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بر افق هند  درخشان اي ستاره سانب است که يالديقرن نوزدهم مان شاعريکي از غالب 
در زبان و  گفت يشعر م يدو زبان اردو و فارس  به غالب .ره کرديا را خيظاهر شد و دن

چه  ين ويچ کس از معاصريههم  يبود و در فارسن يف ويمد مقابل و حر ياردو کس
در  شاعر معاصر غالب است که يقآن. نبود يو يران هم پايدر هند و چه در ا

نت داده که يچنان ز يظاهر هاي هيزبان را با آرا دارد و ييسزا  به شهرت ينگار دهيقص
 د نبود امايقصا يظاهر يها هيآرا اگرچه غالب مخالف. دارد ين وا ميتحس  به خواننده را

شتر از کالم يب يليغالب خ يکالم فارس. شعر بود يمعنو يينکته آرا به يشتر توجه ويب
  :داند ين امر را باعث مباهات خود مياست و غالب ا يو ياردو

  سـت  بگذر از مجموعة اردو که بي رنگ مـن   هاي رنـگ رنـگ   تا بيني نقش فارسي بين
نان که بايد و شايد مورد ارزيابي کالم فارسي غالب چ تأسف است که يجاي بس
  .پردازيم بررسي قصايد وي مي  به ما در اين فرصت .است قرار نگرفته

انحطاط نهاده بود، هند دچار نابساماني سياسي   به اجتماع و جامعه دوران غالب رو
ها  دست گرفته بودند، آخري سعي و تالش هندي به ها زمام حکومت را بود، انگليسي
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  ٢٦٦  قند پارسي

سختي تمام سرکوب شده   به رفتن حکومت نه تنها ناکام مانده بود بلکهبراي باز پس گ
ها و  بدبختي رغالب اکث. ده بوديآزادي در دل آنها خشک ةطوري که چشم  به بود

وي تحت تاثير  ةبيشتر افراد خانواد. بوده درا از نزديک لمس کرهاي اين عهد  فالکت
اين . ان او در همين دوران کشته شدندبسياري از دوستان و رفيق. بودند. م ۱۸۵۷انقالب 

از طرف ديگر . ماجراهاي دردناک، تاثير بدي بر طبيعت حساس و نازک غالب گذاشت
ها و  طور مستقيم بر نوشته به تمام اين مسايل. تنگدستي نيز روحيه او را متاثر کرده بود

 مواقعبرخي ر دصراحت و  به داستان اين گونه را اناو هزار. آثار غالب تاثير گذاشتند
همين سبب آثار وي از جمله اسناد مهم   به هاي خود ذکر کرده است کنايه در نوشته  به

  .مسايل سياسي، فرهنگي و ادبي دوران خود است
شخصيت وي با افتخارات قومي و ملي  غالببا وجود همه اين مسايل در قصايد 

. پردازد ي بيجا ميخوشآمد گويي و چاپلوس به در برخي موارد وي. هم خواني ندارد
اند ولي او مجبور بود  هيچ وجه در خور اين امر نبوده به وي افرادي را مدح کرده که

بنابراين نتوانست عزت نفس و تشخص  چه از لحاظ سياسي و چه از لحاظ اقتصادي و
 اي هيچ عالقهدر حالي که پردازد  ها مي مدح انگليسي به غالب. خود را حفظ نمايد

قصايد غالب با وجودي . فقط از راه اجبار اين کار را انجام داده استبلکه  ردآنها ندا  به
 خر و صنايع شعري است اما خالي از مضامينافمخيالي،  آفريني، نازک که مملو از مضمون

اشعار فارسي کالسيک از اهميت   به همين دليل نسبت  به افتخار ملي و شخصي است و
اول . کنيم ميرا از سه منظر بررسي  صايد غالبهاي ق ويژگيما . است کمتري برخوردار

. دستوري هاي و سوم ويژگي يهاي لساني و زبان تاريخي، دوم ويژگيادبي و هاي  ويژگي
  :شود بررسي مي هاي ادبي، تاريخي قصايد غالب در زير به طور خالصه ويژگي

غالب ذهن . خيالي است و نازک يوآوراولين ويژگي قصايد غالب مضامين نو، ن .۱
 :چند مثال. خيالي خاصه اوست طباعي داشت و نازک
ــالد   اوج تشنه لبـي  به ببين شهيد سعيدي که ــدش ز خنجــر ج ــل وري ــه حب   ١گرفت

  ٭
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  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٦٧

ــه   ايم مي بر کنار چشمة حيوان کشيده ــکندر گرفت ــام س ــر انتق ــم از خض   ١اي
  ٭

ــرآرد   خهي دادگسـتر کـه گـر در حضـورش     ــت آذر بــ ــي داد از دســ   خســ
ــعل  ــام خــس از ش ــدانکشــد انتق ــرآرد     ه چن ــر ب ــر اخگ ــاد ه ــه دود از نه   ٢ک

  ٭
  سـامان رفـتم   بـه  منت از بخت که بسيار  زبـان  بـه  دل و شکوة اختر به داغ حسرت

ــاوه دارد   ــکده ک ــر آتش ــکم س ــار خش   ٣سـامان رفـتم   بـه  فرصتم باد که بسـيار   خ
  ٭

  ٤عـزاداري خورشـيد پرسـتان رفـتم     به  مهر را يافتم از شرم جمالش تـه خـاک  
  ٭

  ٥مــا را خجــل ز مشــرب مــا کــرد روزگــار  شـراب  يرو که خلق مست تر از ماست بزان 
  ٭

  ٦يـه در پـا مانـد   دجز بدان خار کـه از با   دهر و کعبه بشـارت ز قبـولش ندهنـد   
  ٭

  ٧ست که رهرو ز ردش وامانـد  منزل آن  دانم اندر سفر مدح تو از دوري راه
  ٭

  يـک جرعـه ز صـهبا مانـد    نپسنديم کـه    نيم شب فکر صبوحي ز توکل دور اسـت 
  خـارا مانـد   بـه  مگر آن نقش که از تيشـه   کيست کز کوشش فرهاد نشان بـاز دهـد  
ــ  بس که ديوار و در از دود دلم گشت سياه ــه مــن ةکلب ــ ب ــد ةســيه خان ــي مان   ٨ليل

  ٭
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  ٢٦٨  قند پارسي

  ١ اســـکندر و افســـانة جـــم را   ةآواز  دل راه نباشد به در عهد تو از گوش
  ٭

  ٢جان دهد از وحشت ديوار دود انداي مـن   من جا دهنـد  ةاهرمن را گر شبي در کلب
  ٭

  ٣سجده از بهر حرم نگذاشت در سيماي مـن   پسند افتاده در جذب سجود خود کويش خاک
  ٭

  ٤بس که از فيض نمو تار نگه بهره رباست  شــجر بــه دم نظــاره چــو لــبالب بپيچــد
  ٭
  هجـرانش  بـه  تمذوق وصل ابـد سـاخ   به  فريب پرسش پنهان نگر که من همه عمر

ــا    ــيمانم از وف ــه پش ــر ک ــا نگ ــوزو وف ــيمانش   هن ــا بنگـــرم پشـ   ٥بـــرنجم ار ز جفـ
  ٭

ــر داشــتم     ــار چــاک ديگ ــار خ   زنــم بخيــه بــر چــاک گريبــان مــي  خ
ــي   ست دعوي هستي همان بت بندگي ــان م ــر الف ايم ــافرم گ ــم ک   زن

ــي    ام خـــــــــــوي آدم دارم آدم زاده ــيان م ــکارا دم ز عص ــم آش   ٦زن

  ٭
  ٧چاک شعله زند بخيه سوزن پر کـاه  به  اضداد بخشد آميزش به کهز عدل او 

  ٭
  ٨ايـم  عهد ادب ز جانب صرصـر گرفتـه      دم صلح با چراغ به در عهد عدل او
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  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٦٩

فقط در قصايد وي بلکه  خيالي و نوآوري نه نازک. اين اشعار مشتي از خروار است
  .شود مي ديدهنيز هاي وي  در غزل

بر طبع ايرانيان و خي موارد اشعار غالب را پيچيده ي در برنوآورخيالي و  نازک .۲
ن چنان که بايد و شايد اهمين سبب غالب نتوانست در اير  به و ه استنمودگران 

همين صورت است و جالب اين جاست که   به اشعار بيدل دهلوي نيز. محبوب شود
طور   به در زير چند شعر. اين دو شاعر در افغانستان و تاجيکستان خيلي مقبول هستند

 :شود که در آنها خيال بافي باعث پيچيدگي مضمون شده است نمونه آورده مي
  دهم در شبگير دستش بـر عنـان انداختـه     ست رايضي کش پوية دشت خيالت در دل

  ٭
  بسـتر نـاتوان انداختــه   بـه  هـر کـرا دردت    با چشم تبانش نقش هم طرحي درست گشته
  در گـــذار نالـــة آتـــش فشـــان انداختـــه  خس چو را گلشن هست داغت افروزان گلخن

ــود  ــا مــزدي ب   چشــم بــر رســم عطــا دار مغــان انداختــه  نيســتش ســرماية کــردار ت
  ٭

ــواري    الغري کنم آسان قبـول فـيض سـخن    به ــر ز هم ــد گه ــته زود رباي ــه رش   ک
  ٭

  مــژه چــه پــيش بــرد دعــوي گهــر بــاري  ش اسـت بيننه مايه بخشي دل در حق زبان 
  ٭

ــرآورم   کشـم  دل بـدر مـي   طومار شکوة نفـس از  ــوتر بـ ــال کبـ ــور و بـ ــرق از نـ   بـ
  ٭

ــرآورم     د نــواز خــوفددر مکتبــي کــه خامــه بــدز ــوهر ب ــه ج ــط و ز آين ــه خ   از نقط
  منشـــور ســـرفرازي ســـنجر بـــرآورم     بر درگهش ز پيچ و خم نقش پاي خـويش 

  روي از تپانچــه چــون گــل احمــر بــرآورم  عـرض درد تغـابن بـرين بسـاط     به تا کي
  ٭

ــدم را    شـود آن قـدر از دهـر کـه نشـکفت     نابود  ــاي ع ــره پهن ــود داي ــگ ش ــر تن   گ
  ٭

  گشت صرف طعمه زاغ و زغن عنقاي مـن   مردم از من داستان رانند و از دوران چـرخ 
  ٭



  ٢٧٠  قند پارسي

  کوهـان برابـر اسـت    به آن ناقه را که کوه  ام در راه عشــق ســينه زمــين ســاي ديــده
هاي ابداعي بيان  روش و تفاخراي از خودستايي،  هاي عمده در قصايد غالب نمونه .۳

 :چند شعر يک قصيده مالحظه شود. شود زور بيان ديده مي مطالب
  ورنه من و اين دعوي و اين حوصله حاشـا   آزادگـــي از مـــوج بـــرون بـــرد گلـــيمم
ــاندم  ــاداب فش ــل ش ــان گ ــب رفيق   صـحرا  بـه  هر چند تف تشـنگيم سـوخت    در جي
ــزم حريفــان رگ مهتــاب گشــودم      صـهبا   بـه  گردون نمکم ريخت گر خود همه  در ب

ــد ســيلي صرصــر ــاز مـــن آوا   چــراغم بــه نفــرين نزن   تحســـين ندمانـــد ز رگ سـ
ــم مــي   از بس که سيه مست مـي جنـبش کلکـم    ــر نقــش دل ــرده ه ــا در پ   رود از ج
ــد    ــرده مگيري ــم خ ــام زن ــر گ ــه اگ ــم ز  بيراه ــده راه ــه ســت درازي در عرب ــا ب   پهن
  شــوقي کــه بــود حوصــله افــزا گرميســر  با اين همـه هـر جـا کنـد آهنـگ خرابـي      

