
 
 
 
 

 
 
 
  

  الشعرا شاعري ناآشنا مصارع
  ها رضا يلمهاحمد

 
  ده يچك

وليكن با تمام كوششها و  ؛يستآنچه از گنجينه ميراث ادبي در دسترس است اندك ن
شاعران و  ،كه در جهت احيا و شناساندن اين آثار صورت پذيرفتهتالشهايي 

يكي از  .د كم نيستندخمول و انزوا قرار دارن ةنويسندگان و آثاري كه هنوز در زاوي
شاعران تواناي زبان فارسي كه در عصر خود از گويندگان مشهور بوده وليكن 

متخلص به  ،الدين سگزي سيد سراج ،متاسفانه احوال و آثار او ناشناخته باقي مانده
دست را به خاطر به كار  اين شاعر قوي .بوده است ،سراجي و مشهور به سيد سراجي

 ،اي رديفهاي بسيار سخت اسمي و فعلي و حتي جمله ،بردن التزامات دشوار
از آنچه اكنون  .اند لقب داده) شاعران ةبه خاك افكنندكشتي گيرنده و ( الشعرا مصارع

تنها نسخة عكسي ديوان وي است كه اصل آن نسخه  ،اين شاعر گمنام باقي مانده
بند  بند و ترجيع تركيب ،بيت قصيده 4500متعلق به سعيد نفيسي بوده و متضمن حدود 

سعي دارد در حد  ،حصر به فردمن ةنگارنده با در دسترس داشتن اين نسخ .است
و نيز فوايد ادبي ديوان  ،بار به معرفي اين شاعر، مفاهيم شعري نخستينبراي  ،مقدور

                                                 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان  
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  .نفيس مذكور بپردازد ةاطالعات و معلومات شخصي شاعر بر اساس نسخ ،ممدوحان

  
  تصحيح ،خطي ةنسخ ،سيد سراج سگزي ،قرن هفتم ،شعر فارسي ،ديوان :هاي كليدي واژه

  
  مهمقد

پس از آنكه عالمه قزويني با شيوة تصحيح انتقادي و علمي آشنا شد و اين 
روش را براي تصحيح و تنقيح متون به كاربرد، نقطة عطفي در تصحيح متون به 

ادب  اين تحول باعث گرديد تا در مدت اندكي بسياري از متون .وجود آمد
يا با وجود آنكه آثار تصحيح و اح .صحيح و علمي تصحيح گردد ةفارسي به شيو
ليكن هنوز بخش عظيمي از آثار ادبي و و ؛رو به فزوني است ،شده هر روز

ي مختلف در  ها هاي خطي در گوشة كتابخانه دواوين شعري به صورت نسخه
خود از بنامان شعر  ةيكي از اين شاعران گمنام كه در دور .فراموشي است ةبوت

از آنجا كه اين شاعر يكي از سرايندگان  .سراجي سگزي است ،فارسي بوده
 ،شعر او براي دوستداران زبان و ادبيات فارسي ،تواناي قديم ايران است

 ،اند دهلي به سر برده سالطينشاعراني كه در قرن هفتم در دربار  مخصوصاً
   .بسيار شايان توجه و حائز اهميت خواهد بود

متخلص به سراج و سراجي و مشهور به سيد  ،الدين سگزي سيد سراج
از شاعران ايراني در قرن هفتم هجري است كه بخشي از عمر خود را  ،سراجي

  :نويسد اهللا صفا مي ذبيح .ده استدر هندوستان به سر بر
نچه در آيد و آ ها اطالعات وافي به دست نمي از شرح احوال او در تذكره

و صحف ابراهيم الدين كاشاني و در  تقي االشعار صةخالاز قبيل  هايي تذكره
حاوي اطالعات مبهم و گاه غلط است و بر روي  ،هدايت آمده يالفصحا مجمع

و  تر حمشرو ،او ةبار نظر از بعضي اشتباهات در صرف ،الدين هم اطالعات تقي
   .)3/362 :1372صفا ( .تر است غالبا صحيح

ج دانسته و فبايد گفت كه برخي او را از مكران و ك ،وي أمولد و منش ةبار در
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، است  اهللا صفا تحقيق كرده كه ذبيح چنان اند؛ برخي او را به بلخ منتسب داشته
اشتباه و به خاطر خلط اين شاعر با شاعري ديگر به نام  انتساب او به بلخ

هم ن شاعر مكران دانستن ايو يا ج فاهل ك .)3/363: همان(ي است سراجي بلخ
از عمر خود را در مكران در جوار طوايف  زيادي به خاطر آن است كه بخش

كه  چنان ؛كوچ گذرانيده و به مدح پادشاهان و امراي آن سامان پرداخته است
   :اي گويد خود در ضمن قصيده

 ماني معجز و برهان توييز نمايد هر مي اي سراجي آنكه اندر راه توحيد خداي
 تويييد ار در كنج گنج كفج و در مكران شا اك خراسان طعنه زدگوهر نظم تو بر خ

شهري و خراسانيان را هم سراجي در بسياري از اشعار، خود را خراساني ناميده
   :اي تحميدگونه خطاب به حضرت حق گويد در قصيده .خود خوانده است

اهللا احد  سوي خاكش از خراسان قل هو گر به مكرانش بميراني چنان كن تا دمد
  :گويد چنين مي) ممدوح خويش(الملك تكين خراساني  و خطاب به شيخ صفي

شهري و ديگر حق آل ياسين حق هم  بنده را در حق خويشي دو حق واجب دان
الدين كاشاني او را  تقي .اين انتساب وي به مكران و يا بلخ صحيح نيست بر بنا

  :كند قول ديگران مطرح مي ازين مطلب را داند و ا آباد نيشابور ميمنتسب به سگز
الدين سگزي درست به  منشا و مولد سيد سراج ةبار و اين تنها قولي است كه در

زيرا او در اشعار خويش بارها و به صورتهاي گوناگون گفته كه از  ؛آيد مينظر 
   .)3/364: 1372صفا ( بوده است  اهل خراسان
اي است كه اصل آن در  نسخه، اعر ناآشنااز ديوان اين ش تنها نسخة باقيمانده

اختيار سعيد نفيسي بوده و عكسي از آن در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران 
صفحه به قطع وزيري به خط نسخ  255نسبتاً كامل شامل  ةاين نسخ .است

شامل  سطر و تقريباً نوزدهتعليق در دو ستون نوشته شده و هر صفحه شامل 
؛ يك ورق از آغاز اين نسخه افتاده است 1.شاعر است بيت از اشعار اين 4500
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   :شود ميبا اين بيت آغاز  بنابر اين نسخه

