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  جانان آشنايي با نسخة خطّي ديواِن مظهر جاِن
  ∗عراق رضا زيدي

قلم و نوشتن  قسم به)  کريمقرآن(سپاس فراوان از آن خداوند که در کالم مقدس خود 
úχ 4 ÉΟn=s)ø9. خورده است $#uρ $tΒ uρ tβρ ã�äÜó¡o„ ∩⊇∪ر« و يکي از اسماء صفاتي آن ١المصو «

 و وصي آن را دروازة آن شهر علم قرار داده »شهر علم«رسول ما را , همان خدا. است
بيشتر کاتبان قديم و جديد عربي و فارسي بر اين نکته اتّفاق دارند که اصول . است

قبل از آغاز . منکشف شده استـ  )ع(حضرت علي کتابت از همين دِر شهِر علم ـ
جاد چاپخانه قبل از اي. کردند توسط کتابت نگهداري مي ها تاريخ و ادب را به خانهچاپ

ولي در اين چند دهة اخير اگرچه کامپيوتر , الزم بود) خطّاط(کاتب , کتاببراي چاپ 
تاريخ و فرهنگي بزرگان ما , سرماية ادبي, وجود اين ولي با, اهميت کاتبان را ازبين برده

هاي  هاي معروف هند و کتابخانه در کتابخانه) مخطوطات(ها  شکل نسخه هنوز به
بهاي ادب فارسي در  بخش اعظمي از سرماية مهم و گران. اند  محفوظشخصي موجود و

ها در دوران حکومت خود  سياگرچه تعداد زيادي از آنها را انگلي. هند بوده است
مدبران و استادان و , قاره آزاد گرديد موقعي که شبه. فرانسه و پرتغال بردند, انگلستان به

کردند  غر حکمت که مدتي در هند زندگي ميدانشمندان هندي و ايراني چون علي اص
براي محافظت اين سرماية عظيم ادب فارسي خيلي کوشيدند و در زمان حاضر مؤسسة 

هاي خطّي  جمهوري اسالمي ايران نيز براي محافظت و مراقبت اين نسخه نور وابسته به
را در بعد از آزادي هند اين سرماية عظيم , دهد خوبي انجام مي سعي خودش را به

                                                   
  .نو دهلي,  فارسي جامعة ملّية اسالميهاستاد  ∗
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براي استفادة . اند  ها نگهداري کرده ها و موزه ها و کالج هاي معروف و دانشگاه کتابخانه
درست از اين مخطوطات مرکز تحقيقات فارسي خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران و 

ها را در دستور کار خود قرار  مرکز ميکروفيلم نور کار عظيم تهية فهرست اين کتاب
حال  اي فراواني تا بهه فهرست. اند داده

هاي  کتابخانههاي خطّي  از نسخه
در زمان . مختلف چاپ شده است

حاضر الزم است و تقاضاي وقت نيز 
هايي را معرفي  همين است که نسخه

کنيم که در کتابخانة شخصي موجود 
هاي  کتابخانه چون رسيدن به. باشد مي

بنده در اين . شخصي کار هرکس نيست
وان نسخة خطّي که مقالة کوتاه يک دي

در يک کتابخانة شخصي محفوظ است 
 نسخة ,اين نسخه. کنم را معرفي مي

  .جانان است ديوان مظهر جاِن
جانان در روزگار علي حزين  جاِن

در . کرد الهيجي و خان آرزو زندگي مي
هجري يازدهم ماه  ۱۱۱۳سال 
» باغ کاال«المبارک بروز جمعه به رمضان

 )ع(حضرت علي توسط محمد حنفيه به  پشت به۳۶نسب وي با لة سلس. مالوه متولّد شد
ولي در عشق موال , جانان يکي از صوفيان سلسلة نقشبنديه بوده جاِنمظهر . رسد مي

  :که گفت چنان. ماند  سرشار و سرمست مي)ع(علي
 ام شـاه نجـف کـرد آخـر مـدد قافيـه مقطع اين غزل افتاد چو مشکل مظهر

.  هجري در دهلي اتّفاق افتاد۱۱۹۵هم محرم يعني بروز عاشوراي وفات وي در د
در ) دِر ترکمان(قبر وي نزد ترکمان گيت . شود يافته مي» کل مظهر«تاريخ وفات از 
هاي  يک مجموعه نامه, جانان يک ديوان فارسي جاِنمظهر از آثار . دهلي واقع است

   دهلويجانان آغاز نسخه خطّی مظهر جاِن
  شبه قارههاي يکي از کتابخانهدر 
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خريطة جواهر انتخاب بعضي از . تمانده اس جاي نامه و خريطة جواهر به وصيت, فارسي
  .غير از اين يک ديوان اردو هم دارد. شاعران فارسي است