  ست که مجنون شـد ازو باديـه پيمـا    شوق  سـختي  بـه  ست که فرهاد ازو مـرده  شوق
  ست کزو طـوطي طـبعم شـده گويـا     شوق  صـيقل  بـه  ست که مـرآت مـرا داده   شوق
ــانع ــه ق ــدارم  ب ــاک ن ــتم و ب ــخن نيس   ١نثر خويش سپاس است و نه از غير محابا  س

  :کند ام و ننگ چنين فخر مين  به اي غالب در قصيده
ــي  ــان نمـ ــويي نشـ ــواهم از نکـ   خــواهم  خــويش را بــدگمان نمــي    خـ

ــي    زيست بـي ذوق مـرگ خـوش نبـود     ــان نم ــت ج ــر رف ــواهم دل اگ   خ
ــي   ســت  بــادة مــن مــدام خــون دل    ــان نمـ ــان ارمغـ ــواهم از مغـ   خـ

  خـــواهم مـــژة خونفشـــان نمـــي    خون شسـتن  به تازه رويي است رنج
ــانگزا فر  ــاي جـــ ــاداز اثرهـــ ــي    يـــ ــان نمـ ــري در ميـ ــواهم اثـ   ٢خـ

  :است هخرافماست مملو از  )ع(اي با رديف برآورم که در شان حضرت علي قصيده
ــرآورم  خواهم که همچو ناله ز دل سر بـرآورم  ــراره ز آذر بـ   دود از خـــود و شـ
ــرآورم     چاک افگنم ز ناله بدين نيلگـون پرنـد   ــادر ب ــه ز چ ــروس فتن   روي ع

ــرمباســليق شــکايت  بــه نشــتر   خـــون دل از رگ مـــژة تـــر بـــرآورم  فــرو ب
  کـاوش نشـتر بـرآورم    بـه  پيکان ز دل  زخـم جگـر نهـم    بـه  مرهم ز داغ تازه

ــرآورم     طومار شـکوة نفـس از دل بـدر کشـم     ــوتر ب ــال کب ــور و ب ــرق از ن   ب
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ــرآورم    آتــش زدم ز آه بــدين خيمــة کبــود    ــتمگر ب ــرخ س ــار چ   ١دود از نه
  :ه شودچند شعر از يک قصيده ديگر مالحظ
ــوق تـــو قيامـــت آورد  ــايي شـ   ايجـاد دل و جـان رفـتم    بـه  مردم و باز  کارفرمـ
  تـاراج جگـر کـاوي مژگـان رفـتم      به که  حــالم از کثــرت خونابــه فشــانم دريــاب

ــود  ــي ب ــههمت ــار  ب ــع هســتي در ک ــرم ز   قط ــاده ک ــتم   ج ــران رف ــر ب   دم خنج
ــه  گـل نگـذارد   بـه  تاب جذب نگهم رنـگ  ــتان ر   ب ــل ز گلس ــواداري بلب ــتمه   ف

  هم چنان تشنه ز سرچشمة حيوان رفـتم   نتـــوان منـــت جاويـــد گـــوارا کـــردن
  ٢سـر خـار مغـيالن رفـتم    ه پاي کوبان ب  ذوق غــــم حوصــــله لــــذت آزارم داد

شود که بيانگر  نجوم و فلسفه نيز ديده ميعلم در بعضي قصايد غالب اصطالحات  .۴
 :مالحظه شودشعر  چند. آشنايي وي با اين علوم است

  نيست در دهر قلم مدعي و نکتـه گوسـت    ن شاعر و صوفي و نجومي و حکيمهمچو م
  رگ انديشه زدم گرچـه قمـر در جوزاسـت     ذوق مدح تو بر آن داشته باشد کـه امـروز  

  هست تسديس و همايون نظر مهر فزاست  دو پيکـر باشـد   به اين که خورد رحل دمه
  به آورده نه دهقـان تنهاسـت  مهر شه مطر  حمل تن زدم از خبث زحـل  به زهره ديدم
  :سروده رنگ فلسفيانه دارد )ع(اي که در مدح حضرت علي قصيده

ــالم   ــرار خيــ ــوة اســ ــارگي جلــ ــدا  در آيينة چشم حسود و   نظــ   دل اعـــــــ
ــانم   ــاز نم ــخن ب ــان ز س ــزش دون   سيالب مرا زين خس و خاشاک چه پروا  ز آوي
  شـکوه مبـادا   سوزم همه سازست مـن و   شوقم همه رازست مـن و عربـده هرگـز   
  نيرنــگ نگرديــد فريبــا بــه شــاد آن کــه  گر مهر و گر کين همه رعنايي وهم است

ــا     دامـن  به انديشه دو صد گلکده گل برده ــر عنق ــار پ ــش و نگ ــه از نق ــا هم   ام
  ايـــن کارگـــه وهـــم ز پيـــدايي اشـــيا  سـت  خيـال  به چون پردة شب بار مصور

ــد کــه نزيبــد     ــظ فقيهانــة زاه   نقــش رواج غــم دنيــا ة ديــنبــر صــفح  آن وع
ــه ن   ــدان ک ــتانة زن ــة مس ــوان نغم ــرد  درزي ــرگرم  يدم س ــه س ــروز ب ــردا يام   ف

ــي   ــون اداي ــاز زا افس ــن و دم ن   بـا يدن بـه تـن صـورت د   يـ جان بـاز دم   آن حس
ــو  يد نگـاه يـ و آن عشق و گه عشق به ام ــا ياز خـ ــر راه تمنـ ــتن بسـ   ش گذشـ
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ــز  سـو  دن هفت اختر و نه چرخ به هريگرد ــده باي ــلن عرب ــا ي ــه هرج ــار ب   دن ٍآث
ـ ن ستبرج  گل کردن صد رنگ بهار از جگـر خـاک     ک دسـته شـرار از رگ خـارا   ي

ــهنگا ــ ةم ــدم يابل ــان دادن گن   آدم و حــــــوا يآوارگــــــ ةافســــــان  س و نش
ــرار تع   ــه از اس ــود هرچ ــته ش ــيدانس   ده شـود هرچـه از آثـار مـن و مـا     يسنج  ني

ــة ــاش از خام ــز   نق ــده هرگ ــرون نام ــرد پر   ب ــوان ک ــز نت ــزا هرگ ــر اج ــده ب   اکن
ــپ ــغلة حــب ظهورســت ي ــان مش   دايـ چون پـرده برافتـد نـه نهاسـت نـه پ       دا و نه

  زنـم از خمکـدة ال   يح مـ قـد ش يخـو  يب  سـت يرم نخبـ م يمدهوش ره و رسم فنـا 
ــن ا يا ــان م ــذت د يم ــل ــاي ــحة اال  ييدار کج ــذاقم بچکـــان رشـ   در کـــام مـ

  ١ت اسـما يـ فيکنـة  يسـت بـه گنج    هريم  نـار  يگيز گرانمـا  ييکـه گـو   هرشح آن
سروده شده در موضوع تقويم  )ع(اي که در مدح حضرت امام حسن تشبيب قصيده

  .و زايچه است
ر داي  قصيدهوي . هاي کوتاه از رواني خاصي برخوردار است قصايد غالب در بحر .۵

سردوه مدح يوسف علي خان نواب رامپور و ديگري در مدح نواب مصطفي خان 
 :شود از هر دو نقل ميطور نمونه   به شعر دچن. است

  نــواب يوســف علــي خــان فرســتم بــه  همانـــا اگـــر گـــوهر جـــان فرســـتم
ــاني  ــامش نش ــه ز ن ــرازم  ب ــوان ط   ديــوان فرســتم بــه ز مـدحش طــرازي   عن

  عمــان فرســتم بــه مش صــالييزز بــ  معــدن نويســم بــه دخلــش حســابي ز
ــتم    اسـت در کـام بخشـي   عز لطفش کـه   ــلمان فرس ــر و مس ــه گب ــدي ب   نوي

ــتم      ســواري کــه گــرد ســمندشزهــي شه ــان فرس ــم خاق ــرمة چش ــي س   پ
ــون ــام چ ــويش ب رود س ــار س ــر پيک ــتم    ه ــان فرسـ ــوي نريمـ ــه سـ   عزانامـ

ــتان   ــا زيردس ــده ب ــود وع ــودش ب   بـرجيس و کيـوان فرسـتم    بـه  بشارت  ز ج
ــت رســانم  ــه جن ــويش شــميمي ب   ز کويش نسـيمي بـه رضـوان فرسـتم      ز م
ــابي   ــي ماهت ــوي ول ــم از روي نيک   ٢ه داران کنعــان فرســتمشــب زنــد بــه  ه

  ٭
ــي   ــان م ــار رگ ج ــر ت ــه ب ــم زخم   زنـم  کس چه داند تا چـه دسـتان مـي     زن
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  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٧٣

ــي   رود زخمــه بــر تــارم پريشــان مــي     ــاي پريشــان م ــن نواه ــه اي ــم ک   زن
  زنـم  ر خـوان مـي  حطعنه بـر مـرغ سـ     چون نديـدم کـز نـوايش خـون چکـد     

ــش از نــي در نيســتان مــي     ســت راز دم گــرم مــن  خامــه هــم    زنــم آت
  زنــم تيشــه بــر کــان مــي رر گــوهبهــ  وي شير از سنگ راندن ابلهـي اسـت  ج

ــت    ــر اس ــاط ديگ ــه را در دل نش ــي    گري ــدان م ــاي خن ــر لبه ــده ب ــم خن   زن
ــت    ــروش آورده اس ــوقم در خ ــاز ش ــاز هــويي همچــو مســتان مــي   ب ــم ب   زن

  ١زنـــم امشــب آذر در شبســـتان مـــي   ام رخــت و متــاع  يغمــا داده بــه دي
سروده است البته يک قصيده در مدح نواب کلب علي خان غالب قصايد التزامي ن .۶

هاي داستان امير حمزه را نام برده  نواب رامپور سروده که در آن اکثر شخصيت
  :اي در خصوص اين قصيده نوشته است غالب در نامه. است

اي سروده با اين التزام که در تشبيب ابيات اشعار  فقير در مدح شما قصيده”
تا وقتي که  …حمزه و زمرد شاه و غيره آورده شود دوالمدح نام حمزه و ا

  .“قصه امير حمزه شهرت خواهد داشت اين قصيده من نيز مشهور خواهد بود
اين قصيده در وزن مشهوري است و اکثر شعراي فارسي در اين بحر قصيده 

اين قصيده . غالب در اين زمينه مشهور است ةعرفي و خود قصيد ةقصيد. اند سروده
هاي داستان امير حمزه را در آن  جز اين که شخصيت به خاصي ندارد يوآورن غالب

آورده است لطفي ندارد و اين پيشگويي غالب که اين قصيده عمر دوام خواهد يافت 
  .غلط ثابت شده است

يک قصيده در حمد باري، سه قصيده در . غالب سيزده قصيده مذهبي سروده است  .۷
، يک )ع(دو قصيده در مدح امام حسين ،)ع(لينعت، چار قصيده در مدح حضرت ع

غالب . است )عج(قصيده در مدح حضرت عباس و يک قصيده در مدح امام زمان
از مطالعه . اي نسروده و اين جاي بسي تعجب است ديگر قصيده اندرباره امام

