مجلهی علمی پژوهشی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
سال یازدهم ،شمارهي سوم ،پاییز  ،1398پیاپی  ،41صص148-129

تحليل و نقد تصحيح دیوان مشتاق اصفهانی
محبوبه مجيدینيا



علیاکبر احمدی دارانی

**

دانشگاه اصفهان
چکيده
ميرسيّدعلی مشتاق اصفهانی از شاعران بنام قرن دوازدهم و از تأثيرگذاران مکتب
بازگشت است .رویگردانی از سبک هندی که همزمان با دورهی فترت صفویان بود،
زمينهای را برای مشتاق و دوستانش فراهم کرد تا شيوهی شاعران گذشته را بازآفرینی
کنند .مشتاق ،کاروانساالر شد و گروهی از شاعران همعصرش نيز با او همگام شدند.
وی که از شاعران سبک عراقی تأثير پذیرفته ،در قالبهای غزل ،قصيده ،رباعی،
ترجيعبند و ترکيببند طبعآزمایی نموده است .تصحيحی که حسين مکّی در سال 1320
ش .از دیوان او منتشر کرده است ،تنها متن تصحيحشده از اشعار اوست .مصحِّح سه
نسخه ،از جمله نسخهی سعيد نفيسی و اقبال آشتيانی را مقابله و مقایسه نموده،
درحالیکه بيش از بيست نسخه از این دیوان وجود دارد که مکّی آنها را م ّد نظر
نداشته است .در این پژوهش سعی شده با نقد این اثر اشکاالت وزنی ،دستوری و
امالیی که از مقابله با نسخهها به دست آمده است ،ارائه گردد.

واژههای کليدی :شعر فارسی ،بازگشت ادبی ،تصحیح ،مشتاق اصفهانی ،حسین مکّی.
 .1مقدمه
میرسیّدعلی مشتاق اصفهانی از شاعران نامی قرن دوازدهم و از تأثیرگذاران مکتب
بازگشت و پایهگذار انجمن ادبی مشتاق است .وي در حدود سال  1101ق .در اصفهان
به دنیا آمد .بنا به روایت آذربیگدلی «[مشتاق] از کودکی پا به دایرهي نظم نهاده ،به
غزلسرایی و رباعیگویی بیشتر مایل بود(».آذربیگدلی )351 :1377،مشتاق پس از زمان
کوتاهی با پیشیگرفتن از استادان این فن ،سرآمد گردید و به پیشگامی نهضتی در شعــر
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیّات فارسی mmajidinia20101@yahoo.com
 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی ( aa.ahmadi@ltr.ui.ac.irنویسندهي مسئول)

تاریخ دریافت مقاله97/3/29 :

تاریخ پذیرش مقاله97/8/6 :
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پارسی به نام «نهضت بازگشت ادبی» معروف شد .مشتاق استادِ شاگردان صاحبنامی بود
و سعی در تربیت و متمایلساختن آنها به سبک و سیاق شاعران گذشته داشت .وي آنها
را در این راه تشویق میکرد و از رويآوردن به سبک و طرز سخنپردازان شیوهي دورهي
صفوي پرهیز میداد .وي که از همان آغاز جوانی به شعر روي آورده بود ،با برخی از
شاعران همعصر خود انجمنی ادبی تشکیل داد که گردهمایی شاعران بزرگ اصفهانی در
این انجمن ،براي نقد و ارزیابی اشعار شاعران آن دوره بود .از جمله شاگردان شاعر که
در این انجمن حضور مییافتند ،میتوان به هاتف اصفهانی ،رفیق ،آذر بیگدلی 1و عاشق
اصفهانی اشاره کرد که همهي آنها به استادي وي اعتراف داشتند و به شاگردي در محضر
او افتخار میکردند( .رک .خاتمی )293 :1374،در این باره نهتنها آذر ،بلکه شاعران دیگر
هم قواعد نظم و نثر را که به شیوه و سبک استادان گذشته بود از مشتاق آموختند.
چند تن از شاگردان مشتاق ،یعنی هاتف ،صهبا و آذر ،پس از مرگ او ،خود به
جمعآوري و تدوین دیوان مشتاق همّت گماشتند و همان سبک و سیاق او را دنبال کردند.
شاعران و سخنشناسان همعصر مشتاق ،او را میستودند( .همان )294:محمودمیرزا قاجار
در سفینهالمحمود او را «سیّدالشّعرا» خوانده( .رک.قاجار )295 :1346،اختر در تذکرهي
