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   شهير از شهر لکهنويفاخر مکين ـ شاعر
  ∗سيد انوار احمد

شهرکي ) ه ۱۲۱۲ :م( وطن نياکان فاخر مکين ١آبادي طبق بيان حسين علي خان عظيم
مردان خان که  معيت علي  بهاو آقا عبدالرحيمجد اعالي . بود» نطنز«در ايران موسوم به

در اين . هجهان دعوت شده بود مسافرت هند از جانب امپراطور مغول شايخصوصاً برا
جا توطّن اختيار  پايتخت دهلي آقاي عبدالرحيم همان  بهکشور وارد شد و پس از ورود

 کاهي ٢دهلي رسيده بود با دختِر قاسم  بهفرزند وي آقا عبدالکريم که همراه پدر. کرد
د اشرف آقا محمپدر فاخر مکين . درباِر پادشاه اکبر ازدواج کرده بود  بهشاعري نامور

هنگاِم استانداري ابراهيم خان در کشمير متولّد شده بود که در آن زمان جد فاخر مکين 
دِر فاخر مکين در پکه آقا محمد اشرف  جهت اين  به.نفوذ او بود يکي از مستخدماِن ذي

  .کنند نگاران فاخر مکين را اهل کشمير محسوب مي بعضي تذکره, کشمير بدنيا آمده

                                                   
  .پتنا, استاد بازنشستة فارسي دانشگاه پتنا  ∗
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  .پور، كتابخانة عمومي خاورشناسي خدابخش ، گنجينة بانكي٧١٦، شمارة )خطّي(
هند ورود   هجري به٩٦٤سال  زبان فرمانروايي پادشاه اکبر به به» کاهي«الدين ابوالقاسم کابلي متخلّص به نجم  .2

شهر   در هند به.بخش او مستفيض شد توجهات فيض خدمت موالنا جامي رسيد و به در ايام جواني به. کرد
 هجري ٩٨٨سال  الثّاني به  ربيع٢جا تاريخ  مانده و همين داشته و گاهي در آگره مقيم مي بنارس اقامت مي

تأليف » الشعرا رياض«براي تفصيل رجوع کنيد به. سالگي رحلت کردعمري طوالني مبني بر صد و بيست  به
عنوان احوال و آثار و زمان  دکتر هادي حسن بهو مقالة انگليسي از مرحوم » روشن روِز«, واله داغستاني

 )نگارنده. (ابوالقاسم کاهي انتشار يافته در مجلّة اسالميک کلچر حيدرآباد
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نويسد که شهرت  بهگوان داس مي
فضل و کمال فاخر مکين از مرز و 

در حدود سرحد هند عبور کرده 
 .ايران رسيده بود

 آباد چشم بالشک و ترديد در شاهجهان» مکين«حمد فاخر متخلّص بهولي ميرزا م
که در تذکرة » صاحبزاده با بخت و جاي« هندي از کلمة ١بهگوان داس. جهان گشود به

عبارت .  برآورده استابجدخود اشاره نموده تاريخ تولّد فاخر مکين را از روي حساب 
که اين مطمئناً تاريخ والدِت مشاراليه آورد  حساب مي  بهرا» ۱۱۳۷«مزبور مجموعاً عدد 

  .باشد مطابق سنة هجري قمري مي
سن بلوغ رسيد   بهفاخر مکين هنگامي که

بيشتر علوم متداول را فراگرفت و سپس براي 
 را نشان داد وسخنگويي قريحه و ذوق طبعي 

  اشعار رامرور زمان در عمر بيست سالگي به
کاشميري تلمذ  خان ٢ت حسينمکين اوالً نزد فتو. سرود کمال زيبايي و هنرمندي مي به
هنر که در آن   اکسير اصفهاني شاعري برجسته و با٣کرد و چندي بعد ميرزا عظيما مي
شاگردِي   بهدهلي قدم رنجه فرمود و او را  بههند وارد شده و  بهتازگي از ايران  بهايام

  .خود گرفت
در ,  و تربيت اکسير اصفهانيفاخر مکين در حيِن مدت کوتاهي تحِت توجه

 در يي شاياِن مالحظه نمود و تا يک مدتها آموزِش نکات و غوامض سخنراني پيشرفت
که تحِت اثر  داشته تا اين شهر دهلي از حيِث شاعري شخيص فارسي اعتبار و اشتهار مي

                                                   
، تصحيح سيد )م ١٨٠٤-٥/ه ١٢١٩: تأليف) (تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس  .1

 .١٨١ ص, م ١٩٥٨شاه محمد عطاءالرحٰمن عطا كاكوي، پتنا، 

شاعري از ديار کشمير : ت حسين فتو.ضميمه, )تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس  .2
روِز . (جا اقامت گزين شد دهلي کوچيد و همين در زمان سلطنت محمد شاه فرمانرواي گورکاني به. بود