 انکه وي شيعي مذهب بوده و وي بايد در مدح امام شود قصايد غالب معلوم مي
. بسيار لطيف است )ع(قصيده غالب در مدح امام علي .سرود ميري ديگر نيز اشعا
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 :مطلع آن چنين است
  خــون يافتــه پــرواز ســويدا ةهــر قطــر  گـران مـايگي دل کـه ز سـودا     به نازم
بسيار عالمانه است و مهارت او را در علم  )ع(غالب در مدح امام حسين ةقصيد

پيروي از عرفي است و مطلع آن وي يک نوحه نيز سروده که در . دهد نجوم نشان مي
  :چنين است

  ١بيا در کربال تا آن ستمکش کاروان بينـي 
  :نوحه ديگر غالب با رديف گريستن است

  دارد تفاوت آب شـدن تـا گريسـتن     ابر اشکبار و ما خجـل از ناگريسـتن  
  :اين بيت اين قصيده مشهور است

  ٢ گريسـتن چيزي ز کـس نخواسـته اال    مزد شفاعت و صلة صـبر و خـون بهـا   
دساتير اعتقاد داشتند و غالب نيز جزو اين  به بسياري ازفرهنگ نويسان و دانشوران .۸

دسته از افراد بود و جالب است که حريف غالب مؤلف برهان قاطع نيز آن را قبول 
ميرزا غالب . هاي دساتيري را در فرهنگ خود آورده است داشت و بسياري از واژه

آن را مورد مورد پسند قرار  ةرهان قاطع، اين جنبباوجود مخالفت با مؤلف ب
 :نويسد وي در مقدمه قاطع برهان مي. دهد مي
گويند و اگر ما صاحب برهان قاطع را  المعاني مي کمال اسماعيل را خالق”

ديگر  تجز لغات دساتير و چند لغ به .االلفاظ خطاب کنيم اشتباه نيست خالق
  .٣“کتاب آشوب چشم و آزار دل استکه در آن تصرفي صورت نگرفته، بقيه 

  :نويسد هاي دساتيري را قبول دارد و چنين مي ميرزا واژه
 دساتير صحيفه چند است که بر پيمبران پارس نازل شده است و آن زبان”
عربي   به ميختهآساسان پنجم آن را در زبان پارسي نا .هيچ زبان مشابه نيست  به

  .٤“ترجمه کرده است
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چند شعر در اين . ه استرفتکار  بههاي دساتيري  واژهدر قصايد غالب نيز 
  :خصوص مالحظه شود

ــرزين   چگونه سـوختني باشـد آن کـه خوردنـد     ــان آذرب ــم ١مغ ــه قس ــانش ب   ايم
  ٣بار خوانده ساسانش ٢که چرخ در ششمين  چگونه بي خبر از دين بود سـهي کـيش  

  :ام عالوه بر اين من دو واژه دساتيري را در قصايد غالب ديده
  )۳۷۹، ۲۷۸، ۱۹۵ص (  فرتاب
  )۵۷ص ( سمراد

  )۱۹۵ص ( فرتاب نظر مهر فرآمد به شاهي که
  )۲۷۸( ست ظفر چون بود بدين فرتاب چه فرخ
  )۳۷۹( فرتاب خرد مظهر آثار خرد  به اي

  چشمک زني گه سمراد  به ستاره رخت
 گويد که اين واژه را فرقه آذر کيواني دکتر محمد معين در توضيح اين واژه مي

  .وضع کرده که در دبستان مذاهب آمده است
تمايل مسنجي  نکته به آرايش لفظي اشعار نداشت و طبع او بيشتر  به غالب اعتقادي  .۹

عالوه برآن . شود کثرت مشاهده مي  به اما در قصايد او اشعار مردف و مقفي بود
ع شامل اشعار مرب االحرار مونسکتاب فصل دوازدهم . است اشعار مربع نيز موجود

 :امير معزي است که دو شعر آن چنين است به اولين قصيده متعلق. است
  تا يک زمان زاري کنم بر ربع و اطالل و دمن  اي ساربان منزل مکن جز در ديار يـار مـن  
ـنم     اطالل را جيحون کنم از آب چشـم خويشـتن    ربع از دلم پر خون کنم خاک دمن گلگـون ک

                                                   
  .ر رستم بودپس فرامرز پسريکي از سه آتشکده مهم دوره مهر ساساني، آذربرزين نام   .١
  :گويد دستنبو به صورت واضح چنين مي در آخرين رباعي. دهد غالب خود را ساسان ششم قرار مي  .٢

  زينسان که هميشه در روانـي مـاييم  
  

ــاييم  ــماني مــ ــمة راز آســ   سرچشــ
ـا      ــة مــ ــود نامـ ـاتير بـ ــي ز دســ   لختـ

  
ــاروان   ــه ک ــم ب ــان شش ــا يساس   مييم

غالب کتاب خود را . دساتير بود مطبق عقيده دساتيري ساسان پنجم، پانزدهمين پيغمير و مترج  
  .دهد شم قرار ميساسان شرا دساتير و خود 
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  :يا مقفي و مردف هستندچند مثال از قصايد غالب که مربع 
  سـت بـر دريچـة بـاد     خرد ز فتنه چراغي  ست در گذرگه سنگ روان ز غصه سفالي

ــرداد    گـــزارش موســـم نوبهـــار در دي مـــاه ــاب در مـ ــم آفتـ ــدازش نفسـ   گـ
  مرا چو شعله معاش است دود و داغ معاد  مرا چو سايه سياهست روز و شب تاريک
ــداني کــه رنجــم از آزار   تو اي سپهر نسنجي که ترسـم از بيـداد    تــو اي ســتاره ن

  نيـروي تيشـه فرهـاد    بـه  مرا دمي است  سـرمايه گرانـي کـوه    بـه  سـت  ترا غمي
  من و جفاي تـو شـاگرد و سـيلي اسـتاد      من و بالي تو نطع اويم و تـاب سـهيل  
ــوالد    فغـــان و حوصـــله دل شـــراره و خـــارا ــوهر و ف ــيه بخــت ج ــار و ناص   غب

  من و خطر رگ مجنـون و نشـتر فصـاد     ات طبيـب ستم دل رنجـور و التفـ  و من 
ــاد    ســرايم و در مهـر پــيچم از انــدوه  غـزل  ــر فري ــزم از س ــنجم و برخي ــرا نس   ١ت

  ٭
  ٢هم دل آزرده ز بي مهري خويشان رفتم  هم جگر تفته ز کين خواهي اغيـار شـدم  

  ٭
ــردم  ــي ک   ٣قربان رفـتم  به پيکرش عيد نگاهست  منظــرش اوج قبولســت ترق

  ٭
  قلب مـن از گـداز روا کـرد روزگـار      شـعله جلـوه کـرد روزگـار     هب دل را

ــار   دزدي ربـود چـرخ   به کاالي نانهاده ــرد روزگ ــا ک ــداده قب ــي ن   پيراهن
  ٤نبود خطا بگـو خطـا کـرد کردگـار      نبود غلـط بگـو خطـا رفـت در ازل    

  ٭
  شـاهد اقبـال ملـک پـرده ز رخ برگرفـت       ديـــده اميـــد خلـــق آينـــه در ره نهـــاد

  ٥جام شـراب از لـبش قنـد مکـرر گرفـت       ست لب زم اندرش بذله فشانب به بس که
  ٭

                                                   
  ..۵۶- ۵۵ص   .١
  .۱۱۴ص   .٢
  .۱۱۴ص   .٣
  .١٢٧-١٢٦ص   .٤
  .۱۲۹ص   .٥



  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٧٧

  سينة خصـم از کفـش ربـط مغفـر گرفـت       رزم اندرش حربه گذارست کف به بس که
  مردانگي تخـت سـکندر گرفـت    به آن که  فرزانگـي دفتـر بقـراط شسـت     بـه  آن که
  خـاور گرفـت  فرمانـدهي بـاج ز    به آن که  يونـان خريـد   کار آگهـي بنـده ز   به آن که
  دهــر را خــار ز بســتر گرفــت    ةغمــزد  بيـــداد را مـــرهم راحـــت نهـــاد ةخســـت

  سنجر گرفت به در روش عدل و داد خرده  حاتم نشسـت  به در صف بذل وجود طعنه
 ۱۲االحرار  هاي مهم قصايد فارسي است و در مونس از ويژگييا سوگندنامه قسميه  .۱۰

چند . انوري يکي از آنهاست ةقصيدکه  ستا در ذيل سوگندنامه نقل شده ١قصيده
 :انوري ةشعر از قصيد

  ٢هـاي عنصـري   از مايه اي بي اساس مايه  آن که اندر کارگـاه کـن فيکـان ابـداع او    
  ٭

  خوش ترين لوني منور بهترين شکل کري  داده يک عـالم بهشـتي روي ازرق پـوش   
ــ  آن که عونش بر تن ماهي و بر فرق خروس ــرهن را جوشــني داد و کل ــريپي   ه را مغف

ــر آال  ــک گ ــدد  ءآن ــودي در ع ــنج ب   عـين گنگـي و کـري    نيستي صدر اصم را  او را گ
  اين همي گويد الـه آن ايـزد وان کنگـري     هـا خـط اول نـام اوسـت     آنکه در لوح زبـان 

  خـوري  قصد سوگندي و عزم دانش گر به به زج  شـرک  شرع ست و اندر هم در عقل ممنوع آنکه
ــأ  ــدرين ســوگند اگــر ت ــافرمدليف کــران   بـري  ظني اين کي چون من که در کافري باشد  م ک

 ةعرفي شيرازي، ممدوح غالب در قصيد.سرودن سوگندنامه در هند نيز رواج داشت
  :مطلع قصيده چنين است. خوبي استفاده کرده است  به الشوق از اين عنصرمجةتر

  ر بـــازارنيــافتم کــه فروشــند بخــت د      جهان بگشتم و در دابه هيچ شـهر و ديـار  
. سوگندنامه سروده و الحق اين قصيده بسيار مهم استبه پيروي از عرفي نيز غالب 
  :چند شعر

  ره بيـــــرون داداجــــوهر پـــــاره پــــ    بــدان کــريم کــه در جنــب ريــزة المــاس
  دادوخاک پاي تـو کـه افـزوده آبـروي      به  وفـاق ه رنگ و بـوي  ررسم و راه توال در   به
  دشـنة فـوالد   بـه  سـتيزد  کـه  اي تشـنه  به  مشـير سـاية ش  بـه  رهروي کـه گرايـد   به
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ــه  بــه شــدتي کــه رود در طريــق اســتعجال ــتبعاد   ب ــام اس ــود در مق ــه ب ــي ک   حيرت
ــاق  ــي بســتانيان مهــر و وف ــازه روي ــه ت   خــويي زنــدانيان بغــض و عنــاد زشــت بـه   ب

  ميرزايـــي خوبـــان خلـــخ و نوشـــاد بـــه  بــاني ترکــان ايبــک و قبچــاق بــه دشــت
  شمشــاد ةخــوش خــرام تــدوران ســاي بــه  دامـــن صـــحرا دور گـــرد غـــزاالن بـــه
ــه ــتم   ب ــت رس ــهراب و غفل ــواني س   لغـزش قـدم رخـش و چاهسـار شـغاد      به  نوج
  خاکسـاري دخـاد   بـه  سرفرازي شاهين به  سست عهـدي وهـم   به استواري دانش به

  دعيش من که بود همچو عيـد در اشـتا   به  به صبر من که بود همچـو آب در غربـال  
  خـود پيچـد از وزيـدن بـاد     بـه  بسان زلف  ه ز سوداي رشک نکهـت زلـف  خاطري ک  به
  خـوي و نـژاد   به رسد نازشي که مرا مي به  منـال  مـال و  به نخوتي که عدو را بود به
  سـاد حپيچشـي کـه ز کـژي فتـاده در      به  آتشي کـه ز تـري چکيـده از لـب مـن      به

