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  ∗ي هندو سبِک غالب

و فرهنگ ي  و زبان فارسادبياتک شاعر بزرگ بود بلکه در يالشعرا بهار نه صرف  ملک
هاي ح سبکي تشري خدمت وترين بزرگ.  داشتيطوالئ دينيز  نين مشرق زمو تمد 

ن سبب در دانشگاه تهران يهم  به.ک استي هرهاي يژگيان ويو بزبان فارسي مختلف 
انتخاب ي ن کرسين استاد ايعنوان نخست الشعرا به و ملک س شديسأ تشناسي  سبکيکرس
 ادبياتخ ي در تاري عطفةنقط ن شده که در سه جلد مدوي وشناسي کتاب سبک. شد
 ي در شعرشناسي است ولي نثر فارسدر زمينةن کتاب ياگرچه ا. رود شمار مي به يفارس
  :ديگو ي ميو.  گرفتبهرهتوان از آن   ميزين

 پس از …نداشته استاي  ران سابقهي خود در ايقي حقيمعنا ه بشناسي سبک”
ه صورت ي صفو که در زماِني هندةويش ه بيقا عرةوياز ششعر ر سبک ييتغ

م يقد ا شعر بةقي برخوردند که طرين معنيا هشعرشناسان ب انمحقّقگرفت، 
 انس يسبک هند  با کهاند هودب ييعراش …در آن عصر …تفاوت کرده است

ه در عصر سلطان ين روي و ااند هتر بود م راغبي استادان قدةويش ه بنگرفته و
 و متروک و سبک و دور مطي هندةويافته، شيت ه قوين و نادر شاه و زنديحس
  .١ديمان مطلوب و مرغوب گردقدت مةقيطر

. س پرداختيتدر ي به ويجا ي بهبين خطيدکتر حس  بهارالشعرا بعد از فوت ملک
 ادب ياي از دني ويول.  کار کرده بودشناسي  در سبکلشعراا  تحت نظارت ملکيو
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 من ي براي استاد خوبيو. کار پرداخت  بهگريسات د و مؤسها فاصله گرفت و در اداره
  .بود

 من يبان قرار دارد که هم کالسين ادينسل سوم ا  جعفر محجوب درمحمددکتر 
  .هاي مهم است ب از کتايکي ١»ي در شعر فارسيسبک خراسان« يبود و کتاب و

ن سبک اگرچه در خراسان يا.  استي سبک فارسترين ميقدو ن يل اويسبک خراسان
  و ترقّي اين سبک خيليفروغقصيده در . ظهور يافت ولي بيرون خراسان نيز رواج داشت

هات ي، تشبيسادگ. افتي يشترين سبک رواج بي همراه اين صنف ادبيا. ار بودذرگيثأت
  . استن سبکي اهاي يژگيره از ويغ ل، وي، لغات اصها ه واژه، استعارات، شکويذات

 /ه ۴۳۲ :م(، منوچهري )م ۱۰۳۸/ه ۴۲۹ :م(، فرخي )م ۱۰۳۹/ه ۴۳۱ :م(عنصري 
  .ن سبک هستنديره از شاعران مشهور ايغ و) م ۱۰۸۸/ه ۴۸۱ :م( خسرو ناصر ،)م ۱۰۴۰

ران ظهور ي ان سبک در جنوبيا.  استادبي هاي گر از سبکي ديکي ٢يعراق سبِک
از ) م ۱۳۸۸/ه ۷۹۱: م(و حافظ ) م ۱۲۹۵/ه ۶۹۴ا ي م ۱۲۹۲/ه ۶۹۱ :م(ي سعد .کرد پيدا

 هاي ت و نرمي الفاظ از ويژگيات، رقّاحساسآمد، بيان . شاعران مشهور اين سبک هستند
  .استين سبک ا

در ن سبک فقط يست که اين بدان معنا ني اي است ول»يهند سبِک« ،ن سبکيمسو
 آن نقش ترقّي هند در ةط هند و فلسفيا در هند ظهور کرده بلکه محيج داشته هند روا

 ،االتي خيدگيچين دور از فهم، پي، آورد، مضاميني آفريمعن.  داشته استييازس هب
شتر ين سبک بيدر ا. ن سبک هستنديات ايره از خصوصيغ هات و استعارات ويتشب
.  معروف است»ياصفهان سبِک« بهن سبکيران ايدر ا. ده و غزل رواج داشتيقص
 ،»يهند سبِک« يجا ي بهف نموده ولين سبک تعري از ايلي خيروزکوهيف يريام
  .کاربرده است بهرا  »ياصفهان سبِک«

 .آيد شمار مي بنيانگذار اين سبک به) م ۱۲۵۳-۱۳۲۵/ه ۶۵۱-۷۲۵(امير خسرو دهلوي 

                                                   
 .ش ه ١٣٥٠، ٤٤سراي عالي، تهران، شمارة  دانش  .1

بعدها اصطالح عراق عجم و عراق عرب . خواندند هاي قديم جنوب ايران را عراق مي در زمانه  .2
 .آمد پديد



   و سبِک هنديغالب  ٥٨٩

) م ١٦٤٤-١٧٢٠/ه ١٠٥٤-١١٣٣(ي دل دهلويب. دييمبالغه گرا  بهن سبکي ايبعد از و
 شهرت يليکستان خيدل در هندوستان، افغانستان و تاجيب. وج خود رساندا ةنقط  بهرا آن
ي در افغانستان و. د آشکار نشديد و شايران چنانکه باي در اي قدر و منزلت ويافت ولي
 کابل درر چهار جلد  د»دليب اتيکل«.  زبان مطرح استيفارس ن شاعريعنوان بزرگتر به
  .پ شده استچا

/ ه ۹۹۹ :م(ي عرف. افتيه در هند رونق يوج سلطنت بابرا  با همزمانيسبک هند
/ ه ۱۰۸۶م يا  ۱۶۷۰/ه ۱۰۸۱: م( صائب ،)م ۱۶۱۲/ه ۱۰۲۱ :م(ي ري، نظ)م ۹۱-۱۵۹۰
) م ۱۷۶۶-۶۷/ه ۱۱۸۰ :م( ني حزيخ عليو ش) م ۱۶۱۶/ه ۱۰۲۵ :م(ي ظهور ،)م ۱۶۷۵

شتر عمرش يجز صائب که ب  بهن شاعراني اکثر ايلو. ن سبک هستندياز شاعران مشهور ا
 هاي مدارس و دانشگاه که يدرحال. ستنديران شناخته شده نيدر ا  شده،يران سپريدر ا
  .ن شاعران دارندي اشعار اة بر مطالعيد فراوانيکأهند ت

در عصر غالب همين شاعران در هند در اوج شهرت بودند و شاعران هندي پيروي 
شاعري فارسي خود فخر  غالب به. شمردند  براي خود ماية افتخار مياز سبک آنها را

  :کرد مي
  رنگ من اسـت  بگذر از مجموعة اردو که بي        رنگ رنـگ   ي نقشها ينين تا بب  ي ب يفارس
 شهرت غالب يت اصل در هند در حال زوال بود و علّيفارس ن دوره زبانيدر ا

 ي در زبان فارسواردو زبان است  شاعران ترين غالب از بزرگ.  استي ويوان اردويد
  .دارداي بس واال  ز مقام و مرتبهين

