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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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 و ضرورت تصحیح مجدد دیوان دیوان حکیم سوزنی سمرقندیتصحیح ابیاتی از 
 

 معرفت تشهر

 

 دهیچک

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

دیاوان  ای از آنها به دست آمده باشاد    های تازه ه نسخهویژه زمانی ك آنان، تصحیح دوبارة برخی از این آثار الزم است؛ به
های كهنی است كاه باه تصاحیح دوبااره نیااز       حسینی، ازجمله دیوان به تصحیح ناصرالدین شاه  سمرقندی حكیم سوزنی

 هاا و  دهاد  للات طلا     های نویافته، ل وم تصحیح مجدد این دیوان را نشان می دارد  مقابلة دیوان چاپی سوزنی با نسخه

هاا،   صاورت صاحیح نساخه    نكاردن  یافته به دیوان این شالر لبارت است از: نداشتن نسخة صحیح، انتخاب سهوهای راه

ها یا ابیات، آمیختن قصاید مختلف باا یكادی،ر، آمیخت،ای شا ر      جایی یا حذف مصرع های چاپی، جابه خطاخوانی، طل 

های مت دد دیوان سوزنی ذكر شده است كاه در   نی در نسخهسوزنی با ش ر دی،ران  همچنین ابیات و قصاید نویافتة فراوا

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 

بارای حا     ها ها و فرهنگ خطی دیوان، از جنگ های بر نسخه رو، در این نوشتار لالوه این نسخة كهنی در دست نیست؛ از

 های ش ر او استفاده شد   دشواری

 

 های کلیدی واژه

 ؛ نقد تصحیحدیوانسمرقندی؛  سوزنی

 

 مقدمه  ا 1

سمرقندی، شالر نیمة نخست سدة ششم هجری است  او در ابتدا به پیاروی از ییّاان،    الش راء محمد بن للی سوزنی  تاج

رد و اش اری جدّی سرود  سوزنی به شایوة فرخای شا ر    سرای ایرانی، به ه   و هجو پرداخت؛ سپس توبه ك شالر ه  

هاای كهان    سراید و آسانی و سادگی خیا  فرخی در ش ر او آشكار است؛ با وجود این ساادگی، كااربرد برخای وا ه    می

 فارسی، تركی و لربی، به ابهام ش ر او انجامیده است   
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ای در  گاه بیتی از ساوزنی، تنهاا شااهدا وا ه    نویسان است  دیوان سوزنی به سبب لغات خاصش از مراجع مهم فرهنگ

 دهد    تصحیح دوبارة دیوان را نشان می رورتضهای نویافته،  هاست  مقابلة دیوان چاپی سوزنی با نسخه فرهنگ

خطی دیوان او به روزگار قاجار، ی نی دورة دوم بازگشات   های نسخة كهنی از دیوان این شالر در دست نیست  نسخه

كه به ادبیات كهن توجهی دوباره شد  این مسئله دربارة پیش،اهن،ان دی،ر شا ر فارسای م ا  فرخای،      ادبی مت لق است

هاا   خطی دیوان و نی  فرهنگ  های های ش ری، نسخه منوچهری، قطران و    نی  صادق است  در این مقاله، بر اساس جنگ

 سوزنی تصحیح شد؛ این منابع لبارت است از:  به تصحیح ابیاتی از سوزنی پرداخته شد  با استفاده از مناب ی ابیات

 ها   الف( جنگ

شامارة   »كتابخاناة مجلاس   الادین الحساینی،    ق، كاتب: منصور بن كماا   655شالر، كتابت:  11 منتخب اش ار«: ح»ـ 

قصیده از سوزنی؛ از امتیازهای این جنگ، لالوه بر تااریخ كتابات كهان، دقات كاتاب در       5خ : نسخ، دارای  ،«81823

   های كهن است  ب  وا هض

، خ : نسات لیق ابتادایی؛   «13356شمارة »بخش  نام كاتب، كتابخانة گنج ق، بی1كتابت: قرن ، بخش جنگ گنج«: گ»ـ 

 دار كهن    های تاریخ (؛ از جنگ126ا  123، 13، 13ای از سوزنی )صص  شام  ابیات پراكنده

ق، كاتب: محمودشاه نقیاب، كتابخاناة دانشا،اه كمباریج،      831كتابت: شالر،  88بیش از  شیرازی جنگ نقیب «: ن»ـ 

قصیده از سوزنی؛ خ : نست لیق ابتدایی، كاتب این جناگ نسابتاد دقیاق     5؛ شام  دانش،اه تهران« 823شمارة »میكروفیلم 

 (   558ا  531: 1285بوده است )ن  ک  بشری، 

ناام كاتاب، كتابخاناة     ق(، بای 1818ا   1853شالر، با مهر: شااه لبّااس صافوی )سالطنت     22 مجمولة ش را«: ص»ـ 

هاای   صفی؛ خ : نست لیق ن دیک به شكسته؛ كاتب در ضب  وا ه  ، مت لق به بق ة شیخ«233شمارة  »سالتیكوف شچدرین 

 طریب كهن دقت بسیاری داشته است  

ناة مجلاس   ق، كاتب: لبدالوهاب بان محماد حساین بان اصافهانی، كتابخا      1351با قطران، كتابت:  ،مجموله «:م»ـ 

اش ار سوزنی است؛ از امتیازهای این مجموله، حجم ابیاات،   138تا  83نست لیق؛ از بر   ؛ خ : شكسته«63533شمارة »

 های دیوان است      كاربرد لربی و نی  ح  برخی از افتادگی های كم ضب  صحیح وا ه

نسات لیق، شاام     ؛ خ : شكسته«11258ة شمار»نام كاتب، كتابخانة مجلس  تا، بی شالر، بی 26 مجمولة اش ار«: مج» ـ

