بــا  نشســتند   .5
گــوش  ...................... آوای  بــر 
(51 /53)

قافيۀ مصراع نخست: نوش.

حمـــزه....... می خـــورد  دشـــت  آن  در   .6
ربـــاب نـــوای  و  چنـــگ  آواز  بـــه 
(14 /229)

چنيــن تــا بــه كــی خــورد شــايد...........
كبــاب بايــد  كــرد  شــتر  ران  ز 
(21 /229)

قافيۀ مصراِع اّوِل هر دو بيت: شراب.

كام نديديــم  چــون  احــد  غــزو  بــه   .7
نــام  ........... كــی  دگــر  جــای  بــه 
(222 /527)

وجه پيشنهادی: برآريم.

8. بـــِر هشـــت ســـلطان نبـــی نامـــه كـــرد
.................................. مشـــك  ز 
(17 /636)

قافيه و رديِف مصراع دوم، احتماًال: خامه كرد.

داد داننــد  و  بســوزند  و  كشــند   .9
بــاد بــه  را  مــا  خــاک  ميــان  از   ......
(228 /664)

واژۀ آغازيِن مصراِع دوم: دهند.

ـ تاريخى و پيرِو شاهنامه از سدة هفتم همايون نامه منظومه اى دينى 
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لهراســب............ و  گشتاســب  ز   .10
روزگار آن  آتش پرســتان  ز 
(15 /691)

صورت پيشنهادی: و اسفنديار.
شــود روشــن  تــو  درون  چــراغ   .11

.................... جــان  پيــش  خــرد 
(14 /742)

تكملۀ مصراع دوم: تو جوشن شود.

دســت بــه  گاوپيكــر  گــرزۀ   ........  .12
شكســت را  گردنــان  ســر  گــرزش  ز 
(61 /764)

كلمۀ صدر بيت: يكی.

13. بـدو گفـت عّبـاس كايـن خـوش نفـس
از...... گذشـت  نوبـت  چنـد  تـك  بـه 
(116 /767)

قافيۀ مصراع دوم: َفَرس.

اســت پيغمبــر  كــه  را  آن   ...............  .14
اســت رهبــر  را  خلــق  همــه  خالــق  بــه 
(151 /768)

بـا توّجـه بـه مصـراع نخسـِت بيت پيـش (رسـول خـدا را ملك 
خوانـده ای)، بـرای آغاز اين بيت، «ملك خوانی» پيشـنهاد می شـود.

ميــر عّفــان  عثمــان  كــه  شــنيدم   .15
شــير خــورده.............  بُــد  دايــه  يــك  ز 
(256 /772)

در بيـت باالتـر از «سـعد بن عبد بن ابی سـرح ياد شـده اسـت و 
بر اين اسـاس شـايد دو كلمۀ افتادۀ مصراع دوم «با سـعد» باشـد.

ــاد ــال دشــمن چــو ب 16. ................ فــت دنب
داد و  ديــن  و  دانــش  بــا  دليــران 
(296 /819)

شايد: برفتند دنبال...

ســاختند بســی..............  آهــن  ز   .17
انداختنــد و  نهادنــد  آتــش  در 
(81 /824)

چـون در بيـت بعـد «خشـِت تفسـيده» آمـده محتمـًال در اينجا 
نيـز بايد «خشـت ها» باشـد.

مــدام باشــد  آبــاد  تــو  بخــت  18.بــه 
باشــد............... خاطــرت  وزو 
(33 /845)

شـايد مصـراع دوم اين گونـه بـوده: وزو خاطـرت شـاد باشـد 
م. مدا

19. كــه بــا كركســان ريــو و نيرنــگ ســاخت
................................ فلــك  بــر  بشــد 
(80 /849)

بقّيۀ مصراع دوم، شايد: با خدا جنگ ساخت.

ــر ــرده ز ب ــام ك ــعديه ن ــيم س 20. ........... س
ســپر نامبــرده  آن  داشــت  يكــی 
(15 /889)

در آغـاز مصـراع نيازی به نقطه چين نيسـت زيـرا وزن و معنای 
آن كامل و درسـت اسـت و افتادگی ندارد.

