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 اصفهانی  مشتاق دیوان تصحيح نقد و تحليل

 

 **اکبر احمدی دارانیعلی  نيامحبوبه مجيدی
 دانشگاه اصفهان 

 چکيده   

 مکتب  تأثيرگذاران  از  و  دوازدهم  قرن  بنام  شاعران  از  اصفهانی  مشتاق  ميرسيّدعلی 

 بود،  صفویان  فترت  ی دوره  با  همزمان  که  هندی  سبک  از  گردانی روی . است  بازگشت 

 بازآفرینی  را  گذشته  شاعران  ی شيوه  تا  کرد  فراهم  دوستانش  و  مشتاق  برای  را  ای زمينه 

.  شدند  همگام  او  با  نيز  عصرش هم  شاعران  از  گروهی  و  شد  ساالر کاروان  مشتاق، .  کنند 
 رباعی،  قصيده،  غزل،  های قالب  در  پذیرفته،  تأثير  عراقی  سبک  شاعران  از  که  وی 

 1320 سال  در  مّکی  حسين  که  تصحيحی .  است  نموده  آزمایی طبع  بند ترکيب  و  بند ترجيع 

 سه  مصحِّح .  اوست  اشعار  از  شده تصحيح  متن  تنها  است،  کرده  منتشر  او  دیوان  از  ش. 

 نموده،  مقایسه  و  مقابله  را  آشتيانی  اقبال  و  نفيسی  سعيد  ی نسخه  جمله  از  نسخه، 

 نظر  مدّ  را  ها آن  مکّی  که  دارد  وجود  دیوان  این  از  نسخه  بيست  از  بيش  که درحالی 

 و  دستوری  وزنی،  اشکاالت  اثر  این  نقد  با  شده  سعی  پژوهش  این  در .  است  نداشته 
 . گردد  ارائه  است،  آمده  دست  به  ها نسخه  با  مقابله  از  که  امالیی 

 .مکّی  حسین  اصفهانی، مشتاق  تصحیح، ادبی، ازگشت، بفارسی شعر : کليدی هایواژه 
 

 مقدمه .  1

 مکتب تأثیرگذاران  از و دوازدهم قرن  نامی  شاعران  از اصفهانی مشتاق میرسیّدعلی 

 اصفهان در  ق.   1101  سال  حدود در  وي . است مشتاق  ادبی انجمن  گذار پایه و بازگشت

از    آذربیگدلی روایت  به  بنا.  آمد دنیا  به  به نهاده، نظم ي دایره به پا  کودکی »]مشتاق[ 

 زمان از پس مشتاق(  351:  1377.«)آذربیگدلی،بود مایل بیشتر  گوییرباعی و سراییغزل 

  رــشع در نهضتی پیشگامی  به و  گردید سرآمد  فن،  این استادان از  گرفتنپیشی با  کوتاهی
 

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیّات فارسی mmajidinia20101@yahoo.com  
 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی aa.ahmadi@ltr.ui.ac.ir ي مسئول()نویسنده 

 6/8/97تاریخ پذیرش مقاله:          29/3/97  اریخ دریافت مقاله:ت

mailto:mmajidinia20101@yahoo.com
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 بود نامیصاحب شاگردان  استادِ مشتاق شد.    معروف »نهضت بازگشت ادبی«  نام به پارسی 

 هاآن وي .  داشت گذشته شاعران سیاق  و سبک  به  هاآن ساختنمتمایل و تربیت  در  سعی و

 يدوره ي شیوه پردازانسخن طرز و سبک به آوردنروي از  و کردمی تشویق راه این در را
 از برخی  با  بود، آورده روي شعر  به  جوانی  آغاز  همان  از  که  وي.  دادمی پرهیز  صفوي 

 در  اصفهانی بزرگ شاعران  گردهمایی که  داد  تشکیل ادبی انجمنی خود عصرهم شاعران 

 که شاعر شاگردان  جمله  از.  بود دوره آن شاعران  اشعار  ارزیابی و  نقد براي انجمن،  این

 عاشق  و  1، آذر بیگدلیرفیق اصفهانی، هاتف به توانمی یافتند، می حضور انجمن این در

 محضر  در  شاگردي به و داشتند اعتراف  وي  استادي به هاآن يهمه که کرد اشاره اصفهانی 

 دیگر شاعران بلکه  آذر، تنها نه باره این در (  293: 1374. )رک. خاتمی،کردندمی افتخار او

 . آموختند مشتاق  از بود گذشته  استادان سبک و شیوه به  که را نثر و نظم قواعد  هم
 به  خود او،  مرگ  از  پس  آذر، و صهبا  هاتف،  یعنی مشتاق،  شاگردان  از  تن  چند 

د.  کردن دنبال را  او  سیاق  و سبک  همان  و  گماشتند همّت  مشتاق دیوان  تدوین و آوريجمع
 قاجار  میرزادمحمو(  294. )همان:ستودندمی را او مشتاق، عصر هم شناسانسخن  و شاعران

ي  ( اختر در تذکره295:  1346)رک.قاجار،  .عرا« خواندهدالشّاو را »سیّ  المحمودسفینهدر  
:  1343خود او را از »اکابر شعراي عظام و اماجد فصحاي ذواالحترام« دانسته )رک.گرجی،

 شاعران به حمله و مشتاق  ستایش ضمن ،الجنان حدایق  در  دنبلی خانزاق عبدالرّ  و (  168

 خیاالت از  نظم،  چمن بساط  : »چوننویسد می  صائب،  خصوص به  هندي، به موسوم  سبک 

 خنک تمثیالت و بارده استعارات از و  هم به ماُیشابهِ  و  وحید و  صائب و شوکت خام

 طومار  و  آمده  نظم گلزار  تماشاي  به  مشتاق افتاد،  رونق و  طراوت  از  یکبارگی  و  شد لگدکوب 

 سلیقه  صاحب آن  در  خود  که را نظمی  بساط  و  هم به  غنچه چون  را  جمع  آن  سرایی سخن 

 و ساخت  نواها سخن شاخسار سر بر بگسترانید؛ است نظیري  و  ضمیري روش آن و  بود 
 (318: 1382.)رک.بهار، آمدند  مقتفی را  او عصر نواي خوش  عندلیبان  پرداخت، هانغمه 

 شعر  از  برگرفته وي سخنوري  طرز و سبک و نیست خاصی سبک  صاحب اقمشت

 واجب شاعر  که »بر  بود معتقد  او.  است عراقی  سبک به موسوم  هشتم، و هفتم  شاعران 

 به  قطعه در  و نظامی  و فردوسی به بزم  در انوري،  به  قصیده در  سعدي، به  غزل در  است 

(  738:  1343.«)صبا،پیماید خطا  ي جاده نه  ور نماید  اقتدا امعمرخیّ به رباعی  در و یمینابن
 در خود و کردمی مخالفت صفوي يدوره شعراي سخنوري طرز با قوا  تمام با مشتاق

 را ها آن خوب هايغزل  اکثر چنانکه  داشت؛ نظر در را حافظ و  سعدي سبک  سرایی،غزل 
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 گاهی  و پرداختمی بیشتر رباعی و غزل به شعر، انواع میان از مشتاق.  است کرده استقبال

 مضامین حاوي  شعارش . ادادنمی نشان  شعر  نوع  این  به  تمایلی  ا امّ  سرود؛می قصیده  نیز 

 به پرداختن.  است پیچیدگی  با  گاه و روان و ساده  اغلب  او شعر. است شعري بدیع  و تازه