ــذير    مــاني و بهــزادنــه نقــش بنــد ازل نــي ز   کــه ذره ذره خــاکم ز تســت نقــش پ
کار   به پيروي شاعران ديگر صنعت سوال و جواب را نيز در قصايد خود  به غالب .۱۱

 :گويد يچنين م نام بهادر شاه ظفر به اي در قصيده. برده است
  کجاسـت  باد خوشت گفت دين و دل اينک گفتم  رفتم آشفته و سرمست و بس از البه و الغ
ــش دارم    ــو پرس ــاني ز ت ــرار نه ــتم اس   ت جز محرمي ذات که بيچون و چراستگف  گف
  ماست ةگوش جگر گفت سخن چيست گفتمش  گفتمش چيست جهـان گفـت سـراپردة راز   

  گفت موج و کف و گرداب همانـا درياسـت    رمـز   به گفتم از کثرت و وحدت سخني گوي
  گفتمش کوشش من در طلبش گفت رواسـت   خورشيد رسد گفـت محـال   به گفتمش ذره

  گفتـار کراسـت   ةگوش نهـد زهـر   رگفت گ  سخن گوش نهد به خوبانگفتم آن خسرو 
  گفت اين قافله بي گرد ره و بانگ دراسـت   گفتم ز اهل فنا گـر خبـري هسـت بگـوي    

  سراسـت  گفت کاشانه سرهنگ شه هـر دو   ره بيــت شــرف مهــر چــرا شــد گفــتم بــه
ـ    ١بله نماستجهان ق  به هر که رو سوي تو دارد  آفـاق کـه در مسـلک شـوق     ةبو ظفر قبل

در يک . ي غالب در تشبيب، گريز، مدح و دعاي قصايد وي مشهود استنوآور .۱۲
 :سروده استچنين مناسبت عيدالفطر   بهقصيده در مدح بهادر شاه ظفر 

  نه شب جمعـه شناسـيم نـه مـاه رمضـان       ما همانيم و سيه مسـتي هـر روزه همـان   
ــود    مســتيم را نبــود مطــرب و ســاقي در کــار ــتيم را نب ــامان مس ــهبا س ــه و ص   نغم
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ــود   ــتيم را نب ــه ســ مس ــام ياهينام ــتيم را نبــود بــاده پرســتي عنــوان      فرج   مس
  مستم اما نه از آن بـاده کـه سـازند مغـان      فرنـگ امستم اما نه از آن باده کـه آيـد ز   

ـ   انــد هللا الشــکر کــه در ســاغر مــن ريختــه   بـي نـام و نشـان    ةمي بي رنگ ز ميخان
  ساقي انديشـه و مينـا دل و رادق عرفـان     ر آن بزمگه اسـت بزمي که د به ام جام زده

  شيشه بشکن که من از دوست نخواهم تاوان  خاکش ريـزي   به ست که خيزي و مي چنان
  من که مستم چه شناسم که چه بستم پيمان  پيمـــان الســـتم بگـــذار ةمســـت پيمانـــ

  ن يکسـان گذرد سال و مه و روز و شب م  خبـري  الجرم صرفه در آنست کـه در بـي  
  و امکــان باي چنــد ســرايم ز وجــو نکتــه  گذرد هم درين فصل که مستانه سخن مي

  عنقاست چه گويي ز نقوش اکـوان  ةصفح  سـت و هيـولي صـفحه    صور کون نقـوش 
  حرف االن کما کان ازين صـفحه بخـوان    هســتي محــض تغيـــر نپــذيرد زنهـــار   

ــ ــد اهمچن ــودي دارن ــب نم ــق غي ــه  ن در تت ــ ب ــه ندارن ــانوجــودي ک ــارج عي   د ز خ
ــد   نتوان گفت که عينست چـرا نتـوان گفـت    ــم نياي ــه کــز عل ــه صــور علمي ــان ب   عي
  موج و گرداب نسنجي که بود جـز عمـان    پرتو و لمعه نداني کـه بـود جـز خورشـيد    
  ١همچو رازي که بود در دل فرزانـه نهـان    عــالم از ذات جــدا نبــود و نبــود جــز ذات

  :شود اين قصيده مالحظه تخلّصاشعار 
  سـت روان  گوي و نهالي ست سخن که غزالي  ناگــه آفــت نظــاره و غــارتگر هــوش    
  تاب خوردي ز سـر طـره و طـرف دامـان      آمد آشفته و سرمست بدان پويه کـه پـاي  
  عيد قربان کسي کش شده باشي مهمـان   آمدي سوي من از مهر که عيدست امـروز 
  س از عيد چـه خواهـد نـادان   جز هوا و هو  خلق را کـرده سراسـيمه هواخـواهي عيـد    
  گويم البته نـه رازسـت کـه گفـتن نتـوان       عيد را عشرت خاصست و راز مـن پرسـي  
  شير و خرمـا بهـم آري پـي آرايـش جـان       عشرت عيد نه آنست کـه همچـون زهـاد   
  جامه در بر کني از تـوزي و ديبـا و کتـان     عشرت عيد نه آنست که همچـون اطفـال  

  ريزي آن مايه گل و الله که گردي پنهان  بـزم نشـاط  عشرت عيد نه آنسـت کـه در   
  سر دخمه پرويـز شـوي جرعـه فشـان    ه ب  نـاب  ةعشرت عيد نـه آنسـت کـه از بـاد    

  کــف پــاي خــديو گيهــان بــه ديــده مالــد  عشرت عيد کسي راست که چون صبح دمد
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  :اشعار مدح اين قصيده مالحظه شود
ــن   اسـتاي  انـه آن تويي خسرو روشندل و فرز ــن م ــان  اي ــاز بي ــة اعج ــب فرزان   م غال

  تو جهان جوي قمـر مجمـر کيـوان ايـوان      گـوي عطـارد دم ناهيـد نشـيد     من سـخن 
ــزد     ــم را ي ــي نفس ــه فزاي ــد ک ــو باي   از من آيد کـه دمـم در تـن انديشـه روان      از ت
  سختي دهر شود تيـغ مـرا سـنگ فسـان      تيزي فکر من از تست ز گردون چه خطـر 

ـان  مرگ از بود وي در که ست سوادي اين که  سـت  آن جاويـد شـدم داد   ةسخن زنـد  به   ام
  گمـان  به بوعلي را نگذاشت آنچه ز دانش  پــروا نکــنمو دم گــرد دلــم گــردد  بــه دم

  هان دهان اي دل آشـفته سـودا زده هـان     خيزد اين چه موجست که از خون جگر مي
  ميـان  بـه  که سخنور سخن خويشـتن آرد   ســت در ثناگسـتري شـاه نــه از بـي ادبـي    

ــه خــو  ــادر ش ــو رآن به ــه ةجل ــوان پاي   آن بهــادر شــه مــه رايــت و مــريخ ســنان  کي
ــرزه فتــد در ارکــان   آن که از سطوت وي رعشه دود بر اجـرام    آن کــه از هيبــت او ل

 :غالب مالحظه شود يدعا
  از ره دادگــري داد مــن از مــن بســتان     رفت بر من ستم از من که زدم گـام فـراخ  

  خـوان  ورق از کف نه و از ناصيه من مـي   در تو وفـا مـي طلبـي   من کشم نفس دعا 
  وز دعا کام من آنسـت کـه باشـي چنـدان      در وفا عهد من آنست که باشم يک رنـگ 
  آن قدر عرصـه کـه در آب نشـيند پيکـان      که خود از عمـر تـو تـا روز قيامـت گـذرد     

  :رديگ مي شيدر دعا پ يديق جديغالب طر
  اجابــت از حــق و خــواهش ز بنــده درگــاه  سم دعاستر به سرايي غالب سپس سخن

 ٭
  ١بقا ز خصم تو زايل چو خنده از لـب چـاه    طبع تو شامل چو رنگ با رخ گل به طرب

و از  رهيـ و غ يخاقـان  ،يابير فاري، ظهيانور ،ي، نظاميفرخ از د خوديغالب در قصا .۷
 ير عرفيتحت تاثشتر ياو ب ينام برده ول يو طالب آمل مي، کليي، شفايعرف نيمتاخر

 نياو شعر گفت بلکـه مضـام   ينه صرف در بحرها يرفعغالب در تتبع . بوده است
 که غالـب  يديقصا ر فهرستيدر ز. کار برده است به زين رااو انه يمانه و فلسفيحک

 :شود مي نقل سروده يدر تتبع عرف
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  :غالب  :يعرف
ــازار جـــان انداختـــه   هـان انداختـه  اي ز وهـم غيـر غوغـا در ج     اي متـــاع درد در بـ
  گفته خود حرفي و خود را در گمان انداخته  گــوهر ســود در جيــب زيــان انداختــه    

  :غالب  :يعرف
  پـس کوچـة گرفتـاري    بـه  سـت  مرا دلـي   خونخـواري   به دمي که لشکر غم صف کشد

ــم ــه دل ــداري  ب ــب علم ــد منص ــه ده ــازاري  نال ــاهدان بـ   گشـــاده روي تـــر از شـ
  :غالب  :يعرف

ــيالد     لـم نقـاب گشـاد   ز هر گلـي کـه هـواي د    ــب م ــود ش ــافر ب ــرا دل ک ــر م   مگ
ـ  به گلشن حسرت نوشت و داد به فلک   که ظلمتش دهد از گور اهل عصـيان يـاد    ادب
  :غالب  :يعرف

ــي  ــرم م ــال ک ــم را   اقب ــاب هم ــزد ارب   آوارة غربـــت نتـــوان ديـــد صـــنم را      گ
ــم را    ــتر ال و نعـ ــورد نيشـ ــت نخـ   خواهم که دگر بـت کـده سـازند حـرم را      همـ

  :غالب  :يفعر
  درين زمانه که کلـک رصـد نگـار حکـيم      منم آن سحر بيـان کـز مـدد طبـع سـليم     
ــيم    ــي تعظ ــخنم ب ــام س ــه ن ــزد ناطق   صــد و پنجــاه رانــد در تقــويم دو هــزار و  س

  :غالب  :يعرف
  سـنبل کـدة روضـة رضـوان رفـتم      به گر  رفـتم اي غــم ز پــي عمــر شــتابان رفــتم 
ــتم    به شتاب ار طلبت هست ز من هان رفـتم  ــان رف ــرا سلســله جنب ــف ت ــوس زل   ه

  :غالب  :يعرف
ــار     ــرد روزگ ــدا ک ــال ج ــارم از وص ــا ب ــار   ت ــرد روزگ ــه گردشــي بســزا ک   شــادم ک

ــه  ــار شــوق چ ــا روزگ ــار  ب ــرد روزگ ــا ک ــار    ه ــرد روزگ ــيش روا ک ــام ع ــاده ک ــي ب   ب
  :غالب  :يعرف

ــرواز     خـوابم شـبي آن مايـة نـاز     بـه  آمد آشفته ــت پ ــو ز دول ــت ت ــة بخ ــت آين   ياف
  هله کلکتـه بـدين حسـن خـدا سـاز بنـاز        نگـه صـبر گـداز    بـه  روش مهـر فـزاد  به 

  :غالب  :يعرف
ــم آن  ــا دل ــه ب ــا ک ــد پريشــاني مــي بي   فغان که نيست سرو بـرگ دامـن افشـاني     کن