 حقتويي تويي كه بدين قول برحقي بر ال اله اال انتصمداً مقدراً
اي در توحيد و نعت بوده كه قبل از آن سيزده بيت ديگر از  اين بيت از قصيده

هر كدام از ابيات اين قصيده شاعر بخشي از در  .آغاز نسخه از بين رفته است
اي از آيات قرآن را تضمين كرده يا مفهوم و مضمون آن را درج و حل نموده  آيه

يكي با  :استديگر در وصف ذات باري تعالي  ةپس از آن، دو قصيد .است
شاءاهللا كه در اين دو قصيده زيباترين  اهللا احد و يكي نيز با رديف ان رديف قل هو

اي است  ف را در وصف حضرت حق به كار برده و هر بيتي از آن معني آيهاوصا
   :از جمله ؛از آيات الهي

 اهللا احدور نخواهي خيز و بر خوان قل هو نزاد و كس از اوآن خداوندي كه او را كس
 هم بر اين حجت همي دان قل هو اهللا احد  آن جهانداري كه بي همتا و بي مثل است و كفو

ة مذكور ترين نكاتي كه از مطالعة ديوان اين شاعر بر اساس تنها نسخ برجسته
   :چنين است .شود دريافت مي

رسد و او سيد حسيني بوده  مينسبت سراجي سگزي به خاندان طهارت  .1
   :اي در مدح صدر معظم حميدالدين گويد در قصيده .است

 ل طهارتز نسل مرتضي اص خداوندا سراجي آنكه دارد
به مدح مهتران دارد بصارت  ز فضل و دانش و علم و معاني

   :گويد ميالملك تكين خراساني  اي خطاب به شيخ صفي يا در قصيده
حق همشهري و ديگر حق آل ياسين  دو حق واجب دانيبنده را در حق خويش

   :بن حسين گويدالدين ابوبكر اي در مدح تاج و در قصيده
 با نصيب وافرست اندر هنر من كل باب  اجي سيدي از خاندانداعي سر ةبند

 اي حسن خلق محمد نام حيدر انتساب  من فكنم اينك نظر برچون حسيني نسبت
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   :يا اين بيت
 هماي همت من سر به استخوان جهان  ز خاندان نبوت يكي ضعيف منم

   :و اين بيت
نوباوة وجود من از باغ حيدري است  داند جهان كه نسبت ذاتم پيمبري است

   :و نيز
رسد  مياندر نسب به عترت مختار  صدرا سراجي آنكه به هنگام انتساب

   :در اشعار خويش به نام و تخلص سراج و سراجي هر دو اشاره دارد .2
   :سراج

چه ز كرده نداشت ننگ كرده گير اگرنا كرده و جرم سراج را،اي كردگار
    

زانكه در عالم ز مدح توست تعريف سراج  نيف سراججز مدح تو تص نيست در عالم به
  :بند وي با رديف سراج است و دو بند از دو تركيب

   :سراجي
با شهادت همره جان قل هو اهللا احد  اي تو اهللا الصمد كن مر سراجي را به نزع

   :يا
 و قيمتي چون در مكنون باد و هستبهاپر گفتة بنده سراجي در صفات سور تو

ها از خراسان به مكران و تولد او در خراسان است وليكن بعدو محل  أمنش .3
   :كوچ و سپس به هندوستان رفته است
 جانفشاني مر مديحت را چو حسان در رسيد  مصطفي خلقي، خداوندا، سراجي در صفت
 صل پاكش از خاك خراسان در رسيدگرچه ا  فخر بر مكران نمود اندر هواي خدمتت

   :الدين ابوالخطاب خسرو گويد اي خطاب به نصرت يا در قصيده
 برخاست كه مرا آب و گل از خاك خراسان  من ثناي تو به الفاظ خراسان گويم



 246 / آينة ميراث، شمارة 51

 
و هميشه در آرزوي برگشتن به خراسان بوده و حتي آرزوي مرگ در آنجا را 

   :كرده است

هجري است و اينكه كساني چون  سراجي قطعاً از شاعران قرن هفتم .4
 .خطاست ،اند او را در سدة هشتم دانسته االشعارةصخالالدين كاشاني در  تقي

ن به اي در ستايش ابوالخطاب خسرو مكرا در قصيده .)3/366: 1372صفا (
   :كند ميچنين اشاره ق 609ان سال شعب

به قرن  بوده و صريحاً) 600 + 9 = 609(كه بر اساس حروف ابجد خي و طي 
   .هفتم اشاره شده است
 مو مرقد پيامبر اكرهنگامي كه به زيارت كعبه  ،سراجي يدر قصيدة ديگر

است، ساخته  »مصطفا«اي غرّا در جوار آن حضرت با رديف  رفته و قصيده )ص(
   :خوانيم چنين مي

 ار مصطفادشادمان گردد چو باشد دوست ا قصيده هر كه برخواند تمامگفتم اين غرّ
شد تمام اين خوش قصيده در مزار مصطفا  سال بر تاريخ خا و كاف و حا با آن به هم

اشاره شده و ظاهراً ) 8 + 20 +600 = 628(هجري  628به سال كه صريحا  
  :مشرف شود) ص(پس از رنج و سختي فراوان توانسته است به زيارت نبي 

آمدم بعد از مشقت در جوار مصطفا  آخر از فضل عميم كردگار مصطفا
اي شدت شوق خود را چنين بيان  سالها در آرزوي مكه بوده و در قصيده .5

  :ستكرده ا
شاءاهللا  سامان شود انزين هوس كار ب هوس بارگي كعبه گرفته است مرا
شاءاهللا  ديدنش مرهم و درمان شود ان جان پر درد و دل خسته مجروح مرا

اهللا شاء مسكين بر جانان شود انجان جان من و جان به وصالش مشتاق ةكعب

 احد اهللا  سوي خاكش از خراسان قل هو دمدي چنان كن تاگر به مكرانش بميران

 حكيم سال هجرت خي و طي بر حكم احكام ماه فروردين درآمد روز نوروز قديم
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 شاءاهللا ش جمره شيطان شود انانجم  چون دل من بگذشت از عقبات موسات
   :نشيني خود اشاره كرده است در قصيدة پيشين به عزلت و گوشه .6

شاءاهللا  فلكم گوي گريبان شود ان پاي در دامن عزلت چو كشيدم ز جهان
اهللا شاء كار دشوار من آسان شود ان ملك عزلت چو مرا گشت و دلم قانع شد

   :و رمل و نحو مهارت خاصي داشته است در شعر و نجوم و حكمت .7
وانگهي از خاندان مذكور اقران در جهان  ل هم اديبهم منجم هم حكيم و هم مرم

