
  نظير اکبرآبادي و سبِک هندي  ٦١١

  ∗ي هند و سبِک•ينظير اکبرآباد

سبک : اند م کردهيقساصلي تسه سبک  بهايراني ادوار نثر و نظم فارسي را  محقّقين
ها تنها در  مفهومش اين نيست که اين سبک.  سبک عراقي و سبک هندي،خراساني
شهر خاص يا جاي  رواج داشته يا اين هر سه سبک بهعجم عراق در  هند و ،خراسان

ها بيشتر  توان گفت که گسترش و پيشرفت اين سبک ه اين را مي است البتّقخاص متعلّ
  .ها بوده است  مدارج را طي نموده و مرکز اين سبکيادشدههاي  در سرزمين
ين زمينه ارزيابي ناقدانه و پژوهش دقيقي را انجام داده است و  االشعرا بهار در ملک
دهد که  ما خبر مي هم است که بههاي اوليه و م يکي از کتاب» شناسي سبک«کتابش 
اين کتاب  فطري و معنوي نثر فارسي در دوران مختلف چگونه بوده است؟ ِتوضعي

  . فارسي هند خيلي مفيد و سودمند استادبياتبراي بررسي 
ري ترين است که از آغاز ادب فارسي تا قرن پنجم هج قديمي» خراساني سبِک«

 ، پختگي، آن متانت واژگانةخصائص عمد. ود بيشرقادامه داشت و مرکز آن ايراِن 
 در اين. باشد ها و استعارات مي  تمثيل، تشبيهات فطري و غيرمصنوعي،جزالت معاني
شد که بعداً در مقابله  ها خالص فارسي بيشتر استفاده مي هاي کهن و واژه دوره واژه

 است که امتياز اين سبک همين. واژگان عربي آهسته آهسته متروک و مردود شد با
  .شود بدون تصنّع استفاده ميو هاي آسان و ساده  جملهخياالت ساده را در 

                                                   
 .م ۱۷۳۵-۱۸۳۰/ه ۱۲۴۶-۱۱۴۷  •

مرتّبة مالک رام و مختارالدين احمد (» عرشي نذِر جناب«اين مقالة استاد عابدي در بروشور   ∗
خدمت او  م به ۱۹۶۵ دسامبر ۸منعقد در تاريخ » موالنا امتياز علي عرشي بزرگداشِت«مناسبت  به

استاديار فارسي  (عليم اشرف خانزبان اردو چاپ رسيده بود و آقاي دکتر  به) تقديم شده بود
  .فارسي برگردانده است آن را به) دهلي, دانشگاه دهلي
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آمد که محيط است از قرن ششم هجري تا هشتم » سبک عراقي«بعد از اين دور 
ص عمده اين سبک عبارت است يخصا.  استيهجري و مرکز آن ايران جنوب

 واژگان شمار دور در اين . حسن بيان و هم آهنگي و تناسب واژگان، رواني،سالست از
ع و مقفّي و نثر ساده و مرسل رايج بوده ولي نثر خوب همان وسيع شد و نثر مسج

  .هست که خالي از تصنّع باشد
هند منتقل شد و از قرن دهم  مرکز فارسي از ايران به يهند تيموريان عهددر 

 آن نثر طوري معمول شده بود که خصائص عمده» هندي سبِک«هجري در نثر فارسي 
در . کند  ميزيمهاي ديگر ممتاز و م سبک  با هست کهتکلّففارسي بيشتر تصنّع و 

آرايي و خياالت دور از کار و فهم  آفريني، خيال مضمون سبک هندي بيشتر توجه به
در  استعارات دقيق و تراکيب نو يکي از ابتکارات اين سبک است ، تشبيهات نادر،بود مي
 را کهاي اين سب  در نثر نمونه،نر و تصنّع بر کمال غالب آمده سبک پيچيدگي بر هاين
ها بر اين   که هنديمشاهده کردتوان در سه نثر ظهوري و وقائع نعمت خان عالي  مي

دهند و هيچ  ايراني اينها را مورد نقد قرار ميبرخي از استاداِن کنند و  کتب افتخار مي
  .دهند وقعي نمي

آميزي تقليد و  مبالغه  باشتر همين سبِک هندي راشاعران و نثرنويسان هندي بي
 و وابستگي  بااند که  شاعران و نثرنگاران در هند بودهانهي ماند البتّه در عهد پيروي کرده
روي و اعتدال را براي خود اتّخاذ نمودند  خصايص سبک هندي راه ميانه  باتعلّق خاص

ند و طبق بسازمومي زمان نزديک خياالت ع  باو سعي عمدة آنان همين بود که زبان را
  .ندبنويسآن 

 اردو بر جايگاهي قرار دارد که هيچ کس شريک و سهيم ادبياتنظير اکبرآبادي در 
نشده است که مرتبه و مقام نظير  سعي چهي زمينه در اينحال  او نيست ولي تا به

انه اردو و فارسي عنوان نويسنده دو زب ين شود يا او را بهي فارسي تعادبياتاکبرآبادي در 
  .بشناسيم

  :نغمة عندليب نوشته است خزان معروف به  در گلستاِن بي١الدين باطن سيد قطب
                                                   

  .۲۵۸، ص »نغمة عندليب«خزان معروف به گلستان بي  .1
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 قدر ،گزين رمي مضمونِِ انشاهاي ن،تفت شدهوقتي مزاج عالي بر نوشتن نثر مل”
غيره همه   طرز تقرير و، حسِن بازار، رعنا زيبا، بزم عيش، فهم قرين،متين

  .“بازوي زيب شاهد مدعا شده بود) ۹(د نه تعدا هاي به الماس
  : نوشته است١همچنين پروفسور شهباز

ولي من پنج کتاب را . طبق اطّالعات باطن نظير نه کتاب در نثر نوشته بود”
در . ام تعداد شمردن نبوده ولي تعداد و عناوين کتاب بيشتر از هفت نيست ديده
ن نيست ولي همه را من دارم و پيش م» گزين و رعنا زيبا نرمي« هفت کتاب اين

ميرزا نوازش علي . زيور طبع آراسته نشده است حال به ا بهتهاي نثر  اين کتاب
اندازه  ها به بيگ مرا نسخة خطّي داد و گفت که اين نگاشتة مؤلّف هست ورق

من نقل آن . خط نستعليق بود  خوشخط و به،کتابت خيلي واضح. کوچک بود
ايي که مشخّص است نظير اکبرآبادي خوشخط بوده تا ج. نسخة خطّي را دارم

دست ايشان کتابت نشده است  ولي من عقيده دارم که اين نسخة خطّي به
هاي فاحش از  توان آن غلط  متن اغالط وجود دارد که نميدر ايندليلي که  به

  .“دست مؤلّف رخ داده باشد
  : نگاشته است٢اهللا بيگ مرزا فرحت

ات  فارسي نظير را نداريم البتّه پروفسور شهباز در کليما اطّالع دربارة ديوان”
هاي زيادي  نطير در نثر فارسي کتاب. هاي اشعار فارسي را نقل کرده است نمونه

حال چاپ  رسد ولي هيچ يک از اينها تا به مي) ۹(نه  نوشته است و تعداد آنها به
فت کرده بود اين  پنج را دريا،نشده است البتّه پروفسور شهباز از اين نه کتاب

هاي   استاد خود اين نام مقام و مرتبهيدهد که باطن تنها براي ارتقا نشان مي
  .“کتاب را ذکر کرده است که هيچ جا پيدا نيست

