فلکـنازنامه
محسن ذاـکر الحسيني
سي دعلي آلداوود٬
تسکين شيرازي ٬يعقوب بن مسعودـ)؟( ٬فلکنازنامه  ٬به کوشش ّ
انتشارات توس )ـگنجينه متون داستاني  ٬(٢تهران ٥٤) ٤٠٧ ٬١٣٨٢ـ+ـ (٣٥٣صفحه.
فلکنازنامه شرح سفرها و ماجراهاي فلکناز ٬شاهزاده يهوديتبار مصري است .از اين
مثنوي با نامهاي فلکناز ٬داستان فلکناز ٬خورشيدآفرين ٬فلکناز و خورشيدآفرين ٬سرو و گل٬
خورشيد آفرين و گل ٬فلکناز و خورشيد آفرين و سرو و گل ط ّناز ٬و خورشيدآفرين و فلکناز و سرو و

ـگل ط ّناز ياد شده است .اين داستان دلکش عاشقانه ٬زمـاني ٬در مکـتبخانهها خـوانـده
ميشده است .و از آن چند روايت منثور و منظوم موجود است .از آن ميان ٬روايت منظوم
سروده تسکين شيرازي ـــظاهرًا در پرتو زبان گفتاري و شيوه مقبول داستانسرايي آنـــ
بيشتر شهرتيافته و چندينبار در هند و ايران به چاپ رسيده است.
تسکين شاعري عربتبار بوده که پدر و مادرش در بحرين سکونت داشتهاند و او به
شيراز مهاجرت کرده و در آن شهر اقامت گـزيده است .وي ٬در عـصر کـريمخان زنـد
ميزيسته ٬و فلکنازنامه را به تشويق ميرز اـشرف ٬از بزرگان شيراز ٬به رشته نظمي سست
درآورده است .ميرز اـشرف ٬پيش از تسکين ٬شاعري به نام »ضيايي« را مأمور نظم ايـن
داستان کرده بودّ ٬ام ا ضيايي اين کار را به پايان نبرد.

فلکنازنامه  ٬بـه تـقليد از خسرو و
شيرين نـظامي ٬در بـحر هـزج مسـدّ س مـقصور )يـا
ِ
معر في شده است ٬از جمله در
محذوف( سروده و مأخذ آن چندبار با عنوان سرو و گل ّ
اين بيت:
١٢٦