   :يا
ر عطارد خنده سازد در مقامات حساب ب در مقام شاعري سر دفتر است و در نجوم

   :نيز
 من باشد در اين كشور عديم  راست خواهي مثل  در نجوم و رمل و شعر و حكمت و نحو و ادب

و خود را حسان  سازد ميدر برخي از اشعار ممدوح خود را به مصطفا تشبيه  .8
   :خواند ميعجم 

 خاك حسان بگذرد  شعر من گر در عرب بر  د مرااز پي مدح تو حسان عجم خوان
   :يا اين بيت

ر حسان برداشت مدح احمد خرد از خاط شاه احمد سري و او به ثنا حسان است
   :نامد مياللسان  خود را كامل ،الدين محمداي خطاب به ناصر در قصيده .9

اللسان بنمود  مدح تو كامل زين سبب طبع خوش مزاج سراج
   :هم در نظم و هم در نثر صاحب اثر بوده است .10

 استكز گنج نظم و نثر دلم را توانگري   گر مفلسم ز نقد زر و سيم باك نيست
   :نيز

 به ملك و ملك نظم و نثر استظهار كي باشد  وار هر كس راخداوندا به مدح تو سراجي
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   :نيز

با نثر جان فزايم با نظم دلپذيرم  نظيرم شاها امروز بيدر نظم و نثر
پس من حيات باقي زين نظم و نثر گيرم   نثرم چو باد جنت نظمم چو آب دريا

   :بندهاي وي با رديف نظم و نثر است ي از تركيبو بندي از يك
 فرخ از نام توام پيوسته فال نظم و نثر اي ز مدحت خاطرم را خوب حالي نظم و نثر

   :شاعر ظاهراً صداي خوشي نيز داشته است .11
ار آيد از او تا صفات آن غزال گلعذ  زان همه بگذر سراجي يك غزل برخوان به صوت

   :و نيز
كشد صوت حزين بلبل طبع سراجي بر  تا كه بر گلزار رويت در اداي اين غزل

  اي با مطلع  در قصيده .با زبان تركي نيز بيگانه نبوده است .12
وز غم عشق توام ديده چو جيحون نشود  شب نباشد كه ز هجر تو دلم خون نشود

   :گويد ،الدين ابوالفتح ساالر خطاب به جمال
اشك و رويش به صفت يرمق و آلتون نشود   و سو نخورد خصم تو روزي كز غماكمك 

   :در ادب عرب نيز دستي داشته است .13
التيـام   وار نيز جستم از او من عربي وار داشت زير نقاب انـدرون رخ عربي

ن عليك قال عليك السالم فيمقلت  ريأقلت رأيت الهالل قال بلـي قـد
   :و نيز

ـام كه يكي مي  گفت ديدم ربنا بارك لناه يكي ميك  گفت ما ابصرت في اي المق
   :و نيز

 هر كه از بزم تو غايب، هست نوميد از جنان
 راست گفته است آنكه گفته است اين مثل من غاب خاب

  :وار به مفاخره پرداخته است خاقاني ،در بيشتر اشعار .14



 مصارع الشعرا شاعري ناآشنا / 249
 

ــود   در خرد ثاني ندارم در ادب هم واقفـم ــر ش  در شروع شرع طبعم اندكي رهب
 با آل پيغمبر شـود  ،اصل من چون بنگري  نيز بد اصلي نيم كز اصل خيزد كارهـا

   :گويد مي ،الدين عبدالرحيم اي خطاب به نجم يا در قصيده
 در نجوم و رمل و شعر و حكمت و نحو و ادب

 راست خواهي مثل من باشد در اين كشور عديم
   :و نيز

ردةسرفرازا بند ــكه بـ  چه در پاي شرف از نسبت مختار دستور  داعـي سراجـي آـن
ـعار دسـت   ابناي جنسةسرست اندر سخن از زمر بر ـاي فكر زين شيوه اش  برده با ـپ

   :وار چنين گويد و خاقاني
ــمن هماي فضل  رسد ميكبوتر  يباز طبعم را از آن عرش  ق منــم و طاووس معني نطـ

 رسد ميم سايه در خور نطقتير گردون را ز   معنـي فكنـدةآفتاب خاطرم تـا سـاي  
  اي دارد با مطلع و قصيده

 رسد ميپايگاه عزتم بر چرخ اخضر   رسـدمياين منم كز قدر جاه من به اختر
  . پردازد ميبه بيان مفاخره  آنسر كه در سرتا

  ي و وصف الحال سراج .15
  مطلع اي با قصيده در .الف

 كه سوي اهل هنر اوست ترجمان جهان  پيام داد به من دولـت از زبـان جهـان
  : كند ميبه جفاي سپهر در حق خود اشاره  ،الدين قراسنقريدؤخطاب به م

 ام شب و روز اندر امتحان جهـان فتاده مــن بنــده از جفــاي ســپهر،قدراســپهر
ــت ــان رس ــرةمي ــار ز عم ــازار روزگ فرومانده در زيان جهـان   نديده سود و  ب

  : و سرانجام درخواست نظر عنايتي از جانب ممدوح دارد
 كه تا شوم ز بزرگان كامران جهـان   يكي نظـر فرمـايمكنون به چشم قبول

  اي ديگر با مطلع  در قصيده .ب
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 نبه تحت بحر فرو رفت زورق زري  ق چــرخ عليــيناز شــام كــه از فــرنمــ

  : هلي دارداشاره به سفر خود از د
ــفر ــج س ــدي راه دراز و رن ــرا گزي چرا نباشي با من به يك قرار مكين   چ

 كه كرد هجر به هنگام وصل يار گزين  شهر چو دهلي و دلربايي چو من خجسته
   :دهد ميدر ادامه به معشوق خود چنين پاسخ 

ـرين تو حور عين كه نباشد تو را به حس  المثل بهشت شـود وليك دهلي گر في  ن ق
مرا وراي بهشت و وصال حورالعين   الملـك هواي خدمت فخر جهان معين

   :ل روزگار با او اشاره داردقصيده به ناسازگاري روزگار و اه ةو در ادام
 آزماي هست بـه كـين  سپهر با من مهر  قدرا شد مدتي كه از سـر عنـف  ستاره

آهوست با دل مشـكين   ةنافتنم چو فعـل انتقـام روبـه دل شـير دهر سگ ز
ـپيدةبه پيش مشت سيه كاس  نشد ز خوان كسم پهلوي اميد ثمين  ديده گشته س

  اي با مطلع  در قصيده. ج
ــچون ناردان گر خوي او بهتر ش  لب با   ب ناردان اين روي چون به تر شود كي به آ    ود ــ

