
  ١٤٠  قند پارسي

  رزا مظهر جان جانانينامه و شعر م يزندگ

  ♦يقيالحق صد ميدکتر شم
-۱۷۰۰/ه ۱۱۱۱پسر ميرزا جان در سال  ١الدين حبيب اهللا ميرزا مظهر جان جانان شمس
وي در اکبرآباد تحصيل . عرصة وجود گذاشت به در کاال باغ واقع در مالوا پا ٢م ۱۶۹۹

هاي دهلي  ندي مجددي در حومهکرد و درس معنوي را از سيد محمد بدواني نقشب
الدين در اوايل  پدر بزرگش کمال. پيوندد مي عحضرت علي  به سلسلة نسب او. گرفتفرا

ترکستان مهاجرت کرد که در آنجا در   به قرن پانزدهم ميالدي از طائف/سدة نهم هجري
هند از ميان اوالدش امير مجنون و امير بابا وارد . ها فرمانروايي هم نمود بعضي استان

انجام خدمت  يانايشان در سلطنت گورکان ،شدند چون پادشاه همايون آن را فتح کرد
  .رسيد يمقام عال  به ٣زيب ميرزا جان که ششمين نفر از اوالدش بود، در عهد اورنگ. نمودند
ود و در فقر و فالکت بسر بمال و مقام ن يپ چ گاه دريهرزا مظهر جان جانان يم
نگاران در بابِ  تذکره. ديچشم از جهان پوش. م ۱۷۸۰-۸۱/ه ۱۱۹۵در دهم محرم  ،٤برده

 است و يالديم ۱۷۷۷-۷۸/ه ۱۱۹۲ سال يبقول بعض. سال درگذشت او اتفاق ندارند
ممکن است آخرالذکر درست باشد . باشد يم م ۱۷۸۰/ه ۱۱۹۴ سال گرانيدة ديعق  به

  :عنوان  به .م ۱۷۸۰/ه ۱۱۹۴ذکرش تا چون 

                                                   
 .نو ين، دهليکالج ذاکر حس، يگروه فارس پيشينرئيس  ♦
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  .١١٦نظير، ص  ميالدي در تذکرة بي ١٧٠١- ٢/ه ١١١٣  .٢
  .م ١٧٠٦-٧/ه ١١١٨لغايت ه  ١٦٥٧-٥٨/ه ١٠٦٨عهد حکومت   .٣
  .٣٣١سرو آزاد، ص بلگرامي، غالم علي آزاد،   .٤



  نامه و شعر ميرزا مظهر جان جانان زندگي  ١٤١

راالمرا ذوالفقارالدوله بهادر در يسبب بودن ام  به که در عهد شاه عالم بادشاه”
متعصبان اهل سنت  ين بزرگ مقتدايشتر بودند و ايع بي، اهلِ تشيعلو يدهل

الحرام  ع شب هفتم محرمياز متعصبان اهل تش يشد، شخص يجماعت گفته م
چون … لوله طپانچه مجروح ساخت به ک هزار و صد و نود و پنج او راي

پرواز  ير روحش از قفس عنصريده بود روز عاشورا طايدل رس يپهلو  به زخم
  .١“ننمود يرو يبر کرد و جان

 .وجود دارد ٢گور يصاحبه واقع در چتل يب يحضرت ب يليمزارش هنوز هم در حو
  :ن قرار استيبد يريلوح تربت مظهر تحرر ب

  يست تقصيرني يگناه يکه اين مقتول را جز ب  يبه لوح تربت من يافتند از غيـب تحريـر  

  آثار منظوم ميرزا مظهر
طة يعنوان خر  به ياضيوان و بيک دي يآثار منظوم مظهر است و به که مربوط ييتا جا

  .جواهر پشت سرش گذاشته است

  وانيد
 يشد و و يت شاگردانش صرف ميت و تربير و هدا، تفکّيبندگ  به ت مظهراوقااغلب 

. پرواي نگهداري اشعارش را نداشت او. تغافل نموده بود ياديتا حد ز يياز شعرگو
کرد  گردآوريرش را يکي از شاگردانش اشعاقسمتي از . م ۱۷۳۷-۳۸/ه ۱۱۵۰معهذا در 
است که ذکرش را  يوان مختصرين همان ديا. ٣اش را خود ميرزا مظهر نوشت و مقدمه

