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چكیده
میرزا محمد فاخر معروف و متخلص به مكین دهلوی از شاعران ایرانی االصل برآمده در سرزمین
هندوستان كه در قرن دوازدهم هجری در این سرزمین زیسته است.
دیوان ده هزار بیتی مكین او را شاعری غزلسرا و متعهد به شیوه شاعران "سبك هندی" نشان
میدهد كه در ادامه مسیری كه كسانی چون بیدلدهلوی و فیضیدكنی آن را نشان دادهاند ،بی
كمترین وابستگی به شیوه شاعران ایرانی ،راه خویش را پیموده است تا تأكید كند كه شعر فارسی
سرزمین هندوستان وابستگی نظاممند به زبان و بیان همین گونه شعر در سرزمین ایران را میتواند
نداشته باشد.
سؤال پیش روی این مقاله آن است كه چنین شاعرانی از كدام شیوه ها و شگردها برای متفاوت نشان
دادن شعر فارسی هندوستان با شعر فارسی ایران یاری گرفته اند؟
بررسی كوتاه ما در این مقاله روی «ردیف» شعر این شاعر متمركز است و نشان داده ایم كه انتخاب
واژهها و تعبیرهایی خاص و كمكاربرد به عنوان ردیف شعر زمینه الزم را برای متفاوت نشان دادن شعر
فارسی دو سرزمین ایران و هند فراهم كرده است.
کلمات کلیدی :مكین دهلوی ،ردیف شعر ،سبك هندی ،سبك عراقی.
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مقدمه
گسترش و كاربرد شعر فارسی در بیرون سرزمین ایران در همه سدههای گذشته یكی از نقاط قوت
فرهنگ و ادب فارسی و ایرانی بوده است كه همیشه قوام و دوام یافتن این فرهنگ را در پیداشته-
است.
سرزمین هند در دوره گوركانیان -برابر با دوره صفویه در ایران -شاهد رویكرد ارباب قدرت و سیاست
به زبان و شعر فارسی و بكارگیری آن در مسیر اهداف فرهنگی و سیاسی حاكمانی است كه بهرغم
وجود تفاوتهای فرهنگی و عقیدتی ،باز بهكاركرد قوی و تأثیرگذار شعر فارسی اعتقادداشتند و به هیچ
روی حاضر نبودند آن را از دست بدهند.
البته از آنجا كه زبان فارسی چند قرن پیش از همین گوركانیان وارد هند شدهبود ،1توانستهبود
مجموعهای از زیرساختهای فرهنگی و هنری و زبانی را به همراه خود داشتهباشد و از اینرو بود كه از
روزگار شاعرانی مانند امیرحسن و امیرخسرو دهلوی (قرن هشتم هجری) كمكم این داعیه پیدا شد
كه زبان فارسی هندوستان وابستگی سرنوشتساز و تعیینكنندهای به زبان فارسی سرزمین ایران
ندارد.
این نگرش خاص به «فارسی هندوستانی» در دوره گوركانی خود را واضحتر نشان داد و تجربه تلخ
حضور كسانی چون صائب تبریزی دراین سرزمین 2و سپس بازگشت آنها به ایران یادآور آنست كه
شاعران فارسی زبان سرزمین هند كمتر حاضر به پذیرش ارزشهای فرهنگی و هنری و كاركردهای
زبانی شعر ایرانی هستند و این روحیه استقاللطلبی در زبان و بیان با ظهور شاعر توانمند سرزمین
هند موالنا عبدالقادر بیدل دهلوی رنگ و آب تازهتر و جدیتری به خود گرفت.3
آنچه كه امروز میتواند در مطالعات ادبی و بررسیهای تاریخی و سبكی مورد توجه خاص اهل پژوهش
قراربگیرد یكی مصداقهای تفاوت شعر فارسی هندی و ایرانی و دیگر شگردهایی است كه شاعران
سرزمین هند به كار میبستند تا شعری متفاوت از شاعران ایرانی بسرایند.
ً
میرزا محمد فاخر مكین دهلوی برغم آنكه خاستگاهی ایرانی دارد (اصالتا از نطنز است) در سرزمین
ً
هند به شاعری روی آوردهاست ،ولی از گروه كسانیست كه كامال شگردهای زبانی و بیانی و مختصات
فكری و فرهنگی هند را در حد توان خود پذیرفتست و در زمره شاعرانی است كه به عمد شعر خود را
متفاوت از شعر فارسی ایرانی قرارمیدهند.
پرسش اصلی در این مقاله اینست كه شاعرانی مانند مكین با كدام شگردها و شیوهها به این تفاوت
ساختاری شعر فارسی ایرانی و هندی دامن میزنند؟
دراین مقاله كوتاه به استناد دیوان مكین و بررسی گذرای دیوان او نشان دادهایم كه یكی از این
شگردها متفاوت و متنوع قراردادن ردیف شعر است كه به اقتضای آن زبان و بیان شاعر رنگ و آب
تفاوت و تنوع به خود میگیرد.