  : نگاشته است٣پوري نياز فتح
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اين  بنده فعالً سه کتاب غيرمطبوعه فارسي نظير را دارم که پس از مطالعة آن به”
 چنين که براي دانستن فارسي .عر و اديب خوبي بودهام که وي شا نتيجه رسيده

هاي عربي که در آن زمان متداول   عربي هم الزامي است پس نظير از کتاب،عالي
  .“ خوانده بود و او در زمان خودش منشي و معلّم فاضل فارسي هم بود،بوده

  : چنين نوشته است١ باره مخمور اکبرآباديدر اين
د خوبي نداشت ولي وي عالم و فاضل بزرگ فارسي نظير در زبان عربي استعدا”

 کالم فارسي غيرمطبوعه را هم داشت که هيچ کس ،وي عالوه از کالم اردو. بود
نظير کتاب نثر در تقليد و .  نظم و نثر هستهردودر  اهاين. از آن خبر ندارد

نگاشته است اين کتاب مثال و نمونه نثر مخصوص » سه نثر ظهوري«پيروي از 
ات نظير اکبرآبادي يم مقدمه کل ۱۹۵۰مولوي اشرف علي در سال . استنظير 

نوشته بود تا آن زمان اين رسائل از چاپ درنيامده بود پس موصوف چندين 
  .“.بود» طرز تقرير«اقتباسات را از کتاب استاد شهباز گرفت که از 

  : است٢بعد از آن وي نگاشته
نظير  ت شهباز در صفحات زندگاني بيمهرباني و کرم حضر  باهايي از نثر نمونه”

  .“محفوظ شده است
کتاب براي ) ۹(هاي نظير طوري ناياب بود که حتّي براي ذکر نام آن نه  اين رساله

نويسندگان مشکل بوده چنين که باطن تنها نام هفت کتاب را ذکر کرده است و اين 
مانده  ده بود و باقيب را وي هم پيدا کرروفسور شهباز بود که اين پنج کتابختي پ خوش

حتّي کساني که خيلي . هاي آن آشنا است دو کتاب هيچ کس نه آن را ديده و نه از نام
 زمينه چيزي اضافه در اين هردو ٣اند مثل فرحت و سليم جعفر بعد از آن نگاشته

بختي است  اين هم خوش. اند شهباز اکتفا کردهو هاي باطن  نوشته اند و آنها هم به ننموده
) ۲۵۲۱۵ (ةتابخانه دانشگاه دهلي چند نسخة خطّي از آن رسائل را تحت شمارکه ک
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محفوظ کرده است اين رسائل شاهد استعداد نظير در زبان فارسي هست ولي مورد 
  .ل ضائع شده استئتأسف است که اين مجموعه ناقص است و چند جزو اين رسا

فات نظير در دهلي وپس از م يعني هشت سال  ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴اين رسائل در سال 
قلم  بهو خطّ نستعليق  به اينچ هست و ۴×۲۵/۶اش  رشتة تحرير درآورده است اندازه به

الل بن   ابن ديوان برج،رام چند کهتري دهلوي، ابن منشي ديپ چند«نام  کاتب به
  .را دارد»  ابن شيو الل بن رادها الل، مالوهة مضاف صوب، ديوان پرگنه مندسور،الل نند

 ورق هست در اين رساله نظير ۳۴ داراي »بزم عيش«نام  ترين رساله به و عمدهاولين 
دقّت ذکر نموده است و اين   با راها و تاج محلّ  عقايد و رسوم، نمايش،افراد اکبرآباد

  :١کند رساله را چنين آغاز مي
ــرين ” ــد جهــان آف   هم صفت و نعِت شـِه مرسـلين         حمــد خداون

راقم اين . نمايد  لهذا حرفي چند تحرير مي،بيان نيايدو شرح  از مِن حقير شمة آن به
پرستي پسند کرد و جمال  پذير که از هنگام امتياز حسن رقوِم فرحت تصوير نظير هوس

نقد خرد خريد و بادة نگاِه پري پيکران  صهباي چشم دلبران به… عمل آودر دوستي به
 …کفر کاکل داد ر ايمان بهلعِل دل پيش سرخي لب نهاد و گوه. سرماية هوش بستيد به
وجوِد حقارت لباس مصدِر الطاِف   باوجوِد کراهت منظر مورِد عنايت مه طلعتان و با

فرمانبري   و به،در بندگي رتبة که مغروراِن دولِت حسن سالِم او را گرفتند… زيبان جامه
د خويي  تا شکوة تن،کاري نکرد. درجة که فرماندهاِن کشوِر جمال از نگاِه او نگرفتند

معلّي نمود و در اين پيشه  وجِه معشيت به. مزاجي گويد نازک…  تا،کند و حرفي نگفت
  : نظم،پاي نازنينان سود نيز سر به

  اين پر دلي تابِع فرمـاِن حـسن         عشق به   ناز و اداي غـرور داخـِل سـاماِن حـسن          
  هست بهاري چنين در چمنستاِن حـسن        جان و دِل عاشقان بلبل و قمري وشَـند       

* 

  ديد مگر يک نظر گوشة داماِن حسن         نشين کـرد رهـا گوشـه را      زاهد خلوت 
*  
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ــه  ــود و ب ــوه نم ــساط جل ــزار انب   حسن احساِن همه ينو ،جمال لطِف همه زين  دل داد ه
ــازه  غنچة دل را نظيـر خـرم و خنـدان نمـود            ــستاِن حــسن  ت ــاد گل ــر و ســبزتر ب   “ت

ج و موسم باران را توصيف نموده است  تاج گن، رود جمنا،پس ازين نظير اکبرآباد
هاي هندي  وي سعي نموده است که واژه. شود الوطني مترشّح مي که از هر واژه او حب

  :١ مثالً،هم پيوند دهد عبارات فارسي به  بارا
اگر پرستان تعميراِت جواهر . ور تر است و از عمارات بهره اکبرآباد شهر بزرگ”

همه   با اگر باغاِت چنين،سنگين سنگي نيارد پيش تزيين اين امکانات ،دارد
استماع رنگيني يک چمن اين بساتين   به،خياباِن رنگين در همرنگي کشايد

صورت کشايش از کشوِد هر در عيان و شکِل . رنِگ بو پرواز نمايد رنگش به
رخان از  توجِه نازنينان برحاِل نيازمندان و لطِف گل… آرام از نموِد هر بام نمايان

  :ابيات… تاب دو چندانع
ــاد  ــندگان ش ــم دِل باش ــود داي ــاد   ب ــد اکبرآبـ ــاد باشـ ــدام آبـ   مـ
  “ سـاکنان او نظيـر اسـت      يز ادنٰ   عجب خاطر پسند و دلپذير است     

در بحر الطاِف جمنا … شير و شکر قرين جمنا درياي ديرين است و آبش به”
.  باِد بهاريجا همچنان جاري است که در چمنستان نسيِم سحري و در بستاناين

سازان و اکثر بار چنين بهار که  خطرش هجوم آب کشان و غسل بر ساحِل بي
تة شرو » تلک«شوند و برهنمان صندل سا چون خطوط  طراز مي گلعذاران جلوه

 قدر آشنا که علم شناي دريا و از دقايق شناوري آن به. بندند زنّار صِف دراز مي
  .٢“»         «ند و هجوِم امواج را دان مي» چاندني« را فرش بوسعِت روي آ

