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چکیده:
میرزا اسداهلل غالب دهلوی( 2121-2121ه.ق2287- 2171/م) شاعر شیعی شبه قاره ،منقبتگوی
اهل بیت از شعرای دورۀ بازگشت است که خود را طراح مناقب عاشقانه معرفی میکند .هدف این
مقاله نمایاندن شگردهای پردازش مضامین شیعی این شاعراست و به این ترتیب جایگاه وی در این
گونۀ کمتر پرداختۀ ادبی بویژه در آن سوی مرزها نمایانده و از خالل آن ،سیر اشعار آیینی شبه قاره
 ،با توجه به چالشهای فکری  -مذهبی عصر شاعر نشان داده خواهد شد.
وی در بیشتر قالبهای شعری به مدح معصوم پرداخته؛ تمایز اصلی اشعار آیینی وی با شعرای دیگر
در شیوۀ ارائۀ آنست. .وی در هر قالبی با الگوی خاصی شعر سروده ،در تشبیب قصاید منقبتی دست
به تفننهایی زده و با ایجاد فضای داستانی آن را از یکنواختی قصاید سنتی در آورده است .همچنین
گرایش به تفاخر و شِکوِه در این نوع قصاید ،بیش از قصاید دیگر است .در مثنویها به محاجه ،در
غزل و ترکیب بند به اشعار قلندرانۀ مذهبی گرایش نشان داده است ،در قطعه به شعر "سالم" ،نوع
خاصی از شعر مذهبی که در ایران رواج نداشته ،پرداخته است .بطور کلی توجه به منقبت و نعت
معصومین(ع) ،توسل و استمداد از ایشان ،تولی ،بحث و جدلهای شرعی برای رفع شبهات دینی،
اباحهگری و ترک ادب حدود شرعی در اشعار مذهبیش نمود بارزی دارد.
واژگان کلیدی  :غالب دهلوی ،مناقب اهل بیت ،سبک شناسی اشعار آیینی ،شعرِ شیعیِ فارسی در
شبه قاره ،شعر سالم

