
  يشعر فارسي غالب دهلو  ٣٤١

  يغالب دهلو يشعر فارس

  ♦مهدي باقر خان
شهرت . هند نژاد است يگو يار نامور فارسياز شاعران بس يکيرزا اسداهللا خان غالب يم

  .ک بودن اوستيندة شعر کالسين نمايل آخريدل  به         ًاو عمدتا 
هر دو زبان اردو و  به داشت و از همان زمان ياستعداد شعر يغالب از ده سالگ

ست، اما يدر دسترس ن يو ين شعر فارسياز نخست يا نمونه .١سرود يشعر م يفارس
تواند  يآن م يد و بررسيتوان د يم» هيدينسخة حم«را در  يو يشعر اردو يها نمونه

، طبع يشعر يها غالب در اغلب قالب. ٢آن زمان او باشد يانگر ارزش و اعتبار شعريب
 يدب دوستان از خود بر جاشاعران و ا يبرا يا خود را آزموده است و آثار ارزنده

  :ن صورت استيبد يدر شعر فارس يومعروف آثار برخي از . گذاشته است
، »الصّباح دعاء يمثنو«، »سبد باغ دو در يمثنو«، »نيسبد چ يمثنو«، »يات نظم فارسيکل«

  .٣»رساله فن بانگ«
خاص  يها يژگيگر شاعران معاصر از ويسه با ديد غالب در مقايات قصاياب

 ١١٢ يده وين قصيتر يطوالن. ده دارديقص ٧٥او حدود . برخوردار است ييسرا دهيقص
ت است يب ١٠٠ش از يب يدارا يده ويقص ٤فقط . ت دارديب ٢٧ آنن يت و مختصرتريب
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  ٣٤٢  قند پارسي

  .١ت دارديب ٥٠ يگر ويده ديقص ٤٥ن طور يو هم
  :ن استيسروده مطلع آن چن )ع(يحضرت علکه او در مدح  يا دهيقص

ــازم ــه ن ــايگ ب ــوداگرانم   ٢هر قطره خون يافته پـرواز سـويدا    ي دل ز س
اعتبار عدد لفظي، هم  به هاي بلند غالب است که تعداد ابيات آن اين يکي از قصيده

  :است، کما اينکه خود غالب در اين مورد چنين اظهار داشته است ١١٠يعني )ع(عدد واژه علي
  ٣ر آمـا در رشته تحرير ز شوخي گهـ   شمار عدد حرف علي شـد  به نطقم

دارد و اين هم ) تجديد مطلع(اغلب قصايد طوالني غالب دهلوي چندين مطلع 
  .خاص قصايد اوست يها يکي از ويژگي

او  هاي ي از غزلرخب. زبان فارسي سروده شده است  به غزل دارد که ٣٣٥غالب حدود 
عالوه بر اين، . است» تجديد مطلع«هاي قصايد وي چون  نيز داراي بعضي از ويژگي

شعر وي ساده و روان است اما در عين حال در اشعار وي تعقيد و ايهام، آميختگي 
  .شود عميق ديده مي يها آهنگ و مضمون، اصطالحات ادبي و استعارات شاذّه و تشبيه

يا » باد مخالف«، »چراغ دير«هاي وي  زيباترين مثنوي. مثنوي دارد ١٢غالب 
  .عنوان دارند »نامه ساقي«و » ابر گهربار«، »نامه آشتي«

هايي دارد که داراي مطالب و مضامين مهم و  ها و رباعي افزون بر اين، غالب قطعه
او در اکثر اصناف شعر، سخن گفته است کما اينکه ما در مقدمه کليات . پرارزشي است

  :بينيم غالب در خصوص عظمت شعري غالب مي
دل  به يچنگ يو يها يمثنو ير است ولينظ يب يعرف يها ها و غزل دهيقص”
گر انواع ادب يرسد و در د ينظر م  به العاده فقط در غزل فوق يرينظ. زند ينم
 يدهلو برزا غاليات ميدر کل يش نشان نداده است، ولياز خو يفراشن ايچن
 ييآرا جلوه ياز سخن و يانواع سخن را دنبال کرد و در هر نوعاغلب توان  يم

رنگارنگ و  يها وهيش. ديرواز دتوان در حال پ يشه را ميهزاران مرغ اند
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ن استادان بزرگ ير آن تنها در دواويبدان گونه است که نظ ير سخن ويپذ دل
  .١“افته شودي يسخن فارس

