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 1386 پاييز -158، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )استاديار دانشگاه فردوسي مشهد( دكتر سيدعباس محمدزاده
  ) دورة دكتري زبان و ادبيات فارسيدانشجوي(وحيد روياني 

  

  *  از كيست؟نامه سام

   چكيده

 از .ي ادب فارسي ياد مي كنند ملّةحماس عنوان آخرين اي عاشقانه است كه از آن به  حماسه،سام نامه
يي صـورت   ها پيرامون اين اثر و نويسنده آن نيـز پژوهـش          ،ات فارسي  در ادبي  نوينزمان آغاز تحقيقات    

ت انتساب آن را بـه خواجـوي كرمـاني رد يـا             اند صح  اي سعي كرده   گرفته است كه هر يك به گونه      
درباره ايـن اثـر ذكـر       ي نويسندگان   هاريخچه اين تحقيقات و استدالل    در اين گفتار ابتدا تا    . اثبات كنند 

و  به خواجـو را رد كـرده اسـت           سام نامه اين داليل پاسخ گفته و انتساب        گرديده كه نگارنده به همة    
  . استكردهداليلي مبني بر تعلّق اين اثر به ادبيات عاميانه ارائه سپس 

  .ات عاميانهواجوي كرماني، ادبيسام نامه، هماي و همايون، خ: هاكليد واژه

   تحقيقةسابق

 او در مقدمـه     ؛ خاورشناس فرانـسوي اسـت     1،اظهارنظر كرده ژول مول   سام نام   نخستين كسي كه درباره     
به دستنويس كامل آن كه يازده هزار بيت است دسترسي يافتم، سراينده در هيچ جـا                «: گويد مي شاهنامه

ت و نه اوضاع و احوالي را كه بر اثر آن به سـرودن كتـاب پرداختـه                  نه نام و نشان خود را معلوم داشته اس        
آغـاز نمايـان   » بـسم اهللا «دانيم آن است كه مسلمان بوده و ايـن از همـان    مي تنها چيزي كه از او      .است
شـده   مـي همان گونه است كه در دوران ساسـانيان نقـل     كهن و براي ه مسلم است اصل آن افسان.است
بعـد از او    . رود مـي بينيم اظهارات ژول مول از حد معرفـي فراتـر ن           ميچنان كه   ).40: 1369مول،  (»2است

 نوشت اين اثر را از خواجوي كرماني دانست،         4سام نامه  كه درباره    اي  ه خاورشناس آلماني در مقال    3،اشپيگل
تـاريخ  در  و نيـز    نوشته است    مجله ادبيات آلمان   در   1881 كه به سال     اي  هاما چنان كه هرمان اته در مقال      

در بـاب ايـن     «:  حاصل يك اشـتباه بـوده اسـت        اشپيگلدهد اين نتيجه گيري      مي توضيح   ادبيات فارسي 
 يعني اشپيگل يك نسخه خطي آن را كـه در اينـديا آفيـيس وجـود داشـت                   ؛منظومه اشتباهاتي روي داد   

دانستند، تـا   ميتوصيف كرد و برحسب توصيفات او تا مدت مديدي ناظم اين منظومه را خواجوي كرماني     
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 دقيقـاً   سـام نامـه   ي خطـي    ها  هآنكه نسخه مذكور را با داستاني ديگر منتسب به همان شاعر و ساير نسخ             
طور قطع ثابت شد كه نسخه موجود در اينديا آفيس و دو نسخه ديگر مشابه آن در موزه                   همقابله كردند و ب   

 خواجوي كرماني است و صـرفنظر  يونهماي و همابريتانيا فقط يك نوع جعل يا تغيير صورت از منظومه   
  ).  58-57: 1337اته، (»5ي اشخاص با آن تقريباً مطابقت كامل داردهااز بعضي نام

 او دركتـاب    ؛له پرداختـه  يسي نخستين كسي است كه بـه ايـن مـسأ           سعيد نف  ،از ميان محققان ايراني   
گذارد كه اين اثر از      مياصل را بر اين     كند اما    مي اگرچه درباره انتساب اين اثر به خواجو ترديد          نخلبند شعرا 

 معلـوم   سام نامه تاريخ اتمام   «: كند ميگونه مشخص    خواجو است و بر اين اساس تاريخ سرودن آن را اين          
نيست و هنوز نسخه كاملي از آن به دست من نيفتاده است به همين جهت آن را در آخر مثنويات خواجـو              

 بـه سـال     هماي و همـايون    سروده باشد؛ زيرا كه      742 و   732زنم كه بايد بين      ميذكر كردم ولي حدس     
 و  روضـه االنـوار    متوالياً سه مثنوي ديگر يعني       746 و از آن پس تا       742 در   گل و نوروز   تمام شده و     732

 كه علي الظاهر زنده بـوده اسـت مثنـوي ديگـر         762 را سروده است و بعد از آن تا          گهر نامه  و   كمال نامه 
 در دوره شاعري او جز همان ده سالي كه بـين  اي هزمان پير بوده است و چون فاصلنسروده ، ولي در اين      

سـام  ماند حدس من اين است كه      مياست بازن )  گل و نوروز   نظم( 742و  )  هماي و همايون   سرودن (732
 بـا   سام نامه در ادامه از يكساني ديباچه      ). 65: 1307نفيسي،  (» را در همين مدت ده سال سروده است        نامه
 بيت و 4200 يكي داراي سام نامه اظهار شگفتي كرده و درباره اين كه دو نسخه           هماي و همايون   باچهدي

اگر يكي از اين دو منظومه يا هردو از خواجو باشد قطعـاً آن را          «:زند   مي بيت است حدس     11000ديگري  
ادانه او بـه غايـت دور        كه طبع او خام بوده است سروده و از ساير سخنان اسـت             اي  هدر اوايل عمر و در دور     
  ).66:همان(»باشد مي يكسان هماي و همايون كه با مقدمه اي هاست مگر همان مقدم

 او اين اثر را از خواجو دانسته        .محققي كه مفصل درباره اين اثر تحقيق كرده دكتر ذبيح اهللا صفا است            
استان سام بـا عناصـر ابـداعي        زيرا د «: دانداوايل قرن هشتم مي   و تاريخ سرايش آن را اواخر قرن هفتم و          

ي نظامي است و سـرنهادن سـام   ها آميخته شده است كه برخي از آنها متعلق به بعد از رواج داستان           اي  هتاز
ليلـي و   به كوه و بيابان و رفتن ياران او با شتر و ساربان به جستجوي وي كـه مـأخوذ از داسـتان عربـي                         

