
  ٣١٢  قند پارسي

  يشاعر بزرگ فارس: ميرزا اسداهللا خان غالب

  ♦واصف احمد دکتر
، يق، غنيمحکم، عم يليران خي       ّ              ن دو مل ت بزرگ هند و ايدر طول تاريخ روابط ب

هم  يرانيو ا يدو قوم هند ما هر. بوده است ي                              مانه، پ ربار، شکوهمند و ناگسستنيصم
پندت جواهر  يهند آقار ين نخست وزيم و اوليفکر عظ روشن. مينژاد و هم لسان هست

 يسو  به (Discovery of India)عنوان کشف هند  به ق مايه ناز خوديلعل نهرو در تخل
خوف طوالت از نقل قول صرف نظر  به نجايا. ن روابط محکم اشاره نموده استيهم

، اجتماعي، ي، اقتصادياسيل هند تبادلة سوژه در دوره مغيو  به زمان در هر. کنم يم
دانشمندان،  بنابراين. وستيپ يوقوع م  به کثرت به رانيهند و ان يب يو ادب يفرهنگ

هند هجرت کردند و در دربار شاهان علم دوست،   به ريشاعران و فنکاران در تعداد کث
ن رو در کشور سرسبز و شاداب و ياز ا. دنديپرور و هنرنواز مغول هند پناه گز علم
 يلينثر و نظم خدا کرد و يرواج پ سرعت  به يع و پهناور هند زبان و ادب فارسيوس

بان و شاعران برجسته و نامور چون ياد يات فارسين در صحنه ادبيبنابرا. افتيگسترش 
 ي، ظهوريشابورين يري، نظيدکن يضي، فيرخسرو، حسن سجزيمسعود سعد سلمان، ام

دل، ين، مال عبدالقادر بي، مال حزيزي، صائب تبري، طالب آمليرازيش ي، عرفيزيترش
  .ظهور آمدند به رهيرزا اسداهللا خان غالب و غيتر عالمه اقبال و مدک

فارسي ميرزا اسداهللا خان غالب مورد بحث و مباحثه در اين مقاله کوتاه فقط شاعري 
 يي و خودستاييگرچه او خودنما. و حساس بود غالب خيلي ذهين. قرار خواهد گرفت

                                                   
ي بهاشابهون، دانشگاه وشوبهارتي، شانتي نکيتن، دانشيار بخش عربي، فارسي، اردو و مطالعات اسالم ♦

 .ربي، هندغبنگال 
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ر خودشناسي باو . دانست يکرد ولي خودشناسي را هيچ وقت عيب نم نکوهش ميرا 
  :کند ياظهار نظر من يخود چن يت ادبيتاکيد نموده درباره شخص

  از کـم شـان   يمنـت بسـيار نهـ    ما به چه  سرايان عجـم  سخن از نکته يکه راند يا
  شـان  شان مشک فشان از دم ياد در خلوت  هند را خـوش نفسـانند سـخنور کـه بـود     

  شــان حسـرتي اشــرف و آزرده بـود اعظــم    هگـا  مومن و نير و صـهبايي و علـوي وان  
  ١دم شان هم نفس و در بزم سخن هم هست  شـمار  بـه  غالب سوخته جان گرچه نيـرزد 

چنانکه در اشعار مذکور . ستين يشاعران فارسديگر چ وجه کمتر از يه به غالب
که او در بزم سخن همدم و  تد که غالب خودش ادعا نموده اسيباال مالحظه فرمود

  .هند بوده است يم فارسيپلّه شاعران عظ س و همنف هم
  نامه زندگي

گ يرزا اسداهللا بيم. اندازم ياو م يادب يها فعاليتو شاعر  يزندگ  به کوتاه يحاال نظر
 رالملک نظام جنگ و متخلصيالدوله دب نجم  به رزا نوشه مخاطبيم به خان معروف

 ١٧٩٧م ماه دسامبر سال ست و هفتيخ بيگم در تاريالنساء ب غالب از بطن عزت  به
  .افتي، هند، تولّد )اکبرآباد(در شهر آگره  ٢يالديم

  اکان غالبيحسب و ن
  :کند ياو خودش اعتراف م. النسل بود يغالب ترک

  منـديم  الجرم در نسب فـره   غالب از خاک پاک تـورانيم 
  ميونــد يبســترگان قــوم پ    يم و در نژاد همـ يترک زاد

گ يرزا قوقا بيپدر بزرگ غالب م. رزا دولها بوديرف مگ خان عياسم پدرش عبداهللا ب
از  ٣يگ در عهد مغل شهنشاه شاه عالم ثانيرزا قوقا بيم. بک سردار بوديا نژاد خان ترک

. ار کرديمستقل سکونت اخت يهند هجرت کرد و در دهل به )سمرقند( ٤ماوراءالنهر

                                                   
 .٣١ص  ات غالب، جلد اول،ي، کليد تقي، سيعابد  .١

 .١٤٣ص  ،همان  .٢

 .٣٩خ ادب اردو، جلد چهارم، حصه اول، ص يتار ،لي، جميجالب  .٣

 .٣٩همان، ص   .٤
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گ خان يبعداً عبداهللا ب. فتايگ خان تولّد يرزا عبداهللا بيپدر غالب م ين جا در دهليهم
گ يعبداهللا ب. بودند يگر شة سپهيپ به اکان غالب وابستهين. آگره هجرت کرد  به ياز دهل