 .)٥٠٦ ص وپال،هب, مطبع شاهجهاني، داراالقبال، ي لكهنويمظفّر حسين صبامحمد , روشن

اصفهاني » اکسير« ميرزا عظيماي .ضميمه, )تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس  .3
در هنر . نواب صفدرجنگ او را استخدام کرد. پايتخت دهلي وارد شد حکومِت محمد شاه از ايران بهعهِد  به

رشتة نظم کشيده  هم به» شاهد مشهود«عنوان  عاشقانه بهعالوه از ديواني يک مثنوي . دست بود يرهچنقّاشي 
اکسير چندي در دهلي سکونت داشت و . شود نسخة خطِّي آثارش در موزة بريتانيا لندن نگهداري مي. بود

. هجري بدرود حيات گفت ١١٦٩سال  جا به رسيد و آن) بنگاله(مرشدآباد  عوِت مهابت جنگ به سپس به
 )جلد اول, المشاهير قاموسو , بااالح انيس, صبح گلشن :رک(
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علِّت   بهتهاجِم احمد شاه ابدالي شهر دهلي بغارت رفت و عدة کثير از ساکناِن اين شهر
استيالي هرج و مرج و اغتشاش وطن مألوف را ترک گفته سوي شهر و ديار بيگانگان 

دهلي , سبِب شرايطي که در محيط اين شهر حکمفرما بود  بهفاخر مکين هم. کوچيدند
  تاريِخ منتقل شدِن مکين گوپاموي١اهللا قدرت. را وداع گفته سوي لکهنو حرکت کرد

 در لکهنو مکين. باشد  هجري مي۱۱۷۳ که ذکر نموده  در تذکرة خودراشهر لکهنو  به
ي مهم و مقتدر از آن ها سراي شيخ معزّالدين که در آن هنگام يکي از شخصيت دولت به

آسايش و آسودگي   بهخانة شيخ مذکور  بهاقامت گزين شد و تا مدتي سي سال, شهر بود
  .رحمت حق پيوست  بهکه زندگي کرد تا اين

 جهانگير ٢قصد زيارت مرقِد مطهر سيد اشرف  بهسکونت در لکهنومکين در اثناي 
 واقع در ايالِت اتراپرادش رهسپار شد و بعد از» کچهوچه«مسافرت دهکدة   بهسمناني

آباد  آوردِن واجباِت زيارِت آرامگاه ولِي موصوف نوراهللا مرقده مکين شهر فيض جا به
جا يکي از تالمذة وي  در اين.  شد مسجد يونس مقيم در محوطةجا حرکت کرد و آن

که هنگام سکونتش در دهلي با او ربط و پيونِد صميمانه » برين«الدين متخلّص به وجيه
از , آباد وارد شده بود مالزمِت شاه عالم آفتاب پادشاِه مغول از شهر اله  به,داشت مي

و از او  خيلي خرسند و خوشحال شد ,ديداِر فاخر مکين که يکسر غيرمترقّبه بود
آباد همراه  اله  بهدر سفر برگشت پادشاه» مکين«اشتياق و حرارت خواهش کرد که او  با

فاخر مکين پس از اندکي ترديد و تأمل براي شموليت . او در کوکبة شاهانه شريک شود
ه جپادشاه بدو بذِل تو. ديدار او رفت  بهاودِت شاه عالم آماده گشت وعمدر اين سفِر 
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  .٤١٦ص ,  هجري١٣٧٧
در سمنان چشم :  سيد اشرف جهانگير.پادشاِه هند در اواخر سلطة گورکانيان و يکي از تالمذة فاخر مکين  .2

شيوة درويشي مايل  موصوف از اوايل زندگاني به. پدرش محمد ابراهيم فرمانرواي سمنان بود. جهان گشود به
برادر خود واگذار کرده عازم سفر  سن بلوغ رسيد آسايش دنيوي را ترک کرد و تاج و تخت را به چون به. بود

چندي در دهلي . ارد هندوستان شدشد و بعد از سير و سياحت در شهرهاي مختلف از کشور ايران آخراالمر و
قصد ديدِن مقامات اين کشور رهسپار شد و سرانجام در يک قصبة کوچکي موسوم  اقامت داشته و به

 ۸۰۸سال  جا به پذير شد و همان آباد واقع در استان اتراپرادش سکونت مضافات بخش فيضکچهوچه من  به
 )۴۴۱ص , ]اردو [بزم صوفيه: رک. (هجري درگذشت
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اي مندرجه  حضور پادشاه رباعي  بهمکين. را مورد ارج و احترام ساختفرمود و او 
  :زيرين را تقديم نمود

