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 چکیده

سام نریمان است که به تقلید    های ی دالوری های پهلوانی دربارهیکی از منظومه   نامهسام

ی  ی این منظومه و نیز دورهفردوسی سروده شده است. شناخت سراینده  یشاهنامهاز 

ی ادب حماسی ایران است. در برخی منابع متأخر،  سرایش آن، یکی از مباحث پیچیده 

اند و توجه به  ی هشتم نسبت داده مانی، شاعر معروف سده را به خواجوی کر  نامهسام

ها تردید  بردن از خواجو در ابیاتی از این منظومه که در اصالت آن این نکته و نیز نام

ی این سراینده بدانند؛ حال آنکه  را سروده  نامهساماست، سبب شده که برخی محقّقان، 

اند. اخیراً یکی از پژوهشگران با نستهشمار دیگری از محققان، این انتساب را مردود دا

های آن  ی عبارتی که در پایان یکی از دستنویسو بر پایه نامهشبرنگهای بررسی نسخه 

ی شاعری گمنام به نام خواجوی  سروده نامهسامآمده، این فرضیه را مطرح کرده که 

ی متفاوت  هاخوان کراتی است. در این مقاله نخست به بررسی آرا و نظریهشاهنامه

پردازیم، سپس با آوردن ابیات پایانی یکی از می   نامهسام ی  ی گویندهپژوهشگران درباره 

همان خواجوی   نامهسامی دهیم که سرایندههای این منظومه، نشان میدستنویس

 خوان است و این منظومه را در حدود قرن دهم سروده است.  شاهنامه
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 مه. مقد1

 نامهسامهای مبهم و پیچیده در مطالعات حماسی ایران، مبحث شناسایی شاعر  یکی از نکته

انتساب این اثر   ،شدهداده  آن   یهترین نظری که دربارسرایش آن است. معروف  یه و دور

( 1024  -1022)    العاشقین  عرفات  یه. در تذکربه خواجوی کرمانی شاعر قرن هشتم است

است که به  همای و همایوندر سرگذشت خواجو چنین آمده است: »از جمله اشعارش 

د رفیع میرزا محم  (.2/1324:  1389  اوحدی بلیانی،)  انحراف یافته و مشهّر است«  نامهسام

خواجو را به  نامهسام، حیدری یهحمل( نیز در آغاز 1124 -1123) متخلص به باذل 

جاکه نام خواجو را پس از فردوسی از آنپ( و  7تا: برگ  بی  ک. باذل،)ر  1نسبت داده است

باذل به خواجوی معروف است. پس   یهپس از نظر ترتیب زمانی، اشار  ،آوردو نظامی می

 ،ق1189کند تسکین شیرازی در سال ه میکه یکی از پژوهشگران اشارچنانآن از باذل،

 (. 57: 1392، آیدنلو )رک. 2دهدرا به خواجوی کرمانی نسبت می نامهسامصریحاً 

خواجو  یهرا سرود نامهساماز میان خاورشناسان، اشپیگل نخستین کسی بود که 

به  ،شاهنامه یه(. پس از او، ژول مول در دیباچSpiegel, 1849: 252- 253) دانست

 ،اشاره کرد و تنها نوشت که منبع آن یاد کند،آن  یهکه از سرایندبدون آن نامهسام

 (. چندی بعد هرمان اته41-40: 1354مول،  )رک. ساسانیان است یههای دورداستان

آن نوشت: »فقط یک نوع جعل و  یهدربار ،اشاره کند نامهسام یهکه به گویندبدون آن

نظر از بعضی خواجوی کرمانی است و صرفِ  همای و همایون  یهمنظوم  تغییر صورت از

 نامهسام ( یان ریپکا نیز58: 2536اته، ) های اشخاص، تقریباً با آن مطابقت کامل دارد«نام

تیموریان   یهخواند و آن را متعلّق به دور  همای و همایونای از شرمانهرا سرقت ادبی بی

