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  يوان سراجيح ديتصح يها يژگيو
  ∗ارمر کُدنْراجِ

مهارت خطّي شادروان پروفسور نذير احمد در فن تصحيح نسخ  استاد فرهيخته
يکي از آنها نسخه . را تصحيح کرده استخطّي وي دوازده نسخه . اي داشت ويژه

شمار  به سراجي است که موضوع اين مقاله به خراساني معروف الدين ديوان سراج
  .رود يم

ه خود ياثبات نظر يبرا يو. داشت ويژه يروشخطّي هاي  ح نسخهياستاد در تصح
 يقصد و به حاًيکرد تا خواننده صر مي را انتخاب يا شعري يعبارتخطّي از متن نسخه 

وان ياهل خراسان است استاد از د الدين سراجن امر که ياثبات ا يمثال برا براي. ببرد يپ
  :کند مي انتخابچند شعر  الدين سراج

  گرچه اصل پاکش از خاک خراسان در رسد  خـدمتت  يفخر بر گلهران نمود اندر هوا
  بـود  يطرز الفـاظش چـو الفـاظ خراسـان      آنکـه انـدر مـدح تـو     يسـراج  يبنده داع
  ١که مرا آب و گل از خاک خراسان برخاست  ميالفـاظ خراسـان گـو    بـه  تـو  يمن ثنـا 

در مکران بوده و پادشاهان  يتچند مد الدين که سراجد يآ مين برياز اشعار باال چن
چون  يحاکمان به يد که سراجيافزا مي ن استاديعالوه بر ا. آنجا را ستوده است يمحل
و  کرد ميه توجه يشتر از بقيابوالخطاب را ب الدين ابوالمکارم و برادرش نصرت الدين تاج
  .شود مي افتي الدين جسراوان يده در ديقص ٢١ الدين تاجش يدر ستا فقط
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. کند مي نقل يخياز کتب تار يخود مطالب يعااثبات اد ياوقات استاد برا يبعض
مکران بوده  يفرمانروا ق ۵۹۹ش از سال يکه پ الدين ن زمان سلطنت تاجييتع بارهدرمثالً 
وان يد که در ديگو يم بارهن يدر او  کند مي نقل قول ياز طبقات ناصر يو ،است
سروده شده است  ق ۶۰۵ا ي ۶۰۴در سال  يظن قو به وجود دارد کهاي  دهيقص يسراج

ن يا. ل قرن هفتم ادامه داشته استيتا اوا الدين تاجد که سلطنت يآ مين بريو از آن چن
استاد عالوه بر . موجود است يوان ويدر داست،  الدين تاجده که در مدح سلطان يقص

ع ياز وقا يکي به استادمثالً . دهد ميخوانندگان  به يشتريب اتاطّالع يادشدهده ينقل قص
 ابوالخطاب اشاره الدين ابوالمعارج و برادرش نصرت الدين تاجسلطان  يمهم زندگ

بر عهده  يفتنه غز نقش مهم ين دو برادر در سرکوبين است که ايکند و آن واقعه چن مي
اي  دهيصوص قصن خيدر ا يسراج. کردندسنگ را فتح  به موسوم يو حصار داشتند

  :شود مي آن نقل از تين مقاله چند بيسروده بود که در ا
  رش لشکر تو سنگ پست آمد چو حرف جـ يپ به

  باشـد  يار کـ رن جـ ين سپاه تـو چنـ  وچ يسپاه
  يکردنـد حصـار   يهمـ  يحصار سـنگ را قـو  

  باشــد يرا مگـس حصـار کـ    يحصـار عنکبـوت  
ـ هـ مبارک باد فتح سنگ و غـز مق    ش تـو يور پ

  باشـد  يار کـ هـ لشکر غـز را چـو تـو ق    هرکه ق
امرا و  ،گر از شاهزادگانيهفده نفر د، ن دو نفريوان خود عالوه بر ايدر د يسراج