ــان  ــالم و عالمي ــاه ع ــدمت ش   در خ
 هـايـاري سـتد ز خاکسـاک فـبر خ

  اگر مکين مزن طعنه بر آن     بنشست  
 انـابـاِب تـتـش آفــيـپ هـار بـاچـن

اي  موصوف در يک قصيدهفاخر مکين ماجراي مواجه و مصاحبة خود با پادشاِه 
 خان ١حسين قلي. نظم کشيده است  بهفصيلشرح و ت  به»االحباسلسلة«عنوان   بهمطول
دهد که او دوران  آبادي هم دربارة آغاز ربط و نزديکِي وي با پادشاه تذکّر مي عظيم

. لکهنو فرستاده بود  بهگيري نزد مکين منظور اصالح  بهتي برخي اشعار خوداقامت موقّ
 داده کين حسب تقاضاي پادشاه بعضي از ابيات فرستاده شده را مورد تصحيح قرارم
 آباد رسيد او فيض  بهسپس موقعي که فاخر مکين. آباد برگرداند اله  بهخدمت پادشاه به
آباد شد و از ديدار  درباِر پادشاهي فراخوانده شد و بنابر خواهش پادشاه او عازم اله به

براي پادشاه موصوف از » آفتاب«بق همين مأخذ تخلّص شرفياب گشت و طپادشاه 
  .تقديم داشته شده جانب فاخر مکين
 قلم فاخر مکين  بهپادشاه در تذکرة خود در خصوص اصالح اشعار ٢بهگوان داس

شود که شاه عالم هنگامي که براي  او متذکّر مي.  ترقيم نموده استصّلگزارشي مف
منظور   به مشاراليه ديوان اشعار خود را,رمودآباد حرکت ف دهلي از اله  بهمراجعت

لکهنو برگشت   بهفاخر مکين واگذار کرد و مکين چون  بهتصحيح و مشورت خواهي
شاه   بهاصالحات و هدايات الزم مشتمالت ديوان شاه عالم را تحت مالحظه داشته و با

  . پس فرستاد,داشت پايتخت دهلي سکونت مي  بهعالم که در آن زمان
 اطّالع انجمن شمعو , االفکار نتايج, عشق نشتر, روش روِزمنابع مانند برخي 

کرده بود ولي بنارس مسافرت   بهديدار شيخ علي حزينقصِد   بهدهند که فاخر مکين مي
ولي . الذکر تاريخ مالقات مابين حزين و مکين را ذکر نکرده است يک از منابع فوق هيچ

عزم   بهآباد که  من مضافات شهر فيضيا چهوچه قريهاحتماالً فاخر مکين در اثناي سفِر ک

                                                   
  .١٧٧٦، ص )خطّي (عشق  نشتر:پسر آقا علي خان)  ه١١٩٤: ت(آبادي، حسين قلي خان  شقي عظيمعا  .1
 .١٨١ص , )تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس  .2
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بنارس وارد شده   بهجا رفته بود زيارت مرقِد مبارک سيد اشرف جهانگير سمناني آن
 چند سال بعد از ورودشدهد که فاخر مکين   هرچند خبر ميعشق نشترتذکرة . باشد
  .بنارس رفته بود  به هجري اتّفاق افتاده۱۱۷۳سال   بهلکهنو که به

رشتة  بهگاه  فاخر مکين هيچ, تذکرة خود آورده در ١که لچهمي نراين شفيق طوري به
  :نويسد مي. ازدواج منسلک نشده و تمام زندگي غيرمتأهل مانده

  .“تأهل نپرداخت ه و فخر است و بهئميرزا محمد فاخر صاحِب نش”
  :رسد  مياثبات قرار ذيل است به گفتة قدرت اهللا گوپاموي که به قول مزبور به

جايي که نشئة فخر در سر  آباد تولّد و نشو و نما يافته از آن ميرزا در شاهجهان”
  .“تأهل نپرداخت داشت و به

 ارجمند فاخر مکين در فن  و تلميذي٢اي ولي موهن لعل انيس مؤلّف تذکره
را در » ثمين«رزا علي امان متخلّص بهيم ک شاعري موسوم بهيشعرگويي ترجمة احوال 

  :نويسد طور ذيل مي رة خود شامل داشته که در بابت وي بهتذک
الصدق حضرت ارشاد   امان ثِمين خلفميرزا علي, سخن سنج معني آفرين”

کتب متداولة فارسي از معلّم غالم سرور نامي تحصيل کرد که ناگاه . پناهي است
  .“ارشاد پناهي شد
شرح ذيل  ومي اليه را بههم در تذکرة خود شرِح حال شاعر م» صبا «٣و مظفّر حسين

  :دارد مياظهار 
تالش وجه معاش از  به, ميرزا علي امان لکهنوي خلف ميرزا فاخر مکين بود”

مکان قاضي  شهر هوگلي به جا به مقصد نيافته از آن کلکته رسيد و راهي به لکهنو به
  .“عالم آخرت شتافت جا به محمد صادق خان اختر اقامت گزيد و از همان

