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  تصحيح ديوان سراجي
  ∗عراق رضا زيدي

  ♦جونپوري خان محمد صادق ترجمه

اي از زمان  در برههاست و  بوده يرباز گهواره زبان و ادب فارسين هند از ديسرزم
هند  يرونق دربارها. ندا هربوده بود يرانيسبقت را از شاعران ا يار گوين ديشاعران ا

در  يچ شاعريدر زمان اکبر ه. ن شدين سرزميا به رانيباعث هجرت شاعران بزرگ ا
 رو يين شکوفايرفته رفته ا يول. نبود يو عرفي رينظفيضي، ي، ه غزاليپا ران هميا

شاعر يک و ناقد بزرگ و  محقّقکم ما در هند فقط دو يست و يزوال نهاد و در قرن ب به
ن تعداد ياز ا شتريب بسياران و شاعران محقّقه تعداد البتّ. ميسراغ دار مشهور زبان يفارس
 يباق ١يالحق انصار يان شعرا پروفسور ولياز م. هستندمشهورتر ن سه نفر يا يول ؛است

 توان مي انمحقّقان يکند و از م ي ميعمر خود را سپر ين روزهايمانده است که واپس
  .اشاره کرد ير حسن عابديد امير احمد و شادروان استاد سيشادروان استاد نذ به

ادگار ي به از خود يات فارسيمختلف ادبهاي  نهيدر زم ياديد آثار زر احمياستاد نذ
ارزشمند استاد  ياز کارها يا نمونه يخراسان يوان سراجيدح يتصح. گذاشته است

از مسعود سعد سلمان و  پسد يشا(ي ا هفتم هجريقرن ششم  ياز شعرا يسراج. است
پژوهشگران عموماً . شناسيم ميرا ن دوره ياز ا يما شاعران کم. است) ر خسرويقبل از ام
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وان معلوم ين ديبا انتشار ا يول ؛دانند ي نميغن بسيار يو سبک ين دوره را از نظر ادبيا
  .اند ستهيز ي ميز شاعران مهميشد که در آن زمان ن

 يرا خراسان يل ويچند دل به يسراج يخود ضمن معرف هر احمد در مقدمياستاد نذ
اثبات سخن  يرا برا ين شعر سراجيا يو. کند مي نکارارا گر يدهاي  ند و نسبتدا مي

  :کند مي خود نقل
  گرچه اصل پاکش از خاک خراسان در رسيد  فخر بر مکران نمود اندر هـواي خـدمتت  
  طرز الفـاظش چـو الفـاظ خراسـاني بـود       بنده داعي سـراجي آنکـه انـدر مـدح تـو     

  خاک خراسان برخاستکه مرا آب و گل از   الفـاظ خراسـان گـويم    من ثنـاي تـو بـه   
  :سدينو مي نيچن يسراج يزندگ بارهدر يخيو کتب تارها  با استفاده از تذکره يو
محمد  الدين اثيمعاصر سلطان غ يمکران الدين سلطان تاج يطبقات ناصردر «

قرار داده ) ق ۶۰۲تا  ۵۹۶( محمد بن سام الدينو معز) ق ۵۹۹تا  ۵۵۶( بن سام
 يهجر ۵۹۹ش از يپ يليخ الدين ن است که تاجن جهت روشياز ا .است شده

در  يظن قو به وجود دارد کهاي  دهيوان قصيدر د. مکران بوده است يفرمانروا
شود که  مي روشن هانياز همه ا. سروده شده است يهجر ۶۰۵ا ي ۶۰۴سال 

که هايي  ان منظومهيدر م. هفتم ادامه داشته استل قرن يدر اوا الدين سلطنت تاج
خ يست که شامل تاري اا دهيابوالخطاب نوشته قص الدين مدح نصرت هب يسراج
  .»دهد مي د قراريجه باال را مورد تائيز نتين منظومه نيا. است يهجر ۶۰۹

برد مي را نام ين سراجامه خود تمام ممدوحاستاد در مقد:  
 ؛ابوالخطاب الدين پسر نصرت الدينناصر .۱
 ؛بوالخطابا الدين سنجرشاه پسر نصرت الدينمعز .۲
 ؛ابوالمکارم الدين شاه پسر تاج سلطان الدين قطب .۳
 ؛ابوالمکارم الدين ه پسر تاجاصرشيق الدينافتخار .۴
 ؛ابوالمکارم الدين خسروشاه پسر تاج .۵
 ؛الدين ر نصرتير وزيالخ يبن اب يلاابوالمع الدين جمال .۶
 ؛الدين ر نصرتيمحمد ابوحاتم وز الدين جمال .۷
 ؛الدين ر نصرتيبن محمود وزسعدان  الدين سابق .۸
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 ؛الدين ر نصرتيفرج وز الدين هيوج .۹
 ؛الدين ر دربار نصرتيعمر ام الديننور ريم .۱۰
 ؛الدين و تاج الدين ر نصرتيم وزياتابک بن ابراه الدين شمس .۱۱
 ؛الدين ر دربار تاجيام الدين حسام .۱۲
 ؛الدين ر تاجيصدر وز الدين نجم .۱۳
 ؛الدينر دربار ناصرياموسف يفرامرز بن  الدين جمال .۱۴
 ؛ر مکرانيبکر وز يمحمود بن اب الديناءيض .۱۵
 ؛ر مکرانيبن محمد وز الدينريخط .۱۶
 .ر مکرانيد اميخورش الدين نصرت .۱۷