   :گويد ،پسر ابراهيم الدين اتابك شمسخطاب به 
اي از بر شود  تا تو را از حال بنده نكته كرار حال بنده نيكو گوش دارسرورا ت

آري از دوران او كار تمام ابتر شود  يارم دور كرددور چرخ از حضرت آن شهر
   :كند كه باعث اين دوري و مهجوري شده است ميو اشاره به حسودي 

د و آن هرگز كرا باور شود شاه باور كر حاسدي با من دروغي چند را كرد افترا
   :گويد ميچنين  تبرا و بيزاريو سپس در مقام 

  خيبر شود ةبه صد پشت و شكم با زمركو  من بدش گويم معاذاهللا بگويد اين جهود
ا كند كافر شود ــران نعمتهــهر كه او كف  نعمت او خورده باشم چون كنم كفران آن
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خـويش   دولتي به بي ،الدين عبدالرحيم ار نجمالتج اي خطاب به ملك در قصيده .د
   :چنين اشاره دارد) در عين اهل فضل بودن(

هستم از بي دولتي گه با اميد و گه به بيم  دانش چه سودليك چون دولت نباشد مرد را
بـه فقـر و مسـكنت     )ابوالخطاب خسـرو الدين  خطاب به نصرت(اي  در قصيده .ه

   :كند خود چنين اشاره مي
ـاناي چند دارم خسروخوار وتل هم از جان و روان آمد بـرون  آتش اندر و  كز جورش

راست چون ديوي كه از مازندران آمد برون   سيرت به جنگ از بهر لوت ملكمنهر يكي با 
م در نه درياي روان آمد بـرون  ستچون بب ه گويم شب كنم روزي و بگريـزم رواناگ

مهر فرزندان چو از پيوند جان آمد بـرون   دنــا اكبادنــاگويم چــون كــنم اوالبــاز
را يافتـه   ،ممـدوح خـود   ،بوسي نورالدين عمراي از اينكه مقام دست در قصيده .و

   :چنين گويد
رسد  مير بوس مير عمدست من در دست  وار ن نهم زيبد كه اكنون بنـدهپاي بر گردو

  با مطلعاي  در قصيده .ز
وجود من از باغ حيـدري اسـت   ةباونو بت ذاتم پيمبـري اسـتداند جهان كه نس

   :پردازد كه از او سعايت كرده است ميبه نكوهش حسودي 
تا كار طوطيان ضميرم سخنوري اسـت    زاغ شد ز حسد روز دشـمنم چون پرّ

خاش و داوري است با من هميشه بر سر پر تر دامني كه ننگ وجود آمد از عدم
پرگار الغري است  ةاو از حسد چو نقط من چو دايره فربه شد از هنرتا شخص
 و چون گربه هر دري است سگ حرامزادهچون چشم كه سگ بهتر اسـت از او بهآن شوخ گر

  اي با مطلع  در قصيده .ح
روي تو بر سرو سيمين مشتري اندر كنار  بهـاررشكاي چهره زيباي تو  يافتم

   :چنين گويد ،ممدوح خود ،ابو احمد مسعود خطاب به
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لعل و مرواريد هم وين شعر ماند يادگار  زر اندر جهانصاحبا صدرا نماند سيم و

خود از جانب ممدوح در سال گذشته و نيـز يـك سـال انتظـار      ةو سپس به صل
   :اشاره دارد ،آنبراي تكرار 

زر زان شد سوار  خنهاي چو مرواريد وبر س  پار دادي بنده را سيم و رخش چون لعل شد
ـ  بخش امسال بـاز سيماي سپهر زرفشانِ  ارلعل كن رويش به مرواريد احسان همچو پ

  اي با مطلع  در قصيده .ط
ـان خسار او فردوس رضوان در جهان رهست با تا پديدار آمد آن سرو خرامان در جه

را در دفتـر ديـوان خـود نوشـته و     ر الدين كه نـام شـاع   اشاره دارد به شاه غياث
   :هزار از ديوان عالي به او مواجب داده است ده

ـذ   شه غياث الحق و الدين لطفها فرمود و خواسـت ـان تا مكر گم گردد از من رنج و خ  الن در جه
ـزار ــ ــ ــي ده ه ـوان عال ـود از دـي ـم فرم ـار  واجـب ـود زان ك ـوار من آ ،تا ـش ـاندش  سان در جـه

  اي با مطلع  در قصيده .ي 
ان هنر ـشد سليم لي كوكيست آن آصف د  دوش گفتم طبع را اي گوهر كان هنر

   :نوايي خويشتن اشاره دارد و در مقابل به بي داند ميممدوح را صاحب فضايل 
ــر   در سراي دهر مثل تو هنرمندي نخاسـت ــان هن ــاق بني ــد در آف ــا برآوردن ت

 در گلستان جهان خـار مغـيالن هنـر    داعي سراجي كز بهار فضل هسـت ةبند
زند در پرده مدح تو دسـتان هنـر   مي  نوايي ساز در  بزم اميد كرده چنگ بي

   :گويد ،الدين اي خطاب به عميد نجم در قصيده .ك
خسـرو مكـران دارد   شرف از بندگي  است كه اواجيمكرما مادح جاه تو سر

افشـان دارد  كز پي مدح تو طبـع گهر  سيار دهـدبهر سال تو را زحمت بنده
الـدين ابـوالفتح    اي اشاره دارد كه سـالها در آرزوي خـدمت جمـال    در قصيده .ل

   :ساالر بوده است
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اين تمنا به من دلشده مقـرون نشـود     سالها شد كه مرا آرزوي خدمت توست
جز طاعت مسنون نشـود   دمت شاه بهخ خدمتي گفتم اگر هيچ قبـولي يابـد

  اي با مطلع در قصيده. م
ــارت    خــرد را گفــتم اي كــان مهــارت ــايي ز راه استشـ ــه فرمـ چـ

   :چشم حقارت ننگردبه خواهد كه چون سالها گذشته به او  ميالدوله و الدين از حميد
ــار و پيــ   ــديث پ ــتم از ح ــارت     اررگذش ــم حق ــالم از چش ــين امس مب

ــرا از د ــرهرم ــان به ــناحس چـــو بحـــر همتـــت دارد غـــزارت  اي ك
عايت حسـودي گلـه   ز سا وسرالدين ابوالمكارم خ ي خطاب به تاجا در قصيده .ن
   :كند مي

تا مگر شه نان من با شاعري ديگر دهد  در پيش شاهمحاسد ابتر ببرد آب رخ
 زينت محـور دهـد  چون عطارد مدح شه را  من كمتر بود كو در سخنچوشاعري ديگر

  اي با مطلع  در قصيده .س
كرد به زير حقه از روي بساط آسمان  از نهـانة مهردوش كه ديد بوالعجب مهر