خان نوکر  يالدوله و نواب نظام عل ب در دربار آصفيدرآباد بالترتيخان در لکنو و ح
ن رو غالب در س نياز. ديقتل رس به يالديم ١٨٠٢باآلخره او در جنگ در سال . بود

  . فارسي و عربي در حد ابتدايي در مکتب و خانه خوانداو  .م شديتي يپنج سالگ
 با دختر پانزده ساله موسوم يزده سالگيدر سن سميالدي  ١٨١٠در سال غالب 

ازدهم يخ يوفات غالب در تار .بخش خان ازدواج کرد يگم، دختر نواب عليامراؤ ب  به
مزار ک ياتّفاق افتاد و نزد يسال در دهل در سن هفتاد و دو يالديم ١٨٦٩ه سال يفور

  .بخش خان مدفون گشت يخسر خود نواب اله ياء در پهلويين اولالد حضرت نظام
ن نثرنگاران و يتر از بزرگ يکيرزا اسداهللا خان غالب يد ميچ شک و ترديبدون ه

زگار او نابغة رو. رود يشمار م به يالديهند قرن نوزدهم م ين شاعران فارسيتر برجسته
غالب خودش . خود را نشان داده است يدست ردهيدو صنف نثر و نظم چ او در هر. بود

  :سه کرده استيمقا يشروان يو خاقان يگنجو يرا با شاعران مشهور نظام
ــام ــن نظ ــروز م ــانيم يام ــه و خاق ــر ب   ١ز من گنجه و شـروان برابـر اسـت    يدهل  ده

از  يکيکه » ار غالبادگي« ، مصنف کتاب معروفين حاليخواجه الطاف حس
جلوتر  يرود، قدم يشمار م به قات غالبين منابع و مأخذ در تحقين و معتبرتريمستندتر

  :دانسته است يزدهم هجريرفته غالب را برابر شاعران قرون دوازدهم و س
”                                                                                     
                                                          “٢.  

به خصوص ميرزا اسداهللا خان غالب که عظمتش باالتر از آن است که او را : ترجمه
  .از شاعران و انشاپردازان قرن دوازدهم يا سيزدهم هجري شمار کرد

ي افزايد که در هندوستان رواج شاعر حالي در همين کتاب در جاي ديگر مي
  .رسد اختتام مي به شود و با شاعري غالب فارسي با شعر امير خسرو شروع مي

                                                   
 .٦٢، ص                    ، وارث،يکرمان  .١

 .٢يادگار غالب، ص ن، يالطاف حس، خواجه يحال  .٢



  شاعر بزرگ فارسي: خان غالب ميرزا اسداهللا  ٣١٥

”       ٫                                                                      
   )          (                         )               (             “١.  
نواب ضياءالدين نير عقيده دارد که شعر فارسي هند را يک ترک الچين : هترجم

  .خاتمه پيدا کرد) ميرزا غالب(آغاز کرد و با يک ترک ايبک ) يعني امير خسرو(
  :نازد ر شاعري خود ميبدر رباعي ذيل غالب خود 

ــودي   دهـر آيـين بـودي    به گر ذوق سخن ــروين ب ــهرت پ ــرا ش   ديــوان م
  ٢آن دين را ايزدي کتاب ايـن بـودي    خن دين بـودي غالب اگر اين فن س

» ديوان غالب جدي«محقق معروف عبدالرحمن بجنوري در مقاله خود تحت عنوان 
  :در مقدمه نسخه حميديه نوشته است

  .٣“                                ۔                       ”
  .وان غالبيس و دد مقديو. وجود دارد يدر هند دو کتاب الهام: ترجمه

  )ياردو و فارس(فات غالب يو تأل اتفيتصن
آثار نظم و نثر اردو  يبررس به ابتدا. و اردو وجود دارد يآثار غالب در هر دو زبان، فارس

  .خواهم پرداخت

  )نظم(آثار اردو 
  ديوان غالب

شتر اصناف سخن سروده شده يبا که در بيوان غالب مرکب است از اشعار نغز و زيد
ر اهتمام مطبع يز ٤يالديم ١٨٤١ن بار در ماه اکتبر سال ياول يوان غالب برايد. است

 پنجم بار يبراغالب  يزندگران وهمان دو در  ور طبع آراسته شديز به داالخباريس
در  يمؤسسه غالب در دهل. است يجار کار چاپ دوبارهامروز هم  يحتّ. ديچاپ رس  به

چاپ   به وان غالب را بارهايهد و بالخصوص دد يان انجام مينما يکارها يشناس غالب

                                                   
 .٣٢ات غالب، جلد اول، ص يکل  .١

 .٨٥٢ص ، دوم، جلد همان  .٢

 .٢٦همان، جلد اول، ص   .٣

 .٩٦ص ، خ ادب اردو، جلد چهارم، حصه اوليتار  .٤
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و  ١٩٩٧وان غالب در سال ير اهتمام مؤسسه غالب ديب زيقر يدر ماض. ده استيرسان
  .ور طبع آراسته شديز  به يالديم ٢٠٠٦

