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 .1مقدمه
بررسی و تصحیح آثار مکتوب پیشینیان ،بهویژه دیوان اشعار شاعران ،براي شناخت و
احیاي میراثهاي فرهنگی و ادبی هر سرزمینی ،همواره یکی از اولویتهاي تحقیق است.
در میان تعداد زیاد متون کهن فارسی ،برخی یا اصالً تصحیح نشدهاند یا به دلیل در
دسترسنبودن نسخههاي معتبر و مطمئن ،تصحیح انجامشده اشکاالت و کاستیهایی دارد
که ضرورت تصحیح مجدد را مسلم میکند .از آثاري که تصحیح مجدد آن ضرورت دارد،
دیوان فلکیشروانی است که تنها اثر برجايمانده از اوست .این دیوان بیش از هزار و
دویست بیت دارد و مشتمل بر بیست و پنج قصیده ،سه ترکیببند ،ده غزل ،هشت قطعه
و ده رباعی است.
فلکی شروانی از شاعران تواناي قرن ششم هجري و دربار خاقان اکبر فخرالدین
منوچهربن فریدون شروانشاه و پسر او اخستان بود و بیشتر اشعار او به مدح ایشان
اختصاص دارد« .برخی منتقدان ،وي را در طراز شاعران بزرگی چون خاقانیشروانی و
نظامی قرار داده و او را در پدیدآوردن مکتب تازه و شیوهي نوین آذربایجانی ذيسهم
میدانند» (محجوب )557 :1345 ،و «حتی او را در سرودن قصاید ملمع و تجدید مطلع ،پیرو
خاقانیشروانی بهشمارمیآورند» (ظفري .)21 :1375 ،شعر فلکی ساده و روان است و
پیچیدگی و دشواري شعر معاصرانش را ندارد .دربارهي کیفیت سخن او گفتهاند« :وي از
سخن معق ِد مغلق که شیوهي معاصران او در شروان و آذربایجان بود ،دوري میگزید و
بهسهولت کالم و روانی سخن متمایل بود» (صفا .)774 :1372 ،عالوهبر این ،وي شاعري
توانا و مضمونپرداز است و «در اشعار او مضامین و معانی تازه بسیار است و نیز کنایات و
تعبیرات بدیع و نیک دارد» (فروزانفر .)602 :1350 ،فلکی در شعر خود از صنایع بدیعی
بهخوبی بهره برده و در بسیاري از اشعار با استفاده از اصطالحات نجومی ،معلومات تاریخی
و دینی خود ،ترکیبات وصفی و صنایع بدیعی زیبایی همچون انواع تشبیه ،استعاره ،جناس
و ...را خلق کرده که بر زیبایی شعر او افزوده است .با این همه ،استفاده از برخی اصطالحات
و واژگان علوم دیگر همچون نجوم ،طب ،جغرافیا و نیز کاربرد کلمات دشوار عربی ،بهویژه
در قافیهي اشعار ،شعر فلکی را نیازمند توضیح و تفسیر کرده است.
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فلکی نیز همچون خاقانی به شعر شاعران خراسان نظر داشته و «اشعار او به رویهي
مسعود سعد نزدیک است و گویا به مسعود سعد معتقد بوده و میخواسته روش او را از
دست ندهد ،ولی نتوانسته سبک مسعود را به تمام و کمال تقلید کند» (همان.)603 :
بهعالوه ،اشعار فلکی همچون اشعار دیگر شاعران سبک آذربایجانی ،آمیخته به تلمیحات
تاریخی ،دینی ،اصطالحات علوم طب و نجوم و مانند آن است« .در شعر سبک آذربایجان
از نظر فکري فاضلنمایی و اشاره به علوم مختلف و تلمیحات گوناگون ،ازجمله به آداب
و رسوم مسیحیت ،اشاره به فولکلور و عقاید عامیانه ،ازجمله طب و نجوم و جانورشناسی
عامیانه مطرح است ،بهنحوي که شعر این مکتب ،غالباً محتاج به شرح و تفسیر است»
(شمیسا.)143 :1391 ،
چنانکه گفته شد از دیوان اشعار فلکیشروانی تصحیح منقحی در دست نداریم و این
را بهخوبی میدانیم که با دردستداشتن تصحیح دقیق و کاملی از این دیوان ،میتوان به
آگاهی بهتري دربارهي شعر او دست یافت و درنتیجه ،گامی در راه شناخت شعر مکتب
آذربایجان و در سطحی گسترده تر ،شناخت شعر و ادب فارسی برداشت .بنابر این
مقدمات ،تصحیح دقیق و کامل این دیوان ،با تکیه بر نسخههاي نویافته و مطابقهي آنها
با تصحیحهاي موجود و به دالیلی که در پی میآید ،ضرورت دارد.
 .2پيشينهی پژوهش
در سال 1929م .محمد هاديحسن دیوان فلکیشروانی را در لندن به چاپ سنگی رسانده
است؛ تصحیحی که هاديحسن انجامداده ،کاستیها و اشکالهاي چاپی دارد؛ عالوهبر
این ،منابع و نسخههاي استفادهشدهي او نیز بر ما پوشیده است.
در سال 1345ش .محمد طاهريشهاب تصحیح دیگري در تهران عرضه کرده است؛
ازآنجاکه همهي نسخههاي دیوان فلکی در اختیار مصحح نبوده و همچنین به سبب
بیتوجهی وي به روش انتقادي تصحیح ،بدخوانیها و اغالط و لغزشهایی در تصحیح
او راه یافته است؛ زیرا نسخههاي اساس طاهريشهاب ،یکی همان تصحیح هاديحسن
است و دیگري که در پانویس برخی صفحات از آن با عنوان «نسخهي اینجانب» یاد
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کرده ،مشخصات آن همچون تعداد ابیات و تاریخ آن بر ما پوشیده است و مصحح در
این باره مطلبی ننوشته و نسخههاي استفادهشدهي خود را معرفی نکرده است .قطعاً ابیاتی
که در دو نسخهي مبناي کار طاهريشهاب وجود داشته ،بیشتر از آنچه او در تصحیح
خود آورده ،نبوده است؛ زیرا نسخهي هاديحسن که یکی از این دو نسخه بوده ،در
دسترس است و تقریباً تمام ابیات تصحیح طاهريشهاب را دارد و اگر ابیات دیگري در
نسخهي دوم که از آن به نام «نسخهي اینجانب» یاد کرده ،وجود میداشت ،بیشک در
تصحیح نهایی آورده میشد.

