
زندگی غالب شناخت  ١٥٧

شناخت زندگی غالب

سيده خورشيد فاطمه حسينی

مانند امیرخسرو دهلوي  یشبه قاره هند سرزمینی است پرافتخار که شاعران بزرگ

حسن سجزي، فیضی دکنی، نظیري نیشاپوري، عرفی شیرازي، طالب آملی، صائب 

رسانده ظهور در صحنۀ ادبیات فارسی بهرا عالمه اقبال و غالب دهلوي  ،تبریزي

رزا نوشه، مخاطب یمغالب یکی از شاعران قرن نوزدهم میالدي معروف به.است

در شهر م  1797سال غالب بهنظام جنگ و متخلص به 1الدوله دبیرالملک نجمبه

.دنیا آمدآگره به

در2.رسد تور فرزند فریدون میب وي بهنسسلسلۀ  .بودند نژاد نیاکان غالب ترك

ی زبان ایشان ترک .وارد هندوستان شدنداز سمرقندنیاکان وي  ،عهد سلطنت شاه عالم

:سراید میچنین نسبی خود از فخر  لوغالب دربارة ع.بود

الجــرم در لقــب فرهمنــدیم  غالب از خـاك پـاك تـورانیم   

ــرك ــژاد همــیت ــم و در ن ــدیم   زادی ــوم پیون ــترگان ق ــه س ب

الدوله  ار آصفدرب گري دریهادر فنون سپه دلیل تسلط بیگ خان بپدرش عبداهللا

غالب در سنّ .در جنگ کشته شدم  1802سال و به ،علی خان منسلک بودو نظام

عروض و علوم زبان اردو و فارسی به وي.سالگی از شفقت پدري محروم شدپنج

 یسرودن شعر فارسسالگی بهدر سنّ یازده.داشت نجوم و تصوف و تاریخ قدرت 

گر، هند گر، علی استاد بخش فارسی دانشگاه اسالمی علی.