خبه وان منتيد به يمرور زمان و  هنموده است، اما ب ٤الشعرا ر در تذکره نکاتيم ير تقيم
  :دارد يان ميب يوان فعليپرداخت چنانکه او در مقدمه د ينينو

غلط رواج دادند و  يها ان کرده نسخهينما يها ات تصرفيارباب نقل و روا”

                                                   
  .٥٥عقد ثريا، ص مصحفي، غالم صمداني،   .١
  .فعالً به نام چتلي قبر معروف است  .٢
  .مقدمه ديوان  .٣
  .٥الشعرا، ص  نکاتمير، مير تقي،   .٤



  ١٤٢  قند پارسي

ل يشان قا به ديده نقصان عايکه نداشتند از انصاف پوش يکور سوادان، چشم
  .“ن ناتوان افتادنديده در پوست ايمغز سخن نرس  به کردند و

ات پراکنده را با اصالحات ياب يد که ويز اصرار ورزيشاگردان مظهر ن از يکي
وانش را کامالً باز يم د ۱۷۵۶-۵۷/ه ۱۱۷۰در سال  ين ويبنابرا. ف بکنديمجدداً تأل

رزا ياز آن جمله م. ت گردآورده شديست هزار بيباً بيق، تقريبعد از تحق. ف نموديتأل
  :باچه نوشتيرا باطل نموده و در ده يخاب و بقتنت را ايک هزار بيمظهر فقط 

ار کم ين جمع است طرح دانند مگر از واردات تازه که بسيه خارج از اچهر”
گذرد درج نموده  يد و از نظر ميآ يسر ميافتد از مسودات کهن آنچه م ياتفاق م

  .“شود مسلم است
ن ب از لحاظ الفبا که اغلب شايترت يب يها وان مختصر مشتمل است بر غزلين ديا
ک قطعه يکوتاه و  يک واسوخت، دو مثنوين، ي، دو تضميباشند؛ ده رباع يناتمام م
م منتشر  ۱۸۵۴-۵۵/ه ۱۲۷۱، کانپور يين بار از مطبع مصطفايوان مظهر اوليد. خيتار
  :ن جمله عبارت است ازيآخر. وان ناشر چند جمله نوشته استيدر خاتمه د. ديگرد
 قعده يواقع کانپور در شهر ذ ييبع مصطفامط يعنيک يور دور و نزدهدر مطبع مش”

  .“ديالجواهر مشتاقان گرد ده کحليکالبد الطباع گرد يافزا روح يهجر ۱۲۷۱

  شعر مظهر
 رزا مظهر با مزه شراب معرفت آشنا بود، روش عشق و غمزة حسن راياز آنجا که م

ش در شعر ين پرستش حسن است که ما با حسِ فداکاريهم. نمود يم ميترس يخوب  به
مظهر . رومند گشته استين و نين، نويري، شين جنبة خاصيا به م که بنايشو يروبرو م

  :خودش از آن آگاه بود
  ١چو برگ گل زبان را در شکر گيرد بيان ما  چکد از گفتگو عشق ما مظهـر  يحالوت م

  :هاي مختلف محبت توصيف شده است در ابيات ذيل روش
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  نامه و شعر ميرزا مظهر جان جانان زندگي  ١٤٣

  طيدنخون و خاک غل  به بنا کردند خوش رسمي
  ١خـدا رحمت کند ايـن عاشـقان پـاک طيـنت را

  ٭
  ست يتو صدر بار گر يتمنا  به آنکه هرشب  وانـه مـا  يجـز مظهـر د   بـه  ست امـروز يک

  ٭
  سـت ين دذوق آه درد انـدو  به يچ آهنگيه  ستيرنگ اشک خون آلود ن  به يچ گلبرگيه

  ٭
ــ ــرد يآن کشــته ه ــت ادا نک   ا نکـرد قاتـل دعـ   يکز بهرِ دست و بـازو   چ حــق محب

