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Abstract 
Azarbaijan has been one of the important cultural centers of Iran and venerable place, whose 

inhabitants have played a significant role in the development and promotion of Iranian culture. The 

presence of Persian language and great Persian poets made this part of Iran as one of the bases of 

Persian language. One of the famous Azarbaijani poets, Homam Tabrizi, is a seventh-century poet, 

whose collection is especially important, because he has lyric poems in Azari language. Searching of 

this poet's Diwan shows his attention to Shahnameh and the national epic; so that in the Diwan of 

Homam, the general characters and terms of the ancient Iranian culture and sometimes the images of 

Shahnameh are one of the poet's tools for composing poetry. Therefore, in this article, we have tried to 

examine the case of Homam Tabrizi by examining the cases in which he considered the Iranian 

culture and Shahnameh. 
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 *خلیل کهریزی

آموختۀدکتریزبانوادبیّاتفارسی،دانشگاهرازیدانش

 03/2/0033تاریخ پذیرش:03/03/0031تاریخ دریافت:

 چکیده
ساکنانِآندرگسترشوترروی فرهنراایرانرین شریبسرزابودهاستکهیِایرانوجایگاهیسپندآذربایجانیکیازمراکزِمهمفرهنگ

اسرت.تبردی کرردهاینزبانهایازپایگاهرابهیکیسراازدیربازاینبخشازایرانگِفارسیشاعرانِبزرحضورزبانفارسیواند.داشته

هراییبرهزبرانِدارابرودنِزرز ،برهدییر ویژهدیوانِاو،بهاستکه،هجری،شاعرِقرنهفتمهمامتبریزییکیازشاعرانِنامدارِآذربایجان

دهرد برهرروریکرهدردیروانِمینشانملّیهایداستانوشاهنامهبهتوجّهاوراوجودردیواناینشاعرجست.حائزاهمّیّتاست،آذری

.ازراسرتبرایسرودنِشر هایشاعرمایهیکیازدستایشاهنامهگانِوواژگاهتصاویرهایملّیوهایشاهنامهوداستانشخصیّتهمام

وشاهنامهنظرداشتهاست،برهدسرتهایملّیهداستانمواردیراکهاوببابررسیِدیوانِهمامتبریزیایمهمینروی،دراینم ایهکوشیده

دهیم.

همامتبریزی.شاهنامه،هایملّی،داستانآذربایجان،:ها کلیدواژه
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 پیشگفتار. 1

فرهنراِباسرتانیایررانداشرتهاسرت.درروزگرارِ،ن شریسرپنددردیی وجودِآتشکدةمهمِآذرگشسر ،بهآذربایجان

تریننگهبانانفرهناایرانبودند.آنانبودندکهآیینکهنمزدایریرانجراتهابزرگآتورپات»اسکندروجانشینانِاو

دادندوبادعوتوحمایتازمغانودانایانوبرپاییپرستشرگاهآذرگشسرددرشریزیراتخرتسرلیمان،کرهب ردهادر

ترینآتشکدةایراندرآمد،مرکزکیشمزدیسناراازریبرهآتورپاتکرانانت را دادنرد.روزگارساسانیانبهصورتمهم

(.0011:000)قردرتدیزجری،«احتماالًازاینزماناستکهآتورپاتکانراسرزمینزردشتوخاستگاهاوستاشرمردند

برهشرکلیکرهشراهانیابرد خشازایررانن رشسیاسریپررنگریمریبههمیندیی استکهدرروزگارِساسانیاناینب

.گیرندپناهمیآنجاهادرنابسامانیساسانیدرتنگناهاو

برهآذررویرودوشودباتنیچند،نخست،برهآذربایجرانمریبهایرانآگاهمیگورزمانیکهازحملۀخاقانبهرامِ

:6،ج0013دهرد)ر.::فردوسری،تازدوخاقرانراشکسرتمریمیایرانیبهسوینواحیشرقازآنجانهدوسپسمی

هرایسرروویراقوت»گررددو(.بهرامپرسازشکسرتِخاقراندوبرارهبرهآذربایجرانبرمری0031:001 شهبازی،525

ریزیورهرایگوهرهاییراکهدرتاجخاقانبود،بههمراهشمشیریازخاقانکهنیزبرهدرّوگروهرآراسرتهبرودوبسریا

نکتهاهمیّرتآذربایجرانوآتشرکدةآنرااین(.0031:005)شهبازی،«دیگربهآتشکدة]آذرگشنسددر[شیزنثارکرد

گاورانوپرستشگاهویژةساسانیانبود)ازبهرامبهب دهمیشرهبراآنسرروکاردارنرد(نمادِجن»دهد.اینآتشکدهشانمین

یرارانوهمراهرانِ،چروبینبررتخرتنشسرتزمرانیکرهبهررامِ(.116:همان«)رفتندآنمیکهحتیپیادهبهزیارتچنان

(،0031:012،کهپرویزپیشترنیزدرپیاختالفباپدربهآنجاگریختهبرود)ر.::شرهبازی،درآذربایجانخسروپرویز

رآذربایجراندرگرفرتوبرابهررامدوپسازبازگشتخسرونیرزنخسرتینجنراارِبازگشتِخسروازرومماندندمنتظ