شـود،   ميي ملي ايران دخالت ساربانان مالحظه       ها ه است و اين نخستين باري است كه در حماس         مجنون
ي ملي در درجه    ها  هدر حماس ... ي سامي مانند داستان شديد و شداد و       هاگذشته از اين نفوذ بعضي از داستان      

اول محتاج نفوذ شديد اسالم و عرب در خاطر ايرانيان و سست شدن مباني ملي ايشان است و اين حالت                    
بـاال  گذشته از داليل    . قرن ششم شدت يافته و از آن پس بار و ثمر داده است            چنان كه ديده ايم از اوايل       

ق اين منظومه به قرن هفتم و هشتم در دست است ذكر نام شاعر است در                دليل بزرگ ديگري كه بر تعلّ     
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ي حماسـي كـامالً    ها  هآخر منظومه و نيز با مطالعه در سبك اشعار اين منظومه كه در عين تقليد از منظوم                
  قسمت بزرگي از ابيات آن به تقليد از ابيـات          ،ي و متعلق به قرن هفتم و هشتم است و گذشته از اين            عراق

ي مختلف اسـت،    ها نظامي ساخته شده و يادآور تقليد و پيروي خواجو از نظامي در ايجاد مثنوي              اسكندرنامه
در . و هـشتم باشـد    ماند كه اين خواجو بايد همان خواجوي كرماني شاعر بزرگ قرن هفـتم               ميترديدي ن 

حملـه   مگـر در  ، به خواجوي كرماني سخن نرفتـه اسـت       سام نامه  و كتب از انتساب      ها  ههيچ يك از تذكر   
 و  سـام نامـه    از حماسـه سـرايان نـام         اي  ه اثر ميرزا محمد رفيع خان باذل كه در ضمن احصاء عد           حيدري

  :خواجو بدين نحو آمده است
  م نريمان مدد خواستهسوي دگر خواجو آراسته           ز سا هب

برد مشرب صوفيانه شاعر از بعـضي       ميعالوه بر اين در پايان اين كتاب كه در آنجا خواجو از خود نام               
دانيم خواجو صوفي و از پيـروان عالءالدولـه سـمناني بـود              ميشود و ما چون      ميابيات به خوبي احساس     

-40: 1379صفا،  (»وي كرماني است  ماند كه اين خواجوي صوفي مشرب همان خواج        ميبراي ما شكي ن   
337.(  

ره تحقيقات ايراني ارائـه شـده       تحقيق بعدي مقاله دكتر هدايت اهللا نيرسينا است كه در چهارمين كنگ           
يك دليل بزرگ ايـن  « :كند مي را از خواجو دانسته و چنين استدالل سام نامهطور قطع و يقين     ه او ب  .است

آن كل است با تصحيح دقيق برخي اشـعار و تبـديل بعـضي               جزء مفصلي از     هماي و همايون  كه مثنوي   
 هـم از او خواهـد بـود، ديگـر           سام نامه  محققاً از خواجو است پس       هماي و همايون  اسمها و چون مثنوي     

ي موجود نام خواجو ذكر شده است، دليل سوم سبك و نوع اشـعار اسـت كـه بـه                    ها  هاينكه در كليه نسخ   
 و ديگـر سـرايندگان پـيش از      ويـس و رامـين    سي، نظامي، و مثنوي     ماند و ذكر نام فردو     ميروش خواجو   
 سـروده شـده و      دارد كه اين مثنوي پس از قرن ششم هجري و در همان روزگار خواجو              ميخواجو معلوم   

دليل چهارم اين اسـت كـه قـوت         .  بايد خواجوي كرماني باشد    ير است و چنين شخص    ثّاين اثر از آنها متأ    
ايع سخن، وسعت اطالعات ادبي و استفاده از مشرب صوفيانه در اين مثنوي             طبع شاعر و قدرت او در صن      

كامالً چشم گير است و صاحب اين اشعار اگر خواجوي معروف نباشد كيست كه چنين مجهول و بي نـام                   
 و پريشاني  هماي و همايون    به  سام نامه  نويسنده درباره علت تبديل   ). 208: 1353نيرسينا،  (»و نشان مانده  

ب  اولين مثنوي خواجو است كه در جواني سروده و از غـرور جـواني و تعـص                 سام نامه «: گويد مي ها  هنسخ
قومي  كه شاعر خواسته كتابي به نام ابوسـعيد بهـادر خـان و وزيـرش                732ر بوده ، پيش از      ت متأثّ ت و ملي 

نها تقـديم كـرده      تبديل كرده و به آ     هماي و همايون   را به    سام نامه خواجه غياث الدين محمد تقديم كند       
 بايد متروك و    سام نامه رسد كه مثنوي     مياست، در اين حال و موقع از جهت سياست وقت چنين به نظر              
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ي مختلـف   هـا   هآن هم به دست ديگران افتاد، بر آن افزودند، از آن كاستند و به آن جلـو                ... مجهول بماند   
 ).     208-209: همان(»دادند

او . ار فسايي است كه در كنگره بزرگداشت خواجو ارائه شده است          پژوهش بعدي از دكتر منصور رستگ     
بـه نظـر   «:  پرداخته و چنين نتيجـه گرفتـه اسـت     سام نامه و  هماي و همايون    در اين پژوهش به مقايسه      

ي او در شـاعري باشـد و طبعـاً غـث و             هاگياي روزگار جواني خواجو و بي تجرب       از كاره  سام نامه رسد   مي
 را سـام نامـه   ابيـات سـست   هماي و همـايون ست؛ ولي در ضمن گزينش داستان سمين آن بسيار بوده ا   
بيت كه نـود درصـد آن همـان         4407 را در    هماي و همايون  ،  سام نامه  بيت   14500حذف كرده و بجاي     

  ).41-42:  1370 رستگار فسايي،(» است عرضه داشتهسام نامهابيات 
  :ددان ميسپس براساس اين داليل سام نامه را از خواجو 

  . صريحاً نام خواجو آمده استسام نامهدو جاي  در. 1
با روحيات شخـصي و عارفانـه و         اين منظومه كامالً عراقي و متعلق به قرن هفتم و هشتم است و            . 2

يي كه انتساب آنهـا بـه وي   هاي شاعرانه و حتي الفاظ و اصطالحات خواجو در كتاب   ها  هسبك و شيو  
 .مسلم است هماهنگي كامل دارد

