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Abstract
Serajoddin Qomri Amoli is a powerful poet of the 6th and 7th centuries. He has a
collection of poems emendated by Yadollah Shokri. His Divan's emendator believes
that Qomri, like Naser Khosro and Sanaei, had two stages in his life. During his first
years of poetry, he was footloose and luxurious up to his middle age, but then he
repent and becomes a devout. However, this view does not seem justified
considering his poems. This article using the library method and Qomri's poems aims
to show that Shokri's claim is not right and Qomri was a Panegyrist poet up to the
end of his life. In his old age, he also communicated with the kings and ministers and
praised them asking wine, clothes, rice, cows, and so on.
Introduction
Knowing about poets and writers' life is very important from the viewpoint of
literary history because it can help to understand their poems and writings better. In
Tazkares, we can find several words about poets and writers and so many of them are
incorrect or may be incorrect. Today, it is common that if there is no trace in poems
or writings about confirming words in Tazkare, such words cannot be accepted. Such
type of research has not been done regarding the life of Qomri Amoli. Yadollah
Shokri, the emendator of Divan, just according to one trace composed of some
distiches of his Divan judged him in such a way that he hated his forecast as he
became old and repented and become a devout. It seems that Shokri commented so
because of neglecting the two factions, while we can find several traces to
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disapprove this judgment. The writers of this article try to answer the question of
whether Serajoddin Qomri, as Shokri has mentioned, had two stages in his life being
a eulogist poet who repented at the end of his life and becomes a devout.
Materials & Methods
This research studied Qomri Amoli’s poems based on the library method to show
that he did not have two stages in his life (according to the poems from his old age),
and Qomri adulated the grandees of the crown and king and asked for a prize.
Discussion of Results & Conclusions
The corrector of Qomri’s Divan has used some symbols and pieces of evidence of
Qomri’s Divan in his introduction to confirm that he had two stages in his life.
Although the discussed distiches relate to his repentance, several pieces of evidence
in his Divan show that he had a good relation with grandees and kings and asked for
prizes:


pointing to the adduction to the kings in a qasida about praising Sheikh

Seifoddin Bakharzi (died in 629 HG);


asking for fur from Khajeh Mohammad ibn Abelghasem (Fakhreddin

Dehestani) minister of Jalaleddin Menkabarni Kharazmshah;


praising Sayyedolvozara Jalaleddin Ahmad, the minister of Shamsolmolouk

Shah Ghazi Rostam ibn Ardeshir, the 8th king of Bavandieh Espahbodieh catena;


praising Fakhreddin Abulfazl Dabou, one of the commanders of Dabouygan

catena.
Moreover, the poet points to his drinking in his old age and shaving his face to
look young. But the clearest piece of evidence is some distich from Mathnavi
Karname, a poem in which Seraj has mentioned the name of one of his friends and
said: “Both of us were used to drink, we didn’t pray or fast. I don’t know whether he
quit it or not, but I am still doing that, whether old or young and now I am even in a
worse condition than before.” According to these pieces of evidence, we can
conclude that Yadollah Shokri’s word about two stages in the life of Qomri is not
verified and unlike his viewpoint, Qomri did not quit drinking, praising the kings,
and asking them his needs.
Keywords: Serajoddin Qomri Amoli, two stages in life, Yadollah Shokri.
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پژوهشی در زندگی سراجالدین قمری آملی


محمدعلی نوری خوشرودباری و سمانه جعفری
چکيده

سراجالدین قمری آملی شاعر قصیدهسرای نیمة دوم قرن ششم و اوایل هفتم هجری قمری است .دیووان شوعر او را یودا
شکری تصحیح کرده است .مصحّح دیوان بر آن است که قمری چون ناصرخسرو و سنایی ،دو دورة زندگی داشوته اسوتد در
آغاز کار شاعری تا میانسالی ،بیبندوبار و میگسار و بدزبان بوده استد اما پس از آن توبه کرده و بوه زهود و پارسوایی روی
آورده استد اما بنابر اشعار دیوان وی این ادعا درست نیست .این مقاله در پی آن است که به روش کتابخانهای و با اسوتناد بوه
ابیات قمری روشن کند داوری یدا شکری نادرست است و قمری تا پایان زندگی خود ،شاعری مداح بوده است .او حتی در
کهنسالی نیز با پادشاهان ،وزیران و بزرگان در ارتباط بود و در شعر خود به ستایش آنها میپرداخت و صلههوایی چوون موی،
پوستین ،برنج ،گاو و  ...درخواست میکرد.
کليدواژهها :سراجالدین قمری آملی ،دو دورة زندگی ،یدا شکری.
 -1مقدمه
آگاهی از زوایای زندگی شاعران و نویسندگان از دید دانش تاریخ ادبیات اهمیوت بسویاری داردد چوونکوه بوه ههوم بهتور
سرودهها و نوشتههای آنان کمک میکند .در تذکرهها سخنان هراوانی دربارة شاعران و نویسندگان مییابیم که بسویاری از آنهوا
نادرست است یا میتوان در درستی بسیاری از آنها تردید کرد .امروزه گرایش به این است که تا از سرودههای یوک شواعر یوا
نوشتههای یک نویسنده ،نشانهای در تأیید سخنان تذکرهها یاهت نشود ،آن سخنان پذیرهتوه نشوود .اگور پووهشویری بخواهود
زندگی بزرگی را از روی نوشتهها یا سرودههای او بنویسد ،باید همة آنها را بادقت بکاود و همة نشانهها را گرد آورد و سوسس
به داوری بنشیند و هیچگاه نکاویده و نسنجیده قضاوت نکند.
بنابر مطالعات نیارندگان ،دربارة زندگی قمری آملی چنین پووهش ی انجوام نشوده و مصوحح دیووان ،یودا شوکری ،تنهوا
براساس یک نشانة چندبیتی از دیوانش ،اینگونه داوری کرده است «که چون او به پیری رسید ،از گذشتة خود بیزاری جسوت
و توبه کرد و روی به پارسایی آورد» (← شکری)47 :1368 ،د حال آنکه در دیوان او ،دهها نشانه برای ردّ این داوری میتووان
 استادیار گروه زبان و ادبیات هارسی ،دانشیاه هرهنییان ،تهران ،ایران (مسؤول مکاتبات)
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یاهت .در دانش و توانایی این استاد گرانقدر تردیدی نیست .ایشان در سال  1361موهق به اخذ درجوة دکتوری رشوتة زبوان و
ادبیات هارسی از دانشیاه تهران شدند و عالوهبر سرپرستی گروه ادبیات دانشیاه مکاتبهای و ادارة انتشارات دانشویاه سوساهیان
انقالب و همکاری با سازمان لغتنامة دهخدا ،سالها در دانشیاههایی چون تربیت معلم ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی و عالمه

