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  گاه شخصيت غالب جلوه
  ∗الظّفر احسن

 عنوان شاعر و  كه خود را بههر چندلدوله، دبيرالملك ميرزا اسداهللا خان غالب ا نجم
 :همتا معرفي كرده است  بيينجم و حكيممصوفي و 

  همچو من شاعر و صوفي و نجومي و حكيم
  گو است نيست در دهر، قلم مدعي و نكته

زندگي . كنند ي مي شاعر و نويسنده تواناي ذولسانين تلقّعنوان يك به ما مردم او راا
 ت و هنر وي از ديرباز مورد بحث و بررسي دقيق پژوهشگران قرارگرفته وشخصي و

 :حق گفته است وي به. اكنون ادامه دارد اش هم سلسله

  شايد كه بدين سايه و سرچشمه گرايند
ز گروهي  د  ن ز عزي ران  ا ا  ي م   پس 

دوستان عزيز ممكن است گرايشي بدين سايه و سرچشمه درگذشت من  يعني پس از
اقبال عموم دانشمندان و . كنند  در خود پيدا،عبارتست از آثار نثري و شعري وي كه

آنها  به يدي كه ام.ويز وي شاهد عادل اين نكته استآلسخنان د ي بهردم عاد محتّي
  :گويد همچنين يك پيشگويي او مي. رايگان نرفت بسته بود
  سيم و زر تهي دستم فتارم تونگر گر بهگه ب

  من شد گلستان بود ويرانية زمين كلب

                                                   
  . دانشگاه لكهنوفارسيدانشيار بخش   ∗

 



  ٤٠  قند پارسي

كه ) اگر او را عارف و صوفي فرض كنيم(اين امر از جمله كرامات اوست 
دارد كه را اكنون همان وضعي  اش هم  كلبها زير،»خود ةكلب« نه ،گفت» خوده كلب زمين«

ش غالب آكادمي، غالب انستيتيوت و ا  اما در سرزمين كلبه داشت،هنگام درگذشت او
گلستان مبدل ساخته است و دانشوران و  به است كه آن را وجود آمده به ايوان غالب

 .پردازند ميبحث و بررسي  روي آثار گرانبهاي وي به، پژوهشگران در آنجا گردآمده

 براستي غالب از جمله گويندگانيست كه در سخنان وي عواطف هر قشري از اقشار
خوانيم  وقتي كه ما كالمش را مي. بهترين وجه و شيوه منعكس شده است ه بهجامع
زيبايي تقرير، .  استايست كه در دل ما از قبل وجود داشته كنيم اين همان نكته مي حس

زيبايي بيان و زيبايي معاني و چه بسا زيباييهاي ديگر در سخنان وي يكجا ، زيبايي تعبير
 حال آنكه زبان اردو و فارسي اكنون ؛گان شده استتوجه خوانند جلب شده و موجب

اينكه  ويز غالب نههم جذابيت كالم دآل  بازند، وليا نموده طي مراحل پيشرفت را
 درست گهربار ابرمثنوي  ةمدر مقد. مراتب بيشتر شده است به  بلكه،كاهش نرفته به رو

 :نوشته است

 اسداهللا خان غالب به كهچون خواستند كه قوت ناطقه بدين استخواني پيكر ”
 ريزش نمك طرز عرفي شيرازي و آميزش اداي به نامور است، پيوند پذيرد،

غزل و  . آن شاهد غيبي افزودندةرشت به  شورانگيزي و حسن،نظيري نيشابوري
  كار از آن،قصيده و قطعه و رباعي را در فرجام كشي و دلكشي لفظ و معني

  .“گذشت كه ديگري را در انديشه گذرد
ت شاعر گاه شخصي توان آن را جلوه از ميان انواع شعر تنها مدايح است كه مي

چنانچه غالب . برد ت و هنر وي از اين راه پيهاي زيادي از شخصي گوشه قرارداد و به
. هاي متضاد كردار و گفتار خود را در اين نوع شعر بيان كرده است بسياري از جنبه هم
 ميان آورده پرستي و شعرگويي را به ربازي، عيشنوشي، قما طرفي سخن از مي از
 :گويد مي

  پيوسته شعر و شاهد و شمع و مي و قمار  همواره ذوق و مستي و لهو و سرور و شور
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  مي نكند در كف من خامه روايي بي
  هوس كار دگر نيست بجز شعر و شراب

