
درآمیختگی اشعار فلکی شروانی با شعر دیگران
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چکیده
نجم الدیـن محمـد فلکـی شـروانی از شـاعران قرن ششـم هجری و شـاعر دربـار منوچهر 
بـن فریدون شروانشـاه اسـت. تذکره نویسـان تعـداد ابیـات دیوان فلکـی را از پنج هـزار بیت تا 
چهـارده هـزار بیـت نوشـته اند؛ امـا آنچـه از اشـعار او بـه جا مانـده بـه دو هزار بیت نمی رسـد. 
تحقیـق و جسـتجو در دیـوان فلکـی و نسـخه های خطی دیـوان او، نشـان از درآمیختگی شـعر 
برخی از شـاعران با اشـعار فلکی شـروانی دارد. در این پژوهش، پس از مطالعه و بررسـی دقیق 
دیـوان چاپـی فلکـی، نسـخه های خطـی آن و جسـتجو در دیـوان شـاعران قـرن پنجـم تا هفتم 
هجـری و جنگ هـا و نسـخه های خطـی اشـعار آنـان، بـه درآمیختگـی شـعر برخی از شـاعران 
همچون عسـجدی، مسـعود سـعد سـلمان، قطـران تبریـزی، ادیب صابـر ترمـذی، مجد همگر 
و جالل الدیـن محمـد مولـوی بـا اشـعار فلکی پـی بردیم، که یا اشـعار ایشـان در دیـوان چاپی 
فلکـی و نسـخه های خطـی آن ضبـط شـده و یا شـعر فلکی در دیـوان آنهـا راه یافته اسـت. در 
ایـن پژوهش به بررسـی این اشـعار و تعیین سـراینده ی حقیقـی آنها با دالیل و شـواهد پرداخته 
شـده اسـت تا در ارائه ی تصحیحی منّقح و پیراسـته  از دیوان شـاعران مذکور یاریگر مصححان 

و همچنین پژوهشـگران اشـعار ایشـان باشد.

واژگان کلیدی: فلکی شروانی، دیوان اشعار، نسخه های خطی، درآمیختگی اشعار.
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مقدمه
در بررسـی دیـوان شـاعران، یکـی از موضوعاتـی که توجه پژوهشـگران را بـه خود جلب 
می کنـد، درآمیختگـی احتمالـی اشـعار برخـی از شـاعران اسـت. ایـن درآمیختگـی بـه دالیلـی 
همچون شـباهت مضمون و یا ظاهر اشـعار، شـباهت سـبکی، سـهو کاتبان در ضبط اشـعار در 
نسـخه ها و جنگ هـا، پراکندگـی اشـعار در جنگ ها بـدون ذکر نام شـاعر و افتادن آغـاز و پایان 
برخـی از نسـخه های خطـی در گـذر زمـان، بـه دلیـل نگهداری نامناسـب، پیـش می آیـد؛ اما با 
تحقیق، پژوهش و بررسـی صّحت انتسـاب اشـعار می توان تصحیحی منّقح و پیراسـته از دیوان 
آنـان ارائـه کـرد. ایـن پژوهش با جلوگیری از ثبت اشـتباه اشـعار شـاعری به نام شـاعری دیگر، 

بـرای شـناخت بهتـر و دقیق تر ویژگی ها و سـبک شـعری آنان ارزشـمند اسـت. 
فلکـی شـروانی از شـاعران قـرن ششـم و مـداح دربـار منوچهـر شروانشـاه اسـت کـه به 

گفتـه ی خـودش »شـاعر خـاص« شروانشـاه بوده اسـت:
کشـوری ملـک  خـاص  شـاعر  تـو           گوینـد  کـه  اسـت  آن  کام وی 
)فلکی، 1345: 78(

در بیشـتر اشـعار دیـوان فلکـی، مدح منوچهر شروانشـاه مشـاهده می شـود. عـالوه بر این 
»برخـی منتقـدان وی را در طـراز شـاعران بزرگی چون خاقانی شـروانی و نظامی قـرار داده و او 
را در پدید آوردن مکتب تازه و شـیوه ی نوین آذربایجانی ذی سـهم می دانند« )محجوب، 1345: 
557( و همچنیـن »حتـی او را در سـرودن قصاید ملمع و تجدید مطلع، پیرو خاقانی شـروانی به 
شـمار می آورنـد« )ظفـری، 1375: 21(. تعـداد ابیات دیـوان فلکی را از پنج هـزار بیت تا چهارده 
هـزار بیـت نوشـته اند؛ امـا اشـعار زیادی از او در دسـت نیسـت و آنچه بـه جا مانده بـه دو هزار 
بیـت نمی رسـد. »دیـوان فلکـی را تـا هفت هـزار بیت نوشـته اند، ولی آنچه در دسـت اسـت به 
دو هـزار بیـت نمی رسـد و از ایـن مایـه شـعر دریافتـه می شـود کـه او گوینـده ای نازک  خیال و 
خوش-عبـارت بـود و از سـخن معقـد مغلق کـه شـیوه ی معاصـران او در شـروان و آذربایجان 
بـود، دوری گزید و به سـهولت کالم و روانی سـخن متمایل بود« )صفـا، 1372: 2/447(. »دربلو 
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مجموعـه اشـعار به جـا مانده از فلکـی را حدود 14000 بیت می نویسـد« )فلکـی، 1390: 10(. 
   بنابـر آنچـه ذکـر شـد، حجـم قابـل توجهی از اشـعار فلکی به دسـت ما نرسـیده اسـت 
کـه یـا از بیـن رفتـه و یا بـه دالیلی، که پیـش از این بیان شـد، با شـعر دیگران درآمیخته اسـت. 
همیـن مقـدار از شـعر فلکـی که به کوشـش محمد طاهـری شـهاب در سـال 1345 تصحیح و 
چـاپ شـده، خالـی از ایراد نیسـت و برخی از اشـعار شـاعران دیگر نیـز در آن راه یافته اسـت. 
پـس از جسـتجو و مطالعـه ی دیوان چاپی، نسـخه های خطـی، جنگ ها و مجموعه های شـعری 
حـاوی اشـعار فلکـی شـروانی، دریافتیـم کـه در نسـخه-های خطـی نویافتـه از دیـوان فلکی و 
مجموعه های شـعری نیز اشـعاری به فلکی نسـبت داده شـده که از او نیسـت و سـراینده ی آنها 
شـاعر دیگـری اسـت کـه بر اثـر سـهل انگاری یا اشـتباه کاتبـان به نام فلکی ضبط شـده اسـت. 