نقش سبک ساز «رديف» در ديوان مكين دهلوي 252/

شیوه كار در این مقاله براساس مطالعه كتابخانهای و یادداشتبرداری از دیوان شاعر است.
ً
ضرورتی كه برای پرداختن به این موضوع احساس می شود آنست كه با چنین بررسیهایی نهایتا
میتوان تفاوت سبك اصفهانی (صفوی) را با سبك هندی (گوركانی) نشان داد و اینكه زبان فارسی با
همه آموزهها و آمیزههای شیرین و جالبتوجه چگونه در بیرون مرزهای ایران جغرافیایی و فرهنگی با
تفاوت و تنوع روبرو میشود.
ً
گفتنی است كه شیوه شاعران هندی مانند بیدل و فیضی و غالب و  ...معموال نزد ادیبان ایرانی
ناشناخته و دور از نظر ماندهاست كه این را میتوان از تعداد اندك مقاالت محققان و استادان ایرانی
این شاعران و سبك و شیوه شعرشان دریافت كرد.4
ً
برخی استادان ایرانی شعر این چند قرن را مسامحتا «سبك هندی» نامیدهاند و از كنار آن گذاشته-
اند و حتی در مجموعههای نقد و شعر شناسی و سبكشناسی خویش به اختصاص وحتی به اختصار
طرح موضوع نكردهاند كه شعر فارسی ایرانی و هندی واجد تفاوتهایی در سبك و بیان است.
امید است این مقاله كوتاه بارقهای اندك پدید آورد تا از این پس بتوان به شعر فارسی بیرون ایران
فرهنگی و جغرافیایی هم به چشم میراث فرهنگی و هنری خویش نگاه كرد و از آن یاد كرد.
مكین دهلوی
ً
میرزا محمد فاخر اصالتا از سرزمین نطنز است كه اجدادش به هندوستان مهاجرت كردهاند و او خود
در شاهجهانآباد هند متولد شده است( .تذكره دلگشا ،نواب شیرازی ،ص  )895فاخر در جوانی
برای كسب دانش و نیز تجربه شاعری به خدمت فتوت حسینخان كشمیری میرسد و مدتی را هم به
شاگردی در محضر آقا عظیما اكسیر اصفهانی میگذراند بعد از ترك دهلی به لكهنو میرود و سی سال
در این شهر در محضر شیخ معزالدین خان میماند .در این مدت یك بار برای دیوار با حزین الهیجی
به بنارس میرود و سپس به اقامتگاهش لكهنو باز میگردد .مكین در  21محرم سال  1221فوت
میكند و در باغ رایچینی الل مدفون میشود (روز روشن ،مظفر حسین صبا :ص  )161وفات مكین را
 1231هم گفتهاند (شمع انجمن ،صدیق حسن خان :ص )618
درباره مختصات زندگی مكین دهلوی گفتهاند كه عالقه به فقر و عرفان در او وجود داشته است و هم
در عرفان جامه تجریر به بر میكند و هم در زندگی شخصی مجرد میماند (همان)
از خصوصیات اخالقی مكین در شیوه شاعری اینكه « :در مزاج او رعونت قدری بود مثل خود دیگری
نمیدانست و در زباندانی خود را از سعدی و انوری زیاد میشمرد» (خازن الشعرا ،محمدی اله آبادی:
ص )256
برخی منابع به اعتبار اینكه پدر مكین در كشمیر بدنیا آمده است او را مكین كشمیری هم گفتهاند.
(دانشنامه ادب فارسی ،انوشه :ص )2422نیز گفتهاند كه مكین در آغاز مذهب اهل سنت داشته-
است اما بعدها به تشیع گرویده است( .همان)
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براساس گزارش تذكرههای گوناگون ،مكین دهلوی با میلی هروی ،بسمل جالل آبادی ،سراج الدین
علی خان آرزو ،حاكم الهوری ،نظیری نیشابوری ،حزین الهیجی و انیس فیض آبادی هم روزگار و
معاشر بوده است.
مكین در روزگار شاعری و فضل پروری خویش شاگردانی را هم در مكتب خویش پرورش داده است.
كه از آن جملهاند :حسرت دهلوی (صحف ابراهیم ،خلیل بنارسی :ص  )119راغب پانی پتی
(همان) رفیق هندی (همان) رهین لكهنویی (همان) هاتف لكهنویی (خازن الشعرا ،محمدی اله
آبادی :ص  )322تقی دهلوی (روز روشن ،مظفر حسین صبا :ص  )186برین دهلوی (همان) قرین
دهلوی (همان) ساكن دهلوی (صحف ابراهیم ،خلیل بنارسی :ص  )189صافی راجگیری ،جلیس
دهلوی ،حیران دهلوی ،خلیل عظیم آبادی ،خورشید بلگرامی ،دیوانه دهلوی (همان) و دهها سخنور
و شاعر متوسط و معمولی كه در محضر او به گویش فارسی شعر میسرودهاند.