خود او را از «اکابر شعراي عظام و اماجد فصحاي ذواالحترام» دانسته (رک.گرجی:1343،
 )168و عبدال ّرزاقخان دنبلی در حدایقالجنان ،ضمن ستایش مشتاق و حمله به شاعران
سبک موسوم به هندي ،بهخصوص صائب ،مینویسد« :چون بساط چمن نظم ،از خیاالت
خام شوکت و صائب و وحید و مایُشاب ِه به هم و از استعارات بارده و تمثیالت خنک
لگدکوب شد و یکبارگی از طراوت و رونق افتاد ،مشتاق به تماشاي گلزار نظم آمده و طومار
سخنسرایی آن جمع را چون غنچه به هم و بساط نظمی را که خود در آن صاحب سلیقه
بود و آن روش ضمیري و نظیري است بگسترانید؛ بر سر شاخسار سخن نواها ساخت و
نغمهها پرداخت ،عندلیبان خوشنواي عصر او را مقتفی آمدند(.رک.بهار)318 :1382،
مشتاق صاحب سبک خاصی نیست و سبک و طرز سخنوري وي برگرفته از شعر
شاعران هفتم و هشتم ،موسوم به سبک عراقی است .او معتقد بود که «بر شاعر واجب
است در غزل به سعدي ،در قصیده به انوري ،در بزم به فردوسی و نظامی و در قطعه به
ابنیمین و در رباعی به عمرخیّام اقتدا نماید ور نه جادهي خطا پیماید(».صبا)738 :1343،
مشتاق با تمام قوا با طرز سخنوري شعراي دورهي صفوي مخالفت میکرد و خود در
غزلسرایی ،سبک سعدي و حافظ را در نظر داشت؛ چنانکه اکثر غزلهاي خوب آنها را
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استقبال کرده است .مشتاق از میان انواع شعر ،به غزل و رباعی بیشتر میپرداخت و گاهی
نیز قصیده میسرود؛ امّا تمایلی به این نوع شعر نشان نمیداد .اشعارش حاوي مضامین
تازه و بدیع شعري است .شعر او اغلب ساده و روان و گاه با پیچیدگی است .پرداختن به
مشکالت اجتماعی و مشاهدات طبیعی ،از ویژگیهاي دیگر شعر مشتاق است .وي در
شناساندن و آموزش سبک و سیاق گذشتگان و آموزش رموز شاعري به جوانان تالش
بسیاري کرد؛ درنتیجه آموزشهاي او به وسیلهي شاگردانش به نسل بعد منتقل شد .در
این باره میتوان به کسانی چون سیّدمحمّدسحاب ،اوّلین مجتهد و در عین حال شاعر
عصر خاقان که فرزند هاتف بود ،اشاره کرد .شرر بیگدلی ،فرزند آذر نیز در اوایل عصر
قاجار به شاعري اشتغال داشت و فتحعلیخان صباي کاشی ،ملکالشّعراي درگاه خاقان،
شاگرد صباحی به شمار میآمد( .رک.خاتمی)300 –294 :1374 ،
جه به شرایط سیاسی-
درحقیقت مشتاق و همراهانش جزء ا ّولین کسانی بودند که با تو ّ
اجتماعی آن زمان ،فرصت را غنیمت دانسته و با گردهمایی رسمی و تشکیل ا ّولین انجمن
ادبی توانستند به احیاي شعر شاعران سبک عراقی ،خصوص ًا سعدي و حافظ بپردازند و روش
سخنسرایی این شاعران را دوباره احیا کنند .پس از مشتاق ،شاعرانی چون فتحعلیخان صبا
و میرزابزرگ قائم مقام ،در پایان دورهي لطفعلیخان زند وارد درگاه آقامح ّمدخان قاجار شدند
و طرز و شیوهي مشتاق و صباحی را به سروش و قاآنی سپردند و بدین ترتیب نهضت
بازگشت ادبی به سبک و سیاق گذشتگان در دورهي بعد ،به مکتب ادبی رایجی تبدیل شد.
(رک.زرّینکوب )154 :1367،مشتاق در سال  1171ق .در شهر اصفهان درگذشت .در ذکر
تاریخ پایان زندگی مشتاق اختالف نظر وجود دارد .بعضی 1171ق .و برخی  1165ق .ذکر
کردهاند( .رک .دنبلی )215:1349 ،تردید در تاریخ وفات مشتاق به دلیل اختالف ضبط
تذکرهنویسان و از همه مهمتر اختالف در مادّهتاریخهاي شعراي آن عصر است .در تذکرهي
اختر میرزا احمد گرجی (م 1232 .ق ).تاریخ وفات مشتاق سال 1171ق .ثبت شده و رفیق
اصفهانی نیز مادّهتاریخ وفات مشتاق را در بیت زیر 1171ق .آوردهاست:
بهــر تاریـخ او نوشـــت رفیــــق