 .هماي و همايون با سام نامهي هاكي بودن بيشتر مطالب و داستاني. 3
ن را  است و پس از خواجو شاعري ديگر آ    هماي و همايون   كامل شده     سام نامه   در رد اين فرضيه كه    

بين  را فراهم آورده بود از ديده تيـز        اگر شاعري پس از خواجو اين اثر مفصل       «: گويد ميفراهم آورده است    
 ثانياً كدام شاعري است كه بيش از ده هزار بيت از يك داستان را               ؛ماند ميقدان شعر دور ن   ارباب ادب و منت   

خود بتواند ساخت ولي از آفرينش چهارهزار بيت ديگر عاجز مانده و ابياتي تام و تمام از شاعري سرشناس           
 سام   و تطبيق آن با     و مقايسه  هماي و همايون  دقت در   . نكند را در اثر خود وارد كند و نام خود را هم ذكر           

همـاي   را در هنگام تدوين       سام نامه  دهد كه خواجو كوشيده است تا تمام نقائص موجود در          مي نشان   نامه
 را كـه در  سام نامه برطرف نمايد، به همين جهت نخستين هدف وي آن بوده است كه تفصيل          و همايون 

و  همـاي كوشش ديگر خواجـو در      .  كند نمايد به اختصار بدل    ميآور و يكنواخت    ري از موارد خستگي   بسيا
 معطوف بر آن است كه فقط داستاني عاشقانه و غير حماسي را عرضه بـدارد كـه داراي انـسجام                     همايون

به عالوه در يك مقايسه     . ي غنايي نظامي و پيروانش قابل مقايسه باشد       هالفظي و معنوي باشد و با داستان      
شود كه معمـوالً ابيـات دسـتكاري         مي مالحظه    همايون هماي و  و    سام نامه  اجمالي ميان ابيات مشترك   

 را  هماي و همـايون   اند و همين امر تازه تر بودن          سام نامه  تر از  پخته تر و دلپذير    هماي و همايون  شده در   
  ).39-66: همان(»دارد مي محرز  سام نامهنسبت به
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ا در كتاب قطعي تـرين      مقاله بعدي از دكتر فرنگيس پرويزي است كه در آن ذكر شدن نام نويسنده ر              
  ).64: 1370پرويزي، ( به خواجو دانسته استسام نامهدليل براي صحت انتساب 

 را از خواجـو   سـام نامـه    كه پيرامون زندگي و آثار خواجو نوشته تلويحـاً           اي  ه در مقال   نيز مسعود قاسمي 
 و بعيد نيست كه اين       چاپ بمبئي عيناً يكي است     سام نامه  و   هماي و همايون  ابيات پاياني   «: دانسته است 

  .6)16: 1370قاسمي، (»دو مثنوي در اصل يكي بوده و بعدها تغيير داده شده است

   به خواجوسام نامهدسته بندي داليل صحت انتساب 

  ؛هماي و همايون با  سام نامهيكساني. 1
 ؛ي سبكي و لفظي و داستاني آن مربوط به اواخر قرن هفتم و هشتم استهاويژگي. 2
 ؛م شاعر در ابتدا و انتهاي منظومهذكر نا. 3
 ؛نظامي در آن مشهود است كه يادآور تقليد خواجو از نظامي است اسكندرنامه تقليد از. 4
 ؛ باذل مشهدي حيدريةحملدر سام نامه ذكر نام خواجو و . 5
دانيم خواجو صـوفي     ميشود و ما چون      ميمشرب صوفيانه شاعر از بعضي ابيات به خوبي احساس          . 6

ماند كه اين خواجوي صوفي مـشرب همـان          ميز پيروان عالءالدوله سمناني بود براي ما شكي ن        و ا 
 ؛خواجوي كرماني است

 ؛قوت طبع شاعر و قدرت او در صنايع سخن و وسعت اطالعات ادبي او از منظومه پيدا است. 7
 همين امـر تـازه تـر        اند و  سام نامه تر از    پخته تر و دلپذير     هماي و همايون   ابيات دستكاري شده در   . 8

 .دارد مي محرز سام نامه را نسبت به هماي و همايونبودن 

  پاسخ به داليل ذكر شده

 نه تنها يكي است؛ بلكه بـيش از نـود درصـد    هماي و همايون  با   نامه ساممورد اول درست است و      . 1
ـ يا حذف شده و  شده است و بقيه آن نيزسام نامه عيناً وارد هماي و همايونابيات  ا بـه اقتـضاي    ي

تواند دليلي  مي؛ ولي اين يكساني نگرديده است سام نامه صورت تغيير يافته وارد     مكان و موضوع به     
  .بر انتساب آن به خواجو باشد

 مربوط بـه قبـل از       سام نامه ي سبكي و لفظي و داستاني       ها يعني ويژگي  ؛مورد دوم نيز صحيح است    . 2
ي اشـعار قـرن   هـا  وارد شده ويژگيهماي و همايون از قرن هفتم و هشتم نيست؛ زيرا آن ابياتي كه  
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 يعني دوره خواجو را دارد و اين امري مسلم است و بقيه اشعار آن نيـز مربـوط بـه قرنهـاي                       ،هشتم
 .استبعدي الاقل قرن دهم 

 شـده و نـام خواجـو نيـز در مقدمـه و              سام نامه  عيناً با مقدمه و موخره وارد        هماي و همايون  چون  . 3
شود؛ ولـي    مينام خواجو ديده    سام نامه    ذكر شده است به همين جهت در          و همايون  همايه  خرّؤم

 يعني در ده هزار بيت باقيمانده ذكري از خواجو به ميان نيامده اسـت و چـون مقدمـه و                     ،غير از اين  
 سام نامه تواند دليلي براي انتساب        ميپس ذكر نام خواجو ن    است   هماي و همايون  ه متعلق به    خرّؤم

 .اجو باشدبه خو
از  تقليد.  در كل داستان چنين نيست     ؛ مشهود است  سام نامه  نظامي در    اسكندرنامهگفته اند تقليد از     . 4

شود؛ ولي در ده هزار بيـت باقيمانـده          مي است ديده    هماي و همايون  نظامي در ابياتي كه متعلق به       
 هـيچ گونـه تـشابهي بـا         نـد ا   بسيار ساده و روايي و عاري از هرگونه تصويرپردازي ادبـي            عموماً كه

 .خورد مي نظامي و ابيات بلند و عالي آن به چشم ناسكندرنامه
 ذكـري بـه ميـان    سام نامـه  اثري است متعلق به قرن دوازدهم هجري كه در آن از         حمله حيدري . 5

