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  ١غريب شهر سخنهاي گفتني دارد
 سيزدهم هجري در ةگوي سد غالب يکي از بزرگترين نويسندگان و شاعران فارسي

باشد که خدمات اين نابغه روزگار در افزودن آثار ادبي و  پاک مي و  هندةقار شبه
  .هاي مختلف سزاوار مباهات و سپاسگري است نهمعنوي در زمي

اسداهللا بيگ . نمايم سخنور برجسته را مختصراً ابراز مياين نخستين احوال زندگاني 
 خطاب و غالب و اسد ،جنگ الدوله دبيرالملک نظام  عرف و نجم،خان نام، ميرزا نوشه

مبر در  دسا٢٧مطابق با  ٢ هجري١٢١٢در هشتم ماه رجب . باشد مياو ص تخلّ
خودش در يک رباعي . آمد دنيا قبل از طلوع آفتاب در شهر آگره به ٣چهارشنبه روز
  :گويد مي

  غالب چو زناسازي فرجام نصيب
  تاريخ والدت من از عالم قدس

  

  ٤هم بيم عدو دارم و هم ذوق حبيب
  »غريب« آمد هم لفظ »شورش شوق«هم 
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  ٤٨  قند پارسي

  

د شاه از سمرقند به، ميرزا قوقان بيگ خان،امجد غالب جدهند آمد   در زمان محم
او  هدهلي نمود و چون شاه عالم بر تخت نشست ب و در الهور مالزم شد و سپس رو به

پدر غالب عبداهللا . وي تفويض شد  شاياني از طرف شاه به١پيوستگي نمود و يک جاگير
رياست   جد وي به،شد دهلي شورش برپاچون در . يافت دبيگ خان همينجا تولّ

دختر  باعبداهللا بيگ خان همينجا . پور وابستگي اختيارکرد و در آگره اقامت گزيد يج
 عبداهللا .کرد داشت عروسي بيگم نام النّسا تان که عزّدخواجه ميرزا غالم حسين خان کمي
سيصد  و باحيدرآباد رفت  نو کرد و سپس بههلک به بيگ خان پس از وفات پدر رو
آگره بازگشت و  شد و چون اين مالزمت منقطع شد به سوار نزد غالم علي خان مالزم

مقام  درروزگار شد و در آن   براي شغل حاضر،رولْ والي اَ،نزد راجه بختاور سنگه
  :غالب در يک قصيده اين حادثه را يادکرده است. کرد  فوتميالدي ١٨٠٣گره در  راج
  يتيم جهان در من گوهر گشت که پس زان
  

  کارزار من به رزان پس که کشته شد پد
  ام چاکر حضور در پنج سالگي شده  

  
  ديرين وظيفه خوار رنگين سخن طرازم و

  دارم بگوش حلقه ز پنجاه و هشت سال  
  

  شماردر ست سال سه و شست عمر که اکنون
  اعيان بارگاه د راز زبايد شني  

  
  پيران آن ديار ه زبايد شنفت قصّ

  کافي بود مشاهده شاهد ضرور نيست  
 

  ٢گره پدرم را بود مزار در خاک راج
خودش آمد و هنوز غالب پنجساله بود که در سرپرستي ميرزا نصراهللا بيگ خان عم 

  . وفات کرد، تحت سرپرستي جد مادري خودش آمد ميالدي١٨٠٣سال چون او در 
اين  جزئيات. تحصيل علم و دانش مشغول بوده است اه خودش بهگغالب در زاد

م ه اينقدر معلوم است که در آگره نزد مولوي محمد معظّ البتّ؛در دست نيستامر 
نيز را خواندن و نوشتن آموخت و تا حدي زبان فارسي و عربي و علم پزشکي 

شود که آموزشهاي ملّا عبدالصمد موجب  هاي شاعر استنباط مي  و از گفته،فراگرفت
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٤٩

  

غالب در قاطع برهان . وي شده استهاي فطري دانش  شکوفايي نخستين شکوفه
  :نويسد مي

کيش اسالم ، پس از گردآوردن دانش. اي بود از نژاد ساسانيان نژاد فرزانه فارسي”
گزيده و خود را عبدالصمد ناميده، در سال يکهزار و دويست و بيست و شش 

اکبرآباد هند آمده که پيکر پذيرفتن و خردآموختن  طريق سياحت به هجري به
 احزان من آسوده است و ةکلب دو سال به. ده استودر آن شهر خجسته بمن هم 

  .١“ام از وي فراگرفتهرا بيني  من آيين معني آفريني و کيش يگانه
 غالب بيش از چهارده سال نداشت، ولي از محضر اين استاد ،اين دوره اگر چه در

سب خويش را داند و ن مينژاد  غالب خود را ترک. کرده است  استفادهبسيارفاضل 
  :گويد در يک قصيده مي. دهد افراسياب و پشنگ پيوند مي به

  غالب از خاک پاک تورانيم
  

  الجرم در نسب فرهمنديم
  ترک زاديم و در نژاد همي  

  
  سترگان قوم پيونديم به
  ايبکم از جماعه اتراک  

  
  ماه در چنديم در تمامي ز

  است فن آبادي ما کشاورزي  
 

  ٢ سمرقنديمةزاد مرزبان
 نرد مفاخره باخته يقکرده و بدين طر اصل خويش نازش يک قصيده بهنيز در 

  :است
  بلند پايه سرا گر چه من سخن سنجم

  
  عالم اسباب ليک پيشه آبا به و
  سپهبدي بد و ز افراسياب تا پدرم  

  
  همان طريقه اسالف داشتند اعقاب

  پشت دالوران نگري تا پشنگ پشت به  
 

  ٣پيشگاه تو چو خويش را شوم نساب به
کرد، سلطنت اسالمي هند راه زوال را  دانيم که در عصري که غالب زندگي مي يم
قاره را  ط استعمارگران انگليسي، محيط ادبي، سياسي و اجتماعي شبهپيمود و تسلّ مي
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  ٥٠  قند پارسي