همچنیـن اشـعاری از فلکـی در دیوان شـاعران دیگر یافت شـد. 

پیشینه ی پژوهش
تاکنـون کتـاب یـا مقاله ای که به طور مسـتقل به درآمیختگی اشـعار فلکی شـروانی با شـعر 
شـاعران دیگـر بپـردازد، نوشـته نشـده اسـت؛ امـا در خصـوص تصحیح دیـوان فلکی و شـرح 
دشـواری های اشـعار او آثاری نوشـته شـده که در این پژوهش برخی از آنها اسـتفاده شـده است:

  محمد هادی حسـن، نویسـنده و پژوهشگر هندی، دیوان فلکی شـروانی را در سال 1929 
میـالدی در لنـدن و بـه شـیوه ی چـاپ سـنگی منتشـر کـرد. تصحیح او کاسـتی ها و اشـکاالت 
چاپـی دارد و در خصـوص درآمیختگـی شـعر فلکی با شـعر دیگـران مطلبی ذکر نکرده اسـت. 

منابـع و نسـخه های مـورد اسـتفاده ی او نیز بر ما پوشـیده اسـت. 
 در مجموعـه مقـاالت هـادی حسـن مقاله ای با عنـوان »دیوان و شـاعری فلکی شـروانی« 
موجـود اسـت کـه نویسـنده بـر پایـه ی اشـعار فلکـی شـروانی، بیشـتر بـه زندگی، شـاعری و 
ممدوحـان فلکـی و تعییـن سـال وفـات او پرداختـه اسـت. در آنجـا چند سـطری نیز اشـاره  به 
درآمیختگـی چنـد بیـت از دیـوان فلکـی با شـعر دیگـران دارد کـه در ایـن پژوهـش از آن بهره 

گرفته شـده اسـت.
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  محمـد طاهـری شـهاب تصحیـح دیگری از دیـوان فلکی را در سـال 1345 منتشـر کرده 
اسـت. از آنجـا که همه ی نسـخه های دیوان فلکـی در اختیار مصحح نبوده و همچنین به سـبب 
بی توجهـی مصحـح بـه روش انتقادی تصحیـح، لغزش هایی در تصحیـح او راه یافتـه که برخی 

از آنهـا در ایـن مقاله مورد بحث واقع شـده اسـت.
  مجتبـی عبدالهـی در اثـری بـا نام »آیینه ی چرخ« به شـرح و توضیح  لغـات، اصطالحات 
و دشـواری های اشـعار فلکـی شـروانی پرداختـه اسـت. در ایـن اثـر نیـز معـدودی از لغـات، 

اصطالحـات مبهـم و غلط هـای چاپـی اشـعار فلکی تصحیح شـده اسـت.
  پژوهـش دیگـر در ایـن زمینه مقاله ای اسـت از احمدرضا یلمه ها با عنـوان »نقد و تحلیل 
تحریفـات دیوان فلکی شـروانی براسـاس نسـخه های تازه  یافتـه«. در این مقاله، منتقد به بررسـی 
برخـی از اختـالف نسـخه ها در سـطح واژه هـا پرداختـه، گاه برخـی ابیـات را مـورد بررسـی و 

تحلیـل قـرار داده و احیانـاً ابیـات مبهم و نامفهوم دیـوان را نیز تصحیح کرده اسـت.
  پژوهـش دیگر مقاله ای اسـت از مجتبی عبدالهی و همـکاران با عنوان »ضرورت تصحیح 
دیـوان فلکـی شـروانی«. در ایـن پژوهش، ضمـن پرداختن بـه نواقص تصحیح طاهری شـهاب، 
از جملـه جابه جایـی ابیـات، به هم ریختگـی  مصراع هـا و اجزای ابیـات و غلط هـای چاپی متن، 

بـر ضـرورت تصحیح مجدد دیوان فلکی تاکید شـده اسـت.
  بـا وجـود ارزشـمند بـودن پژوهش هـای مذکـور، هیچ یـک از آنهـا بـه طـور مسـتقل به 
درآمیختگـی اشـعار فلکی با شـعر دیگران یـا برعکس نپرداخته اسـت؛ بلکه موارد معـدودی را 
جهـت خواندن بهتر اشـعار، مورد بررسـی قـرار داده  و تصحیح کرده انـد. در این پژوهش ضمن 
معرفی نسـخه های نویافته از دیوان فلکی، به بررسـی درآمیختگی اشـعار فلکی و شـاعران دیگر 

در دو مبحث پرداخته و سـراینده ی حقیقی اشـعار مورد بحث نیز مشـخص شـده اسـت: 
1- اشعار دیگران در دیوان فلکی
2- شعر فلکی در دیوان دیگران
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1-  نسخه های دیوان فلکی
1-1- نسـخه ی کتابخانـه ی آیـت اهلل مرعشـی قم، بـه شـماره ی 14355، با تاریـخ کتابت 
1030هجـری، کتابـت محمد مؤمن عرب شـیرازی، به خط نسـتعلیق خوش، شـامل 90 صفحه 
و دارای 1000 بیت اسـت. بنابر یادداشـتی که در صفحه ی نخسـت این نسـخه آمده، آن را سـید 
محمـود مرعشـی در سـال 1381، در سـفری کـه بـه هندوسـتان داشـته، از شـهر حیدرآباد هند 

خریداری کرده اسـت. 
1-2- نسـخه ی پاریـس، بـه شـماره ی -4/656ف، بی تـا، بـی کا، به خط نسـخ، شـامل 74 
صفحـه و دارای 1057 بیـت اسـت. نسـخه ی یاد شـده در کتابخانه ی دانشـگاه تهـران نگهداری  
می شـود. در مقدمه ی آن، در نه صفحه به شـرح زندگی و معرفی شـعر فلکی شـروانی پرداخته 
و  در پایـان نیـز آورده اسـت کـه: »اشـعار فلکـی نزدیـک به هفـت هزار بیـت بوده، ولـی نایاب 
اسـت و نویسـنده ایـن اوراق به زحمت توانسـته بـه این مقدار از اشـعار وی دسـت یابد« )رک: 

مقدمه ی نسـخه ی شـماره ی -4/656ف(.
1-3- نسـخه ی کاخ گلسـتان، بـه شـماره ی 281، بی تـا، بـی کا، بـه خط نسـتعلیق، شـامل 
86 صفحـه، دارای 1034 بیـت و در کتابخانه ی سـلطنتی کاخ گلسـتان تهران نگهداری می شـود. 