 :  منسوب به جامي استسام نامه منتشر شده 1324در چاپ سنگي آن كه در سال . آمده است
   آراسته             ز سام نريمان مدد خواستهبه سوي دگر جامي

 )6:باذل مشهدي(
 منسوب است كه خود پـژوهش        به او  سام نامه حال گذشته از اين مطلب كه اين جامي كيست و چرا            

 از اين اثر در دسـت       ديگريطلبد، نكته قابل توجه اين است كه دكتر ذبيح اهللا صفا نسخه             اي مي جداگانه
 را از خواجو دانسته است،      سام نامه ي جامي خواجو ذكر شده است و با استناد به آن            داشته كه در آن به جا     

  . را از خواجو دانستسام نامهتوان  ميولي با استناد به اين بيت مغشوش ن
خـورد   ميي صوفيانه در اين اثر به چشم        ها  هدر مورد مشرب صوفيانه شاعر نيز بايد گفت اگر انديش         . 6

 وگرنـه در ده هزاربيـت       اسـت      شـده  سـام نامـه   وارد  هماي و همايون    ه از   مربوط به ابياتي است ك    
  . وجود نداردها هباقيمانده هيچ گونه اثري از اين گونه انديش

همـاي و    كـه از      سـام نامـه    اين دليل نيز بر آن قسمت از      .اند قوت طبع شاعر از آن پيدا است        گفته. 7
بجـز ابيـاتي معـدود كـامالً سـاده و             نامـه   سـام  كند؛ ولي بقيه ابيات    مي گرفته شده صدق     همايون
 ؛ كه حتي ابيات سست و ضعيف نيز در آنهـا وجـود دارد             ستاند و ذوق اندك ناظم از آنها پيدا        روايي

  :به عنوان مثال
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ــير   ــاپور ش ــواد و ش ــرد قل ــان گ  هم
  

ــل  ــوم پي ــروي خرط ــه ني ــي ب  گرفت
  

 نفـــس را برانـــداخت بـــر پهلـــوان
  

ــد  ــشكر زبنـ ــيش لـ ــد در پـ  بتنديـ
  

  تـنش را كنـيم اسـپري       كه از جـان   
  

  

 يكـــي حملـــه كردنـــد بـــا دار و گيـــر    
  )122: 2، جسام نامه(                              

 ربــــــودي و افكنــــــدي از رود نيــــــل
  )123: همان                                      (

ــن روان    ــه روشـ ــرم بـ ــام نيـ ــان سـ  همـ
  )198: همان                                       (

 و پــــشت او لــــشكر ديوبنــــد  پــــس 
  )243: همان                                       (

 بگيــــريم گــــردش بــــه انگــــشتري   
  )290: همان                                       (

  

 پخته تر و دلپذيرتر است شكي نيست؛ ولي اين          هماي و همايون   درباره اين كه گفته اند ابيات        .8     
رسـاند؛ بلكـه اگـر بـه         مي را به هيچ وجه ن     هماي و همايون   تازه تر بودن     سام نامه امر در مقايسه با     

 دستكاري شده و     سام نامه  شود كه ابيات   ميمقايسه ابيات دستكاري شده بپردازيم كامالً مشخص        
فـراهم   و ابياتي سست و ضعيف       به خوبي از انجام آن برنيامده است      شاعري كه به اين كار پرداخته       

در اين ابيات هرجا نام هماي و همـايون آمـده           . كرده كه گاه از لحاظ وزن و معني نيز مشكل دارند          
آنها را به سام و پريدخت تغيير داده است، چون همايون با پريدخت از لحاظ وزني يكي اسـت ايـن                     

 شـاعر مجبـور     كند؛ ولي چون وزن واژه هماي با سام تفاوت دارد،            ميتغيير اشكالي در بيت ايجاد ن     
خاطر كـم ذوقـي نـاظم        هشده است براي درست شدن وزن بيت را دستكاري كند، كه همين امر ب             

همين مسأله باعث شده است  .دهد مي نشان   هماي و همايون   ضعف بيت را نسبت به بيت        سام نامه 
ا حـشو   بياورد كـه در همـه جـ       ... كه ناظم در بيشتر ابيات قبل از نام سام ، همي، يكي، مر، روان و                

 : به عنوان مثال؛است و مشخص است براي پر كردن وزن شعر آورده است
  : آمده استهماي و همايوندر 

  ز ره باره بور يكسو جهاند    به ناكام شهزاده مركب براند  
  )104ص(              

  : آمده استسام نامهدر 
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  جهاند چرمه خويش يكسو ه ناكام  مر سام چرمه  براند            ز رهـــب
  )146، ص1ج             (

  :هماي و همايون
  ملك را چو آن نكته آمد به گوش        دل آتشينش در آمد به جوش

  )114ص(                 
  :سام نامه  

  روان سام بشنيد آن را به گوش           دل آتشينش در آمد به جوش
  )156، ص1ج( 

  : هماي و همايون
   سوي شه از بوستان رخ نهاداد           بهز ناگه يكي پير دهقان چو ب

  )116ص       (
  : سام نامه 

   سام نريمان كجا رونهادز ناگاه آن پير دهقان چو باد              به
  )159،ص1ج   (

  :هماي و همايون
  عا كرد و دستش ببوسيد و گفتد  نهفت  ملك راز خود گرچه زو مي

  )75ص     (
  :سام نامه

  دعا كرد و دستش ببوسيد و گفت  نهفت   ميود كجا سام چون راز خ
  )105، ص1ج(          

  :هماي و همايون
  د گنج قارون زيادجهان را بش  چو شه گنج زرينه دژ برگشاد         

  )83ص(
  :سام نامه

   از گنج جمشيد يادجهان كرد  ان گنج دژ برگشاد      چو سام آنچن
  )144، ص1ج                           (                                         
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  :هماي و همايون
   چشمش روان گشته صد چشمه آبز  هماي همايون زپشت غراب          

  )38ص                                                                                     (
  :سام نامه

  وان گشته صد چشمه آبز چشمش ر  روان سام تازان ز پشت غراب       
  )54، ص1ج(    

  :كند ميهنگام مناظره هماي با همايون، هماي او را چنين توصيف 
  نهند مينهند       همايون رخان فرخش  ميبدان رخ كه شاهان رخش 

  )130ص(        
ـ                 مي كه   سام نامه ناظم   ن خواسته در هرجايي كه نام هماي و همايون آمده است آن را تغيير دهد به اي