  

 يأس و ةم ماي ١٨٥٧طلبان در سال  ي شکست آزاديانحطاط کشانده بود و حتّ به
ين جهت زندگي شخصي شاعر  اها از ناراحتيوجود گرفتاريها و . يدي او شده بودناام

  :چنانکه گويد. يها کرده بودگرا نيز آکنده از تلخ کاميها و آشفت
  گفتني نيست که برغالب ناکام چه رفت

  ١اين قدر هست که اين بنده خداوند نداشت
کرد و  سيزده ساله بود که ازدواج. آوري را گذراند  رنجغالب زندگي زناشويِي

دهلي   و چون به،نماند  هفت فرزند شد، هيچ يک از آنان زندهحِبوجودي که صا با
 يمولوي فضل حق خيرآبادي که امام معقوالت و سخن سنج مهاجرت نمود، در آنجا با

از فيض صحبت اين مرد . داشت او را خيلي دوست مي. دكر ات مالق،معروف بود
 از شرابخوري و هالبتّ. تفاوت وجود داشتگردي غالب يک گونه  عبقري در آواره

ت شش ماه در زندان اتهام قماربازي دستگير شد و مد بهيکبار . قماربازي ابايي نداشت
ت وضع مالي غالب بسيار در اين مد. حبسيه غالب سرمايه همين زندان است. برد بسر

شد، و براي  طت و غم روزگار بر او مسلّغم عزّ. خيلي زحمتها کشيد. مشکل بود
ولي هيچگونه . کلکته براي همين بود مسافرت او به. عدالت کرد به ي وظيفه روبايباز

يافت و  چون از چهار جانب مأيوس گشت، در قلعه حضوري. دشراحتي نصيب او ن
او  و به ،گرديد جنگ اعطا وله دبيرالملک نظامالد شاه ظفر خطاب نجم طرف بهادر از

  .٢جاري شدبراي او ه خلعت پوشانيدند و نيز پنجاه روپيه شهريه از جانب قلع
قاره دگرگون شد و   چون محيط سياسي و اجتماعي شبهميالدي، ١٨٥٧سال در 

تر شد، زندگي دردآلود غالب موجب گشته که امراض جسماني  تلخ کامي غالب سخت
 مرگ هنگامتا او ي يبينا. و آالم روحاني بر او مستولي شود و مرگ را انتظار کشد
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رعشه شد، گويا مصداق شعر   مبتال بهشاع گفت و دستوداو  باي يدرست بود، شنوا
  :خود شده بود

بش  ل ا غ ه  ک ي  ن ا و ج شه  ي پ ر  ا ي مب ا دن   ن
  ١هر نفسش چکد ز کنون ببين که چه خون مي

ام پيري را  اي،ين کرب ادر. کرد  چاپاي ين مورد اعتذارنامه ا در،در اخبار دهلي
  : بودششمرد و در انتظار مرگ، مصرع زير ورد زبان مي

  ٢ مرگ ناگهان، تجهي کيا انتظار هياي
  :شد  جاري ميشو گاهي اين بيت اردو بر زبان

  دم واپسين بر سر راه هي
 

  ٣اهللا هي اهللا هي! عزيزو
 ذيقعده ٢  مطابق با.م ١٨٦٩ فوريه سال ١٥د روز دوشنبه تدر اين کسالت مم

 سالگي  در سن هفتاد و سه،کمال نظم و نثر هجري در وقت ظهر، اين آفتاب با١٢٨٥
) اهللا عليهمحةر(الدين اوليا  نزد درگاه خواجه نظام. انا للّه و انا اليه راجعون. ٤دكرغروب 
  . راحت ابدي يافت، آرميد و اين روح کنجکاو غالبنو در دهلي

آغازکرد و ديري نپاييد که سرآمد اقران گشت، و را  شعرگويي ٥غالب از ده سالگي
بر زبان فارسي . باالترين مدارج کمال رسانيد  بهدر شعر فارسي و اردو خويشتن را

در . زبان فارسي بيگانه نبود نژاد با حتماً غالب از جهت نياکان ترک. شتط کامل داتسلّ
داني استعداد خدادادي دارد و يادآور  رداده که در فارسيهاي اردوي خودش تذکّ نامه

يگزين شده که جوهر در شده که رموز و ظرافتهاي فارسي آنچنان در رگ و پي او جا
 و از جانب ديگر گستره تاريخ چندين صد ساله زبان و ادب فارسي در هند و ،فوالد
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  ٥٢  قند پارسي

  

بلنديهاي   هوشيار و مستعد را بهآن عناصرست که موجب شد غالِب آشنايي غالب با
گويا . کند ت تحليل و تجزيهکمال دقّ  عواطف و احساسات انساني را باوکمال برساند 
کمال زيبايي  يدها و نااميديها، کامرانيها و ناکاميهاي زندگي آدم است که باآن تصوير ام

حال تصنيفات  ره به. بيان اين گونه مسايل کار کودکان نيست. نمايد آنها را ترسيم مي
  :قرار زيرين است غالب در اردو و فارسي به

  نثر فارسيغالب در آثار 
  :استاين مجموعه سه کتاب : کليات نظم فارسي) الف(

  . دستنبو-٣ ، مهر نيم روز-٢،  پنج آهنگ-١
نگاري و آيين نگارش در ادب فارسي است  هنام ي مربوط بهطور کلّ ه ب:پنج آهنگ) ١

  :نام آهنگ دارد که پنج بخش مستقل به
  ؛بها نامگذاري شده است در القاب و آداب ما يتعلق :آهنگ اول
؛راند احث صرفي زبان ميويژه مب از دستور زبان فارسي و به: مآهنگ دو  
نگاري ار آنها  توان در نامه مناسباتي مي  در انتخاب اشعاري است که بنا به:مآهنگ سو

