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منظومۀصهمایون نامه یکلصازصتواریخصمنظومصبعصزبانصفارسلصاستص

کعصدرصسدۀصهقتمصهجآ صتوّسطصحکیمصزّجاجلص)608ص–صزندهصتاص

676صف(صسآودهصشدهصاست.

تاصچندصدهۀصپیش،صتنهاصیکصنسخعصازصنیمۀصدومصهمایون نامه 

شناختعصشدهصبودص)اکنون:صنسخۀص409صکتابخانۀصدانشگاهصپیشاور،صموّرخص

1092صف(صکعصبآصمبنا صرن،صمقاالتلصدرصشناسایلصاثآصنگاشتعصشدهص

بودصوصسآانجامصنیزصمتنصهمانصنیمۀصدومصبعصچاپصرسیدص)زّجاجل،ص

1383(.صخوشبختانعصپسصازصرنصدستنویسلصکهنصازصنیمۀصنخستص

لصماتنادران،صبلصتاص]سدۀص7ف[(ص
ّ
متنصشناسایلصشدص)نسخۀص561صگنجینۀصخط

کعصتوّسطصمصّححصنیمۀصدومصچاپصشدص)زّجاجل،ص1390(.

رنچعصتاکنونصدربارۀصحکیمصزّجاجلصملصدانستیم،صاشارهصبعص

نامصوصیادکآدصابیاتلصازصاوصدرصبآخلصمنابعصموجودصبود،صبعصاضافۀص

الهاتصاندکلصکعصدربارۀصو صدرصمنظومۀصهمایون نامه درجص
ّ
اط

شدهصاست.

تاریخ  شده،ص یادص زّجاجلص ازص رنص درص کعص جایلص کهنصتآینص

جهانگشایصهطامیکصجوینلصاست.صدرصپایانصجیدصدومصرنصمتن،ص

ینصخوارزملصوصپایانصکارصاوصسخنص
ّ
رنجاصکعصازصاحوالصشآفصالد

تبآیز،ص درص و ص سکونتص هنگامص درص کعص شدهص اشارهص ملصرود،ص

ینص
ّ
ینصهیلصتقآشلصـصکعصبعصشوملصمشهورصبودصصصـصبعصشآفصالد

ّ
جمالصالد

صلصشدصوصاوصتقآشلصراصبآکشید.صدرصرنجاصجوینلصبعصمآگص
ّ
مت

ینصخوارزملصاشارهصدارد،صکعصاندکلصپسصازصرنصرو صداد،ص
ّ
شآفصالد

وصبآخلصازصشاهآان،صمآگصو صراصبعصشوملصتقآشلصنسبتصدادهصوص

شلآهایلصدرصاینصزمینعصسآودند.صدرصاینصمیان،صجوینلصبعصزّجاجلص

اشارهصکآدهصوصشلآ صازصو صراصدرصاینصزمینعصدرجصکآدهصاست1:

وصدرصتبآیزصشاهآیستصاوصراصزّجاجلصگویند؛صاینص طلعصگقتعصاست:

هیــل جمــالص مبارکص ــدمص ا ص

تو ازص ــانص ــادم ش گشتص هالملص

ــل ــدرصپ ــلصان ــعصطوســشصبآفت ــاصب ت

تــو... ازص جــانص نبآدص همص ها بتص

)جوینل،ص1916:ص2/ص281(

منظومۀص جزص زّجاجلص کعص ملصدهدص نشانص اینص طلعص یادکآدص

همایون نامه شلآها صدیگآ صدرص البصهایلصجزصمثنو صداشتع،ص

صجزصاینص طلۀصپنجصبیتلصوصبآخلصبیتصها صپآاکنده،صچیزص
ً
کعصهجالتا

 ابلصتوّجهلصازصرنهاصبعصدستصماصنآسیدهصاست.

