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Abstract
The outstanding importance of Soozani Samarghandi’s Divan (collection of works), the
poet of sixth century, is due to the use of numerous words related to overseas as well as
less frequently used words in two Arabic and Persian languages. The lexical aspect of
Divan originates from the assiduity of lexicographer to Soozani’s poetry to elaborate the
meaning of words. Due to the unfamiliarity of some related words, distortion and
falsified correction made and the related results got into the typographic text of
Soozani’Divan published by Nasseraldin shah-e-Hosseyni. This research aims to correct
12 couplets out of Soozani’s Divan volume. It is conducted based on the newly
published manuscript. To this end, the picture of manuscript provided. The required
data collected by referring to presented manuscript and some other Persian
dictionaries .Since manuscript of Soozani’s Divan are mostly succedanous and related
to Safavi dynasty and the next era, it has undergone distortion and correction. In the
present study, 12 couplets corrected by referring to library references. To do this, the
collected couplets compared and various dictionaries were used to describe and analyze
the couplets.
Keywords: Sixth Century Poem, Soozani Samarghandi, Criticizing Divan, Correction
of Couplets
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چکیده
پژوهشگران همواره به سبب لغات و ترکیبات کمیاب در دیوان سوزنی سمرقندی ،به این اثر توجه داشته اند و استنادهای
پی درپی فرهنگنویسان به شواهد شعری این شاعر ،گواهی روشن بر این سخن است .دیوان سوزنی تااکنون دو باار باه
چاپ رسیده است؛ اما به سبب های متعدد (نقصها ،تحریفها و تصحیفهای فراوان نسخه های خطی ،غلط خوانی و)...
لغزشهای بسیاری در این چاپها مشاهده میشود که تصحیح دوبارة این دیوان را ضرورت میبخشد .در این پاژوه
با مراجعه به نسخه های خطی نویافته و با بهره گیری از فرهنگها ،باه روش تحلیلای اا انتقاادی ،دوازده بیات از ابیاات
مصحَّف و محرَّف سوزنی سمرقندی بازخوانی و تصحیح میشود.
واژههای کلیدی
شعر قرن ششم ،سوزنی سمرقندی ،نقد دیوان ،تصحیح متون
مقدمه
سوزنی سمرقندی ،شاعر توانای قرن ششم هجری است و بیشترین شهرت

به سبب هزلیاات و هجویاات کوبناده و

گزندة اوست .سوزنی در هزل و هجو ،معانی و تصاویری تازه آفرید .شاعر او سااده و روان اسات؛ اماا در اشاعارش از
واژهها و تعبیرهایی استفاده میکند که ویژة سرزمین سکونت اوست؛ این کلمات همراه با واژههای کهن فارسی و برخای
واژههای کمکاربرد عربی و ترکی ،سبب شد تا کاتبان و نسخهنویسان دیوان او ،به سبب ناشناختهبودن آن واژههاا ،اشاعار
او را تصحیف و تحریف کنند.
ذکر شاهد از ابیات متعدد سوزنی سمرقندی برای واژه های مختلف در فرهنگها ،بیانگر توجه فرهنگنویسان به شعر
 استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور ،ایران (نویسنده
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور،
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او از دیرباز تاکنون است؛ البته تصحیفات و تحریفات اشعار او ،به فرهنگها نیز راه یافته و حتی فرهنگهای روزگاار ماا
نیز از آن در امان نمانده است .در ادامه به نمونهای از آنها اشاره خواهد شد.
نگارندگان این پژوه

در طول سالها و در هنگام مطالعۀ نسخۀ چاپی دیوان سوزنی ،بارها با مشکل روبه رو شادند

و درپی یافتن نسخه ای کهن برآمدند .با جستجوی فهرستها ،مشخص شد نسخۀ کهن و کاملی از دیوان سوزنی موجود
نیست؛ بنابراین عکس نسخه های خطی متعددی از دیوان سوزنی تهیه شد .در بعضی از نسخه ها اشاعار متعاددی وجاود
دارد که در نسخه های دیگر و متن چاپی دیوان وجود ندارد .همچنین با رجوع به فرهنگهاای مختلاف توانساتند شامار
بسیاری از اشعار تحریفشده را تصحیح کنند .یکی از نگارندگان برپایۀ نسخههای موجاود دیاوان و جناگهاای متعادد
شعری که دربردارندة اشعاری از سوزنی است ،به تصحیح دیوان این شاعر اقدام کرد.
این پژوه  ،به تصحیح دوازده بیت از اشعار تحریفشدة سوزنی پرداخته است.

پیشینۀ پژوهش و نقد دیوان
دیوان سوزنی سمرقندی ،نخستینبار در سال  1331به اهتمام ناصرالدین شاه حساینی و در مؤسساۀ چااپ و انتشاارات
امیرکبیر منتشر شد .ایرادهای متعددی بر این چاپ وارد است؛ ازجمله اینکه از نسخههای اندکی برای تصحیح ماتن اساتفاده
شده و نسخۀ اساس آن ،نسخه ای متأخر است .گاه نسخهبدلها بر متن ترجیح دارد و غلطهای چاپی بسیاری در ماتن دیاده
میشود .گاه نیز مصحِّح نسخهها را غلطخوانی کرده است .گاهی نیز کلمات بسیار نزدیک به هم حروفچینای شاده اسات
که اشتباه خواننده را به همراه دارد .این چاپ ،فهرست اشعار ندارد و فهرست اعالم نیز برای آن تدوین نشده است.
بار دوم باز به اهتمام ناصرالدین شاه حسینی ،چااپ دیگاری از دیاوان ساوزنی سامرقندی ،در ساال  1344ارائاه شاد کاه
دربردارندة سروده های جدی شاعر است و بر روی جلد ،عناوان «حکایم ساوزنی سامرقندی» ،بادون ذکار واژة دیاوان دیاده
می شود .در این چاپ نیز گاهی ،نسخهبدل بر متن برتری دارد و البته تعداد دیگری از اشعار سوزنی در متن چاپ نشده اسات؛
زیرا نسخه های نویافتۀ نگارندگان این پژوه

در اختیار مصحِّح نامبرده نبوده است .در این چاپ ،یادداشاتهاا و تصاحیحات

مرحوم جاللالدین همایی نیز منتشر شده است که ایرادها و اشکاالتی از متن را برپایۀ آنها میتوان تصحیح کرد.
شهرام آزادیان ،یازده قصیده از قصاید نویافتۀ ساوزنی را در ساال  1372باا عناوان «قصاائد چااپنشاده از ساوزنی
سمرقندی» در جلد هفتم ناموارة دکتر محمود افشار منتشر کرد.
دربارة پیشینۀ نقد بر متن چاپشدة دیوان ،سه نقد بر دیوان چاپی سوزنی به دست آمد .فقیهی عراقی در ساال 1331
در نقدی کوتاه ،ایرادهای کتاب را برشمرد که بهطور خالصه عبارت است از :غلط های بیشمار و افتادن کلمات ،پیمودن
راه ایجاز در شرح حال شاعر و شاعران معاصر و ممدوحان او ،توجهنکردن به شناسااندن سابک شااعر ،رعایاتنکاردن
ترتیب حروف تهجی در چاپ اشعار و آوردن چندین قطعه به قافیههای مختلف پس از پایان حرف یاء در بخ