  ؛کرد استفاده
هاي آثار و نيز مطالب پاياني  اي از ديباچه ين بخش غالب چکيده ا در:آهنگ چهارم

  ؛هاي خويش را آورده است برخي از نوشته
ست که براي اميران، دوستان و آشنايان خود نوشته و در هايي ا  شامل نامه:آهنگ پنجم

  .ها اشعاري از خود افزوده است متن نامه
شاه نوشته شده است و حاوي  دستور بهادر  کتابي است که به:مهر نيم روز) ٢

شود و   آغاز ميماز داستان آد. داستانهاي قديم و حکايتهاي پيامبران است
  .انجامد  ميچنگيز خان حکايتهاي مربوط به به

 ةاينکه زندگينام حال خويش نوشته است و با را در شرحكتاب  غالب اين :دستنبو) ٣
. ويمعاصر  ةاي است از تاريخ جامع ينهيشخصي اوست، ولي در حقيقت آ
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که بر او و برهم ميهنانش گذشته، از داستان کشت و را ين کتاب حادثاتي ا در
ع عصر خويش را تا ي و وقاستا  دادهرکشتار دهلي و گرفتاريهاي ديگر را تذکّ

  ميالدي١٨٥٧از اين رو اين اثر غالب که در زمان پرآشوب . داننماي حدودي مي
  .، بسيار مهم استنوشته شد

تأليف  ،»برهان قاطع« اين کتاب اصالً يک بررسي انتقادي است بر کتاب :قاطع برهان) ٤
  .چاپ رسيد ع نولکشور به در مطب.م ١٨٦٤ني که در محمد حسين تبريزي الدکّ

برهان  نويسي است و نيز مشتمل است بر اعتراضهايي به  فرهنگة دربار:درفش کاوياني
  :گويد مي. چاپ رسانيد  به.م ١٨٦٥قاطع که غالب پس از افزوني مطالب در 

  خرام کلک و طرز رقمش نازم به
  

  دم تيغ دمش ماناست ز تيزي به
  تاب قاطع برهان بودچون اسم ک  

 
  ١گرديد درفش کاوياني علمش

 ،کوشش قاضي عبدالودود  فارسي غالب است که بهة نام٣٢ ة مجموع:مآثر غالب) ٥
  .چاپ رسيد نام مآثر غالب به ه ب ميالدي،١٩٤٩سال  در ،پتناساكن 

٦ (ةهاي فارسي غالب با چندتا منظوم اي است شامل بر نامه  مجموعه:قات غالبمتفر 
نام  د، بههاي متعد مه و ضميمهيک مقد  را باسيد مسعود حسن رضوي آن. اردو
ديچاپ رسان قات غالب بهمتفر.  

  در نظم فارسيغالب آثار 
 از مطبع ميالدي ١٨٤٥سال در )  آرزوي سرانجامةميخان( :کليات نظم فارسي) ٧

چاپ رسيد هب الم دهلي نخستين باردارالس.  
 ١٨٤٧سال منظوم شده، در ات که پس از کلياست  ي کالم:سبد چين و باغ دو در) ٨

  .چاپ رسيد نام سبد چين به بهميالدي 
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  ٥٤  قند پارسي

  

ل ابيات  بخش او؛در دو بخش استو يافته   بعد از آن کتاب ترتيب:سبد باغ دو در
م شامل نثرهاي غالب انضمام چند بيت ديگر، و بخش دو چين است به سبد

د وزيرال اين کتاب به. ات نثرش آمده استاست که در کليحسن کوشش سي
 از طرف دانشگاه  ميالدي١٩٧٠سال عابدي در زمان جشن صد سالگي غالب در 

  .چاپ رسيد پنجاب الهور به
 عربي است که ي منظوم آن دعاة اين رساله در حقيقت يک ترجم:دعاءالصباح) ٩

  . بيت دارد١٢٢م اهللا وجهه است و فقط حضرت علي کر منسوب به
شود که  ل حسين درک مي تفضّينام منش به از يک نامه غالب :رساله فن بانک) ١٠

افزوني  کرد و به فارسي ترجمه خان اين رساله را از اردو به برحسب طالع يار
  .پايان رسانيد  رساله را به،يک ديباچه و خاتمه

  آثار اردو) ب(
ل نبود، بلکه آن را يشعر اردو خويش در برابر شعر فارسي ارزش زياد قا غالب به

دولت شعر  که او در آغاز شاعر زبان اردو بود و به در حالي. تگ ناميده اسنر بي
او نخستين شاعري است که . واالترين درجات شاعري دست يافته است  خود بهياردو

 شعر ابتدايي که در ةنمون.  نهايي رسانيدةدرج نظيرش ادب اردو را به اسلوب بيان بي
سخن تا چه  ين شاعر پخته که است ثبت است، نشانگر اين موضوع ا»حميديه نسخه«

قرار زيرين  آثار اردو به. ل برخوردار بوده است تخياندازه از آن رنگ و بوي فطرِي
  :است

چاپ رسيده که  نامهاي مختلف به  اين مجموعه چندين بار با:ديوان غالب اردو -١
اکنون . »حميديه نسخه« و »)غالب ةمکتوب(اردو  ديوان«، »رعنا گل«عبارتست از 

چاپ رسيد و   به ميالدي١٨٤١ متداول داريم که نخستين بار در اکتبر ةخيک نس
دست  ه آفاقي بةباشد و در بين اردو زبانان بدينوسيله شهر  شعر مي١٧٩٥داراي 

  .اند الغيب و شهنشاه سخن لقب داده آورده و بدين مناسبت او را لسان
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غالب اين . دارد  نام»درنامهقا«نام قادر شروع شده است،  چون اين کتاب با :قادرنامه -٢
  .مجموعه را براي تعليم پسران عارف بر طرز خالق باري ترتيب داده است