دهردوهرمازایرنروایننکاتوفاداریآذربایجانرابهدودمانساسانینشانمی(.1:023،ج0013)ر.::فردوسی،

نویسرد،اوراایکرهبرهبررادرشمری،درماجرایحملۀاعراب،رستمفرخزاددرنامهاستکهدرپادشاهییزدگردسوم

:آذربایجانپناهبگیرددهدکهدرپندمی

چررررونامررررهبخرررروانیترررروبررررامهتررررران

همرررهگرررردکرررنخواسرررتههرررر هسرررت

تررررررررازترررررررراآذرآبادگررررررررانهمرررررررری

همیررررردونگلرررررههرررررر داریزاسرررررد


برانرررررردازوبرسررررررازویشررررررکربررررررران

یبرنشسرررررررررتپرسرررررررررتندهوجامررررررررره

-برررررهجرررررایبزرگرررررانوآزادگررررران-

ببرررررررسررررررویگنجررررررورآذرگشسررررررد


(105)همان:

ازهرایایرانریدردورةاسرالمیبرهشرکلیدیگررروینمرودودوستیووفاداریآذربایجانبهخانرداناینروحیۀایران

برازهرمن رشِبارشدزبانفارسیوقرارگرفتنآندرجایگاهِزبانیملّری،آذربایجرانینرویاستکهدرایندورههم

هرایکهدرتروی ِفرهناایرانیوزبانفارسیکوشرشرورشدادپرورانیپرانوفرهناوشاعمهمیبرعهدهگرفت

پیشینۀنفوذوتأثیرفرهنگیرادبیحماسۀملیایراندرتبریزوبهررورکلریآذربایجران،بره»دراینمیان،اند.بسیارکرده

ترینگرواهایرنتبریزی،مهمرسدواشاراتوقراینموجوددردیوانقطراندویاسهدههپسازپایانتدوینشاهنامهمی

هراوآشناییوتوجّهاست.سندمهمدیگردربارةنفروذشراهنامهدرآذربایجرانکرهتراکنرونبردانتوّجرهنشرده،کاشری
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شرود.برراینمونرهایبررآنهرادیردهمریهاییاستکهدراینمنط هبهدستآمدهوتصاویروابیراتشراهنامهپارهسفا 

رسردهایارومیهکشفشدهکهبررویآنن شمردیبادوماربرهنظررمریقرنپنجمدریکیازتپهایسفاییازکاسه

هراییازیادرچندکاشیمربوطبهتخرتسرلیمانوازسردةهفرتمبیرت،ومحتمالًازایگویضحا:اقتباسشدهاست

قدرآذربجرانترأییفکررده،633هسرا شاهنامهنگاشتهشدهاست.افزونبرایندرفرائدایسلو:کهشمسسُجاسیب

)آیردنلو،«هایمختلفآمدهودردوجاازفردوسیبات ظیمواحترامیرادشردهاسرتبیتازشاهنامهدربخش65ت ریباً

0011:001.)

برهدسرتورخواجرهاعرشرپرسازمررگِیهمدیروانِهمرامتبریرزیاسرتکرهیکتبریزی،درمیانِآثارِادبیِادبایِ

جنبرهحرائزازچنرد.ایرندیرواندورماندهاسرتبهدهوازدستبردایّاموادوارآوریشاهللهمدانیجمعرشیدایدینفض 

هاییازش ربهزبانِآذریکهنازدیربازموردتوجّهبودهاست.مرادرایرنبهدیی دارابودنِنمونهویژهتاستوبهاهمیّ

وایرمبرابررسریِدیروانِاونمودهرایشراهنامهایرموکوشریدهاعرتوجّرهکرردهمهمِدیگریازش راینشرجستاربهجنبۀ

راازآنرااستخراجکنیموبهدستدهیم.هایملّیداستان

 های ملّی همام تبریزی و داستان. 2

هایملّریدسرتیافرتکرهشاهنامهوداستانهاییازتوانبهاشاراتونشانهوجوییدرزندگیودیوانهماممیباجست

پردازیم.درادامهدردوبخشبهبررسیوتحلی آنهامی

 نامِ ایرانی پدرِ همام .2-1

ایفروریابرن»ترواندیرد.اونیزمیبانگاهیبهنَسَ ِرادرزندگیوش رهمامهایملّیاهمیّتوجایگاهشاهنامهوداستان

دارد.درایرنجنرانامپدرهُمامرافریدونیادکردهاست.بازخوشبختانهوجودجُنگیخطیاشکاالتراازمیانبرمی

کهبنابرقراین)نوعخطوکازذ(نبایددیرترازقرنهشتماستنساوشدهباشد،هشرتبیرتشر رازپردرهمرامبراعنروان

ن  شدهاست.اینعبارتگذشتهازتأییردگفترارابرنایفروری«ایدینتبریزیراستینفریدونپدرموالناهمامعالءاید»

:سیوسه(.0031)همام،«سازدکهی  اونیزعالءایدینبودهاستدربارةنامپدرهمام،آشکارمی

گرفرهناحاکمبرخانوادهبودهاسرتکرهشدهونمایانگزینیدرگذشتهامریمهموحسابناگفتهپیداستکهنام

تررینادوارِفرهنراترواندرکهرنگزینریواهمیّرتآنرامریهایامروزینندارد.فرهناِنامگزینیهیچشباهتیبهنام