. غزل داد ي بهدي جدي سمت و سويو.  استي فارسيسرا  غزلترين حافظ بزرگ
 است يحافظ تنها شاعر. ق نموديگر تلفيکدي يي بابايصورت ز  بهقت و مجاز راي حقيو

خوار، رند  ، شرابيقند و متّينما را درک يو اشعار توانند  مير همهيه، جوان و پکه بچ
ق ي دقيمعاني وجود سهل ممتنع بودن دارا ي بااشعار و . را قبول دارندي وةو پارسا هم

  .ده استيآن سطح نرس  بهزي نيهستند که سعد
  تاکنونيچ دانشوريده است که هين عقيار بر اين شهري حسمحمد يآقا
 /ه ١١٤٠-١٢٢١( »آفتاب«تخلّص به مشاه عالم. طور کامل درک ننموده است به را حافظ
  :کند  ميانين شعر بين موضوع را در قالب اي ا)م ١٧٢٨-١٨٠٦
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  ١قيـ ام تحق  ن نکته کـرده   يهزار بار من ا     کــس آشــنا نبــود آفتــاب از حــافظ    
امه علّ. رو حافظ نباشديافت که پيتوان   مي و اردوي را در زبان فارسيکمتر شاعر

  :مثالً. کند  ميديرد و از او تقليپذ  ميرا حافظ يز عظمت و بلندياقبال ن
  ِ                                           

  :سدينو  ميوسف خانيدکتر 
 وقتها ي بود گفت که بعضيم که از دوستان ويفه عبدالحکيخل  به اقباليروز”

  .“ه روح حافظ در من حلول کرده استکنم ک  ميمن احساس
 نجا نقلين اشعار در اي اةنمون.  نموده استيروي از حافظ پها  از غزليليدر خ لاقبا
  :شود مي

  اقبال  حافظ
  ستيـ  ن يب سرش افسر و کاله    ياگرچه ز   ستيـ  ن يجز آستان توام در جهـان پنـاه       

  ستيـ  ن ي تو کمتـر ز پادشـاه      ي کو يگدا  ستيـ  ن ين در حوالـه گـاه     ي مرا بجز ا   سِر
* 

  نيست که نيست شکني خم تو باده از خوش سر  ستيست که ن  ي ن يت نظر يروشن از پرتو رو   
  مست لعلين تو شيرين دهني نيست که نيـست    ستيست که ن  ي ن ي درت بر بصر    خاکِ ِتمنّ

  :ديفرما  ميخواجه حافظ
   دانـد  ينه سـازد سـکندر    يينه هرکه آ     داند يبرافروخت دلبر  نه هرکه چهره  

  :کند  ميانيرت بن صويا  بهن مضمون راي هميرازي شيعرف
   دانـد يوه دلبر ين ش ي نه بد  يکه آدم    دانـد ي تـو مگـر پـر      يق دلبـر  يطر
  :ديگو  مينيو اقبال چن

   دانـد  ين چـاکر  ين بس است که آئ    يهم   دانـد  ي و سـرور   يريـ  عشق نه م   جهاِن
 دور ترين ران درخشاني اياسيخ سي دور تارترين کيگفته صحت دارد که تار نيا

 در يلرزه درآورده بود ول  بهعالم اسالم را ز و هالکويچنگحمالت .  استيادب فارس
 ين نثرنگار فارسي، بزرگتري رومالدين  موالنا جاللي شاعر صوفترين همان زمان بزرگ

 /ه ۶۸۲ :م( يني، عطا ملک جو)م ۱۲۹۸-۶۹۸/۹۹ :م( ي، منهاج جرجان شيرازييسعد
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 /ه ۶۷۲ :م( ي طوسالدينريو خواجه نص) م ۱۲۳۷-۸/ه ۶۳۵ :م( يعوفمحمد ، )م ۱۲۸۳
  .کردند ظهور )م ۱۲۷۳
 ي در همان زمان شاعري پرداخت وليگر قتل و غارت  بهگريبار د مورلنگيت
  . مانند حافظ ظاهر شديالقدر ليجل
ي اسي هندوستان از نظر س۱۹در قرن . ز درست استين امر در مورد زبان اردو نيا
 حکومت گورکانيان را تجزيه کرده بودند ها الملوکي درآمده بود، انگليسي شکل طوائف به
غالب از  .دي ظهور رسةمنص  به مانند اسداهللا خان غالبي در همان زمان شاعر بزرگيول

  :نويسد  ديوان حافظ ميةموي در مقد. نهد شاعراني است که عظمت و بزرگي حافظ را ارج مي
 ةسخن هنگامگنج بادآورد  روي و به آزاده هالگهراني که پشت خرد را بااز و”

اند، آن موبد موبدان آتشکده راز، آبروي پارس و رنگ و بوي  خسروي گرم کرده
ين غزل فرد، و سخنش روان را از عالم معني يسنج شيراز، در آ خرد، نکته

عيبي و منشور سخنوريش را عنوان  آورد است، توقيع هنرمنديش را تمغاي بي ره
ميرش ض ةرا هرچه بره گم شود، در زاويالغيبي، فرشته از آسمان فرود آينده  لسان

نمود پذيرد، و سروش زمزمه وحي سراينده را هرچه از ياد رود هم از زبانش 
، ازين نمد کالهي و بدرد سخنش راهيصائب که مراد او را . گيرد بدل باز
  :فرمايد فرد ستايد، جايي که مي شعرش مي هآراستگي زيور تشبيه ب هحسن را ب

  چو شعر حافظ شـيراز انتخـاب نـدارد           او شوم که سـراپا     فداِي حسن خدادادِ  
. مقتضاي کمال خوبي از چشم زخم نگرندگان گزندي داشت هديوانش که ب

چون اين کار را . دانايان آرزوي سپندي داشت کوشش سوخته هنفس ريزهاي ب از
پس از آن که سپه بسي . بايست اي مي پيشه اي و اين آرزو را دانش انديشه کنش
، يي اين آرزو گذشته رواجاد ههنجار پيداي اين کار بگشت و صدره ب هب

فرمان  هدانشوري را از فرنگ که گوهرش را فروغ دانش و فرهنگ است ب
شايستگي بدين کار دستوري دادند و دلش را بدين آرزو دليري بخشيدند تا 

 هاي اين رشته کمربست بستن شيرازه اين مجموعه کف کشاد و بکشودن گره به
درود، تيره زنگارها ازين آئينه  باز شناساوري هها ازين روضه ب بيگانه گياه

گشايش اندازه هر گفتار فهرستي بدان بربست و  هب .گري در زدود روشن هب
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اي که در  ديباچه هها بدان بازپيوست چنانچه ب آرايش سيماي هر سخن ديباچه هب
دهد و انديشه را  ز ميسرآغاز کتاب نگاشته اوست از نورد هر پرده خبر با

  :مثنوي. دهد  راز مييرنگ رنگ هوشمندي نشانها هب
ــافظ   ــوان حـ ــش ديـ ــدهر آرايـ ــأنِ   بـ ــي در ش ــد آيت ــه باش ــافظک    ح

  چو يوسف کان پديد آمـد ز يعقـوب          هجـر جـان جـاکوب     دگر نوشـد بـه    
* 

ــه   ــال نکت ــازک خي ــي ن ــرداز زه   شـيراز  که در هندش رسـد صـهبا ز      پ
ــ ــدر   درمــي ذوقــش بجــام و شيــشه ان ــامش قلن ــستي در ســخن ن   ز م