از دیگر کاستیهاي کار طاهريشهاب این است که از پنج نسخهي موجود دیوان
فلکیشروانی ،او تنها به نسخهي هاديحسن دسترسی داشته که شرح آن گذشت و از
نسخههاي نویافتهي دیگر ،مانند نسخهي کتابخانهي کاخ گلستان ،پاریس و بهویژه نسخهي
کتابخانهي مرعشی ( ) 1030که احتما ًال از نظر قدمت و وضوح خط ،اهمیت و ارجحیت
دارد ،محروم مانده است.
پژوهش دیگر در این باره ،مقالهاي از احمدرضا یلمهها ( )1389با عنوان «نقد و تحلیل
تحریفات دیوان فلکیشروانی براساس نسخههاي تازهیافته» است .در این مقاله ،منتقد به
بررسی برخی از اختالف نسخهها در سطح واژهها پرداخته و گاه برخی از ابیات را نیز
بررسی و تحلیل کرده و گاهی ابیات مبهم و نامفهوم دیوان را تصحیح کرده است.
گذشته از ارزندگی پژوهشهاي یادشده ،بنا به دالیلی که در پی میآید ،عرضهي تصحیحی
پیراسته و کامل از این دیوان ،به پشتوانهي نسخههاي نویافته و برخی ابیات پراکندهي یافتشده
در تذکرهها و جنگها ،الزامی است .در ادامه ،ابتدا ضمن معرفی اجمالی نسخههاي نویافته و
مقابلهي موردي آنها با تصحیح طاهريشهاب ،نمونهوار به مواردي از ضبطهاي ناروا،
جابهجایی ابیات ،بههمریختگی مصراعها و اجزاي ابیات و غلطهاي چاپی متن میپردازیم:
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 .3معرفی نسخهها
 .1 .3نسخهی کتابخانهی آیتاهلل مرعشی
این نسخه ،در سال 1030ه.ق و به خط محمد مؤمنعربشیرازي کتابت شده است ،در
مجموع هزار بیت دارد و به شمارهي  14355در کتابخانهي یادشده نگهداري میشود.
این نسخه بدون مقدمه و شامل نود صفحه از اشعار فلکیشروانی است که با خطی خوانا
نوشته شده است .بنابر یادداشتی که در صفحهي نخست این نسخه آمده ،این نسخه را
سیدمحمود مرعشی در سال 1381ش .در سفري که به هندوستان داشته ،از شهر حیدرآباد
هند خریده است .همچنین دو مُهر در صفحهي نخست آن زده شده و در کنار آنها به خط
و امضاي سیدمحمود مرعشی نوشته شده که« :این دو مهر بزرگ مشکی از سلطان محمد
قطبشاه از سلسلهي سالطین قطبشاهی که در سدههاي  10و  9و  8در ناحیه حیدرآباد هند
حکومت کرده و قبور آنها هماکنون در باغ بزرگی معروف به هفتگنبد قرار دارد» (رک.
نسخه شماره  14355کتابخانه مرعشی .)1 :نسخهي کتابخانهي مرعشی ،گذشته از لغزشها و
کاستیها ،درمجموع ،تعداد سی و شش بیت افزون بر تصحیح طاهريشهاب دارد.
 .2 .3نسخهی کتابخانهی سلطنتی کاخ گلستان
این نسخه به شمارهي  281در کتابخانهي سلطنتی کاخ گلستان تهران نگهداري میشود
و داراي هزار و سی و چهار بیت است؛ امّا تاریخ کتابت آن معلوم نیست .چند مهر به
نامهاي ناصرالدین شاه قاجار ،مشیرالسلطنه (با تاریخ  ،)1322حسینبن هدایتاهلل و
محمدرضا الحسینی (با تاریخ  )1282بر صفحهي نخست آن زده شده است .این نسخه
نیز سی و هشت بیت افزون بر تصحیح طاهريشهاب دارد و شامل  86صفحه است و
تاریخ وفات و محل دفن شاعر در صفحهي نخست آن بیان شده است.
 .3 .3نسخهی کتابخانهی دانشگاه تهران (نسخهی پاریس)
این نسخه به شمارهي  -656/4ف ،در کتابخانهي دانشگاه تهران نگهداري میشود و
داراي هزار و پنجاه و هفت بیت است ،ولی تاریخ کتابت آن معلوم نیست .از وجوه
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اهمیت این نسخه آن است که در ابتداي آن ،در نُه صفحه به شرح زندگی و معرفی شعر
فلکیشروانی پرداخته است .در مجموع داراي  74صفحه است که در مقدمهي آن به
زادگاه و تاریخ وفات شاعر ،معلومات و کیفیت اشعار او ،سبب تخلص و همچنین
ممدوحان وي بهطور مفصل پرداخته و در پایان نیز آورده است که« :اشعار فلکی نزدیک
به هفت هزار بیت بوده ،ولی نایاب است و نویسندهي این اوراق بهزحمت توانسته به
این مقدار از اشعار وي دست یابد» (رک .نسخهي شماره .)4 /656-4
 .4 .3نسخهی کتابخانهی مجلس
این نسخه به شمارهي  1063/1در کتابخانهي مجلس نگهداري میشود و در مقایسه با
نسخههاي دیگر ناقص است و فقط  536بیت از اشعار فلکی را دارد .تاریخ کتابت آن را
در فهرست نسخههاي خطی ایران ،قرن چهارده نوشتهاند .نسخهي کتابخانهي مجلس
بهرغم ناقص بودن ،متأخربودن و معدودبودن شمار ابیات ،از نظر وضوح خط و اشتمال
بر برخی از ابیات که در نسخههاي دیگر دیده نمیشود و نیز دو صفحه شرح مختصري
که دربارهي شعر و زندگی فلکی آورده ،داراي اهمیت است .کاتب در این دو صفحه در
باب جایگاه شاعر ،کیفیت شعر او ،سبب تخلص وي و همچنین ممدوحان و تاریخ وفات
او سخن رانده است .این نسخه در مجموع داراي چهل صفحه است و برخی از قصاید
و ترکیببندهاي دیوان شاعر را دارد و بخش غزلیات ،رباعیات و قطعات شاعر را که در
نسخههاي دیگر موجود است ،ندارد.
 .4بحث و بررسی ابيات
 .1 .4ضبطهای ناروا
عالوهبر کاستیها و افزونیهاي تصحیح طاهريشهاب در مقایسه با نسخههاي نویافته،
اختالف و اشتباه در ضبط واژههاي ابیات در این تصحیح بسیار است که نمونهوار به
تعدادي از آنها پرداخته میشود:
« -خَد» به جاي «خَه» در بیت زیر:
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خد بنامیزد چه روي است آنچنان آراسته