نگاهی به شعر مكین دهلوی
دیوان اشعار مكین دهلوی بالغ بر ده هزار بیت است كه بیشتر آنها در قالب غزل شكل گرفته است و
البته اندكی قصیده هم در این دیوان یافت میشود كه بیشتر به مدح ائمه اطهار علیهم السالم
اختصاص دارد (دیوان ،مكین دهلوی :ص )8
ً
از آنجاكه از اقامت خانواده مكین در هند دو سه نسل میگذرد میتوان انتظار داشت كه شعر او كامال
رنگ و آب سرزمین هند را به خود گرفته باشد و از آنجاكه او پس از شاعرانی مانند بیدل دهلوی و
فیضی دكنی به شاعری روی آورده است ناگفته پیداست كه از آنها كامل متأثر بوده است از اینروست
ً
كه شعر مكین كامال با معیارهای سبك هندی منطبق است و هر چند پیچیدگیهای لفظی و معنایی
امثال بیدل در شعر او كمتر بچشم میاید اما راست اینست كه شعر فارسی این شاعر ایرانی االصل
هیچ نسبت و تشابهی با شاعران هم روزگار او در ایران ندارد و آنگونه كه از فحوای این دیوان شعر
برمیاید ،مكین هم مانند دیگر شاعران سرزمین هندوستان اصرار دارد كه سبك و زبان و بیانی
متفاوت از شاعران فارسی زبان ایرانی را پیش روی خاطر خویش داشته باشد.
این نمونهها از شعراو بیانگر این سبك خاص شاعر است:
پر دیدهایم زور پر و بال خویش را
بر خود عبث چه تهمت پرواز بستهایم
(ص )52
به بازاری كه گردد آن بالی مرد و زن پیدا
 زلیخا گرهمه یوسف بود مفتش نمیكرد(ص )96
 -از پریشان اختالطیهای تو با این و آن ما به صد رغبت طلبكاریم اكراه تو را (ص )115
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 هرتنك ظرفی نمیگردد حریف زور می یك حباب باده خواهد شیخ را مدهوش كرد (ص )214چه شد كه راه من اول به منزل افتاده است
چو نقش پا نتوانم ز ضعف برخیزم
(ص )164
 تا دلم در سینه صد چاك مینالد زغم صد قفس در گلشن كوی تو از بلبل پر است (ص)139 پروانه مفت توست بیا كز فروغ یار فانوس وار هر طرف این خانه روشن است (ص )189البته تأكید میكنیم كه شاعرانی مانند مكین یا به دلیل بضاعت هنری اندك (به نسبت بیدل) و یا برای
جلب نظر آن دسته از دوستداران شعر فارسی كه نمیتوانستند فخامت و بلندیها و «كوه و كتل»8
شعر بیدل را تحمل كنند بگونهای آسانگرایی در سبك هندی روی آوردهاند تا شاید بتوانند رضایت
مردمانی با فهم شعری حد وسط را بدست آورند.
ردیف در شعر فارسی
ردیف در شعر فارسی  ،نقشی اصلی و اساسی در ایجاد ( موسیقی شعر ) دارد و به عبارتی از
ویژگیهای منحصر به فرد شعر فارسی در برابر شعر عربی و تركی و فرنگی  ،دارا بودن ردیف است 6.
درست است كه نخستین شعر فارسی كه آن را از محمدبن وصیف سیستانی میدانیم  ،بی ردیف
شكل گرفته است  ،اما پس از آن تا امروز  ،ردیف همراه همیشگی شعر فارسی به شمار میرود و اگر
چه شاعران همگی شعرهای بی ردیف هم سروده اند اما هیچ دیوان یا مجموعه شعر نیست كه ردیف
شعر را در خود نداشته باشد .
در هر یك از دوره های سبكی شعر فارسی  ،ردیف و بسامد و فراوانی آن بعنوان یك ویژگی ادبی
مطرح و مورد توجه بوده است  .از این رو هر چند به كاربردن تعداد ردیفها در شعر سبك دوره
خراسانی و عراقی یكسان نیست وحتی از نظر بكارگیری ردیفهای اسمی و فعلی هم شباهتی در میان
نیست  ،اما قدر مشترك آنست كه همه آن شاعران قصیده پرداز و مداح پادشاه و غزل سرایان معشوق
ستای و سالكان معرفت سرای  ،بخشی از بیان احساس و هنرورزیهای خویش را در شعر بر عهده
ردیف گذاشته اند .
ردیف شعر در حقیقت با تكرار شدنش  ،ضرب آهنگی از موسیقی درونی را به شعر میاورد كه میتواند
دركنار وزن و ارزشهای عروضی اثر هنری  ،موجب استقبال بیشتر خواننده از آن اثر شود .