قصاید

و قطعات ،رعایت نکردن حروف بعدی کلماتِ شرحدادهشده در تنظیم فهرست لغات ،نیاوردن بسیاری از کلمات در ایان
فهرست که نیاز به توضایح داشاته اسات ،اشاتباه در ضابط حرکاات و معنای و تفسایر لغاات (فقیهای عراقای:1331 ،
 .)351-354البته در متن مقالۀ فقیهی عراقی ،صورت بعضی از واژه ها که برای مثال ذکر شده ،همان صورت نادرسات در
متن است که فقیهی به نادرستی آنها اشارهای نمیکند و تنها خُرده میگیرد که چرا آن واژههاا در فهرسات لغاات ،معنای
نشده است (همان)357 :
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محمدجعفر محجوب نیز با زبان ویژة خود ،نقدی طنزآمیز بر این چاپ نوشته است .او در ابتادا از اهمیات و فوایاد
دیوان سوزنی سخن میگوید (محجوب )551-552 :1331 ،و سپس ایرادهایی را بر متن چاپی دیوان یادآور میشاود کاه
عبارت است از :معرفینکردن دقیق نسخه های استفاده شده و اساس قرار گرفتن نسخه ای متأخر ،غلط هاای چااپی بسایار
در مقدمۀ مصحِّح ،در نظر نگرفتن حروف دوم و سوم کلماتی که در فرهنگ لغات معنی شده است و اقتصاار باه حارف
اول هر کلمه ،معانی اشتباه کلمات ،نداشتن فهرست نام کسان و جایها و قبیله ها و طایفه ها (همان .)553-551 :همچنین
صورت غلط چند بیت را ذکر و پیشنهاد خود را ارائه میکند .او در آخر یادآور مایشاود کاه چاون ساوزنی هجوگاو و
بدزبان بود و دیگران را می آزرد ،چاپ دیوان او به آن صورت ،گرفتن «انتقام حریفان سوزنی از وی است که به صاورتی
هرچه شدیدتر ،سزای گفتارهای ناسزای خود را بازیافته است» (همان.)559 :
ایرج افشار نیز نقدی کوتاه بر دیوان سوزنی ،چاپ شاه حسینی نوشته و اشکال های آن را برشمرده است کاه باه طاور
خالصه عبارت است از :اساس قراردادن نسخۀ خطی دیوان سوزنی سمرقندی به خط عبرت نائینی و ذکرنکاردن تااریخ
کتابت چند نسخۀ دیگر ،بهتربودن نسخهبدلها در بعضی ماوارد بار ماتن (افشاار .)559-562 :1331 ،ساپس تعادادی از
اشکال های متن دیوان را با پیشنهاد صورت صحیح ،ذکر میکند و در پایان از اینکه دیوان سوزنی «چنانکه باید آراساته و
پیراسته چاپ نشده» (همان )562 :افسوس میخورد.
ناصرالدین شاه حسینی که خود دیوان سوزنی را چاپ کرده است ،در چاپ دیگر آن ،درباارة علات آن هماه ایاراد و
اشکال چاپی در متن سخن میگوید؛ او در هنگام چاپ دیوان سوزنی ،به سفرِ فرنگ رفته است و کاار چااپ دیاوان باه
یکی از دوستان ایشان واگذار میشود؛ این فرد نیز به بیماری مزمنی مبتال میشود و «کار را به دیگاری واگذاشات .براثار
عدم اطالع شخص اخیر کار از طریق صواب بگردید و لونی دیگر به خود گرفات» (ساوزنی سامرقندی :1344 ،هجاده
مقدمه) .چاپ بعدی دیوان ظاهری پاکیزه و صورتی آراسته دارد؛ اما در موارد متعددی ،نسخهبدلها بر متن تارجیح دارد؛
درنتیجه اشتباهات چاپ نخست بهطور کامل بر عهدة فرد دیگری نیست که در نبود مصحِّح کار را به عهده گرفته بود.
شهرام آزادیان نیز در مقاله ای ،یازده قصیدة چاپنشده در دیوان سوزنی را منتشار کارد .او در اشااره باه چااپ دوم
دیوان سوزنی میگوید« :مقدمۀ دقیق و فرهنگ لغات و فهارس مختلف و تصحیحات عالمانۀ مرحوم اساتاد جااللالادین
همایی ،بدان اعتباری خاص بخشید» (آزادیان )4127 :1372 ،که به طور ضمنی به این نکته اشاره دارد کاه چااپ پیشاین
دقیق و معتبر نیست.
شهره معرفت در مقاله ای شماری از ابیات سوزنی سمرقندی را تصحیح کرده است .او در پیشینۀ تحقیاق باه دو نقاد
فقیهی عراقی و محمدجعفر محجوب بر متن چاپی دیوان سوزنی اشاره میکند؛ اما هیچ سخنی دربارة نقد ایرج افشاار و
مقالۀ شهرام آزادیان بیان نکرده است (معرفت .)134-121 :1396 ،ابیاتی که معرفت تصحیح مایکناد بیاانگر دقات نظار
اوست .او در بخشی ،صورت چاپی نادرست چند بیت را در جدول آورده و چنین نوشاته اسات« :ابتادا صاورت غلاط
چاپی و سپس در برابر آن صورت صحیح ثبت میگردد» (همان)126 :؛ اما یادآور نشده که صاورت صاحیح یاک بیات
ایراد وزنی دارد و کلمهای از آن افتاده است .آن بیت عبارت است از:
جزز مززد تززو گززر نقززش کززن بززر کاغزز

بزززاد از کفززز انگشزززت قلززز وار شکسزززته

آشکار است کلمهای از مصراع اول و بعد از «بر» ،از قلم کاتب افتاده است .در نسخه ای از دیوان ساوزنی متعلاق باه
کتابخانه و موزة ملک به شمارة  5615/2این بیت به این صورت آمده است:
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جز مززد تززو گززر نقززش کززن بززر رخ کاغز

بزززاد از کفززز انگشزززت قلمزززدار شکسزززته

با تصحیح «قلمدار» به «قلم وار» ،چنانکه معرفت براساس نسخۀ دیگری آن را برگزیده اسات ،صاورت صاحیح بیات
چنین خواهد بود:
جز مززد تززو گززر نقززش کززن بززر رخ کاغز

بزززاد از کفز ز انگشزززت قلز ز وار شکسزززته

سید احمد پارسا در مقالۀ «اصلیترین ویژگیهای سبکی هجویات سوزنی سمرقندی» ( )173-191 :1395باه بعضای
غلطهای چاپی دیوان سوزنی اشاره و پیشنهاد خود را بیان کرده است.
پژوه های مستقل دربارة سوزنی و شعر او بسیار اندک است و تنها پژوه

شهره معرفت به طور مستقل ،ابیااتی از

سوزنی را تصحیح کرده است.
نسخههای استفادهشده در این پژوهش
نسخه های تازهیاب از دیوان سوزنی و جنگهایی که دربردارندة برخای اشاعار اوسات ،بیاانگر آن اسات کاه اشاعار
متعددی از سوزنی در دو نسخۀ چاپی وجود ندارد؛ درنتیجه غلطهای متعدد در متن چاپی را برپایۀ نسخه های خطای ناو
یافته و با مراجعه به فرهنگها میتوان و باید تصحیح کرد .به سبب این دو دلیل اصلی و نیز نقدهایی که منتقدان بر ماتن
چاپی دیوان سوزنی نوشته اند و ایرادهای دیگری که بر آن گرفته اند ،الزم است تصحیح دیگری از این دیوان ارائاه شاود
که یکی از دو نگارندة این سطور به این کار اقدام کرده است.
در این پژوه  ،دوازده بیت از اشعار سوزنی (باتوجهبه نسخۀ چاپی دیوان در سال  )1331با مراجعه به چناد نساخۀ
خطی تصحیح می شود .گفتنی است نسخۀ خطی از دیوان سوزنی که نزدیاک باه روزگاار او باشاد ،در دسات نیسات و
کهنترین نسخۀ مورَّخ و نسبتاً کامل ،در کتابخانۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری (سپهساالر سابق) نگهداری میشاود .تااریخ
کتابت این نسخه در فهرستوارة دستنوشتهاای ایاران (دناا) 1033 ،ذکار شاده اسات( .درایتای ،1319 ،ج .)205 :5
نسخههایی که تاریخ کتابت آنها پی

از تاریخ کتابت این نسخه (نسخۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری) است ،گزیادة اشاعار

سوزنی است .برای تصحیح آن دسته از اشعار سوزنی در این گزیده ها و سنج

آنها با نسخه های دیگر ،الزم و ضروری

است که از آنها استفاده شود.
نسخههایی که در این پژوه

استفاده شد ،عبارت است از:

«پ» :نسخۀ خطی دیوان سوزنی سمرقندی به خط نستعلیق که در کتابخانۀ مدرسۀ عاالی شاهید مطهاری (سپهسااالر
سابق) به شمارة  411نگهداری میشود .پیشتر اشاره شد که تاریخ کتابت آن را  1033نوشته اند (هماان)؛ اماا در آخارین
صفحۀ موجود از این نسخه ،بیت نخست از یک رباعی سوزنی نوشته شده و بیت دوم که به طور طبیعی بایاد در صافحۀ
بعد نوشته شده باشد ،موجود نیست .این امر نشان می دهد صفحه یا صفحاتی از آخر ایان نساخه افتااده اسات .پاس از
صفحۀ موجود دیوان سوزنی ،صفحه ای دیگر دیده میشود که دربردارندة ابیاتی از مثنوی معناوی اسات و تااریخ «سانۀ
الف و ثالثین» در پایان آن دیده می شود؛ خط آن نیز با خط نسخۀ نامبرده متفاوت است .این نسخه ،نسبتاً کامال اسات و
اگرچه گاهی غلطهایی دارد ،مشکالت بعضی نسخهها را میگشاید.
«ل  :»1نسخهای در کتابخانۀ ملک به شمارة  5615/2و به خط نسخ است که تاریخ کتابت ندارد؛ اما درایتی (هماان)،
شاید به استناد فهرست کتابخانۀ ملک ،آن را از قرن  13هجری دانسته اسات .برپایاۀ جساتجو و بررسای نگارنادگان در
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نسخه های در دسترسِ دیوان سوزنی ،چنین دریافت شد که این نسخه اکنون کاملترین نسخۀ موجاود از دیاوان ساوزنی
است .از امتیازهای این نسخه به ضبط معانی برخی واژه ها در هام

صفحات و دقات نسابی کاتاب در ضابط کلماات

میتوان اشاره کرد؛ گرچه در بعضی قسمتها غلط نیز دارد.
«ی» :نسخۀ نگهداریشده در کتابخانۀ ملی به شمارة  1417و به خط نستعلیق است .کاتب آن ،محمدکاظم بن محمد،
متخلص به ناظم ،با تاریخ کتابت  1265و محل کتابتِ شیراز است .این نسخه دربردارندة سروده هایی از سوزنی است که
در بعضی نسخه های معدود دیگر نیز وجود دارد؛ افزون بر آنچه بیان شد ،حرکت گذاری کلمات نیاز از امتیازهاای دیگار
این نسخه است .البته این اثر در بعضی قسمتها غلطهایی نیز دارد.
«ج  :»1نسخۀ نگهداریشده در کتابخانۀ مجلس شورای اساالمی باه شامارة  26ط و از مجموعاۀ اهادایی ساید محماد
صادق طباطبایی به آن کتابخانه است .خط آن نَسخ و تاریخ کتابت 1272 ،هجری است؛ البته کاتب ،نام خود را ذکار نکارده
است .امتیاز این نسخه آن است که بیشتر اشعار سوزنی را در بر دارد؛ اما گاهی از خطا و اشتباه مصون نمانده است.
«ج  :»2نسخه ای در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارة  13602است کاه بخشای از اشاعار ساوزنی را در بار
دارد .خط آن نسعلیق و کاتب ،میرزا علی و مورَّخ  1274هجری است .امتیاز آن ،خوانابودن نساخه اسات و کاتاب ،اگار
کلمه ای را نتوانسته بخواند ،گاهی آن را از روی نسخۀ اصل نقاشی کرده است؛ درنتیجه با مراجعه به نساخه هاای دیگار،
آن کلمه را میتوان حدس زد .البته گاهی که نتوانسته بخشی از مصراعی را بخواند ،آن بخ

را سفید گذاشته است.

«ح» :این نسخه از مجموعۀ علیاصغر حکمت است که در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشود .ابتادا در
کتابخانۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی بود و شمارة آن  151اسات .خاط آن نساتعلیق و ماورخ  1290هجاری اسات.
کاتب ،نام خود را ننوشته؛ اما نسخه را با این عبارت به پایان آورده است« :تمت المزخرفات و الترهات للحکایم ساوزنی
علیه ما علیه .»...نسخه ای پاکیزه و خوانا و به نسبت کمغلط است و دربردارندة تعادادی از اشاعار ساوزنی اسات کاه در
دیگر نسخهها نیست .این نسخه برای حل مشکالت نسخههای دیگر به کار میآید.
«ل  :»2نسخهای دیگر متعلق به کتابخانۀ ملک به شمارة  4996به خط نستعلیق است .کاتاب آن ،محمادقلای قزوینای
عاشوری و تاریخ کتابت آن ،رمضان  1299هجری است .این نسخه ،خطی خوانا دارد و هرچناد از غلاط و تحریاف بار
کنار نیست ،گاهی غلطهای نسخههای دیگر را میزداید.
«ها» :نسخۀ متعلق به کتابخانۀ سازمان لغتنامۀ دهخدا به شمارة  92و به خط نسخ است .نام کاتب ندارد؛ اما تااریخ آن
را براساس قراین ،قرن  13و  14نوشتهاند (همان .)206 :گرچه این نسخه گاهی اشتباه دارد ،با یاری آن ،مشکالت دیگار
نسخهها را می توان حل کرد .امتیاز این نسخه افزونبر در بر داشتن بعضی سرودههاای ساوزنی کاه در بیشاتر نساخههاا
نیست ،حواشی و یادداشتها و تصحیحات مرحوم استاد دهخداست .نگارندگان در متن این پژوه

هرجاا از حواشای

استاد استفاده کردهاند ،به آن اشاره داشتهاند.
«ظ» :این نسخۀ دیوان سوزنی ،متعلق به کتابخانۀ حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به شامارة  354اسات .خاط آن شکساتۀ
نستعلیق است و کاتب ،تاریخ کتابت را به این صورت آورده است« :تم الکتاب بعون الملک الوهاب فی اواخر یاوم االربعااء
سابع و عشر (کذا) فی شهر محرم الحرام من شهور سنۀ اربع و ست و مائۀ بعد االلاف »...و آنجاا کاه ناام خاود را نوشاته،
متأسفانه پاک شده است و یا آن را پاک کردهاند .نسخهای زیبا و نسبتاً کمغلط است .اهمیت این نسخه در آن است کاه گاره
مشکالت برخی ابیات در نسخه های دیگر را میگشاید و دربردارندة بعضی اشعار سوزنی است که در متن چااپی و برخای
نسخههای خطی دیگر نیامده است .بهرهگیری از آن در تصحیح دیوان سوزنی ،اجتنابناپذیر و ضروری است.
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تصحیح ابیات
پی

از پرداختن به تصحیح ابیات سوزنی باید به این نکته اشاره شود که در تصحیح ابیات ،به نساخه هاای قادیمتار

مراجعه نشد؛ زیرا آن نسخه ها ،گزیدة اشعار سوزنی بود و با جستجو در آن نسخه ها چنین دریافت شد که قصایده هاایی
که این ابیات از آنهاست ،در نسخه های گزیده نبوده است .در یکیدو مورد نیز که بعضی از این قصیده ها در آن گزیده ها
آمده است ،ابیات منظور در متن شعر نبوده است؛ بنابراین ،تنها به نساخه هاای دربردارنادة آن قصایده هاا رجاوع شاد و
تصحیح ابیات با مراجعه به آن نسخه ها و با یاری نسخه های دیگر و فرهنگها به انجاام رساید .در اداماه ابتادا صاورت
چاپشدة ابیاتی ذکر میشود که در این پژوه

تصحیح شد و سپس با مراجعه به نسخه های معرفیشاده و فرهناگهاا،

پیشنهاد نگارندگان بیان میشود.
بخاریززان هززوا خززواه بصززدر و بززدر جهززان

رونزززد مزززرده ور افز ز ون زذرههزززای هزززوا
(سوزنی سمرقندی )1 :8331

دو اشکال در متن چاپی وجود دارد؛ نخست آنکه «هوا خواه» وزن شعر را مختل می کند و دوم «مرده ور» که بیمعنی
است .این بیت فقط در نسخههای «پ»« ،ج  »2و «ها» آمده است .مصاراع اول در «پ» باه صاورت «بخاریاان هواخاواه
صدر بدر جهان» و در «ها» به شکل «بخاریان هواخواه بصدر و بدر جهان» آمده اسات .در نساخۀ «ج  ،»2بیات باه ایان
صورت ضبط شده است و صورت صحیح آن همین است:
بخاریززان هواخززوه بززه صززدر و بززدر جهززان