 (. 236: 1383ریپکا،  )رک. دانست

 را در شمار آثار خواجو نامهسام سعید نفیسی اگرچه ،در میان پژوهشگران ایرانی

. نفیسی به ه استداشت تردید ت انتساب آن به این شاعرصح حال دربا این هفی کردمعر

های آن، معتقد بود که این منظومه دارای در دستنویس نامهسامدلیل اختالف شمار ابیات 

را  نامهساماهلل صفا، (. ذبیح 200: 1344، ؛ همان65: 1307)رک. نفیسی،  دو روایت است
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/ بخش  3:    1369؛ همان،  1340و    1338:  1354از آثار مسّلم خواجو معرفی کرد )رک. صفا،  

را در شمار آثار خواجو    نامه سام   ن نیز ( و پس از او شمار دیگری از پژوهشگرا 898  - 897دوم  

؛  132/  1:  1381؛ رزمجو،  10:  1370؛ رستگار فسایی،  209- 208:  1353دانستند )رک.  نّیرسینا،  

 وپنج(  : بیست تا بیست 1392،  نامه سام برای دیدن تفصیل این نظریات، رک.  

و که شاید شاعری خواج سرکاراتی نخستین کسی بود که این فرضیه را پیش کشید

 )رک. را با بضاعت اندک سروده است نامهسامنام و نه خواجوی کرمانی معروف، 

(. چندی بعد یکی از 102: 1377امیدساالر،  رک.؛ همچنین 23 -22: 1376سرکاراتی، 

ی آن ظاهراً کسی است از صنف نقاالن هچنین نوشت: »...گویند  نامهسام  یهقان دربارمحق

های افسانه یهکه دلبست نامهگرشاسبو  شاهنامهبا خوانان و آشنا و مأنوس هو قص

نیز پس از رّد  نامهسام ح، مصح(. رویانی571: 1388عابدی، ) شفاهی است« یهعامیان

با برخی روایات عامیانه  همای و همایونبه خواجو، آن را تلفیقی از  نامهسامانتساب 

یک  یهسرود نامهسامداند که احتمااًل از قرن دهم به بعد روی داده است. از نظر او می

بلکه هر نقّالی به فراخور توان و ذوق خود، بخشی از آن را سروده  و به متن  ،نفر نیست

 چهار(. و: سی1392، نامهسام)رک.  افزوده است
 

 نامهسامهای . نام خواجو در دستنویس2

، ضروری است به بررسی ابیاتی بپردازیم که نام نامهسام یهپیش از پرداختن به سرایند

 ،ایمبررسی کرده نامهسامهای که در شماری از دستنویسآنجاشاعر در آن آمده است. تا 

 نام خواجو در ابیات زیر آمده است:

 که خواجوو چوو در عوالم جوان رسوید
 

 بوه جانوان رسویدچو از خوود بورون شود  
 

 (65: 1307نفیسی، ) 

 کسووانی کووه در نیسووتی خووو کننوود
 

 ز هسوووتی تبووورّا چوووو خواجوووو کننووود 
 

 (102/ 1: 1319، نامهسام) 
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 بخووش بوواش که خواجو چووو عیسووی روان 
 

 بخش بووواشجهوووانگیر گوووردون جهوووان 

 

 (398/ 2همان: ) 

 نژادسووووراینده خواجوووووی موبوووود
 

 چنوووین کووورد مووواه از پوووی مهووور یووواد 
 

 (152: 1392، نامه)سام 

 سوورانجام خواجووو شوودش نامووه خووتم
 

 اش هسووت شووهنامه خووتمکووه فردوسووی 
 

 ر(131تا: ج نامه، بی)سام 

 های زیر اشاره کرد:با بررسی این ابیات باید به نکته

خواجوی کرمانی،  )رک. خواجو است همای و همایونهای یکم تا سوم، از بیت الف.