را در  ين اسامير احمد فهرست اياستاد نذ. است کردهدربار مکران را مدح  يوزرا
وان آورده استيمه دمقد:  
 ؛ابوالخطاب الدين پسر نصرت الدينناصر .۱
 ؛ابوالخطاب الدين شاه پسر نصرتسنجر 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
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 ين؛الد ر نصرتيابوحاتم وز محمد الدين جمال .۷
 الدين؛ ر نصرتيسعدان بن محمود وز الدين سابق .۸
 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
 الدين؛ر دربار ناصريوسف اميفرامرز بن  الدين جمال .۱۴
 ؛ر مکرانيبکر وز يمحمود بن اب الديناءيض .۱۵
 ؛ر مکرانيوز محمدبن  الدينريخط .۱۶
 .ر مکرانيد اميخورش الدين نصرت .۱۷

 يو. کند مي انيهند ب به از مکران الدين سراجآمدن  بارهدر ين استاد مطالبيعالوه بر ا
ده در مدح سلطان ابوالفتح ساالر يدو قص يوان سراجيد سد که درينو باره مين يدر ا

ن اشعار يز آمده است و از اين الدينبرزپسرش هاز آنها نام او و  يکيموجود است و در 
  :ديچنانکه گو. ده استيدرگاه سلطان ابوالفتح رس به از مکران يداست که سراجيپ

  رسـد  مـي  شـاه مکـران   ش تـو از بارگـاه  يپ  وار ان بنـده يـ مـدح گو  يبنده سـراج  اخسرو
  :مدح ابوالفتح پرداخته است به يگريده ديو در قص

  دون نشـود يآنکه جز خاک درش تاج فر  شاه جم مرتبه ساالر ابوالفتح که اوسـت 
  ١شده مقـرون نشـود   من دل به ان تمنّيا  سـت وخدمت ت يا شد که مرا آرزوهسال

التتمش  الدين شمسبار در به پس از ورود يسد که سراجينو مي استاد در ادامه
مدح بزرگان آن دربار پرداخته است که  به ،)ق  ٦٠٧-٦٣٣(ي پادشاه معروف دهل

 محمدکه  است ر آن پادشاهيوز يديجن محمد الدين الملک قوام ن آنها نظاميتر معروف
  .٢م کرده بودياو تقد به را اتيالحکا جوامعنام  به کتاب خود يعوف
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ر احمد ياست و استاد نذ کردهوان خود نقل يرا در د از امرا يارينام بس يسراج
  :خود ضبط کرده است همرا در مقد ين اساميفهرست کامل ا

  .)يديجن محمدالملک  ظاهراً پسر نظام(ي ديبن جن محمد الدينضياء .١
  .)يديجن محمدظاهر پسر ه ب(ي ديجن محمدبن  محمدمجدالملک  الدين شهاب .٢
 ؛اغلبک الدين حسام .۳
 ؛ار بن احمديبخت الدينعز .۴
 ؛قراسنقر الدينديمؤ .۵
 ؛محمدابو الدين شرف الدينفخر .۶
 ؛نيالملک تگ يخ صفيش .۷
 ين؛ابوبکر بن حس الدين تاج .۸
 الدين؛ديصدر حم .۹
 .ميحعبدالر الدين ار نجمالتج ملک .۱۰

د يه استاد سعير احمد نظرياستاد نذ. سفر حج رفت به ق ٦٢٨در سال  الدين سراج
که او است حدس زده  يسيد نفيسد سعينو مي داند و نمي ن مورد درستيا را در يسينف

ن حدس يا اام. است شدههند رهسپار  به عربستان مسافرت کرده و از آنجا به از مکران
بود و ممکن  يدر دهل) ق ٦٢٨( خين تاريش از ايپ يرا سراجيز ؛رسد نمي نظر به درست
  .١است فوت شده ق ٦٢٦که در سال  ه باشدمحمود پرداخت الدينمدح ناصر به نبود که

نظر  يهر مطلب به ن است که روشن شود استاد راجعين موارد ايمنظور من از نقل ا
استاد  باره نظرهمان طور که در. کرد اثبات مي يخيل تاريبا دال آن راداشت و  يخاص
  .است کردهان يبمطالبي  يسيد نفيسع

هند بازگشته است  به گرياز سفر حج بار د پس يسد که سراجينو مي استاد در ادامه
خ درگذشت يتار درباره. کند مي خود را ثابت يعان اديا يوان وياز د يديقصا ةو با ارائ
  .ستيدر دست ن ياطّالع الدين سراج
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: ن تالش استاد استيا دهنده ر نشانيداستان ز. کوشا و پرتالش بود يفرد استاد
ت يزده بياستاد قرار داد که ورق اول آن شامل س اريرا در اختاي  نسخه يسياستاد نف

