
ین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ همسراج
ّ

تبارالد

*سارا سلیمانی کشکولی

چکیده

از شاعران سدۀ ششم است که در متون اطالعاتی پراکنـده راجـع الّدین بلخیسراج

یـکوچهـل. شودها دیده مینام این شاعر و ابیاتی از او در سفینه. به او وجود دارد

چاپ های در کتابخانـهتبـار هـمنشدۀ او از سه مجموعۀ منظوم بـا تحریرهـای بیِت

ــلیمانیه  ــق(س ــی توفی ــۀ یحی ــۀ مدرس ــور؛٤٤٩/١٧٤١ش، مجموع ،)ق٧٥٤خ م

. به دسـت آمـد)٥٣٤ش(سابق یو مجلس سنا)١٤٤٥٦ش(بخش گنج
ً
احتمـاال

ــا دو عنــوان العاشــقینعرفــاتایــن شــاعر در  و » الــّدین ســراجی بلخــیمعین«ب

الّدین و اشعار او، در سفاین با شعر سّید سراجشدهمعرفی » الّدین عال بلخیسراج«

.استخراسانی درآمیخته 

تبـاربیـت نویافتـه از او در سـه سـفینۀ هـمیـکوزارش چهلمقالۀ حاضر به گ
.پردازدمی

ۀ کتابخانـ١٤٤٥٦مجلـس سـنای سـابق؛ سـفینۀ شکتابخانۀ ٥٣٤سفینۀ ش:هاکلیدواژه
الّدین بلخـی؛کتابخانـۀ سـلیمانیه؛ سـراج٤٤٩/١٧٤١بخش؛ سـفینۀ شنجگ

الّدین خراسانیسّید سراج

٤/٩/٩٨: تاریخ پذیرش١١/٦/٩٨:تاریخ دریافت

sara.soleymani@ut.ac.ir/ غنایی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات*
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مقدمه

بخش ، گـنج)ق٧٥٤، مورخ ٤٤٩/١٧٤١ش(های سلیمانیه نهکتابخاموجود دردر سه سفینه 

کـه شوددیده میالّدین بلخی ابیاتی از سراج) ٥٣٤ش(سنای سابقو مجلس) ١٤٤٥٦ش(

صـورت موضـوعی تبویـب ه ها بـایـن سـفینه. استچاپ نشدهتا کنون بیت آن یکوچهل

نسـخهکات١.مشابه هم استهاآنگذاری و ترتیب ابواب اند و نامشده ای کـه در کتابخانـۀ ِب

:استدر انجامۀ آن، تاریخ کتابت را چنین ذکر کرده ٢شود،سلیمانیه نگهداری می

ه و حسن توفیقه فرغ من تحریرها یوم الثلثا
ّ
الرابع من شهر النبی ٣تّمت المجموعة بعون الل

).پ١٥١گ: یح(شعبان المعظم لسنة اربع و خمسین و سبعمایة 

است که در آن مانده این جنگ باقی ) آخرین باب(وهشتم تا شصتنجم پباب ای از پاره

موالنـا «ویکـم بـا سـرنویس و تنهـا دو بیـت در بـاب پنجـاهیاد نشـدهاز گردآوردندۀ سفینه

٤).ر١٢١گ: همان(است در آن ضبط شده » سعدالّدین الهی

به خـط با توجه. مشخص نیست٥)١٤٤٥٦ش(بخش تاریخ کتابت جنگ کتابخانۀ گنج

در نیمۀ اول سـدۀ هشـتم نگاشـته شـده 
ً
نسخه و شاعرانی که نامشان در سفینه آمده، احتماال

، باب َدهم تا چهـاردهم، و بخشـی از )بیت پایانی باب١٥(قسمت کمی از باب ُنهم . است

بخش بـه ، نسـخۀ کتابخانـۀ گـنج»مـج«با حرف سنای سابق مجلس ٥٣٤در ارجاعات این مقاله، نسخۀ شمارۀ . ١
بـا ) مجموعۀ مدرسۀ یحیی توفیق(کتابخانۀ سلیمانیه ٤٤٩/١٧٤١، و نسخۀ شمارۀ »گن«با حرف ١٤٤٥٦شمارۀ 
.استمشخص شده » یح«حرف 

.٤١٨-٤٠٥: ١٣٩١نوریان، . دربارۀ این مجموعه، نکتربیشبرای اطالعات . ٢
.ای شبیه َمد گذاشته استدوم، نشانه» ل«بدون نقطه؛ و کاتب بر حرف : اصل. ٣
از باب اول تا نیمـۀ (نماندهتوفیق که باقیسعد آلهی در بخشی از جنگ کتابخانۀ یحیی بهابیاتی انتساب احتمال . ٤

وششـم هفـتم و چهـلوکند این است که در باب بیستای که این حدس را تقویت میقرینه. کم است) جمباب پن
مجلـس دارنـد، بیتـی از ایـن شـاعر ٥٣٤جنگ کتابخانۀ سلیمانیه، که هر دو باب عنوان مشترکی با جنگ شمارۀ 

پ، ١٩٧گ: مـج. نک(ت اسنویس مجلس، ابیاتی از او ضبط شده های دستنیست؛ در حالی که در همان باب
ویکـم موسـوم بـه شود، در بـاب پنجـاهمیتنها ابیاتی که در این جنگ از سعدالّدین آلهی دیده). ر٢٢٦پ، ٢٢٥

الفـرس« کـه در همـین بـاب از جنــِگ) ر١٢١گ: یـح(اسـت » موالنـا سـعدالّدین الهــی«و بـا عنـوان » فـی ذّم
اسـت آمـده » الـّدین محّمـد بـن عبـدالرزاقجمال«مجلس با اندکی اختالف در مصرع اول بـا نـام ٥٣٤شمارۀ 

).٧٩: ١٣٩٦خاتمی ـ ساکت، . پ؛ نیز نک٢٣٦گ: مج(
صـادقی، (اسـت معّرفی کـرده » ای از منوچهریاشعار تازه«ای با عنوان اشرف صادقی در مقالهاین جنگ را علی٥.