.84مالک رام، فسانۀ عجایب، ص .1

.54غالب دهلوي، درفش کاویان، ص .2



1397١٥٨، بهار ـ زمستان 79-82شماره ، قند پارسی

او مدعی است که جز مبدء .1سرودخود را مثنوينخستین سالگی در نه.پرداخت

 اي عطیه دانی و شعرگویی گوید که سخن می است، و فیاض کسی را تلمذ نکرده

خداداد بود که از مسراسر حیات دچار مصایب وي در .عطا شده بودبه او فیاض  بدء

که در عالم شباب مرگ ناگهانی  از درد یتیمی فارغ نشده بود هنوز.گوناگون شد

رشتۀ ازدواج ده یا چهارده سالگی بهزدر سنّ سی.کردسرپرست  بیرا ویش او عم

 ههفت فرزند خود را که زیاد.و مونس وي شدند ردهجوم مصایب همد.منسلک شد

بعد از وفات فرزندان خود خواهرزادة ، و سپردبه خاك از پانزده ماه زنده نماند 

ناچار .دکرداغ مفارقت دچار  غالب راولی او هم  داد،همسرش عارف را پرورش 

شهر از شهري به اندوشهبش مثل خانهمجستجوي آراغالب در تالش معاش و به

سجایاي  ، و بهاندوه و غم او مردي بود صبور حجم از با وجود این.کرددیگر حرکت

نوایان و نادارها از درش  بی.نظیر بود بی ، که در سخاوت و بخششاخالقی آراسته

در.راندگذ اي محقّر زندگی می مسجد دهلی در خانه یکینزددر .شدند محروم نمی

 ۀگفت که او همسای خر میشد و از ف مغموم و محزون نمی محقر هماین کلبۀ 

:نویسد میاو خود در این باره  .ستخدا

خدا  ۀسان این بنده حقیر همسایاي بناکردم و بدین اي مسجد خانه در زیر سایه«

.2»است

خوارگی  و می يه وي محفل یاران و منزل سخنوران گردید، قماربازگا اقامت

آرود و  جام شراب روي میباکانه بهبلکه بی ،کرد نمیخویش را باعث ننگ تصور

.رساند لقب جمشید میبهاو را معتقد بود که این شراب 

ــههوسِ باده طبیعی است که غالبردر س ــه ب ــ پیمان ــاند نس ــید رس م رابجمش

ناب است که در ة غالب شراب دواي دل حرمان بود و خود عاشق و تشنۀ بادبراي 

:ارزش نداردپرویز برابر دو جو ۀنظرش هفت گنجین

.26دیوان غالب، غالب دهلوي، ص .1

.20ب، غالب دهلوي، تصحیح حایري، ص دیوان غال.2
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نـابم نـه گداپیشـۀ مـال    ةتشنۀ بـاد دو جوهفت گنجینۀ پرویز نسنجم به
1

.کردعالم جاودانی پروازغالب رندانه زیست و رندانه روحش از این جهان به

این جهت این احساس ناراحتی در دلش بود که در هند داشت به نازك میغالب طبع 

:درد دلش از این شعر هویدا است .شناسد نمیرا اوکسی 

آشامی هستهین دیر کهن میکداندرسـت هپیشۀ گمنامی ند سخنهند را ر
2

چون او و  ،آالم و مصایب بسیار دچار اعراض جسمانی و روحانی شدوي در اثر 

:براي درگذشت خود مادة تاریخی گفت ،دور نیست ین شد که مرگشرا یق

ـ  من که باشم که جـاودان باشـم   ردچون نظیري نماند طالـب م

ــال  ــدامین س ــند در ک »غالب مرد«مرد غالب؟ بگو که ور بپرس

عالم اخروي رحلت از این دنیاي ناپایدار بهم  1869سال این شاعر دردمند به

.خاك شد ةالدین اولیا سپرد نظام فرمود و در درگاه

غالب دهلوي فارسی آثار 

؛ مهر نیمروز؛ لطایف غیبی؛ کلّیات نظم فارسی؛ تیغ تیز؛ نامۀ غالب؛ کلیات نثر فارسی

رنگ و ؛ دیر؛ چراغدرد و داغ؛ سرمۀ بینش؛ مثنویات؛ عود هندي؛ قاطع برهان؛ دستنبو

.گهربارابر؛ باد مخالف؛ بو

لويغالب دهي آثار اردو

؛ غالبنادرات؛ قادرنامه؛ رعناگل؛ غالبرقعات؛ غالبنکات؛ معلّیاردوي؛ هنديعود

.تیزتیغ؛ نامه غالب؛ غالبانتخاب

او در شعر فارسی کسی را  .خود منفرد است ةنگاران غالب در انداز در نظر تذکره

و این فن را  ،گرفتتنها از ذوق فطري خویش کمک، و مورد مشورت قرار نداد

.3کمال رسانید ۀمرحلبه

.21ص  دیوان غالب، غالب دهلوي، تصحیح حایري،.1

.20ص  ،همان.2
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:کند نظر میغالب در غزل در بارة آزادخیالی  خود چنین اظهار

حیف کافر مردن و آوخ مسـلمان زیسـتن  خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان زیستن