   :ر خود اشاره داردبه رنج سف
داشت مرا فراق تو با غم تو در امتحان  امماه صيام بيشتر رنج سـفر كشـيده

   :اشاره به حقوق ماهيانه خود دارد ،الدين وجيه ةبار بندي در در تركيب .ع
ال كار و بار من تازه كردي از كرم هر س اهللا عليـهةحمآن وجيه الدين ماضي ر

   :بالد ميبر خود است بندي از اينكه مرتبه دستبوسي ممدوح را يافته  در تركيب .ف
ـ  پايه بازار من بر منظ  دست من چون دستبوست يافت شايد گر به فخر رد ر ميـزان ب

  هاي شاعر  خواسته. 16
  با مطلع  »اسب«اي با رديف  در قصيده .الف
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سب ا گفت اي غالم زود به زين اندر آر  يارم چو نعل بست به عزم شكار اسب

   :كند ميطلب اسبي  ،الدين ابوالمكارم خسرو خطاب به تاجدر 
اسبي بخر مدام و بر آخر بدار اسب  تر ز اسبكي كه در آخـر بـود تـو راكم

هوار اسب بخشد تو را به لطف يكي را گفتا كه شهريار چو اين شـعر بشـنود
از تو تمام كردن و از شهريار اسـب   شعر رديف اسب بگـوي و تمـام كـن

  اي ديگر با مطلع  در قصيده. ب
شير تو آه هر دول رفت بر گردون ز شم  اي زده يك ترك تو بر هم سپاه هر دول

   :كند مياسبي  از ممدوح طلب كرة
اي فربه شده از آب و كاه هر دول كره  از معالي ده سراجي را به لطـف اشهريار

ب و گياه هـر دول  آكرده پهلوها پر از  اسبكي كرده چرا در جنگل هندوستان
  اي با مطلع  در قصيده .ج

رود  مـي كز حسن در زمانه تو را كار  رودمـيكار دلم به عشق تو دشوار
   :خطاب به ناصرالدين محمود گويد

رود  مــيامســال بنــده را ســخن پــار  آسـتان تـو شاها بـه پايگـاه فلـك
رود  مـي چنان بـه مرتـع پيـرار    مهكو اي به لطف مـرا پـار مركبـي فرموده
ـ اسبي كه پيش همت تو خوار  ش فرزنـد مصـطفاشكن ببخلطفي ب رود  يم

  اي با مطلع  در قصيده .د
داني بـود   ميبر دل از جمعيت غم آنچه   شـاني بـوديرم در پرتا سر زلفين يا

   :كند ميالدين ابراهيم طلب مركبي  از شمس
اني بود يسمهتران را در ضمير آفات ن پهلوانا مركبي خواهم كنون از تو چنانك

  با مطلع  است، د پرداختهالحال خو اي كه به وصف در قصيده .ه
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ابر نوروزي ز دريا درفشان آمد برون   مد بـروناندر جهان آباد نوروز قديم
   :كند خسرو در خواست پنج من گندم ميلخطاب ااز ابو

 چون ز خواب اندر ز قربانش نشان آمد برون   پنج صد من زانكه ابراهيم گشت از وي فدي
زانكه مدح تو ز طبعم همچنان آمد بـرون   طمـعخسروا در خدمت تو همچنان دارم

  اي با مطلع  در قصيده .و
دل من برد كنون قصد سوي جـان دارد   مرجـان داردةرويي كه لبش گون ماه

   :الدين عميد خواهش پوشش كتان دارد از نجم
التماس از كرمت كسـوت كتـان دارد    امـلدوزد كز آز وميكسوت مدح تو

  با مطلع  »اطلس«اي با رديف  صيدهدر ق .ز
بر اندام چو ديبا اطلس تو يشچند پو اي بر اندام چو ديباي تو زيبا اطلـس

   :كند مياز ممدوح خود درخواست اطلس 
خود نقـد بفرمـا اطلـس     ةاز پي وعد بـادبافتهعمر تو از دست ابد ةجام
   :كند ميدر اشعار زير از ممدوح خود درخواست تشريف  .ح
ـاد و  پر  تـوبنده سراجي در صفات سور ةگفت  هسـت بها و قيمتي چون در مكنون ب
ـتار وو   هست نژادت چست و موزون باد و مركب تازي  زرز تو تشريفش شها با جبه و دس

  :و نيز
 كو به تشريف تو اميد فراوان برداشـت   فرمايروز عيد است به تشريف اشارت

 برداشت به دعا دست سوي حضرت رحمان  صدقاو از سرچشمكي زن سوي فراش كه
  :كند مياي از ممدوح خود درخواست شتر  قصيدهدر  .ط 

ـتري  ز سيرش در سفر كارم به سامان بگذردتا  خسروا تشريف اين شعر از تو خواهم اش
 كوهاني كه از كوهي به كوهان بگـذرد  كوه  اي زيبـارويمويي گردراني بختي سرخ
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   :الخطاب خسرو گويدابو بن الدين بن نصرتسنجراي خطاب به معزالدين  در قصيده .ي

ـيد   اياي فرمـودهياد داري چون نداري وعده  از پي تشريف خاصم وقت آن اكنون رس
 ون رسيدهمچنانكه مدح شاهان طاعت مسن  مفروض دانةتشريف شاعر عهد ةوعد
  معلومات شاعر .17
ول ين سگزي از اكثر علوم متداالد سراج ،آيد ميبرن ديوااين  ةطالعكه از م چنان آن

 ،از  نجـوم  اش بـه آگـاهي   ،شد گفته كه چنان او،خود . استزمان خود آگاه بوده 
   :كند و ادب عرب اشاره مي ،رمل ،حكمت

ـاب ب  دفتر است و در نجـومدر مقام شاعري سر  ر عطارد خنده سازد در مقامات حس
     :و نيز 

 جهاندر وانگهي از خاندان مذكور اقران     ل هم اديبم حكيم و هم مرمهم منجم ه

خويشتن را برتر از خاقاني دانسته و گفته كـه شـعرهاي    ،شتا آنجا كه در اشعار
   :)اننيعني از جان برآمده نه در طلب (اني و اشعار او جاني است نديگران 

 به مدحت به ز خاقاني بود بنده شايد گر شه خاقان شروان بهتريو زتخسروا چون
من جاني بود  اني و زكان ايشان جمله ن  غزم كي رسدنترهات هر كسي در نظم

   :يا 
 خاقان برخاسـت  ةنام خاقاني و آواز  پيش شعر من و احسان تو شاها به جهان

   :كند مياي به معلومات خود چنين اشاره  در ضمن قصيده
  امنجي بردهمكرما من بنده در هر شيوه ر