وز خیال طلعتش میدان جان آراسته
(فلکی)70 :1345 ،

با توجه به اینکه واژهي «روي» به دنبال واژهي «خَد» به معناي «روي و چهره» و در
همان مصراع به کاررفته و نیز با عنایت به مفهوم بیت ،این واژه درست نیست و واژهي
«خَه» برابر نسبی «بَه»« ،آفرین» و «ماشاءاهلل» و از ادات تحسین و تعجب در زبان امروز
درست بهنظرمیرسد .ازاینرو ،کاربرد واژهي «خَد» به معنی چهره ،در این بافت،
ناسازگاري معنایی داشته و نادرست است .گفتنی است که نسخهي مجلس فاقد این بیت
بوده و در نسخهي کاخ گلستان «چه» و در نسخهي پاریس ،مرعشی و هاديحسن «خَه»
ضبط شده است .بهعالوه واژهي «خَه» در شعر معاصران فلکی نیز ،ازجمله در بیت زیر
از سوزنی سمرقندي (فوت )562 .نیز به درستی بهکاررفته است:
ز چشم بد مرسادا به دولت تو گزند

بهنام ایزد و احسنت و خه نکو خلقی

(سوزنی)96 :1338 ،

سنایی غزنوي نیز کلمهي «خه» را به همراه «بناميزد» در بیتی از قصیدهي خود
بهکاربرده است:
خه خه بنامیزد مهی ،هم صدر و بدر درگهی

از درد دلها آگهی اي عنصر جود و ادب
(سنایی)67 :1362 ،

 «شمل» به جاي «شکل» در بیت زیر:بر سر بام هصن تو شمل هالل هر شبی

چوبــکِ پاسبـان شود هندوي گوتوال را
(فلکی)18 :1345 ،

«شمل» در لغت به معانی فراگرفتن ،بهچپرفتن ،تغییرکردن مسیر باد و نظایر اینها
است و هیچیک متناسب مفهوم بیت نیست .گذشته از اینکه «هصن» به جاي «حصن» (دژ
و قلعه) و «گوتوال» به جاي «کوتوال» (نگهبان قلعه) به احتمال زیاد خطاي چاپی هستند،
«شمل» در همهي نسخهها بهصورت «شکل» آمده و صحیح است .ضمن اینکه تناسب
چوبکِ پاسبان با کلمهي شکل بر ما پوشیده نیست .این بدخوانی در بیت بعد در دیوان
چاپی نیز راه یافته است (رک .یلمهها.)105 :1389 ،
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 «کيهان» به جاي «کيوان» در بیت زیر:رفعت ایوان تو هست به جایی کزو

هندوي پاس تو را دست به کیهان رسید

(فلکی)31 :1345 ،
نسخهي مجلس این قصیده را ندارد؛ اما در نسخهي مرعشی ،پاریس و کاخ گلستان
بهصورت «کيوان» آمده و در چاپ هاديحسن نیز به همین صورت ضبط شده است.
کلمهي «کیهان» در این بیت ،صحیح بهنظرنمیرسد و شکل درست آن باید «کیوان» باشد
که در ادب فارسی بیشتر مصداق بلندمرتبگی و برکشیدگی است و با مفهوم بیت سازگاري
دارد؛ زیرا «کیهان» مفهوم است و «کیوان» مصداق است .دهخدا در توضیح کیوان آورده
است« :نام کوکب زحل است که در فلک هفتم میباشد و از همهي کواکب اعلی و اعظم
است» (دهخدا :1377 ،ذیل کیوان) .ازاینرو ،شاعر در این بیت براي نشاندادن عظمت
مقام ممدوح و رفعت ایوان او میگوید :دست هندوي پاسبان تو به کیوان رسیده است؛
یعنی ایوان تو به ارتفاع کیوان ،رفیع و بلندمرتبه است .در اشعار بسیاري از شاعران نیز به
بلندي جایگاه کیوان اشاره شده است« :خروش سواران و اسبان به دشت /ز بهرام و کیوان
همی برگذشت» (فردوسی )384 :1389 ،و «به ایوان در بسازم بارگاهت /به کیوان سر
فرازم پایگاهت» و همچنین «ریاحین بر زمینش گستریده  /درختانش به کیوان سر کشیده»
(نظامی.)207 :1387 ،
 «زادی» به جاي «داری» در بیت زیر:چه زادي اي فلکــی زیــن نوایــب ایــام

کــه در ســخن س ـیُم بوتمــام و نواســی
(فلکی)76 :1345 ،

این واژه در نسخههاي مرعشی ،پاریس ،مجلس و کاخ گلستان بهصورت «داری» آمده
است و در نسخهي هاديحسن «زاری» آمده که در نگاه اول ،درست بهنظرمیرسد ،اما
بیت بعد ،درستی آن را رد میکند:
مگر که مایهي راحند شعر و خط تو زانک

به هر دو محی کلک و دوات و قرطاسی
(همان)76:
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بیت اخیر در تکمیل پرسش انکاري بیت پیشین که پرسیده بود :با آنکه در سخن
(شعر) پس از ابوتمام و ابونواس هستی« ،چه داری؟»؛ زیرا بر اثر مصیبتهاي روزگار
هیچچیز براي تو باقی نمانده است .پس میگوید :به جز شعر و خط خوب که تو با این
دو هنر ،زندهکنندهي قلم و دوات و کاغذ هستی ،چیز دیگري از روزگار نصیب تو نشده
است .بنابراین ،با این مقدمات و با توجه به مفهوم ابیات و ضبط نسخهها ،واژهي «داری»
درست است.
 «رای» به جاي «روی» در بیت زیر:مشـــتريِ رايِ چـــو مـــاه تواَنـــد

روز و شــب از چــرخ ،مه و مشتري
(همان)77 :

به جايِ «رای» در نسخهي چاپی ،در نسخههاي مرعشی ،پاریس ،مجلس ،کاخ گلستان
و هاديحسن« ،روی» آمدهاست که درست است و مشهور است که «روي» را در زیبایی
به ماه تشیبه میکنند ،نه «راي» را .هرچند ممکن است میان «راي» و «مشتري» ایهام تناسبی
برقرار باشد ،امّا درست آن است که بگوییم ماه زیبارو و مشتري سعد ،با همهي زیبایی و
سعادتمندي ،خواهان روي زیباي تو هستند.
افزونبر نمونههاي یادشده ،باید توجه داشت که شاعر در ابیات قبل و بعد به توصیف
چهرهي ممدوح پرداخته و گونهاي تناسب میان اعضاي چهره (جزع ،لعل ،لب ،زلف،
روي) آفریده است؛ چنانکه در زیر میبینیم:
جـــزع تـــو را شـــعبدهي جـــادویی

