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 مقدمه   .1

به آثار مکتوب پیشینیان،  ویژه دیوان اشعار شاعران، براي شناخت و  بررسی و تصحیح 

هاي تحقیق است.  هاي فرهنگی و ادبی هر سرزمینی، همواره یکی از اولویتاحیاي میراث

فارسی،   کهن  متون  زیاد  تعداد  میان  تصح  ای  یبرخدر  دل  ایاند  نشده  حی اصالً  در    لیبه 

دارد    یی هایاشکاالت و کاست شده  تصحیح انجام  ي معتبر و مطمئن،ها نسخهنبودن  دسترس

از آثاري که تصحیح مجدد آن ضرورت دارد،    .کندیمجدد را مسلم م  حی که ضرورت تصح

. این دیوان بیش از هزار و  مانده از اوستشروانی است که تنها اثر برجايفلکی  دیوان

بند، ده غزل، هشت قطعه  دویست بیت دارد و مشتمل بر بیست و پنج قصیده، سه ترکیب

 و ده رباعی است. 

فخرالدین  فلکی    اکبر  خاقان  دربار  و  هجري  ششم  قرن  تواناي  شاعران  از  شروانی 

م  به  او  اشعار  بیشتر  و  بود  اخستان  او  پسر  و  شروانشاه  فریدون  ایشان  منوچهربن  دح 

شروانی و  اختصاص دارد. »برخی منتقدان، وي را در طراز شاعران بزرگی چون خاقانی

سهم  ي نوین آذربایجانی ذينظامی قرار داده و او را در پدیدآوردن مکتب تازه و شیوه

( و »حتی او را در سرودن قصاید ملمع و تجدید مطلع، پیرو  557:  1345دانند« )محجوب،  می 

به شروان خاقانی  )ظفري،  شمارمی ی  و  21:  1375آورند«  است  روان  و  ساده  فلکی  شعر   .)

اند: »وي از  ي کیفیت سخن او گفته پیچیدگی و دشواري شعر معاصرانش را ندارد. درباره 

که شیوه  مغلق  معقِد  بود، دوري می سخن  آذربایجان  و  در شروان  او  معاصران  و  ي  گزید 

بر این، وي شاعري  (. عالوه 774:  1372« )صفا،  سهولت کالم و روانی سخن متمایل بود به 

پرداز است و »در اشعار او مضامین و معانی تازه بسیار است و نیز کنایات و  توانا و مضمون 

(. فلکی در شعر خود از صنایع بدیعی  602:  1350فر،  تعبیرات بدیع و نیک دارد« )فروزان 

از اصطالحات نجومی، معلومات تاریخی    خوبی بهره برده و در بسیاري از اشعار با استفاده به 

و دینی خود، ترکیبات وصفی و صنایع بدیعی زیبایی همچون انواع تشبیه، استعاره، جناس  

همه، استفاده از برخی اصطالحات  این  و... را خلق کرده که بر زیبایی شعر او افزوده است. با  

ویژه  د کلمات دشوار عربی، به و واژگان علوم دیگر همچون نجوم، طب، جغرافیا و نیز کاربر 

 ي اشعار، شعر فلکی را نیازمند توضیح و تفسیر کرده است. در قافیه 
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ي فلکی نیز همچون خاقانی به شعر شاعران خراسان نظر داشته و »اشعار او به رویه

خواسته روش او را از  مسعود سعد نزدیک است و گویا به مسعود سعد معتقد بوده و می

ن ولی  ندهد،  )همان:  دست  کند«  تقلید  کمال  و  تمام  به  را  (. 603توانسته سبک مسعود 

عالوه، اشعار فلکی همچون اشعار دیگر شاعران سبک آذربایجانی، آمیخته به تلمیحات  به

  جان یآذربا  بک »در شعر ستاریخی، دینی، اصطالحات علوم طب و نجوم و مانند آن است.  

گوناگون، ازجمله به آداب    حاتی و اشاره به علوم مختلف و تلم  نماییفاضل  ياز نظر فکر 

  ی ازجمله طب و نجوم و جانورشناس  ،انهیعام  دیاشاره به فولکلور و عقا  ت،یحی و رسوم مس

  است«  ریمکتب، غالباً محتاج به شرح و تفس  نیکه شعر ا  ينحومطرح است، به  انه ی عام

 (.  143: 1391)شمیسا، 

شروانی تصحیح منقحی در دست نداریم و این  اشعار فلکی یواندکه گفته شد از چنان   

توان به  ، میدیوانداشتن تصحیح دقیق و کاملی از این  دانیم که با دردستخوبی میرا به

، گامی در راه شناخت شعر مکتب  ي شعر او دست یافت و درنتیجهآگاهی بهتري درباره

گسترده سطحی  در  و  این  آذربایجان  بنابر  برداشت.  فارسی  ادب  و  شعر  شناخت  تر، 

ها  ي آنهاي نویافته و مطابقه، با تکیه بر نسخهدیوانمقدمات، تصحیح دقیق و کامل این  

 آید، ضرورت دارد.هاي موجود و به دالیلی که در پی میبا تصحیح

 

 ژوهش ی پ. پيشينه2

شروانی را در لندن به چاپ سنگی رسانده  فلکی  دیوانحسن  هاديم. محمد  1929در سال  

بر هاي چاپی دارد؛ عالوهها و اشکال داده، کاستیحسن انجاماست؛ تصحیحی که هادي

 ي او نیز بر ما پوشیده است. شدههاي استفادهاین، منابع و نسخه

شهاب تصحیح دیگري در تهران عرضه کرده است؛  ش. محمد طاهري1345در سال    

همه نسخهازآنجاکه  سبب    دیوانهاي  ي  به  همچنین  و  نبوده  مصحح  اختیار  در  فلکی 

هایی در تصحیح  ها و اغالط و لغزشتوجهی وي به روش انتقادي تصحیح، بدخوانیبی

حسن  هاب، یکی همان تصحیح هاديشهاي اساس طاهرياو راه یافته است؛ زیرا نسخه

جانب« یاد ي ایناست و دیگري که در پانویس برخی صفحات از آن با عنوان »نسخه
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کرده، مشخصات آن همچون تعداد ابیات و تاریخ آن بر ما پوشیده است و مصحح در  

ی  ي خود را معرفی نکرده است. قطعاً ابیاتشدههاي استفادهاین باره مطلبی ننوشته و نسخه

شهاب وجود داشته، بیشتر از آنچه او در تصحیح  ي مبناي کار طاهريکه در دو نسخه

نسخه زیرا  نبوده است؛  آورده،  در ي هاديخود  بوده،  نسخه  دو  این  از  یکی  که  حسن 

شهاب را دارد و اگر ابیات دیگري در  دسترس است و تقریباً تمام ابیات تصحیح طاهري

شک در  داشت، بیجانب« یاد کرده، وجود میي ایننسخهي دوم که از آن به نام »نسخه

 شد. تصحیح نهایی آورده می

دیگر کاستی طاهرياز  کار  نسخههاي  پنج  از  که  است  این  دیوان  ي موجود  شهاب 
حسن دسترسی داشته که شرح آن گذشت و از  ي هاديشروانی، او تنها به نسخهفلکی

ي  ویژه نسخهي کاخ گلستان، پاریس و بهکتابخانه  ي ي دیگر، مانند نسخههاي نویافتهنسخه

( که احتمااًل از نظر قدمت و وضوح خط، اهمیت و ارجحیت  1030ي مرعشی )کتابخانه

 دارد، محروم مانده است.  