 های كهن تركی ش ر سوزنی   قط ه از سوزنی؛ حفظ وا ه 3قصیده و  18

 ها   ب( دیگر نسخه

 «   32553شمارة »ق، كتابخانة مجلس  1361، كتابت: دیوان حكیم سوزنی: «هـ»ـ 

 «   1853113شمارة »نام كاتب، كتابخانة ملی  تا، بی ، بیسمرقندی قصاید سوزنی  «:ق»ـ 

 «   23112شمارة »نام كاتب، كتابخانة ملی  تا، بی ، بیدیوان سوزنی «:آ»ـ 

 « 23156شمارة »نام كاتب، كتابخانة ملی  تا، بی ، بیدیوان سوزنی «:ب»ـ 

 «   88125شمارة »نام كاتب، كتابخانة مجلس  تا، بی ، بیدیوان سوزنی «:ج»ـ 

هاا   حسینی در تصحیح، از آنهاا بهاره بارده اسات  تااریخ ایان نساخه         ای است كه شاه نسخه 8بر  نسخه، لالوه 5این 

توان گفات در دورة دوم   دار دی،ر، می های تاریخ های ظاهری و سنجش آنها با نسخه به ویژگی مشخص نیست؛ اما باتوجه

 بازگشت ادبی كتابت شده است   



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

 

 پیشینة تحقیق1ـ1

 پیشینة تصحیح دیوان 1ـ1ـ1

شمسی تصحیح شد  استقبا  زیادی از ایان چااب باه     1228حسینی، در سا   ناصرالدین شاه  اهتمام  دیوان سوزنی، به

شمسی مصحّح بار دی،ر همان چاب )دفتر نخست: اشا ار جادّی    1233لم  نیامد و نقدهایی بر آن نوشته شد  در سا  

 ای بر چاب پیشین نوشت    را منتشر كرد و خود نقدگونه 1سوزنی(

 شده ان تصحیحپیشینة نقد دیو 2ـ1ـ1

شامار كتااب و افتاادگی كلماات،      هاای بای   ، نقدی بر دیاوان چااپی نوشات و از طلا     1228ماه  لراقی در آذر  فقیهی

ترتیاب حاروف تهجّای قاوافی در تنظایم      نكاردن   موج بودن شرح حا  شالر و شالران م اصر و ممدوحانش، رلایات 

(  در 258ا   253: 1228لراقای،    ت، سخن گفات )فقیهای  های فهرست لغات و تركیبا قصاید، قط ات و ربالیّات و نقص

درباارة  « هجاوی مارثر و گ ایناده   »شاده را   ماه همان سا  محجوب نی  با زبانی ین آمی  در نقد دی،ری، متن تصحیح دی

: هاای دی،اری نیا  دارد كاه از آن جملاه اسات        فضا (  البته دیوان چاپی 555ا   558: 1228سوزنی خواند )محجوب، 

هاا،   باد   دقتی در ذكار نساخه   ها، بی های ش ری كهن، خطاخوانی نسخه توجهی به جنگ های متأخر و بی ز نسخهاستفاده ا

هاا كاه نباود آنهاا در ماتن موجاب        باد   های نویافتة ذكرشده در نسخه ها بر متن چاپی، بیت بد  ترجیح شماری از نسخه

 ها    ضب  فرهنگ ها بر متن چاپی و خطا در گسست،ی م نایی است، ترجیح ضب  فرهنگ

اند؛ بارای م اا ، تفلّالی در مقالاة      های زبانی ا ادبی، به تصحیح ابیاتی از دیوان پرداخته  من پژوهشضدی،ران نی  در 

« هند، شناسة ف ا  »(، هنر در 1236« )زین، اب ار، كمان و تیر»(، پورداوود در 1235« )دو وا ة پارتی از درخت آسوری   »

كلای آثاار و    یاور  ( و    ؛ اماا باه  1215) 3«بررسی چند وا ة دخی  هندی در ش ر فارسای »در ی بید باغ  اییض( و ر1218)

   است پژوهش دربارة تصحیح و نقد ش ر سوزنی، بسیار اندک

 

 ـ تصحیح ابیاتی از دیوان 2

 الف( نداشتن نسخة صحیح  

اآشنایی كاتبان و پژوهش،ران با ایان  خطی سوزنی، در متن چاپی نیست؛ ن  های های كهن موجود در نسخه شماری از وا ه

 ها به تحریف یا تصحیف آنها انجامیده است؛ برای نمونه: وا ه

ــدی    ــن محم  ــرت دی ــت نص ــت توس  * از کل

 

 گو بهـر دفـخ مصـم تـو کلکـم حسـام تسـت        

 4(11: 1411)سوزنی سمرقندی،                     

اایتُوک: مژده، نویاد  «  »به شاه كه كلكم حسام توستایتوک ده »صورت صحیح مصراع دوم چنین است: « ح»بر اساس  

آورده است  بیات از  « ایتوک»این مصراع را به همین صورت، ذی   آرا فرهنگ انجمن: ذی  ایتوک(  1261تبری ی،  )خلف

 پیروزی دین اسالم اسات؛  قلم تو موجب: گوید شالر خطاب به او چنین می است؛الملک  ای در مدح وزیر شمس قصیده

 كند    را تأیید می« ایتوک»نی  ضب  « برتری ضب  دشوارتر»كه قلم من شمشیر تو خواهد بود  اص ِ اه مژده بده به ش

ــه گنــاه * نشــانه کــردم مــود را بــه گونــه  گون

 

 نشـــانة چـــه کـــه برجاســـت تیـــر مـــ  نم 

 (194: 1411)سوزنی سمرقندی،                      
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باا  « آماج،اه و هدف تیار  3بُرجاس:»آمده است  « برجاس»، «برجاست»جای  به« ن»صورت مبهم است  در  بیت به این 

آمده است: چوب بلندی كه در روزهای لید و جشن بر  فرهنگ جهان،یرینشانه و تیر در یک خانوادة م نایی است  در 