طباطبایی تدریس کردند .تصحیح عالمآرای صفوی و دیوان قمری و تدوین گزیدههوایی از تواریخ جهانیشوا ،تواریخ بیهقوی و
دیوان سنایی ازجملة کارهای علمی ایشان است.
همچنین اینگونه داوری در ادبیات هارسی بیسابقه نیست .بسیاری معتقد بودهاند سنایی دارای دو دورة زندگی بوده استد
در ابتدا مدّاح بود و سسس از مدح دست کشید و به عرهان روی آورد .علت دگرگونی روحی سنایی را سفر یوا سویر آهواقی او
دانستهاند ( اشرفزاده 8 :1381 ،و راشد محصّل .)9 :1377 ،همچنین گفتهاند «گذشته از یک اندیشة دراز ،حادثهای ناگهانی
که غالباً در جان و دل تأثیری قوی دارد نیز در آن مؤثر بوده است» (زرینکوب .)161 :1370 ،عوالوهبور ایون ،توأثیر سونایی از
شغل خود و ناکامی از هضل و دانش و طبع لطیف و قوی و معاشرتش با سالکان نیز بهعنوان علت مطورح شوده اسوت (صوفا:
)553 :1368د اما شفیعی کدکنی این تغییر حال در اواسط عمر سنایی را نمیپذیرد و مینویسد« :یکی از نکاتی کوه در زنودگی
سنایی ،همراه با اهسانههای شیفتآور شده است ،مسئلة دگرگونی احووال او و درنتیجوه تحوول شوعر اوسوت .خواننودگان و
آشنایان شعر ،از دوگانیی شخصیت سنایی و دوگونیی شعر او تعجب میکردند و از خود میپرسیدند کوه سورایندة اشوعاری
مثل «دال تا کی درین زندان هریب این و آن و بینی» چیونه میتواند گویندة آن مدایح اغراقآمیز باشد .برای آنکه جوابی بورای
این پرسش بیابند ،داستان الیخوار را ساختند تا به خواننده بیویند اشعار مدحی محصول یک برهوه از عمور سونایی اسوت و
اشعار زاهدانه و عرهانی محصول برهة دییر .امّا باید بدانیم میان دو سطح شاعری او ،در هاصلة دو سواحت وجوودی او ،هویچ
مرز زمانیای وجود نداشته و او تا پایان عمر میان این دو عالم در نوسان بوده است ( .)16 -15 :1372پیش از شفیعی کدکنی،
احمد آتش نیز متوجه این امر شده بود و این نکته را در یکی از مقاالت خود منعکس کرد و گفت سنایی تا اواخر حیات خود
مدایح زیادی گفته است (.)18 :1392
اشعار قمری نیز از قاعدهای پیروی میکند که شفیعی بدان اشاره کرده و گویی چنین درکنکردن دودستیی اشعار ،شوکری
را به چنین اظهار نظری سوق داده است.
نیارندگان این مقاله برآنند که با استناد به اشعار قمری آملی به این پرسش پاسخ دهند که آیا بهراستی سراجالودین قموری،
آنچنان که شکری در مقدمة خود بر دیوان او آورده ،دارای دو دورة زندگی بوده و در زمرة شعرای مداحی است که در پایوان
عمر از مدح و شادخواری توبه کرده و به زهد و پارسایی روی آورده است .بدینمنظور باتوجهبه اینکه پووهش مسوتقلی جوز
مقدمة اشارهشده دربارة زندگی این شاعر انجام نیرهته است ،کوشش شده پس از واکاوی دقیوق سورودههوای قموری بوا بیوان
شواهدی به پرسش طرحشده پاسخ داده شودد زیرا قمری آملی شهرتی چون سنایی ندارد و وصف حالش در اهواه نیسوت ،اموا
پذیرهتنی نیست که این نقطة ابهام در زندگی او وجود داشته باشد.
 -2-1پيشينة پژوهش
تاکنون مقاالت و پایاننامههای متعددی اشعار قموری را از منظرهوای مختلوف بررسوی کوردهانود .درزمینوة شورح اشوعار،
بهبهانینواد ( )1388در پایاننامة خود به شرح لغات و ابیات دشوار قصاید سراجالدین قمری آملوی پرداختوه اسوت .در حووزة
تاریخ ادبیات ،چترایی عزیزآبادی ( )1387در مقالة «دربارة انتساب مناظرة گل و مل به سراجالدین قمری آملی در سفینة تبریز»
به استناد اطالعات بهدستآمده از دیوان قمری و بررسی ابیات منقول از دییر شاعران در اثر مدنظر ،انتسواب ایون منواظره بوه
سراج را رد میکند و معتقد است باتوجهبه تحمیدیهها ،خطبهها ،استشهادات و ویوگیهای زبانی ،اثر مذکور از آن محمد زنیی
بخاری است .پووهشهایی نیز بهطور خاص بر مضامین اشعار قمری متمرکز شدهاندد امینی دسوتیردی و دییوران ( )1397در
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مقالهای با عنوان «سرگرمیها ،آداب و باورها در اشعار سراجالدین قمری آملی» با نظر به اینکه تحلیل آثار ادبی بودون بررسوی
جامعه و هرهنگ مؤثر بر آن میسّر نیست ،معتقدند سراجالدین قمری نیز ازجمله شاعران مداحی اسوت کوه بسویاری از مسوا ل
اجتماعی در شعر وی بازتاب یاهته است .نویسندگان مقاله با ذکر شواهدی از اشوعار قموری ،کلیتوی از وتوعیت اجتمواعی آن
عصر ایران را به تصویر کشیدهاند .همچنین ذبیحنیا و دییران ( )1394در مقالة «تقسیمبندی گونههوای ادبوی در دیووان اشوعار
سراجالدین قمری آملی» نشان دادهاند قمری به سبب تربیت در محیط جدیودی از ادب هارسوی ،اندیشوههوای خاصوی دارد و
مضامین نوی بسیاری در سخن وی مشاهده میشودد اما باوجود کوششهای انجامشده ،تاکنون پووهشوی بوهطوور خواص بوه