ازمیان سه نوع كلمه زبان فارسی یعنی اسم  ،فعل و حرف  ( ،كه از هر سه دسته  ،ردیف در شعر
فارسی داریم ) ردیفهای فعلی طبیعیترین شكل جمله فارسی یعنی آمدن فعل در پایان جمله را
تشكیل میدهند و شاعرانی كه نظم منطقی زبان بر اثرشان حاكم است در مواردی بیشترین ردیف
شعرشان ردیفهای فعلی است 1:
ماااهم ایان هفتااه باارون رفاات و بااه چشاامم سااالی اساات

حال هجران تو چاه دانای كاه چاه مشاكل حاالی اسات
(حافظ ،ص )43
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این در حالیست كه در بكارگیری ردیف از سوی شاعر جدا از ارزشهای موسیقایی و هنری كه استاد
شفیعی كدكنی در كتاب موسیقی شعر ،سه مورد اصلی آن را بر شمرده اند( موسیقی شعر،شفیعی
كدكنی :ص  )135میتوان حدس زد كه شاعر با انتخاب ردیف در حقیقت  ،انگیزه درونی خویش را و
هدف نهان از سرودن شعر را در ردیف پنهان كرده است  .به ویژه آنجاییكه انگیزه ها مادی و رسیدن به
صله و پاداش یا وصال معشوق یا رفع هر مشكلی دیگر بوده است  .اگر هم به صرف هنرورزی و اعنات
های شاعرانه این كار صورت گرفته است  ،نتیجه نهایی در شگفتی افتادن ممدوح یا شنونده شعر از
قدرت قلم و طبع شاعر و تمكین كردن به درخواستهای اوست.
به كوتاهی میتوان برخی بهرهها و انگیزههای شاعران را از به كاربردن ردیف با نمونههایی نشان داد
كه به سبب اطاعه كالم از آن خودداری میكنیم اما یادآور میشویم كه شاعران با یاری ردیف شعر به
بهترین شكل بیان احساس كردهاند.
ً
مثال شاعر از دست دادن رفاه گذشته را با ردیف «بود» نشان داده است( .دیوان ،رودكی :ص )188
یا شادی و سرور خود را از خاطرهای شیرین و بیاد ماندنی در ردیف «گل میریخت» نشان داده است5.
نیز ردیف شعر بیان كننده حالتهای گوناگون رفتاری و احساسی مردمان از عاشق و عارف تا عاقل و
عامی بوده است .مثل سوز و گداز عاشق با ردیف «بسوخت» نشان داده میشود( .دیوان ،حافظ :ص
 )14و آرزوهای سفری معنوی با ردیف «ان شاء الله» گزارش شده است( .دیوان ،خاقانی :ص )413
همچنین ابراز شجاعت و یا دلداری دادن به مخاطب میتواند با ردیف «مترس» بیاید( .دیوان ،شمس
تبریزی :ص )415
ً
ردیف گاهی شكل و نوع حادثهای را نشان داده است مثال ممدوح شاعر را خاك در دهان كرده و
كشتهاند و شاعر ردیف شعر را «خاك» قرار میدهد( .دیوان ،خاقانی :ص  )241یا شعرهایی با ردیف
«آب» برای حادثه كربال.
ً
گاهی دیده میشود ردیف شعر برداشتی از سبك شخصی شاعر است .مثال تعلق خاطر شاعر به صبح
و روشنی (شاعری دیر آشنا ،دشتی :ص  )188با ردیف «صبحگاه» نشان داده شده است( .دیوان،
خاقانی :ص )353
ً
مواردی هم هست كه شاعر با آوردن ردیفهای دشوار اسمی در پی هنرنمایی است مثال ردیف قرار
دادن «اشتر و حجره» (دیوان ،خواجو :ص  )114یا «خرس و خروس» (همان ،ص )893
ً
گاهی این هنرورزی در آوردن جنبه هنجار گریزی دارد  .مثال حمیدی شیرازی كه غزل جاودانه مرگ
قو را (كه فضایی سرشار از عشق و احساس دارد) با ردیف «بمیرد» ساخته است كه واژه ای خاص
غزل عاشقانه نیست و او هنرمندانه از عهده كار بر آمده است :
فریبنااااااااااده زاد و فریبااااااااااا بمیاااااااااارد
شاااانیدم كااااه چااااون قااااوی زیبااااا بمیاااارد
(اشك معشوق  ،ص )894
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در مواردی شاعر نام ممدوح را ردیف شعر قرار میدهد كه گونهای بیان ارادت است (دیوان ،خواجو :
ص )894یا اینكه شاعر از روی طنز و هزل تعبیری ركیك یا معمولی را ردیف شعر قرار میدهد كه
هدف آن كامال روشن است.