ــلماني   ــا مس ــو نکردســت ب ــزة ت ــه غم ــده    ک ــرو مان ــويش ف ــد خ ــاني ز بن   ام ز عري



  ٢٨٢  قند پارسي

  :غالب  :يعرف
  ترسم که گردد قعر دوزخ جاي مـن  زان نمي  نم زاي شيون صور دل دمد در چون دم صبح

  واي گر باشد همين امروز من فرداي مـن   آسمان صحن قيامت گردد از سوداي مـن 
  :غالب  :يعرف

ــو ــدازد  عشــــق کــ ــرد برانــ ــا خــ ــو  تــ ــا داد کـــ ــدازد  تـــ ــتم برانـــ   ســـ
ــدازد   مجمـــر انـــدازد  بـــه عـــود شـــوقي    طــــرح نــــه چــــرخ ديگــــر انــ

  :غالب  :يعرف
  کش کـاروان بينـي   مستبيا در کربال تا آن   بيني جان کام گويم چه بربندي ديده گر خود ز

ــاربان بينــي     همان کز اشتياق ديدنش زادي همـان بينـي   ــا س ــه در وي آدم آل عب   ک
  :غالب  :يعرف

  زنـــم زخمـــه بـــر تـــار رگ جـــان مـــي  زنـــم  بـــاز گلبانـــگ پريشـــان مـــي   
ــي در عنــــدليبان  ــي آتشــ   زنـم   مـي  کس چـه دانـد تـا چـه دسـتان       زنــــم  مــ

  :غالب  :يعرف
  وقت آنست کـه خورشـيد فـروزان هيکـل      چهره پـرداز از جهـان رخـت کشـد چـون     
ــده   شــب شــود نــيم رخ و روز شــود مســتقبل ــده گراين ــردد آين ــه گ ــل ب ــاه حم   فرگ

  :غالب  :يعرف
  طـور  بـه  تجلي که ز موسي ربـود هـوش    شـمع شـعور   بـه  سپيده دم که زدم آستين
  به شکل کلب علي خان دگر نمـود ظهـور    عـــالم نـــور ز اشـــنيدم آيـــت التقنطـــو

برد که مطالعه  ين مطلب پيا  به توان مي که در باال نقل شد، ياشعار  به با توجه
بنده درباره  شيو پنج سال پ يس .الزم دارد ياديزمان ز ياشعار غالب و عرف يقيتطب
طور   به .مجله اردو ادب منتشر شده استنوشته بودم که در  يا مقاله ن موضوعيا

. قرار داشت يد ويژه قصايو به و يعرفر شعر يغالب تحت تاثکه توان گفت  يخالصه م
 يها يلحاظ هماهنگ ياز برخ آنها يدهد که هر دو مي نشان اين دو شاعر مطالعه اشعار

انه يمانه و فلسفيذهن حک يخودستا و دارا و طباع ،نيآنها ذه يهر دو. داشتند يذهن
 ن نکته فراموش نشود که غالب دريالبته ا .ار بوديآنها بسدر  ينيبودند و مضمون آفر

ن يمجبور شد از هر کس و ناکس طلبکار کمک شود و از کرد که مي يزندگ يطيشرا
اهل زبان بود و  يست که عرفا گر آنينکته د. دارد يمقام کمتر ياز عرف يلحاظ و
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 يرند اما از لحاظ فکربرخوردا يبهتر گيراييو رواني از اشعار غالب   بهاشعار او نسبت 
ست يل آن که اهل زبان نيدل  به اشعار غالب. ستيکمتر ن يچ وجه از عرفيه به غالب
ب ير چند شعر از تشبيدر ز. ستين طور نيا ياشعار عرف ياست ول ده شدهيچيپ يکم
  :شود مي نقل و غالب يد عرفيقصا

  :عرفي
  مـن هـان رفـتم   بشتاب ار طلبت هست ز   رفـتم اي غــم ز پــي عمــر شــتابان رفــتم 

ــتم    گـردم نرسـي   مشتاب اي غم دنيا کـه بـه   ــتابان رف ــه ش ــم ک ــن از دور وداع   بک
  راحت گه تسـليم بـدين سـان رفـتم     تا به  درد هم دوش بال بـر اثـر و غـم در پـيش    

  طوفـان رفـتم   رگ ابري بگشودم کـه بـه    دسـت  هوس گريه شبم نشتر غـم داد بـه  
ــ  آرزو گشتم و خون خوردم و عشرت کـردم  ــتم ن ــر احســان رف   ١ه در جــور زدم نــي ب

  :غالب
  هوس زلـف تـرا سلسـله جنبـان رفـتم       سنبل کدة روضـة رضـوان رفـتم    گر به

  ايجـاد دل و جـان رفـتم    مردم و باز بـه   کارفرمـــايي شـــوق تـــو قيامـــت آورد
  تاراج جگـر کـاوي مژگـان رفـتم     که به  حالم از کثـرت خونابـه فشـاني دريـاب    

ــرده ز  ي در کـار بـه قطـع ره هسـت    همتي بود ــاده ک ــتم  ج ــران رف   دم خنجــر ب
ــه  گـل نگـذارد   تاب جذب نگهم رنگ بـه  ــتم  ب ــتان رف ــل ز گلس ــواداري بلب   ٢ه

اين قصيده غالب در مدح نصيرالدين حيدر بادشاه اوده است و قصيده عرفي 
اشعار هر دو بسيار خوب است اما اشعار غالب رواني اشعار . حسب حال خود اوست

  .عرفي را ندارد
چند شعر از هر دو . عرفي و غالب هر دو در حمد خدا اشعاري در يک بحر دارند

  :شود مي قصيده نقل
  :عرفي

ــه   ــان انداختـ ــاز جـ ــاع درد در بـ   گــوهر هــر ســود در جيــب زيــان انداختــه  اي متـ
  بس همايون مرغ عقل از آشـيان انداختـه    وصــاف تــو ةنـور حيــرت در شــب انديشـ  

                                                   
  .۱۲۲ديوان عرفي، ص   .١
  .۱۱۲ديوان غالب، ص   .٢
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  رمـان انداختـه  خآميـزي فصـل    طرح رنگ  رهان حـدوث طبع باغ کون از بهر ب اي به
  عــادت خميــازه در جيــب کمــان انداختــه  سرعت انديشـه را افکنـده در دامـان تيـر    

  ١از نسـيم عشـوه فرشـي ارغـوان انداختــه      هاي محبت هر قدم چـون کـربال   در چمن
  :غالب

  انداختـه  في و خود را در گمـان رگفته خود ح  اي ز وهـم غيـر غوغـا در جهـان انداختـه     
ــه   ديده بيرون و درون از خويشتن پـر آن گهـي   ــان انداخت ــردة رســم پرســتش در جه   پ
  عالم ز حسـن بـي نشـان انداختـه     شور در  نقش بر خاتم ز حـرف بـي صـدا انداختـه    
ــف دار و رســن واداشــته    غازيان در معـرض تيـغ و سـنان انداختـه      عاشــقان در موق

  ٢جيب بي دالن انداختـه   اين چنين گنجي به  هراه شـبروان انداختـ   آن چنان شـمعي بـه  
. است يده عرفيدر جواب قص است که »ينيب«ف يده معروف غالب با رديک قصي

توجه داشته است  يعرف به ن بحر شعر سروده اما غالبيز در اين ييم سناياگرچه حک
ر چند شع. کربال است يده غالب درباره شهدايقص يدر حال است انهيفلسف يده عرفيقص
  :ده مالحظه شوديهر دو قص از

  :يعرف
  ديده بر بندي چه گويم کـام جـان بينـي    ز خود گر

ــي   ــان بين ــدنش زادي هم ــتياق دي ــز اش ــان ک   هم
  وي بنمـاي  کسي کز ملک معني در رسد خود را به

ــي    ــان بين ــا را ارمغ ــايي کيمي ــس وانم ــر م ــه گ   ک
ــر کيم   ــيش از آن ب ــارت پ ــاقص عي ــزر ن   ايي زني

  ک را شرمسـار از امتحـان بينـي   که هم زر هم مح
ــوهر   ــد گ ــد نفــس ب ــوري در کمن ــلطان غي ــو س   ت

  بکش زان پيشتر خود را کـه چـو راز آسـمان بينـي    
  روان از خشم و شهوت در عذاب از بهر تن تـا کـي  

  دو گرگ مـيش پـرور را جگـر خـاي شـبان بينـي      

                                                   
  .۱۹۳-۱۹۱ديوان عرفي، ص   .١
  .۵-۱ديوان غالب، ص   .٢
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  ز نصرت شاد شو هر گه غمـي بـر گـرد دل گـردد    
  ه خـود را شـادمان بينـي   ز غفلت داغ شو هر گه کـ 

  طرب را پاي بر سـر زن کـه جنـت را خجـل پـاي     
  ١هوس را دست بر دل نه کـه دوزخ را طيـان بينـي   

  :غالب
ــي   ــاروان بينـ ــتمکش کـ ــربال آن سـ ــا در کـ   بيـ

ــي  ــاربان بينــ ــا را ســ ــه در وي آدم آل عبــ   کــ
ــااليي    ــت و ک ــارت رخ ــد غ ــاروان را بع ــد ک   نباش

ــ  ــار غــم بــود گــر ناقــه را محمــل گ ــيز ب   ران بين
ــمت را    ــنج عص ــان گ ــر خازن ــر س ــيچ ب ــي ه   نبين

ــود طيل  ــار و پ ــا ت ــار و بنه ــمگــر در خ ــيس   ان بين
ــه    ــرده ب ــش ب ــيل آت ــا س ــان را  همان ــاه غريب   نگ

  اي از رخت و مـوجي از دخـان بينـي    ارهپکه هر جا 
  اي از آب و چــون جـويي کنــارش را  نبينـي چشـمه  

ــي   ــر روان بين ــان چشــمة ديگ ــنه کام   ز خــون تش
  زميني کش چـو فرسـايي قـدم بـر آسـمان سـايي      

  فـرق فرقـدان بينـي    زميني کش چو گردي پـا بـه  
  هر گامي که سنجي حوريان را مويه گر سـنجي  به

  ٢هر سويي که بيني قدسيان را نوحه خوان بينـي  به
. چند مورد اشاره شد به که سروده يد عرفيدر جواب قصا يد متعدديغالب قصا

ک يغالب . سروده است اي ديگر نيز شعرتتبع شعرو  يرويپدر غالب  آن عالوه بر
مناسبت غسل صحت نواب رامپور   بهو در همان بحر  يتتبع از منوچهر به دهيقص
 يطور حتم گفت که غالب از منوچهر  به توان ينم يخان سروده است ول يوسف علي
چند شعر از  .است ينگار منظره ياز شاهکارها يده منوچهرين قصيا. کرده است يرويپ

  :شود مي ده نقليهر دو قص
                                                   

  .۲۱۱-۲۱۷ديوان عرفي، ص   .١
  .۳۲۷-۳۳۳ديوان غالب، ص   .٢



  ٢٨٦  قند پارسي

 :منوچهري
ــر     ــد و هژي ــز آم ــد و نغ ــرخ آم ــوروز ف ــر      ن ــب مني ــا کوک ــارک و ب ــالع مب ــا ط   ب

  شير باران چو شير و الله ستان کودکي به  اي شدسـت  ابر سـياه چـون حبشـي دايـه    
  چون شير خـواره بلبـل کـو برزنـد صـفير       گر شير خـواره اللـه ستانسـت پـس چـرا     

ــر     لحـن زلـزل وقـت سـپيده دم     صلصل بـه  ــد و جري ــي خوان ــواس هم ــعار بون   اش
ــير    بــر بيــد عنــدليب زنــد بــاغ شــهريار      ــد تخــت اردش ــد داف زن ــرو زن ــر س   ب

