
  ٣٠٢  قند پارسي

  ير اکبرآباديبازتاب فرهنگ هند در شعر نظ

ات يست که ادبين يشکّ. است يمهد زبان فارس ون متمد ياز کشورها يکيهند 
شه و فرهنگ دو ملت ياند و عظمت انگر شکوهيبها که ب است گران يراثيهند م  يفارس

 قرنچندين . است يو هند يرانيشگاه ذوق و هنر ايراث نماين ميا. ران استيهند و ا
تأثير  بر آن يشاعران بومهاي  شهيمه زد و اندين خين سرزميدر ا يفارس زبانپيش 

، يدهلو ي، جماليدهلو خسرو ريمانند ام يسندگانيآهسته آهسته شاعران و نو .گذاشت
فرهنگ  بود که يشاعران از يکي يآباد ر اکبرينظ. ظاهر شدند رهيدل و اقبال و غيب ،البغ

ن بازتاب يبارز اهاي  ن مقاله نمونهيدر ا .جانده استگن خود يدر شعر فارس هند را
  .ارائه شده است يآباداکبرر يدر کالم نظ يفرهنگ

  شاعر يمعرف
کرد و در  يصد سال زندگ باًيتقروي . ر اهل آگره بودينظ  به تخلّصم محمد يخ وليش

 نيزدهميسو ر از خانواده اشراف ينظ. رحلت نمود يفانن دارِياز ا .م ۱۸۳۰/ق  ه ۱۲۴۶سال 
با  يو .فوت شده بودند يو قبل از او دوازده خواهر و برادر ،و تنها فرزند خانواده بود

 يفرزند” :ن دعا کرده بوديش چنيدروآن . افتيبهره  ينعمت زندگ از يشيدرو يدعا
  .“١ديخواهد رس ها دستدور  به خوش گل شکفته ياش مانند بو د آوازهيآ مي ايدن  به که

 ليقا يتفاوت چيه ن مردميب يو .همه و با همه بود بي کرد و مي يدگر قلندرانه زنينظ
. دين گرديشمع انجمن مستضعف ،را شکسته ياجتماع يطبقات يرهايتمام زنج يو. نبود
  .“ر بودينظ بي در حلم و خلق و انکسار”سد که ينو مي خار بي فته در گلشنيش
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  بازتاب فرهنگ هند در شعر نظير اکبرآبادي  ٣٠٣

  يآباد ر اکبريآثار نظ
ک ي يو. هم بود ين است که او شاعر زبان فارسيق اح ير شاعر زبان اردو است ولينظ
 ست کهين يچ خبريحاال ه ،ديپاکستان رس  به ،م هنديداشت که پس از تقس يوان فارسيد

نه  يو نيعالوه بر ا .ن کرده بوديزبان اردو تضم  به وان حافظ رايتمام د يو. کجاست
اردو  و يه فارسزبان وان دويک ديزبان اردو و  به ک رسالهينوشت و  يفارس به رساله
فرقه تات ميچند غزل، واسوخت و اب يچاپ شده که دارا ي ويات اردويکلّ. دارد
در سال  »العلم«ه نامه مجلّ ژهيه هم سروده است که در ويمرث يو. هم هست يفارس
  .شده استچاپ  ميالدي ۱۹۹۲
د و يگرد ميها  انسان رامونيپ، يمکاتب ادب ياز از گوناگونين بي يآباد ر اکبرينظ
آثار شاعران  چ کس نبود البتهيظاهراً شاگرد ه ييدر شعرگو يو. کرد مي يت نگاريواقع
 يو فارس يبود و عرب يمشغلش معلّ. کرد مي يرويپ از آنها و را مطالعه يک فارسيکالس

  .دانست مي را خوب
 ونه هج و ده نگاشتينه در مدح امرا و شاهان قص ،سنت شکن بود ير شاعرينظ
 .مينيب مي يان مختلف را در کالم ويان اديش عرفا و رهنمايته نعت و منقبت و ستاکرد الب

ن يهم .انيد درباريتقل ياست نه بر بنا يبر مشاهده و تجربه و ير مبنيساختمان شعر نظ
  .انگاشتند  پوچ آن را اعتنا نکردند و يکالم و  به بود که مردم