نگاهی به شعر هندی  -اصفهانی
در سبك شعر دوره صفویه ( هندی – اصفهانی ) پا به پای همه تغییراتی كه در شیوه شاعری و سرودن
شعر روی داد و دوره ای جدید و بی تكرار نسبت به سبك های پیشین شكل گرفت ،و دانشمندترین
شاعر زبان فارسی با اندیشمندانه ترین شعر در قلمرو زبان فارسی ظهور كرد (كاظمی  )29،بگونه ای
كه طرز بیدالنه یا بیدلی شكل گرفت (عینی )152 ،در كنار همه حیرت گوییها و حیرت سازیها ،ردیف
شعر هم بیشترین دگرگونی را با خود بهمراه داشت بگونه ای كه بسیاری از ردیفهای شعر در دیوان
صائب تبریزی و بویژه بیدل دهلوی (دو نمونه ایرانی و هندی شعر این روزگار) برای نخستین و آخرین
بار بكار رفته اند .
در واقع كسانی چون بیدل كه هنرشان انقالب و رستاخیز در شعر بوده است  ،ردیف شعر را یكی از
مصداقهای روشن و در دسترس این دگرگونی بنیادین قرار داده اند و دقیق و درست پس از بیدل
مانند مكین این شیوه را دنبال كرده اند.
هر چند اهدافی كه برای شكل گیری ردیف در شعر فارسی بر شمردیم  ،در شعر امثال مكین هم تا
حدودی قابل پیگیری است اما بنظر میرسد با توجه به اصرار او در همراهی با بیدل كه با جدا كردن
شیوه شعرش از شاعران ایرانی (بگونه ای كه برغم استقبال از وزن و قافیه و حتی ردیف شعر حافظ و
سعدی و دیگران  ،هیچ یادكردی چشمگیر از آنان در اشعارشان بچشم نمیاید) و نیز بكار گیری
ردیفهایی دشوار و دور از ذهن اسمی و ردیفهای فعلی دور از انتظار كه گاهی خود بخشی از یك جمله
فارسی است  ،از سوی همین بیدل گامی در ‹‹ ایجاد تغییرات خاص شعر و توسعه مجازها و
استعارهها›› تلقی میشود  (.موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص )142
ً
طبیعتا ردیف بعنوان آخرین واژه هر بیت  ،تعدادی واژه را پشت سر خود دارد كه سرنوشت كنار هم
آمدنشان بستگی به معنی و مفهوم ردیف دارد  .پس ردیف در شعر مكین هم عوامل اصلی ایجاد
تفاوت در زبان شعری اوست .
توفیق امثال مكین دور بودن او از مفاهیم و مضمونهای رایج و تكراری شعر فارسی ایرانی در سبكهای
خراسانی و عراقی و به شعر از بیرون نگریستن است.
ردیف در شعر مكین دهلوی
دیوان ده هزار بیتی مكین را بیشتر شعرهایی تشكیل میدهد كه «ردیف» دارند .اما بهمان شكل و
انگیزهای كه ردیفها در دیوان بیدل و غالب و ناصر سرهندی فراهمشدهاست ،در این دیوان هم
میتوان سراغ ردیف را گرفت.
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راست اینست كه البته مكین بگونهای كوشش میكند شعر هندی را روانتر و بیپیرایهتر بكارببرد و
ً
اینكه با تغییر مذهب از تسنن به تشیع 11و طبعا سایر دگرگونیهای مترتب برآن به مسیری افتادست
كه انگیزههای صرف هنری و پیچیدهسرایی را از او سلبكردهاست.
دستهبندی ردیفهای شعری در دیوان مكین چنین است:
الف) ردیفهای ساده
 -1ردیفهای اسمی
در شعرمكین اسم چه به صورت اسم ساده ،صفت ساده و قید و مصدر مورد كاربرد واقع شدهاست.
ً
این اسمها معموال در شعر ایرانی مورد توجه و كاربرد نمیباشد:
تمنا (ص  ، )114عبث (ص ( ، )154باعث ص ( ، )158وارث ص ( ، )158اخذ ص ( ، )216آخر ص
 252و (ُ ، )254پر ص ( ، )253امروز ص ( ، )256هنوز ص ( ، )251افسوس ص ( ، )293خویش
ص ( ، )294مخلص ص ( ، )325ناقص ص( ، )314عرض ص ( ، )318اختالط ص ( ، )316انبساط
ص ( ، )316محظوظ ص ( ، )311طالع ص ( ، )311دروغ ص ( ، )311حیف ص ( ، )311صاف ص
( ، )314عشق ص ( ، )318دل ص ( ، )321چشم ص 343و ( ، )361شكوه ص ( ، )414روزه ص
11)416
مشاهده میشود كه در سراسر قرنهای عمر شعر فارسی قبلاز این روزگار هیچ شاعر ایرانی حاضر
نشده است این اسمها و همانندهای آنها را بعنوان ردیف شعر بكارببرد.شعر شاعران هندی فارسی
ً
زبان با این ردیفهای اسمی «رنگین» و «طرح اندازی شده» و «قالب ریخته» 11است و معموال از
ً
ارزشهای هنری و بالغی كه دل خواننده را تصرف كند خالی است و صرفا به كار دهان از حیرت
بازماندن میاید و بس.