 انتخابي است که دست غالب نوشته شده است و دو :بياض غالب/انتخاب غالب -٣
 .باشد  بيت مي١٦٥٤ غزل و ٢٥٣ ؛قسمت دارد

کوشش  هانتقادي که ب نامه و چندين مقاله ١٣٧اي است داراي   مجموعه:عود هندي -٤
 .چاپ رسيد بهميالدي  ١٨٦٨به سال علي خان در حيات غالب  ممتاز

 نامه را ة اين مجموع، منشي جواهر سنگه،آموزان غالب  يکي از دانش:يلّعم اردوي -٥
 .چاپ رسانيد  به ميالدي١٨٦٩سال پس از فوت غالب در 

کوشش موالنا  ه اردو که بة نام١١٢ فارسي و ة نام٥ مشتمل است بر :غالب مکاتيب -٦
 .چاپ رسيد  به.م ١٩٣٧سال  رامپور در ةعلي خان عرشي، ناظم کتابخان امتياز

ديباچه  آقاي آفاق حسين آفاق دهلوي با.  نامه دارد٧١ اين مجموعه :غالب نادرات -٧
 .چاپ رسانيد بهآن را   ميالدي١٩٣٩سال و تحشيه در 

 . م١٩٦١سال دکتر خليق انجم در . مه است نا٢٧ مشتمل بر :تحريرهاي نادر غالب -٨
 .چاپ کردآن را با ديباچه و تحشيه 

 زبان هاي مختصري است در نکات دستوِر  رساله:نکات غالب و رقعات غالب -٩
 ، فارسي از آهنگ پنجمة نام١٥اند و در رقعات  ر دادهزبان اردو تذکّ هفارسي که ب

 .پنج آهنگ انتخاب شده است

تهاي  نامه است و داراي اهمية آنها مجموعةور اردوي غالب که هماين بود آثار منث
  .بسيار ادبيست

  نثرنويسي غالب
هاي مختلف ادب  ر آثار ادبي و معنوي در زمينهيذخا خدمات اين اديب در افزودن به

کند که  ه را يادآوري ميأل مباهات و سپاسگزاري است، بلکه اين مسباعثتنها  نه
و ايرانيان يکي است؛ زيرا که هزاران سال پيش در زمين واحد قالبهاي فکري هنديان 
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هاي مورد   کار و زمينهةغالب شيو. کردند و آداب و رسوم يکسان داشتند زندگي مي
ةتوجاو از . ي کرده استيآميخته و در همه آنها طبع آزما  متأخر را بهموم  اديبان متقد

نظم سخن پرداخته است  يگر بهازيده و از طرف دييک طرف در گستردگي نثر دست 
ايجاد آثاري منظوم و منثور، ياد  ط و چيرگي در اين دو ميدان و باتسلّ ين رو با او از

. کند ها زنده مي خسرو، سعدي، جامي و بهار را در خاطره سخن آوراني همچون ناصر
ه  رايج و پسنديديباشد، يادآور طرز طرز نگارش منثورش که از نظم و نثر آميخته مي

بيند  جا که ضرورتي مي کند و هر غالب از اين سبک استفاده مي. در ادبيات فارسي است
. جويد يابد، از نظم ياري مي  قاصر ميردو زبان نثر را براي بيان تمامي آنچه در دل دا

دان ادب فارسي همچون گلستان و تاريخ بيهقي و ير جاواثآدر را هاي اين طرز  نمونه
اي   و حالوت ويژهگيگونه از آراست آثار منثور غالب نيز بدين. مبين مانند اينها مي

  .برخوردار گشته است
 سخني قلم خويش را ةشيوو  توانا است که در هر سبک ةغالب يک نويسند

ويژه در  کند و به  نو و تازه را احيا ميةبرد و در نثرنويسي فارسي يک شيو مي کار هب
رهاند و بيشتر  گويي و پيچيدگي الفاظ مي ر عربيگويي خود را از تنگناهاي دشوا فارسي

در نثر دستنبو از اين طرز نثر کامالً استفاده نموده و از . پردازد فارسي سره مي به
کند که در ديگر نثرهاي خودش   سعي مي،هاي تازي خودداري کرده کاربردن واژه به

  .نويسي را رعايت کند اين شيوه سره
کند، چنان  ز آيات قرآني و شواهد شعري استفاده ميکه ا  ديگر اينکه، جاييةنکت

: مثالً. برد که گويي جزو زبان و عين کالم غالب است مي کار ههارت آن را بم با
اي را  ر از تبخاله و طايفهب پل«، »ت تراباً کُنيتِنا لَيي«؛ »اي را از گرمي خروش فرقه«
نفس در گرو فغان و ناله، حاشا که اين همه پندار «، »ن املُفَرمِئٍذ اَيوي«؛ »ةشوِر موي به

 »حيطيٍء م شاهللا بکُلِّ و«  ؛»ةکثرت، وحدت حقيقي را زيان دارد و هيچ شيئي از احاط
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 محشر، همان ذات واحد است، از ةاز عالم اعيان ثابته تا صور محشور. درآرد به سر
  :گر خويش بر خويش جلوه

  آرايش گفتار بسيج اي کرده به
  

  چدر زلف سخن گشوده راه خم و پي
  داني عالم که تو چيز ديگرش مي  

 
  ١“ذاتي است بسيط منبسط ديگر هيچ

. گيرند  نگارش نيز قادر است که در وي صنعت ادبي را التزام ميةغالب بر آن شيو
مثالً عبارت . ت دارداطي اهميآورد که از ديدگاه خطّ دنبال مي حرفهاي مشکل را به

کتابتي ” :گويد خدمت مولوي محمد فضل حق فرستاده است، غالب مي اي که به نامه
  :“است در صنعت تعطيل که سوزش و پوزش را باهم آميخته

