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 سمرقندی سوزني چند نکته در شرح احوال
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 آموختة دکتری زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه تهران دانش

 (116تا  97)از ص 

 24/12/1398، تاريخ پذيرش مقاله: 13/9/1398تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی

 

 چکیده
 اتاطّالعهريک مقداری نوشته شده که  زبان هايی دربارۀ شاعران فارسی کتاب روزگاران کهناز 

ها  اين کتاباغلب مطالب  نخست، در نگاهاند.  داده دست به و گاهی نیز چند شعر از هر شاعرای  نامه زندگی

از تناقضات اين فراوانی  های نمونه، نگريسته شود انهنقّادو دقیق اگر  ولی، آيد مینظر کامالً معتبر به

رجوع مستقیم به با  محقّق بنابراين بهتر است شود؛ آشکار می با يکديگر يا اختالفات فراوانشانها  نوشته

 ،گو يکی از شاعران توانای پارسیبیرون بکشد.  شهاي مطالب صحیح را از میان گفته ،اشعار خود شاعر
به او کمتر  و به همین دلیل شناسند می شهزلیّات بهبیشتر را  اودانشگاهیان است. سوزنی سمرقندی 

اند،  نويسان دربارۀ سوزنی گفته حال برخی مطالبی که شرح است . در اين مقاله کوشش شدهاند پرداخته

برخی ابهامات و ترديدهای پژوهشگران معاصر  عالوه بهو  خود او ارزيابی شودهای  با استناد به گفته
میان، چهار موضوع بررسی  ايناز ای استداللی تا جای ممکن برطرف شود. ، با شیوهویدربارۀ زندگی 

در پژوهش حاضر نتیجه گرفته شده مذهب وی.  و توبۀ او در پیری ،و وفات شاعر تولّدشده است: زمان 

ی احتمال قو به است. درگذشتهق ۵69 ق زاده شده و در486ـ476های  سوزنی در میان سالکه 

هرچند از میانۀ عمر  رها نکرده است؛را  سرايی گويی و مديحه زلهنیز تا اواخر عمر  و ودهمذهب ب حنفی
 خود و مدايحی که برای صاحبان زر و زور سروده، پشیمانی نشان داده است. هزلیّات دربارۀ

 

 توبه. ،مذهب ،وفات ،تولّد ،شرح حال ،نامه زندگی ،سوزنی سمرقندی :یکلیدهای  واژه
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 مقدّمه. 1

های کهنی  تذکره ياها  کتابنامۀ شاعران پیشین،  به زندگی یابیدست مهمّاز منابع 

را نقل  ها آنحالی نوشته و احیاناً ابیاتی از  شرح سرايان فارسی سخنهستند که دربارۀ 

هرچند ارزشی فراوان در کار تنظیم  کهنشده در اين منابع  ات ثبتاطّالعاند.  کرده

د، دار (صورت کالن به)فارسی  ادبیّاتو تدوين تاريخ  (ردصورت خُ به) نامۀ شاعران زندگی

توان به آنچه  نمی بنابراين ؛پردازی نیست افسانه تناقض، آشفتگی يا، ی خالی از ايرادکلّ به

انه در اصالح يا تشخیص راست و نقّادی کرد و بايد در کتب کهن آمده است، اعتماد کلّ

 ها کوشید. دروغ آن

شرح احوال و وقايع زندگی شاعر يکی ديگر از منابعی که در استخراج  ،عالوه به

هايش  الی سروده ی فراوان دارد، اشارات مستقیم و غیرمستقیم خود شاعر در البهیّتاهمّ

کند  زندگی شاعر بر ما روشن میدربارۀ خود مطلبی را  خودی است. اين اشارات گاهی به

شود. مطالب  سوی حقیقت رهنمون می های تاريخی ديگر، به و گاهی نیز در کنار قرينه

و خود  شود گفته ارزيابی می از منابع پیشعموماً معتبرتر  برآمده از شعر خود شاعر

 .است های آن منابع اصالح و رفع کاستی برای معیاری

بلندی های کوتاه و  ابع مکتوب گذشته دربارۀ او گزارشيکی از شاعرانی که هم در من

سوزنی ، است کرده خودهايی به زندگی  ل اشعارش اشارهشود و هم در خال ديده می

منابع کهن با لقب برخی از او در  است. های پنجم و ششم هجری ، شاعر قرنسمرقندی

در میان اديبان  و (3/1۵71 :1378 رازی،و  191:  1906)عوفی،  ياد شده است «عراالشّ تاج»

و ها  يکی از داليلی که به او در دانشگاه و و هجاگويی شهرت دارد سرايی هزلعمدتاً به 

 . بدزبانی اوست همینظاهراً شود،  فارسی کمتر پرداخته می ادبیّاتجامع تخصّصی م

و نیز اشعار  کهن با بررسی منابعان معاصر، مندان و دانشمحقّقاز چند تن  ،هرروی به

تمام توان  ه نمیاند که البتّ تهنوشنامۀ او مطالب ارزشمندی  خود شاعر، دربارۀ زندگی

)يعنی  بعضی از اين مطالباين مقاله در  خاطر  همین  به ؛عیب دانست ها را بی آناجزای 

 .شود بررسی می مذهبی او(گرايش تاريخ وفات و والدت شاعر، ماجرای توبۀ نصوح او در پیری و نیز 

اشتباهات  ای استداللی و مبتنی بر شواهد، تا جای ممکن بر آن است که با شیوهسعی 

 د.شوبرطرف  پیشین پژوهشگرانی يا ترديدها
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 . سال درگذشت2

با يکديگر  وفات او سال در اند، ی که به شرح زندگی سوزنی پرداختهکهن های کتاب

عنوان تاريخ  به ق۵69 و ۵62 های سالتر، در اين منابع  عبارت دقیق به ؛اختالف دارند

با ترديد دربارۀ  نیز معاصر پژوهشگرانکه باعث شده  ده است. اين اختالفآمفوت شاعر 

 ترتیب  به، های معاصران در اين بارهنظراظهار اهمّسخن بگويند. سوزنی درگذشت تاريخ 

 شد.در ادامه نقل خواهد  ،تاريخ نگارش

  :است  نوشتهسوزنی   دربارۀ سخن و سخنورانفروزانفر در 
/ به شصت گويد: رسید ماه مبارک به سال پانصدو زيرا می ؛زنده بوده ۵60مسلماً تا سنۀ 

و  ۵69در  شاه دولتکاشی و  الدّين  تقی قول  به. وفاتش بنشست خدايگانبارگاه، وزير 

 .(318: 1380) افتاده است اتّفاق ۵62در  الفصحا مجمعبه روايت 

 : داردنظری همچون فروزانفر  در ايران ادبیّاتتاريخ نیز در صفا 
شود و بنابراين قبول يکی از دو سال مذکور  م میمسلّ ۵60از اشعار شاعر حیات او در 

 .(2/622: 1369) رسد نمینظر به[ دشوار ۵69يا  ۵62]

را  ۵69سال  میان دو تاريخ مذکور از ،حسینی شاه الدّين ناصر، سوزنی ديوانح مصحّ

ای که  ولی ارتباط داليل او با نتیجه است، (ونه سی -وهشت سی: 1344)سوزنی، ترجیح داده 

 نگارنده سست و مبهم است. نظر  بهگرفته، 

 دانشنامۀ زبان و ادب فارسیدر « سوزنی سمرقندی»ذيل مدخل  امیدساالر همچنین

هرچند  است؛ تر دانسته از دو تاريخ را محتمل با استداللی که کرده، درستی يکی

. وی نامعتبر است نیز ای که گرفته( )و نه نتیجهآيد، استدالل او  که در ادامه می چنان آن

سپس . او (1۵: 1391) «اند نوشته ۵69و هم در  ۵62وفاتش را هم در سال » نوشته است:

  است: افزودهکمی بعدتر نقل کرده و عیناً قول صفا را 
: ماه رجب کند اشاره میشدن ماه رجب و نوروز جاللی  در مدح يکی از وزرا به قرين

اوّل فروردين در سال  در اين مورد... فالی. فرّخ و نوروز جاللی / گشتند قرين از قبل فرخ

رجب  27به  ق۵68به ششم رجب و در سال  ق۵66رجب و در سال  16به  ق۵67

برای وفات سوزنی ذکر کرده،  ءالفصحا مجمعکه صاحب  ق۵62چون تاريخ  ؛افتد می

شود که تواريخ احتمالی سرودن اين قصیده است،  می ق۵69ـ۵66های  م بر سالمقدّ

 ق۵69سمرقندی که وفات او را در  شاه دولتکاشی و  الدّين  تقیاحتمال صحّت گزارش 
 .()همان اند، بیشتر است دانسته

ممدوحان  يکی ازپسر ) الدّين در مدح ضیاءخن گفته، از آن س امیدساالرای که  قصیده

به تقارن ماه رجب و نوروز جاللی اشاره کرده است. شاعر در آن و  روده شدهس (سوزنی

دانسته  ۵68تا  ۵66های  سرايش اين اثر را در يکی از سال امیدساالرکه ديديم،  چنان
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دو است.  واقع شده، نوروز جاللی در میانۀ ماه رجب  سه سالاين  يک ازدر هر ازير ؛است

 :به اين تخمین وارد است ايراد

دوران شاعری طیّ ها شده،  آن متذکّرق که امیدساالر ۵68ـ۵66های  جز سال به .1

 1؛شده بوده زمان همماه رجب  بانیز  ق۵34تا  ۵32های  نوروز جاللی در سالسوزنی، 

بوده مقارن نوروز ق ۵34رجب  23ق و ۵33رجب  12ق، ۵32رجب  لِترتیب که اوّ بدين

يعنی يکی از دو سالی که برای ، ق۵62ت گفت سال توان با قاطعیّ بنابراين نمی ؛است

 امیدساالر است. موردنظر قصیدۀ سرايش تاريخ بر ممقدّ لزوماً است، شده ضبط شاعر فوت

، ويژگی واقع شودهای قمری  های ايرانی در يکی از ماه اينکه يکی از جشن .2

ماه گرامی  ،ه رجب در اسالمالبتّ ؛بخواند« فالی فرّخ»دارد که شاعر آن را نتیجۀ نممتازی 

 و 1۵7ـ1۵6 ،40ـ38 :1344 ن.ک:) یديگر دياو همايونی است و خودِ سوزنی در قص

که مثالً نوروز اينا امّ ،ممدوح خود تبريک گفته استفرارسیدن اين ماه را به  (284ـ283

سال   در عمر هرکس که چهلو  نیستای  ويژهفرخنده و رخدادِ  ،گیرد قراردر رجب 

رسد حق آن  مینظر به. دآي میچنین تقارنی پیش کم شش مرتبه  ، دستزندگی کند

 اينکهزيرا  ؛بدانیمل رجب تقارن نوروز و اوّ، است از آنچه سرودهباشد که منظور شاعر را 

که  است رويدادیقرين شود،  ۀ قمریهای خجست يکی از ماهآغاز با جاللی سال نو  آغاز

 تر گفته شد که پیش هايی میان سالدر  2.دانست «فالی خفرّاز قِبل »توان آن را  می

ل فروردين اوّ ؛ يعنیتی داشته استتنها يک سال چنین خاصیّ ق(۵68ـ۵66ق و ۵34ـ۵32)

تر آن است که  منطقی ،بنابراين .مصادف بوده است ق۵32ل رجب جاللی با اوّ 100سال 

 بدانیم. ق۵32 ل رجبرا اوّاين قصیده تاريخ سرايش 

ی که ذکر موردنخستین  به هتوجّباشد، با ترديدی يادشدهدومین مورد  دری اگر حتّ

توان قصیدۀ  نمی؛ زيرا نداردای دربر ست است و نتیجهنادر امیدساالر استدالل ،شد

  .زنده بوده است ق۵62وزنی پس از س هکدانست بر آنرا شاهدی  استناد اومورد

اند، راهگشاتر  تر به منابعی که سال فوت شاعر را ذکر کرده دقیق توجّهنگارنده،  نظر  به

در سخن اين محقّقان  .اند از چشم پژوهشگران معاصر دور ماندهبعضی از اين منابع است. 

و  األشعار صةخال، الشعرا ةتذکرقول کرديم، تنها سه منبع کهن  تر نقل ها پیش که از آن

را سال  ق۵62و يکی  ۵69سال  دو منبع،گرفته است که  موردتوجّه قرار الفصحا مجمع

اند. آنچه در اين سه کتاب دربارۀ سال وفات سوزنی آمده است، در  وفات شاعر دانسته

 شود: زير عیناً نقل می
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وفات حکیم سوزنی در سمرقند بوده : »الشعراء ةتذکرشاه سمرقندی در  . قول دولت1

 ؛(103: 1900)« ئةخمسماو  ستینو  تسعسنۀ  شهوردر 

امّا وفاتش در سمرقند : »األفکار زبدةو  األشعار صةالخالدّين کاشی در   . سخن تقی2

و  ستینو  تسع سنة شهور فیبوده، بعد از آنکه سال عمرش به هشتاد رسیده؛ 

 ؛(چپ272فیروز:  272کاشی، )« ئةخمسما

وفات کرده است   ۵62در سنۀ سوزنی که است  گفته الفصحا مجمع. هدايت نیز در 3

  .(2/920/بخش1 :1381)

توان سال درگذشت سوزنی را در دو کتاب کهن ديگر  امّا عالوه بر اين سه منبع، می

و ضبط يکی از اين دو منبع،  3اند را تأيید کرده ق۵69ها نیز همان سال  هم ديد که آن

 که خواهیم گفت، بسیار مهمّ و ارزشمند است: چنان

ۀ سوزنی نوشته است: دربار العارفین العاشقین و عرصات عرفاتدر  بلیانی. اوحدی 1

و  «ياقوت ناب»و  «جنّت عالیه»و  «الجنةفی  فريق»مطابق با ] ۵69وفاتش سنۀ »

 .(3/1770: 1389)« 4[«منازعات»

با قول  الفصحا مجمعکننده آن است که قول هدايت در  . نکتۀ بسیار جالب و تعیین2

نیز در تقابل و ناسازگاری است! هدايت  العارفین رياضخود او در کتاب ديگرش، 

تألیف کرده و در آن،  الفصحا مجمعسال پیش از 24و  ق1260را در  العارفین رياض

نه  و در سنۀ پانصدوشصت [سوزنی]»های ديگران چنین نوشته است:  داستان با کتاب هم

سوزنی را در جايی  سال مرگهدايت  عبارتی، ؛ به(434: 138۵)« به ديار باقی شتافت

اجماع  باوجوددلیلی ندارد  بنابراين، ضبط کرده است. ق۵69و در جای ديگر  ق۵62

، های هدايت ق و همچنین ضبط همین سال در يکی از کتاب۵69منابع ديگر بر سال 

 ق برای فوت شاعر قرار دهیم.۵69او را در کتاب ديگرش مبنای ترديد در سال  شاذّقول 

بر آن  بناه شود که البتّ قرينۀ ديگری نیز در ديوان سوزنی ديده میاين، بر عالوه

ذکر  تکمیل بحث برایولی  ،رد کردت با قطعیّشاعر  وفاتق را برای ۵62سال توان  نمی

 :سروده است با مطلع زير يکی از قصايد خود را شاعر؛ شود می
 

 آمد خجسته موسم قربان به مهرگان
 

 ريز آن برگهم شد با  ريزِ اين به خون 
 

 (21۵: 1344)سوزنی،                                                                             

 ؛ زيرااست، نه جشن مهرگان فصل خزان ،«مهرگان»در اين بیت، منظور از  شايد

 :استگفته  صیدهاين قاز ت ديگری بیشاعر در 
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 دـآمدن رـيکديگ وافقـم زانـــخ و دــعی
 

