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  نظيري نيشابوري

) از زادگاه خود ۱۰۱۴-۹۶۳( يهند يموريدر دورة اکبر پادشاه ت يرين نظيحس محمد
م خان خانان ارتباط يبود که با دربار عبدالرح يرانين شاعر اياول يهند آمد. و شابور بهين
 يرينمود. بعد از درگذشت اکبر، نظ يدربار اکبر معرف را به يريدا کرد. خان خانان نظيپ
دستور  بار به کي يو دا کرد.ي) پسر اکبر هم تماس پ۱۰۳۷-۱۰۱۴ر (يدربار جهانگ با

  ن مطلع:يا م نمود بهين پادشاه تقديدر مدح ا يا دهيآمد و قص يدربار و ر بهيجهانگ
  تو داد نسق، شاه جهانگير جهـان را   ترتيب سيمين آن شد آيين جهان را

، چه ين چه جوانيباز ا: يده انوريصق يرويپ را که به يريده نظين قصير ايجهانگ
 يريد و نظيت داشت، کامل شنيسروده شده بود و صد و چهل بمجال است جهان را 

  افت کرد.يدر يا زهيجا
از صاحبان هنر از  ياديدر احمدآباد ادب گاه و ماوا و ملجاء تعداد ز يريمنزل نظ

افت يدر ياورزز و از تجارت و کشيآنچه در جوا يريداخل و خارج کشور بود. نظ
در  يريکرد. نظ يم خرج ب خاطريط ن دوستان صاحب ذوق بهيهم يزبانيم نمود، به يم

طرز  منزل خود که به يکيکه نزد يات گفت و در مسجديح درود به هجری ۱۰۲۱سال 
  د، دفن شد.يگذران يت ميشاهانه ساخته و بدر آن فراغت و رفاه

 يوان ويدر د ره سروده کهيو غب بند، مخمس ي، ترکيده، غزل، رباعيقص يرينظ
مختلف مثالً والدت، وفات، جشن  يها مناسبت به يکه و يخيموجود است. قطعات تار

ن يبرخوردار هستند. با ا يخياز ارزش تار ره سروده،يها و غ ل ساختماني، تکميسالمت
اش در  اند و مهارت استادانه ن، حافظ هند، خواندهيالمتغزل سيرئ يهمه، او را بدرست

در دوره  يفارس ينگاران شعرا اند. تذکره ش قرار دادهيد و ستايرا مورد تمج ييسرا غزل
ن، ياند. افزون بر ا کرده يقدردان يريا بعد از وفاتش، از هنر شعر نظيو  يريات نظيح
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در شعر  يريشه نظياستفاده از سبک و اند در هند معترف به ينامدار فارس يشعرا حتّي
در ضمن  يزيبالند. صائب تبر يشه او برخود ميسبک و انداز  يرويهستند و در پ

بر  يرينظ يبرتر به يرازيش يو شاعر معروف معاصرش عرف يرين شعر نظيب يا سهيمقا
  کند: ياقرار م يعرف

  نظيـري نرسـانيده سـخن را    عــــرفي به  ست شوي همچو نظيـري  صائب چه خيال
و  يريفکر و شکوه سخن نظ ياند که جال دهين عقياز صاحبان نظر بر ا يبعض

  است. يش از عرفي، بيان معانيالفاظ و مهارت او در ب يکدستيو  يپختگ
از  يريمعترف است که نظ يالدياسداهللا خان غالب شاعر پر آوازة قرن نوزدهم م

عبارت غالب  استفاده کرده است. از اشعارش ياست و و يبزرگ فارس يجمله شعرا
ات شعر آن دسته از شعرا که غالب يه در آن خصوصرا کياست ز يدنين ضمن شنيدر ا

  ان شده است:يض شده، بياز آنها مستف
گر ساخت  مرا در نظر جلوه يها يراه رو ي، بير لبيخنده ز ن بهيحز يخ عليش”

 يها ماده آن هرزه جنبش يرازيش يو برق چشم عرف يلب آملاو زهر نگاه ط
 ينفس، حرز ييرايگ يرگرمس به يمن بسوخت. ظهور يمايراه پ يناروا در پا

هنجار خاصة خودم  خرام به يالابال يريکمر بست و نظ به يا بازو و توشه به
  .“ش آورديجا به