برابار كادوها قارار گیرناد؛     تازند تاا در   آوی ند؛ تیراندازان با اسب می ای بر آن می كنند و چند كدوی یالیی یا نقره پا می

اندازند؛ تیر هر كس به آنها بخورد، آن كدوها، اسب و خل ت، از آنِ او خواهاد باود؛ همچناین     سوی آنها تیر می سپس به

در ذی  برجاس، نشانة تیر اگر در هوا نصب شده باشاد، برجااس و    برهاننوشتة صاحب   (  به38: 1228)نک  محمّدی، 

  شود  برجاس باز هم در ش ر سوزنی آمده است  این بیت در متن چاپی نیسات و باه   امیده میاگر در زمین باشد، هدف ن

 ، ذی  برجاس، چنین است:نامه لغتنق  از 
ــا       ــ ای س ــر س ــوی دی او تی ــه س ــون ب  چ

 

 تیر غـازی بـرود راسـت بـه برجـاد و هـد        

 * واندی که در میـان دو چلـه بـه کـین تسـت      

 

ــی      ــم بیلک ــت زم ــود فل ــد ز ق  در وی رس

 (294: 1411)سوزنی سمرقندی،                     

 چنین است:   نامه لغتو نی  « مج»بودن د  م نایی ندارد  صورت صحیح بیت بر اساس  در میان دو چلّه یا زه كمان 
ــت    ــین توس ــه ک ــه ب ــان دو بیل ــه در می  وان دی ک

 

ــی    ــر بیلکـ ــلح تیـ ــود و قـ ــد ز قـ  در وی رسـ

 
پروراناد، از   م نی بیت چنین است: ]امیدوارم[ در د  كسی كه در سینه، دشمنی تاو را مای   ؛«بِیلاه/ بِیلَه: دو سوی سینه»

نیا   « بیلكای »و « بیلاه »ا برسد  موسیقی   باشنددرنشانده سرپهن در آن  تیرى كه بیله ی نى پیكانِق ح، تیر بیلَكی ا   و قوس

   مریّد درستی ضب  بیله است 
خطی سوزنی در شواهد بسایاری، صاورت صاحیحی از بیات       های نسخههای كهن،  بر تحریف و تصحیف وا ه لالوه

 گونه و آمیخته به م اح از سوزنی آمده است: دهند كه در متن چاپی موجود نیست؛ برای م ا  در ابیاتی شكایت ارائه می
 نرســد * جــل او بــه مــن صــلت گنــدمین همــی

 

ـــق نیســت   ـــی جــل او جوال ـــ  او را گوی  وکی

ــد   ــردم ب ــت ک ــلاح و بی  ــمم ــه دل ــو را ک  ان ت

 

ــی    ــنیدن آن ه ــه از ش ــت  ب ــایق نیس ــه ش  گون

 (11)همان:                                              

 چنین است:« ج»این دو بیت به این صورت م نایی ندارد  صورت صحیح آنها بر اساس  
ــدم  همــی  ــل ت گن ــن صن ــه م  نرســد  چــرا ب

 

ـــق نیســت   ــویی مــر و جقوالن ـــ  او را گ  وکی

ــم     ــه دل ــد آن ک ــردم ندان ــت ک ــلاح و بی   م

 

ــی    ــیدن آن ه ــه نارس ــت  ب ــایق نیس ــه ض  گون

 
صورت صحیح بیت نخست را آورده است  م نی بیات  « ای خشن ای ب ر  از پارچه جُوالاق: جوا ، كیسه»دهخدا ذی  

و جوالاق را   رسد؛ شاید كارگ ار او اسباب رساندن ایان صاله ی نای خار     چنین است: چرا صلة گندم ممدوح به من نمی

 داند كه دلم از نرسیدن صله ضایِق، تنگ، نیست؟!   ندارد  شوخی كردم، آیا ممدوح نمی
 * یت پختـه نـی کـه گویـدم ای مـام پرسـتیل      

 

 حـــور و ســـریر و تکیـــه بـــود در ره ســـعیر 

 (124)همان:                                             

  اسات  صافت  « پوستین: ابلاه، احماق   خام»تصحیفی از « خام پرستی »است   ای با محتوای توبه و انابت بیت در قصیده 

 ( آمده است:  311بار دی،ر در ش ر سوزنی )همان: « پوستین خام»مركب 
ــور    ــداد نـ ــم  نـ ــت مصـ ــرا  دولـ ــا او چـ  بـ

 

 

ــام   ــان م ــرد    ک ــرا  ک ــدر چ ــ  ان ــه ل ــتین ب  پوس
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 (:  1/18: 1215؟ق( نی  این تركیب را آورده است )بدوانی، 1883بدوانی )م 

 این دو سه حر  مختصـر زیـن سـگ پیـر کـن ق ـوی      

    

 

 

 
ــام   ــگ م ــاین س ــلت   ک ــت منس ــتین در ره توس  پوس

تقاب  خام با پخته نی  تأیید دی،ری بر درستی خام در این تركیب است  صورت صحیح این بیت بر اساس تصاحیحی   

 چنین است:« ب»و « آ»، «ق»، «م»التقایی از 

ــدم:    ــه گوی ــی ک ــه ن ــت پخت ــام»ی ــتین ای م  پوس

 

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

گاه   م نای بیت: انسان باتجربه و كاردانی نیست كه به من ب،وید ای ابله! بر سر راه دوزخ كای حاور و ساریر و تكیاه     

 است؟!