زندگی قمری از منظر مدنظر این مقاله نسرداخته است.
 -2بحث
سراجالدین قمری آملی از شاعران توانا و زبانآور نیمة دوم قرن ششم و سالهای آغازین قرن هفتم هجری است که حتوی
در سرودن قصاید مصنوع دستی داشته (بهبهانینواد :1388 ،د) .البته باید توجه داشوت کوه تواکنون تعریوف دقیقوی از قصواید
مصنوع داده نشده است واین نام را هم بر منظومههای وزنیه ،هم بدیعیهها و هم بر قصاید موشّوح نهوادهانود (شوعبانلو:1395 ،
 .)149اهزونبر این وی از زبان بسیاری از نویسندگان تذکره و تاریخ ادبیات چنین تحسین شدهاند :مفخرالظرهوا سوراجالودین
قمری ،طاب ثراه ،خوشطبع و لطیفهگوی و سخنشناس بوده (دولتشاه سمرقندی.)176 :1388 ،
«زبده الفضال و البلغا سراجالدین قمری مردی خوشسخن و نازکطبع بوده و همیشه در مجلوس سوالطین و حکوام بوه
ندیمی و ظراهت اشتغال داشته و در خوشطبعی و لطیفهگویی از ظرها و ندمای زمان درگذشته .در علم حکمت بیشتر کوشیده
و چون طرف هزل مشربش بر زهد و تقوی غالب بوده ،لهذا از مطالعه بازایستاده ،به شعر و شاعری پرداختوه و در آن وادی از
اکثر سالکان مسالک نظم درگذشته و در میان هحول شعرا به لطاهت ذهن و حدّت ههم مذکور گشته و بوه سوخنشناسوی بوین
العلما و الفضال مشهور شده و اشعار متین و سخنان رنیین بسیار دارد و استادان سخن در هنون سخن او را مسولم داشوتهانود
(شکری 24 :1368 ،به نقل از کاشانی .)400 :سراجالدین شومع جموع اهاتول و سورو چمون اماثول بووده (رازی.)76 :1348 ،
سراجالدین قمری از طبقة هضالست و از اکابر شعرا ،اشعار حکمتآمیز بسیاری نظم نمووده (کوازرونی :1340 ،مرقووم پونجم:
 .)46شهباز هکرتش در قاف بالغت عنقاشکار و طوطی طبعش در شکرستان هصاحت شیرینگفتار بوده است (واله داغسوتانی،
 .)1779 :1379او شاعری لطیفطبع و طنزپرداز است (خلیل شروانی )73 :1366 ،و بنابر تعبیری ،قموری آملوی در هور حوال،
طبع خوشی داشته است (هدایت.)1125 : 1340 ،
براساس چنین توصیفاتی در منابع ،سراج قمری بیتردید یکی از استادان چیرهدست شعر هارسوی در اواخور قورن ششوم و
اوایل قرن هفتم و در شمار بزرگان آن عهد است .سخن او استادانه و بر شیوة شعرای بزرگ خراسوان در قورن ششوم ،خاصوه
انوری است .شاعری است بسیار هصیح و نیرومند در خلق ترکیبات و استفاده از اطالعات خود در آنها .او شاعری متمایول بوه
شیوة خراسانیان و دارای همان هصاحت بیان و جزالت کالم و حسن سلیقه در انتخاب کلمات خوشآهنگ هصویح و صواحب
اندیشهای باریک و قدرت در ابتکار مضامین و مهارت برای ورود در مضایق کالم و خروج از آنها و عالقه به آوردن ترکیبوات
تازه و تعهد التزامات دشوار است (صفا .)551 :1368 ،موالنا سراجالدین قمری از شاعران چیورهزبوان و ذولسوانین نیموة قورن
هفتم هجری است (کامیار پارسی .)140 :1372 ،سراج قمری شاعری ذواللسانین است و در هردو زبوان بوه براعوت اسوتادی
رسیده و خود نیز در این باب مفاخرهها کرده و عربیدانی خویش را به رخ کشیده است (شکری.)44 :1368 ،
دیوان او را برای نخستینبار سید محمد طاهری شهاب تصحیح کرد .این تصحیح چاپ نشد ،امّا مقدّمة آن در اثر دییور او
به نام تاریخ ادبیات مازندران آمده است .سالها پس از درگذشت طاهری شهاب ،یدا شکری با بهرهگیوری از پونج نسوخه و
کتابهایی مانند خالصهاالشعار تقی الدین کاشی و آتشکدة آذر بییدلی ،دیوان قمری را تصحیح کرد.
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مصحح در مقدّمه دیوان آورده است« :از مطالعة اجمالی دیوان شاعر ،هر خواننده بوهآسوانی درموییابود کوه بوا گوینودهای
سروکار دارد که دارای دو چهره یا دو شخصیت کامالً متغایر و دگرگونه در دو برهه از حیات پرتالطم خویش است .قمری در
بدایت ایام شاعری تا میانسالی الابالی و بیبندو بار و در میگساری اهراطکار و بدسیرت و ناحفاظ و بدزبان و قالش بووده و
از ارتکاب مناهی شرع ابا و امتناع نداشته است ،امّا چون به کهولت و پیرانهسری رسیده ،از مامضی توبه و حوذر کورد و از آن
عوالم بیزاری جسته و همت بر توبه و زهد مقصور نموده است» (همان 7 :و  .)46نوری خوشورودباری نیوز تحوت توأثیر ایون
سخن شکری ،از دو دورة متفاوت زندگی سراجالدین قمری سخن گفته است (.)14 :1391
شکری برای تأیید و استوارداشت سخنان خود دربارة دو بخش زندگی سراج نشانهها و شواهدهایی از دیووان او مویآورد.
برای بخش نخست زندگی سراج سه شاهد یاد میکند که شاهدهای نخسوت و دوم بورای بودزبانی سوراج پوذیرهتنی هسوتند
(شکری.)46 :1368 ،
ولیووک مووردک سووگسوویرتم چنانکووه ز موون