لعــــل تــــو را معجــــز پیغمبـــــري

زلــف تــو بــر مشــتري از مشــک نــاب

ســــاخته صــــد حلقــــهي انگشــــتري

مشـــتريِ «رويِ» چـــو مـــاه تواَنـــد

روز و شــب از چــرخ ،مــه و مشــتري

گـــر گـــل و شـــکر ببـــرد دردِ دل

پــس تــو بــه لــب اص ـلِ گــل و شــکري
(همان)77:

 «برنامهی» به جاي «برنامده» در بیت زیر:برنامهي مراد مــن از تــو ولــی ز مــن

مقصــود خصــم و کامــهي هجــران برآمــده
(همان)73 :
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مصراع اول در نسخههاي مرعشی ،پاریس ،کاخ گلستان و هاديحسن بهصورت
«برنامده مراد من از تو ولی ز من» ضبط شده است .نسخهي مجلس این قصیده را ندارد.
با توجه به ضبط نسخهها و مفهوم بیت ،واژهي «برنامده» به معنی «برنیامده و برآوردهنشده»
درست است.
«دوده» به جاي «روزه» در بیت زیر:علت دوده رفع شد شاید اگر به جام می

دفع کنند عاقالن علت قیل و قال را
(همان)19 :

کلمهي «دوده» با مفهوم بیت سازگاري ندارد و در همهي نسخهها به جايِ آن «روزه»
ضبط شده که صحیح است .با توجه به ابیات پیش از آن ،شاعر به سپريشدن ماه رمضان
(ماه روزه) و رسیدن عید اشاره دارد و ممدوح خود را به عیش و شادي دعوت میکند.
چنانکه در بیت پیش از آن گفته است:
عید رسید عیش کن کز پی موسم خزان

فر تو فرخی دهد عید خجستهفال را

علت روزه رفع شد ،شاید اگر به جام می

دفع کنند عاقالن علت قیل و قال را
(همان)19 :

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

وز حرم حرمتش ظلم به پایان رسید
(همان)30 :

در بیت باال ،واژهي «گرفت» صحیح نیست و به جاي آن در همهي نسخهها «گریخت»
ضبط شده و درست است و تعبیر «بهحیرتگریختن» به معنیِ «از سر حیرت و سرگشتگی
فرارکردن» بهکاررفته است.
«هست» به جاي «دست» در بیت زیر:اي شده از هست من در طلب تو مرا

بس که بباید دوید تا به تو بتوان رسید
(همان)32 :
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واژهي «هست » در بیت باال مبهم است و صورت درست آن «دست» است .چنانکه
در همهي نسخهها نیز بهصورت «دست» آمده و صحیح است .نسخهي مجلس کالً این
قصیده را ندارد .در ابیات دیگر نیز شاعر از هجران و دوري از ممدوح خود گله دارد:
خاکره از چشم من چشمهيخوناب گشت

تا به من از باد غم آتش هجران رسید

تا لب من دور ماند از لب و دندان او

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

گفتمش اي از لبت لعل بدخشان خجل

بیلبت از چشم من خون به بدخشان رسید

شد بر دندان تو لولو عمان ز آب

وز غم تو اشک من ز آنسوي عمان رسید

اي شده از دست من در طلب تو مرا

بس که بباید دوید تا به تو بتوان رسید

(همان)32-31 :
«دور» به جاي «دارد» در بیت زیر:شاهی که بر درگاه او از قدر و صدر گاه او

دور فلک با جاه او از بندگان کمتر محل
(همان)41:

در بیت باال واژهي «دور» صحیح نیست و به جاي آن «دارد» صحیح است .شاعر در
بیان عظمت ممدوح خود میگوید که فلک با همهي بلندي و رفعت ،در برابر جاه او و
بر درگاه او کمترین درجه را دارد .در همهي نسخهها بهجز نسخهي مجلس که این قصیده
را ندارد ،نیز بهصورت «دارد» آمده و صحیح است.
«سعی» به جاي «سوی» در بیت زیر:تا مه و سال نو شود از حرکات مهر و مه

راه مباد سعی تو آفت ماه و سال را
(همان)20 :

شاعر در این بیت ،در بخش شریطه و دعاي قصیده ،براي ممدوح خود دعا میکند و
میگوید  :تا زمانی که با حرکت قمر و خورشید ،ماه و سال نو میگردد[ ،امیدوارم] آفت
ماه و سال به سوي تو راه نیابد .بنابراین «سعی» در مصراع دوم درست نیست و به جاي
آن «سوی» صحیح است و در همهي نسخهها نیز بهصورت «سوی» آمده است.
«-کوه و صحرا» به جاي «کرده صحرا» در بیت زیر:
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پر ز الواح زبرجد کوه و صحرا را صبا

و آن زبرجد را به دُر و بهرمان آراسته
(همان)68 :

ضبط مصراع اول به این صورت ،مبهم و نامفهوم است و از نظر نحوي ،جمله فاقد
فعل خواهد بود .در سه نسخهي هاديحسن ،پاریس و کتابخانهي مرعشی ،به جايِ «کوه
و صحرا»« ،کرده صحرا» آمده که هم از حیث معنایی و هم از نظر نحوي صحیح است.
«پی» به جاي «وی» در بیت زیر:دردم چو بود از پی ،از پی چو بود دردم

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

هر دو ضبط «پی» در مصراع اول ،مبهم و نادرست است و صورت صحیح آن «وی»
است که در همهي نسخهها نیز به همین صورت ضبط شده است .نسخهي مجلس این
غزل را ندارد.
 .2 .4بههمریختگی اجزای ابيات
به غیر از اشتباهات بسیاري که در ضبط کلمات در تصحیح طاهريشهاب دیده میشود
و نمونههایی از آن بررسی شد ،در برخی از نمونهها نیز ،مصراعها و ابیات بههمریختگی
دارند؛ به این صورت که گاه ابیاتی درهمآمیخته یا مصراعهایی جابهجا شده است که
باعث اخالل در فهم محور عمودي شعر شدهاند .در اینجا به بررسی چند نمونه اکتفا
میشود:
 در قصیدهاي با مطلع «دوش چو کرد آسمان افسر زر ز سر یله /ساخت ز ماه و اخترانیاره و عقد و مرسله» (همان ،)59 :بیت زیر آمده است:
قدر ترا فراز خوان قرصهي آفتاب نان