 1استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران moazzeni@ut.ac.ir
 1دکتری و محقق پسا دکتری در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران baharefazli@alumni.ut.ac.ir
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.3مقدمه
سرایش اشعار مذهبی و آیینی بویژه شیعی در قرن سیزدهم از جایگاه ستودهای برخوردار بوده است
 .در شبه قاره از عصر مغول شاهد ظهور و بروز شعرای بزرگی همچون جویا کشمیری(م 2222ه.ق)،
مایل تتوی( 2112-2222ه.ق) ،عظیم تتوی( 2117-2289ه.ق) و دیگران هستیم که برخی مانند
مایل تمام هنرشان را در خدمت شعر شیعی و ذکر مناقب و مصائب رسول و خاندان وی در آوردند.
اخالص و ارادت شعرای شبه قاره به اهل بیت نه تنها کمتر از شعرای ایرانی نیست بلکه این شاعران
نیز در پرورش مضامین دینی و بویژه گستر ش آن در سطح جامعه که بنوعی به تبلیغ دینی منجر
خواهد شد بسیار اثر گذار بوده اند.
در میان شعرای شیعی شبه قاره ،غالب دهلوی توانسته است اشعارش را با عاطفه و تخیل غنی خود
سرشار کرده و شعرش را از دیگران متمایز و در عین حال تاثیر سخنش را بر ذهن و ضمیر
مخاطب ،که غایت این گونۀ ادبی است ،افزایش دهد .اشعار مذهبی غالب دهلوی بگونه ایست که
مخاطب را با چالشهای مذهبی عصر شاعر و دغدغههای دینی زمانه اش مواجه میکند و شعرش را از
ارادت صرف بنوعی تبلیغ دینی میرساند؛ تا آنجا که میتوان دربارۀ وی گفت زبان را بطور
نامحسوسی در خدمت اندیشههای مذهبیش در آورده است؛ بویژه ارادت وی به حضرت امیر (ع) که
همراه با اخالصی صادقانه است و خود از آن به " مناقب عاشقانه" یاد میکند .
ضرورت بحث و بررسی و پرداختن به شیوۀ مداحی و اشعار شیعی وی ،که تاکنون به آن توجه نشده
 ،از این نظر حائز اهمیت است که جایگاه این شاعر پر آوازه و تاثیرگذارِ شبه قاره که پیشرو اقبال
الهوری و شاعران پس از خود بود ،چنان که باید ،شناخته شود .هم چنین از خالل پژوهشهایی
ازین دست شناخت فضای فکری -مذهبی حاکم بر عصر شاعر که به چالشهای مذهبی زمانه اش
توجه داشته و شعرش که در حقیقت بازنمودی از آن دغدغههاست برای خوانندگان مهیا میشود.
.5پیشینۀ پژوهش :
با اینکه اشعار مذهبی شاعر هم به لحاظ محتوا و هم کیفیت ارائه و تا حدودی حجم آن نسبت به
اقرانش از جایگاه واالیی برخوردار است ،اما تاکنون بصورت مستقل سبک اشعار شیعی غالب بررسی
نشده است .از آن جمله شفیعی کدکنی در مقالهای بصورت گذرا و کلی به مفاهیم شیعی اشعار
غالب اشاره کرده است( .غالب دهلوی ،شفیعی کدکنی  ،)18،علوی مقدم نیز در مقاله اش تنها به
ذکر ابیاتی چند در منقبت پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) بسنده کرده است ( .سیری در اندیشۀ
غالب ،علوی مقدم ،ص ) 179-4نیز در مقالۀ( "سهم غالب در شعر فارسی اقبال " ،ریاض) 12-9،
تنها به بخشی از اشعار آیینیش که مورد توجه اقبال الهوری بود ،پرداخته شده است.
جز آن میتوان به آثاری اشار ه کرد که تنها به گردآوری اشعار دینی این شاعر اهتمام ورزیده و در
هیچیک به سبک بیان وی نپرداخته اند از آن جمله (مناقب علوی در آیینۀ شاعران پارسی گوی
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شبه قاره رادفر )204-74 ،چهار قصیده از غالب را در مدح حضرت علی(ع) نشان داده است.
همچنین در( مناقب حضرت امام در شبه قاره ،چوهدری،صص )241-211مبلغی از اشعار غالب را
در قالبهای گوناگون بیان کرده است .همچنین نیز در کتاب( پادشاه است حسین ،موسوی-221 ،
 )129به مراثی عاشورایی وی توجه شده و تنها اشعاری از غالب دربارۀ سید الشهداء را ذکر کرده
است.
.1روش پژوهش :
روش تحقیق حاضر بصورت توصیفی است .با مطالعۀ دیوان غالب دهلوی ،اشعار مذهبی و شیعیِ وی
که با محور منقبت و ذکر فضائل و مصائب رسول و خاندانش بوده انتخاب و سپس به لحاظ
محتوایی ،طبقه بندی و تحلیل محتوا شده است .در این روش برای بررسیهای دقیقتر بجز مطالعۀ
اشعار مرتبط با موضوع دینی و شیعی  ،اشعار دیگر شاعر به صورت تصادفی و با آماری در حدود 20
تا  10درصد در قطعات و قصاید  ،تا یک سوم در غزلیات مورد مطالعه قرار گرفته اند .به این ترتیب
در قالب غزل حدود  210غزل از  994غزل شاعر بررسی شده است .در قالب قصیده ،عالوه بر
قصاید منقبتی(شامل  29قصیده) حدود  10در صد از قصاید مدیحۀ وی 21 -قصیده -برای بررسی
ساختار قصیده سرایی وی مطالعه شده است .تنها رباعیات شاعر بصورت کامل مورد بررسی قرار
گرفته است .تمام ارجاعات متن برگرفته از دیوان غالب دهلوی تصحیح محسن کیانی است .
 .4زندگی و شاعری غالب دهلوی
میرزا اسداهلل خان غالب دهلوی در روز چهار شنبه  2رجب سال  2121هجری ( 2171م ) در شهر
اگره به دنیا آمد و در 2121ه.ق ( 2287م ) وفات یافت  .در همان کودکی پدرش را از دست داد و
تحت سرپرستی عمویش در آمد .از ده سالگی لب به شعر سرود و در سن سیزده سالگی ازدواج کرد
.وی فرزندی نداشت و در نتیجه کودکی به نام عارف را به فرزند خواندگی برگزید .اما عارف که به
مدد پدر خوانده اش طبع شاعری داشت نیز پیش از غالب چشم از جهان بست .
غالب تحصیل دانش را بصورت شخصی انجام میداد .از طریق مال عبدالصمد ،از زرتشتیان تازه
مسلمان ،با پیشینۀ فرهنگی ابران و دانش پهلوی آشنا شده بود(.سومنات خیال،حائری )22،نیز
(ر.ک :شفیعی کدکنی ،همان ،صص  )18 -14که بازتاب آن را در اشعارش مبتوان دید.
در زمانۀ غالب تغییر سبکی به تدریج در حال وقوع بود .در شبه قاره هند امثال محمد علی حزین
الهیجی ،واقف الهوری ،قمر الدین منت ،میرزا مظهر جان ِجانان پرچمدار سبک بازگشت ادبی
بودند و بذر این شیوۀ سخن را در آن دیار پاشیدند .اما برخی مانند تازهگویان به سبک هندی
متمایل بودند و برخی مانند غالب به تلفیق هر دو سبک دست زدند .اگر چه پارهای نازک خیالیها و
نازک اندیشیها در شعرش هنوز حضور دارد( .خصائص و ارزشهای شعر فارسی غالب دهلوی ،حبیبی
افغانی ) 111 ،برخی وی را پلی میان سبک جدید و قدیم برشمرده اند(.میرزا اسداهلل خان غالب
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دهلوی،نقوی  ) 189 ،در نکته یابی و نکته سنجی و باریک بینئی که به ابتذال نینجامد به سبک
