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دانشآموختة دکتری زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه تهران
(از ص  97تا )116
تاريخ دريافت مقاله ،1398/9/13 :تاريخ پذيرش مقاله1398/12/24 :
علمی -پژوهشی

چکیده
از روزگاران کهن کتابهايی دربارۀ شاعران فارسیزبان نوشته شده که هريک مقداری اطّالعات
زندگینامهای و گاهی نیز چند شعر از هر شاعر بهدستدادهاند .در نگاه نخست ،اغلب مطالب اين کتابها
کامالً معتبر بهنظرمیآيد ،ولی اگر دقیق و نقّادانه نگريسته شود ،نمونههای فراوانی از تناقضات اين
نوشتهها يا اختالفات فراوانشان با يکديگر آشکار میشود؛ بنابراين بهتر است محقّق با رجوع مستقیم به
اشعار خود شاعر ،مطالب صحیح را از میان گفتههايش بیرون بکشد .يکی از شاعران توانای پارسیگو،
سوزنی سمرقندی است .دانشگاهیان او را بیشتر به هزلیّاتش میشناسند و به همین دلیل کمتر به او
پرداختهاند .در اين مقاله کوشش شده است برخی مطالبی که شرححالنويسان دربارۀ سوزنی گفتهاند،
با استناد به گفتههای خود او ارزيابی شود و بهعالوه برخی ابهامات و ترديدهای پژوهشگران معاصر
دربارۀ زندگی وی ،با شیوهای استداللی تا جای ممکن برطرف شود .ازاينمیان ،چهار موضوع بررسی
شده است :زمان تولّد و وفات شاعر ،توبۀ او در پیری و مذهب وی .در پژوهش حاضر نتیجه گرفته شده
که سوزنی در میان سالهای 476ـ486ق زاده شده و در ۵69ق درگذشته است .بهاحتمال قوی
حنفیمذهب بوده و تا اواخر عمر نیز هزلگويی و مديحهسرايی را رها نکرده است؛ هرچند از میانۀ عمر
دربارۀ هزلیّات خود و مدايحی که برای صاحبان زر و زور سروده ،پشیمانی نشان داده است.
واژههای کلیدی :سوزنی سمرقندی ،زندگینامه ،شرح حال ،تولّد ،وفات ،مذهب ،توبه.
* .رايانامۀ نويسنده:

sgoodarzi@ut.ac.ir
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 .1مقدّمه
از منابع مهمّ دستیابی به زندگینامۀ شاعران پیشین ،کتابها يا تذکرههای کهنی
هستند که دربارۀ سخنسرايان فارسی شرححالی نوشته و احیاناً ابیاتی از آنها را نقل
کردهاند .اطّالعات ثبتشده در اين منابع کهن هرچند ارزشی فراوان در کار تنظیم
زندگینامۀ شاعران (بهصورت خُرد) و تدوين تاريخ ادبیّات فارسی (بهصورت کالن) دارد،
بهکلّی خالی از ايراد ،تناقض ،آشفتگی يا افسانهپردازی نیست؛ بنابراين نمیتوان به آنچه
در کتب کهن آمده است ،اعتماد کلّی کرد و بايد نقّادانه در اصالح يا تشخیص راست و
دروغ آنها کوشید.
بهعالوه ،يکی ديگر از منابعی که در استخراج شرح احوال و وقايع زندگی شاعر
اهمّیّت ی فراوان دارد ،اشارات مستقیم و غیرمستقیم خود شاعر در البهالی سرودههايش
است .اين اشارات گاهی بهخودیخود مطلبی را دربارۀ زندگی شاعر بر ما روشن میکند
و گاهی نیز در کنار قرينههای تاريخی ديگر ،بهسوی حقیقت رهنمون میشود .مطالب
برآمده از شعر خود شاعر عموماً معتبرتر از منابع پیشگفته ارزيابی میشود و خود
معیاری برای اصالح و رفع کاستیهای آن منابع است.
يکی از شاعرانی که هم در منابع مکتوب گذشته دربارۀ او گزارشهای کوتاه و بلندی
ديده میشود و هم در خالل اشعارش اشارههايی به زندگی خود کرده است ،سوزنی
سمرقندی ،شاعر قرنهای پنجم و ششم هجری است .از او در برخی منابع کهن با لقب
«تاجالشّعرا» ياد شده است (عوفی 191 :1906 ،و رازی )1۵71/3 :1378 ،و در میان اديبان
عمدتاً به هزلسرايی و هجاگويی شهرت دارد و يکی از داليلی که به او در دانشگاهها و
مجامع تخصّصی ادبیّات فارسی کمتر پرداخته میشود ،ظاهراً همین بدزبانی اوست.
بههرروی ،چند تن از محقّقان و دانشمندان معاصر ،با بررسی منابع کهن و نیز اشعار
خود شاعر ،دربارۀ زندگینامۀ او مطالب ارزشمندی نوشتهاند که البتّه نمیتوان تمام
اجزای آنها را بیعیب دانست؛ به همین خاطر در اين مقاله بعضی از اين مطالب (يعنی
تاريخ وفات و والدت شاعر ،ماجرای توبۀ نصوح او در پیری و نیز گرايش مذهبی او) بررسی میشود.
سعی بر آن است که با شیوه ای استداللی و مبتنی بر شواهد ،تا جای ممکن اشتباهات
يا ترديدهای پژوهشگران پیشین برطرف شود.

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1398شمارۀ پیاپي 99/ 24

 .2سال درگذشت
کتابهای کهنی که به شرح زندگی سوزنی پرداختهاند ،در سال وفات او با يکديگر
اختالف دارند؛ بهعبارت دقیقتر ،در اين منابع سالهای  ۵62و ۵69ق بهعنوان تاريخ
فوت شاعر آمده است .اين اختالف باعث شده که پژوهشگران معاصر نیز با ترديد دربارۀ
تاريخ درگذشت سوزنی سخن بگويند .اهمّ اظهارنظرهای معاصران در اين باره ،به ترتیب
تاريخ نگارش ،در ادامه نقل خواهد شد.
فروزانفر در سخن و سخنوران دربارۀ سوزنی نوشته است:
مسلماً تا سنۀ  ۵60زنده بوده؛ زيرا میگويد :رسید ماه مبارک به سال پانصدوشصت /به
بارگاه ،وزير خدايگان بنشست .وفاتش به قول تقیالدّين کاشی و دولتشاه در  ۵69و
به روايت مجمعالفصحا در  ۵62اتّفاق افتاده است (.)318 :1380

صفا نیز در تاريخ ادبیّات در ايران نظری همچون فروزانفر دارد:
از اشعار شاعر حیات او در  ۵60مسلّم میشود و بنابراين قبول يکی از دو سال مذکور
[ ۵62يا  ]۵69دشوار بهنظرنمیرسد (.)622/2 :1369