زیر و زبر به زور تو بوم عدو به زلزله
(همان)61:

مصراع دوم این بیت ،در واقع مصراع دوم بیت دیگري است که بر اثر سهلانگاري،
با مصراع دیگري ترکیب شده و دو بیت در هم ادغام گردیده و بیت دیگري ساخته و
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مصراع دیگر آنها از قلم افتاده است .در نسخهي مرعشی ،پاریس و هاديحسن ،این دو
بیت بهصورت زیر ضبط شده است:
قدر ترا فراز خوان قرصهي آفتاب نان

کرده ز خوان تو جهان کاسهي آسمان زله

گشته بروز شور تو وز تک خنگ و بور تو

زیر و زبر به زور تــــو بوم عدو به زلزله

(نسخهي شمارهي  14355کتابخانهي مرعشی 24 :و )23
نسخهي مجلس بیت اول را مانند دیگر نسخهها ضبط کرده و بیت دوم با اندکی
اختالف آمده است:
گشته بروز شور تو در تک خنگ و بور تو

زیر و زبر بزور تو بوم عدو به زلزله

(نسخهي شمارهي  1063/1کتابخانهي مجلس)37 :
در نسخهي کاخ گلستان با اختالف در برخی از واژهها چنین ضبط شده است و البته
معنی و مفهوم آن چندان روشن نیست:
قدر تــرا فــراز خــوان قرصـهي آفتــاب نــان

کرده خوان تــو جهــان کاســهي آســمان ولــه

گشته بروز شور تو رنــگ خنــگ و بــور تــو

زی ـر و زبــر ب ـروز تــو بــوم عــدو بــه زلزلــه

(نسخهي شمارهي  281کاخ گلستان 28 :و )27
در تصحیح طاهريشهاب ،در قصیدهاي با مطلع «سپهر مجد و معالی ،محیط نقطهي
عالم /جهان جود و عوالی ،چراغ دودهي آدم» (فلکی ،)43 :1345 ،بیتی بهصورت زیر
ضبط شده است:
بدان خداي که هست او به داد عالم و حاکم

بدان رسول که هست او ز خلق اعدل و احکم
(همان)47 :

این بیت در نسخهي هاديحسن نیز به همین صورت است؛ حال آنکه در سایر نسخهها
بهشکل زیر ضبط گردیده:
بدان رسول که بود او به داد حاکم و عادل

بدان خداي که هست او ز خلق احکم و اعلم

هیچ کدام از این دو ضبط ،خالی از اشکال نیست؛ زیرا اگر نوعی تناسب معنایی میان
واژگان پایانی دو مصراع درنظربگیریم ،بهنظرمیرسد که پایان مصراع اول باید مطابق
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ضبط نسخهها (حاکم و عادل) باشد و با توجه به اینکه «احکم» ،افعل تفضیل از حکم و
حاکم است و با «اعدل» تناسب معنایی بیشتري دارد ،پایانبنديِ مصراع دوم مطابق ضبط
طاهريشهاب (اعدل و احکم) درستتر مینماید.
نکتهي دیگر اینکه مطلع قصیده مذکور ،یعنی بیت «سپهر مجد و معالی ،محیط نقطهي
عالم /جهان جود و عوالی ،چراغ دودهي آدم» (همان ،)43 :نیز خالی از اشکال نیست و
مصراع دوم در نسخههاي هاديحسن و مجلس و در کتاب مجمعالفصحا بهصورت
«جهان جود و معانی ،چراغ دودهي آدم» (رک .هدایت ،)947 :1339 ،ضبط شده و «معانی»
به جاي «عوالی» درستتر بهنظر میرسد.
 .3 .4جابهجایی ابيات
از دیگر نمونههاي نقص در تصحیح طاهريشهاب از دیوان فلکی ،جابهجایی ابیات قصاید
است که چند نمونه از آن در اینجا بررسی میشود:
 در قصیدهاي با مطلع «دادگرا ملک را هم فلک و هم قوام /تاجورا بخت را هم شرفو هم نظام» بیت زیر در مطلع دوم قصیده ضبط گردیده که با توجه به ابیات پس و پیش
آن ،در جاي خود ذکر نشده است:
تــا بهســالمت بــود طبــع ســلیم از جهــان

بــاد مســلم تــو را ملــک جهــان والســالم

«باااد معماار بااه تااو ملااب عجاام تااا ابااد

باد مشرف بااه تااو دیاان عاارب تااا يااا »

بسته میان خســروان پــیش تــو چــون الم الــف

ساخته درخــدمتت دل چــو الــف قــدچو الم

(فلکی)52 :1345 ،
همهي نسخهها ،بیت مذکور را پس از بیت زیر آوردهاند که با توجه به مفهوم و
موقوفالمعانیبودن ابیات ،جاي آن مطابق ضبط نسخهها درست است:
تا بوَد اندر عجــم نوبــت جشــن ملــوک

تــا ب ـوَد انــدر عــرب عــادت عیــد صــیام

«باد معمر به تو ملااب عجاام تااا ابااد

باد مشرف به تو دین عاارب تااا يااا »

(نسخهي شمارهي  -656/4ف ،دانشگاه تهران)222 :
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همچنین با توجه به وجود کلمهي «والسالم» در پایان بیت «تا بهسالمت بود طبع سلیم
از جهان /باد مسلم تو را ملک جهان والسالم» ،بهنظرمیرسد که این بیت ،بیت پایانی
قصیده باشد که ختم شریطه و دعاي قصیده نیز هست .هرچند که در نسخههاي دیوان،
در پایان قصیده قرار نگرفته است.
در قصیدهاي با مطلع «سپهر مجد و معالی محیط نقطهي عالم /جهان جود و عوالی
چراغ دودهي آدم» (فلکی ،)43 :1345 ،طاهريشهاب بیت زیر را در ابیات پایانی مطلع
اول و پس از شریطه و دعا آورده که با توجه به ابیات پس و پیش آن ،در جاي خود
ضبط نشده است:
کسی کــه سرکشــد از تــو کشــیده بــاد همیشــه

رقــوم بــر جگــر او ز نــیش افعــی و ارقــم

«چه سااود بيهاادهبودن موافااغ اام عشااقت

که طبعتاو فلکای را مخالفساتوفلب هام»