«جـــاي مشتــــاق در جنان بادا»

امّا در اشعار هاتف اصفهانی در قطعهاي نوزده بیتی وفات مشتاق 1169ق .است( .رک.
همایی)332 :1347 ،
چون سوي باغ خلـــد کـــرد آهنگ
بهــــــر تاریــــخ زد رقـــم دایـــم

هاتــــف از خامــهي شکسته زبان
جـــاي مشتــــاق باد صحن جنــان

132

ــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،3پاییز ( 1398پیاپی)41

اغلب تذکرهنویسان همان تاریخ 1171ق .را به عنوان سال درگذشت او ذکر کردهاند.

در محل دفن مشتاق نیز تردید وجود دارد .برخی معتقدند ،احتما ًال آرامگاه مشتاق در
تکیهي آقارضی در تخت فوالد بودهاست؛ امّا به نظر میرسد قبري وجود ندارد( .رک.
مهدوي )642:1384 ،بیشتر مآخذ نزدیک به دورهي مشتاق اطّالعاتی در این مورد ارائه
نکردهاند؛ تنها به گفتهي عبدالرّزاق بیگ دنبلی ،مشتاق در تکیهي شیخ زینالدّین اصفهانی
به خاک سپرده شده است و خود به زیارت قبرش رفته و این رباعی مشهور مشتاق را که
بر روي سنگ مزارش نقش کرده بودند ،دیده است( .رک .دنبلی)216:1349 ،
وآنگاه نهـــان چو دُرّ نایاب شــدیم
پیـــدا چــو گهر ز قطرهي آب شدیم
بیدار شدیــم و بــاز در خواب شدیم
بودیـــم بـه خواب در نیستان عــدم
 .2پيشينهی پژوهش
تنها دیوان تصحیحشده از شعر مشتاق اصفهانی در سال 1320ش .به کوشش حسین مکّی
به چاپ رسیده است که مشتمل بر سیصدوبیستوپنج غزل( 2535بیت) ،چهار قصیده
( 339بیت) ،دو ترجیعبند( 491بیت) ،دو ترکیببند( 75بیت) ،دویست و بیست و دو
رباعی ( 444بیت) ،پنجاه و چهار قطعه ( 372بیت) و هفت مستزاد ( 14بیت) است.
در زمینهي تحلیل و نقد دیوان مشتاق اصفهانی بهطور مستقل پژوهشی صورت نگرفته
است .آنچه دربارهي اشعار مشتاق اصفهانی در قالب مقاله یا پایاننامه ذکر شده ،بیشتر
بررسی سبک بازگشت ادبی و جایگاه مشتاق در دورهي بازگشت و نقش وي در انجمن
ادبی است .تنها مقالهاي که دربارهي مشتاق اصفهانی در فهرست مقاالت بازگشت ادبی
بهچشم میخورد ،مقالهي سیّدمحمّدعلیجمالزاده با عنوان «مشتاق اصفهانی» است که
در سال 1350ش .در مجلّهي کاوه مونیخ چاپ شد(.رک.جمالزاده )1350 ،در مقاالت
دیگر مشتاق بهعنوان یکی از شاعران دورهي بازگشت مطرح است .براي نمونه به چند
مقاله اشاره میگردد« :بررسی تخلّص در غزلهاي نظیرهوار دورهي بازگشت ادبی» ،در
این مقاله تخلّص در غزلهاي نظیرهوار دورهي بازگشت با تخلّص در غزل سعدي و
حافظ مقایسه میگردد تا میزان تقلید نظیرهسرایان در کاربرد تخلّص روشن گردد( .رک.
احمديپوراناري و همکاران )1389 ،مقالهي دیگري با عنوان «نگاهی به چرایی بازگشت
ادبی از منظر نظریهي گفتمان فوکو» که نویسندگان آن بر این باورند که موضوع بازگشت
ادبی را از منظر نظریهي گفتمان میشل فوکو میتوان نگریست و آن را به گونهاي دیگر
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نیز تبیین کرد( .رک .خاتمی و همکاران )1388 :مقالهي «جایگاه دورهي بازگشت در
سبکشناسی» که در این مقاله کوشش شده است تا برههاي استثنایی را در سبکشناسی
دورههاي ادبیّات فارسی ،یعنی سنّت بازگشت ادبی نشان دهد و ضرورتهاي سیاسی
پیدایش آن را بازکاوي کند( .رک .علیاصغري )1389،مقالهي دیگر با عنوان «انجمنهاي
ادبی از آغاز شعر فارسی دري تا سال  1335ش ».که در آن نگارنده بر آن است تا
چگونگی تشکیل انجمنهاي ادبی را در ایران از آغاز شعر فارسی دري بازجستی هر چند
کوتاه داشته باشد( .رک .کیمنش )1335 ،مقاالت متعددي دربارة شعر دورهي بازگشت
و انجمنهاي ادبی نوشته شده که در تمام این مقاالت ،مشتاق اصفهانی بهعنوان پرچمدار
این دوره مطرح است و در این مقوله براي پرهیز از اطالهي کالم به آنها پرداخته نمیشود.
دربارهي شعر دورهي بازگشت و مختصات زبانی آن نیز کتب و مقاالت مختلفی نوشته
شده ،امّا اثر مستقلّی که به بررسی اشعار مشتاق اصفهانی از زوایاي مختلف پرداخته باشد،
نوشته نشده است؛ از این روي در این مقاله کوشش شده با بررسی اشعار مشتاق،
نسخههاي دیدهنشده در تصحیح این دیوان معرفی شود و اشکاالت دستوري و وزنی
همچنین اشکاالت امالیی و حروفچینی این تصحیح ،نشان داده شود.
 .3بحث و بررسی
مصحّح دیوان چاپی مقدّمهاي دربارهي مشتاق از دیدگاه ادبا و نویسندگان معاصر فراهم
آورده است .همچنین دربارهي ادبیّات دورهي مشروطه ،تاریخچهي مختصري از زبان
فارسی ،اهمیت و ارزش ادبیّات ایران ،تاریخچهي انحطاط ادبی ایران و تغییر و تحوّل
نظم و نثر فارسی و سیر ترقّی و تکامل آن مطالبی را گردآوري کرده و در پایان مقدّمهي
دیوان نیز شرح حال مشتاق را ذکر نموده است .امّا مصحّح به معرّفی نسخههاي موجود
از دیوان مشتاق نپرداخته و تنها در ابتداي مقدّمه که مربوط به سپاسگزاري است ،به دو
نسخهي در دسترس یکی از اقبال آشتیانی و دیگري از سعید نفیسی ،استاد دانشگاه تهران،
سخن به میان آورده است و در پاورقی نیز به سه نسخهي در دسترس به غیر از نسخهي
سعید نفیسی اشاره دارد .مکّی هیچگونه اشارهاي به تاریخ کتابت نسخ در دسترس خود
نکرده است .در بعضی از صفحات دیوان در پاورقی به ابیاتی از نسخ دیگر اشاره شده
است ،بدون آن که هیچ توضیحی در مقدّمه یا پایان کتاب دربارهي ویژگیهاي این نسخهها
داده شود .مکّی اشاره میکند که نسخهي او ،نسخهاي قدیمی بوده است (رک .مشتاق
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اصفهانی :1363 ،مقدمه )16؛ درحالیکه نسخهي اساس این پژوهش(نسخهي کاخ
گلستان) نزدیکترین نسخه به زمان فوت شاعر است .مواردي نیز در بعضی صفحات در
پاورقی آمده است که ثابت میکند ،مکّی به غیر از سه نسخهاي که نام برده ،نسخ دیگر را
مقابله نکرده است؛ مثالً مصحّح در جایی اشاره میکند که این غزل فقط در نسخهي
نگارنده موجود یا ضبط است (همان ،)87:درصورتیکه آن غزل در  16نسخهي پژوهش
حاضر موجود است .نگارندگان بعد از مقابلهي متن تصحیح شدهي مکّی با نسخههاي در
دسترس ،به این نتیجه رسیدند که نسخهي در دسترس مکّی با هیچکدام از بیستوسه
نسخهي حاضر یکی نیست .نسخههاي موجود از دیوان مشتاق اصفهانی که اینک تصویري
از آنها در اختیار ماست ،به شرح زیر است:
ردیف