٢٣-١٨: ١٣٧٢ .(
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چند برگ دیگر (است باب پانزدهم این جنگ باقی مانده 
ً
یس باب پانزده و احتماال برگ سرنو

ب سفینه نیستهای باقیکه در قسمت) استجنگ افتادهاز این
ّ
. مانده اثری از مرِت

تاریخ کتابت ـ ١هشتم را داردوـ که از باب یکم تا شصتسنامجلس٥٣٤سفینۀ شمارۀ 

کاتب . رسدبه نظر مینویس دیگراز دو دستنوتر ازاز نظر قدمت کتابتندارد؛ با این حال 

و )االستماحة و االسـتعطافیف(وهفتمستیبیهاجنگ را در بابۀنام گردآورندنهیسفنیا

سـعد بـن .)پ۲۲۵پ؛ ۱۹۷گ: مـج.نـک(آورده اسـت ٢)صفت القلـمیف(وششمچهل

ف رساله٣لهرویابکر بن سعد االلهی ابی
ّ
الّرسـالة الوافّیـة «ای در علم عروض با عنـوان مؤل

ـف ایـن ٤).، مرعشـیالوافیـةکر، ابابیسعد بن (است » فی العلم العروض و القافیة
ّ
نـام مؤل

ب سـفینۀ شـمارۀ ) ١٧٠٦٣ش(رساله، گردآورندۀ ُجنگ رباعی کتابخانۀ مجلس 
ّ
٥٣٤و مرِت

هر سه مکتوب از او باشدسنامجلس
ً
.بسیار شبیه به هم است و احتماال

الّدین بلخی، که در این سه جنگ ضبط شده، گردآوری شـده در این مقاله ابیاتی از سراج

.٩٨-٦٧: ١٣٩٢یی، چترا. نک،دربارۀ این مجموعهتربیشبرای اطالعات . ١
: ١٣٨٩اوحدی بلیـانی، (به نام سعدالدین االله العاشقین عرفات ابیاتی از این مثنوی که در وصف قلم است در . ٢

جنگ (است آمده » سعد آلهی«کتابخانۀ ادبیات دانشگاه تهران با سرنویس » د٥٣«و در جنگ ) ١٧٢٢-٣/١٧٢٠
). ١٧٢ص: د٥٣

ف دکامل. ٣
ّ
مجموعـۀ در ). ر٢-پ١گ: الوافیـةبکـر، سعد بن ابی(است ر رسالۀ عروض آمده ترین صورت نام مؤل

ف را در دو سطر آورده و سعد آلهی، کاتْبرباعیاِت
ّ
دوم را در خط بعدی جای داده که آن را بـه دو » سعد«نام مؤل

سـعد (» آلهـیبکر بن سعد المعروف بـه حکـیم کمترین بندگان این درگاه، سعد ابی«. ١: توان خواندصورت می
کمترین بندگان این درگاِه«. ٢؛ )شمار نداردبرگ/ شمارنسخه صفحه. مقدمه: ، مجلسمجموعۀ رباعیاتبکر، ابی

در » سـعدالّدین االلـه«دربارۀ صورت نوشتاری نام ). جاهمان(» بکر بن سعد المعروف به حکیم آلهیسعد، ابی
اوحـدی . آیـدبـه دسـت می» اله«را ملفوظ بخوانیم، »ه«ریم و بردا» االله«را از سر » ال«اگر عرفات العاشقین، 

برای ایجاد 
ً
اوحـدی (اسـت حـذف کـرده» اآللهی«را از » ی«، »الله«و » ژاله«کلمات توازن میانبلیانی ظاهرا

).٣/١٧٢٠: ١٣٨٩بلیانی، 
ز تأثیرات مواهب یزدانـی ، وی ا»الّرساله الوافّیه فی علم العروض و القافیه«به گفتۀ سعد آلهی در مقدمۀ . ٤

حاکمی در کرمان انتظام  رود کـه از آشـنایان بـه علـم یافته و چون بر لفظ شهریار میدر ِسلک ثناخواناِن
گونه خـود کند و ایندربار او را معرفی میتر است، یکی از اکابِرعروض و ادب چه کسی بر این فن شهره
بنـابراین، ). پ٣-پ١گ: الوافیةبکر، سعد بن ابی. کن(گنجاند را در سلک مخلدان ذکر شاهنشاهی می

نخستین تألیف او در دربـار کرمـان اسـت
ً
او در ایـن رسـاله سـعید . با قرینۀ ضعیف این رساله، احتماال

(و حسن شهرویۀ کرمانی ) ق٦٨٦. د(امامی هروی عصر هروی را از شعرای متأخر و خود را هم
ً
احتماال

).ر٦٠ر؛ نیز گ٥٧گ: همان. نک(داندمی) نیمۀ دوم سدۀ هفتم
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زندگی و شعر چند شاعر با لقب سراج. است اسـت و از همـین روی الّدین آمیختـه در منابْع

فزونـی منـابع . الّدین بلخـی دشـوار اسـتسراجیافتن اطالعات موثقی دربارۀ احوال و شعر 

بودن او باعث شده سراجی بلخی در حاشیه قرار گیرد و آشناترنامراجع به سراجی سگزی، و 

.نشوداحوال و شعر او نوشته ر شرحداثر مستقلی 

شـده ـ به خلط اشعار سّید سراجی سگزی ـ که دیوانش چـاپ خالصة االشعاردر تذکرۀ 

صـفا در معرفـی سـراجی ١).٣/١٠٣٧: ١٣٩٣کاشـانی، (اسـت و سراجی بلخی اشاره شده 

یـن بـا توجـه بـه دورۀ زنـدگی ا،ونقل قول کرده خالصة االشعارو صحف ابراهیمسگزی از 

، از ٢از شاعری با نام سراجی نقل شدهنامۀ هراتتاریخای که در نتیجه گرفته که مرثیه، شاعر

صـفا ). ١/٣٦٩بخـش /٣: ١٣٦٩صـفا، (او نیست و ممکن است از سـراجی بلخـی باشـد 
ً
پذیرد، اّما این مرثیه را با احتمـال بودن سراجی بلخی را از قول تقی کاشی میترمتقّدمظاهرا

، »روایتی اصیل از دیـوان زکـی مراغـی، شـاعر سـدۀ ششـم«در مقالۀ . کندنسوب میبه او م