قدر دانم که دشوار است آسان زیسـتن اینپرواخـرام از مـا مپـرس   شیوه رنـدان بـی  

اي کامل  نمونه ، وو صداقت در علم و فضیلت بزرگ و نشانگر حقّ يغالب شاعر

بنابراین شخصیت وي در  .رنج و افسوس او محیطی ندارد.خداداد بودو ذوق ذهن از 

وي.خود نازان بود دانی بر فارسی .مقام اوج رسیدعدم اطمینان وي در شعر و سخن به

:سراید میباره چنین  در این

رنـگ هـاي رنـگ  بینی نقـش بفارسی بین تا 

رنگ من اسـت بیهاردو کۀبگذر از مجموع

.بیند فیاض عطا شده بود در وجود خویش می عخود را که از مبد يانگیز او خیال

:سراید می

ــد  ــع از مب ــف طب ــر علط ــی ز غی ــاض دارم ن فی

1ر سوسن استورو گر سرخ گل دشت را خودرو به

:ثبوت رسانیداستاد کامل بودن خویش را به هابار يو

نسیم روي گـل از باغبـان بگردانـد   د غالـب وباغ ز کلک سخن ربهاگر 

هاي دلنشین، رباعیات  هاي پرشکوه غزل اصناف شاعري قصیده ۀغالب در هم

اندیشان  پروران و نازك انشاءپردازي در محفل خیالنگاري و نگاري، مثنوي دلپذیر، نامه

حکمت، مذهب، و فلسفه چون  یمضامین مهم.باالترین مدارج کمال رسیده استبه

دوستی، تصوف، زهد و تقوي عناصر عشق، نظریۀ حسن و عشق، عرفان، انسان

چیزي را نادیده نگذاشته  …و گرایی، مسایل اجتماعی، یکتاشناسی، مناظر طبیعت ملّی

هاي شگرف و  هاي نادر، تشبیه عالوه بر این او از اصطالحات ادبی، استعاره.است

غالب در .کند سوي خود جلب میلپذیر خواننده را بهلطیف و از حسن تعلیل د

بین در  انگیزي خود هاي رنگارنگ و از خیال هاي نظم و نثر فارسی با نقش طرح گونه

.رسد مقام اوج میسخنوران به

.56کشور، ص  دیوان غالب، نول.1
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و دهلی در نظرش از گنجه  ،کند گاهی خود را از نظامی و خاقانی کمتر تصور نمی

:در این باره ببینید او رااظهار نظر .و شروان کم نیست

گنجۀ و شروان برابر استدهلی ز من بهدهـر م بـه اامروز من نظـامی و خاقـانی  

هند .وجود آوردقرن دهم هجري در بقاي شعر فارسی راهی تازه و طرزي نو به

آداب و رسوم هند و  باایشان .براي شاعران و هنرمندان جایگاه رشد و شکوفایی بود

غالب دهلوي در انداز .و شعر فارسی را رونق بخشیدند ،شنا شدندسرزمین آفرهنگ آن

مرحلۀ کمال گرفت و این فن را بهخود منفرد و تنها از ذوق فطري خویش کمک

:کند بیان میچنین دربارة آزادخیالی خود وي .1رسانید

حیف کافر مردن و آوخ مسـلمان زیسـتن  خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان زیستن

این قدر دانم که دشوار است آسان زیستنپرواخـرام از مـا مپـرس   رنـدان بـی  شیوه

اشعار  .وجود آوردراستی غالب در بقاي شعر فارسی راه تازه و طرزي نو به

نگر، تصویرساز، حساس و دردآشوب بکر و برازنده و در عین  عاشقانۀ این شاعر ژرف

از موسیقی است و گاه در  کالم وي سرشار .سادگی و روانی شوکت اسلوب دارد

هاي زیبا و حسن تعلیل تخیل  بحرهاي مترنّم و در زیر و بم تشبیهات لطیف استعاره

:پرواز تخیل غالب از اشعار ذیل نمایان است.دهد خود را جاي می

بوي ما بید و کنار کشـت مـا  بادة مشککوثر و سلسبیل ما طوبی ما بهشـت مـا  

غالب کاینات را از دیدگاه فلسفی .نسانی مضمر استدر اشعار غالب فلسفۀ حیات ا

ی شور هستی برایش از مشت مگر .دهد بازیچۀ اطفال تعبیر می به عنوانفریب نظر و 

 ؛در نظرش لمحات انسانی مانند در آبدار بسیار پرارزش است.نیست ترخاك انسان زیاد

دگی گذاشتن و در افکار کاري زندر بی .لذا باید انسان جد و جهد و سعی و عمل بکند

راراه ، بیغالب در مقابلۀ خفتن.پراکنده شب و روز مشغول شدن خوب نیست روي

از حرکت  ، و باور دارد کهکند او حرکت را باعث برکت تصور می .زیاد دوست دارد

:شود رازهاي زندگی آشکار می

ـ حوصـله افزا نگهشورشروي را سـر راهـی دریـاب   راهخیز بـی  ـ ک اباهی دری
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نگـاهی دریـاب  بـه يتاب اندیشه ندارراز است چه پیدا چـه نهـان  ۀعالم آیین