 يرياز نظ يرويدر پ هايي غزل، يهند يگو يفارس يغالب، همانند اکثر شعرا
  ن خوانده است:يو حز يريسروده است و سبک شعر خود را همان سبک نظ

  رو شيوة نظيري و طرز حزين شناس  فتن ز مـا غالب مـذاق مـا نتـوان يـا    
کند و  ياقرار م يرياز نظ يرويعجز خود در پ خود به هاي غزلاز  يکيدر  يو

  رد:يپذ يم را يريعظمت فن شعر نظ
  ام و چشــم آفــرين دارم خطــا نمــوده  ام غالـب  جواب خواجه نظيري نوشته

شمند ين شاعر و انديبزرگتر عالمه اقبال، يالديستم ميل قرن بيبعد از غالب در اوا
 يدر شعر يدر شعر بود. و يريافروز نظ يروش زندگ يدايش يدوره خود، تا حد

  د:يگو يم
  کسي که کشته نشد از قبيله ما نيست  ملک جم نـدهم مصـرع نظيـري را    به
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را مورد مطالعه قرار دادند و  يرياردو زبان هم شعر نظ يشعرا حتّين، يعالوه بر ا
هم  ياردو خود بازتاب نمودند و گاه هاي غزل ن شاعر نامدار را دريافکر و اسلوب 

اند.  اردو خود ترجمه کرده يشعرها را به يريات برجسته نظياب يده شده که برخيد
  ف حسن محبوب خود:يدارد در توص يتيب يرينظ

  کشد که جا اينجاست کرشمه دامن دل مي  نگـرم  ز فرق تا قدمش هر کجـا کـه مـي   
اردو  ن بهيت را چنين بي، شاعر معروف معاصر اردو زبان، ايپورفراق گورک

  برگرداند:
                                                

ن کرشمه يت اردو از اين بياست که ا يديواژه کرشمه، لفظ کل يريت نظيدر ب
  محروم مانده است.

  :يريت نظين بيمفهوم ا ين غالب دهلويهمچن
  ام تا نشنود بلبل غزل خوان کـي شـود   ناله  محبـت از دم گـرم مـن اسـت    گرمي اهل 
  خود گنجانده است: يت اردوين بيرا در ا

                      ،                                      
 ينگاشته است. شبل شعرالعجمنام  به يدر نقد شعر فارس يکتاب ينعمان يعالمه شبل

کرده است.  يابيرا نسبتاً مفصل ارز يرياست که شعر نظ ين منتقد ادباولين يقي غالب به
  را برشمرده است که عبارتند از: يريت شعر نظيمز چند ين دانشمند هنديا
د و تازه يب جدين و تراکيجاد الفاظ و مفردات نويعت ايامبر اولوالعزم شريپ يرينظ .۱

ن يکار برده است. در ا ره را بهيغمزه، ناز، ادا و غ نو مثل کرشمه، ييها است. او واژه
در مواقع و اما ن هم موجود بودند، يا ش ازيپ ن الفاظيادآور شد که ايد يضمن با
ش داده يکه آنها را نما يقه و روشيطر ا بهيکار گرفته و  آنها را به يريکه نظ يموارد

  بودند.ش داده نشده ين نحو نماين طور و بديا د قبالًياست، شا
کند که آن مطلب مجسم شده  يان ميب يقيطر را اکثر به يمطالب وجدان يرينظ .۲

ت معروف ين بيشود. ا يدا مياز آن پ يبيگردد و لطف عج يچشم جلوه گر م يجلو
  د:يرين ضمن در نظر گيرا در ا يرينظ

  کشد که جا اينجاست کرشمه دامن دل مي  نگـرم  ز فرق تا قدمش هر کجـا کـه مـي   
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  د:يگو ين ميگر چنيد يتياو در ب
ــت    سرش ناز و عشوه صـف بسـته   ز پاي تا به ــا نيس ــت تماش ــه و رخص ــزار معرک   ه

جه، يدهد و در نت يه ميات و محسوسات تشبيماد ات را بهيفياالت و کياکثر خ يرينظ .۳
ات، در درونش ين گونه ادبينده انا خوايد و شنونده و يآ يد ميپد ياستعجاب خاص
  شعر خوب است: ياياز مزا يکيکند که  يساس ماح يجانياضطراب و ه

  ارشـرفتـتم گـتر گشـا، بيشـه گيـپس از وارست
  چو صيدي جست، صيادش ز اول سخت تر گيرد

