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Abstract

The former researchers have corrected many texts, but in view of the contemporary
researchers, by passing several years of their great work, it is necessary to correct some
of these works, especially, when new manuscripts have obtained. The poetical work of
Suzani Samarqandi that was corrected by Naser-al-din ShahHosseini is an ancient
poetical work which needs re-correction. The comparison of some odes from Suzani
with newly-found versions shows the necessity of re-correction of this poetical work.
The errors which have entered in this poem have several reasons including: not having
the correct version, not selecting the correct version of the text, inaccuracy in reading ,
printing errors, omitting or changing the place of odes or couplets, mixing different odes
with each other, mixing the Suzani’s poems by the others poems. A part from these,
there are more different couplets and odes, too, which, in spite of being in different
Suzani’s poetical work versions undoubtedly belong to him, are not observed in printed
versions. No available ancient manuscript from Suzani is available now, as other
pioneers in Persian literature. Therefore, in this study, in order to solve his poems
difficulties, in addition to using manuscripts, we have used dictionaries and anthologies.
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تصحیح ابیاتی از دیوان حکیم سوزنی سمرقندی و ضرورت تصحیح مجدد دیوان


شهرت معرفت
چکیده

مصحّحان پیشین بسیاری از متون را تصحیح كرده اند؛ اما از نظر محققان امروز ،پس از گذشت چند ساا از كاار با ر

آنان ،تصحیح دوبارة برخی از این آثار الزم است؛ بهویژه زمانی كه نسخههای تازهای از آنها به دست آمده باشاد دیاوان
حكیم سوزنیسمرقندی به تصحیح ناصرالدین شاه حسینی ،ازجمله دیوانهای كهنی است كاه باه تصاحیح دوبااره نیااز
دارد مقابلة دیوان چاپی سوزنی با نسخههای نویافته ،ل وم تصحیح مجدد این دیوان را نشان میدهاد للات طلا هاا و
سهوهای راه یافته به دیوان این شالر لبارت است از :نداشتن نسخة صحیح ،انتخابنكاردن صاورت صاحیح نساخههاا،
خطاخوانی ،طل های چاپی ،جابهجایی یا حذف مصرعها یا ابیات ،آمیختن قصاید مختلف باا یكادی،ر ،آمیخت،ای شا ر
سوزنی با ش ر دی،ران همچنین ابیات و قصاید نویافتة فراوانی در نسخههای مت دد دیوان سوزنی ذكر شده است كاه در
ت لّق آنها به این شالر تردیدی نیست؛ اما در دیوان چاپی ثبت نشده است از سوزنی همانند پیش،امان دی،ر ش ر فارسی
نسخة كهنی در دست نیست؛ ازاینرو ،در این نوشتار لالوهبر نسخههایخطی دیوان ،از جنگها و فرهنگها بارای حا
دشواریهای ش ر او استفاده شد
واژههای کلیدی
سوزنیسمرقندی؛ دیوان؛ نقد تصحیح
1ا مقدمه
تاجالش راء محمد بن للی سوزنی سمرقندی ،شالر نیمة نخست سدة ششم هجری است او در ابتدا به پیاروی از ییّاان،
شالر ه سرای ایرانی ،به ه

و هجو پرداخت؛ سپس توبه كرد و اش اری جدّی سرود سوزنی به شایوة فرخای شا ر

می سراید و آسانی و سادگی خیا فرخی در ش ر او آشكار است؛ با وجود این ساادگی ،كااربرد برخای وا ههاای كهان
فارسی ،تركی و لربی ،به ابهام ش ر او انجامیده است
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دیوان سوزنی به سبب لغات خاصش از مراجع مهم فرهنگنویسان است گاه بیتی از ساوزنی ،تنهاا شااهدا وا های در
فرهنگهاست مقابلة دیوان چاپی سوزنی با نسخههای نویافته ،ضرورت تصحیح دوبارة دیوان را نشان میدهد
نسخة كهنی از دیوان این شالر در دست نیست نسخههایخطی دیوان او به روزگار قاجار ،ی نی دورة دوم بازگشات
ادبی مت لق است كه به ادبیات كهن توجهی دوباره شد این مسئله دربارة پیش،اهن،ان دی،ر شا ر فارسای م ا فرخای،
منوچهری ،قطران و نی صادق است در این مقاله ،بر اساس جنگهای ش ری ،نسخههای خطی دیوان و نی فرهنگهاا
به تصحیح ابیاتی از سوزنی پرداخته شد با استفاده از مناب ی ابیات سوزنی تصحیح شد؛ این منابع لبارت است از:
الف) جنگها
ـ «ح» :منتخب اش ار  11شالر ،كتابت 655 :ق ،كاتب :منصور بن كماا الادین الحساینی ،كتابخاناة مجلاس «شامارة
 ،»81823خ  :نسخ ،دارای  5قصیده از سوزنی؛ از امتیازهای این جنگ ،لالوه بر تااریخ كتابات كهان ،دقات كاتاب در
ضب وا ههای كهن است
ـ «گ» :جنگ گنجبخش ،كتابت :قرن 1ق ،بینام كاتب ،كتابخانة گنجبخش «شمارة  ،»13356خ  :نسات لیق ابتادایی؛
شام ابیات پراكندهای از سوزنی (صص  123 ،13 ،13ا )126؛ از جنگهای تاریخدار كهن
ـ «ن» :جنگ نقیب شیرازی بیش از  88شالر ،كتابت 831 :ق ،كاتب :محمودشاه نقیاب ،كتابخاناة دانشا،اه كمباریج،
میكروفیلم «شمارة  »823دانش،اه تهران؛ شام  5قصیده از سوزنی؛ خ  :نست لیق ابتدایی ،كاتب این جناگ نسابتاد دقیاق
بوده است (ن ک بشری 531 :1285 ،ا )558
ـ «ص» :مجمولة ش را  22شالر ،با مهر :شااه لبّااس صافوی (سالطنت 1853ا 1818ق) ،بایناام كاتاب ،كتابخاناة
سالتیكوف شچدرین «شمارة  ،»233مت لق به بق ة شیخ صفی؛ خ  :نست لیق ن دیک به شكسته؛ كاتب در ضب وا ههاای
طریب كهن دقت بسیاری داشته است
ـ «م» :مجموله ،با قطران ،كتابت 1351 :ق ،كاتب :لبدالوهاب بان محماد حساین بان اصافهانی ،كتابخاناة مجلاس
«شمارة »63533؛ خ  :شكستهنست لیق؛ از بر