  )نثر(آثار اردو 
  .کنم يم يحاال آثار نثر در زبان اردو را معرف

 يها ها و نمونه ظي، تقرها مجموعه نثر است و شامل نامه يعود هند :يعود هند .١
ر اهتمام يز يرتهيخان م يله ممتاز عليوس  به ن بارياول يبرا. باشد يمتعدد نثر م
 .ديچاپ رس  به ١يالديم ١٨٦٨خ بست و هفتم اکتبر سال يدر تار ييمطبع مجتبا

 يالديم ١٨٦٥تا  ١٨٥٧ يها ان ساليهاست که غالب در م موعه نامهمج :ياردو معل .٢
گران يخان و د يخان و نواب کلب عل يوسف عليور نواب رامپ يها نواب  به

 .نوشته بود
 يکتاب ٢ن احمديالد سراج يز مولويش دوست عزيفرما  به لکتهدر کغالب : گل رعنا .٣

 .نوشت» گل رعنا«عنوان   به و اردو يمرکب از انتخاب اشعار فارس
و ) علم صرف( ين رساله مختصر مشتمل است بر دستور زبان فارسيا :نکات غالب .٤

 .بود يکتاب درس که در زبان اردو نوشته شده است
منتخب شده از  ياست مختصر شامل پانزده مکتوب فارس يا رساله :رقعات غالب .٥

 .بود ين کتاب درسيا» پنج آهنگ«کتاب 
و آمدنامه  يطرز خالق بار به سيدرس و تدر ين رساله مختصر برايا :قادرنامه .٦

ن است که يه ايوجه تسم. ده استيچاپ رس  به ن رساله بارهايا. نوشته شده بود
 .ترفنام گ» قادرنامه«ن جهت يهم به شود يشروع م» قادر«ن شعر کتاب با لفظ ياول

 ير اکبرآباديبخش حق ينب يمنش  به غالب است که يها مجموعه نامه :نادرات غالب .٧
 .استنوشته شده 

ف يها، لطا امهجزو اول ن. باشد يم بخشانتخاب غالب مرکب از دو  :انتخاب غالب .٨
 .باشد ياشعار متفرق م يجزو دوم داراو و چند نمونه نثر دارد 

                                                   
 .٩٨ص  ،، حصه اولاولخ ادب اردو، جلد يتار  .١

 .٩٥، ص همان  .٢
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 .اطع برهان نوشته بودقل است که غالب در جواب يطو يا نامه :نامه غالب .٩
غالب » قاطع برهان«نوشته بود که در جواب » د برهانيمؤ«احمد  ياحمد عل :زيغ تيت .١٠

 .نوشت» زيغ تيت» «د برهانيمؤ«غالب در رد . بود
  .پردازم يمدر نثر  يکوتاه آثار فارس يمعرف  به حاال :در نثر يآثار فارس

ب، القاب و آداب، ي، مکاتيپنج آهنگ مشتمل بر مصطلحات لغات فارس: ج آهنگپن .١
. د استيمف يليخ ينگار اين کتاب در موضوع نامه. باشد يظ و اشعار منتخب ميتقار

ن بار ين کتاب اوليا. مقبول بود يليخ يث کتاب درسيح به در قرن نوزدهم در هند
در  يالديم ١٨٥٣ن بار در سال يمو دو يدر مطبع سلطان يالديم ١٨٤٩در سال 

 .ديچاپ رس  به يمطبع دارالسالم دهل
خواهش شاه مغول بهادر   به يالديم ١٨٥٠ه سال يخ چهارم ژوئيتار در: م روزيمهر ن .٢

و . مامور گشت يبان فارسز  به يموريخ خاندان تينوشتن تار يشاه ظفر غالب برا
رشته  به مور گرفته تا عهد بهادر شاه ظفرير تيرا از ام يموريخ عهد تيشد تار رارق

علّت سقوط  به .باشد يخ ميم روز جزو اول همان تاريمهر ن. ر درآورديتحر
در  يالديم ١٨٥٤ن کتاب در سال يا. ديه کتاب نرسينوبت نوشتن بقحکومت مغول 

 .ديچاپ رس به مطبع فخرالمطابع
 ١٨٥٧هند که در سال  يمشتمل است بر احوال انقالب آزاد» دستنبو«: دستنبو .٣

» يالديم ١٨٥٧بغاوت سال «نام  به خ هند همان انقالبيدر تار. رخ داد يالديم
هند از آغاز شورش ماه مه  ياسين روزنامچه احوال سيغالب در ا. مشهور گشت

. را درج کرده است يالديم ١٨٥٧ کم ژوئيه ساليو  يگرفته تا س يالديم ١٨٥٧
ن کتاب در يا. رود يشمار م به ديخ هند جديع دست اول تاربمن» دستنبو«ن رو ياز

 .ديچاپ رس به يالديم ١٨٥٨ماه نوامبر سال 
برهان  يزين تبريمحمد حس. است يقاطع برهان در موضوع لغت فارس: قاطع برهان .٤