 انـشادم دو رــه وافقتــم از دــان خلق 
 

 )همان(                                                                                

آيد که چرا بايد تقارن عید قربان و فصل پايیز باعث  اين سؤال پیش میه البتّ

شاعر اين شايد بتوان احتمال داد که برای پاسخ به اين پرسش،  ؟شادمانی خلق شود

 )شانزدهم مهر(مهرگان جشن و  )دهم ذوالحجه(تقارن عید قربان  مناسبت به قصیده را

 ق۵62دقیقاً در  رخ داده، ششم قمریدر قرن  تقارنآخرين باری که اين . باشدسروده 

 برابر شدهبا شب عید قربان جاللی صورت که در اين سال، مهرگان   اين  به ؛است بوده

اگر  بنابراين ؛کمتر از سه هفته باقی است ،است. از عید قربان تا پايان سال قمری

در روزهای او که بپذيريم، بايد بگويیم  ق را برای درگذشت شاعر۵62سال بخواهیم 

زيرا در قصیدۀ  ؛نمايد بسیار بعید می اتّفاق اين. درگذشته استقمری پايانی سال 

شود و اين شعر  و سکرات مرگ ديده نمیشاعر ای از ضعف جسم  هیچ نشانه ،موردبحث

او  سنّزيسته و زاری بدن و کهولت  هشتادسالماند که بیش از  به سخن کسی نمی

برای فوت  ق۵62سال  ،بنابراين .رود سه هفتۀ ديگر از دنیا میاست که تا دو حدی به

 نیست. ی منتفیکلّ هرچند به ؛رسد مینظر بهبعید سوزنی 

به نخستین  هتوجّبا حکمی قطعی داد، بر قرينۀ اخیر توان بنا نمیهرچند  ،هرحال به

نظر کرد و سال درست  صرف الفصحا  مجمعتوان از ضبط  راحتی می به شده، دلیل مطرح

 دانست. ق۵69درگذشت سوزنی را 
 

 تولّد. زمان 3

تنها نشانۀ موجود، وی مشخص نیست.  تولّدسوزنی، سال خودِ در منابع کهن يا اشعار 

خان مسعود بن  طمغاج»های قراخانی به نام  آن است که وی در مدح يکی از خان

تا ن معاصری که پژوهشگراکم  دستا امّ ؛، به هشتادسالگی خود اشاره کرده است«حسن

جمله از اند، مطلب نوشتهخان ترک دربارۀ اين ( ديوان سوزنیاپ دوم چ)سال ش 1344

 اند. ی کردهاطّالع بی های حکومت او اظهار از سال نفیسی و فروزانفر،

چاپی که از ديوان  مۀ هر دودر مقدّ حسینی، شاه الدّين ناصر، سوزنی ديوانح مصحّ

يخ مطالبی دربارۀ تارچنین ، (هزلیّاتات، فاقد يّشامل جد1344ّديوان و  کلّ 1338)در  ارائه داده

 :والدت شاعر نوشته است
سوزنی بايد گفت که وی عمر طوالنی يافته، به پیری رسیده  تولّدا دربارۀ تاريخ امّ». 1

و ماندگی و ناتوانی  است و خود در ابیات خويش از سپیدی موی و شکستگی کالبد

خويش بسی ياد کرده است و نیز تا سن هشتادسالگی خويشتن را يادآور شده... و چون 
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وپنج و هفتاد و هشتادسالگی  جاه و شصت و شصتابیاتی که دال بر پن ،در ديوان وی

شود،  ديده نمی هشتاد کند،از او  ت بر فزونی سنّلای که دال توان يافت و نکته ،اوست

توان گفت که وی در هشتاد يا هشتادواند سالگی وفات يافته است  حدس می تقريبِ به
اند،  دانسته ۵69سال  را که وفات سوزنی را به شاه دولتکاشی و يا  الدّين  و اگر گفتۀ تقی

شده است و چنانچه قول هدايت را  تولّدم 489و  487های  میان سال بپذيريم، وی در

انگاشته است، قبول کنیم، سوزنی میان  ۵62که وفات سوزنی را  الفصحا مجمعدر 

 .(8ـ7: 1338سوزنی، « )يافته است تولّد 482و  479های  الس

های  او میان سال تولّددر اين صورت، سال »، یمدانشاعر ب وفات سالرا  ۵69اگر . 2

 .وپنج( : سی1344سوزنی، ) «تر از هشتاد ت عمرش اندکی فزونخواهد بود و مدّ 480و  484

را  ق۵62سال او  (الف است: مسئلهناشی از دو  در اين مطالب حسینی ترديدهای شاه

 که اين رسیديم نتیجه اين به پیشین بخش در که است دانسته محتمل سوزنی وفات برای

خان  طمغاج حکومت های سال از خود استادان همچون نیز او (ب ؛است نادرستی فرض

؛ است های ناموجه آکنده از تخمین ،های او محاسبه عالوه به بوده است. اطّالع بی مسعود

تا  80 سال و جای ديگر 83تا  80 يکجا، سال 82تا  80را  شاعر ت عمرمدّ يکجامثالً در 

 اصولی او های تخمین که دهد می نشان أیر پراکندگی همین و زند می تخمین سال 8۵

 نیست.

ها  سیاسی حکومت تاريخ نگارش در شناسی سکه دانش که هايی پیشرفت سبب به امروزه

به چنین  استناد با باسورث است. شده صمشخّ مسعود خان طمغاج حکومت سال ،آورده پديد

 .(3۵1: 1381)است تعیین کرده  ق۵66تا  ۵۵6از  اتی، حکومت اين خان ترک رااطّالع

، بن حسن مسعود خان طمغاج حايمد از يکی در سوزنی شد، اشاره نیز تر پیش که چنان

 به هشتادسالگی خود اشاره کرده و سروده است:
 

 شاعری ست گويی بیهده شاه مدح جز
 

 درای بیهدههشتاد سال بس که بُدی  
 

                                                                                   (1344 :284) 

 گسترۀ تنهاشرط صحّت متن ابیات و انتساب قصیده به سوزنی،  به ترتیب، بدين

تا  476های  فاصلۀ سال، گرفتقطعیّت درنظر با توان می او والدت یبرا که ای تاريخی

 تاحدودی تر کرد، بايد ساله را اندکی کوچک برای آنکه بتوان اين گسترۀ ده ق است.486

ی کلّ ولی آن را به ،کاهد ت نتايج میاز قاطعیّمتوسّل شد که اين کار حدس و فرض  به

 کند: مخدوش نمی

توان  می ،ق(486 تا 476) او تولّد احتمالیِ های تاريخ و ق(۵69)شاعر  وفات سال به توجّهبا

ت مدّکه کاشی  الدّين  تقیقول پس  ؛کرده است زندگیسال  83کم  دست زنیوس گفت



 سوزني سمرقندی چند نکته در شرح احوال /104

سخن که اين  گفتا شايد بتوان امّ ؛، نامعتبر استکردهعمر او را هشتاد سال ضبط 

عبارتی در دهۀ نهم زندگی  شاعر به نود نرسیده و به مبنی بر آن است که سنّ ،الدّين  تقی

اين است که در  آن( کنندۀ )و البتّه نه اثبات اين فرض کنندۀ تتقويّ است.رفته  دنیا خود از

وپنج و هفتاد و  که دال بر پنجاه و شصت و شصت يافت ابیاتی توان می سوزنی ديوان

بیتی که به نودسالگی شاعر يا بیشتر از آن ا امّ ؛(8ـ7: 1338، سوزنی) هشتادسالگی اوست