و ) ق٦٠٧. د(تقی کاشـی، بـه مکاتبـۀ زکـی مراغـی خالصة االشعارمیرافضلی با استناد به 

کند که حاکی از معاصر بودن این دو شاعر، محـل زنـدگی و مـراودۀ سراجی بلخی اشاره می

نامــۀ داراب«امیدســاالر در مقالــۀ ). ٢٠٤-١٩٥: ١٣٨٢میرافضــلی، . نــک(ســت هاآن

نامـۀ ارج، در »بررسی تصحیح استاد صـفا و بـازنگری در تـاریخ تـألیف کتـاب: طرسوسی

هذبیح
ّ
شعر سراج بلخی در این کتـاب را معیـار ، نامهداراب، برای تعیین تاریخ تألیف صفاالل

).٣٤١: ١٣٩٠امیدساالر، (زند دهد و تولد او را در ربع آخر قرن پنجم حدس میقرار می

. نک(است است نیز به خلط اشعار این دو شاعر اشاره شدهاالشعارخالصةکه متکی بر صحف ابراهیمدر تذکرۀ . ١
).٣٥٦: ١٣٩٧بنارسی، 

ای از شاعری با عنوان سراجی هست که نویسنده آن را بعـد از ذکـر واقعـۀ مـرگ ملـک مرثیهنامۀ هراتتاریخدر . ٢
کـه سـراجی بلخـی را اقـدم صفا با این). ٥١٢: ١٣٦٢سیفی هروی، . نک(آورده است ) ق٧٠٦(الدین کرت فخر

ً
دانسته، انتساب این مرثیه به سراجی سگزی را رد کرده و گفته اسـت شـاید ایـن مرثیـه از سـراجی دیگـری، مـثال

همان. سراجی بلخی، باشد
ً
. در سوگ فخرالّدین کرت باشدطور که صفا هم گفته معلوم نیست این مرثیه مستقیما

انتساب آن به سراجی سگزی، از نظر تـاریخی چنـدان ) ق٧٨٣-٦٤٣حک(با توجه به دوران فرمانروایی آل کرت 
ق و در٦٥٢) ، ایندیا آفیس٦٦٧ش (خالصة االشعارتاریخ وفات سراجی سگزی در . هم دور نیست

ِ
نسخۀ مرجع

الّدین ایـن مرثیـه را در دیـوان چـاپی سـّید سـراجنویسـنده . کرده اسـتق ذکر شده که البته او آن را رد٧٤٢صفا
).٣٧٢-١/٣٦٤بخش /٣: ١٣٦٩صفا، . ؛ نیز نک٢/١٠٥٤رکن/٣: ١٣٩٣کاشانی، . نک(نیافت خراسانی 
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ین بلخیسراج
ّ

الد

الّدین بلخی اطالع چندانی در دست نیست و این احتمال وجـود دارد از زندگی و شعر سراج

ذکـر «عـوفی در . باشـدالّدین سگزی در منـابع آمیختـه شـدهکه اطالعات دربارۀ او و سراج

الـّدین ، معین»ی و سـنجریاند بعد از عهـد دولـت معـزلطایف شعرایی که در این قرن بوده

-٦٥٨: ١٣٩٥عـوفی، . نـک(کند برد و دو غزل مدحی از او نقل میسراجی بلخی را نام می

الـّدین سـراجی هـای معیندو شاعر متقّدم با نامعرفات العاشقیناوحدی بلیانی در ). ٦٥٧

ست نوشته بـه او دربارۀ شاعر نخچهآن. استرا معرفی کرده ١الّدین عال بلخیبلخی و سراج

:نویسداست و دربارۀ شاعر دوم میااللبابلبابپیروی از 
،نبردهمحمد عوفی از وی نام

ّ
هـم از قـدما و عظمـای ] وی[شاید در آن سببی باشـد و اال

).١٧١٧و ٣/١٧٠٤: ١٣٨٩ی بلیانی، اوحد(حکماست 

هماندکیدربارۀ این شاعر در منابع اطالعات مشابِه
ً
تقی کاشی در ٢.ردوجود داو عمدتا

:برده و نوشته استم الشعرا، سراجی سگزی، از سراجی بلخی نیز ناذکر ُمصارع 
سراجی بلخی غیر از سراجی سگزی و اقدم است زیرا که سراجی بلخی معاصر سـالجقه 

ببین تفاوت ره از کجاست تا بـه کجـا و . بوده و سید سراجی مداحی سالطین کرت است

از طرز اشعار و
ً
شـود ممدوحان هر یک از ایشان این معنی بـر اهـل تتبـع ظـاهر میایضا

).٣/١٠٣٧: ١٣٩٣کاشانی، (

:کنداو در ادامه بیان می
اگر بر دیوانی از سراجی بلخی اطالع حاصل شود، به ذکر علیحده در محل خـود مـذکور 

.)جاهمان(خواهد شد 

نگهـداری َپْتَنـهدر کتابخانـۀ خـدابخش شـهر ٢٣٠و ٢٢٩های که با شـمارهعرفات العاشقین» ب«نسخۀ طبق. ١
).ویکسی/ ١: ١٣٨٩اوحدی بلیانی، (است » الّدین عالمی بلخیسراج«،شودمی

ب به سراج،در چند منبع. ٢
ّ

نـک(الّدین عال معرفـی شـده اسـت شاعر با عنوان سراج بلخی، و موسوم و ملق
ً
. مـثال

از جـزء ٢قسـم : ١٤٠٣؛ آقابزرگ طهرانی، ٣٥١: ١٣٤٣صبا، . ؛ نیز نک١/٩١٣از جلد ٢بخش : ١٣٨٢هدایت، 
دادهنسـبتبه شاعری بلخـی در زمـان خوارزمشـاهیان » الّدین محمدسراج«عنوان سفینۀ خوشگودر . )٩/٤٣٦

: ١٣٨٩خوشـگو، . نـک(الّدین بلخی نیافتم به نام سراجراهاآنه که در منابع دیگرگردیدشده و دو بیت از او نقل 
الـّدین محمـد ذکـر کـرده و جا سـرا، نام شـاعر ر»بلخیسراج«لذیسخنوران، فرهنگدر خیامپور ). ٦٤٤-٦٤٣