 * از حوریــان چــو  رصــة جن ــت شــود زمــین

 

 نظیـــر ضچـــون بگ رانـــد از بـــر وی  ـــار 

 (121: 1411ی سمرقندی، )سوزن                    

صاورت صاحیح بیات    « ن»و « مج»، «ص»م ناست  بر اساس  بار دی،ر در قافیه آمده است و مصراع دوم نی  بی« نظیر» 

 چنین است:

ــین   ــود زم ــت ش ــة جن  ــو  رص ــی چ  از مر م

 

 مطیـــر ضچـــون بگ رانـــد از بـــر او  ـــار 

در ش ر سوزنی، جای دی،ری نی  آمده است « ابر مطیر» است « مطیر: ابر بارانی ضلار»و « مطیر: باران» ،«: ابرضلار» 

 (   116)ر ک  همان: 

ــوم   ــو را معل ــا ت ــد گلرم ــه کن ــه ک ــل آین  * ج

 

ــردن روم    ــت ک ــم آرد بدس ــ   حش ــه از ح  ک

 (191)همان:                                             

كه از »   چنین است: « ها»و « م»قایی از م نا است؛ صورت صحیح آن بر اساس تصحیح الت مصراع دوم بدین شك  بی 

؛ حبش است اره از خ  و روم است اره از چهره است: سیاهی خا  موجاب ناابودی    «كردن روم حبش حشم آمد به نیست

 سپیدی چهره شد  همانند این تصویر در ش ر سوزنی آمده است:  

ــامعلوم   ـــد نــ ـــان کـشیــ ـــر مـوبــ  میــ

 

ـــی روم    ـــگ در حـوالـــ ـــم زنـــ  حشـــ

ــت پوشــــ   ــم گشــ ــواد حشــ  یده زان ســ

    

 1 ــــدی نوشــــیروان بــــه  لــــم ســــدوم 

 (212)همان:                                             

 ، است اره از خ  است:  «سپاه زنگ»ای نویافته از سوزنی  (، در مطلع قصیده15)ص« ب»در  

ــاه   ــارض آن م ــرد   ــه گ ــاه ب ــ  روی و چ  زن

  

ــه   ــد ب ــگ درآم ــهاه زن ــ   س ــور و مل ــان م  س

 ن تصویر در ش ر دی،ران نی  سابقه دارد: ای 

ــهاه آورنــــد   بــــر رمــــت از زنــــگ ســ

 

ــر  ــه سـ ــانه   بـ ــونگر و افسـ ــر افسـ ــر سـ  بـ

 (413: 1411)امیرمعلی،                                

ــ        ــن م ــو ای ــارض ت ــن ز   ــیاه  ایم ــو س  ت

 

ــو   ــهاهن ت ــگ، س ــد از زن ــه روم آم ــه ب ــویی ک  گ

 (901: 1413وری، )ان                                  
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ــدر   ــوری و بــ ــته رنجــ ــه درد رشــ  * بــ

 

ــته     ــته هشـ ــده دور از رشـ ــل  دیـ ــه جـ  بـ

 (411: 1411)سوزنی سمرقندی،                    

 چنین است:« م»این بیت در هر دو چاب خطاست؛ صورت صحیح آن بر اساس  

 بـــه درد رشـــته رنجـــور و بـــه ر  زرد   

 

ــته     ــته هشـ ــده دقر از رشـ ــل  دیـ ــه جـ  بـ

هاا پاس از    آید  این جاوش  مانند و پرآب بر سطح پوست پدید می هایی تاو  ای است كه بر اثر آن جوش بیماریرشته  

(  جَ ع نی  مهرة یمانی 6/252: 1285سینا،  شود )ابن رن،ی مای  به سیاه خارج می شود و از آن مایع سرخ مدتی سوراخ می

 رود   م نای چشم به كار میسیاه و سفید است كه به سبب سیاهی و سفیدی مجازاد به 

 ری د    م نای بیت: از بیماری رشته رنجور و زرد شده است و به سبب این بیماری از دیدگان اشک می

شود؛ ابتدا صورت طلا  چااپی و ساپس در     یور مختصر بیان می های دی،ر به سبب فراوانی شواهد، نمونه  در ادامه به

 های نیازمند به توضیح نوشته شده است:   نوشت نی  نكته گردد  در پی برابر آن صورت صحیح ثبت می

 های مطی نسخه دیوان چاپی

 ور باااار حلااام تاااو باااه زماااین برنهاااد خااادای    

 بفكنااااد از گاااااو و از ساااامک   مااااوی بشاااای ه 

 (        131: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 ور بااااار حلاااام تااااو بااااه زمااااین برنهااااد خاااادای 

 1بفكنااااد از گاااااو و از ساااامک   مااااوی و بشاااای ه 

 («ص»)بر اساس 

 در ملاااااک تاااااو پسااااانده نكردناااااد بنااااادگی 

 خاااورده و فرلاااون پااایس لناااگ    پیشاااهنمااارود 

 (151: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 در مُلْااااااک تااااااو پساااااانده نكردنااااااد بناااااادگی

 و فرلاااون پااایس ]و[ لناااگ   8خاااورده پشّاااهنمااارود 

 «(ن»و « ص»)بر اساس 

 تااااا لااااوح آساااامان چااااک ارزاق خلااااق شااااد 

 5ملااامون آن چكااای  باااه ماااردی تاااو خلاااق را  

 (353: 1233ی، )سوزنی سمرقند

 تااااا لااااوح آساااامان چااااک ارزاق خلااااق شااااد     

 ملااااامون آن چكااااای 18ماااااردّیتاااااو خلاااااق را 

 «(ح»)بر اساس 

 یباااع را مخااایّم كاااردی باااه زهاااد و پناااد چاااون 

 از خمیااار آیهاااا چاااو ماااوی بااارون    زان گفتاااه

 (135: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 گفاات و یبااع را تااو مخمّاار كناای بااه زهاااد      چااون  

 11یاااراز خم آیااایهاااا چاااو ماااوی بااارون   زان گفتاااه

 «(مج»)بر اساس 

 صاادق پادشاااها ایاان مناجااات از میااان جااان بااه     

 ام یوسااف ز چاااه آورده  از بحاار و چااون گهاارچااون 

 (185: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 صااادق پادشااااها ایااان مناجاااات از میاااان جاااان باااه  