که  کردهرا ذکر  ين سراجاممدوح گر ازين فهرست نام دو نفر دياستاد عالوه بر ا
ند از ا و نفر عبارتن ديا. خدمات آنها ذکر شده است يامده وليد نينام آنها در قصا

  .ابوالخطاب الدين و نصرت الدين سلطان تاج
  :سدينو مي نيهند چن به يآمدن سراج بارهاستاد در

ي معروف دهلپادشاه التتمش  الدين شمس حضورپس از آن در هند در  يسراج«
ترين  که معروف است مدح بزرگان آن دربار پرداخته به ده ويرس) ۶۰۷-۶۳۳(
 يبود که محمد عوفپادشاه ر آن يوز ي،ديمحمد جن الدين ، قوامالملک نظام هاآن

  .»نام او نوشته است به خود را اتيالحکا جوامعکتاب 
استاد . پرداخت يهند يامرا و وزرا، مدح پادشاهان به هند به پس از ورود يسراج

 نام متعلق نخستين. است کردهن را در مقدمه خود ذکر ان ممدوحيا ير احمد اسامينذ
طغرل طغان خان حاکم  الدينعز ر ملکيوز ياشعر الملک مسحور شرف الدين تاج هب

 يحاو يد سراجيقصا. پرداخت يديالملک جن مدح نظام به يسپس و. است يوتنهلک
ن سلطان يع جنگ بيان وقايب به يا دهيدر قص يومثالً . است يمهم يخياطالعات تار

نام داشت و  »هردودل«ده ون حاکم اَيا. پردازد مي از حاکمان اوده يکيو  الدينناصر
  :ده خود قرار داده استيف قصين نام را رديهم يسراج

  رفت بر گردون ز شمشير تو آه هـردودل   اي زده يک ترک تو برهم سپاه هردودل
  چشمه تيـغ تـو از خـون سـپاه هـردودل       بــر لــب آب ســرد دريــاي قلــزم برگشــاد
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ين که در مدح قوام يا دهيقص شود که در يمه استاد معلوم ماز مقدسروده  يديجن الد
  :ز آمده استيپسر التتمش ن الدين اثينام سلطان غ ،شده

  هـا فرمـوده خواسـت    شه غياب الحق و الدين لطف
  تا مگر گم گردد از مـن رنـج و حـذالن در جهـان    

  :را فهرست کرده است يسراج ين هنداممدوح ،از آن استاد پس
 ؛اغلبک الدين حسام .۱
 ؛ار بن احمديبخت الدينعز .۲
 ؛قراسنقر الدينديمؤ .۳
 ؛ابومحمد الدين شرف الدينفخر .۴
 ؛نيالملک تگ يخ صفيش .۵
 ؛نيابوبکر بن حس الدين تاج .۶
 ؛الدينديصدر حم .۷
 .ميحعبدالر الدين التجار نجم ملک .۸

ن سفر در يدر هم يو. ه رفتمکّ به حج هضيفر يادا يبرا ق ۶۲۸در سال  يسراج
وان خود يد ابتدايرا در  آنالسالم سرود و  هيعل يبالنّ نعت يعنوان ف ک نعت باينه يمد

  :قرار داد
  صيآمدم بعد از مشقت در جـوار مصـطفٰ    صيآخر از فضل عمـيم کردگـار مصـطفٰ   

  :کند مي انين بيخ سفر خود را چنيدر شعر قبل از مقطع تار يسراج
  سال بـر تـاريخ خـا و کـاف و حـا بـا آن بهـم       

  صيش قصيده در مزار مصطٰفشد تمام اين خو
  .۶۲۸= ۸+۲۰+۶۰۰ يعنيخا و کاف و حا 

پردازد که  مي يوان سراجيد يخط هدو نسخ يمعرف به احمد در ادامه رياستاد نذ
  :ح هستندين تصحياساس کار ا

  )گنج حبيب هريذخ( گريدر دانشگاه عل يوان سراجيد ينسخه خط: ع
که اکنون در  يسيد نفيسع يمملوکه مرحوم آقا يوان سراجيد يخط هنسخ: ي