رونزززد مزززژده ور افز ز ون زذرههزززای هزززوا

سوزنی ،بارها مشتقات مصدر «خواستن» را بدون الف به کار برده است و این کااربرد ،ویاژة منطقاۀ محال ساکونت
اوست .برای مثال ،چند نمونه از این کاربرد در شعر سوزنی بیان میشود:
چرا به ه ل و بزه جزد از تزو چیز در نخزوه

ده به شاهد و شزم و شزرا

و نغمزۀ عزود
(همان)18 :

مززن ار غریزب خززوه بززود از پز

یزک مززاه

بزززدان ربزززا مزززرا نیززز میهمزززان بینزززد
(همان)13 :

بزززر بزززا ش شزززاهانه ای پزززردل مردانزززه

پ یش ک

و بیگانه خوه خسب و خوهی بنشزین
(همان)33 :

سیف فرغانی ،شاعر قرن هفتم و هشتم ،نیز ساکن همان ناحیۀ زندگی ساوزنی باوده اسات؛ او نیاز گااهی مشاتقات
«خواستن» را بدون الف به کار میبرد:
گر زندگی خوهی چو شزهیدان پز

از حیزات

بززر بسززتر مجاهززده پززیش از اجزز بمیززر
(سیف فرغانی )1 :8331

من بنده خاک کوی تزو شزوی بزه آ

چشز

تززا یززخفززرو

سززایه خوهززد گززازر آفتززا
(همان)11 :
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در دیوان بدر چاچی نیز ،یکی از مشتقات «خواستن» بدون الف آمده است:
شب ز سر هالکزت ار سلسزله بزر سزحر نهزد

مززه ز قصززب امززان خوهززد چززادر مسززترار را
(بدر چاچی )18 :8313

در مصراع دوم بیت منظور ،چنانکه در «ج  »2آمده «مژدهور» صحیح است .سوزنی این واژه را یکبار دیگر نیز به کار
برده است:
مززززژدهور یکززززدگر شززززدند خالیززززق

ز آمزززدن او بزززه شزززهر چزززون خبزززر آمزززد
(سوزنی سمرقندی )831 :8331

معنی بیت این است که اهل بخارا که هواخواهِ ممدوح شاعرند ،مژده ور به درگاه و حضاور ممادوح کاه مااه جهاان
است ،میروند؛ درحالیکه از تعداد ذرات بیشترند .باتوجهبه این معنی ،صورت صحیح بیت چنین است:
بخاریززان هواخززوه بززه صززدر بززدر جهززان

رونزززد مزززژدهور افز ز ون ز ذرههزززای هزززوا

گزززر بزززا تزززو زخانزززه سزززوی کزززو آیز ز

بندنزززززد چزززززو اژدهزززززا و آدینزززززا
(همان)88 :

قصیده ای که این بیت از آن است ،تنها در سه نسخه یعنی «پ»« ،ل  »1و «ج  »1آمده و هر سه نسخه ،مصاراع دوم را
اشتباه ضبط کرده اند؛ «پ» و «ج  »1به صورت «بندناد حوازهاا و آدیناا» و «ل  »1باه صاورت «بندناد جوازهاا و آدیناا»
آورده اند .در شیوة نگارش قدیم در جمعبستنِ واژة مختوم به «های غیرملفوظ» ،ها را حذف می کردند و میتاوان چناین
پنداشت که اینجا نیز همان قاعده رعایت شده است؛ اما باز هم حوازه ها و جوازه ها بیمعنی است و واژة نامبرده بیگمان
«خوازهها»ست.
خوازه را« ،کوشک و قبه ای که برای آیین بندی و عروسی از گل و ریاحین بندند» معنی کرده اند (دهخدا :1373 ،ذیال
خوازه) .این واژه در متون نظم و نثر فارسی بسیار به کار رفته اسات و تلفا آن در بعضای اشاعار xâze)a( ،اسات کاه
باتوجهبه وزن ،میتوان به این تلف پی برد؛ مانند بیت زیر:
منظزززززر او بلنزززززد چزززززون خزززززوازه

هریکزززززی زو بزززززه زینزززززت تزززززازه
(عنصری بلخی )333 :8333

اما شواهدی هست که نشان میدهد ،گاه این واژه را ) xavâze(aتلف میکردهاند؛ مانند این بیت:
خززوازه بسززت ز گلززبن همززه فززراز و نشززیب

بسززا کززرد ز سززب ه همززه جبززال و غفززار
(مسرود سرد سلمان )111 :8331

تلف این واژه در هر دو شاهد در شعر سوزنی ،مانند تلف آن در بیت مسعود سعد ،یعنای ) ،xavâze(aاسات؛ یکای
همین بیت نامبرده و دیگری بیت زیر است:
بززه کززوی وصززافی آن نامززه را بزز ن عنززوان

بززه پززیش نامززۀ تززو بززا خززوازه بنززد گززوی
(سوزنی سمرقندی )313 :8331

البته در متن دیوان« ،خواره» چاپ شده که بیگمان اشتباه است.
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واژة آخر بیت ،در متن «آدین» چاپ شده و در حاشیه آمده است که در نسخۀ «م» ،که ننوشته کدام نسخه اسات ،باه
شکل «آذین» آمده است .در لغتنامۀ دهخدا «آدین» آمده؛ اما برای آن شاهدی ذکر نشده است و ذیل «آذین» ،همان معنای
با شواهد متعدد ذکر شده است (دهخدا :1373 ،ذیل آدین و آذین).
بنابر این توضیحات ،صورت صحیح بیت چنین است:
گزززر بزززا تزززو ز خانزززه سزززوی کزززو آیز ز

بندنزززد خزززوازههزززا و آدینزززا (آذینزززا)

(آدینا و آزینا به هر دو صورت درست است).
مردانززه مززن کزز ین سززکو ینجززهریختززه

خززرمن کززن بززه بززاد کززه ارجززا

کززه کننززد

(سوزنی سمرقندی )13 :8331

این بیت فقط در نسخه های «پ»« ،ل  »1و «ج  »1آمده است و در هر سه نسخه ،بهجای «ینجه»« ،پنجه» آماده اسات.
ضبط مصراع دوم در دو نسخۀ «پ» و «ل  »1به این صورت است« :خرمن کنم به باد که از جااش برکنناد» و در نساخۀ
«ج  »1بهجای «از»« ،ار» آمده است.
بیت نامبرده از قصیدهای مطایبه آمیز است و بیت پیشین آن تاحدی معنای بیات را روشان مایکناد .البتاه باه سابب
رکیک بودن الفاظ در بیت منظور ،از آوردن آن پرهیز شد؛ اما چون در آن بیت واژة «خرمن» به کاار رفتاه ،هماان داللات
میکند که بیت منظور باتوجهبه معنی دو واژة سکو و جاش تصحیح شود.
«سکو» در برهان قاطع چنین توصیف شده است« :به کسر اول و ضم ثانی و سکون واو ،چیزی باشاد چهاارشااخه و
پنجشاخه به اندام کف دست و دسته هم دارد که دهقانان غلۀ کوفتهشده را به آن به باد دهند تا کاه جدا شاود» (تبریازی،
 :1361ذیل سکو)« .جاش» را نیز اینچنین معنی کرده است« :انبار غلۀ پاک کرده در خرمن را گویند» (همان :ذیل جاش)
معلوم اسات؛

در این بیت« ،سکو پنجه ریخته» استعاره از شرم مرد است و معنی کنایی خرمن نیز باتوجهبه بیت پی
بنابراین بیت باید به این صورت تصحیح شود:
مردانززه مززن کزز ین سززکو پنجززهریختززه