خیـامپور، . نـک(الّدین سراجی بلخی اختصـاص داده اسـت را به معین» سراجی بلخی«مدخل دیگری با عنوان 
؛٣٥٦: ١٣٩٧بنارسـی، . نـک(این شاعر، دوران سلجوقیان و خوارزمشاهیان را درک کرده اسـت ). ٤٤٤: ١٣٦٨

).١/٧٣٥: ١٣٩٢، ؛ اختر هوگلی٣١١: ١٣٣٧آذر بیگدلی، . نیز نک
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.افته استدست نیسراجی بلخیبه دیوان نگارکه تذکرهسدربه نظر می

میرعماد بن خط ابراهیمرا بهالّدین بلخیمیرزا سنگالخ خراسانی نقل کرده که دیوان سراج

٩از جزء ٢قسم : ١٤٠٣آقابزرگ طهرانی، . ؛ نیز نک٣٠١: ١٣٨٨سنگالخ، . نک(دیده است 

تهشـگفت که این شاعر دیـوانی داتواناکثر میحد،اگر بتوان به این گفته اعتماد کرد).٤٣٦/

.استکه تاکنون به دست ما نرسیده 

ایـن . اندالّدین سراجی بلخی را یکـی دانسـتهالّدین عال بلخی و معینبعضی منابع سراج

. که اوحدی بلیانی این شاعر را دو بار معرفی کـرده باشـد، وجـود داردفرضیه، و احتمال این

باب یازدهم  شـعرایی کـه بعـد از عهـد لطـایف «، در ذکـر االلبابلباب عوفی در فصل اوِل

الّدین سـراجی بلخـی ، از معین»شاعران خراسان«، در ذکر »انددولت معزی و سنجری بوده

در فصـل چنـینهماو ). ٦٥٧-٦٥٨: ١٣٩٥عوفی، (کند مینقلبرد و اشعاری از او نام می

را ) ق٦٠٧. د(ای الـّدین زکـی مراغـه، لطیف»ذکر شاعران ماوراءالنهر«دوم باب یازدهم، در 

با توجه به منبعی که تقـی کاشـی بـه آن دسـت یافتـه). ٧٠٣-٦٩٨: همان(کند معرفی می

میرافضلی، . نک(شویم از رابطۀ زکی مراغی و شاعری با عنوان سراجی بلخی آگاه میاست،

کند که در آن زکی مراغی ای از این دو شاعر نقل میتقی کاشی اخوانیه). ٢٠٤-١٩٥: ١٣٨٢

کـه زکـی مراغـی بـه سـرنویس ابیـاتی. دهدسراجی بلخی نشان میدیداربه رااشتیاق خود

پیش خواجۀ حکیم فخر الشعرا ١این قطعه از کاشغر به سمرقند«: سمرقند فرستاده چنین است

). پ١٣٤گ: ، کتابخانـۀ مرکـزیخالصـة االشـعارکاشـانی، (» شـدبلخی فرستاده سراجی

یس پاسخ نیز این ٢حکیم سراجی از سمرقند بـه یارکنـد] را[قطعه این«: گونه آمده استسرنو

خواجـۀ «نویس، زکی مراغی از سراجی بلخـی بـا عنـوان در این دست). جاهمان(٣»فرستاد

.بسمرقند: اصل. ١
.بیارکند: اصل. ٢
:استای که حکیم سراجی از سمرقند به یارکند برای زکی مراغی فرستادهقطعه. ٣

ـــــل ـــــادی وص ـــــه ش ـــــی ب ـــــاغیای دل نرس ـــــون کن ـــــر چ ـــــم هج ـــــا در غ ت
ـــبر از  ـــد ص ـــو رمی ـــت ـــیم ـــه پیچ ــــــیی چ ــــــه داغ ــــــا چ ــــــزود ب ــــــو ف درد ت

ـــس ـــر ک ـــر ه ـــدی بـــه مه ـــغول ش کــــــه نــــــه درخــــــور فراغــــــیشــــــایدمش
←
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مرتبـهکند که نشان مییاد می» حکیم سراجی«و » حکیم فخر الشعرا
ً
و دهد سراجی احتماال

.ه استداشتمنزلتی

بـا معیـار قـرار دادن اشـعاری از سـراج ،نامهدارابتاریخ تألیف امیدساالر، برای تعیین

اشـعاری صـاحبالّدین سراجی بلخی با سـراج بلخـی ـ زند که اگر معینحدس می١بلخی

تـوان میپس ، استق شاعری معروف بوده ٥٢٠در حدود نفر، وـ یک نامهدارابدر منقول

از اواخر قرن پنجم تا نیمـۀ قـرن را اثری نامهدارابربع آخر قرن پنجم دانست و در تولد او را 

اگر سراجی بلخی را، بـا توجـه بـه ). ٣٤١: ١٣٩٠امیدساالر، . نک(ششم هجری فرض کرد 

ق ٥٢٠در حـدود ویتـوان احتمـال داد کـه تـر از او بـدانیم، میخطاب زکی مراغـی، بزرگ

،به ایـن ترتیـب. شودحدس امیدساالر تقویت می،در این صورت،بوده وسرشناسشاعری 

الّدین سراجی بلخی به احتمال زیاد همـان سـراجی بلخـی اسـت کـه بـا زکـی مراغـی معین

.ابیاتی از او نقل شده استنامهدارابمکاتبه کرده و در 

، و دانـدالـّدین سـراجی بلخـی را یـک فـرد میالّدین عال بلخی و معینسرور گویا سراج

وسوم و ملقب بـوده ولـی عـوفی او را الّدین عال مبه سراجمجمع الفصحابه قول «: گویدمی

» سـراجی شـاعر و مـادح مخصـوص خوارزمشـاه بـوده. الّدین سراجی بلخی نگاشـتهمعین

یـک شـاعر می). ٥٠: ١٣١٢گویا، ( دانـد و در صالح محمد خلیق هـم ایـن دو نـام را از آِن

معین«: نویسدمیتاریخ ادبیات بلخ 
ّ

ران دورۀ الّدین سراج بلخی به قول عـوفی از شـاعاالجل

در خـدمت آتشـکدهباشـد و بـه قـول صـاحب آل سلجوق بعد از عهد معزی و سنجری می

→
ــــــاِک ــــــاز کــــــن مراغــــــهدر خ ـــــــی نی ـــــــیب ـــــــاک در زک ـــــــیخ مراغ