سووویان گرسووونه را روز ننوووگ عوووار بوووود
(قمری)641 :1368 ،

خرتووور و سوووگتووور نبووود از مووون کسوووی

سوووگ ز مووون و ز شووویوة مووون بوووه بسوووی
(همان)523 :

امّا دربارة شاهد سوم در جای خود سخن خوا هیم گفت .دربارة بخش دوم زنودگی سوراج نیوز شوکری هقوط یوک شواهد
میآورد (← شکری )47 :1368 ،و آن این است:
بنووووووده خطوووووور از تووووووو چشووووووم دارد

ای از توووووو خوووووراب دهووووور معموووووور

اهلیوووووووووت اوسوووووووووت تربیوووووووووت را

چووووون صوووویت تووووو در زمانووووه مووووذکور

خاصووووه کووووه بووووه همّووووت تووووو ،همّووووت

بووووور توبوووووه و زهووو ود کووووورد مقصوووووور

هوووم ز آتوووش بووواده شووود دلوووش سووورد

هوووووم دسوووووت بشسوووووت از آب انیوووووور
(قمری)197 :1368 ،

دربارة این شاهد باید گفت قمری در این بیوتهوا تنهوا از توبوه و زهود و رویگردانوی خوود از موی سوخن مویگویود و
بههیچروی از پیری خود سخن به میان نمیآورد .پس نباید براساس بیتهای باال داوری کرد که چون قمری به پیری رسید ،از
گذشتة خود چشم پوشید .بیگمان این بیتها اشاره دارند به حال توبه که در بخشی از روزگار سراج ،به او دست داده بودد اما
از جایجای دیوان او برمیآید که او تا پایان روزگار خود با دربار پادشاهان و بزرگان در ارتباط بوده و در برابر ستایش از آنها
پاداش میخواسته است.
 -1-2سراج و «قرب در سالطين»
او قصیدهای دارد در ستایش شیخ سیفالدین باخرزی (در گذشته به سال  629هجری) با مطلع
یا رب منم رسیده عمرم به شام دنیا

بعوود شووب جوووانی چووون صووبح پیوور رسوووا
(همان)64 :

در این قصیده ،چنانکه از مطلع آن پیداست ،سراج از پیری خود یاد میکند و از عمر شصتسالة خود سخن میگوید:
بوور تابووهام چووو موواهی زیوون عموور شصووتسوواله

خسته است حلق جانم زیون شسوت مواهیآسوا
(همان)64 :

و در ادامه میاهزاید:
قرب در سالطین هر کس که هست خواهد

زانهووا موونم کووه دایووم خووواهم خووالص از آنهووا
(همان)66 :
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از این بیت پیداست که او تا روزگار پیری ،به عبارت دییر تا شصت سالیی با دربار شواهان ارتبواط داشوته اسوت و البتوه
تمایل داشته از این ارتباط خالصی یابد.
 -2-2سراج و درخواست پاداش از شرف الدین در روزگار پيری
او قصیدهای دارد در ستایش صدر سیدالوزرا شرفالدین .از بیوتهوا ی زیور پیداسوت کوه ایون قصویده در زموان وزیوری
شرفالدین سروده و به او پیشکش شده استد زیرا در آنها از هرمانروایی او سخن به میان آمده است:
ای سووروری کووه حکووم تووو را گردنووان دهوور

گوووردن نهوووادهانووود زهوووی مالوووکالرقووواب

خوواص از بوورای حکووم تووو بووادا هلووک بووهپووای

ای جوووود عوووام را بوووه کوووف رادت انتسووواب
(همان)78 :

این شرفالدین همان شرفالدین محمد نسوی از وزیران ششگانة سلطان محمد خوارزمشاه است که با پنجتن دییور ،بوا
هم وزارت آن پادشاه را برعهده داشتهاند .سلطان مذکور از  596تا  617هو .ق .سلطنت کرده است و قمری به سوال  625هوو.
ق .درگذشته (شکری .)68 :1368 ،این نشان میدهد قمری قصیدة یادشوده را در روزگوار پیوری سوروده و در آن از ممودوح
درخواست کمک کرده است و میگوید :من هر سال به بزم تو میآیم و با پاداشهای هراوان برمیگردم .امیدوارم که امسال هم
اینگونه باشد:
ای همچووو نووای خصووم تووو خووورده دم غوورور

آیووم بووه بوووی بووزم تووو هرسووال چووون ربوواب

بووووا صوووودهزار گونووووه نوووووا و نوازشووووت

چووون چنووگ بوواز م ویروم از پوویش آن جنوواب

امسووال هووم بوور آن نسووق آموود رهووی کووه پووار

ارجووو کووه هوومچنووان بووودش مرجووع و موو ب
(قمری )77 :1368

 -3-2قمری و درخواست پوستين از عماد الملک در روزگار پيری
در قصیدهای با مطلعِ
ساقیا موسم عید است بده جام شراب

بنشوووان در دل موووا آتوووش سو ویروزه بوووه آب
(همان)79 :