خرمن کن به باد که از جزا

بزر (پُزر) کننزد

این بیت در لغتنامۀ دهخدا شاهد جاش است و به این صورت آمده است:
مردانززه مززن کزز ین سززکو پنجززهریختززه

خززرمن کززن بززه بززاد کززه در جززا

آکننززد

شادروان دهخدا نسخه ای از دیوان سوزنی در اختیار داشته که از آن برای تصحیح ابیاتی در این پژوه

استفاده شده

است؛ اما قصیده ای که بیت منظور ،از آن است ،در آن نسخه نیست و دهخدا نیز ننوشته است که بیت سوزنی را از کجاا
نقل کرده است.
قدی چزو سزرو پیزاده سزری چزو گنبزد کزوز

ب زی چززو گشززتۀ آ ززو رخ زی چززو پززردۀ نززار
(سوزنی سمرقندی )33 :8331

این بیت از قصیده ای در هجو امام غزنی است که به گفتۀ سوزنی ،چون مُرد« ،بماناد از او پساری همچاو ماربچاه ز
مار» (همان)؛ این بیت در وصف آن پسر است .نزدیکترین صورت صحیح ،بیتِ آمده در نسخۀ «پ» است:

تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی
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ب زی چززو کشززتۀ آ ززو رخ زی چززو پززردۀ نززار

در مصراع اول« ،کور» تصحیف «گوز» است و گوز« ،گردکان» (تبریزی :1361 ،ذیل گوز؛ نیز :نخجوانی :1341 ،ذیال
گوز) یعنی گردوست« .کُنده» نیز «هر چوب گندة بزرگ را گویند» (تبریزی :1361 ،ذیل کنده)
در مصراع دوم ،در متن چاپی «گشته» آمده که غلط آشکار است و صحیح آن «کِشته» است؛ به معنی میوه هایی مانناد
آلو و زردآلو و امرود که دانۀ آن را درآورده و آن را خشک کرده باشند (ر .ک :همان :ذیل کشته؛ نیاز :نخجاوانی:1341 ،
ذیل کشته) .سوزنی« ،کِشته» را در همین معنی باز هم به کار برده است:
ثنززززاگوی تززززرا بزز زی تززززو دل از غزز ز

بززه دو نیمززه اسززت چززون امززرود کشززته
(سوزنی سمرقندی )184 :8331

«نار» نیز به معنی انار است (تبریزی :1361 ،ذیل نار) و پردة نار« ،حاجز نازک و شفافی که قوسیهای نار (اناار) را از
یکدیگر جدا کند» (دهخدا :1373 ،ذیل پرده)؛ بنابراین صورت صحیح بیت اینچنین است:
قدی چو سزرو پیزاده سزری چزو کنُزدۀ گزوز

ب زی چززو کِشززتۀ آ ززو رخ زی چززو پززردۀ نززار

مفهوم بیت این است که قد پسر امام غزنی مانند سروِ کوتاه است (یک معنی «پیاده» درخت کوتاه است و این معنای
در لغتنامۀ دهخدا آمده است) و سر او مانند کندة درخت گردوست؛ زیرا کنده معماوالً کجای و اعوجااج دارد و لاب او
مانند آلوی خشک شده ،شکافته و پر از چین و چروک و بیرمق است .روی او نیز مانند پردة میان دانه های انار است کاه
بر اثر فشار آن دانهها ،برجستگی و فرورفتگی دارد.
زنخ چو پشزت سزکرته نرو زه چزون د سز

چزو شزیر گنزدهدهززان سزهمناک چززون کفتززار
(سوزنی سمرقندی )33 :8331

این بیت نیز در هجو همان پسر است .در این بیت ،دو خطا و تصحیف دیده میشود« :سکرنه» یا «سگرنه» و «نغوله».
در برهان قاطع« ،سُگرُنه» و «سُگُر» (تبریزی :1361 ،ذیل سگرنه) و «سُغُر» و «سُغُرنه» (همان :ذیل سغر) آماده کاه باه
معنی خارپشت بزرگ تیرانداز است .فرخی سیستانی ( )116 :1363در قصیده ای به وصف شکار جرگاۀ میار اباو احماد
محمد بن محمود ،بیتی دارد که صورت «سُغُر» را در آن آورده است:
غر دید چو خسک کرده ز ب

پیکان پشزت

کرگ دید چو سزغر کزرده ز بز

نزاوک بزر

در لغتنامۀ دهخدا به نقل از آنندراج ،صورت «سکرنه» آمده است .اینها صورتهای مختلف یک واژه است که ممکان
است از گونههای گویشی گوناگون نقل شده و به زبان فارسی رسمی آمده باشد.
واژة دیگری که در این بیت ،بهطور نادرست نقل شده« ،نَغوله» است .نغوله به معنی زلف است (تبریزی :1361 ،ذیال
نغوله) .در حاشیۀ همان صفحۀ برهان قاطع ،این بیت نظامی گنجوی به نقل از فرهنگ رشیدی و بهار عجم آمده است:
نغو ززززه بسززززته بززززر ال ززززه ز عنبززززر

ز گززززو

آویزز ز ه کززززرده ؤ ززززؤ تززززر

و این بیت نزاری قهستانی نیز برای شاهد همین واژه از فرهنگ نظام نقل شده است:
زهزززززی از عنبزززززر سزززززارا نغو زززززه

کمنززد اسززت ایززن کززه داری یززا نغو ززه
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به گندهدهان بودن شیر نیز در متون اشاره شده است؛ ازجمله سوزنی سمرقندی ( )60 :1331گفته است:
از بززار هجززو مززن خززر خمخانززه گشززت نز

آن همچو شیر گنده دهزان پزی

چزون پلنز

سنایی غزنوی ( )210 :1362نیز باتوجهبه همین باور چنین میگوید:
شیر از آهو گرچه اف ون است زیکن گزاه بزوی

نززا

آهززو فضزز دارد بززر دهززان شززیر نززر

باتوجهبه آنچه گفته شد ،صورت صحیح بیت سوزنی چنین است:
زنخ چو پشزت سزگرنه نغو زه چزون د سز

چزو شزیر گنزدهدهززان سزهمناک چززون کفتززار

و معنی بیت اینچنین است :زَنَخِ (چانۀ) پسر امام غزنی (به سبب ری

روییده بر آن) مانند پشت جوجهتیغی و زلاف

او چون دم سگ است و او مانند شیر ،گندهدهان و مانند کفتار ،وحشتناک است.
به ساق پای چو کلک و سیاه چرده چزو سزلک

ورانه مال و نه ملزک و ورا نزه خزویش و تبزار
(سوزنی سمرقندی )33 :8331

نسخه های «پ»« ،ل « ،»1ج « ،»1ج  »2و «ها» مصراع اول را به این صورت ضبط کرده اند« :بساق پاای چاو کلاک و
سیاه چرده چو سلک» و سه نسخۀ «ی» و «ح» و «ظ» چنین آورده اند« :دراز پای چو کلاک و سایاه چارده چاو سالک».
نسخۀ «ل  »2قصیده را ندارد.
مصراع دوم در نسخههای «پ» و «ج  »1به این صورت اسات« :وراناه ماال و ناه ملاک و وراناه ماال و تباار» و در
نسخههای «ل « ،»1ج « ،»2ح» و «ها» به این شکل است« :ورا نه مال و نه ملک و ورا نه خوی

و تباار» و در دو نساخۀ

«ی» و «ظ» به این گونه است« :ورا نه مال و نه ملک و ورا نه ملک و تبار».
این بیت در فرهنگ جهانگیری (انجو شیرازی :1359 ،ذیل شَلک و شَلکا) به این صورت آمده است:
درازپای چزو کلزک سزیاه چزرده چزو شَزلک

ورانه مال و نه مُلزک و ورا نزه خزویش و تبزار

این صورت مغلوط به یک فرهنگ معاصر رسیده است .فتحۀ «شلک» و ضمۀ «ملک» از همان فرهنگ نقل شده است
(ر .ک :انوری :1311 ،ذیل شَلک).
به گمان نگارندگان این پژوه  ،صورت صحیح بیت اینچنین است:
دراز پای چو کلک و سزیاه چزرده چزو شِزلک