 ةآلود، کرامهم و عامِل عادل در علم علَم سمر، دام ِالم، عاِلعالِم اعلم و عالِم ِع”
عا اسرار مدکرده، احرام درس  االسالم ادا لم درد اسداهللا، سالم معمولام ععاِل

  …“دارد
  .تمام اين نثر بدون نقطه است

هاي مختلف ادبي   در مورد آثار منثور غالب اين است که داراي جنبه مهمة نکت
اند،  آورده هاي ادبي روي اي از زمينه زمينه برخالف اديبان پيشين که هر يک به. است

شده  قچيرگي مؤفّ  و بهنموده هاي ادبي پا ولي غالب آن فرزانه است که در تمامي زمينه
 نويسي و دستورنويسي نويسي، تذکره نويسي، لغت موضوعاتي مانند تاريخ و داستان. است

ةي در زمينکلّ طور هبينيم که پنج آهنگ ب مثالً مي. ه قرارداده استرا مورد توج 
 ولي مشخص از يکديگر ،نگارش است که شامل پنج آهنگ مستقل نگاري و آيين نامه

باشد که حاوي  نويسي مي نويسي و تاريخ  نيم روز بهترين نمونه داستانمهر ـاست 
نويسي   تذکرهة و دستنبو را در زميناست ـ تاريخ عمومي قديم و حکايتهاي پيامبران

دار   ولي آيينه، شخصي غالب استةاينکه اين کتاب زندگينام با. دآورراشم به توان مي
پرستان آمده   بسياري از ميهنةخالل آن تذکرباشد که در   معاصر غالب ميةتاريخ جامع
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يک   که برخالف نويسندگان ديگر که هراستمختصراً اين ويژگي غالب دهلوي . است
استادي رسيده، و آثاري  ها به  او در تمامي آن زمينه، خاص مهارت دارندةدر زمين

  .جاودانه بر جاي گذاشته است

  شعرگويي غالب
هر دو زبان فارسي و اردو   به،و از آن زمان ١آغاز کردرا غالب از ده سالگي شعرگفتن 

 »حميديه ةنسخ« ةهاي شعر ابتدايي او يک مجموع در زبان اردو نمونه. شعر گفته است
سخن تا چه اندازه از   پختهدهد که شعر ابتدايي اين شاعِر بررسي آن نشان مي. است

غالب شاعري خود را در زبان فارسي. ل فطري برخوردار بوده استرنگ و بوي تخي 
  :ذ نکرده است کسي را تلم،اض فيأعي است که جز مبدداند و مد  الهي ميةعطي

  اضتوقيع مبدأ في  من آن کسم که به
  ين جهان خراب اشه قلمرو نظمم در

  ست قلم کار تيغ و اين کاري  کنم به يمه
نغز پسنديد و  وااللبابةشگرف  ول   ٢ ا

  :گويد جاي ديگر مي
 گ ابر قلم کنمرابش از نم ريس  تحرير رفتگانةخشک است شيو

  :گويد و نيز مي
  هر ناوک انديشه که شست گشادم
  ٣ِر وحي ره افتاده کمين راابر رهگذ

 ،ع شاعر ايراني رفتهتتب گويا غالب تلميذالرحمن است، اگرچه در شعر فارسي به
 يش اين فن بلکه از ذوق فطري خو،توان او را شاگرد کسي خواند ولي در حقيقت نمي

گوي  غالب يکي از بزرگترين شاعران فارسي.  کمال رسانيدةدرج ا حاصل کرد و بهر
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آبادي  عظيم بيدل زشاعري که پس ا. پاک است و  هندةقار  سيزدهم هجري شبهةسد
ي خود »درا بانگ«ل منظومه در بخش اوالهوري اقبال . آيد ذهن مي بالفاصله ياد او به

  :گويد ن قرارداده و ميتحسين فراوا مورِداو را 
  دار محفل هستي تري بربط سي هي سرمايه

  مون سي سکوت کوهسارغجسطرح ندي کي ن
  ارهل سي هي قدرت کي بي فردوِس تخيتير

  وار گتي هين عالم سبزهتيري کشِت فکر سي اُ
  زندگي مضمر هي تيري شوخي تحرير مين

  ١تاب گويايي سي جنبش هي لب تصوير مين
نمايد و با روان او در فلک مشتري  تجليل مياز او در جاويدنامه همين طور اقبال 

  :مطلع اين است. خواند براي او ميرا کند و غالب غزل خويش  ديدار مي
   آسمان بگردانيمةبيا که قاعد

 
  ٢گردش رطل گران بگردانيم قضا به

چندين شاعر برجسته  بينيم که غالب در مراحل مختلف سخنوري به با اين همه مي
 آبادي عظيمو بيدل الهيجي  ، حزينتبريزي ، صائبنيشابوري ، نظيريشيرازي انند عرفيم

برداران سبک هندي هستند، ارادت ورزيده و تحت تأثير سخنان  گذاران و علم که از پايه
  .٣ان قرارگرفته استآن
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هاي دريا  که از نغمه دار است همانطوري محفل هستي از بربط تو سرمايه: ترجمة بيتهاي اردو زبان
ل تو بهار قدرت آشکار است و از کشت فکر تو در از دم فردوس تخي؛ شود سکوت کوهسار پيدا مي

از تاب ) عکس(در شوخي تحرير تو راز زندگاني پنهان است و در لب تصوير ؛ رويد م سبزه ميعال
  .آيد گويايي تو جنبش مي
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 فکر ةشمِع احساس و بارق آزمايي کرده و با غالب در انواع مختلف شعر فارسي طبع
اي ديگر داده و باعث غناي ذهن   خود بزم سخن را جلوه خاصّل و بينِشت تخيو وسع