ــان   ــا از زب ــا بيانه ــدايا ت ــت خ ــت    هاس ــا داستانهاس ــر زبانه ــافظ ب   ز ح
ــاد   ١“کمــالش را بلنــد آوازگــي بــاد     ازيــن ديــوان دمــش را تــازگي ب

  :گويد اي مي در قطعه
ـ          گويم بحلش باد وليکن چه شـد ايـن را           حـافظ  هدر بانگ زني کان همه دادند ب

ت مثل درآمده بود و صاحبان ذوق در گفتگوي خود از آن صور اشعار حافظ به
غالب و شاعران ديگر نيز از اشعار حافظ . کنند کردند و امروز نيز استفاده مي استفاده مي
  :داد  نمود وي چنين پاسخسؤالخ کسي عنوان يک مور وقتي از وي به. اند استفاده نموده

  ٢ حکايت مهر و وفا مپرس     از ما بجز    ايـم  ما قصّة سـکندر و دارا نخوانـده       
ولي کسي نتوانست مانند حافظ شعر بگويد چرا که در اشعار حافظ سالست، عمق، 

تقليد از  هاي خود را به غالب بعضي از غزل. م وجود داشتدرجه اتّ حقيقت و مجاز به
هاي همرديف  ما در اينجا غزل. عالم پاک حافظ سروده است ولي چه نسبت خاک را با

  :کنيم هردو را نقل ميو همقافيه 
  غالب  حافظ

ــام را  ــز و در ده جـــ ــاقيا برخيـــ ــ   ســـ ــون بـ ــام را  هچـ ــسپرم پيغـ ــد بـ   قاصـ
ــام را  ــم ايـ ــر کـــن غـ ــر سـ ــاک بـ ــ   خـ ــک نگـ ــام را ذاشـ ــويم نـ ــه گـ   ارد کـ

* 
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   و سبِک هنديغالب  ٥٩٣

  فـضاي چمــن سـينه مــا نيــست   گلـشن بــه   نـشينان  بـرد از گوشـه      چون چشم تو دل مي    
  ه نه زخمي خورد از تيغ تو وا نيستهر دل ک  همراه تـو بـودن گنـه از جانـب مـا نيـست             

* 
  تو سرمه بين و ورق در نـورد و دم در کـش         نه من بر آن گل عارض غـزل سـرايم و بـس         
ــد   ــرف هزارانن ــر ط ــو از ه ــدليب ت ــه عن   کاراننــد  مبــين کــه ســحرنگاهان ســياه      ک
ــاالنند   تو دستگير شو اي خضر پي خجسته کـه مـن             ز ديـــد و داد مـــزن حـــرف خردسـ

ــي  ــاده مـ ــوارانند  پيـ ــان سـ ــوارانند    روم و همرهـ ــي سـ ــشم نـ ــه چـ ــرِد راه منـ   بگـ
 بهتري براي دوستداران ادب فارسي است و اديب يا شاعري نيست ةسعدي نمون

  :پيروي غالب از سعدي اظهر من الشمس است. که اشعار سعدي را مطالعه نکرده باشد
ــز    حلق غالب نگرد دشنة سعدي که سرود       ــا ني ــشه وف ــا پي ــاِن جف ــدخوبروي   کنن

لي وثير شعراي ايراني بود و فارسي شعراي هندي را قبول نداشت أ تغالب تحِت
  :شمرد ا در رديف شعراي ايراني ميخود ر

  گويي ز اصـفهان و هـرات و قمـيم مـا             کـشيم   غالب ز هند نيست نوايي که مي      
* 

  ست کـه آوازه عجـم گـردد       ابران سر   گرفته خاطر غالب ز هنـد و اعيـانش        
* 

  من ز غفلت طوطي هندوستان ناميدمش        عنــدليبي از گلــستان عجــمبــود غالــب
* 

   که سيِر بالِد عجم کـنم      اي هکو فتن   غالب باختيار سياحت ز مـن مخـواه       
* 

  غالب از خاک کدورت خيـز هنـدم دل گرفـت           
                                     

قبول دارد و از  راغالب عظمت وي . ي استحضرت امير خسرو از اين امر مستثٰن
 :نويسد سرور مي اي به وي در نامه. او پيروي نيز نموده است

. الثبوت نيست در هند بجز حضرت امير خسرو دهلوي هيچ کس استاد مسلم”
طرازي است يا هم چشم نظامي گنجوي و هم طرح  وي کيخسرو قلمرو سخن

فراد ممکن ن اآ. ت، مسکين، واقف و قتيل قابل ذکر نيستندمنّ. سعدي شيرازي
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نشيند و  دل نمي است ماهر علوم عربي باشند يا فاضل باشند ولي اشعار آنها به
  .١“رنگ ايراني ندارد

  :آوريم هاي همرديف و همقافيه اين دو شاعر را مي ما در اينجا چند شعر از غزل
  غالب  خسرو

ــردون    مهي بودم کجا شد آن همه شبها       بسي شب با   ــا گ ــاي م ــر خرابيه ــر تعمي ــد فک   کن
  نيابد خشت مثل اسـتخوان بيـرون ز قالبهـا           کنون هم هست شب ليکن سياه از دودياربها
  نده رود و مشرب عذبشزجوش  خوشا رندي و  بيا اي جان هر قالب که تا زنده شوند از سر          
  لب خشکي چه ميري در سرابستان مـذهبها        به  بکويت عاشقان کز جان تهي کردنـد قالبهـا      

  مبادا همچون تار سحر از هم بگسلد غالـب          کشد يارت خسرو اگرچه ميمرنج از بهر جان 
  ايـن ضـعيفي برنتابـد شـور ياربهـا       نفس بـا    که باشد خوبرويان را بسي زين گونه مذهبها  

* 
ــر   نوشين لبي که لعلش نـو کـرد جـاِم جـم را             ــه دلکــشا ت ــران ويران   کاشــانه گــشت وي
   و در نـــسازد زنـــدانيان غـــم را  ديـــوار  هست از پيش خرابي درويـش و محتـشم را    
  در مـشرب حريفــان منــع اســت خودنمــايي   گفتي که غم همي خور من خود خورم ولـيکن       

ــدازه   ــادماني ان ــنج ش ــم را  اي گ ــست غ   بنگر که چون سـکندر آئينـه نيـست جـم را             اي
* 

ــاي را    ــرد آزمـ ــه مـ ــسي زمانـ ــدم بـ   بط نالـــه نـــدارد خـــداي راضـــدل تـــاب   ديـ
ــ   و گــداي راســازنده نيــست هــيچ اميــر     ــوي گري ــا مج ــيةاز م ــاي را   ب ــاي ه   ه

ــر رود مــشمر خــسروا روزي کــه مــي   غالب بريدم از همه خواهم که زيـن سـپس           ز عم
ــداي را   اهللاو ــتي خ ــه پرس ــدر ک ــان ق ــداي را      هم ــتم خـ ــزينم و بپرسـ ــي گـ   کنجـ

*  
  در شــاخ بــود مــوِج گــل از جــوش بهــاران   گفتي کـه هـم آغـوش خيـالم بچـه سـاني          