                                                   
کتابخانة , ٧٠١شمارة , )خطّي) (ه١١٨١-٨٢: تأليف (گل رعنا: آبادي، منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ  .1

  .٢٢٨ رگب, پتنا, خدابخش
فسور انوار احمد، خدابخش اورينتل و، ترتيب و تقديم پرااالحب  انيس:)ه ١٢٢٩: م(موهن لعل  انيس لكهنوي  .2

 . م١٩٩٦پبلك الئبريري، پتنا، 

 ,مطبع شاهجهاني، داراالقبال، )م ١٨٨٠/ه ١٢٩٧: تأليف( روز روشن :مظفّر حسينمحمد ، ي لكهنويصبا  .3
  .٦٤٧ص ,  م١٨٨٠/ه ١٢٩٧وپال، هب
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 عالوه بر استعداِد خداداد در فن
مکين در شعبة , پردازي سخن

دوستان و  نثرنگاري مکاتيبي که به
تالمذة عزيز خود نوشته و 

يادگار گذاشته است از لحاظ  به
 خيلي فرهنگاختصاصات ادب و 

 .باشد ارزنده و درخوِر توجه مي

يک » ثمين«ت ميرزا علي امان موجِب اطّالعات مذکورة باال وجود شخصي لهذا به
رساند که فاخر مکين حتماً زن گرفته و  هم مي بهرا  قوي و تأييدکنندة اين واقعيت دليل

وقوع نپيوسته   هجري به۱۱۸۰زمان سالخوردگي او بعد از سال  محتمالً اين ازدواج به
اهللا  ولي از قدرت, تکميل رسانده بود را به» رعنا ِلگ«تذکرة خود » شفيق«که  وقتي, باشد

سال  توان کرد که تذکرة خود را به صرف نظر نمي) االفکار نتايجمؤلّف (گوپاموي 
 هجري واقع ۱۲۲۱سال  بعد از وفات فاخر مکين که بههجري سي و شش سال  ۱۲۵۷
  .فيق کرده باشداهللا نقل قول از تذکرة ش محتمل است قدرت. انجام رسانده بود شده به

) ۲۷(تاريخ بيست و هفت  فاخر مکين به
 ۱۸۰۶ هجري مطابق ۱۲۲۱سال  محرم به
موهن لعل . عارضة فلج درگذشت ميالدي به

تلميِذ مکين تاريخ وفات وي را » انيس«
ميرزا محمد «المثل که منحصر است به حروف با

بيش از اين . طريق جمل دريافته است به» فاخر
تاريخ رحلِت مکين سه قطعه دربارة » انيس«

. اش موجود است نظم کرده است که در تذکره
  :باشد طور ذيل مي يکي از اينها به

  مکــين بــود فخــر زمــان و زمــين
 سـالـش نـدا آمـد از آسـمـان بـه

  سوي المکان زين مکان شد روان     
 »ز دنـيا مکين رفـته بر المکان«

خودبين و , ين خيلي زود رنجاند که مک نگاران اظهار نظر کرده برخي تذکره
 و جانبين منتج يرنجش و آزردگ کرد اکثراً به که با کسي صحبت مي وقتي. خودپسند بود

سبب تندخويي مکين دانشمندان شهر ندرتاً  کند که به شد و اين منابع مزيد اشاره مي مي
ورِد هنر و استعداِد شعري مکين را م ١مصحفي. رفتند اش مي خانه قصد ديدن وي به به

صحِت کاربرد واژگان و اصول و قواعد عروض توجه  گويد که او به داده مي انتقاد قرار
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  ٩٠  قند پارسي

  

کند و   قريحة شعري وي را تحسين مي١داشته و احمد علي سنديلوي خصوصي مي
رباعي و , قصيده, گويد که او تقاضاهاي شعري را در جمله اصناف سخن مانند غزل مي

  .دکن نحو احسن ايفا مي متقطعات به
دهد که در مجالس شعري که در شهر لکهنو منعقد  خبر مي» عشق نشتر«تذکرة 

جايگاه بلندتر نشست  شعراي عامي و عادي به فاخر مکين دايماً نسبت به, شد مي
نويسد که شهرت فضل و کمال فاخر مکين از مرز و سرحد   مي٢بهگوان داس. داشت مي

کند که  در تذکرة خود بازگو مي» فيقش«. هند عبور کرده در حدود ايران رسيده بود
در يک مجلس شعرخواني شاعري بر مطلع غزلي از مکين نکته گرفت و مکين بار  يک

آميِز آن شاعر  بر اين بنا رنجيده گشت و يک قصيدة شکوانيه نظم کرده جواب نکتة طعنه
يدة موسوم است که مکين در بحر و وزن قص» محضراآلمان«قصيدة اشاره شده به. را داد
  :شود شرح ذيل نقل مي چند اشعار از اين قصيده به.  گفته بود٣انوري