تنها نكته مشترك میان شاعران سبكهندی از بیدل تا مكین و برخی اندك از شاعران ایرانی اصرار
ً
آنها در آوردن قافیه و مخصوصا ردیف با همه حروف الفبای فارسی است كه در شعر مكین هم این
نكته بچشم میآید .در دیوان حافظ هم غزلهایی كه خواجه با ردیف الغیاث ،فرخ و فراق و ...و
قافیههایكف و شرف ،هالك ،باك و  ...سرودهاست مؤید همین شوق و اصرار شاعرانه است.
 -2ردیفهای فعلی:
آمدن فعل بعنوان ردیف شعر ،حركت شاعر در مسیر نظم منطقی جملهبندی فارسی است كه این
ویژگی آوردن ردیف شعر با فعل را شاعران ایرانی هم بسیار دنبال كردهاند اما نكته مهم سبكی
اینجاست كه هر دو گروه شاعران به فعلهایی خاص عالقه نشان دادهاند.
برخی ردیفهای فعلی مكین (فعل ساده) چنین است:
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(مرنج ص ( ، )156میافكند ص ( ، )238بجنباند ص ( ، )263رنجد ص ( ، )262نشناسد ص )212
( ،گریستم ص ( ، )324نمیخواهم ص ( ، )341دیدم ص ( ، )341افتادهام ص ، )381 ، 346
(میخواهم ص ( ، )342میگریم ص )381
در مواردی مكین دو فعل ساده را باهم میآورد12:
(نالدو گرید ص ( ، )246 ، 243سازد و سوزد ص ( ، )281لرزد و ریزد ص : )412
چنانچااه لعاال و گاار در نثااار غلطااد و ریااازد
سرشااكم از مااژه درپااای یااار غلطااد و ریاازد(ص )418
 -3ردیفهای حرفی
ً
شاعران ایرانی معموال عالقه دارند از حرف را برای ردیف شعر استفاده كنند این عالقه البته درمیان
شاعران سبكهندی اندك و كمرنگ است .مكین چند غزل با ردیف را دارد (صص  11 ،69و )11و نیز
یك غزل با ردیف هم (ص )333
ب) ردیفهای مرکب
ً
دراین بخش منظور صرفا شعرهایی نیست كه ردیف شعر اسم یا فعل مركب باشد بلكه عالوه بر این
مورد ،منظور ردیفهایی است كه از اسم و حرف یا اسم و فعل و  ...استفادهشدهاست كه به نمونههایی
از آنها اشاره میكنیم:
 -1حرف  +اسم:
(هر یك ص ( ، ، )316چه غم ص ( ، )325بر زمین ص : )316
داغ جنااون در آسااتین چاااك گریبااان در بغاال
دارم دلی از دسات او رساوای دوران در بغال(ص )319
 -2حرف  +فعل (فعل پیشوندی و غیر آن)
(برنخورد ص ( ، )194هم دارد ص ( ، )211برآید ص ( ، )235چه شد ص ( ، )191را ماند ص )233
( ،چه گشاید ص )221
 -3حرف  +دو فعل:
(كه داشتم دارم ص )244
 -4حرف  +فعل مركب:
(را به دست آر ص :)211
-من و دل مانده پا در گل چه مشكل شاد و چاه پایش آماد

 -8فعل مركب:

نه دل با من ونه من با دل چاه مشاكل شاد چاه پایش آماد
(ص)281
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(بیرون آوردهاند ص ( ، )211آفریدهشد ص ( ، )234آید بیرون ص  358و ( ، )356كند بازی ص
)421
 -6اسم  +حرف  +اسم:
تكلف بر طرف (ص:)313
باای تكلااف راساات میگااویم تكلااف برطاارف
كاااج رود سااارو دلجاااویم تكلاااف برطااارف -1اسم  +اسم  +ضمیر:
دم گرمم (ص )329
 -5صفت مركب:
بیدردی (ص )445
مكین دهلوی و شاعران ایرانی:
ً
نگاه مكین به شاعران ایرانی كامال متأثر از نگاهیست كه جامعه ادیبان و منتقدان ادبی و شاعران
شبهقاره به شعرفارسی ایرانی دارند یعنی تأثیرپذیری آشكار در كمترین سطح و حد و نشان.
درحالیكه شاعران درون سبكهای شعر فارسی دراستقبالها و تضمینهای شاعرانه بگونهای تأثیرپذیری
خویش را یا با ذكر شاعر قبلی و یا با تضمین مصراعی از شعر او نشان دادهاند اما بیدل دهلوی مبدع
شیوهای است كه از شاعر ایرانی استقبال وزن و قافیهای دارد ولی بییادكرد او و بی تضمین مصراع با
تركیبی از آن شاعر.