ت عمر شاعر نهايتاً بر چنین فرضی، مدّ خورد. بنا نمیبه چشم  ديواندر اين کند، اشاره 

سوزنی را  تولّدتوان  به مطالب قبلی، می توجّهسال باشد. با اين حساب و با 89ه توانست می

 .دانست ق486 تا 480 های سال فاصلۀ به محدود احتمال، قید با
 

 . دوران پیری و توبه4

سرايی خود  گناهان يا از هزلاز اند که او  دربارۀ سوزنی نوشتهنويسان  تذکرهاز  بسیاری

را در اواخر  اين توبه توبه کرده است. اغلب منابع،مان شده و در زمانی از عمر خود، پشی

 شود: ذکر می ، در ادامهنويسان مذکور تذکره. قول اند تهدانسعمر شاعر 
فأمّا دو سه قصیدۀ توحید که گفته است و  ،او غالب است دّاگرچه هزل بر ج. 1
 بر وی رحمت کند ، جلو  عزّ، خداوند ،خواسته، امید باشد که بدان سببن عذر آ

 .(2/191 :1906عوفی )

در آخر عمر توبۀ نصوح کرد و حج گذارد )کذا( و در توحید و سوزنی حکیم ا امّ. 2

 .(100: 1900سمرقندی، شاه  دولت) هديّات و معارف، قصايد غرّا داردنصايح و ز
الحرام اهللشرف توبه و انابت دررسید و در زيارت بیتا در اواخر عمر به امّ. 3

ت و صدق اعتقاد و سلوک راه حقیقت و روش دين آخر العنان شتافت و در صحّ مطلق

ه، بل ذمّ بعضی از تابع حکیم سنايی شد و در مدّت عمر جز سادات و ائمه را مدح نگفت
 .(3/1769 :1389 اوحدی بلیانی،) اهل دنیا گفته

ی رکیکه تايب و به صحبت اعاظم رسیده، جحال در خاتمۀ عمر از اهاایّعلی. 4

نقبت فکرت گوهر مواعظ و ارادت حکیم سنايی را گزيده، نعت و منقبت گفتی و به م

 .(2/920بخش/1 :1381هدايت، ) حکم سفتی

از مناهی ]توبه کرده و از آنجا به  ،مر به خدمت ابومنصور ترمذی رسیدهاألآخر. ۵

اجی رکیکۀ خود عذرها خواسته و استغفار هخدمت شیخ سنايی غزنوی رسیده، از ا

ن مشرّف به مراتب عالیه رسیده و به زيارت حرمین الشريفی ۵[کرده و به برکت سنايی
الی پوشیده شده، بعد از آن در تعظیم و توقیر علمای دين کوشید و چشم از طريق هزّ

 .(371 :1378، آذر بیگدلیفرموده ) و سخن جز از معارف و نصايح و مواعظ نمی
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در انجامِ زندگانی توبه کرد و »است:   نوشتهچنین  سخن و سخنورانفروزانفر نیز در 

: 1380)« سالگی رو به صالح نهاد ای چند ساخته و تقريباً از شصت در اين موضوع قصیده

 توان به دو دسته تقسیم کرد: نويسان را دربارۀ توبۀ سوزنی می حال اين شرح . سخن(316

 خود پشیمان و هزلیّات دربارۀولی او را  ،شاعر تصريح نکرده . عوفی بر توبۀ1
ای نکرده  عذرخواه از خداوند بازنموده است. عوفی همچنین به زمان اين پشیمانی اشاره

 نیز چیزی نگفته است؛ آنز و دربارۀ تغییر روش زندگی شاعر پس ا

شاعر اشاره کرده و زمانش  صريحاً به توبۀ جز عوفی( بههمۀ ايشان ). نويسندگان ديگر 2

اند که باعث تغییر مسیر  آن را چنین بازنموده اند. همچنین دانسته ویيان عمر را در پا

 سرودن ونرفت گناه  پیکه ديگر  چنان ؛زندگی سوزنی و گرايش او از فساد به صالح شد

 .را به کنار نهاداشعار فاسد 

توبه و  بارۀسوزنی هست که در ديواناشعاری نیز در جز اشارۀ نويسندگان مذکور،  به

سروده شده است؛ پردازی برای اصحاب دنیا  مديحهو سرايی  هزل و پشیمانی از گناهان

 ابیات:اين جمله از
 چو شست گشت کمان قامت چو تیر مرا

 به پیری آوردمبه فحش و هزل جوانی 
 يکی به دو نه برآمد شمار طاعت من

 نیامد از من خیری و در دلم همه آن

 تنور عفو تو گرم آمد ای خدای ودود
 

 لقب آمد، ز حرّ نار سقر «سوزنی»چو ب
 

 چو شست راست برآمد بهار و تیر مرا... 

 که هیچ شرم نبود از جوان و پیر مرا
 برآمد از گنهان مبلغ خطیر مرا...

 بی خیر، خیرخیر مرا... دحق پذيرکه 

 به دست توبه شود بسته يک فطیر مرا...
 برون جهان چو سر سوزن از حرير مرا

 

 (3ـ1: 1344)                                                                                         
 لیسیدم آستان بزرگان و مهتران

 يافتممدح وزير گفتم و سلطان و 

 آگه شدم که خدمت مخلوق هیچ نیست

 ای سوزنی، چو سوزنِ زنگاربستهای 
 بسیار هزل گفتی، يک چند زهد گوی

 

 طلب، کاسۀ پنیر... چون يوز پیر مسته 

 وزير روزی ز روزنامۀ سلطان بی

 هست از همه گزير و ز اهلل ناگزير...

 ...فروغ و فرومايه و حقیر آب و بی بی
  اقد بصیربنمای نقد نظم برِ ن

 

 (12۵ـ124)همان:                                                                                   

ی ها نوشته در مطلب دو کم دست سوزنی، ديوان در موجود اشعار به توجّهبا

شاعر بر  ماندن يا نماندن باقیبررسیدنی است: اوالً زمان توبۀ شاعر؛ ثانیاً  نويسان حال شرح

 بودن يا نبودنِ توبه.  ، يعنی نصوحۀ خودتوب سر
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 . زمان توبه4-1

 آمیز سروده است: ای توبه سوزنی در قصیده
 ام ای خداوندی که از لطف تو جاه آورده

 اليموتی و نداری شبه و مثل زآنکه حیّ

 پنجاه سالگه روزی به خدمت نآمدم  هیچ

 القاب دارم، لیک بوبکرم به نام «سوزنی»

 توبه کردم، توبه کردم، فضل کن، رحمت نمای
 

 ام... ستم گرفته بارگاه آورده زآنچه بوده 
 ام... از صفات پاک اينک اجتباه آورده

 ام... گاه آورده سوی درگه تو گاه رو به

 ام... خوب نامستم، گنه کردم، پناه آورده

 ام چون به درگاه تو خود را در پناه آورده
 

 (18۵ـ84: 1344) 
برداشت شود، « تی طوالنیمدّ» در معنایممکن است عدد پنجاه در اين ابیات، صرفاً 

 از بیش زمان سرايش اين قصیده در سوزنی اگر رسد مینظر خودِ عدد پنجاه؛ ولی به نه

 بودن طوالنی بیان برای توانست می ،(سال هشتاد يا هفتاد يا شصت مثالً) داشت می سال پنجاه

 جای به بود، وزن موافق که را «هشتاد» يا «هفتاد» چون ای واژه خود، غفلت عمر

 بیانگر تواند می در اين شعر درصورتی «پنجاه»عدد  عبارت ديگر،  به ؛بنشاند «پنجاه»

 وگرنه باشد، کرده عمريا کمتر از آن  سال پنجاهحدوداً  شاعر که باشد طوالنی زمانی

 و گری توبه منافی اين و است کرده بیان واقعی حدّ از «کمتر» را خود غفلت زمان شاعر

 .است لتغف بر حسرت

ی است و حتّآمیز سروده  کم در پنجاه سالگی خود، قصیدۀ توبه بنابراين، سوزنی دست

دارد آمیز  زيرا شعری توبه ؛باشدگفته ی ا قصیده چناننیز  اين تاريخپیش از مکن است م

 با اين مطلع و مقطع:
 دانی، هزار چندانمز هر بدی که تو 

 ا اهللحقّ اشهد أن ال اله الّ  به
 

 مرا نداند از آنگونه کس که من دانم... 