تاریـخ وفـات و محـل دفـن شـاعر را در صفحه ی نخسـت آن ضبط کرده اسـت.
1-4- نسـخه ی کتابخانـه ی مجلس، بـه شـماره ی 1063/1، کتابت قرن 14، بـی کا، به خط 
نسـتعلیق، شـامل 44 صفحـه، دارای 536 بیـت از اشـعار فلکـی و نسـبت بـه نسـخه های دیگر 
ناقـص  اسـت. نسـخه ی مذکـور در دو صفحه شـرح مختصری دربـاره ی شـعر و زندگی فلکی 

است.  آورده 
1-5- چاپ سـنگی دیوان فلکی: دیوان فلکی شـروانی به کوشـش هادی حسـن در سـال 
1929 میـالدی در لنـدن چاپ شـده که شـامل 93 صفحـه و دارای 1197 بیت اسـت. این چاپ 

یکـی از منابـع طاهری شـهاب در تصحیح دیوان فلکی بوده اسـت.
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2-  اشعار دیگران در دیوان فلکی
در دیـوان چاپـی فلکـی شـروانی و نسـخه های خطـی آن، ابیات پراکنـده و یا اشـعاری از 
شـعر شـاعران دیگـر ضبط شـده اسـت که در اینجـا به بررسـی این مـوارد و تعیین سـراینده ی 

حقیقی اشـعار مذکـور پرداخته می شـود:
2-1- در نسـخه های کتابخانه ی مرعشـی، پاریس و کاخ گلسـتان، یک غزل سـه بیتی ضبط 

شـده کـه در دیـوان چاپـی فلکی دیده نمی شـود. این غزل بـه  صورت زیر آمده اسـت:
جانـم او  آرزوی  ز  بـرود  جانانـم روی  آرزومنـد 
نتوانـم هجـر  بـه  کـردن  صبـر  کـرد همی توانـم  چیـزی  همـه 
پشـیمانم کنـون  بـدادم  دل  دل خطـا شـد مـرا بـدان مـه  روی
)رک: نسخه ی شماره ی 14355 از کتابخانه ی مرعشی: 43(

)رک: نسخه ی شماره ی 14355 از کتابخانه ی مرعشی: 43(
   هـادی حسـن در مقـاالت خـود آورده: »ایـن سـه بیـت کـه دیـوان مونیـخ از آن فلکـی 
محسـوب می دانـد، اصـاًل جزو یکی از غزلیات قطران اسـت« )هادی حسـن، 1373: 123(. غزل 

قطـران تبریـزی دارای شـش بیت و بـه قرار زیر اسـت:
جانـم همـی  زو  زار  بـرود  جانانـم روی  آرزومنـد 
بـه جـز از صبـر چیسـت درمانـم؟ را دوری  درد  و  را  آرزو 
نتوانـم هجـر  بـه  کـردن  صبـر  کـرد همی توانـم  چیـزی  همـه 
مژگانـم آب  و  رخسـار  رنـگ  بـر غـم و درد مـن بـس اسـت گـوا
بسـتانم بـاز  دوسـت  از  دل  تـا  دل بـدادم بـه دوسـت خویش به طبع
پشـیمانم کنـون  بـدادم  دل  ظـن خطـا شـد مـرا در آن مـه روی
)قطران تبریزی، 1362: 488(

2-2- در نسخه ی کاخ گلستان یک دوبیتی به شکل زیر ضبط شده است:
غـم چون تـو نازنینی بـه هزار نـاز دارم منـم آن نیازمنـدی کـه بـه تو نیـاز دارم
کنـم این حدیث کوته که غـم دراز دارم غم دل از آن بگویم که تو را مالل خیزد
)رک: نسخه ی شماره ی 281 از کتابخانه ی کاخ گلستان: 80(
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  هـادی حسـن بـا ذکـر ایـن دوبیتی، می نویسـد: »ایـن دو بیت کـه در دیـوان مونیخ فلکی 
موجـود اسـت، در دیوان شـمس تبریز پیدا شـد« )هـادی حسـن، 1373: 122(. غـزل مذکور در 
دیـوان چاپـی غزلیات شـمس موجود نیسـت؛ امـا صورت کامـل آن در نسـخه ی خطی غزلیات 
شـمس، که به شـماره ی 2445 در کتابخانه ی مجلس شـورای اسـالمی نگهداری می شـود، یافت 

شـد، که به شـکل زیر ضبط شـده اسـت:
اگـر از تـو بـاز دارم به که چشـم بـاز دارم؟ دارم نیـاز  تـو  بـه  کـه  نیازمنـدی  آن  منـم 
غـم چـون تـو نازنینـی بـه هـزار نـاز دارم تویی آفتاب و چشمم به جمال توست روشن
بـه وفـا نمـودن خـود ز جفـات بـاز دارم برنگـردم وفـات  ز  تـو  نمـودن  جفـا  بـه 
منـم آن که در غـم الحق دل چاره سـاز دارم گله کردم از تو، گفتی که بسـاز چاره ی خود
کنـم ایـن حدیـث کوتـه کـه غـم دراز دارم غـم دل چـه بگویـم که تـو را مـالل گیرد؟
)رک: نسخه ی شماره ی 2445 متعلق به کتابخانه ی ملی: 250(

2-3- پـس از مقابلـه و بررسـی نسـخه های دیوان فلکی، در نسـخه ی پاریـس قصیده ای 37 
بیتـی از مسـعود سـعد سـلمان، با مطلع »شـخصی به هـزار غم گرفتـارم / در هر نفسـی به جان 
رسـد کارم«، یافـت شـد. در نسـخه ی کاخ گلسـتان نیـز همیـن قصیـده در 35 بیت ضبط شـده 
اسـت. صورت کامل قصیده ی مذکور در دیوان مسـعود سـعد دارای 37 بیت و حبسـیه ای اسـت 
در بیان بی گناهی خود و شـکایت از روزگار و اسـتمداد از خواجه بونصر، یکی از وزرای عصر. 