در میان شاعران ایرانی صائب تبریزی با وجود آنكه سبكی متفاوت از شاعران گذشته را دنبال میكند
اما به صراحت از حافظ ،سعدی و مولوی یاد میكند و مصراعهایی از آنان را به تضمین و استقبال مورد
توجه قرار میدهد.13
مكین دهلوی -شاعر مورد بحث ما -هم شاعری است ساكن سرزمین هند اقامتش در این سرزمین بر
خاستگاه ایرانیاش برتری دارد از اینرو استقبالهایی در حد قافیه و ردیف از شاعران مطرح ایرانی
دارد و فقط یك مورد از حافظ مصراعی را تضمین میكند (كاریكه بیدل حتی درحد همین یك مصراع
هم انجام نداده است)
در مواردی هم مكین -مانند دیگر هندیسرایان -وزن و ردیف را از شاعر ایرانی استقبال كردهاست اما
قافیه را تغییردادهاست14.
نتیجه گیری
بررسی گذرا و محدود ما در این مقاله نشان میدهد:
 -1شاعران فارسی زبان سرزمین هند به عمد بدنبال شگردهایی بودهاند كه روند شاعری و شكل
تصویرسازی و بیان هنری آنها را از شاعران ایرانی هم روزگار و متقدم خود متفاوت نشان دهد.
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 -2شاعران هندی همانند شاعران ایرانی به ارزش و اعتبار هنری و موسیقایی ردیف در شعر خویش
پی برده بودند و عمده كوشش هنری خویش را صرف بهرهمندی از چنین موقعیتی در شعر كردهاند.
ً
 -3شاعران هندی -از جمله مكین -اصرار دارند ردیف را از فعلها و اسمهایی قرار دهند كه معموال در
شعر شاعران سبك عراقی و سبك اصفهانی (صفوی) مورد توجه نبودهاست تا از این راه به تازگی و
بیتقلید بودن شعر خویش مهر تأكید و تأیید بزنند.
-4تنوع ردیفها در شعر سبك هندی نشان از متفاوت بودن «گنجینه واژگان» نزد شاعران این سرزمین
است همچنانكه لغات و تركیبات موجود در فرهنگهای لغت این سرزمین هم تفاوتهایی با نمونههای
مشابه خود دارد.
 -8بیشتر شاعران سرزمین هند (بخصوص در مقطع زمانی مختوم به دوره بیدل) سعی كردهاند به
عمد از شعر شاعران نامدار ایرانی مانند سعدی و حافظ استقبال كنند اما از آن شاعر ایرانی به شكل
تضمین مصراع یا نام بردن حرف یاد نكنند كه این امر نشان میدهد آن استقبال شاعرانه نه از روی
ارادت و اشتیاق هنری بلكه به سبب منافسه و رقابت هنری رخ دادهاست.
 -6شاعران پس ازبیدل مانند ناصرعلی سرهندی و مكین دهلوی كوشش كردهاند با استقبال
ازشعرشاعران ایرانی و حتی نام بردن از آنها و تضمین مصراعهای شعرشان ،فضای سنگین بیمهری
شاعران هندی به شعر فارسی ایرانی را تا حدودی آرام سازند.
 -1بنظر میرسد شاعران پس از بیدل تا حدودی متوجه افراطهای او در نازكاندیشیها شدهاند كه
سعی كردهاند بشیوه شاعران فارسیزبان گذشته خود را نزدیك سازند همینكه پس از بیدل شاعر
دشوار گوی و ریز بین و نكته شكاف مانند او پیدا نشده است خود میتواند دلیلی بر این امر باشد كه
بهر حال سبك بیدل و امثال او از افراط كاری خالی نبوده است.

پی نوشت:
ً
 -1دقیقا از زمان لشكركشیهای سلطان محمود غزنوی به سرزمین هند در اواخر قرن چهارم هجری
یعنی سال  391ق برابر با  1111میالدی ن  .ك ( .تاریخ غزنویان ،با ثورث :ص  )113نیز برای شرح
فتوحات سرزمین هند ن  .ك ( .غزنویان ،فروزانی :ص )112
ً
 -2ظاهرا شعر كسانی چون صائب در سرزمین هند مورد پسند نبوده است .صائب خود گفته است:
بااه كااه بفرسااتی بااه ایااران نسااخه اشااعار را
بر حریفان چون گوارا نیسات صاائب طارز تاو
(ص )32
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 -3بیدل شباهت لفظی و معنایی شعر خود با شعر فارسی ایران را به كمترین حد ممكن میرساند و
حاضر نمیشود در استقبالهای شاعرانه (برغم رعایت وزن و قافیه) از شاعر ایرانی مورد نظر نامی به
میان میآورد.
 -4برای نمونه :ادیب و منتقد نامدار روزگار ما دكتر غالمحسین یوسفی در كتاب چشمه روشن دهها
شاعر كوچك و بزرگ ایرانی را ذكر كرده است اما از امیرخسرو دهلوی ،امیرحسن دهلوی و بیدل
دهلوی یاد نكرده است.