وجود  به بيان او مزيت ديگرينظير در جستجوي صنايع و بدايع نيست ولي شيوة 
برخي از . ١آورد و ناآگاهانه لطافت بديعي در بيان معاني لطيف مشحون است مي
  .هاي نظير تحت تأثير حافظ و عطّار است غزل

  :مطلع حافظ غزلي دارد با
  درد خنـدة دلگشـاي تـو    پرده غنچه مـي   دهد طرة مشک ساي تـو  تاب بنفشه مي

  :ن و قافيه داردعطّار نيز غزلي بر همين وز
  همه از براي تـو  ديده دلم بسي بال آن  اي دل مبتالي من شـيفتة هـواي تـو   

  :ت دارندينوبه خود اهم به هر سه غزل. چنين استغزل نظير 
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  ٣٠٤  قند پارسي

  لعل ز رنگ خود خجل در لب جانفزاي تـو   چرخ منفعـل اي صـنم از لقـاي تـو     به ماه
  اطرم چشـم کـژ اداي تـو   هست پسـند خـ    چشـم مـن   بـه  نرگس باغ را کجا قدر بود
  هرچه بخواهي آن بکن اي دل من فداي تـو   جبـين نيـاورم   بـه  ظلم کني وگر جفا چين

  تو نقشِ پاي به مراد دل دهم بوسه به من  گام تو هر کجا فتد وقـت خـرام اي نگـار   
  اي من منِ تو شاهدي هرچه پسـند راي تـو    خـود  زکـوي  بران خواه خود سوي  به بخوان خواه

  دل نظير را رنجه کنـي ز تـاب هجـر   چند 
  ١ورنه صـنم رضـاي تـو   ] او[نزد  به زود بيا

 ييها غزل يو يها در رساله. عت را دوست دارديطب و ر دوستدار گلگشت استينظ
و  ه استيبهار ،ريز غزل. بهار را ارائه داده استهاي  جلوهدر آن شود که  يده ميد

  :بود تر مي بود مترنم نمي» ر«اگر حرف روي قافيه  .دارد يخوب نيمضام
ــدال نو ــ ي ــار رس ــن به ــر چم ــه در ه   ديروزگـار رسـ   بـه  وفور فرحت و عشرت  ديد ک

ــم ــه ي ــرگ رخ غنچ ــا  ان ب ــپده   ديشاخسـار رسـ   بـه  د سبزه و هر گليدم  د آمــدي
  ديرگ و بـار رسـ  بز  يمبه هر نهال هجو  وصل گلبن و سـبزه  به يبساط بلبل و قمر

  ديهــر کنـار رســ  بـه  ز طــراوتيـ ز نهـر ن   م و صــبايو نســ تو نزهــ يشــکفتگ نايـ ع
ــر ســو  يدگــر صــدا ــد شــد ه ــادل بلن ــ   عن   ديبــه گــوش زمزمــه و نغمــه هــزار رس
ــدل نظارگ ــازهي ــن چمــن   ان ت   ديکـه بـار بـار رسـ     يميشم به مشام هم  تــر ز حس

ــه کســي   ــر آن ک ــا نظي ــار مهي ــن به   در اي
  ٢ز در درآيد و گويـد همـين کـه يـار رسـيد     

 شاعر .ران را دارديسروده است که رونق بهار ا يرنگ قاآن  به زين يلغزر ينظ
  :ده استمش اهل جهان فراهم آيع يشمارد که برا مي را ياله يها نعمت
  گل آمد بلبل آمد سبزه آمد برگ و بار آمـد   هر گلشن بهار آمد  به صد رنگيني و نزهت  به

  نکهـت مشـک تتـار آمـد     شميم عنبر آمد  ز جعد سنبل و ريحان و از زلفت بنفشـه هـم  
  تذرو و کبک آمد، عندليب آمد، هـزار آمـد    پاي هر نهال و بر فراز شاخ هـر گلـبن   به
  هجوم الله آمد کثرت نسـرين و نـار آمـد     افزايي اهلِ جهان در صحنِ هر گلشـن  عيش  به