 در وي.  است مشتاق شعر  دیگر  هاي ویژگی از  طبیعی، مشاهدات و  اجتماعی مشکالت

 تالش جوانان به شاعري  رموز آموزش و گذشتگان سیاق و سبک آموزش  و شناساندن

 در .  شد منتقل بعد نسل به شاگردانش يوسیله به او هايآموزش درنتیجه  کرد؛ بسیاري

 شاعر  حال  عین در و مجتهد لیناوّ دسحاب،دمحمّسیّ چون کسانی به توانمی باره این

 عصر اوایل در نیز آذر فرزند بیگدلی، شرر.  کرد اشاره بود، هاتف فرزند که خاقان عصر

 خاقان، درگاه عرايالشّملک کاشی، صباي خانفتحعلی و داشت اشتغال  شاعري به قاجار

 (300  –294: 1374. )رک.خاتمی، آمدمی شمار به صباحی  شاگرد

-ه به شرایط سیاسی لین کسانی بودند که با توّجدرحقیقت مشتاق و همراهانش جزء اّو

لین انجمن  فرصت را غنیمت دانسته و با گردهمایی رسمی و تشکیل اوّ جتماعی آن زمان،  ا 
ادبی توانستند به احیاي شعر شاعران سبک عراقی، خصوصًا سعدي و حافظ بپردازند و روش  

خان صبا  پس از مشتاق، شاعرانی چون فتحعلی . سرایی این شاعران را دوباره احیا کنند سخن 
دخان قاجار شدند  خان زند وارد درگاه آقامحمّ ي لطفعلی پایان دوره و میرزابزرگ قائم مقام، در  

ترتیب نهضت  و طرز و شیوه  ي مشتاق و صباحی را به سروش و قاآنی سپردند و بدین 
.  ي بعد، به مکتب ادبی رایجی تبدیل شد و سیاق گذشتگان در دوره   بازگشت ادبی به سبک 

 ذکر  در . اصفهان درگذشت ق. در شهر    1171در سال  مشتاق (  154:  1367کوب، )رک.زّرین 

 ذکر ق.    1165  برخی  و .  ق 1171 بعضی .  دارد  وجود  نظر  اختالف  مشتاق  زندگی  پایان  تاریخ 

) اند کرده   ضبط  اختالف  دلیل  به  مشتاق  وفات  تاریخ  در  تردید (  215:1349،  دنبلی .  رک . 

 ي تذکره  در .  است  عصر  آن  شعراي  هاي تاریخ ماّده  در  اختالف  مهمتر  همه  از  و  نویسان تذکره 
 رفیق  و  شده  ثبت .  ق 1171  سال  مشتاق  وفات  تاریخ ق.(    1232)م.    گرجی  احمد  میرزا  اختر 

 :  است آورده .  ق 1171 زیر  بیت  در  را  مشتاق  وفات  تاریخ ماّده  نیز  اصفهانی 
 بادا«  جناندر اق  ــــ اي مشتـــ ج»   او نوشـــت رفیــــقخ  ـ ر تاریــ به    

.  رک. )است.  ق1169 مشتاق وفات بیتی  نوزده ايقطعه در  اصفهانی هاتف  اشعار  در امّا 
 (332: 1347 همایی،

خل باغ  سوي  کـــ چون   آهنگ   ردـــ د 

 م ـــ م دای ـــ خ زد رق ــــ ر تاریــ ــ ــ به
خامــــ هات  از  زبان  يــهف   شکسته 

   ان ــ اق باد صحن جن ــــ اي مشتـــ ج
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.  اندکرده ذکر او درگذشت سال  عنوان  به ار  .ق1171 تاریخ همان نویسانتذکره اغلب

 در مشتاق  آرامگاه احتماالً  معتقدند،  برخی.  دارد وجود تردید  نیز  مشتاق دفن  محل  در

امّاستبوده فوالد  تخت در آقارضیي  هتکی )ندار وجود قبري  رسد می نظر  به ا ؛  . رکد. 

 ارائه مورد  این  در  اطّالعاتی  مشتاق  ي دوره به نزدیک  مآخذ بیشتر (  642:1384،  مهدوي

 اصفهانی  الدّین زین شیخ ي هتکی در  مشتاق دنبلی، بیگ  زاقعبدالرّ يه گفت به  تنها اند؛نکرده

 که را مشتاق مشهور رباعی این و رفته قبرش زیارت به خود و است شده سپرده خاک به

 ( 216:1349، دنبلی . رک). است  دیده بودند، کرده نقش  مزارش سنگ  روي بر
 شدیم  آب ي قطره ز گهر  و ــچ دا ــ ـپی 
 دم ــع نیستان در خواب هـب مـــبودی 

 

 شــدیم  نایاب رّدُ چو انـــنه وآنگاه  
 شدیم  خواب در  ازــب و م ــشدی بیدار

 
 پژوهش  ی هپيشين .2

 مکّی حسین کوشش بهش.  1320در سال   اصفهانی مشتاق شعر از شدهتصحیح دیوان تنها

بیت(، چهار قصیده    2535وپنج غزل)مشتمل بر سیصدوبیست که است رسیده  چاپ به
دو    و  بیست  و  بیت(، دویست  75بند)بیت(، دو ترکیب  491بند)بیت(، دو ترجیع  339)

 بیت( است.  14) بیت( و هفت مستزاد 372) چهار قطعه و بیت(، پنجاه 444رباعی )

  نگرفته صورت  پژوهشی مستقل  طوربه اصفهانی مشتاق دیوان نقد و تحلیل ي زمینه در
 بیشتر شده،  ذکر  نامه پایان یا  مقاله  قالب  در  اصفهانی مشتاق اشعار ي درباره آنچه .  است

 انجمن در وي  نقش و بازگشت يدوره در مشتاق جایگاه و ادبی بازگشت  سبک بررسی

 ادبی بازگشت مقاالت  فهرست در اصفهانی  مشتاق يدرباره که  اي مقاله تنها .  است ادبی

 که با عنوان »مشتاق اصفهانی« است   زادهجمال دعلیدمحمّسیّ  ي مقاله خورد،می چشمبه

 مقاالت  در(  1350زاده،  شد.)رک.جمال  چاپ  مونیخ کاوه ي همجلّ درش.  1350در سال  

 چند  به نمونه  براي.  است مطرح بازگشت يدوره شاعران از  یکی عنوانبه مشتاق  دیگر

 در«،  ادبی بازگشت ي دوره  وار نظیره هاي غزل  در ص تخلّ : »بررسیگرددمی اشاره  مقاله 

 و سعدي غزل  در صتخلّ با  بازگشت يدوره وارنظیره هاي غزل  در صتخلّ مقاله این
گردد. )رک.  روشن  ص تخلّ کاربرد  در  سرایاننظیره تقلید  میزان  تا  گردد می مقایسه  حافظ

»نگاهی به چرایی بازگشت   عنوان با دیگري يمقاله( 1389اناري و همکاران، پوراحمدي 
 بازگشت  موضوع که  باورند  این  بر  آن نویسندگان  که ي گفتمان فوکو«  ادبی از منظر نظریه

 دیگر اي گونه به  را آن و  نگریست توانمی فوکو  میشل  گفتمان ي نظریه منظر  از  را  ادبی
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)رک.  کرد تبیین  نیز همکاران:  .  و  مقاله 1388خاتمی  دوره(  »جایگاه  در   بازگشتي  ي 
 شناسی سبک در  را  استثنایی  ي ا برهه تا  است   شده کوشش  مقاله  این درشناسی« که  سبک

 سیاسی  هاي ضرورت و دهد  نشان  ادبی بازگشت  تسنّ یعنی فارسی، اتادبیّ هاي دوره 

هاي  »انجمن عنوان  با دیگر يمقاله(  1389اصغري،علی.  رک. )کند بازکاوي را آن پیدایش 
سال   آغاز  از  ادبی تا  دري  فارسی   تا  است آن بر  نگارنده  آن در  که ش.«    1335شعر 

 چند هر بازجستی دري فارسی شعر آغاز از ایران  در را ادبی هايانجمن تشکیل چگونگی

 بازگشت يدوره شعر دربارة متعددي  مقاالت  (1335،  منشکی.  رک. )باشد داشته  کوتاه

 دار پرچم عنوان به اصفهانی مشتاق  مقاالت، این تمام در که شده نوشته ادبی هايانجمن و

.  شودنمی پرداخته هاآن  به کالم ياطاله از پرهیز  براي مقوله این در و است مطرح دوره این
 نوشته مختلفی  مقاالت  و کتب  نیز  آن  زبانی  مختصات  و بازگشت  يدوره شعر  يدرباره