( با عنوان »نقد و تحلیل  1389)  هااي از احمدرضا یلمهپژوهش دیگر در این باره، مقاله

یافته« است. در این مقاله، منتقد به  هاي تازهشروانی براساس نسخهفلکی دیوانتحریفات 

ها پرداخته و گاه برخی از ابیات را نیز  ها در سطح واژهبررسی برخی از اختالف نسخه

 ه است. بررسی و تحلیل کرده و گاهی ابیات مبهم و نامفهوم دیوان را تصحیح کرد

ي تصحیحی  آید، عرضه هاي یادشده، بنا به دالیلی که در پی می گذشته از ارزندگی پژوهش     

شده  ي یافت هاي نویافته و برخی ابیات پراکنده ي نسخه پیراسته و کامل از این دیوان، به پشتوانه 

نویافته و    هاي ها، الزامی است. در ادامه، ابتدا ضمن معرفی اجمالی نسخه ها و جنگ در تذکره 

آن   ي ه مقابل  تصح ها  موردي  نمونه شهاب ي طاهر   ح ی با  ضبط ،  از  مواردي  به  ناروا،  وار  هاي 

 پردازیم: هاي چاپی متن می ها و اجزاي ابیات و غلط ریختگی مصراع هم جایی ابیات، به جابه 
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 ها . معرفی نسخه3

 اهلل مرعشیی آیتی کتابخانهنسخه  .1 .3
است، در  شیرازي کتابت شده  عربه.ق و به خط محمد مؤمن1030این نسخه، در سال  

 شود.  ي یادشده نگهداري میدر کتابخانه 14355ي مجموع هزار بیت دارد و به شماره

  شروانی است که با خطی خوانا این نسخه بدون مقدمه و شامل نود صفحه از اشعار فلکی 

در صفحه  که  یادداشتی  بنابر  است.  را  نوشته شده  نسخه  این  آمده،  نسخه  این  نخست  ي 

ش. در سفري که به هندوستان داشته، از شهر حیدرآباد  1381سیدمحمود مرعشی در سال  

ها به خط  ي نخست آن زده شده و در کنار آن هند خریده است. همچنین دو ُمهر در صفحه 

ه شده که: »این دو مهر بزرگ مشکی از سلطان محمد  و امضاي سیدمحمود مرعشی نوشت 

در ناحیه حیدرآباد هند   8و   9و   10هاي   ي سالطین قطبشاهی که در سده قطبشاه از سلسله 

گنبد قرار دارد« )رک.  اکنون در باغ بزرگی معروف به هفت ها هم حکومت کرده و قبور آن 

ها و  ي مرعشی، گذشته از لغزش انه ي کتابخ (. نسخه 1کتابخانه مرعشی:    14355نسخه شماره  

 شهاب دارد.  و شش بیت افزون بر تصحیح طاهري ها، درمجموع، تعداد سی  کاستی 

 

 ی سلطنتی کاخ گلستان ی کتابخانهنسخه.  2. 3
شود  ي سلطنتی کاخ گلستان تهران نگهداري میدر کتابخانه  281ي  این نسخه به شماره

امّا تاریخ کتابت آن معلوم نیست. چند مهر به    و داراي هزار و سی و چهار بیت است؛

تاریخ  نام )با  مشیرالسلطنه  قاجار،  شاه  ناصرالدین  حسین 1322هاي  هدایت(،  و  بن  اهلل 

این نسخه  ي نخست آن زده شده است.  ( بر صفحه1282محمدرضا الحسینی )با تاریخ  

صفحه است و    86و شامل    شهاب داردح طاهريی صحت بیت افزون بر    سی و هشتنیز  

 ي نخست آن بیان شده است.تاریخ وفات و محل دفن شاعر در صفحه

 

 ( سیی پار )نسخه تهران  ی دانشگاههکتابخانی . نسخه3 .3
نسخه   دانشگاههکتابخاندر  ،  ف  -4/656  يهبه شماراین  می  تهران  ي  و   شودنگهداري 

از وجوه   نیست.  معلوم  آن  کتابت  تاریخ  ولی  بیت است،  و هفت  پنجاه  و  داراي هزار 
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اهمیت این نسخه آن است که در ابتداي آن، در نُه صفحه به شرح زندگی و معرفی شعر  

داراي  فلکی در مجموع  پرداخته است.  مقدمه  74شروانی  در  که  به صفحه است  آن  ي 

معلوما شاعر،  وفات  تاریخ  و  همچنین  زادگاه  و  تخلص  سبب  او،  اشعار  کیفیت  و  ت 

در پایان نیز آورده است که: »اشعار فلکی نزدیک    طور مفصل پرداخته وممدوحان وي به

زحمت توانسته به  ي این اوراق بهبه هفت هزار بیت بوده، ولی نایاب است و نویسنده

  (.4/ 656-4ي شماره  این مقدار از اشعار وي دست یابد« )رک. نسخه 

 

 ی مجلس ی کتابخانهنسخه.  4. 3

شود و در مقایسه با  ي مجلس نگهداري میدر کتابخانه  1/1063  يهشماراین نسخه به  

بیت از اشعار فلکی را دارد. تاریخ کتابت آن را   536دیگر ناقص است و فقط  هاينسخه

نسخه فهرست  نوشتهدر  چهارده  قرن  ایران،  نسخههاي خطی  کتابخانهاند.  مجلس  ي  ي 

بودن، متأخربودن و معدودبودن شمار ابیات، از نظر وضوح خط و اشتمال  رغم ناقصبه

شود و نیز دو صفحه شرح مختصري  دیده نمی  هاي دیگربر برخی از ابیات که در نسخه

ي شعر و زندگی فلکی آورده، داراي اهمیت است. کاتب در این دو صفحه در  که درباره

باب جایگاه شاعر، کیفیت شعر او، سبب تخلص وي و همچنین ممدوحان و تاریخ وفات  

ید  او سخن رانده است. این نسخه در مجموع داراي چهل صفحه است و برخی از قصا

بندهاي دیوان شاعر را دارد و بخش غزلیات، رباعیات و قطعات شاعر را که در  و ترکیب

 هاي دیگر موجود است، ندارد.نسخه

 

 . بحث و بررسی ابيات 4

 های نارواضبط. 1. 4
نویافته،    هاي شهاب در مقایسه با نسخههاي تصحیح طاهريها و افزونیبر کاستیعالوه

اشتباه در ضبط واژه و  نمونهاختالف  بسیار است که  این تصحیح  در  ابیات  به  هاي  وار 

 شود: ها پرداخته میتعدادي از آن

 « در بیت زیر:خَه« به جاي »خَد» -
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 آنچنان آراسته   ست ي اچه رو  زد یبنام  دخ

 

  جان آراسته دانیطلعتش م الیخ وز 

 ( 70: 1345)فلکی، 

« به معناي »روي و چهره« و در  خَدي »ي »روي« به دنبال واژهبا توجه به اینکه واژه

ي  کاررفته و نیز با عنایت به مفهوم بیت، این واژه درست نیست و واژههمان مصراع به

تحسین و تعجب در زبان امروز   برابر نسبی »بَه«، »آفرین« و »ماشاءاهلل« و از ادات  «هخَ»