)پ١٣٤گ: ، کتابخانۀ مرکزیخالصة االشعارکاشانی، (
:نامهدارابابیات سراج بلخی در. ١

ــمان ــورش آس ــت منص ــر رای ــه زی ــاکن ب ـــارس ـــالیش روزگ ـــب ع ـــر مرک ـــه زی ـــان ب پوی

ــآهن ــگُس ــاه ت ــه گ ــم او ب ــم س ــه زخ ی خــــاره بــــرآرد همــــی دمــــارهااز ســــنگمی ک
از اختــــران چــــرخ بــــه تیــــزی هــــزار بــــارچون چرخ بی قرار و سـبق بـرده بـی خـالف

ـــزاربیـــرون رود ز چـــرخ و زمانـــه بـــه ســـاعتی ـــی ه ـــر یک ـــود ه ـــه ش ـــزل زمان ـــر من گ

ــت ــان برف ــی او یکزم ــپه در پ ــرت دواس ـــارفک ـــد ک ـــوار دی ـــو دش ـــت چ ـــال بازگش در ح

)١/٥٠٧: ]١٣٥٦[=٢٥٣٦طرسوسی، (
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ابیـاتی کـه ). ١٤٩: ١٣٨٧خلیـق، (تبـار اسـت و تاجیک» برده اسـتخوارزمشاه به سر می

. نک(است منسوب الّدین عالی بلخی سراجبهمنابع دیگرالّدین نقل کرده در بیگدلی از سراج

الّدین عال دهد که از نظر خلیق، سراج بلخی، سراجمیو این نشان) ٣١١: ١٣٣٧آذر بیگدلی، 

.استفرد واحدنام یک ازهای مختلفالّدین سراجی بلخی صورتبلخی و معین

الّدین عالی بلخی و سـراج بلخـی الّدین سراجی بلخی، سراجاگر، بر اساس منابع، معین

، )ر٢٣٥گ:ج؛ مـ١/٥٠٧: ]١٣٥٦[=٢٥٣٦طرسوسـی، (برگـرددبه یک فرد نامهدارابدر 

زیسته، مدتی در سمرقند بوده، با زکی مراغی مـراوده میماو شاعری بوده که در قرن ششپس 

.استیاد کرده » حکیم فخر الشعرا سراجی بلخی«داشته و زکی مراغی از او با عنوان 

ین بلخی در منابع دیگرابیات سراج
ّ

الد

ضبط شده که) ق٨١٤-٨١٣کتابت (گ اسکندرمیرزا تیموری ابیاتی از سراجی بلخی در جن

باشـد کـه چنـد بیـت آن در ١ایاز قصـیدهدتواناین ابیات می. در منابع چاپی نیافتمراهاآن

: ١٣٨٩اوحــدی بلیــانی، (العاشــقینعرفــات و ) ٩١٣: ١٣٨٢هــدایت، (مجمــع الفصــحا

:الدین عال بلخی آمده استبا نام سراج) ٣/١٧١٨

ــاای در ب ــرمایۀ بق ــو س ــک ت ــای مل ق
ج

وی در پنــــاه ذات تـــــو پیرایــــۀ ثنـــــا

ــرت زوال ــو را غی ــا کمــال ت نــی ذات ب
جججججججججججججججج

نــی ملــک ال یـــزال تــو را حیــرت فنـــا

ــع ورالُصــعاز صـنع جاودانـه تــویی مبـِد ــویی واس ــه ت ــی کران ــود ب ــاوز ج العط

)پ١٤٢گ: جنگ اسکندرمیرزا(

که ممـدوح در آن ،ضبط شده» آرزوست«ای با ردیف قصیدهسراجی خراسانی دیواندر 

در میان ممـدوحاِن). ٥٢: ١٩٧٢الّدین خراسانی، سّید سراج(خان است قلجفردی به نام شاه

خان خسرو معزالّدین نبوده و مصـّحح ایـن قصـیده را در قلجسراجی سگزی فردی به نام شاه

اسـت او وارد کـرده یافتـه و در دیـوانیخراسـان/ سفینۀ محّمد یغمور از سـراجی سیسـتانی

:چنین استعرفات العاشقینبیت اول این قصیده در تذکرۀ . ١
ـــَدر

َ
ـــار قضـــا، قاضـــی ق ـــه اختی ـــاامـــرش ب ـــحنۀ قض ـــَدر، ش

َ
فـــاق ق

ّ
ـــه ات ـــش ب حکم

)٣/١٧١٨: ١٣٨٩اوحدی بلیانی، (
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شـباهت ایـن قصـیده بـه دیگـر ). ١٤٨-١٤٦: ١٣٩٥یغمـور، محمد بن . ؛ نیز نکه: همان(

پوشـی نیسـت، اّمـا در بعضـی ابیـات قراینـی بـرای الّدین خراسانی قابـل چشمقصاید سراج

.انتساب آن به سراجی بلخی وجود دارد

سلطان سـنجر، بـرادرزادۀ . است١امیران آل افراسیابهای رایج میاناز عنوان» خانقلج«

که در مرو متولد شده بود بـا عنـوان خاقـان را)ق٤٩٥-٥٦٤(خود، محمد بن سلیمان دوم 

خـان و لقـب محمـد دارای عنـوان طمغاج. خان به حکومت سمرقند گماشتاعظم ارسالن

ممـدوح را نـام شـاعر ٢در بیت نوزدهم،). ١٧٦-١١٣: ١٣٦٨ورهرام، . نک(عالءالدوله بود 

کنـد و جـزوی از ملـک بـه شـهر خجنـد اشـاره می٣ودوماند و در بیت سـیخومیمصطفی

الّدین خراسـانی بـه حضـور او در در ذکـر احـوال سـراج. کندرا آرزو می) خراسان(ممدوح 

زیسـته الّدین بلخـی مـدتی در سـمرقند میدانیم سـراجنشده، در حالی که مـیفرارود اشاره