  ست و نهان نيست امينا که نهان چون باده به  جنون ببِر دوست نهاني نيستخواب خوِش م
ــس     خسرو ز تو کـز دل بـستد صـاحب حـسني            ــشود ک ــاهر ن ــدِي ظ ــاکس ز تنومن   ن

  نيست گران و است گران که ره سر سنگ چون  نيست گران قلب يکي  به يوسف که باش خوش
* 
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ــشتة    گيـــرد اللـــه از مـــي پيالـــه مـــي ــشته را رشــک ک ــتک   دگرس
ــر شــود دگرســت  من و زخمي که بر دل از جگرسـت          آن کــه پيمانــه پ  
ــف    ــن از ک ــه ک ــن روان ــاقِي م   ريزد آن بـرگ و ايـن گـل افـشاند            س
  هــم خــزان هــم بهــار درگذرســت   کشتِي مـن کـه عمـر بـر گذرسـت        
ــبنم   ــرده از ش ــت ک ــل ورق راس   کم خـود گيـر و بـيش شـو غالـب             گ
ــت  ــه گهرسـ ــرة آن ورق همـ    تــرک خويـشتن گهرســت قطـره از   مهـ

* 
ــرو گرفــت  ــاني ف ــم گرچــه جه ــو گرفــت   زلفــت بظل ــدة رنــگ و ب   گــل را بجــرم عرب

  عاشــق آزرم جــو گرفــت   راه ســخن بــه   پـي تـار مـو گرفـت         نتوان همـه جهـان بـه      
  غالب حوالـه کـرد      رضوان چو شهد و شير به       ساقي بيار مي که چنان سوخت دل ز عشق        

ــي   رفـت کز سوز اين کبـاب همـه خانـه بـو گ             ــاز داد و م ــت  بيچــاره ب ــو گرف ــشک ب   م
 سبک هندي در زمان غالب خيلي رونق داشت و بيدل آن را خيلي پيچيده و فلسفيانه

. تقليد از بيدل چند غزل نيز گفته است ثير بيدل قرار داشت و بهأغالب تحت ت. کرده بود
  :کنيم نقل ميرا هاي همرديف و همقافيه اين دو شاعر  از غزل بيتما در اينجا چند 

  غالب  بيدل
  هـا  ييمشق پارسا  پس ار عمري که فرسودم به       هــا ييبـداغ غـربتم واســوخت آخـر خودنمـا    
  ها ييمن تن در نداد از خودنما      گدا گفت و به     هـا  ييبرآورد از دلم چـون نالـه اظهـار رسـا          

ــت ــو از سرش ــه ةت ــافلي ورن ــد غ ــدبير زاه   من کز کش پيشه محبت برکش بوالهوس زان فغان   ت
  هـا  يـي ربايد حـرف و آمـوزد بدشـمن آشـنا        هـا   چون پارسـايي اي ندارد فسق خلوت خانه 

  بحث ناز پيچيدن چه خوش باشد دو شاهد را به     بدل گفتم کدامين شيوه دشوارست در عـالم       
  هـا   يـي سا نگه در نکته زائيها نفس در سرمه        هـا  نفس در خون طپيد و گفت پاس آشنايي       

* 
  آيــد ز چـشم از جــوش حيرانـي مــرا   برنمـي   تـن آسـاني مـرا      لفت بـا  داغ عشقم نيست ا   

ــد نگــه زنّــار تــسبيح ســليماني مــرا       پيچ و تاب شـعله باشـد نقـش پيـشاني مـرا         ش
ــي ــتم   ب ــي داش ــام الف ــردة اوه ــبب در پ   وه که پيش از من بپابوِس کسي خواهد رسـيد           س

  پيـشاني مـرا     بالـد بـه      شوقي که مـي    ةسجد  شد نفـس آخـر بلـب انگـشت حيرانـي مـرا         
  تشنه لب بر ساحل دريا ز غيرت جـان دهـم     رود از مــوج بــر بــاد فنــا نقــِش حبــاب مــي
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  مـوج افتـد گمـان چـين پيـشاني مـرا            به گر  ست بيدل چـين پيـشاني مـرا        ا تيغ خونخوار 
* 

  سپردم دوزخ و آن داغهـاي سـينه تـابش را           بنا شد گر کمند مـوج تردسـتي حجـابش را         
ــابش را   لة رنـگ عتـابش را  گيـرد عنـان شـع       که مي  ــرق عت ــشنة ب ــود در ره ت   ســرابي ب

  نشناسم بوي از رنگ وصل در خودي بي کس زمن  قـدر دانـم   اش آگه نيم ليک ايـن  ز برِق جلوه 
  خواهد جوابش را  نازش باز مي هبهر يک شيو    سـت نـور آفتـابش را       که عالم چشم خفاشي   

  خودان جان رونما خواهد جلوه وز ما بيز خوبان    فرامش مصرع شـوخ رميـدن در ميـان دارد         
  شـبنم آفتـابش را      خريدارست ز انجم تـا بـه        گويد جوابش را نخواهم رفت اگر از خود که مي      

* 
  نهـان عالم آيينـة رازسـت چـه پيـدا چـه            فال تسليم زن و شـوکت شـاهي دريـاب         
  نگــاهي دريــاب تــاب انديــشه نــداري بــه  گردني خم کن و معـراج کالهـي دريـاب       

  ست معني نرسي جلوة صورت چه کم بهگر   سـت  دام تسخير دو عالم نفـس نوميـدي       
ــاب   ــي دري ــتة آه ــدامت زده سررش   خم زلف و شکِن طـرِف کالهـي دريـاب           اي ن

  ي اي ِعـشق يغم افسردگيم سوخت کجـا      سـت  ا فرصت صبح گل پا برکـاب رنـگ       
ــاب   ــاهي دري ــست نگ ــر ه ــد اگ ــاب     آرزو چن ــي دري ــشاني آه ــه پراف ــسم را ب   نف

* 
ــرزد   ــانش و ل ــا نه ــد از حي ــاره کن ــه نظ   دگر بکام خود اي دل چه بهـره بـرد تـواني             نگ
   که زني بوسه بـر دهـانش و لـرزد          اي  ادهبز    زبان سخن کنـد از تنگـِي دهـانش و لـرزد           

  نترســد ار ز گســستن خــدا نخواســته باشــد  بگاِه حسن را کـه تبـسم      دچه شوکت است ا   
  چرا رسـد سـر آن طـره بـر ميـانش و لـرزد          لــرزدببوســد از لــب مــوج گهــر دهــانش و 

  گر از فشاندن جان شور نيست در سر غالـب    که شرم سجودش گداخت پيکِر بيـدل      ز بس 
  سجده نهد سـر بـر آسـتانش و لـرزد            چرا به   چو عکس آب نهد سر بـر آسـتانش و لـرزد           

* 
ــته   ــا نوش ــاي تمنّ ــينه داغه ــر س ــم ب   عنـــوان رازنامـــة انـــدوه ســـاده بـــود  اي
  ايـم  سـيما نوشـته    هسطر شکست رنگ ب     ايـم  يک اللـه زار نـسخة سـودا نوشـته         

ــاج گــر بــسِر   در هيچ نسخه معني لفـظ اميـد نيـست           انــد  گــل نهــادهمنــشور ت
ــه  ايــم مــا هــم بــرات آبلــه بــر پــا نوشــته ــا نوشــته  فرهنــگ نام ــم هــاي تمنّ   اي
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  دارد رخت بخون تماشا خطّـي ز حـسن          بيـــدل مـــآل سرکـــشِي اعتبارهـــا   
ــته    ايـم  پيش از فنا بـنقش کـف پـا نوشـته           ــن ورق نانوش ــواد اي ــن س ــم روش   اي