  ين قول بر زبان رانماچنان بمیران ک
 

 ( 194و  192)همان:                                                                               

 همان شعری که در ا درامّ ای نکرده، هیچ اشارهبه پیری خود  اين قصیدهدر سوزنی 

 :، خود را پیر دانسته استسروده بود سالگی پنجاه
 

 هويی کردمی وقت برنايی به نعمت های
 عذر برنايی بخواهم گاه پیری گفتمی

 

 ام های و هويم را کنون صد آه آه آورده 
 ام چون فروماندم، زبان عذرخواه آورده

 

 (18۵ـ184)همان:                                                                            

دانسته  می ذکور را پیش از زمانی که خود را پیرقصیدۀ م ممکن استبنابراين، 

بار در  چه سوزنی نخستین ،هرروی به سروده باشد. سالگی( کم پیش از پنجاه )دست

نويسانی  شعری با مضمون توبه سروده باشد و چه پیش از آن، نوشتۀ تذکرهسالگی  پنجاه
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های پیشین  که در بخش زيرا چنان ؛اند، نادرست است که توبۀ او را در اواخر عمر دانسته

توان اواخر  اش را نمی یسالگ و پنجاه سال عمر کرده است 83کم  ثابت شد، سوزنی دست

چندان  (سالگی تقريباً از شصت)فروزانفر نیز به توبۀ شاعر  اشارۀ . همچنینوی دانستعمر 

بگويیم توبۀ ، بايد کنیم تر بازنويسی را دقیقعبارت ايشان اگر بخواهیم دقیق نیست و 

 .از آن صورت گرفته است شايد زودتر ياسالگی  پنجاه درتقريباً شاعر 
 

 . تأثیر توبه بر رفتار شاعر4-2

اند که او پس از آن به حج  اند، نوشته که به توبۀ سوزنی اشاره کرده ینويسان اغلب تذکره

 رفت و ديگر اشعار زشت نسرود و از فساد اخالق دوری جُست.

هايش  سروده ها و خاطر کرده از خداوند متعال بهسوزنی در چندين قصیدۀ خود، 

او دارد. وی که نشان از پشیمانی  است ای سخن گفته گونه کم به طلب عفو کرده يا دست

 خويش نیز اشاره کرده است: در ضمن بعضی از اين قصايد، به سنّ

 :)در صفحات پیش نیز به اين قصیده اشاره شد( سالگی اهنجپ .1
 

 ام ای خداوندی که از لطف تو جاه آورده

 پنجاه سالگه روزی به خدمت نآمدم  هیچ

 توبه کردم، توبه کردم، فضل کن، رحمت نمای
 

 ام... گرفته بارگاه آوردهستم  زآنچه بوده 

 ام... گاه آورده سوی درگه تو گاه رو به

 ام چون به درگاه تو خود را در پناه آورده
 

 (18۵ـ84)همان:  

 سالگی: شصت .2
 

 چو شست گشت کمان قامت چو تیر مرا
 به فحش و هزل جوانی به پیری آوردم

 يکی به دو نه برآمد شمار طاعت من
 

 ...تیر مرا چو شست راست برآمد بهار و 
 که هیچ شرم نبود از جوان و پیر مرا

 برآمد از گنهان مبلغ خطیر مرا...
 

 

 (3ـ1)همان: 

 و نیز:
 خیرخیر در هر گناه سخرۀ ديوم به

 اد پیری آمد و بر اصطیاد منصیّ

 يک تیر از زمستان، يک تیر از بهار
 ردــدم به بند کــی زد و به کمنــاز داس پ

 

 شد تیره خاطرم، شست تیر خوردمچون 

 

 گیر... يا رب، مرا خالص ده از ديو سخره 

 داس کمند و تیر گشاد از چهار تیر

 يک تیر او تموز و دگر تیر، ماه تیر
 به من انداخت شست تیرکمان گاه از  وآن

 

 تیر از او يافت ماهْ رآن خاطری که نو

 (124)همان:                                      
 

 هفتادسالگی:. 3
 م سنگ؟...ـــۀ طاعت زنیــــخان ر آبگینهـــب  گـــرن هــــردش فلک آبگینـــی ز گـــتا ک
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 ای سوزنی، بر اسب انابت سوار شو

 ، توحید و زهد گوهفتادساله گشتی
 

 بستان ز دست ديو فريبنده پالهنگ...

 کم ژاژ خای و پیش مدو چون خران عنگ
 

 

 (1۵2ـ1۵0: همان)

 :خان مسعود بن حسن( )در زمان پادشاهی طمغاج. حدود هشتادسالگی 4
 6مدح تو ديوان من ثابت شود حدچون به 

 

 براند از کتاب «يمحو اهلل»ها را قول  هزل 
 

 

 (2۵)همان: 

همچنان به ا امّ ،چنین اشعاری سرودهو در سنین گوناگون شود که او بارها  ديده می

وی طیّ زمان  گويی مديحه اينکه ادامه داده است. برای اثباتگويی  سرايی و مديحه هزل

که گفتیم، او در  زيرا چنان؛ ، نگاهی گذرا به ديوان او کافی استاستمرار داشته است

استمرار خان مسعود بوده و او را بارها ستوده است. دربارۀ  هشتادسالگی در دربار طمغاج

 شود: هزالی او نیز به قرائن زير بسنده می

ای با ابیات زير،  سوزنی در آخرين بیت قصیده :سالگی وهشت سرايی در شصت . هزل1

روزگار خود که سابقۀ معاندتی با وی داشته،  يکی از شاعران هم هجوی رکیک در حقّ

 :دوش میآمیز خودداری  که برای رعايت ادب، از نقل بیت هزلاست  گفته
 

 رزندمـه فـــويش را نـــدر خـــری پـــبه شاع

 و هست ست سال عمرم وهشت رسیده به شصت
 

 دم...ــس خداونـــد مجلــــه معتقــــر نــاگ 

 دمــــر و قزاکنــــده ز ره بستـــه رسیـــم
 

 

(1338 :273) 

که گفته شد، سوزنی با يکی از شاعران  چنان :دهۀ پايانی عمرسرايی در  . هزل2

 برای اين فرد سرودهمعاصر خود مهاجاتی داشته و بسیاری از اهاجی رکیک خود را 

خان مسعود، آن شاعر را هم با  در ضمن مدح سعدالملک، وزير طمغاج جملهاست؛ از

 آيد: هزلی زشت، هجو کرده است. مطلع و برخی ابیات مدحی اين شعر در پی می
 

 ور پیدا گشت و بیطارمــه را ناســخر خمخان

 د راـــر شاه سعدالملک مسعود بن اسعـــوزي
 د برهان نمايد گر کند دعویـخداوندی که ص

 رق را ـــخان مسعود شاهنشاه مش طمغاج قلج
 

 به نیش از سقبه آن ناسور در يک هفته بردارم... 