  کامل نکتـه سـنج غيـر حـزين        
  ن کـسي نرسـد    هم بجاي متـي   

  و معنـي غير از اين يک دو خسر    
  ديگري را چه زهره در بـِر مـن        
  خنده خواهد بريش خويش زدن    

 ايم اينک گوي و چوگان گرفته

  بعلـي گــر در ايــن زمــان باشــد 
  ي آن باشــدهرچــه گــوييم جــا

  شان باشـد    که سخن پايه تخت   
  که چنين گويـد و چنـان باشـد        
  خود چو او شـاِخ زعفـران باشـد     

 دـالن باشـر فـدان اگـرد ميـم
. شود  در کتابخانة خدابخش پتنا نگهداري مي فاخر مکين٤يک نسخة خطّي ديوان

االحبا سلةسلمحضراآلمان و , عنواناِت فراقيه باشد به آغاز نسخة هذا از سه قصيده مي
باشد که مکين در اين  قصيدة آخرالذکر داراي ارزش و قدر زياد بدين موجب مي ـ
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   شهير از شهر لکهنويفاخر مکين ـ شاعر  ٩١

  

دادهاي سفر خود  قصيدة طويل تالمذة خود را ذکر کرده و عالوه بر اين روي
آباد و کچهوچه را مشروحاً بيان کرده است و مقدمات و پيشامدهاي  اله, بادآ فيض به

 بعد از اين نسخة خطّي مذکوره . عالم تذکّر داده استمالقات خود را با پادشاه شاه
قرار ذيل  مطلع غزِل اولين به. ترتيب حروف تهجي دربردارد حدوداً چهار صد غزل به

  :آيد مالحظه مي به
 االيا ايها المشغول في الدنـيا دع الدنيا مولٰي داري و انديشة عقٰبياگر پرواي 

  :باشد طور ذيل مي ضي دارد که نخستين بند بهيت فبند بر بي و پس از اين يک ترجيع
  رفتــي و ز چــشم تــر نرفتــي
  رفتـــي وز ديـــدة تـــصور  

 اليـکه در خي تي و ز بسـرف

  از خــاطر و از نظــر نرفتــي  
  اي روشـــنِي بـــصر نرفتـــي

 …دانم که تو در سفر نرفتي
. شود نظيري و حزين در اين نسخه ديده مي, هاي حافظ سپس مخمسات بر غزل

  :شود طور شروع مي که بر غزِل حافظ منظوم شده اينمخمسي 
  عمري بناز و نعمت خوش بود وقت ما را        
 از من بدل دعـاي جـان و دِل شما را

  امروز درد و محنت آورده صـد بـال را          
 رود ز دستم صاحبدالن خـدا را دل مي

  دردا که راز پنهـان خواهد شـد آشکارا
  :شود زيرين ابتدا ميقرار  و مخمسي مبني بر شعر نظيري به

  خانماني را   کجا بودي که رسوا ساختي بي     
 بر آتش فشاندي بدگماني راکه کجا بودي 

  طاقت نمودي ناتواني را     کجا بودي که بي   
 کجا بودي که امشب سوختي آزرده جاني را

  قدر روز محشر طول دادي هر زماني را به
  :ده شدهشود بر شعر حزين تضمين کر و مخمسي که ذيالً درج مي

  گر مِي عشق چو پروانه دل و جانم سوخت        
 انم سوختـش پيمـني همين داِغ دل از آت

  هر نفس شمع صفت ديدة گريـانم سـوخت   
 ع شبي بر سر و سامانم سوختـآمد آن شم

  جستم از جاي چنان گرم که دامانم سوخت
 ديوان مکين مثنويات مختصري و قطعاتي چند هم دارد و بر رباعيات که شمارش

اي از رباعيات مکين مثاالً درج ذيل  شمه. پذيرد باشد اختتام مي حدود هشتاد مي
  :گردد مي

  با فکر خفي ذکر جلي بخش مرا        سلوک يکدلي بخـش مـرا       يار به 



  ٩٢  قند پارسي

  

 ش مراـِت علي بخـحرم بگذار به ام گداز آمده هان بـاز خجلت عصي
*  

ــا  ــاري و تماش ــاغي و به ــستيب   ي ه
 زـيـخرـداري بـچ نـف هيـند بکـهرچ

  ي هـست  يي جـا  ا  هدر خانه چرا نشـست    
  ي هستيدستي اگرت نيست مکين پا

*  
  خيـال خـويش مـستم دانـد         زاهد به 

ـط فهـردم ز غلـمـمِي ممردردمـ م 
ــه  ــافر ب ــد  ک ــتم دان ــان خداپرس   گم

 اي کاش کسي هر آنچه هستم داند
  :شود جا مندرج مي طور استشهاد اين بههاي مکين  و شعري چند از غزل