نوآدابِگزینریفرزنردانشبرراسراسآیریایرانی،ی نیدرروزگارفریدوندراساریرایرانینیزدیدکرهنرامزدیونرام

(.0065:05 مسکوب،0:035،ج0013)ر.::فردوسی،استخاصی

ایازآنرادریر هرایعربریدادنردونمونرههایایرانیجرایخرودرابرهنرامباوروداسالمبهایرانبسیاریازنام

هراییشفی یکردکنیبرادقّرتدرنرامتواندید.استاداصدرنیشابورمیجام ۀکوچ ِآماریدری دورةتاریخیخ

اسرت،نشرانهراییکرهدرایرنکترابآمردهکهدرکتابِتاریخنیشابورِحاکمنیشابوریآمده،گفتهاست:دقّتدرنرام

درمیانحدوددوهزاروهفتصدنامکهازدانشرمنداننیشرابورتراعصررِفردوسریدرایرنکترابآمردهاسرت،»دهدمی

هرایسُرلَمیوقریشریوث فریوشریبانیوهایعربیونسربتدباکنیهعربنهایایرانیاست،ب یههمهدرصدناچیزینام

تَ َررّبمُردِروزبرودهاسرتعربریانرد بلکرهچرونبرودهتمیمیوذُهلیوقشیریوخزاعیوییاکثراینهاعربواق رین

کننرد،هریوامثا آنعوضمریشانرابهجیمزوجونزوهاییکهدرامریکااسمِایرانیاند،ی نیمث ایرانیبایوالءشده
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پیشگفتارمصحح(.0035:05)حاکمنیشابوری،«اندمآبکردهاینهاهمخودشانراعرب

دهنردةترأثیرفردوسریبررهایایرانیرواجیافتهاست،نشرانایکهپسازفردوسیدرخانوادههایایرانینامهبهتوجّ

،راتغییرردادهآنهراکهبهشکلیکهفردوسیهانهبهشک ِم مو ِخودبلزنامذهنوزبانِمردمایراناست زیرابسیاریا

هراب ردازاووهایخاصدادهوایننامفردوسیبهضرورتوزنتغییراتیدرب ضینام»رواجیافتهاست.بهدیگرسخن،

(.0016:13)صادقی،«یخوداند،نهبهصورتاصلبههمانصورتیکهفردوسیآنهارابهکاربردهمتداو شده

هرایملّریدرخرانوادةدهندةاهمیّتشاهنامهوداستانتواندنشانیرانیِپدرِهمامتبریزیمیبرپایۀآنچهگذشت،نامِا

هرایشراهنامهدرآذربایجرانوتبریرزروینمرودهباشرد زیررا.شایدایناهمیّتازراهخواندنِعمومیداستانهمامباشد

شردهدرهراوجرزآنهراخوانردهمریخانهخوانیودرقهوهتردیدفردوسیبهاینجهتکهش رشدرمجایسشاهنامهبی»

پردازیم..مادرادامهبهبررسینمودهاییازایناهمیّتمی(0016:13)صادقی،«رگذاشتهاستزبانعمومیتأثی

 ان همامدر دیو های ملّی های شاهنامه و داستان شخصیّت .2-2

است.مرادرادامرهبرهذکررارتباطاوباشاهنامهوحماسۀملّیدهندةتوانیافتکهنشاندردیوانِهمامشواهدبسیاریمی

اینشواهدخواهیمپرداخت.

 سیمرغ

ومرر ترکیر شردهsaēna“”ترینن شاودرشاهنامهپرورشزا است،ازدوبخرشِایکهمهمناماینپرندةاسطوره

خایره،)رضرایتیکیشره«)براز،ع راب(«شراهین»ارمنیبهم نیcin“”وyenaš“”اوستاییبرابراستباsaēna“”»است.

ایاهریمنریبرهدسرتخانِاسفندیاربهعنوانِبرودهگرخاندانِزا است،جفتشدرهفتیاری(.اینپرندهکه0030:13

تروانشودکهمیندهعالوهبرمتونحماسی،درمتونعرفانینیزدیدهمیشود.دردورةاسالمیاینپراسفندیارکشتهمی

شرواهددردیوانهمامبهکراررفترهاسرتکرهسیمر نُهبارایطیرعطاردید.تریننمودِحضورِعرفانیآنرادرمنطقمهم

شود.آندرادامهذکرمی

0.

درهررررروایعشرررررقتررررروسررررریمر ع ررررر 


ذُبررررابکمترررررازوقررررتپررررروازاسررررت


(0031:00)همام،

شناسریایباری ومهرمدراسرطورهاست زیراپیوندع  وسیمر نکتهقاب درنا«سیمر ع  »باالترکی ِدربیتِ

آسنخردیافرّهجمشید،پسازنافرمانی،درسرهنوبرتدرپیکررمرر وارزرنازاوهایایرانی،ایرانیاست.دراسطوره

جمشیددارایفررّیبراسرهجلروهبرود،یکریاز»شود.اینسهنوبتبیانگرِسهفرّهایزدی،کیانیوپهلوانیاست.جدامی

 لرقتدوفررّهپهلروانیبرهگرشاسر پیونردرسد،فرّهشراهیبرهفریردونمریآنهاکهفرّهخداییموبدیاستبهمهرمی