د و يداً مورد تنقيرا شد يزيتبر نيغالب برهان قاطع محمد حس. قاطع نوشته بود
قاطع برهان . ر درآورديرشته تحر به »قاطع برهان«عنوان   به يقرار داد و کتاب نقد

 .ديچاپ رس  به يالديم ١٨٦٢کشور در سال  ر اهتمام نوليز
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د اضافه کرد و آن را تحت عنوان يغالب در قاطع برهان مطالب جد: يانيدرفش کاو .٥
شده قاطع  ينظر ثان يانيدر اصل درفش کاو. ر درآورديرشته تحر به يانيدرفش کاو

 .برهان است
 .پردازم يدر نظم م يکوتاه آثار فارس يمعرف  به حاال: در نظم يآثار فارس

 يمرتب کرده بود ول يالديم ١٨٣٥را در سال  يوان فارسيغالب د: يات فارسيکل .١
 يداليم ١٨٤٥در سال  يات فارسيچاپ اول کل. ديچاپ رس به ده سال بعد

اتفاق افتاد و  ير درخشان در مطبع دارالسالم دهلين احمد خان نياءالدياهتمام ض  به
 .ديجاپ رس به کشور  در مطبع نول يالديم ١٨٦٣ن بار در سال يدوم

ات يبند، قطعات، غزل عيبند، ترج بين مشتمل است بر قصائد، ترکيسبد چ: نيسبد چ .٢
وان غالب يکه پس از انتشار د است ين مجموعه کالم فارسيسبد چ. اتيو رباع

 .ق شده بوديتخل
و باشد  يم» ابر گهربار« ياشعار متعدد شامل مثنو يجزو اول کتاب دارا: باغ دو در .٣

قات نظم و نثر است يتخل يکتاب دارا نيدر اصل ا .حصه دوم چند نمونه نثر دارد
 .ات شامل نشده بودنديوان و کليکه در د

غالب . منسوب است عيحضرت عل به است که ييصباح دعا يدعا: صباح يدعا .٤
 .منظوم ترجمه کرده است يهمان دعا را در قالب مثنو

دوستان در کلکته و   به غالب است که يها ماثر غالب مجموعه نامه :ماثر غالب .٥
ور طبع يز به عبدالودود ماثر غالب را ينامور قاضمحقّق . ره نوشته بوديدهاکه و غ

 .آراسته کرده است
، چند اشعار غزل و يفارس يها متفرقات غالب مرکب است از نامه: غالبمتفرقات  .٦

  .»باد مخالف« يچند اشعار متفرق شامل مثنو
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  غالب يفارس يشاعر يها يژگيو
 يغالب از کودک. افکنم يم يفارس يص شاعريها و خصا يژگيو به کوتاه يحاال نگاه

. آغاز کرده بودرا دن شعر سرو ١ياو در سن دوازده سالگ. ن بوديحساس و ذه يليخ
ات، يات، مثنويغزل: م کرديل تقسيذ يها بخش  به توان يغالب را م يفارس يشاعر

باً در تمام يچون در فوق ذکرش رفت که غالب تقر. رهيات و قطعات و غيقصائد، رباع
بند و  عيبند، ترج بيه، قطعه، ترکي، مرثي، رباعيده، مثنوياصناف سخن چون غزل، قص

نحو احسن و  به کرد و در هر صنف سخن تبحر خود را ييبع آزماره طيمخمس و غ
ات اغلب شاعران ين و کليرسد غالب دواو ينظرم م به چنانکه. اکمل ابراز نموده است

ن يقيباز هم با وثوق و  يمطالعه و از آنها استفاده کرده باشد ولرا ن ين و معاصريمتقدم
توان گفت که  عبارت ديگر مي  به .استد نکرده يتقل يتوان گفت که او از کس يکامل م

عالمه اقبال هم . وي از تقليد احتراز کرده است و مقلد کسي نبود بلکه راهي نو گشود
  :از تقليد گريز کرده است

                                      
  

                       ٢  

در تعريف و » مرزا غالب«عنوان  تحت» بانگ درا«اقبال در تخليق مايه ناز خود 
  .اللسان است توصيف غالب رطب

، يرازيش يشاعران متقدم مانند مسعود سعد سلمان، عرف يغالب اسمادر کالم 
، ي، طالب آملي، سلمان ساؤجيرازيش ي، سعدي، انوريگنجو ي، نظاميشروان يخاقان

 ي و غيرهنظيري نيشابوري، حافظ شيرازي و امير خسرو دهلو ،يزيترش يظهورس
ده است ولي سبک شاعري غالب جدا و مميز از شميان آمد و از کالم آنها استفاده   به

گويي کرده بود که بعد از  غالب درباره عظمت شاعري خود پيش. باشد ديگران مي
  :گويد او مي. مرگش عظمت او باالتر خواهد بود
  من خواهد شـدن  گيتي بعد  به شهرت شعرم  اســت هکــوکبم را در ابــد اوج قبــولي بــود

  :در جاي ديگر گويد
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  اين مي از قحط خريداري کهن خواهد شدن  ندتا ز ديوانم که سرمست سخن خواهد ش
  :افزايد او مي