 باشد، پرداخته مختلف زوایاي  از  اصفهانی  مشتاق  اشعار  بررسی به که  یمستقلّ اثر اامّ  شده،

 مشتاق، اشعار بررسی با شده  کوشش مقاله  این در روي این از است؛ نشده نوشته

 وزنی و  دستوري اشکاالت  و  شود  معرفی  دیوان  این  تصحیح در  نشدهدیده هاي نسخه

 . شود داده  نشان تصحیح، این حروفچینی و امالیی اشکاالت همچنین
 

 بررسی  و بحث. 3

 فراهم معاصر نویسندگان و ادبا دیدگاه از مشتاق يدرباره ايمهمقدّ  چاپی دیوان مصحّح

 زبان  از مختصري يتاریخچه مشروطه،  يدوره اتادبیّ ي درباره همچنین .  است هآورد

 لتحوّ و تغییر  و ایران ادبی انحطاط يتاریخچه ایران، اتادبیّ ارزش و  اهمیت  فارسی، 
 ي مهمقدّ  پایان  در  و  دهکر گردآوري  را  مطالبی  آن تکامل  و  ی ترقّ سیر  و  فارسی  نثر  و  نظم

 موجود هاينسخه فیمعرّ به مصحّح امّا.  است نموده ذکر را مشتاق حال  شرح نیز دیوان

 دو به است، سپاسگزاري  به مربوط که مهمقدّ  ابتداي در تنها  و نپرداخته مشتاق دیوان از

 تهران، دانشگاه استاد نفیسی، سعید از دیگري و آشتیانی اقبال  از یکی دسترس در ينسخه

 ينسخه از غیر  به دسترس در ينسخه سه به نیز  پاورقی در  و  است آورده میان  به سخن
 خود دسترس  در نسخ  کتابت تاریخ به اي اشاره گونههیچ مکّی.  دارد اشاره نفیسی سعید

 شده  اشاره دیگر  نسخ  از ابیاتی  به  پاورقی  در  دیوان  صفحات  از  بعضی  در.  است نکرده

 هانسخه این هاي ویژگی يدرباره کتاب  پایان  یا  مهمقدّ در  توضیحی هیچ که  آن  بدون است، 

)رک. مشتاق    است بوده قدیمی اي نسخه او، ي نسخه که کند می اشاره  ی مکّ.  شود داده
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مقدمه  1363اصفهانی،    کاخ يسخهن)پژوهش این اساس ي نسخه که درحالی(؛  16: 

 در  صفحات بعضی در نیز مواردي. است شاعر فوت زمان به نسخه تریننزدیک (گلستان

 را دیگر نسخ  برده، نام که اي نسخه سه  از  غیر به مکّی  کند،می ثابت که  است  آمده پاورقی 
 ينسخه در  فقط  غزل  این که  کند می اشاره جایی در  مصحّح مثالً  است؛  نکرده  مقابله 

 ژوهش ي پ نسخه   16در   غزل  آن که، درصورتی(87همان:) است  ضبط یا  موجود نگارنده

 در هاينسخه با  مکّی  يشده تصحیح  متن  ي مقابله از بعد نگارندگان .  است موجود حاضر

 وسهبیست از  کدامهیچ با مکّی دسترس  در  ينسخه که رسیدند  نتیجه این  به دسترس، 

 تصویري اینک که اصفهانی مشتاق دیوان از موجود هاينسخه.  نیست یکی حاضر ينسخه

  است:   زیر شرح به ماست، اختیار در  هاآن از
 نگهداری محل ردیف

 نسخه 

 شماره

 نسخه 

 سطر برگ  استفاده کاتب کتابت 

 عبدالمجید  1172 426 گلستان کاخ 1

 طالقانی

 14 328 اساس

 14 138 ـ بیکا 1203 529 گلستان کاخ 2
 14 155 بدل  بیکا 1189 233 مشهد  الهیات  3
 17 129 بدل  بیکا 1210 4755 رضوي  قدس آستان 4
 اهللآیت ينهکتابخا 5

 مرعشی 

 محمّدصالح  1225 742

 اصفهانی

 15 164 بدل 

 14 237 ـ بیکا 1198 25126 ملّی يهکتابخان 6
 13 252 ـ بیکا 12 قرن 7790 ملّی يهکتابخان 7
   ـ بیکا  18846 ملّی يهکتابخان 8

 12 57 ـ بیکا 12 قرن 10796 تهران  دانشگاه 9
 محمدیحیی 1209 103 تهران  دانشگاه 10

 سیستانی 

 12 94 ـ

 14 94 ـ قادري  ملّاعطاءاهلل 1236 7901 تهران  دانشگاه 11
 قرن 4611 تهران  دانشگاه 12

12-13 
 12 128 ـ بیکا

 مجلس ينهکتابخا 13

 اسالمی  شوراي

 14 77 ـ بیکا 13 قرن 887
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 مجلس ينهکتابخا 14

 اسالمی  شوراي

 14 92 ـ خان  اهللصحبت 1275 33

 بن اهللامان 1240 4993 ملک يهکتابخان 15

 زنگنه محمّدتقی 

 15 140 ـ

 17 153 ـ بیکا 1202 5151 ملک يهکتابخان 16
 عالی يسه مدر 17

 مطهري  شهید

 محمّدهادي 1201 254

 قزوینی 

 17 91 ـ

 عالی يه مدرس 18

 مطهري  شهید

 14 138 ـ بیکا 1235 255

 14 156 ـ بیکا 1298 99 خارجه  امور  وزارت 19
 15 150 ـ فتحعلی بننجف 13 قرن 503 میراث  احیاي مرکز  20
 دانشگاه يهکتابخان 21

 تبریز

 11 141 ـ مکري  سلیمان 1204 153

 عبدالغفاربن  1213 3788 وزیري يهکتابخان 22

 اصفهانی  عبداهلل

 14 99 ـ

 12 91 ـ قاسمی احمد  1213 214 کاظمینی يهکتابخان 23

 آن،  از  بعد  و  است  مشتاق  فوت  زمان  به  نسخه  ترین نزدیک  گلستان  کاخ   426 ي نسخه 

 کامل  و  نبوده  کتابت  تاریخ  تنها  ها، نسخه  انتخاب  مالک  ه البّت. دارد  قرار  مشهد  ات الهیّ  ي نسخه 

 خطی  ي نسخه  سه و بیست  مجموع  از .  است  قرارگرفته  ه توّج مورد  نیز  ها نسخه  بودن صحیح  و 

 چهار  است، بوده  نظر  مورد  حاضر  پژوهش  در  که  اصفهانی  مشتاق  اشعار  ي شده  شناخته 

  از:   عبارتند  اهمیت  ترتیب  به  نسخه  چهار  این .  ترند کامل  نسبت به  خطی  ي نسخه 
 

 « گ»  /گلستان کاخ  ی کتابخانه ی . نسخه1. 3
 فوت به نسخه ترین نزدیک.  است محفوظ  گلستان کاخ در  426 يشماره به نسخه این

  بسیار  نیز  مکّی  حسین  چاپی ي نسخه به نسخه  این.  هست نیز  ترین صحیح البتّه و شاعر 
 و رباعیّات (،  مرّتب)  غزلیّات مقطّعات،  قصاید، .  دارد آن بر  افزون ابیاتی  و است  نزدیک 

 خط  به نسخه این.  است.  ق  1172 آن کتابت تاریخ.  دارد وجود نسخه این در ترجیعات

 امتیازات  از یکی حقیقت  در  و  است  2، عبدالمجید طالقانیچون شاعر  و خوشنویس  کاتبی 

 .رودمی شمار  به  نیز آن
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 « م» /مشهد اتالهيّ  ی کتابخانه ی . نسخه2. 3
 نسخه.  است.  ق  1189 آن کتابت تاریخ و نسخه  دومین شاعر زمان به نزدیکی نظر  از 

ي »گ« قرار  بعد از نسخه  اهمیّت  نظر  از  اامّ .  داراست را  دیوان هاي بخش يهمه و  کامل 
 داراي  و  233 ينسخه شماره به مولوي عبدالحمید يکتابخانه مهر داراي همچنیندارد.  