* 
  بالد ز غـارت کـردن هوشـم    اگر بر خود نمي    ندانم مژدة وصلي که شد برق افگن هوشـم       

  مر او را از چه دشوارست گنجيدن در آغوشم      آغوشم تازد  مي برون آغوشم از موج همچون که
  من در ميان آري    مرنج از وعدة وصلي که با        شدمژگان افسرده نگاه جوشيدم که بس بحيرت

  که خواهد شد بذوق وعـدة ديگـر فراموشـم      ام کز شـوخي جـوهر نمدپوشـم    من آن آيينه 
  بخندم بر بهار و روستائي شـيوه شمـشادش         چو خواب مـردم ديوانـه تعبيـرم جنـون دارد       
ــل  بياد من مکش زحمـت فراموشـم فراموشـم         ــم  ز گ ــرِو قباپوش ــوة س ــرز جل ــان ط   چين

  :اي داشت و غالب خود بر اين امر اذعان دارد بيدل سبک جداگانه
ــدل   سـاحل  همچنان آن محيط بـي      ــرزا بيـ ــيض ميـ ــزِم فـ   قلـ

  :قول غالب به. کسي را ياراي تقليد از سبک وي نبود
   ِ                                         

ت پيروي از بيدل گمراه شد بلکه تقليد از بيدل علّ  غالب بهيم کهيتوانيم بگو ما نمي
  .براي غالب ممکن نبود

  :کرد پيچيدگي سبک هندي اعتراف مي غالب نيز به
   چند ز پيچيده بياني بمن آر       اي هنکت  سخن سـاده دلـم را نفريبـد غالـب         

کند و  غالب در غزل از عرفي، نظيري، ظهوري، طالب آملي و حزين پيروي مي
  .دهد سرمشق قرار دادن اين اساتيد شيوه و روش آنها را گسترش مي با

وي . داند غالب ذکر اين شعرا و پيروي از آنها را براي خود قابل فخر مي
. هاي خود آورده و در مقابل غزل آنها غزل گفته است هاي اين شعرا را در غزل مصراع
. کند دادن خود مي تر جلوه ارفع شاعرانه سعي در برتر و هاي اغراقت علّ ه گاهي بهالبتّ

  :گويد وي مي
ــدارد     کيفيت عرفي طلب از طينت غالـب       ــيراز ن ــادة ش ــران ب ــام دگ   ج

*  
  روي دريا سلسبيل و قعر دريـا آتـش اسـت            مشرب عرفي که گفـت     ام غالب طرف با    گشته

* 
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ــته     ــته دس ــن دس ــب و م ــسته غال ــسته ج   ام از ج
  عرفي کسي است ليک نه چون من درين چه بحث        

* 
  عوض بـاز دهـد     هکه برد عرفي و غالب ب       چون ننازد سخن از مرحمت دهر بخويش      

* 
  چراغي را که دودي هست در سر زودتر گيرد  نظيري همزبان غالـب    ز فيض نطق خويشم با    

* 
ــادة ســر   غالب ز تو آن باده که خود گفت نظيري        ــا ب ــددر کاســة م   جوش نکردن

* 
ــري   ــب از نظي ــاخته غال   ه ربـــاي گـــوهر آوربـــا قطـــر  اي س

* 
  شناس  رو شيوة نظيري و طرِز حزين       غالب مذاق مـا نتـوان يـافتن ز مـا          

* 
  هاي راز چه حظ     اگر تو نشنوي از نامه       نظيري وکيل غالب بس    هبعرض غصّ 

* 
  “افغان خورم دريـغ    هنالم ز چرخ گرنه ب    ”  ام ز نظيري که گفته اسـت       غالب شنيده 

* 
  بـدياري کـه نداننــد نظيـري ز قتيــل     فتار آري گ  غالب سوخته جان را چه به     

* 
  ام و چـشم آفـرين دارم        خطا نمـوده    ام غالب  جواب خواجه نظيري نوشته   

* 
  سزد اين چنين غزل را بسفينه نـاز کـردن      هله تازه گشته غالب روش نظيـري از تـو    

* 
  تـابش را  ام شيرازه اوراق ک     رِگ جان کرده    ام غالـب    نظم و نثر موالنا ظهوري زنده      به

* 
  هاست با ظهوري و صائب محو همزباني       ذوق فکر غالب را برده ز انجمن بيـرون        

* 



   و سبِک هنديغالب  ٥٩٩

  اگـر جــادو بيانــان را زمــن واپــستري باشــد   نيايد هم زمن آنچ از ظهـوري يـافتم غالـب        
* 

  ايم پرده ساز ظهوري را گل افشان کرده        پوش باد گلغالب از جوش دم ما تربتش       
* 

  ام از نوا جـان در تـن سـاز بيـانش کـرده              ق ظهوري زنده شـد غالب از من شيوة نط  
*  

  عادِل شِه سخن رِس دريـانوال کـو         غالب بشعر کم ز ظهوري نيم ولـي       
* 

  چشمي بسوي بلبلي و چشمي بسوي گل        غالب ز وضع طالبم آيـد حيـا کـه داشـت     
* 

ـ   غالبا عين حـزين     تکنار آمـد و رفـ      هموج اين بحر مکرر ب      هنجـار هنـوز   هسـت ب
* 

ــنم    هـاي حـزين    هبدو بيتـي ز گفتـ      ــاس ک ــرة اي ــفحه را ط   ص
* 

  گر ترقّي نکنم شـيخ علـي را مـاني           اندرين شيوة گفتار کـه داري غالـب       
اي  در نامه. برده و اشعار آنها را نقل نموده است غالب در نثر نيز از اين شعرا بهره

  :نويسد امام بخش ناسخ مي به
ام، کافر باشم اگر هيچ کافر   و آشوب ديدهآنچه در اين چند روز از رنج”
  :فرمايد صدساله عقوبت جهنّم نيمه از آن توان ديد، چنانچه عرفي مي به

  ١“زهري که در پيالة ما کـرد روزگـار           از بوي تلخ سوخت دماغ اميد و يـأس  
  :نويسد در جايي ديگر مي

 ست و انيدنيشزند  سرگذشت جوش خويشتن پاالني که در خلوت خم مي”
نگاه رگ تپشي که پروانه را در بال و پر است برق شوق هستي فشاني که در  به

رين خّأمين و ابتداي آبروي متي متقدونهاد دل دارد ديدني، چنانچه انتهاي آرز
  :فرد. شيخ علي حزين سرايد

                                                   
در مکاتبات که نه اعزّه سمت . (آهنگ پنجمم،  ١٨٦٨/ه ١٢٨٤کليات نثر غالب، مطبع نولکشور،   .1

  )تحرير يافت
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  ١“تا دل و ديدة خونابه فشانم دادنـد        ام از صدق بخاک شهدا    ها برده  شمع
هاي  ما در اينجا چند شعر از غزل. ين شعرا شعر گفته استپيروي از ا غالب به