فســاد و  فســق  راه  بــر  مپوييــد   .21
و....... صــالح  از  روی  متابيــد 
(66 /930)

قافيۀ مصراع دوم، احتماًال: سداد.

بهشــت ميــان  باشــد  نكــوكار   .22
بــدكار.......... مــرد  رود  دوزخ  بــه 
(135 /948)

قافيۀ مصراع دوم، شايد: زشت.

23. كـــه مـــن در جهـــان پـــاک پيغمبـــرم
........... ايـــزد  فرســـتادۀ 
(29 /951)

شايد: داورم.

مـــوی و  روی  تنـــش  انـــدر   .........  .24
روان كـــرد از چشـــمها خـــون چـــو جـــوی
(292 /961)

كلمۀ آغاز مصراع، شايد: بماليد.

ـــو ـــوی ت ـــی ب ـــاد از پ ـــه ب ـــان ب ـــم ج 25. ده
د........................... نبينـــم  بميـــرم 
(16 /975)

پيشنهاد: دگر روی تو.

ج) چند نكتۀ ديگر: 
1. در (ص5) مصـراِع نخسـِت بيت شـمارۀ 48 ايـراد وزنی دارد 
(جـوی ارم كوثـر و سلسـلبيل) و پيشـنهاد می شـود كـه مصّحـح 
ارجمنـد بـار ديگـر ضبـط آن را در دسـتن نويس منظومه بررسـی 

يند. نما
2.در توضيِح اين بيت:

نقد و بررسى 
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نازنيـــن آن  نـــام  بـــود  حديقـــه 
ــن ــت بريـ ــت در، در بهشـ ــی اسـ ــو باغـ چـ
(81 /76)

در زيرنويس آمده اسـت «در: باغی اسـت كه در آن در بهشـت 
گشـوده می شـود. ايـن تعبيـر را از شـاهنامه گرفتـه اسـت. يكـی 
بوسـتان بـد در انـدر بهشـت». يـادآور می شـود كـه در مصـراع 
شـاهنامه و همايون نامـه «در انـدر» و «در در» دو حـرف اضافـۀ 
مكـّرر و پشـِت سـِر هـم برای يـك متّمم (بهشـت) اسـت و نبايد 
«در» را در آنهـا اسـم و بـه معنـای «بـاب» گرفـت. ايـن ويژگـِی 
تقريبـًا نادِر سـبكی و دسـتوری در بيت هـای ديگِر شـاهنامه و نيز 
گرشاسـپ نامه و بهمن نامـه بـاز شـواهدی دارد كه بـرای آگاهی و 

دّقـت در اينجـا آورده می شـود:
بهشــت انــدر  در  گويــی  اســت  بهــاری 

نكشــت دهقــان  ســرو  او  بــاالی  بــه 
(544 /457 /8)

ســرای انــدر  در  بــودش  بــاغ  يكــی 
بــِر قصــِر شــه چــون بهشــتی بــه جــای
(اسدی، 1317: 220/ 68)

ســرای انــدر  در  بــودش  كوشــك  يكــی 
جــای كــرد  او  انــدر  را  مــاه  آن  مــر 
(ايرانشاه بن ابی الخير، 1370: 56/ 68)

3. در توضيح اين بيت:
بهــا بــا  خســرو  آن  فرمــان  بــه 

كاف هــا روان  جعفــر  فروخوانــد 
(49 /148)

 در زيرنويس می خوانيم: «در سـورۀ آل عمران سـخن از حضرت 
مريـم و حضـرت عيسـی آمـده اسـت». در حالی كـه «كاف ها» در 
مصـراع دوم نشـان می دهـد كـه اشـارۀ بيت بـه داسـتان حضرت 
مريـم و حضرت عيسـی (ع) در سـورۀ مريم اسـت (نـه آل عمران) 