  گذرد چه مي هر حاصل من ز
  غزل   زاي هكنج امن و سفين

  بايد كه صراحي بود آبستن صهبا
  دوگيتي نترسم از تقدير  خورم مي و به

 نقد و نسيه جهان شاد شد كه داد خدا به

  دود كجايي سرد است هوا، آتش بي
  اينست حرفي كه لبم با لب ساغر دارد
  چار چيز است كش مباد زوال

  سفال   زاي مي ناب و پياله
  تا ناطقه را رو دهد نادره زايي

  دشاه رحيمكه كردگار غفور است و پا
 زهاد مژده تسنيم  من شراب و به  به

 قرار هاعتنايي از نماز را ب خوري، و بي اعتدالي، نافرماني از خدا، روزه بد روشي و بي
 :دهد زير تذكّر مي

  اگرچه بدروشم، پاس هر روش دارم
  خداوند زين روي كه طاعت نكنم سبك

  در قاعده سجده سر از پا نشناسم
 گيرم كه نهادم بود از سجده لبالب

  چراغ دير و حرم نور چشم صرصر من
   آرايش خوان راةاز من نبرد پاي

  شوال ندانم رمضان را در روزه ز
 ان رااي واي گر از ناحيه جويند نش

 :كند خورد و اظهار خجالت مي كردارهاي خود تأسف مي از طرفي ديگر به

  كردارهاي من به اند چشمم گشوده
   تنم از شرم گدازدنهرگه كه خورم نا

 هنگامه سرآمد  از عمر چهل سال به

  يدم وز رفته شرمسارينده ناامآ  ز
  دهان راو  كنم دست چندانكه ز خويش آب

 بازيچه تلف گشت دكان را  به سرمايه
الوجود، فنا في اللّهي، اكتفا بر سجده نهادي و  وحدت همچنين وابستگي خود به

ردگذا معرض نمايش مي به قرار زير هب مسلكي را عتشي:  
  پيش نظر و جلوه فراوان آيينه به

  كه خود ازوي وحدت همه حديست معني
  سرگرمي اوهامه طرفي نتوان بست ب

  تم نيسرمدهوش ره و رسم فنايم، ج
  ييايمان من اي لذِّت ديدار كجا
  گذرد همدرين فصل كه مستانه سخن مي

  دل پر هوس و صاحب خلوتكده تنها
  هستي همه جزئيست حقيقي كه مراد را
  هرگز نتوان كرد پراگنده بر اجزا

  ازنم از خمكده ِالّ خويش قدح مي بي
  الّاِ ةدر كام مذاقم بچشان رشح

  وجوب و امكان   چند سرايم زةنكت



  ٤٢  قند پارسي

  ي صفحهلويصور كون نقوش است و ه
ر نپذيرد زنهارهستي محض تغي  

  همچنان در تتق غيب ثبوتي دارند
  نتوان گفت كه عينست چرا نتوان گفت
  عالم از ذات جدا نبود و نبود جز ذات
بالب از سجده ل نهادم بود   گيرم كه 

  نقوش اكوان صفحه عنقاست چه گويي ز
  حرف االن كماكان ازين صفحه بخوان

  خارج اعيان وجودي كه ندارند ز هب
  عيان صور علميه كز علم نيايد به

  همچو رازي كه بود در دل فرزانه نهان
 اي واي گر از ناحيه جويند نشان را

 هايش ذكر كرده است كه  در يكي از نوشته،دروان پرفسور رشيد احمد صديقيشا
ف و تشيع باهم بستگي نداردتصو،روايتي است از. ع ممنوع است بلكه از ديدگاه تشي 

:  فرمود؛ پرسيدند، ابوهاشم كوفي، معروف صوفِيةامام جعفر صادق كه دربار
ا هانكند يهم غالب اعالم م باز. فاسدالعقيده جد:  

  شاه نجف، وحي نبي، مرتضي علي
  پيغمبر آفتاب و فروغش جمال دين

  رام پذير فتا از روي راي نبي گشته
 علي نشناسم، قلندرم  يا  يارب ز

   اول و ثاني پنجتنةان از ايم
  بعد از نبي امام مه و پيران پرن

  بيت و قرآن را بدهر بعد نبي اهل
 يك مي زابگينه و ساغر برآورم

و رياكاري، سخن فروشي و شعرفروشي تملق وي از سويي در  گفتار در
 :هويداست

  فروختيم متاع سخن بدين فرياد
  ه گدايي تستكاس قصيده تو ولي
  گفت، توان گفت كه شاه المكان گر نتوان