   فشان گذشت و ادا را بهانه ساخت       دامن
  دسـتي بــدوش غيــر نهـاد از ســر کــرم  

  زند ر دست ميـرنگ دگ ود بهـدر کار خ

  باد داد و صـبا را بهانـه سـاخت        خاکم به 
  غزش پـا را بهانـه سـاخت   لما را چو ديد    

  اختـانه سـا را بهـکاربرد و حن خونم به
*  

  لـغـواي دوران در بـت او رسـي از دسـدارم دل
  لـان در بغـريبـاک گـن چـتيـنون در آسداِغ ج

  ت دل در درونـن پا آفـت ايـبيخود شدم جانس
  تان پا دشمن جان در بغلـمردم دلست اين دوس

  قدر گردد کفر و دين از عشق جانان گر چنين بي
 لمان در بغلسر و مـد گبـکش الت ميـسر از خج

, ق و غوامض فنقريحه و داراي تبحر کامل در دقايفاخر مکين شاعر خوش 
در سدة دوازدهمين . آورده است نحو احسن بجا لزومات جمله صنوف سخن را به
. استثناي عبدالرضا پتن کسي همتا و همانند او نبود هجري در زمرة شعراي لکهنو به

 مکين در شعبة نثرنگاري مکاتيبي که ,پردازي  استعداِد خداداد در فن سخنبرعالوه 
ات ادب صيادگار گذاشته است از لحاظ اختصا عزيز خود نوشته و بهدوستان و تالمذة  به
  .باشد  خيلي ارزنده و درخوِر توجه ميفرهنگو 



   شهير از شهر لکهنويفاخر مکين ـ شاعر  ٩٣

  

 تلميذ ١»راغب«را جعفر خان » جعفري گلزار«مجموعة مکاتيب مکين موسوم به
ها مکين مشکالت و  در بعضي از اين نامه. گردآورده بود, دانشمند او در فن سخنگويي

وسيلة مراسالت  وضيح طلب که احباب و تالمذة وي براي حلّ و فصل آنها بهمواردي ت
  .قاطعيت تحليل نموده است  را مشروحاً بهاند بدو رجوع نموده و راهنمايي طلب کرده

سال  را به» چمن چهار«جعفر خان راغب اين مجموعة مکتوبات مکين محتوي بر 
. اين مجموعه هنوز موجود استسه نسخة خطّي از .  هجري مرتّب نموده بود۱۱۹۰
اي که تحت مالحظة راقم آمده قبالً ملک استاد روانشاد فارسي پروفسور  نسخه

الدين حيدر رئيس اسبق مؤسسة تحقيقات فارسي و عربي پتنا بوده  افسرالدوله فياض
گلزاِر «نسخة دوم . شود جا نگهداري مي کتابخانة خدابخش محول شده آن ولي اکنون به

نسخة سومين در کتابخانة شخصي . باشد شامل فهرست کتابخانة ملّي کلکته مي» فريجع
يکي از مکاتيبي از . حسن رضوي لکهنو موجود استاز مرحوم پروفسور سيد مسعود 

» االحبا انيس« مؤلِّف تذکرة ٢»انيس«موهن لعل از اي  جواب عريضه فاخر مکين که به
براي نقد و ارزيابي مورِد , جموعة مزبور شامل استرشتة تحرير درآورده شده و در م به

  :شود نظِر خوانندگان قرار داده مي
  :درجواب عريضة الله موهن لعل انيس

ذوق و شوق . نويس الله موهن لعل انيس کامياب باشند ياب تذکره دوست معني”
گذرد و دِل بيخبر  غفلت مي عمر به. دانم که چون است روزافزون است ديگر نمي

افسوس که نفس چند مستعار را غنيمت . خورد ل است و افسوس نِميغاف
خوشا آزادي که از بند آرزوها . صد هوا و هزار هوس گرفتاريم شمارم و به نمي

پيشتر در .  شما ديده و دل خرسند گرديدهخطّ, ها جسته رسته و از دام خواهش
بار دو سه کلمه متضمِن زندگي سراپا شرمندگِي خود نوشته  جواب خطّ يک

آنچه , آورديد فرستاده برديد و خيرانديشيش مي نامش ميخانة ساهوکارزاده که  به
حق طرف شما . شکايت بجاست.  و شما را شاکي گردانيدهيدنمعلوم شد نرسا
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  ٩٤  قند پارسي

  

قادر توانا همه آسان . وداو سبحانه جلّ شانه فضل خود نمايد متردد نبايد ب. است
قناعت نمودن عالمت دانش و فرهنگ , عرصة روزگار تنگ است. تواند نمود

دامن  گيران پا به وجود رنج و تعب زمانه گوشه از اين است که با. است
شود چه   ايذا ديده مياز دورنگي بعضي نااهالن که هزار رنگ… اند کشيده