  :مسأله توجه نداشته كه در اينجا همايون اسم خاص نيست و آن را اينگونه تغيير داده است
  بر رخ چون تو فرخ نهندنهند      كه رخ  ميبدان رخ كه شاهان رخش 

  )184، ص1ج(    
آيد و او و سـران سـپاهش را بـا خـود              مي كه فغفور به استقبال هماي       اي  ه صحن هماي و همايون  در  

  :برد اينگونه توصيف شده است مي
  
  

ــار  ــه زرنگ ــا  زده  قب ــه هــر ج  ب
ــپاه   ــران س ــا س ــك زاده را ب  مل
 بــه ايــوان بــرآورد و زر برفــشاند

  
  

 بران قبه سيمين بـران چـون نگـار        
ــاه  ــده م ــرد تابن ــر گ  چــو ســياره ب
 جواهر چو بـاران بـه سـر برفـشاند         

 )164ص(                               
 تغيير داده است اي هيت دوم را بخاطر واژه ملك زاده كه به هماي اشاره دارد به گون             ب سام نامه مصنف  

  :كه با بيت قبل و بعد خود هماهنگي ندارد
  همين رفت سام و سران سپاه           چو سياره بر گرد تابنده ماه

  )291، ص1ج(
ده معروف و فرخ بـودن را  دو واژه هماي و همايون عالوه بر اين كه اسم خاص انسان هستند، نام پرن         

 خواجو از اين ويژگي آنها استفاده كرده و ابيات ايهام دار زيبايي آفريده اسـت؛                ؛كنند مينيز به ذهن متبادر     
 بـه   ؛ اين ويژگي ابيات از بين رفتـه اسـت         سام نامه ولي با جايگزين شدن سام و پريدخت به جاي آنها در            

  :عنوان مثال
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       چو عنقا به اقصاي قاف اوفتادهماي از نشيمن چو پربرگشاد   
  )هماي و همايون(

  :تواند پر بگشايد، بيت را اينگونه تغيير داده است مي بدون توجه به اين نكته كه سام نسام نامهمصنف 
   كه سام نريمان چو پر برگشاد       روان گشت رو زي خطا برنهاد

  )53: 1، جسام نامه(
          چو باز از پيش چشم من باز بودهماي  همايون  به پرواز  بود:   يا

  )هماي و همايون(
  مگر سام بر  مسند  ناز  بود         مرا چشم بر روي او باز بود

  )89: 1، جسام نامه(
  به فال همايون توانم رسيد    ولي در تو چون از تو نتوان بريد    : يا

  )هماي و همايون( 
      مگر از صبوري توانم رسيدانم بريد     ــو از تو نتــ     وليكن چ

  )171: 1، جسام نامه(          
همـاي و    هر جا كه در      سام نامه خورد اين است كه مصنف       مي به چشم    سام نامه نكته ديگري كه در     

گيرند آمـده اسـت حـذف     مي نام شاهان و پهلوانان ايراني كه در تاريخ اساطيري پس از سام قرار              همايون
  :تكرده يا تغيير داده اس

  
  
  
  
  

 جـدا شــد ز پـشت تكــاور ســتور  
  

جـدا شــد ز پـشت تكــاور ســتور   
  

انـد    در اين وادي از سر قدم كرده      
  

انـد    در اين وادي از سر قدم كرده      
  

چو بيژن اگر بـا تـو همـره فتـاد           
  
  

  

 چــو بهــرام شــد بــسته دام گــور    
   )43:هماي و همايون(                  

ــد   ــار ش ــك ب ــه ي ــورب ــسته دام گ  ب
  )75: 1، جسام نامه(                      

 به جامي همه ملك جـم خـورده انـد         
   )199:هماي و همايون(                

 به جامي همه بلكه خون خـورده انـد        
  )364: 2، جسام نامه(                    

 سرش بر نه اكنون كـه در چـه فتـاد           
  )90:هماي و همايون(                   
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 ترا گـر غريبـي بـه همـره فتـاد          
   

 سرش بر نه اكنون كـه در چـه فتـاد           
  )133: 1، جسام نامه(                    

  

 آنها را حـذف كـرده   سام نامه كه اساطير سامي آمده است ناظم     هماي وهمايون همچنين در هرجاي    
  :است

  
  
  
  
  

 ملك همچو يوسـف برآمـد زچـاه       
  

ــاه  ــر چ ــرونش از قع ــرد بي  روان ب
  

 ژ برگـشاد  چو شـه گـنج زرينـه د       
  

 چو سام آنچنان گـنج دژ برگـشاد       
  

 چو جادو بديـد آن كـف موسـوي        
  

 چو آن زند جادو چنان حـال ديـد        
   

  

ــاه   ــه م ــد ب ــاهي برآم ــويي ز م ــو گ   ت
  )122:هماي و همايون(                   

ــاه   ــه م ــد ب ــاهي برآم ــويي ز م ــو گ  ت
  )175: 1، جسام نامه(                      

ــاد   ــارون ز ي ــنج ق ــشد گ ــان را ب  جه
  )83:هماي و همايون(                     

ــاد    ــشيد ي ــنج جم ــرد از گ ــان ك  جه
  )114: 1، جسام نامه(                      

 بــرو بــسته شــد ســربه ســر جــادوي 
  )77:هماي و همايون(                     

ــد    ــال دي ــگ پام ــر و نيرن ــه مك  هم
  )107: 1، جسام نامه(                      

 

ي قبل از خـود را از       ها براي اينكه شبهه هرگونه تقليد و پيروي از داستان         سام نامه عالوه بر اينها ناظم     
ز ا.  آمده آنها را حذف كرده يـا تغييـر داده اسـت             هماي و همايون    در هابين ببرد، هر جا كه نام اين داستان       

طور  ه آمده است كه اين ابيات ب      ها شش بيت در توصيف اين داستان      هماي و همايون   223جمله در صفحه    
  :  اشاره كردهاتوان به اين مثال مياز ديگر موارد نيز .  حذف شده اندسام نامهكامل در 

  
  
  

ــه معنــي رســي  ــا ب ــر ت  ز صــورت بب
  

ــه معنــي رســي   ــا ب ــر ت ز صــورت بب
  

ام چو خسرو ز شيرين لبان خواست ج      
  

  

 چو مجنـون شـوي خـود بـه ليلـي رسـي            
 )32:هماي و همايون(                            

 در معنــــــي از راه دانــــــش بــــــري
 )48: 1، جسام نامه(                             

ــام     ــه ك ــيرين ب ــل ش ــب لع ــيد از ل  رس
 )199:هماي و همايون(                        
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هماندم از آن گلرخـان خواسـت جـام          
  