. نمايد آيد و شام معاودت مي شهر مي گنج به دير است که نظير هر صبح از تاج”
در اثناي راه از بهار حسِن رهگذري و جماِل رشِک خوبي پري و جنبش کاکِل 

ارة نظّ نگار و قامِت زيب شعار و رفتاِر شوخي نثار به مشکبار و عارِض عرق
  .٣“پردازد رو ميذطرة سنبل و صحبت شبنم و گل و ظهور سرو و تتحريِک 
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آرد که طراوت و نضارت آن تا  نظر مي  بهاري به،آيد چون هنگاِم برسات مي”
ابِر سياه تا حد نگاه و تابِش برق . کثرت وسعت و سبزه به دريا به… کجا نگارد

يدِن آب از برِگ  چک،پسند صداي طاؤسان بلند و شوِر غوکان دل. رعد همراه به
 ، بارِش قطرات و ريزِش رشحات،درختان و نموِد ديدِن سيالب بهجت نشان

  .١“سبحان اهللا گاه اهللا اهللا. گاه کاري صنعت ظهور اين رنگا رنگي قدرت و تازه به
جبينان و دربارة تصنيف اشعار  مه  با مالقات،ها بعد از اين نظير دربارة صحبت

مع جايي جمع شده بودند تسموقتي چندين شعرا و .  استذکر نمودهمطالبي را فارسي 
نظير آنجا بيتي در بحر طويل سروده بود و . سن همانجا نشسته بودندو چند معشوقاِن ح

گيرد اولين مصرع بيت اين  اي جا مي براي حضار ارائه داده بود که مصرع آن در صفحه
  :٢است
دلم   به، طلِب طبع مهيا،تماشا ه گذري کردم و آنجا بنشستم ب،سحري بر لِب دريا”

 ،قدر زيِب دوباال  به،آسا تِن نسترن  به،رِخ مهر بر افزا  به، که بتي دلبِر زيبا،عيِن تمنّا
 ، مثل خورشيد برآيد، زود پيِش نظر آيد،زا اشاراِت طرب  به،لب لعِل شکرخا به

 مشک مسي  به،شکر خنده گرايد  به، زلف بر چهره کشايد،حسن رخشنده نمايد
 زلِف او ،ناگهان يک شِه خوبان …نگه رنج ربايد  به،ينه زدايدي رنگ ز آ،بسايد

 ابروان هم دو ،چهره رشِک گِل خندان… چنين مهر نمايان رو کِش ريحان به
 رنِگ پان بر لب و ، ناوک افگن صِف مژگان، سرمه سا نرگِس فتان،کمان سان

 گلو ، گوش پر از در و گوهر،ن طرفه تر چاِه زنخدا، ذقنش سيِب گلستان،دندان
 ، شکم و ناف نکوتر،بر  سينه گلبرگ سمن،زيور  بازو و دست به…از صبح منور

 قدمش مخمِل ، زانو ساق همه انور، پشت هم چون ورقِِ زر،کمرش نازکي اندر
 غمزه ،بدني  گل،لبي  غنچه، برق و شي، مه رخي، جامه معطّر، سرو قد،تر خوش
 دلبر ، سحرگري، نازوري، کج کلهي، عشوه دهي،نگهي  خوش،شکني  دل،کني

  .“بو رو و سمن گيسو و پري پيچ بهو و خم … خو و جفاجو خوش
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  :١و مصرع ثاني چنين آمده است
 الله و ، نرگس و نسترن آمد، گل و سرو و سمن آمد،نزديک من آمد چون به”
 ، آمد بوي مشک ختن، آمدن سنبل پرشک، غنچه نقِش دهن آمد،ن آمدونار

 ، بلکه لعِل يمن آمد، سلِک در عدن آمد، همه باغ و چمن آمد،نکهِت پيرهن آمد
 کني ، چه کسي شاد که محزون، که بگو حاِل خود اکنون،لِب او در سخن آمد
 ساکِن شهر که بيرون؟ اين سخن ، چه بود خواهشت افزون،اوقات بسر چون
 نگهش ،مي گلگون چشم او چون ، چو شنيدم شده مقرون،زان لِب ميگون
 عاشق حسن ، گفتمش اي قِد موزون، دل و جانم شده شده مفتون،همسِر افسون

دلدهي رغبِت …  عمرها عيش روانم، والة عشوه و آنم، بندة مهر وشانم،بتانم
 چون شنيد اين ، قمري سرو قدانم، بلبل گلبدنانم،زبانم نام خوبان به… جانم

 برد ، کرد اصالنه تعطّل،ساخته بالکلها   لطف، ترک فرمود تغافل،سخن آن گل
آن  …لرم خندة ساغِر پ،تحمل  عندليبان به، ناِز گل غيرتأمل،در گلشِن پر گل

آن چشم چو مي   به،آن چهرة گلفام به … پري شکل دالرام،سهي سرِو گل اندام
 در آن باغ ،انجام آن سيِر خوش  به،آن نرمي اقدام  به،آن خوبي هنگام  به،جام
  “… عجب طلف و مدارا،من کرد ز اکرام  به،هرگام به

رخ  گل  باگاهي. عنوان شده است» فرحت«به باي خو در اين رساله هر واقعه
  گاهي لب رودخانة نظير،زيب گلگشت معشوق جامه  با گاهي،شود مالقات مي

جبينان محو گفتگو و تا نصف شب همانجا مشغول سير و تفريح هست گاهي در  مه با
 گاهي ،کند و زير درخت نشسته منتظر سرو قد هست ص و سرود شرکت ميمحفل رق

افتاد گاهي  مي) کريشنا(شود و نظير در ياد خداي هندوان  و سرود برپا مي محفل رقص
. کرد  ميابرد و تماش  نظير خودش را آنجا مي،کنند ديد که معشوقان شطرنج بازي مي مي

وقتي . برد کند و از حسن او لذّت مي فروش صحبت مي پسر مي  باگاهي در ميخانه
کند وقتي  خودش را گُم ميمردم جشن دسهره برپا است وي در لب رودخانه در اژدهام 

پاشي   رنگِنشکند وقتي ج هست خود در آن برنامه شرکت مي) جشِن نور(ديوالي 
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هاي مرداِن هند نخ  کند وقتي او در مچ پاشي مي حسيناِن هند رنگ  باوااست ) هولي(
  :١نويسد کند و مي بيند او سرود را آغاز مي بندن را مي رکهشا
مشاهدة بهار  رخي نيز به گل. ي در چمن رسيدم و چند کس را نشسته ديدمزرو”

چون آن غنچه لب . جنبش هوا تحرک مشمول مشغول و کاکل عنبرينش به
يکي از آن حلقة عزّت … نشستمب… هزار خرمي  به،گلبدن را متمکّن يافتم

مو پسنديدم و سلسلة  مو به. رخان بر زبان آورد وصف زلف گل ن شعري بهنشا
نگه طرة .  نبايد نهفت،اگر ميل سخن باشد: گفت. توصيف آن دراز گردانيدم

  : گفتم،اندام کردم فام آن گل مشک
  اي هـزاران   در حلقه ،در دام يک دو طائر      عـذاران بهتـر ز داِم يـاران         اين زلِف گل  
و تا شام مصدِر عنايت گردانيد،م گرديدنازنين متبس “.  