امیر، لقـب عالءالدولـه ـ کـه ممکـن اسـت عنـوان نامبودِن»مصطفی«قراینی چون . است

حکمرانـی سـمرقند، ایـن نیزباشـد ـ و شده الدین عال بلخی از این لقب ممدوح گرفته سراج

زمانی که بـه دیـوان. باشدهمین عالءالدولهکند که ممدوح در این قصیده گمان را ایجاد می

.شودصحت یا سقم این فرضیه مشخص مییابیمبسراجی بلخی دست 

ین بلخی در ابیات نویافتۀ سراج
ّ

تبارۀ منظوم همسفینسه الد

ۀ یادشـده الّدین بلخی در سه سفینسراجه و چاپ نشدۀدر این مقاله تنها گزارش ابیات نویافت

شـش بیـت بـه ،در نسـخۀ کتابخانـۀ سـلیمانیه. مورد نظر اسـتهاآنهای و اختالف ضبط

اسـت قصاید نظامی چـاپ شـده جزِویاختالفاندک الّدین بلخی منسوب است که با سراج

ابیـاتی بـا سـرنویسچنـینهم). ٢٥٨-٢٥٥: ١٣٣٨نظـامی، . ر؛ نیز نک٢٠گ: یح. نک(

.١/٩٦: ١٣٤٤نفیسی، . نیز نک؛١٧٦-١١٣: ١٣٦٨ورهرام، . نک، خانیاندربارۀ ایلکتربیشبرای اطالعات . ١
ـــتنام مصـطفایی و در پـیش تخـت تـوهم. ٢ ـــانم آرزوس ـــرت حس ـــم و فک ـــبیب نظ تش

)٥٢: ١٩٧٢الدین خراسانی، سید سراج(
ـــتای سـپارملک خجنـد را بـه کمـین بنـده.٣ ـــانم آرزوس ـــو خراس ـــت ت ـــزوی ز ملک ج

)٥٣: همان(



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٧٤

چـاپ بـه ل الّدین بلخی منسوب شده که در دیوان فرید احـَودر همین نسخه به سراج»لهو«

ایـن ). ٣٥و ٢٢: ١٣٨١فریـد اصـفهانی، . نـکر؛ نیز٣١-پ٣٠گ: یح. نک(است ده رسی

: مـج(سـتاضـبط شـده» فریدالدین فارسی«نیز با نام » گن«و » مج«های نگابیات در ُج

بـه » و منـه«بـا عبـارت تیـبخش دو بگـنجۀکتابخانـۀدر نسخ). پ١٨٦گ: ر؛ گن١١١گ

: گـن.نـک(هسـتند یعثمـان مختـارۀدیاز قصـیاتیمنسوب است که ابیبلخنیالّدسراج

منـدرج در ابیات ،در این بخش از مقاله. )۲۲: ۱۳۴۱،یعثمان مختار.نکزیپ؛ ن۱۹۰گ

.ستاذکر نشدهه،چاپ شدمتون 

)٦، ٤، ٣، ٢ابیات ـ(مج، یح 
بــه جــان احمــد مرســل رســول بازپســینبیچـون خـدای عّزوجـل١به ذات صـانع

ـــه بهگیری ملـت بـه دسـتگیری شـرعبه پـای ـــّنب ـــینی س ـــه ننش ـــکت ب ـــنی رایی دی

ــل نکتهنمـای و بـه فضـل کارگشـایراهبه علـِم ــه عق ــیب ــان معن ــه ج ــناس و ب بینش

لقــایی خلــد و بــه حســن حــورالعینبــه خوشبه سـرفرازی عـرش و بـه زینـت کرسـی

ــزرگ ــای ب ــه اتقی ــر ب ــفیای مطه ــه اص ـــه انبیـــای گـــزینب ـــه اولیـــای مکـــّرم ب ب
ّ

به کل و جزو شـهور و بـه اصـل و فـرع سـنینپهرو عقد نجوم و به کار و بـار سـبه حل

دهـد تـزیینبه بخـت تـو کـه جهـان را همـی زنـد طعنـهبه تخت تو که فلک را همـی 

)پ٨: ؛ یح٦٢گ: مج(

یح
ـــه حبلهای قـدیمهای مالزم بـه شـوقبه عشق هـــای متـــینبـــه مهرهـــای مقـــرر ب

)پ٨گ: یح(

یح
دهــر از بهــار دولــت عهــد شــباب یافــتبار زمــین مشـک نـاب یافــتاز بـاد مشـک

ــد ــاغ دی ــدار ب ــد ز دی ــده دی ــه دی ــّری ک دّری که خـاک یافـت ز اشـک سـحاب یافـتف

ــی نقــاب یافــتاز عشـق گـل سـزد٢بلبل کـه الف او همـه ــاغ و چهــرۀ گــل ب ــه ب آمــد ب

)پ٢٤گ: یح(

.ایزد: یح. ١
.قابل تشخیص است» ، م، زه« خاطر پوسیدگی نسخه از بین رفته و حروف به» عشق«و » او«کلمۀ بین . ٢
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مج، گن، یح

ــوشدست قابـل زردی چـو زعفـران اکنـون ــود چ ــبزی نم ــه س ــاغ ک ــاط ب ــاربس ن زنگ

ــد ــاغ بدی ــه ب ــران ب ــر زعف ــان اث چــو زعفـــرانش ز تیمــار زرد شـــد رخســـارچــو باغب

چــــرا رســــد بــــه دل باغبــــان ازو تیمــــاراگر به خاصـیت از زعفـران طـرب خیـزد

)پ٣٠: ر؛ یح١٨٦: پ؛ گن١١٠گ: مج(

)١بیت ـ(گن، یح 

ــرورز برف گشت زمین چون صـحیفۀ کـافور ــار س ــاز ک ــش بس ــحبت رام ــوی ص بج

ــره کــه زایــد ازو ســیاهی مشــک ــهز ابــر تی ــافورب ــپیدی ک ــین را س ــت زم ــل اس حاص

ــر ــود اث ــان نم ــرما چن ــت س ــوا ز غای ــردم محــروره ــع م ــرد خاصــیت از طب ــه ب ک