كـه آيـۀ نخسـتش با حـروف مقّطعـۀ «كهيعص» آغاز می شـود.
4.در زيرنويـِس صفحـۀ 394بيتی از شـاهنامه (هزار و چند بيت 
دقيقـی) بـر اسـاس شـاهنامۀ تصحيح ژول مول نقل شـده اسـت. 
پيشـنهاد می شـود بـرای افـزودن بـر اعتبـار كار، بيـت از آخريـن 
تصحيـِح علمی ـ انتقـادِی حماسـۀ ملّی ايـران (به كوشـش دكتر 
جـالل خالقـی مطلق و دو همكارشـان) آورده شـود كه ضبط يك 
كلمـۀ آن هـم با صـورت منقـول در همايون نامه متفاوت اسـت: 

نبيــل پيلــی  آوريدنــد  فــراز 
پيــل پشــت  بــر  نشــاندند  را  او  مــر 
(978 /168 /5)

5. در نمايه هـای سـودمنِد پايـان كتـاب، جـای فهرسـت لغات 
و تركيبـات و تعابيـِر متـن خالی اسـت. بـا توّجه به تعلّـق منظومۀ 
همايون نامـه بـه سـدۀ هفتـم، طوالنـی بـودن آن و نيـز تقليـد و 

تأثّـر زّجاجـی از زبان شـاهنامه پيشـنهاد می شـود فهرسـت دقيق 
و كاملـی از واژه هـا و تركيبـات ايـن منظومه تهّيـه و در چاپ های 
ديگـر افـزوده شـود كـه بی گمان بـرای مطالعـات متن شـناختی و 
لغـوی، به ويـژه تدويـن فرهنـگ جامـع زبان فارسـی بسـيار مفيد 

خواهـد بود.
شـمارۀ  همايون نامـه،  ديگـر  چـاپ  در  می شـود  پيشـنهاد   .6
ابيـات به صـورت پيوسـته آورده شـود تـا هم شـمار بيت هـای اين 
بخـش از منظومـه به طـور دقيـق به دسـت آيـد و هـم كار ارجـاع 

آسـان تر گـردد.
7. بـا در نظـر داشـتِن قدمـت و حجـم و در نتيجـه اهمّيت اين 
منظومـۀ دينی ـ تاريخـی پيشـنهاد می شـود مصّحـح گرامـی در 
چاپ هـای بعـدی، مسـائل مختلـِف مربوط بـه اين متـن (از جمله 
بررسـی دقيـق و كامـل ويژگی هـای سـبكی و ميـزان تطابـق يـا 
عـدم تطابـق اشـارات و روايات آن بـا مآخذ تاريخـی) را به مقّدمۀ 
ُپر بـرگ و بـاِر اثـر بيفزاينـد تـا زحمـِت سـتايش انگيز ايشـان در 
دسـترس بـه دسـت نويس همايون نامـه و تصحيـح آن، به كمال تر 
شـود. البّته پس از انتشـار اين متن مهم، دانشجويان و پژوهندگان 
حـوزۀ ادب حماسـی، جنبه های گوناگـون همايون نامـه را در قالب 
مقـاالت و حّتـی پايان نامه هايـی بررسـی خواهنـد كـرد ولـی بـه 
هـر حال، بـودِن چنـان مقدّمـۀ تحليلی ـ تحقيقـِی مفّصلی الزمۀ 

چنين متنی اسـت.
8. بـرای رعايـت فضـل تقـّدِم مرحوم اسـتاد عبدالحـّی حبيبی 
دادن  به دسـت  و  همايون نامـه  دوم  نيمـۀ  نسـخۀ  معّرفـی  در 
چاپ هـای  در  می شـود  پيشـنهاد  زّجاجـی،  دربـارۀ  آگاهی هايـی 
سپسـيِن هـر دو بخـش منظومـه، بـه مقالـۀ ايشـان در ايـن بـاره 

(ر.ک. منابـِع مقالـۀ حاضـر) ارجـاع داده و اسـتناد شـود.