مصحّح ديوان سوزنی ،ناصرالدّين شاهحسینی ،از میان دو تاريخ مذکور سال  ۵69را
ترجیح داده (سوزنی :1344 ،سیوهشت -سیونه) است ،ولی ارتباط داليل او با نتیجهای که
گرفته ،به نظر نگارنده سست و مبهم است.
همچنین امیدساالر ذيل مدخل «سوزنی سمرقندی» در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی
با استداللی که کرده ،درستی يکی از دو تاريخ را محتملتر دانسته است؛ هرچند
آنچنانکه در ادامه میآيد ،استدالل او (و نه نتیجهای که گرفته) نیز نامعتبر است .وی
نوشته است« :وفاتش را هم در سال  ۵62و هم در  ۵69نوشتهاند» ( .)1۵ :1391او سپس
قول صفا را عیناً نقل کرده و کمی بعدتر افزوده است:
در مدح يکی از وزرا به قرينشدن ماه رجب و نوروز جاللی اشاره میکند :ماه رجب
فرّخ و نوروز جاللی  /گشتند قرين از قبل فرخفالی .در اين مورد ...اوّل فروردين در سال
۵67ق به  16رجب و در سال ۵66ق به ششم رجب و در سال ۵68ق به  27رجب
میافتد؛ چون تاريخ ۵62ق که صاحب مجمعالفصحاء برای وفات سوزنی ذکر کرده،
مقدّم بر سالهای ۵66ـ۵69ق میشود که تواريخ احتمالی سرودن اين قصیده است،
احتمال صحّت گزارش تقیالدّين کاشی و دولتشاه سمرقندی که وفات او را در ۵69ق
دانستهاند ،بیشتر است (همان).
قصیدهای که امیدساالر از آن سخن گفته ،در مدح ضیاءالدّين (پسر يکی از ممدوحان

سوزنی) سروده شده و شاعر در آن به تقارن ماه رجب و نوروز جاللی اشاره کرده است.
چنانکه ديديم ،امیدساالر سرايش اين اثر را در يکی از سالهای  ۵66تا  ۵68دانسته
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است؛ زيرا در هريک از اين سه سال ،نوروز جاللی در میانۀ ماه رجب واقع شده است .دو
ايراد به اين تخمین وارد است:
 .1بهجز سالهای ۵66ـ۵68ق که امیدساالر متذکّر آنها شده ،طیّ دوران شاعری
1
سوزنی ،نوروز جاللی در سالهای  ۵32تا ۵34ق نیز با ماه رجب همزمان شده بوده؛
بدينترتیب که اوّلِ رجب ۵32ق 12 ،رجب ۵33ق و  23رجب ۵34ق مقارن نوروز بوده
است؛ بنابراين نمیتوان با قاطعیّت گفت سال ۵62ق ،يعنی يکی از دو سالی که برای
فوت شاعر ضبط شده است ،لزوماً مقدّم بر تاريخ سرايش قصیدۀ موردنظر امیدساالر است.
 .2اينکه يکی از جشنهای ايرانی در يکی از ماههای قمری واقع شود ،ويژگی
ممتازی ندارد که شاعر آن را نتیجۀ «فرّخفالی» بخواند؛ البتّه رجب در اسالم ،ماه گرامی
و همايونی است و خودِ سوزنی در قصايد ديگری (ن.ک38 :1344 :ـ1۵6 ،40ـ 1۵7و
283ـ )284فرارسیدن اين ماه را به ممدوح خود تبريک گفته است ،امّا اينکه مثالً نوروز
در رجب قرار گیرد ،رخدادِ فرخنده و ويژهای نیست و در عمر هرکس که چهل سال
زندگی کند ،دستکم شش مرتبه چنین تقارنی پیش میآيد .بهنظرمیرسد حق آن
باشد که منظور شاعر را از آنچه سروده است ،تقارن نوروز و اوّل رجب بدانیم؛ زيرا اينکه
آغاز سال نو جاللی با آغاز يکی از ماههای خجستۀ قمری قرين شود ،رويدادی است که
میتوان آن را «از قِبل فرّخفالی» دانست 2.در میان سالهايی که پیشتر گفته شد
(۵32ـ۵34ق و ۵66ـ۵68ق) تنها يک سال چنین خاصیّتی داشته است؛ يعنی اوّل فروردين
سال  100جاللی با اوّل رجب ۵32ق مصادف بوده است .بنابراين ،منطقیتر آن است که
تاريخ سرايش اين قصیده را اوّل رجب ۵32ق بدانیم.
حتّی اگر در دومین مورد يادشده ترديدی باشد ،باتوجّهبه نخستین موردی که ذکر
شد ،استدالل امیدساالر نادرست است و نتیجهای دربرندارد؛ زيرا نمیتوان قصیدۀ
مورداستناد او را شاهدی دانست بر آنکه سوزنی پس از ۵62ق زنده بوده است.
به نظر نگارنده ،توجّه دقیقتر به منابعی که سال فوت شاعر را ذکر کردهاند ،راهگشاتر
است .بعضی از اين منابع از چشم پژوهشگران معاصر دور ماندهاند .در سخن اين محقّقان
که از آنها پیشتر نقلقول کرديم ،تنها سه منبع کهن تذکرةالشعرا ،خالصةاألشعار و
مجمعالفصحا موردتوجّه قرار گرفته است که دو منبع ،سال  ۵69و يکی ۵62ق را سال
وفات شاعر دانسته اند .آنچه در اين سه کتاب دربارۀ سال وفات سوزنی آمده است ،در
زير عیناً نقل میشود:
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 .1قول دولتشاه سمرقندی در تذکرةالشعراء« :وفات حکیم سوزنی در سمرقند بوده
در شهور سنۀ تسع و ستین و خمسمائة» ()103 :1900؛
 .2سخن تقیالدّين کاشی در خالصةاألشعار و زبدةاألفکار« :امّا وفاتش در سمرقند
بوده ،بعد از آنکه سال عمرش به هشتاد رسیده؛ فی شهور سنة تسع و ستین و
خمسمائة» (کاشی 272 ،فیروز272 :چپ)؛
 .3هدايت نیز در مجمعالفصحا گفته است که سوزنی در سنۀ  ۵62وفات کرده است
(/1 :1381بخش.)920/2
امّا عالوه بر اين سه منبع ،می توان سال درگذشت سوزنی را در دو کتاب کهن ديگر
هم ديد که آنها نیز همان سال ۵69ق را تأيید کردهاند 3و ضبط يکی از اين دو منبع،
چنانکه خواهیم گفت ،بسیار مهمّ و ارزشمند است:
 .1اوحدی بلیانی در عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین دربارۀ سوزنی نوشته است:
«وفاتش سنۀ [ ۵69مطابق با «فريق فی الجنة» و «جنّت عالیه» و «ياقوت ناب» و
«منازعات»].)1770/3 :1389( »4
 .2نکتۀ بسیار جالب و تعیینکننده آن است که قول هدايت در مجمعالفصحا با قول
خود او در کتاب ديگرش ،رياضالعارفین نیز در تقابل و ناسازگاری است! هدايت
رياضالعارفین را در 1260ق و 24سال پیش از مجمعالفصحا تألیف کرده و در آن،
همداستان با کتابهای ديگران چنین نوشته است[« :سوزنی] در سنۀ پانصدوشصتونه
به ديار باقی شتافت» ()434 :138۵؛ بهعبارتی ،هدايت سال مرگ سوزنی را در جايی
۵62ق و در جای ديگر ۵69ق ضبط کرده است .بنابراين ،دلیلی ندارد باوجود اجماع
منابع ديگر بر سال ۵69ق و همچنین ضبط همین سال در يکی از کتابهای هدايت،
قول شاذّ او را در کتاب ديگرش مبنای ترديد در سال ۵69ق برای فوت شاعر قرار دهیم.
عالوهبراين ،قرينۀ ديگری نیز در ديوان سوزنی ديده میشود که البتّه بنا بر آن
نمیتوان سال ۵62ق را برای وفات شاعر با قطعیّت رد کرد ،ولی برای تکمیل بحث ذکر
میشود؛ شاعر يکی از قصايد خود را با مطلع زير سروده است:
آمد خجسته موسم قربان به مهرگان