م اين منظوم ووصِف قد  به،زيب را زينت افزاي گلگشت ديدم سهي قامتي جامه”
  :رسانيدم هم به

  چـشِم بوسـتان   جاي پاي تو بود هر دم بـه       صد بار چون آري قدم     با جاي آن باشد که   
  شد همين شـاياِن آن رويت گر فدا با     گل به   سرو چون گرِد قدت آرد همـين الزم بـود         
  سنبل تازه بوي ايـن زمـان        در سِر زلفت به     باغ را امروز از حسِن تو رنگي ديگـر اسـت   

  بهـارت جـاودان  ! وي گِل بستاِن محبـوبي     بـود حـسنت مـدام     ! اي بهار گلشِن خوبي   
  :چمن چمن بر خود باليدم و گفتم. تبسم کرد و همراه گفت

  بر کشد آواز شوق و گوِش او سـازد پـسند            پيِش گل خرم آن بلبل که در صحِن گلستان        
  .٢“رخان  ديدِن گل،نظير؛ کارت: نامت؛ گفتم: گفت

جبين افزوده و  آب را نسرين و ريحان نموده و قدِر قشقه به… تن صنمي سيم”
گرداِب اضطراب انداخته متوجه خانه گرديد و  ها به برهمن را بت ساخته و دل

حلقة زلِف  دلم به. رار را مائِل رفتار گردانيدق و خراِم شوخي نگار هوش به
  : نظم،شوِق دل افتادم عزِم هم سخني دل نهادم و در پي به به… تابدارش جا کرد

  کي طبِع کسي داند جز پيرِو محبوبـان         لطفي که بود دل را در پيروي خوبـان        
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: د و گفتتبسم کر. جي سيتا رام! اي دالرام:  گفتم،هرگاه نگاه جانِب من کرد”
چند لنکا را  سري رام: گفم. بگو: گفت. عرِض حال: چه خواهش داري؟ گفتم

: گواه اين سخنت؟ گفتم: گفت…  و دالوِر حسِن شما حصاِر دلم،فتح نمود
  .١“سخني گردانيد بخنديد و تا خانة خود مسروِر هم. هنومان

 چون ،سيدم بر،خانة او که در کوچة پيچ در پيچ بود  و به،صفِت دلبري شنيدم”
  :گفتم.  پرسيد که چگونه در اينجا رسيدي،مالقات کرد

  شـوق ديــدنت بيبـاک يــا ترسـيده ترســيده    بـه 
  “٢هر صورت در اينجا آمدم پرسـيده پرسـيده          به

 در هر کوچه… شود لطِف آن در و ديوار مجلّا و نگارين مي در شِب ِدوالي که به”
گزينان  لباِس درخشان و الفت به… نازنينان. هرجا ظهور عبرت وفوِر فرحت و به

 ،دکانداران بر در. هر دکان دکان رونق در بازار بازار زينت و به. شادان کاِم دل به
 ،سويت پيوسته ات بهع ترصيع و لم، چراغان صف بسته،ارگيان پر سرورنظّ

  :ابيات
  »  « ،» «             دلي در هر قياسـي  فراوان خوش 

  * 

ــدار       «کــــسي ديــ
  »جليبي«کسي خوشحال از لطِف   دلفريبــــي»   
  »   «بگفت بر دوِش»   «    »        «،» «کسي مشغول يک دو     

*  

  که گيرد اسِپ خوش رنگ و پر از ساز          کسي را اسِپ خواهش در تـگ و تـاز         
ــل    اميـــدواريدر ايـــنکـــسي را دل  ــرد في ــه گي ــاک ــاري   ب ــن عم   زري

*  

  “٣خريداران فراهم از که و مـه     رفـه و بـه  ازين اشياي بازي طُ  
* 
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  نظير اکبرآبادي و سبِک هندي  ٦٢١

 کرن ،   ، :  مثل،کرده است يادجا از زيور نازنينان  در اين رساله نظير جا به
غيره  و پهنچي و) چيت( چهينت ،)النگو(       ،  ّ        ، نو رتن، مانگ، چنپاکلي، باال،پهول

سابقه  اده ازين اصطالحات بيداده و در ابيات فارسي استف همه را مورد توصيف قرار
  :طور مثال  فارسي چيزي تازه است بهادبياتاست و در 

ــر  » «” ــا ک ــدر زيب ــن ق ــو اي ــشاني ت ــر پي   ين ب
ــرِص ــيد ق ــه دارد آرزو خورش ــردد ک ــين گ   ١همچن

   از الفـــــِت مـــــو نـــــاز مهيـــــا دارد»  «
ــا دارد    ــِد ثريـ ــين عقـ ــار همـ ــب تـ ــن شـ   ٢ايـ

  گفت اسـت چنـين   گوِش تو شـ      به »      «اين  
ــه  ــه ب ــي   ک ــه م ــيد نگ ــِل خورش ــسرت گ   ٣دارد ح

  ! خــوش بــاال، گــوِش تــو اي غنچــه دهــن»     «
ــاال   ــاال بــ ــر دِر بــ ــوهِر دل بــ ــتم گــ   ٤داشــ

ــن   ــست زيــــ ــن چيــــ   »   «در دِل مــــ
ــي  ــدي او بيکلــــ ــد هنــــ ــه باشــــ   ٥آنکــــ

  تـن از حـسن خـم       بر بازوي تـو اي سـيم       »    «
ــازِ  مــي ــهنمايــد آنکــه مــن هــم مانــک ب   ٦ام  طُرف

ــو     »    « ــازوي ت ــر ب ــاز ب ــر ن ــِل پ ــو گ    اي ن
  ٧کنـد  جا صـد نـاز بـر خـود مـي      نه چسان گفتن به  

»       ّ ــن  »   ــي و مـ ــو گالبـ ــن تـ ــرتدر ايـ    حيـ
  ٨چنين عرض و طول بس عجب است که برِگ گل به  
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ــبز ــردي»     «ســـ ــز آن   زمـــ ــت کـــ   ســـ
  ١ســــــر بــــــر آورد پنجــــــة مژگــــــان   

ــاي  ــازني» «قب ــوِش ن   ن خــوب اســت در آغ
  ٢بــراي زينـــِت ملتـــان و خـــوبي چـــين اســـت 

ــه» « ــو عجــب خــوش   ب ــاعِد ت ــيد س ــا رس   نم
ــه   ــسته ب ــت ب ــه دس ــم ک ــيد  دان ــدعا رس ــن م   ٣اي

حمِد خالِق دوجهان ”: شود است که چنين آغاز مي» تقرير طرز«نام   ديگر بهةرسال
 ،گلرخان  بارة مالقات رساله نيز نظير دربادر اين “…جلّ شانه و نعِت سرور پيغمبران

 کسي را ،خورد معشوق نشسته خربزه مي  باگاهي.  استکرده يادحسينان و محبوبان را 
 ،طلبد وي امرود و بادام مي  با شوخي،کسي هوس دلبستگي دارد  با،دهد حلقه گل مي

 گاهي ،کند چشم سرمگين شکار مي  با گاهي کسي او را،خواند نازنيني غزل نظير را مي
کسي خوشگذراني   با گاهي در فصل انبه،گردد بيند و دورش مي  را در غرفه مينازنيني
  :٤نويسد کند و گاهي براي وصل کسي مضطرب هست و مي مي

 شکر فشاِن کام و زبان ،در فصل خربزه که ميوة خوشگوار است و عذوبت انبار”
قاش چون . خربزه آمد. نشسته بودم… نزِد نازنيني… کثرِت شيريني ارزان و به
چوگاِن  وصِف آن کماِن فکر کشيدند و به اکثري به. طرفه خمي دارد : گفت،کرد