  ١کودکي قد او شـد چـو قـد پيـر     تا هم به  کـودکي  عاشق شدست نـرگس تـازه بـه   
  :غالب

  زان عيد کـان مضـاف بـود جانـب غـدير       تعظــيم غســل صــحت نــواب کــم مگيــر
ــروز ــن طــراز     ام ــد بــود انجم   آن روز گشت شـاه نجـف بـر همـه اميـر       ميــر هن

  اي که خضر شد از وي بقا پـذير  سرچشمه  اي که در اقصاي مغـرب اسـت   دانم شنيده
ــه ــبحي ب ــناس  ص ــام روش ــتگيري اي   آورده از عمــود عصــا بهــر چــرخ پيــر      دس
ــه ــبحي ب ــامور  ص ــاق ن ــه بخشــي آف   در شش جهت ز نور روان کرده جوي شير  ماي

  ٢روزي چنين مبارک وقتـي چنـين هجيـر     اي چنان خوش و آبـي چنـان نکـو    گرمابه
، يد هميان آيمول يجو يبا عنوان بو يده مشهور رودکيقص از يرويپ به غالب

ک يچ يه يده سرودند وليقص يدر جواب رودک ياريبس يشعرا.سروده است يا دهيقص
در  يتيب ۴۳ يا دهيقص يودکر تيهفت ب غالب در جواب. اوردنديدست ن به تيمحبوب
  :شعر از هر دو شاعر مالحظه شود چند. سرود نيعهد بهادر فخرالد يول مدح

  :رودکي
ــ ــوي ب ــي ج ــد هم ــان آي ــار مهربـــان آيـــد همـــي   وي مولي   يـــاد يـ

ــتي راه او  ــو و درشــ ــگ آمــ   زيـــر پـــايم پرنيـــان آيـــد همـــي  ريــ
ــا ميــان آيــد همــي   آب جيحون از نشـاط روي دوسـت     خنــگ مــا را ت

ــر  اي  ــاش و دي ــاد ب ــارا ش ــي    زي بخ ــد هم ــادمان آي ــو ش ــرزي ت   مي
ــمان   ــارا آس ــا هســت و بخ ــر م ــي     مي ــد هم ــمان آي ــوي آس ــاه س   م
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  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٨٧

ــي    ميــر ســرو اســت و بخــارا بوســتان ــد هم ــتان آي ــوي بوس ــرو س   س
  :غالب

ــي     داور ســلطان نشــان آيــد همــي    ــد هم ــتان آي ــي س ــرور گيت   س
ــد    گـويي بگـوي   داور و سرور چه مـي  ــتان آيـ ــي هندوسـ ــيوالـ   همـ

ــر   ــداري مگ ــه پن ــي ک ــوکبي بين   نوبهــار بــي خــزان آيــد همــي      م
  ســوي بوسـتان آيــد همــي  گـر بــه   سـت  وان گلستاني که نامش موکب

ــتقبال او  ــر اســ ــان بهــ   تـا در زيـر گلشــن روان آيـد همــي     از خيابــ
ــهر ــوده ش ــان ب ــه دان ــد ياران نکت   شـــهريار نکتـــه دان آيـــد همـــي  ان

ــهريار   ــد ش ــق باي ــر خل ــان ب ــهري  مهرب ــي شـ ــد همـ ــان آيـ   ١ار مهربـ
  :چند شعر از هر دو قصيده. اي از انوري سروده است غالب يک قصيده در مقابل قصيده

 :انوري
  وين حال که نو گشت زمـين را و زمـان را    سـت جهـان را   باز اين چه جواني و جمـال 

  ناقص همه اين را شـد و زايـد همـه آن را     مقـدار شــب از روز فــزون بـود بــدل شــد  
ــره  ــم جم ــس را   ه ــرده نف ــرآورد فروب ــاد فر    ب ــه بگش ــم فاخت ــان را وه ــته زب   بس

  آن روز کــــه آوازه فکندنــــد خــــزان را  در باغ چمـن ضـامن گـل گشـت ز بلبـل     
ــت    ــار تقاضاس ــاغ گرفت ــن ب ــون چم ــمان را   اکن ــد ضـ ــم بگيرنـ ــدل خصـ   آري بـ

  ٢کز خاک چمـن آب بشـد عنبـر و بـان را      ســر ســبزه مگــر نافــه بينــداخته آهــو بــ
  :غالب
ـ ن تـازه کـنم در سـخن آ   چو   ا هـــم نفســـان رابـــآواز دهـــم شـــيوه ر  را ين بيـان ي

  بـــر زهـــره فشـــانم اثـــر جنـــبش آن را  رقصد قلمم بي خود و من خـود ز ره مهـر  
ــايم  ــر رخ داود گشــ ــه در بــ   تـــا بهـــره فرســـتد ره گـــوش زبـــان را  در زمزمــ
ــم   ــيض سروش ــوس ف ــل دور در ه   اچندان که چکاند چو خوي از روي روان ر  جبرئي

ــاز گشــايم هــر گــه کــه بــه ــيچ و خــم جعــد نفــس عطــر فشــان را   مشــاطگي ن   پ
ــ ــهة رضــوان دور از حلق ــوران ب ــاد ح ــده ز کــف غاليــه و غاليــه دان را     ره ب   ٣افکن

                                                   
  .۳۲۷-۳۳۳ديوان غالب، ص   .١
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  ٢٨٨  قند پارسي

ده غالب يدر قص يول دلکش است يهات فطريتشب پر از يه انوريده بهارين قصيا
  .ح استيابل ترجق يده انوريقص شود و در کل يده نميهات دين گونه تشبيا

وان ياز آنها در د يکه بعض سروده يابير فاريظه اوزان تتبع  به دهيغالب چند قص
شرح غم تو « يابيده مشهور فاريده غالب در جواب قصيدو قص. ز موجود استين يعرف
دارد  يخيت تارين لحاظ اهمياز ا يابيفار دهين قصيا .است »جان دهد به يشاد لذت
  :ن شعريا بر که

  تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن دهـد   ي فلک نهد انديشه زير پاينه کرس
  :ن اعتراض کرده استيچن يسعد

ــالن    چه حاجت که نه کرسـي آسـمان   ــزل ارس ــاي ق ــر پ ــي زي   نه
  :شود مي ده نقليل چند شعر از هر دو قصيدر ذ

  :االحرار ظهير فاريابي مونس
  ر دهـان دهـد  وصف لب تو طعـم شـکر د    جـان دهـد   شرح غم تو لـذت شـادي بـه   

  حـديثي زبـان دهـد    گر طـوطي لبـت بـه     جلــوه درآيــد ز خرمــي طــاوس جــان بــه
  مـــه آســـمان دهـــد پروانــة عطـــا بـــه   خويش نور ز شب هر که تو ةچهر ست شمعي

ــوختند   ــه س ــو پروان ــو چ ــو ت ــي ز پرت   کس نيست کز حقيقت رويت نشـان دهـد    خلق
  م و ابـروي نامهربـان دهـد   چش وان گه به  جادويي ببرد هر کجا دلـي اسـت   زلفت به

  تير و کمـان دهـد   دست به دش بهيهرچ آ  کـه چـو ترکـان جنگجـوي     ما هندو نديده
  ظلمـت شـب سـايبان دهـد     خورشيد را به  جز زلف و چهرة تو نديدم که هـيچ کـس  
  سـاية زلفـت امـان دهـد     هجرانش تـا بـه    مقبل کسي بـود کـه ز خورشـيد عارضـت    

  ١بين رخ چون زعفران دهـد بکه آن خاصيت   پاسگر در رخم بخنـدي بـر مـن منـه سـ     
  :غالب

  آيين دهر نيست کـه کـس را زيـان دهـد      همـا اسـتخوان دهـد    هست از تميز گر به
ــد    ــر کن ــي خط ــد ب ــه کن ــت هرچ ــد    مردس ــان ده ــد رايگ ــه ده ــت راد هرچ   رادس
ــد    ــم نه ــل به ــر گ ــه ثم ــر ن ــزار را اگ   درويش را اگر نـه سـحر شـام نـان دهـد       گل

ــ  ــد ب ــنج ســخن نه ــة ضــمير هگ   دسـت زيـان دهـد    وان گه کليد گـنج بـه    نهانخان
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  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٨٩

ــه   تا روز خـاک تيـره نگـردد ز رشـک چـرخ      ــتاره ب ــاني س ــد  رخش ــگ روان ده   ري
ــوا     ــک ه ــرد ز ي ــالل نگي ــي م ــا آدم ــد    ت ــزان ده ــوز و خ ــار و حم ــرما و نوبه   س
ــد     هــم در بهــار گــل شــگفاند چمــن چمــن ــاط روان ده ــام و نش ــت مش ــا راح   ت

ــوه ف   تـــا آرزوي کـــام و مـــراد دهـــان دهـــد  شــاند طبــق طبــقهــم در تمــوز مي
ــد   ــان نهـ ــر دکـ ــر بـ ــاع اثـ ــاره متـ ــد    نظـ ــان ده ــر در نه ــمار گه ــه را ش   ١انديش

در  دهيک قصي غالب. است يابير فاريهات دلکش ظهياز تشب يعار ده غالبيقص
ن است يز ايل آن نيو دل .ز بوده استين کار موفق نيحافظ سروده و در ا ی ازغزل تتبع
ده غالب و غزل يقص .غزل ملحوظ شده است يارهايمع يد غالب تمامير اکثر قصاکه د

  .٢شود مي ر نقليدر ز حافظ هر دو
  :حافظ

  بنــدة طلعــت آن بــاش کــه آنــي دارد      شاهد آن نيست کـه مـويي و ميـاني دارد   
  خـوبي آنســت و لطافــت کــه فالنــي دارد   سـت ولـي   حور و پري گرچه لطيـف  ةشيو

  اميــد تــو خــوش آب روانــي دارد کــه بــه  ل خنـدان دريـاب  چشمة چشم مـرا اي گـ  
  ست کـه در دسـت عنـاني دارد    نه سواري  گوي خوبي که برد از تو که خورشيد آنجـا 
ــاني دارد   دل نشان شد سخنم تا تو قبـولش کـردي   ــاق نشـ ــخن عشـ   آري آري سـ
ــدازي    ــنعت تيران ــو در ص ــروي ت ــم اب   دست هر آن کس که کمـاني دارد  برده از  خ

  هــر کســي بــر حســب فکــر گمــاني دارد  يقـين محـرم راز   ره عشق نشد کس به در
ــات صــالف   ــينان ز کرام ــات نش ــا خراب   هر سخن وقتـي و هـر نکتـه مکـاني دارد      ب
ــه   ملک زيرک نزند در چمـنش پـرده سـراي    ــه ب ــاري ک ــي دارد هــر به ــال خزان   دنب

  ٣دارد کلـــک مـــا نيـــز زبـــاني و بيـــاني  حـافظ مفـروش   مدعي گو نغز و نکته بـه 
  :غالب

ــاني دارد   ــيش نش ــن از ع ــاران چم   برگ هر نخـل کـه بينـي رگ جـاني دارد      در به

                                                   
  .۷۶ديوان غالب، ص   .١
آنها مشترک است و حافظ در اين  ةقصيده غالب پنجاه شعر و غزل حافظ ده شعر دارد و چهار قافي  .٢

در قصيده غالب در قافيه موي و مياني حذف ي دوم موي . قوافي معاني لطيف گنجانده است
  .ناپسنديده است