ها و  قصيده. استکمال داراي غالب در تمام اصناف سخنوري . و زبان خود گرديده بود
نظيري . زند دل نمي  ولي مثنويهاي او چنگي به،نظير است بيشيرازي غزلهاي عرفي 

بيضايي  هي يافته و در ديگر انواع سخن يدفقط در غزل بر ملک سخن پادشانيشابوري 
گرفت و   انواع ادب سراغةتوان از هم ات غالب مي ولي در کلي،از خويش ننموده است

هاي  شيوه. آرايي هزاران مرغ انديشه را در پرواز ديد نوعي از سخن وي جلوه در هر
بزرگ سخن اوين استادان وشايد نظير آن تنها در دكه ونه است گ دلپذير سخن بدان

  .١شود فارسي يافته مي
 بيدل ةتر از هم در انجمن ذهني غالب، شاعران بسياري وجود دارند که مهم

نويسد و عين  انديشد و فارسي مي است و از اين جهت است که فارسي ميآبادي  عظيم
گوي ايران   سرايندگان فارسيةحقيقت است که شعر غالب در بيشتر جاها بازتاب انديش

ي از نظر محور عروضي، ترکيبات و تشبيهات و استعارات و حتّ. ه استقار و شبه
 تنها براي خود حق غالب شاعري است که نه. صنايع لفظي و معنوي و موارد ديگر

  .گذاشته استي کند، بلکه براي آيندگان فضاي ذهني آزادتر آزادي ذهني طلب مي
ي او را بايد غزلسراي اي دارد، ول با اينکه غالب در انواع شعر آثار برجسته

شمار آورد و شايد او بزرگترين غزلسرا و سخنوري   هندي بهةاي در شيو برجسته
استاد شفيعي کدکني .  غزل گفته است،قاره که از قرن سيزدهم و بعد در شبه باشد
  :نويسد مي

ها  ها و کنايه با استعاره.  شاعران سبک هندي در غزل استةاوج هنر او مثل هم”
اي کوچک و اغلب زيبا و بديع که اگر جانب اعتدال در آن رعايت و تصويره
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٦١

  

 شعري و جان و جمال هنري آن قابل ستايش و پذيزش ةشود، همواره جلو
  .١ذهنهاي هنرشناس است

بيان عواطف و . ت غالب بيشتر در غزل سرودن استم است که اهميمسلّ
دوستي و طعن و طنز  احساسات و مضمون آفريني و بازتاب مسايل اجتماعي و انسان

دکتر . دهند ات او را تشکيل ميهاي جامعه، محتواي غزلي اعتدالي نارساييها و بي نسبت به
  :نويسد کور احسن ميعبدالشّ
”کرده بود  طور عميق بررسي تهاي زندگي و سرشت و نهاد بشر را بهوي واقعي

تهاي قعيحقايق و وا. باشد و شعر وي دليل بارز نيروي فکري و ذهني او مي
. داند دهد و خود را اسير سنن نمي سنگين و تغييرناپذير را مورد تجزيه قرار مي

سراغ حقيقت و  جاي تقليد سنن به اي آزاد و خالق است و به وي داراي روحيه
مثالً. رود ت ميواقعي:  

ز ي و ا ي م من  ا  ر ب د پ ي  آ ا د  ن ز ر ر ف گ ن ا  ر ر    ز
  ٢“دين بزرگان خوش نکرد هرکس که شد صاحبنظر

  :زني
 من همايم مگس چرا باشم زلّه برداِر کس چرا باشم

انديشي ظرافت و گاه پيچيدگي سبک هندي را  ات خود باريکغالب در غزلي
  :گويد مثالً مي. آورد مي

  ما الغريم گر کمر يار نازکست
  

  ميانه که بسيار نازکست ست در فرقي
  آبله نازک نهادتر  لي زددارم   

  
  آهسته پا نهم که سر خار نازکست

  از جنبش نسيم فروريزدي ز هم  
  

  نازکست ما را چو برگ گل درو ديوار
  ام ز سنگ دليهاي خود مناز با ناله  

 
 ٣نازکستغافل قماش طاقت کهساز 
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  ٦٢  قند پارسي

  

 که در بيشتر ي اعتدال ولي همواره در حد،لطافت بيان ويژگي ديگر غالب است
دهد و گاهي غم و  يد را نشان مياو گاهي زندگاني سراسر ام. شود غزلهاي او ديده مي

تمام معني شاعر  توان به از اينروست که غالب را مي. کند اندوه زندگي را شرح مي
کمتر شعري ازوست که . روابط انساني و نقّاش احساسات زشت و زيبا محسوب کرد

  :خورد چشم نمي اين تصويرگري جذبات در آن به
  راحت خود جستم و رنج فراوان يافتم

  
  مژده دشمن را اگر جهدي در آزارش کنم

  ام اختالط شبنم و خورشيد تابان ديده  
 

  ١ شوق ديدارش کنمجرأتي بايد که عرض
بررسي اجمالي  با. شود در غزلهاي غالب مضامين نغز و معاني لطيف زياد يافت مي

  : مانند،شود  بسيار زيبايي از سبک هندي ديده مية نمون،در اشعار غالب
  نگشتنبضم بنه اي دوست سرا از ناله به

  ٢مانند ني اندر استخوان جوي بتم را
*  

  اي ورنه ز وهم نقش خالي کشيده
 

  ٣دهر ناياب است وجود خلق چو عنقا به
*  
  شايسته همين ما و تو بوديم که تقدير

 
  ٤ما را سخن نغز و ترا روي نکو داد

*  
  رقصد از شادي  دام بال ميةدلم در حلق

  ٥همانا خويشتن را در خم زلفش گمان دارد
ين باب از بيدل  اشود و در ل يک عنصر بنيادي است که در کالم غالب ديده ميتخي
  :نويسد دکتر يوسف حسين خان مي. خيلي استفاده کرده استآبادي  عظيم
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٦٣

  