 ام یوسااف ز چاااه آورده   و چااون 13از بحاار كلاایمچااون 

 «(مج»)بر اساس 

 چااارخ آماااد نكناااد  باااه تیماااار وی آن را كاااه 

 شكسااااته بیماااااریااااک مااااوی باااار اناااادام ز   

 (388: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 آماااد نكناااد چااارخ  باااه زنهاااار تاااو وان كاااس كاااه 

 12شكسااااته تیماااااریااااک مااااوی باااار اناااادامش ز  

 «(ص»)بر اساس 

 جااا  مااادح تاااو گااار نقاااش كااانم بااار كاطاااذ    

 شكساااااته قلماااااداربااااااد از كفااااام ان،شااااات 

 (388: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 اطااااذجاااا  ماااادح تااااو گاااار نقااااش كاااانم باااار ك

 13شكساااااته وار قلااااامبااااااد از كفااااام ان،شااااات  

 «(ص»)بر اساس 

 ماااااااااااروّت را كفّاااااااااااةكفااااااااااات  در

 انااااااد و صاااااافا  متباااااارّک چااااااو مااااااروه 

 (238: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 مااااااااااااروّت را ك بااااااااااااةكفاااااااااااات  دو

 اناااااااد و صااااااافا متبااااااارّک چاااااااو ماااااااروه 

 «(م»)بر اساس 



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

 

 ها صورت صحیح نسخه نکردن ب( انتخاب

ــم   ــان را بکش ــد کم ــان را و مداون ــن کم  * م

 

ــر     ــدار حجی ــان زای و کمان ــد کم ــر مداون  گ

 (11: 1441)سوزنی سمرقندی،                       

 بیت در تفاخر سوزنی به ش ر خویش است؛ بیت پیش از آن چنین است: 

 کــه کشــد گــویی در شــعر کمــان  چــو منــی 

 

ــر   ــا مــابر  تی ــو تن بهــرامم و ب ــا ق  مــن کــه ب

یک باا كماناداری ارتباایی ندارناد  بناابر گا ارش        پسر گودرز است كه هیچ پسر قارن بن كاوه یا« هَجیر»یا « حُجَیر» 

آمده است كه صاورت  « نجركشك»و « نجركش كمانك»ترتیب،  ، به«كماندار حجیر»چاپی، « م»و « ع»های  مصحّح در نسخه

ماان وجاود   كد مان و خداونا كدر مصراع نخست دو ج ءا  15دریافت توان  می از آنهاصحیح آن ی نی كمان كشكنجیر را 

ماان، زا  و اگار كماان كشاكنجیر باشاد       كدارد؛ در مصراع دوم نی  هماان دو جا ء تكارار شاده اسات: اگار خداوناد        

: 1231آماده اسات )ناک  اناوری،      نولی كمان كالن و قویدر متون نظم و ن ر كهن، به م نی  با بس  م نا، 16كَشكَنجیر،

 (  صورت صحیح بیت چنین است:  313

ــن  ــان را وکمـ ــد  مـ ــان را بکمداونـ ــمک مـ  شـ

 

 نجیرک شـــکُمـــان کمـــان زای و کگـــر مداونـــد  

كند: اگر كماندار، زا  و كماان او نیا     آوردی خود در لرصة شالری تفاخر می هم در این بیت سوزنی به ش رش و بی 

  بسیار قوی و سخت باشد، من كشندة آن كمان سخت خواهم بود و صاحب كمان را نی  نیک در هم خواهم كشید

ــتر    ــترگربه موش ــت ش ــر اس ــات مرس  * ابی

 

ــگ   ــام نن ــ  و ن ــ  قل ــت لق ــ  گرف ــام و لق  ن

 (10: 1441)سوزنی سمرقندی،                       

لصار   ای در هجو خمخانة جاللی از شالران هام  سهو كاتب موجب افتادگی دو مصراع شده است  این بیت از قصیده 

 لباارت « هاا »و « م»بار اسااس   های چاپی نی  آمده است و  بد  هسوزنی است  صورت صحیح این بیت در گ ارش نسخ

 است:  

 ابیــات مــر سرســت شــترگربه زانکــه هســت

 

 13نشخوارزن چـو اشـتر چـون گربـه تیلچنـگ      

 مر مـم پلنــگ شـیر شـترگربه، مـر سـر        

 

 نام و لقـ  گرفـت و لقـ  قلـ  و نـام ننـگ      

 (  16خوانده است )همان: « خر خم»و « سر خر»سوزنی مكرّر به هجو خمخانه و ش رش پرداخته و او را  

  15در نظم و ن ر فارسی آمده است:« ش ر یا حدیث شترگربه» 18؛«شترگربه: نامتناسب»  

 تراشــــــیدم بیتکــــــی چنــــــد مــــــی

  

ــاهموار   ــعر نـــ ــترگربه شـــ ــن شـــ  زیـــ

 (111: 1413)انوری،                                   

ــد   ــم روا باشـ ــترگربه هـ ــدیر شـ ــدین حـ  بـ

 

ــر   ــایی    اگ ــدا  ننم ــن ص ــرت او ای ــه حت  ب

 (444: 1451)بیلقانی،                                 

 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     

 

 

ــا حــ     ــد ل  ــیر آی ــر ش ــوزنی گ ــر س ــو  زن ب  ک

 (144: 1411)سوزنی سمرقندی،                              
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)كااهو( را در  « كاوک »اسات   « خاس »مصاحّف  « حس»و « كوک»محرّف « گر »م نی است   صورت بی بیت به این 

: ذی  كوک(  صورت صاحیح بیات بار    1261: ذی  كوک(؛ )خلف تبری ی، 1215گویند )اسدی یوسی،  می« خس»لربی 