 . دارد سطر   14 صفحه  هر  است؛  برگ  155
 
 « ع» /مرعشی ی کتابخانه ی . نسخه3. 3

 قصاید،  داراي .  شود می  نگهداري  مرعشی  اهلل آیت  ي کتابخانه  در   742 ي شماره  به  نسخه  این 

 نسخه  این . دارد  بیت  پانصد  و  هزار  دو  حدود  و  است  مفردات  و  تاریخ ماّده  رباعّیات،  غزلّیات، 

 مّکی  چاپی  ي نسخه  و  دیگر  هاي نسخه  بر  اضافه  که  ابیاتی  لحاظ  به  گلستان  کاخ  ي نسخه  و 

 روز  آن  کتابت  تاریخ  و  اصفهانی  محمّدعلی  میرزا  بن  محمّدصالح  آن  کاتب .  ممتازترند  ، دارند 

  15 صفحه  هر  برگ،   164،  مقوّا  بدون  قرمز  تیماج  جلد  داراي .  است .  ق 1225رجب 28 پنجشنبه 
 به  فقیر  محمّدحسین  تمّلک  اّول  برگ  روي .  نیست  نوشته  هم  گاهی  که شنگرف   عناوین  سطر، 

ي جواد  و به مهر بیضوي »عبده محمّدحسین« و مهر بیضوي بزرگ کتابخانه . ق 1304 تاریخ 
.  است نوشته  را  مشتاق  حاالت  تبریزي  واعظ  سقازاده  حاج  اّول  ي ه صفح  فراز  بر .  شود می  دیده 
 براي  مناسبی  مالک  تنهایی به  کتابت  تاریخ  دوربودن  دلیل  به  ابیات  بودن کامل  وجود  با  نسخه  این 

  . است  ارجح  ها نسخه  دیگر  بر  آن  هاي ضبط  گاهی  هرچند .  نیست  اصفهانی  مشتاق  اشعار  چاپ 
 
 « ض»  /رضوی قدس آستان  ی . نسخه4. 3

  17 نستعلیق  خط با برگ   129.  است اصفهانی  مشتاق  دیوان کامل ينسخه رترینمتأخّ
 تاریخ  در میرزا جهان محمّدعلی خواهش  به و کاتب نام ذکر بدون و شده وقف  که سطري

 . است گردیده کتابت. ق 1210سال  الثانیربیع ششم چهارشنبه،
 چنانچه. هستند ردیف ي »ع«، »م« و »ض« در یک نسخه ، بنديرده و اعتبار لحاظ  به

ي »گ«  نسخه  بگیرند، قرار  اصفهانی مشتاق دیوان از ديمجدّ تصحیحِ  مالکِ ها نسخه این
 مقابلهترتیب با آن  هاي »ع«، »م« و »ض« بهنسخه و بود خواهد  اساس  ي نسخه عنوان به

 ي نسخه هشت بین از که اندشده بنديرده کتابت  تاریخ  اساس بر هانسخه.  شد خواهد
 ریختگی،  هم به داراي نسخ يهبقیّ و هستند ي »گ« و »م« کاملتنها، نسخه  دوازدهم قرن

 . است ناقص ابیات تعداد نظر  از یا خوردگیآب
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. نیست چاپی  دیوان  در که  آمده دست به  ی ت ا بیا چاپی دیوان  با  نسخ ي مقابله در
 سبب  به شده، ایجاد اصفهانی مشتاق  دیوان در  که چاپی  و وزنی  دستوري، اشکاالت

.  حروفچینی در سهو  گاهی  یا  است  بوده مکّی  اساس  ينسخه در  که است  هایی نقص
الف( اشکاالت دستوري و وزنی ب( اشکاالت امالیی و   گروه دو در توانمی را اشکاالت

 بندي کرد. حروفچینی دسته
 الف( اشکاالت دستوری و وزنی: 

 مشتاق شعر به استشهاد و هانسخه ي پشتوانه به و کنیممی اشاره اشکاالت از هایینمونه به

 :  دهیممی نشان را ها آن صحیح ضبط اصفهانی 
 اول بازم ار نقد دل و دین را  داد( ســزد در 1
 

 ام پیدا بدشــمن دشــمنی با یار یاري کرده  
 (6: 1320مشتاق،  )                           

هاي »بازم و قمار« این واژه »داو« است. ه به واژهي مکّی »داد« آمده که با توجّدر نسخه    
:  م ض،ل )دهخدا، ذیل داو(. »ل«: نوبت اوّاصطالحی در بازي نرد است، »داو اوّ»داو«:  

 ت:   اس اصطالح این شاهد حافظ بیت«. دور: ع داو،
ــــــم در یک نظر ببازند  اهــــــل نظــــر دو عال

 

 عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد  
 (114: 1375)حافظ،                          

*** 
 ( دگرطاقت ندارم باشد آخر جور را حــدي 2
 

 جانی راچند آزردهآزرده کسیسرت گردم    
 ( 7: 1320مشتاق، )

هاي بدل »ع«، »م«، »ض« به جاي »کسی«، »کنی« آمده  ي اساس »گ« و نسخهدر نسخه   
»کنی« درست است معنی: »دیگر طاقت  کردن«،  است. با توجه به معنی بیت و فعل »آزرده

 کنی؟«اي دارد فداي تو شوم چقدر من آزرده جان را آزرده میندارم ستم نیز اندازه

بی3 این  از  ( چند  آخر  رسممهري   وفا  و  ره 

 

 بر ســـرم یکـــره بت نامهــربان من بیا    
 ( 13همان: )                                      

 در که  استآمده ا«وف و مهر  ره» ،«گ» يهنسخدر    وفا« درست نیست.»ره رسم و  

ي »ع«، »ض«، »م«، »ره و رسم وفا«  در نسخه.  گردید ضبط شکل همین   به  مجدّد  تصحیح 
 مشتاق  ( 3/48) 136  و(  11/ 9)  28  ل غز  در.  است صحیح  نیز صورت  بدین  کهآمده  

 کافی دقّت مصحّح ( 8/13)   32  لدرغز  که  دهدمی نشان  و  آمده وفا رسم و ره اصفهانی، 

  ت.  اسکردهمی ضبط« وفا رسم و  ره» یا« وفا و  مهر ره» باید  و  نداشته  ضبط در را
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 عی از پی کتابش راآرد بمکتب مدّکه می    جویم از طفل نوآموزيره و رسم وفا می 
 ( 11همان: )                                    

 : دیگر غزلی  در

ــ صنم ره و رسبآن  ــ م وفــــ  ا چه آموزم ــــــ
 

  
 

ــ که مه ــ ر خــ ــ  پروري داند ود روش ذرّهــ
 (48همان: )                                    

*** 
ــ ( بر ک 4 ــ ا را زلف تــــ ف صبــ  و وز رشکــ

 
 

   
 
ــ حمشــــتاق را    ــ  تابچون رشــــته بی الــ

 )همان(                                           

 است تر صحیح که هاي »گ«، »م« و »ض«، »جان« ضبط شده به جاي »حال« در نسخه   

 دیده شاعران از  بسیاري  اشعار در رشته  به جان تشبیه.  دهدمی بیت به تريکامل معناي  و

 :نمونه براي  شود؛می

ــد گره استرشته ــ ــ ــرا ص ــ ــ  ي جان م
 

ــوان چه کنم     ــ ــه نت ــ ــ ــ ــادن هم ــ ــ  وا گش
 (255: 1316)خاقانی،                       

*** 
   تر ز جان شهديو شیرین (ز هجران بود دیشب تلخ5

 ( 18: 1320از لب شیرین آن شیرین لبست امشب)مشتاق،  بجامم                        
 کام  به  مشتاق است.    ي مورد نظر به جاي »جامم«، »کامم« آمدهدر هر چهار نسخه

 .ندارد جام  با ارتباطی  و کرده تصویر  را  رسیدن معشوق

 از قفا امشب یار غیرشو آمد است ( شب وصل 6
 غم هجران چو فردا خواهد آمد گو بیا امشب                                             

 

 اي مانمهفته رخت نه بیماهی نه  رفتی (تو چون7
 کشد البتـــه یــا امــروز یا امشب )همان( می  فـراغم

 
                                                ( 

 با  که   ي اساس و در سه نسخه بدل »م«، »ض« و »ع«، »یار و غیرش« آمده است در نسخه 

. »غیر«: کس دیگر،  است  ضروري  ، یار و غیر ي  وجود »واو« بین دو واژه  غیر،  معنی  به  ه توّج
 به  ه توّج با  که  است آمده  آسایش  معنی  به در بیت دوم نیز »فراغ«    بیگانه )دهخدا، ذیل غیر(. 