زار، جام و  شيوة شعرش همانند حافظ شيرازي است چون همان تذکار بهار و سبزه
  :ساقي و شراب و سرور را دارد

  پيمانه کدام و لـب جانانـه کـدام اسـت      ساقي بده آن مي که ز مستي نشناسيم
  ٭

ــارت  ــراب انتظـ ــاب و شـ   ست شب نيسـت  اين روز قيامت  مهتـ
  ٭

  ال چـشم مخمـورتسـرت گـردم چـو نرگـس در خي
  به جاي اشک هر مژگان من ساغري برون آورده است

  ٭
  ٢دوستان امسال تدبيرم بطور مـن کنيـد    نو بهار آمد مرا زنجيـر در گلشـن کنيـد   
همة شان مثل غزلياتش گرد عشق و . باشد ديوان مظهر داراي ده رباعي هم مي

  :اعي زير نمونة خوبي استرب. شيوة اظهار بسيار دلگير و دلبيز است. گردند محبت مي
ــا کــوي دل ــايي نرســيد اشــکم ت   نرسـيد  يپاي طوف خاک به اين آب و  رب

  ي نرسـيد يجـا  بـه  کـه فريـاد  ! فرياد  ايــن نالــه و آه ســرد راهــي نکشــود
وه يش. غزل صائب به است و دوم يغزل مائل به يکي. ز گفتهين نيمظهر دو تضم

  :ن طور استيبند اولش ا. قابل ذکر است ن دوم مخصوصاًيتضم. ان هم همانند غزل استيب
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  ١٤٤  قند پارسي

  آيي يکمر م به دست چون بهلة ترکان  آيي يعرق افشان تو که از شوخ پسر م
ـ    آيي ينظر م به چهره افروخته چون گل  آيـي  يبـر مـ  ه جامة سبز چو شمشاد ب

  ١آيـي؟  ياز شکار دل گـم کـه دگـر مـ    
هستند که  يسطحنقدر کم يآنها ا. ده شدهوچند بند تحت واسوخت هم سر

در  يخوب به البته احساسات و عواطف محبت. شود آنها را واقعاً واسوخت خواند ينم
  :شود يم بيانطور مثال   به از آنها يکي. استشده ده يآنها گنجان
  شــعار  يپرســيدمش ز مظهــرِ ديــوانگ    شـدم دچـار   يسر راهـ  يقاصد به يروز
ـ   کشيد و گفت کـه از دسـت روزگـار    يآه ـ   يبــ کـه  يآن بلبل   قــرار يرخ گـل بــود ب

ـ طـرب بـا    ياکنون مـ    رسـد  يبـاغ دمـاغش نمـ    بـه  رسد يگل م  رسـد  ياغش نمـ ب
باشد و  يت مياز آنها مرکب از فقط ده ب يکي. مختصرِ مظهر هم است يدو مثنو

ک يخواست  يمظهر م شايد. است ياول مقدمات يات مثنوياصالً اب. تيب يس يدوم
شکل   به آنچه. گفت و نتوانست آن را تمام بکند را يات مقدماتياما اب ديبگو يمثنو

ه يت نعتيز چهار بيمظهر ن. اش مهم است حمد و نعت گفته شده از لحاظ عمق و درجه
ه و يدر شعر حمد ياوار مقامزباشند و س يگفته که مملو از احساسات محبت و ارادت م

  :اند هينعت
  سـت يمحمد چشم بـراه ثنـا ن    سـت يخدا در انتظارِ حمد مـا ن 

  محمد حامد حمـد خـدا بـس     بـس  ين مصطفيخدا مدح آفر
م کرده يرا موثرانه ترس يير تنهايست که در آن شاعر تصو يا دوم عاشقانهي مثنو
  :شود يت منتخبه نقل ميچند ب. است

ــجده   ســرت گــردم اي قاصــد کــوي يــار ــن س ــار  ز م ــر درِ آن نگ   اي ب
ــان دل   آن شوخ پيمـان گسـل   به از آن پس ــان و ايمـ ــو اي دل جـ   بگـ