نقد و بررسي

بـه هـر مـنظوم و مـنثوري رسـيدم

نامه فرهنگستان ١/ ٧

١٢٧

فلکنازنامه

ـکــــتابي بِ ــ ْه ز سرو و گل نــديدم

)ص(٦٥

درباره تاريخ نظم کتاب ٬در ديباچه ناظم آمده است:
اـگر خواهـي کـه تـاريخش بـدانـي

بگــــويم آشکــــارا تـــا تــمامي

هـجرت پـيغمبر و آل
ـگــذشت از
ِ

هزار و يکصد و هشتاد و نه سال
)ص٦٦ـ(٦٧

و در مؤخّ ره منظومه آمده است:
در ا ّي ـامي کـه مـيرفتم بـه مکـتب

زدم ايـن نـظم را ششمـاه در شب
)ص(٤٠٧

توج ه به سال وفات ميرز اـشرف و سال سـرودن
مصح ح ٬شش ماه مدّ ت نظم را ٬با ّ
ّ
فلکنازنامه ) ١١٨٩يعني چندسال پيش از وفات شاعر( درستـنميداند .امّا ممکن است
مـصحح )ص ٬(٦٧بـيت
تاريخ نظم کتاب ) (١١٨٩درست نباشد؛ زيرا ٬مطابق پانوشت
ّ
تاريخ ٬در بعضي از نسخهها» ٬هزار و يکصد و هشتاد و دو« ) (١١٨٢ضبط شده است.
معر في کرده است :يکي روايتي ٬با
ّ
مصح ح ٬از اين داستان ٬دو روايت منظوم ديگر ّ
ارزش ادبي فراتر از منظومه تسکين ٬که پس از آن سروده شـده و نسـخه خـطّ ي آن بـه
شماره  ٬١٣٤٠٧تقريبًا شامل  ١٣٨٠بيت ٬کتابت قرن  ٬١٣در کتابخانه مجلس شـوراي
اسالمي موجود است .ديگري روايتي که نسخه خ ّط ي آن به شماره  ٬٥٣٩٤تقريبًا شامل
 ٣٥٠٠بيت ٬به ّ
خط نستعليق ٬مورخ  ٬١٢٣٤در کتابخانه ملّ ي ملک موجود است .اين دو
روايت ٬از لحاظ وزن ٬مضمون ٬ويژگيهاي سبکي ٬سستي نظم ٬خطاهاي وزن و قافيه٬
تعبيرات و ترکيبات ٬و حـ ّت ي اشـتراـک بـعضي ابـيات و مـصراعـها ٬بـا مـنظومه تسکـين
همرتبهاند و به آن شباهت دارند .از اين رو ٬محتمل است که ايـن هـر سـه روايـاتي از
منظومه يک شاعر باشند.
فلکنازنامه را ٬نخست غ.ـمحتشم و سپس اقبال يغمايي به نثر برگردانده است که ّاو لي

ادبي ات فارسي به چـاپ
عياري ّ
در ١٣٤٨ش و دومي در ضمن مجموعه داستانهاي پهلواني و ّ
رسيده است.

١٢٨

نامه فرهنگستان ١/ ٧
فلکنازنامه

نقد و بررسي

اين تصحيح از فلکنازنامه تسکين ٬براساس نسخه نـاقص و تـاحدّ ي آشـفته شـماره
 ٧٧٧٩کتابخانه مجلس )ـکتابت قرن  ٬(١٣و مقابله با نسخه شماره ) ٥١٧٨فيلم شماره
 ٬١٣٣٨عکس شماره  (٣٨٧٠ - ٣٨٦٨دانشگاه تهران )ـکتابت نزديک به روزگار سراينده(
و دستنويس مغلوط شماره  ٧٠٣٢کتابخانه مجلس )ـکتابت قرن  (١٣به شيوه التقاطي و
مصح ح ٬از شش نسخه خطّ ي ديگر نـيز يـاد شـده
ـگاه قياسي فراهم شده و ٬در مقدّ مه
ّ
است.
مصح ح ٬و تصوير برگهايي از نسخههاي خطّي و
ـکتاب با يادداشت ايرج افشار ٬مقدّ مه
ّ
متن اثر آمده است .در آن ٬اشتباهاتي ديده ميشود
چاپي منظومه آغاز شده و پس از آن ِ
ـکه بعضي از نوع مطبعي ٬بعضي از نوع بدخواني ٬بعضي مربوط به بيمباالتي سر اينده ٬و
مـصحح غـالبًا
بعضي مربوط به انتقال ضـبط نسـخه خـ ّط ي است .مـتأسفانه شـيوه کـار
ّ
ميس ر نميسازد .اينک تذکّر بعضي از خطاهاـ:
تشخيص و تفکيک اين انواع را ّ
بخواند هر که اين خوشداسـتان را

فــرهبخشي دهــد پــير و جــوان را
)ص ٬١٣سطر (١٧

ـکه ضبط فرحبخشي صحيح است .اين خطا در صفحه  ٦٥تکرار شده است.
بعضي از ارجاعات مقدّ مه با شماره صفحات اين چاپ مـطابقت نـدارد .بـه نـظر
مصحح شماره صفحات چاپ ديگري از کتاب را آوردهّ ٬اما متذکّر آن نشده
ميرسد که
ّ

است.