 :  چنین است فرهنگ سروریاز  به نق  های چاپی بد  و نی  گ ارش نسخه« ح»اساس 

ــا ری    ــدر ش ــو  و ان ــازی ک ــا ت ــود در ل  ــ  ب  م

 

 

 بر سـوزنی گـر مـور نرانـد ل ـا مـ        20کو  زن 

 : های دی،ر از این نوع لبارت است از نمونه 

 های چاپی بدی نسخه متن چاپی

 سااارایت در گااااه وباااوس  كااا  وجاااه زماااین  

 بیجااااادة جاااااذب باااار  رباینااااد چااااو  كااااه

 (38: 1228، )سوزنی سمرقندی

 سااااارایت ز دیاااااوارباااااوس  كااااا  وجاااااه زماااااین

  31بااااار  ربایناااااد چاااااو بیجاااااادة جااااااذب  كاااااه

 بد  چاپی( )بر اساس نسخه

 ش هااام كاره نیااا  و ساااركساااتم نماناااد و ساااتم

 بااه هااوا ساار سااران   شاادبااه تیاا  تااو چااو قلاام   

 (5: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 ش هاااام كاره نیاااا  و سااااركسااااتم نمانْااااد و سااااتم 

 33ز قفااااان سااار سااار  زدباااه تیااا ِ تاااو چاااو قلااام    

 بد  چاپی( )بر اساس نسخه

 ه نایاااد لااادد ساااا   كاااچنااادانت بقاااا بااااد   

 محاسااااب ذهااااناتااااب و در كاناااادر قلاااام  

 (35: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 ه نایااااد لاااادد سااااا   كااااچناااادانْت بقااااا باااااد   

 محاساااااب 32میااااا اتاااااب و در كانااااادر قلااااام  

 بد  چاپی( )بر اساس نسخه

 طاااالم نیسااات باااه فرماااان خواجاااه رام چناناااک 

 تااان خاااویش را بفرماااانم   هبرهنااامااان ایااان  

 (153: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 طااااالم نیساااات بااااه فرمااااان خواجااااه رام چنانااااک  

 تاااان خااااویش را بفرمااااانم   33نبهاااارهماااان ایاااان  

 (نامه لغتبد  چاپی از  )بر اساس نسخه

 ج( مطاموانی  

 بـــه حـــق ســـورس حمـــیم و ســـورس بـــه* 

 

 ه هست  ـالم را جـای جـیم و حـی بـا مـیم      ک 

 (34: 1441زنی سمرقندی، )سو                      

ه هست ظالم را جا جیم و حاا و  ك»صورت صحیح آن چنین است: « م»صورت نادرست است  در  مصراع دوم به این  

  است  دوزخ  های   جیم، حا، یا و میم )جحیم(، از نام«یا و میم

ــوی  ــا ر منح ــد ش ــعر * چــون ن اش ــار ش  دزد ک

 

ــت را تنگنــایی در جــرد      ــر گــ ارد قافی  گ

 (144: 1411)همان،                                   

چناین  « ح»است  صاورت صاحیح مصاراع دوم بار اسااس      « حرس»مصحّف « جرس»و « بی،ناهی»محرّف « تن،نایی» 

   « گناهی قافیت را در حرس كی گذارد بی» :است

ساوزنی در ایان بیات و      گاه در تن،نای قافیه گرفتار نخواهد شاد  هیچ سوزنی اه  سرقت ش ری نیست و :م نی بیت

   :ندك بیت پیش از آن به ش ر خود تفاخر می

 ســوزنی اســ  قــوافی رانــد در میــدان تنــگ

 

ــرد     ــد ج ــوده نجن ان ــه بیه ــر ممخان ــا م  ت

   :هایی دی،ر از این نوع لبارت است نمونه 
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 مطی های نسخه دیوان چاپی

 كاااه بباشاااد  قصاااائیگااار بااار سااار ماهسااات    

 دخباااار آماااا كااااو باااایا جویااااد لااااق مااااردآن 

 (35: 1228)سوزنی سمرقندی، 

 كاااه بباشاااد  اییلاااقگااار بااار سااار ماااا هسااات    

 خبااااار آماااااد كاااااو بااااایا جویاااااد لاااااق ردّآن 

 «(مج»)بر اساس 

 خشااااام وی اسااااات دوزخ و خشااااام ورا اثااااار 

 و فاااراوان طااام و زحیااار  لناااای گااارمحاااد  بااای

 (133: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 خشااااام وی اسااااات دوزخ و خشااااام ورا اثاااااار   

 و زَحیااار و فاااراوان طااام  35لناااا و گُااارم حاااد  بااای

 «(مج»و « ص»)بر اساس 

 دشااامن جااااه تاااو در د  تیرگااای دارد چاااو شاااب 

 طلااس هرگاا  نباشااد باای  طلاا  آن دان كااه شااب  باای

 (123: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 دشااامن جااااه تاااو در د  تیرگااای دارد چاااو شاااب    

 36طَلَااس هرگاا  نباشااد باای  طلاا  آن دان كااه شااب  ناای

 «(ح»)بر اساس 

 گاار بااوی خُلااق تااو بااه خسااک باار گااذر كنااد       

 خساااااک تااااارّینسااااارین تاااااازه بردماااااد از  

 (131: 1233)سوزنی سمرقندی، 

 گااار باااوی خُلاااق تاااو باااه خساااک بااار گاااذر كناااد 

 خساااااک تیااااا ینسااااارین تاااااازه بردماااااد از   

 «(مج»و « ص»)بر اساس 

  جساااااودشهماااااواره باااااود از نفاااااس سااااارد 

 تااااااف نااااااار شكسااااااته    تفتیاااااادهاز دوزخ 

 (388: 1233)سوزنی سمرقندی، 

  حساااااودتهماااااواره باااااود از نفاااااس سااااارد   

 تااااااف نااااااار شكسااااااته   31تفساااااایدهدوزخ  از

 «(ص»)بر اساس 

 ها   ها یا بیت جایی و ح   مصر  د( جابه

هاا و   خطی سوزنی آمده است كه اینجا مجاا  پارداختن باه آنهاا نیسات؛ اماا مصارع        های  ای در نسخه قصاید نویافته