هندی متمایل و در فخامت و جزالتِ سخن به سبک خراسانی بویژه در قصیده سرایی و در محتوا و
مضمون به سبک عراقی متمایل بود .بر روی هم صمیمیتی در گفتار غالب وجود دارد که سبک
سخن وی را از اقران ممتاز میکند .وی حتی در قصیده هم با ممدوح و مخاطب خود ارتباط
صمیمی برقرار میکند (.حائری ،همان )29،
آثار وی به طور اجمال در نظم ونثر عبارتند از  :کلیات نظم فارسی  ،سبد چین  ،باغ دو در  ،دعای
صباح  ،رساله فن بانگ  ،کلیات نثر فارسی  ،درفش کاویانی  ،متفرقات غالب  ،مآثر غالب و نامه های
فارسی از آثار فارسی وی است و آثار اردوی وی شامل  :دیوان اردو  ،قادر نامه  ،بیاض غالب ،عود
هندی  ،اردوی معلی  ،نادرات  ،نکات  ،مکاتیب  ،نادر خطوط و انتخاب غالب است  .اثر دیگری هم
به نام گل رعنا دارد که آمیختهای از فارسی و اردوست .در مباحثههای علمی و ادبی ؛ قاطع برهان ،
نامه غالب  ،تیغ تیز  ،شمشیر تیز  ،سواالت عبدالکریم و لطایف غیبی است (.حائری  ،همان) 21 ،
نیز (مقدمه دیوان غالب دهلوی،کیانی ، ،بیست و دو  -سه )
 .2اشعار شیعی غالب دهلوی
غالب دهلوی ،در بسیاری از قالبها ،شعر مذهبی سروده است و بیگمان مضامین دینی ،بویژه شیعی
از درون مایههای مورد عالقۀ شاعر بوده که میتواند حاکی از دغدغههای دینی و ارادت خالصانۀ
شاعر به معصومین(ع) باشد .وی در پردازش این مضامین ،رویکردهای متفاوتی ارائه داده است؛ از
آن جمله :
 -2عالوه بر مدایح معمول و مرسوم که دال بر عقیده و ارادت عاشقانه است به بحث و جدلهای
شرعی نیز پرداخته؛
 -1بخشی از اشعارش بویژه در قالب مثنوی رنگ و بوی محاجه به خود میگیرد؛
 -9خود را در سرایش مناقبِ علوی صاحب سبک میداند و "طرح منقبت عاشقانه "در غزل را از آن
خود میشمرد؛
 -4در پارهای موارد نیز به دلیل عالقۀ مفرط به حضرت علی(ع) به تشبیهات و مفاخراتی روی
میآورد که بعضا ساحت مذهبی یک مسلمان شیعی را نادیده میگیرد و با زیر پاگذاشتن حریم
مقدساتی مانند حوض و ساقی کوثر و مقایسهها و شباهتهایی که در ذهنش میان شراب ناب کوثر و
شراب مجازی ایجاد میکند حدود شرعی را زیر پا مینهد؛
 -1در برخی از اشعار خود را رند شرابخوارهای میداند که به فرقۀ "علی اللهیان" منتسب است و از
وابستگی به آن بر خود بالیده است.
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بنا بر آنچه گذشت درونمایۀ اشعار مذهبی غالب دهلوی را میتوان به چند دسته تقسیم کرد از آن
جمله اند -2 :مناقب عام  -1تولی  -9بحث و جدل های شرعی برای رفع شبهات دینی  -4ترک
ادب حدود شرعی.
 2.3مناقب عام
اغلب تلمیحاتی که برای ائمۀ معصوم(ع) بکار میبرد تلمیحات عامند؛ تلمیحات واقعۀ عاشورا،
وصف کربال  ،ستایش حضرت عباس و وفاداری وی ،بیان دردها و نالههای کودکان و اسرا و ،...دربارۀ
حضرت علی؛ تلمیحاتی مانند وصف شجاعت و مهابت ،شمشیر حضرت ،صدای حضرت در شب
معراج ،ساقی کوثر و ...دربارۀ معصومین دیگر نیز بیشتر به ذکر نام و القاب ایشان در قصاید و
قطعات بسنده کرده؛ بجز آنکه دربارۀ حضرت حجت قصیدهای با مضمون انتظار سروده است .اما
باید سوز بیان و نحوۀ ارائۀ آن را با دیگران متمایز دانست که در این نوع سخنسرایی غایت سراینده،
تاثیر سخن بر مخاطب است  .غالب اگر چه به ذکر مصیبت و یا مدح و منقبت میپردازد اما با تخیل
و عاطفۀ خود ،که وجه غالب هر شعر است ،توانسته هم قدرت شاعری خود را نشان دهد و هم
اعتبار خود را در گسترۀ فرهنگ شیعی افزون کند .اگر چهار عنصر گستردگی در جامعه ،پشتوانۀ
فرهنگی  ،زیبایی هنری ،عواطف انسانی ،را که بعنوان چهار جهت نمودار هر شاعری در نظر گرفته
میشود (ر.ک ادوار شعر فارسی ،شفیعی کدکنی  )294 ،را برای غالب ترسیم کنیم باید نمودار
شاعری وی را در این حدود در نظر گرفت که در بُعد عواطف انسانی و پشتوانۀ فرهنگی و گستردگی
در جامعۀ خود (سه محور از چهار محور) از مرکز نمودار فاصله گرفته و به لحاظ زیبایی هنری و
فنی ،اگرچه خاقانی وار چندان اوج نگرفته ،ولی در نوع خود نازک خیالی و نکته یابیهایش باعث
برتری وی بر معاصران خود شده است .بی آنکه مدعی شده باشیم وی شاعر بی نظیر و یا کم
نظیری است باید در بارۀ وی گفت او توانسته است با خالقیت خود موضوعات دستفرسودۀ شعر
آیینی را با ارائۀ شیوه های نو و جدیدتری زیباتر و دلنشینتر بیان کند و به این ترتیب سخنش
مصداق بارز هنر ادبی است که چگونه گفتن بیش از چه گفتن(سخن نو) ستودنی است .
دربارۀ شیوۀ شعر آیینی وی باید گفت هرچند به دنبال خلق و ابداع تلمیحات نو که بر گرفته از
حکایات و روایات زندگانی ائمه هدی باشد ،نیست اما باید وی را در ایجاد و خلق فضای شاعرانه ،
ممتاز دانست و تمام تشخص و خالقیت شاعری وی را در همین نحوۀ عرضۀ شعر آیینیش در همان
قالبهای مرسوم و معمول دانست .نکتهای که در آثار دیگر شعرای مذهبی سرا کمتر دیده میشود و
مطالعۀ اغلب دواوین اشعار معاصرانش مانند مایل و عظیم تتوی نشان میدهد که این دسته از شعرا،
تمام وجه همتشان صرف تقلید از شعرای عصر صفوی و ساختن ترکیببندهایی به تقلید از محتشم
و یا نظیره سازیهایی از شعرای قصیده سرا و غزلسرا مانند خاقانی و حافظ است( .ر.ک مناقب
حضرت امام علی  ،...چوهدری ،ص97-11وص 81-41و نیز مناقب علوی ،..رادفر،ص)204-12
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غالب عاطفه را بر خود نمیبندد بلکه حاصل ارادت خالصانۀ وی است؛ بهمین دلیل برای سرایش
شعر مذهبی به دنبال تقلید نیست و از اینرو صمیمیتی در اشعارش نمودار است که اساس ارتباط
وی با مخاطب را شکل میبندد .در این میان عشقِ خود به حضرت علی را ازلی میداند و بَلی گفتن
خود را در ازل از آنرو میداند که از خواجه(حضرت علی ) آنرا فرا گرفته بود و عاشقی است که با
خدا هوشیار است و با علی دیوانه است ،از تمام اسمای خدا دلبستۀ نام علی است( .ص )441-8
بیش از این نمیتواند تقیدهای شرعی را رعایت کند زیرا مجبور است در نجف رو به سوی کعبه نماز
بگزارد و این برایش سخت دشوار است .تا آنجا پیش میرود که خود را محو علی میداند و آرزوی
مردن در نجف را در سر میپروراند.
 22غالب از هندوستان بگریز فرصت مفت تستت