خونريزِ اين بههم شد با برگريز آن
(سوزنی)21۵ :1344 ،

شايد در اين بیت ،منظور از «مهرگان» ،فصل خزان است ،نه جشن مهرگان؛ زيرا
شاعر در بیت ديگری از اين قصیده گفته است:
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عیــد و خـــزان مـوافق يکديگـر آمدنـد

خلقانــد از مــوافقت هــر دو شادمـان
(همان)

البتّه اين سؤال پیش میآيد که چرا بايد تقارن عید قربان و فصل پايیز باعث
شادمانی خلق شود؟ برای پاسخ به اين پرسش ،شايد بتوان احتمال داد که شاعر اين
قصیده را بهمناسبت تقارن عید قربان (دهم ذوالحجه) و جشن مهرگان (شانزدهم مهر)
سروده باشد .آخرين باری که اين تقارن در قرن ششم قمری رخ داده ،دقیقاً در ۵62ق
بوده است؛ به اين صورت که در اين سال ،مهرگان جاللی با شب عید قربان برابر شده
است .از عید قربان تا پايان سال قمری ،کمتر از سه هفته باقی است؛ بنابراين اگر
بخواهیم سال ۵62ق را برای درگذشت شاعر بپذيريم ،بايد بگويیم که او در روزهای
پايانی سال قمری درگذشته است .اين اتّفاق بسیار بعید مینمايد؛ زيرا در قصیدۀ
موردبحث ،هیچ نشانهای از ضعف جسم شاعر و سکرات مرگ ديده نمیشود و اين شعر
به سخن کسی نمیماند که بیش از هشتادسال زيسته و زاری بدن و کهولت سنّ او
بهحدی است که تا دوسه هفتۀ ديگر از دنیا میرود .بنابراين ،سال ۵62ق برای فوت
سوزنی بعید بهنظرمیرسد؛ هرچند بهکلّی منتفی نیست.
بههرحال ،هرچند نمیتوان بنا بر قرينۀ اخیر حکمی قطعی داد ،باتوجّهبه نخستین
دلیل مطرحشده ،بهراحتی میتوان از ضبط مجمعالفصحا صرفنظر کرد و سال درست
درگذشت سوزنی را ۵69ق دانست.
 .3زمان تولّد
در منابع کهن يا اشعار خودِ سوزنی ،سال تولّد وی مشخص نیست .تنها نشانۀ موجود،
آن است که وی در مدح يکی از خانهای قراخانی به نام «طمغاجخان مسعود بن
حسن» ،به هشتادسالگی خود اشاره کرده است؛ امّا دستکم پژوهشگران معاصری که تا
1344ش (سال چاپ دوم ديوان سوزنی) دربارۀ اين خان ترک مطلب نوشتهاند ،ازجمله
نفیسی و فروزانفر ،از سالهای حکومت او اظهار بیاطّالعی کردهاند.
مصحّح ديوان سوزنی ،ناصرالدّين شاهحسینی ،در مقدّمۀ هر دو چاپی که از ديوان
ارائه داده (در  1338کلّ ديوان و 1344شامل جدّيّات ،فاقد هزلیّات) ،چنین مطالبی دربارۀ تاريخ
والدت شاعر نوشته است:
« .1امّا دربارۀ تاريخ تولّد سوزنی بايد گفت که وی عمر طوالنی يافته ،به پیری رسیده
است و خود در ابیات خويش از سپیدی موی و شکستگی کالبد و ماندگی و ناتوانی
خويش بسی ياد کرده است و نیز تا سن هشتادسالگی خويشتن را يادآور شده ...و چون
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در ديوان وی ،ابیاتی که دال بر پنجاه و شصت و شصتوپنج و هفتاد و هشتادسالگی
اوست ،توان يافت و نکتهای که داللت بر فزونی سنّ او از هشتاد کند ،ديده نمیشود،
بهتقريبِ حدس میتوان گفت که وی در هشتاد يا هشتادواند سالگی وفات يافته است
و اگر گفتۀ تقیالدّين کاشی و يا دولتشاه را که وفات سوزنی را بهسال  ۵69دانستهاند،
بپذيريم ،وی در میان سالهای  487و  489متولّد شده است و چنانچه قول هدايت را
در مجمعالفصحا که وفات سوزنی را  ۵62انگاشته است ،قبول کنیم ،سوزنی میان
سالهای  479و  482تولّد يافته است» (سوزنی7 :1338 ،ـ.)8

 .2اگر  ۵69را سال وفات شاعر بدانیم« ،در اين صورت ،سال تولّد او میان سالهای
 484و  480خواهد بود و مدّت عمرش اندکی فزونتر از هشتاد» (سوزنی :1344 ،سیوپنج).
ترديدهای شاهحسینی در اين مطالب ناشی از دو مسئله است :الف) او سال ۵62ق را
برای وفات سوزنی محتمل دانسته است که در بخش پیشین به اين نتیجه رسیديم که اين
فرض نادرستی است؛ ب) او نیز همچون استادان خود از سالهای حکومت طمغاجخان
مسعود بیاطّالع بوده است .بهعالوه محاسبههای او ،آکنده از تخمینهای ناموجه است؛
مثالً در يکجا مدّت عمر شاعر را  80تا  82سال ،يکجا  80تا  83سال و جای ديگر  80تا
 8۵سال تخمین میزند و همین پراکندگی رأی نشان میدهد که تخمینهای او اصولی
نیست.
امروزه بهسبب پیشرفتهايی که دانش سکهشناسی در نگارش تاريخ سیاسی حکومتها
پديد آورده ،سال حکومت طمغاجخان مسعود مشخّص شده است .باسورث با استناد به چنین
اطّالعاتی ،حکومت اين خان ترک را از  ۵۵6تا ۵66ق تعیین کرده است (.)3۵1 :1381
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،سوزنی در يکی از مدايح طمغاجخان مسعود بن حسن،
به هشتادسالگی خود اشاره کرده و سروده است:
جز مدح شاه بیهدهگويیست شاعری