طبع من . نگرديد ومگر پسند خاطر آن هالل ابر. گوي بالغت ربودند فصاحت
متبسم . ديم لب خوبان خميد که بهر تسليش کشارنگ نقّ  قاش نقش به…نيز
  : اين گفتمديگرد

  “خواهم که بوسة لب او تا لبم رسـد          قاشي که بوسة لِب شيريِن تو گرفت      
فرستادم و رقم کردم که بادام چرا؟ ارقام نمود . طلِب بادام رسيد رقعة نازنيني به”

  .٥“که فرستادنت بادام است
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: گفتم. بيار: گفت. سيِب خوش رسيده است: تن رفتم و گفتم نزِد نازنيني سيم”
  .١“آسيب نخواهد رسيد بي: گفت. سيب نرسيد دست به

  :اين دو بيت نوشته بودم. ازنيني پيش آمد و کاغذ از دستم گرفتن”
  همه تن چـشم شـد آئينـه ز نظّـارة تـو              مهــِر عــشّاق فــزود از رِخ مــه پــارة تــو

  ٢“کرد روزي نگهي جانـِب رخـسارة تـو          چمن پيرهِن خويش مگر     مي درد گل به   
  :کند صحبت مياو چنين   باآيد وي ر ميياي براي تحريرنامه پيش نظ وقتي رقّاصه

 .هرچه دلپذير: التحرير؟ گفت حق: گفتم. مشتاقي بنويسانم در بند آنم که به: گفت”
 ،فرستم شخصي که مکاتبه مي به: گفت. يک بوسه  مگر بهياآغوشي  هم به: گفتم
تحريِر دو حرف چسان؟   هنوز ليت و لعل؛ ترا به،آنکه از دو ماه آرزو دارد با

  .٣“ مختصر،همين منحصر گفت گفتم به
اين رساله را نظير در سنِّ پيري نگاشته بود ولي از مطالب اين رساله مشخّص 

  :٤نويسد شود که او در سن پيري هم دِل جوان داشت جايي مي مي
: گفت. براي نظّارة حسن: اي؟ گفتم چرا آمده: گفت. در پيري پيش نازنيني رفتم”

وقِت سبحه : گفت. ديدمناخوش گر! گزيني است که کوچه گردي هنگاِم عزلت
زماِن پرهيزگاري است که : گفت.  ابرو کشيدم،گرداني است که فراموشي

  .“ رنجيدم،نوشي مي
  :نويسد در آخر اين رساله مي

نشيني و  لطِف هم نظير حقير اين نثر مسرت مشحون و نظم مناسِب مضمون به”
  .٥“زباني نازنينان تحرير نمود هم

آباد  م در شاهجهان ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴شعبان ز اول رواين رساله سي و چهار صفحه 
  .کتابت شده بود
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  :طبق قول نياز فتحپوري
کنند  محبوب بازي مي  باوي توضيح داده است که چطور… در طرز تقرير”
طور نوشتن در آن زمان رواج  ه تصنيف نظير قطعاً سنجيده نيست ولي اينالبتّ

مده است که اکثر آن از عبارت در طرز تقرير حدوداً دويست پاراگراف آ. داشته
گردد که گاهي  آن نازنين صحبت آغاز مي  باشود و شروع مي» نازنيني را ديدم«

کند ولي در آخر نظير  نظير بازي مي اآن معشوق و گاهي آن معشوق ب نظير به
  .١“کند يک بيت تمام مي  باصحبت را

 کتاب همه يندر ا”م که هم نظر نيسترأي آقاي نياز فتحپوري   بابندهولي 
  .٢“واقعات جعلي هستند

حمد ”شود  بيست ورقي هست و اين طور آغاز مي» مجمع مضامين«رسالة سوم 
  …“آفرينندة دو جهان و نعِت سروِر پيغمبران

 دوش ، گردن، گوش، دهن، دندان، محبوب، حسن، رساله نظير دربارة بهاردر اين
رده است در کناف را توصيف  ، شکم، سينه، پشت، بغل، انگشت، پنجه، ساعد،بازو

  :٣توصيف بهار نوشته است
 و ،عجب درآيند رباي بلبالن که غنچه لباِن گلعذاران به رنگي هوس حسن گل به”

تکرار  طرزي بيتاب نماي قمريان که سبزاِن رعونت شعار نگه به جماِل سرو به
 صباحتي که سن عذاراِن سيمبر گوهر گوش نمايند شگفتِن نسرين و نسترن به

انگشتاِن  جمرتي که گلبدناِن ياقوت لب به ن بهو و خنديدِن الله و نار،بيندازند
  .“نزاکت نشان احتماِل آن سازند

  :٤طور آمده است  است ولي يک غزل ايني رساله اشعار بسياردر اين
   از لِب جانفراي تـو  ،لعل ز رنِگ خود خجل      از لقـاي تـو    !  اي صـنم   ،چرخ منفعل   ماه به 

  هست پسند خاطرم چشِم کرشمه زاي تـو         چـشم مـن    کجا قدر بـود بـه      نرگِس باغ را  
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  نظير اکبرآبادي و سبِک هندي  ٦٢٥

   اي دِل من فداي تو     ،هرچه بخواهي آن کني     جبـين نيـاورم      چين به  ،ظلم کني و گر جفا    
  نقِش پـاي تـو   مراِد دل دهم بوسه به من به   ! اي نگـار  ،گاِم تو هرکجا فتد وقـِت خـرام       

   هرچه پـسنِد راي تـو  ،تو شاهدي! اي مِه من    خود خواه بران ز کوي ،سوي خود خواه بخوان به
  ام هست دلـم بـراي تـو         زانکه دروِن سينه    حـسن او     من ندهم بـه    ،جلوه کند اگر پري   

   ورنـه صـنم رضـاي تـو        ،نـزِد او    زود بيا به    چند دِل نظير را رنجه کنـي ز تـاِب هجـر           
  :شود غاز مي چنين آو ورق است ۸۰داراي » انشاي محفل«نام  چهارمين رساله به

  هست افـزونم از جمـال بيـان      در سخن حمد خالِق دو جهان     
  :١سن پيري نوشته شده است چنانکه وي نوشته استدر اين رساله هم 

پري   محبوبي رشک،نمايد هنگام پيري که اندک التفاِت نازنينان بسيار مي به”
  .“صد نياز دلبري براي مالقاِت من آمد به

نوشته است که محبوب . شود ر ميحسينان را متذکّ  باها تدر اين رساله نظير صحب
شود وقتي   دلش مضطرب مي، و گاهي محبوب در دست کبوتر دارد،در دست انگور دارد

محبوب   باکند که گاهي سعي مي. کند بيند که معشوق و محبوب از قليان استفاده مي مي
آورد و  جامي ع عذر به آن موق.شود کند و ناراحت مي سخن بگويد ولي او قبول نمي

  :٢نوشته است او. دهد  حسن و لباس او را مورد تمجيد قرار ميدربيند و  گاهي رقاصه را مي
داِم  چندي بر سبيل هوس از نازنيني نقِش الفت درست کردم و طائر دل را به”

وجوِد   با و،حالم نکرد وصِف عجز و نياز نظري به  با.محبت او گرفتار نمودم
چون از کثرِت استغناي او عاجز . توجهي مسرور نساخت ماجت بهخوشامد و س