 83تا  138اش ار سوزنی است؛ از امتیازهای این مجموله ،حجم ابیاات،

ضب صحیح وا ههای كمكاربرد لربی و نی ح برخی از افتادگیهای دیوان است
ـ «مج» :مجمولة اش ار  26شالر ،بیتا ،بینام كاتب ،كتابخانة مجلس «شمارة »11258؛ خ  :شكستهنسات لیق ،شاام
 18قصیده و  3قط ه از سوزنی؛ حفظ وا ههای كهن تركی ش ر سوزنی
ب) دیگر نسخهها
ـ «هـ» :دیوان حكیم سوزنی ،كتابت 1361 :ق ،كتابخانة مجلس «شمارة »32553
ـ «ق» :قصاید سوزنی سمرقندی ،بیتا ،بینام كاتب ،كتابخانة ملی «شمارة »1853113
ـ «آ» :دیوان سوزنی ،بیتا ،بینام كاتب ،كتابخانة ملی «شمارة »23112
ـ «ب» :دیوان سوزنی ،بیتا ،بینام كاتب ،كتابخانة ملی «شمارة »23156
ـ «ج» :دیوان سوزنی ،بیتا ،بینام كاتب ،كتابخانة مجلس «شمارة »88125
این  5نسخه ،لالوهبر  8نسخهای است كه شاه حسینی در تصحیح ،از آنهاا بهاره بارده اسات تااریخ ایان نساخههاا
مشخص نیست؛ اما باتوجهبه ویژگیهای ظاهری و سنجش آنها با نسخههای تاریخدار دی،ر ،میتوان گفات در دورة دوم
بازگشت ادبی كتابت شده است
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1ـ1پیشینة تحقیق
1ـ1ـ 1پیشینة تصحیح دیوان
دیوان سوزنی ،به اهتمام ناصرالدین شاه حسینی ،در سا  1228شمسی تصحیح شد استقبا زیادی از ایان چااب باه
لم نیامد و نقدهایی بر آن نوشته شد در سا  1233شمسی مصحّح بار دی،ر همان چاب (دفتر نخست :اشا ار جادّی
سوزنی) 1را منتشر كرد و خود نقدگونهای بر چاب پیشین نوشت
1ـ1ـ 2پیشینة نقد دیوان تصحیحشده
فقیهی لراقی در آذرماه  ،1228نقدی بر دیاوان چااپی نوشات و از طلا هاای بایشامار كتااب و افتاادگی كلماات،
موج بودن شرح حا شالر و شالران م اصر و ممدوحانش ،رلایاتنكاردن ترتیاب حاروف تهجّای قاوافی در تنظایم
قصاید ،قط ات و ربالیّات و نقصهای فهرست لغات و تركیبات ،سخن گفات (فقیهای لراقای 253 :1228 ،ا  )258در
دی ماه همان سا محجوب نی با زبانی ین آمی در نقد دی،ری ،متن تصحیحشاده را «هجاوی مارثر و گ ایناده» درباارة
سوزنی خواند (محجوب 558 :1228 ،ا  )555البته دیوان چاپی ضا فهاای دی،اری نیا دارد كاه از آن جملاه اسات:
استفاده از نسخههای متأخر و بیتوجهی به جنگهای ش ری كهن ،خطاخوانی نسخهها ،بیدقتی در ذكار نساخهباد هاا،
ترجیح شماری از نسخهبد ها بر متن چاپی ،بیتهای نویافتة ذكرشده در نسخهباد هاا كاه نباود آنهاا در ماتن موجاب
گسست،ی م نایی است ،ترجیح ضب فرهنگها بر متن چاپی و خطا در ضب فرهنگها
دی،ران نی در ضمن پژوهشهای زبانی ا ادبی ،به تصحیح ابیاتی از دیوان پرداختهاند؛ بارای م اا  ،تفلّالی در مقالاة
«دو وا ة پارتی از درخت آسوری » ( ،)1235پورداوود در «زین ،اب ار ،كمان و تیر» ( ،)1236هنر در «هند ،شناسة ف ا »
( )1218و رضایی باغبیدی در «بررسی چند وا ة دخی هندی در ش ر فارسای» )1215( 3و ؛ اماا باهیاوركلای آثاار و
پژوهش دربارة تصحیح و نقد ش ر سوزنی ،بسیار اندک است
2ـ تصحیح ابیاتی از دیوان
الف) نداشتن نسخة صحیح
شماری از وا ههای كهن موجود در نسخههای خطی سوزنی ،در متن چاپی نیست؛ ناآشنایی كاتبان و پژوهش،ران با ایان
وا هها به تحریف یا تصحیف آنها انجامیده است؛ برای نمونه:
* از کلــت توســت نصــرت دیــن محمــدی

گو بهـر دفـخ مصـم تـو کلکـم حسـام تسـت
(سوزنی سمرقندی)11 :1411 ،

4

بر اساس «ح» صورت صحیح مصراع دوم چنین است« :ایتوک ده به شاه كه كلكم حسام توست» «اایتُوک :مژده ،نویاد
(خلفتبری ی :1261 ،ذی ایتوک) فرهنگ انجمنآرا این مصراع را به همین صورت ،ذی «ایتوک» آورده است بیات از
قصیدهای در مدح وزیر شمسالملک است؛ شالر خطاب به او چنین میگوید :قلم تو موجب پیروزی دین اسالم اسات؛
به شاه مژده بده كه قلم من شمشیر تو خواهد بود اص ِ «برتری ضب دشوارتر» نی ضب «ایتوک» را تأیید میكند
* نشــانه کــردم مــود را بــه گونــهگونــه گنــاه