هاي اساسي ادبيات اردو است و يکي از چهار شاعر بزرگ اردو  غالب از جمله پايه
هاي فارسي  با سرودهزبان و در کنار مير تقي مير، مير انيس و اقبال است اما در ارتباط 

  :خود چنين گفته است
  رنگ من اسـت  بگذر از مجموعه اردو که بي  هاي رنگ رنـگ  فارسي بين تا ببيني نقش

ن شاعر يتر عنوان معروف به ان ذکر است که او در اصل شاعر اردو زبان است ويشا
 ،غالبرزا يبعد از م يچون اقبال الهور يگرچه شاعر. قاره هند شناخته شده است شبه

حال شعر فارسي او نيز سبک مختلفي دارد  و استآورده دست  به گيري شهرت چشم
  .ميرزا غالب سبک خود را توسعه داده بود آنکه

سرود ولي نکتة  توان گفت که ميرزا غالب طبق روش شاعران متقدم شعر مي مي
خاص خود را  شکالسيک يک طرز و رو ةجالب اين است که او با استفاده از شيو

  .شود ايجاد نموده و بدين ويژگي خاص خود او از شاعران معاصر متمايز مي
ترين نمايندگان اين سبک، شاعراني چون نظير نيشابوري، فيضي، ناصر علي  مهم

خصوص   به در اين سبک شاعري. خصوص ميرزا عبدالقادر بيدل هستند  به سرهندي و
. ان خيلي ممتاز و بهتر بودندگويي اير گويان هند در مقايسه با طرز و روش غزل غزل

گزاري  کردند که تقريباً در زمان صفوي بنيان عنوان سبک هندي تعبير مي به اين سبک را
طرف هند  به علت کمبود طرفداران شعرهاي شان  به در آن زمان شاعران. استشده 

 مهاجرت کردند و در هندوستان ساکن شدند و با حمايت و پشتيباني سالطين مغول،
  .عري خود ادامه دادندشا  به

عالقه و دلبستگي سالطين مغول و طبيعت و آثار فرهنگي متنوع هند آنان را خيلي 
شعرهاي آنان تحت تأثير اين عوامل قرار گرفت و تأثرات طبيعت . تحت تأثير قرار داد

همان در يک شکل جديدي درآورد و  به و محيط آنان را از سبک ايراني جدا نموده
يهام و تعقيد، جايگزين سالست و رواني شد و سرودن تخيالت باريک، زمان در شعر ا
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 آفريني، شاعران آن زمان مضمون. اوج خود رسيد  به دور از فهم و فکر مردم عادي در شعر
گيري بر  نگاري را هدف خود قرار داده بودند و همه در فکر سبقت معماگويي و تمثيل

  .ري قديم ممتاز شدنديکديگر بودند، بدين علت آنان از سبک شاع
در يک مصرع مثالي، مثالي  ويالبته منظور از شعر تمثيلي ميرزا غالب اين است که 

  :مثالً. کرد آورد و در مصرع دوم آن را عيني مي را مي
  اهـل روزگـار   به خويش را در مفلسي منما  آيد ز شـرم کاسـتن   آخر شب مه بيرون مي

س و پر يور از فهم، الفاظ ساده و سلک و دين باريسرودن مضام يروشن است برا
اج دارد که عالمات و اسرار و ياحت يسبک خاص  به ست بلکه شاعرين ياز محاوره کاف

انکده، فنا، يبات گوناگون چون زير و ترکين تعابيعالوه بر ا. رموز فراوان داشته باشد
  .کار رفته است به و در آن زمان… قدح فنون
گر يرزا غالب مانند ديم. دل بوديرزا عبدالقادر بين سبک ميندة اين نمايتر بزرگ
 غالب خود را فقط يقرار گرفته بود ول يدل دهلوير بين سبک، تحت تأثيشاعران ا

 يرا در حد يمتنوع فاهيمن سبک، مين سبک محدود نکرد بلکه در اياز ا يرويپ  به
  .بکنند ين کاريگر نتوانستند چنياضافه نمود که شاعران د

دان مخصوص يمختلف شعر گفت لکن غزل م يها الب در قالبدرست است که غ
مضامين،  نظر تنوع از. داراي مضامين عشق و محبت است غالب يها اوست و غزل

هاي ظهوري ممتازتر است اما باز هم غالب در ميان شاعران  هاي غالب از غزل غزل
  .فارسي نژاد اهميت خاصي کسب نکرده است