  گو است نيست در دهر قلمم مدعي و نکته  همچو من شاعر و صوفي و نجومي و حکيم
  :او افزوده است

        ٓ                   
  :کند يسه ميمقا يشروان يو خاقان يگنجو يرا با نظام غالب خودش يگاه  

  ز من گنجه و شروان برابر اسـت  يدهل  دهـر  بـه  ميو خاقـان  يامروز من نظـام 
  :رسد ينظر م به اللسان خود رطب يفارس يف شاعريف و توصيتعر  به او خودش

  ترنگ من اس يبگذر از مجموعه اردو که ب  رنگ رنـگ  يها نقش يبين تا ببين يفارس
  ٭

  مان و ارژنگم و آن نسخه ارتنگ من است  کانـدر اقلـيم خيـال    يبين تا بـدان  يفارس
  .شود يمحسوب م يالديقرن نوزدهم م يدر هند شاعر بزرگ فارس غالب به حق

  يموضوعات شاعر
ه ي، عناصر عشق، نظرين مهم چون فلسفه، حکمت، مذهب، تصوف، زهد و تقويمضام

ف مناظر قدرت، يف و توصي، تعري، منظرکشيپرست ، وطنيحسن و عشق، انسان دوست
ره در آثارش خواه نظم يو غ يو فرهنگ ي، اقتصادي، اجتماعياسيس مسايلطنز و مزاح، 

  .خورد يچشم م به کثرت  به ا نثريباشد 

  ينمونه وطن دوست
 دوستي اشعار قابل توجهي در موضوع وطن .دوست بود ست که غالب وطنين ين شکّيدر ا

نقل بعضي از   به طور نمونه فقط به اينجا. گرايي در کلياتش موجود هستند يو ملّ
توصيف درياي سوهن بنگاله پرداخته آن  به او. مالحظه بفرماييد. کنم اشعارش اکتفا مي

  :را با بوي جوي موليان باباي شعر فارسي رودکي مقايسه کرده است
  ز نيل و جيحون و فـرات با وي چه سخن   تر بـود آب سـوهن از قنـد و نبـات     خوش

  :گويد رودکي سمرقندي مي
ــي   بــوي جــوي موليــان آيــد همــي ــن هم ــان آي ــار مهرب ــوي ي   ب
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  خنک ما را تـا ميـان آيـد همـي      آب جيحون و نشاط روي دوست
  :دهد يش قرار ميانبة بنگاله را مورد ستاغالب 

  دغالب آن انبه بنگالـه فرامـوش مبـا     خوانت باشد به گر همه ميوه فردوس
  :ده دارديمهم هند چه خوش عق اماکنو  سال يها فصل  به شاعر

  ش جنـت آبـاد  يبه هر موسم فضـا   و چـه مـرداد   يچه فروردين چه د
 ناآباد و کلکته چن مي، عظيمهم هند مانند دهل شهرهاياز  يف بعضيشاعر در توص

  :چکد يم يپردازد که انگار از آنها عشق و محبت وطن دوست يجنب و جوش م  به
  گفت جان است و اين جهانش تن  چيست يگفتم اکنون بگو که دهل

ــاد اش چــون بــود عظــيم گفــتم   چمـن  يتـر از فضـا   گفت رنگـين   آب
ــت  ــتم، گف ــاز جس ــه ب ــال کلکت   بايـــد اقلـــيم هشـــتمش گفـــتن  ح

  نمونه عشق و محبت
  :ابراز نموده استرا شاعر در شعر ذيل جذبه عشق و محبت 
  ١هزار بار بـرو صـد هـزار بـار بيـا       اردوداع و وصل جداگانـه لـذتي د  

او ضمن صحبت از . خورد چشم مي  به کثرت  به تصوف نيز مسايلدر کالم او 
  :تصوف روش طنز و مزاح بکار برده است مسايل

                         
  

                                 ٢  
  اصناف سخن

 ييش در تمام اصناف سخن طبع آزمايفت غالب کم و بدر صفحات گذشته ذکرش ر چنانچه
  .ن کرديتعمرا او  يتوان مقام شاعربگذرا خواهم انداخت تا  يآنها نگاه  به حاال. کرده است

  غزل
ز ين ييگو او در غزل. موجود هست يات در تعداد قابل توجهيات اشعار غزليدر کل

رز نگارش خاص در شناخت ن طيهم .باشد يمهارت تام دارد و طرز نگارش جداگانه م

                                                   
  .٣٣٣ص  ،            ، يهاد ينب  .١
 .١٦٠ادگار غالب، ص ي  .٢
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ن فن يگو شاعر است و در ا الثبوت غزل او مسلم. دينما يفا ميو تشخص غالب نقش ا
طور  به .بلند است يليل غالب خيمحکم و پرواز تخ يليمشاهدات خ. کامل دارد مهارت

  :دييمالحظه بفرمارا ل ينمونه اشعار ذ
ــردانيم   ــمان بگ ــدة آس ــه قاع ــا ک   ن بگـردانيم گردشِ رطل گـرا  به قضا  بي