نشـــانة چـــه کـــه برجاســـت تیـــر مــ

نم

(سوزنی سمرقندی)194 :1411 ،
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بیت به این صورت مبهم است در «ن» بهجای «برجاست»« ،برجاس» آمده است «بُرجاس 3:آماج،اه و هدف تیار» باا
نشانه و تیر در یک خانوادة م نایی است در فرهنگ جهان،یری آمده است :چوب بلندی كه در روزهای لید و جشن بر
پا میكنند و چند كدوی یالیی یا نقرهای بر آن میآوی ند؛ تیراندازان با اسب میتازند تاا در برابار كادوها قارار گیرناد؛
سپس بهسوی آنها تیر میاندازند؛ تیر هر كس به آنها بخورد ،آن كدوها ،اسب و خل ت ،از آنِ او خواهاد باود؛ همچناین
(نک محمّدی )38 :1228 ،به نوشتة صاحب برهان در ذی برجاس ،نشانة تیر اگر در هوا نصب شده باشاد ،برجااس و
اگر در زمین باشد ،هدف نامیده میشود برجاس باز هم در ش ر سوزنی آمده است این بیت در متن چاپی نیسات و باه
نق از لغتنامه ،ذی برجاس ،چنین است:
چــون بــه ســوی دی او تیــر ســ ای ســا

تیر غـازی بـرود راسـت بـه برجـاد و هـد

* واندی که در میـان دو چلـه بـه کـین تسـت

در وی رســد ز قــود فلــت زمــم بیلکــی
(سوزنی سمرقندی)294 :1411 ،

در میان دو چلّه یا زه كمانبودن د م نایی ندارد صورت صحیح بیت بر اساس «مج» و نی لغتنامه چنین است:
در وی رســـد ز قـــود و قـــلح تیـــر بیلکـــی

وان دی کــه در میــان دو بیلــه بــه کــین توســت

«بِیلاه /بِیلَه :دو سوی سینه»؛ م نی بیت چنین است[ :امیدوارم] در د كسی كه در سینه ،دشمنی تاو را مایپروراناد ،از
قوسوق ح ،تیر بیلَكی ا تیرى كه بیله ی نى پیكانِ سرپهن در آن درنشانده باشند ا برسد موسیقی «بیلاه» و «بیلكای» نیا
مریّد درستی ضب بیله است
لالوهبر تحریف و تصحیف وا ههای كهن ،نسخههای خطی سوزنی در شواهد بسایاری ،صاورت صاحیحی از بیات
ارائه میدهند كه در متن چاپی موجود نیست؛ برای م ا در ابیاتی شكایتگونه و آمیخته به م اح از سوزنی آمده است:
* جــل او بــه مــن صــلت گنــدمین همــینرســد

وکیـــ او را گویـــی جــل او جوالـــق نیســت

مــلاح و بی ــت کــردم بــدان تــو را کــه دلــم

بــه از شــنیدن آن هــی گونــه شــایق نیســت
(همان)11 :

این دو بیت به این صورت م نایی ندارد صورت صحیح آنها بر اساس «ج» چنین است:
چــرا بــه مــن صنــلت گنــدم

وکیـــ او را گــویی مــر و جقوالنـــق نیســت

همــینرســد

مــلاح و بی ــت کــردم ندانــد آن کــه دلــم

دهخدا ذی «جُوالاق :جوا  ،كیسهای ب ر

بــه نارســیدن آن هــی گونــه ضــایق نیســت

از پارچهای خشن» صورت صحیح بیت نخست را آورده است م نی بیات

چنین است :چرا صلة گندم ممدوح به من نمیرسد؛ شاید كارگ ار او اسباب رساندن ایان صاله ی نای خار و جوالاق را
ندارد شوخی كردم ،آیا ممدوح نمیداند كه دلم از نرسیدن صله ضایِق ،تنگ ،نیست؟!
حـــور و ســـریر و تکیـــه بـــود در ره ســـعیر

* یت پختـه نـی کـه گویـدم ای مـام پرسـتیل

(همان)124 :

بیت در قصیدهای با محتوای توبه و انابت است «خام پرستی » تصحیفی از «خامپوستین :ابلاه ،احماق» اسات صافت
مركب «خامپوستین» بار دی،ر در ش ر سوزنی (همان )311 :آمده است:
بـــا او چـــرا دولـــت مصـــم

نـــداد نـــور
کــان مــامپوســتین بــه لــ

انــدر چــرا کــرد
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بدوانی (م 1883؟ق) نی این تركیب را آورده است (بدوانی:)18/1 :1215 ،
این دو سه حر

مختصـر زیـن سـگ پیـر کـن ق ـوی
کــاین ســگ مــامپوســتین در ره توســت منســلت

تقاب خام با پخته نی تأیید دی،ری بر درستی خام در این تركیب است صورت صحیح این بیت بر اساس تصاحیحی
التقایی از «م»« ،ق»« ،آ» و «ب» چنین است:
یــت پختــه نــی کــه گویــدم« :ای مــامپوســتین

حـــور و ســـریر و تکیـــه بـــود در ره ســـعیر»! 5

م نای بیت :انسان باتجربه و كاردانی نیست كه به من ب،وید ای ابله! بر سر راه دوزخ كای حاور و ساریر و تكیاهگاه
است؟!
* از حوریــان چــو رصــة جنــت شــود زمــین

چـــون بگ رانـــد از بـــر وی ـــارض نظیـــر
(سوزنی سمرقندی)121 :1411 ،

«نظیر» بار دی،ر در قافیه آمده است و مصراع دوم نی بیم ناست بر اساس «ص»« ،مج» و «ن» صاورت صاحیح بیات
چنین است:
از مرمــی چــو رصــة جنــت شــود زمــین

چـــون بگ رانـــد از بـــر او ـــارض مطیـــر

«لارض :ابر»« ،مطیر :باران» و «لارض مطیر :ابر بارانی» است «ابر مطیر» در ش ر سوزنی ،جای دی،ری نی آمده است
(ر ک همان)116 :
* جــل آینــه کــه کنــد گلرمــا تــو را معلــوم

کــه از حــ

حشــم آرد بدســت کــردن روم
(همان)191 :

مصراع دوم بدین شك بیم نا است؛ صورت صحیح آن بر اساس تصحیح التقایی از «م» و «ها» چنین است « :كه از
حبش حشم آمد به نیستكردن روم»؛ حبش است اره از خ و روم است اره از چهره است :سیاهی خا موجاب ناابودی
سپیدی چهره شد همانند این تصویر در ش ر سوزنی آمده است:
میـــــر مـوبـــــان کـشیـــــد نــــامعلوم