  :کنيم همرديف و همقافيه اين شعرا را نقل مي
  غالب  عرفي

ــ ــه ب ــسون رود از دل هدردي ک ــسانه و اف   ست که در دل فتد ار خـون رود از دل           راهي  اف
ــعبده ــد ش ــرون رود از دل  ص ــه بي ــز ک   ان شــکوه و بيــرون رود از دل  بــ نايــد بز   انگي

* 
ــاز ده    خيز و شراب حيـرتم زان قـد جلـوه سـاز ده      ــرگ و س ــژدة ب ــراغ را م ــا ف ــرز فن   م
  بحـر بـاز ده   مهر در گـذار قطـره بـه      سايه به   روي بروي حسن کن دست بدست سـاز ده        

  

  غالب  نظيري
  ق سـينة مـا    رمحو کن نقش دوئـي از و        آن که بر ما رقـِم کينـه زد از کينـة مـا             

ــ  ــده در آيين ــة خــود دي ــانقــش آيين ــه مــا      ة م ــف صــيقل آئين ــت ال   اي نگاه
*  

  نخواست فلک از کس هيچ ست نخواست فلک هرچه  اي کز جگرم گزک نخواست      کس ننمود جرعه  
  بخست باده ما گزک نخواست ظرف فقيه مي  نخواسـت  نمک سخنم کز کس گفت نه نمکي بي

  

  غالب  ظهوري
  ست ا منع ز بخشش چه حسابهم وعده و هم  ست احسن از تو حسابي شده مه در چه حساب

  سـت  ا جان نيست مکـرر نتـوان داد شـراب          ست اکه چنين در تب و تاب رشکي نه خورشيد
* 

  خواست کز ما رنجد و تقريب رنجيدن نداشـت         صبر خود رنجيد و رنجيدن نداشت دوش آن بي
  داشتم و پرسيدن ن   يجرم غير از دوست پرسيد      گفت و بشنيدن نداشـت      زباني عذرها مي   بي

 پسند واقع شد و در هند خيلي مورِد) م ۱۵۳۰/ه ۹۳۶ :مقتول(ديوان هاللي چغتائي 
نبرده ي ناميماً از ويغالب مستق .٢اقل دوازده بار از مطبع نولکشور چاپ شده استحد 
  :شود  ميافتيه يف و همقافين اشعار همردي بحر انهماديوان وي  در يول

                                                   
  .۲۶ آهنگ چهارم، ديباچة ديوان فارسي، صم،  ١٨٦٨/ه ١٢٨٤کليات نثر غالب، مطبع نولکشور،   .1
 ولي معلوم نيست که در اين تاريخ براي اولين بار چاپ شد م چاپ شده بود ۱۸۸۳بار در سال  يک  .2

 .يا قبل از آن نيز چاپ شده بود



   و سبِک هنديغالب  ٦٠١

  :هاللي
  مرا از خاک راه خود بخواري دادخواهي را          بـصد عـزّت  بشکر آنکه شاِه مسند حسني 

  :نيحز
  چون شمع ما را همزبان گرم سخن خواهد شدن

  شدن خواهد انجمن در اي  هنگامه عجب امشب
  :غالب

  تا ز ديوانم که سرمـست سـخن خواهـد شـدن       
  اين مي از قحط خريداري کهن خواهـد شـدن          

ما . هاي شاعران ديگر دارند شابه غزلهاي غالب رديف و قافيه م بسياري از غزل
  :روشن شود ان شاعران مختلفيم تا طرز فکر و انداز بيکن  مي نمونه چند شعر نقليبرا

  :يعرف
  ساية گل برنتابـد گوشـة دسـتار مـا          تحفة مرهم نگيرد خـاطر افگـار مـا        

  :يرينظ
  هست اسـتغفار مـا محتـاج اسـتغفار مـا            طاعت ما نيست غير از ورزش پنـدار مـا    

  :يظهور
   بيش است از گفتار ما کـردار مـا         اي هپار  کنـيم   گوييم اول مي    در محبت آنچه مي   

  :غالب
  گل ز باليدن رسد تا گوشة دستاِر ما         گر بيايي مست ناگاه از دِر گلزاِر مـا        

  :نيحز
  کعبه لبيـک زنـد بـر در بتخانـة مـا           داغ سوداي تـو دارد دِل ديوانـة مـا         

  :غالب
  وزاِن درس رحمتــي زاهــد همانــا کــز نوآمــ  

  گنـاهي را  ي ازبـر کـرده بحـث بـي     بذوق دعـوٰ  
  :يطالب آمل

  آري اثر مهر در اين آب و هوا نيـست           برگي ز دلم زين چمـن سـبز نجنبيـد      
  :غالب

  پيغاِم غمت درخور تحويل صبا نيست       ميناي مي از تندي ايـن مـي بگـدازد       
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  :نيحز
  لب سوخته آيد نفس مـا       چون شمع به    گوشي نشنيدست صفير از قفـس مـا       

  :غالب
  شد روز نخـستين سـبِد گـل قفـس مـا            خوش وقت اسيري که برآمد هـوس مـا    

  :نيحز
  ز داغ عشق چون خورشيد دارم چتـر شـاهي را          

  ام بـرد از ميـان صـاحب کالهـي را      سر ژوليـده  
  :غالب

ــاهي را   ــاز ش ــد ن ــز خواه ــه داِر عج ــضا آيين   ق
ــي   ــج کاله ــتي اداِي ک ــستي در نهادس    راِشک

  :نيحز
  ست در آيينـة مـا    ا صورت کين همه مهر     که چون صبح زند دم ز صفا سينة ما         بس
  :غالب

ــا    از ورق سينة مـا  يمحو کن نقش دوي    ــة م ــف صــيقِل آيين   اي نگاهــت ال
  :نيحز

ــة داغــم ز آســتين پيداســت   کـاهش غـم    ترحمي که مرا استخوان ز       برنــگ پنب
  :غالب

  شگرفي تو ز انداز مهر و کـين پيداسـت        داستنگه بچشم نهان و زجبهه چين پي      
  :نيحز

ــد ــتيِ ةدرمان ــامان تهيدس ــشم س   دردا که نگيرند ز عاشق دل و جان هيچ           خوي
  :غالب

  اي حسن گر از راست نرنجـي سـخني هـست          
  ناز اين همه يعني چه کمر هيچ و دهـان هـيچ           

  :يطالب آمل
  ن راهـا ه بر ما فتنه کن جادونگا  سر غمز  هب  مـا کـج کالهـان را    خدايا بر سر ناز آر بـا   

  :دليب
  ي ما شکـستي کـج کالهـان را        وبقدر آرز   اي تمکين رِم وحشي نگاهان را       هي پاره اٰل



   و سبِک هنديغالب  ٦٠٣

  :نيحز
  نگه تيغ سيه تابست اين مژگان سياهان را  گناهـان را  بال شد گوشة چشم تـرحم بـي   

  :غالب
  کرم بـي دسـتگاهان را     خجل نپسند آزرم      گناهان را ن بياردگتعالي اهللا برحمت شاد  
  :ن بحريدر همنيز  و غالب ياز هالل هيف و همقافيچند شعر همرد

  :يهالل
  بداغ و درِد دوري چندسوزي دردمنـدان را       نهادي بر دلم داغ فراق و سوختي جان را        

  :غالب
  کمند جذبة طوفان شمردم موج طوفان را        نويــد التفــات شــوق دادم از بــال جــان را