 هایی از قصاید در متن چاپی افتاده و به ابهام بیت انجامیده است:   بیت

ــخا  ــق * در س ــه مل ــر هم ــاد ب ــرم را گش  و ک

 

 کــه زبــان  جــری و نــابق نیســت مگــر بــر آن 

 (14: 1411)سوزنی سمرقندی،                     

و « م»آیاد  بار اسااس     صورت مشخص نیست و از بیت مفهومی منفی نسبت به ممدوح برمی ارتباط دو مصرع به این  

 انجامد:   می ، دو مصراع افتاده است كه اف ودن آنها به ح  بیت«ج»

 در  طـا و کــرم را همــاره بـر همــه کـ      

 

 کـف  طـاده او فاتـح اسـت و غـالق نیسـت    

 ثنا و مدحت او واجـ  اسـت بـر همـه ملـق      

 

 کـه زبـان  جـری  و نـابق نیسـت      مگر بـر آن  

ت  گویاا  هاای مشاهور فارسای نیاماده اسا      طالق اسم فال  از طَلَقَ، در م نای بسته و در تقابا  باا فااتح، در فرهناگ     

 بودن این وا ه برای كاتب نسخه موجب حذف مصراع شده است    ناآشنا

 * نهــای مــواب و امیــد از میــای ب ریــدم    

 

 چنــان شــدم کــه ندانســت کــ  مــرا ز میــای  

 (151)همان:                                              

 چنین است:  « ح»صورت صحیح متن بر اساس  

 رد چنانـــتنهـــای مـــواب مـــرا ســـی  دیـــده بـــ

 

 

 نه مواب ماند و قرار و نـه هـور مانـد و نـه هـای      

ـــدم      ــای ب ـریـ ــد از میـ ــواب و امیـ ــید مـ  رسـ

 

 

 چنان شـدم کـه ندانــست کــ  مــرا ز مـیــای       
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در بیات  « نهاا  »بودن وا ة دوم )خواب( در هر بیت، به خطای دید كاتب و حاذف یاک بیات انجامیاده اسات        یكی

 م نای آرامش و قرار است     در مصراع دوم به «ها »م نی بستر و   نخست به

 * به حس  حالم منجیـت ترمـ ی گ تـه اسـت    

 

 کــه از تخل ــح مــدح م ی ــد ابــن جمــای      

 (151)همان:                                             

اسات و بار اسااس     ای در مدح مریّدالدین دو مصراع به این صورت پیوند م نایی با یكدی،ر ندارد  این بیت از قصیده 

 صورت صحیح متن چنین است:« ح»

 حـالم منجیـت ترمـ ی گ تـه اسـت      به حسـ 

 

ــواب زوای   »  ــاب م ــرد آفت ــده بک ــرا ز دی  «م

 مین شـعر منجیـت اسـت   تـ جمای من نـه ز ت  

 

ــای     ــن جم ــد اب ــدح م ی  ـــح م ــه از تخل   ک

 :چهارم، است  دوم قرن  مصراع دوم بیت نخست، تلمین مصرلی از منجیک، شالر نیمة 

 مــرا ز دیــده گرفــت آفتــاب مــواب زوای

 

ــای    ــتارگان میــ ــ  ســ ــد میــ ــا برآمــ  کجــ

 (15: 1415)منجیت ترم ی،                              

 * ز بعـد توبـه درآیـم بـه مـدمت  لمـا     

 

 بدانکــــه از دی و جــــان دوســــتدار ایشــــانم 

 بــه زهــد ســلمان انــدر رســان مــرا ملکــا  

 

ــلما    ــتدار سـ ــان دوسـ ــه از دی و جـ  نماز آنکـ

 (191: 1411)سوزنی سمرقندی، 

 چنین است:   « آ»و « م»، «ص»رسد كاتب دچار سهو شده است  صورت صحیح بیت بر اساس  به نظر می 

ــا    ـــت  لم ــه مدم ــم ب ـــوبه درآی ــد ت  ز بع

 

ــانم   ــتدار ایشـ ــان دوسـ ــه از دی و جـ  بدانکـ

ــا     ــرا ملک ــان م ــدر رس ــلمان ان ــد س ــه زه  ب

 

ـــلمانم   ـــماد س ـــل ن ــدر ک ـــافتم ز پ ـــو ی  چ

فارسای    ( این صورت صحیح را آورده است  سوزنی خود را از نوادگان سلمان553: 1285) األلباب لبابلوفی نی  در  

  38داند و در جاهای دی،ری نی  به آن اشاره دارد: می

ــری   ــگ ان قیصـ ــة سـ ــماد و تخمـ ــو از نـ  تـ

 

ــرم   ــار پیم ــ ــلمان یــ ــماد ســ ــن از نــ  مــ

 (11 :1411)سوزنی سمرقندی،                     
ــدر   ــلمانیم ز روی پـ ــ ت سـ ــه نسـ ــر بـ  اگـ

 

 فالانســاب تنســ  چــه ســود چــو گویــد فلــ 

 (119)همان:                                             

 * ز  شـــــق روی ب ـــــدادی نگـــــاری   

 

ــه   ــاد دجلـــ ــدگان بگشـــ ــرا از دیـــ  مـــ

 ورا بــــــی دجلــــــه ب دادســــــت دوز  

 

ــه   ــاد دجلـــ ــدگان بگشـــ ــرا از دیـــ  مـــ

 (429)همان:                                             

  « مرا دو دیده بی بغداد دجله»چنین است: «  »مصراع دوم بیت دوم بر اساس  

 است:    هایی از قصاید مختلف با یكدی،ر آمیخته شده و در ضمن یک قصیده آمده گاه بیت

ــودروی    ــة مـ ــیراب و  لـ ــرگ  سـ ــم ز نـ  * بسـ

 