 ، وستهشب ماهتاب  ؟چرا مغموم و محزونی ،به طور مثال اگر صبح بهار نیست

.چشم تو بگیردازتواند  نور ماهتاب را کسی نمی

یکتاشناسی در اشعار غالب

غالب در توانایی زندگی و  بینش.غالب حقیقتاً شاعر تغزل و کرشمۀ طلسم تخیل است

، یعنی به والیت امیرالمؤمنین علی گوید که او حیدري است غالب می .حرکت است

.لذا این امر ناممکن نیست که او آفتاب را سوي مشرق بگرداند .السالم باور دارد علیه

گر آفتاب سوي خاوران بگـردانیم ز ما عجب نبود،ز حیدریم من و تو
1

:سراید می.منش، از اسرار الهی آگاه و سرشار از توحید بودالب، صوفیحقیقتاً غ

همچو من شاعر و صوفی و نجومی و حکیم

سـت اگوقلم مدعی و نکتـه ،نیست در دهر

در.اشعارش ارجمند و با عظمت و مملو از عشق است ،الهیمقام ن أدر ش او

ی نحمد معا ةحمد و ثناي پروردگار فقط از یک واژضمن»هربارومثنوي گ«خالي 

این حمد در نظرش آبروي تحریر، نغمۀ روح و دعا،  .کار برده استگون را بههگون

وحدت، دم عیسی، خط رخسار، دعا، مالیکه، آغاز کار، رزق و تندرستی  ةاستغفار، جلو

:سراید میوي در این مضمون .و عشق الهی است

ــار  ــاز گفت ــه آغ ــی ک ــتاازسپاس وستاسخن چون خط از رخ نمودار ازوس

ــر بـــس ــه ارزان دهـــدمتـــاع اثـ ــد   کـ ــد ده ــرده را جان ــدان م ــیحا ب مس

ــان راز  ــرّخ سروشـ ــه فـ آبـــاد گوینـــد بـــاز   زمبـــر آن زم سپاســـی کـ

ــپاس بـــ  ــه ه سـ ــوزش درآمیختـ 2بــــا دل آویختــــهز دل جســــته وپـ

:گوید می در رباعی زیر وقتی که ،غرق عشق الهی بود قدر آنغالب 

صد بادیه در قالـب دیـوار و درم ریـز   یارب ز جنون طرح غمی در نظرم ریـز 

.52کلیات غالب، غالب، تصحیح تقی عابدي، ص .1

.134ابرگهربار، غالب دهلوي، ص .2
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صرفه جهد بر اثـرم ریـز  هر برق که بینکهر خون که عبث گرم شود در دلم اف
1