پیش از مطلع قصیده ،به نقل از سه نسخة خطی آمده است« :در مدح صاحب اعظم عمادالدوله»د امّا در نخستین بیوت تنوة
قصیده و پس از بیت تخلّص آمده است:
در دریوووای کووورم خواجوووه عمادالملوووک آن

کووه ندی ودهسووت جهووان بحوور کفووش را پایوواب
(همان)85 :

این قصیده نمیتواند در ستایش عمادالدوله هرامرز باشدد چون پدر او ،شمسالملوک رسوتم بون قوارن ،سوومین پادشواه از
سلسلة باوندیّه اسسهبدیّه ،1از سال  511تا  515هو .ق .در ساری هرمان راند و در این دوره عمادالدوله ولی عهد و وزیر او بوود
و قمری هنور زاده نشده بود .بر این اساس این سروده در ستایش خواجه محمدبن سودید السواوی اسوت کوه لقوب او عمواد
الملک بوده است« .او در آغاز کار چندینسال با عنوان نیابت وزارت ناصر الدین نظامالملک ،وزیر سولطان محمدخوارزمشواه،
در خوارزم مشغول خدمت بود .پس از اینکه خوارزمشاه حکومت عراق را به پسر خود رکنالدین واگذار نمود ،عمادالملک را
به سمت وزارت پسرش منصوب کرد و همراه وی به عراق هرستاد» (طاهری شهاب .)864 :1381 ،باتوجهبه ایون کوه سولطان
محمد خوارزمشاه از سال  596تا  617هو .ق .پادشاهی کرد (پیرنیا و اقبال )409 :1370 ،و از سووی دییور زنودگی قموری در
یکی از سالهای  550تا  560آغاز شده و در سال  625پایان یاهته استد ازاینرو بیگموان قموری ایون قصویده را در سوتایش
همین عمادالملک و در روزگار پیری خود سروده است .در این قصیده آمده است:
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در ثنای تو اگر جمله زبان شد شمشیر

الجوورم نیووز چووو موون گشووت خداونوود نصوواب
(قمری)81 :1368 ،

طاهری شهاب مصراع دوم بیت باال را به سبب اختالف نسخه اینگونه توبط کورده اسوت« :الجورم پیور چوو مون گشوت
خداوند نصاب ...او در این قصیده به پیری خود اشاره مینماید» (همان .)865 :قمری در این قصیده از ستودة خود میخواهود
در روزهای سرد به او پوستین بدهد و میگوید میان من و سرما ،حجابی نیست و در این سرما زاغ در نشواط اسوت ،اموا مون
قمری در عذاب:
صوووحبت سوووردی ایوووام قووودیم اسوووت مووورا

تا بدان حد کوه میوان مون و او نیسوت حجواب

ایوون هووم از سووردی ایووام بووود کووز سوورما

زاغ باشوود بووه نشوواط انوودر و قمووری بووه عووذاب

پوستین و طمع و کار رهی خام بماند

کووه نمانوودهسووت ز سوورما دل آتووش را توواب
(قمری)82 :1368 ،

 -4-2سراج و ملک حسام الدین وشمگير
او قصیدهای دارد در ستایش ملک حسامالدین وشمییر با مطلعِ
کسی کاو دین و دولت را نصیر است

حسوووام دیووون و دولوووت وشووومییر اسوووت
(همان)102 :

«دورة کرّ و هرّ این ملک ،دوران هترت سیسالة مازندران یعنی دورة بین براهتادن سلسلة باوندیة اسسهبدیّه و برآمدن سلسلة
باوندیة کینخواریه )656 -635( 2بوده است» (طاهری شهاب .)863 :1381 ،قمری در این قصیده از پیری خود سخن میگویود
و خود را مثل رای و اندیشة ممدوح ،پیر میشمارد:
چو بخت تو جوان گردد به سعیت

اگوور چووه بنووده چووون رای تووو پیوور اسووت
(قمری)103 :1368 ،

همچنین از بخشندگی ممدوح سخن به میان میآورد و دست او را به سحاب یا ابری تشبیه میکند که دریابخشوش اسوت
(تشبیه در تشبیه) و تازگی و شادابی باغ خلقت را از هیض دست ابرمانند او میشمارد و میگوید از سفرة چرخ ،ستاره و موه و
ماه بر خوان همت تو قرار گرهتند و بر سفرة همت تو ،ستاره حکم گردو و مهر و ماه حکم پنیر دارند .بویگموان بخشوندگی و
سخاوت ممدوح شامل حال شاعر شده که اینگونه از دست و سفرة او سخن میگوید:
سوووووحاب دسوووووت او دریوووووانوال اسوووووت

شوووهاب کلوووک او گوووردونمسووویر اسوووت

ز هوووویض ابوووور دسووووت کووووانیسووووارت

همیشووووه روتووووة خلقووووت نضوووویر اسووووت

بووووه خوووووان همتووووت از سووووفرة چوووورخ

سوووتاره جووووز و مهووور و موووه پنیووور اسوووت
(همان)103 :

وی در قصیدهای دییر که در ستایش او سروده ،آشکارتر از بخشش ممدوح که شامل حالش شده است ،سخن مویگویود:
دست تو همیشه مشغول کرم است و از سخاوت هراگیر توست که قمری همانند طاووس لباسهای رنیارنگ بر تن دارد .هقور
و تهیدستی قمری را مثل مار کوهتهسر ،مضطرب و پریشان کرده بود ،امّا اکنون به یمن سوخاوت توو آن قودر درم دارد کوه بوه
ماهی هلسدار میماند.
خسوورو ملووکالشوورق حسووامالوودین کووز اموون

صووحن حوورم مملکووتش حصوون حووریم اسووت...