هشتاد سال بس که بُدی بیهدهدرای
()284 :1344

بدينترتیب ،به شرط صحّت متن ابیات و انتساب قصیده به سوزنی ،تنها گسترۀ
تاريخیای که برای والدت او میتوان با قطعیّت درنظرگرفت ،فاصلۀ سالهای  476تا
486ق است .برای آنکه بتوان اين گسترۀ دهساله را اندکی کوچکتر کرد ،بايد تاحدودی
به حدس و فرض متوسّل شد که اين کار از قاطعیّت نتايج میکاهد ،ولی آن را بهکلّی
مخدوش نمیکند:
باتوجّهبه سال وفات شاعر (۵69ق) و تاريخهای احتمالیِ تولّد او ( 476تا 486ق) ،میتوان
گفت سوزنی دستکم  83سال زندگی کرده است؛ پس قول تقیالدّين کاشی که مدّت
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عمر او را هشتاد سال ضبط کرده ،نامعتبر است؛ امّا شايد بتوان گفت که اين سخن
تقیالدّين ،مبنی بر آن است که سنّ شاعر به نود نرسیده و بهعبارتی در دهۀ نهم زندگی
خود از دنیا رفته است .تقويّتکنندۀ اين فرض (و البتّه نه اثباتکنندۀ آن) اين است که در
ديوان سوزنی میتوان ابیاتی يافت که دال بر پنجاه و شصت و شصتوپنج و هفتاد و
هشتادسالگی اوست (سوزنی7 :1338 ،ـ)8؛ امّا بیتی که به نودسالگی شاعر يا بیشتر از آن
اشاره کند ،در اين ديوان به چشم نمیخورد .بنا بر چنین فرضی ،مدّت عمر شاعر نهايتاً
میتوانسته  89سال باشد .با اين حساب و باتوجّهبه مطالب قبلی ،میتوان تولّد سوزنی را
با قید احتمال ،محدود به فاصلۀ سالهای  480تا 486ق دانست.
 .4دوران پیری و توبه
بسیاری از تذکرهنويسان دربارۀ سوزنی نوشتهاند که او از گناهان يا از هزلسرايی خود
پشیمان شده و در زمانی از عمر خود ،توبه کرده است .اغلب منابع ،اين توبه را در اواخر
عمر شاعر دانستهاند .قول تذکرهنويسان مذکور ،در ادامه ذکر میشود:
 .1اگرچه هزل بر جدّ او غالب است ،فأمّا دو سه قصیدۀ توحید که گفته است و
عذر آن خواسته ،امید باشد که بدان سبب ،خداوند ،عزّ و جل ،بر وی رحمت کند
(عوفی .)191/2 :1906
 .2امّا حکیم سوزنی در آخر عمر توبۀ نصوح کرد و حج گذارد (کذا) و در توحید و
نصايح و زهديّات و معارف ،قصايد غرّا دارد (دولتشاه سمرقندی.)100 :1900 ،
 .3امّا در اواخر عمر به شرف توبه و انابت دررسید و در زيارت بیتاهللالحرام
مطلقالعنان شتافت و در صحّت و صدق اعتقاد و سلوک راه حقیقت و روش دين آخر
تابع حکیم سنايی شد و در مدّت عمر جز سادات و ائمه را مدح نگفته ،بل ذمّ بعضی از
اهل دنیا گفته (اوحدی بلیانی.)1769/3 :1389 ،
علیایّحال در خاتمۀ عمر از اهاجی رکیکه تايب و به صحبت اعاظم رسیده،
 .4
ارادت حکیم سنايی را گزيده ،نعت و منقبت گفتی و به منقبت فکرت گوهر مواعظ و
حکم سفتی (هدايت/1 :1381 ،بخش.)920/2
 .۵آخراألمر به خدمت ابومنصور ترمذی رسیده ،از مناهی [توبه کرده و از آنجا به
خدمت شیخ سنايی غزنوی رسیده ،از اهاجی رکیکۀ خود عذرها خواسته و استغفار
کرده و به برکت سنايی] ۵به مراتب عالیه رسیده و به زيارت حرمین الشريفین مشرّف
شده ،بعد از آن در تعظیم و توقیر علمای دين کوشید و چشم از طريق هزّالی پوشیده
و سخن جز از معارف و نصايح و مواعظ نمیفرموده (آذر بیگدلی.)371 :1378 ،
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فروزانفر نیز در سخن و سخنوران چنین نوشته است« :در انجامِ زندگانی توبه کرد و
در اين موضوع قصیدهای چند ساخته و تقريباً از شصتسالگی رو به صالح نهاد» (:1380
 .)316سخن اين شرححالنويسان را دربارۀ توبۀ سوزنی میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 .1عوفی بر توبۀ شاعر تصريح نکرده ،ولی او را دربارۀ هزلیّات خود پشیمان و
عذرخواه از خداوند بازنموده است .عوفی همچنین به زمان اين پشیمانی اشارهای نکرده
و دربارۀ تغییر روش زندگی شاعر پس از آن نیز چیزی نگفته است؛
 .2نويسندگان ديگر (همۀ ايشان بهجز عوفی) صريحاً به توبۀ شاعر اشاره کرده و زمانش
را در پايان عمر وی دانستهاند .همچنین آن را چنین بازنمودهاند که باعث تغییر مسیر
زندگی سوزنی و گرايش او از فساد به صالح شد؛ چنانکه ديگر پی گناه نرفت و سرودن
اشعار فاسد را به کنار نهاد.
بهجز اشارۀ نويسندگان مذکور ،اشعاری نیز در ديوان سوزنی هست که دربارۀ توبه و
پشیمانی از گناهان و هزلسرايی و مديحهپردازی برای اصحاب دنیا سروده شده است؛
ازجمله اين ابیات:
چو شست گشت کمان قامت چو تیر مرا
به فحش و هزل جوانی به پیری آوردم
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
ب

چو «سوزنی» لقب آمد ،ز حرّ نار سقر

لیسیدم آستان بزرگان و مهتران
مدح وزير گفتم و سلطان و يافتم
آگه شدم که خدمت مخلوق هیچ نیست
ای سوزنی ،چو سوزنِ زنگاربستهای
بسیار هزل گفتی ،يک چند زهد گوی

چو شست راست برآمد بهار و تیر مرا...
که هیچ شرم نبود از جوان و پیر مرا
برآمد از گنهان مبلغ خطیر مرا...
که حق پذيرد بی خیر ،خیرخیر مرا...
به دست توبه شود بسته يک فطیر مرا...
برون جهان چو سر سوزن از حرير مرا
(1 :1344ـ)3
چون يوز پیر مستهطلب ،کاسۀ پنیر...
روزی ز روزنامۀ سلطان بیوزير
هست از همه گزير و ز اهلل ناگزير...
بیآب و بیفروغ و فرومايه و حقیر...
بنمای نقد نظم برِ ناقد بصیر
(همان124 :ـ)12۵

باتوجّهبه اشعار موجود در ديوان سوزنی ،دستکم دو مطلب در نوشتههای
شرححالنويسان بررسیدنی است :اوالً زمان توبۀ شاعر؛ ثانیاً باقیماندن يا نماندن شاعر بر
سر توبۀ خود ،يعنی نصوحبودن يا نبودنِ توبه.
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 .1-4زمان توبه

سوزنی در قصیدهای توبهآمیز سروده است:
ای خداوندی که از لطف تو جاه آوردهام
زآنکه حیّ اليموتی و نداری شبه و مثل
هیچگه روزی به خدمت نآمدم پنجاه سال
«سوزنی» القاب دارم ،لیک بوبکرم به نام
توبه کردم ،توبه کردم ،فضل کن ،رحمت نمای

زآنچه بودهستم گرفته بارگاه آوردهام...
از صفات پاک اينک اجتباه آوردهام...
رو بهسوی درگه تو گاهگاه آوردهام...
خوب نامستم ،گنه کردم ،پناه آوردهام...
چون به درگاه تو خود را در پناه آوردهام
(84 :1344ـ)18۵