  “… شنود نداردهيچ رنگ با کسي گفت و نگارد که خامه با
پايان رسد مناسب بود معارضه معروف سودا و مکين  که اين مقاله به قبل از اين

نگاران پيرامون  که در سطور باال نظرات بعضي تذکره طوري. اينجا اظهار داشته شود
که مکين  وجود اين رسد که با معني مي نجر بدينمذکر آمده  طبيعت و شخصيت مکين به

داشت و  خودبيني و تبختر در مزاِج طبعش غلبه مي, نظير بود کميک شاعر ارجمند و 
 واقعاً حاکي از طبع خودپسند و ,شود اختصار تذکّر داده مي اين معارضة ادبي که ذيالً به

  .باشد خوي تکبرآميز او مي
 شاعري دوزبانه ١»سودا«ماجراي اين معارضه آنچه ميرزا محمد رفيع متخلّص به

طور است که   ملخّصاً اين,ترقيم نموده» الغافلين عبرت«اي بنام  رسالهدر ) فارسي و اردو(
اي را ترتيب داده بود مشتمل بر تخميناً  اشرف علي خان يک تذکره شخصي موسوم به

فاخر مکين  صد هزار بيت و براي اصالح خواستن بر محتويات اين مجموعه مشاراليه به
که تقاضاي وي بدين شرط پذيرفته شود که زد کرد  مؤخّرالذکر بدو گوش. تقرب جست

او را اختيار و اجازه داده شود براي قلمزد کردن و خطِّ بطالن کشيدن بر اشتباهات و 
الدين فقير و هم  آرزو و شمس, بيدل, ناصر علي, ضييتسامهات شعراي هندي بشمول ف

 قبول ستاشرف علي خان اين شرط را نتوان. خطاهاي شعراي ايرانيح نمودِن يتصح
.  رجوع کرد و مساعدت خواست٢»ثنا«اهللا  شيخ آيت شکسته و مايوس او به کند و دل

شيخ موصوف براي تصحيح در مشتمالت تذکرة اشاره شده راضي گشت ولي متأسفانه 
فقط بخشي از مشتمالت اين تذکره تحت مالحظه داشته و اصالح کرده بود که ناگهان 
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اشرف علي خان بيچاره و بيزار باز نزد مکين . تآباد شتاف فيض يک کار الزم به به
سوء استفاده ار مکين از بيچارگِي اشرف علي خان بتذکرة خود حاضر شد و اين  با

خان موصوف در حال اضطراب و عدم . پذيرفتن شرايط خود کرد کرده او را وادار به
ع يافت که فاخر ي بعد او اطّالمکين واگذار کرد و چند اطمينان تذکره را براي اصالح به

داده و  مکين اشعار سخنوراني بزرگ و برجسته از ايران و هند بعدة زياد را غلط قرار
از استماِع اين واقعة دلخراش و آزاررسان خان موصوف بسيار . آنها قلمزده است بر

خواهي و  قصد انصاف ف خود آورد و بهتصر بهاي  بهانه رنجيده گشت و تذکره را به
سودا تذکرة خان موصوف را . رجوع کرد» سودا«ميرزا رفيع  اين مسئله بهاحقاق حق در 

براي مالحظه ستاند ولي ابتداً مکين بدين موجب که او فاخر مکين را يک شاعري 
خواست بر  نمي, آورد و خيلي گرامي ميداشت حساب مي استعداد به قدرتمند و با

ت مالحظة خود داشت و او که تذکره را تح ر کند ولي وقتيظتصحيحات او اظهار ن
موالنا , خسرو امير, مستحضر شد که مکين اشعار شعراي معروف و ممتاز مانند سعدي

خيلي , داده و بر آنها خط بطالن کشيده است روم و جامي را هم هدف تصحيح قرار
منظور پاسِخ  قدر از اين حرکت نارواي مکين ملول و متأثّر گشت که به عصباني شد و آن

وسيله شعراي  نگارش آورده و بدين  به١»الغافلين عبرت«اي بنام  و يک رسالها, دفاعي
رسالة . کرد الثبوت که اشعارش مورِد قلم خوردگِي او شده را دفاع ممتاز و مسلّم

فصل اول سبب . باشد شامل است محتوي بر پنج فصل مي» کليات سودا«که در مذکوره 
در فصل دوم سودا اشعار شعرايي که مکين بر . دکن نويسندگِي رسالة مذکوره را بيان مي

داده را مندرج کرده است و فصل سوم تصميمات و تحريفات  آنها قلمزده و باطل قرار
آيند را  شمار مي مکين بر اشعار شعرايي که در ساير جهان ادب فارسي مسلّم و محقّق به

  .دهد بروز مي
ها اعتراضات ناشايست  گيري العمل خرده در فصل چهارم و پنجم سودا در عکس