ورا نه مال و نه ملک و ورا نزه خزویش و تبزار

دلیل نگارندگان نیز این است که دو پارة مصراع اول با هم همسانی دارد؛ یعنی صوت درازپای با سیاه چرده و تکارار
ادات تشبیه «چو» و کلک و شلِک که مشبهبه است ،تناسب ایجاد میکند .اگر بهجای «درازپای»« ،به سااق پاای» انتخااب
شود ،الزم است برای ایجاد زیبایی لفظی« ،به چیزی» دیگر نیز آورده شده باشد که نیامده است.
دیگر اینکه «کِلک» در معنی «نی میانخالی» (تبریزی :1361 ،ذیل کلک) می تواند با «شِلک» به معنی «گِل تیارة سایاه
چسبنده» (همان :ذیل شلک) و «مِلک» به معنی «زمین» (همان :ذیل ملک) جناس ایجاد کند و موسیقی کاالم را بیفزایاد.
«سِلک» به معنی «ناودان» (همان :ذیل سلک) و «رشتۀ مروارید و رشتۀ سوزن» (همان) با «سیاه چردگی» تناسب ندارد.
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در فرهنگ جهانگیری برای شِلک به معنی گل سیاه چسبنده ،این بیت از شمس فخری بیان شده و از آنجا به فرهنگ
بزرگ سخن راه یافته است:
از مرززد تش ظززا ب زیکززار بمانززده اسززت

همچون خر نگی کزه بزود در رهِ پزر شزلک
(انجو شیرازی  :8383ذی شِلک)

البته تحریف واژة سادهای مانند «درازپای» به «به ساق پای» در چهار نسخه ،تاحادی دور از نظار اسات و شااید «باه
ساق» (که طبق شیوة نگارش قدیم بساق نوشته میشده است) تصحیف واژه ای باشد که به نظر کاتبان نسخهها غریب باه
نظر آمده و آن را به «بساق» تغییر دادهاند (؟).
انتخاب مصراع دوم به صورت «ورا نه مال و نه ملک و ورا نه خوی

و تبار» نیز به این سبب بوده است که «ماال» و

«ملِک» با هم و «خوی » و «تبار» نیز با یکدیگر تناسب دارد.
صورتهای دیگر این مصراع یعنی «ورا نه مال و نه ملک و ورا نه مال و تبار» و «ورا ناه ماال و ناه ملاک و ورا ناه
ملک و تبار» به هیچ روی دلنشین نیست؛ زیرا در صورت اول ،واژة «مال» دو بار در فاصلهای کوتاه میآید و در صاورت
دوم دو بار واژة «ملک».
آنچه در فرهنگ جهانگیری آمده و در فرهنگ بزرگ سخن نیز تکرار شده ،دلپذیر نیست؛ زیرا «شَلک» به معنای زالاو
(انوری :1311 ،ذیل شَلک) با «سیاه چرده» بودن مناسب نیست .زالو از شدت خونخواری سرخ است نه سیاه .همچناین
آمدن لکلک و شَلک در یک طرف و مُلک (که خود به این صورت ضمه گذاشته اند) در طرف دیگر ،موسایقی کاالم را
بر هم میزند و آن را از زیبایی بیبهره میکند.
گشززاده از پ زی قمززه نهززاده از پ زی مشززت

یکی دهان چو مغاره یکی شزک چزو تغزار
(سوزنی سمرقندی )33 :8331

این بیت نیز ادامۀ هجو پسر امام غزنی است .در این بیت ،واژة «مشت» و معنای آن نظر را جلب می کناد .مشات باه
ضم اول به معنی انگشتان جمعشده و نیز مادة ماضی از مصدر «مُشتن» به معنی مالیدن (تبریزی  :1361ذیل مشت) و باه
فتح اول یعنی مَشت ،در معانی انبوه و پر و لبریز (همان) ،هیچکدام مناسب این بیت نیست.
در نسخهبدل دیوان سوزنی (سوزنی سمرقندی« )39 :1331 ،هفت» آمده اسات .در نساخۀ «ل « ،»1مُفات» آماده کاه
تصحیف «هُفت» است .در نسخه های «پ» و «ج « ،»1منت» آمده که هر دو تصاحیف «هُفات» اسات .در برهاان قااطع،
«هُفت» اینچنین معنی شده است« :هر دمی باشد از آب و شراب و شربت و دوغ و امثال آن کاه فروکشاند( »...تبریازی،
 :1361ذیل هفت) .سوزنی میخواهد شکمبارگی و پرخوربودن شخص نامبرده را به شکلی مبالغهآمیز بیان کند؛ به همین
سبب واژة منظور باید «هُفت» باشد که با «لقمه» در همان بیت کامالً متناسب است .حسندوست ( ،1393ذیل هُفات) باه
نقل از فرهنگ جهانگیری( ،انجو شیرازی :1359 ،ذیل هُفت) شاهدی برای هُفت از عبدالرحمان جامی نقل کرده است:
یزززاد داری کزززه پززززار مزوسزززز گزززز

در دکززززززان فزقزاعززززززی سزرپزززززز

مفزززت مزززیخزززوردی

هریکزززی هفزززتهفزززت مزززیخزززوردی

بزززر

و دوشزززا

مصراع دوم بیت منظور در نسخههای «ی»« ،ج « ،»2ح» و «ظ» به صورت «یکی دهان چوتغار و یکی شکم چو مغار»
آمده و در نسخههای «پ» و «ج  ،»1بهجای «تغار»« ،تغاره» آمده است که در معنی تفاوتی نادارد؛ اماا تغاار بارای ایجااد
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جناس با مغار ،مناسبتر است .در نسخۀ «ها» بهجای تغار« ،منقار» آمده و دهخادا در حاشایه ،آن را باه «تغاار» اصاالح
کرده است.
ناصرخسرو نیز دهان را در گشادی به تغار تشبیه کرده است:
ای دهزززان بزززاز نهزززاده بزززه جفزززای مزززن

راسززت گززویی کززه یکززی کهنززه تغارسززتی
(ناصرخسرو )313 :8331

در بیتی دیگر ،تغار را استعاره از دهان آورده است:
متزززر

از محزززاالت و دشزززنا دشزززمن

کزززه پزززر ژاژ باشزززد همیشزززه تغزززار
(همان)331 :

در هفت پیکر و در داستان ماهان مصری ،وقتی ماهان مشغول عشق ورزی با لعبت زیباروست و ناگهان چهرة زشات
و مهیب و هولانگیز او آشکار میشود ،نظامی گنجوی بینی و دهان او را چنین وصف میکند:
بینزززیای چزززون تنزززور خشزززتپززز ان

دهنزززززی چزززززون تغزززززار رنگزززززرزان
(نظامی )131 :8388

باتوجهبه این توضیحات ،به نظر میرسد بیت سوزنی به این شکل درست باشد:
گشززاده از پززی قمززه نهززاده از پززی هُفززت

یکی دهان چون تغار و یکزی شزک چزو مغزار

معنی آن نیز این است که پسر امام غزنی از شدت شکمبارگی ،برای لقمهبلعیدن دهان را به گشادی تغار باز میکند و
شکم او به گستردگی مغار است تا مایعات فراوان را با نوشیدن در آن ریزد.
3ز1
زنجیزززرت چززززون بززززه خززززار

آیزززد

بسززززتن نتززززوان تززززرا بززززه زنجیززززر
(سوزنی سمرقندی )13 :8331

اشکال این بیت در همان واژة نخست آن است .همچنانکه در نسخهبدل دیوان سوزنی آمده است« ،انجیار» باهجاای
«زنجیر» مناسب است« .انجیر» و «انجیره» به معنی «سوراخ مقعد» است (اسدی طوسای :1319 ،ذیال انجیاره؛ نخجاوانی،
 :1341ذیل انجیره؛ تبریزی :1361 ،ذیل انجیر) این بیت ابوالعالی شوشتری را نیز برای آن شاهد آورده شده است:
ای  ...مززززن ای ...تززززو انجیزززره گززز اری