محل نگهداری

شماره

نسخه

نسخه

کتابت

کاتب

استفاده

برگ سطر

1

کاخ گلستان

426

1172

عبدالمجید
طالقانی

اساس

328

14

2

کاخ گلستان

529

1203

بیکا

ـ

138

14

3

الهیات مشهد

233

1189

بیکا

بدل

155

14

4

آستان قدس رضوي

4755

1210

بیکا

بدل

129

17

5

کتابخانهي آیتاهلل
مرعشی

742

1225

محمّدصالح
اصفهانی

بدل

164

15

6

کتابخانهي ملّی

25126

1198

بیکا

ـ

237

14

7

کتابخانهي ملّی

7790

قرن 12

بیکا

ـ

252

13

8

کتابخانهي ملّی

18846

بیکا

ـ

9

دانشگاه تهران

10796

قرن 12

بیکا

ـ

57

12

10

دانشگاه تهران

103

1209

محمدیحیی
سیستانی

ـ

94

12

11

دانشگاه تهران

7901

1236

ملّاعطاءاهلل قادري

ـ

94

14

12

دانشگاه تهران

4611

قرن

بیکا

ـ

128

12

13

کتابخانهي مجلس
شوراي اسالمی

887

13-12

قرن 13

بیکا

ـ

77

14
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14

کتابخانهي مجلس
شوراي اسالمی

33

1275

صحبتاهلل خان

ـ

92

14

15

کتابخانهي ملک

4993

1240

اماناهلل بن
محمّدتقی زنگنه

ـ

140

15

16

کتابخانهي ملک

5151

1202

بیکا

ـ

153

17

17

مدرسهي عالی
شهید مطهري

254

1201

محمّدهادي
قزوینی

ـ

91

17

18

مدرسهي عالی
شهید مطهري

255

1235

بیکا

ـ

138

14

19

وزارت امور خارجه

99

1298

بیکا

ـ

156

14

20

مرکز احیاي میراث

503

قرن 13

نجفبن فتحعلی

ـ

150

15

21

کتابخانهي دانشگاه
تبریز

153

1204

سلیمان مکري

ـ

141

11

22

کتابخانهي وزیري

3788

1213

عبدالغفاربن
عبداهلل اصفهانی

ـ

99

14

23

کتابخانهي کاظمینی

214

1213

احمد قاسمی

ـ

91

12

نسخهي  426کاخ گلستان نزدیکترین نسخه به زمان فوت مشتاق است و بعد از آن،
نسخهي اله ّیات مشهد قرار دارد .الب ّته مالک انتخاب نسخهها ،تنها تاریخ کتابت نبوده و کامل
جه قرارگرفته است .از مجموع بیستوسه نسخهي خطی
و صحیحبودن نسخهها نیز مورد تو ّ
شناخته شدهي اشعار مشتاق اصفهانی که در پژوهش حاضر مورد نظر بودهاست ،چهار
نسخهي خطی بهنسبت کاملترند .این چهار نسخه به ترتیب اهمیت عبارتند از:
 .1 .3نسخهی کتابخانهی کاخ گلستان« /گ»
این نسخه به شمارهي  426در کاخ گلستان محفوظ است .نزدیکترین نسخه به فوت
شاعر و البتّه صحیحترین نیز هست .این نسخه به نسخهي چاپی حسین مکّی نیز بسیار
نزدیک است و ابیاتی افزون بر آن دارد .قصاید ،مقطّعات ،غزلیّات (مرتّب) ،رباعیّات و
ترجیعات در این نسخه وجود دارد .تاریخ کتابت آن  1172ق .است .این نسخه به خط
کاتبی خوشنویس و شاعر چون ،عبدالمجید طالقانی 2است و در حقیقت یکی از امتیازات
آن نیز به شمار میرود.
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 .2 .3نسخهی کتابخانهی الهيّات مشهد« /م»
از نظر نزدیکی به زمان شاعر دومین نسخه و تاریخ کتابت آن  1189ق .است .نسخه
کامل و همهي بخشهاي دیوان را داراست .امّا از نظر اهمیّت بعد از نسخهي «گ» قرار
دارد .همچنین داراي مهر کتابخانهي عبدالحمید مولوي به شماره نسخهي  233و داراي
 155برگ است؛ هر صفحه  14سطر دارد.
 .3 .3نسخهی کتابخانهی مرعشی« /ع»
این نسخه به شمارهي  742در کتابخانهي آیتاهلل مرعشی نگهداري میشود .داراي قصاید،
غزلیّات ،رباعیّات ،مادّهتاریخ و مفردات است و حدود دو هزار و پانصد بیت دارد .این نسخه
و نسخهي کاخ گلستان به لحاظ ابیاتی که اضافه بر نسخههاي دیگر و نسخهي چاپی مکّی
دارند ،ممتازترند .کاتب آن محمّدصالح بن میرزا محمّدعلی اصفهانی و تاریخ کتابت آن روز
پنجشنبه 28رجب1225ق .است .داراي جلد تیماج قرمز بدون مقوّا 164 ،برگ ،هر صفحه 15
سطر ،عناوین شنگرف که گاهی هم نوشته نیست .روي برگ اوّل تملّک محمّدحسین فقیر به
تاریخ 1304ق.و به مهر بیضوي «عبده محمّدحسین» و مهر بیضوي بزرگ کتابخانهي جواد
دیده میشود .بر فراز صفحهي اوّل حاج سقازاده واعظ تبریزي حاالت مشتاق را نوشتهاست.
این نسخه با وجود کاملبودن ابیات به دلیل دوربودن تاریخ کتابت بهتنهایی مالک مناسبی براي
چاپ اشعار مشتاق اصفهانی نیست .هرچند گاهی ضبطهاي آن بر دیگر نسخهها ارجح است.
 .4 .3نسخهی آستان قدس رضوی« /ض»
متأخّرترین نسخهي کامل دیوان مشتاق اصفهانی است 129 .برگ با خط نستعلیق 17
سطري که وقف شده و بدون ذکر نام کاتب و به خواهش محمّدعلی جهان میرزا در تاریخ
چهارشنبه ،ششم ربیعالثانی سال  1210ق .کتابت گردیده است.
به لحاظ اعتبار و ردهبندي ،نسخهي «ع»« ،م» و «ض» در یک ردیف هستند .چنانچه
این نسخهها مالکِ تصحیحِ مجدّدي از دیوان مشتاق اصفهانی قرار بگیرند ،نسخهي «گ»
بهعنوان نسخهي اساس خواهد بود و نسخههاي «ع»« ،م» و «ض» بهترتیب با آن مقابله
خواهد شد .نسخهها بر اساس تاریخ کتابت ردهبندي شدهاند که از بین هشت نسخهي
قرن دوازدهم تنها ،نسخهي «گ» و «م» کامل هستند و بقیّهي نسخ داراي به هم ریختگی،
آبخوردگی یا از نظر تعداد ابیات ناقص است.
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در مقابلهي نسخ با دیوان چاپی ابیاتی به دست آمده که در دیوان چاپی نیست.
اشکاالت دستوري ،وزنی و چاپی که در دیوان مشتاق اصفهانی ایجاد شده ،به سبب
نقصهایی است که در نسخهي اساس مکّی بوده است یا گاهی سهو در حروفچینی.
اشکاالت را میتوان در دو گروه الف) اشکاالت دستوري و وزنی ب) اشکاالت امالیی و
حروفچینی دستهبندي کرد.
الف) اشکاالت دستوری و وزنی:
به نمونههایی از اشکاالت اشاره میکنیم و به پشتوانهي نسخهها و استشهاد به شعر مشتاق
اصفهانی ضبط صحیح آنها را نشان میدهیم:
 )1ســزد در داد اول بازم ار نقد دل و دین را

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

در نسخهي مکّی «داد» آمده که با توجّه به واژههاي «بازم و قمار» این واژه «داو» است.
«داو» :اصطالحی در بازي نرد است« ،داو اوّل» :نوبت اوّل (دهخدا ،ذیل داو)« .ض ،م:
داو ،ع :دور» .بیت حافظ شاهد این اصطالح است:
اه ـ ـــل نظ ـــر دو عال ـ ـــم در یک نظر ببازند

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

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

سرت گردم کسی آزردهچند آزردهجانی را
(مشتاق)7 :1320 ،

در نسخهي اساس «گ» و نسخههاي بدل «ع»« ،م»« ،ض» به جاي «کسی»« ،کنی» آمده
است .با توجه به معنی بیت و فعل «آزردهکردن»« ،کنی» درست است معنی« :دیگر طاقت
ندارم ستم نیز اندازهاي دارد فداي تو شوم چقدر من آزرده جان را آزرده میکنی؟»
 )3چند این بیمهري آخر از ره رسم و وفا