ای بووواز کووورم در کوووف توووو کووورده نشووویمن

طاووس سلب ،قموری از آن جوود عمویم اسوت

چووون مووار بوودی کوهتووهسوور در کووف اهووالس

از پوور درمووی بوواز کنووون موواهی شوویم اسووت
(همان)106 :
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 -5-2سراج و فخرالدین دهستانی
سراج چند قصیده در ستایش هخرالدین شرفالملک علیبن ابیالقاسم (هخرالدین دهستانی) دارد .شرفالملک وزیر جالل
الدین منکبرنی خوارزمشاه بود .جاللالدین منکبرنی بن عال الدین محمد از  617هو .ق .تا  628پادشاهی کرد (پیرنیوا و اقبوال،
« .)409 :1370شرف الملک علیبنابیالقاسم شوعرا را احتورام مویکورد و از شونیدن مودایح خوویش بشاشوتی تموام داشوت.
سراجالدین قمری آملی در اواخر عمر به قصد تمتّع از صالت هراوان این وزیر رنج سفر را بوا آن راههوای مخووف و روزگوار
پریشان چنانکه در قصایدش مذکور است ،متحمّل شده ،از طبرستان به آذربایجان رهت و چندی در خدمت او به سر بورد و از
انعامات وی بهرهای کاهی یاهت» (طاهری شهاب .)862 : 1381 ،قمری در قصیدهای به وزیر یادشده میگوید :من جاموة مععلموم
(منقش ،مخطط) میخواهم و چشمم به دست بخشندة توست:
قمووری تووو کووه بلبوول بوواغ هصوواحت آموود

طووواووسوش ز جاموووة معلوووم نمو ویشوووکیبد

حرصش به سوی دست گهر بخش توست دایم

همچوون نهنوگ هسوت کوه از یوم نمویشوکیبد
(قمری)135 :1368 ،

وی همچنین در قصیدهای دییر آرزوی رسیدن به دربار این وزیر را چنین یاد میکند:
مووون خوووود در آرزوی جنووواب رهیوووع توووو

نووه روز صووبر داشووته بووودم نووه شووب قوورار

قمری چو هدهد است و سلیمان تویی به ملوک

زیوون یووک تفقّوود تووو شووود بنووده توواجدار

کووار تووو لطووف و تربیووت آموود وگرنووه موون

خووود دانووم ای ونقوودر کووه نیووایم بووه ه ویچکووار
(همان)175 :

همچنین قصیدهای در دیوان اوست با مطلعِ
دلی که بستة زنجیر زلف یار اهتاد

اسووویر حلقوووه و بنووود شوووکنج موووار اهتووواد
(همان)131 :

امّا مصحح ننوشته که این قصیده در ستایش کیست .از بیتِ
وزیووور پادشوووهآثوووار ،هخووور دولوووت و دیووون

کوووه مووواهمرتبوووت و چووورخاقتووودار اهتووواد
(همان)131 :

چنین برمیآید که در ستایش هخرالدین علی دهستانی است .سراج در این قصیده غیرمستقیم از ممدوح خود مویخواهود کوه وام
او را بسردازد .بیت دارای آرایة «حسن طلب» استد بدینشکل که قمری در آن مستقیماً از ممدوح مطالبه نکرده است ،بلکه مویگویود
از وام حقی در گردن من مانده است (من وام خود را ادا نکردم)د اما باکی از آن ندارم ،چون سعی تو اداکنندة حق است:
اگر ز وام رهی را حقی است در گردن

از آنچووه بوواک چووو سووعی تووو حووقگووزار اهتوواد
(همان)132 :

 -6-2سراج و صدر سيد الوزرا جمال الدین
قمری قصیدهای در ستایش صدر سید الوزرا جمال الدین دارد با مطلعِ
می کنون لذت دییر دارد

کووووووه ز گوووووول نکهووووووت عنبوووووور دارد
(همان)141 :

این جمالالدین همان جمالالدین احمد وزیر شمسالملوک شاه غازی رستمبن اردشیر ،هشتمین پادشاه از سلسلة باوندیوه
اسسهبدیّه است که پایتخت آنها شهر ساری بود (طاهری شهاب .)866 :1381 ،شمسالملوک از  602هوو .ق .توا  606پادشواهی
کرد (مهجوری)292 :1381 ،د بنابراین دورة هرمانروایی او برابر است با روزگار پیری قمری .دو بیت زیر روشن مویشوازد کوه
قصیدة یادشده در ستایش جمالالدین احمد است:
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آصووووف عهوووود جمووووالالوووودین آنووووک

قهووووووووور او دیوووووووووو مسوووووووووخّر دارد

آن علوووویقوووودر حسوووونخلووووق ،احموووود

کووووووز خووووووودا خلوووووووق پیمبووووووور دارد
(همان)141 :

در پایان قصیده ،قمری از ممدوح کمک میخواهد و میگوید:
ای درت حاجووووووووت مووووووووا را قبلووووووووه

جووووووووود محووووووووراب ازیوووووووون در دارد

بنووووووووده بیوووووووورون درت دسووووووووتاویز

بوووووووه خوووووووداییِ خووووووودا گووووووور دارد

صوووووووفت کوووووووار وی از بووووووووالعجبی

هوووویچکووووس نیسووووت کووووه بوووواور دارد

چوووه زیوووان گووور چوووو ویوووت بنوووده بوووود

چووووه خلوووول عیسووووی اگوووور خوووور دارد
(همان)142 :

او همچنین در قطعهای با مطلعِ
پادشوووووواه کوووووورم جمووووووال الووووووودین

پوووویش لفظووووت گهوووور نمووووی خووووواهم
(همان)543:

پیداست که این در مدح سید الوزرا جمالالدین سروده است .او در این قطعه خطاب به ممدوح میگوید:
گوووور چووووه دانووووم صوووود گووووزی بخشووووی

سوووووه گوووووزی بیشوووووتر نمووو ویخوووووواهم

از خدا عمر تو و از تو برنج

زیوووون دو چیووووزی دگوووور نموووویخووووواهم
(همان)544 :