رسرد)ر.::اکبرریمفراخر،هایوارزنرهبرهسریمر مری(.درادبفارسیویژگی0051:13)رستگارفسایی،«گیردمی

(.بهدیگرسخن،سیمر کهصورتِدیگریازمر وارزناست،حام خرداسرتواینکرههمرامسریمر را0013:023

.دهندةهمیننکتهباشداننشتواندمینامیدهاست،«سیمر ع  »

.1و2،0

سیمر قرافقربریومراچرونمگرسضر یف


درحضررررتترنرررینمگرررسهسرررتناسرررزا


 (0031:00)همام،
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توسیمرزیبیفشانپربهقرربقرافم نریشرو


چوبومانتابهکیباشیم ریمآخرربرهویرانری


(053)همان:

دریررنویرانررهزازررانرابررودانسرریزنررادانی


زیبردچروسریمر آشریانمرابهقافِقرربمری


(030)همان:

هایزربریوسرامیهایایرانیباداستانهایفرهنگیایراندردورةاسالمیآمیزشِعناصروموادِاسطورهیکیازپدیده

شردةایرنپدیردههسرتند.درهایشناختهسلیمانو...نمونهاست.آمیختنِزردشتوابراهیم،ضحا:ونمرود،جمشیدو

اینرزداعررابجراهلیاسرتوسریمر عن ااسطوره»توانازآمیختنِسیمر وعن انیزسخنگفت.هامیکنارایننمونه

اینوافسرانههاییمختلفبهوجودآمدهاست.عالوهبرمر برودهایآنهاافسانهایایرانیکهازترکی ویژگیاسطوره

هاپیرامونعن اوسیمر مشتر:است،هماندستنیافتنیبودنوبینشانبرودنآنهاسرت.بودنآنچهدرتمامیروایت

خایره،)رضرایتیکیشره«نشیمنسیمر ازکوهایبرزازل بهکوهقافتغییرنامیافتهاسرتعالوهبرایندراساریراسالمی

شود.انیواسالمیدیدهمیایرازهمامذکرشد،همیندرآمیختگیاهدیهمکهودرش(.0030:12

5.

سررررتمطررررارمررررر فکرررررتدرهرررروایی


گویررردخرررالیررر کرررهسررریمرزشهمررری


(12)همان:

6.

سرریمر جررانکجرراکنرردازگلخررنآشرریان


وراهررروایتربرررتآنسبزگلشرررناسرررتکررر


(52)همان:

3.

شرررمیبرروددممررزنآنجررازدانرراییکررهبرری


زنددرحضررتسریمر گنجشرکیصرفیرگر


(50)همان:

.3و1

ازچشررررممررررننهررررانیایآبزنرررردگانی


وصرررلتمناسررر آمررردسررریمر وکیمیرررارا


 (53)همان:

ندیرررردمنررررز سرررریمر چشررررمشررررهبازان


کنررردمگسررریخیرررا برررینکرررهتمنّررراهمررری


(050)همان:

تررینآنهرابیرتِزیررازدیگرریهرمداردکرهشرایدم رروفهرایاینمضمونکهسیمر مانندکیمیاناپیداسرتنمونره

عبدایواسعجبلیباشد:

منسرررووشررردمرررروّتوم ررردومشررردوفرررا


وکیمیرراوزهررردونرراممانرردچرروسرریمر 


 (0031:00)جبلی،

 و دستان رستم

دردیوانِهمامچهاربارآمدهاست،دوباربانامِرستم،ی باربانامِپورِدستانوی باربانامِتهمتن.رستم
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0.

چرررروکیخسررررروکررررهپرررریشبارگرررراهش


ترسررررتمبسرررربررررهسرررررهنگیمیررررانمرررری


(03)همان:

ایرنهمراهریگراهیبرااکراهاهانِایرانیبرودهاسرت،امّرارسانیوخدمتبهشبخشهمیشهآمادةیاریگرچهرستمِتاج

بینیم.امّاخدمتِکیخسرروبرهرسرتمانجامد مانندآنچهدرارتباطِرستمباکاوسمیاستوبهاختالفوجد باشاهمی

ایکمربستهبرودهاسرت.ایرنرویرستمدرپیشکیخسرومانندبندهپیوستهخدمتگزاریِباورمندانهبودهاستوازهمین

ارادرسخنِهمامتبریزیپیداست.مسأیهنیزآشک

2.

شرررجاعتوکرمرررتازدمرررا مرررردمبررررد


انراخیررررا حرررراتمررررراییّوپرررروردسررررت


(53)همان:

ایاستکهدرآنازدستاننیزسخنرفتهاست.اینشاهدتنهانمونه

0.