به ازنظرمیدرست  واژهاینرسد.  کاربرد  »رو،  بافت،    خَد«ي  این  در  چهره،  معنی  به 

ي مجلس فاقد این بیت  ناسازگاري معنایی داشته و نادرست است. گفتنی است که نسخه

«  هخَحسن »ي  پاریس، مرعشی و هادي« و در نسخهچهي کاخ گلستان »بوده و در نسخه

« در شعر معاصران فلکی نیز، ازجمله در بیت زیر  خَهي »عالوه واژهضبط شده است. به

 است:  کاررفته( نیز به درستی به562از سوزنی سمرقندي )فوت.  
 نکو خلقی  خهنام ایزد و احسنت و  به

 

 ز چشم بد مرسادا به دولت تو گزند 

 ( 96: 1338)سوزنی، 

کلمه نیز  غزنوي  »سنایی  را  خهي   »« همراه  قصیدهبناميزدبه  از  بیتی  در  خود  «  ي 

 است:کاربرده به
 مهی، هم صدر و بدر درگهی  خه خه بنامیزد

 
 ها آگهی اي عنصر جود و ادباز درد دل  

 ( 67: 1362)سنایی،  

 « در بیت زیر: شکل« به جاي »شمل» - 
بام    بر   تو  هسر  شب  شملصن  هر   یهالل 

 

 هندوي گوتوال را ان شود ـ کِ پاسب ــ چوب   

 ( 18: 1345، )فلکی

ها  کردن مسیر باد و نظایر اینرفتن، تغییرچپ« در لغت به معانی فراگرفتن، بهشمل»

« به جاي »حصن« )دژ هصنیک متناسب مفهوم بیت نیست. گذشته از اینکه »است و هیچ

خطاي چاپی هستند،  « به جاي »کوتوال« )نگهبان قلعه( به احتمال زیاد  گوتوالو قلعه( و »

ضمن اینکه تناسب    است.آمده و صحیح    «شکلصورت »بهها  نسخهي  همهدر  «  شمل»

ي شکل بر ما پوشیده نیست. این بدخوانی در بیت بعد در دیوان چوبکِ پاسبان با کلمه

 (.105: 1389ها، چاپی نیز راه یافته است )رک. یلمه
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 « در بیت زیر:کيوان« به جاي » کيهان» -
کزورفعت   جایی  به  هست  تو   ایوان 

 

  رسید کیهان هندوي پاس تو را دست به  

 ( 31: 1345)فلکی، 

ي مرعشی، پاریس و کاخ گلستان ؛ اما در نسخهرا ندارد  دهی قص  نیي مجلس انسخه

. است  ضبط شدهصورت    ن یهم  به  ز یحسن نيدر چاپ هاد  « آمده وکيوانصورت »به

  باشد   وان«ی»ک دیو شکل درست آن با  رسد ینمنظربه  حیصح ت،یب  نیدر ا  هان«ی»ک  يهکلم

  ي سازگار   تیبا مفهوم ب  که در ادب فارسی بیشتر مصداق بلندمرتبگی و برکشیدگی است و

 آورده   انکیو  توضیحدر    اهخد ددارد؛ زیرا »کیهان« مفهوم است و »کیوان« مصداق است.  

  عظم و ا  علیا  کباکو  يهمه  و از  میباشد  فلک هفتمدر    که  ستا  حلز  کوکب  مست: »نا ا

  عظمت   دادن، شاعر در این بیت براي نشانروینازا  : ذیل کیوان(.1377ست« )دهخدا،  ا

  ست؛ ا  هسیدر  انکیو  به  تو  نپاسبا  ويهند  ستد  :میگوید  او  انیوا  فعتو ر  وحممد  ممقا 

 به  نیز  انشاعراز    ريبسیا  رشعا در ا  .ستا   بلندمرتبهو    فیعر  ان،کیو   عتفاار  به  تو  انیوا  یعنی

  ان کیوو    ام بهر ز    /شتد  به  ن سباو ا   اران سو   وش »خر  ست:ا  هشد  رهشاا  انکیو   هجایگا  ي بلند

  سر   انکیو  به  /گاهتربا  زمبسادر    انیو ا  به»  ( و384:  1389سی،  دوهمی برگذشت« )فر

  «کشیده   سر  کیوان  به  ه / درختانشریاحین بر زمینش گستریدپایگاهت« و همچنین »  ازمفر

 (.  207: 1387،  )نظامی

 « در بیت زیر: داری« به جاي »زادی» -
 اي فلکــی زیــن نوایــب ایــام  زاديچه  

 

 کــه در ســخن ســیُم بوتمــام و نواســی   

 (76: 1345)فلکی،                    

« آمده  داریصورت »هاي مرعشی، پاریس، مجلس و کاخ گلستان بهاین واژه در نسخه

رسد، اما  نظرمی« آمده که در نگاه اول، درست بهزاریحسن »هاديي   است و در نسخه

 کند:بیت بعد، درستی آن را رد می
 ي راحند شعر و خط تو زانکمگر که مایه

 

 به هر دو محی کلک و دوات و قرطاسی 

   (76)همان:                                           
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آنکه در سخن   با  بود:  که پرسیده  پیشین  بیت  انکاري  تکمیل پرسش  بیت اخیر در 

هاي روزگار  «؛ زیرا بر اثر مصیبتچه داری؟)شعر( پس از ابوتمام و ابونواس هستی، » 

گوید: به جز شعر و خط خوب که تو با این  چیز براي تو باقی نمانده است. پس میهیچ

و کاغذ هستی، چیز دیگري از روزگار نصیب تو نشده  ي قلم و دوات کنندهدو هنر، زنده

«  داریي »ها، واژهاست. بنابراین، با این مقدمات و با توجه به مفهوم ابیات و ضبط نسخه

 درست است. 

 « در بیت زیر: روی« به جاي »رای» -
 چـــو مـــاه تواَنـــد رايِمشـــتريِ 

 

 رخ، مه و مشتري  ــ ب از چــ روز و ش 

 (77)همان:                                

هاي مرعشی، پاریس، مجلس، کاخ گلستان  ي چاپی، در نسخه« در نسخهرایبه جايِ »

است که درست است و مشهور است که »روي« را در زیبایی  « آمدهرویحسن، »و هادي

، نه »راي« را. هرچند ممکن است میان »راي« و »مشتري« ایهام تناسبی  کنندبه ماه تشیبه می

ي زیبایی و  برقرار باشد، امّا درست آن است که بگوییم ماه زیبارو و مشتري سعد، با همه

 سعادتمندي، خواهان روي زیباي تو هستند. 