یا امشب مرا می  بیت  معناي  امروز  البّته  تو  باشد. معنی: »فراق  »فراق«  کشد« در چهار  باید 
 .است  همین  صحیح  صورت  که  شده  ضبط صورت »فراق«   به  نیز «  ع  ض،  م،  گ، »   ي نسخه 

ت(  8 ناز   و ــ خونی  از  کردیم  بدل  بزم  در   که 

 

شیشه    چون  همه  چشمم  رفت وز  می   ي 
 (19)همان:                                  
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در  .  هستی خون تو یعنیدهد؛  ضبط اشتباه »تو« بعد از خونی معنایی غلط به دست می   
 :دارد درست معنایی  کهي »گ«، »م« و »ع« به صورت زیر ضبط شده است سه نسخه

 می رفت يچون شیشه رفتی و ز چشمم همه   و در بزم بدل کردیم از نازــ ه تـ ــ خونی ک 

 صورت زیر ضبط شده است:ي »ض« این بیت به در نسخه    
 ه بدل کردیم اي ساقی محفلــ ی ک ــ خون

 

 می رفت يچون چشمهرفتی وز چشمم همه    

 همین به نیز  نفیسی  سعید يکتابخانه به قمتعلّ  ينسخه در که  دارد اشاره پاورقی در مکّی   

 ( 19:1363 مشتاق،. رک)  .است هکرد ذکر را ل اوّ  مصراع  فقط  هالبتّ گردیده، ضبط صورت 

کوه مشــتاق که آمد برِ( 9  کنان دوشاو شــِ

 

ــ چ    ره دور و دراز گله طی رفت گرد    ونــ
 (20همان: )                                    

 باي »طی رفت« نامفهوم است. واژه. نیست فهم قابل دوم  مصراع  معنی  مکّی ضبط در

گردد به جاي »گرد«، »کرد« آمده است، معلوم می برگزیده ينسخه چهار در که این به هتوجّ
چنین است:   بیت معنیو »کرد« درست است.    »گرد« صحیح نیست. مصحّح اشتباه خوانده

 «.کنان آمد؛ چون راه دور و دراز گله را طی کرد، رفت»مشتاق که دیشب نزد او شکوه

ــ ( ت10  ــاخـی ــ ا ســــر زد گلــــی ز شــ ــــ

 

 ه پاي باغبان رفت ــــ ار بــــ د خــــ ص   
 (24همان: )                                      

 تغییر را عبارت معناي همین ورسد، کاتب »بر« و »سر« را جا به جا نوشته به نظر می

 بر سر  تا  :ع ض،»  ،«زد سر تا:  گي » هنسخدهد.  معنی »تا گل بر سر زد« می و است  داده

 تا»  اگر  اینکه  دلیل به  شدداده ترجیح«  مي » هنسخ قیاسی  تصحیح  در «.  نپرد بر تا  :م» ،«زد

 نتیجه در .  نیست دوم  مصرع  مطابق  و  شودمی غلط  اوّل مصرع  وزن بگذاریم، را «  زد بر  سر 

 :  است صحیح صورت این  به بیت ضبط

 ت ــ باغبان رفه پاي ـــ ار بــــ د خــــ ص        یــ اخــــ ی ز شــــ رد گلـــ ر نپــــ ا بــــ ت

 «. رفت فرو  باغبان  پاي در بسیاري  خار  نریزد، زمین  بر ايشاخه از گلی اینکه براي: »یعنی
یبم (11 د نـص ه  ازآننـش ت این بوـس  اي چه حالـس

 

 که تـشنه مردم و لعل تو آب حیوان داـشت         
 (27همان: )                                            

  ضمیر  از استفاده کهینا به هتوجّ با.  است آمده«  ايبوسه او از»  ،«ض ع، گ،»  ينسخه در
 ابیات  در.  دارد ترجیح یمکّ ضبط بر نسخ این ضبط است، ترصحیح انسان براي«  او»

هاي »گ« و »م«،  که در نسخه شودمی دیده انسان  براي «  آن»  ضمیر  از  استفاده نیز  دیگري 
 استفاده از ضمیر »آن«:  دیگر  هاينمونه. است»او« آمده 
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ــیه  ــتکی آن ز حال س ــق آگاه اس  بخت عش

 

ــت    ــوداي خط و خالی نیس  که تیره روز ز س
 (30: )همان                                         

 مـشتاق از آن چه ـشکوه که در کوي او ـشدي 

 

ــ با خ    ــ ــ اک اگر بــ  رابر از اقبال پست تستــ
 (36: )همان                                         

*** 
 افسرده پاکرا ( جـز من که در دلــم غمت  21

 

ــ در خان       ــ ــ ه سیــ ــ  استل خانه برانداز ماندهــ
 (33)همان:                                            

 .است صحیح  که ( را که تاا« )کر تا  افشانده: »است آمده« گ» ينسخه در   
 آزادي قید( نجویم بهر گلگـشت چمن از 13

 
 که خوشتر باشدم از طرف گلشن کنج زندانت    

 (34)همان:                                          

 وجود«،  زندانت» يواژه به هتوجّ با که  است آمده ت«  قید»  ،«ض م، گ،» هاي نسخه در   

 . است ترصحیح« قیدت»  ضبط که دهدمی نشان شخص دوم ضمیر
 گردداز آهم آن ـسرو ـسهی باال که می  چه (14

 

 بتحریک ـصبا ـشمـشاد گاهی راـست گاهی کج    
 )همان(                                              

 : است این آمده،« ع ض،  م،  گ، » هاي نسخه در که  بیت  این صحیح صورت   
 بتحریک صبا شمشاد گاهی راست گاهی کج    گرددو سهی باال که میرچمد از آهم آن سـ 

 کافی ه توجّ موضوع  این به حمصحّ  که درحالیوزن این غزل چهار بار »مفاعیلن« است؛     

 هايسروده دراست.  ي »چمد« نکرده و آن را »چه« ضبط کردهدر ضبطِ واژه ت دقّ  و نداشته 

 : نمونه براي  است؛رفته کار  به  هم کنار  در چمیدن با سرو شاعران  از  بسیاري
 چمدجایی که سرو بوستان با پاي چوبین می

 
  

 
 ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام را  

 (26: 1377)سعدي،                 
*** 

 بت پروانه نداردــــ ( آن شمع ســر صح15

 
ــ کند از سوختگان یاد و دگر هی  کاهی      چ ــــــــ

 (35: 1320مشتاق،  )                              
هایی  و حّتی واژه  است  شده نمی  نوشته  خطی  هاي نسخه  با توّجه به این که سرکش »گ« در     

شده، بنابراین »گاهی« صحیح است معنی: »آن شمع  می   مانند »گل« نیز به صورت »کل« نوشته 
 کند و دیگر هیچ«. همنشینی با پروانه را ندارد گاهی از سوختگان یاد می قصد  

ــق  16 ــ ــانم درد عش ــ ــ ــتر   بار( بج ــ  خوش

 
  