های وارد برخی دستنویس ( که466و  325، 277: 1370، ؛ همان239و  73 ،19: 1348

ها استناد ، به آننامهسام یهتوان هنگام بررسی سرایندبنابراین نمی ،شده است نامهسام

های این منظومه دستنویس نیست و هم در بیشتر نامهسامشاعر  یهزیرا هم سرود ؛کرد

خواجو  یهرا سرود نامهساماست که بیشتر کسانی که  درخور یادآورینیامده است.  

 (. 114: 1397خیابانی،  )رک. اندبه این ابیات استناد کرده انددانسته

گونه ضبط شده است: سخنگوی این، نامهسام بیت چهارم در چند دستنویس ب.

 بتا: بیهمان، ) نژادسخنگوی دهقان فرخر(؛ 67 هتا: بی، نامهسام) خواجوی آن مرد راد

 زادگفت فردوسی پاکر(؛ سخنگوی/ همی48 دتا: بی پ، همان، 66جتا: بی، همان، 58

 ر(. 78 زتا: بیر؛  همان، 29 وتا: بیپ؛ همان، 64  الفتا: بی همان، )

م خویشاوندی ندارند، با که با ه نامهسامکه این مصراع در چند دستنویس از آنجا

توان گفت که ضبط خواجو در این پس به یقین نمی ،اختالف بسیار ضبط شده است

بسا ضبط چهزیرا  ؛دستبرد کاتبان است یههای دیگر، نتیجمصراع اصالت دارد و ضبط

ا بعدها ، امهم سروده شده است شاهنامهنژاد« صحیح باشد که به تقلید از دهقان فرخ»

ضبط دهقان را که چندان هم  ،اندر کردهتصوخواجو  یهرا سرود نامهسامکاتبانی که 

حذف کرده و به جای آن ضبط خواجو   ،مسلک نبودعارف  مناسب حال خواجوی کرمانیِ
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اند. آمدن ضبط فردوسی نیز که در سه دستنویس دیگر آمده  به این دلیل است را آورده 

فردوسی   یهسرود  ،بود  شاهنامهپهلوانی را که به وزن    یهر منظومکه چون برخی کاتبان، ه

بردن در با دست نیز از این مقوله مستثنا نبود و برخی کاتبان نامهسامپس  ،دانستندمی

 اند. ضبط درست مصراع، آن را به فردوسی تغییر داده

بیت تنها در زیرا این  ؛تردید است محلنبودن بیت پنجم نیز و ساختگی اصالت ج.    

های کاتبانی آمده است و احتمال دارد که از افزوده  نامهسامهای  شمار اندکی از دستنویس

دانستند و احتمااًل چون در خواجوی کرمانی می یهرا سرود نامهسامباشد که 

ه منظومه نبود یهسرایند یهابیاتی دربار ،کردندهایی که از آن رونویسی میدستنویس

 ص کنند.مشخت را به پایان منظومه افزودند تا بدین روش نام سراینده را هم  این بی  است،

 

  نامهسام یه. بررسی سرایند3

همای و ، نوعی انتحال و سرقت ادبی از نامهسامهایی از تر اشاره کردیم که بخشپیش
 یهنامسامه به سه بیت زیر که در پایان با توجشناسان شاهنامهاست. یکی از  همایون

اصلی   یهخود معترف است که سرایند  نامهسام  یهنویسد که گویندچاپ سنگی آمده، می

: ؛ همان29:  1388)رک. آیدنلو،    داستان او، کس دیگری است و او تنها آن را آراسته است

1392 :57 :) 

 دوختمچووو ایوون خسووروی دیبووه مووی
 

 برافوووووروختمچراغوووووی ز دانوووووش  
 

 طووورازش بوووه طووورز دگووور سووواختم
 

 جنیبووووت بووووه موووورز دگوووور توووواختم 
 

فته اسوت  من آن نیستم کواین گهور سوه
 

 کوه ایون گفتوه اسوت کسی دیگر است این  
 

 (397/ 2:  1319، نامهسام) 