او ایـن قصیـده را بـرای رهایی از بند شـاه سـروده اسـت. بخشـی از آن به قرار زیر اسـت:
کارم رسـد  جـان  بـه  نفسـی  هـر  در  گرفتـارم غـم  هـزار  بـه  شـخصی 
گرفتـارم بی سـبب  و  بی علـت  محبوسـم بی گنـاه  و  بی زلـت 
منقـارم... نیوفتـاده  دانـه  بـر  مرغـی ام شکسـته  جفـا  دام  در 
خونخـوارم... اخترسـت  و  غمخـوارم  منحوسـم طالعسـت  و  محبوسـم 
دیـدارم! نمـود  قضـا  چـه  ناگـه  کـه مـن  و  کـه  خدایـگان  زنـدان 
سـبکبارم و  ابلـه  بـس  کـه  شـاید  بنـدی اسـت گـران بـه دسـت و پایم در
عیـارم... نـه  و  دزدم  نـه  کـه  دانـم  نمی دانـم شـدم  چـرا  محبـوس 
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مقـدارم؟ و  محـل  باشـد  بنـدی  شـاعر و  ثناگـر  باشـم  مـردی 
اشـعارم در  کـس  ندیـد  بیـت  یـک  جـز مدحـت شـاه و شـکر دسـتورش
بنمـود خطـاب و خشـم شـه خـوارم... در خاطـر کـه  مـن  اسـت خطـای  آن 
احـرارم صـدر  قبـول  ظـل  در  مـن مـرا، چـون  فلـک  نکشـد  کاخـر 
مقـدارم بندگیـش  ز  کافـزوده  آن ابونصـر،  عصـر  وزرای  صـدر 
دربـارم... لفـظ  مرسـله های  در  آن خواجـه کـه واسـطه اسـت مـدح او
انـگارم مـرده  خویـش  بـی  شـفقت  تـو لطـف  ز  مـن  جـان  قـوت  ای 
تیمـارم و  رنـج  بـه  چنیـن  مگـذار  شـه بـر سـر رحمـت آمدسـت اکنـون
دادارم خـالص  بدهـد  غـم  زیـن  تـو اهتمـام  و  سـعی  بـه  کـه  ارجـو 
پنـدارم ناخجسـته  تـو  خصـم  بـر  ایـن عیـد خجسـته را بـه صـد معنـی
آثـارم نگـردد  کـم  تـو  عهـد  در  عالـم کـز  عمـر  دوام  ز  برخـور 
)مسعود سعد، 1362: 356-358(

2-4- آخریـن شـعری کـه در دیوان چاپی فلکـی آمده، قصیده ی ناتمام چهاربیتی اسـت که 
در هیچ یـک از نسـخه های خطـی دیـوان فلکی ضبط نشـده و با توجه به پانویس شـعر، مصّحح 

آن را از مونس االحـرار بدرالدیـن جاجرمی نقل کرده اسـت:
دلسـتان مـاه  آن  حلقـه  حلقـه  زلفیـن  مشـک اسـت تـوده تـوده نهـاده بـر ارغوان
زان حلقـه حلقـه، حلقه ی تنـگ آمدم جهان زان تـوده تـوده، تـوده ی مشـک آیـدم حقیر
ارغـوان بـر  نهـاده  شـعله  شـعله  نـور  وز  چـون قطـره قطـره آب لطیفسـت عارضش
زین شعله شعله، شعله ی نارست چون دخان زان قطـره قطـره، قطـره ی آبسـت در بحـار
)فلکی، 1345: 113(

  یلمه هـا ایـن شـعر را از ادیـب صابـر ترمـذی می دانـد و آورده کـه: »این شـعر از اشـعار 
معـروف ادیـب صابـر ترمـذی، شـاعر قرن ششـم هجری، اسـت کـه به نـام فلکی شـروانی در 
دیـوان ایـن شـاعر ثبت گردیده اسـت. اصل این شـعر در دوازده بیت در متن دیـوان چاپی ادیب 

صابر ترمـذی مضبوط اسـت« )یلمه هـا، 1389: 107(. 
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   »بـا توجـه بـه ایـن کـه یلمه هـا دیـوان ادیـب صابـر را تصحیـح کـرده و این شـعر را در 
نسـخه های دیـوان او یافتـه، سـخن وی درسـت  بـه نظـر می رسـد. به عـالوه دهخـدا در ضمن 
اقتراحـی بـا عنـوان »طرفه ی بغداد« که در مجله  مهر، سـال اول، شـماره 2، صفحـات 136-138 
منتشـر کـرده، ابیاتـی از ایـن قصیده را نقل کرده و آنها را از ادیب صابر دانسـته اسـت« )عبدالهی 
و همـکاران، 1399: 156(. در تذکـره ی کاظـم نیـز ده بیـت از ایـن قصیـده در میان اشـعار ادیب 
صابـر ضبـط شـده اسـت )رک: کاظـم، 1287: 573 و 572(. صـورت کامـل این شـعر در دیوان 

ادیـب صابر بـه قرار زیر اسـت:
دلسـتان مـاه  آن  حلقـه  حلقـه  زلفیـن  مشـک اسـت تـوده تـوده نهـاده بـر ارغـوان
زان حلقـه حلقـه، حلقه ی تنگ آمـدم جهان زان تـوده تـوده، تـوده ی مشـک آیـدم حقیر
ارغـوان بـر  نهـاده  شـعله  شـعله  نـور  وز  چـون قطـره قطـره آب لطیفسـت عارضـش
زین شعله شعله، شعله ی نارست چون دخان زان قطـره قطـره، قطـره ی آبسـت در بحـار
کـو طرفـه طرفـه گل شـکفاند بـه بوسـتان هـر روز دجلـه دجلـه ببـارم من از دو چشـم
زیـن طرفـه طرفـه، طرفـه ی بغداد شـد نوان زان دجلـه دجلـه، دجلـه ی بغـداد دردمنـد
هـوان هـوا  در  مـرا  کـرد  ذره  ذره  چـو  فراقـش همـی کشـم بـار  پشـته  پشـته  تـا 
آیـدم گـران زیـن ذره ذره، ذره چـو کـوه  زان پشـته پشـته، پشـته چـو کاه آیدم سـبک
مـن خیـره خیـره داده بـه دسـت عنـا عنـان هجرانـش پـاره  پاره ز من برد خـواب  و خور
زین خیره  خیره، خیره شـود چشـم خونفشان زان پـاره پـاره، پـاره شـود مـر مـرا جگـر
بختـم ز تحفـه تحفـه ی دولـت دهـد نشـان چـون نکتـه نکتـه در غـزل آرم ز وصـف  او
زیـن تحفه تحفـه، تحفـه ی قبـول خدایگان زان نکتـه  نکته، نکته ی رنج و جراحت اسـت
)ادیب صابر، 1385: 475(
  احتمـال دارد کـه از دالیل اشـتباه طاهری شـهاب در ثبت این شـعر به نـام فلکی، یکی از 
قصایـد دیـوان فلکی باشـد که بر همین وزن سـروده شـده اسـت. این قصیـده از صنعت تکریر 
بهـره گرفتـه و از نظـر مضمون نیز بسـیار بـه این قصیده شـباهت دارد. مطلع ایـن قصیده چنین 
اسـت: »نـار اسـت شـعله شـعله رخ دلبرم ز تـاب / مار اسـت عقده عقـده دو زلفش بـر آفتاب« 