 
ــان میاز آن منّ  ـــ ـــ ــذارد ت که درمـ ـــ ـــ  گـ

  (37همان: )                                       
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: معنی.  دهدنمی صحیحی معناي «  بار» ضبط و است آمده«  یار » منتخب ينسخه چهار  در   
 «. است ترشیرین گذارد،می درد درمان که تی منّ از یار عشق  درد جانم به»
 پروردیم ن را بهر مرغان چمنـــ چم  رــ گ      چرا  براها را چمن ( ریزد از هم آشـیان17

 (38همان: )                                            

نظر   مورد هاينسخه بررسی بخواند. با را چمن  از  بعد يواژه نتوانسته حمصحّ بیت این در   
 کند،می خراب را هاآشیان چمن يپیراینده پیراینده. معنی: »چرا معنی به »پیرا« است، واژه این
 دهد«. می پرورش مرغان براي را چمن اگر

 (گر فلک تاري ز گیسویت برد بعد از این 18

 

 پرورداف آهوي ختن میـــه را در نـــ نال    

 (همان)                                         
 نسخه  سایر  و  اساس ي نسخه در.  است نادرست  بیت  این دوم  مصراع  در«  ناله»  ضبط   

 را تو  گیسوي  از  مویی  تار  روزگار  اگر : » معنی.  است تر صحیح که  است  آمده «  نافه»  ها بدل 
 تو موي  تار چون دهد؟  پرورش ختن آهوي  ناف در  را نافه تواند می کی  این از بعد ببرد،

 «.  است خوشبوتر  نافه  از
ــکر 19 ــاطر خسرو بشـ  ( نکند میل اگر خـ

 

 که روي دل شـــیرین ســـوي فرهاد کندبس    

 (40همان: )                                     
 اگر : » معنی .  است  صحیح  معنی  به  ه توجّ  با  که  است شده  ضبط «  پس »  منتخب  هاي نسخه  در     

 «کند؟  جلب  فرهاد  سمت  به  را  شیرین  ه توجّ  کسی  چه  پس  نشود،  متمایل  شکر  به  خسرو 
آمد    (20 غیرت   بسرمخواهد  وز  قبا   همچو 

 
 ا خواهد کردــي هســتی اغیــار قب جامــه  

 ( 46)همان:                                          

 در.  است آمده(  بَرم به« )ببرم سرم(، » به« )بسرم»   جاي  به«  ع ض، م،  گ، »هاينسخه در   

 خواهد برم  در  قبا همچو: » گویدمی یعنیت؛  اس «  در» معناي در «  به» ياضافه حرف اینجا

 .  است«  بَرَم به » آن صحیح  شکل و...« آمد

 دادند د رنگ صفاتم  ـــ ر می صـــ اي گ نشئه    رنگی ذاترهبرم گشت ز هر رنگ به بی (21

 ( 48)همان:                                       
.  است  تر صحیح «  کز »  که  شده  ضبط «  گر »  مّکی  چاپ  در .  است آمده «  کز »  مذکور  هاي نسخه  در 

»گر«  د.  کن می  ایجاد  بدفهمی  و  شود می  خوانده  گرمی  نامناسب  حروفچینی  دلیل  به  چاپی  دیوان  در 
 ربط  حرف  به  نیاز  که  هستیم  مواجه  مرکبی ي  ه جمل  با  بیت  این  در  که حالی  در  است  شرط  حرف 

 .  شود می  معنا  درست «  که »  ربط  حرف  با  نیز  بیت  اینکه  ضمن .  شرط  حرف  نه  داریم  ساده 
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 دن نگذارند ـــ اک دمیــ از خ  رمــ گوهر گ   ( از رستن تخمی که برش نیست چه حاصل 22

 (49همان: )                                      

 اشتباه این بود،کرده رؤیت را دیگر هاينسخه اگر و نخوانده درست را واژه این مصحّح   

 : است چنین صحیح شکل آمد،نمی پدید
 اک دمیدن نگذارند ـرگزم از خـــ و هــگ         ی که برش نیست چه حاصل ــاز رستن تخم    

 بگو  ندارد، اينتیجه آن رویش که بذري  که داده قرار خطاب  مورد را خود شاعر: »معنی   

 «. نکند رشد خاک  از هرگز که
 خوش آنزمان  ز ندیدنت چه سیه شب  چه من روز شده (23  

 که ز چهره پرده برفکنی و شب مرا سحري رسد     
 (51همان: )       

 و اساس ينسخه در.  است هبود سیه شب به روز تشبیه شاعر مقصود بیت این در 
 بنابراین.  کندمی اثبات  را شاعر  هدف  کهاست  به جاي »چه«، »چو« آمده نیز ها بدل نسخه

  دیده متون برخی درچند آوردن »چه« به معناي »چو« . هرنیست صحیح مکّی  چاپ ضبط
 »چو« ترجیح دارد.  ضبطاند، »چو« آورده ي منتخبها ولی چون در نسخه شودمی

ــ سرمای     حــالت( تــو اي مـــه مهــروش که 24 ــ رشي  هــــــــ ــ کوک   گــــــــ  ب آمد ــــــــ

 (53همان: )                                           
«.  حالت چهع:   خالت، کهض:   ،م جمالت،:  گ: »برگزیده يهنسخ چهار  بررسی  نتایج    
 شاید مکّی، چاپ در.  کردیم تصحیح  را  بیت  است،  کار  اساس  که «  گ«  ينسخه طبق بر

.  استبوده«  خالت» همان نیز  مکّی ينسخه و شده ضبط«  حالت» نامناسب چاپ  دلیل به
 ي هواژ نیز بیت این دوم مصرع  در.  داشت تصحیح  به نیاز که بود خطایی صورت هر در
  ت. اس« رشک» آن صحیح  و باشد  حروفچینی اشکاالت  از  هم آن شاید که آمده« رشگ»

ــ ( م25 ــ ــویش بیخــبرم ــ  ن براهــــش ز خــ

 
   
         

ــ    ــ از گویبــــــــــ ــ آیر نمیــــــــــــ خب  شــــ  د ــــــ

 (54همان: )                                            

 .  نیست  صحیح «  گویش . » است شده  نوشته «  کویش  ز  یا »  صورت  به «  ع  ض،  گ، »  هاي نسخه  در 
 کرد  بازناگهان برگ سـفر آن گل ز گلشـن      همچون بلبلی چند  سرودم بر گلی یک( می26

 )همان(                                               

 ساز» ، «سفر» ي واژه به ه توجّ با .  استآمده«  کرد ساز »   ،«ع ض، گ،»  هاي نسخه در

 دردهخدا، ذیل سازکردن(.    يلغتنامه )رک.  سفراست وسایل کردن امهیّ  معناي  به«  کردن

 . ندارد معنا بازکردن را سفر برگ  که  صورتی 
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 ( از دوري تو ما را روز و ـشب اي پریوش 27

 
   
         

 بس پریـشان خوابیـست بس مـشوش   خالیـست  

 (71همان: )                                            

 و شود نمی پریشان خال .  است گردیده ضبط«  حالیست»  برگزیده ينسخه چهار  در   
 ت.  نیس صحیح مکّی ضبط

   مالشانکنی تو ز  طلب  عشق و ( بسپهر برشده ما ز28
 ابرشان  ن ز بیخردي مجو پی توسن فلکـــ بزمی

 ( 87)همان:                                        
 نکرده ضبط درست  را واژه این حمصحّ.  دهدنمی بیت به  صحیحی معناي«  مالشان»

 : است«  نشان ما  ز» صحیح  صورت  بدل  هاي نسخه و اساس ينسخه به ه توجّ با . است
 بسپهر برشده ما ز عشق و طلب کنی تو ز ما نشان

 ابرشان  بزمین ز بیخردي مجو پی توسن فلک                                       
  موجود نگارنده ي نسخه در فقط غزل  این که  دارد اشاره پاورقی  در حمصحّ  ضمن در

 نشان این و دارد وجود حاضر پژوهش ي نسخه شانزده در غزل  این که صورتی در  است؛

  ت. اس  ندیده  را هانسخه تمام مکّی  که  دهد می
 صحبت جانان  شراب  که سرخوش از بزمی ( خوشا29