در نجف مردن خوش است و در صفاهان زیستن
(غزل ، 124ص)242

بیشتر اشعار دینی غالب در قصاید وی بازنمود دارد ،و از آنجا که در ارائۀ آن دست به تفننهایی زده
است ساختار قصاید شیعی وی بطور جداگانه بررسی میشود.


ساختار قصاید منقبتی

تشبیب:
غالب در تشبیب و نسیب قصاید منقبتی خود از الگوی خاصی بهره میبرد .همچنان که در پرداخت
قصاید مدحی ،شاعر از الگوی مرسوم تغزل  ،وصف بهار ،خزان ،می و  ...سود میجوید؛(
المعجم،شمس قیس رازی ) 429-24 ،غالب در اغلب قصاید منقبتی خود ،به شکوه و شکایت ،
هجران ،فراق یار ،تغزل ،مفاخره و...میپردازد .در بیشتر اشعار متقدمین مانند خاقانی و سنایی
تشبیب قصاید منقبت بر محور پند و اندرز و ترک دنیا و ماسوا استوار است(.بعنوان نمونه ر.ک
خاقانی،صص ) 21-2اما وی با ایجاد فضا و نگاه شاعرانه ،هر چند این شگرد مختص وی نیست،
خواننده را آرام آرام به فضای منقبت نزدیک میکند و این در حالیست که در اشعار شعرای عصر
صفوی مانند فضولی بغدادی اغلب قصاید مقتضب است و یا در برخی موارد مدح شتری که عازم
اماکن مذهبی است (فضولی بغدادی ) 221-221،و یا تغزلهای عاشقانه دیده شده است؛ تنها تفنن
شاعرانه در آنست که شاعر معشوق خود را سادات تصور کرده و از نسل پاک امام انس و جان و بعد
شروع به مدح حضرت علی(ع) میکند(.همان)1-292،و یا  .) 211-214تفننهای غالب در این بخش
از قصیده را بطور کلی میتوان در سه مضمون شکوه  ،تفاخر و داستانپردازی مورد بررسی قرار داد.
الف)شکوه :شاعر از خود و روحیات ،زندگی ،معاش ،تنگی فاقه ،ناعدالتیها ،بیرحمی روزگار و
مضامینی از ین دست که دال بر شکوه و گله گذاری است قصیده را آغاز میکند .حال آنکه در قصاید
مدحیِ وی چنین مضامینی دیده نشده است .توجه به این ابیات نشان میدهد شاعر شکوه را تنها در
نزد معصوم مجاز میداند و در نزد غیر لب از شکایت میبندد .مقایسۀ تشبیب قصاید مدح و منقبت
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شاعر گویای این واقعیت است از  29قصیده آیینی  7 ،قصیده به همین سبک و سیاق سروده شده
و در قصاید مدحی این شیوه النادر کالمعدوم است .در این تشبیب که بعنوان نمونه یاد میشود
شاعر رودکی وار در حدود  44بیت به توصیف خود و زندگیش میپردازد .از روزگار خوش خود،
شادکامی و شاد نوشی ،دلبران و دلبرکان و...یاد میکند و از این وضعیت ناسازگار ِجالیِ وطن ،دلش
گرفته ،میسراید :
تتتا رب بتته ختتون دیتتده بشتتویم هتتزار بتتار
اکنتتون متتنم کتته رنتتگ بتته رویتتم نمیرستتد
افتتتتادگی ز ختتتاک و پریشتتتانی از غبتتتار
صتتد ره بتته داوری بتته گتترو بتتاز بتترده ام
تارم به جامه نیستت بته غیتر از تتن نتزار ...
نقشتتم بتته نامتته نیستتت بجتتز سرنوشتتت داغ
همستتتایۀ متتترا ستتتر و دستتتتار پتتتر شتتترار
کاشتتتانۀ متتترا در و دیتتتوار شتتتعله خیتتتز
کتتش غوطتته داده ام بتته جهتتنم هتتزار بتتار
داغتتی بتته دل ز فرقتتت دهلتتی نهتتتاده ام
بتتر ختتویش رختتت متتاتم هجتتران ِ آن دیتتار
بختتت از ستتواد کشتتور بنگالتته طتترح کتترد
() 214
تا آن جا که در حسن مطلعی تقاضای دیدن یثرب و مدح رسول اکرم(ص) را بر زبان میراند:
چتتون آتشتتی کتته ستتر کشتتد از پتتردۀ چنتتار
آیتا
آیا بود که دست تهی موج زر زنتد
دیتتتوانه را بتته وادی یثتتترب فتتتتد گتتذار
هتم
بتتود که از اثتر اتتفتاق بتتختتت
هتتم چشتتم را کشتتمی ستترمه زان غبتتار
ستایم
دوش را دهمی حله زان نسیم
جتتان را بتته فتترق مرقتتد پتتاکش کتتنم نثتتار
بتتتتر آستتتتتان رستتتتول کتتتتریم ستتتتر
() 211-214
ب) داستانپردازی :از شگردهای ممتاز سخن وی بیان حکایت در اثنای تشبیب است .یعنی شاعر
تشبیب خود را با بیان داستانی میآغازد و تا حسن مطلع پیش میبرد و در آنجاست که داستانش را
به منقبت میرساند .این شگرد البته خاص غالب نیست هم در میان قصیدههای مرسوم غیر
آیینی(مانند مادر می از رودکی ) و هم منظومههای دینی رواج داشته است .آنچه در این شیوه
اهمیت دارد برقراری رابطۀ صمیمی با خواننده است .چیزی که اغلب در اشعار آیینی به آن توجه
نمیشود؛ در نتیجه شاهد منظومههای طوالنئی مانند دالیل الجنان از ناسخ ترک(ق )22هستیم که
بیشتر گزارشهای اغراق آمیز تاریخی است و با حجم باالی خود نه نیاز روحی و عاطفی مخاطب را
برآورده میکنند و نه نیاز روانی وی را و یا منظومههایی که به تقلید از مثنوی معنوی با سبک
داستان در داستان خواستند فضای اشعار مذهبی و آیینی را به داستان پردازی و ایجاد لحن و
فضای صمیمی نزدیک کنند مانند مثنوی شاهد عرشی از عرشی اکبر آبادی(ق .)22در قصاید
مذهبی به دلیل ایجاد فضای تابویی هم در ذهن مخاطب و هم در ذهن شاعر ،تا حدودی خالقیت
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شاعری در ارائۀ شیوههای هنری زایل میشد .اما غالب توانسته است با برگزیدن چنین شیوههایی
فضای شعر مذهبی را از الگوی متداول خود دور و به آن رنگ و رونقی دوباره دهد.
از  29قصیدۀ منقبتی غالب ،تشبیب دو قصیده و یک تجدید مطلع با همین رویکرد است .از آن
جمله است در مدح حضرت علی (ع ) با مطلع "دوش آمد و به بوسه لبم بر دهان نهاد  /راز دهان
خویش به لب در میان نهاد " از اتفاقاتی که در شب دوش برایش پیش آمد حکایت سر میدهد و تا
اندازهای به ذکر جزییات داستان عالقه نشان میدهد که به ابیاتی ازین دست میرسیم :
آورده بتتتود بتتتاده و از متتتا نهتتتان نهتتتاد
نازم به پیش بینتی ستاقی کته هتم ز پتیش
تا رفتت و آمتد و شتکر آورد و ختوان نهتاد
چتتون بتتود بتتاده تیتتز ،رویتتی بتتر گماشتتتم
() 228
و سپس با ایجاد فضای مناظرهای میان اشخاص داستانش سخن را به اینجا میکشاند که معشوق
شاعر تنها برای ثنای شاه ،حضرت امیر (ع) ،حاضر میشود قلم در دست شاعر بنهد :
بهتتتر ثنتتتای شتتته قلمتتتم در بنتتتان نهتتتاد
بعتتد از هتتزار البتته کتته از روی نتتاز بتتود
()221
همچنین در قصیدۀ دیگری در مدح حضرت علی چنین میسراید:
جنبتتد کلیتتد بتکتتده در دستتت بتترهمن
صتتتبحی کتتته در هتتتوای پرستتتتاری وثتتتن
آرد بتتتترون گداختتتتتۀ شتتتتمع از لگتتتتن
در رفتتتت و روبِ دیتتتر ،دم گتتترم راهبتتتان
در اهتمتتتتام چیتتتتدن برستتتتم 2ز نتتتتارون
خیزنتتد دستتته دستتته مغانتتان نشستتته روی
()212
شاعر به خلق فضایی بدیع دست مییازد و گزارش اعمال روزانۀ خود را به ما میدهد تا آنجا که از
بستر بر میخیزد و همینکه بیدار میشود نام حیدر کرار را بر زبان میراند:
گردم بته ذوق دوستت همتان گترد خویشتتن
گتترداب خانتته زاد محتتیط استتت الجتترم
رقصتتتد بتتته نتتتام حیتتتدر کتتترار در دهتتتن
چتتون بتتر گتتل ز بتتاد ستتحرگاهیم زبتتان
منصتتتور ال ابتتتالی بتتتی دار و بتتتی رستتتن
فتیتتتتم دم انتتتتا استدالتلتتتته بتتتتتتر آورم
چونتتان کتته لتتب ز زمزمتتۀ یتتا ابوالحستتن
ستتاغر پتتی صبتتتوح لبتتتالب کنتتتم ز متتی
()217
آنچه به این گزارش جان میدهد تنها بیان جزییات وقایع نیست بلکه بازتابهای فرهنگی – اجتماعی
عصر شاعر میتواند باشد که وی و شاید مردم زمانه اش با آنها خو گرفته اند .همچنین درقصیدۀ21
 -1بَرسَم :در برهان قاطع زیر برسم این معنی آمده که :برسم :بر وزن مرهم شاخههای باریک بی گیره باشد که آنرا از درخت هوم چینند و آن
درختی باشد شبیه درخت گز و اگر آن نباشد از گز چینند و اال از انار  ".نیز اشاره میکند به رسم موبدان که در هنگام نیایشهای خود و یا