 رســـيد از لـــب لعـــل دلبـــر بـــه كـــام 
 )365: 2، جسام نامه(                           

 

 به خواجوسام نامه داليل ديگر در رد انتساب 

عرفـات  بجـز تـذكرة      ها  هتذكرهيچ يك از     اشاره نشده و در      سام نامه در هيچ يك از آثار خواجو به        . 1
 بلياني   كه اوحدي  ، است  برده نشده  ياز اين اثر نام    )رديده است  آغاز گ  1022تأليف آن در    ( العاشقين

از جملـه   « :را رد مـي كنـد     او  بـه   سام نامه   انتساب  در ضمن معرّفي خواجو     نويسندة اين تذكره نيز     
   ).357: اوحدي بلياني(» است كه به سام نامه انحراف يافته و مشتهر استهماي و همايونآثارش 

 سـيزده نـسخه را    ـ ي مختلف جهانها ه در كتابخانسام نامهي موجود ها هتاريخ هيچ كدام از نسخ. 2
در صورتي كه اين تاريخ سه قرن بـا زمـان            .گردد مي به قبل از قرن يازدهم برن      ـ7شناسايي كرده ام  

 يعنـي   ،ق.ه 750 در تاريخ    خمسه خواجو ترين نسخه موجود     ميخواجو فاصله دارد، در حالي كه قدي      
 اي هو در اين اثر نيز هـيچ اشـار  ) يب: 1370خواجو، ( او كتابت شده است     سه سال قبل از درگذشت    

توان دليلي جز اين آورد كه در ايـن   مي نشده است، بنابراين براي اين سه قرن سكوت ن سام نامه به  
 .مدت چنين اثري وجود نداشته است

 از لحـاظ    ؛ هم دارنـد    تفاوت زيادي با   ـ  چه به لحاظ كمي و چه كيفي      ـ   سام نامه ي موجود   ها  هنسخ. 3
ر است، به لحـاظ كيفـي نيـز در نـوع             بيت متغي  14500 بيت تا    3700 از   سام نامه كمي تعداد ابيات    

شود كه حتي  ميافتد چنان تفاوتي ديده  مي و حوادثي كه در آنها اتفاق      هاابيات و شيوه روايت داستان    
عالوه بر اين هيچ كـدام      . شته باشند  با هم تشابه دا    به طور كامل  توان پيدا كرد كه      ميدو نسخه را ن   

 بجا مانده است همـاهنگي ندارنـد و ايـن           سام نامه  از با دو طومار نقالي منثوري كه        ها  هاز اين نسخ  
 فراتر از آن است كه بتوان آنها را به حساب دستبرد كاتبان نهاد و تنها توجيهي كـه بـراي                     هااختالف

 توسط يك نفر سـروده نـشده؛ بلكـه توسـط چنـد              سام نامه توان آورد اين است كه       مياين مسأله   
 . از خواجو نيست سام نامه پس؛شخص و به مرور زمان سروده شده است

، 2544 به شماره    اي  ه در دانشگاه تهران موجود است كه از روي نسخ         1213ميكروفيلمي به شماره    . 4
26 .c     كك كـوهزاد ، ام نامهسي ها هاين ميكروفيلم شامل منظوم.  كتابخانه بادليان تهيه شده است ،

 اي  ه در اين ميكروفيلم در اصل نسخ      سام نامه داستان  .  است بانوگشسب نامه  و   برزونامه،  بهمن نامه 
مقدمـه و سـاقي نامـه خواجـو در ايـن            .  تبديل شده است    سام نامه   است كه به   هماي و همايون  از  



 171                                                                نامه از كيست؟                           سام                               مچهلسال  

 

اني كـه همـاي متولـد       شود و زم   مي آغاز   هماي و همايون  نسخه موجود است و داستان نيز همانند        
  :گذارند ميشود نام او را نه سام بلكه هماي  مي

      بر لعبت ديده اش كرد جايملك نام كردش همايون هماي    
  )7ص                                                                       (

  :كند ميارده سالگي توصيف كند تا جايي كه شاعر قدرت هماي را در چه ميو داستان ادامه پيدا 
   و يال               ز همشيرگان كس نبودش همالوبدان برز باال و نير

  )8ص                                                                              (
  : بيت بعدي چنين استهماي و همايون          در 

  آمد به قصر منوشنگ شاه   درقضا را شبي با رخي همچو ماه      
  )27ص                                                                         (

كه در واقع از همين جـا سـام وارد          ين اين دو بيت سه بيت اضافه شده                   اما در نسخه بادليان ب    
  :  شود ميداستان 

  
  

ــر ســام را   ــد م ــيچ فرزن ــود ه نب
تنگ بـود   ازين غم هميشه دلش     

 چو دلتنـگ بـود آن دالور سـوار        
   

  

ــا دالرام را   ــود جويــــ ــش بــــ  دلــــ
ــود   ســـوي جفـــت زيبـــاش آهنـــگ بـ
ــه ســوي شــكار   همــي خواســت رفــتن ب

 )8ص                                           ( 
  

  :و بيت بعدي به اين صورت تغيير داده شده است
  قصر منوچهر  شاههمي سام يل با رخ همچو ماه        درآمد به 

 بـا ايـن   ؛گيـرد  مـي  يعني هماي را    ، سام جاي قهرمان اصلي داستان     ،و از اين به بعد تا انتهاي داستان       
 كاتب يا ناظم نسخه فراموش كرده است كه عنوان داستان را عـوض كنـد و چنـين                   10وجود در صفحه    

 بخـشي    هماي و همـايون    ستاندر انتهاي دا  . »رسيدن شاهزاده هماي به بهزاد با لشكر خود       «: آمده است 
 يا حذف شده يا بـه زال تبـديل          سام نامه ي  ها  هدر توصيف تولد جهانگير فرزند آنها آمده است كه در نسخ          

همچنين بخـش مربـوط بـه مـرگ همـايون را در سـاير               .  ولي در اين نسخه تغيير داده نشده است        شده،
وش كرده كه آن را حذف يـا بـا پريـدخت             ولي در اين نسخه كاتب يا ناظم فرام        ، حذف كرده اند   ها  هنسخ

  .جايگزين كند
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  سا م نامهسرايندة 

 از خواجوي كرماني نيست و اثري اسـت كـه بـا آميخـتن               سام نامه  مي توان گفت  با داليلي كه ارائه شد      
 از قـرن دهـم بـه بعـد           احتماالً ي فرعي ساخته شده و اين اتفاق      ها خواجو با ديگر داستان    هماي و همايون  