ممکن است عدد پنجاه در اين ابیات ،صرفاً در معنای «مدّتی طوالنی» برداشت شود،
نه خودِ عدد پنجاه؛ ولی بهنظرمیرسد اگر سوزنی در زمان سرايش اين قصیده بیش از
پنجاه سال میداشت (مثالً شصت يا هفتاد يا هشتاد سال) ،میتوانست برای بیان طوالنیبودن
عمر غفلت خود ،واژهای چون «هفتاد» يا «هشتاد» را که موافق وزن بود ،بهجای
«پنجاه» بنشاند؛ به عبارت ديگر ،عدد «پنجاه» در اين شعر درصورتی میتواند بیانگر
زمانی طوالنی باشد که شاعر حدوداً پنجاه سال يا کمتر از آن عمر کرده باشد ،وگرنه
شاعر زمان غفلت خود را «کمتر» از حدّ واقعی بیان کرده است و اين منافی توبهگری و
حسرت بر غفلت است.
بنابراين ،سوزنی دستکم در پنجاه سالگی خود ،قصیدۀ توبهآمیز سروده است و حتّی
ممکن است پیش از اين تاريخ نیز چنان قصیدهای گفته باشد؛ زيرا شعری توبهآمیز دارد
با اين مطلع و مقطع:
ز هر بدی که تو دانی ،هزار چندانم
به حقّ اشهد أن ال اله الّا اهلل

مرا نداند از آنگونه کس که من دانم...
چنان بمیران کاين قول بر زبان رانم
(همان 192 :و )194

سوزنی در اين قصیده به پیری خود هیچ اشارهای نکرده ،امّا در همان شعری که در
پنجاهسالگی سروده بود ،خود را پیر دانسته است:
وقت برنايی به نعمت هایهويی کردمی
عذر برنايی بخواهم گاه پیری گفتمی

های و هويم را کنون صد آه آه آوردهام
چون فروماندم ،زبان عذرخواه آوردهام
(همان184 :ـ)18۵

بنابراين ،ممکن است قصیدۀ مذکور را پیش از زمانی که خود را پیر میدانسته
(دستکم پیش از پنجاهسالگی) سروده باشد .بههرروی ،چه سوزنی نخستین بار در
پنجاهسالگی شعری با مضمون توبه سروده باشد و چه پیش از آن ،نوشتۀ تذکرهنويسانی
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که توبۀ او را در اواخر عمر دانستهاند ،نادرست است؛ زيرا چنانکه در بخشهای پیشین
ثابت شد ،سوزنی دستکم  83سال عمر کرده است و پنجاهسالگیاش را نمیتوان اواخر
عمر وی دانست .همچنین اشارۀ فروزانفر نیز به توبۀ شاعر (تقريباً از شصتسالگی) چندان
دقیق نیست و اگر بخواهیم عبارت ايشان را دقیقتر بازنويسی کنیم ،بايد بگويیم توبۀ
شاعر تقريباً در پنجاهسالگی يا شايد زودتر از آن صورت گرفته است.
 .2-4تأثیر توبه بر رفتار شاعر
اغلب تذکرهنويسانی که به توبۀ سوزنی اشاره کردهاند ،نوشتهاند که او پس از آن به حج
رفت و ديگر اشعار زشت نسرود و از فساد اخالق دوری جُست.
سوزنی در چندين قصیدۀ خود ،از خداوند متعال بهخاطر کردهها و سرودههايش
طلب عفو کرده يا دستکم بهگونهای سخن گفته است که نشان از پشیمانی او دارد .وی
در ضمن بعضی از اين قصايد ،به سنّ خويش نیز اشاره کرده است:
 .1پنجاهسالگی (در صفحات پیش نیز به اين قصیده اشاره شد):
ای خداوندی که از لطف تو جاه آوردهام
هیچگه روزی به خدمت نآمدم پنجاه سال
توبه کردم ،توبه کردم ،فضل کن ،رحمت نمای

زآنچه بودهستم گرفته بارگاه آوردهام...
رو بهسوی درگه تو گاهگاه آوردهام...
چون به درگاه تو خود را در پناه آوردهام
(همان84 :ـ)18۵

 .2شصتسالگی:
چو شست گشت کمان قامت چو تیر مرا
به فحش و هزل جوانی به پیری آوردم
يکی به دو نه برآمد شمار طاعت من

چو شست راست برآمد بهار و تیر مرا...
که هیچ شرم نبود از جوان و پیر مرا
برآمد از گنهان مبلغ خطیر مرا...
(همان1 :ـ)3

و نیز:
در هر گناه سخرۀ ديوم بهخیرخیر
صیّاد پیری آمد و بر اصطیاد من
يک تیر از زمستان ،يک تیر از بهار
از داس پــی زد و به کمنــدم به بند کــرد

يا رب ،مرا خالص ده از ديو سخرهگیر...
داس کمند و تیر گشاد از چهار تیر
يک تیر او تموز و دگر تیر ،ماه تیر
وآنگاه از کمان به من انداخت شست تیر

چون شست تیر خوردم ،شد تیره خاطرم

آن خاطری که نور از او يافت ماهْ تیر
(همان)124 :

 .3هفتادسالگی:
تا کـــی ز گـــردش فلک آبگینــــهرنـــگ

بـــر آبگینهخانــــۀ طاعت زنیـــم سنگ؟...

 /108چند نکته در شرح احوال سوزني سمرقندی

ای سوزنی ،بر اسب انابت سوار شو
هفتادساله گشتی ،توحید و زهد گو

بستان ز دست ديو فريبنده پالهنگ...
کم ژاژ خای و پیش مدو چون خران عنگ
(همان1۵0 :ـ)1۵2

 .4حدود هشتادسالگی (در زمان پادشاهی طمغاجخان مسعود بن حسن):
6

چون به حد مدح تو ديوان من ثابت شود

هزلها را قول «يمحو اهلل» براند از کتاب
(همان)2۵ :

ديده میشود که او بارها و در سنین گوناگون چنین اشعاری سروده ،امّا همچنان به
هزلسرايی و مديحهگويی ادامه داده است .برای اثبات اينکه مديحهگويی وی طیّ زمان
استمرار داشته است ،نگاهی گذرا به ديوان او کافی است؛ زيرا چنانکه گفتیم ،او در
هشتادسالگی در دربار طمغاج خان مسعود بوده و او را بارها ستوده است .دربارۀ استمرار
هزالی او نیز به قرائن زير بسنده میشود:
 .1هزلسرايی در شصتوهشتسالگی :سوزنی در آخرين بیت قصیدهای با ابیات زير،
هجوی رکیک در حقّ يکی از شاعران همروزگار خود که سابقۀ معاندتی با وی داشته،
گفته است که برای رعايت ادب ،از نقل بیت هزلآمیز خودداری میشود:
به شاعـــری پـــدر خـــويش را نـــه فـرزندم
به شصتوهشت رسیدهست سال عمرم و هست

اگــر نــــه معتقــــد مجلـــس خداونــدم...
مـــه رسیـــده ز ره بستــــر و قزاکنــــدم
()273 :1338

 .2هزلسرايی در دهۀ پايانی عمر :چنانکه گفته شد ،سوزنی با يکی از شاعران
معاصر خود مهاجاتی داشته و بسیاری از اهاجی رکیک خود را برای اين فرد سروده
است؛ ازجمله در ضمن مدح سعدالملک ،وزير طمغاجخان مسعود ،آن شاعر را هم با
هزلی زشت ،هجو کرده است .مطلع و برخی ابیات مدحی اين شعر در پی میآيد:
خر خمخانــه را ناســور پیدا گشت و بیطارم
وزيـــر شاه سعدالملک مسعود بن اسعـــد را
خداوندی که صـد برهان نمايد گر کند دعوی
قلجطمغاجخان مسعود شاهنشاه مشـــرق را