  .ستا دانشگاه تهران مضبوط هکتابخان
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هر . وان آورده شده استيد ابتدايدر  يصورت عکس به ريار صفحه نسخه اخهچ
 ۳۱۳تا صفحه  ۱وان از صفحه ين ديا. اند طور کامل معرفي شده دو نسخه در مقدمه به

است با  يتعال يآخر در حمد بار هديه است و قصياول نعت هديقص. ده دارديقص ۱۰۴کالً 
عنوان هستند؛  هيشود که مدح مي اشعار مسمط آغاز ۳۱۵از صفحه . ديالتوح يعنوان ف

  :مسمط چنين است
  .»الدين ابواخلطاب خسرو يف مدح السلطان نصرت«
 ۱۰۴شماره  هديو بعد از قص است د شمرده شدهيقصا ءز جزين مسمط نيا يول

در شش  ۳۲۲تا  ۳۱۷ن مسمط از صفحه يا. ج شده استدر ۱۰۵ هشمارعنوان قصيده  به
شود که  مي بند شروع بيبند و ترک عيترج ۳۲۳از صفحه . است شعر ۷۲صفحه و شامل 

 ۱۱۲شود و تا شماره  مي شروع ۱۰۶ز از ين اشعار نيا يارذگ شماره. همه در مدح هستند
وان ين ديا. نوشته شده استبند نام ممدوح  بيو ترکبند  ترجيعقبل از شروع . ادامه دارد

  .دارد صفحه ۳۵۲
ز نوشته شده يمشکل نهاي  واژه يمعني، ح نسخ خطيدر هر صفحه عالوه بر تصح

و  فرهنگ آنندراجشتر از يگر را شاهد آورده است و بيد ياستاد اشعار شعرا. است
ده ز اشاره کريها ن واژهنامأنوس تلفظ  به استاد. است کردهاستفاده  يريفرهنگ جهانگ

 يول ؛شود ينون مفتوح و الف مسکون تلفظ م، مکسور يصورت حا به ناحمثالً . است
  :کار برده است به يگرين واژه را با تلفظ دير ايدر شعر ز يسراج

  خـون  يحنـا  ر و زيشمش هچون گرفت از وسم
  صيمشرکان رنگ و نگار مصـطفٰ  يدست و پا

آن اشاره  به ر احمديود و استاد نذش مي نّا تلفظصورت ح به ن شعر واژه حنايدر ا
  :سدينو مي نيه چنياستاد در حاش. کرده است

  )آنندراج(» نون مشدد هم آمد به حناي معروف است و آن«
ان يآن را ب يمعن تنهااستاد نه . ان آمده استضيمرنامأنوس واژه  يگريد هديدر قص

  :ن استيچن يسراجشعر . وان مسعود سعد سلمان آورده استياز د يبلکه مثال ،کرده
ــر يا ــل يزلفس ــو گ ــاگوش چ ــر بن ــان ب   ن جان

  نم تـرا يـ ان بضـيمر چـون  تر  ب و سبز ويدلفر
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  :ن نوشته استيان چنضيمرح لفظ يه در تشرياستاد در حاش
  :است مسعود سعد سلمان گفته. حانير يمعن هب«

  »انضيمرالله و  يد هميکه رو  اراســتنديبــا بيد بــه ن رايزمــ
ام گذشته است و فهم و يا يحات و نام پادشاهان و امراياز تلمد عموماً پر يقصا

ن موارد ير احمد اياستاد نذ. از دارديموارد ن نياز ا ياطالعات کاف به دهيدرک اشعار قص
صاحب  يب خسرو رير ترکيدر شعر زمثالً . ح داده استيه توضيرا در حاش يخيتار
  :ح دارديتوض به ازيکار رفته است که ن به ير

  گرفـت  مي يصاحب ر يرف کز خسرو رهر ش
ـ   به من ـ يـ ش از آن بيفر شاه مکـران ب   راو نم ت

  :سدينو مي نيب چنين ترکيح اياستاد در توض
وله و دالديه مخصوصاً مؤيف پادشاهان آل بوور معريمراد صاحب بن عباد وز«

ق است ۳۸۵سال  به يوله متوففخرالد«.  
  :رفته استکار  به ده سوم اصطالح در خط شدنيدر قص

ـ     مار من در خـط ازان شـد  يتن ب زَکه انـدر خـط منم او رايـ ر بو  
  :سدينو مي نين واژه چنيا بارهاستاد در

 ن را چند باريا يخود سراج، مه شدنيران و سراسيح يمعن به در خط شدن«
  :است گفته يز انوريکار بسته و ن به