حشــــــم زنــــــگ در حـوالــــــی روم

گشــــت پوشــــیده زان ســــواد حشــــم

1

ــــدی نوشــــیروان بــــه لــــم ســــدوم

(همان)212 :

در «ب» (ص ،)15در مطلع قصیدهای نویافته از سوزنی «سپاه زنگ» ،است اره از خ است:
بــه گــرد ــارض آن مــاهروی و چــاهزنــ

ســهاه زنــگ درآمــد بــهســان مــور و ملــ

این تصویر در ش ر دی،ران نی سابقه دارد:
بــــر رمــــت از زنــــگ ســــهاه آورنــــد

ســـربـــهســـر افســـونگر و افســـانهبـــر
(امیرمعلی)413 :1411 ،

ایمــن ز ــارض تــو ایــن مــ ســیاه تــو

گــویی کــه بــه روم آمــد از زنــگ ،ســهاهن تــو
(انوری)901 :1413 ،
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بـــه جـــل دیـــده دور از رشـــته هشـــته

* بــــه درد رشــــته رنجــــوری و بــــدر

(سوزنی سمرقندی)411 :1411 ،

این بیت در هر دو چاب خطاست؛ صورت صحیح آن بر اساس «م» چنین است:
بـــه درد رشـــته رنجـــور و بـــه ر زرد

بـــه جـــل دیـــده دقر از رشـــته هشـــته

رشته بیماریای است كه بر اثر آن جوشهایی تاو مانند و پرآب بر سطح پوست پدید میآید این جاوشهاا پاس از
مدتی سوراخ میشود و از آن مایع سرخرن،ی مای به سیاه خارج میشود (ابنسینا )252/6 :1285 ،جَ ع نی مهرة یمانی
سیاه و سفید است كه به سبب سیاهی و سفیدی مجازاد به م نای چشم به كار میرود
م نای بیت :از بیماری رشته رنجور و زرد شده است و به سبب این بیماری از دیدگان اشک میری د
در ادامه به سبب فراوانی شواهد ،نمونههای دی،ر بهیور مختصر بیان می شود؛ ابتدا صورت طلا چااپی و ساپس در
برابر آن صورت صحیح ثبت میگردد در پینوشت نی نكتههای نیازمند به توضیح نوشته شده است:
نسخههای مطی

دیوان چاپی

ور باااار حلااام تاااو باااه زماااین برنهاااد خااادای ور بااااار حلاااام تااااو بااااه زمااااین برنهااااد خاااادای
مااااوی بشاااای ه بفكنااااد از گاااااو و از ساااامک مااااوی و بشاااای ه بفكنااااد از گاااااو و از ساااامک
(سوزنی سمرقندی)131 :1233 ،

1

(بر اساس «ص»)

در ملاااااک تاااااو پسااااانده نكردناااااد بنااااادگی در مُلْااااااک تااااااو پساااااانده نكردنااااااد بناااااادگی
نمااارود پیشاااهخاااورده و فرلاااون پااایس لناااگ نمااارود پشّاااهخاااورده 8و فرلاااون پااایس [و] لناااگ
(بر اساس «ص» و «ن»)

(سوزنی سمرقندی)151 :1233 ،

تااااا لااااوح آساااامان چااااک ارزاق خلااااق شااااد تااااا لااااوح آساااامان چااااک ارزاق خلااااق شااااد
تاااو خلاااق را باااه ماااردی ملااامون آن چكااای
(سوزنی سمرقندی)353 :1233 ،

5

تاااااو خلاااااق را ماااااردّی 18ملااااامون آن چكااااای
(بر اساس «ح»)

چاااون یباااع را مخا ایّم كاااردی باااه زهاااد و پناااد چااون گفاات و یبااع را تااو مخمّاار كناای بااه زهاااد
زان گفتاااههاااا چاااو ماااوی بااارون آی از خمیااار زان گفتاااههاااا چاااو ماااوی بااارون آیااای از خمیااار
(سوزنی سمرقندی)135 :1233 ،

11

(بر اساس «مج»)

پادشاااها ایاان مناجااات از میااان جااان بااهصاادق پادشااااها ایااان مناجاااات از میاااان جاااان باااهصااادق
چااون گهاار از بحاار و چااون یوسااف ز چاااه آوردهام چااون كلاایم از بحاار 13و چااون یوسااف ز چاااه آوردهام
(سوزنی سمرقندی)185 :1233 ،

(بر اساس «مج»)

آن را كاااه باااه تیماااار وی آماااد نكناااد چااارخ وان كاااس كاااه باااه زنهاااار تاااو آماااد نكناااد چااارخ
یااااک مااااوی باااار اناااادام ز بیمااااار شكسااااته یااااک مااااوی باااار اناااادامش ز تیمااااار شكسااااته
(سوزنی سمرقندی)388 :1233 ،

12

(بر اساس «ص»)

جااا مااادح تاااو گااار نقاااش كااانم بااار كاطاااذ جااا ماااادح تااااو گاااار نقااااش كاااانم باااار كاطااااذ
بااااااد از كفااااام ان،شااااات قلمااااادار شكساااااته بااااااد از كفااااام ان،شااااات قلاااااموار شكساااااته
(سوزنی سمرقندی)388 :1233 ،

13

(بر اساس «ص»)

در كفااااااااااات كفّاااااااااااة ماااااااااااروّت را دو كفاااااااااااات ك بااااااااااااة مااااااااااااروّت را
متباااااارّک چااااااو مااااااروهانااااااد و صاااااافا متبااااااارّک چاااااااو ماااااااروهاناااااااد و صااااااافا
(سوزنی سمرقندی)238 :1233 ،

(بر اساس «م»)
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ب) انتخابنکردن صورت صحیح نسخهها
* مــن کمــان را و مداونــد کمــان را بکشــم

گــر مداونــد کمــان زای و کمانــدار حجیــر
(سوزنی سمرقندی)11 :1441 ،

بیت در تفاخر سوزنی به ش ر خویش است؛ بیت پیش از آن چنین است:
کــه کشــد گــویی در شــعر کمــان چــو منــی