  از كيست؟ با توجـه بـه       سام نامه ماند اين است كه      ميحال سوالي كه در اينجا بي پاسخ        . استروي داده   
داليل زير حدس نگارنده بر اين است كه اين اثر متعلّق به يك شاعر نيست و اثري است متعلّق بـه ادب                      

 را منظوم كرده و     عاميانه كه در بين مردم رواج داشته و هر نقّالي به فراخور توان و ذوق خود بخشي از آن                  
  :به داستان افزوده است

  . بيت متغيرند14500 تا 3700 از سام نامههاي كه نسخهلحاظ تعداد ابيات  اختالف شديد به .1
 كه گاه در آنها     )غير از ابيات هماي و همايون كه محصول ذوق خواجو است          (يكدست نبودن ابيات   .2

گفـت ايـن    ست و سخيف كه به هيچ وجه نمي توان          ابيات بسيار عالي و زيبا ديده مي شود و گاه پ          
  .دو نوع ساختة يك طبع است

» ... و خاتوره، عاق جادو، قهقهام   قلواد، قلوش، بلخياس،    «مانند   به كار بردن اسامي عجيب و غريب         .3
نـد  نتواهاي ملّي ما ندارند و تنها مي        اي در حماسه  هيچ پيشينه كه در آثار مكتوب ديده نمي شوند و         

  .دنذهن عوام باشساختة 
 و   سـام  بـه ي عاميانـه فارسـي هـم        ها دو طومار نقّالي از سام و پريـدخت بجـا مانـده و در داسـتان                .4

  . داستانهايش بسيار اشاره شده است
 خواجو منبع داستان    .آيد ارتباط آن با هماي و همايون است        ميمسأله مبهم ديگري كه در اينجا پيش        

اي خوابي را ساخته است كه در آن لعبتـي سـبزپوش داسـتان را بـه او      را ذكر نكرده و براي آن ماجر       خود
از سـوي ديگـر در هـيچ اثـري     ). 24-25 :1370خواجو، (خواهد آن را منظوم كند     مي كند و از او    ميهديه  

 منظوم در دست است كه داسـتان        8هماي نامه  به ميان نيامده و تنها يك        هماي و همايون  ذكري از منبع    
كـه قـصد    در اين مورد حدس نگارنـده ايـن اسـت خواجـو             .  متفاوت است  ي و همايون  هماآن به كلي با     

ي عاميانه مربوط به سام و پريـدخت را كـه           ها بخشي از داستان   داشته به تقليد از نظامي      اي  ه خمس سرودن
               براي ساختن   اواترند و با طبع     بين مردم رواج داشته گزينش كرده و دو نام هماي و همايون را كه با مسم 

انـد    بر آنها نهاده است؛ ولـي بعـد از خواجـو كـساني كـه خواسـته                 ،اشعاري ايهام دار و تصويري سازگارتر     
اند اسامي آن را بـه سـام و           را مشاهده كرده   هماي و همايون   را منظوم كنند و مشابهت بين آن و          نامه سام

 . ساخته اندسام نامه ي ديگر را به آن افزوده و اثر جديدي با نامهاپريدخت تغيير داده و داستان



 173                                                                نامه از كيست؟                           سام                               مچهلسال  

 

  هايادداشت

 وي متخـصص  .هور فرانسوي كه آلماني االصل استاز خاورشناسان مش) mohl, j.) 1800-1876  ژول مول .1
او دكتري خود را در رشته فلـسفه        . در زبان و ادبيات فارسي و مترجم شاهنامه فردوسي به نثر فارسي بوده است             

 او از   .ي شرقي پاريس به فراگيري زبان فارسي پرداخته است        ها مدرسه زبان  از دانشگاه توبينگن آلمان گرفته و در      
 به عنوان پروفسور زبان و ادبيات فارسي در كولژ دوفرانس انتخاب گرديد و مدت سي سال در ايـن                    1844سال  

انسه  به فرشاهنامهاز آثار مهم او ترجمه .  هم تربيت كرد   اي  هكرسي به تدريس اشتغال داشت و شاگردان برجست       
 ). 1090-1092 /2: 1383نيك بين،( استقطعاتي راجع به زردشت در دو جلد و شرقي ريخ مطالعاتتا سال 27، 

تئودور نولدكه درباره ادعاي ژول مول مبني بر اين كه سام نامه داستاني ملـي اسـت و اصـل ساسـاني داشـته                         .2
كند كه سام نامه كه ژول مـول هـم    مياظهار  پس از تحقيق دقيق نيز اي هطور قانع كنند هاشپيگل ب  «:گويد مي

پنداشته است به هيچ وجه يك داستان ملي نبوده و به كلي عاري از يك      ميآن را نقل روايتي از دوره ساسانيان        
  ).234-35: 1384نولدكه، (»باشد ميزمينه اساطيري 

 وي تحـصيالت  .ماني استاز خاورشناسان مشهور آل) Spiegel, f.von )1820-1905  فريدريش فون اشپيگل.3
ي ارالنگن، اليپزيگ و بن در رشته زبان شناسي به پايان رسانده و در ارالنگن سانسكريت اههخود را در دانشگا

او در سـال    . ي ارمني و پشتو را هم يـاد گرفتـه اسـت           هاآموخته و سپس زبان و خط پهلوي را آموخته و نيز زبان           
ي شرقي و ضمناً تحقيق در زبـان پـالي و   هاارالنگن به تدريس زبان    به عنوان پروفسور عادي در دانشگاه        1849
 بـا  ي مقـدس ايـران قـديم   ها هاوستا، نوشتاز آثار مهم او . ي ايران قديم و دين زرتشت اشتغال يافته است       هازبان

 فرهنـگ   و مقاالت متعدد پيرامون اقوام آريايي،اوستا و شاهنامه در دو جلد،    تفسير اوستا جلد،  3ترجمه آلماني در    
  ).654-657: 1383نيك بين، (و ادبيات فارسي است

سـام   در تحقيق از احوال خواجـو نوشـته از   اي ه ميالدي مقال1848 دكتر فرانزفن اردمان آلماني هم كه به سال  .4
 ).202: 1353نيرسينا، ( نامي نبرده استنامه

 توصـيف  Eran, Alterth, vol.i., p.559همچنين در  ,vol3. pp 245- 261 ZDMG   پروفسور اشپيگل در.5
  . را آورده استسام نامه

 : در مجله زير پيرامون اين موضوع نوشته استاي هپروفسور اته نيز مقال
Deutsche Litteraturzeitung for 1881, no.45, p.1736. 