بلکه از  ؛نیست نامهسامشاعر  یهه داشت که این ابیات، سرودحال باید توجبا این    

؛ 233:  1348)رک. خواجوی کرمانی،    است  ی خواجوی کرمانیسروده و    همای و همایون

 نامهساموارد  از آن منظومههایی است که ( و در واقع در شمار بیت460: 1370، همان
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 یهکند و نه سرایندخواجو صدق می یهدربار اخیر بنابراین سخن پژوهشگر ؛شده است

 همای و همایوننبع خواجو در سرودن  رسد این است که م. پرسشی که به ذهن مینامهسام

زند که احتمااًل خواجو بخشی از حدس می نامهسامح مصحکدام اثر بوده است؟ 

دخت، از دو نام ا به جای سام و پری، امگزینش کرده ی سامهدربار را ههای عامیانداستان

را   نامهساماند ا بعدها کسانی که خواستهما  است،با مسمّاتر همای و همایون استفاده کرده  

سام و  ا به، اسامی آن رهمای و همایونمنظوم کنند با دیدن مشابهت روایات آن با 

 نامهسامهای دیگری نیز به آن افزوده و اثر جدیدی را با نام  دخت تغییر داده و داستانپری

 پنج(. شایان ذکر است که حدس این پژوهشگرو: سی1392،  نامهسام  )رک.  اندپدید آورده 

 ل است و نیاز به پژوهش بیشتری دارد.تام خوردر

کیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید به شواهد نامه سام یهاکنون ببینیم که سرایند    

در پایان یکی از  ه، عباراتی است کهیکی از شواهد درخور توجنادر موجود نگریست. 

ن مِنیز کتابت شده، آمده است: »نامه شبرنگ درکه پیش از آن  فرامرزنامه هایدستنویس

تا: بی ،فرامرزنامه) «اهلل قبرهخوان کراتی غفراهلل ذنوبه و نوّرشاهنامهکالم موالنا خواجوی 

های این عبارت و با بررسی و تطبیق دستنویس یهابوالفضل خطیبی بر پای(. 252

خوان کراتی« شاهنامهزند که شاعری گمنام به نام »خواجوی  ، چنین حدس مینامهشبرنگ

 یهاو همچنین دربار  ؛را انتحال کرده است  نامهشبرنگو    کوچک  یهفرامرزنام  یهدو منظوم

توان این فرض را پیش شدن مدارک و شواهد متقن، می»... تا یافت نویسد:می نامهسام

که از  خوان کراتیشاهنامهی، شاعری به نام خواجوی کشید که در حدود قرن دهم هجر

را  نامهسام یهاشعار حماسی است، منظوم یهبستخوان او پیدا است دل شاهنامهلقب 

همای به سام و همایون به خواجوی کرمانی، با تغییر نام  همای و همایونب از مرک

که در آن زمان در میان مردم  دختی سام و پریهو اشعاری دیگری دربار دختپری

 (.65: 1395خطیبی، ) رواج داشته است مدوّن کرده است«

نگارنده   ،ا سرانجام، امچه خطیبی نتوانست برای اثبات حدس خود شاهدی بیاورداگر    

توانست حدس این پژوهشگر را تأیید کند.  تنویسی از این منظومه دست یافت وبه دس
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، 4مّلی تبریز یهکتابخانق، مضبوط در  1129در پایان دستنویسی از این منظومه مورّخ 