مــن کــه بــا قــوتن بهــرامم و بــا مــابر تیــر

«حُجَیر» یا «هَجیر» پسر قارن بن كاوه یا پسر گودرز است كه هیچیک باا كماناداری ارتباایی ندارناد بناابر گا ارش
مصحّح در نسخههای «ع» و «م» چاپی« ،كماندار حجیر» ،بهترتیب« ،كمانكش كنجر» و «كشكنجر» آمده است كه صاورت
صحیح آن ی نی كمان كشكنجیر را از آنها میتوان دریافت  15در مصراع نخست دو ج ءا كمان و خداوناد كماان وجاود
دارد؛ در مصراع دوم نی هماان دو جا ء تكارار شاده اسات :اگار خداوناد كماان ،زا و اگار كماان كشاكنجیر باشاد
كَشكَنجیر 16،با بس م نا ،در متون نظم و ن ر كهن ،به م نی نولی كمان كالن و قوی آماده اسات (ناک اناوری:1231 ،
 )313صورت صحیح بیت چنین است:
مـــن کمـــان را و مداونـــد کمـــان را بکشـــم

گـــر مداونـــد کمـــان زای و کمـــان کُشـ ـکنجیر

در این بیت سوزنی به ش رش و بیهمآوردی خود در لرصة شالری تفاخر میكند :اگر كماندار ،زا و كماان او نیا
بسیار قوی و سخت باشد ،من كشندة آن كمان سخت خواهم بود و صاحب كمان را نی نیک در هم خواهم كشید
نــام و لقــ

* ابیــات مرســر اســت شــترگربه موشــتر

گرفــت لقــ

قلــ

و نــام ننــگ

(سوزنی سمرقندی)10 :1441 ،

سهو كاتب موجب افتادگی دو مصراع شده است این بیت از قصیدهای در هجو خمخانة جاللی از شالران هاملصار
سوزنی است صورت صحیح این بیت در گ ارش نسخهبد های چاپی نی آمده است و بار اسااس «م» و «هاا» لباارت
است:
ابیــات مــر سرســت شــترگربه زانکــه هســت
مر مـم پلنــگ شـیر شـترگربه ،مـر سـر

نشخوارزن چـو اشـتر چـون گربـه تیلچنـگ
نام و لقـ

گرفـت و لقـ

قلـ

13

و نـام ننـگ

سوزنی مكرّر به هجو خمخانه و ش رش پرداخته و او را «خر سر» و «خر خم» خوانده است (همان)16 :
«شترگربه :نامتناسب»؛« 18ش ر یا حدیث شترگربه» در نظم و ن ر فارسی آمده است:
بیتکــــــی چنــــــد مــــــیتراشــــــیدم

15

زیـــــن شـــــترگربه شـــــعر نـــــاهموار
(انوری)111 :1413 ،

بـــدین حـــدیر شـــترگربه هـــم روا باشـــد

اگــر بــه حتــرت او ایــن صــدا ننمــایی
(بیلقانی)444 :1451 ،

م نی بیت :ابیات خمخانه ،نامتناسب و ناهم،ون است و طثّ و سمین فراوان دارد
* حـ

بـود در ل ـا تــازی گـرگ و انـدر شــا ری
کــو

زن بــر ســوزنی گــر شــیر آیــد ل ــا حــ
(سوزنی سمرقندی)144 :1411 ،
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بیت به این صورت بیم نی است «گر » محرّف «كوک» و «حس» مصاحّف «خاس» اسات «كاوک» (كااهو) را در
لربی «خس» میگویند (اسدی یوسی :1215 ،ذی كوک)؛ (خلف تبری ی :1261 ،ذی كوک) صورت صاحیح بیات بار
اساس «ح» و نی گ ارش نسخهبد های چاپی به نق از فرهنگ سروری چنین است:
مــ

بــود در ل ــا تــازی کــو

و انــدر شــا ری
کو

زن 20بر سـوزنی گـر مـور نرانـد ل ـا مـ

نمونههای دی،ر از این نوع لبارت است از:
نسخهبدیهای چاپی

متن چاپی

كااا وجاااه زماااینباااوس در گااااه و سااارایت كااا ا وجاااااه زماااااینباااااوس ز دیاااااوار سااااارایت
كااااهباااار

رباینااااد چااااو بیجااااادة جاااااذب كاااااهبااااار

(سوزنی سمرقندی)38 :1228 ،

ربایناااااد چاااااو بیجاااااادة جااااااذب

31

(بر اساس نسخهبد چاپی)

ساااتم نماناااد و ساااتمكاره نیا ا و ساااركش هااام سااااتم نمانْااااد و سااااتمكاره نیاااا و سااااركش هاااام
بااه تیاا تااو چااو قلاام شااد ساار سااران بااه هااوا باااه تیااا ِ تاااو چاااو قلااام زد سااار ساااران ز قفاااا

33

(سوزنی سمرقندی)5 :1233 ،

(بر اساس نسخهبد چاپی)

چنااادانت بقاااا بااااد كاااه نایاااد لااادد ساااا

چناااادانْت بقااااا باااااد كااااه نایااااد لاااادد سااااا

اناااادر قلاااام كاتااااب و در ذهاااان محاسااااب انااااادر قلااااام كاتاااااب و در میااااا
(سوزنی سمرقندی)35 :1233 ،

32

محاساااااب

(بر اساس نسخهبد چاپی)

طاااالم نیسااات باااه فرماااان خواجاااه رام چناناااک طااااالم نیساااات بااااه فرمااااان خواجااااه رام چنانااااک
مااان ایااان برهناااه تااان خاااویش را بفرماااانم ماااان ایاااان نبهااااره 33تاااان خااااویش را بفرمااااانم
(سوزنی سمرقندی)153 :1233 ،

(بر اساس نسخهبد چاپی از لغتنامه)

ج) مطاموانی
* بـــه حـــق ســـورس حمـــیم و ســـورس بـــه

که هست ـالم را جـای جـیم و حـی بـا مـیم
(سوزنی سمرقندی)34 :1441 ،

مصراع دوم به این صورت نادرست است در «م» صورت صحیح آن چنین است« :كه هست ظالم را جا جیم و حاا و
یا و میم» جیم ،حا ،یا و میم (جحیم) ،از نامهای دوزخ است
* چــون ن اشــد شــا ر منحــویکــار شــعردزد