:گوید جاي دگر می

2توانم سـوخت شرر و شعله میببین که بیاي کـه در آتـش نسـوخت ابـراهیم    شنیده

دلش در هجر وي  ، ودارد اي ر عشقِ حقیقی سوز جداگانهاین عاشق حقیقی د

و یقین دارد که محبوب وي  ،کند با گفتن نام پاکش گریه و زاري می.سوزد می

به انسان هرگ هم ایعنی از ش»اقرب من حبلِ الورید«او.پنهان نیست و مستور

.است تر نزدیک

:کند میاظهار نظر  وي در بارة قیمت عشق در بازار زندگی چنین

گاه ارزان بفروشـند و گـران نیـز کننـد    بازار حیـات عشق مانند متاعی است به

غالب .مشاهده بکند که دلش بصیر و بینا باشد دتوان میکسی  فقطجلوة الهی را اما 

ذات رحمت  ،رب العالمینبه مقام قرب که براي رسیدن این:این راز حقیقت آشنا بود با

سرور  و و دربارة فخر عالمالهی است، ةنجات و آینۀ جلوحق و  ۀلمین وسیلااللع

:سراید طور میاین صکاینات

د اسـت  کان ذات پاك مرتبهاشـتیم ذیـزدان گ غالب ثناي خواجه بـه  دان محمـ
3

٭

ــز آ  ــد ک ــت یمحم ــۀ روي دوس ینش ندانست دانا کـه اوسـت  اجز ین

ــن آ ــی روشـ ــزديیزهـ ــۀ ایـ وي نگنجیده رنـگ خـودي  که درینـ
4

:سراید اي دگر میج

زبـان محمـد اسـت   آري کالم حق بـه گر ز طرز بیـان محمـد اسـت   حق جلوه

ــه ــاب آیین ــت ماهت ــر اس ــو مه شان حق آشکار ز شـان محمـد اسـت   دار پرت

ــامور ز نشــان محمــد اســت نآنوز خود ز نفس مهر نبـوت سـخن رود   ــز ن ی

.62غالب اور تصوف، ص .1

.3، ص همان.2

.234، ص 1شرح غزلیات فارسی، ج .3

.180ابرگهربار، ص .4
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ن محمـد اسـت  داکان ذات پاك مرتبهیـزدان گذاشـتم  غالب ثناي خواجه بـه 
1

يکي توحيد، دوم حب نبي و  :داند غالب دو چيز را جزو عبادت مي ،گفته حاليهب

:سرايد مي.که ايشان وسيلة نجات هر دوجهان هستند ،اهل بيت

هستی است جهان راۀکز فیض تو پیرایاي خاك درت قبلـۀ جـان و دل غالـب   

٭

امبـا خـدا و بـا علـی دیوانـه     هوشیارمامبیگانـه روچـه عاشقم لیکن ندانی کز 

غالب دربارة .نموده است رازشاعر در شعر ذيل جذبة عشق و محبت را اب

اهللا، ابن صفا، علي اهللا، لسانالعلم، نفسينةالنبيين، باب مد وارث علم»المسلمين امام«

:کند طور عرضه مياين را هاي محبت طالب عليه السالم در قالب شعر گلمرتضي ابن ابي

عـدل و امـام و نبـی و یـزدان را    ومعادغالم شاهم و حق دانـم و حـق اندیشـم   

محو گشتم در علی دیگر سخن کوتاه باداواز فنا فی الشیخ مشهورم فنـا بـاهللا بـه   

٭

آذر بـــرآورمةدود از خـــود و شـــرارهم که همچو نامه ز دل سر بـرآورم اخو

٭

سر خار مغیالن رفـتم ن بهابکوپايم حوصـلۀ لـذّت آزارم داد  ذوق غ

٭

ــالم  ــوة اســرار خی ــارگی جل در آینۀ چشم حسود و دل اعـدا نظّ

٭

هر قطرة خون یافته پرواز سـویدا گرانمایگی دل که ز سـودا نازم به

 در خواننده هیکیفیت گر کند، قصیده با ردیف گریستن آغاز میغالب یک وقتی 

:شود پیدا می

ــتن   ان خریـد تـو م مـی لَسشفاعتی بهسجن ــردا گریس ــی ف ــد از پ ــروز بای ام

خواســته اال گریســتننچیــزي ز کــس هـا نبمزد شفاعت و صـله و صـبر و خو  

.247کلیات غالب، تقی عابدي، ص .1
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:اشعار ذیل مخصوص جزو مراثی هستند

آدمکه درکش کاروان بینیبه یاد کربال تا آن ستم آل عبا را ساربان بینیووي
1

1
:سراید دارد می لسان الغیب حافظ بر غالب یقین و ایمانگویا 

ــد   ــه قاع ــا ک ــمان بگــردانیم ةبی قضــا بگــردش رطــل گــران بگــردانیمآس

به کوچه بـر سـر ره پاسـبان بگـردانیم    اي بنشــینم و در فــراز کنــیمبــه گوشــه