 -8اشاره است به این بیت بیدل دهلوی:
س ایر فكاارم آسااان نیساات كااوهم و كتاال دارم
معنااای بلناااد مااان فهااام تناااد میخواهاااد
(دیوان ،ص  1919ج )3
 -6درباره ردیف در شعر فارسی مقاله استاد شفیعی كدكنی در كتاب موسیقی شعر (ص  123به بعد)
فصل الخطاب است و نیازی به تكرار آن در اینجا نیست.
 -1ن  .ك  .چهارده روایت از بهاء الدین خرمشاهی ،ص  11به بعد.
 -5همان ،ص . 51
 -9خود همین گرایش به تشیع یعنی روی كردن به ایران صفوی و باورهای رایج آن مقطع و دل بریدن
از پارهای كاركردهای هنری مورد پسند جامعه گوركانی.
 -11یكی دو نمونه از ردیف ها را می آوریم:
چه نقصان تو باشاد گار نماناد كاار ماا نااقص
بگو ای شوخ كامال در جفاا و در وفاا نااقص(ص)314
گاه آری مصالحت باشاد باه دشامن اخاتالط
میكااانم از بهااار او باااا غیااار پااارفن اخاااتالط(ص )316
بعااد از ایاان حریفااان اساات و پااای انبساااط
نیسات گاو ماااتم سارای دهاار جاای انبساااط(ص )316
ً
 -11اینها معموال تعبیراتی است كه در تذكرههای سرزمین هند درباره شاعران سبك هندی بكار
میرود.
 -12در شعر شاعران ایرانی این حالت دو فعل آوردن بیش از دوره صفویه بچشم نمیآید و در دوره
صفویه معدودی شاعران چنین كردهاند.
 -13مانند این مصراعها :این جواب آن غزل صائب كه سعدی گفته است ( ...ص )2639
صائب این آن غزل حافظ شیرین سخن است (ص )2286
جواب آن غزل مولوی است این صائب (ص )483
 -14این نمونهها مورد توجه است:
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الف)
مكین :خاوی فشاان روی تاو از شارم نقاابی دارد
حساان محجااوب تااو از خااویش حجااابی دارد
(ص )155
هااااردم فقیاااار مااااا ز ناااای بوریااااا شاااانید
صاوت خوشای كااه شاااه بااه باارگ و نااوا شاانید
(ص )216
باااااز بااااا دلشااااادگان ناااااز و عتاااااابی دارد
حاااف  :آنكااه از ساانبل او غالیااه تااابی دارد
(ص )286
از یاااااار آشااااانا ساااااخن آشااااانا شااااانید
بااوی خااوش تااو هاار كااه ز باااد صاابا شاانید
(ص )492
ایان سااخن گرچااه یقاین نیساات گمااانی دارد
مكین :هم زبان گفت به من یاار دهاانی دارد
(ص )281
سااعدی :آن شااكرخنده كااه پرنااوش دهااانی دارد
نااااه دل ماااان كااااه دل خلااااق جهااااانی دارد
(ص ) 414
در این استقبالهای تام و تمام (همسانی وزن ،ردیف و قافیه) هیچ نامی از دو شاعر ایرانی درمیان
نیامدهاست.
ب)
مكین:
هر سخن چون شاه بیتای در غازل افتااده باود
شب به بزمش حرف حرفم بر محل افتااده باود
(ص )229
حاف :
وز لااب ساااقی شاارابم در مااذاق افتاااده بااود
یاك دو جااامم دی سااحرگه اتفاااق افتاااده بااود
(ص )425
شاعر با حفظ وزن و ردیف ،قافیه را تغییر داده است.
از تااااااااوانگر درد درویشااااااااان مپاااااااارس
مك این :از حبی اب احااوال دلریشااان مپاارس
(ص )292
درد هجاااااری چشااااایدهام كاااااه مپااااارس
حاااف  :درد عشااقی كشاایدهام كااه مپاارس
(ص )846
در این نمونه شاعر از سه عامل وزن ،قافیه و ردیف ،فقط ردیف را نگه داشته است.
ج)
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مكین:بگذر از خود كه نباشد سفری بهتر از این

بیخبر باش كه نبود خبری بهتر از این

(ص )353
حاف :می فكن بر صف رندان نظری بهتار از ایان
بااار در میكاااده مااایكن گاااذری بهتااار از ایااان
(ص )515
در این نمونه تأثیرپذیری عالوه بر اینكه وزن و قافیه و ردیف در دو شعر همسانی دارند مكین
مصراعهایی از حافظ را هم تضمین كرده است .تأكید میكنیم كه این شیوه استقبال در شعر مكین
بسیار كم كاربرد و در سبك شاعران سرزمین هند دور از انتظاراست.
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