مررردآنبررودکررهخانررۀدشررمنکنرردخررراب


مررررتناسررررتمازنرررردرانگشررررودنکررررارته


(52)همان:

مازندرانسرزمینِدیوانِمازندربودهاستکهدردینکردبهنبرردِفریردونبراآنهراپرداخترهشردهاسرت)ر.::تفضرلی،

یوبردکارانِوَرَنریرفترهمطابقروایاتاوستاییوب ضیمتونپهلوی،هوشنانیزبهجنرادیروانمرازن(.0033:033

سوراناهید(قربانیکردهوشرناپیشردادبرایاو)=اردوی»هاست:یشتآمدازآبان22و20 ازجملهدربندهایاست

بردامنۀ]کوه[هراصداس نر،هزارگاو،دههزارگوسفند.آنگاهازاودرخواسرتکررد:ایرنآیفرترابرهمرنبردهای

دیروانومردمران،سوراناهیدکهمنبرترینشرهریاریراداشرتهباشرمبررهمرۀکشرورها،نیکو،ایتواناترین،ایاردوی

ها،کهمنبیوژنم)=بکشرم(دوسرومازدیروانبرزرگودرونردانهاوکربجادوانوپریان،فرمانروایانستمگر،کوی

ترجمررۀعبررارتاوسررتایی«دیرروانبررزرگ»(.دراینجررا63ر53ایررف:0032)مرروالیی،«پرسررتان(پرشررهوترا)=درو 

“māzaniianam daēuuanam”:(.برایشرواهدیدیگررازمبرارزةهوشرنا010)دیوانمازنی(است)نیزر.::همان

:0013 دینکرردهفرتم،36و0030:15 مینرویخررد،231 همران:000و10ب:0032بادیوانمازنی)ر.::موالیی،

کرهدر»دانردایثانویرهمریفسانه(اسطورةنبردِفریدونبادیوانمازنیراا0010:035سن)(.برهمیناساسکریستن233

«.هایهوشنابهفریدون،قهرمانموردتوجّهعامه،منت  شدهاستآنپیروزی

شرودودرمجلرسِمنروچهربرهشراهوبزرگرانم رفریدرشاهنامهپسازاینکرهزا ازنرزدسریمر بازگردانردهمری

رود:گسارانومازندرانمیشود،پدرش،سام،بهدستورِمنوچهربهجنادرسرزمینِگرمی

چنرررررینگفرررررتبرررررانررررراموربخرررررردان

سرررررررتفرمرررررررانِهشیارشررررررراهچنرررررررین

سررررررررویگرگسررررررررارانومازنرررررررردران


موبرررررردانکرررررهایپررررررا:وهشرررررریارد 

رانرررردبایرررردبررررهراهکررررهیشررررکرهمرررری

رانررررردخرررررواهمسرررررپاهیگررررررانهمررررری


(0:033،ج0013)فردوسی،
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آیردکرهدرمریبهمازندرانوگرفتارشردناواینشاهِسبکسرپسازایننیزدرروزگارِکاوس،داستانِیشکرکشی

گشرایدومازنردرانرامریرود،بهیراریآنهرامریخانشودورستمباگذرازهفتآنجاباجملۀپهلوانانِخودگرفتارمی

کهمازندرانِشاهنامهسرزمینیدرشما یاشما ِزربِهندبودهاسرتکرهتوصریفِفتهنماندکشد.ناگدیوسپیدرانیزمی

(.0036:653آندرشاهنامهنیزبامازندرانِکنونیبسیارمتفاوتاست)ر.::قدرتدیزجی،

1.

زاقبررررررایشمیسّرررررررگشررررررتکرررررراری


ویرسررررتمکررررهزانعرررراجزشرررردیبرررراز


(010)همان:

ناپذیراستکهجزدربرابرسهرابواسفندیاردربرابرهریچپهلرواندیگرریشکسرتشکسترستمدرشاهنامهپهلوانی

خورد.ایبتهبرکسیپوشیدهنیستکهدربرابرِسهرابواسفندیارنیزپیرروزِنهراییِرسرتماسرت.ازهمرینرویایرننمی

برههمریندییر اعالیِتواناییوچیرگیاسرت.ادِناپذیریتبدی شدهودراینبیتِهمامنیزنمشخصیّتبهنمادِشکست

داندکهحتیرسرتمنیرزازانجرامدادنِآنعراجزهمامممدوحشراکهاقباییبلنددارد،درانجامدادنکاریتوانمندمی

است.

 جمشید

باصفتِعد بهکاررفتهاست:آنهمف طی باردردیوانهمامجمشید

چررررروجمشررررریدوفریررررردونوسرررررکندر


بررررهعرررررد ودویرررررتودانرررررشمکررررررّم


(03)همان:

فریدون
 ر.::جمشید

آمدهاست.برایشاهداوّ )ر.::جمشید(.اسکندردوباردردیوانهمام

شاهددوم:

درزیرررررانحکرررمتررروگررررابلرررقزمررران

بدچشررممرکبرریسررتمکررنبرررویاعتمرراد


رودمشرروایمررنکررهتوسررناسررترهرروارمرری

داراوبهمرررناسرررتاشسرررکندروکافکنرررده


(52)همان:

دارا
)ر.::اسکندر(

 بهمن

شاز،دوباردردیوانهمرامآمردهاسرت.یر شراهدآنپریبهمنپسرِاسفندیارکهب دهانامشرابهاردشیرتغییردادند

اینذکرشد)ر.::اسکندر(

شاهددوم:

دارکرررهدربنررردگیِاوسرررتآنشررراهجهررران


رووبهمررنصرردشرراهکمررربسررتهچرروکیخسرر


(03)همان:
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هرایشراهنامهازدیربازدرسنّتِش ریِزبانفارسیشاعرانبرایمرد وسرتایشِممردوحانِخرودآنهرارابراشخصریّت