سززرگین خززوری و ق زی کن زی و بززاک نززداری
(اسدی طوسی  :8383ذی انجیره؛ نخجوانی  :8318ذی انجیره)

نسخههای «ج  »2و «ح» و «ل» این قصیده را ندارد .در «پ» و «ج « ،»1انجیرش» آمده است .باتوجهباه ابیاات قبال و
بعد این قصیده که همهجا ضمیر دوم شخص مفرد مخاطب آمده است ،نادرساتی ضامیر «ش» آشاکار مای شاود« .ل »1
ضمیر «ت» را آورده که ازنظر مخاطببودن درست است؛ اما نسخه های «ی»« ،ها» و «ظ»« ،انجیر تو» آورده اند با پذیرش
این صورت ،اندک سکتهای که در آغاز بیت با بودن ضمیر «ت» و ساکن بودن «ر» در واژة قبلی ایجااد مای شاد ،از باین
میرود .درنتیجه تصحیح بیت باتوجهبه نسخههای «ی»« ،ها» و «ظ» به این شکل پیشنهاد میشود:
انجیزززر تزززو چزززون بزززه خزززار

افتزززد

بسززززتن نتززززوان تززززو را بززززه زنجیززززر

تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی
اندرآکنززد زتززو ممززدو

پنبززه بززه گززو
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پنبززه چززه گززوی کززه ازره ریزز د و ازریزز
(سوزنی سمرقندی )88 :8331

این بیت مانند بیت پیشین در هجو حکیم جالل است که سوزنی از او با عنوان «خرخمخانه» به تکرار یاد کرده اسات.
از میان نسخه های منظور ،نسخههای «ی» و «ج  »2و «ح» و «ل  »2و «ها» این قصیده را ندارد .نساخههاای «پ» و «ل »1
مصراع اول را به صورتی که در متن چاپی است ،آورده اند و «ج  »1نیز به این شکل ثبت کرده است« :پنبه به گوش انادر
آکنند زممدوح» که معنی ندارد .مصراع دوم در «پ» و «ج  »1به این شکل است« :پنبه چه گویم که اره ریزد و ارزیاز» و
تنها نسخۀ «ل  »1صورت صحیح یعنی «پنبه چه گویم که ارزه ریزد و ارزیز» را دارد.
ایراد بیت در مصراع دوم است که «ارزه» و «ارزیز» را به شکل «ازره» و «ازریز» درآورده است.
«ارزه» در برهان قاطع (تبریزی :1361 ،ذیل ارزه) ،نام درختی دانسته شاده اسات کاه «زِفات از آن گیرناد» و زِفات،
«نوعی از قیر باشد» (همان :ذیل زفت)« .ارزیز» نیز «قلعی باشد و به عربی رصاص خوانند» (همان :ذیل ارزیر) .باتوجه به
این توضیحات ،بیت به صورتی که در «ل  »1آمده صحیح است:
پنبززه بززه گززو

انززدر آکنززد ز تززو ممززدو

پنبززه چززه گززوی کززه ارزه ریزز د و ارزیزز

معنی بیت چنین است که ممدوح برای اینکه شعر تو را نشنود ،در گوش خود پنبه فرو مایکناد و حتای در گاوش،
ارزه و ارزیز میریزد تا هیچ کالم مدحگونۀ تو را نشنود.
قززوت و غ ز ای بززا

تززو و ع ز و خززال تززو

ز اجززال و از تکسززک و جرابززات و مرسززقه
(سوزنی سمرقندی )11 :8331

این بیت از قصیدهای در هجو حکیم جالل است که سوزنی در چندین قصیده او را هجو گفته است .اشکالهای ایان
بیت همگی دربارة مصراع دوم است .از بین نسخه های استفاده شده ،تنها «ل  »1مصراع دوم را درست ضبط کرده است و
دهخدا در حاشیه« ،احال» در متن نسخۀ خود را به «آخال» اصالح کرده است.
«آخال» را «هر سقط بود از چیز افکندنی» (اسدی طوسی :1319 ،ذیل آخال) و سقط را به معنی افگنادن (نخجاوانی،
 :1341ذیل آخال) و «چیزهای افکندنی و بیکار و سقط ...مانند پوسات میاوه هاا و تراشاۀ چاوب و خاس و خاشااک و
خاکروبه و امثال آن» (تبریزی :1361،ذیل آخال) معنی کرده اند .پیداست که «آخال» همان است که اماروزه آشاغال گفتاه
میشود .کسایی مروزی گفته است:
از عمززر نمانززده اسززت بززر مززن مگززر آمززر

در کیسززه نمانززده اسززت بززر مززن مگززر آخززال
(ریاحی )11 :8334

«تکسک»« ،تخم و استخوان انگور» (تبریزی :1361 ،ذیل تکسک) است و صورتهای دیگر این واژه ،تکاژ و تکاس
(اسدی طوسی :1319 ،ذیل تکژ و تکس؛ نخجوانی :1341 ،ذیل تکژ و تکس؛ تبریزی :1361 ،ذیل تکژ و تکس) است.
«جرابات» و «معسقه» هم مهمل و بیمعنی است و صحیح آنها ،خرابات و مفسقه است و مفسقه به معنی محال فساق
و فجور است؛ بنابراین صورت صحیح بیت برپایۀ نسخۀ «ل  »1اینچنین است:
قززوت و غ ز ای بززا

تززو و ع ز ّ و خززال تززو

ز آخزززال و از تکسزززک خرابزززات و مفسزززقه
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و معنی آن این است که خوراک تو و پدر و عمو و دایی تو از پس مانده ها و آشغالها و هستۀ انگورهاایی اسات کاه
در خرابات و محل فسق باقی مانده است.
آن احمقززی کززه میززرک سززینا و جززاح انززد

انزززززدر مقابززز ز تزززززوحجیّ وهنبقزززززه

این بیت نیز در هجو همان حکیم جالل و از همان قصیدهای است که بیت دیگر آن در شمارة قبل تصحیح شد .ایراد
و اشکال در مصراع دوم است.
جُحی و هبنّقه که در متن حجی و هنبقه چاپ شده است ،دو تان از ناداناان معاروف در فرهناگ عارباناد کاه در
حماقت به آنان مثل زنند .از حماقتهای این دو ،حکایاتی نقل کردهاند (برای نمونه ر .ک :رشایدالادین وطاواط:1376 ،
.)72-74
جستجوی نگارندگان در منابع مختلف دربارة میرک سینا به نتیجه ای قانع کننده نرساید؛ تنهاا در قطعاه ای دو بیتای از
بوری تکین ا به نوشتۀ محمود مدّبری ( ،)542 :1370شاعر قرن پنجم و معاصر سلجوقیان بوده است ا نام میرک سینا باه
این صورت آمده است:
میزززرک سزززینا طیزززف و چابزززک برنزززا
آن کززز

باشزززد کزززری و گزززر نشناسزززی

هزززر بگزززوی ازو خزززو

آیزززد و زیبزززا

زود بخززززوان باشززززگونه میززززرک سززززینا

رادویانی (« ،)132 :1312چابک برنا» آورده و رشید وطواط (« )16 :1362چابک و برنا» و مصاراع اولِ بیات دوم در
حدائق السحر فی دقائق الشعر (همان )17 :به صورت «هست انیس کریم ور نشناسی» ضبط شده که درست اسات؛ زیارا
مقلوب «میرک سینا»« ،انیس کریم» است نه «کریمِ» تنها.
استاد شفیعی کدکنی نیز نوشته است« :میرک سینا گویا شخصی بوده است به هوشایاری و فصااحت معاروف و ایان
مسئله در شعر سوزنی سمرقندی هم انعکاس دارد» ( .)311 :1377آنگاه بیت دیگری از سوزنی را که نام میارک ساینا در
آن آمده ذکر کرده است .آن بیتی که در هجو حکیم جالل است و نام میرک سینا در تقابل با نام او آمده ،این است:
غززول بززهجززای تززو هسززت میززرک سززینا