خواندن اوراد و تن شستن برسم را بر دست میگرفتند (برهان قاطع،تبریزی  ،ج  :2صص  ) 1-118و چنانچه پیداست به نارون
اشارهای نرفته است .
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در منقبت امام دوازدهم در مطلع ثانی از این شیوه سود جسته است(.ص/278ب 29به بعد) از این
ویژگی تنها یک بار در قصاید مدحی استفاده کرده است که در مطلعِ نخستِ آن مناظرهای میان
خود با هفت اختر ترتیب میدهد که کمی با داستان و بیان گزارش متفاوت است( .ص) 120
تنها در دو مورد به قصیدۀ مقتضب روی آورده است؛ و این در حالیست که اغلب مذهبی سرایان از
این شیوه استفاده میکنند قسمت اعظم قصاید مذهبی در دیوان شاه نعمت اهلل ولی ،شفایی و نجیب
 ،فضولی بغدادی و بویژه حسن کاشی مدح مقتضب است و این مساله به لحاظ سیر الگوهای
منقبتی در دورههای مختلف تاریخ ادبیاتی و سبکی در جای خود قابل توجه است .و تاثیر مسائل
اعتقادی ،اجتماعی ومحیط فرهنگی و ...را در بکارگیری چنین شیوهای نمیتوان نادیده گرفت.
مقتضب روشی است که شاعر بدون پرداخت موضوعی ،مستقیما به مدح و منقبت روی بیاورد.
(رازی ،همان ) 421 ،شمیسا مدح مقتضب و بدون تشبیب را با ژرف ساخت حماسی قصیده مطابق
دانسته است( .انواع ادبی ،شمیسا )117 ،غالب نیز یکبار در توحید و بار دیگر در قصیدۀ ضریحیه
برای سید الشهداء از این شیوه سود جسته است .در قصاید مدحی نیز از  12قصیده  ،نوزده قصیده
یعنی حدود یک سوم آن مقتضب است که در مقایسه با قصاید منقبتی دو قصیده از سیزده قصیده،
تقریبا دو برابر است.
ج) مفاخره :از مضامین دیگری که در تشبیب و نیز اثنای قصاید منقبت براحتی بر زبان وی جاری
میشود تعریف و تمجید از خود است .بسامد مفاخرات غالب در این نوع قصاید نسبت به قصاید
مدحی وی بسیار چشمگیر است .در مفاخره میسراید :
مشتتو استتیر زاللتتی کتته بتتود خوانستتاری
مستتنج شتتوکت عرفتتی کتته بتتود شتتیرازی
روان فتتتتروز بتتتتر و دوش هتتتتای زنتتتتاری
بتتته ستتتومنات خیتتتالم در آی تتتتا بینتتتی
(ص ) 212
در قصیدۀ دیگری میسراید:
آواز دهتتتم شتتتیوه ربتتتا هتتتم نفستتتان را
چتتون تتتازه کتتنم در ستتخن آیتتین بیتتان را
چندانکتته چکانتتد چتتو ختتوی از روی روان را
جبرییتتتل دَوَد در هتتتوس فتتتیم سروشتتتم
پیتتتو و ختتم جتتتعد نفتتس عطتتر فشتتان را
هتتر گتته کتته بتته متتتشاطگی نتتاز گتتتشایم
افکتتتنده ز کتتف غتتتالیه و غتتتالیه دان را ..
رضتتوان دَوَد از حلقتته حتتوران بتته ره بتتاد
گویی که جهان است و بهتار استت جهتان را
لفتتتظ کهتتتن و معنتتتی نتتتو در ورق متتتن
() 218-1
و سپس قصیده را به مدح پیامبر(ص) میکشاند و این بلند پایگیش را از آنرو میداند که رو به مدح
وی مینهد :
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چون متن ز ستخن یتافتم ایتن مرتبته  ،ختواهم
ویتتن پایتته در آن استتت ستتخن را کتته ستتتایم

کتتتتز عتتتترش فتتتتراتر نتتتتگرم پتایتتتتۀ آن را
ممتتتتدوح خداونتتتتد زمتتتتین را و زمتتتتان را
()211

نمونههای دیگر از جمله قصیدۀ ( :1ص ، 220ب  ،) 2که خود را "اوستاد فن" معرفی میکند و در
قصیدۀ ( : 8ص  ، 220ب ) 29-9حرارت سخنش را مایۀ گرمی آتشکدههای پارسیان میداند و در
ابیات دیگر تلویحا خود را عیسی دم وکلکش را ید بیضا میشمرد .در قصیدۀ  2در مدح حضرت علی
(ع)(ص ،222ب 21و  ) 21خود را گهر فروش میداند و به نظم خویش مینازد و قصیده اش را
شاهراه مدح توصیف میکند که مست رفته است زیرا فی البداهه سروده از اینرو نام "رطل گران" بر
آن مینهد.
تنه قصیده :پس از تشبیب گریز به مدح و منقبت میزند و در آن از همان تلمیحات و اشارات عام
تاریخی -مذهبی سود میجوید .از درون مایههای قصایدش میتوان به توسل و استمداد از معصومین
(ع) ،بویژه حضرت مهدی(عج) اشاره کرد که از او با عنوان "شه ناگفته دان" یاد میکند (ص )272
و جذبهای از سوی او را سبب نجات خود از بند گران میداند .وصف معراج و منقبت حضرت عباس
از موضوعات دیگر مورد توجه وی است .از آنجا که در این قسمت تمایزاتی دیده نشده است برای
سبک شناسی اشعار آیینی وی تنها به آوردن یک شاهد بسنده شده است.
در استمداد و توسل در نعت پیامبر میسراید :
هر آنچه پیش تتو گتویم همتی بته ناچتاری
ختتود از احاطتتۀ علمیتتۀ تتتو بیتترون نیستتت
ز بختتتت شتتتکوه توفتتتیق زشتتتت کتتترداری
ز آستت تتمان گتلتت تتۀ اتفتت تتاق ناستت تتازی
کتتته برگزیتتتدۀ چرختتتند در ستتمکتتتاری
به داوری سر و کارم به جمعی افتتاده استت
شتکستته اند ستتبوی متترا بته سترشتتاری
فکنده دلوِ رستن را بته چتاه و بتر ستر چتاه
بستتتان گتتاو ختتتراس انتتتدرین طلتتتبکاری ..
بتتسا بگشتتته و هتتم بتتر پتتی نختتستینم
() 219-211
شریطه :در شریطه با وسعت مشرب و خوی بزر