  :…نواز آغاز کردم  شکوة آن شوخ طنّاز پيش يکي از دلبراِن عاشق،گرديدم
   برگ و بار آمـد     ، سبزه آمد  ، بلبل آمد  ،گل آمد   صد رنگيني و نُزهت بهر گلشن بهار آمد         به

* 

   هـزار آمـد    ، عنـدليب آمـد    ،بک آمد ذرو ک ت  پاي هر نهال و بر فراِز شـاِخ هـر گلـبن             به
   کثرت نـسرين و نـاز آمـد   ،هجوِم الله آمد    گلشن هر صحن در جهان اهل افزايي عيش به

* 
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   گلعـذار آمـد    ،که گويي در بر او گلرخ آمـد         چنـدان  نظير از نازنيناِن چمن گرديد خوش 
 ،خواستم. مايل مشاهدة حسن وجمال او گرديدم.  دلبري را ديدميدر مجمع”

دانستم که .  ابرو درهم کشيد،ز درآمدميسخنان خوشامدآم به. ربطي در ميان آرم
  .١“ست عذر نمودم موجِب فضولي

 گويا نسرين ،طرزي ديدم  سيم اندام را در لباِس زرين به،رقاصة سمن عذار”
او هم سخن شوم و عيار   باخواستم که. کناِر صد برگ اقامت پذيرفته به
  .٢“گفتگوي او بگيرم به

شنبه در  م روز سه ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴چند دهلوي در سال  دست رام بهاين رساله هم 
  .نهم رمضان تکميل شده بود

  :شود است که هفت ورق دارد و چنين آغاز مي» حسن بازار«نام  پنجمين رساله به
خريداراِن الفاظ  نگارد و به لهذا صفت شهر بازار مي. طبع نظير دکان هوس دارد”

  “…تريان مضامين اشارتيمش بشارتي و به
ان و  عطر ساز،فروشان  شيريني،فروشان  پارچه، رساله دربارة طالفروشاندر اين

انداز معشوقان مطرح  داده است و همه آنها را به ي قرارکش فروشان را مورد مرقّع گل
  :٣فروشان چنين نگاشته است فروشان و تنبول کرده است دربارة سبزي

کثرِت حسن در ناز و  به. لباِس زيبا و طرِز دلربا کان بهفروش در د نشستِن تنبول”
انگشتاِن نرمي نشان  پيچيدِن پان به… فرط برگ و ساز سرخروئي طراز به
حرِف تبديِل …  و بگردانيدِن آن بر حاِل مشتاقان لطِف کرشمة مهر فزا،کشا دل

  .“تاخير بر زبان و عرِض افزايش لزوم بهر قياس پيش دکان پان بتان به
 ،ربائي سبزة باِغ دل. نشستن سبزي فروش در دکان و بر حسن و لباِس خود نازان”

 طرز ،گر نس دکان سبزتر و کثرِت سرسبزي جلوهج… نهاِل حديقة زيبايي
  ٤…“وقتي ادا کردن کف آوردن خوش فروختن خوشحالي گرفتن و طوِر بها به
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  نظير اکبرآبادي و سبِک هندي  ٦٢٧

عبان روز چهارشنبه  ش۱۸م  ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴چند دهلوي در سال  اين رساله را هم رام
هم نوشته » مينا بازار« نام اين رساله را ،نيز در ترقيمهو آباد تکميل نموده  در شاهجهان

  .است
آميز است و  پر از عبارات مبالغه» حسن بازار«نويسد که رساله   مي١نياز فتحپوري

يني هاي رنگ اند که داراي ويژگي کاربرده اين عبارت را مخصوصاً متقدمين بيشتر به
جز اين که  طور است به  جدِت تشبيهات و رعايت واژگان همان، ندرت تعبيرات،عبارت

مين بيشتر يا اين که نظير براي تفنّن طبع نگاشته است و نظير کم نوشته است و متقد
داني  اين رساله خيلي کوچک است ولي از اين رساله فارسي. ديگران براي مقصوِد اصلي

 فارسي و ادبيات نظير در مهارتگردد و نشانگر  هم مشخّص ميهنديان در قرن اواخر 
  .عربي هست

 ورق است و مجموعه ۳۵است که داراي » انشاي قدر متين«نام  ششمين رساله به
  :شود اين رساله چنين آغاز مي. هاي نظير است نامه
 انجمن تکوين ،يک حرف کُن تحرير حمد ايزد جهان آفرين جلّ جالله که به”
  .“ع زيب و تزيين برآراستانوا به

 اين نامه بيشتر .نثر زمان خود انشاپردازي کرده است بهها نظير هم   نامهدر اين
 ، نامه چندين در شکايت و گلهدر اين. دوستان و مهرباناِن نظير نوشته شده است به

 رسيد ، رسيد انبه، فرمايش ترشي، سفارش عطرفروش،فروش  سفارش گل،اظهار اشتياق
فروش   گاهي احتياج خود دربارة سفارش گل،اهي مبارکباد و تهنيت والدت گ،خربزه

  :٢نوشته است
  در جهان رشِک صد چمن شده است       آب و رنــِگ ريــاِض خلــِق خوشــت”

شاخ  موسم به اهتراِز نسيم خامه شگفته گردانيدن شگوفه را بي غنچة اشتياق به
 رشک مشاِم آرزو گفتگي خاطر خياباِنشاز عرصة ممتد شميم . رسانيدن است
 ازهار نسرين  بااِم طفوليتمتوسِل رقيمه که از اي. صبايش اشارتي معطّر نساخت به
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تمنّاي دست   گل به،و مائل گرديده و بر انباِر ياسمن و ياسمين غلطيده و نسترن
خواهد و بهار از پيرامونش رخِت خود بيرون بردن  بوسش از بلبل بال و پر مي

جهت دفِع آن گلچين گلشن . اِر انديشه دامنگيِر حال دارد خ،نمايد تکوير مي
توجه سامي گلدسته ساِز دلکشاي و حمايل پرواِز  يقين که به. خدمت است
هد آراست و حديقة طبع مکلّف نيز گلگل اخو…  طرة شاهد،خرمي بوده

  .“گلستاِن شادماني هميشه بهار باد. خواهد شگفت
  :١نويسد در هجر دوست چنين مي

  دوستي را خـوب دانـستم     خستين رسم و راه     ن”
ــستم    ــاخوب دان ــسي ن ــدايي را، ب ــستم ج   ندان

ها   مهاجرِت چند روز آن قدر صعوبت اندوز گرديد که شمة آن در سالدر اين
ياِد لقاي مهر افزا اشک بر مژگان چون  هر صبح به. ميزاِن بيان نتواند سنجيد به

سامعه … ه آسا علَم نالة فلک فرساخيال چهرة ما ها و هر شام به شبنم بر گل
که گذارش نپذيرد و باصره در آرزوي مشاهدة  حاليتمنّاي کلماِت شيرين در به

  :صورتي که رِه نگارش نگيرد عارض رنگين به
  کنـد اينهـا   نوِک خامه آوردم کـه فرقـت مـي         به

  کنـد اينهـا     غلط گفتم، غلط، جانان محبت مـي      
  .“ زياده چه برطرازد، ظالِم مفارقت پردازدفرخنده زماني که اشاعِت مواصلت

  :٢نگارد  توتون چنين ميِندربارة رسيد
  گـرِد چهـرة لطـِف تـو شـوقم از هـوا داري             به”