  ساغر تا کنار آمـد   به مل آمد، ساقي آمد، مي  کيفيـت  به کش هم براي مستي ياران مي
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  بازتاب فرهنگ هند در شعر نظير اکبرآبادي  ٣٠٥

  آمد دچار هرکس  با عيش دل هر  بـه  آمد نشاط  هر جانب  به رب آراست از خوبي طهور خودط
  نظير از نازنينان چمن گرديد خوش چندان
  ١که گويي در بر او گلرخ آمد، گلعـذار آمـد  

کمک  به آورد و ياد مي  ي بهصورت دلپذير  به نظير سراپاي شيرين معشوقش را
. کشد که نشانگر جمال دوستي شاعر است رده شعر ميتشبيهات و استعارات زيبا بر پ
  :زند تسلسل بيان در شعر او موج مي

  غزل
ــان    ــد در بي ــنِ او نياي ــه حس ــدم ک ــري دي   دلب

ــد از آن   ــن باش ــمه اي ــک ش ــرآورم ي ــر ب   ور مق
ــدار      ــغ آب ــرو دو تي ــه اب ــه م ــنبل جب ــف س   زل

  چشم نرگس هر نگه ناوک فکن مژگـان سـنان  
  هـم خورشـيدوش  گوش گل بيني الـف رخسـار   

  سـان  لب شکر دندان گهر نقش دهن هم غنچـه 
  تــر گفتــار شــيرين خنــده قنــد بــر زبــانش نــرم

ــتان   ــم دلس ــيمين تبس ــن س ــذّت ذق   در صــدا ل
  وکتف گو گردن صراحي هر دو بـازو شـاخ سـر   

  تـر انامـل هـم چنـان     کف ماليـم پنجـه نـازک   
  خط دستي چون رگ گل ناخنش هم مثـل بـدر  

  نه تن نسرين شـکم قـاقم نشـان   سينه چون آيي
  بر سمن هم ناف نيکـو پشـت مثـلِ لـوح سـيم     

  هم ميان باريک چون مو بلکه مو وصفش کنـان 
ــر    ــر نظي ــازکي دلب ــوش ادا از ن ــرامش خ   در خ

  ٢هم لباسش پرتکلّف زيورش هم خـوش عيـان  
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 .همان  .٢



  ٣٠٦  قند پارسي

 يکبارگي  به يکند که لحن و مي نظم يطور معشوق را يموارد سراپا ير در بعضينظ
 هندوستان پرواز خاص يدر فضا يو .دهد مي نشان را ينوآور ينوع و کند ير مييغت

ند يب مي ياو را در لباس هند. زند مي که زن است يهند يکند و دم از معشوق دلربا مي
ن صورت کمال و يا به و کند مي استشمام را ر عطر هنديدلپذ يبو يو در سخن و

  .خورد مي چشم  به يقدرت و هنر و اشعار
نيم و طولش دو متر  ،گويند مي آن دوپته  که بهپوشند  ميدر هندوستان زنان چادري 

معشوق نظير هم . حاال کمتر شده است که بود مي ي مترتچند سان و عرضش يک متر و
چون او را در چمن  که است يزن معشوق وي. هم مجازي و هندي است ،حقيقي

قدر  ين کدام گل است که برگش اينکند که ا بيند؛ حيرت مي چادر صورتي رنگ مي  با
  :طول و عرض دارد

ــة تـــو گالبـــي و مـــن      ايـــن حيـــرت  بـــه دوپتّّـ
  ١چنين عرض و طول بس عجـب اسـت   به که برگ گل

  واسوخت
درد و غم بيان نموده است که خوانندگان را  نظير در واسوخت احساسات دروني را با

بيتي و دومي  يکي سه: دو واسوخت در کليات او هست. دهد يقرار م تحت تأثير
  .چهاربيتي است

  ٢ور تو دل دادي بتان را از ره ايمـان چه کـار   گر تو باشي عاشق خوبان ترا از جان چه کـار 
*  