  بوظفر شاه جهانگير و جهان بخش كه اوست
 حكم شه راست بر آفاق رواني و رواست

  كه مژده باد شناسندگان كاال را
  رنج ناداري  ستوه آمده باشي ز

  از هر چه توان گفت مكاني دارد برتر
  چمن دهر اگر سرو رواني دارد
 چرخ گردان چه كند گر نپذيرد فرمان
ة اين ستايش شاهيست كه فرمانش حتّي در اندرون قلعه محدود مانده بود و دربار

 : گويداملكه ِوكتوري

  اي دادگر كه مهدوي از بس خجستگي
نتظام شاهي و آ ز ا  ين خسروييا

  ياد از زمان سنجر و نوشيروان دهد
  دانش و داد انتشار يافتشوره سرور و
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 :گورنر

  مشك و گالب كام و زبان چند باره شست ب
فت ر گ ر  ن ر و گ م  ا ن ن  ا خ هللا  ا د س ا ا    ت

 :ندنيآكل

 ين ثناخوانييپيمان مودت دارم آ  به دولت جاويد پيمايم  اينةنمك پرورد
 :الن برا

  اي برتر از سپهر بلند آسمان تو
 جز حق نمانده هيچ هوس در ضمير تو

   و ملك پاسبان توتو پاسبان ملك
 جز حق نرفته هيچ سخن بر زبان تو

 :جيمس تامسن

  كس بلكه نبودست و نخواهد بودن نيست
ب ند  به فرهنگ  هكه  ا ما نه يكت   فرزا

  ن آن قلزم فيضسجيمس تام آسمان پا به
  باد جايش بجهان تا بجهان جا ماند

 :پرنسب

 خدايي  به چندانكه پرستند خدا را جانش فرزانه پرنسب كه ستايند به
 :نصيرالدين حيدر

 تنزّل سوي اورنگ سليمان رفتم به خيال آوردنه  قدرش بةخواستم پاي
 :االمرا شمس

  فت عدل و كرم راصات تو جامع اي ذ
  دل راه نيابده در عهد تو از گوش ب

 صد غوطه بزمزم زده از بهر طهارت

  ولي بر شرف ذات تو اجماع امم را
   اسكندر و افسانه جم راةآواز

 تا رخصت پا بوس تو دادند قسم را
سرايي صميمانه و خالي از  جويي و شعرفروشي و مدح از سوي ديگر دوري از صله

  :گويد را مطرح كرده مي ريا
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  ز آنرو كه نه از زمزه ارباب رئاييم
  جو نيستم و شعر فروشي نكنم صله

 نمك پرورده اين دولت جاويد پيمايم

  در مدح و دعاي تو سخن مختصر آمد
  راه مدح تو بسر گرمي ايمان رفتم

 ين ثناخوانييمان مودت دارم آپي  به
 هترين شعر، بالشعر اكذبه سرايي بر اين نكته مبتني است كه احسن براستي قصيده

بحث  اين. يمدارب معذورتوانيم   لذا غالب را از اين حيث مي،ترين آن است همانا دروغ
  :هاي اردوي خود ادعا كرده است را بدين جهت اينجا آوردم كه او در نامه

هاي شخص را  تنها همان خوبي.  من نيستدروغگو نيستم و تملق خوِي من”
 .١“بينم در او مي كنم كه بيان مي

 سرايي، سخن از مدح خود و شعر خود را ترين نكته اينجاست كه هنگام مدح جالب
 :شود سرايي همانا خودستايي مي آورد كه منظور از مديحه ميان مي طوري به

  كمال خود و بر خود نفزايمه نازم ب
  آباي مرا تيغ و مرا كلك بساز است
  فرمان ده اقليم كمالم، نكنم جمع

   شعرفن ايزد نيافريد چنانم به
  همچو من شاعر و صوفي و نجومي و حكيم
  دمبدم گرد دل گردد و پروا نكنم
  همه دانا منم آن شاعر اعجاز بيان