به نیش از سقبه آن ناسور در يک هفته بردارم...
ثنا و محمّدت گــويـد زبـان عـذبگفتـارم
که مـــر ارکان دولت را به رتبه صدر و سردارم
وزيــر مـلکتآرايـــی کـــمآزار و کـــمآوارم
(همان67 :ـ)69

میدانیم اين سعدالملک در سال ۵60ق به وزارت نشسته است:
رسیـــده ماه محــرّم بــه سال پانصدوشصت
ســـر وزيران ،صــدر بـــزرگ ،سعــدالملک

بـــه بارگاه وزيـــر خدايگـــان بنشست...
کــه سعد اکبر ناظــر بــوَد بـه وی پیـوست
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در سعــــادت نــام خدايگـــان مسعـــود

گشـاد بـر وی بخت آنچنانکـه نتوان بست
(همان67 :ـ)69

پس هزلیّۀ مذکور پس از محرم ۵60ق سروده شده و چون سوزنی در ۵69ق وفات
يافته ،آن هزلیّه را در نُه سالِ پايانی عمر سروده است.
بدينترتیب ،ديده میشود که او هرچند در پنجاه و شصتسالگی از برخی سرودههای
خود (هم در مدح و هم در هزل) اظهار پشیمانی کرده ،دستکم دوباره در شصتوهشتسالگی
به اينگونه سرودهها پرداخته است .همچنین او باز در هفتادسالگی و حدود هشتادسالگی
شعر توبهآمیز سروده ،امّا تا اواخر عمر همچنان به سرايش مدح و هزل ادامه داده است؛
بنابراين ،سخن شرححال نويسان مبنی بر تغییر روش زندگی و شاعری سوزنی پس از
توبهاش ،شاهدی در ديوان او ندارد .ازنظر شفیعیکدکنی اصحاب تذکره نمیتوانستهاند
تناقضات و تضادهای روانی شاعران را توجیه کنند و به همین دلیل ،داستانهايی را
دربارۀ توبه و تغییر زندگی ايشان جعل میکردهاند تا توضیح دهند که چگونه سرتاسر
ديوان برخی شاعران پر است از اشعاری که شخص شاعر از سرايش آنها در سرودههای
ديگر خود اظهار پشیمانی میکرده است (2۵ :1386ـ.)26
 .3-4ترجیح سخن عوفي

پیش تر بیان شد که در موضوع توبۀ سوزنی ،سخن عوفی با شرححالنويسان ديگر
تفاوتهای بنیادين دارد .برخالف ديگران ،عوفی صريحاً از توبۀ شاعر سخنی نگفته ،بلکه
فقط اشاره کرده که او در برخی قصايدش از سرودن اشعار زشت خود پشیمان بوده
است .اين سخن شواهد متعددی در ديوان سوزنی دارد که پیشتر ذکر شد .بهعالوه،
نويسندگان ديگر گفتهاند که زمان توبۀ سوزنی از هزلیّاتش در اواخر عمر او بوده و
همچنین پس از اين توبه ،وی راه صالح در پیش گرفته و ديگر سخنان زشت گذشته را
بر زبان نیاورده است .در بخشهای پیش نشان داده شد که هر دوی اين ادعاها نادرست
و بیپشتوانه است؛ بنابراين در میان گفتههای تذکرهنويسان دربارۀ توبۀ سوزنی ،تنها
میتوان قول عوفی را درست و مطابق واقع دانست.
 .5مذهب و عقیده
در میان تذکرهنويسان کهن ،اوحدی بلیانی ( )1769/3 :1389صراحتاً سوزنی را از طبقۀ
امامیّه ،يعنی شیعۀ دوازدهامامی دانسته است .در ديوان سوزنی قصیدهای هست که کامالً
اين نظر را تأيید میکند و با اين بیت آغاز میشود:
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ايا گرفته تو اندر سرای جهل مقام

تهی ز دانش و غرقه میان بحر ظالم
(174 :1344ـ)17۵

شاعر در اين قصیده مطالبی بیان کرده است که تنها میتواند بر زبان فردی شیعی
جاری شده باشد .وی در چند بیت متوالی ،اصطالح «امام» را بهکاربرده و همچنین در
ص
دو بیت جداگانه حضرت علیع را به استناد واقعۀ غدير خم ،جانشین بهحقّ پیامبر اکرم
دانسته است:
نگر که دستِ که بگرفت مصطفی به غدير
امام آنکـه خـــدای بــزرگ روز غــديــر

که را امام هدی خواند و فخر و زين همام...
بــه فضل کـــرد به نـزديک مصطفی پیغام

همچنین خلفای نخست را به دلیل آنکه روزگاری بتپرست بودهاند و سپس اسالم
آوردهاند ،اليق خالفت رسولص ندانسته است .ديگر آنکه شیخوخیّت و کهنسالی ابوبکر
و نیز همراهی وی را با رسولص در هجرت ،هیچ دلیل موجّهی برای اولويّت وی در
خالفت ندانسته و برای دفاع از نظر خود ،تمثیلی نامحترمانه در حق خلیفۀ نخست بهکار
7
برده است.
بهنظرمیرسد که باوجود اين قصیدۀ صريح ،نبايد در تشیّع شاعر ترديد کرد؛ امّا
نشانههای فراوان ديگری در ديوان هست که پژوهشگر را به شکّ و تأمّل برمیانگیزاند.
شاهحسینی در مقدّمۀ چاپ دوم ديوان کوشیده است ابیاتی را که به مذهب شاعر
رهنمون میشوند ،استقصا کند و در اين راه تاحدّ زيادی موفّق بوده است (← سوزنی،
 :1344چهلوهفت)؛ امّا بهنظرمیرسد بتوان فهرست ايشان را تکمیل و نیز اين شواهد را
بهطرز ديگری تحلیل کرد.
برخی ابیات ديوان سوزنی بیانگر ارادت شاعر به اهل بیتع و عترت رسولص است؛
مثالً شاعر در ضمن يکی از هجويّات خود ،اين بیت را سروده است:
در سینۀ هرکس کـه بــود بغض ائمّــه

جاويد چنان دانش کـه در قعر سقر ماند
()24 :1338

يا در دو قصیدۀ توبهآمیز خود ،در کنار رسول خداص به حسنینع نیز ارادت و دوستی
نشان داده است:
ز مـن به جـدّ شبیر و شبـر درود رسان

به حشر با شبــر انگیز و با شبیـر مرا

بر مهر مصطفی زی و اصحاب و آل او

()3 :1344
با دوستی شبـر زی و با دوستی شبیر
(همان)12۵ :
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سوزنی همچنین سادات محلّی را در چندين قصیده ستوده است و در ضمن برخی از
همین مدايح ،به بهانۀ نسبت ممدوحان به خاندان رسالت ،مؤکّداً خود را دوستدار
سادات ،اهلبیتع و آل نبیص معرفی کرده است:
از روی هواخواهی سادات دلم هست
جفت دل مـن کــرد هـواخواهی سادات
تا بــدرقـــه از دوستـی آل علی نیست
کعبهست دل من کـــه بدان کعبه نیايد

پیوسته به ديدار شب و روز تو محتاج...
هنگام مـزاج تـن مـن خالـق ازواج...
بــر قافلۀ ديــن هــدی ديــو نهد باج
بیدوستــیِ آل نبـــــی قافلـــۀ حاج

هوای آل نبی را دل من است وطن
من از هوای جگرگوشگان پیغمبر
همه هوای من آن است تا شود ماهر
مرا فصاحت سحبان و من بر آل نبی
آز آن چه به که مزيّن شود مرا ديوان