  ٣ما حرف مـزن   چين بر ابرو زن و يک بار به  من ز وفـا حـرف مـزن    که ترا گفت که با
ورد پسند اهلِ انگيزي هميشه م علّتي است که در شعر بر بناي خيالل يحسن تعل
  :سرايد مي ،نحو عالي گنجانيده به نظير در کالم خود اين صنعت را. ذوق بوده است

  ٤براي زينت ملتان و خوبي چين اسـت   قباي چهينت در آغوش نـازنين خوبـان  

                                                   
  .۷۱۳ير، ص نظ کليات ،فاروقيالمن ؤعبدالم  .١
  .۷۱۹ص ، نظير آسي و اشرف علي، کلياتعبدالباري   .٢
  .٧٤١نامه، ص  غالب  .٣
  .۷۱۵ص  همان،  .٤



  بازتاب فرهنگ هند در شعر نظير اکبرآبادي  ٣٠٧

نيست بلکه  بودن آن علّت قباي گلدار پوشيدن نازنين ماية راحت و زينت بدن
  .است» زينت ملتان و خوبي چين«باعث  امر گويد که اين ميشاعر 

  ١بــراي آن کــه بگيرنــد ســاعد از انگشــت  حنا گرفـت سـر انگشـت او چـو از فنـدق     
معشوق نظير بر سر . باک شدن اي است يعني بي ساعد از انگشت گرفتن محاوره

لباس معشوق و حنابندي  .عاشق دارد به اي براي نزديک شدن انگشت حنا زده بهانه
  . دهد میفضای هند را نشان 

ر يشعر نظ به موصوف واحد با نظم خاص، لطف خاصي يآوردن صفات متعدد برا
  :داده است

  انـد  که خوبان در سخن حاضر جواب  آن شــوخ بــه تبســم کــردم و گفــتم
*  

  نازم چندين لطف مي به ز تشريف تو اکنون من
  ٢ت آمد انبساط آمدـد راحـد دل آمـار آمـه يـک

*  
ــا دل ايشــان برنــد  دل خود خـوش کننـد   دل فگاران را نيازي تا   ٣نازنينــان را نگــاهي ت

  يهند يها کاربرد واژه
و فارسي را  يهند يها کاربرد واژه از يهاي شيرين و لطيف نظير در اشعار خود نمونه

  :تصرف بسيار دقيق و خلّاقيت فراوان ارائه داده است  با
ــايي ــان   ٤رض ــين اداي ــر رنگ ــر س   ريب اسـت هر رنگي که باشد دلف به  ب

*  
  نمايــان جابجــا کهيلــين بتاســي  فراوان خوشدلي در هـر قياسـي  

                                                   
  .۷۱۵ص  نامه، غالب  .١
  .۷۱۵، ص نظير کليات ،فاروقيالمن ؤعبدالم  .٢
  .همان  .٣
 .نوعي لحاف است  .٤



  ٣٠٨  قند پارسي

  ريخال در شعر نظ
 افعي و گرد بودنش را  به در بيت زير خال را يو. تشبيهات نظير دلپذير و خالقانه است

  :اينگونه تشبيه نشانگر فرهنگ و جغرافيای هند است چنبر زدن مار شبيه کرده است  به
  ١ساية سنبل نشسـته اسـت   به گردک زده  يـي  رو اين که افعـي  به تشبيه خال و زلف

در سراسر جهان لباس سوگواري مشکي  .در شعر ديگر خال، سامان تسکين است
پس از سياهي خال . پوشد آيد سياه مي شريک غم نيز چون براي تسليت مي .است

  :سرايد استفاده کرده مي
ــه   ــم نال ــد آرام دل ــه دي ــد  ب ــبش آم   ٢ابي جان خال سيه تسـکين داد ت يافت بي  جن

  .عنوان شاهد نشان داده است به در جايي ديگر خال را
ــرد  ــويرخ او بــ ــرين گــ   ٣شاهدش کيست؟ خـال عـارض او    از نســ

نظير . احساس و لطيف است  قرص عنبر تعبير کرده که تعبيري با به خال راشاعر 
ها کالمش را  نه واژهکند که کاربرد اين گو هنرمندي نوآور است و او خود احساس مي