منشی ،بجای خواستهای مادی به درخواستهای

معنوی روی آورده .گله از بخت ناسازگار ،یاران ناموافق و حاسدان نیز از درون مایههای مرسوم این
بخش از قصیدۀ وی را تشکیل میدهد .در دعای تابیدیه دشمنان اسالم را نفرین و دوستان آن را
دعا کرده(ص )218و در قصیده  ،21برای امام دوازدهم تعجیل در فرج حضرت را آرزو کرده
است(.ص  )272از مهمترین ویژگیهای این بخش از اشعار وی آنست که به هر وسیلهای گریز به
مدح حضرت علی(ع) میزند حتی اگر قصیده در مدح معصومی دیگر باشد؛ از آن جمله در قصیدهای
در مدح پیامبر(ص) که شریطۀ آن بعنوان نمونه یاد میشود در آغاز از بی برگی ایمان و کمی طاعت
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سخن گفته و در همین اثنا یاد ساقی کوثر میکند و در  8بیت به مدح علی(ع) پرداخته ،دشمنان
پیامبر را نفرین و از بینوایی بخت گله کرده است و چنین سروده:
کتتاین نختتل بتته تتتاراج ِ فنتتا رفتتت ختتزان را
فریتتتاد رستتتا ز داد ز بتتتی برگتتتی ایمتتتان
کانتتتدر تتتن محتتتبوب شتتتمارند میتتان را
در خویشتن ایمان شمرم لیتک از آن دستت
صتتد ره لتتتبم از مهتتر ببتتتوسید زبتتان را ..
تا نتام متی و ستتاقی کتوثر بته زبتتان رفتت
گتتتتتردش بتتتتتتود از راه ارادت دوران را ..
گرد سر آن کس که بته دوش تتو نهتد پتای
آویتتتتزش بختتتتت دژم و طبتتتع جتتتوان را...
در پیو و ختتم هستتی موهتومی متن بیتتن
(ص)212
منقبت درقالبهای دیگر
پس از قصیده در قالبهای مثنوی و قطعه ،ترکیب بند ،مخمس و رباعی نیز شاعر ارادت خود را به
رسول و خاندان پاکش نشان داده است؛ از آن جمله در قالب ترکیببند حضرت علی را وصف
کرده( )448 -449نیز مرثیهای برای سید الشهداء سروده )411-447(.با اینکه اغلب شعرا سعی در
آوردن ترکیب بندهایی به تقلید از محتشم دارند ولی غالب بی آنکه به دام تقلید گرفتار آید تنها با
لحنی صمیمی و به دور از تقلید و تصنع سعی در بیان ارادت خالصانۀ خود به معصومین دارد .در
قالب مثنوی به نیایش ،معراج  ،محاجات ،بحث و جدلهای شرعی توجه کرده است .با مضمون نوحه
پنج قطعه سروده و نیز در این قالب به نوع خاصی از شعر آیینی با عنوان "شعر سالم" پرداخته
است.