)فلکی، 1345: 21(.
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2-5- یـک تک بیتـی در دیـوان فلکـی ثبت شـده کـه بنا بر نظـر مصّحح دیوان فلکـی، گویا 
از قصیـده ای از وی بـه جا مانده اسـت. شـاعر در این بیت ضمن مفاخره، شـعر و طرز شـاعری 

خود را برتر از مسـعود سـعد سـلمان می دانـد و می گوید:
گر این طرز سـخن در شـاعری مسـعود را بودی

بـه  جـان صد آفریـن  کردی روان سـعد سـلمانش
)همان: 112(

  بـر اسـاس همیـن بیـت هـم دولتشـاه سـمرقندی در ذکـر احوال مسـعود سـعد سـلمان 
می نویسـد: »فضـال و اکابـر اشـعار او را معتقدنـد؛ چنـان کـه فلکـی شـروانی در منقبـت خـود 
می گویـد و ذکـر سـخن مسـعود می کنـد...« )سـمرقندی، 1366: 39(. سـپس برای تایید سـخن 

خویـش، بیـت فـوق را بـه عنـوان شـاهد ذکـر می کند.
   بایـد بـر مبنـای همین بیت بوده باشـد که در کتاب سـخن و سـخنوران دربـاره ی طرز و 
رویـه ی شـاعری فلکـی و توجه او به مسـعود سـعد، آمده اسـت: »اشـعار او به رویه ی مسـعود 
سـعد نزدیـک اسـت و گویـا به مسـعود سـعد معتقـد بـوده و می خواسـته روش او را از دسـت 

ندهـد؛ ولی نتوانسـته سـبک مسـعود را به تمام و کمـال تقلید کنـد« )فروزانفـر، 1350: 603(.
   برخـالف منابـع فـوق، که بیـت مذکور را از فلکی دانسـته اند، هادی حسـن درباره ی این 
بیـت می گویـد: »بیـت ذیـل که دولتشـاه بـه فلکی نسـبت می دهـد، در دیـوان ادیب صابـر پیدا 
کـردم... در قصیـده ای کـه مطلعش این اسـت: دلم عاشـق شـدن فرمود و من برحسـب فرمانش 

/ درافتـادم بـه آن دردی کـه پیدا نیسـت درمانش« )هادی حسـن، 1373: 122(. 
   بیـت مـورد بحـث، بـا اندکـی اختـالف و به صـورت »بدین حسـن و طراوت شـعر اگر 
مسـعود را بـودی / هزاران آفرین کردی روان سـعد سـلمانش« در میان قصیـده ای از دیوان ادیب 
صابر که در مدح مجدالدین ابوالقاسـم علی سـروده شـده، ضبط شـده اسـت. قصیده ی مذکور 
در دیـوان ادیـب صابر دارای 41 بیت اسـت. در اینجا ابیاتی از ابتدا و انتهـای آن، که دربردارنده ی 

شـواهد الزم بـرای تاییـد این که سـراینده ادیب صابر اسـت، ذکر می شـود:
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درافتـادم بـدان دردی کـه پیـدا نیسـت درمانـش دلم عاشـق  شـدن فرمود و من برحسب فرمانش
پریشـانش زلـف  سـر  را  حالـم  کـرد  پریشـان  پریشـان زلـف دلبندی دلـم بربود و هر سـاعت
ببردنـد از بـن دنـدان لـب شـیرین و دندانـش قرار و خواب  و شیرینی  ز جان  و چشم و عیش من
اگـر وقتـی ظفـر یابـم بـدان یاقـوت خندانـش لبـش یاقوت خندان اسـت و گریانـم نبیند کس
بـه دنیـا از پـی فتنـه فرسـتاده اسـت رضوانـش جمـال حورعیـن دارد مگـر کز روضـه ی جنت
رخش خورشید رخشان    گشت و مشرق شدگریبانش گر از مشـرق برآید چشمه ی خورشید هر روزی
نبـود آن را کـه می جسـتم مگـر در روز هجرانش همی جسـتم به عمر اندر درازی  در شب  وصلش
کـه در زلفـش همی دیدم نشـان عهـد و پیمانش شکسـت زلـف آن دلبـر دلـم بربـود هـر لحظه
جمـال او و عشـق مـن زیـادت شـد ز نقصانش بـه پیرایـش اگـر در زلـف او ره یافـت نقصانـی
همـان کـردی کـه روز بـاد زلفـش بـا زنخدانش خـم چوگان او با گوی هر سـاعت بـه میدان در
بـه آب دیـده بنشـاندم سراسـر گـرد میدانـش ز رشـک آن کـه تـا بـا زلـف مشـکینش نیامیزد
چـو مـداح خداوندسـت نگـذارم بـه زندانـش دلـم را در خـم زلفـش بـه زنـدان کرد عشـق او
مزیّـن کـرد عالـم را به عـدل و حلم و احسـانش رئیس شـرق مجدالدین ابوالقاسـم علـی که ایزد
ز اعـداد نجـوم آسـمان بیـش اسـت برهانـش خداونـدی دعـوی  انـواع  در  کـه  خداونـدی 
که مثل خویش خواندندی  اگر دیدندی ایشـانش... سـلیمان قدر و آصف دل محمدخلق  و حیدرکف
بدیـن معنـی مسـلم کرده انـد اهـل خراسـانش بـه از بنـده نگویـد خلـق مـدح مجلـس عالـی
کـه مـدح مجلـس عالـی پـر از ُدر کـرد دیوانش ز شـعر بنـده پـر ُدر شـد دهـان لفـظ هـر راوی
سـلمانش سـعد  روان  کـردی  آفریـن  هـزاران  بدین  حسـن  وطراوت شـعر اگر مسعود را بودی
صفات یوسف و حسنش حدیث نوح و طوفانش همیشـه تـا همـی خواننـد در اخبـار و در قـرآن
لقمانـش و  نـوح  بقـای  داده  جهـان  خداونـد  جهان   دل  باد و او دانش  خراسان  مصر و او یوسف
یزدانـش الطـاِف  پنـاه  عالـم  در  بـاد  همیشـه  چنـان کـوه اسـت در گیتـی پنـاه شـاعر و زائـر
)ادیب صابر، 1385: -6 463(