گــر گــ ارد قافیــت را تنگنــایی در جــرد
(همان)144 :1411 ،

«تن،نایی» محرّف «بی،ناهی» و «جرس» مصحّف «حرس» است صاورت صاحیح مصاراع دوم بار اسااس «ح» چناین
است« :كی گذارد بیگناهی قافیت را در حرس»
م نی بیت :سوزنی اه سرقت ش ری نیست و هیچگاه در تن،نای قافیه گرفتار نخواهد شاد ساوزنی در ایان بیات و
بیت پیش از آن به ش ر خود تفاخر میكند:
ســوزنی اس ـ

قــوافی رانــد در میــدان تنــگ

نمونههایی دی،ر از این نوع لبارت است:

تــا مــر ممخانــه بیهــوده نجن انــد جــرد

تصحیح ابیاتی از دیوان حكیم سوزنی سمرقندی و ضرورت تصحیح مجدد دیوان
دیوان چاپی
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نسخههایمطی

گااار بااار سااار ماهسااات قصاااائی كاااه بباشاااد گااار بااار سااار ماااا هسااات قلاااایی كاااه بباشاااد
آن ماااارد قلاا اا جویااااد كااااو باااایخباااار آماا اد آن ردّ قلااا اا جویاااااد كاااااو بااااایخبااااار آماااااد
(سوزنی سمرقندی)35 :1228 ،

(بر اساس «مج»)

خشااااام وی اسااااات دوزخ و خشااااام ورا اثااااار خشااااام وی اسااااات دوزخ و خشااااام ورا اثاااااار
بااایحاااد لناااای گااارم و فاااراوان طااام و زحیااار بااایحاااد لناااا و گُااارم 35و فاااراوان طااام و زَحیااار
(سوزنی سمرقندی)133 :1233 ،

(بر اساس «ص» و «مج»)

دشااامن جااااه تاااو در د تیرگااای دارد چاااو شاااب دشااامن جااااه تاااو در د تیرگااای دارد چاااو شاااب
باایطلاا آن دان كااه شاابهرگاا نباشااد باایطلااس ناای طلاا آن دان كااه شاابهرگاا نباشااد باایطَلَااس
(سوزنی سمرقندی)123 :1233 ،

36

(بر اساس «ح»)

گاار بااوی خُلااق تااو بااه خسااک باار گااذر كنااد گااار باااوی خُلاااق تاااو باااه خساااک بااار گاااذر كناااد
نسااااارین تاااااازه بردماااااد از تااااارّی خساااااک نسااااارین تاااااازه بردماااااد از تیااااا ی خساااااک
(سوزنی سمرقندی)131 :1233 ،

(بر اساس «ص» و «مج»)

هماااااواره باااااود از نفاااااس سااااارد جساااااودش هماااااواره باااااود از نفاااااس سااااارد حساااااودت
از دوزخ تفتیااااااده تااااااف نااااااار شكسااااااته از دوزخ تفساااااایده 31تااااااف نااااااار شكسااااااته
(سوزنی سمرقندی)388 :1233 ،

د) جابهجایی و ح

(بر اساس «ص»)

مصر ها یا بیتها

قصاید نویافتهای در نسخههای خطی سوزنی آمده است كه اینجا مجاا پارداختن باه آنهاا نیسات؛ اماا مصارعهاا و
بیتهایی از قصاید در متن چاپی افتاده و به ابهام بیت انجامیده است:
* در ســخا و کــرم را گشــاد بــر همــه ملــق

مگــر بــر آنکــه زبــان

جــری و نــابق نیســت

(سوزنی سمرقندی)14 :1411 ،

ارتباط دو مصرع به این صورت مشخص نیست و از بیت مفهومی منفی نسبت به ممدوح برمیآیاد بار اسااس «م» و
«ج» ،دو مصراع افتاده است كه اف ودن آنها به ح بیت میانجامد:
در طـا و کــرم را همــاره بـر همــه کـ
ثنا و مدحت او واجـ

اسـت بـر همـه ملـق

کـف طـاده او فاتـح اسـت و غـالق نیسـت
مگر بـر آنکـه زبـان

جـری و نـابق نیسـت

طالق اسم فال از طَلَقَ ،در م نای بسته و در تقابا باا فااتح ،در فرهناگهاای مشاهور فارسای نیاماده اسات گویاا
ناآشنابودن این وا ه برای كاتب نسخه موجب حذف مصراع شده است
* نهــای مــواب و امیــد از میــای ب ریــدم

چنــان شــدم کــه ندانســت ک ـ

مــرا ز میــای
(همان)151 :

صورت صحیح متن بر اساس «ح» چنین است:
نهـــای مـــواب مـــرا ســـی دیـــده بــرد چنانـــت
نه مواب ماند و قرار و نـه هـور مانـد و نـه هـای
رســـید مـــواب و امیـــد از میـــای ب ـریــــدم
چنان شـدم کـه ندانــست کــ

مــرا ز مـیــای
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یكی بودن وا ة دوم (خواب) در هر بیت ،به خطای دید كاتب و حاذف یاک بیات انجامیاده اسات «نهاا » در بیات
نخست به م نی بستر و «ها » در مصراع دوم به م نای آرامش و قرار است
* به حس

حالم منجیـت ترمـ ی گ تـه اسـت

کــه از تخلــح مــدح م یــد ابــن جمــای
(همان)151 :

دو مصراع به این صورت پیوند م نایی با یكدی،ر ندارد این بیت از قصیدهای در مدح مریّدالدین اسات و بار اسااس
«ح» صورت صحیح متن چنین است:
به حسـ حـالم منجیـت ترمـ ی گ تـه اسـت

«مــرا ز دیــده بکــرد آفتــاب مــواب زوای»

جمای من نـه ز تتـمین شـعر منجیـت اسـت

کــه از تخلـــح مــدح م یــد ابــن جمــای

مصراع دوم بیت نخست ،تلمین مصرلی از منجیک ،شالر نیمة دوم قرن چهارم ،است:
کجــــا برآمــــد میــــ ســــتارگان میــــای