اند.دراینجانیزهمامازهمینسنّتش ریپیرویکردهاست.سنجیده

 کیخسرو

نپیشازاینذکرشد)ر.::شراهدنخسرتاست.دوشاهدِآآمدهدردیوانهمامکیخسرو،شاهِفرهمندِایرانچهاربار

رستموشاهددومبهمن(.دوشاهددیگربهشر زیرهستند:

شاهدسوم:

شررودامررنوراحررتدرمیررانخلررق رراهرمرری


رسررردسرررایۀکیخسرررروفررررّوبرررهایررررانمررری


(05)همان:

دستافراسیابوپرورشیافتندرفضاییروسرتاییبراکیخسروکهدرتورانبهدنیاآمدهوپسازکشتهشدنِپدرشبه

هرایایرانریاسرتآید.اوشاهِآرمانیِاسطورهرَهَدوهمراهمادرشبایاریگیوبهایرانمیکم ِپیرانازدامِمرگمی

خسررودانسرتهاسرت.امنیتورفاهدرش رِخودبهکاربردهوممدو خودراهمانکیاورابهعنوانِنمادِاعالیِهمامکه

ازدیوانِمصحَحهمامتکرارشدهاست.15اینبیتدرصفحۀ

 بهرام و انوشیروان

ف طی باردردیوانهمامنامرفتهاست:،ساسانیبهرامگور،پادشاهاز

چررررروبهرررررراموچرررررونوشرررررروانعررررراد 


بررراهرررمکرررهمررریشوگررررگرابنشررراند


(03)همان:

گسرتریوتسرلطبررایررانوحتریترینشاهانِساسانیدانسرتکرهدرپیشررفتوعردایتتوانبزرگایندوتنرامی

اند.مانندبودههایهمجوارنیزبیسرزمین

 مانی

بارآمدهاست:دردیوانهمامچهارکهدینِجدیدینیزدرروزگارِساسانیانآوردهبود،شِم روفایرانینامِن ا

0.

کندخراییهمامازعشقدیدارتد ازبتمی


اکررهربررعکودکررانخواهرردنگارسررتانمررانیر


(23)همان:

پرستیهمساندانستهشدهاستکهاینمسأیهبرآمردهازآمیخرتنِآیرینمرانیبرابروداییدردراینشاهدآیینمانیبابت

روزگارِپسازاوست.

2.

منگرررربررردانکرررهرویزمرررینفصررر نوبهرررار


همچرررروننگارخانررررۀمررررانیمررررزیّناسررررت


(52)همان:

0.

همرررهممایررر عرررایمبرررهخامرررهبگرفتررری


اگرچرررهصرررورتخوبرررتنگاشرررتیمرررانی


(010)همان:
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1.

اگررررررررویتررررررورامررررررانیبدیرررررردی


هرررررایخرررررودکشررررریدیقلرررررمدرن رررررش


(233)همان:

 خسرو پرویز

:نامرفتهاستبارآنهمدرسخنازشیریندردیوانهمامف طی ساسانیازاینپادشاه

هررایخسرررووشرریرینزحرردگذشررتافسررانه


مرراوحرردییرویترروکانهرراحکایررتاسررت


 (66)همان:

 فرهاد

ازفرهاددردیوانهمامدوبارنامبردهشدهاست.

0.

ایمرررررراخسرررررروخوبرررررانچررررروفرهررررراد


نباشرررررردنصرررررریبیزانیرررررر شرررررریرین


(16)همان:

2.

اگرررردیررردیآنچهررررةشررریرینرافرهررراد


ازدسررتشرردیدسررتشدرسررناتراشرریدن


 (006)همان:

 شیرین

)ر.:خسروپرویزوفرهاد(.فتهاستسهباردردیوانهمامنامرازشیرین

برار)ر.::همرام،پهلوانیر دردیوانِهماماصطالحاتِعمومیوکلّیفرهناایرانینیزبسیارآمدهاست.جهان

(.03مرتبره)ر.::همران:یر (.دیرو11ر51ر13ر05:همران:درم نرایشراه،چهاربرار)ر.:(.خسررو،0031:05

دوبرار)ر.::همران:(.جرامجرم11ر13(.یزداندوبرار)همران:63ر10ر03ر01مان:چهاربار)ر.::هکشورهفت

داروی برار)همران:(.نوش015ر005ر005ر06ر)همان:چهارباپرستی(.آفتاب10(.ایزدی بار)همان:061ر005

(.13ی بار)همان:پی (.زنده11

هرایمسرراییگویردبراسرخنمریاواست.کند،یادکردهمامازایرانباعنوانیخاصآنچهتوجّهرابهخودجل می

رابیانخواهمکرد:«کرمسرفرازِایران»خواهید،ایبهترازاینمیامواگرتحفهمشامیارانرامشکینکرده

یرریرمررعدارنرردوگرررزمررنبررهازیررنتحفرره


ازایررررررانرابیرررررانکرررررنمکررررررمسررررررفر


(0031:13)همام،

وت لرقخرارراوبافرهناباستانیایرانهمامتبریزیدهندةآشنایییبودندکهنشانآنچهتابهحا آوردیمشواهد