2-6- در جنـگ خطـی شـماره ی 11527-5 متعلـق بـه کتابخانه ی ملی، قصیـده ای با مطلع: 
»بـاران قطـره قطـره همی بارم ابروار / هـر روز خیره خیره ازین چشـم سـیل بار«، دارای 33 بیت، 
به نام فلکی شـروانی ضبط شـده اسـت )رک: جنگ خطی شـماره ی 5-11527 کتابخانه ی ملی: 
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95 93-(. قصیـده ی مذکـور در دیـوان عسـجدی، شـاعر قرن پنجم، یافت شـد و دارای 37 بیت 
اسـت و البتـه بـاز هم ناقـص به نظر می رسـد و حداقل بیـت پایانی آن افتاده اسـت:

هـر روز خیـره خیـره ازیـن چشـم سـیل بار ابـروار بـارم  همـی  قطـره  قطـره  بـاران 
زان خیـره خیـره، خیـره دل مـن ز هجـر یـار زان قطـره قطـره، قطـره ی بـاران شـده خجل
بـار برنهـاد  مـن  بـه  بـاره  بـاره  هجرانـش  نظـر مـرا  نمایـد  ذره  ذره  کـه  یـاری 
بـاره بـه چشـم آیـدم غبـار بـاره،  بـاره  زان  دل بـه  آیـدم  کـوه  چـو  ذره  ذره،  ذره  زان 
آبـدار اسـت  عقیـق  بـاده  بـاده  لبهـاش  جانفـزای اسـت  در  دانـه  دانـه  دندانـش 
خـوار سـرخ  یاقـوت  پـاره ی  پـاره،  پـاره  زان  دور یتیـم  در  دانـه ی  دانـه،  دانـه  زان 
چونـان کـه طـره طـره شـود طـره بـر عـذار حـوری کـه تیـره تیـره بپوشـد رخـان روز
طـرار طـر ه ی  شـوده  طـره  طـره،  طـره  زان  آفتـاب نـور  شـود  تیـره  تیـره،  تیـره  زان 
حلقه اش چو چشـمه چشـمه نور هـدی قطار طـره اش چـو حلقه حلقـه قطار از پـس قطار
زان چشمه چشمه، چشمه ی خورشید ُدردخوار زان حلقـه حلقـه، حلقـه ی زنجیـر شـرمگین
نـار فـروغ  نمایـد  اللـه  اللـه  عارضـش  مشـک نثـار  گشـاید  نافـه  نافـه  زلفینـش 
بهـار خـودروی  اللـه ی  اللـه،  اللـه  زیـن  زان نافـه نافـه، نافـه ی خوش بـوی بـا دریـغ
ریحـان دسـته دسـته بـرآن طـرف گل نـگار سـیم اسـت بیضـه بیضه برآن سـیم سـنگدل
زان دسـته دسـته، دسـته ی سـنبل به بوی خار زان بیضـه بیضـه، بیضه ی کافـور جفت خاک
وز خواجـه تحفـه تحفـه نشـاط دل و قـرار تیمـار عقـده عقـده ای انـدر دلـم زده اسـت
زان تحفـه تحفـه، تحفـه چنیـن مـدح پایـدار زان عقـده عقـده، عقـده ی ابـروی تـو مـدام
نثـار بـر  کـرد  سـمن  نثـر  گونـه  گونـه  زان  دی خواجـه تـازه تـازه بـر الفـاظ شـعر مـن
زان گونـه گونـه، گونـه ی مـن چـون گل بهار زان تـازه تـازه، تـازه بـه هر شـهر از او شـکر
از عـرش جملـه جملـه ز احسـان کـردگار از چـرخ برخـه برخه سـعادت بـه جانش باد
زان جملـه جملـه، جملـه مـر او را ز بخت یار زان برخـه برخـه، برخـه ابـر جـان او ز سـعد
هـزار سـویی  هـر  از  سـایه  سـایه  گسـترده  بلنـد سـزد  و  عزیـز  پایـه  پایـه  همتـش 
زان سـایه سـایه، سـایه گـه سـجد ه ی کبـار ملـوک خدمـت  پایه گـه  پایـه،  پایـه  زان 
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سـتار طاقـت  بـرد  سـله  سـله  دیبـای  را فضـل  اهـل  دهـد  کیسـه  کیسـه  دینـار 
مسـتعار زر  از  پـر  سـله  سـله،  سـله  زان  زان کیسـه کیسـه، کیسـه ی صـراف عیب گیر
عیـار بـر  بیـش  و  ریـزه کـم  ریـزه  از عـود  از عطـر حقـه حقـه دهـد هـر کسـی عطـا
چونـان کـه تحفـه تحفـه دهـد عـود را کبـار زان یـار حلقـه حلقـه دهـد عطـر خلـق را
رفتنـش گوشـه گوشـه کـر آن کـرده زی دیار گاه گاه  مـاه  نـو  نوبـه، چـو  نوبـه  دیدنـش 
زان گوشـه گوشـه، گوشـه ی جان و دلم فکار تبـاه شـدن  خواهـم  نوبـه  نوبـه،  نوبـه  زان 
زان مشـک تـوده تـوده بـر آن گـرد اللـه زار دل گشـته رخنـه رخنـه، بـه زاری تیـغ هجـر
زان تـوده تـوده، تـوده بـه دل بـر غـم نـگار زان رخنـه رخنه، رخنه شـده عقـل و دین مرا
چونـان کـه لختـه لختـه دهـد مشـک بـار بار را خلـق  عطـر  دهـد  حقـه  حقـه  یـار  آن 
ارزیـر زیـر و زار زان لختـه لختـه، لختـه ی  زان حقـه حقـه، حقـه ی سـیماب زار اوسـت
یـادگار بناهـاش  شـهره  شـهره  خلـق  وز  از چـرخ بهـره بهـره طـرب بـاد خواجـه را
شـهریار ایـام  شـهره ی  شـهره،  شـهره  زان  نعـم مـا  بـه  رسـید  بهـره  بهـره،  بهـره  زان 
وز علـم نکتـه نکتـه بـه هـر سـوره آشـکار را کتـاب خـدای  تـا هسـت سـوره سـوره 
بهتـرش غمگسـار نکتـه، نکتـه ی  نکتـه  زان  زان سـوره سـوره سـوره ی مهتـرش بـاد خور
وز بـاد عیبـه عیبـه بـه هـر نقـش بی شـمار تـا هسـت خامـه خامه بـه هـر بادیـه ز ریگ
)عسجدی، 1334: -28 25(