ــاز غ ــک د يرت راي ــت فل ــت ــتوا را   دي ــط اس ــده خ ــط ش   »در خ
  )۹۱و  ۱۶ص  ،يوان کمال اصفهانيد دينيز ببيو ن، ۵ص ، وانيد(

آنها  به استاد ،اند کار برده به مختلف يها صورت به مختلف يرا شعرا ياگر اصطالح
  :کار برده است به ر اصطالح حلقه بر در رايدر شعر ز يسراجمثالً . کند مي اشاره

ــرا  ــک را در سـ ــت  يفلـ ــاه رفعـ   انم او ريــــبســــان حلقــــه بــــر در ب  جـ
  :سدينو مي هياستاد در حاش

 “رون از دريحلقه ب” يو معزّ “حلقه از برون در”و  “حلقه در برون در” يانور«
  .»آورده است

  .ز شاهد آورده استينرا استاد چند شعر 
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  :جسم انسان آمده است يمعن به واژه شخص يده در شعريدر همان قص
ــ ــر     آن ز ين درآمــد فربهــيــشــخص د هب ــح الغ ــف رم ــه در ک ــبک   نم او راي

  :دهد مي حين توضيچن بارهن يه در اير احمد در حاشياستاد نذ
  :است گفته يمعز. کالبد مردم و بدن انسان يمعن به شخص«

  در خــدمت او شــخص ادب راســت مزاجســت 
ــاک ع   ــخن پ ــدحت او زر س ــدر م ــتي   ار اس

  )۸ديوان، ص(
  :است ل گفتهيکمال اسماع

  ر شـخص مـن  يـ شد رخنه رخنه چون هـدف ت 
ــه باختســت  ــا آن ک ــه ب ــ ب ــنم کي ــار جوش   »ب

  )۵ديوان، ص (
که در  ييها اسب ياساممثالً . کردند يم يارذگ ها را نام اسب زبان يامع عربودر ج

. دلدل نام داشت )ص(غمبرياسب حضرت پ. خ ثبت استيدر تار ،کربال حضور داشتند
ر ياستاد نذ دليلن يهم به شود و نمي حاتين تلميمتوجه اآساني  بهذهن خواننده  يول

و  يت سيدر بمثالً . ه آورده استين آنها در حاشاها را با اسم مالک اسب ياحمد اسام
 يگريو د )ع(نيامام حس به قمتعلّ يکيپنجم اسم دو اسب آمده است که  هديقصاز هشتم 

  .است اديابن ز به قمتعلّ
ــادر و   ــوب ورا م ــوده بعب ــدريب ــوم پ   رند اعرابيعبوب پذيحموم و چو يکه چو   حم

  :دهد مي حين توضيه چنياستاد در حاش
  :است گفته يمنوچهر. بود )ع(نينام اسب امام حس«

  يز رنگ رخ رخـش رو ين زان مرکب شبديآفر
  »يحمـوم شـو  يمادرش و آن مـادرش   ياعوج

در  يسراجمثالً . ز اشاره کرده استياصطالحات علم نجوم ن به ر احمدياستاد نذ
  :ديگو مي نيهفتم چن هديت هفدهم از قصيب

ـ     به نديب  آنکه شباهنگ هفته اوسـت  يشام يشعر   م شـب يچشم جـاه تـو هنجـار ن
  :سدينو مي هين شعر در حاشيح اياستاد در توض



  تصحيح ديوان سراجي  ١١٣

  

کم  يگريار روشن است و ديعبور و آن بس يشعر يک، يدو هستند يشعر«
 طرف شمال طلوع به ن ستارهيا. نديگو يشام ين آخر را شعريروشن است و ا

شام  به ن راين ايبنابرا ؛جانب شمال غرب است به کند و چون ملک شام يم
طرف  به ن جهت کهيبد .خوانند يماني يعبور را شعر ينسبت کردند و شعر

  :ديگو يخاقان. من در جنوب استيتابد و  مي جنوب
ــ  ي  ل است و نه مهرينه سه يچون نه شعر ــان چ ــام و خراس ــن و ش ــنمه م   »ک

  )٢٣٢ص (  
صفحه مرتب کرد و تمام  ۲۳۷باً در يوان را تقرين ديقات اير احمد تعلياستاد نذ
هشت صفحه مختص استدراکات و اضافات است و . کردوان را حل يمشکالت د

شهرها و  ياسام. ز جداگانه آورده شده استينها  ل و خانوادهيقبا، فهرست نام اشخاص
ي، ات قرآنيمل آکه شا يفهرست اشعار. شده است يک جا گردآوريدر ها  مکان
نامه  وان غلطيدر آخر د. جداگانه مرتب شده است ،هستند يا اشعار عربياقوال ، ثياحاد

  .د استيمف يراستاريرفع اغالط و يز چاپ شده است که براين
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