كنـد، از   يمـ  مقاالت ديگري نيز چاپ شده است كه مطالب آن به پيشبرد اين تحقيق كمكـي ن  سام نامه  درباره   .6
  :جمله

  .37-35، صص)1941(11، ايران ليگ، فضل اهللا زهرايي، » و اهميت تاريخي آنسام نامه«
  .72-54صص، 1372، پاييز15، فرهنگ، فرنگيس پرويزي، »سام نامه«
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، 3، شـماره  1، سـال  نامـه پارسـي  ، مـصطفي نـديم،  »پيشينه اسـاطيري آن  خواجوي كرماني و   سام نامه  سام در «
  .121-102،صص 1375

  . 17-14، صص1370، مهر22، شمارهادبستان، منصور رستگار فسايي،  »خواجو در پايان عصر حماسه سرايي«
  .29-5، صص1370، زمستان7، شمارهادبيات بهشتي، منصور رستگار فسايي، »خواجو و فردوسي«
  .38-32، صص1370، كرمان، 1، جخواجو، بهمن سركاراتي، » از يالن سترگاي هسام نمون«
 مـي توانيـد بـه       هـا   هي خطي فارسي براي ديدن ديگر نسخ      ها  هشده در فهرست نسخ   ي ذكر ها  هعالوه بر نسخ   .7

  :كنيدي زير مراجعه هافهرست
1- Beeston.A.F.L, Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts in the 

Bodlian library, part3, oxford, at the Clarendon Press, 1954. 
2- Blochet, Edgar, Catalogue des Manuscripts  Persans, Paris : Bibliotheque Nationale, 

Departement des Manuscripts, 1870. 
3- Ethe, Herman, Catalogue of Persian manuscripts in the India office library, vol1, London: India 

office library, 1980.              
 4- Rieu, Charles, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, vol2, 

Trustees of  British Museum, 1881.  
 اي  ه درباره كتاب و توضيح پـار      اي  ه را با مقدم    هماي نامه   از اي  ه نسخ 1963 پروفسور آرتور جان آربري در سال        .8

 سيد شرف الدين خراساني در انگلستان چاپ كرد؛ اما محمـد روشـن آن را تـصحيح و بـا                     ابيات به خط مرحوم   
ـ       .  چاپ كرده است   1383مقدمه و حواشي در سال       مجلـه   دربـاره ايـن اثـر در      اي  هدكتر جالل متينـي نيـز مقال

  . چاپ كرده است1354، پاييز11، سالدانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد
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 كتابنامه

  .1337بنگاه ترجمه و نشر كتاب، :  تهران، ترجمه صادق رضازاده شفق؛تاريخ ادبيات فارسي هرمان؛  اته، كارل.1
  .2537سروش، چاپ اول، :  تهران؛ مردم و قهرمانان شاهنامه انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم؛.2
  .357، ص5324 دستنويس كتابخانة ملك، شمارة ؛عرفات العاشقينالدين؛  اوحدي بلياني، تقي.3
  . نشر علمي، بي تا؛حمله حيدري باذل مشهدي، ميرزامحمد رفيع؛ .4
  .1370، زمستان27 شماره ؛رشد آموزش زبان فارسي ؛»سامنامه يك منظومه ناشناخته« پرويزي، فرنگيس؛ .5
  .1319 ، به كوشش اردشير بنشاهي، بمبئي؛سام نامه خواجوي كرماني؛ .6
موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چـاپ       : ح كمال عيني، تهران    تصحي ؛هماي و همايون  خواجوي كرماني؛   . 7

  .1370دوم، 
 چاپ اول،   ؛ نشر دانشگاه تهران   ي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران    هافهرست ميكروفيلم  دانش پژوه، محمدتقي؛     .8

1348. 
نـساني و مطالعـات     پژوهـشگاه علـوم ا    :  تهران ؛فهرستواره كتابخانه مينوي   دانش پژوه، محمدتقي، افشار، ايرج؛       .9

 .1373فرهنگي، 
كتابخانه مجلـس شـوراي     : ، تهران 8 ج ؛فهرست كتابخانه مجلس شوراي ملي در تهران       راستكار، بانو فخري؛     .10

  .1347ملي، 
، كرمان، 1ج) ويژه كنگره بزرگداشت خواجوي كرماني(خواجو ؛»يك داستان با دو نام« رستگار فسايي، منصور؛ .11

  .1370مهر
  .1383انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اول، :  تهران؛)منظومه ناشناخته( هماي نامهحمد؛  روشن، م.12
  .1379امير كبير، چاپ ششم، :  تهران؛ حماسه سرايي در ايران صفا، ذبيح اهللا؛.13
، كرمـان،   1ج) ويـژه كنگـره بزرگداشـت خواجـوي كرمـاني         (خواجـو  ؛»زندگي و آثار خواجو   « قاسمي، مسعود؛    .14

  .1370مهر
، كرمـان،   1ج) ويـژه كنگـره بزرگداشـت خواجـوي كرمـاني         (خواجو ؛»كتاب شناسي خواجو  « مدبري، محمود؛    .15

  .1370مهر
ي جيبـي، چـاپ     هاشركت سهامي كتاب  :  ترجمه جهانگير افكاري، تهران    ؛ديباچه شاهنامه فردوسي   مول، ژول؛    .16

 .1369چهارم، 
، چاپ اي هموسسه فرهنگي عمران منطق:  چهارم، تهران جلد ؛ي خطي فارسي  ها  هفهرست نسخ  منزوي، احمد؛    .17

 .1351اول، 
  .، كتابخانه مجلس شوراي اسالمي2526 شماره ؛ نسخه خطي سام نامه.18
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  .شوراي اسالمي ، كتابخانه مجلس399 شماره؛ نسخه خطي سام نامه.19
 .1307موسسه خاور، :  تهران؛)احوال و منتخب اشعار خواجوي كرماني( نخلبند شعرا نفيسي، سعيد؛ .20
 1384، )دوم نگاه(نگاه، چاپ ششم:  ترجمه بزرگ علوي، تهران؛حماسه ملي ايران نولدكه، تئودور؛ .21
  .1353، 1، جچهارمين كنگره تحقيقات ايراني ؛»سام نامه خواجوي كرماني« نيرسينا، هدايت اهللا؛ .22
آرون، چـاپ دوم،    :  تهـران  ؛ران به مشرق زمين   فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور و مساف      نيك بين، نصراهللا؛     .23
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