ةارتبراطهمرامبرادهنردنشرانامراانرد،هاواصطالحاتدرشاهنامهنیزآمدهگرچهبسیاریازاینناماینفرهنااست.به

گرریزیررازشراهنامهبرگرفترهباشرد،گرچرهدربرخریازایرنزیراممکناستهمامآنهاراازمنرابعدیشاهنامهنیستند 

کوشیمشرواهدیذکررکنریمکرهمیدرادامهید.بااینحا ،نیزدراایآنهاهاییازصورتِشاهنامهتوانرگهشواهدمی

دهندةتأثیرِمست یمشاهنامهبرهمامباشند.توانندنشانمی
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 شاهنامه در دیوان همام تبریزی. 3

هرایدهدکهاینشاعرتبریزیشاهنامهراخوانردهاسرتوشراعروشخصریّتدقتدردیوانهماموبررسیآننشانمی

شمارد.اشاراتاوبهجمشید،فریدون،رسرتم،پوردسرتان،کیخسررو،مرانی،سریمر ،بهمرن،رامحترممیموجوددرآن

دهنردةاررالعوآگراهیکامر اوازداروو...کهپیشازاینمطر شرد،نشرانکشور،تهمتن،داراوسکندر،نوشهفت

تبریرزیبراشراهنامۀتوانندمؤیّدارتباطِهمامخودنمیایناشاراتبهخودیهایملّیوشاهنامهاست.بااینحا ،داستان

فردوسیباشند زیراممکرناسرتهمرامایرناشراراتراازمنرابعومتروندیگررگرفترهباشرد.ازهمرینروی،درادامره

دهندةآشناییهمامباشاهنامهاست.کوشیمشواهدیبهدستدهیمکهنشانمی

 سفندیار در دیوان همامبلبلِ خطبة داستان رستم و ا .3-1

هرایآزرازینِداسرتانِخوددرمد ِصاح دیوانجوینیابیاتیسررودهاسرتکرهیرادآورِبیرتهمامدریکیازقصایدِ

رستمواسفندیارازشاهنامۀفردوسیاست.آنابیاتچنینند:

دمچررروگررر ازرون ررراببگشرررایدسرررپیده

زچیسرررتویویرررۀاوچررروهسرررتدرنظررررش

بلبررر ازآنجهرررتباشررردمگررررکرررهنایرررۀ


فغرررررانوزاریبلبررررر برآیررررردازگلرررررزار

رویگرر سررروچررونهررزارنگررارگشرراده

کررهروییرراردریرر آیرردشبررهصررحبتخررار


(0031:12)همام،

هاییازشاهنامۀفردوسیدرخطبۀداستانرستمواسفندیارباشند:توانندیادآورِبیتهایمذکورمیبیت

گویرررردهمیکررررهدانرررردکررررهبلبرررر چرررره

نگرررررهکرررررنسرررررحرگاهترررررابشرررررنوی

نایررررررردازمررررررررگاسرررررررفندیارهمررررررری


بررررهزیرررررگرررر انرررردرچررررهمویرررردهمی

زبلبررررررر سرررررررخنگفرررررررتنپهلررررررروی

جرررررررزازنایرررررررهزویادگرررررررارنررررررردارد


 (5:232،ج0013)فردوسی،

 یک مثنوی کوتاه به تقلید از شاهنامه. 3-2

مرددردیوانِهمامتبریزیی مثنویهفتبیتیبروزنشاهنامهآمدهاستکهفضایحماسریآندرمرد سرلطاناح

کههمرامدرسررودنآنبرهشراهنامهنظررداشرتهدهدایاینگمانرانیرومیاهنامهشهایتگودارواستفادةشاعرازواژه

است:

قررررررانبخرررررتصررررراح امیررررررجررررروان

بخرررررتنیررررر پهلررررروانخسرررررروجهررررران

چررررروازن ررررر اسرررررپانبرررررهروزنبررررررد

ازآنگررررردگررررردونشرررروددرحجرررراب

نشرررراندبررررهخررررونتیرررر تیررررزتزبررررار

خررررردناتررررروچرررررونبگرررررذردبررررررزره

فشرررررانزهررررریتیررررر تررررروآبآترررررش
 

کرررررهزوشررررردمرررررزیّنزمرررررینوزمررررران 

بررهمررردیترروراخررودوزیررنترراجوتخررت

زمررررینتیرررررهگرررررددزمررررانپرررررزگرررررد

نشررررررررانینیابرررررررردنظرررررررررزآفترررررررراب

شرررررررودبرررررررازرازجهرررررررانآشرررررررکار

کمرررررانتررررروراچرررررروگویررررردکرررررهزه

نشرررررانرامررررریبرررررهآبآترررررشفتنررررره
 

(0031:05)همام،
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،«پهلروانجهران»هرایابیاتباالآشکارترازآناستکرهنیازمنردایضرا باشرد.براوجرودایرن،واژهفضایحماسی

کرههمرامدردهردایاینگمرانرانیررومریاهنامهشو...درکنارِفضایحماسیووزنِ«خود»،«تخت»،«تاج»،«خسرو»

توانبیتِمیبراین،عالوهسرودناینابیاتبهشاهنامهنظرداشتهاست.