  .۸۵ديوان حافظ، ص   .٣



  ٢٩٠  قند پارسي

ــي دارد   خورش گلبوي  غنچه مشکين نفس و الله به ــه دانـ ــره و غاليـ   انجمـــن مجمـ
ــه ــاد را راه ب ــاني دارد     ده غنچــه چراســتکــخلوت ب ــل راز نه ــاهد گ ــا ش ــه ب ــر ن   گ

ــر    ــادي در س ــه ب ــه انداخت ــبزه را نامي ــر   س ــاني دارد ب ــرو گم ــود از همســري س   خ
  نيــز چــون مــن مــژة اشــک فشــاني دارد   گريه هر چند ز شاديسـت ولـي ابـر بهـار    

ــز ــره زدن   دبرنخي ــرد دم قط ــش گ   او هـــم ابـــر کـــه از بـــرق عنـــاني دارد  ز ره
  بــازار دکــاني دارد  مايــه در بــاغ و بــه    تاک از باد خـورد آب خوشـا بـاده فـروش    

ــوان گفــت مکــاني دارد   گفت که شـاه  المکان گر نتوان گفت توان ــر از هرچــه ت   برت
ــاني دارد    روي خوش بايد و تاب کمر و طـرز خـرام   ــوي و مي ــف ار م ــرد دل ز ک   نب
  ١ست که ايـن تيـر کمـاني دارد    سخن اين  نطــق تنهــا نبــود مشــق ســخن را کــافي

ن صنف را يزبان ا ياست و شاعران فارس ياز اصناف مهم شعر فارس يکيده يقص
، ياسي، سيل عارفانه، اخالقيمسا. اند ات خود قرار دادهياالت و نظريله اظهار خيوس
از لحاظ  يد فارسيقصا .گنجند مي دهين وجه در قالب قصيبهتر به رهيو غ يخي، تاريمل

 يد فارسيقصا  به د غالب را با توجهياگر قصا. ر هستندينظ يب نيتنوع موضوع و مضام
 ممتاز نگاران دهيتوان او را از قص ينم م شد کهيه خواهم متوجيکن يبررس يرانيشاعران ا
و  يالبته طباع د غالب محدود استيره موضوعات قصايچرا که دا قرار داد يزبان فارس

 ياليخ و نازک ينيآفر مضمون د غالب مملو ازيقصا. گر است ذهانت او همه جا جلوه
 ياند و در برخ هداخل شد محدوده غزل د درين قصاين سبب اکثر ايهم به است و
ده غالب در ين قصيش ازيپ چنانچه. ده گفته استيز قصيغزل ن يدر بحرها يمواقع و

  .ميکرد تتبع غزل حافظ را نقل
  :ستياز لطف ن يم که خاليکن يم يد غالب را بررسيقصا يلسان يها يژگياکنون و

د واژه چن. زبان فارسي را وسيع کرد صدها ترکيب جديد و نو دامنهغالب با اختراع  .۱
  :شود و ترکيب جديد به طور نمونه در اينجا ذکر مي

 ال،ية دشت خيقالب ابداع، پو ،ييداينشان، نطع پ يحسن ب پردة رسم پرستش،
سودا  م رسول، قرعة عرض شکوه،ير دست، نشة وصف جالل، نزهتگاه تسليگ شب

نالة  گذار افروزان داغ، گلخن ان، شحنة عشق،يشگان هست و بود، آوازة سود و زيپ
                                                   

  .۲۳۷-۲۴۱ديوان غالب، ص   .١



  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٩١

، لذت يبيا دکان، سرماي کردار، داغ ناشکي، کاسة دريساغر معن آتش فشان،
دوزخ  شتن،ي، خصم گداز، هنگامة سنج خوييدل، بذله پاال ية بخشي، مايجگرخوار

ر يمغا ،يدارين بي، دفتر جاه، عيشررکار ،يال، کارگاه ارژنگيخ ، سومناتيمانيپش
صاحب فرهنگ  قانون عالم آشوب، جامع ،يجادة مقصود، چراغ غم خوار ،يشمار

، بند بند فتنه، بلند و پست ينثر ند رنگ رنگ اشتلم بخت،، دينخل ام ،يمردم آزاد
 قلمرو هوس مژده کنار، روزنامه اندوه و انتظار، مغان، يادا ،يو نگون شار يسرفراز

ض يف زهر عربده، م،يآشوبگاه ب مژه، يکرشمه باز، تردست ن،يدر آست گلشن نظاره،
 ،يهمت هست يمنتها دوار،يجان ام يپشت گرم شوق جنون مزاج، يبيدلفر نفس، يشبخ

، شرح ينشيفرهنگ آفر قانون نطق، زمان زمان، مغز کوهسار، شه،يش يجهان جهان گلها
چ و يپ کار، شاهد مدح، هيس يده رويسپ عشرت رضا، برات بار، دفتر جود، رموز کار،

ط ينمک دور باش، کسوت وجود، مح ز،ب حوصلة آينه شمار شوق، تاب عرض چنون،
تلخال رگ  ان،يب يمايس گوهر کدة راز، ب سواد شب،يج چ فغان و آه،يخم و پ نور،
چ و خم يپ مان،يا يبرگ يآهن، ب يکاريکشور لطف، رواج زرد ب خونابة کان، قلزم،
 جوشش پهن، انبساط وجد، انبساط وجد، روز، يغوغا موهوم، رخ ناشستة صنم، يهست
رگ ابر گداز جگر، رگ  بند اهرمن، يخستگ ،يزديکافور فرا ق،يل، بطانة توفن ديجب

 رگ خارا، راه تمنا، گل، گلکده ال،يجلوة اسرار خ ينظارگ قبول، ياعجاز اثرها مهتاب،
 خم خانة توال، نگارة دل، ،يير نماينه تصويآ ناز، يگيآدم و حوا، گرانما يافسانة آوارگ

گران  کوکبه کفر، جلوة اال، مان،يقل ايالف ص شفق زا، ر،ذوق ظهو خطه غبرا، افسر منا،
 نة اسرار نبوت،يآ، گاه سپهبد طرب خا،يرگ خواب زل وسف،يذوق رخ  قدر، يگيما

مسند  شاهراه مدح، ت،يق شکايباسل سبزة گفتار، وزة فردا،يحاصل در مان،يسوداگر ا
 قاف قدر، يعنقا از،زش ريمنع ر ش نگار،ياين، نرخ گوهر نطق خاوران،فراز تخت گه 

 کوه، ية گرانيسرما م هالک،يطلوع نشئه ب خروش مرگ، ،يديطوفان ناام ناوک غم،
 يهوادار جماد، اهتزاز نبات و انقباض انتعاش مشام، م،يانتشار شم ت،يسنگالخ شکا

سرخوش  تشنه لبان نبات، و،يجگرگاه د ابان،يخضر ب مجنون، يرنج جلودار بلبل،
  .خار خار غم قرطاس استغنا، ن،پرسش پنها خواب عدم،



  ٢٩٢  قند پارسي

جه گرفـت  يتوان نت يخواهد شد و م يا کتابچه ميک جا کنيب را ين تراکياگر همه ا
  .اضافه نموده است يره واژگان فارسيغالب به دا

 خوريم که شاعران گذشته آنها را بکار برده اند هاي بر مي در قصايد غالب ما به واژه .۱
 :چند نمونه. د مروج نبودندها در قرن نوزدهم زيا و اين واژه

  مراد و مقصد: هيوا
ــر در دوســت  خـواهم  مـي  و مـن مـزد دعـا    وايه ديگران ــد  ب ــه تقاضــا مان   ١ســوالم ب

  ٭
  ٢با غالـب خسـته جـان نگـويم      ز سـويت  گر وايه رسد بـه مـن  

  ٭
  ٣بــه يــاران تنگدســت پنهــان دهنــد وايــه

  کويخوب و ن: ريهج
  ٤روزي چنين مبارک وقتي چنـين هجيـر    گرمابه اي چنان خوش و آبي چنان نکـو 

  و ظلم يتعد :اشتلم
ــه   ــود ار نـ ــل بـ ــار گـ ــتلم انتظـ   ٥ز حدقه چون بـرون آمـد   ديدة نرگس  اشـ

  ٭
  منکـر و نکيـر   چـرا ز اشـتلم   ترسـم 

  انتيص: پاساد
ــاد     دويي نبود و سرش همچنان به سجده فـرود  ــتواري پاس ــي اس ــام و زه ــي ام   ٦زه

  ٭
  ل و مکنتکيسه دار، صاحب تجم: بندار 

                                                   
  .۱۴۵ديوان غالب، ص   .١
  .۳۶۶، ص همان  .٢
  .۱۶۵، ص همان  .٣
  .۳۰۲، ص همان  .٤
  .۲۶۴، ص همان  .٥
  .۵۸، ص همان  .٦



  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٩٣

ــد   ــار آراي ــدار به ــه بن ــت آنســت ک   ١چمن را بـه عروسـانه حلـل    نونهاالن  وق
و  اند گر که قدما آن را به کثرت در اشعار خود به کار بردهيد ل چند واژهيدر ذ
  :شود يز از آنها استفاده کرده نقل ميغالب ن
 چنبر، ،يامندنو که،يسب زران، راوق،يخ ساو، نه،يبه انباز، و،يخلقد، غر د،يا، روسپين
  در خورد وساده، پاال، يال بت،يجن مرغوله، نه،يسفال نه،يزر
اصطالحات علمي است و در تلميحات متداول نيز نکات  مملو از قصايد غالب .۲

 :جديدي پيدا کرده است
ــا ســليمان زنــد دم ــدازد  از بلقــيس ب ــکر انــ ــور شــ   در ره مــ

ــراز    ــود هم ــر ش ــا اگ ــا زليخ   ٢طــرح کـــاخ مصـــور انـــدازد   ب
  ٭

  مجمع انس به ني بست زليخـا بيننـد    حشت تفرقه در کاخ مصـور سـنجند  و
ــد   گردنـد  نستوهند اگـر همـره مجنـون    ــيال بينن ــل ل ــر محم   نخروشــند اگ
  ٣سبحة انجم اگر در يـد بيضـا بيننـد     به زهـد  جام جويند و ز رندي نگرايند

  ٭
  ٤نثــر را نســخة اعجــاز مســيحا بيننــد  موجة سرچشمة حيوان فهمند نظم را

  ٭
ــود   ــدگيش دارد آرزو محم ــه بن ــس ک   ٥بر آن سرست که خود را بدل کند به ايـاز   ز ب

  ٭
  ٦طالي دهـدهي آفتـاب را بگـدازد     پـي پايـة سـرير آورد    اگر نـه چـرخ  

  ٭

                                                   
  .۳۷۷ديوان غالب، ص   .١
  .۲۳۵، ص همان  .٢
  .۲۴۳، ص همان  .٣
  .۲۴۲، ص همان  .٤
  .۲۴۶، ص همان  .٥
  .۲۴۸، ص همان  .٦



  ٢٩٤  قند پارسي

ــراز   در بهشــت  خـود نيافريـده بهشـت    گمان کنم که خدا ــد ف ــر کنن ــم اگ ــه روي   ١ب
  ٭

  از مهــر بــه جــوزا بيننــداگــر  روي گرمــي  نداننـد ز مهـر   چون بداننـد کـه عامسـت   
ــد   ــدو خوانن ــة هن ــق هنگام ــقه را رون ــاده  قش ــد  ب ــا بينن ــة ترس   را شــمع ســرب خان
  ٢و مسواک و مصـال بيننـد   خرقه و سبحه  به رسم و زمزمه و قشقه و زنـار و صـليب  