  چنان گـردد کـه بـر گـرِد رخ مـن دوِد تنبـاکو              
 ماننِد ددوِد عنبرآمو  و به،افزاي دِل الفت طلب گرديد قُرص مشکيِن تنباکو راحت

 کلف ماه ،درِج سيم رنگ قرارگيرد اگر به. معنبر گردانيددوِد عود جامة طبع را 
. داِغ الله در آتِش حسرت نشيند… اقامت… مقام خجلت پذيرد و چون به

رساند و  هم صد التجا ربطي به  نامرغوب که متحملش از قند بهيحوتلخي گل ن
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ري  مقداِر مقررمق. هزار تمنّا هم صحبتي گزيند  نوعي مطلوب که قند بهدر اين
نفس از کشيدِن آن . مسروِر گرم بازاري و سيرگاِه دود منفعل ساِز مشِک تتاري

  .“وفور دمبدم سر در موصول  و خاطر به،استقبال و مشايعت مشغول به
هاي  طور مثال يکي از آن نامه رد که بها منظوم هم وجود دةدر اين رساله چندين نام

  :١منظوم چنين آمده
ــا    !ا مــشفق، الطــاف ســارا ،صــاحبا” ــالمت دائم ــي س ــان باش   !در جه

ــژاد ــاد   بعــِد شــوِق صــحبِت عــشرت ن ــر ضــميِر روشــنت مکــشوف ب   ب
ــي  ــه ب ــامي ک ــاد اي ــار ي ــن دلفگ ــرار   اي ــت صــبر و ق   ره نکــردي در دل

ــدي   گــر درنگــي در مالقــات آمــدي    ــات آم ــت حــرِف هيه ــر زبان   ب
  چـشمت آشـنا     گـشتي بـه     گريه مـي    شدي گـر العـالج از مـن جـدا           مي

ــي  رفتي بر زبـان حـرف فـراق         هچون ب  ــاطرت م ــاق خ ــشت از آرام ط   گ
ــان   ــر زب ــتي ب ــسکينم گذش ــر ت ــاالي آن     به ــسم ب ــد ق ــدها و ص   وع
ــر محــل  ــه  حيــف آن مهــرو وفــاي ب ــاني شــد ب ــه ايــن نامهرب   دل هــا ب
ــه   يعني از روزي کـه رفتـي آن طـرف      ــصود خــود آري ب ــا دِر مق   کــف ت

   نــه ســالم، نــه دعــايي،نــه پيــامي   نــه رقعــة لطــف التيــام،نــه خطّــي
   بهـر فـريبم بـود و بـس         ،شد يقين   شد هر نفـس    يپس همان رافت که م    

ــه  وفـا   بـا ِم آن کـه باشـي  مـ مـن بفه  ــتال  زان ب ــودم مب ــشته ب   دامــت گ
  بر زبان اين شعر آمـد حـسب حـال           جوش زد چون در دلـم بحـِر مـالل    

ــتم    گـــر را آشـــنا پنداشـــتم    حيلـــه  ــال پنداشـ ــيم در زر را طـ   “سـ
  :٢کند اين بيت شروع مي اي را به هنام

  “آميـِز مـن     در جواِب خطِّ شـوق      نامــة آن ســرو قامــت گلبــدن”
سرود که مورِد پسند من افتاد  اصه در محفل غزل مياي نوشته است که رقّ در نامه

علّتي که من در نظم  خواهم به من هم از آن طرز غزلي را سرودم ولي معذرت هم مي
  .٣غرض اصالح بايد ديد ين دليل اين را به کمالي ندارم بديفارس
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 طاوس زيب که ، پري فريب،جبين  زهره، رقّاصة نازنين،دوش در محفل رقص”
 و تاراج متاِع شعور ،ربودِن نقد هوش اولين عمِل تعليِم غمزه سحرسازش

 ، حاصل دست افشاني بيش از تمنّا در آستين،نخستين هنِر عشوه جادو نوازش
غزل سراييد که در … آِل پا کوبي افزون از طلِب پيش پادست بستة حنا و م
چون بر قوانين نظِم فارسي . هم رسانيد ع آن چنين بهدر تتب. پسنِد حقير انجاميد
  :آرد رقم مي اصالح سنجان به  نظر به،آگهي کلّي ندارد

  ام   بجا آمـده   ،حرِف بيجا نتوان گفت     ام  اي مهر فـزا آمـده  ،باز در کوي تو  
* 

  ام   آمـده  ،گرا   اي حيله  ،بعد از آن سوي تو       دِل خـود را جمـع  ،ام از حيلـه    کرده ،اوالً
ــرس  ــدنام مپ   ام تو مگـر نيـک نـداني کـه چـرا آمـده              ســبب آمــدن از عاشــِق ب

* 

ــ  من نظيرم تو کنون خواه بکش خواه ببخش    ــِر نظّ ــا ،ات ارهبه ــاِه لق ــده، اي م   “ام  آم
مصرع اين بيت در يک صفحه  ه هر دواي در بحر طويل هست ک در اين رساله نامه

  :١گيرد و اولين مصرع چنين است جا مي
 رونـِق  ، مجمع مهـِر نمايـان  ، مظهر خوبي شايان، مصدِر لطِف نمايان ،افزاي محبان   راحت”

 شادباشـي و  ، سبِب فرحت و عشرت  ، باعِث راحت و بهجت    ، زينِت بزِم مودت   ،محفِل الفت 
  “…سالمت

  :و مصرع دوم چنين است
 زهي  ،…کثرِت سر   با  شده ، طلب پردة الفت   ،صد افزوني شفقت     به ،آنکه از فرط عطوفت   ”

  “…ي زيبنده اشارتم خ،فرخنده بشارت
» خامي«و » هوس«عنوان  پس از اتمام اين رساله نظير نظم و نثر فارسي خود را به

چند کهتري در   کتابت اين رساله را رام.ي محض استفروتن است ولي اين کرده ياد
  .م در ماه رجب تکميل کرده بود ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴/سمت ۱۸۹۵سال 

  :٢نياز فتحپوري دربارة اين رساله نوشته است
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بهتر است و  مراتب به» طرز تقرير«اين کتاب از لحاظ انشا و مطالب نسبت به”
انداز نوشتن اين رساله قطعاً مختلف است و يکي از خصايص اين رساله 

هاي  رساله ابياِت خوبي وجود دارد و چندين نامه در اينمختصرنويسي است نيز 
ات فارسي در اين رساله مذکور است که ات و رباعي غزلي،منظوم هم ثبت است

اي منظوم که داراي جشن شنا است براي  رقعه… باشد داني نظير مي دليل فارسي
  :شرکت آن برنامه نظير سواري خواسته بود

  بــع احــسان ســالمت  مــالذ و من  محــيط بخــشش و بــذل اســتقامت
ــمارم    چـو شــوِق صـحبِت رنگــين نگــارم   ــا در شـ ــوِج دريـ ــا مـ   همانـ
ــت آرا   ــالِم الفـ ــد از سـ ــر بعـ ــه  مگـ ــدعا را   بـ ــه آرم مـ ــوِک خامـ   نـ
ــه امــروز از بــراي ســيِر دريــا       جهاني حاضر و خلـق اسـت يکجـا          ک

  چمــن بــر ســاحِل دريــا نثــار اســت   يکـسر بهـار اسـت      ،رسد  نظر تا مي  
ــان و  ــسِل مردمـ ــازي آبز غـ   هـر سـو شـوخي گـرداب بيتـاب          به   بـ