شعر سالم

در شبه قاره اشعاری که در ذکر فضائل و مصائب رسول و آلش سروده میشود را شعر سالم
مینامند (.پارسی گویان پاکستان،رضوی ) 921 ،شعر بیضا مروی ( 2710-2701م) برای نمونه نقل
میشود :
حقا کته ذات پتاک ثنتا ختوان حیتدر استت
آن کیستتت کتتو بپایتته حیتتدر برابتتر استتت
آن صتتاحب وقتتار کتته مختتتار کتتوثر استتت
تشتتنه دهتتان شتتهید شتتود بتتر لتتب فتترات
چون دید حلق شتاه امتم زیتر خنجتر استت
زینتتب برهنتته ستتر ز ستتراپرده شتتد بتترون
شتتیر ختتدا ستتوار بتته دوش پیمبتتر استتت
کتتو اهتتل بیتتنش کتته بتته نظتتاره وا رستتد
پیوستتته تیتتر ظلتتم بتته حلقتتوم اصتتغر استتت
ای آسمان بر اهتل زمتین اشتک ختون ببتار
متا بتتین اهتل بیتتت بپتتا شتور محشتتر استتت
اکبتتتر ز خیمتتته جانتتتب جنگتتتاه متتتی رود
«بیضا» غتالم اوستت کته آقتای قنبتر استت
از متتتن مپتتترس مشتتترب آوارگتتتان عشتتتق
(همان )
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در توضیح یاد شده هیو دسته بندیِ مشخصی وجود ندارد؛ بنابراین شامل همۀ انواع شعر مذهبی
اعم از منقبت ،مراثی ،نوحه و  ...میشود .اما در نمونهای که از اشعار مایل تتوی بعنوان شاهد انتخاب
شده دقیقا لفظ سالم ذکر شده و شاعر پی در پی به چهارده معصوم سالم میدهد.
شتتتتافع روز قیامتتتتت رحمتتتته للعتتتتالمین
الستتالم ای احمتتد مختتتار ختتتم المرستتلین
بضعۀ منی به شتانت گفتت آن ستردار دیتن
الستتالم ای حضتترت خیتتر النستتا جتتزء نبتتی
رهبتتتر راه هتتتدایت یتتتا امیتتتر المتتتومنین
الستتالم ای الفتتتی آمتتد بتته شتتانت از ختتدا
از خدا آمتد خطابتت یتا امتام المستلمین ...
السالم ای جسم پاک خسته شد از نوش زهر
سایۀ لطتف شتما باشتد رفیتق و هتم قترین
الستتالم ای چتتارده معصتتوم دایتتم بتتر علتتی
(تتوی ) 122 ،
لفظ علی در بیت آخر تخلص شاعر است و تخلص اصلی وی مائل ،مائل حق  ،مائل بحق بود.
(همان ) 42 ،و مصحح به این اشعار که لفظ علی را به عنوان تخلص از نام کوچک خود انتخاب
کرده بود اشارهای نکرده است .در این قطعه وی به تمام چهارده معصوم سالم میدهد همینطور
در(ص  ،)112اما در قطعات دیگری مانند قطعۀ زیر تنها به امام حسین(ع) سالم میدهد:
آشتتتتتنایت ختتتتتدا ستتتتتالم علیتتتتتک
ای بتتتته حتتتتق آشتتتتنا ستتتتالم علیتتتتک
روح خیتتتتتر النستتتتتا ستتتتتالم علیتتتتتک
جتتتتان جستتتتم نبتتتتی و نفتتتتس علتتتتی
(همان ) 110،
از شش قطعۀ سالم در دیوان مایل  ،در دو قطعه به چهارده معصوم ،در یک قطعه در قالب مربع به
حسنین (همان )112-9 ،و در سه قطعه تنها به امام حسین سالم میدهد(.همان  ،صص 110-27
 ،نیز )119-8
رشدی در مقدمۀ کلیات مائل ،این طرح ِسالم را در نوع ادبی مراثی دسته بندی کرده است(.همان،
 )40حال آنکه رضوی آنرا هم ذکر مصائب دانسته و هم فضائل و با این توضیح ،هم مرثیه و هم
منقبت را شامل میشود.
اشعار سالم مائل با قطعۀ بیضا مروی کمی متفاوت است .در قطعات مایل لفظ سالم صراحتا بیان
شده است و حال آنکه در قطعات بیضا این لفظ حضور ندارد .رضوی دربارۀ قالب این شعر توضیحی
ارائه نداده ،اما بنظر میرسد که در قالب قطعه رواج داشته است .به هر روی این نوع شعر در ایران با
این رسم و نشان سابقه نداشته است.2
 1شاید رسمِ سالم دادن در پایان مجالس روضه و دعا که با عباراتی مسجع به امامان بویژه امام رضا  ،امام حسین و پیامبر و ائمه
بقیع درود فرستاده میشود با این نوع شعر بی ارتباط نباشد .مانند السالم ای شمس الشموس ،ای مدفون به ارض طوس . ...گفتنی
است این رسم سالم دادن در پاکستان تا همین امروز نیز پا برجاست و از چار رکن اصلی عزاداریهای ایشان محسوب میشود که
عبارتند از  «:سوز خوانی  ،سالم  ،خطابه ،سینه زنی »( شیعیان پاکستان ،عارفی) 281 ،
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از خالل این ابیات میتوان دانست که:
 -2در این نوع شعر از همه یا اغلب معصومان سخن بمیان آمده است ؛نه یک معصوم و همین
تفاوت اصلی این نوع شعر با اشعار دیگر به ویژه در قالب قصیده است .
 -1حول یک درونمایۀ مرکزی میچرخد .مثال در شعر بیضا نوحه بر امام حسین و شهیدان کربال
درونمایۀ اصلی است و در کنار آن از فضائل علی(ع) نیز سخن بمیان آمده است .
 -9قالب عمدۀ آن قطعه است.
 -4هر بیت محتوای جداگانهای را ارائه میدهد؛ یعنی شاعر سعی میکند در هر بیت از فضائل یا
مصائبِ تنها یک معصوم یاد کند .این ساخت در اشعار بیضا بارزتر است.
 -1با توجه به مطالب بند  ، 4بنظر میرسد زیر ساخت آن بر گرفته از غزل سبک هندی باشد .هر
چند شاعر تالش کرده است که ارتباطی میان ابیات برقرار کند اما این تالش از حد هستۀ اصلی
درونمایه ،منقبت یا مرثیه ،فراتر نرفته است.
اما اشعار سالمِ غالب در قالب قطعه با ذکر بهر ترویحِ  ...شروع میشود و به چهارده معصوم و حضرت
عباس و شهدای اسالم درود میفرستد و از حاضران درخواست میکند که بهر ترویح ایشان دعا کنند.
در پایان نیز درخواستهای معنوی خود را به پیشگاه حضرت علی (ع) مطرح میکند .این اشعار شامل
قطعات  227و  210است که با عنوان فاتحه از آنها یاد شده است.
نمونه از قطعۀ : 227
ضتتامن تعمیتتر شارستتتان دلهتتای ختتراب ..
بهتتر تتترویح جنتتاب والتتی یتتوم الحستتاب
صیقل آیینته بتر نتور نظتر ریتزد حجتاب ..
بهتتر تتترویح جنتتابی کتتز نهیتتب عصتتمتش
عابتتتد اهلل و معبتتتود خالئتتتق بتتتو تتتتراب...
بهتتر تتترویح امتتام رهنمتتای انتتس و جتتان
آدم آل عبتتتا شاهنشتتته عتتتالی جنتتتاب ..
بهتتر تتترویح امتتام ابتتن امتتام ابتتن امتتام
کتتز ترفتتع آستتتانش عتترش را باشتتد جتتواب
بهتتر تتترویح حستتن آن آفتترینش را پنتتاه
ظلمتستتتان شتتب کفتتر و حستتد را آفتتتاب
زین سپس بهر ظهور مهتدی صتاحب زمتان
کتتآتش افستترده را بخشتتد نویتتد التهتتاب
شتتعله شتتوق هتتوس دارم ز کتتانون خیتتال
جلوه ای رنگین تر از جنت که باشم کامیتاب
دیتتن و دنیتتا را بتتال گتتردان نتتازت کتترده ام
() 491-499
مخاطب بیت آخر حضرت علی(ع) است  .شاهد از قطعه :210
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مظهتتتر عتتتدل حقیقتتتی و امتتتام اعتتتدل ...
بعتتد از ایتتن بهتتر طلتتوع متته اوج عرفتتان
شتتتان ماضتتتی و گرانمتتتایگی مستتتتقبل
حضرت مهتدی هتادی کته وجتودش باشتد
بتتا دل و جتتان رستتول عربتتی هتتم مقتتتل..
بهتتتر تتتترویح شتتتهیدان گرامتتتی پایتتته
بتتا یقینتتی بتتری از ریتتب و مبتترا ز خلتتل
بهتتر جمعیتتت آنتتان کتته در ایتتن انجمننتتد
نکشتتد درد ستتر تتتاب و تتتب طتتول امتتل
در حتتق غالتتب بیچتتاره دعتتائی کتته دگتتر
گتترد آن بادیتته از بهتتر صتتداعش صتتندل
شا شتادان بته نجتف بتال گشتاید کته شتود
فتتارغ از کشتتمکش ستتطوت متتریخ و زحتتل
بتتر رود زیتتن تتتن ختتاکی بتته فضتتای ارواح
() 191
در این اشعار پنج ویژگی یاد شده را میتوان یافت .بنا براین ،همانگونه که در دیوان غالب دیده
میشود ،میتوان به این دسته اشعار عنوان «شعر سالم» را داد.
 . 5.2تولی
بنا به روایات پیامبر در روز غدیر خم مسلمانان را به دوستی علی و خاندانش و تبرا یعنی بیزاری
جستن از کسانی که آنها را دوست نمی دارند فرا خوانده است(.رسالۀ تولی و تبری ،الکربالیی)21 ،
بارزترین مختصۀ شعری غالب پرداختن به تولی است و در تمام دیوانش به صورت غیر مستقیم نیز
بحث تبرا را مطرح نمیکند و این مطلب با وسعت مشرب و عرفان مداری اندیشۀ وی سازگار است(.
اندیشۀ عرفانی در شعر غالب دهلوی،جان نثاری ) 11-14 ،اگر چه حق را به دست همه نمیداند و
بعضا با کسانی که به ساحت پیامبر و معصومین توهین کرده اند تاخته است و اشعاری برای اثبات
حقانیت اندیشههای دینی و شیعی خود سروده ،اما به هیو روی قصد بر انگیختن عواطف و تعصبات
دیگران را ندارد .اگرچه از بر پا کنندگان واقعۀ کربال و سرسپردگان یزید با نفرت یاد میکند و آنها را
بد دین و کافر میخواند.
دشتتتتمن خصتتتتم بتتتتد ستتتتگال ویتتتتیم
خانتتتتتتته زاد رستتتتتتتول و آل ویتتتتتتتیم
(ص)918
در منقبت سیدالشهدا میگوید:
روان فتتتروز قستتتم هتتتای راستتتتی بنیتتتاد...
ز دل بتتته الف والی تتتتو جتتتوش میزنتتتدم
() 272
و سپس در  92بیت قسمهای پیاپی نقل میکند که بگوید :
نتتته نقشتتتبند ازل ،نتتتی ز متتتانی و بهتتتزاد
کتته ذره ذرۀ ختتاکم ز توستتت نقتتش پتتذیر
والیتتت ار همتته دَردَستتت متتن بتتدان دلشتتاد
غمت اگر همه مر استت متن بتدان زنتده
() 271
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در قصیدهای در منقبت حضرت عباس و ذکر فضایل و بویژه وفاداری وی گریز به مدح حضرت
علی(ع) میزند و اینگونه میسراید:
دانی خود از این بیش که گفتم به تو کتم را
از کتتتودکیم درس والی تتتتو روان استتتت
()271
در قصیدۀ دیگری خود را غالم علی مینامد:
جتتوش مناقتتب تتتو متترا در خیتتال متتن
داغ غالمتتتی تتتتو متتترا بتتتر جبتتتین دل
()217
عشق بیحد به حضرت علی تا آن جا در نهاد وی ریشه دوانده که یکی از آرزوهای بزر وی مردن
در جوار حضرت در نجف است .
چتتته کتتتم گتتتردد از ختتتوبی متتتاه و مهتتتر
چتتته کاهتتتد ز نیتتتروی گتتتردان ستتتپهر
ز ختتتتاک نجتتتتف باشتتتتدش متتتتدفنی
کتتتته دل خستتتتتۀ دهلتتتتوی مستتتتکنی
()981
 .1.2بحث و جدلهای شرعی برای رفع شبهات دینی
غالب در برخی مضامین شیعی خود ،سعی در اظهار عقیدۀ خود به منکران دینش را دارد .وی با
آزاد اندیشی برای همۀ ادیان ارزش قائل بود اما با گستاخی در برابر مسلمانی که در اصول و فروع
دین محاجه کند میایستاد.
در این بخش شاعر قصد نشان دادن برتری دینی خود را بر ادیان دیگر و دست کم بر منکران دارد
و همچون فقیه با ارائۀ برهان و ادلهای محکم سعی در اثبات حقانیت دینیش را دارد .بر نمیتابد که
مدعی به شخص پیامبر و یا حضرت علی (ع) کوچکترین خردهای بگیرد و او خاموش بنشیند .از این
منظر میتوان شعر مذهبیش را نوعی تبلیغات دینی بحساب آورد .در مثنویِ بسیار جدل انگیزی
برخی از شبهات را پاسخ میدهد شبهاتی مانند این که آیا می توان نام اولیا و انبیا را با حروف ندا
بیان کرد؟ آیا خداوند میتوانست کس دیگری را بجز پیامبر به عنوان ختم المرسلین بیاورد یا خیر؟
آیا موی پیامبر مقدس است یا خیر؟ در هر مورد وی با براهین منطقی و تجربی سعی در ارائۀ پاسخ
به مدعی را دارد  .از آن جملهاند:
دربارۀ تقدس آثار انبیا از جمله موی مبارک پیامبر(ص) چنین سروده :
بتتتتا ر جتتتتانش همتتتتی پیوندهاستتتتت
نکهتتتتت متتتتوی مبتتتتارک جانفزاستتتتت
الجتتتترم از آب حیتتتتوان رستتتتته استتتتت
بتتتر تتتتن نیکتتتوتر از جتتتان رستتتته استتتت
وه کتتته گردانتتتد کستتتی زان متتتوی روی...
دلنشتتتتین متتتتا بتتتتود زان روی متتتتوی
پیتتتر کنعتتتان بتتتود پیتتتراهن پرستتتت ؟
میتتتتوانی گفتتتت هتتتان ای تتتتن پرستتتت
رفتتتت از حتتتد ستتتوء ظتتتن کتتتافر نکتتترد
حتتتاش هلل کتتتاین چنتتتین باشتتتد نتتتورد
(ص) 990
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بحث ختم االنبیا
ویتتتن کتتته متتتی گتتتویی توانتتتا کردگتتتار
بتتتتتا خداونتتتتتد دو گیتتتتتتی آفتتتتترین
قتتدرت حتتق بتتیش از هتتم بتتوده استتت
لیتتتتک در یتتتتک عتتتتالم از روی یقتتتتین