به توصیف  هاي یادشده، باید توجه داشت که شاعر در ابیات قبل و بعد بر نمونهافزون   

تناسب میان اعضاي چهره )جزع، لعل، لب، زلف، ي ممدوح پرداخته و گونهچهره اي 

 بینیم:که در زیر میروي( آفریده است؛ چنان
ــزع ــعبده جـ ــو را شـ ــادویی تـ  ي جـ

 تــو بــر مشــتري از مشــک نــاب زلــف

ــتريِ » ــدرويِمشـ ــاه تواَنـ ــو مـ  « چـ

 گـــر گـــل و شـــکر ببـــرد دردِ دل
 

 پیغمبـــــري تــــو را معجــــز لعــــل 

 ي انگشــــتريســــاخته صــــد حلقــــه

 روز و شــب از چــرخ، مــه و مشــتري

ــه   اصــلِ گــل و شــکري لــب پــس تــو ب
 (77)همان:                               

 « در بیت زیر:برنامده« به جاي »یبرنامه» -
 مراد مــن از تــو ولــی ز مــن  يبرنامه

 
ــه  ــدهمقصــود خصــم و کام ــران برآم  ي هج

 (73)همان:                                   
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نسخه در  اول  هاديمصراع  و  گلستان  کاخ  پاریس،  مرعشی،  بههاي  صورت  حسن 

ي مجلس این قصیده را ندارد.  « ضبط شده است. نسخهبرنامده مراد من از تو ولی ز من»

نشده«  « به معنی »برنیامده و برآورده برنامدهي »ها و مفهوم بیت، واژهبا توجه به ضبط نسخه

 درست است. 

 « در بیت زیر: روزه« به جاي »دوده»- 
 رفع شد شاید اگر به جام می  دودهعلت  

 

 دفع کنند عاقالن علت قیل و قال را  

 ( 19)همان:                                       

« روزهها به جايِ آن »ي نسخه« با مفهوم بیت سازگاري ندارد و در همهدودهي »کلمه

ماه رمضان    شدنضبط شده که صحیح است. با توجه به ابیات پیش از آن، شاعر به سپري

کند. )ماه روزه( و رسیدن عید اشاره دارد و ممدوح خود را به عیش و شادي دعوت می

 که در بیت پیش از آن گفته است:چنان
 عید رسید عیش کن کز پی موسم خزان 

 رفع شد، شاید اگر به جام می  روزهعلت  

 

 فال رافر تو فرخی دهد عید خجسته     
   و قال را دفع کنند عاقالن علت قیل      

 (19)همان:                                 

 « در بیت زیر:گریخت« به جاي »گرفت»-
 گرفتاز حشم حشمتش خصم به حیرت  

 
 وز حرم حرمتش ظلم به پایان رسید  

 (30)همان:                                

«  گریختها »ي نسخه« صحیح نیست و به جاي آن در همهگرفتي »در بیت باال، واژه

گریختن« به معنیِ »از سر حیرت و سرگشتگی  حیرتضبط شده و درست است و تعبیر »به

 است. کاررفته فرارکردن« به

 « در بیت زیر: دست« به جاي »هست»-
 من در طلب تو مرا  هستاي شده از  

 

   بس که بباید دوید تا به تو بتوان رسید     

 ( 32)همان:                                        
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که  « است. چناندست« در بیت باال مبهم است و صورت درست آن » هستي »واژه

این    ي مجلس کالً « آمده و صحیح است. نسخهدستصورت »ها نیز بهي نسخهدر همه

 قصیده را ندارد. در ابیات دیگر نیز شاعر از هجران و دوري از ممدوح خود گله دارد:

 خوناب گشت يمن چشمه  چشم  ره ازخاک 

او دندان  و  لب  از  ماند  دور  من  لب   تا 

خجل بدخشان  لعل  لبت  از  اي   گفتمش 

آب  ز  عمان  لولو  تو  دندان  بر   شد 

از   شده  مرا   دست اي  تو  طلب  در   من 
 

رسید هجران  آتش  غم  باد  از  من  به   تا 

 دل شد و جانم به لب از بن دندان رسید... 

 لبت از چشم من خون به بدخشان رسیدبی

آن  سوي عمان رسیدوز غم تو اشک من ز 

رسید  بس بتوان  تو  به  تا  دوید  بباید   که 

 (32-31: )همان                       

  

 « در بیت زیر:داردجاي »« به دور»-
 شاهی که بر درگاه او از قدر و صدر گاه او 

 
 فلک با جاه او از بندگان کمتر محل دور 

 ( 41)همان:                                    

« صحیح است. شاعر در  دارد« صحیح نیست و به جاي آن »دوري »در بیت باال واژه

ي بلندي و رفعت، در برابر جاه او و  گوید که فلک با همهبیان عظمت ممدوح خود می

ي مجلس که این قصیده  جز نسخهها بهي نسخهبر درگاه او کمترین درجه را دارد. در همه 

 « آمده و صحیح است. داردصورت »را ندارد، نیز به

 « در بیت زیر: سوی « به جاي »سعی»-
 ا مه و سال نو شود از حرکات مهر و مهت

 

 تو آفت ماه و سال را  سعیراه مباد  

 ( 20)همان:                                     

کند و  شاعر در این بیت، در بخش شریطه و دعاي قصیده، براي ممدوح خود دعا می

گردد، ]امیدوارم[ آفت  : تا زمانی که با حرکت قمر و خورشید، ماه و سال نو میگویدمی

« در مصراع دوم درست نیست و به جاي  سعیماه و سال به سوي تو راه نیابد. بنابراین »

 « آمده است.سویصورت »ها نیز بهي نسخه« صحیح است و در همهسویآن »

 :ری ز تیدر ب «کرده صحرا» ي به جا «کوه و صحرا»-
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 را صبا کوه و صحراپر ز الواح زبرجد  

 

 و آن زبرجد را به دُر و بهرمان آراسته   

 ( 68)همان:                                      

ضبط مصراع اول به این صورت، مبهم و نامفهوم است و از نظر نحوي، جمله فاقد  

کوه  ي مرعشی، به جايِ » حسن، پاریس و کتابخانهي هاديفعل خواهد بود. در سه نسخه

 « آمده که هم از حیث معنایی و هم از نظر نحوي صحیح است.کرده صحرا«، »و صحرا

 :ریز  تی« در بوی»  ي« به جاپی»-
 چو بود دردم  پی، از  پیدردم چو بود از  

 

 درمان هم از او خواهم، خواهم هم از او درمان  
 ( 103)همان:                                         

  «وی»در مصراع اول، مبهم و نادرست است و صورت صحیح آن  «  پی»هر دو ضبط  

ي مجلس این  صورت ضبط شده است. نسخههمین    نیز به  هاي نسخهاست که در همه

   غزل را ندارد.
 

 ریختگی اجزای ابياتهم به .2. 4

شود  شهاب دیده میبه غیر از اشتباهات بسیاري که در ضبط کلمات در تصحیح طاهري

ریختگی  همبهها و ابیات  ها نیز، مصراعهایی از آن بررسی شد، در برخی از نمونهو نمونه

ابیاتی درهم این صورت که گاه  به  یا مصراعدارند؛  جا شده است که   هایی جابهآمیخته 

اکتفا  باعث اخالل در فهم محور عمودي شعر شده نمونه  به بررسی چند  اینجا  اند. در 

 شود: می

اي با مطلع »دوش چو کرد آسمان افسر زر ز سر یله/ ساخت ز ماه و اختران  در قصیده  -

 (، بیت زیر آمده است:59ره و عقد و مرسله« )همان: یا
 ي آفتاب نان قدر ترا فراز خوان قرصه

 
   زیر و زبر به زور تو بوم عدو به زلزله  

 (61)همان:                             

انگاري، مصراع دوم این بیت، در واقع مصراع دوم بیت دیگري است که بر اثر سهل

با مصراع دیگري ترکیب شده و دو بیت در هم ادغام گردیده و بیت دیگري ساخته و  
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حسن، این دو ي  مرعشی، پاریس و هاديها از قلم افتاده است. در نسخهدیگر آن  مصراع