آوریــم و قــدح در میــان بگــردانیممــیرهگـذر باشـیم  نیم و گالبی بـه گل افک

ــي ان شاخســاري راســشنابــه جنــگ بــاج ــبوم ــز در و س ــردانيمگلس تان بگ
2

را در  عناصر هستیۀهم.حقیقتاً این سخنور برجسته و فرهیخته شاعر طبیعت بود

:کند اشعارش هنرمندانه مجسم می

ــاد بــاز پیغــام بهــار آورد بــاد    ــر روزگــار آورد ب ــژده به م

آورد بـاد رتازگی در برگ و بابـو آورد بـاد  وو رنگ ینیکوی
3

انند الله و گل، شمشاد، غنچۀ نرگس، موج گالب، مناظر طبیعت در کالمش م

خار، فرش  ،مشک، بهار، رنگ ةنسترن، سنبل، طرّ ،آفتاب، باد ،سحاب، ابر ،آفتاب صبح

رنگی شفق، دمیدن سحر، دمیدن گل، شبنم گل،  سحري، گل ةستار ،شبنم، کواکب ،گل

یگر از ، و بسیاري دغالیه، فضاي چمن، برگ، برگ یاسمن، خس طوفان زده ،نسیم

.کند سوي خود جلب میتوجه خوانندگان را به دستاین

هاي گفتنـی دارد غریب شهر سخندانـی بیاورید گر اینجـا بـود زبـان   

تراوش شبنم، حنا،  ،زار، باد هاي رنگارنگ و گوناگون را مانند سبزه عالوه بر این گل

، سنبل، سرو، گل نسترن، شقایق، بوقلمون ،شفق، الله ،صدف ه،الله، چنار، باد

زیباییِریاحین و غیره و غیره با  ، غنچۀتتار ریحان، ریاحین، شمیم، نافۀ مشکگل

:طور مثالبه.کند بسیار مطرح می

رودش بر کنـار بـاد  نشگفت کز میانامسوسن کشیده خنجر و سنبل نهاده د

.274غالب، پروفسور نذیر احمد، قند پارسی، ص .1
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هاي بوقلمـون صـدهزار بـاد   زد نقشرنگ گلگون شقایق و از رنگاز گونه

ـ کز دیربـاز بـود در ا  افشاند الله و گل و ریحان در انجمـن  ن انتظـار بـاد  ی

دسـت چنـار بـاد   بندد حنا ز الله بـه سـت کـز شـگرفی آثـار نامیــه    وقـت 

1کار بادگشت از شفق بر اوج هوا اللهبطن صدف نقشـبند ابـر  بود از گهر به

٭

ــهصـحرا عرضـۀ داشـت   زاري بهسترنن ــار آوردخیمـ ــاي زرنگـ ــادهـ بـ

ــار  ــان نثـ ــز بیابـ ــر کـ نافـــۀ مشـــک تتـــار آورد بـــاد   غنچـــه بنگـ

دامـــن از بانـــگ هـــزار آورد بـــادگل زمین و بزم و عیش و وقت خوش

ــاش    ــو مب ــد گ ــرنج زر نباش ــر ت ــایش گ ــن نم ــز زی ــا ه ــاداه ر آورد ب

ــن   ــحن چم ــه در ص ــوم غنچ ــی از هج ــان بـ ــاد کودکـ ــوار آورد بـ سـ

ــاچــرخهــاي دلفریــب انگیخــت نقــش ــهابرهـ ــاد ي دجلـ ــار آورد بـ بـ

ــر خداســت  ــاییز دســتش ب ــم پ شـــاهد از بـــرگ چنـــار آورد بـــاداز غ

ــرگرفت  ــروي از س ــواي خس ــل ه بخــت از شاخســار آورد بــاد  نــیمگ

ــاد  گـــر کـــز بیابـــان تتـــارنغنچـــه ب ــار آورد بـ ــک تتـ ــۀ مشـ نافـ
2

٭

ـ  اي باد صبح عطري از آن پیرهن بیـار  ذیرد مشـام مـا  تسکین ز بوي گـل نپ

٭

موسم شرابی هستهم کده در این خزانهـان غالـب  ،ار هند بـود بـر شـگال   به

ــدارد    ــبنم ن ــاب ش ــازکی ت ــل از ن ــدارد  گ ــالم ن ــه ع ــاري ک ــو داري به ت
3

.دوست و عاشق جماليات بودموحد، انسان یتون گفت غالب مرد به طور کلي مي

ز و زيبا در ات، احساسات جذبات و تخيالت خود را در اشعار نغيمشاهدات و تجرب

.زبان قلم آورده استنحو احسن بهصنف سخن بههر

1156کلیات غالب، غالب دهلوي، ص .1
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