ز بهر ختم قصــیده بــه خــاطرم غزلــی خــوش

دراوفتـــاد ،نگشـــته مـــدایح تـــو مُخَـــتَّم

(همان)48 :
این بیت در همهي نسخههاي خطی ،در میانهي مطلع دوم قصیده و بهشکل زیر و در
جاي مناسب خود آمده است:
به درد اوست مرا جان وَزو نیافته درمان

به زخم اوست مرا دل وَزو نیافته مرهم

«چه سود بيهدهبودن موافغ م عشقش

که طبع او فلکی را مخالفست و فلب هم»

(نسخهي شمارهي  -656/4ف ،دانشگاه تهران)220 :
 .4 .4ابيات نویافته
کاستیها و افزونیهاي تصحیح طاهريشهاب از دیوان فلکیشروانی در مقایسه با

نسخههاي نویافته بسیار است؛ در اینجا به نمونههایی که ضرورت تصحیح مجدد دیوان
فلکی را بیشتر نشان میدهد ،میپردازیم:
قصیدها ي با مطلع «صورت گردون صفت جسم زمین را جان از او /ماده جان لطف
او لیکن خرد حیران از او» (فلکی ،)57 :1345 ،در تصحیح طاهريشهاب بهصورت ناقص
آمده و صرفاً مشتمل است بر هفت بیت از ابیات آغاز و انجام قصیده .این قصیده در
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نسخهي مرعشی و پاریس ،بیست و شش بیت پشت سر هم و در نسخهي کاخ گلستان،
بیست و پنج بیت و در نسخهي مجلس ،بیست و هفت بیت افزون بر تصحیح
طاهريشهاب دارد .در نسخهي هاديحسن نیز همین قصیده ،با چهار بیت افزون بر
نسخهي مجلس ،یعنی در سی و هفت بیت آمده است؛ البته توالی ابیات آن با نسخهي
مجلس متفاوت است و نظم و ترتیب نسخهي مجلس را ندارد .نکتهي درخور توجه این
است که با وجود کاملبودن ابیات قصیدهي مذکور در نسخهي هاديحسن( ،یکی از دو
منبع تصحیح طاهريشهاب) ،این تصحیح ،در مقایسه با منبع خود ناقصتر است و این
نمونهها میتواند دلیلی بر سهلانگاري مصحح و همچنین یکی از دالیل اهمیت نسخههاي
نویافته و ضرورت تصحیح مجدد دیوان فلکی شروانی باشد.
 در قصیدهاي دیگر با مطلع «خیل و خان چرخ را شه خیل و خان آراسته /تا به ماهی وبره کردست خوان آراسته» (همان ،)67 :سه نسخهي کتابخانهي مرعشی ،کاخ گلستان و
پاریس ،یک بیت بعد از بیت پنجم قصیده ،اضافه دارد .آن یک بیت به این صورت ثبت
شده است« :همچو لشکرگاه افریدون شده باغ و درو /هر درختی چون درفش کاویان
آراسته» (رک .نسخهي شمارهي  14355کتابخانه مرعشی .)26 :پیش از بیت چهارم از
انتهاي همین قصیده ،یک بیت دیگر نیز در نسخهي پاریس بهشکل زیر آمده که در
تصحیح طاهريشهاب نیست ،ولی در چاپ هاديحسن دیده میشود:
تا بود جرم سپهر از ماه و مهر افروخته

از عنانت ملک و از دستت عنان آراسته

(نسخهي شمارهي  -656/4ف ،دانشگاه تهران)247 :
 در نسخهي مرعشی ،پاریس و کاخ گلستان یک غزل سهبیتی آمده که در تصحیحطاهريشهاب وجود ندارد .این غزل بهصورت زیر در همهي نسخهها بهجز مجلس آمده
است:
آرزومنـــــــــد روي جانـــــــــانم

بــــــرود ز آرزوي او جــــــانم

همـــه چیـــزي همـــی تـــوانم کـــرد

صـــبرکردن بـــه هجـــر نتـــوانم

دل خطــا شــد مــرا بــدان مــه روي

دل بــــدادم کنــــون پشــــیمانم

(نسخهي شمارهي  14355کتابخانهي مرعشی)43 :
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 در نسخهي مرعشی ،پاریس و کاخ گلستان یک غزل ششبیتی بهصورت زیر آمده کهدر تصحیح طاهريشهاب نیامده است .این غزل در همهي نسخهها بهجز نسخهي مجلس
دیده میشود:
تــا عــزم ســفر کــرد نگــارم ز بــر مــن

برداشت جــداییش ره خــواب و خــور مــن

رفتازبرم آنشوخ نــدانم کــه دلــش هســت

آگـــاه ز درد دل و ســـوز جگـــر مــــن

گویی کــه نشــد دور ز نزدیــک مــن آن مــاه

یــادم کنــد و نامــه نویســد بــه بــر مــن

جــان از تــن مــن برپــرد از شــادي آن روز

کـــان مـــاه دلفـــروز درآیـــد ز در مـــن

ترســم کــه اگــر دیرتــر آیــد بــرم آن مــاه

چونــان شــده باشــم کــه نبینــد اثــر مــن

الحــق کــه بــه کــم مــدتم از پــاي درآرد

رنجی که کنون هجــر وي آرد بــه ســر مــن

(همان)43 :
 در قصیده اي با مطلع «اي پسر خوش تو بدین دلبري /حور بهشتی ملکی یا پري»(فلکی ،)77 :1345 ،نسخهي کاخ گلستان یک بیت ،بعد از بیت پنجم قصیده ،اضافه دارد
که به صورت زیر ثبت شده است« :زلف مکرر تو کند دل را جان جدا /همچو مکررا تو
جان را کند از دلبري» (نسخهي شمارهي  281کاخ گلستان .)12 :البته این بیت از حیث
مفهوم ،ابهاماتی دارد و از نظر وزن ،بههمریخته است و با دیگر ابیات قصیده ناهماهنگ
و ناسازگار است.
 در نسخهي کاخ گلستان دو بیت به شکل زیر آمده که در تصحیح طاهريشهاب نیست:مــنم آن نیازمنــدي کــه بــه تــو نیــاز دارم