 سالگي ۶۰ هجري در سن ۱۱۷۰ديوان فارسي خود را در سال , جانان مظهر جاِن
. داد هزار بيت انتخاب نمود و آن را در ديوان خود قرار ميان بيست هزار بيت يک از

  :شود م ميطور که از ديباچة آن معلو همان
جاني  پسر ميرزا جاِن» مظهر«جانان متخلّص به فقير جاِن, بعد حمد و صلوة”

ب د و حنفي مذهب و نقشبندي مشرتخلّص که علوي نسب و هندي مول
هزار آن هم  بيست هزار بيت قريب يک, هاي بسيار هبعد تفحص از سفين… است

 هرچه ,نظر گذشتدست آمد و از هاي ناتمام به ترتيب رديف و اکثرش غزل بي
خارج از اين جمع است طرح دانند مگر از واردات تازه که بسيار کم اتّفاق 

گذرد درج نموده  آيد و ازنظر مي افتد يا از مسودات کهن آنچه ميسر مي مي
  .“مسلّم است, شود مي

.  سال در قيد حيات بوده است۲۵تقريباً جانان  جاِنمظهر , کردن ديوان بعد از مرتّب
 را از مطبع مصطفايي کانپور در آن عبدالرحٰمن ادعاي همين مخطوطه را کرده و محمد
چاپ رسانده است و همراه آن کالم شاعران ديگر فارسي   بهم ۱۸۵۴ /ه ۱۲۷۱سال 

آن . صورت بياض جمع کرده بود را هم چاپ کرده است که به» جواهر خريطة«نام  به
 هجري ۱۳۰۹مام مولوي عبدالقدير در سال اهت ديوان را از مطبع مفيد عالم آگره به

طور آن  الدين الهي بخش کتابفروش الهور همان بعد از آن ملک جالل, چاپ رسانده به
  .را چاپ کرد

چون ايشان , نسخة اصيل بگوييمتوانيم  ن را نميديوان چاپ شده محمد عبدالرحٰم
. ا اين را نقل کرده استجا دربارة اين نسخه چيزي ننوشته است که ايشان از کج در هيچ

اهتمام  به, جانان ديوان ميرزا مظهر جاِن, صفحة اول آن. باشد  صفحه مي۸۹اين ديوان 
غيره   هجري و۱۲۷۱هيچمدان محمد عبدالرحٰمن در مطبع مصطفايي واقع کانپور 

  .اند  صورت قشنگ نوشته به
باشد که آن را بنده  جانان مي نسخة خطّي که مورِد نظر بنده است ديوان مظهر جاِن

ام و اين نسخة خطّي  باشد گرفته از عادل اسير دهلوي که شاعر معروف کودکان مي
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بنده از عادل اسير ممنونم که اين مخطوطه را . باشد ملکيت شخصي آقاي عادل اسير مي
. باشد  صفحه و کاتب آن محمد انوراهللا مي۱۲۰اين نسخة ديوان مشتمل بر . بنده دادند به

خطِّ شکسته نوشته شده است و بر حروف آن  عبارت ذيل بهفحة اول نسخه بر ص
  :ام وِلي بعد از زحمت بسياري آن را خوانده. اي يا عالمتي نوشته نشده است نقطه هيچ

  باشد غبار خويش عبير کفن مرا
  جانان مظهر جاِن

  وصف لعـل لـب دلـستان مـا          باشد به 
  شمع فرستاد و ني گلي     هنبر خاک ما    

   ما خـراب نـشد خانـة کـسي    از اشک 
 م تيغـش ادا کنيـماي مقـدـتا شکره

  هـا دهـان مـا       مانند غنچه پر ز زبـان     
  مرديم و سينه صاف نشد بر گمان مـا    

  ن مـا اچون ابر نيست سبز قـدم کـارو   
  سنان ز فـرق برآمـد زبان مانهمچو

  الحروف خاکسار مؤمنين کاتب
  محمد انوراهللا

شود که اين ديوان در  ود که از آن معلوم ميش بر صفحة دوم چند مهر ديده مي
ولي آن مهرها را از . يا وزيري گذشته استاي معتبر بوده يا از مطالعة اميري  کتابخانه

اند و از رنگ سياه دو جا درشت درشت ديوان مظهر و مظهر نوشته  الک سفيد پاک کرده
. نا و زيباست هم درج شده است و خطِّ آن خوا۱۵۴شده است و شمارة کتابخانه 

اگرچه از گزند موريانه و کرم نيز تا حدودي ايمن نمانده ولي نسخه زياد آسيب نديده 
طور کلّي  را ناديده گرفت چون بهن توان آ هاي معمولي که مي است بجز بعضي سوراخ