  :يظهور
  لب چشي بنـوازي شـراب را   هخواهم ب    روز جزا رفتمت بپـا     اي  هبوستا مست   
  :يطالب آمل

ــطراب را  ــة اضـ ــزود مرتبـ ــوقت فـ   شيشه درآورد خـواب را     ههمچون پري ب    شـ
  :غالب

  دانم که در ميان نپـسندد حجـاب را      که تاب جمالش نقاب را    سوزد ز بس  
  :يعرف

ــ ــم ب ــل افتادســت  هدل ــة اســالم مائ    کفر غافـل افتادسـت     صنم تراش من از     قبل
  :دليب

  ام پاي بر دل افتادسـت  که تا قدم زده    آبلـة پـا چـه مـشکل افتادسـت      مرا به 
  :غالب

  مرا مگير بخـوني کـه در دل افتادسـت           زمن گسستي و پيوند مـشکل افتادسـت    
  :يعرف

  هم سمندر باش و هم ماهي که در درياي عشق
  ســت اروي دريــا سلــسبيل و قعــر دريــا آتــش

  :يظهور
  از هواي تفته دشِت هجـر و خـاک آن مپـرس           

  سـت  اي خاکـستر اسـت و تـا ثريـا آتـش        تا ثرٰ 
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  :يطالب آمل
  سـت  ا شايد مرا هر جا کـه گويـا آتـش         گخلق ب 

  سـت  ا آتـش  ي وقـتم زبـانم را سـخن بـا         موٰس
  :غالب

  سـت  ا شوديم و خلقي ديد کاينجا آتش     گسينه ب 
  سـت  ا بعد ازين گويند آتش را کـه گويـا آتـش          

  :افظح
  بينم ز چشمت جان نشايد برد کز هر سو که مي      
  اي کردست و تير اندر کمان دارد   از گوشه  کمين

  :يظهور
  مدار کاروبار سود و سودا بر زيان دارد         دل خود را بنازم فکر درد جاودان دارد      

  :يطالب آمل
  ســراپاي دل از زخــم زبــانم زان فغــان دارد   

   زبـان دارد که چشمت تير مژگان از نگه چندين     
  :دليب

  پـستي وا نمانـد هرکـه از دردي نــشان دارد    بـه 
ــان دارد   ــردون نردب ــاي دل بگ ــحر از چاکه   س

ــبِط آه از دل بــ   ــد ض ــايت  هنياي ــزار تماش   گل
  ينـه اسـت آب روان دارد    يکه آنجا گـر همـه آ      

  پـيچم   نه پنداري عبث بر دامـن هـر ذره مـي          
  ردي گمـان دا   جهان را گرِد مجنون محمِل ليلٰ     

  :غالب
  بــذوقي ســر ز مــستي در قفــاي رهــروان دارد 

  که پنداري کمند يار هـم چـون مـار جـان دارد        
  :نيحز

  از دست جورت در چمن اي يوسف گل پيـرهن       
  اي هر غنچـه پنهـان در بغـل        دارد دِل صد پاره   



   و سبِک هنديغالب  ٦٠٥

  :دليب
  روم زين باغ حرمان در بغل عمريست چون گل مي

  ان در بغـل از رنگ دامـن بـر کمـر از بـو گريبـ       
  :غالب

  مـي درباختـه خـود را زمـن نـشناخته      دانش بـه  
  رخ در کنــارم ســاخته از شــرم پنهــان در بغــل 

  در گريبـان ريختـي      تا پاس دارد خويش را مـي      
  خستي چو رفتي زان ميش گل از گريبـان در بغـل   

) م ۱۶۴۶/ه ۱۰۵۶: م (ي مشهديقدس  بهقه متعلّيف و قافين ردي غزل در انيبهتر
  :ن استين غزل چنيمطلع ا .است

  دارم دلي اما چه دل صد گونه حرمـان در بغـل           
  چشمي و دل در آستين اشکي و طوفان در بغل        

  :عرفي
  ايم  ين آب شسته  دناموس يک قبيله ب     ايم  مي ناب شسته    تنها نه دلِق خود به    

  :نظيري
  ايـم   تلخي گريه را بشکر خواب شسته       امروز آب ديـده نـدارد اثـر کـه دوش      

  :غالب
  ايـم    خواب شـسته   ةاز ديده نقش وسوس     ايم  شبهاي غم که چهره بخوناب شسته     

  :طالب آملي
  نيم سحاب و ترشـح در آسـتين دارم          منم که چشم و دلي دجله آفرين دارم       

  :غالب
  نهفته کافرم و بـت در آسـتين دارم          زمن حذر نکني گر لباس ديـن دارم       

  :نظيري
  حرف باز کردنچه خوش است از دو يکدل سر        

ــردن  ــة دراز کـ ــتن گلـ ــته گفـ ــخن گذشـ   سـ
  :حزين

ــوه ــرفتن ســر راِه جل ــصد آرزو گ   نگــه نيازمنــدي بغــرور نــاز کــردن      ات را ب
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  :غالب
  نتوان گرفت از من بگذشـته نـاز کـردن        چه غم ار بجد گرفتي زمن احتراز کردن       

ما . ه استرفتيرپذيثأز تين يگر سبک هندي دي غالب از شعرا،ن شعرايعالوه بر ا
ن يغالب ا.  بزرگ زمان خود بوديز از شعراي ني مشهديقدس. ميبرد قبالً از صائب نام

  : نوشته استير غزل ويثأس را تحت تخمم
ــي  ــروش آورم از ب ــا بخ ــستم ت ــي کي   قدسيان پيش تو در موقِف حاجـت طلبـي        ادب

ــدني العربـــي   رفته از خـويش بـدين زمزمـة بـوالعجبي          ــيد مکّـــي مـ ــا سـ   مرحبـ
  ل و جان باد فدايت چه عجب خوش لقبي        د

  جـــز باميـــد والي تـــو تمنّـــاي بهـــي   غالب غمـزده را نيـست دريـن غمزدگـي         
ــي     از تب و تـاب دل سـوخته غافـل نـشوي          ــب قلب ــي و طبي ــت حبيب ــيدي ان   س

  آمده سوي تو قدسـي پـي درمـان طلبـي      
رفته يپذريثأز تين) م ۱۳۲۰/ه ۷۲۰: م (ي گلشن راز محمود شبستريغالب از مثنو

  :سدينو  ميباچه پرتو سنجي در ديو. است
  :، بيتدين سوز و ساز خداوند گلشن زار فرمايا”

  ١“يقين داند که هستي جز يکي نيـست          هر آنکس را که اندر دل شـکي نيـست         
) م ۱۱۹۹/ه ۵۹۵: م( ي، خاقان)م ۱۱۸۷/ه ۵۸۳: م( ي از انورييسرا دهيقص غالب در

  :ميآور  مينجايها را در ادين قصيطلع اما م .د نموده استي تقليو عرف
  :يانور

  وز خاک برون کـرد قـدر امـن و امـان را             زان پس که قضا شکل دگر کرد جهان را        
* 

  نمود گشت جهان مرغـزار عقبـي را        سـبزه بياراسـت دار دنيـا را    صـبا بـه  
* 

  ست کجاست  هسيد و صدرجهان بار نداد      شهر پرفتنـه و پرمـشغله و پرغوغاسـت        
* 

  وي پشت ملک روي جهان آستان تو         فخر کرده دين خـدا از مکـان تـو     اي

                                                   
  .٢٨  ديباچه، ص،، مرتّبة امير حسن نورانيكليات غالب دهلوي: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان  .1