”طرف  خود غالب هم به. کند طرف خود جلب مي  بيدل غالب را بهنگارِي لتخي
طرف خود جلب   همان طور که آهن ربا آهن را به؛داد وي چنان تمايل نشان

  .١“ل غيرقابل کنترل استهمين است که در شعر ابتدايي غالب پرواز تخي. کند مي
ع هدف او همين بود که از روش عمومي از ابيات غالب هويداست که از اين تتب

  :خود را کنار کشيده تا راهش را از معاصران خود جدا سازد
  بيا در گلشن بختم که در هر گوشه بنمايم

  له و گل در حنا پاي خزاني راجوش ال ز
  ست در ترکيب انساني کمال درد دل اصل

  ٢ن هرموي جاني را باند، اندر خون آغشته به
*  
  اگر هواي تماشاي گلستان داري

  
  بيا و عالم در خون تپيدنم بنگر

  بهار من شو و گل گل شکفتنم درياب  
 

  ٣خلوتم بر و ساغر کشيدنم بنگر به
او سخت مخالف افراديست که .  هم خوب استگويي غالب طنزپردازي و لطيفه

ين مورد کالم او  ادر. کند ريا و تظاهر را خيلي طعن مي. رفتار و کردارشان يکي نيست
  :آورد حتّي در نثر بسيار گزنده و تند است و طنز و انتقاد، کالم حافظ را ياد مي

ز سجد ا جةنگشت  نيه زهب حق  ورا ن   اد 
  ٤ه خواران راچنان کافروخت تاب باده روي باد

*  
  محشر اثر سجده ز سيما جويند  چون به

غ سودايي تو ناچار ز سر بنمايم   ٥دا
*  
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  ٦٤  قند پارسي

  

  ست صحبت از آلودگي مترس زاهد خوش
  ١ناب شسته ايم مي  کاين خرقه بارها به

. دانند گويد که مردم قدر هنر او را نمي مي. غالب از قدر ناشناسي زمانه شکوه دارد
 هستند که معجزه هاييآدم. و گوهر گرانبها تفاوتي نيستنزد ايشان بين سنگ کم ارزش 

  :شناسند را از شعبده باز نمي
  غالب سخن از هند بيرون بر که کس اينجا

  ٢سنگ از گهر و شعبده ز اعجاز ندانست
  :را يادکرده استنيشابوري ين معني يک بيت نظيري  ادر درفش کاوياني هم در

  ز فلک آمده بودي چو مسيح! تو نظيري
  ٣از پس رفتي و کس قدر تو نشناخت دريغب

ف و عرفان نيز در غالب با اينکه ميخوارگي خويش را منکر نبود، رنگ و بوي تصو
ها و مثنويها نيز موجب تلطيف اين  تنها در غزل، بلکه در قصيده هن. کالم او وجود دارد

  :شاعر بوده است
مي ه  ر خي وحدت  ات  ب ث ا ر  د ل  ؟ عق ا چر دد  ر   گ

  ست  باطلحق هرچه جز  هيچ وست هستي هرچه جز
وهم دويي ز  ا خود  ا  م ا خوديم  عين  همان    ما 

است ل  ي حا و غالب  لب، ما  و غا ميان ما    ٤در 
ترين غزل او  کوتاه. باشد  بيت مي٣٦٢٢ است که داراي ٣٣٤شمار غزلهاي غالب تا 

داراي غزلهاي غالب در عين رواني و سادگي .  بيت دارد٢٠آن ترين   بيت و طوالني٦
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٦٥

  

ر از اصطالحات ادبي و انگيز و پ بلند و خيال آهنگي اسلوب و آميخته بات شوک
  .هاي شگرف است  نادر و تشبيههاي استعاره

  يي غالبگو قصيده
ص  خيلي مشخّيت و کميتسرايي غالب مقامي بلند دارد و از حيث کيف در قصيده

 تقدر. استوارع اساتيد فن است و همه آنها محکم و ر قصايد او در تتبتبيش. است
کند که قصايد داراي  او سعي مي.  آشکار استهين زمين اقريحه اين شاعر بزرگ در

اشعار تشبيب غالب در . شود همه جا ديده مياو افکار اخالقي باشد و اين روح ديانت 
توان گفت از اينرو در رديف  خيلي بلند و قشنگ است، بلکه ميتنها  نهمقابل مدح 

بسيار نسبت اشعار تشبيب  او بهنيز اشعار مدح . قت برده استسرايان گوي سب قصيده
، شيرازي باالترين بسامد را دارد و پس از عرفيشيرازي  ها، عرفي در قصيده. کم است
بيشترين ابيوردي  و انوريفاريابي  ، ظهيرشرواني و پس از او خاقانيگنجوي  نظامي

يابي قصيده  سرايي و جايزه مدحغالب تنها براي . اند خود اختصاص داده بسامد را به
 ٧١او .  و داراي ستايش پيامبران و امامان استيترکيف بلکه قصايد او پ،گويد نمي

.  بيت دارد٢٧آنها ترين   بيت و کوتاه١١٢ او ةترين قصيد قصيده دارد که طوالني
 گونه آغاز بدين.  داردبيت ٥٢اي که در حمد و ستايش باري تعالي سروده  قصيده

  :اشدب مي
  اي ز وهم غيرغوغا در جهان انداخته

  گفته خود حرفي و خود را در گمان انداخته
  ديده بيرون و درون از خويشتن پروانگي

نداخته   رسم پرستش درةپرد   ميان ا
  پيوند الف   عالم و اعيان بهاي اساِس

  ١همچنان بر صورت علم و عيان انداخته
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  ٦٦  قند پارسي

  

  : که مطلعش اين استکرده استشيرازي ين قصيده پيروي از عرفي  ادر
 گوهر هر سود در جيب زيان انداخته اي مطاع درد در بازار جان انداخته