و در قطعهای دییر با مطلعِ
صوووواحب شووووهنشووووان جمووووالالوووودین

ای ز پووووا تووووا بووووه سوووور سووووخا و کوووورم

از ممدوح خود (جمالالدین احمد) گاو میخواهد و میگوید:
صو واحبا پشوووت مووون ز بوووی گووواوی اسوووت

راسووووت ماننوووود شوووواخ گوووواو بووووهخووووم

عووووالم احکووووام یاهتووووه اسووووت از گوووواو

دیووووه بووووی گوووواو کووووی بووووود محکووووم

گاو در خرمنم هکن که مراست

سووووینه خوووورمن بووووه بوووواد داده ز غووووم
(همان)542 :

 -7-2سراج و فخرالدین ابوالفضل دابو
هخرالدین ابوالفضل دابو از هرمانروایان سلسلة دابوییان است که  104سال در تبرستان هرمان راندند .نخسوتین هرموانروای
این سلسله که به سال  40هجری به هرمانروایی رسید ،دابویه پسر گیل نام داشت .واپسین آنها خورشید بن دازمهر بوود کوه در
سال  144بهدلیل شکست از ابوالخضیب ،هرماندة سساه تازیان ،که به دستور خلیفه عباسی مأمور هتح تبرستان شده بود ،خوود را
مسموم کرد .با مرگ وی سلسلة هرمانروایی دابوییان از میان رهت .هخرالدین ابوالفضل یکی از بازماندگان ایون دودموان اسوت
که در روزگار هرجومرج سیسالة تبرستان (سال  604تا  )635بر بخشی از سرزمین آمل ،الریجان و کجور مسولّط شود و نوام
پادشاهی بر خود نهاد و سکّه به نام خود زد (طاهری شهاب .)866 :1381 ،آنچنانکه گفتیم آغاز پادشاهی هخرالدوله دابو سال
 604است و این سال برابر است با سالهای پایان عمور قمورید چوون او در سوال  625هوو.ق .درگذشوت .او بوه خجسوتیی
پادشاهی هخرالدوله ابوالفضل دابو چنین میسراید:
طبرستان ز خوشی شد طربستان این بار

ز قوووودوم قوووودم شوووواه مبووووارکدیوووودار
(قمری)169 :1368 ،
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و در سه بیت پایانی همین قصیده میگوید:
عیبم آن است که درویشم ،اگرچه رخ منیفتوهای

زر ساوسووت و چووو لؤلؤسووت سرشووکم شووهوار

مسوووووووتحقی وز پوووووووی آن محروموووووووی

از چوووه «الکووواهر مووورزوق» نوووداری بووور کوووار

چون کله ترک من بنده مییر و مسسند

کووز کووف حادثووه سرگشووته شووود چووون دسووتار
(همان)171 :

قمری در این سه بیت آشکارا میگوید من درویش و تهیدستم ،طالی نواب مون هموان رخ زرد مون اسوت و لؤلوؤی مون
اشکهای من است .اگرچه من محروم هستم ،تو چرا به من کاهر روزی نمیرسانی .در بیت پایانی از ستودة خوود مویخواهود
که همیشه به او توجّه داشته باشد .در قصیدهای دییر در ستایش این ممدوح ،در بیت تخلّص چنین گفته است:
پناه هضل ،ابوالفضل هخر دولت و دین

که شود چوو خواک بوه پویش کفوش محقور زر
(همان)186 :

میگوید امیدوارم دامن دشمن تو را همیشه اشک مانند سیم پر کند و از جود تو در آستین من همیشه زر باشد:
ز اشک بادا در دامن عدوی تو سیم

ز کوووان جوووود توووو در آسوووتین چووواکر زر
(همان188 :

 -8-2قمری و بادهخواری در پيری
اهزون بر موارد گفتهشده ،شاعر در قطعهای به بادهخواری خود در روزگار پیری اشاره میکند و میگوید:
به شکل و هیوأت و پیوری و توعف مون منیور

کوووه مووورد عاقووول در زادوبووووم کوووم نِیووورد

تووو آن نیوور کووه اگوور نووام جووام بوواده بووری

دلوووم ز شوووادی ترسوووم کوووه ناگهوووان بسووورد
(همان)510 :

همچنین در روزگار پیری از دییران درخواست باده میکرد:
کجا کسی که چو او را صبوح دست دهد

یکووی قوودح بووه موون پیوور نوویممسووت دهوود
(همان)353 :

 -9-2قمری و کندن موی سپيد صورت
در قطعهای دییر میگوید که من در روزگار پیری ،ریش و سبلت سفید خود را میکنم تا جوان به چشم آیم:
دو هفتووة دگوور اموورد شوووم کووه موووی سووسید

اگرچوووه بووویش بووورآرد زمانوووه ،بووویش کووونم

زهی عقوبت پیری که راتیم کرده است

که ریش و سبلت خود را به دست خویش کونم
(همان)542 :

دو موتوع بادهخواری قمری در روزگار پیری و کندن موی سسید صورت نشاندهندة این است که برخالف آنچه شوکری
گفته ،قمری در اواخر عمر به زهد روی نیاورده است.
 -10-2روشنترین شاهد یا نشانه
روشنتر و آشکارتر از همة موارد گفتهشده ،سراج در مثنوی کارنامه از یکی از دوستان خود یاد میکند و میگویود موا دو
تن اهل باده بودیم نه اهل نماز و روزه ،من نمیدانم او از کارهای خود دست شست یا نه ،اما من چوه پیور باشوم چوه جووان،
همچنان بر سر کار پیشین خود هستم و از آنچه بودیم (= بادهخوار) االن بدتر هستم:
آن دوسووووووت قوووووودیم و یووووووار غووووووارم

در غووووووار کسووووووان گرهتووووووه مووووووارم

گووووویی باشوووود چنانکووووه بوووووده اسووووت

بینووویش کوووه بوووور تووونش هوووزوده اسووووت

هوووم اللوووة موووی بوووه دسوووت موووا بوووود

هوووم سووویمتنوووی بوووه شسوووت موووا بوووود
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چوووون چشوووم بتوووان شووودی ز موووی مسوووت