   و سبِک هنديغالب  ٦٠٧

  :غالب
ــا هــم نفــسان را  چون تازه کنم در سخن آييِن بيـان را         آواز دهــم شــيوه رب

* 
  بــزم آراســتو عقــل فعــال ســراپرده زد   دوش در عالم معني که ز صورت باالست       

* 
   پاسـبان تـو   لـک فتو پاسبان ملـک       اي برتــر از ســپهر بلنــد آســتان تــو

  :يخاقان
ــد    شب روان چون رخ صبح آينه سيما بيننـد         ــدا بينن ــه پي ــره در آن آين ــه را چه   کعب

* 
ــرآورم    هر صبح سر ز گلشن سـودا بـرآورم         ــک آوا ب ــر فل ــور آه ب   وز ص

* 
  ست از زانو و پيشاني     که همت را زناشويي     ست پنهـاني  نثار اشک من هر دم شکرريزي   

  :غالب
ــر  ــون گه ــروان چ ــد ره ــا بينن ــة پ   فراتــر ز ثريــا بيننــد   پــاي را پــا بــه     آبل

* 
ــرآورم   خواهم که همچون ناله ز دل سر برآورم       ــراره ز آذر بـ ــود و شـ   دود از خـ

  :يعرف
   حسرت نوشت و داد ببـاد      نگلش  فلک به   ز هر گلي که هـواي دلـم نقـاب کـشاد        

* 
ــدازد عــود شــوقي بــه  عــشق کــو تــا خــرد بــر انــدازد   مجمــر ان

* 
  نگه صـبر گـداز     هروش مهرفزا و ب    هب  شفته بخوابم شبي آن ماية نـاز      آمد آ 
  :غالب

ــود شــب مــيالد  ــرا دل کــافر ب   که ظلمتش دهد از گور اهل عصيان ياد         مگــر م
* 

ــدازد    ــر ان ــتم ب ــا س ــو ت ــدازد   داد ک ــر ان ــرخ ديگ ــو چ   طــرح ن
* 
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  هله کلکته بدين حسن خداساز بنـاز        يافت آيينة بخت تو ز دولـت پـرداز        
  :اند هن شاعر شعر سرودي چندها هيف و قافي از ردي بعضدر
  :يانور

   تـازه زدسـت تـو کـرم را         ةاي قاعد 
  :يعرف

  همت نخورد نيشتر ال و نعـم را         گزد ارباب همم را     اقبال کرم مي  
  :غالب

ــنم را  ــد صـ ــوان ديـ ــت نتـ   اي ذات تو جامع صفت عـدل و کـرم را      آوارة غربـ
  :يانور

  وعـدة وفـا کـرد روزگـار         اقبال را به    ردگـار حبل متين ملک دوتا کـرد ک      
  :يعرف

  با روزگار شـوق چهـا کـرد روزگـار           تا بازم از وصـال جـدا کـرد روزگـار       
  :غالب

  باده کام عـيش روا کـرد روزگـار         بي  شادم که گردشي بسزا کرد روزگـار       
  :يانور

  رئــيس مــشرق و مغــرب ضــياء ديــن منــصور 
  که هست مـشرق و مغـرب ز عـدل او معمـور            

  :يعرف
ــوراشــنيدم آيــت التقنطــو  سپيده دم چو زدم آستين بشمع شعور          ز عــالم ن

  :غالب
ــ تجلّــي   ي ربــود هــوش بطــوريــي کــه ز موٰس

  بــشکل کلــب علــي خــان دگــر نمــود ظهــور 
 ين صنف از نظامي در اي و. برخوردارنديا ژهيت ويز از اهمي غالب نيها يمثنو
ي ، زالل)م ۱۲۷۳/ه ۶۷۲ :م(ي ن روميالد ، موالنا جالل)م ۱۲۰۷/ه ۶۰۴ :م(ي گنجو

  :ديگو يغالب م.  نموده استيرويره پيغ و) م ۱۶۱۵/ه ۱۰۱۴ :م(
ــحر حــ    نظامي نيم کز خـضر در خيـال        ــين س ــاموزم آي   اللبي

*  



   و سبِک هنديغالب  ٦٠٩

ــوي آب   زاللي نيم کـز نظـامي بخـواب        ــرم ج ــزار دانــش ب   بگل
* 

  تبغم گر چنين پرده سنجم بس اس        نباشم گر از گنجه گنجم بس اسـت     
  :ميآور يعنوان نمونه م  را بهي دو مثنونجا فقطيما در ا
  :االسرار مخزنـ  ي گنجوينظام

ــرحمٰ  ــسم اهللا الـ ــرحيمبـ ــيم   ن الـ ــنج حک ــد در گ ــست کلي   ه
  :درد و داغـ  غالب

  در دل صحراي جنون ريشه داشـت        ي پيــشه داشــترگــزثمــري بر بــي
  :رنگ و بو

   هندوسـتان  غازه کـش عـارض      بود جـوان دوسـتي از خـسروان     
  :الد شويت عيتهن

ــراز   بـــاز بـــرانم کـــه بـــديباي راز ــدم طـ ــه بنـ ــر ناطقـ   از اثـ
  :نيريخسرو شنظامي ـ 

ــاي    خداونــدا دِر توفيــق بکـــشاي   ــق بنم ــامي را ره تحقي   نظ
  :ي زالليمثنو

  غمــش بتخانــة نــاز و نيازســت  بنام آن که محمودش ايازسـت      
  :ريچراغ د ـ غالب

  خموشي محشر رازسـت امـروز       زنفس با سوز دمـسازست امـرو      
  ):شاِه اوده(ديباچة نثر موسوم بر بست و هفت افسر 

ــزد زهــي مجموعــة راز  ــام اي   آورتـر از نيرنـگ اعجـاز       شگفت  بن
  :کريهفت پ ـ ينظام

ــو     اي جهان ديـده بـود خـويش از تـو        ــيش از ت ــوده پ ــودي نب ــيچ ب   ه
  :باد مخالفـ غالب 

ــا ــخنياي تماشـ ــزم سـ ــا   يان بـ ــسيحا دم ــن وي م ــادر ف   ن ن
  :نامه شرف ـ ينظام

  ي تراسـت  يز ما خدمت آيد خدا      خدايا جهان پادشـاهي تراسـت     
  :ابر گهربار ـ غالب
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ــز و   ــپاهي ک ــام س ــود ن ــامي ش   شـود   سخن در گزارش گرامـي مـي        ن
  :مثنوي

ــاب    درين سال نـواب عـالي جنـاب        ــرت آفت ــين غي ــروي زم   ب
  :ين روميالد موالنا جالل

  کنـد   ها شـکايت مـي      وز جدايي   کنـد    مي بشنو از ني چو حکايت    
  :نشي بةسرم

  کــنم از دم مــردي روايــت مــي  کنم   نيم کز خود حکايت مي     نم
  :ين اکبرييظ آيتقر

ــاب    مژده ياران را که اين ديـرين کتـاب       ــتح ب ــيد ف ــال س ــت از اقب   ياف
  :العابدين آغاز ترجمة مناجات امام زين

  ننگ  لوب و نفس من به    عقل من مغ    هي قلب من محجـوب و تنـگ       يا الٰ 
  