ینصحسنص
ّ
ینصحسینصبنصفخآالد

ّ
پسصازصجوینل،صمیآجمالصالد

ازص شلآهایلص جهانگیری،ص فرهنگ  اثآشص درص شیآاز ،ص انجوص

»حکیمصزّجاجل«صراصبعصشاهدصبآخلصازصلغاتصیادصکآدهصاست.صدرص

یادداشتلصمندرجصدرصرغازصنسخۀصدانشگاهصپیشاور،صبدینصنکتعصکعص

رورده،ص بعصشاهدص اثآشص درص راص زّجاجلص شیآاز صشلآص انجو ص

تصآیحصشدهصبودهصوصچونصدرصرغازصوصپایانصرنصنسخعصناملصازص

سآایندهصنآفتعصاست،صاینصیادداشتصدرصرنصزمانصبعصشناسایلص

سآایندهصکمکصبسیار صکآدهصبودص)پیآنیا،ص1375:ص66(.صنیزصچنانکعص

فرهنگ  ازص بعصنقلص نیزص آنندراج  پیآنیاصاشارهصکآده،صدرصفآهنگص

جهانگیری شواهد صازصزّجاجلصدرجصشدهصاستص)همان:ص67(.

نامصوصیادکآدصبیتصهایلصازصزّجاجل،ص جزصاینصاشاراتصبعص

مطیبصدیگآ صدربارۀصو صدرصمنابعصسآاغصنداریمصوصرنچعصازصو ص

خاللص درص خودشص دربارۀص و ص کعص استص مطالبلص ملصدانیمص

همایون نامه درجصکآدهصاست.صپژوهشگآانلصکعصبعصزندگلصو ص

پآداختعصاند،صاینصمطالبصراصدرصمقاالتلصیادصکآدهصاندصکعصدرصاینجاص

نیاز صبعصبازگویلصرنهاصنیستص)پیآنیا،ص1375؛صزّجاجل،ص1383؛صریدنیو،ص

1392؛صراشکلصهیلصرباد صو...،ص1393(.

اّماصدربارۀصنامصوصنسِبصو صبایدصبگوییمصکعصتاکنونصفقطصازصنسبتص

صصاوصیلنلص»زّجاجل«صرگاهصبودیم.صهمچنینصو صدرص
ّ
وصتخی

جایلصازصهمایون نامه ازصفآزندشص»سییم«صیادصکآدهصوصررزوصکآدهص

صمنظومص
ِ
کعصاینصفآزند،صدنبالۀصکارصپدرصراصدرصسآایشصاینصتاریخ

صپلصبگیآد.صو صدرصرنجاصدرصبیتلصبعصنامصخودصکعص»نصآ«صبودهص

نعلونصفمینآقنقلعس

پژوهشگآصمتون
alisafari_m@yahoo.com

هما منونامهحامونرم ۀرانتحا ۀدنیارس
بمیزی

ّ
نیصمهللاننبننرحّحنبننعبنامكافونبننرلكنادنامه

1.صدرصمقاالتلصکعصپیشصازصاینصدربارۀصزّجاجلصوصهمایون نامه نوشتعصشدهصاست،صاینص
شلآهاصراصدرصمدحصتقآشلصدانستعصاندصکعصدرستصنیست.
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اشارهصداردص)پیآنیا،ص1375:ص76(:

ــآ« ــِدص»نص ــعصفآزن ــتصفآزان ــییمصاس س

هصآ جـــوانـــانص درص ــوص چــن نبینلص

بنابآاینصتاکنونصازصنامصکاملصوصد یقصزّجاجلصرگاهلصنداشتیم،ص

صتصویآصدستنویسلصازصجیدصدومصحلیة االولیاء و طبقات 
ً
اّماصاخیآا

االصفیاء )نسخۀص282صمجموهۀصفاضلصاحمدصپاشاصدرصکتابخانۀصکوپآولو،ص

ا قهانلص هبدهللاص احمدبنص ابونلیمص حافظص اثآص 676ف(ص صموّرخص

)دص430ف؛صبآا صرثارشصنک.ص آهصبیوط،صبلصتا:ص314(صبعصدستصنویسندۀصاینص

صسآایندۀصهمایون نامهص
ّ
سطورصرسیدصکعصبعصاحتمالصبسیارصبعصخط

کتابتصشدهصاست.صانجامۀصاینصنسخعصکعصحاو صنامصکاتبصاست،ص

چنینصخواندهصملصشود:

دةصالثانیةصمنصکتابصحلیةاالولیاء و طبقةاالصفیاء 
ّ
تّمتصالمجی

هیلصیدصالققیآصاللصهللاصتلاللصنصآهللاصبنصمحّمدبنصهبدالکافلص

الزّجاجلصالتبآیز صفلصاثنلصهشآصمنصالصقآصختمعصهللاصبالخیآص

دةص
ّ
سنةصستصوصسبلینصوصستمایة.صبورکصلعصوصیتیوهصفلصالمجی

اللارص منص المنقذص ا حص
ّ
الن الواهظص منهمص وص یییع:ص تلص

ّ
ال الثالثةص

القاضحصکانصیالحظصاالکتسابصوصالینشآحصلالنتخابصالقضلص

ابنصهیسلصالآ اشل.

»الزّجاجلص مکانِلص وص پیشعصا ص نسبِتص دوص ملصبینیمص چنانکعص

صاتص احبصهمایون نامه مطابقتصدارد.ص
ّ
التبآیز «صباصمشخ

اّماص نیست1ص بلصسابقعص اگآچعص کعص »زّجاجل«،ص نسبتص بعصویژهص

چندانصهمصرایجصنبودهصاست.صازصسویلصنامصکاتبص»نصآهللا«ص

استصوصازصاینجاصملصتوانصگمانصبآدصکعصو صبعصدلیلصضآورتص

شلآ ،صنامصخودصراصدرصبیتصپیشصگقتۀصهمایون نامه بعص ورتص

»نصآ«صخال عصکآدهصاست.2صدورۀصزندگلصکاتبصاینصنسخعص

)موّرخص676ف(صنیزصباصدورۀصزندگلصسآایندۀصهمایون نامه )زندهصتاص

اینص آائنصملصتوانص مبنا ص بآص دارد.صپسص 676ف(3صهماهنگلص

گقتصکعصکاتبصاینصنسخعصهمانصسآایندۀصهمایون نامه است.

  

ة )دستنویسص1256صکتابخانۀص
ّ
جزصاین،صیکصنسخعصازصمصابیح السن

نورهثمانیع،صموّرخص669ف(صاثآصحسینصبنصمسلودصبغو ص)دص516ف؛ص

بآا ص کعص استص درصدستص بلصتا:ص996(ص رثارشصنک.ص آهصبیوط،ص بآا ص

همینصشخصصموردصنظآصماصکتابتصشدهصاست.صانجامۀصنسخعص

چنینصخواندهصملصشود:

تّمصکتابصالمصابیح بحمدصهللاصوصحسنصتوفیقع.صو عصالقآاغصفلص

افصفلصیومصاالربلاصو تص
ّ
مینصبمدینةصتبآیزصببابصالط

ّ
مسجدصالملی

مایعص
ّ
ینصوصست

ّ
هآصفلصهشآینصمنصربیعصاالّولصسنةصتسعصوصست

ّ
الظ

الودودصهمآبنص اللصرحمةصرّبعص المحتاجص هیلصید صالضلیفص

بآیز صغقآصهللاصلعصوصلوالدیعصوصلجمیعص
ّ
داودبنصیحیلصبنصمحمودصالت

المؤمنینصوصالمؤمنات،صبآحمتکصیاصارحمصالّآاحمین.