  :داردرا شاه ثاني سروده، اين مطلع  هاي او که در مدح بهادر يکي از زيباترين قصيده
  قرآن برابرست گفتم حديث دوست به

  ١ايمان برابرست کفر خود که به نازم به
  :شود دارد که با اين مطلع آغاز ميتبريزي غزل صائب مشابهت و قرابت کاملي با 

 زخم نمايان برابرست اي به هر خنده درمان برابرست پبش کسي که درد به
  :استديوان  رابر يكکند که هر بيت اين قصيده ب ميغالب دعوي 

 در مطلع دگر سخن از راز سر کنم
  ٢ديوان برابرست هر بيت اين قصيده به

  :و نيز
  دهر مي و خاقانيم بهامروز من نظا

  گنجه و شروان برابرست دهلي ز من به
  . يکي از ويژگيهاي غالب است که در قصايد طوالني راه داده است،تجديد مطلع

   غالبسرايي مثنوي
از باشد که در پيروي   غالب داراي مضامين اخالقي و اجتماعي ميهايبيشتر مثنوي

از جمله زيباترين .  بيت دارد٢٠٥٧ مثنوي است که عدد ١٢سروده است  پيشروان
نامه  نامه و ساقي ابر گهربار، مغنّي ،حمد باري تعالي مخالف، دير، باد مثنويهاي او چراغ

  .است
ترين  طوالني.  بيت دارد١١٤هاي قرآن  مطابق عدد سورهمثنوي حمد باري تعالي 

ند که ات مثنوي شاهد هستهمه ابي.  داردبيت ٣٤٧مثنوي او در بيان معراج است و 
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٦٧

  

سالست و رواني و پختگي و عمق، کالم را مربوط و .  نيز ماهر بودغالب در اين فن
نامه چند بيت از ساقي. رمغز کرده استپ:  

  بيا ساقي آيين جم تازه کن
  

  طراز بساِط کرم تازه کن
  درودي فرست پرويز از مي به  

  
  بهرام از ني سرودي فرست به
  پيمايي مي بهدور پياپي  به  

 
  ١بشور دمادم بفرسايي ني

  سرايي غالب رباعي
باکي، فخر و  شوخي و بيآنها غالب بيش از صد رباعي دارد و محتواي مضامين 

ين  اي درتا حدّ. خواري و ميگساري و گله از قدرناشناسي زمانه است مباهات، باده
  :شود رباعيها شگفتي و پاکيزگي يافت مي

  ست زري پامال آن را که ز دست بي
  

  ست رسوايي نيز الزم احوال
  مي آلود به ما خشک لبيم و خرقه  

 
  ٢ست  غربالساقي مگرش پياله از

*  
  ست هنوز چو درد ته پياله باقي

  
  ست هنوز شادم که بهار الله باقي

  ل غم فردا کفرستدر کيش توکّ  
 

  ٣ست هنوز دو ساله باقي يک روزه مي
طور زياد  ه صفا و شگفتگي و گرمي بيان ب،هاي غالب در مقابل غزلها در رباعي

  .شود يافت مي
. س داردبند و يک مخم بند و يک ترجيع تا ترکيب شصت و شش قطعه و سه غالب

ت است و  مانند اندرز و اخالق و حکايت و تهني،هادفتا آنها داراي مضامين پيش پا ةهم
  .دهد برجستگي شاعر را نشان مي

گي قرن سيزدهم ت علمي و ادبي و فرهنترين شخصي خالصه اينکه غالب برجسته
 نگارش غالب ةشيو.  براي ما گذاشته استيهجري است که در همه قالبها آثار گرانقدر
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  ٦٨  قند پارسي

  

داني متابعان  بيني و نکته  است که از باريک»هندي«طور اجمال همان سبک معروف  هب
فارسي سره  که ممکن باشد به او کوشيده است تا جايي. کند مي اين شيوه حکايت

 چون نشاط و صبا و يه در اواخر قرن دوازدهم هجري شاعراندانيم ک مي. بپردازد
 عراقي و خراساني را ةکنند و شيو ند که سبک هندي را ترکا هکرد ديگران سعي

 گويند و چه بسيار ددرو هتوانستند سبک هندي را ب  ولي در هند نمي،ندكن رويپي
هندي را گسستن از سبک و شاعران ديگري که بر اين صورت و معني شعر گفتند 

همگنان خويش گامي فراتر   سرآمد آنان غالب دهلوي است که هميشه با؛پسندند نمي
يافتن  همتوجبيشتر  شاعرانه خود را ة انديش،غالب. پيمود بازگشت مي داشت و راهي بي

او شاعر نقشها و طرحها و . مضمون تازه و خيال بکر و معني بيگانه کرده است
 هجلو ها به سازد و در آينه الت بديع و شاعرانه ميتخي ،رنگهاست و از شکستن رنگها

 بحرهاي مترنّم را او گاه براي اين مهم. کالم غالب سرشار از موسيقي است. کشاند مي
هاي زيبا و حسن  گيرد و در زير و بم اين بحور تشبيهات لطيف و استعاره خدمت مي به

  :مثالً. دهد تعليلهاي دلنشين را جاي مي
کنار کشت ما مشکبوةباد و  بيد    ي ما 

  کوثر و سلسبيل ما طوبي ما بهشت ما
  بس که غم تو بوده است تعبيه در سرشت ما

  ١برد چرخ ز سرنوشت ما نسخه فتنه مي
ر يهاي رنگارنگ و دلپذ حال عظمت و بزرگي اين شاعر مسلّم است و شيوه ره به

 بزرگ سخن فارسي سخن وي بدان گونه است که شايد نظير آن تنها در دواوين اساتيد
  : غالبةگفت هيافته شود و ب

  تو اي که محو سخن گستران پيشيني
   توستةمباش منکر غالب که در زمان

                                                   
  .٩٥، ص الب دهلويديوان غ: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان  .1
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