  نيستم زانها كه نشناسم محدث از قديم 
  در نجوم و رمل و شعر و حكمت و نحو و ادب

  راست خواهي مثل من باشد در اين كشور عديم 
  
الحات دينـي و  اصط ،كالمي و منطقي ،الحات فلسفيبه هر حال تعبيرات و اصط 
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گر شود بيان ميت ديده اكرّ عار سراجي بهشانجوم و پزشكي كه در  ،رياضيات ،فقهي
كـاربرد ايـن    ةت كه وي از علوم زمان خود بهـره كامـل داشـته و بـه نحـو     اين اس

  :ن نحوه كاربردابيات زير نموداري است بر اي. ستواقف بوده ا اصطالحات كامالً
  اطالعات رياضي .الف

داور كنـد   ،شمار آن كند كس نداند گر  كه در جذر اصـم عمر بادا شاه را چندان
    

 رسد ميدولت كار تو چون خط مسطر زتا  جدول تقويم شدنسا، بهاشك خصم تو
    

 انـد  ع مطلق را كه سطح ربع مسكون كردهسب  پيش ثمن همتت صفري نهند از عشـر قـدر
    

ـاندهيچ شه ملك جهان را چون تو نام  جذر منطق نكند هيچ كس از جذر اصم  به جه
    

ـردننمياحب در اوخصم تو صفرست و ص  صفر بنگارند ليكن در عدد كس نشمرد  گ
    
ـاري شـود،سر يك نقطه رب  ستدبادپايش گر نهد بر گردش پرگار   داير همچو پرگ
  
  اطالعات فلسفي و علوم عقلي  .ب

 نه فلك را نه غرض دان جاه او را جوهري  اندنه عرض را جوهري باشد به حكمت گفته
    
 رسد ميطبع روشن خاطرم را سخت آسان   ار آمده است ادراك جزو از عقل كلرچه دشوگ
    

 وچشم عاقل را به معني اعتبار آيد از ا  يزد علت و معلول دهرخارتا ز هفت و چ
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  اطالعات نجومي  .ج

. واقف بوده اسـت  آنالحات خاص طترديد بر علم نجوم و اص سراجي سگزي بي
به عنوان شاهدي بـر   ،كه حاوي اصطالحات نجومي استبه چند نمونه از ابيات 

  :شود اشاره مي ،اين مدعا
پاسبان اوست چون چوبك زني بر منظريپير هندويي كه كيوان است نامش بر فلك
معتكف بينم نشسته سال و مه بر منبريمشتري را در اداي خطبة ملكش مـدام
در جاهش بهر دستي كشيده خنجريبرترك پنجم صف كه مريخ است چون جاندار خاص
آفتاب اندر دل كان، زر زند چون زرگـري وز براي زينت حسن عروس ملـك او

   
ــام را اسـت  در شقاوت همره تربيع كيوان آمدهمشــتري هنگــام تثليــت نظــر اي

   
از براي پوشش خورشيد رخشان آمده استآري آري عقده نحس ذنب بر آسـمان

  
 نمود پيش دو پيكر ز خوشـة پـروين    چرخةسيمين، دهان حقةچون هفت مهر

 برآن طريق كواكب چو سوسن و نسرين  مجره همچو طريقي به گلستان انـدر
 درآمد از درم آن آفتاب زهره جبـين   چو مشتري به كمان و چو ماه در سرطان

  
 يزان در رسيدمشتري در قوس شد، زهره به م  ناصحت را طالع ميمون چو آيد در وجود
 نحس اصغر در دل عقرب به كيوان در رسيد  حاسدت را طالع مردود از مادر نـزاد

  
چون ثريـا ز عقـود دبـران آمـد بـاز       نشــره از بهــر نثــار قــدم عــالي تــو
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 ناصحش از مهر او در سعد برجيسي رسد
  

حاسدش از كين او با نحس كيواني بود   
 

 نبحاسدش را نظر نحس ز مريخ و ذ
  

س أر ناصحش را اثر سعد ز بـرجيس و ز   
 

  آگاهي از موسيقي  .د
 هر زماني نالة بيست و چهـار آيـد از او    اي بايد كه در يك ارتعاش ده بنان چنگي
زار آيـد از او  هاي زار عاشقان را ناله  اي بايد كه چون ناي از لب او دم خـورد نايي

 سينة طنبوري اندر خار خار آيد از او  داي بايد ربابي را كه در تضريب رو زخمه
شمار آيـد از او   صبح در بانگ و فغان بي  چنبري بايد دفافي را كه درق بر وي چنانك

    
ـابوچون نهاد چنگ پشت  چون دل طنبور سر همچون تن مزمار دسـت   پاي چون دست رب

 
 بيست و چهاري يافتنـد پرستان ناله  مي  چنگ را چون يك دو ابريشم فروتر ساختند

 زاري يافتنـد هـاي زار  ناي را در ناله  باد سبلتشزتا،ناي زن با باد سبلت
سينة طنبور از او در خار خاري يافتنـد    خار زخمه رفته در انگشت طنبوري چنانك

 
ــه درعزيز ــين ك ــدين چنگــي ب نمايــد  مـي عجـب سـحر فـراوان     ال

                                                                  
ــديع ــول ب ــري در ره ق ــدين مق ــه داو ال ــان  يدوهم ــيالح ــد  م نماي

 
ــاي نمايــد   مــي هــزار آواز نــاالن   نــايةي انــدر زخمــجمــال ن

نمايـد   مـي نگه كن تا چه برهـان   هــا مرغــول كــردهربــابي زخمــه
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  تلميحات و اشارات قرآني  .د

خطـا دانـي و آن باشـد    را پر بود كـان خيـراوسي ان تكرهـ هست در قرآن ع
 

ـ كاس اوتوا  االحكمه تا گسترد فراش قض وان تؤتيخ بـايي آمـده   ات العلم را دول
 

ــي رأ ــو عيس ــك را همچ ــتاي فل ــه   ف ــد رحم ــان را چــون محم وي جه
 

 جبـين نطوا پيدا مر او را بر آيدي التق درت ابليس اگـر يـك سـجده آرد روز بر
 

فلك به طلعت مهمان و ميزبان انـدر   الحمد و آيـت الكرسـيةدميده سور
 

اسدانت چون شياطين جمله البل هـم  ح راي تو چون زهره در ميزان و مهر انـدر
 

ـان شـد ـاها چـون جن دات تايبـات  در نشاط آيند اكنون عاب عيد نوروز است ش
 

بيـنم   ميبه كار آب تو را سخت سست 
  

نخوانــده و مــن المــاء كــل شــي حــي   
 

 
ايـوان او   ةفادخلوها خالدين بر گوش زاير درگاه او بيند چو آيد بـر درش
رود حتي التورات بالحجاب  مهر لرزان مي بر سر گردون دوالبي ز شرم راي تو