کند که ما آن را مکتب وقوع  ينظم م را يعشق و عاشق يقيواردات حق يو .۴
  م.يخوان يم

ت يهر قدر هم که هست، در نها يکم است ول يليمسائل فلسفه خ يريدر شعر نظ .۵
  ان شده است.يب يخوب

  :ان است. مثالًين بيطرز ادا و اسلوب نو يت و تازگجد يريشاهکار شعر نظ .۶
ــه  ــد بـ ــا کنيـ ــهادتم او را دعـ ــت شـ   که اين دمي است که درهاي آسمان باز است  وقـ

ک يان همان يطور مسلسل سروده و در ب هرا ب يحالت ها غزلاز  يدر بعض يو .۷
  برد. يان ميپا ت، غزل را بهيفيو ک حالت

کار برده و آنچه  کثرت مکالمات روزمره و محاورات را در اشعار خود به به يرينظ .۸
برد  يم کار به يا گونه ن محاورات را بهين است که او ايت دارد، اين ضمن اهميدر ا

  شود. يادا نم حق مطلب آن که بدون
در کتاب خود نوشته  يريشعر نظ درباره ين بود خالصه آنچه که عالمه شبليا

و مهم  برجسته يها از چهره يکي يريقت اشاره شود که نظين حقيا د بهياست. حاال با
 الًن که اويم، حزيامثال صائب، کل يکيدو گونه است.  يسبک هند .است يسبک هند

ن مصراع معقول و ملموس، معتدل و يب يهيرابطه تشب يعنيات آنان قابل فهم است، ياب
ش يسبک قدما ارتباط وجود دارد و شعر کم و ب ات آنان بهين ابيب اًيف است و ثانيلط

ت الواقع ادامه دهندگان سنّ ين شاعران فيدارد. ا يا ارتباط عموديو  يوحدت موضوع
ن يدارد. ا يدر آثار آنان اوج و لطف يهستند و سبک هند يغزل بعد از حافظ و بابا فغان

  شعراست. نياز ا يا نمونه يريخوانند و نظ ين ميآفر يعناب و مي يگونه شعرا را معن
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معروف  ند که معموالًيگو يال ميبند و رهروان طرز خ اليآنان خ که به يدوم شاعران
 افول بردند. اوالً يسو را به يشناسان، آنها سبک هند ن و سبکيقول منتقد ستند و بهين
اد است و يار زيدر آنها بس يهند اتيبسامد ادب اًيت است، ثانيشعر آنان بر تک ب يبنا
رزا جالل يم در زبان سهل انگارند. فهم رابطه در مصراع آنان دشوار است و رابعاً ثالثاً
  ن گروهند.يم از ايسل يقل محمد، يمشهد ير، قدسياس

  م.يکن يابيد ارزيهم با يرا بر اساس مختصات سبک هند يريشعر نظ
نه ين زميدر ا يرياست. نظ يسبک هند يبن عنصر اديالمثل مهمتر ا ارساليل يتمث

ت ين بينشان داده است. ا يا نحو خوب و استادانه خود را به يمهارت و چابکدست
  د:يين ضمن مالحظه فرمايرا در ا يرينظ

  چه داند مرد صحرايي طريق کار سـازي را   و دل تنگ و خاصان ملک زيبـا  وتهعبارت ک
  اي

ـ     هاي حجـازي را  داند لغت بجــز مکي نمي  دکسي تفسير رمز عاشق و معشوق کـي دان
ن است که يآن ا ياست و علت اصل يسبک هند ياکثر شعرا توجهح مورد يتلم

شتر يت بيک بيشعر از  ياست. طول و عرض معنا ياتوريني، شعر ميشعر سبک هند
دهد.  يم يا قابل مالحظه يگسترش معنو يناتورين گونه اشعار ميا ح بهيرود و تلم ينم
اتش را يژه غزلي، بويريکه شعر نظ ييست. آنهاين ين قانون مستثنياز ا يريم نظکال

ه قصّ تأثيرقاً تحت يعم يريق خواهند کرد که نظيتصد اند، حتماً مفصالً مطالعه کرده
شود، قرار گرفته است.  يالقصص خوانده م ه السالم که احسنيوسف عليحضرت 