هووووم بوووواده و هووووم نیووووار در دسووووت

آن را کوووووه بوووووه زر نمووووویشووووودی رام

اهکنوووووووووووودیمی بووووووووووووه زور در دام

در موووووذهب موووووا موووووی غووووومآشووووووب

چووووون کعبووووه حوووورام بووووود و مطلوووووب

بووووووود قبلوووووووة موووووووا ز روی نیکوووووووو

محووووووراب ز طوووووواق جفووووووت ابوووووورو

سووووووووووی در رز نمووووووووواز بووووووووورده

پوووووووووس آب ورا نیووووووووواز بووووووووورده

در پوووووونج نموووووواز کوووووورده تقصوووووویر

بوووووووور روزه زده چهووووووووار تکبیوووووووور

امووووروز کووووه جووووان ماسووووت نوووواخوب

توووواریش شووووده اسووووت کووووار مقلوووووب

از هسووووق بشسووووت دسووووت یووووا نووووه

هوووم بووور سووور هسوووق هسوووت یوووا نوووه

مووووون بووووور سووووور کوووووار هووووومچنوووووانم

گووووور پیووووور شووووودم و گووووور جووووووانم

نوووووینوووووی بتووووورم از آنچوووووه بوووووودم

گووووور زانکوووووه بتووووور نووووویم جهوووووودم
(همان)661 :

این همان شاهد سوم است که قرار بود دربارة آن سخن بیوییم .شکری آن را نشانهای بورای تأییود دورة نخسوت زنودگی
قمری میداندد یعنی دورة پیش از پیری که در آن به بادهخواری و  ...سرگرم بودد اما قمری آشوکارا مویگویود در دورة پیوری
همچنان به کارهای روزگار جوانی می پردازد.
در مثنوی کارنامه ،قمری خطاب به وزیر محمد الکاتب میگوید:
هرچنوووووود کووووووه سسووووووت و نوووووواتوانم

چووووون بوووواد بووووه سوووووی تووووو دوانووووم

زان سسووووت شوووودم کووووه موووویتوانوووود

بوووووادم کوووووه بوووووه درگهوووووت رسووووواند

پووووای ارچووووه شووووود موووورا از او لنووووگ

دل را نکوووووونم چووووووو موووووویم او تنووووووگ

پوووووای از سووووور خوووووود کووووونم قلوووووموار

ره سووووی توووو طوووی کووونم چوووو طوموووار
(همان)664 :

از بیتهای باال نیز هویداست که شاعر این مثنوی را در دوران سستی و هتور پیری سروده است.
 -3نظر تذکرهنویسان و نویسندگان کتابهای تاریخ ادبيات
شاید بنابر دالیل یادشده در بخشهای قبل ،تذکرهنویسان و نویسندگان کتابهای تاریخ ادبیات نیوز در آثوار خوود مطلبوی
دربارة دومرحلهایبودن زندگی سراج نیفته و تنها به ارتباط سراج با دربار پادشاهان اشاره کردهاند.
نفیسی در تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان هارسی تنها به ذکر نام سراجالدین قمری ذیل شعرای قرن ششم بسنده کرده
است و به زندگی او نمیپردازد ( .)95 :1363صفا نیز که در تاریخ ادبیات در ایران به بیان زندگی وی پرداختوه اسوت و هویچ
اشارهای به دومرحلهایبودن زندگی او ندارد ( ،1369ج .)681 -691 :3/1همچنین دولتشاه سمرقندی در تذکرهالشعرا در بواب
سراج آورده است« :سراجالدین قمری طاب ثراه  ...همواره ندیم مجلس سالطین و حواکم بوودی» ( .)176 : 1338تقویالودین
محمد حسینی کاشانی نیز در خالصهاالشعار به مداحی قمری تا پایان عمر اشاره دارد و میگوید« :سراجالدین قمری  ...همیشه
در مجلس سالطین و حکام ،ندیمی و ظراهت داشته» (شکری 28 :1368 ،به نقل از کاشانی.)399 ،
 -4نتيجه
قمری آملی از سرایندگان صاحبسخن نیمة دوم قرن ششم و اوایل هفتم هجری است .دیوان وی را یدا شکری تصحیح کورده
و در مقدمة خود تنها براساس چند بیتی از اشعار او ،چنین قضاوت کرده است که چون او به پیری رسید ،از گذشتة خود توبوه کورد و
با دوریجستن از دربار پادشاهان روی به پارسایی آوردد حال آنکه در دیوان این شاعر ،نشانههوای بسویاری دالّ بور رابطوة قموری بوا
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دربار و مداومت در بادهخواری در دوران کهنسالی میتوان یاهت .پووهش پیشین با استناد به ابیاتی که قطعاً شواعر آنهوا را در روزگوار
پیری خود سروده است ،نشان داد ادعای شکری مبنیبر دومرحلهایبودن زندگی سراجالدین قمری بیاسواس اسوت و بورخالف نظور
وی ،قمری تا پایان عمر از میگساری ،مدح درباریان و طلب مایحتاج خویش از ایشان دست برنداشته است.
پی نوشت ها
 -1باوندیه اسسهبدیه :سلسلهای از هرمانروایان مازندران که پایتختشان ساری بود .بنیانیذار این سلسله شهریار حسامالدولوه
مشهور به اسسهبد است که از  466هو.ق .تا  501هرمان راند .واپسین آنها رستم شمسالملوک است که از  602تا  606بر تخت
نشسته بود (مهجوری.)292 : 1381 ،
 -2باوندیه کینخواریه :سلسولهای از هرمانروایوان مازنودران کوه پایتختشوان آمول بوود .بنیانیوذار ایون سلسوله ابوالملووک
حسامالدوله شاه اردشیر بن کینخوار است که از سال  635تا  647هو.ق .هرمان راند و واپسین آنها هخرالدوله حسن است که از
 734تا  750بر تخت نشسته بود (همان 4 :و .)313
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