 ارمـگفت ذبـان عـد زبـويــت گمحمّدثنا و 
 ارکان دولت را به رتبه صدر و سردارم رـــکه م

 آوارم مـــآزار و ک مـــی کـــآراي لکتـر مــوزي
 

 

 (69ـ67: همان)                                                                                           

 ق به وزارت نشسته است:۵60دانیم اين سعدالملک در سال  می
 

 ه سال پانصدوشصتــم برّــماه محده ـــرسی

 دالملکــزرگ، سعـــدر بــر وزيران، صـــس
 

 
 

 
 

 ان بنشست...ـــر خدايگـــه بارگاه وزيـــب 

 وستـه وی پیـد بوَــر بــعد اکبر ناظسه ــک
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 ودـــان مسعـــام خدايگــادت نــــدر سع
 

 

  ه نتوان بستـک چنان ر وی بخت آنـاد بـگش
 

 

 (69ـ67: همان)                                                                                         
 

ق وفات ۵69ق سروده شده و چون سوزنی در ۵60ۀ مذکور پس از محرم پس هزلیّ

 عمر سروده است.در نُه سالِ پايانی ه را يافته، آن هزلیّ

های  برخی سروده از سالگی شصت و  پنجاه در هرچند او که شود می ديده ترتیب، بدين

سالگی  وهشت در شصت دوباره کم دست کرده، پشیمانی اظهار هزل( در هم و مدح در )هم خود

حدود هشتادسالگی  و هفتادسالگی در باز او همچنین است. پرداخته ها سروده گونه اين به

 ؛سرايش مدح و هزل ادامه داده استا تا اواخر عمر همچنان به امّ ،آمیز سروده شعر توبه

نويسان مبنی بر تغییر روش زندگی و شاعری سوزنی پس از  حال بنابراين، سخن شرح

اند  توانسته اصحاب تذکره نمی کدکنیشفیعینظر زا .او ندارد ديواناش، شاهدی در  توبه

را  هايی داستان را توجیه کنند و به همین دلیل، تناقضات و تضادهای روانی شاعران

که چگونه سرتاسر  توضیح دهندتا اند  کرده جعل میايشان دربارۀ توبه و تغییر زندگی 

های  در سرودهها  آنديوان برخی شاعران پر است از اشعاری که شخص شاعر از سرايش 

  .(26ـ2۵: 1386) کرده است میاظهار پشیمانی ديگر خود 
 

 . ترجیح سخن عوفي4-3

 ديگرنويسان  حال تر بیان شد که در موضوع توبۀ سوزنی، سخن عوفی با شرح پیش

بلکه  ،از توبۀ شاعر سخنی نگفته دارد. برخالف ديگران، عوفی صريحاًهای بنیادين  تفاوت

ده بو اشعار زشت خود پشیمانسرودن از ش قصايددر برخی فقط اشاره کرده که او 

 ،عالوه به تر ذکر شد. دارد که پیش ن سوزنیديواشواهد متعددی در سخن اين  است.

ش در اواخر عمر او بوده و هزلیّاتاند که زمان توبۀ سوزنی از  نويسندگان ديگر گفته

راه صالح در پیش گرفته و ديگر سخنان زشت گذشته را وی همچنین پس از اين توبه، 

درست نا ادعاهاان داده شد که هر دوی اين های پیش نش بر زبان نیاورده است. در بخش

تنها  ،توبۀ سوزنی دربارۀنويسان  تذکره های گفته در میان بنابراين ؛پشتوانه است و بی

 واقع دانست. مطابقتوان قول عوفی را درست و  می
 

 . مذهب و عقیده5

از طبقۀ صراحتاً سوزنی را  (3/1769: 1389) اوحدی بلیانینويسان کهن،  در میان تذکره

که کامالً هست ای  قصیده ديوان سوزنیدر  امامی دانسته است. دوازدهيعنی شیعۀ ، هامامیّ

 شود: و با اين بیت آغاز می کند اين نظر را تأيید می
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 ايا گرفته تو اندر سرای جهل مقام
 

 تهی ز دانش و غرقه میان بحر ظالم 
 

 

 (17۵ـ174: 1344)                                                                            
فردی شیعی  بر زبان تواند که تنها می است بیان کرده اين قصیده مطالبی در شاعر

در  و همچنین بردهکار را به« امام»شده باشد. وی در چند بیت متوالی، اصطالح  جاری

 صاکرمبر پیام حقّ را به استناد واقعۀ غدير خم، جانشین به عجداگانه حضرت علیدو بیت 

 دانسته است:
 

 نگر که دستِ که بگرفت مصطفی به غدير

 رــديــزرگ روز غــدای بـــه خـامام آنک
 

 که را امام هدی خواند و فخر و زين همام... 

 زديک مصطفی پیغامـن  رد بهـــه فضل کــب

 

 

اسالم   اند و سپس پرست بوده دلیل آنکه روزگاری بت  نخست را بهخلفای  همچنین

سالی ابوبکر  ت و کهنشیخوخیّ ديگر آنکه ندانسته است. صخالفت رسول اند، اليق آورده

وی در ت هی برای اولويّهیچ دلیل موجّدر هجرت،  صوی را با رسول همراهینیز  و

کار  و برای دفاع از نظر خود، تمثیلی نامحترمانه در حق خلیفۀ نخست به ندانستهخالفت 

 7برده است.

ا امّ ؛ع شاعر ترديد کردوجود اين قصیدۀ صريح، نبايد در تشیّرسد که با نظرمی به

د. انانگیز ل برمیو تأمّ پژوهشگر را به شکّهست که  ديوانهای فراوان ديگری در  نشانه

که به مذهب شاعر  را یابیات است کوشیده ديوان دوم مۀ چاپحسینی در مقدّ شاه

سوزنی،  ←)است  ق بودهزيادی موفّ حدّو در اين راه تا ندشوند، استقصا ک رهنمون می

اين شواهد را  نیزرا تکمیل و فهرست ايشان بتوان رسد  مینظر ا بهامّ ؛وهفت( : چهل1344

 د.کرطرز ديگری تحلیل  به

؛ است صو عترت رسول عارادت شاعر به اهل بیت بیانگر سوزنی ديوانبرخی ابیات 

 ات خود، اين بیت را سروده است:مثالً شاعر در ضمن يکی از هجويّ
 

 هــود بغض ائمّــه بـدر سینۀ هرکس ک
 

 ه در قعر سقر ماندـجاويد چنان دانش ک 
 

                                                                                               (1338 :24) 

 و دوستی نیز ارادت عبه حسنین صآمیز خود، در کنار رسول خدا توبه یدۀيا در دو قص

 نشان داده است:
 

 ر درود رسانـدّ شبیر و شبـن به جـز م
 

 ر مراـانگیز و با شبیر ــبه حشر با شب 
 

                                                                                             (1344 :3) 

 بر مهر مصطفی زی و اصحاب و آل او
 

 ر زی و با دوستی شبیرـبا دوستی شب 
 

 (12۵)همان:                                                                                              
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و در ضمن برخی از است ی را در چندين قصیده ستوده سوزنی همچنین سادات محلّ

داً خود را دوستدار نسبت ممدوحان به خاندان رسالت، مؤکّ بهانۀ  به همین مدايح،

 معرفی کرده است: صآل نبی و عبیت اهل سادات،
 

 از روی هواخواهی سادات دلم هست

 واخواهی ساداتـرد هــن کـجفت دل م

 ی آل علی نیستـه از دوستـــدرقــتا ب

 ه بدان کعبه نیايدـــست دل من ک کعبه
 

 پیوسته به ديدار شب و روز تو محتاج... 