صد و اندي سال  شود که تقريباً کاغذ متعلّق به معلوم ميولي از کاغذ , نسخه خوانا است
شود و شمارة  جا تاريخ کتابت ديده نمي طور ولي هيچ  کتابت هم همينپيش است و

اند يعني  کاربرده ولي براي شناخت صفحات همان روش قديم را به. صحفه هم ندارد
از همين لفظ که در آخر صفحه . اند لفظ اول صفحه بعد را در آخر صفحه نوشته

آقاي عادل اسير در اين نسخه با مداد شمارة . شناسند ينويسند صفحة بعد را م مي
  .اند اند و نسخه را جلد هم کرده صفحات را نوشته

قبل از » الف تا يا«يعني از . باشد در اين نسخه هم ترتيب غزليات مطابق رديف مي
ولي طرف راست . بسم اهللا الرحٰمن الرحيم؛ تحرير شده است, آغاز غزليات با قلم سياه
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جانان يک  از آثار مظهر جاِن
يک مجموعه , ديوان فارسي

 نامه وصيت, هاي فارسي نامه
مانده  جاي و خريطة جواهر به

خريطة جواهر انتخاب . است
بعضي از شاعران فارسي 

 .است

درج شده است بعد » تمم بالخير«و طرف چپ » سريرب «اهللا با قلم سرخ   از بسمقبل
اند و  بر صفحة اول کمي جا خالي گذاشته. از اين نوشتن شعر غزل شروع شده است

صفحات بعدي  اهللا هشت بيت نوشته شده است و به بعد از آن در ده سطر بعد از بسم
 و هردو باشند  سطر در هر صفحه مي۱۳معموالً 

ولي . مصرع شعر در يک سطر نوشته شده است
از اين , دو سطر نوشته شده هردو مصرع مقطع به

خوبي دريابيم که غزل تمام شده و  توانيم به مي
يکصد و چهار صفحة . شود غزل ديگري آغاز مي

اند که مجموعاً تعداد  اين نسخه پر از غزليات
باشد و  ها هزار و صد و شش مي ابيات غزل

رعکس اين در ديوان چاپ شده تعداد تمام ب
در اين نسخة .  بيت است۹۴۵اشعار غزليات 

اين اشعار در ديوان چاپ شده . نوزده شعر متفرقه هم موجودند» افراد«عنوان  خطّي با
 بيت در ۹۴۵يعني , در اين نسخه برعکس تعداد ابيات ديوان چاپ شده. وجود ندارد
 بيت از نسخة چاپي بيشتر دارد ۸۰ه در تعداد تقريباً  بيت موجودند ک۱۱۲۵نسخة خطّي 

 ده ۱۰۴ تا ۱۰۳اند و از صفحة   آمده غزليات ۱۰۳ تا ۲ ةو در اين نسخة خطّي صفح
 تا ۱۰۹صفحة , نوزده فرد درج شده است ۱۰۸ تا ۱۰۵رباعي نوشته است و در صفحة 

 هفت بند ۱۱۴ تا ۱۱۳آمده و در صفحة ,  دو مخمس که هريک هفت بند دارد۱۱۱
  .بعداً يک قطعة تاريخ عقد کسي آمده است, واسوخت تحرير است

لذا ضرورت وقت اين است که اين هردو ديوان مقايسه شوند و يک ديوان جديد 
هاي ديگر ديوان مظهر  توانيم نسخه ترتيب داده شود و بعد از سعي و کوشش مي

بعضي از اشعار غزل را مورِد اه فعالً بنده در اين مقالة کوت, جانان را پيدا کنيم جاِن
هشت دهم که در ديوان موجوده چاپ شده وجود ندارد که ميان آن  مقايسه قرار مي

  .شود سه قرار داده مييباشد که مورد مقا غزل اولين و يک غزل آخري مي
 :اند که مطلع آن اين است نخستين غزل ديوان چاپ شده فقط سه بيت درج شده

 سيالب رخت ما که گريه داد به با آن خواب بخت ماروي گران  هآبي نزد ب
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جانان در اين  مظهر جاِن. باشد که در نسخة خطّي مورِد نظر هفت بيت مي درحالي
مطلع اول وجود ندارد و فقط حسن , غزل دو مطلع گفته است ولي در ديوان چاپ شده

  :مطلع در نسخة خطّي مورِد بحث چنين است. مطلع دارد
 غم بار کرد بر سِر سيالب رخت ما ريـه مـا داد بخـت ماآب گ ما را به