ــويش آزرده   ــو از خ ــي ت ــان ب   ام کــه از دســت ايــن زنــدگي مــرده  ام چن
  جـان  بـه  که از زندگي رنجـه باشـد    آن نــاتوان  بــه دل مــرگ ســوزد 

  کند گريه هـم گريـه بـر حـال مـن       شــود مطلــع گــر ز احــوال مــن    
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  نامه و شعر ميرزا مظهر جان جانان زندگي  ١٤٥

مثالً . اند ادهش قرار ديد و ستايز شعرش را مورد تمجيمعاصران و منتقدان مظهر ن
  :نثر مسجع و مرصع ستوده است به شعرش را يآزاد بلگرام
 يمشاطگ  به نو عروسان مقال را يپرور يالروح معن اسم خود روح يبه اقتضا”

شعله . اندازه يفکرش حسن ب يتر دست به ال راير خيذهنش طرز تازه و تصو
  .١“ها اندازش شورافگن انجمن يها شوخ اندازش آتش زن خرمن

  :ل قرار داده استيشاعرانه مورد تجل يالگو  به رزا مظهر رايم يآباد بدالوهاب دولتع
جان سخن از  يپرور ياست و رب النوع معن يرزا امروز مظهر اتم سخنوريم”

ان ييدلپسند تماشا ياز مشاطگ يد و جانان معنيفطرت بلند او قالب قابل برگز
  .٢“ديرسان را حسن کامل بهم

  :کند يمر ادعا يم ير تقيم
  .٣“کم ندارد يم پايم و کلياز سل”

  :است ييرزا مظهر هم سرگرم خودستايبزرگ، م ير شعرايمثل سا
  مـن  يکند اظهـار سـخندان   يکه سخن م  تعريـف عزيـزان مظهـر    به حاجتم نيست

  ٭
  هسـت  يکه بر زمين سـخن نيـز آسـمان     کنـون ز طبـع بلنـد خـودم يقـين گرديــد     

  ٭
  م و اصالح سخن کـرده يواسطه تعل يخدا ب  لميجبر چو رمظه من حرف نماند کس حرف به

 يخاصوه يش به ٤ختهير به رزا مظهريکه معاصرش بود، م يم الهوريبقول عبدالحک
  .٥ستيان شانش نيگفت و بعداً آن را ترک گفت چون حس کرد که آن شا يشعر م

                                                   
  .٢٣٢سرو آزاد، ص   .١
  .١١٦نظير، ص  تذکرة بيافتخار، عبدالوهاب،   .٢
  .٥الشعرا، ص  نکات  .٣
  .اي يک زبان آميخته  .٤
  .٨٦مردم ديده، ص الهوري، عبدالحکيم،   .٥



  ١٤٦  قند پارسي

  طة جواهريخر
درست کرد که در  ياضيرزا مظهر هم بيپس م. داشتاض رواج يم داشتنِ بيدر زمان قد

طة يخر«  به اض مذکور موسوميب. اد داشت نموديمورد پسندش را  يات فارسيآن اب
ن يتذکار ا. منتشر شده است) ه ۱۲۷۱مطبع مصطفايي، کانپور (وانش يهمراه با د» جواهر

اشاره نکرده بدان گر يس دينو چ تذکرهيه. کرده است ١فتهين مرتبه شيانتخاب را اول
اثبات   به طه نوشتهيوان و خرية دمدر خات ييچه که صاحب مطبع مصطفااما آن. است
  :ستيرزا مظهر نير از ميغ يرساند که آن مالِ شاعر يم

در ) فردوس الجنان يرزا مظهر جان جانان اسکنه اهللا فيم يعني(جناب شان ”
 يکمال طوع و رغبت عل  به ن اساتذه التقاظ فرموده بودند ويام شباب از دواويا

 يخدمت شاه غالم عل به داشتند و نسخة مذکوره اکثرها ين ميالع ام نصبالدو
م پنداشت و رقم مراد بر لولة يدست آورده فوز عظ  به ًةبود استعار يصاحب م