 ق ازواج...ـن خالـن مـزاج تـهنگام م

 و نهد باجــدی ديــن هــدي ر قافلۀــب

 ۀ حاجـــی قافلـــــیِ آل نبــدوست بی
 

 (48ـ47)همان:                                                                                      

 هوای آل نبی را دل من است وطن

 من از هوای جگرگوشگان پیغمبر

 همه هوای من آن است تا شود ماهر
 فصاحت سحبان و من بر آل نبی مرا

 آز آن چه به که مزيّن شود مرا ديوان
 

 د دل مندمی مباد که بی اين هوا بوَ 

 نه برکنم دل تا جان بود موافق تن

 به مدح آل نبی طبع من به نظم سخن
 ثنا بگويم، چه من فصیح و چه الکن

 به مدح عترت کرّار شیر شیراوژن؟
 

 (244: همان)                                                                                       

 نامیده و خطاب به ممدوح خود سروده است:« شاه شهید»را  عاو امام حسین
 

 بن علی شاه شهیدیاز نسل حسین 
 

 گوهر مهراج نز نز تخمۀ جمشیدی و  
 

 (47)همان:                                                                                            

ع شاعر گر تشیّ يک اثبات هیچ ،جز قصیدۀ سراسر شیعیِ مذکور به، ه اين شواهدالبتّ

دهد  نشان می عو خاندان ايشان عارادت و عالقۀ او را به حضرت علیبلکه صرفاً  ،نیست

در سوی ديگر، از  ؛که در میان بسیاری از اهل سنّت نیز پرسابقه و پربسامد بوده است

 :دارد کامل شاعر منافات تشیّعبا شود که  فراوانی ديده میمضامین  سوزنی ديوان

دادن مکرّر  و همچنین نسبت عحضرت علی رديف هم سه خلیفۀ نخستین. ستايش 1

 اب:به عمر خطّ« عدالت»ويژگیِ 
 

 شجاعت و عدلدری، عمرـصفوت ص يقصدّ
 

 رم و حلم چو عثمان، علی به علم و سخاـبه ش 
 

                                                                                                             (1338 :6) 

 خرّـری فــو وزيــم را تــرک و عجــت ملک
 

 جم ْر آصفـو بــيق و چد، صدّر سیّــهمچو ب 

                                       (1344 :18۵) 
 

 دــــمان یـی مــــه علــــت بـــدر شجاع
 

 ر استــــدل عمــــی عــويــدل او گـــــع 
 

 (31)همان:                                                                                                             
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 ر ورز و جاودان زی از آنکـمَمر عدل عُبه عُ
 

 دانـــد جاويــده مانــر زنـمَدل نام عُـبه ع 
 

 (21۵)همان:                                                                                                         

 :گريزد می عمر خطّابسايۀ ت که شیطان از اين نظرِ اهل سنّبه  اعتقاد. 2
 

 وـــــان از تـــرصالبت شاهی، مخالفــعم
 

 ر شیطانــعمۀ ـــو از سايــــد چـان رمیده 
 

 (207)همان:                                                                                                     

 رستاخیز:رؤيت خداوند در نظرِ اشاعره مبنی بر امکان به  . اعتقاد3
  

 داران را د روزهـــه تا ز خداونــهمیش

 روزه ادنــه دنیا، وقت گشــی بــيک
 

 ه هست در اخبارـک ود دو شادی، چونانــب 

 ودن ديدارــی، وقت نمــه عقبـــدوم ب
 

 (87)همان:                                                                                                     

مهدی حضرت  و( 198 ،16 همان:) عحضرت علی قدسیجايگاه  به ترک ادب نسبت .4

 8.ممدوحستايش برای  (1۵۵، 70)همان:  عجموعود

 «:رافضی»با صفت  شیعیان يادکردن از .۵
 

 جز عمر معشوق اگر گیرم نیم چون رافضی
 

 خارج از ممدوح جز سید حسین بن عمر 
 

 (322)همان:                                                                                                      

منتسب  عوجه که مذهب شیعیان به حضرت علی ، با اينتشبیه خود به شیعیان .6

 :علی بن احمد( الدّين )افتخاراست و مذهب شاعر به ممدوحی به نام علی 
 

 ه ز فخرــن کــجاه، علی افتخار دي رـــسپه
 

 دمــچو شیعه مذهب خود را بر آن علی بن 
 

                                                                                                     (1338 :273) 

 «:دين پاک مسلمان»در معنی « سنّی». آوردن واژۀ 7
 

 دح توــاندر طبس گر مملحدان سنّی شوند 
 

 ه بازار طبســـد بــوان خوانــراوی بازارخ 
 

                                                                                                    (1344 :133) 

، تناقضی بگذاريم ديوانموجود در  را در کنار قصیدۀ تماماً شیعیِ يادشدهشواهد  اگر

 تسنن اهل خاصّ معتقدات به آشکارا موارد، بعضی در سو سوزنی از يک ؛نمايد رخ می

 ه است.داشت خوار را نخستین خلفای شیعی ای هقصیددر  ،و از سوی ديگر کرده اشاره

برای رفع اين  .شوند نمی جمع يک از فرق اسالمی آن زمان، با هم در هیچ موضوع دو اين

سپس تغییر  و ی بودهشدن به اينکه سوزنی در ابتدا سنّ قائل. 1دو راه هست:  تنها تناقض

 انتساب قصیدۀ شیعی به سوزنی. . رد2ّمذهب داده است؛ 

گزارش شد  7 بندسوزنی بیتی را که در زيرا  ؛رسد نمینظر معتبر به احتمال نخست

يعنی فقط نُه سال قبل از  ،ق۵60در مدح وزيری گفته که در  ،)ملحدان سنی شوند...(
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سال عمر کرده  83کم  به آنکه سوزنی دست توجّهيافته است. باوزارت شاعر درگذشت 

از بايد پس  اتّفاقاين او قائل باشیم، تغییر مذهب اگر به  ،(مقالۀ حاضر 3بخش  ن.ک:)است 

 است.و غريب بعید  او رخ داده باشد که بسیار هفتادوچهارسالگی

سوزنی  ديواندر  ینادرست بهترتیب بعید نیست که قصیدۀ شیعیِ مذکور  بدين

های دقیق  نظر قطعی در اين مورد نیازمند بررسیرچند اظهار، هگنجانده شده باشد

 نکات اندک صرفاً .گنجد شناختی است که در اين مجال نمی شناختی و نسخه سبک

 شود: به ذهن نگارنده رسیده است، در ادامه بیان می در اين موضوع ی کهديگر

 ؛نیامده است )نسخۀ مدرسۀ سپهساالر(ح اين قصیده در يکی از نسخ مورداستفادۀ مصحّ

 خوانده است:« شاعر سوزنگر»خود را  ،شاعر اين قصیده در بیت پايانیه البتّ
 

 اگر تو خواهی مؤمن شوی، بیا بشنو
 

 کالم ز قول شاعر سوزنگر اين درست 
 

 

   

ه رفتکار به شاعر صعنوان تخلّ بهسوزنی،  ديوانبیت ديگر از  دودر « سوزنگر»عنوان 

 است:
 ن بادــو مزيّـــدح مجلس میمون تــبه م

 

 رـــر سوزنگــآرای پی دۀ سخنـــجري 
 

                                                                                             (1344 :102) 

 رـــر سوزنگـــو پیــبه سلک گوهر مدح ت
 

 کشیده رشته به سوفار سوزن کمسان 
 

 (21۵)همان:                                                                                              

که مورد هجو در يک مورد نیز سوزنی برای اشاره به خود، از قول شخص ديگری 

 چنین گفته است: ،بوده
 

 را آزاد کن آخرــبگفت ای کور سوزنگر، م
 

 گر کارم ست با کیمخت که از جور تو افتاده 
 

                                                                                              (1338 :68) 
 دهآور وزنگرپیر س خود را صتخلّ ،مورد در هر دوسوزنی شود،  که ديده می چنان

ه اساساً آمده که البتّ« کور سوزنگر»در آن يک بیت ديگر نیز  .، نه شاعر سوزنگراست

د به شاين قرينه، هرچند ضعیف، شايد راهنمايی باص شاعر نیست. تخلّسخن از 

 بودنِ قصیدۀ شیعی موردبحث. مجعول

بیش از  بودنش احتمال حنفیرسد  مینظر به، باشدی بوده با فرض اينکه سوزنی سنّ

 زيرا: باشد؛تساب او به ساير فرق اهل سنت ان

و حنبلیان را  (16: 1338)با اهانت و زشتی ياد کرده  مذهبان یاز مالک. سوزنی 1

 پس يا حنفی بوده است يا شافعی. ؛(297: 1344)رديف با خارجیان برشمرده است  هم
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تألیف کرده،  )مقارن با اواخر عمر سوزنی(ق ۵60که در  النقضرازی قزوينی در کتاب . 2