ديدگاه  برخي اشعار مؤخّرالذکر که به, مکين بر اشعار نغز و نفيس شعراي ممتاز فارسي
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  ٩٦  قند پارسي

  

داده  گيري قرار داليل موجه مورِد نکته آمد را با حساب مي او نامعتبر و غيرمحکم به
و گيري کرده  اکنون بعضي اشعار سرودة شعراي نامدار که مکين بر آنها خرده. است

  :شود الفاظ و کلمات را تغيير داده است ذيالً نقل مي
  )از پنجاب(نورالعين واقف 

 ـدني کـه زلـزله افـتاد در قفسينال ديدم سحر ز مرِغ چمن زاد در سفر
آورده » يي بيتابي« لفظ يالذّکر مکين بجاي کلمة ناليدِن در مصرعة دوم از بيت فوق

لذا اينجا , شنوايي نسبت دارد به ناليدن است و بر اي تحريف دليل آورده است که
کند که شعراي  داده اظهار نظر مي سودا اين مسئله را مورِد سنجش قرار. مناسبت ندارد

اند و  کيفيت بينايي منسوب کرده تعداد معتنابه ناله و گريه را به معتبر از هند و ايران به
نا روم که درج زيرين شعري معروف از موال. سته نيستيبنابراين تحريِف مکين شا

  :هدف تغيير ساخته است شود را مکين به مي
 من مستم و تو مستي اکنون که برد خانه مانهـتم کم ده دو سه پيـگف من با تو نمي

من مست و تو «را به» من مستم و تو مستي«مکين مصرعة دوم در شعر فوق کلمة 
ن کردن بيت موالنا روم کند که دگرگو سودا فکر مي. تغيير داده است» گشتي مست

سبب اين تحريف  معني و غيرمفيد مرتکب شده است که به  يک فعل بي,مکينتوسط 
  .حسن و فصاحت شعر ٰهذا برباد رفته است

  :گيري قرار داده است اشعار زيرين شيخ علي حزين را هم مکين مورِد نکته
  جانـــان ســـر راهـــي گـــاهي گـــرفتيم بـــه يمــ 

  

ــا    ــت نگ ــان داش ــف نه ــم از لط ــاهياو ه   هي گ
  

  ست که دزديده نگه وين عجب است        دو سه روزي  
 

  نـــه ثـــوابي ز مـــن آمـــد نـــه گنـــاهي گـــاهي
 

مصرعة دوم در  کند و به تبديل مي» ما به«را » نهان«مصرعة دوم در بيت اول مکين  به
 مکين .پندارد سودا اين تصميمات را ناروا مي. درآورد» يخطاي«, »ثوابي«بيت دوم بجاي 

  :کند سبب تغيير مي شود را هم بي صائب که درج ذيل ميشعِر ميرزا 
 سـت هرچـند روي مردِم دنيا نديـدني يک ديدنش براي نديدن کفايت است



   شهير از شهر لکهنويفاخر مکين ـ شاعر  ٩٧

  

» يک ديدني براي نديدن بود ضرور«مکين مصرعة دوم از شعر مندرجه باال را به
  .معني است  نگاه سودا يکسر بيها از اين تبديل. کند تغيير مي
 از شعراي معروف فارسي هدف تحريفات نادرست و يار عدة زيادطور اشع همين

سودا از ذهنيِت خودپسندانه و شيوة غيرمنصافانة . ته استرفگ قرارناخوشايند مکين 
اي از ابيات  مکين خيلي آزرده گشت و تحِت استيالي رنج و خشمگيني الجرم او شمه

ثالي چند از اشعار مکين که سودا بر م. داده است گيري قرار مکين را مورد انتقاد و خرده
  :باشد قرار ذيل مي ها ايراد گرفته به آن

 فـته کـرد مراکي صهـبا شيفته روکشـ گرفته بود در اين بزم چون قدح دل من
کند که شعراي مستند از هند و ايران دايماً واژة قدح را براي   قضاوت مي»سودا«

گاه  اند و هيچ گل تشبيه داده گاهي قدح را بهاند و  کاربرده اظهار شادماني و خرمي به
  .اند آزردگي و غمگيني معني نکرده عالمت اين واژه دل مانند مکين در شعر فوق به

 سـر کوي قاتـل افـتاده است ار من بهذگ کجا روم چه شوم چون کنم چسان سازم
ه عاشق کند ک دهد و توجيه مي مورِد انتقاد قرار مي» سودا«شعر مندرجه باال را 
کند خيلي  ها برخورد مي جا آفات و آسيب آنکه  الوصف اين صادق کوي محبوب را مع

که مکين در شعر باال  کند درحالي دارد و آن را مقام سعادت و ميمنت تلقّي مي عزيز مي
کند و اين روش شعري از طرز تفکّر و  کوچة يار را جاي مصيبت و نکبت تصور مي

  .ار فارسي انحراف دارداعتب شيوة بيان شعراي ذي
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