 افشانان  کوبان پايدست برقص آیم چو مستان                                         

 (91همان: )                                                                                        
 دهخدا يلغتنامه در.  است آمده«  افشاناندست کوبانپاي» ،«ع» و«  گ» ينسخه در

«  کوبانپاي» و«  افشاندست» بلکه نیامده؛ ن«افشاپاي»  همچنین و«  کوباندست» يواژه
دست کردنشادي و رقصیدن معناي در است،آمده ذیل  دهخدا،  پاي )رک.  و    افشاندن 

 :  گویدمی حافظکوبیدن( 
   رودي خوش بزن مطرب سرودي خوش چودردستست 

 افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیمکه دست                                            
 ( 273:  1375)حافظ،                                                                                        

*** 
 ر یا خنجر مژگان توــ ریزتا خونـــغ قضـ تی یارب درین میدان بود اماندوه بیرون گشته( ز 30

 (94: 1320مشتاق، )                                   
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بدل  اساس ي نسخه در نسخه  کشتهو  بیرون  اندازه  »ز  آمده:   به هتوجّ با کهات«  ها 

 به تر صحیح«  خنجر و ریزخون تیغ، میدان،» هاي واژه با«  کشته»  يواژه بین نظیر  مراعات

 .  رسدمی نظر 
 زدم ون حباب  ــ ه چــ زم می خیم ــ ( من بقل31

 

بمی     عش کدهــــ قدح  بی ـــ ي  زده ق   حساب 

 (97همان: )                                              

حساب« است و »زده« ردیف، ، بنابراین ضبط  با توّجه به اینکه کلمات قافیه »حباب« و »بی 
 اشکال است.  ي برگزیده نیز »زده« آمده . در چهار نسخه نیست  صحیح  ل اوّ  مصراع »زدم« در  

 اّما  است،  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن  غزل،  این  وزن . است  وزنی  اشکال  بیت،  این  در  دیگر 

اّول را   با  ل اوّ  مصراع  در  ی مکّ  در    است  نادرست  که  آورده  فاعالتن ضبط غلط »من« رکن 
 :  است  صورت  بدین  بیت  ي شده  تصحیح .  است  صحیح  که  شده هاي منتخب »منم« ضبط  نسخه 

 اب زدهــ حسق بیـــ ي عشدح بمیکدهــــ ق    ون حباب زدهــــ ه چــ منم بقلزم می خیم

*** 
 کوي مغان  ( زهاد را عشاق را دیدیم در32

 

 ه زینان یکی مردود نه ـ ی مقبول نـــ یک  دانا    

 ( 98همان: )                                           

کلمهمصحّ     در ضبط  کردهح  اشتباه  »دانا«  به    ي  است  »زانان«  آن  است. شکل صحیح 
 .است شده ضبط« زانان» ،«ض ع، م، گ،»  ينسخه دري »زینان«. قرینه 

 بخش  به مربوط  شده  ذکر موارد .  دارد وجود مشتاق دیوان سراسر در اشکاالت  این     

 این نیز  تاریخی  قطعات  و  قصاید  بند، ترجیع:  جمله از  دیگر هاي بخش در.  بود ات غزلیّ 

 : گرددمی اشاره مشتاق بند ترجیع از  بیتی  به نمونه  براي. خوردمی چشم به اشکاالت
 زورمــندان ـوار  ــــــــ ( کــــین یــــکه س33

 

ــ گ    ــ ر رو بهــــــــــــــ ــ زار لشکــــــ  ر آورد ــــــ

 (136)همان:                                      

 . است صحیح که شده ضبط« میدان روز » ها،بدل  نسخه سایر  و اساس  ينسخه در
 ب( اشکاالت امالیی و حروفچينی: 

 غزل در جمله از  نیست؛ حروفچینی ي هاهاشتبا از خالی ی مکّ حسین چاپ مشتاق دیوان

 چاپ «  شود»  اشتباه به  ردیف هشتم  بیت  در است، «  نشود»  غزل ردیف  که   179 ي شماره

 : است شده
 ( خود بخود کفر محبت شـود آخر ایمان 34

 
 شود ق تو گیرم که مسلمان  ـــ ر عش ــــ کاف   

 (63همان: )                                          
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 گردیده  معنا  تغییر  به  منجر  بعضی  که  شود می دیده  امالیی هاي غلط نیز  بسیاري  موارد 

 : ابیات این  مانند  است؛ 
  جرس  چو   بفقانام بادیه نه کس برِ ستمت  از امنه بناله (35

 دگري نرسد دلم بدرد کهبس غمت بتو بگویم و خستهمن                             

 ( 52)همان:                                                                                          
 نوشته صحیح  منتخب  ينسخه چهار  در .  شود نوشته «  فغان» باید  و ندارد  معنایی «  فقان»

 :  زیر بیت  در یا. است شده
ــ ( یــــــارم بکنــــ 36  ار امشــــــب آمـــد ــــ

 

ــ جان   ــ ی ز نــ ــ بغالوم  ــــــــ ــ آم  ب ــــــ ــ  د ــــــ

 (53همان: )                                     

است      »قالب«  آن   سایر  و اساس ينسخه در داده، تغییر را بیت معناي وکه صحیح 

 . است »قالب« ضبط گردیدهبرگزیده نیز  هاينسخه

 مفرد  بیت 22 و مثنوي  1 تاریخی،  ي قطعه  25 رباعی، 38 غزل،  34 که  اي نویافته اشعار    

 مطلع  به نمونه براي .  نیست مکّی  چاپ  ي نسخه در ولی دارد وجود هانسخه سایر در  است

   :شودمی اشاره اساس ينسخه از غزل  چند
 دـ آلوده برآیو آن مه غضب ــ ه چــ ( از خان37

 

کش  برآیدـــ ت جگـــ از   رسوختگان دود 

 ( 4533: )گ                                         

 ل هم از پا ننشیند ــ و در فضـــ ( جویاي ت38

 

 ا ننشیند ـــت در دل دریـــل از حرک ــ سی
 ( 4547: )همان                                      

  میگون نخــواهد شد( نصیبم کـز زان لب 39

 شد  نخواهد خون کز دلم حسرت این از شد خواهد چه                                       
 ( 4545: )همان                                                    

 :اترباعیّ  از  اي نمونه

ت40  ( هر چند چو هجر درد جانکاهی نیـس

 

 ی نیست ـــتر راهب ـــ راق صعــــ وز راه ف     
                               

ــ هجري ک  ــ ه مــــــــ  تر صد بار دام خوشــــــ

 

  
   

ــ زان وصل ک     ه هست گاهی و گاهی نیستــ
 (4600)همان:                                      

*** 
 مانده چو جان ز تن جدا میـــ ( گفتی ک 41

ــ ن ا او وــ گردیم نه ب ــ ه بــــ  ا لیکن ـــــــ ا مــــــــ

 

ــ گ    ــ ردد همــ ــ ه او آنچــــــ  مانده ز ما میــــــــ

ــ خی ــ زد چــــــــ  ماندو خودي ز ما خدا میــــــ
 (4604)همان:                                    
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 نسخه  سه و بیست از کدامهیچ در که دارد وجود بندترکیب دو مشتاق چاپی دیوان در   

 در بند ترکیب دو  این  کرده یادآوري مکّی،  حسین  او، دیوان مصحّح  که  گونهآن.  نیست

 به دستنویس  ي هنسخ  از را  ها آن او و است نبوده نیز  وي ي هاستفاد مورد  خطّی  هاي نسخه

 شده  ضبط مشتاق نام  به  که خطّی  جُنگ  روي  از  را  ها آن است مدّعی  که نفیسی  سعید  خط

 آن سقم  و  صحّت در که کند می اشاره و دارد  تردید نیز مصحّح  .است  کرده نقل بود،

 ( 152:1320ق،مشتا . رک) .راند سخن  تواننمی
 

 گيری . نتيجه4
 از  که  وي .  است بازگشت سبک  ي برجسته و تأثیرگذار  شاعران جمله  از اصفهانی مشتاق