از بالد خوراسان از نیسابور تا اوژکند و سمرقند و حدود بالد ترکستان و » نوشته است:

رنگ و به توحید و عدل خداى و به  مذهب باشند يک غزنین و ماوراءالنّهر همه حنیفى

ضل صحابه معترف و مقرّ و جزا بر عصمت انبیا گويند و به منزلت اهل البیت مقرّ و به ف

. از اين گفته پیداست که در آن زمان مذهب رايج موطن (4۵8: 13۵8) «عمل گويند

زمان سوزنی به اهل  همو عالقۀ ارادت همچنین اين قول گری بوده است.  سوزنی، حنفی

رازی سخن ديگری از  ،عالوه بهدهد.  خوبی توضیح می را بهخلفای نخست و  )ع(بیت

که گذشت، امام  ، چنانویچرا بودن سوزنی،  با فرض حنفیکند که  روشن می قزوينی

 همه در نیستند. مخصوص فزع و جزع بدين شیعه»شاه شهید خوانده است: را  )ع(حسین

 موسم در فريقین از باقیان و علما... فحول بوحنیفه، اصحاب بالد و شافعى اصحاب بالد

 معنى اين و گريسته کربال شهداء بر و اند داشته زارى و نوحه و جزع با تتعزيّ اين عاشورا

 .(۵92)همان: «  ظاهرترست آفتاب از

طاهر  الدّين فخر»در يک قصیده يکی از عالمان شافعی را که ظاهراً  فقط . سوزنی3

برهان  دی بزرگان و سران آلدر قصايد متعدّ؛ اما (146: 1344)نام داشته، ستوده  9«علک

توضیح . (230ـ229 و 174ـ172 ،68ـ67، 38ـ36 ،20ـ19: همان ←)مثالً را مدح گفته است 

 اند. هبان ماوراءالنهر بودهمذ یس و امام حنفیئردر آن روزگار ايشان آنکه 
 

  . نتیجه6

 هايی گزارهسوزنی و منابع کهن ديگر،  ديوانبا استناد به متن در اين نوشته تالش شد 

. شودی مطرح اثبات يا با احتمال قو شاعرزندگی  از چند موضوع غیرقطعی و مبهم در

 طور خالصه از اين قرارند: آمده به دست نتايج به

  شکه والدت اين احتمال هم هستدنیا آمده و  ق به486ـ476 های بین سالسوزنی 

 ق درگذشته است.۵69ق بوده باشد. همچنین وی در 486ـ480های  بین سال

  بارها هشتادسالگی،  سالگی تا کم از پنجاه يعنی دست از عمر خود،مديدی ت در مدّاو

سیاق  ،ا تا آخر عمرامّ ،دهکرپشیمانی ابراز زشت خود گفتارهای از  سروده کهقصايدی 

 نداده است. سرايی تغییر هزلنیز در ستايش زورمندان و سخن خود را 

  ت شیعه و او در اثبات حقانیّ ديوانای که در  قصیده احتماالًمذهب بوده و  حنفیوی

 ، از او نیست.است آمده عامامت حضرت علی
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 نوشت پي

استفاده  CALH (Calendar Conversion Program)افزار  ها از نرم برای تطبیق تقويم. 1

 ده است.مآشده که مشخصات دسترسی به آن در فهرست منابع 

فاقِ بسیار کمیابی است و همچنین شايان ذکر است که تقارن نوروز و اوّل رجب اتّ. 2

 کشد تا دوباره تکرار شود. بیش از سه قرن طول می

نیز همین سال تکرار شده است؛ امّا ضبط اين سال در  آتشکدههای  در بعضی چاپ. 3

 371: 1378آذر بیگدلی،  ←)توان به آن اتّکا کرد  اين کتاب، آشفتگی فراوان دارد و نمی

 .(2متن و حاشیۀ 

 ها مربوط به متن چاپی است و افزودۀ نگارنده نیست. . قلّاب4

 است.  ها مربوط به متن چاپی . در اينجا نیز قلّاب۵

در اين مصراع « حد». بنا بر حاشیۀ اين بیت در ديوان چاپی، ازنظر مرحوم دهخدا واژۀ 6

ند صورت صحیح ز . همچنین محمّدرضا ترکی حدس میباشد )مقابل هزل(« جد»بايد 

 ديوان من ثابت شود. « در»مدح تو « جد»مصراع نخست چنین باشد: چون به 

می، از ذکر متن ابیاتی که حاوی تعابیر . برای رعايت ادب دربارۀ بزرگان فرق اسال7

 ناخوشايند بود، خودداری شد. 

منظور رعايت ادب، از آوردن ابیاتی که حاوی تعابیر ناخوشايند بود،  . در اينجا نیز به8

 خودداری شد.

« الدّين علیّ بن احمد فخر»چاپی و در عنوان قصیده، نام اين ممدوح  ديوان. البتّه در 9

 آيد. دست نمی اين نام از متن ابیات آن قصیده بهآمده است؛ ولی 
 

 منابع
 .محدّث، تهران، امیرکبیر میرهاشم چاپ ،آتشکدۀ آذر )نیمۀ دوم(، (1378) بیگ لطفعلیآذر بیگدلی، 

و آمنه  صاحبکاریاللّه  ذبیح چاپ، العارفین العاشقین و عرصات عرفات، (1389) الدّين  تقی، بلیانیاوحدی 

 .میراث مکتوب ،تهران، 3جفخر احمد، 

 و تبارشناسی(، شماری گاههای اسالمی جديد )راهنمای  سلسله، (1381) ادموند کلیفورد، باسورث
 .ای، تهران، باز ترجمۀ فريدون بدره

  .، بريللیدن، براونادوارد چاپ ، الشعرا ةتذکر، (1900ی )سمرقند شاه دولت

 .تهران، سروش، 3جرضا طاهری، محمّد چاپ، هفت اقلیمتذکرۀ ، (1378)احمد  امین، رازی
، (وافضالرّ فضائحبعض  نقض فی واصبالنّ مثالب بعض به )معروف نقض ،(13۵8) عبدالجلیل قزوينی، رازی

  .محدّث، تهران، انجمن آثار ملّی الدّين  میرجالل چاپ

 .حسینی، تهران، امیرکبیر شاه الدّين ناصر تصحیح، ديوان، (1338) سوزنی سمرقندی
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 نا. ، بیتهرانحسینی،  شاه الدّين ناصر چاپ، (جديّاتبخش ديوان )، ؟(1344)ـــــــــــ 

 .، تهران، آگاههای سلوک تازيانه، (1386رضا )محمّد، شفیعی کدکنی

 ، تهران، فردوس.2، جات در ايرانتاريخ ادبیّ(، 1369اهلل ) ذبیحصفا، 
  .، بريللیدن ،2ج قزوينی، محمّد چاپ، براونادوارد تصحیح  ،االلباب لباب، (1906) محمّدعوفی، 

 .، تهران، خوارزمیسخن و سخنوران، (1380) الزمان فروزانفر، بديع

 مجلس شورای اسالمی. فیروز، 272ش ،األفکار ةزبدو  األشعار صةخال، ق(1007) الدّين  تقیکاشی، 

  .تهران، امیرکبیر ،2، بخش1ج مظاهر مصفّا، چاپ، الفصحا مجمع، (1381) خان رضاقلیهدايت، 
، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و گیتا اشیدری ابوالقاسم رادفر چاپ، العارفین رياض (،138۵)ـــــــــــ 

 .و مطالعات فرهنگی

http://bennovandalen.de/programs/programs.html , (CALH بخش). 
 

 