  در تذکـره ی کاظـم نیز در ذکر اشـعار عسـجدی، ده بیت از این قصیده ضبط شـده اسـت 
)رک: کاظـم، 1287: 482(. همچنیـن دو بیـت اول این قصیده در حدایق السـحر، به عنوان شـاهد 
مثـال بـرای صنعـت تکریـر ذکـر شـده و در پانویـس نیز آورده اسـت کـه: »ابیات از عسـجدی 
اسـت« )رک: وطواط، 1308: 86(. در بخش حواشـی حدایق السـحر نیز درباره ی دو بیت مذکور 
آورده اسـت که: »این دو بیت از عسـجدی اسـت و جزو قصیده ی بزرگیسـت که بعضی ابیات 
آن در المعجـم و لباب االلبـاب و فرهنـگ جهانگیری مضبوط اسـت و ما تمـام آن را از روی یک 
جنـگ خطـی استنسـاخ کـرده، در اینجـا بـه طبـع می رسـانیم« )همـان: 147(. سـپس قصیده ی 

مذکـور را در 34 بیت آورده اسـت. 
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   از دالیـل ایـن اشـتباه مصحـح و انتسـاب ایـن قصیـده به فلکـی شـروانی، می تواند یکی 
بی دقتـی مصحـح در امـر تصحیـح و عـدم مطابقت اشـعار فلکی بـا دیوان شـاعران هـم دوره یا 
هم سـبک او برای جلوگیری از این درآمیختگی باشـد و دیگر وجود قصیده ای مشـابه در دیوان 
فلکـی اسـت کـه با مطلع: »نار اسـت شـعله شـعله، رخ دلبرم ز تاب / مار اسـت عقـده عقده دو 
زلفـش بـر آفتـاب« بر یـک وزن و نیز با صنعت تکریر در 24 بیت سـروده شـده اسـت و از نظر 

مضمون نیز شـباهت بسـیاری به قصیده ی مذکـور دارد.

3- شعر فلکی در دیوان دیگران
افـزون بـر مـواردی کـه از ضبط اشـعار شـاعران دیگـر در دیوان فلکـی مورد بررسـی قرار 
گرفـت، شـعر فلکـی نیـز در دیـوان دیگـران یافـت شـد کـه در اینجـا بـه بررسـی آن پرداخته 

می شـود:
3-1- یکـی از قصایـد فلکـی کـه در مـدح منوچهر شروانشـاه و با مطلـع: »دوش چو کرد 
آسـمان افسـرِ زر ز سـر یله /  سـاخت ز ماه و اختران یاره و عقد و مرسـله« سـروده شده، دارای 
دو مطلـع و 50 بیـت اسـت، در دیـوان مجـد همگـر یافـت شـد. نکتـه ی مهـم این کـه تخلص 
شـاعر )فلکـی( نیـز در قصیـده و در بیت »مشـعله برفروختـی رخت فلک بسـوختی /  بر فلکی 
فروختی شـهر به سـوز و مشـعله« آمده اسـت و در بیت دیگری نیز ممدوح خود، شروانشـاه را 
»خسـرو آرشی نسـب« و »آرش دیگـر« نامیـده و این گونـه توصیفـات را در قصایـد دیگـر نیز به 
کار بـرده اسـت. دیگـر ایـن کـه فلکـی در چند جـای از قصاید مدحی خـود با عنـوان »غزل« یا 
»غـزل خـوش« و »خـوش غـزل« یـاد کرده کـه در پایـان مطلع اول ایـن قصیده نیز بـرای بخش 

دوم قصیـده تعبیـر »غـزل لطیف نـو« را به کار برده اسـت.
   ایـن قصیـده در نسـخه های خطـی دیوان فلکـی و نیز در دیـوان چاپی او موجود اسـت. 
همچنیـن در خالصه االشـعار تقی الدیـن کاشـی نیـز جـزو اشـعار فلکی ذکر شـده اسـت )رک: 
کاشـی، 1007: 392(. دو بیـت آغازیـن مطلع اول آن، در ردایف االشـعار )جنگ خطی شـماره ی 
1484، متعلـق بـه کتابخانـه ی مجلـس( بـه نـام فلکـی ضبط شـده اسـت )رک: ردایف االشـعار، 
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1237: 158(. بنابرایـن سـراینده ی قصیـده ی مـورد بحث، فلکی شـروانی اسـت و به اشـتباه در 
دیـوان مجـد همگـر راه یافتـه اسـت. در اینجـا بخش هـا و ابیاتـی از هـر دو مطلـع قصیـده، که 
دربردارنـده ی شـواهدی بـرای تاییـد ایـن که سـراینده ی آن فلکی شـروانی اسـت، آمده اسـت:

سـاخت ز مـاه و اختران یاره و عقد و مرسـله دوش چـو کـرد آسـمان افسـر زر ز سـر یله
عقـده ی رأس داس شـد از پی کشـت سـنبله شـکل فلک خراس شد مهر چو دانه آس شد
مقابلـه قبـل  از  جـاه  و  قبـول  بـا  آمـده  طـرف جبیـن نموده ماه از طرف بسـاط شـاه
تـا ز کمـان بـه بدگمـان همچو یـالن کند یله از پـی تیـر آسـمان سـاخته مـاه نـو کمـان
آختـه شـهره دهـره ی داده صقـال و مصقلـه زهـره چو شـیر شـرزه ی بـرده ز دهـر بهره ی
بـر در بارگـه سـپه سـاخته شـور و مشـغله... شـاه فلـک ز بارگـه کـرده نشـاط خوابگـه
بوسـه زنان بـه خـاک ره چـون رهیـان یکدلـه چـرخ و نجـوم و مهـر و مه بر در بارگاه شـه
حلـه بدعـت  قاهـر  عـرب،  سـنت  ناصـر  خسـرو آرشی نسـب، آرش دیگـر از حسـب
از رخ دوسـتان کلـف وز سـر دشـمنان کلـه جام و حسامش از شرف برده به گاه بار و لف
حاملـه تـو  قبـل  از  زنـدگان  جـان  مـادر  ای ملـکان چـو بنـدگان بـر تـو ثناکننـدگان
مالـک ملـت و امـم صاحب صولـت و صله... وارث جـود و جـاه جم، شـیر اجم شـه عجم
مباهلـه گـه  دیـده  مصطفـی  روی  معجـز  را تـو  مقاتلـه  گاه  دغـا  در  بدیـد  کـه  هـر 
رایـت رای و خـوان خـان زود رود بـه ولولـه گر تو کنی به امتحان چتر به هند و چین روان
عالـم علـم را بـه حـق علـم تـو گشـته عاقله ای بـر تو به هر نسـق خلق جهـان همه حلق
سـنت عیـد فـرض دان فـرض صیـام نافلـه رایـت عید شـد عیـان موکب روزه شـد نهان
نیسـت صفیـر بلبـالن هسـت صفیـر بلبلـه گرچـه به صحن گلسـتان از پـی نزهت روان
گشـت میـان هـر سه شـان بندگـی تـو واصله عید و خزان و مهرگان هرسـه شـدند هم قران
پیـر تویـی بکـن بیـان مشـکل ایـن مشـاکله هرسـه به شـکل صوفیان خرقه نهاده در میان
عـدت عیـد کـن قریـن عـادت روزه کـن یله بزم فکن طرب  گزین فتنه نشان وخوش نشین
کاملـه روح  ز  بـرده  گـرو  او  کمـال  لطـف  وز پـی مـدح خـود شـنو این غـزل لطیف نو
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مطلع ثانی
جـان مـرا بـه صـد زبـان زان رخ و غالیـه گله غالیه کلـه گلـرخ  شـکرلبی  قـدی  سـرو 
سـنبل هندویـش به جـان رفته به سـایه ی گله نرگس مسـتش آسـمان سـفته به تیر غمزگان
ویـن ز بسـاط انس و جـان رفته هـزار قافله... آن ز میـان انـس و جـان بـرده هـزار کاروان
نـزد تـو وزن جان و دل یک جـو و نیم خردله ای بـت خلـخ و چکل از تـو بت تبت خجل
بـر فلکـی فروختـی شـهر به سـوز و مشـعله مشـعله برفروختـی رخـت فلـک بسـوختی
راحلـه و  زاد  یافتـه  خسـروان  شـاه  در  وز  کـرده بـه عالـم روان حسـن تـو کاروان دوان
پلـه... فروتریـن  چـرخ  نردبـان  ز  ورا  بـام  مالـک ملـک باسـتان بارگهـش در آسـمان
آملـه ز  مـل  لـذت  انگـدان  ز  گل  نکهـت  تـا به مشـام ذوق جـان ندهد و نـاورد جهان
دلبـر گلرخـت بـه بـر، بی غـم و رنـج و غایله طبـع تـو باد شـادخور مل به کفـت ز جام زر
حکـم تو را نهـاده جان بر دو کـف و ده انمله چارملک ز شـش کران هفت شـه از نه آسمان
)فلکی، 1345: -64 59(

نتیجه
فلکی شـروانی از قصیده سـرایان قرن ششـم هجری و شـاعران دربار شروانشـاهان اسـت. 
بـا توجـه بـه گفته های تذکره نویسـان، حجـم قابل مالحظـه ای از اشـعار دیوان وی به دسـت ما 
نرسـیده اسـت. تحقیـق و پژوهـش در دیوان اشـعار فلکی گویای این اسـت که برخی از اشـعار 
شـاعران دیگـر نیـز بـه دالیـل مختلفی همچـون بی دقتـی یا سـهو کاتبان، گـذر زمان، شـباهت 
مضمـون و شـباهت های سـبکی بـه دیـوان فلکـی راه یافته کـه از این نظـر نیازمنـد بازنگری و 
تصحیـح اسـت. در ایـن پژوهـش بـا بررسـی نسـخه های خطـی و دیـوان چاپـی اشـعار فلکی 
شـروانی و شـاعران هم دوره یا هم سـبک او، به درآمیختگی اشـعار شـاعرانی همچون عسجدی، 
مسـعود سـعد سـلمان، قطران تبریـزی، ادیب صابـر ترمذی، مجـد همگـر و جالل الدین محمد 
مولـوی بـا اشـعار فلکـی پی بردیـم و با ذکر دالیل و شـواهد، سـراینده ی حقیقی اشـعار مذکور 
تعییـن شـد. بـا وجـود چنین مـواردی ایـن احتمال نیـز وجـود دارد که برخـی از اشـعار فلکی 
شـروانی به دالیلی که گفته شـد، به دیوان شـاعران دیگر راه یافته باشـد؛ از این رو غیر از ابیاتی 
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کـه نسـخه های خطـی نویافته افـزون بر صـورت چاپـی آن دارد، ممکن اسـت که جسـتجویی 
جامـع در جنگ هـا و مجموعه هـای شـعری مـا را به اشـعار دیگری از فلکی شـروانی برسـاند، 
کـه بسـیار مغتنـم اسـت. همچنین یافتن اشـعار فلکـی در دیـوان دیگـران و برعکس چـراغ راه 

پژوهشـگران و مصححان اشـعار ایشـان خواهد بود.
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