  به کوچه بر سرِ ره پاسـبان بگـردانيم    بنشـينم و در فـراز کنـيم    يا به گوشه
  وگــر ز شــاه رســد ارمغــان بگــردانيم  اگر ز شحنه بـود گيـر و دار ننديشـيم   
  وگر خليـل شـود ميهمـان بگـردانيم      اگر کليم شود هم زبان سخن نکنـيم 

  و قـدح در ميـان بگـردانيم   آوريم  مي  ره گزر پاشـيم  به گل افگنيم و گالبي
ــردانيم   به جنـگ بـاج سـتانان شاخسـاري را     ــتان بگ ــبد ز درِ گلس ــي س   ته
ــردانيم   به صلح بال فشـانان صـبح گـاهي را    ــيان بگ ــوي آش ــار س   ز شاخس

ــردانيم    کنـد غالـب   به من وصال تو باور نمي ــمان بگ ــدة آس ــه قاع ــا ک   بي
د را در قالب ين افکار و عقايهمت عالمه اقبال هم يمصلح قوم و مبلغ عظمت انسان

  :ده استيشعر گنجان
ـ تو شب آفر ـ چـراغِ آفر  يدي ــفال آفر  دمي ــس ــا يدي ــاغ آفري   دمي

  خيابــان و گلــزار و بــاغ آفريــدم  بيابان و کهسـار و راغ آفريـدي  
  من آنم که از زهر نوشينه سـازم   نه سـازم يمن آنم که از سنگ آ

  نمونه اشعار تصوف
توان با  ير و مرشد سروکار نداشت باز هم از اشعارش ميو پخانقاه  اب گرچه غالب

  :بود يمنش و رازدار معرفت اله يصوفشاعر وثوق کامل گفت که او 
  يزدان نتوان گفت که الهامي نيسـت  رنو  شعر غالـب نبـود وحـي و نگـويم ولـي     

کثرت در کالم خود   به تصوف را مسايلرسد و  ينظر م  به او مبلغ اقدار تصوف
  :شود يل نقل ميطور نمونه چند شعر در ذ به .ده استيگنجان

  سـلمان شـو  مکافر نتـواني شـد ناچـار      نبود از سعي پشيمان شوغلط  به دولت
  :ديگو ياو م

  در عشــق نيســت کفــر ز ايمــان شــناختن  کده ماييم و ذوق سجده چه مسجد چه بت
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  :ديافزا ياو م
  بــت در آســتين دارم نهفتــه کــافرم و  گر لبـاس ديـن دارم   يز من حذر نکن

شرط اول  يبشر دوست يحصول معرفت و عشق اله يغالب بر آن است که برا
  :ابراز نموده استرا ل جذبه عشق يدر اشعار ذ. است

  که در ايام بهار آمـد و رفـت   يهمچو عيد  کنـار آمـد و رفـت    بـه  ياد در عهد شـبابم 
  ٭

ــس اســت ز خو  ينخواهم از صنف حوران ز صد هـزار يکـ   ــمــرا ب ــان روزگــار يک   يب
ره يو ظرافت و غ ي، شوخيآفرين چون ندرت خيال، مضمون ييگو ص غزليخصا

  .وضوح روشن است به در اشعارش
  مثنوي

شامل  يص مثنويدر اشعارش خصا. ز دست داشتين يغالب در صنف مثنو
. خورد يچشم م  به کثرت  به ينگار ، جذباتي، حسن ترتيب، کردارنگارينگار واقعه

ر، رنگ و بو، باد مخالف، ينش، درد و داغ، چراغ ديسرمه ب: ات عبارتند ازيوعناوين مثن
ش لفظ کتاب يعهد، پ يول  به ديت عيد شوال، در تهنيت عيشان نبوت، تهن ينمودار
د احمد خان و يح سر سيصحت ين اکبرييظ آيعنوان بست و هفت اختر، تقر  به بادشاه

  .ابر گهربار يمثنو
  سرمه بينش. ١

الدين رومي  پيروي مثنوي معنوي موالنا جالل  به »سرمه بينش«وي تحت عنوان اولين مثن
. مدح بهادر شاه ظفر، آخرين شاه مغول، سروده شده است در دسسم ١در بحر رمل

  :مطلع. قرار ذيل است  به اشعار مطلع و مقطع
ــدايي  کنـد  بشنو از ني چون حکايت مـي  ــي  از ج ــکايت م ــا ش ــد ه   کن

  :مقطع
ــاد    ن کوتـاه بـاد  بر دعـاي شـه سـخ    ــاه ب ــادر ش ــد به ــدا باش ــا خ   ت

  .عشق و تصوف مورد بحث و مباحثه قرار گرفته است مسايلمذکور  يب مثنويدر تشب
                                                   

 .٧٩ات غالب، جلد اول، ص يکل  .١
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  درد و داغ. ٢
کشاورز مفلس و نادار  به داراي قصه جالب راجع» درد و داغ«عنوان  به ين مثنويمدو
  :شود باشد و با مطلع ذيل آغاز مي مي

  در دل صحراي جنون ريشه داشـت   ه داشــتثمــري برزگــري پيشــ بــي
  :رسد اختتام مي به و با مقطع زير