 صورت زیر ضبط شده است:بیت به
قرصق خوان  فراز  ترا  نان   يهدر   آفتاب 

 گشته بروز شور تو وز تک خنگ و بور تو 

 ي آسمان زله کرده ز خوان تو جهان کاسه 

 به زلزله  وو بوم عدــــ ت  روه زو زبر ب  ریز

 ( 23و  24ي مرعشی: کتابخانه  14355ي  ي شماره)نسخه

نسخه  ينسخه دیگر  مانند  را  اول  بیت  اندکی  مجلس  با  دوم  بیت  و  کرده  ها ضبط 

 اختالف آمده است: 

 تو بوم عدو به زلزله  روزو زبر ب ریز  خنگ و بور تو تک    درگشته بروز شور تو  

 ( 37ي مجلس: کتابخانه  1/1063  يهشماري  )نسخه

با اختالف در برخی از واژه  يدر نسخه البته  کاخ گلستان  ها چنین ضبط شده است و 

 معنی و مفهوم آن چندان روشن نیست:
 آفتــاب نــان  يهقدر تــرا فــراز خــوان قرصــ 

 خنــگ و بــور تــو   رنــگگشته بروز شور تو  
 

 ي آســمان ولــهکرده خوان تــو جهــان کاســه 

ــ ز ــ  ری ــر ب ــه زورو زب ــه زلزل  تــو بــوم عــدو ب
 

 ( 27و   28کاخ گلستان:  281ي  ي شماره)نسخه

  يهنقط   طیمح   ی،اي با مطلع »سپهر مجد و معالشهاب، در قصیدهطاهري  حی در تصح

  ر یزصورت  ی بهتی، ب(43:  1345)فلکی،    آدم«  يهچراغ دود  ی،عالم/ جهان جود و عوال

 :ضبط شده است
 بدان رسول که هست او ز خلق اعدل و احکم   حاکم  عالم وکه هست او به داد  ي  خدا  بدان

 ( 47)همان: 

ها  نسخه  سایردر    ؛ حال آنکه صورت استهمین    به  زیحسن ني هادينسخه  دراین بیت  

 : گردیدهضبط  ریشکل زبه
 که هست او ز خلق احکم و اعلم  يبدان خدا  رسول که بود او به داد حاکم و عادل بدان

کدام از این دو ضبط، خالی از اشکال نیست؛ زیرا اگر نوعی تناسب معنایی میان  هیچ

به درنظربگیریم،  دو مصراع  پایانی  مطابق  نظرمیواژگان  باید  اول  پایان مصراع  که  رسد 
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از حکم و   لیافعل تفض  «،احکمها )حاکم و عادل( باشد و با توجه به اینکه »ضبط نسخه

بنديِ مصراع دوم مطابق ضبط  دارد، پایان يشتر یب ییاسب معناتن  «اعدل » با  است و حاکم

 نماید. تر میشهاب )اعدل و احکم( درستطاهري

  ي هنقط  طیمح  ی،»سپهر مجد و معالي دیگر اینکه مطلع قصیده مذکور، یعنی بیت  نکته

(، نیز خالی از اشکال نیست و  43)همان:    آدم«  يه چراغ دود  ی،عالم/ جهان جود و عوال

نسخه در  دوم  هاديمصراع  کتاب  هاي  در  و  مجلس  و  صورت  به  الفصحامجمعحسن 

(، ضبط شده و »معانی«  947:  1339« )رک. هدایت،  آدم  يهچراغ دود  معانی،جهان جود و  »

 رسد. نظر میتر بهبه جاي »عوالی« درست

 

 جایی ابيات جابه .3. 4

جایی ابیات قصاید  فلکی، جابه  دیوانشهاب از  هاي نقص در تصحیح طاهرياز دیگر نمونه

 شود:است که چند نمونه از آن در اینجا بررسی می

اي با مطلع »دادگرا ملک را هم فلک و هم قوام/ تاجورا بخت را هم شرف  در قصیده  -

وجه به ابیات پس و پیش  و هم نظام« بیت زیر در مطلع دوم قصیده ضبط گردیده که با ت

 آن، در جاي خود ذکر نشده است:
 ســالمت بــود طبــع ســلیم از جهــانتــا به

 »باااد معماار بااه تااو ملااب عجاام تااا ابااد 

 بسته میان خســروان پــیش تــو چــون الم الــف       

 

ــالم  ــان والس ــک جه ــو را مل ــلم ت ــاد مس  ب

 باد مشرف بااه تااو دیاان عاارب تااا  يااا «

 دل چــو الــف قــدچو الم   ساخته درخــدمتت 

 (52:  1345)فلکی،                    

نسخههمه آوردهي  زیر  بیت  از  را پس  مذکور  بیت  و  ها،  مفهوم  به  توجه  با  که  اند 

 ها درست است:بودن ابیات، جاي آن مطابق ضبط نسخهالمعانیموقوف
 تا بَود اندر عجــم نوبــت جشــن ملــوک 

 به تو ملااب عجاام تااا ابااد   »باد معمر
 

 تــا بــَود انــدر عــرب عــادت عیــد صــیام 

 باد مشرف به تو دین عاارب تااا  يااا «
 

 ( 222ف، دانشگاه تهران:  -4/656ي  ي شماره)نسخه
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بود طبع سلیم   سالمتي »والسالم« در پایان بیت »تا بههمچنین با توجه به وجود کلمه

به باد مسلم تو را ملک جهان والسالم«،  رسد که این بیت، بیت پایانی  نظرمیاز جهان/ 

،  دیوانهاي  قصیده باشد که ختم شریطه و دعاي قصیده نیز هست. هرچند که در نسخه

 در پایان قصیده قرار نگرفته است.

  یهان جود و عوال عالم/ ج  يهنقط  طیمح  یاي با مطلع »سپهر مجد و معالقصیدهدر  

شهاب بیت زیر را در ابیات پایانی مطلع  (، طاهري43:  1345)فلکی،    آدم«  يهچراغ دود

اول و پس از شریطه و دعا آورده که با توجه به ابیات پس و پیش آن، در جاي خود 

 ضبط نشده است:   

 کــه سرکشــد از تــو کشــیده بــاد همیشــه کسی

 موافااغ  اام عشااقت  بودنهاادهيچه سااود ب»

 ز بهر ختم قصــیده بــه خــاطرم غزلــی خــوش       

 

ــم  ــی و ارق ــیش افع ــر او ز ن ــر جگ ــوم ب  رق

 وفلب هام«را مخالفسات   تاو فلکایکه طبع

ــداودرا ــته مـ ــاد، نگشـ ــو مُ حیفتـ ــ تـ   متَّخَـ

                                 (48)همان:                           

شکل زیر و در  ي مطلع دوم قصیده و بههاي خطی، در میانهي نسخهاین بیت در همه

 جاي مناسب خود آمده است: 
 به درد اوست مرا جان وَزو نیافته درمان

 شبودن موافغ  م عشق هدهيچه سود ب»
 

مرهم  نیافته  وَزو  دل  مرا  اوست  زخم   به 

 که طبع او فلکی را مخالفست و فلب هم«
 

 ( 220ف، دانشگاه تهران:  -4/656ي  ي شماره)نسخه
 

 . ابيات نویافته 4 .4
افزونیکاستی و  طاهريها  تصحیح  از  هاي  با  فلکی  دیوانشهاب  مقایسه  در  شروانی 