  :است نمکين کرده
  ٤قرص عنبر بر سر چه از گره افتاده اسـت   چيست تمثيل از براي خال اين چـاه ذقـن  

  :سرايد جايي ديگر مي
  ٥بروي برگ نسرين دانة مشک ختن ديدم  عجب خال سيه بر عارضت اي سيمتن ديدم

گ پان پس از ماليدن آهک پان است که بر بر به تشبيه اگر اشتباه نباشد، مربوط اين
  .گذارند تا دهن معطّر باشد هاي سياه هل را مي دانه

  عيد
محتاج نگاه لطف جامعه که  سر و سامان در بيت زير نظير در بيان احساسات قشر بي

بعيد موجب تأثّر گزيني عيد و  هماهرانه تصويري ارائه داده است و واژ ،ارباب غروراند
                                                   

 .۷۱۳کليات نظير، ص  ،فاروقيالمن ؤعبدالم  .١

 .۷۱۵ص ، همان  .٢

  .۷۲۴، ص همان  .٣
 .۷۱۳ص  ،همان  .٤

  .۱۹بزم عيش، برگ   .٥



  بازتاب فرهنگ هند در شعر نظير اکبرآبادي  ٣٠٩

  :گردد خواننده مي
  حال غريبان کجا بعيـد بـود   به کند  درين روز عيد گر لطفي غرور حسن

  جامه زيب
زيبد و زيبندة بزم  او مي به شود که هر لباس کسي گفته مي به »زيب  جامه«در اين بيت 

  :هند است  اين ترکيب مخصوص به نيز هست
ــرد   اين عـزم  به زيب اينجا هدرآمد جام ــب گي ــوة او زي ــزم از جل ــه ب   ١ک

  عرق
تجسم وي قطره . کاربرده است به تشبيهات فريبا و معاني تازه عرق را با واژةر ينظ

نم کند و گاهي بهاران و گاهي شب هاي حسي گاهي خجل مي محدود را بر بناي دريافت
  :بازد آبروي گرمي مي و گاهي با

  سـت  اي عرق جبهـة تابـان بتـان آينـه      ايـن آب کـزو   به جبين تو به عرق آمد

  چين
ها را باز  گره کمال زيبايي و شيريني بيان نظير با .دي و تلخي استچين نشانگر تن

  :دهد ترسي؟ او پاسخ مي گويد که تو از من نمي مي او  به معشوقي. کند مي
  پيشم آمده است به چنين معامله اکثر  من آن نيم که بترسم ز چين پيشـاني 

  حنا
  :استکند که بسيار زيبا  شاعر بر حناي دست لعل دل را نثار مي

  مگر همين که بر او لعـل دل نثـار کـنم     حناي دست تو ديدم کنون چه کار کـنم 
*  

ــودي  ــه بنم ــان در دوپت ــاي دســت نه ــه چــه ســود لعــل نهفــتن  حن   پــردة شــبنم ب
نگار رنگين و خود  ،معشوقش مغرور. ه بودمدارج ارفع و اعلي رسيد به عشق نظير

گونه  مات قرآني است و اينحق اين است که اين تأثير تعلي. اليق تحسين است
  :شود شدت در کالم عرفا ديده مي به احساسات

                                                   
  .۷۱۵نظير، ص  کليات ،فاروقيالمن ؤعبدالم  .١







  ٣١٢  قند پارسي
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  يريگ جهينت
در  .بازار نداشت يگرم يفارس و ده بودياوج رس  به کرد زبان اردو مي ير زندگيه نظک يزمان
د و يد مي يل جامعه را با ژرف نگاهيمسا ،ر با عامه مردم ارتباط داشتينظ ين وضعيچن
ده است يقشنگ فرهنگ هندوستان را در آثار خود گنجان ياز نسل و رنگ فضايامت نبدو
ش عرفا و يدر ستا ،سروده است شعرمدح امامان و بت منق ،نعتدر ن است که اگر يهم

ر از لحاظ فکر و يثار نظآ. ان مختلف مثل کرشن و رام هم شعر گفته استيان اديرهنما
  .است يان همه هنديوه زبان و بيزه و شيانگ
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