ــس  ــت و ب ــين اس ــدير چن ــالم تق   حاصل تحرير من اين است و بـس   ع

  چراغ دير. ٣
شعر، در  ١ک صد و هشتيکه مرکب است از » ريچراغ د« به موسوم ين مثنويسوم

ر درآورده يرشته تحر  به م بنارسيف شهر قديف و توصيدر تعر ٢يالديم ١٨٢٧سال 
م يدان يچون ما م. ده استياوج کمال رس به شاعر يشناس ييبايحس ز ين مثنويدر ا. شد

 يکيبنارس . ده بوديکوتاه در شهر بنارس اقامت گز يمدت يغالب دوران سفر کلکته برا
صبح بنارس و منظر . رود يشمار م به هند يو ادب ي، مذهبين مراکز فرهنگيتر مياز قد
گر ين ديعالوه بر مضام. است يدنيمشهور و د يليد در کنار رود گنگ خيخورش طلوع

حمام  ةد، منظريطلوع خورش ةة ناز نقشه صبح بنارس، منظريق ماين تخليدر انگار  يمثنو
خوشگوار،  يوقت صبح در کنار رود گنگ، آب و هوا به بنارس يبايگرفتن دختران ز

کرده  يرکشيره را چه خوب تصويس و غبنار يروشنِ معبدها يها ها، چراغ وچهک
نام بهشت، فردوس،  به جلوتر رفته شهر بنارس را يکند و قدم يم ييآرا او مبالغه. است

شاعر را  يجذبات و احساسات وطن دوست. ر کرده استين تعبيکعبه هندوستان و چ
  :ل مشاهده و احساس کرديتوان در اشعار ذ يم

  ز از گنگ چينش بر جبين اسـت هنو  گفتا که چـين اسـت   يبنارس را کس
ــال ــد دور   يتع ــم ب ــارس چش ــور     اهللا بن ــردوس معم ــرم و ف ــت خ   بهش

ــت ــه ناقوســـيان اسـ ــت ةهمانـــا کعبـــ  عبـــادت خانـ   هندوســـتان اسـ
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  رنگ و بو. ٤
آموز  حتينص يليده شد خينظم کش به يالديم ١٨٢٧که در سال » رنگ و بو« يمثنو

از  يکش تراز از حرص و هوس، کنارهاهللا، اح يل علکهم مانند تومن ياست و مضام
طور نمونه   به .موجود است ين مثنويره در ايو غ يعشق اله به و رجوع يپرست ماده

  :مطلع. شود اشعار مطلع و مقطع در ذيل نقل مي
  غازه کـش عـارض هندوسـتان     بـود جــوان دولتــي از خســروان 

  :مقطع
ــالم  ــق در ک ــطوت ح ــر س   حرف ز لب مير مـدح و السـالم    از اث

  باد مخالف
. ف کرديتصن يالديم ١٨٢٨دوران اقامت کلکته در سال در را » باد مخالف« يمثنوغالب 

ل دو شعر ياز طرفداران قت يبعضمنعقد شده بود، ه کلکته يدر مدرسه عال يا در مشاعره
حساب آورده   به يل را شاعر بزرگ فارسيد قرار داده بودند و قتيغالب را مورد تنق

  :پردازد يخود م ح موقفيح و توضيتشر به دفاع خود غالب ضمن. بودند
ــخن يا ــه  ســ ــروران کلکتــ ــان آور يو  پــ ــهازبــــ   ن کلکتــــ

  سـت يجـز تفـنن ن   بـه  دليـ شعر ب  سـت يسـر و بـن ن   يبنده ب يدعو
ـ دل ز اهـل ا يگرچه ب   سـت يل نـادان ن يـ ک همچـو قت يل  سـت يران ني

ـ مشکل مـا و سـهل ا    ران اســتيــن زبــان خــاص ايکــا   ران اسـت ي

  وي نموداري شان نبوتمثن. ٦
النبيين صلي اهللا عليه و آله  از عنوان مثنوي پيداست شاعر در شان نبوت خاتم انچهچن

  :نظم کشيده است  به وسلّم
  سـت  گر دو صد عالم بود خاتم يکي  سـت  منشاء ايجـاد هـر عـالم يکـي    

  د شواليت عيتهن يمثنو. ٧
  .ف شاه مغول بهادر شاه ظفر استيف و توصيبر تعر يمبن» د شواليت عيتهن« ين مثنويهفتم
  عهد يول به ديت عيدر تهن يمثنو. ٨

عهد مرزا فتح  يول ييسرا مدح  به »عهد يول به ديت عيدر تهن« ين مثنويشاعر در هشتم
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  .ملک پرداخته است
  »بست و هفت اختر«ش لفظ يپ. ٩

بست و هفت «ش لفظ کتاب معروف بادشاه اود تحت عنوان يدر اصل پ ين مثنوينهم
  .است» اختر
  د احمد خانيح سر سيصحت ين اکبرييظ آيتقر. ١٠

ح يرا تصح يابوالفضل عالم ياکبرآيين د احمد خان يم سر سيمصلح قوم و دانشمند عظ
  .نوشته شددر قالب مثنوي له غالب يوس به اين اثرظ يتقر. ن کرده بوديو تدو
  ابر گهربار يمثنو. ١١
 کب از هزار و يک صد شعر است و منقسممر» ابر گهربار«مثنوي غالب ن يتر ليطو