غــم چــون تــو نــازنینی بــه هــزار نــاز دارم

غم دل از آن بگویم کــه تــو را مــالل خیــزد

کنم ایــن حــدیث کوتــه کــه غــم دراز دارم

(همان)80 :
گفتنی است که در مصراع اول بیت دوم ،واژهي «بگویم» درست بهنظرنمیرسد؛ زیرا
نحو بیت و قراین دستوري و معنایی بیت ،مؤید آن نیست و وجه منفی فعل (نگویم) با
معنی و مفهوم کالم سازگارتر است.
بهغیر از ابیات فراوانی که نسخ خطی نویافته افزونبر صورت چاپی آن دارد و پیشتر
دربارهاش بحث شد ،جستجو در جُنگها و مجموعههاي شعري ،ما را به اشعار دیگري

152

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،3پاییز ( 1399پیاپی)45

از فلکی شروانی خواهد رساند که بسیار مغتنم است .براي مثال ،در کتاب نُزهَهُالمَجالس
که مجموعهاي از چهارهزار رباعی از حدود سیصد شاعر ایرانی سدههاي پنجم تا هفتم
هجري است و در میانهي قرن هفتم گردآوري شده و نزدیکترین مجموعهي شعر به
زمان زندگی فلکیشروانی است ،چهار رباعی زیر در موضوعات گوناگون به نام
فلکیشروانی ثبت شده که در هیچیک از نسخهها و دیوانهاي تصحیحشدهي او نیامده
است:
خــوبی بــه جمــال اي بــت ســیمینبر

چون دیده بدیــد ،از تــو بــه دل داد خبــر

خــون گشــت دل و چــاره ندانســت دگــر

آمــد بــه نظــارهي تــو از دیــده بــه در

(شروانی)219 :1366 ،
اي رشــک پــري ،لعــل تــو کــانی ارزد

بــــاور بــــادت ملــــک جهــــانی ارزد

نی نی ،ز لبــت کــز در دنــدان مــن اســت

یــــک بوســــه معالغرامــــه جــــانی ارزد
(همان)351 :

مــن مــیرفتم خمــار در ســر ز شــراب

او میآمــــد بــــه روي بربســــته نقــــاب

گفـــتم چـــاره گفـــت نمـــیدانم کـــرد

گفــتم آخــر گفــت همــین اســت جــواب
(همان)379 :

گـــر نـــزد تـــو اي نگـــار مقبـــول نـ ـیَم

جــز در غــم تــو بــه هــیچ مشــغول نــیَم

گــر تولیــت وصــال تــو نیســت مــرا

بــــاري ز غــــم فــــراق معــــزول نـــیَم
(همان)555 :

وجود یک دوبیتی و دو غزل سهبیتی و ششبیتی در نسخههاي خطی دیوان فلکی که
توضیح آنها در معرفی نسخهها گذشت ،نیز میتواند از این دست نمونهها باشد که در
تصحیح طاهريشهاب نیامده است .عالوهبر این ،بازبینی و بررسی دیوانهاي شاعران
معاصر فلکی ،براي یافتن نمونههاي اختالط و سهوهاي احتمالی در ضبط اشعار و یافتن
اشعار پراکنده از فلکیشروانی نیز می تواند ما را در تصحیح بهتر این دیوان یاري کند.
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 .5 .4لطهای چاپی و اشتباههای نگارشی
غلطهاي چاپی و نگارشی از نمونههایی است که در تصحیح طاهريشهاب راه یافته و
موجب بدخوانی شعر فلکی گردیده است؛ اینک به ابیاتی از آن میپردازیم:
 واژهي «هصن» به جاي «حصن» در بیت زیر:بر سر بام هصن تو شمل هالل هر شبی

چوبکِ پاسبان شود هندوي گوتوال را
(فلکی)18 :1345 ،

در این بیت ،واژهي «هصن» در نسخهها بهصورت «حصن» آمده و شکل درست آن هم
همین است؛ به معنی دژ و قلعه و در شعر شاعران دیگر هم بهوفور کاربرد دارد:
پـــس پشتــش اندر یکی حصن بــود

برآورده سر تا به چـــرخ کبــــود
(فردوسی)52 :1389 ،

 واژهي «فران» به جاي «فراق» در بیت زیر:اکنون که نیست همدم دردم وصال تو

جز محنت فران توام همنفس مباد
(فلکی)103 :1345 ،

«فران» در مصراع اول مبهم و نادرست است و صورت صحیح آن «فراق» است که در
نسخههاي کاخ گلستان ،پاریس و کتابخانهي مرعشی نیز به همین صورت ضبط شده است.
 واژهي «محنتگاه» به جاي «محنتکاه» در بیت زیر:مخالفان را شاديستان و اندهبخش

موافقان را نزهتفزاي و محنتگاه
(همان)58 :

ضبط «محنتگاه» درست نیست و شکل صحیح آن «محنتکاه» (کاهندهي محنت)
است و در نسخهها نیز بهصورت «محنتکاه» آمده است.
 واژهي «فضا» به جاي « ضا» در بیت زیر:فضا بجستن دلها نه روي بیند و نه ره

قدر ببردن جانها نه کیف داند و نه کم
(همان)45 :
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ضبط واژهي «فضا» نادرست است و به قرینهي « در» در مصراع دوم و با توجه به
مفهوم بیت ،صورت صحیح آن « ضا» است .این واژه در دیگر نسخهها نیز بهصورت
« ضا» آمده است.
 «روز» به جاي «او زِ» در بیت زیر:تـــــا روز حـــــراره بازرســـــتی

مـــن خـــود شـــده بـــودم از میانـــه
(همان)112 :

ضبط «روز» در این بیت غلط است و با معنی بیت همخوانی ندارد .با توجه به ابیات
پیشین ،شکل درست آن «او زِ» (او از) است و در نسخهها نیز چنین ضبط شده است:
زن چونکـــه مـــرا بدیـــد برجســـت

بســــتد مــــی و ســــیخ و شاخشــــانه

برداشــــــت برابــــــر مــــــن از دور

بـــــر وزن حـــــراره ایـــــن ترانـــــه...

تاااااا او زِ حاااااراره بازرساااااتی

مااان خاااود شاااده باااود از مياناااه
(همان)113:

 ضبط «ميدانی» به جاي «ميزانی» در بیت زیر:تو وزن هــر ســخنی را بــه لطــف میــدانی

تــو قســط هــر هنــري را بــهطبع قسطاســی
(همان)76 :

ضبط کلمهي «ميدانی» در این بیت درست نیست و به قرینهي رابطهي قسط و قسطاس
در مصراع دوم« ،ميزانی» (میزان هستی) درست است که با «وزن» نیز ارتباط دارد و در
نسخهها نیز «ميزانی» ضبط شده است.
در برخی از ابیات ،عالئم سجاوندي و فاصلهگذاريها بهدرستی اعمال نشدهاست.
فیالمثل کاربرد «ویرگول» در نمونههاي زیر ،در جاي مناسب بهکار نرفته و موجب ابهام
و بدفهمی در ابیات شده است:
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چون نافهنافه ،مشک دو زلفش بهرنگ و بو

وز تــوده تــوده ،عنبــر تــر بــرده رنــگ و آب

(همان)21 :
هـــر روز حلهحله ،بپوشـــد بهرغم من

تا جامه پارهپاره،کــنم خیــره چــون مصــاب...