 زیر آمده است:ابیات 

 ایوووون کتوووواب نکووووو یهنویسووووند
 

 بووه گوواهی کووه خوووانی دعووایی بگووو 
 

 کووه خواننووده را او دعووا گفتووه اسووت
 

فته اسووت   بووه وقتووی کووه آن گوووهران سووه
 

 تووو هووم کوون دعووایی بووه آن نووامراد
 

 کوووه یوووابی ز خوووالق بوووه زودی موووراد 
 

 اگووور هسوووتی از نوووام او بووودگمان
 

 خوانبوووود خواجوووویش نوووام شوووهنامه 
 

 موون از عشووق خووود یووافتم ایوون سووواد
 

 ندیووودم معلّوووم، نوووه هوووم اوسوووتاد 
 

 امدرس نشوووونیده یهز کووووس نکتوووو 
 

 اممعلّوووم بوووه خوووود نیوووز کوووم دیوووده 
 

 ایمووواندش دهحیووواتش اگووور هسوووت 
 

 وگووور نوووه خالصوووی ز یوووزداندش ده 
 

 کس کوه بور مون کنود ایون دعواهر آن
 

 بوووه هووور دو جهوووان یابووود او مووودّعا 
 

 (116تا: الف بی ،نامهسام) 

خوان شاهنامهبینیم در بیت چهارم، شاعر به نام و لقب خود، خواجوی که میچنانآن    

 یهخوان کراتی است که خطیبی در مقالشهنامهتردید او همان خواجوی  کند و بیاشاره می

خوانی که خود به شاهنامهاشاره کرده است. خواجوی کراتی گذشته از هنر  یخود به و

خوانده است. را نیز برای مردم می  نامهسامبسا اشعار  چهعر نیز بوده و  کند، شاآن اشاره می

های شرط درستی این حدس، شاید بتوان به این پرسش پاسخ داد که چرا دستنویسبه

را  نامهساماز نظر شمار ابیات، با هم اختالف فاحش دارند؟ احتمااًل گاهی شاعر  نامهسام

ه کردو گاهی نیز بنابر محدودیت زمان، آن را خالصه می  هخواندبه تفصیل برای مردم می

ارای شد دهایی که در مجالس نقل، کتابت می. همین امر سبب شد که دستنویساست

 روایات بود.ی اختالف در تعدّد ابیات و حت

محضر هیچ استاد و در  که بنا بر ابیات پنجم و ششم، خواجوی کراتیی دیگر آنهنکت    

اش به خواندن و می درس نخوانده و آنچه را هم که آموخته بود از روی دلبستگیمعل

او ابیات سست دیده  یهیادگیری بوده و ظاهرًا همین امر سبب شده است که در منظوم
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دادن برخی ی خود و یا تغییرهدر منظوم   همای و همایونهای  اندن بیتشود و شاید گنج

 آگاهی او به اصول شعر و شاعری بوده است.و نداشتن    سوادیمعلول همین کم  ابیات آن،

ا ، امتوان نظر قطعی دادنمی نامهسامتاریخ سرایش  یهمنابع موجود، دربار یهبر پای    

قان به آن اشاره محق های نگارنده، تاکنونبررسی یهحدودمسندی در دست است که در 

در کتاب خود آورده است: »... و از  الملوکاحیاءاند و آن عبارتی است که موّلف نکرده

، مذکور السنه و افواه نامهسامزمان نوذر، جهان پهلوان سام بود و شرح کارهای سام در 

(. 25: 1389سیستانی، ) موده«است که به چه عنوان به ختن رفته و فتح آن سرزمین ن

از تاریخ   ها پیش، بیانگر این نکته است که این منظومه سال نامهسامحسین به  ملک  یهاشار

که حّتی  ههجری( سروده شده و به چنان شهرتی رسیده بود1027) احیاءالملوکتألیف 

 نامهسامبه    احیاءالملوک   یهکند. اشارحسین نیز در کتاب خود به شهرت آن اشاره میملک

 نامهسامهای سبکی این منظومه، بیانگر آن است که به احتمال بسیار، و نیز برخی ویژگی

 در قرن دهم و مقارن با حکومت شاهان نخستین صفوی سروده شده است. 