  ٭
ــدازد   دم کـار  آن موحد کـه هيبـتش   ــت آزر انـ ــه از دسـ   تيشـ

ــارد را   ــي عط ــاني دوي ــه گم   ٣نــــدازداز فــــراز دو پيکــــر ا  ب
 گويد به طور مثال او مي. کند غالب تجربات شخصي جالبي را در اشعار خود بيان مي .۳

 :دهد مزه بيشتري مي در سرماي شديد که نوشيدن شراب
  ٤معانيم بـه لطافـت چـو بـاده در دي مـاه       چــو اللــه در بســتان عبــارتم بــه طــراوت

در اشعار  ،ج بودهيم رايم االيکه در قد يت شراب نوشياز روا يارين بسيعالوه بر ا
ن ياز شراب را بر زم يدن شراب مقداريخوار قبل از نوش يمثالً م. شود يده ميغالب د

  :ديگو يحافظ م .را از آن اخذ کرده اند يبيزد و شعرا نکات عجير يم
  ٥از آن گناه که نفعي رسد بغيـر چـه بـاک     اي فشان بر خـاک  اگر شراب خوري جرعه

  :ديگو يغالب م
  ٦جرعه بر خاک فشاندن روش اهل صفاست  ر من بچکان بادة گلرنـگ بنـوش  رشحه ب

 :چند مثال. به کار رفته است زيد غالب نيدر قصا نشان دادن کثرت يبرا تکرار واژه .۴
رنگ  طبق طبق، چمن چمن، فتنه، رقعه، بند بند رقعه ه،يه پايکاو کاو، خار خار، پا

 خار خار خاک، قطره قطره، ه دجله،دجل گونه گونه، خار خار غم، فوج فوج، رنگ،
  عضو عضو

                                                   
  .۲۴۹ديوان غالب، ص   .١
  .۲۴۳، ص همان  .٢
  .۲۳۳، ص همان  .٣
  .۹۷، ص همان  .٤
  .۲۰۸ص ديوان طبع قزويني،   .٥
  .۲۰۳ديوان غالب، ص   .٦



  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٩٥

 .ميبحث کرد ره که قبال دربارة آنيسمراد، فرتاب و غ مانند يريدسات يها به کار بردن واژه .۵
 :رگ است يبه معن يونانيک واژة يق را بکار برده که يغالب واژه باسل .۶

ــرآدم   نشر به باسـليق شـکايت فـرو بـرم     ــر ب ــژة ت ــون دل از رگ م   ١خ
و بحث است که به چند مـورد   يز قابل بررسيد غالب نيقصا يتورات دسيخصوص

  :شود ياشاره م
در خراباتم ( اند مثل نديدستي بعضي از افعال به شکل قديمي خود به کار رفته .۱

 )نديدستي خراب
 عقوبيوسف بن ي يعنيعقوب يوسف يمثل  يابن اضافت .۲
 :اضافه مقلوب مثل .۳

  )بت يبندگ( ست يهمه بت بندگ يهست يدعو
  ٢باري بود سري که بـه بـالين تـوان نهـاد      لش ز مخمل از نبود خشت قحط نيسـت با

عالقه داشت و  يليحرف را خ ه و آوردنيال ر دادن مضاف و مضافييدر تغ غالب
  :سدينو يم يا در نامه يو. توان آن را مشاهده کرد يم يدر آثار منثور و منظوم و

ره هر حرفش را پرد از يو دا است ييسالم روستا نامه را قماش تين عبوديا”
  .نامه تين عبوديقماش ا يعني .“ييکاسة گدا
  :ميکن يل برخورد مين قبياز يد غالب به موارد متعدديدر قصا

  متاع نظر عامه يعني )۵۰ص ( “تا عامه را متاع نظر بر دکان نهاد”
    بام کاخ تو يبرا يعني )۵۰ ص( “بام کاخ ترا نردبان نهاد چون خواست”
  و الم ش رنجيافزا يعني )۵۵ص ( “ش اعداديرا فزا لمرنج و ا”
  ميشکوه نهاد اديبن يعني“ اديم شکوه را بنيچشم نهاد به پشت”
  شهينقاب از رخ اند يعني“ شه را نقاب ز رخياند”
  شه شعله گرفتير انديبه شهپر طا يعني“ شعله به شهپر گرفت شه راير انديطا”

ر کند آن ييب تغين ترتياگر ا يد وليآ ياول موصوف و بعد صفت م يدر زبان فارس .۴

                                                   
  .۴۱ديوان غالب، ص   .١
  .۵۲، ص همان  .٢



  ٢٩٦  قند پارسي

غالب . شود يل به خوشبو ميخوش که تبد يمانند بو. شود يو اسم فاعل م مفرد لفظ
 :گريچند مثال د. ن صورت عمل کرده استيشه به هميدر عبارت ترک تباه اند

  طلسم ين معنويش ايگشا ياما پ
  اريکرد اخت يا فطرت شگرف قاعده

  لگون پرندينن يز ناله بر چاک افکنم
  ريحمام را به حوض از آن فرخ آبگ

  مينوا غزل از برگرفته ا ين خسرويا
موارد مجرور قبل از جار آمده  يم در برخيقد يهمانند آثار شعرا زيدر کالم غالب ن .۵

 :چند مثال. است
  ز دستبرد علم يفلک به لرزه دراز

  کر گرفتياندرون عرض دو پ يمهر به جد
  ر بر سرشاندرش جنبش پ پر به کاله

  لب بس که به بزم اندرش بذله فشانست
  بس که به رزم اندرش حربه گزارست کف

  به جهان در ينيجهاندار نب يهمتا
ف اندر دارد که جار است و مجرور بعد از آن يبا رد يا دهيز قصين يخراسان يسراج

  :ه آمده استيبه صورت قاف
  عـل جانفشـان انـدر   بـدان ل  ست چه حالت  و بسـتان انـدر   بـدان جـزع   سـت  چه آفت

که  ده نقل شدهيپنج قص ۲۲۳تا  ۲۱۴جلد اول از صفحه  االحرار مونسدر کتاب 
ل يه هستند و در ذيد رائين قصايا. حرف جار بعد از مجرور آمده است همه آنها

  :صورت است نيد به اين قصايمطلع ا. اند هات نقل شدهيتشب
  :يعنصر

  و هر دو زده يـک بـدگر بـر    دگربر يک  و عيـدش بـا اثـر بـر     نوروز فـراز آمـد  
  :معزي

ــرا خــازن فــردوس ببــر بــر   اي تازه تر از برگ گـل تـازه ببـر بـر       پــرورده ت



  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٩٧

  :مختاري
  بــر درج درر بــر زده و اي قفــل زمــرد  بـه قمـر بـر    اي سلسلة مشک فکنـده 

  :سنايي
  و اي طنز کنان بوس تو بر رنگ قمر بـر   نوش تو بر تنگ شکر بـر  اي خنده زنان

  :عرجسيف ا
  قيامـت بـه شـکر بـر     عناب تـو آورده   اي بند نهاده سر زلفـت بـه سـحر بـر    

  :است ل و لف و نشر عالقه منديحسن تعل شتر بهيب يع شعريان صنايغالب از م  .۶
  :ليتعل حسن يمثال برا

  ١آبله پـا کـرد روزگـار    از بس شتاب  گوهر فشان گلويي کـه ابـر بهـار را   
  ٭

  ٢ناصيه سا کـرد روزگـار   بر درگه تو  ه رااز شکل ماه نو به گمانم کـه مـا  
  ٭

  ٣بـرآرد  چرا شعله بر خـويش خنجـر    گر از بـيم عـدلش نباشـد هراسـان    
  سوز از کجاست ن همهيگو باش ا هست يگر جنون

  ٤نـم يوداـر سـن عنصـاک گلخـر از خـت گـسين
  ٭

  ستيه چـک يدان يا دهيد يه در نطقم روانـک يا
  ٥نـم ياـه بـاز لزد ير يون دل و مـخ خورم يم

  ٭
  ٦گشت از شفق بر اوج هوا الله کارباد  بود از گهر به بطن صدق نقشبند ابـر 

  ٭
                                                   

  .۱۲۳ديوان غالب، ص   .١
  .۱۲۵، ص همان  .٢
  .۱۶۶، ص همان  .٣
  .۱۷۷، ص همان  .٤
  .۱۷۸، ص همان  .٥
  .۲۱۷، ص نهما  .٦



  ٢٩٨  قند پارسي

  ١راه دريـا راه  در آن دشـت  نداده انـد   عيار کعبه روان تا به تشنگي گيرند
  :لف و نشر يمثال برا

  ٢به من شراب و بـه زهـاد مـژده تسـنيم      به نقد و نسيه جهان شاد شد که داد خدا
  ٭

  ٣ماهي ار جويي سمندر يابي از درياي من  از برون سو آبـم امـا از درون سـوا آتشـم    
  ٭

ــاده ــش  اي راه ج ــرچم علم ــالل   و پ ــوع ه ــي و طل ــق غرب   ٤اف
  ٭
  بهــر آســاني اســاس آســمان انداختــه      غم چو گيرد سخت نتوان شکوه از دلدار کرد

  خـزان انداختـه  بهر تمجيـد طـرب طـرح      بر دلش بـازار سـرد   دير گردد گل چو ماند
  :آورد يکسان ميرا با حروف  ييها تفنن طبع واژه يغالب برا .۷

ــال  داوران ــديم المثــ   ٥سـرور محـال همـان    سروران  داور عــ
  ٭

ــدون ــرخ   داراي فري ــه ف ــر فرزان   لقـبش بـو ظفـر آمـد     کز فر فراوان  ف
  ٦و فرهنگ جهاني دگر آمـد  کز فره  همتاي چهاندار نبيني بـه چهـان در  

  ٭
  ٧صالح بين که همان فتحه دارد از اعـراب   صـالحت فـتح چـون نبـود     صلچو صلح ا

  )۲۰۸ص ( ر نگنجديدور قدح د رةيدر دا
  ک واژهيتکرار 

  گزار و حق يو حق شناسم و حق گو يحق جو

                                                   
  .۲۱۱ديوان غالب، ص   .١
  .۸۴، ص همان  .٢
  .۱۷۷، ص همان  .٣
  .۲۳۷، ص همان  .٤
  .۲۳۷، ص همان  .٥
  .۱۶۴، ص همان  .٦
  .۲۷۷، ص همان  .٧



  نگاري فارسي غالب قصيده  ٢٩٩

  ارانميع ياريمن از فتنة عيا
  )۱۱۴ص ( اران رفتمي يارين تجربه کز يبا چن

  )۱۱۵ ص( دم نه به کاشان رفتميکش نه به کاشانه
  )۱۱۹ص ( زهر زرشک انيهمه برمک دنديبرمک

خود . شتر موزون بوديب ييگو غزل يبرا اثبات ندارد که مزاج غالب  به ازين امر نيا
ط آن روز مجبور شد که يشرا  به بنا يغالب است اما و يها يژگيو تفاخر از و ييستا
 يفطرغالب  ين مداحيا. ر مستحق همه را مدح کنديد و مستحق و غيده بگويقص
 گو شاعر غزل عنوان به توان گفت که غالب مي طور خالصه به .ست و اخالص نداردين

م را بدست يقد ينتوانست مقام و مرتبه شعرا ينگار دهيدر قص ع دارد امايبس رف يمقام
 يد ويدر قصا يفيار لطيملکه ذهن غالب بود و اشعار بس يالبته شعر و شاعر. آورد

دارند،  يده سازگاريقص يارهايبا مزاج و مع يتا چه حد دين قصايا شود اما مي افتي
  .ح دهديتوض تواند مي ک ناقد بهتريرا  ن امريا