شــه چــين را بــه عـالم نـامزد بـود

بــه نــزد دادبــه شـه مـعتمد بـود

ماچين آن شه چين

بــه عـقد خـود درآورد آن نگـارين

چو شد داخل به

)ص ٬١٦سطرـ ٢٤و (٢٥

بودن »ها«ي شه( صحيح است.
ـکه ش ِه چين )به اقتضاي ملفوظ
ِ
عروسالملک او را نـــيز نــام است

ـکـه تـاريخ شـهنشاهان تـمام است

شما را اين سخن گـر نـيست بـاور

عروسالملک را خــــوانـــند يکســر
)ص ٬١٧سطرـ ١١و (١٢

ـکه خوانيد )به اقتضاي معني و سياق عبارت( صحيح است.

نقد و بررسي

نامه فرهنگستان ١/ ٧

١٢٩

فلکنازنامه

غــص ه آزاد
نـــبودم يک زمــان از
ّ

ـکـه بـر پـروردگان مـيدادم ارشـاد

چــو گشــتيم از رفـيقان دلپـريشان

بــريدم مـهر و پـيوستم بـه ايشـان
)صـ ٬٢٣سطر (١٠

ـکه گشتم )به اقتضاي سياق عبارت( صحيح است.
به گِل بردند پس دلها به حسـرت

دمــد از خـاـکشـان

بــياد تسکـين کـه تـا داري حـياتي

ـکــه عــمر رفــته را نــبود ثــباتي

گُـلهاي حسـرت

)ص ٬٢٥سطرـ ١٦و (١٧

ـکه گُ لها به حسرت )به اقتضاي قافيه( و بيا )به اقتضاي وزن و معني( صحيح است.
به صـاحبه ّم تي انـدر جـهان

تـاق

مشـهور آفـاق
بــه مــردي او بـود
ِ

)صـ ٬٢٦سطرـ(١

ـکه طاق صحيح است .اين اشتباه عينًا در صفحه  ٦٣تکرار شده است.
دعــاي شــا ِه عــالم شــد اجـابت
ِ

زلطـــف خــويش کــردش عــنايت
ِ
)ص  ٬٢٨سطر (٢٥

ـکه خويشتن کردش يا خويش کردش اين )به اقتضاي وزن( صحيح است.
قــــمر را مــــاهروي خـــرگهي داد

بــــه طــــفلي  ...ســــر خـــندگي داد

شــفق را ســرخـي انـدر راز بـنهاد

ســرو ســهي داد
چــــمن را روضــــه
ِ

)ص ٬٣١سطر  ١٥و (١٦

مصراعهاي دو بيت جابهجا شده و صورت صحيح چنين است:
روي مــــا ِه خــرگهي داد
قــــمر را
ِ

ســرو ســهي داد
چــــمن را روضــــه
ِ

شــفق را ســرخـي انـدر راز بـنهاد

بــــه طــــفلي  ...ســــر خـــندگي داد

شـبي در کـنج خـلوت خـفته بـودم

ز وســــواس جـــهان آزاده بــودم
)ص ٬٣٢سطر (٧

ـکه قافيه ندارد و ظاهرًا غفلت از سراينده است.

١٣٠

نامه فرهنگستان ١/ ٧
فلکنازنامه

نقد و بررسي

چــرا دريــن زمــان پـژمرده بـاشي

چو خاـکستر چنين افسـرده بـاشي
)ص  ٬٣٢سطر (٩

ـکه در اين )به اقتضاي وزن( صحيح است.
عجب ديدم از آن شـيرين کـالمش

ـکــه نــبود از قـضا ايـن در

ا ّيـامش

)ص  ٬٣٢سطر (٢٠

ـکه ايامش )بدون تشديد به اقتضاي وزن( صحيح است.
درين منظومه آنچه از بنده ضـبط است

هـزار و سـيصد و هشـتاد بـيت است
)ص  ٬٣٣سطر (٨

آنچ )به اقتضاي وزن( صحيح است .قافيه ندارد و غفلت سراينده است.
©