خرررردناترررروچررررونبگررررذردبرررررزره»

 

«کمررررانترررروراچررررروگویرررردکرررررهزه 
 

 شدة:پنداشتهبیتِم روفوایحاقییادآورِرا

قضرررراگفررررتگیررررروقرررردرگفررررتده»
 

«احسرررنتومرررهگفرررتزهفلررر گفرررت 
 

 ازشاهنامهدانست.

 نتیجه

ازشراهنامهوفرهنراایرانریزافر مانندبسیاریازشراعرانِتراریخِشر رفارسری،هجریهمامتبریزی،شاعرقرنهفت

دهنردةدردیوانهمرامنشرانهایملّیطالحاتِمربوطبهداستانهاوعناوینواصشخصیّتکاربردِفراوانِنامِ.نبودهاست

ایبترهبررخرالفِب ضریشراعرانکرهدرشر رخرودبررایسرتایشِاسرت.هایملّیوداستانشاهنامۀفردوسیوجّهاوبهت

وبراوجرودِازمواضعازایرنکرارپرهیخترهاند،همامدربسیاریممدوحانشانپهلوانانِشاهنامهرافروترازممدو دانسته

تروانایدردیوانشبااحترامازآنهایادکردهاست.باوجودِاین،اینشرواهدرانمریهایشاهنامهفراوانِنامکاربردِت ریباً

زیراممکناستهمامآنهارادرجراییزیررازشراهنامهدیردهباشرد.ازبرایپیوندِشاهنامهوهمامپنداشت قط یدییلی

شرود.یر برارهمرامدیردهمریدیوانِردّپایشاهنامهدردوموضعازادیمکهبیشترنشاندروی،درادامهبادقّتهمین

شرود.دریر مرورددیگررنیرزهمرامدریر خطبۀداستانرستمواسفندیاردرش رهمامدیدهمریبلب ِناالنِنشانیاز

ترواناسرتومریاسرتودهواصطالحاتِفردوسریممردوحشرمثنویهفتبیتیبروزنشاهنامهوبااستفادهازواژگان

وارازبیتیازشاهنامهنیزدراینمثنویکوتاهدید.نشانیسایه

 منابع
.212-02:200-00ارةاوّ ودوم،دفترنامۀبهارستان،سا ششم،شم،«شاهنامهدرسفینۀتبریز»،0011،آیدنلو،سجاد-

سررایی)برگزیردةم راالتدانشرنامۀزبرانوادبفردوسیوشراهنامه،ترجمۀابوایفض خطیبی،«فریدون»،0033تفضّلی،احمد،-
،چاپاوّ ،تهران:فرهنگستانزبانوادبفارسی.فارسی(

اهللصفا،چاپچهارم،تهران:امیرکبیر.دیوانعبدایواسعجبلی،تصحیحذبیح،0031جبلی،عبدایواسع،-

ترجمرۀمحمردبرنحسرینخلیفرۀنیشرابوری،م دمره،تصرحیحوت لی رات:تراریخنیشرابور،،0035حاکمنیشابوری،ابوعبرداهلل،-

محمدرضاشفی یکدکنی،چاپاوّ ،تهران:آگه.

تصحیحوترجمۀمحمدت یراشدمحص ،چاپاوّ ،تهران:پژوهشگاهعلومانسانیومطای اتفرهنگی.،0013دینکردهفتم،-

،بهسرپرستیاسماعی س ادت،تهران:فرهنگسرتانزبراندانشنامۀزبانوادبفارسی،«سیمر »،0011خایه،محرم،رضایتیکیشه-

وادبفارسی.

.53-25:16و21دم،سا هفتم،شماره،فرهنامر«هنامهدرزبانمردمتأثیرشا»،0016اشرف،صادقی،علی-

ایم ارفبزرگاسالمی.ةاهنامه،تصحیحجال خای یمطلق،چاپسوم،تهران:مرکزدایرش،0013فردوسی،ابوای اسم،-

،سرا نروزدهم،دورةفصلنامۀتراریخاسرالموایرران،«آتورپات،شهربانهخامنشیمادکوچ »،0011قدرتدیزجی،مهرداد،-

.001-0:025مارةجدید،ش
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،بهسرپرستیاسماعی س ادت،تهرران:فرهنگسرتانزبرانوادبزبانوادبفارسیدانشنامۀ،«مازندران»،0036،-----------

فارسی.

،ترجمۀژایهآموزگراروایایرانیانهاینخستینانسانونخستینشهریاردرتاروافسانهنمونه،0010سن،آرتورامانوئ ،کریستن-

احمدتفضّلی،چاپدوم،تهران:چشمه.

.16-03:02نامه،شمارةایران،«فریدونفرّو»،0065مسکوب،شاهرو،-

ایم رارفةچاپاوّ ،تهرران:مرکرزدایرر)سروداوستاییدرستایشاردویسوراناهید(،یشتآبانایف،0032موالیی،چنگیز،-

بزرگاسالمی.

چاپدوم،تبریز:دانشگاهتبریز.)سروداوستاییدرستایشفروهرها(،یشتبررسیفروردینب،0032،-----------

ترجمۀاحمدتفضّلی،چاپپنجم،تهران:توس.،0030مینویخرد،-

دیوانهمامتبریزی،تصحیحرشیدعیوضی،چاپاوّ ،تهران:فرهنگستانزبانوادبفارسی.،0031،همام،محمدبنفریدون-

 