)ر٣٣: ؛ یحپ١٩٠گ: گن(

گن

ــاند ــافور برنش ــردۀ ک ــر خ ــه اب ــس ک ـــاناز ب ـــۀ جه ـــه عرص ـــت ه ـــر گرف ـــافور ت ک

ــی ــیت هم ــطۀ خاص ــه واس ــر ب ــافور ت رد فســـرده مغـــز خالیـــق در اســـتخوانداک

لــیکن ز لــرزه نیســت در اطــراف او نشــانمرطوب شد به صحبت کـافور تـر زمـین

ــتبفســرد آب ــدان و نیس ــه در آب ــا هم از آب نافســــرده نشــــان در یکــــی مکــــانه

)پ١٩٠گ: گن(

گن

ــاده گــنج طــرب را همــی شــود گنجــورمباش بـی قـدح بـاده یـک زمـان امـروز کــه ب

ــــاده مبــــادا کــــف موافــــق دورطبع هوا چون دم مخـالف سـردشدست  ز جــــام ب

)پ٢٠١گ: گن(

گن

ــاب ــت آفت ــل راس ــپهر ام ــرب س ــاه ط ــت نشــاط بلبــل جــان راســت بوســتانگ وق

)پ٢٠١گ: گن(

گن، مج

زاربــاده بـــه رنـــگ اللـــه در اطـــراف اللـــهعاشـق بـه یـاد دلبــر گلـرخ همـی خــورد
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ــدآبی که بـی وسـیلت او بـر درخـت جـان ــم امی ــار١چش ــرگ و ب ــت ب ــل ندیدس عق

)پ٢٠١: پ؛ گن١١٧گ: م(

گن، مج
شــادی بـــه نـــزد روح خالیــق نیافـــت بـــارو جز به واسطۀ او به هـیچ وقـت٢روح است

ــه لهــو صــحبت او گشــته دســتمرددل را بــه عــیش قــّوت او بــوده پــای یارجــان را ب

)ر٢٠٢: پ؛ گن١١٧گ: مج(

گن

ای کـــه دیـــدۀ رادی بـــدو شـــود بیـــدارمـــیشـود رنگـینای که چهـرۀ شـادی ازومی

ـــارمیــان آتــش و آب و چــو آب و آتــش نــی ـــیده بخ ـــدو رس ـــان و ب ـــده دخ ازو رون

ــر ــرب افس ــر ط ــر س ــاعدتش ب ــد مس زنـــد مـــوافقتش بـــر در طـــرب مســـمارنه

)ر٢٠٢گ: گن(

گن 
یهـا پروانــه کــردجــان بــی تــدبیر او را گــرد آنآفریـد٣)؟(آنکه رویت را چـراغ روز زّو

)ر٢٣٩گ: گن(

مج
هر قبـا کانـدر ازل دسـت سـعادت دوختسـتتراست پنداری که بر باالی او چست آمدس

)پ١٦٩گ: مج(

یح
ــــکبا رای روشنی و چو رای تو روشـن اسـت ــــمان مل ــــو آس ــــت ت ــــاب هم از آفت

)ر٦١گ: یح(

یح
ــو اومیــد در صدرجاه رای تـو خورشـید دیگرسـت ــک را بــه ت دیگرســتهــر روز مل

)ر٦١گ: یح(

.و: + مج. ١
.وـ: نو؛ گ: +مج٢.
. کذا؛ ناخواناست. ٣
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مج
َ
ــودرت مبارک باد و هم ایام عیـدهم شب ق ــدای روی ت ــانی ف ــان روح ــوا را ج ١ای ه

)ر١٨٤گ: مج(

یحمج، 

ـــارون ـــل ن ـــه مثـــل مث ــاردانقـــد بلنـــد او ب ــل ن ــفت مث ــه ص ــب او ب ــگ عجی رن

ـــزرانپیچانتر است پیکرش از جنس آفتـابرخشان ـــاخ خی ـــالبش از ش ـــت ق ترس

ـــد زنگـــار او دخـــانن اســتگونــه دلیـل معـّیشـنگرف را بـه ـــی نمای ـــیکن هم ل

ـــۀ زّریـــن شـــود روانچون بر زمین ز پیکر خـود سـایه افکنـد ســـوی ســـپهر پش

)ر٢٤٢-پ٢٤١: ؛ مجر١٢٧گ: یح(

مج

نشـینعنـان و بخـت بـادت همجاه بـادت همنفـسرکاب و فتح بادت همسعد بادت هم

)ر٢٥٩گ: مج(

نتیجه

الّدین بلخی، شاعر قرن ششم گـزارش شـده نشده از سراجبیت چاپیک وچهلدر این مقاله

ابیـاتی از او الّدین عال بلخی و سراج بلخی ـ کـهالّدین سراجی بلخی، سراجاگر معین. است

کـه در سـدۀ ششـم باشـدشـاعریتوانـد او میـ یک نفـر باشـند، استآمدهنامهدارابدر

به احتمـال زیـاد وی . استه و با زکی مراغی مراوده داشته دبوسمرقند مقیمزیسته، مدتی می

» الّدین عـال بلخـیسـراج«و » الّدین سراجی بلخـیمعین«با دو عنوان عرفات العاشقیندر 

ای از قصـیده. استالّدین سگزی درآمیخته اشعارش در سفاین با اشعار سراجومعرفی شده

الّدین است که ممکن است از سـراجیافته خراسانی راهالّدین سّید سراجدیوانبه سفینۀ ترمد

البته ایـن انتسـاب جـای بررسـی دارد و شـباهت آن قصـیده بـا قصـاید دیگـر . بلخی باشد

.گرفتتوان نادیدهالّدین خراسانی را نمیسراج

دیـواناّمـا در ،آمـده» و لـه«عبـارت ذیـل و » عبدالواسـع جبلـی«بـه نـام این بیت در جنگ کتابخانۀ سـلیمانیه. ١
.)پ۷۵گ: یح.نک(به احتمال زیاد از سراجی بلخی استاست وضبط نشدهعبدالواسع جبلی
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: تهـران. صاحبکاری و آمنه فخر احمد، با نظارت علمی محّمد قهرمانالل

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
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تــرین روزگــاران تــا اوایــل ســدۀ از کهنتــاریخ ادبیــات بلـخ). ١٣٨٧(خلیـق، صــالح محمــد ـ