چشمم چو قطعهقطعهي ،ابر است در بهار

اشــکم چــو دانهدانــه ،در و لولــوي مــذاب

(همان)22 :
تیغ چو آبت آتشــــی ،در دل بدسگال زد
ز آن توده ،توده ،تودهي مشک آیدم حقیر

کــشتش چــرخ چــارمین ،مانــده ازو زگــال را

(همان)18 :
زآن حلقهحلقــه ،حلقــهي تنــگ آمــدم جهــان

(همان)113 :
 .6 .4ردپای شعر دیگران در دیوان فلکی
پس از مقابله و بررسی نسخههاي دیوان فلکی ،در نسخهي پاریس یک قصیدهي  37بیتی
از مسعودسعد سلمان با مطلع «شخصی به هزار غم گرفتارم /در هر نفسی به جان رسد
کارم» (نسخهي شمارهي  -656/4ف ،دانشگاه تهران ،)249 :ثبت شده است و در نسخهي
کاخ گلستان نیز در  35بیت آمده؛ این قصیده در دیوان مسعودسعد  37بیت دارد.
نمونهي دیگر ،آخرین شعري که در تصحیح طاهريشهاب آمده ،یک قصیدهي ناتمام
چهاربیتی است که در هیچیک از نسخههاي خطی دیوان فلکی وجود ندارد و با توجه به
پانویس شعر ،مصحح آن را از مونساالحرار بدرالدین جاجرمی نقل کرده است:
مشــک اســت تودهتــوده نهــاده بــر ارغــوان

زلفــــین حلقهحلقــــه آن مــــاه دلســــتان

زان تودهتــوده ،تــودهي مشــک آیــدم حقیــر

زان حلقهحلقــه ،حلقــهي تنــگ آمــدم جهــان

چــون قطرهقطــره آب لطیفســت عارضــش

وز نـــور شعلهشـــعله نهـــاده بـــر ارغـــوان

زان قطرهقطــره ،قطــرهي آبســت در بحــار

زینشعلهشعله،شعلهينارســـتچون دخـــان

(فلکی)113 :1345 ،
یلمهها این شعر را از ادیب صابر ترمذي میداند و میگوید« :اصل این شعر در دوازده
بیت در متن دیوان چاپی ادیب صابر ترمذي مضبوط است» (یلمهها .)107 :1389 ،با
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توجه به اینکه یلمه ها دیوان ادیب صابر را تصحیح کرده و این شعر را در نسخههاي
دیوان او یافته ،سخن وي درستتر بهنظرمیآید .بهعالوه ،دهخدا در ضمن اقتراحی با
عنوان «طرفهي بغداد» (منتشرشده در مجلهي مهر ،سال اول ،شماره  ،2صفحات -136
 ،) 138ابیاتی از این قصیده را نقل کرده و آنها را از ادیب صابر دانسته است .ادامهي
این شعر در دیوان ادیب صابر چنین است:
هرروز دجلهدجله ببارم من از دو چشم

کو طرفهطرفه گل شکفاند به بوستان

زان دجلهدجله ،دجلهي بغداد دردمند

زین طرفهطرفه ،طرفهي بغداد شد نوان

تا پشته پشته بار فراقش همی کشم

چو ذرهذره کرد مرا در هوا هوان

زان پشتهپشته ،پشته چو کاه آیدم سبک

زین ذرهذره ،ذره چو کوه آیدم گران

هجرانش پارهپاره ز من برد خواب و خور

من خیرهخیره داده به دست عنا عنان

زان پارهپاره ،پاره شود مر مرا جگر

زین خیرهخیره ،خیره شود چشم خونفشان

چون نکتهنکته در غزل آرم ز وصف او

بختم ز تحفهتحفهي دولت دهد نشان

زان نکتهنکته ،نکتهي رنج و جراحت است

زین تحفهتحفه ،تحفهي قبول خدایگان

(ادیب صابر)475 :1385 ،
از دالیل اشتباه طاهريشهاب در ثبت این شعر به نام فلکی ،قصیدهي دیگري است در
دیوان او که بسیار به این شعر شباهت دارد و در نسخههاي خطی دیوان نیز موجود است؛
مطلع این قصیده چنین است« :نار است شعلهشعله رخ دلبرم ز تاب /مار است عقدهعقده،
دو زلفش بر آفتاب» (فلکی.)21 :1345 ،
باوجود چنین نمونههایی ،این احتمال وجود دارد که برخی از اشعار فلکیشروانی به
دالیلی همچون شباهت مضمون ،گذشت زمان طوالنی از فوت فلکی ،بیدقتی کاتبان و
شباهت هاي سبکی اشعار ،به دیوان اشعار دیگر شاعران معاصر وي راه یافته باشد که این
امر نیز شایستهي پژوهشی دقیق است.
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 .5نتيجهگيری
با نظر به نمونههاي ذکرشده و در دسترسبودن نسخههاي نویافته از دیوان فلکیشروانی
که مصححان پیشین از آنها بیبهره بودهاند و همچنین با توجه به کاستیها و نواقصی که
در متن چاپی در مقایسه با نسخههاي نویافته دیده میشود ،انجام تصحیح انتقاديِ منقّح
از دیوان فلکی ضرورت دارد .همچنین تصحیح دیوان فلکی میتواند به رفع ابهام و
پیچیدگی از اشعار شاعران همدورهي او نیز یاري دهد؛ زیرا بسیاري از اصطالحات و
ترکیباتی که در دیوان فلکی بهکاررفته ،در شعر معاصران وي بهویژه شاعران مکتب
آذربایجان نیز کاربرد داشته است و با پیراستن دیوان فلکی از شعر دیگران و یافتن اشعار
پراکندهي احتمالی وي در جنگها و دیوان شاعران دیگر ،چهبسا بتوان به مصححان و
پژوهشگرانِ اشعار آن شاعران نیز یاري رساند.
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