د) سهوهای چاپی
ـح، سـهوهای  از آنجايـی كـه احتمـال دارد در متـون مصحَّ
چاپـِی راه يافتـه در متن از سـوی برخـی خوانندگان به نادرسـت 
انتخـاب و تصحيـِح مصّحـح بـه شـمار آيـد، تعـدادی از اغـالط 
مطبعـِی همايون نامـه را كـه نگارنـده ديـده اسـت بـه ترتيـب با 
ذكـر صـورت نادرسـت، شـمارۀ صفحـه و بيـت و وجـه صحيـح 
مـی آورد تـا مصّحـح ارجمنـد در طبـع دوم و خواننـدگان گرامی 
نيـز در نسـخه های خويـش آنها را اصـالح كنند. اين مـوارد غير 
از نـكاِت محتملـی اسـت كـه در بخـش (الـِف) مقاله ذكر شـد.

سـرد رو (82/ 236)← سـر ِدرو؛ ريع (263/ 126)← ربع؛ زو 
(114/274)← رو؛ كاين (122/296) ←كين؛ زره (16/310)← 
ز َره؛ اشـنفته (36/337)← آشفته؛ با شش(155/382)←باَشش؛ 
مصـراع   116/444) كارزار  (305/411)←بودجانـه؛  ابودجانـه 
دوم)←كار، زار؛ كـرد (122/468)←گرد؛ سـرزه(130/469)← 
(1/470)←ِقـران؛  قـرآن  (139/469)←گـرد؛  گـر  شـرزه؛ 

ـ تاريخى و پيرِو شاهنامه از سدة هفتم همايون نامه منظومه اى دينى 



6666
139

ه 2
ادما

مرد
) ـ 

190
پى 

(پيا
 76

ارة 
شم

برخـان  132)←گرفتـار؛   /483) گرفتـاز  (7/470)←بـه؛  بـر 
كـرد  80)←مزيـح؛   /603) مريـح  53)←پرخـان؛   /553)
آينـد  گـر  21)←يـازان؛   /624) بـازان  56)←گـرد؛   /613)
آهـن  سـنگ  85)←ُپـر؛  بـر(670/  (205/631)←گراينـد؛ 
فـّر  (92/681)←همچـو؛  هچـو  آهـن؛  و  (58/675)←سـنگ 
اورنـگ (719/ 96)← فـّر و اورنـگ؛ يكـی (23/731)←كنـی؛ 
از (134/747)←ز؛ و (239/760)←زائـد اسـت و بايـد خـذف 
267)←بـن؛   /773) ابـن  92)←گـراز؛  گـذار(766/  شـود؛ 
(5/797)←شـمِس  شـمس الدين  (278/791)←بـرد؛  بـود 
 /817) كشـت  اسـت؛  (20/798)←نكويـی  نكويسـت  ديـن؛ 
236)←َگشـت؛ زيـب آرايـش (840/ 19) ←زيـب و آرايـش؛ 
چشـم  و  بـرد  شمشـاد؛  و  (124/850)←سـرو  شمشـاد  سـرو 
(101/859)←بـر دو چشـم؛ اهللا (45/900)←اِله؛ در (ص 905) 
نيـز آغـاز مصـراع دوِم بيـت 155 (پـی آنكـه در دل) در پايـاِن 
مصراع دوم بيت پيش (154) نوشـته شـده اسـت كه بايد اصالح 

. د شو

پی نوشت ها
* دانشيار زبان و ادبّيات فارسِی دانشگاه پيام نور اورمّيه

aydenloo@gmail.com

1. بـرای آشـنايی بـا نام و مشـخّصات ايـن منظومه ها می تـوان برای 
نمونـه بـه دو منبـع زير مراجعـه كرد و ديد كـه چه تعداد درخـوِر توّجهی 
از ايـن متـون به صورت دسـت نويس و منتشر ناشـده باقی مانده اسـت: 

تهـران:  فارسـی.  1375.منظومه هـای  محّمدعلـی،  دارلـو،  خزانـه  ـ 
روزنه؛ 

توصيفـی  شـناخت  نـام   ،1389 محّمدرضـا،  محّصـل،  راشـد  ـ 
منظومه هـای دينـی فارسـی. مشـهد: به نشـر (آسـتان قـدس رضـوی).