دیززو بززهجززای تززو هسززت ربززت خرخیزز
(سوزنی سمرقندی )88 :8331

سوزنی در شعر دیگری که در تقاضای کارد برای تراشیدن قلم سروده است و در متن چاپی دیوان او نیسات ،بااز از
میرک سینا یادی کرده است:
قزززل مزززد نویس ز چززو تزراشزززیده شزززود

ننوسزی بزه ج از مزدحززت دهززقان رئیزز

آن هنرمنززد رئیسززی کززه وی از روی قیززا

هست چون میرک سزینا بزه هنزر اصز مغزی

میززرک سززینا مقلززو

انززی

اسززت و کززری

نیست او میزرک سزینا و کزری اسزت و انزی

(سوزنی سمرقندی دیوان خطی مترلق به کتابخانۀ استاد دهخدا)31 :

جاح نیز که از نویسندگان زبردست عرب است ،بینیاز از توصیف است.
از میان نسخههای استفادهشده ،تنها «ل  »1صورت صحیح بیت را به این شکل آورده است:
آن احمقززی کززه میززرک سززینا و جاحظنززد

انززززدر مقابزز ز تززززو جحزز زی و هبنّقززززه

سوزنی میگوید :تو (حکیم جالل) چنان احمق هستی که جحی و هبنّقه با همۀ شهرگی به حماقت در برابر تو مانناد
میرک سینا و جاح جلوه میکنند.

تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی
تزززا بزززاز بروجزززود تزززو پزززرواز برگرفزززت
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رفتز زی بفوطزززه رفزززت بکزززودار و کزززردره

این بیت از قصیده ای در مدح امام غاتفر است .اشکال مصراع اول آن اسات کاه «بار»« ،و» و «جاود» چناان نزدیاک
یکدیگر حروفچینی و چاپ شده اند که ممکن است در نگاه اول« ،بَر» (حرف اضافه) و «وُجود» (اسام) تصاور شاوند؛
درحالیکه «بِرّ»« ،و» و «جود» (به معنی بخش ) صاحیح اسات .مصاراع دوم بسایار اشاتباه دارد و تنهاا در نساخۀ «ظ»
صورت صحیح آن ضبط شده که به این صورت است« :زُفتی به غوطه رفت به کردار کودره».
با دقت در نسخههای دیگر میتوان دریافت که در هرکدام یک کلمه ،غلط ضبط شده اسات .ماثالً در «ج  »1و «ل »2
«رفتی» ،در نسخههای «ی»« ،ج « ،»1ج « ،»2ح»« ،ل  »2و «ها»« ،به کردار کردره» ضبط شده که بیتردیاد هماه نادرسات
است .در «پ»« ،به کوداز و کردره» و «ل « »1به کردار و کودره» ثبت شده که در «پ» ،کوداز بیمعنی و «و» اضافه است.
در «ل  »1نیز «و» زائد است؛ زیرا میان ادات تشبیه و مشبهبه حرف عطف قرار نمیگیرد.
مصراع اول در نسخه های «پ» و «ل  »1به صورت «تا باز برِ وجود تو پرواز برگرفت» و در دیگر نسخهها باه شاکل
«تا باز باز جود تو پرواز در گرفت» آمده است.
صحیحترین صورت این بیت ،ترکیبی از «پ» و «ل ( »1مصراع اول) و «ظ» (مصراع دوم) است:
تززا بززازِ بززرِّ و جززود تززو پززرواز برگرفززت

زفتززی بززه غوطززه رفززت بززه کززردار کززودره

دالیل انتخاب این صورت عبارت است از:
«برگرفتن» در اینجا به معنی «آغازکردن» است( .دهخدا :1373 ،ذیل برگرفتن) .در فرهنگها «درگرفتن» نیز باه معنای
«شروعکردن» آمده است؛ اما ضبط اقدم نسخ مطابق صورت برگزیده است.
«زُفتی» نیز از اسم و پسوند یای مصدرساز ساخته شده است .زُفت به معنی «بخیل و ممسک و لئیم» (تبریزی:1361 ،
ذیل زفت) و «زُفتی» به معنی بخل و امساک و لئامت است.
«غوطه» که به صورت غوته نیز آمده است (اسدی طوسی :1319 ،ذیل غوطه؛ نخجوانی :1341 ،ذیل غوطاه؛ تبریازی،
 :1361ذیل غوطه) به معنی «فروشدن به آب» (دهخدا :1373 ،ذیل غوطه) است.
«کودره» ،مرغِ آبی کوچک است که به نوشتۀ نخجوانی ( :1341ذیل کودره) «در آب تیز نشیند» و باه قاول تبریازی (:1361
ذیل کودره) «مکان در آب سازد» .بنابراین معنی بیت اینچنین است :از وقتی بازِ (پرندة شکاری معاروف) نیکای و بخشا

تاو

پرواز آغاز کرد ،بخل و فرومایگی (از بیم شکستهشدن در چنگال جود و بخش ) مانند مرغابی در آب فرو رفت.
نتیجهگیری
فرهنگنویسان از قدیم به دیوان ساوزنی سامرقندی توجاه داشاتند؛ زیارا ایان اثار دربردارنادة واژههاایی از حاوزة
ماوراءالنهر و برخی لغات کم کاربرد عربی و ترکی است .وجود شواهد متعدد از شعر او دلیلی بر این سخن است .هماین
ناشناختهبودن این واژه ها ،سبب شد تا کاتبان ناآشنا ،واژه های متعاددی را در دیاوان او تصاحیف و شاعر او را تحریاف
کنند .ناصرالدین شاهحسینی دیوان سوزنی سمرقندی را منتشر کرد؛ اما نتوانست چاپ پیراساتهای از آن ارائاه کناد؛ زیارا
نسخهای متأخر را اساس قرار داد و نسخههای دیگری که اکنون یافت شدهاند ،در اختیار نداشات؛ همچناین نساخههاای
استفاده شدة او تصحیف داشت .در متن چاپی ،گاه نسخهبدلها بر متن ترجیح دارند؛ به همین سبب و نیز غلطهای چاپی
متعدد و پیداشدن نسخه های نسبتاً کامل از دیوان سوزنی که اشعار چاپنشده ای از او را در بار دارد ،ضارورت تصاحیح
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دیوان او بیشتر احساس میشود .در این پژوه  ،دوازده بیت سوزنی که در متن دیوان ،مغلوط چاپ شده اسات ،برپایاۀ
چند نسخۀ دربردارندة آن ابیات و فرهنگهای لغت ،بررسی و تصحیح شد.
مناب
 -1آزادیان ،شهرام (« .)1372قصائد چاپنشده از سوزنی سمرقندی» ،ناموارة دکتر محمود افشار ،جلد هفتم ،تهران :بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار.4127-4153 ،
 -2اسدی طوسی ،ابومنصور علی بن احمد ( .)1319لغت فرس ،به تصحیح و اهتمام عباس اقبال ،تهران :مطبعۀ مجلس.
 -3افشار ،ایرج (« .)1331یادداشت» ،راهنمای کتاب ،سال  ،2شمارة .559-562 ،3
 -4انجو شیرازی ،جمالالدین ( .)1359فرهنگ جهانگیری ،به اهتمام رحیم عفیفی ،مشهد :دانشگاه مشهد.
 -5انوری ،حسن ( .)1311فرهنگ بزرگ سخن ،تهران :سخن.
 -6بدر چاچی ( .)1317دیوان ،مقدمه و تصحیح از علیمحمد گیتیفروز ،تهران :کتابخانه ،ماوزه و مرکاز اساناد مجلاس
شورای اسالمی.
 -7پارسا ،سید احمد (« .)1395اصلیترین ویژگیهای سبکی هجویات ساوزنی سامرقندی» ،آیناۀ میاراث ،شامارة ،51
.173-191
 -1تبریزی ،محمدحسین بن خلف ( .)1361برهان قاطع ،تصحیح و حواشی از محمد معین ،تهران :امیرکبیر.
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