مــرا ز دیــده گرفــت آفتــاب مــواب زوای

(منجیت ترم ی)15 :1415 ،
* ز بعـد توبـه درآیـم بـه مـدمت لمـا

بدانکــــه از دی و جــــان دوســــتدار ایشــــانم

بــه زهــد ســلمان انــدر رســان مــرا ملکــا

از آنکـــه از دی و جـــان دوســـتدار ســـلمانم
(سوزنی سمرقندی)191 :1411 ،

به نظر میرسد كاتب دچار سهو شده است صورت صحیح بیت بر اساس «ص»« ،م» و «آ» چنین است:
ز بعــد تـــوبه درآیــم بــه مدمـــت لمــا

بدانکـــه از دی و جـــان دوســـتدار ایشـــانم

بــه زهــد ســلمان انــدر رســان مــرا ملکــا

چـــو یـــافتم ز پــدر کـــل نـــماد ســـلمانم

لوفی نی در لباباأللباب ( ) 553 :1285این صورت صحیح را آورده است سوزنی خود را از نوادگان سلمان فارسای
میداند و در جاهای دی،ری نی به آن اشاره دارد:

38

تـــو از نـــماد و تخمـــة ســـگ ان قیصـــری

مــــن از نــــماد ســــلمان یــــار پیم ــــرم

اگـــر بـــه نســـ ت ســـلمانیم ز روی پـــدر

نس ـ

(سوزنی سمرقندی)11 :1411 ،
چــه ســود چــو گویــد فل ـت فالانســاب

* ز شـــــق روی ب ـــــدادی نگـــــاری

(همان)119 :
مـــــرا از دیـــــدگان بگشـــــاد دجلـــــه

ورا بــــــی دجلــــــه ب دادســــــت دوز

مـــــرا از دیـــــدگان بگشـــــاد دجلـــــه
(همان)429 :

مصراع دوم بیت دوم بر اساس « » چنین است« :مرا دو دیده بی بغداد دجله»
گاه بیتهایی از قصاید مختلف با یكدی،ر آمیخته شده و در ضمن یک قصیده آمده است:
* بســـم ز نـــرگ

ســـیراب و لـــة مـــودروی
کــه نــرگ

بــت مــن لــه درکشــید بــه روی

ســـتاره نـــامی و مـــه ارضـــی و غالیـــه مـــوی
مــه و ســتاره گرفــت از تــو نــور و غالیــه بــوی
(همان)441 :

تصحیح ابیاتی از دیوان حكیم سوزنی سمرقندی و ضرورت تصحیح مجدد دیوان
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این دو بیت در متن چاپی در یک قصیده آمده است تكرار قوافی آنها و نی قافیههای مكارّر ابیاات دی،ار م ا روی،
اوی ،خودروی ،بوی ،نشان آن است كه این ابیات از دو قصیده است؛ بر اساس «م» ،دو قصیده در هم تلفیق شده و بیت
دوم مطلع قصیدهای دی،ر است
هـ) آمیختن شعر سوزنی با شعر دیگران
ش ر سوزنی گاه با ش ر شالران كهن دی،ر آمیخته است؛ 35برای م ا  ،ط لی در دیوان او با این مطلع آمده است:
* ای ج ــــت دی مــــن از تــــو فــــردم

وی راحــــت جــــان ز تــــو بــــه دردم
(همان)421 :

در «م» و «ج» آمده است و منسوب به سوزنی است؛ اما در دیوان خاقانی ( )631 :1251نی همین ط

این ط

آماده

است؛ البته صورت صحیحتر این ط  ،در دیوان خاقانی مشاهده میشود در لغتناماة دهخادا ( )1282ذیا «شاناختن»
بیتی از همین ط

منسوب به سوزنی آمده است:

بـــــر کـــــوه بیازمـــــای یـــــتبـــــار

تـــا بشناســـی کـــه مـــن چـــه مـــردم

در نسخههای خطی نی آمیخت،ی ش ری سوزنی با دی،ران مشاهده میشاود در نساخة مجماعاألشا ار ،صافحة ،188
قصیدهای با این مطلع است:
زهــــی زمانــــة نامهربــــان نــــادرهکــــار

زهــی ســههر فســونســاز نــاک

غــدار

این قصیده به خطا به نام سوزنی آمده است؛ حا آنكه این قصیده از مجد هم،ر است
4ـ نتیجهگیری
ناصرالدین شاه حسینی ن دیک به نیم قرن پیش دیوان سوزنی را تصحیح كرد و اكناون پاس از ایان فاصالة زماانی دوبااره
نیازمند تصحیح است؛ بهویژه آنكه پژوهشهای اندكی دربارة سوزنی و ش رش انجام شده اسات دیاوان چااپی مشاكالت
فراوانی دارد :طل های چاپی ،ایجاز مخ در مقدمه ،رلایتنكردن ترتیب حروف تهجّی قوافی در تنظیم اشا ار ،اشاكا در
تنظیم فهرستها ،خطاخوانی نسخهها ،بیدقتی در ذكر نسخهبد ها ،برتردانستن شاماری از نساخهباد هاا بار ماتن چااپی،
برتردانستن ضب فرهنگهای استفادهشده بر متن چاپی ،خطا در ضب فرهنگها و استفادهنكردن از جنگهای ش ری كهن
استفاده از نسخههای نویافتة دیوان و نی جنگهای ش ری كهن ،همراه با جستوجو در منابع شا ری و طیار شا ری
هملصر شالر و نی تأم بر فرهنگهای فارسی ،لالوه بر قصاید و ابیات نویافته ،صورت منقّحتری از ش ر سوزنی ارائاه
میدهد؛ زیرا نسخههای سوزنی ،به سبب تأخر زمانی بهتنهایی در ح مشكالت دیوان راه،شا نیست؛ این مسئله بهویاژه
در كشف وا ههای كهن صادق است
پینوشتها
 1گویا مصحّح مقدمة چاب اش ار ه آمی را نی فراهم آورده بود (سوزنی سمرقندی :1233 ،هجده)؛ اما این دفتر منتشر نشد
 3در این مقاله بیتی از سوزنی به نق از لغتنامه برای شاهد وا ة هندی «سوس :سوسمار ،نهنگ ،خوک دریایی ،گراز ماهی» آمده
است:
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مســت رق نعــیم ویانــد اهــ هنــگ و هــور