 دیوان که ضرورت تصحیح مجدد    هاییهاي نویافته بسیار است؛ در اینجا به نمونهنسخه

 پردازیم: دهد، میفلکی را بیشتر نشان می
ي با مطلع »صورت گردون صفت جسم زمین را جان از او/ ماده جان لطف اقصیده

صورت ناقص  شهاب به(، در تصحیح طاهري57:  1345او لیکن خرد حیران از او« )فلکی،  

غاز و انجام قصیده. این قصیده در آمده و صرفاً مشتمل است بر هفت بیت از ابیات آ
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ي کاخ گلستان،  سر هم و در نسخه ي مرعشی و پاریس، بیست و شش بیت پشتنسخه

نسخه در  و  بیت  پنج  و  تصحیح  بیست  بر  افزون  بیت  هفت  و  بیست  مجلس،  ي 

نسخهطاهري در  دارد.  هاديشهاب  بر  ي  افزون  بیت  چهار  با  قصیده،  همین  نیز  حسن 

ي  در سی و هفت بیت آمده است؛ البته توالی ابیات آن با نسخه  ي مجلس، یعنینسخه

ي درخور توجه این  ي مجلس را ندارد. نکتهمجلس متفاوت است و نظم و ترتیب نسخه

)یکی از دو   حسن،ي هاديي مذکور در نسخهبودن ابیات قصیدهاست که با وجود کامل

تر است و این  منبع خود ناقصشهاب(، این تصحیح، در مقایسه با  منبع تصحیح طاهري

هاي  انگاري مصحح و همچنین یکی از دالیل اهمیت نسخهتواند دلیلی بر سهلها مینمونه

 شروانی باشد. فلکی  دیواننویافته و ضرورت تصحیح مجدد 

دیگر با مطلع »خیل و خان چرخ را شه خیل و خان آراسته/ تا به ماهی و    ايدر قصیده  -

ي مرعشی، کاخ گلستان و کتابخانه  ي(، سه نسخه67بره کردست خوان آراسته« )همان:  

پاریس، یک بیت بعد از بیت پنجم قصیده، اضافه دارد. آن یک بیت به این صورت ثبت  

و درو/ هر درختی چون درفش کاویان    شده است: »همچو لشکرگاه افریدون شده باغ

(. پیش از بیت چهارم از  26کتابخانه مرعشی:    14355ي  ي شماره آراسته« )رک. نسخه 

نسخه در  نیز  دیگر  بیت  یک  قصیده،  همین  به انتهاي  پاریس  در ي  که  آمده  زیر  شکل 

 شود: حسن دیده میشهاب نیست، ولی در چاپ هاديتصحیح طاهري
 از عنانت ملک و از دستت عنان آراسته   ماه و مهر افروخته تا بود جرم سپهر از 

 ( 247ف، دانشگاه تهران:   -4/656ي  ي شماره)نسخه 

نسخه  - سهدر  یک غزل  گلستان  کاخ  و  پاریس  مرعشی،  تصحیح  ي  در  که  آمده  بیتی 

مجلس آمده   جزها بهي نسخهصورت زیر در همهشهاب وجود ندارد. این غزل بهطاهري

 است: 
ــانم ــد روي جانـــــــ  آرزومنـــــــ

 تـــوانم کـــردهمـــه چیـــزي همـــی 

ــه روي ــدان م ــرا ب ــد م ــا ش  دل خط
       

ــانم  ــرود ز آرزوي او جــــ  بــــ

ــوانم ــر نتـ ــه هجـ ــبرکردن بـ  صـ

ــیمانم ــون پشــ ــدادم کنــ  دل بــ
 

 ( 43ي مرعشی: کتابخانه  14355ي  ي شماره)نسخه 
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صورت زیر آمده که  بیتی به، پاریس و کاخ گلستان یک غزل ششي مرعشیدر نسخه  -

ي مجلس  جز نسخهها بهي نسخهشهاب نیامده است. این غزل در همهدر تصحیح طاهري

 شود: دیده می
 تــا عــزم ســفر کــرد نگــارم ز بــر مــن

 شوخ نــدانم کــه دلــش هســت ازبرم آنرفت 

 ز نزدیــک مــن آن مــاه  دورگویی کــه نشــد  
ــادي آن روز ــرد از ش ــن برپ ــن م  جــان از ت

ــاه ــرم آن م ــد ب ــر آی ــر دیرت ــه اگ ــم ک  ترس

ــاي درآرد ــدتم از پ ــم م ــه ک ــه ب ــق ک  الح
 

 برداشت جــداییش ره خــواب و خــور مــن 

 آگـــاه ز درد دل و ســـوز جگـــر مــــن

ــن ــر م ــه ب ــد ب ــه نویس ــد و نام ــادم کن  ی
ــن ــد ز در مـ ــروز درآیـ ــاه دلفـ ــان مـ  کـ

ــم  ــده باش ــان ش ــنچون ــر م ــد اث ــه نبین  ک

 رنجی که کنون هجــر وي آرد بــه ســر مــن
  

 ( 43)همان:  

پري«  در قصیده  - یا  ملکی  بهشتی  دلبري/ حور  بدین  تو  پسر خوش  »اي  با مطلع  اي 

کاخ گلستان یک بیت، بعد از بیت پنجم قصیده، اضافه دارد    ي(، نسخه77:  1345)فلکی،  

صورت زیر ثبت شده است: »زلف مکرر تو کند دل را جان جدا/ همچو مکررا تو  که به

(. البته این بیت از حیث  12کاخ گلستان:    281ي  ي شمارهجان را کند از دلبري« )نسخه

ریخته است و با دیگر ابیات قصیده ناهماهنگ  هممفهوم، ابهاماتی دارد و از نظر وزن، به 

 و ناسازگار است.

 شهاب نیست: ي کاخ گلستان دو بیت به شکل زیر آمده که در تصحیح طاهريدر نسخه  -
ــاز دارم ــو نی ــه ت ــه ب ــدي ک ــنم آن نیازمن  م

 ل از آن بگویم کــه تــو را مــالل خیــزدغم د
 

 غــم چــون تــو نــازنینی بــه هــزار نــاز دارم 

 کنم ایــن حــدیث کوتــه کــه غــم دراز دارم
 

 ( 80)همان:    

رسد؛ زیرا  نظرنمیي »بگویم« درست بهگفتنی است که در مصراع اول بیت دوم، واژه

دستوري و معنایی بیت، مؤید آن نیست و وجه منفی فعل )نگویم( با    نحو بیت و قراین

 معنی و مفهوم کالم سازگارتر است.