الوجود را موضوع شعري خود قرار  تداست که او وحهاي شعر غالب اين  يکي ويژگي
  :گويد چنانکه او مي. شود از اين رو غالب شاعر عارف و متصوف هم محسوب مي. داده بود

ــا    محو کن نقش دوي از ورق سـينة مـا   ــة م ــيقل آيين ــف ص ــت ال   اي نگاه
شود شايد بدين سبب که فکر فلسفي  گاهي در شعر غالب افکار فلسفي ديده مي

توجه نسل جديد قرار گرفته بود، گاهي در يقينيات و مسلّمات يک جنبة شک را  مورد
  :گفت مثالً مي. آورد دست مي  به کرد و گاهي از توهمات يک ريشة يقين را جست و جو مي

ــا    صحرا دم عيسي دارد به سايه و چشم ــر م ــود رهب ــزل نب ــر انديشــة من   اگ
  ٭
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ـ  بـه  تکلف در بال بودن يب   ا آتـش اسـت  يدر يل و رويا سلسبيدر قعر  م بالسـت ياز ب
منظور . بارز شعر غالب است يها يژگياز و يکيهم  ينيآفر و مضمون ينيآفر يمعن

د ين نکته رشيدر مورد ا. آورد يوجود م به يا ن است که نکتة تازهيا ينيآفر از مضمون
  :ديگو ين ميچن يقياحمد صد

براي اين که اکسير . يرمعني نزد غالب پيکر لطافت بود و الفاظ پيکر تحر”
  :توان گفت معني را در پيکر معني نمي

  “م توسـن مـا  ر شود گرد نمايـان ز ن  سخن ما ز لطافـت نپـذيرد تحريـر   
کرد انگار  از طنزپردازي و ظرافت طبعي خود خيلي استفاده مي ن غالبيعالوه بر ا

  :گويد غالب مي. که ظرافت غير از ندرت بيان، چيزي نيست
  بـال مـا  از رود  سايه همچون دود باال مـي   جـو ب پـروازيم فـيض از مـا   ما هماي گرم 

ذکر مي نوشي در شعر وي . با اين همه شعرهاي وي داراي مضامين سکرآور بود
نوشيد و از باده سخن  مي» مي«اهميت خاصي دارد شايد علّتش اين باشد که او خود 

   :گويد يدر نتيجه شرابش دوآتشه شده بود چنانچه م. هم سرشار بود
ــد    ــناتم نيافتن ــه در حس ــر ک ــت نگ   اي جــز روزه درســت ز صــهبا گشـــوده     خجل

 هاي اساسي شعر غالب توان يکي از ويژگي عالوه بر اين ابتکار و نوآوري را مي
  .شما آورد  به

شود ظهوري،  در خصوص شاعراني که در شعر غالب تأثيري از آنان ديده مي
غالب . ي و حافظ و صائب تبريزي هستندن حزين و عرفي و حسرتآنظيري و پس از 

   :در تتبع صائب چنين سروده است
  ١ام چون امام سبحه بيرون از شـمار افتـاده    ام عالم ز اهل عالم بـر کنـار افتـاده    به هم

  :گويد در استقبال سعدي چنين مي
چه گوييم کـه از شـب چنـد رفـت يـا چنـد         شـام مانندسـت   به چو صبح من ز سياهي

  :کند و حزين را اين طور ياد مي نظيري
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  ٣٤٦  قند پارسي

ــا   ــافتن ز م ــوان ي ــا نت ــذاق م ــب م   ١رو شيوه نظيري و طرز حـزين شـناس    غال
  :ديگو يم يدرباره عرف

ــدارد    کيفيت عرفي طلب از طينت غالـب  ــيراز ن ــاده ش ــران ب ــام دگ   ٢ج
جز غالب  يقاره هند، شاعر توان گفت که در سراسر شبه يها م يژگين ويبه رغم ا

ت شعر سروده يفيت و کين کميو اردو با ا يم زمان در هر دو زبان فارسست که هين
 يات فارسية شعر و ادبيدر سرما ياست که اشعار ارزنده و يشاعر يغالب دهلو. باشد

 خدمات او  به د با توجهيزبان نبوده، ما با يماندگار خواهد بود، حال آنکه او فارس
  .مي، شعر او را ارج نهيات فارسيزبان و ادب  به
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