 که  رسید شاعري کمال  از  ايدرجه به داشت رغبت اشعار نظم به جوانی اوان همان

. نماید تربیت  راه این در را  عاشق  و رفیق  صبا،  آذر، هاتف، چون شاعرانی  توانست
 دیوان آوريجمع در و شدند روزگار سرآمدان از خویش زمان در کدام هر که  شاگردانی

 .  گماشتند تهمّ او
 سیاسی بحران يدوره  در را  حافظ و سعدي  چون  شاعرانی غزل  تا  کرد  سعی  مشتاق 

 توانست  امّا   نرسید، شاعران  آن  يپایه به  زبانی  لحاظ  از  هرچند  کند؛  زنده  ایران  اجتماعی  و

 قصیده در و سعدي  به  غزل  در  باید  شاعر  او ي گفته به.  باشد گذشتگان  آثار  احیاي موجب

 امخیّ به رباعی در و یمینابن به قطعه در نظامی، و فردوسی به بزم و رزم در و انوري به

 آمده دست  به فرصت  از عصرانش هم و او .  استپیموده  خطا  ي جاده گرنه   و کند  اقتدا 

 . شدند بازگشت مکتب وجودآمدن به در پیشگام  ادبی، انجمن تشکیل  با و کرده  استفاده
 حدود  بر  مشتمل  شد،  آوري جمع  وفادارش  شاگردان  همت  به  که  اصفهانی  مشتاق  یوان د 

 و  تصحیح  ی مّک حسین ش.  1320 سال  در  که  او  چاپی  دیوان  در  ه البتّ  که  است  بیت  هزار شش 
 پنجاه  حدود  نیز  ابیات  همین  در .  است  شده  آورده  آن  بیت  چهارهزار  حدود  رساند،  چاپ  به 

 با  ها نسخه  از  تعدادي  ي مقابله  از  که  است  حروفچینی  و  وزنی  دستوري،  اشکاالت  داراي  بیت 

 ی مّک حسین  که  شد  داده  نشان  پژوهش  این  در .  ایم شده  ها آن  ه متوّج مّکی  ي شده  تصحیح  متن 
 مواردي .  است  نبوده  علمی  تصحیح،  در  او  روش  و  ندیده  را  موجود  هاي نسخه  از  زیادي  تعداد 

 .  کند می  ایجاب  را  دیوان  این  مجّدد  تصحیح  ضرورت  ایم، برخورده  آن  به  پژوهش  این  در  که 
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 ها یادداشت

 است: ي مشتاق اصفهانی چنین سروده . آذر بیگدلی درباره1
 ر به شاگردي مشتاقــه عمــــه همــــ»آذر! ب

 
کـــن     بـــازم  ندیدم« ـــه  استاد  استادیش   ه 

 ( 225:  1366)آذر بیگدلی،                      

 خط استاد ترینبرجسته: »است  آمده خوشنویسان احوال و آثار کتاب دري این کاتب  . درباره2

 (سالگی وپنجسی سن به  ی)جوان در اینکه با سخندان هنرمند این.  است  نستعلیق شکسته
 کهچنان و است  شکسته درهم خود يشکسته به را نویسانشکسته سایر و شفیعا خط درگذشته

 اعلی حد  به درویش  نیز را شکسته خط گرفت، صورت میرعماد دست  به نستعلیق خط کمال

 درویش.  نوشت می شیرین و  استوار غبار و خفی کتابت  چون را جلی دانگ شش کهچنان .  رسانید

 پیروانش و شاگردان او از پس اینکه با و است  نیاورده نظیري کنون تا خط این در قلم قدرت در

« خموش» شعر در و بود نیز شاعر او.  نشدند نائل وي يپایه به یکهیچ رسیدند، استادي مقام به
: 1363« )بیانی،  .دارد بیت  هزاروپانصدیک حدود  در اتشغزلیّ دیوان و کردمی  صتخلّ«  مجید» و

1262- 1263 ) 
 

 منابع 
)احمدي  همکاران.  و  زهره  تخلّ 1389پوراناري،  »بررسی  غزل (.  در  نظیرهص  وار  هاي 

 .48  -31صص  ،1 ي شماره ، 2 سال ادبی، فنون ي بازگشت ادبی«. دوره

)خانلطفعلی  آذربیگدلی،  و  ناصريسادات  حسن  اهتمام   به.  اشعار  دیوان(.  1366. 
 . علمی چاپ: تهران بیگدلی، غالمحسین

 تهران: روزنه.ي آتشکده. تذکره(. 1377. )__________________
 ، تهران: امیرکبیر. 3جشناسی. سبک (. 1382دتقی. )بهار، محمّ 

 تهران: علمی.احوال و آثار خوشنویسان. (. 1363یانی، مهدي. )ب
»1350)  . علیمحمّدسیّد زاده،ل جما آلمان)  کاوه يهمجلّ «.  اصفهانی مشتاق(.   ،(مونیخ 

 .120- 118صص   ، 35 يشماره

به تصحیح عالمه قزوینی و قاسم غنی،    دیوان اشعار.(.  1375)   د.محمّین الدّحافظ، شمس
 تهران: داد.

 تهران: پایا. ي بازگشت ادبی. پژوهشی در نثر و نظم دوره(. 1374خاتمی، احمد. )
(. »نگاهی به چرایی بازگشت ادبی  1388مددي، منا. ) خانی، عیسی و علی خاتمی، احمد؛ امن 

 . 88  - 73،صص 60/ 3ي شماره ات دانشگاه تهران،  تاریخ ادبیّ ي گفتمان فوکو«.  ازمنظر نظریه 
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سولی،  ي علی عبدالرّبه تصحیح و تحشیهدیوان قصاید.  (.  1316)  علی.بنخاقانی، بدیل
 ي سعادت. تهران: چاپخانه

 ي تحشیه و تصحیح به .االبرارتسلیه و االحرار تجربه(.  1349)  .بیگ عبدالرّزاق  دنبلی،
  ق. شف يچاپخانه :تبریز ، 1 ج طباطبایی،  قاضی حسن

 تهران: دانشگاه تهران. لغتنامه.(. 1373) اکبر.دهخدا، علی

 تهران: نوین.سیري در شعر فارسی. (. 1367) کوب، عبدالحسین.زرّین
مصلح اشعار.  (.1377)  عبداهلل.بنسعدي،  خطیببهدیوان  خلیل  تهران:  کوشش  رهبر، 

 مهتاب. 
محمّ  روشن.  تذکره(.  1343)  دمظفرحسین.صبا،  روز  تحشیهي  و  تصحیح  محمّبه    د ي 

 ت، تهران: رازي.ي آدمیّزادهحسین رکن
ي رشد  همجلّشناسی«.  ي بازگشت در سبک(. »جایگاه دوره1389اصغري، محمود. )علی 

 .9  -4، صص  96ي شمارهفارسی، آموزش زبان و ادب 
 سول خیامپور، تبریز: شفق. به کوشش عبدالرّ المحمود.  سفینه(.  1346میرزا. )قاجار، محمود

»انجمن1335منش، عباس. )کی تا سال  (.  آغاز شعر فارسی دري  از  ادبی  «.  1335هاي 
 .80-61، صص 176يشمارهات و علوم انسانی دانشگاه تهران،  ي ادبیّي دانشکده همجلّ 

متخلّ احمد،  )گرجی،  اختر.  به  اختر.  تذکره (.  1343ص  به  1جي  عبدالرّ ،  سول  کوشش 
 نا. خیامپور، تبریز: بی

 . تهران: مروج.دیوان(. 1320) مشتاق اصفهانی، میرعلی.
 اي. ي فرهنگی منطقه تهران: مؤسسه هاي خطی فارسی.  فهرست نسخه   (. 1350)   احمد.   منزوي، 

 .  گلدسته: صفهانا ،2. جاصفهان بزرگان و  دانشمندان(.  1384). ینالدّمصلح مهدوي،
 ،وحید يمجلّه  .(«14-11قرن ) اصفهان تاریخ  از  اي صفحه(. » 1347)  .الدّینجالل  همایی،

 .339- 332صص    ، 52 يشماره

 

 