عالوه بر اين در غزل مذکور بيت چهارم و ششم هم هست که در نسخة چاپ 
  .شده نيست

  شدکـ   فرهاد پيش ما خط زنهار مـي      
 رفتنـوا ن يک نالـه از در دل مـا بي

   کَنَد جان سخت ما    نْددندان تيشه کُ  
 خوان خليل شد جگر لخت لخت ما

و خطّي , غير از تفاوت ابيات فراوان در ديوان چاپ شده,  همان غزل اولدر
و » رميد«تفاوت ديگر هم در اين است که در نسخة مطبوعه مصرع اول از مقطع کلمة 

جاي  به» ديوانه«در آغاز مصرع دوم مقطع نير کلمة . آمده است» بريد«در مخطوطه لفظ 
  .آمده است» جانانه«

 بيت و در اين ۱۰ بيت دارد و در نسخة خطّي ۹ان چاپ شده در غزِل دوم ديو
  :خوريم که در نسخة چاپي نيست اين بيت برمي نسخه در بيت ششم به

 که عمـري سوختم داغ مليحان عرب بس
 ست چون مجنون تپ سودا مرا الزم افتاده

ولي در نسخة خطّي . باشد منحصر بر هفت بيت مي, سومين غزل ديوان چاپ شده
غزل شانزدهم است و هشت بيت دارد اگرچه در نسخة خطّي بيت ششم , غزلاين 

  :اما ابيات زيرين اضافه هستند, وجود ندارد
  ثـناخـوان لب و دنـدان خوبـانيـم از عمـري

  سـازد دهـان ما  از لعل و گوهـر پر نمييکس
 چراغ اين خاندان درد خواهد شد پس از ما بي

ـت دودمـان مامـده چون ناله بربـاد اي محب 
در غزل چهارم ديوان چاپ شده هفت بيت وجود دارد ولي در نسخة خطّي اين 

در نسخة خطّي قبالً فقط پنج بيت بوده ولي بعداً کاتب ديگري . غزِل پانزدهم است
  .ميان آن دو بيت را اضافه کرده است در
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خة که در نس درحالي, فقط هفت بيت آمده است, در غزل پنجم ديوان چاپ شده
باشد که در آن قبالً شش بيت بوده ولي بعداً کسي از نسخة ديگر  خطّي اين غزل نُهم مي
  :طور ابيات زيرين اضافه شده است همان, دو بيت را اضافه کرده

  های شبه قاره در يکی از کتابخانه, انجام نسخة خطّی ديوان مظهر جاِن جانان

 هاست با ما زخم حسرت را ز عمري گرم جوشش
 سـت قلـبي اين نمکخـوار محبت را  ربطيعجب

  :در غزل باال يک بيت خيلي شهرت گرفته و زبانزد خواص و عوام شده
 بنا کردند خوش رسمي بخون و خاک غلطيدن

 خدا رحمـت کند اين عاشـقان پاک طيـنت را
ولي در بعضي از اشعار الفاظ جداگانه , غزل ششم در هردو ديوان يکسان است

  .باشد خة خطّي اين غزل سي و دوم ميهستند و در نس



  ٢٧٢  قند پارسي

  

بعداً در اين نسخة خطّي . در غزل هفتم قبالً در هردو ديوان شش بيت بوده است
  .باشد اين چهارمين غزل در نسخه مي, اند بيت سوم را از نسخة ديگر اضافه کرده

 کند جـوش حباب باد مينا را مرصّع مي قدرش افزايد… شود در دل گره چون
 در ديوان چاپي در نسخة خطّي بيست و دوم است و بيت زيرين را غزل هشتم

  :اضافي دارد
 نيست پروا همچو سيالب از تهي پاي مرا هـاي من رود از جا ز جوشش خار را پا مي

طور غزل کامل  در ديوان چاپ شده تحت رديف ياي تحتاني يک شعر آخر به
ابيات زير , اند  بيت درج شدهولي در نسخة مذکور در اين غزل سه, نوشته شده است

  :اضافه هستند
ــارة نمکــين    ــوخ و پ ــارة ش   پ

ـ شـکر تبـسم اسـت         وا به    بشل
 سر ازين تبغ بردن آسان نيست

ــسي   ــام ک ــنام ناتم ــاي دش   ه
  حرام کـسي    نيست زخمم نمک  

 هاي مظهـر خـم سـالم کسي
جانان داراي اهميت  توان گفت که اين نسخة خطّي ديوان مظهر جاِن مختصراً مي

سبب اين نسخه بيش از  جانان به چون عظمت و شهرِت صوفيانة جاِن. باشد يادي ميز
شود و توسِط اين نسخه ابيات فراواني از يکي از شاعران بزرِگ  تر مي پيش درخشان

مقام ادبي و  توان به آيد و از اين اشعار مي دست مي نسل آخرين فارسي در هند به
  .نان پي بردجا بصيرت و دانش عرفاني مظهر جاِن

  