.گان بلخانجمن نویسند: کابل. ویکمبیست



١٧٩/تبارالّدین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ همسراج

تصـحیح سـید کلـیم اصـغر، بـا . سـفینۀ خوشـگو، ج دوم). ١٣٨٩(خوشگو، بنـدار بـن داس ـ

کتابخانـه، : تهران.همکاری و ویراستاری علمی مرکز پژوهش کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی

.موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

.طالیه: تهران. فرهنگ سخنوران). ١٣٦٨(خیامپور، عبدالرسول ـ

به . آیة السرور در تاریخ آل سلجوقراحة الصدور و). ١٣٨٦(راوندی، محمد بن علی بن سلیمان ـ

.اساطیر: تهران. انفر و مجتبی مینویالزمان فروزهای بدیعسعی و تصحیح محّمد اقبال، با مقّدمه

نسـخۀ خطـی شـمارۀ . الوافیة فی علم العـروض و القافیـة. سعد بن ابی بکر بن االلهی الهرویـ

ه، کتابخانۀ عمومی آیت٣٦٣٣
ّ
.مرعشی نجفی، قمالل

، ١٧٠٦٣نسخۀ خطی شمارۀ . مجموعۀ رباعیات. بکر بن سعد المعروف بحکیم آلهیسعد ابیـ

.س شورای اسالمیکتابخانۀ مجل

.سنای سابقکتابخانۀ مجلس ٥٣٤سفینۀ شمارۀ ـ

.دانشگاه اسالمی علیگر: هند. به اهتمام نذیر احمد. دیوان). ١٩٧٠(الّدین خراسانی سّید سراجـ

بـه تصـحیح . نامـۀ هـراتتاریخ). ١٣٦٢(سیفی هروی، سیف بن محمد بن یعقـوب الهـروی ـ

هبهادر خلیفه محمد اسدمحمد زبیر الصدیقی، و اهتمام خان
ّ
مطبع بپتسـت مشـن ـ : کلکته. الل

.کتابفروشی خّیام: تهران

پیـاپی (١١، ش ١٠، سنشر دانش. »ای از منوچهریاشعار تازه«). ١٣٧٢(اشرف صادقی، علیـ

١٧-١٦): ١١٩.

ــین ـ ــر حس
ّ

ــد مظف ــوی محّم ــبا، مول ــن). ١٣٤٣(ص ــذکرۀ روز روش ــیه . ت ــه تصــحیح و تحش ب

.کتابخانۀ رازی چاپ اسالمّیه: تهران. دۀ آدمّیتزامحّمدحسین رکن

هصفا، ذبیحـ
ّ
.انشارات فردوس: تهران. ،جلد سوم بخش اولتاریخ ادبیات در ایران). ١٣٦٩(الل

، گـزارش میـراث. »دربارۀ چاپ کتـاب سـفینه و بیـاض و ُجنـگ«). ١٣٩٢(ضیاء، محمدرضا ـ

.١٤٢-١٣٩: ٥٧-٥٦شمارۀ 

، جلـد نامـهداراب).]١٣٥٦[=٢٥٣٦(سی حسن بن علی بن موطرسوسی، ابوطاهر محمد بنـ

هبه کوشش ذبیح. اول
ّ
.بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. صفاالل

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. یهمائنیالدبه اهتمام جالل. وانید). ۱۳۴۱(عثمان مختاری ـ

با مقدمۀ محمـد قزوینـی . براون. به تصحیح ادوارد جی. لباب االلباب). ١٣٩٥(عوفی، محمد ـ

.هرمس: تهران. و تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٨٠

انجمن آثار و مفـاخر : تهران. تصحیح محسن کیانی. دیوان). ١٣٨١) (اسفراینی(فرید اصفهانی ـ

.فرهنگی

. باباپوربیگسفبه اهتمام یو. االفکاراالشعار و زبدةخالصة ). ١٣٩٣(الّدین کاشانی، میر تقیـ

.سفیر اردهال: تهران

کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه ٧٧٩٠نسخۀ شمارۀ . خالصة االشعار و زبدة االفکار.ـــــــــــــــ

.تهران

، س مجلـۀ کابـل. »در دربار خوارزمشاهیان) ٩(شعرای افغانستان «). ١٣١٢(گویا، سرورخان ـ

.٥١-٤٥: ١١دوم، ش 

انتشارات دکتـر محمـود : تهران. کوشش امید سروریبه. سفینۀ ترمد). ١٣٩٥(محمد بن یغمور ـ

.افشار با همکاری انتشارات سخن

نامـۀ . »روایتی اصیل از دیوان زکی مراغی شـاعر سـدۀ ششـم«). ١٣٨٢(میرافضلی، سید علی ـ

.٢٠٤-١٩٥: ٨و ٧ش ،بهارستان

بـه اهتمـام مهـدی . ینتذکرة الخطـاط). ١٣٨٨(سنگالخ، میرزا محمدعلی سنگالخ خراسانی ـ

.انتشارات قاف:مشهد. قربانی

. کوشـش سـعید نفیسـیبه.دیوان قصاید و غزلیـات نظـامی گنجـوی). ١٣٣٨(نظامی گنجوی ـ

.کتابفروشی فروغی: تهران

.فروغی: تهران. تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی تا پایان قرن دهم). ١٣٤٤(نفیسی، سعید ـ

نامگانۀ استاد دکتر احمـدعلی : خرد بر سر جان. »مزد استانبولدندان«). ١٣٩١(نوریان، مهدی ـ

. کوشش محّمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشـد محصـل و سـلمان سـاکتبه. رجایی بخارایی

. ٧١٨-٤٠٥: شناسیتهران، سخن با همکاری قطب علمی فردوسی

مجلـۀ . »المی تـرکپژوهشـی دربـارۀ اولـین سلسـلۀ بـزرگ اسـ«). ١٣٦٨(رضـا ورهرام، غالمـ

. ١٧٦-١/١١٣: تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. تحقیقات تاریخی

بـه کوشـش مظـاهر . ، بخـش دوم از جلـد اّولمجمع الفصحا). ١٣٨٢(خان هدایت، رضاقلیـ

ا
ّ

.امیرکبیر: تهران. مصف
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