 
صـاحب صـفايي آمـده     ةنقش بنده چهر ا البشـرتا مثال وحي با طغراي ما هذ

 
شـاءاهللا   ان شود انفرزاد او رأفت و غ  چون و هللا علي الناس فرو خواند دلم
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 شـاءاهللا  سهل دان گر همه طوفان شود ان چــون در او رفــتم و بســم اهللا مجريهــا
  آشنايي با اصطالحات شطرنج  .ـه

بيدق دانـش فـرزين    نركرده بر نطع ه  را شه رخزده بر اسب كرم نقد جهان
 

هر كجا كاندر بساط دهر بيني ششدري  عمر عدوشةنيست اندر ششدره جز مهر
 

ين و مشتري بيدق چو مهر و مه شه و فرز سپهر عرصه شطرنج رفعت تو شده است
 

ـ     شـطرنج را نهـادةشاها كسي كه رقع ار اسـب  نيكو نهاد بر در آنجـا بـه ك
با پيل كرد تعبيه در يك قطـار اسـب     عه كه بي اسب راست نيستدانست كار رق

 
شاه دين را پيل بند استوار آمد پديـد   بيدق اقبال فـرزين گشـت بـر نطـع

 
 تو راست  رششد ه درعقل را چون مهرپنج و چار نطـع مـرادرانتقام هفت اختر بر س

  
  شاعرانسراجي و ديگر  .18
  خاقاني  .الف

در هـر سـه   اسـت؛  ه شده دسه مورد نام خاقاني شرواني بر در ديوان سراجي در
   .خواند ميخود را برتر از خاقاني شاعرمورد 

بنده شايد گر به مدحت به ز خاقاني بـود    خسروا چون تو ز شه خاقان شروان بهتري
 

ـانپيش شع  خاسـت خاقان بر ةي و آوازنام خاقان  ر من و احسان تو شاها به جه
ــ نظـــم بنـــده ســـراج در وصـــفت ــاني   گـ ــم خاقـ ــرده ز نظـ وي بـ
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  الن مم ،قطران و ممدوح او .ب

  شرم دارد بعد از آن گر سوي ديوان بگذرد  يند نظم مـنبخسرو شاها عطارد گر ب
  ذردـگران بــنامت از ممالن و نام من ز قط انــمن چنان خواهم شدن از مدح تو كاندر جه

  بيلقاني  مجير .ج
   :مطلعاين اي دارد با  سراجي قصيده

اند  كرده هزاران لولو اندر نه صدف چونصد انـدكردهنه صدف را باز پر لؤلوي مكنون
 ، شاعر معـروف قـرن ششـم هجـري،    بيلقاني مجيرة وزن قصيد اين قصيده را بر

   :كه سراجي خود در آخر قصيده بدان اشارت دارد چنان .سروده است
ـان استاد عالم گفته است ــ   اين بر آن وزن است ك
 »انـد  طارم رز بين كه درج در مكنون كرده« 

  در قران نطق و ترتيب سـخن طبـع مـرا
 اند با مجير اندر ازل گويي كه مقرون كرده 

   :راجي قصيده اي ديگر دارد با مطلعس
 شـب  آمد به عربده بـر مـن يـار نـيم     شـب آزار نـيم قرار و دل سرمست و بي
   :بيلقاني تضمين كرده است اره دارد كه مصراع اول را از مجيردر پايان اش

 شــب از بهــر طبــع لؤلــو شــهوار نــيم رديفاين مطلع او نهاد و بر او بست يك
 شـب  در مدح شهريار به افگـار نـيم    وانگه به بنده گفت كه خـاطر بيازمـاي

  شب سرمسـت و بي قرار و دل آزار نيم« آناي من غالم او به دل و جان كه گفـت
  اراييعق بخعم.د 
  :مطلعاين اي دارد با  اجي سگزي قصيدهسر

كه پهلوي بطيخ در ميان طبـق   چنان هالل عيد پديد آمـد از كـران شـفق
   :دارد ،شاعر قرن ششم ،در اين قصيده اشاره به عمعق بخارايي
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ــا گر جــپناه كرم ــان به عمعـ ــق آيـ ــبه گاه م  د بازـ  ن كند مرا عمعق ـدح تو تحسيـ
  شرف حسن غزنوي سيد ا .ـه

  مطلع اين اي دارد با  سراجي سگزي قصيده
رود  ميكز حسن در زمانه تو را كار  رودمـيكار دلم به عشق تو دشـوار

   :ده استورس ،م هجريشاعر قرن شش ،اين قصيده را به استقبال سيد حسن غزنوي او
  »رود ميلنار چشمم چو بر رخ گل و گ«   ه گفت ـن كــيد اشرف حســم جواب ســگفت

  الدين حاجب  سراجي و سراج .ز
حـاجبي   ،الـدين ابوالخطـاب خسـرو    بن نصـرت ، ناصرالدين محمدپادشاه مكران

 دو مراوده و مشـاعره داشـته و در  الدين كه با سراجي سگزي  داشته به نام سراج
بـار   يـك  .به ايـن شـخص اشـاره شـده اسـت      ،جاي ديوان باقيمانده از سراجي

   :مطلع زير را به شاعر داد تا او آن را تمام كند ،الدين حاجب سراج
اي زلـــف تـــو را ز مشـــك تـــابي  بــياي حســن تــو را ز لطــف آ

ا در تكميل مطلـع مـذكور سـروده و در ضـمن آن     اي غرّ سراجي سگزي قصيده 
   :گفته است
نصــــابي از نعمــــت فضــــل بــــا  سراج ديـن كـه او هسـت،اي شاه

ــت ــن قصــيده او گف ــع اي لــــو خوشــــابي آنگــــاه چــــو لؤ ســر مطل
ــردم او را ــام كـ ــده تمـ ــن بنـ ــطرابي    مـ ــر و اضـ ــدت فكـ ــي شـ بـ

اي بـه اسـتقبال سـيد حسـن      قصـيده ، الدين حاجـب  و بار ديگر به امتحان سراج
   :غزنوي سرود كه در بخش قبلي بدان اشاره شد

رود  ميكو پيش خدمت تو به هنجار  در امتحان حاجب خاصت سراج ديـن
 »رود مـي خ گل و گلنار ر م چو برمچش«  گفتكهجواب سيد اشرف حسنگفتم 
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  سبك و مضامين شعري سراجي 