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

«ره رسم و وفا» درست نیست .در نسخهي «گ»« ،ره مهر و وفا» آمدهاست که در
تصحیح مجدّد به همین شکل ضبط گردید .در نسخهي «ع»« ،ض»« ،م»« ،ره و رسم وفا»
آمده که بدین صورت نیز صحیح است .در غزل  )11/9( 28و  )48/3( 136مشتاق
اصفهانی ،ره و رسم وفا آمده و نشان میدهد که درغزل  )13/8( 32مصحّح دقّت کافی
را در ضبط نداشته و باید «ره مهر و وفا» یا «ره و رسم وفا» ضبط میکردهاست.
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که میآرد بمکتب مدّعی از پی کتابش را
(همان)11 :

ره و رسم وفا میجویم از طفل نوآموزي

در غزلی دیگر:
که مهــــر خــــــود روش ذرّهپروري داند
(همان)48 :

بآن صنم ره و رس ـــم وف ــــا چه آموزم
***

مش ـــتاق را ح ـ ـ ـال چون رش ـــته بیتاب
(همان)

 )4بر کــف صبــا را زلف تــو وز رشک

به جاي «حال» در نسخههاي «گ»« ،م» و «ض»« ،جان» ضبط شده که صحیحتر است
و معناي کاملتري به بیت میدهد .تشبیه جان به رشته در اشعار بسیاري از شاعران دیده
میشود؛ براي نمونه:
وا گشــــــادن همــــــــه نتــــوان چه کنم
(خاقانی)255 :1316 ،

رشتهي جان مــــــرا صــــــد گره است

***
)5ز هجران بود دیشب تلخ و شیرینتر ز جان شهدي
بجامم از لب شیرین آن شیرین لبست امشب(مشتاق)18 :1320 ،

در هر چهار نسخهي مورد نظر به جاي «جامم»« ،کامم» آمده است .مشتاق به کام
معشوق رسیدن را تصویر کرده و ارتباطی با جام ندارد.
 )6شب وصل است و آمد یار غیرش از قفا امشب
غم هجران چو فردا خواهد آمد گو بیا امشب
)7تو چون رفتی نه ماهی بیرخت نه هفتهاي مانم
فـراغم میکشد البتـــه یــا امــروز یا امشب (همان)

در نسخهي اساس و در سه نسخه بدل «م»« ،ض» و «ع»« ،یار و غیرش» آمده است که با
جه به معنی غیر ،وجود «واو» بین دو واژهي یار و غیر ،ضروري است« .غیر» :کس دیگر،
تو ّ
جه به
بیگانه (دهخدا ،ذیل غیر) .در بیت دوم نیز «فراغ» به معنی آسایش آمدهاست که با تو ّ
معناي بیت باید «فراق» باشد .معنی« :فراق تو البتّه امروز یا امشب مرا میکشد» در چهار
نسخهي «گ ،م ،ض ،ع» نیز به صورت «فراق» ضبط شده که صورت صحیح همین است.
 )8خونی تــو که در بزم بدل کردیم از ناز

وز چشمم همه چون شیشهي می رفت
(همان)19 :
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ضبط اشتباه «تو» بعد از خونی معنایی غلط به دست میدهد؛ یعنی تو خون هستی .در
سه نسخهي «گ»« ،م» و «ع» به صورت زیر ضبط شده است که معنایی درست دارد:
خونی کــه تـــو در بزم بدل کردیم از ناز

رفتی و ز چشمم همهچون شیشهي می رفت

در نسخهي «ض» این بیت به صورت زیر ضبط شده است:
خونــی کــه بدل کردیم اي ساقی محفل

رفتی وز چشمم همهچون چشمهي می رفت

مکّی در پاورقی اشاره دارد که در نسخهي متعلّق به کتابخانهي سعید نفیسی نیز به همین
صورت ضبط گردیده ،البتّه فقط مصراع اوّل را ذکر کرده است( .رک .مشتاق)19:1363 ،
 )9مشــتاق که آمد برِ او ِش ـکوهکنان دوش

چــــون گرد ره دور و دراز گله طی رفت
(همان)20 :

در ضبط مکّی معنی مصراع دوم قابل فهم نیست .واژهي «طی رفت» نامفهوم است .با
توجّه به این که در چهار نسخهي برگزیده به جاي «گرد»« ،کرد» آمده است ،معلوم میگردد
«گرد» صحیح نیست .مصحّح اشتباه خوانده و «کرد» درست است .معنی بیت چنین است:
«مشتاق که دیشب نزد او شکوهکنان آمد؛ چون راه دور و دراز گله را طی کرد ،رفت».
 )10تـــا ســـر زد گلـــی ز شـــــاخـی

صــــد خــــار بــــه پاي باغبان رفت
(همان)24 :

به نظر میرسد ،کاتب «بر» و «سر» را جا به جا نوشته و همین معناي عبارت را تغییر
داده است و معنی «تا گل بر سر زد» میدهد .نسخهي «گ :تا سر زد»« ،ض ،ع :تا سر بر
زد»« ،م :تا بر نپرد» .در تصحیح قیاسی نسخهي «م» ترجیح دادهشد به دلیل اینکه اگر «تا
سر بر زد» را بگذاریم ،وزن مصرع اوّل غلط میشود و مطابق مصرع دوم نیست .در نتیجه
ضبط بیت به این صورت صحیح است:
تــــا بــــر نپـــرد گلــــی ز شــــاخــی

صــــد خــــار بـــه پاي باغبان رفــت

یعنی« :براي اینکه گلی از شاخهاي بر زمین نریزد ،خار بسیاري در پاي باغبان فرو رفت».
)11نشـد نصـیبم ازآن بوسـهاي چه حالسـت این

که تشـنه مردم و لعل تو آب حیوان داشـت
(همان)27 :

در نسخهي «گ ،ع ،ض»« ،از او بوسهاي» آمده است .با توجّه به اینکه استفاده از ضمیر
«او» براي انسان صحیحتر است ،ضبط این نسخ بر ضبط مکّی ترجیح دارد .در ابیات
دیگري نیز استفاده از ضمیر «آن» براي انسان دیده میشود که در نسخههاي «گ» و «م»،
«او» آمده است .نمونههاي دیگر استفاده از ضمیر «آن»:
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که تیره روز ز ســوداي خط و خالی نیســت
(همان)30 :
با خــــــاک اگر بــــرابر از اقبال پست تست
(همان)36 :