(همان47 :ـ)48
دمی مباد که بی اين هوا بوَد دل من
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؟
(همان)244 :

او امام حسینع را «شاه شهید» نامیده و خطاب به ممدوح خود سروده است:
از نسل حسین بن علی شاه شهیدی

نز تخمۀ جمشیدی و نز گوهر مهراج
(همان)47 :

البتّه اين شواهد ،بهجز قصیدۀ سراسر شیعیِ مذکور ،هیچيک اثباتگر تشیّع شاعر
نیست ،بلکه صرفاً ارادت و عالقۀ او را به حضرت علیع و خاندان ايشانع نشان میدهد
که در میان بسیاری از اهل سنّت نیز پرسابقه و پربسامد بوده است؛ از سوی ديگر ،در
ديوان سوزنی مضامین فراوانی ديده میشود که با تشیّع شاعر منافات کامل دارد:
 .1ستايش سه خلیفۀ نخستین همرديف حضرت علیع و همچنین نسبتدادن مکرّر
ويژگیِ «عدالت» به عمر خطّاب:
صدّيقصفوت صـدری ،عمرشجاعت و عدل

به شـرم و حلم چو عثمان ،علی به علم و سخا
()6 :1338

ملک تــرک و عجــم را تــو وزيــری فـرّخ

همچو بــر سیّد ،صدّيق و چــو بـر آصفْ جم
()18۵ :1344

در شجاعـــت بــــه علــــی مـیمانــــد

عـــــدل او گــويــی عــــدل عمــــر است
(همان)31 :
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به عُمر عدل عُمَـر ورز و جاودان زی از آنک

به عـدل نام عُمَـر زنــده مانــد جاويـــدان
(همان)21۵ :

 .2اعتقاد به اين نظرِ اهل سنّت که شیطان از سايۀ عمر خطّاب میگريزد:
عمــرصالبت شاهی ،مخالفـــان از تـــــو

رمیدهانـد چــــو از سايـــۀ عمــر شیطان
(همان)207 :

 .3اعتقاد به نظرِ اشاعره مبنی بر امکان رؤيت خداوند در رستاخیز:
همیشــه تا ز خداونـــد روزهداران را
يکــی بــه دنیا ،وقت گشــادن روزه

بــود دو شادی ،چونانکـه هست در اخبار
دوم بـــه عقبــی ،وقت نمــودن ديدار
(همان)87 :

 .4ترک ادب نسبت به جايگاه قدسی حضرت علیع (همان )198 ،16 :و حضرت مهدی
8
موعودعج (همان )1۵۵ ،70 :برای ستايش ممدوح.
 .۵يادکردن از شیعیان با صفت «رافضی»:
جز عمر معشوق اگر گیرم نیم چون رافضی

خارج از ممدوح جز سید حسین بن عمر
(همان)322 :

 .6تشبیه خود به شیعیان ،با اين وجه که مذهب شیعیان به حضرت علیع منتسب
است و مذهب شاعر به ممدوحی به نام علی (افتخارالدّين علی بن احمد):
سپهـــر جاه ،علی افتخار ديــن کــه ز فخر

چو شیعه مذهب خود را بر آن علی بنــدم
()273 :1338

 .7آوردن واژۀ «سنّی» در معنی «مسلمان پاکدين»:
ملحدان سنّی شوند اندر طبس گر مــدح تو

راوی بازارخــوان خوانــد بـــه بازار طبس
()133 :1344

اگر شواهد يادشده را در کنار قصیدۀ تماماً شیعیِ موجود در ديوان بگذاريم ،تناقضی
رخ مینمايد؛ از يکسو سوزنی در بعضی موارد ،آشکارا به معتقدات خاصّ اهل تسنن
اشاره کرده و از سوی ديگر ،در قصیدهای شیعی خلفای نخستین را خوار داشته است.
اين دو موضوع در هیچيک از فرق اسالمی آن زمان ،با هم جمع نمیشوند .برای رفع اين
تناقض تنها دو راه هست .1 :قائلشدن به اينکه سوزنی در ابتدا سنّی بوده و سپس تغییر
مذهب داده است؛  .2ردّ انتساب قصیدۀ شیعی به سوزنی.
احتمال نخست معتبر بهنظرنمیرسد؛ زيرا سوزنی بیتی را که در بند  7گزارش شد
(ملحدان سنی شوند ،)...در مدح وزيری گفته که در ۵60ق ،يعنی فقط نُه سال قبل از
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درگذشت شاعر وزارت يافته است .باتوجّهبه آنکه سوزنی دستکم  83سال عمر کرده
است (ن.ک :بخش  3مقالۀ حاضر) ،اگر به تغییر مذهب او قائل باشیم ،اين اتّفاق بايد پس از
هفتادوچهارسالگی او رخ داده باشد که بسیار بعید و غريب است.
بدينترتیب بعید نیست که قصیدۀ شیعیِ مذکور بهنادرستی در ديوان سوزنی
گنجانده شده باشد ،هرچند اظهارنظر قطعی در اين مورد نیازمند بررسیهای دقیق
سبکشناختی و نسخهشناختی است که در اين مجال نمیگنجد .صرفاً نکات اندک
ديگری که در اين موضوع به ذهن نگارنده رسیده است ،در ادامه بیان میشود:
اين قصیده در يکی از نسخ مورداستفادۀ مصحّح (نسخۀ مدرسۀ سپهساالر) نیامده است؛
البتّه شاعر اين قصیده در بیت پايانی ،خود را «شاعر سوزنگر» خوانده است:
اگر تو خواهی مؤمن شوی ،بیا بشنو

ز قول شاعر سوزنگر اين درستکالم

عنوان «سوزنگر» در دو بیت ديگر از ديوان سوزنی ،بهعنوان تخلّص شاعر بهکاررفته
است:
به مــدح مجلس میمون تـــو مزيّــن باد

جريـــدۀ سخنآرای پیــر سوزنگـــر

به سلک گوهر مدح تــو پیـــر سوزنگـــر

()102 :1344
کشیده رشته به سوفار سوزن کمسان
(همان)21۵ :

در يک مورد نیز سوزنی برای اشاره به خود ،از قول شخص ديگری که مورد هجو
بوده ،چنین گفته است:
بگفت ای کور سوزنگر ،مــرا آزاد کن آخر