تر  بر صورت چاپی آن دارد و پیشغیر از ابیات فراوانی که نسخ خطی نویافته افزونبه   

هاي شعري، ما را به اشعار دیگري  ها و مجموعهاش بحث شد، جستجو در جُنگدرباره
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المَجالس  هَهُشروانی خواهد رساند که بسیار مغتنم است. براي مثال، در کتاب نُزیاز فلک
هاي پنجم تا هفتم  اي از چهارهزار رباعی از حدود سیصد شاعر ایرانی سدهکه مجموعه

ي شعر به  ترین مجموعهو نزدیک  شده   يقرن هفتم گردآور  ي هان یدر مهجري است و  

فلکی زندگی  چهزمان  است،  نام  شروانی  به  گوناگون  موضوعات  در  زیر  رباعی  ار 

او نیامده ي  هشدتصحیح  هايدیوانها و  یک از نسخهشروانی ثبت شده که در هیچفلکی

 است: 
 برخــوبی بــه جمــال اي بــت ســیمین

 خــون گشــت دل و چــاره ندانســت دگــر
 

 چون دیده بدیــد، از تــو بــه دل داد خبــر 

ــاره ــه نظ ــد ب ــه در يآم ــده ب ــو از دی  ت
 

 ( 219:  1366شروانی، )
ــانی ارزد ــو ک ــل ت ــري، لع ــک پ  اي رش

 نی نی، ز لبــت کــز در دنــدان مــن اســت 

 

ــانی ارزد  ــک جهــ ــادت ملــ ــاور بــ  بــ

 الغرامــــه جــــانی ارزد یــــک بوســــه مع

 (351)همان:                                

ــی ــن م ــرابم ــر ز ش ــار در س  رفتم خم

 دانم کـــردگفـــتم چـــاره  گفـــت نمـــی

 

 آمــــد بــــه روي بربســــته نقــــاباو می 

 گفــتم آخــر  گفــت همــین اســت جــواب 

 (379)همان:                                
 گـــر نـــزد تـــو اي نگـــار مقبـــول نـــیَم

 گــر تولیــت وصــال تــو نیســت مــرا

 

ــیَم  ــغول ن ــیچ مش ــه ه ــو ب ــم ت ــز در غ  ج

 بــــاري ز غــــم فــــراق معــــزول نــــیَم 

 (555)همان:                                

فلکی که    دیوانهاي خطی  بیتی در نسخهبیتی و ششوجود یک دوبیتی و دو غزل سه   

ها باشد که در  تواند از این دست نمونهها گذشت، نیز میها در معرفی نسخهتوضیح آن

طاهري است. عالتصحیح  نیامده  دیوانوهشهاب  بررسی  و  بازبینی  این،  هاي شاعران بر 

هاي اختالط و سهوهاي احتمالی در ضبط اشعار و یافتن  معاصر فلکی، براي یافتن نمونه

 تواند ما را در تصحیح بهتر این دیوان یاري کند. شروانی نیز میاشعار پراکنده از فلکی
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 های نگارشی اشتباه های چاپی و  لط .5. 4
شهاب راه یافته و هایی است که در تصحیح طاهريهاي چاپی و نگارشی از نمونهغلط

 پردازیم:است؛ اینک به ابیاتی از آن میموجب بدخوانی شعر فلکی گردیده 

 « در بیت زیر:حصن« به جاي »هصني »واژه -

 چوبکِ پاسبان شود هندوي گوتوال را   ی تو شمل هالل هر شب صنهسر بام  بر
 ( 18: 1345فلکی، )

« آمده و شکل درست آن هم  حصنصورت »ها به« در نسخههصني »در این بیت، واژه

 وفور کاربرد دارد: همین است؛ به معنی دژ و قلعه و در شعر شاعران دیگر هم به
پشت ـــ پ  یکی  ــ س  اندر   ودــب  حصنش 

 

 ودــــ رخ کبـــ برآورده سر تا به چ 

 ( 52: 1389)فردوسی،  

 :ریز تی« در بفراق» ي« به جافران»ي واژه -
 اکنون که نیست همدم دردم وصال تو 

 

 نفس مباد توام هم فرانجز محنت  

 ( 103: 1345)فلکی، 

است که در    «فراق » در مصراع اول مبهم و نادرست است و صورت صحیح آن  «  فران » 

 ی نیز به همین صورت ضبط شده است. مرعش   ي کتابخانه و    س ی پار هاي کاخ گلستان،  نسخه 

 « در بیت زیر:کاهمحنت« به جاي » گاهمحنتي »واژه -
 بخش انده  و   ستانشادي  را  مخالفان

 
 گاه محنت و فزاينزهت  را موافقان 

 ( 58همان: )                                       

ي محنت(  « )کاهندهکاهمحنت»  « درست نیست و شکل صحیح آنگاهمحنتضبط »

 « آمده است.کاهمحنت»صورت ها نیز بهدر نسخهاست و 

 « در بیت زیر: ضا« به جاي »فضاي »واژه -
 ره  نه  بیند و   روي   نه  هادل  بجستن  فضا
 

    نه کم و داند نه کیف هاببردن جان قدر 
 (45همان:  )                                       
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« در مصراع دوم و با توجه به  دري »« نادرست است و به قرینهفضاي »ضبط واژه 

بهاین واژه در دیگر نسخه« است.   ضامفهوم بیت، صورت صحیح آن » نیز  صورت  ها 

 « آمده است.  ضا»

 « در بیت زیر:او زِ« به جاي »روز» -
ــا ــراره روز تـــ ــتی حـــ  بازرســـ

 

ــن  ــود مـ ــده خـ ــودم شـ ــه  از بـ  میانـ

 (112)همان:                            

خوانی ندارد. با توجه به ابیات  « در این بیت غلط است و با معنی بیت هم روزضبط »

 ها نیز چنین ضبط شده است:« )او از( است و در نسخهاو زِپیشین، شکل درست آن »
ــهزن چون ــت  کـ ــد برجسـ ــرا بدیـ  مـ

 برداشــــــت برابــــــر مــــــن از دور

        بازرساااااتی حاااااراره او زِ تاااااا

 

ــانه  ــیخ و شاخشــ ــی و ســ ــتد مــ  بســ

 بـــــر وزن حـــــراره ایـــــن ترانـــــه...

 مياناااه  از باااود  شاااده خاااود مااان
 (113)همان:                            

 « در بیت زیر:ميزانی« به جاي » ميدانیضبط » -
 میــدانی  لطــفبــه    را  ســخنی  هــر  وزن  تو 

 

 قسطاســی  طبعبــه قســط هــر هنــري را تــو  

 (76)همان:                                

ي قسط و قسطاس  ي رابطه« در این بیت درست نیست و به قرینهميدانیي »ضبط کلمه

« نیز ارتباط دارد و در  وزن« )میزان هستی( درست است که با » ميزانیدر مصراع دوم، »

 « ضبط شده است. ميزانیها نیز »نسخه

ابیات، عالئم سجاوندي و فاصله است.  درستی اعمال نشدهها بهگذاريدر برخی از 

کار نرفته و موجب ابهام  هاي زیر، در جاي مناسب بهالمثل کاربرد »ویرگول« در نمونهفی

 و بدفهمی در ابیات شده است:
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 رنگ و بوشک دو زلفش بهم  ،نافهچون نافه

 

روز حلهـــ ه بهـــ بپوش   ،حلهر  مند   رغم 

 ابر است در بهار   ،يقطعه چشمم چو قطعه

 

 در دل بدسگال زد ،یــــ تیغ چو آبت آتش

 

 ي مشک آیدم حقیرتوده، توده ،ز آن توده

 

 عنبــر تــر بــرده رنــگ و آب ،تــودهوز تــوده  

 (21همان: )                               
 کــنم خیــره چــون مصــاب...،پارهتا جامه پاره