بنـد و   جز چند تركيـب  به .سرا و مداح است شاعري قصيده سراجي سگزي عمدتاً
در مـدح   دهد كه عمدتاً مياو را قصايدي تشكيل باقيماندة ديوان  ةبقي ،بند ترجيع

الــدين  تــاج ،معزالــدين ســنجر شــاه: اســت ويابوالخطــاب خســرو و فرزنــدان 
بن ابوالخطاب كـه  الدين محمد ناصر شاه و خصوصاً الدين سلطان قطب ،ابوالمكارم

  .از همه شجاع تر بوداز بين ديگر فرزندان ابوالخطاب خسرو 
رديفهاي و ويژگي اصلي اشعار سراجي آن است كه با وجود التزامات فراوان 

ومات شخصـي  اي و نيز استفاده بسيار از معل جملهاسمي و فعلي و  مشكلبسيار 
و به كـار بـردن ايـن همـه      و روان است همچنان سليس اشعارش ،خود در شعر

 ،عه در هـر بيـت  اركان ارب ،موي و مور ،مرواريد زر و ،بيت و پا در هر التزام سر
و نيـز رديفهـاي مختلـف خورشـيد،     ) در هر مصراع(چشم و روي  ،ستاره و ماه

باعث دشـواري شـعر    ،اهللا احد و قوافي مشكل، قل هواهللايبات ان شاءترك ،اطلس
   :كند مياشاره چنين ي خويش فبه مشكل بودن قوا دخواو  .او نشده است

 به مصطفي برسد همچو مصطفي به قصي  اصـلازپناها بنده سراجي آنكـه كرم
  عي  اجز وكه شاعران جهان زان شوند ع بدين قوافي مشكل چنان ثناي تو گفت

ـ مـا ين قـوافي مشـكل و التزا  و به خاطر به كار بـردن همـ   اي طـوالني او را  ت و رديفه
  :نويسد مياهللا صفا  ذبيح .اند دهلقب دا) شاعرانديگر  ةبه زمين افكننديعني (الشعراء  مصارع

شاعران خراسان دارد و او خود بدين امـر چنـدين    ةسخن او به تمام معني شيو
رز الفاظ خود را خراساني و خود را برتر از خاقاني دانسته بار اشاره كرده و ط

   .)3/373 :1373 ،صفا(. است
  :گويد سراجي مي

طرز الفاظش چو الفاظ خراساني بـود   بندة داعي سراجي آنكه اندر مـدح او
   :و نيز

كه مرا آب و گل از خاك خراسان برخاسـت   م ـه الفاظ خراسان گويـمن ثناي تو ب
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و مقصود و مضمون در نظم و نثر هر دو دست داشته  ،چنانكه اشاره شد، يسراج
   :نامد اصلي اشعار خويش را مدح شاهان مي

با نثر جـان فـزايم بـا نظـم دلپـذيرم       نظيـرم در نظم و نثر شاها امـروز بـي
نظيـرم   همـالم در نثـر بـي    در نظم بي جايي كه نظم بايد جايي كه نثر شايد

ــپ اد جنت نظمم چو آب دريانثرم چو ب   ات باقي زين نظم و نثر گيرم ـس من حيـ
ــنه است، ورــمقصود نظم و نثرم مدح ش نظـم در نفيـرم   بـا   ،با نثر در لجـالم  ه  ـ

  
  نتيجه

   :توان چنين نتيجه گرفت از مجموع آنچه گفته شد مي
دست زمان خود بوده كـه در   رهچيتوانا و  شاعران معروف،سراجي سگزي از . 1

گونـه تصـحيح و    و هيچ ،هتوجهي واقع گرديد هاي بعدي ديوان وي مورد بي دوره
شايد علت اصـلي مغفـول بـودن ايـن      است؛صورت نپذيرفته  او چاپي از ديوان

در خـارج از ايـران و در   ني خـود را  اي از زندگا شاعر آن است كه بخش عمده
  .ر برده استبه س دهلي سالطين دربارهاي 

ديوان وي ميـزان آگـاهي و    ين شاعر بسيار وسيع بوده و با مطالعةمعلومات ا .2
 ،رياضـي  ،علوم عقلـي و نقلـي   ،فلسفه ،مانند حكمت ،اشراف وي بر علوم عصر

عروض و غيره تبيـين   ،خط ،اصطالحات علم شطرنج ،حديث ،قرآن ،ادب عرب
  .گردد مي
اشـعار   بـر هم از جهت احتـواي آن   :ان استديوان اين شاعر داراي فوايد فراو .3

 ي؛ختشــنا از جهــت تــاريخي و نيــز ســبك آن و هــم ةاســتادان ســخته و پختــه و
ديـوان وي داراي ارزش   ،بررسي سبك شعري اواخـر قـرن ششـم   در خصوص  به

ن است آاشعار سراجي  ةمطالع ةباالترين فايد ،و گذشته از فوايد ادبي فراواني است
كه قلمرو ايشان چندان ــ دشاهان قرن هفتم سيستان و مكران كه نام يك عده از پا

  .شود ميبر ما روشن ــ وسعتي نداشته و در تاريخ نامي از آنها نيست 
تدوين  ،نفيس و منحصر به فرد باقيمانده از ديوان اين شاعر ةبا توجه به نسخ .4
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   .و تصحيح علمي آن از ضروريات پژوهشهاي ادبي است

 
  هانوشت پي

 :نويسـد  مـي پردازد  مياي كه به معرفي ممدوحان اين شاعر  اي دو صفحه سي در مقالهيعيد نفس .1
اي شـامل ديـوان    در مجموعـه  ،دمرخـو ه يك مقدار بيشتر از اشعار وي برمن بكه ، بار اول«

الدين اومـاني  ري، اثالدين جرفادقاني نجيب ،ابوالفرج روني ،ازرقي ،ديوان ظهير فاريابي ،انوري
بـه خـط ناصـر كاتـب بـراي       821الدين سگزي متخلص به سراجي بود كه در  راجو سيد س

ديـوان انـوري    ةابراهيم سلطان نوشته شده و اين نسخه را در مقدم ،معروف تيموري ةادزشاه
در آن نسـخه   .در صحايف پنجاه و يك و پنجاه و دو معرفي كـرده ام  ،ام چاپ كرده كه اخيراً

متأسـفانه بـا تمـام     .)673- 672: 1338نفيسـي  ( بـود  بيـت از اشـعار سـراجي    1800نها ت
  .از اين نسخه هيچ اطالعي در دسترس نيست ،ي نويسندة اين سطورهاپيگيري

 550قسمتي از قصايد اين شـاعر را در حـدود    االشعارةصخال ةالدين كاشاني در تذكر تقي .2
  .كرده است بيت نقل
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