 

ــه روی           ــید ب ــه درکش ــن  ل ــت م ــرگ  ب ــه ن  ک

ــوی    ــه مـ ــی و غالیـ ــه  ارضـ ــامی و مـ ــتاره نـ  سـ

 

 

ــور و غالیــه بــوی       ــت از تــو ن ــه و ســتاره گرف  م

 (441)همان:                                                      
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های مكارّر ابیاات دی،ار م ا  روی،      است  تكرار قوافی آنها و نی  قافیه  این دو بیت در متن چاپی در یک قصیده آمده

، دو قصیده در هم تلفیق شده و بیت «م»؛ بر اساس است ودروی، بوی، نشان آن است كه این ابیات از دو قصیدهاوی، خ

 ای دی،ر است    دوم مطلع قصیده

 هـ( آمیختن شعر سوزنی با شعر دیگران  

 آمده است:  برای م ا ، ط لی در دیوان او با این مطلع  35ش ر سوزنی گاه با ش ر شالران كهن دی،ر آمیخته است؛  

ــردم   ــو فــ ــن از تــ ــت دی مــ  * ای ج ــ

 

 وی راحــــت جــــان ز تــــو بــــه دردم    

 (421)همان:                                             

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

« شاناختن »( ذیا   1282) دهخادا  ناماة  لغتشود  در  در دیوان خاقانی مشاهده میتر این ط  ،  است؛ البته صورت صحیح

 بیتی از همین ط   منسوب به سوزنی آمده است:  

 بـــــار بـــــر کـــــوه بیازمـــــای یـــــت

 

ــردم      ــه مـ ــن چـ ــه مـ ــی کـ ــا بشناسـ  تـ

، 188، صافحة  األشا ار  مجماع شاود  در نساخة    خطی نی  آمیخت،ی ش ری سوزنی با دی،ران مشاهده می های در نسخه 

 ای با این مطلع است:   قصیده

 کــــار زهــــی زمانــــة نامهربــــان نــــادره

 

 ســاز نــاک  غــد ار   زهــی ســههر فســون   

 خطا به نام سوزنی آمده است؛ حا  آنكه این قصیده از مجد هم،ر است    این قصیده به 

 

 گیری   ـ نتیجه4

ناون پاس از ایان فاصالة زماانی دوبااره       حسینی ن دیک به نیم قرن پیش دیوان سوزنی را تصحیح كرد و اك ناصرالدین شاه 

های اندكی دربارة سوزنی و ش رش انجام شده اسات  دیاوان چااپی مشاكالت      ویژه آنكه پژوهش نیازمند تصحیح است؛ به

ترتیب حروف تهجّی قوافی در تنظیم اشا ار، اشاكا  در    نكردن های چاپی، ایجاز مخ  در مقدمه، رلایت فراوانی دارد: طل 

هاا بار ماتن چااپی،      باد   ها، برتردانستن شاماری از نساخه   بد  دقتی در ذكر نسخه ها، بی ، خطاخوانی نسخهها تنظیم فهرست

 های ش ری كهن    از جنگ نكردن ها و استفاده بر متن چاپی، خطا در ضب  فرهنگ شده های استفاده برتردانستن ضب  فرهنگ

وجو در منابع شا ری و طیار شا ری     همراه با جست ن، های ش ری كه های نویافتة دیوان و نی  جنگ استفاده از نسخه

تری از ش ر سوزنی ارائاه   بر قصاید و ابیات نویافته، صورت منقّح های فارسی، لالوه لصر شالر و نی  تأم  بر فرهنگ هم

ویاژه   تنهایی در ح  مشكالت دیوان راه،شا نیست؛ این مسئله به تأخر زمانی به سبب های سوزنی، به دهد؛ زیرا نسخه می

 های كهن صادق است    در كشف وا ه

 

 ها نوشت پی

 : هجده(؛ اما این دفتر منتشر نشد 1233، سمرقندی آمی  را نی  فراهم آورده بود )سوزنی گویا مصحّح مقدمة چاب اش ار ه    1

آمده « دریایی، گراز ماهی سوس: سوسمار، نهنگ، خوک»برای شاهد وا ة هندی  نامه لغتدر این مقاله بیتی از سوزنی به نق  از   3

 است:  
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 انــد اهــ  هنــگ و هــور    مســت رق نعــیم وی 

 

 از غــم نجــات یافتــه چــون ســود از نهنــگ      

كند همه  ای در مدح میر لمید لمر برگرفته شده است؛ شالر تأكید می در اینجا طریب است؛ این بیت از قصیده« سوس»از نظر ما،  

مركب، نجات   كه یونس از ماهی نجات یافت  در این تشبیه اند، چنان اری نجات یافتههای ممدوح برخوردارند و از طم ناد از ن مت

كند كه شالر تناظر مردمان ی نای اها  هناگ و     مردم از طم ناداری به نجات یونس از ماهی مانند شده است  هنر شالری اقتلا می

شاود   سادگی به یكدی،ر تبدی  می در كتابت به« ونسی»و « سوس»بودن مرالات كرده باشد؛ همچنین  هوش و یونس را ازنظر انسان

سابقه است  از سویی دی،ر تصاویر شاالرانة ساوزنی و دی،اران از یاونس و نهناگ یاا ناون و         و كاربرد سوس در ش ر سوزنی بی

 است:« یونس»ان كاس این تصویر در ادب فارسی، خود تأییدی بر درستی 

ــد    ــف او شــ ــتة زلــ ــته و بســ ــم مســ  دلــ

 

ــون از ســر  ــون چــو ن ــون  از ن  شســت و چــون ی

 (211: 1411، سمرقندی )سوزنی                         
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 چاب دوم دیوان است 
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