در  آنهـا  حـال  شـرح  و  نـام  كـه  شـعرايی  مالحظـۀ  بـرای   .2
.166  -85  :1391 ايرانـی،  ر.ک.  اسـت،  آمـده  خالصة االشـعار 

3. بـا تلّفِظ «ُزجاجـی» (zojāji) و نه «َزّجاجـی» (zajjāji) كه صورت 
دقيـق و درسـت آن اسـت. برای آگاهی دانشـجويان و برخـی خوانندگان 
ارجمنـد يـادآور می شـود كـه تخلّص هـا، القـاب و عناويـِن برگرفتـه از 
شـغل شـخصی يا نياكانی بـر وزن «َفّعال» تلّفظ می شـود. ماننـد: ابونصر 

َسـّراج توسی، عّطار نيشـابوری و... . 
نغزگــوی زّجاجــِی  ابونصــر   .4

جــوی آب  كســان  از  دگــر  مبــادا 
(زّجاجی، 1390: 601/ 24)

5. از جمله:
بی نظيــر فردوســِی  چنــد  اگــر 

خطيــر نامــدار  آن  ابوالقاســم 
بــود گفتــه  ســخن  پادشــاهان  ايــن  از 

بــود ُســفته  گهــر  معنــی  المــاس  بــه 

ســخن نگويــد  زان  خوب تــر  كســی 
كهــن اخبارهــای  شــد  نــو  او  از 
(زّجاجی، 1383: 966/ 249- 251)

6. در بيت هايی از اين گونه:
تــو الف  مــزن  خوانــدن  شــهنامه  بــه 

تــو اشــراف  آثــار  در  كــن  نظــر 
مگــوی چنديــن  طــوس  و  رســتم  از  تــو 

مپــوی بيهوده گويــان  كــوی  ايــن  در 
هنــر نباشــد  خوانــدن  مغ نامــه  كــه 

فــر و  فخــر  بــود  خوانــدن  علی نامــه 
(ربيع، 1389: 135/ 2979-2977)

7. بـرای آگاهی بيشـتر در اين بـاره، ر.ک. آيدنلو، سـّجاد، 1390،دفتر 
خسـروان (برگزيـدۀ شـاهنامۀ فردوسـی)، تهـران: سـخن، صـص321- 
325؛ رسـتم نامه (داسـتان منظوم مسـلمان شـدن رسـتم به دسـت امام 
سـراينده:  مّتقيـان)، 1387،  مـوالی  معجزنامـۀ  انضمـام  بـه  (ع)  علـی 
ناشـناس. بـه كوشـش سـّجاد آيدنلـو. تهـران: مركـز پژوهشـی ميـراث 

مكتـوب، صـص نه ـ هجـدِه مقّدمـه.
8. مثًال: 

رويــت فــراق  غــم  ز  كــی  تــا 
بينــم كبــاب  خــود  دل  و  جــان 
(سنايی، 1388: 943)

تيــز آتــش  اثيــر  برافروخــت  زان 
كبــاب تــو  عــدوی  جــان  كنــد  تــا 

(اديب صابر، 1385: 43) 
9. برای نمونه:

را پرمايــه  دليــران  از  گــرد  دو 
را گران ســايه  و  شــير  و  ســرافراز 
(فردوسی، 1386: 2693/272/3)

بــود پرمايــه  كــه  كــس  هــر  نشســتند 
بــود گران ســايه  نامــداران  ُوزان 
(همان: 4/ 371/ 3100)

فرعونــان زخــم  بــه  او  كــف  در   .10
بــاد ثعبــان  ســرگزای  نيــزۀ 
(سعد سلمان، 1364: 132/1)
11. غيـر از فرهنگ هـای فارسـی در نرم افـزار ُدرج 4 (شـامل متـن 
236 اثـر) نيـز تنهـا شـاهد كاربـرِد «گل خمـری» همان بيـت منوچهری 

اسـت ولـی «گل حمـرا» و «حمـری» چنديـن نمونۀ اسـتعمال دارد.
12. برای مثال:

ُرســت و  بــوم  همــه  آن  داد  تــارج  بــه 
بشســت را  بــد  دســت  يكبارگــی  بــه 
(251 /137 /2)

نقد و بررسى 
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