  :مضمون مصرع  به کتا برا اختظاظ ارباب ذوقيدل نگاشت چون اشاعت آن گوهر 
  ست خورديتنها نبا به که حلوا

آن تمنا هم آغوش حصول گشت و  يت الهيعنا به .ديمذکور خاطر فاطر گرد
  .“دهية طبع پوشياهتمام احقر حل به مة آنيوان موصوف مع ضميد

چقدر مهارت  يشود که مظهر در شعر فارس يطة جواهر معلوم ميخربعد از مطالعة 
هستند که در  ييان شان آنهاياز م. ات منتخبه پانصد شاعر استياب يآن محتو. داشت

د اسم شان را يکه مردم شا ييز آنهايدند و نيدرخش يد ميماه و خورش آسمان شعر مانند
آن انتخاب شعر . طه استيتر خر ا جزو بزرگيات شاعران کوتاه يانتخاب اب. دانستند ينم
فقط . شروان غزل هستنديشان از جملة پيکه ا يرهم را ندارد در حاليو غ ي، عراقيروم
خان آرزو هم  ين عليالد ت سراجيک بيه عالو  به .در آنجاست يرازيت حافظ شيدو ب
ات يرزا مظهر عمداً ابيم که ميريجه بگيت غلط نخواهد بود نتين واقعيدر پرتو ا. است
ن است که يرسد علتش ا ينظر م به .را انتخاب کرده است غير مشهور يشتر شعرايب

ر معروف يشاعران غ اما اشعار. شود يافت ميها  انتخاب شاعران معروف اکثر در تذکره
                                                   

  .، رامپور٢٤٣٤، شماره ي، نسخة خطّخار يگلشن بشيفته، مصطفي خان،   .١
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مورد  يد بيشا. مانند ياز نظر پنهان مدرخشان  يدهايپس مروار. خورد يچشم م به ًةندر
  :ار بشودير معروف اختيغ يشعرااز ت ينجا چند بينباشد که ا

ــي    آن کس که ياد او نکني در هزار سـال  ــاد م ــرا ي ــار ت ــزار ب ــد روزي ه   کن
  )خواجه آصفي(  

  عيب تو همين اسـت کـه در کشـور مـايي      سـت جهان ني  به اي جنس وفا چون تو متاعي
  )مير اختر پژوهي(  

  انتظارت نگذارد که ز جا برخيـزم   اضطرابم نگذارد که نشينم جـايي 
  )عبدالباقي برتري(  

  و گفتن نـدانم  يهر عضو درده ب  مهـد زمانـه   بـه  چو طفل مريضم
  )خواجه آصفي(  

ات مملو از محبت ياب لذا د،مظهر غرق محبت بو يچون نه تنها شعر بلکه زندگان
عاشقانه و عارفانه  يها ياز رباع يکيطه جواهر با يخر. کردند يخود جلب م  به را يو

  :شود ير شروع ميالخ يد ابيابوسع
ــت  ــت افروخ ــش محب ــه آت   عاشق دوش سوز ز معشـوق آموخـت    آن روز ک
  تا در نگرفـت شـمع پروانـه نسـوخت      از جانب دوست سرزد اين سوز و گداز

نقل بشود تا ذوق و شوقِ مظهر  تايچند از غزل ياتينجا ابيمورد نباشد که ا يد بياش
  :کامالً برمال گردد

  غافــل کــه ايــن کرشــمه محبــت کنــد  خشم ناز شود کم محبـتم ه که ب يخواه
  )يرازيش ياهل(  

  را خبـر نشـد   يو کسـ  يو آمد يرفت  نه تو صد بـار در دلـم   رسوا منم وگر
  )يرينظ(  

  نام تو برد باعـث صـد اضـطراب شـد      ان کشود که تسکين دهد مراناصح زب
  )يهالل(  

ــ  ــرا نم ــا ســايه ت   يست و هـزار بـدگمان   عشق  پســندم يب
  )يواله داغستان(  

  م هنوز که چشـم بـراه کيسـت   يآگه ن  انتظار به با آنکه صرف شد همه عمرم
  )يديص(  
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