کی آن ز حال ســیهبخت عشــق آگاه اســت
مشـتاق از آن چه شـکوه که در کوي او شـدي
***

در خانــــــه سیــــــل خانه برانداز ماندهاست
(همان)33 :

 )12جـز من که در دلــم غمت افسرده پاکرا

در نسخهي «گ» آمده است« :افشانده تا کرا» (تا که را) که صحیح است.
 )13نجویم بهر گلگشـت چمن از قید آزادي

که خوشتر باشدم از طرف گلشن کنج زندانت
(همان)34 :

در نسخههاي «گ ،م ،ض»« ،قیدت» آمده است که با توجّه به واژهي «زندانت» ،وجود
ضمیر دوم شخص نشان میدهد که ضبط «قیدت» صحیحتر است.
 )14چه از آهم آن سـرو سـهی باال که میگردد

بتحریک صـبا شـمشـاد گاهی راسـت گاهی کج
(همان)

صورت صحیح این بیت که در نسخههاي «گ ،م ،ض ،ع» آمده ،این است:
چمد از آهم آن سـرو سهی باال که میگردد

بتحریک صبا شمشاد گاهی راست گاهی کج

وزن این غزل چهار بار «مفاعیلن» است؛ درحالیکه مصحّح به این موضوع توجّه کافی
نداشته و دقّت در ضبطِ واژهي «چمد» نکرده و آن را «چه» ضبط کردهاست .در سرودههاي
بسیاري از شاعران سرو با چمیدن در کنار هم به کار رفتهاست؛ براي نمونه:
ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام را
(سعدي)26 :1377 ،

جایی که سرو بوستان با پاي چوبین میچمد
***
 )15آن شمع ســر صحــــبت پروانه ندارد

کاهی کند از سوختگان یاد و دگر هیـــــچ
(مشتاق)35 :1320 ،

با توجّه به این که سرکش «گ» در نسخههاي خطی نوشته نمیشده است و حتّی واژههایی
مانند «گل» نیز به صورت «کل» نوشته میشده ،بنابراین «گاهی» صحیح است معنی« :آن شمع
قصد همنشینی با پروانه را ندارد گاهی از سوختگان یاد میکند و دیگر هیچ».
 )16بجــــــانم درد عشــــق بار خوشــــتر

از آن منّت که درمـــــــــان میگـــــــــذارد
(همان)37 :
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در چهار نسخهي منتخب «یار» آمده است و ضبط «بار» معناي صحیحی نمیدهد .معنی:
«به جانم درد عشق یار از منّتی که درمان درد میگذارد ،شیرینتر است».
 )17ریزد از هم آشـیانها را چمن برا چرا

گــر چمـــن را بهر مرغان چمن میپرورد
(همان)38 :

در این بیت مصحّح نتوانسته واژهي بعد از چمن را بخواند .با بررسی نسخههاي مورد نظر
این واژه «پیرا» است ،به معنی پیراینده .معنی« :چرا پیرایندهي چمن آشیانها را خراب میکند،
اگر چمن را براي مرغان پرورش میدهد».
)18گر فلک تاري ز گیسویت برد بعد از این

نالـــه را در نـــاف آهوي ختن میپرورد

(همان)
ضبط «ناله» در مصراع دوم این بیت نادرست است .در نسخهي اساس و سایر نسخه
بدلها «نافه» آمده است که صحیحتر است .معنی« :اگر روزگار تار مویی از گیسوي تو را
ببرد ،بعد از این کی میتواند نافه را در ناف آهوي ختن پرورش دهد؟ چون تار موي تو
از نافه خوشبوتر است».
 )19نکند میل اگر خـــاطر خسرو بشـــکر

بس که روي دل شـــیرین ســـوي فرهاد کند

(همان)40 :
جه به معنی صحیح است .معنی« :اگر
در نسخههاي منتخب «پس» ضبط شدهاست که با تو ّ
جه شیرین را به سمت فرهاد جلب کند؟»
خسرو به شکر متمایل نشود ،پس چه کسی تو ّ
 )20خواهد آمد بسرم همچو قبا وز غیرت

جامــهي هســتی اغیــار قبــا خواهد کرد
(همان)46 :

در نسخههاي«گ ،م ،ض ،ع» به جاي « بسرم» (به سرم)« ،ببرم» (به بَرم) آمده است .در
اینجا حرف اضافهي «به» در معناي «در» است؛ یعنی میگوید« :همچو قبا در برم خواهد
آمد و »...شکل صحیح آن « به بَرَم» است.
 )21رهبرم گشت ز هر رنگ به بیرنگی ذات

نشئهاي گـــر می صـــد رنگ صفاتم دادند
(همان)48 :

در نسخههاي مذکور «کز» آمدهاست .در چاپ مکّی «گر» ضبط شده که «کز» صحیحتر است.
در دیوان چاپی به دلیل حروفچینی نامناسب گرمی خوانده میشود و بدفهمی ایجاد میکند« .گر»
حرف شرط است در حالیکه در این بیت با جملهي مرکبی مواجه هستیم که نیاز به حرف ربط
ساده داریم نه حرف شرط .ضمن اینکه بیت نیز با حرف ربط «که» درست معنا میشود.
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 )22از رستن تخمی که برش نیست چه حاصل

گوهر گــرم از خــاک دمیـــدن نگذارند
(همان)49 :

مصحّح این واژه را درست نخوانده و اگر نسخههاي دیگر را رؤیت کردهبود ،این اشتباه
پدید نمیآمد ،شکل صحیح چنین است:
از رستن تخمــی که برش نیست چه حاصل

گــو هـــرگزم از خـاک دمیدن نگذارند

معنی« :شاعر خود را مورد خطاب قرار داده که بذري که رویش آن نتیجهاي ندارد ،بگو
که هرگز از خاک رشد نکند».
 )23شده روز من چه شب سیه ز ندیدنت چه خوش آنزمان
که ز چهره پرده برفکنی و شب مرا سحري رسد
(همان)51 :

در این بیت مقصود شاعر تشبیه روز به شب سیه بوده است .در نسخهي اساس و
نسخهبدلها نیز به جاي «چه»« ،چو» آمدهاست که هدف شاعر را اثبات میکند .بنابراین
ضبط چاپ مکّی صحیح نیست .هرچند آوردن «چه» به معناي «چو» در برخی متون دیده
میشود ولی چون در نسخههاي منتخب «چو» آوردهاند ،ضبط «چو» ترجیح دارد.
 )24تــو اي مـــه مهــروش که حــالت