ــو دانه ــکم چ ــهاش ــذاب  ،دان ــوي م  در و لول

 (22)همان:                                
  مانــده ازو زگــال را  ،کــشتش چــرخ چــارمین

 (18)همان:                                
 ي تنــگ آمــدم جهــانحلقــه، حلقــهحلقهزآن 

 (113)همان:                                

 

 فلکی  دیوانردپای شعر دیگران در  . 6. 4
بیتی    37ي  ي پاریس یک قصیدهفلکی، در نسخه  دیوانهاي  پس از مقابله و بررسی نسخه

سلمان با مطلع »شخصی به هزار غم گرفتارم/ در هر نفسی به جان رسد    از مسعودسعد

ي  (، ثبت شده است و در نسخه249ف، دانشگاه تهران:    -656/ 4ي  ي شمارهکارم« )نسخه

 بیت دارد.   37بیت آمده؛ این قصیده در دیوان مسعودسعد  35کاخ گلستان نیز در 

ي ناتمام  شهاب آمده، یک قصیدهريي دیگر، آخرین شعري که در تصحیح طاهنمونه   

فلکی وجود ندارد و با توجه به    دیوانهاي خطی  یک از نسخهچهاربیتی است که در هیچ

 بدرالدین جاجرمی نقل کرده است:   االحرارمونسپانویس شعر، مصحح آن را از 
ــر ارغــوانمشــک اســت توده ــاده ب ــوده نه  ت

ــودهزان توده ــر يتــوده، ت  مشــک آیــدم حقی

ــون قطره ــشچ ــت عارض ــره آب لطیفس  قط

ــرهزان قطره ــره، قط ــارقط ــت در بح  ي آبس

 

ــین حلقه  ــتانزلفــ ــاه دلســ ــه آن مــ  حلقــ

 ي تنــگ آمــدم جهــانحلقــه، حلقــهزان حلقه

ــوانوز نـــور شعله ــر ارغـ ــاده بـ ــعله نهـ  شـ

ــت يشعله،شعلهشعلهزین ــاننارسـ  چون دخـ

 (113:  1345)فلکی،                    

گوید: »اصل این شعر در دوازده  داند و میها این شعر را از ادیب صابر ترمذي مییلمه

)یلمه ترمذي مضبوط است«  ادیب صابر  دیوان چاپی  با  107:  1389ها،  بیت در متن   .)
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اینکه یلمه به  ادیب صابر را تصحیح کرده و این شعر را در نسخهتوجه  هاي  ها دیوان 

دهخدا در ضمن اقتراحی با  عالوه،  به  آید.نظرمیتر بهستدیوان او یافته، سخن وي در

-136، صفحات  2، سال اول، شماره  ي مهرمجلهشده در  منتشر)   ي بغداد«عنوان »طرفه

ي  ادامه  را از ادیب صابر دانسته است.ها  (، ابیاتی از این قصیده را نقل کرده و آن   138

 این شعر در دیوان ادیب صابر چنین است: 
د چشم جلههرروز  دو  از  من  ببارم   دجله 

دجله دجلهزان  دردمنددجله،  بغداد   ي 

کشم همی  فراقش  بار  پشته  پشته   تا 

پشته سبک زان  آیدم  کاه  چو  پشته   پشته، 
 پاره ز من برد خواب و خور هجرانش پاره

پاره جگر زان  مرا  مر  شود  پاره   پاره، 

نکته اوچون  ز وصف  آرم  غزل  در   نکته 
 ي رنج و جراحت استنکته، نکتهنکته زان  

طرفه  بوستان کو  به  شکفاند  گل   طرفه 

طرفه طرفهزین  نوانطرفه،  شد  بغداد   ي 

ذره هوان چو  هوا  در  مرا  کرد   ذره 

ذره گرانزین  آیدم  کوه  چو  ذره   ذره، 
خیره عنان من  عنا  دست  به  داده   خیره 

 خیره، خیره شود چشم خونفشانزین خیره

تحفه  ز  نشان تحفه بختم  دهد  دولت   ي 
تحفه  تحفه زین  خدایگان تحفه،  قبول   ي 

 

 ( 475: 1385)ادیب صابر،  

ي دیگري است در شهاب در ثبت این شعر به نام فلکی، قصیدهاز دالیل اشتباه طاهري   

خطی دیوان نیز موجود است؛    هاياو که بسیار به این شعر شباهت دارد و در نسخه  دیوان

عقده، شعله رخ دلبرم ز تاب/ مار است عقدهمطلع این قصیده چنین است: »نار است شعله

 (. 21:  1345دو زلفش بر آفتاب« )فلکی،  

شروانی به  هایی، این احتمال وجود دارد که برخی از اشعار فلکیباوجود چنین نمونه   

دقتی کاتبان و  طوالنی از فوت فلکی، بی  دالیلی همچون شباهت مضمون، گذشت زمان

هاي سبکی اشعار، به دیوان اشعار دیگر شاعران معاصر وي راه یافته باشد که این  شباهت

 ي پژوهشی دقیق است. امر نیز شایسته
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 گيری . نتيجه5
شروانی  فلکی دیوانهاي نویافته از بودن نسخههاي ذکرشده و در دسترسبا نظر به نمونه

ها و نواقصی که  اند و همچنین با توجه به کاستیبهره بودهها بیحان پیشین از آنکه مصح

، انجام تصحیح انتقاديِ منقّح  شودهاي نویافته دیده میدر متن چاپی در مقایسه با نسخه

تصحیح    دیواناز   همچنین  دارد.  میدیوان  فلکی ضرورت  و فلکی  ابهام  رفع  به  تواند 

ي او نیز یاري دهد؛ زیرا بسیاري از اصطالحات و  دوره هم  پیچیدگی از اشعار شاعران

در   که  به  دیوانترکیباتی  بهفلکی  وي  معاصران  شعر  در  مکتب  کاررفته،  شاعران  ویژه 

فلکی از شعر دیگران و یافتن اشعار   دیواناست و با پیراستن  آذربایجان نیز کاربرد داشته  

بسا بتوان به مصححان و ران دیگر، چهها و دیوان شاع ي احتمالی وي در جنگپراکنده

 پژوهشگرانِ اشعار آن شاعران نیز یاري رساند. 
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 . (س یي پار)نسخه تهران دانشگاه

هادي  .اشعار  وانید  .(م  1929)  .________ محمد  سنگی،  حسن،تصحیح  لندن:  چاپ 

 انجمن سلطنتی آسیایی لندن. 
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 سینا. ابن

 ( محمدجعفر.  فارسی(.  1345محجوب،  شعر  در  خراسانی  انتشارات  سبک  تهران:   .

 فردوس. 

 . تصحیح مهدي نوریان. اصفهان: کمال. دیوان مسعودسعد(. 1364سلمان. ) مسعودسعد 

. تصحیح وحید دستگردي،  خسرو و شیرین(.  1387بن یوسف. )نظامی گنجوي، الیاس 

 تهران: علمی. 

 . به کوشش مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیر.مجمع الفصحا(. 1339خان. )هدایت، رضاقلی 

هاي  شروانی براساس نسخه قد و تحلیل تحریفات دیوان فلکی (. »ن 1389ها، احمدرضا. ) یلمه   

 . 108- 97، ص 2ي  ، شماره 2، سال  ي فنون ادبی دانشگاه اصفهان مجله یافته«.  تازه 