نامه و  حمد، مناجات شامل يک قصه، ذکر معراج، منقبت، مغني: باشد عناوينِ ذيل مي  به
  :شود حمد با مطلع ذيل آغاز مي. نامه ساقي

  سخن در گزارش گرامـي شـود    سپاس کـز و نامـه نـامي شـود    

  ينگار دهيقص
خواجه . نازد ين فن مير ابنموده است و فا يا يهم نقش مهم ينگار دهيغالب در فن قص

ت يبر آن است که از لحاظ کم» ادگار غالبي«مصنف کتاب مشهور  ين حاليالطاف حس
  .رود يشمار م به غالب يصنف شاعرن يده ممتازتريت قصيفيو ک

 ي، عرفيابير فاري، ظهياتباع سبک سلمان ساؤج به ن صنفينگار در ا دهيقص
چون  يسيو اود و حکمرانان انگل يپادشاهان دهلمدح  رد يشابورين يريو نظ يرازيش

ره يه و غيو ملکه وکتور يدرين حيرالديشاه مغول بهادر شاه ظفر، شاه اود نص
 يدش حمد، مناجات، نعت و منقبت و کل اجزايدر قصا. کرده است ييسرا دهيقص
. رديگ يقرار م يره مورد توجه خصوصيب، مدح و حسن طلب و غيشامل تشب يبيترک

  :ديگو يمشاه مغول بهادر شاه ظفر   به مخاطب يا دهيب قصياو در تشب
  مـان برابـر اسـت   يا به کفر خود که به نازم  قـران برابـر اسـت    به ث دوستيگفتم حد

  :ده سروده استيقص يسيمدح ملکه حکومت انگل در او
ــت دور نظ  و من مدح گو تعـال تعـال   يکنون تو شاه ــگذش ــاه  يري ــر ش ــد اکب   و عه
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ش يدت پياد اظهار عقيدر با جنب و جوش زين حيرالديمدح شاه اود نصدر  او
  :کرده است

  صفت ذات تـو دانسـتم و نـازان رفـتم      درين حيهم زا سمت که دهد نصرت د
  برهـان رفـتم   يطلبگار به نيبهر تسک  نـد يگو يدم که ترا نائب مهديچون شن

  يرباع
طور   به .ت متفرق شعر سروده استگويي تبحر داشت و در موضوعا غالب در رباعي

  :نمونه رباعي ذيل مالحظه بفرماييد
ــب  ــم اراغالـــ ــد کيشـــ ــم    دة موحـــ ــواه خويش ــتن گ ــاکي خويش ــر پ   ب

ــه    رفتگان کس نرسـد  به سخن به گفتي ــين نکت ــاز پس ــم  از ب ــذاران پيش   گ

  قطعات
زندگي روزمره، تصوف، نکات ادبي، علم عروض،  مسايلغالب قطعات مختلف شامل 

او در يک قطعه زبان اردو را . شناسي و غيره سروده است نسب خود و زبانحسب و 
  :زبان مادري خود دانسته است

  سـت  اندر اردو کـه آن زبـان مـن     اي که ميـراث خـوار مـن باشـي    
از  يه را مورد نکوهش قرار داده است و در بعضيقطعات حکمران برطان يدر بعض

  :کند ير ترک بودن خود اعتراف مب ريدر قطعة ز .امات خود پرداخته استتهد ايترد  به آنها
  منـديم  الجرم در نسب فـره   غالب از خاک پاک تـورانيم 
  بســترگان قــوم پيونــديم     ترک زاديم و در نژاد همـي 

  بند ترکيب
. ر وجود دارديبند در تعداد کث بيات غالب اشعار در قالب ترکيده نماند که در کليپوش

در . باشد يپسر بهادر شاه ظفر شاهزاده فرخنده شاه، م هيمرث  به بند مختص بيک ترکي
  .شدت اظهار کرده است  به ن اشعار جذبات و احساسات غم و الم رايا

  خالصه کالم
و  يخيست زمان انقالبات تاريز يکه غالب م يتوان گفت که زمان يم يبه طور کلّ

روزمره مردم  يگوشه و کنار زندگ به م غالبيديچنانکه ما د .بود يتحوالت اجتماع



  ٣٢٨  قند پارسي

الت خود را در يانداخت و مشاهدات، تجربات، احساسات، جذبات و تخ يق مينگاه عم
ناگفته . نحو احسن و اکمل نشان داده است به با در هر صنف سخنياشعار نغز و ز

  :بقول غالب. خود را ابراز نموده است يدست رهيهم چ يسينماند غالب در نثرنو
  حاصل تحرير من اين اسـت و بـس  

  مآخذ
کليات اقبال، بانگ درا، ايجوکيشنل بک هاؤس، مسلم يونيورستي  اقبال، عالمه محمد، .١

 .م ٢٠٠١گر،  مارکيت، علي

تاريخ ادب اردو، جلد اول و چهارم، حصه اول، ايجوکيشنل پبلشنگ  ،جالبي، جميل .٢
 .م ٢٠١٣، نو هاؤس، دهلي
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