سرمایـــــهي رشـــــگ کوکـــــب آمد

(همان)53 :
نتایج بررسی چهار نسخهي برگزیده« :گ :جمالت ،م ،ض :که خالت ،ع :چه حالت».
بر طبق نسخهي »گ» که اساس کار است ،بیت را تصحیح کردیم .در چاپ مکّی ،شاید
به دلیل چاپ نامناسب «حالت» ضبط شده و نسخهي مکّی نیز همان «خالت» بودهاست.
در هر صورت خطایی بود که نیاز به تصحیح داشت .در مصرع دوم این بیت نیز واژهي
«رشگ» آمده که شاید آن هم از اشکاالت حروفچینی باشد و صحیح آن «رشک» است.
 )25م ـ ـ ـن براه ـــش ز خ ـــویش بیخــبرم

بــــــاز گویـــش خبــــــر نمیآیــــد
(همان)54 :

در نسخههاي «گ ،ض ،ع» به صورت «یا ز کویش» نوشته شدهاست« .گویش» صحیح نیست.
 )26میسرودم بر گلی یکچند همچون بلبلی

ناگهان برگ سـفر آن گل ز گلشـن باز کرد
(همان)

در نسخههاي «گ ،ض ،ع»« ،ساز کرد» آمدهاست .با توجّه به واژهي «سفر»« ،ساز
کردن» به معناي مهیّا کردن وسایل سفراست(رک .لغتنامهي دهخدا ،ذیل سازکردن) .در
صورتی که برگ سفر را بازکردن معنا ندارد.

تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی/محبوبه مجیدینیا ــــــــــــــــــــــــــــ143

 )27از دوري تو ما را روز و شـب اي پریوش

خالیسـت بس پریشـان خوابیسـت بس مشـوش
(همان)71 :

در چهار نسخهي برگزیده «حالیست» ضبط گردیده است .خال پریشان نمیشود و
ضبط مکّی صحیح نیست.
 )28بسپهر برشده ما ز عشق و طلب کنی تو ز مالشان
بزمیـــن ز بیخردي مجو پی توسن فلک ابرشان
(همان)87 :

«مالشان» معناي صحیحی به بیت نمیدهد .مصحّح این واژه را درست ضبط نکرده
است .با توجّه به نسخهي اساس و نسخههاي بدل صورت صحیح «ز ما نشان» است:
بسپهر برشده ما ز عشق و طلب کنی تو ز ما نشان
بزمین ز بیخردي مجو پی توسن فلک ابرشان

در ضمن مصحّح در پاورقی اشاره دارد که این غزل فقط در نسخهي نگارنده موجود
است؛ در صورتیکه این غزل در شانزده نسخهي پژوهش حاضر وجود دارد و این نشان
میدهد که مکّی تمام نسخهها را ندیده است.
 )29خوشا بزمی که سرخوش از شراب صحبت جانان
برقص آیم چو مستان دستکوبان پاي افشانان
(همان)91 :

در نسخهي «گ» و «ع»« ،پايکوبان دستافشانان» آمده است .در لغتنامهي دهخدا
واژهي «دستکوبان» و همچنین «پايافشان» نیامده؛ بلکه «دستافشان» و «پايکوبان»
آمدهاست ،در معناي رقصیدن و شاديکردن (رک .دهخدا ،ذیل دستافشاندن و پاي
کوبیدن) حافظ میگوید:
چودردستسترودي خوش بزن مطرب سرودي خوش
که دستافشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم
(حافظ)273 :1375 ،

***
 )30ز اندوه بیرون گشتهام یارب درین میدان بود

تیـغ قضـــا خونریزتــر یا خنجر مژگان تو
(مشتاق)94 :1320 ،
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در نسخهي اساس و نسخه بدلها آمده« :ز اندازه بیرون کشتهات» که با توجّه به
مراعات نظیر بین واژهي «کشته» با واژههاي «میدان ،تیغ ،خونریز و خنجر» صحیحتر به
نظر میرسد.
 )31من بقلــزم می خیمــه چــون حباب زدم

قدح بمیــــکدهي عشـــق بیحساب زده
(همان)97 :

با توجّه به اینکه کلمات قافیه «حباب» و «بیحساب» است و «زده» ردیف ، ،بنابراین ضبط
«زدم» در مصراع ا ّول صحیح نیست .در چهار نسخهي برگزیده نیز «زده» آمدهاست .اشکال
دیگر در این بیت ،اشکال وزنی است .وزن این غزل ،مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است ،امّا
م ّکی در مصراع ا ّول با ضبط غلط «من» رکن اوّل را فاعالتن آورده که نادرست است در
نسخههاي منتخب «منم» ضبط شده که صحیح است .تصحیح شدهي بیت بدین صورت است:
قــــدح بمیکدهي عشـــق بیحســاب زده

منم بقلزم می خیمــه چــــون حباب زده

***
 )32زهاد را عشاق را دیدیم در کوي مغان

دانا یکـــی مقبول نـه زینان یکی مردود نه
(همان)98 :

مصحّح در ضبط کلمهي «دانا» اشتباه کرده است .شکل صحیح آن «زانان» است به
قرینهي «زینان» .در نسخهي «گ ،م ،ع ،ض»« ،زانان» ضبط شده است.
این اشکاالت در سراسر دیوان مشتاق وجود دارد .موارد ذکر شده مربوط به بخش
غزلیّات بود .در بخشهاي دیگر از جمله :ترجیعبند ،قصاید و قطعات تاریخی نیز این
اشکاالت به چشم میخورد .براي نمونه به بیتی از ترجیع بند مشتاق اشاره میگردد:
 )33کـــین یـــکه ســـــــوار زورمــندان

گـــــ ـ ــر رو به ــــزار لشک ــــر آورد
(همان)136 :

در نسخهي اساس و سایر نسخه بدلها« ،روز میدان» ضبط شده که صحیح است.
ب) اشکاالت امالیی و حروفچينی:
دیوان مشتاق چاپ حسین مکّی خالی از اشتباههاي حروفچینی نیست؛ از جمله در غزل
شمارهي  179که ردیف غزل «نشود» است ،در بیت هشتم ردیف به اشتباه «شود» چاپ
شده است:
 )34خود بخود کفر محبت شـود آخر ایمان