از غــم نجــات یافتــه چــون ســود از نهنــگ

از نظر ما« ،سوس» در اینجا طریب است؛ این بیت از قصیدهای در مدح میر لمید لمر برگرفته شده است؛ شالر تأكید میكند همه
از ن متهای ممدوح برخوردارند و از طم ناداری نجات یافتهاند ،چنانكه یونس از ماهی نجات یافت در این تشبیه مركب ،نجات
مردم از طم ناداری به نجات یونس از ماهی مانند شده است هنر شالری اقتلا میكند كه شالر تناظر مردمان ی نای اها هناگ و
هوش و یونس را ازنظر انسانبودن مرالات كرده باشد؛ همچنین «سوس» و «یونس» در كتابت بهسادگی به یكدی،ر تبدی میشاود
و كاربرد سوس در ش ر سوزنی بی سابقه است از سویی دی،ر تصاویر شاالرانة ساوزنی و دی،اران از یاونس و نهناگ یاا ناون و
ان كاس این تصویر در ادب فارسی ،خود تأییدی بر درستی «یونس» است:
دلــــم مســــته و بســــتة زلــــف او شــــد

چــو نــون از ســر شســت و چــون یــون

از نــون

(سوزنی سمرقندی)211 :1411 ،
 2در ذكر منابع برای اش ار سوزنی دو تاریخ  1228و  1233ذكر شده است  1228تصحیح و چاب نخست دیوان شاالر و 1233
چاب دوم دیوان است
 3همة فرهنگنویسان فرهنگهای فارسی و لربی ،این وا ه را م رّب از فارسی دانستهاند؛ اما بهگمان برخای ،اصالی یوناانی دارد
(نک ادّیشیر)18 :1588 ،
 5سه ج ء «حور»« ،سریر» و «تكیه /تكیهگه» برگرفته از قرآن است؛ چنانكه در آیة  38سورة یور آمده است« :مُتَّكائاینَ لَلَاى سُارُر
مَّصْفُوفَة وَزَوَّجْنَاهُم بِحُور لاین» و نی در سورة واق ه آمده است« :لَلَى سُرُر مَّوْضُونَة ( ،)15مُتَّكائاینَ لَلَیْهَا مُتَقَابِلاینَ ( ،)16وَحُورٌ لاینٌ
(»)33
 6میر خوبان (است اره از یار) ،حشم زنگ (خ ) را در روم (چهره) كشید و از سیاهی حشم (خ ) ،روشنایی لد نوشایروانی باا
سیاهی ظلم سدوم پوشیده شد
 1در اسطوره ها ،زمین بر شاخ گاو و گاو بر پشت ماهی است م نی بیت چنین است :اگر خدا بار حلم تاو را بار زماین ب،اذارد،
مویِ گاو و «بَشی ه» ،فلس ،ماهی از سن،ینی آن میری د
 8به ماجرای پشهای اشاره دارد كه به مغ نمرود راه یافت و او را هالک كرد
 5این بیت دو بار (ذی «چک» و «ملمون») در لغتنامه به همین صورت آمده است
 18مردّی :اداكننده
 11هرگاه تو گفتار و یبع خود را با زهد بیامی ی ،بهسهولت سخن خواهی گفت
 13دریا و كلیم باز هم در ش ر سوزنی ( )381 :1233آمده است
 12آن كه به زنهار ،امان و پناه ،تو آمد ،چرخ ،به قدر مویی تیمار ،طم ،نصیب او نخواهد كرد
 13شكست،ی قلم به «فاق» یا «شق» ،شكاف سر قلم ،اشاره دارد
 15نک فرهنگ انجمنآرا ،ذی «كشنكنجیر» و نی (پورداود)36 :1236 ،
 16برای آگاهی بیشتر دربارة این وا ه :نک (تفلّلی)1235 :
 11دربارة بیت نک لغتنامه ذی تی چنگ (دارای چن،ا تی ) و نشخوارزن (نشخواركننده)
 18نک (دهخدا)1815/3 :1282 ،
 15در تحفة سامی ،ذی رازی شوشتری آمده است« :اش ار او شترگربه واقع شده» (صفوی )323 :1283 ،جامی نی درباارة شا ر
كاتبی میآورد« :ش ر وی یكدست و هموار نیست شترگربه افتاده است» (جامی)181 :1261 ،؛ نی (بدوانی)181 /2 :1215 ،
 38در اینجا ،فرهنگ جهان،یری كوک را به م نی بخیه و دهخدا بانگ سخت آورده است

تصحیح ابیاتی از دیوان حكیم سوزنی سمرقندی و ضرورت تصحیح مجدد دیوان

122 /

 31كاه و دیوار از تصاویر مشهور در ش ر فارسی است:
ز بـ

کــه هجــر همــیکاهــدم چنــان شــدهام

کــه مهــر بــر ســر دیــوار و کــاه بــر دیــوار
(قطران)131:1412 ،

 33اشارة مصراع دوم به زدن سر قلم است كه به آن «ق ّ» میگویند
« 32می  :قلمی كه با آن بر روی تخته و ج آن نقش میزنند» قرینة «قلم» مریّد آن است
« 33نَبَهره :دون و پست»
« 35گُرم :طم و اندوه» با «زَحیر» مترادف است
 36آن كه با جاه تو دشمنی دارد ،دلش م

شب سیاه است؛ نه ،این تشبیه خطا است ،چراكه طَلَس ،سیاهی آخر شب ،باه ساپیدی

آمیخته است؛ اما سیاهی د دشمنت بیپایان است
« 31تفسیده :افروخته و بسیار گرمشده» بر «تفتیده :گرمشده از آتش و آفتاب» برتری دارد
 38پدر سوزنی ،مس ود نام داشته و به شالری می پرداخته است سوزنی گااه خاود را پسار سالمانی خواناده و از ایان رو شااید
تخلّص پدرش سلمانی بوده است (ن ک سوزنی سمرقندی)5 :1228 ،
 35در این باره و تصحیح ابیاتی از سوزنی (ن ک یاری گ درّه 156 :1253 ،ا )158
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