که از جور تو افتادهست با کیمختگر کارم
()68 :1338

چنانکه ديده میشود ،سوزنی در هر دو مورد ،تخلّص خود را پیر سوزنگر آورده
است ،نه شاعر سوزنگر .در آن يک بیت ديگر نیز «کور سوزنگر» آمده که البتّه اساساً
سخن از تخلّص شاعر نیست .اين قرينه ،هرچند ضعیف ،شايد راهنمايی باشد به
مجعولبودنِ قصیدۀ شیعی موردبحث.
با فرض اينکه سوزنی سنّی بوده باشد ،بهنظرمیرسد احتمال حنفیبودنش بیش از
انتساب او به ساير فرق اهل سنت باشد؛ زيرا:
 .1سوزنی از مالکیمذهبان با اهانت و زشتی ياد کرده ( )16 :1338و حنبلیان را
همرديف با خارجیان برشمرده است ()297 :1344؛ پس يا حنفی بوده است يا شافعی.
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 .2رازی قزوينی در کتاب النقض که در ۵60ق (مقارن با اواخر عمر سوزنی) تألیف کرده،
نوشته است « :از بالد خوراسان از نیسابور تا اوژکند و سمرقند و حدود بالد ترکستان و
غزنین و ماوراءالنّهر همه حنیفىمذهب باشند يکرنگ و به توحید و عدل خداى و به
عصمت انبیا گويند و به منزلت اهل البیت مقرّ و به فضل صحابه معترف و مقرّ و جزا بر
عمل گويند» ( . )4۵8 :13۵8از اين گفته پیداست که در آن زمان مذهب رايج موطن
سوزنی ،حنفیگری بوده است .اين قول همچنین ارادت و عالقۀ همزمان سوزنی به اهل
بیت(ع) و خلفای نخست را بهخوبی توضیح میدهد .بهعالوه ،سخن ديگری از رازی
قزوينی روشن میکند که با فرض حنفیبودن سوزنی ،چرا وی ،چنانکه گذشت ،امام
حسین(ع) را شاه شهید خوانده است« :شیعه بدين جزع و فزع مخصوص نیستند .در همه
بالد اصحاب شافعى و بالد اصحاب بوحنیفه ،فحول علما ...و باقیان از فريقین در موسم
عاشورا اين تعزيّت با جزع و نوحه و زارى داشتهاند و بر شهداء کربال گريسته و اين معنى
از آفتاب ظاهرترست» (همان.)۵92 :
 .3سوزنی فقط در يک قصیده يکی از عالمان شافعی را که ظاهراً «فخرالدّين طاهر
علک» 9نام داشته ،ستوده ()146 :1344؛ اما در قصايد متعدّدی بزرگان و سران آلبرهان
را مدح گفته است (مثالً ← همان19 :ـ36 ،20ـ67 ،38ـ172 ،68ـ 174و 229ـ .)230توضیح
آنکه ايشان در آن روزگار رئیس و امام حنفیمذهبان ماوراءالنهر بودهاند.
 .6نتیجه
در اين نوشته تالش شد با استناد به متن ديوان سوزنی و منابع کهن ديگر ،گزارههايی
در چند موضوع غیرقطعی و مبهم از زندگی شاعر اثبات يا با احتمال قوی مطرح شود.
نتايج بهدستآمده بهطور خالصه از اين قرارند:
 سوزنی بین سالهای 476ـ486ق بهدنیا آمده و اين احتمال هم هست که والدتش
بین سالهای 480ـ486ق بوده باشد .همچنین وی در ۵69ق درگذشته است.

 او در مدّت مديدی از عمر خود ،يعنی دستکم از پنجاهسالگی تا هشتادسالگی ،بارها
قصايدی سروده که از گفتارهای زشت خود ابراز پشیمانی کرده ،امّا تا آخر عمر ،سیاق
سخن خود را در ستايش زورمندان و نیز هزلسرايی تغییر نداده است.
 وی حنفیمذهب بوده و احتماالً قصیدهای که در ديوان او در اثبات حقانیّت شیعه و
امامت حضرت علیع آمده است ،از او نیست.
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پينوشت
 .1برای تطبیق تقويمها از نرمافزار
شده که مشخصات دسترسی به آن در فهرست منابع آمده است.
 .2همچنین شايان ذکر است که تقارن نوروز و اوّل رجب اتّفاقِ بسیار کمیابی است و
بیش از سه قرن طول میکشد تا دوباره تکرار شود.
 .3در بعضی چاپهای آتشکده نیز همین سال تکرار شده است؛ امّا ضبط اين سال در
اين کتاب ،آشفتگی فراوان دارد و نمیتوان به آن اتّکا کرد (← آذر بیگدلی371 :1378 ،
متن و حاشیۀ .)2
 .4قلّابها مربوط به متن چاپی است و افزودۀ نگارنده نیست.
 .۵در اينجا نیز قلّابها مربوط به متن چاپی است.
 . 6بنا بر حاشیۀ اين بیت در ديوان چاپی ،ازنظر مرحوم دهخدا واژۀ «حد» در اين مصراع
بايد «جد» (مقابل هزل) باشد .همچنین محمّدرضا ترکی حدس میزند صورت صحیح
مصراع نخست چنین باشد :چون به «جد» مدح تو «در» ديوان من ثابت شود.
 .7برای رعايت ادب دربارۀ بزرگان فرق اسال می ،از ذکر متن ابیاتی که حاوی تعابیر
ناخوشايند بود ،خودداری شد.
 .8در اينجا نیز به منظور رعايت ادب ،از آوردن ابیاتی که حاوی تعابیر ناخوشايند بود،
خودداری شد.
 .9البتّه در ديوان چاپی و در عنوان قصیده ،نام اين ممدوح «فخرالدّين علیّ بن احمد»
آمده است؛ ولی اين نام از متن ابیات آن قصیده بهدست نمیآيد.
)CALH (Calendar Conversion Program

استفاده

منابع
آذر بیگدلی ،لطفعلیبیگ ( ،)1378آتشکدۀ آذر (نیمۀ دوم) ،چاپ میرهاشم محدّث ،تهران ،امیرکبیر.
اوحدی بلیانی ،تقیالدّين ( ،)1389عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین ،چاپ ذبیحاللّه صاحبکاری و آمنه
فخر احمد ،ج ،3تهران ،میراث مکتوب.
باسورث ،کلیفورد ادموند ( ،)1381سلسلههای اسالمی جديد (راهنمای گاهشماری و تبارشناسی)،
ترجمۀ فريدون بدرهای ،تهران ،باز.
دولتشاه سمرقندی ( ،)1900تذکرةالشعرا ،چاپ ادوارد براون ،لیدن ،بريل.
رازی ،امیناحمد ( ،)1378تذکرۀ هفت اقلیم ،چاپ محمّدرضا طاهری ،ج ،3تهران ،سروش.
رازی قزوينی ،عبدالجلیل ( ،)13۵8نقض (معروف به بعض مثالبالنّواصب فی نقض بعض فضائحالرّوافض)،
چاپ میرجاللالدّين محدّث ،تهران ،انجمن آثار ملّی.
سوزنی سمرقندی ( ،)1338ديوان ،تصحیح ناصرالدّين شاهحسینی ،تهران ،امیرکبیر.
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ـــــــــــ (1344؟) ،ديوان (بخش جديّات) ،چاپ ناصرالدّين شاهحسینی ،تهران ،بینا.
شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ( ،)1386تازيانههای سلوک ،تهران ،آگاه.
صفا ،ذبیحاهلل ( ،)1369تاريخ ادبیّات در ايران ،ج ،2تهران ،فردوس.
عوفی ،محمّد ( ،)1906لبابااللباب ،تصحیح ادوارد براون ،چاپ محمّد قزوينی ،ج ،2لیدن ،بريل.
فروزانفر ،بديعالزمان ( ،)1380سخن و سخنوران ،تهران ،خوارزمی.
کاشی ،تقیالدّين (1007ق) ،خالصةاألشعار و زبدةاألفکار ،ش 272فیروز ،مجلس شورای اسالمی.
هدايت ،رضاقلیخان ( ،)1381مجمعالفصحا ،چاپ مظاهر مصفّا ،ج ،1بخش ،2تهران ،امیرکبیر.
ـــــــــــ ( ،)138۵رياضالعارفین ،چاپ ابوالقاسم رادفر و گیتا اشیدری ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی.
).بخش http://bennovandalen.de/programs/programs.html , (CALH