ن يدا شد و بديپ االحرار مونسده در کتاب ين قصيهم يپس از چند. مفقود شده بود
از  يکياستاد در . را جبران کند يسيب استاد توانست نقص نسخه استاد نفيترت
اغلبک  دينال برخورد که در مدح حسام يا دهيقص به ايتانيموجود در موزه برهاي  اضيب

بک و يا الدين ر مزبور در دربار قطبيام. نام داشت يسروده شده بود و شاعر آن سراج
همان  ين سراجين است که ايالتتمش بوده است و استاد نظرشان بر ا الدين شمس
وان يز در ديده را نين قصياستاد ا دليلن يهم به .است مورد بحث ما يخراسان يسراج

  :ديگو ي چنين ميگريد هديقص رهبااستاد در. قرار داد
 “وسترضوانم آرز ةدر که روض يبگشا”زير مطلع  به يگريده ديقصيک «
ت که در قرن نهم در اسغمور يبن  محمداض يب يستانيس الدين سراج به عنوان به
 يمخطوطات شرق يدولت ةو تنها نسخه آن در کتابخان بود شده يد گردآورمتر

ده در ين قصيا. شود ي ميهدارانگ) يطات فارسمخطو( ١٨٣شماره زيرِ  مدراس
ان يم اگرچه در. باشد مي الدينران شاه قلج خان خسرو معزّيمدح خسرو ا

 شاملِه منظومن يچون ا ،دشو مين يافتهن نام يبد يممدوح يممدوحان سراج
  .١»ما دهنمو يوان سراجيد شامل بنابراين بنده اين را ،قديمي استاض يب

 .کرد ها نيز مقايسه مي خه مورد نظر استاد متن يا اشعار آن را با تذکرهعالوه بر تطبيق نس
ده همراه ين قصيت از ايسد که چند بينو نخست ميصفحه ، وانيد ةماستاد در مقدمثالً 

هاي  شواهد نسخه به فقطاستاد  يعني. نقل شده است روشن روز ةت در تذکرين بيا
  .کرد مي ز رجوعين يخيا کتب تارها ي فرهنگ، ها تذکره به بلکه کرد، نمي اکتفاخطّي 

 حيالفاظ را با سند فرهنگ توض يمعن ،ح متنياوقات ضمن تصح گاهياستاد 
  :شود مي ک شعر نقليمثال  يبرا. دهد مي

  ٢يهر دو عـالم آمـده در زينهـار مصـطفٰ      ي در زينهار فضل حق و ز راه لطفمصطٰف
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 ينهار شعريز يح معنيتشر ياستاد برا .امان آمده است يمعن به نهاريدر شعر باال ز
  .١»دهند ازو ملکان زهر خورده را زينهار« کند ينقل م فرهنگ آنندراجاز 

آن شعر . کاربرده شده است به ضيمران ةکلم يدر شعر يسراج الدين سراجوان يدر د
  :ن استيچن

ــرا ــل يزلفي س ــو گ ــاگوش چ ــر بن ــان ب   ن جان
ـ يـ ان بضـيمر چـون  تر  ب و سبز ويدلفر   ٢ارنم ت

وان مسعود ياثبات قول خود از د يکرده و برا يحان معنيرا ر ضيمراناستاد کلمه 
  :آورده است يرا در پاورق يسعد سلمان شعر
  انضـيمر الله و  يد هميکه رو  اراســتنديبــا بيد بــه ن رايزمــ

، ردوالصّةحرا، يهقيخ بيتارهاي  از کتاب يوان سراجيدح ير احمد در تصحياستاد نذ
ناصر  الفرس صحاح، يوان معزّيد، ليوان کمال اسماعيد، د حسنيوان سيد، يوروان انيد

 ييوان سنايد، يوان عنصريدي، ديرش، يريفرهنگ جهانگ، برهان، يوان جبليد، خسرو
استاد  يول ؛صفحه دارد ٣٥٢ يسراجشده  چاپ وانيد. استفاده کرده استغيره و

  .الً نوشته استصفحه مفصّ ٢٠٥قات آن را در يتعل
  

                                                      
.٢ص ديوان سراجي،   .١
.٤ص ن، هما  .٢
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