صهمینصکاتبصهستص
ّ
صپسصازصانجامۀصنسخع،صیادداشتلصبعصخط

کعصنشانصملصدهدصنسخعصبآا صزّجاجلصکتابتصشدهصاست.صرنچعص

صنیا صبزرِگصزّجاجلص
ِ
درصاینصیادداشتصاهمیّتصدارد،صیادکآدصنام

یلنلص»میکداد«صاست،صکعصدرصانجامۀصنسخۀصحلیة االولیاءصدیدهص

نملصشود:

رّبعص رحمةص اللص المحتاجص الققیآص لیلبدص الکتابص هذاص ص
ُ
کتبت

بآیز صالزّجاجلص
ّ
نصآهللاصبنصمحّمدبنصهبدالکافلصبنصمیکدادصالت

وفقعصهللاصلمآضاتعصوصغقآهللاصلعصوصلوالدیع.

حو ص)دص337ف؛ص
ّ
1.صسنج:صهبدالآحمانصبنصاسحافصالزّجاجلصالنهاوند صالبغداد صالن

)دص416ف؛ص الجآجانلص الزّجاجلص ابوالقاسمصیوسفصبنصهبدهللاص بلصتا:ص1640(؛ص  آهصبیوط،ص

همان:ص4003(.

2.صالبتعصدرصجایلصازصهمایون نامهص)زّجاجل،ص1390:ص601(صازصكنیۀص»ابونصآ«صبآا صخودصیادص
كآده،صكعصنملصدانیمصاینصهمصازصگونۀصضآورتصشلآ صبودهصاستصیاصنع.

3.صاینصتاریخصازصیكلصازصبخشصها صهمایون نامه بعصدستصملصریدص)پیآنیا،ص1375:ص75(.
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بنابآاینصاگآصبپذیآیمصکعصاینصشخصصهمانصسآایندۀصهمایون نامه 

است،صملصتوانصنتیجعصگآفتصکعصنامصکاملصو صهمینص ورتص

میکدادص هبدالکافلصبنص محّمدبنص »نصآهللاصبنص یلنلص اخیآص

بآیز «صاست.
ّ
الت

کهابمارس

ص ریدنیـو،صسـّجادص)1392(.ص»همایونصنامـع؛صمنظومـعصا صدینـلصـصـ

تاریخـلصوصپیآوصشـاهنامعصازصسـدۀصهقتـم«.صکتاب مـاه ادبیات،ص

پیاپل190:ص55–ص67.

ص پیآنیـا،صهیـلص)1375(.ص»اثـآ صنویافتعصازصحکیـمصزّجاجل«.صنامۀ ـ

فرهنگستان،صس2،صش7ص]پاییز[:ص65ص–ص80.

ص یـنصمحّمدبنصمحّمـدص)1916م(.صـ
ّ
جوینـل،صهطامیکصبـنصبهاءصالد

تاریـخ جهانگشـای )جص2(.صبـعصتصحیـحصمحّمـدص زوینـل.ص

لیدن:صبآیل.ص

ص )1393(.صـ هبّاسـلص جـوادص وص جـوادص هیلصربـاد ،ص راشـکلص

»همایونصنامـع،صتاریـخصمنظومصزّجاجل؛صبآرسـلصنسخعصشـناختلص

وصتاریخـلصاثـآصوصمحتوا صرن«.صجسـتارهای ادبـی،صپیاپل187:ص

39–ص58.

ص زّجاجـلص)۱3۸3(.صهمایون نامـه )نیمـۀصدوم؛ص2ج(.صبـعصکوشـشصـ

هیلصپیآنیا.صتهآان:صانتشاراتصفآهنگستانصزبانصوصادبصفارسل.

ص ــــــــــــــص)۱390(.صهمایون نامـه )نیمـۀصنخسـت(.صبـعصـ

کوششصهیلصپیآنیا.صتهآان:صمآکزصپژوهشلصمیآاثصمکتوب.

ص اریخ ـ
ّ
 آهصبیـوط،صهیـلصالآضاصوصأحمـدصطـورانص)بلصتا(.صمعجـم الت

راث االسالمی فی مکتبات العالم.صداراللقبة:ص یصآ .
ّ
الت

ة.صدستنویسص1256صکتابخانۀصنورهثمانیع،صموّرخص669ف.انجامع.
ّ
• مصابیح السن