ــه  ز عکــــِس گلعــــذاران آِب دريــــا ــا   ب ــشن در نظره ــِر گل ــِگ نه   رن
ــان   انـد  که مهر و يان عيان ساحل بس   به ــت ماهيـ ــکاِر داِم الفـ ــد شـ   انـ
  مـي مقـصود در جـاِم حبـاب اسـت       سـت  فرحت قطره زن هر موج آب   به

   دوش بـر دوش    ،پهلـو  هم پهلو به    به  بهــار حــسن و آِب بحــر در جــوش
  قـرار اسـت     دلم از بهر آن بـس بـي         چو بر دريا چنين رنگين بهـار اسـت       

  بهــِر ســواري»   رتــه«عطــا ســازند    صــورت نظــر بــر بيقــراريدر ايــن
  کنم من هم دِل خود عشرت انـدوز         چو زان مجمع همـه شـادند امـروز        
ــت   ــالم غنيم ــدِن ع ــد دي ــه باش   اگر يـک لحظـه باشـد دم غنيمـت           ک

  !کــه باشــد خانـــة الطــاف آبـــاد     ظير اکنـون نـدارد غيـر ازيـن يـاد          ن
صرف درست واژگان   باکه نظير گيري کرد توان نتيجه بعد از مطالعة اين نامه مي

چندين . ترکيباِت خوبي بيان نموده است  با بود و منظرنگاري را بيشترآشناعربي 
شود که  ظير ديده ميت نمهاررسد که در بعضي از آنها  نظر مي ات هم بهرباعي

اي ديگر  کاربرده و در رقعه مصرع چهارم را يکي گذاشته و يک فُرِم جديد را به
  .“رباعي مستزاد هم آمده است
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بيشتر » قدر متين«فق نيستم که در رأي جناب آقاي نياز فتحپوري متّ ابولي بنده 
 بعضي را نظير ها  نامهدر اين ممکن است که ،ه شده استعنوان انشا تهي ها به نامه
  .١“دوستاِن خود نوشته است به

هم عنوان را همين » باطن«. هست» رعنا زيبا« هفتمين رساله در نسخة خطّي ةنام
آغاز . اند عنوان کرده» رعناي زيبا«اهللا بيگ و سليم جعفر آن را  نوشته است البتّه فرحت

  :٢رساله چنين است
  اصر در آن  بگويم زبان است ق     اگــر حمــِد پروردگــاِر جهــان”
 حسنش ،اند که در زماِن پيشين جواني صاحِب تاج و نگين آورده. آغاِز داستان

  “…اندازه و شوکتش آوازه بي
اين . درج است» روشن گل«نام  در اين رساله داستان عشق و محبت پادشاهي به

  همه افتاده است۳۲ و در انجام بعد از ورق ۷ تا ۲در آغاز از ورق . رساله ناقص است
  .٣از اين رساله چند سطر چنين آمده.  که چند ورق از اين افتادگي داردروشن نيست

ها کشيده  روشن گل از ديدِن جواهر فارغ گرديد و خاطِر نازکش سختي”
ها بر سينه کوفت و تماشاي افراِد ياقوت رنِگ عارِض  مشاهدة قطعاِت لعل سنگ

 و بر جاِن ،کهنه نوي جستبر جسِم نازنينش در . گلگون همرنِگ عقيق زرد کرد
صد رنج  از جواهرخانه برخاست و به… غمگينش رقِم زمرد دائرة الماس گشت

ديدِن رقص از نگاهش بر افتاد و شنيدِن سرود راِه … دست از زيِر سنگ برآورد
  .“وقفه کشاد

مانده است که   باقي۴۳ ،۴۲ ،۴۱اي است که تنها سه ورق آن يعني  در آخر رساله
هاست   نامهةگمان قوي اين هم مجموع به.  ورق داشت۴۳د که رساله حتماً ده نشان مي
جا رباعي خود را براي يکي از در ايننظير . دوستان و سخنوران نگاشته بود که نظير به

  .٤سخنوران عهد خود نوشته فرستاده است
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  قـدِر آن مناسـب      هم زود به    يـاِد يـاران     دير شود بـه   گر  ”
. ق داردآموز تعلّ دِل الفت. اندوز نساخت  مزاج فرحتاز چند روز نويِد خيريِت
  : رباعي، بر زباِن خامه نهاد،مضمون دست داد. ترقب که زود مبتهج نمايند

ــو   هـم  گفتم ز بتـي کـه هـر دو يـابيم بـه             ــِب ت ــناِم ل ــم ،دش ــيرين ه ــة ش    بوس
ــه   چه خواهد دِل تو    ،خواهد دِل من همين    ــاز فرمودب ــه دهــم ،ن    آن دهــم ايــن ن

» گزين انشاي نرمي«شود که نام اين رساله   رساله مذکور مشخّص ميةرقيماز ت
  :است
يوم … چند کهتري گزين من نظير اکبرآبادي از دست رام تمام شد انشاي نرمي”

 فصلي در ۱۲۵۴ سمت و ۱۸۹۴/ه ۱۲۵۴الثاني   جمادي۱۶چهارشنبه پايان روز 
  .١“دهلي
نام   رساله نهمين رساله نظير بهايندر توان گفت ولي ممکن است که  يقين نمي به

  . استن ناپيد شدهاکنوهم وجود داشته بود که » فهم قرين«
 ،گردد که مزاجش عاشق  واضح مي،نظير اکبرآباديشبيه بعد از مطالعه اين رسائل 

کار و مجازي بوده و  عشق نظير هوس. الناس بوده مشربش رندي و او يکي از فرد عوام
 اي از عشق حقيقي هيچ يک از اين رسائل نظير نمونه.  حال ماندندر ايتا آخر حيات وي 

وي سعي ننموده است که احساسات و جذبات مادي خود را از کسي پوشيده . ندارد
  .يک نگاه ببيند  باالنّاس زندگي کند و همه را عوام  بانگهدارد و سعي نموده است که

را جمع کنيم ديوان مختصر نثر هست ولي اگر ما کالم نظير  بههمه رسائل نظير 
 ادبياتنظير در نثر و نظم فارسي مرتبه و مقام داشت و در . آيد وجود مي بههم نظير 

 مسجع و مصنوع هست ،نثر وي گاهي اوقات مقفّي. شناختبهتر فارسي هند او را بايد 
 احساسات دور از فهم و ترکيبات و محاوراِت پيچيده ،ولي پاک از تعقيدات لفظي

هاي ثقيل عربي گريز نموده و بيشتر جمالت کوچک و  نظير از استفاده واژه. شدبا مي
ثيري أنشين را براي نثر خود استفاده نموده است که در دل ت هاي دل ه نيز جملهساد

  .کند ايجاد مي
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قاره يک روش و رواِل خاصّي را براي خود  در آخر بايد گفت که فارسي در شبه
ما . را محفوظ نگهداريمآن ايم که رنِگ هندي  سعي کردهانتخاب نمود و ما هنديان 

کنيم و   ترجمه مي“از من گفت”فارسي   را به)ِ      :          (“بمن گفت” همگيهنديان 
  .١نظير هم همين را استفاده کرده است

از مهر ”. “ گفتمياز شکر لب”. “ از من گفتيشوخ”. “ تندخو گفتمياز شوخ”
  .“ گفتمينيجب
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