   منةآورد از پايرفته باال كه نشان 
  سخن نام كرده است چون دهر غالبم به

  سنجان در سخن غالب بود نامم برسم نكته
  عالم نظمم نهاده غالب نام خرد به

  هر بساط  چو من گهر فروش نباشد به
  آنم كه بهر صيت صفات كمال من

  آثار در و بام صناديد عجم را
  دستست جداگانه بهر كار همم را

  كوس و علم را و فرس و و فيل و در لعل
  ين خاكدان دهد اكان را كسي نظير در

  گو است و نكته نيست در دهر قلم مدعي
   بگماندانش بوعلي را نگذشت آنچه ز

  من كالبد ناطقه جاني دارد كه ز
  تا بدان پايه كه گردون دوراني دارد

  حقيقت نشان دهد غالب كه نام من ز
  ام طغراي سبحاني آورده بدين نام از ازل

  برد بدين القاب سروش نام مرا مي
  هر ديار  زدسراي نخيز چون من سخن

  ايجاد حرف و صوت و صداكرد روزگار

                                                   
  .١٤٧١ و ١٤٦٣، ص ٤ج ، . م١٩٨٧غالب انستيتيوت، ، خطوط يغالب ك:  خليق]دكتر[انجم،   .1
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 فنا كرد روزگارغصّه   به چون خود مرا من خود عديل خويشم و نبود عديل من
جمعي آنها را   را درنظر دارد و تأثير پيشروان خودةل شيووسرايي، او ا هنگام مديحه
 :كند بر خود اعتراف مي

ا هم نفسان را چون تازه كنم در سخن آيين بيان را  آواز دهم شيوه رب
را و اصفهاني و شفايي گنجوي ، نظامي  شرواني، خاقاني شيرازيو پيروي از عرفي

 :كند گاهي همپايگي آنها را ذكر مي

  جاده عرفي و افتاد شفايي دارم
  دهره امروز من نظامي و خاقانيم ب

  مثال نظم كلك مرا سواد سويدا
 فن  گوهر و خاقانيم بهه سلجوقيم ب

  ست منشيراز و صفاهان و دهلي و آگره 
  گنجه و خاقان برابرست  من به دهلي ز

  با سرمه ديار صفاهان برابرست
 گنجه و خاقان برابرست  توقيع من به

  از،كند كه همين استادان مسلّم را  زياد روي مياش آنقدر او گاهي در تعلي شاعرانه
،  گنجوي، طالب آملي، نظامي خوانساري، زاللي نيشابوري، نظيري شيرازي عرفي:جمله
 :دهد ساوجي را كمتر از خود قرار مي ، ظهير فاريابي و سلمان شروانيخاقاني

  مسنج شوكت عرفي كه بود شيرازي
  كو بلبل شيراز و كجا طوطي آمل

  دالويزي گفتار تو داريمه ايمان ب
  ايم روش خاص كاندرين هنجار گزيده

 پذير عرفي و خاقاني پيش من فرمان

  مشو اسير زاللي كه بود خوانساري
  سنجم نواسنجي هم راه تا پايه ب

  ست نظامه ا چه اگر نظم نظامي بما ر
  پويه پاي بلرزد ظهير و سلمان راه ب

 زنيم ه در شيراز و شروان ميسكّ
افكار  گويي، دلكشي و دالويزي، اعجازبياني، بلندپايگي، موزوني يي، گزيدهو نغزگو

 :قرار زير اظهار دهده هاي خود و استادان گذشته را ب و انديشه

  كهن و معني نو در ورق من لفظ
  هر زمزمه كز كام و زبانم بتراود
  از بسكه سيه مست مي جنبش كلكم

  الب نگر كه از تف شعرگزيد گويي غ

  رست جهان راابه گويي كه جهانست و
  دلم جاه  گوشم بةره پرد جويد ز
  رود از جا  هر نفس دلم ميةدر پرد

  دكرده است ايجا چه نغز شيوه در ابداع
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  فن شعر و سخن نه كمترم ز حريفان به
  طراوت چو الله در دبستان عبارتم به

  من غباري بود آنكه همقدمان را ز شد
  بسكه دلداده موزوني افكار خودم

  بزم به ور داند كه از نظم ديده
 

  خود و خلق عميمه نياكان ب كمتر ز نه
  لطافت چو باده در روي ماه معانيم ب

  تيز رفتاري رفتگان بگذشتم به  ز
  ست خرامان من خامه هنگام رقم سرو

  سلك در شاهوار آورد باد
 
* * *  

  