 يکند. او شاعر يه اشاره من قصّيتلف امخ يها جنبه به يشمار يات بيدر اب يرينظ
سروکار دارد  يعشق و عاشق يها شتر با واقعات و سرگذشتين بيسراست و بنابرا غزل

ش يه گران قصّيا ن بهيوسف هم اساسش عشق است، بنا برايه حضرت و چون قصّ
  نشان داده است: يشتريب

  شوق صد منصور گشت و عشق صد يوسف فروخت
  اـت در بازار مــرم اســا گـه هــگامـب هنـوالعجـب

آداب و رسوم  هند، ورود افکار و لغات مربوط به يدر شعر فارس توجهقابل  نکته
جا دارد که در شعر اما ست، ير نيژه هندوان است که هر چند چشمگيمذاهب مختلف بو
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کردن  يجه با هم زندگيست و نتيآور ن ن امر چندان شگفتيآن اشاره شود و ا به يرينظ
روان مذاهب ياست. پ يو فرهنگ ين کشور چند مذهبيروان مذاهب مختلف در ايپ

د يمذاهب و عقا کردند و به يک مشاهده ميگر را از نزديکديمختلف در هند، مذاهب 
گر آشنا يکدي يبا اصطالحات، رسوم و آداب مذهب نيگذاشتند. بنابرا يگر احترام ميکدي
کردند.  يد طبق ذوق و ضرورت استفاده مخو يها شدند و از آنها در آثار و سخن يم
  ست:ينه استثنا نين زميز در اين يرينظ

  چو هندويي که بهر سوختن، هيزم نگـه دارد   ام از بـر  حکايتهاي عهـد دوسـتي را کـرده   
∗  

  بندم، چه شد قدرم کمر در خدمتت عمري است مي
  بستم يـار مـّدر زنـن قـر ايـدم گـش ن ميـرهمـب

 يخيتار اطّالعکند،  يش ميستا ييدر آن از فرهنگ و دانش هندوکه  يتيدر ب يرينظ
 يدهد. در دوره اکبر، تعداد هندوان يان هندوان در دوره خود ميدر م يدرباره رواج فارس

قت اشاره ين حقيا به يرياد نبود، نظيباشند، ز زبان يسنده فارسيب و شاعر و نويکه اد
  کرده است:

  دان گر نباشد، گو مبـاش  چشم هندو، فارسي  دکنـ  غمزة فرهنگ دانـش ترجمـاني مـي   
  کرد که: يمذهب دوست بوده و گمان م يشخص يرينظ

ــل را     توحيد حق بيان نظيري بلنـد سـاخت   ــرش جلي ــة ع ــد پاي ــر نهي   برت
سرود  يمورين پادشاه مقتدر تيهم در مدح ا يديده و قصايدربار اکبر رس به يرينظ

را وضع کرد و  ين الهين وجود، چون اکبر ديافت کرد. با ايهم در ييها و ازو صله
ک خود با دربار را يرابطه نزد يريدند، نظيآن مذهب گرو از مقربان درگاه به يبعض
شد، در برابر  يب او مينده از دربار نصيکه احتماالً در آ يمنافع ده گرفت و بهيناد

ن آن يغو مبلّ انيو حام ياکبر ين الهيد نداد و به يت و ارزشين اهمياستقامتش در د
که در مدح شاهزاده  يدياز قصا يکيو آن هم در  تاخت ياضيف يضير فيابوالفضل م

  مراد پسر اکبر شاه سروده بود و گفت:
  ولي ز فطنت تو بـر طـرف فتـاد الحـاد      طبيعــت همــه ابنــاي دهــر ملحــد شــد

  طمع جاه و غنـا کـرد مـذهبي ايجـاد     به  اي از فاضالن حامل دهـر  اگر چه فضله
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 ين الهين اکبر از دياز منتسب ياديتوان حدس زد که نه تنها تعداد ز ينجا ميا از
هم وجود داشت و حداقل شاهزاده  ين اختالف در خانواده شاهيمخالفت کردند، بلکه ا

که  يا دهيآسان نبود که در قص يرينظ يرا قبول کند وگرنه برا ين الهيماده نبود دآمراد 
و  يکو اعتقادين بنگرد و شاهزاده را به يبد نان بهيد يب ه بهش شاهزاده مراد ساختيدر ستا

است که در منابع معاصر  يخيارزشمند تار اطّالعن يد. اير نمايمخالفت با الحاد تقد
  د.يآ ينظر نم گر بهيد
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