ق است 1024  -1022های  که زمان تألیف آن حدود سال   العاشقینعرفاتکه در  از آنجا    

اشتهار یافته  نامهسامخواجوی کرمانی به  همای و همایونشود که اشاره مینکته  به این

به دست خواجوی  نامهسامتوان گفت که دیر زمانی از سرایش پس می ،است

به اشتباه به خواجوی   نویسان و کاتبان، این منظومه راخوان نگذشته بود که تذکرهشاهنامه

تواند کند دلیل این امر میکه خطیبی هم اشاره میچنانزیرا آن ؛کرمانی نسبت دادند

کرمانی، کراتی( و نیز شهرت )  هاخواجو( و شباهت خطّی نسبت آن)  یکسانی نام دو شاعر

(. ظاهرًا 64:  1395خطیبی،    )رک.  خوان باشدشاهنامهخواجوی کرمانی نسبت به خواجوی  

به خواجوی کرمانی، نخست ابیاتی را که خواجوی کراتی   نامهسامدادن  تبان برای نسبتکا

همای و هایی از سپس بیتو ها حذف کردند از نسخه ،کندبه سرگذشت خود اشاره می

افزودند یا  نامهسامهای به برخی دستنویس اجو آمده بودها نام خورا که در آن همایون

 وارد کردند.    نامهسامجای آن را در جایود سرودند و آنکه ابیات سستی را از خ
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 گیرینتیجه. 5

های بسیاری میان پژوهشگران وجود دارد. برخی نظر  اختالف  نامهسام  یهسرایند  یهدربار

ها دانند و استدالل آنخواجوی کرمانی شاعر معروف قرن هشتم می یهرا سرود نامهسام

 که،حال آنها نام خواجو آمده است برای اثبات این فرض، وجود ابیاتی است که در آن

 نامهسامخواجوی کرمانی است که وارد    همای و همایون یهق به منظوماین ابیات یا متعل

نیامده، احتمااًل اصالتی  نامهسامهای نویسهایی است که چون در بیشتر دستیا بیت شده

 نامهسام  یهشدهای کمتر شناختهیکی از دستنویسابیات    یهندارد و ساختگی است. بر پای

تردید بی  ،آمده است  فرامرزنامههای یکی از دستنویس  پایان  به عبارتی که درباتوجهو نیز  

در خوان کراتی است که ظاهراً  هنامهشا، شاعری گمنام به نام خواجوی  نامهسام  یهسرایند

این شاعر با خواجوی زیسته است. اندکی بعد به دلیل مشابهت نام و نسبت قرن دهم می

همای را سهواً به شاعر اخیر نسبت دادند و به تدریج ابیاتی هم از    نامهسام  کاتبانکرمانی،  

کردند و همین   نامهسامهای  وارد دستنویس  ،ها نام خواجوآمده بودرا که در آن  و همایون

ی هامر سبب شد که تا چندی پیش، برخی پژوهشگران این منظومه را به اشتباه سرود

 مسلک معروف قرن هشتم بدانند. خواجو، شاعر عارف

  

 هایادداشت

 است:به خواجو اشاره شده  ی حیدریحمله. در بیت زیر از 1
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 ز تن گر روح خواجو شد ز کرمان
 

 به کرمان جسم او شد قوت کرمان   
 

 ارشوو کنون مانده است اندر روزگ
 

 ادگارشو ه یووو نامامووواب سوووکت   
 

 (64: 1382)تسکین،  
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چنین آمده است: »داستان سام نریمان من  نامهسامهای که در آغاز یکی از دستنویسچنان. آن 3

 (.1 بتا: کالم فردوسی علیه الرحمه« )همان، بی

خیابانی، تصویر این دستنویس را برای نگارنده دمشقی . دوست فرهیخته و پژوهشگر، بهمن 4

 فراهم نمودند که از ایشان صمیمانه سپاسگزارم. 
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