کافــــر عشـــق تو گیرم که مسلمان شود
(همان)63 :
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موارد بسیاري نیز غلطهاي امالیی دیده میشود که بعضی منجر به تغییر معنا گردیده
است؛ مانند این ابیات:
 )35نه بنالهام از ستمت برِ کس نه بادیهام بفقان چو جرس
منخسته غمت بتو بگویم و بسکه بدرد دلم دگري نرسد
(همان)52 :

«فقان» معنایی ندارد و باید «فغان» نوشته شود .در چهار نسخهي منتخب صحیح نوشته
شده است .یا در بیت زیر:
جان ـ ـی ز ن ـ ـ ـ ـ ـوم بغال ـ ـ ـ ـب آم ـ ـ ـ ـ ـد
(همان)53 :

 )36یــــارم بکنـــــار امشــــب آمـــد

که صحیح آن «قالب» است و معناي بیت را تغییر داده ،در نسخهي اساس و سایر
نسخههاي برگزیده نیز «قالب» ضبط گردیده است.
اشعار نویافتهاي که  34غزل 38 ،رباعی 25 ،قطعهي تاریخی 1 ،مثنوي و  22بیت مفرد
است در سایر نسخهها وجود دارد ولی در نسخهي چاپ مکّی نیست .براي نمونه به مطلع
چند غزل از نسخهي اساس اشاره میشود:
 )37از خانــه چــو آن مه غضبآلوده برآیـد
 )38جویاي تـــو در فضــل هم از پا ننشیند

از کشـــت جگـــرسوختگان دود برآید
(گ)4533 :
سیــل از حرکـــت در دل دریـــا ننشیند
(همان)4547 :

 )39نصیبم کـز زان لب میگون نخــواهد شد
چه خواهد شد از این حسرت دلم کز خون نخواهد شد
(همان)4545 :

نمونهاي از رباعیّات:
 )40هر چند چو هجر درد جانکاهی نیسـت

وز راه فــــراق صعـــبتر راهـــی نیست

هجري ک ـ ـ ـ ـ ـه م ـ ـ ـ ـدام خوشتر صد بار

زان وصل ک ـ ـه هست گاهی و گاهی نیست
(همان)4600 :

***
 )41گفتی کـــه چو جان ز تن جدا میماند
گردیم نه بـا او و نـــه بـــــا مـــــا لیکن

گ ـ ـردد هم ـ ـ ـ ـه او آنچ ـ ـ ـ ـ ـه ز ما میماند
خیـــــزد چــــو خودي ز ما خدا میماند
(همان)4604 :
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در دیوان چاپی مشتاق دو ترکیببند وجود دارد که در هیچکدام از بیست و سه نسخه
نیست .آنگونه که مصحّح دیوان او ،حسین مکّی ،یادآوري کرده این دو ترکیببند در
نسخههاي خطّی مورد استفادهي وي نیز نبودهاست و او آنها را از نسخهي دستنویس به
خط سعید نفیسی که مدّعی است آنها را از روي جُنگ خطّی که به نام مشتاق ضبط شده
بود ،نقل کرده است .مصحّح نیز تردید دارد و اشاره میکند که در صحّت و سقم آن
نمیتوان سخن راند( .رک .مشتاق)152:1320،
 .4نتيجهگيری
مشتاق اصفهانی از جمله شاعران تأثیرگذار و برجستهي سبک بازگشت است .وي که از
همان اوان جوانی به نظم اشعار رغبت داشت به درجهاي از کمال شاعري رسید که
توانست شاعرانی چون هاتف ،آذر ،صبا ،رفیق و عاشق را در این راه تربیت نماید.
شاگردانی که هر کدام در زمان خویش از سرآمدان روزگار شدند و در جمعآوري دیوان
او همّت گماشتند.
مشتاق سعی کرد تا غزل شاعرانی چون سعدي و حافظ را در دورهي بحران سیاسی
و اجتماعی ایران زنده کند؛ هرچند از لحاظ زبانی به پایهي آن شاعران نرسید ،امّا توانست
موجب احیاي آثار گذشتگان باشد .به گفتهي او شاعر باید در غزل به سعدي و در قصیده
به انوري و در رزم و بزم به فردوسی و نظامی ،در قطعه به ابنیمین و در رباعی به خیّام
اقتدا کند و گرنه جادهي خطا پیمودهاست .او و همعصرانش از فرصت به دست آمده
استفاده کرده و با تشکیل انجمن ادبی ،پیشگام در بهوجودآمدن مکتب بازگشت شدند.
دیوان مشتاق اصفهانی که به همت شاگردان وفادارش جمعآوري شد ،مشتمل بر حدود
ششهزار بیت است که الب ّته در دیوان چاپی او که در سال 1320ش .حسین م ّکی تصحیح و
به چاپ رساند ،حدود چهارهزار بیت آن آورده شده است .در همین ابیات نیز حدود پنجاه
بیت داراي اشکاالت دستوري ،وزنی و حروفچینی است که از مقابلهي تعدادي از نسخهها با
جه آنها شدهایم .در این پژوهش نشان داده شد که حسین م ّکی
متن تصحیح شدهي مکّی متو ّ
تعداد زیادي از نسخههاي موجود را ندیده و روش او در تصحیح ،علمی نبوده است .مواردي
که در این پژوهش به آن برخوردهایم ،ضرورت تصحیح مجدّد این دیوان را ایجاب میکند.
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یادداشتها
 .1آذر بیگدلی دربارهي مشتاق اصفهانی چنین سروده است:
نـــازم کـــه بـــه استادیش استاد ندیدم»
(آذر بیگدلی)225 :1366 ،

«آذر! بــــه همــــه عمــر به شاگردي مشتاق

 .2دربارهي این کاتب در کتاب آثار و احوال خوشنویسان آمده است« :برجستهترین استاد خط
شکسته نستعلیق است .این هنرمند سخندان با اینکه در جوانی( به سن سیوپنج سالگی)
درگذشته خط شفیعا و سایر شکستهنویسان را به شکستهي خود درهم شکسته است و چنانکه
کمال خط نستعلیق به دست میرعماد صورت گرفت ،خط شکسته را نیز درویش به حد اعلی
رسانید .چنانکه شش دانگ جلی را چون کتابت خفی و غبار استوار و شیرین مینوشت .درویش
در قدرت قلم در این خط تا کنون نظیري نیاورده است و با اینکه پس از او شاگردان و پیروانش
به مقام استادي رسیدند ،هیچیک به پایهي وي نائل نشدند .او شاعر نیز بود و در شعر «خموش»
و «مجید» تخلّص میکرد و دیوان غزلیّاتش در حدود یکهزاروپانصد بیت دارد( ».بیانی:1363 ،
)1263 -1262
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