چتتتون محمتتتد دیگتتتری آرد بتتته کتتتار
ممتنتتتع نبتتتود ظهتتتوری ایتتتن چنتتتین ...
هرچتته اندیشتتی کتتم از کتتم بتتوده استتت
ختتود نمتتتی گنجتتد دو ختتتتم المرستتتلین
(ص) 991

در جای دیگر دربارۀ والیت و اثبات آن گفته:
جلتتتتوۀ حستتتتن ازل مستتتتتور نیستتتتت
از نبتتتتتی و از ولتتتتتی ختتتتتواهی متتتتتدد
آب از متتتتوج آیتتتتد انتتتتدر جتتتتام تتتتتو
وقتتت حاجتتت هتتر کتته گویتتد یتتا علتتی

لیتتتک اعمتتتی را نصتتتیب از نتتتور نیستتتت
تتتتتا نپنتتتتداری کتتتته ناجتتتتائز بتتتتود ...
لتتتتیکن از دریتتتتا بتتتتتود آشتتتتام تتتتتتو
بتتا حقتتش کتتار استتت و پتتوزش بتتا علتتی
(ص)917
در مثنوی دیگری ،آیین اکبری 2را تقریظ میکند و آن آیین را ننگ و عاری برای همت واالی اکبر
شاه( 2801 -2141م) میشمرد .وی معتقد است آن آیین"،متاعی کس مخر" است ولی آنرا بنوبۀ
خود کوششی برای سرپا نگه داشتن هندوستان دیده و آنرا پسندیده ،اگر آن دین را نمیپرستد،
میتواند این تالش اکبر شاه را بستایدز
ننتتتتگ و عتتتتار همتتتتت واالی اوستتتتت
وایتتن کتته در تصتتحیح آیتتین رای اوستتت
هتتم بتتدین کتتارش همتتی دانتتد ستتتود....
گتتتتتوهرش را آنکتتتتته نتوانتتتتتد ستتتتتتود
خواجتتتتته را چبتتتتتود امیتتتتتد انتفتتتتتاع
کتتس مختتر باشتتد بتته گیتتتی ایتتن متتتاع
( ص ) 991
در مثنوی "کلمات طیبات" اگر تقیه نباشد ،گویا در دفاع از خود آنرا سروده است ،نقد اعتزال
میکند و دوستی صحابه را بر مومن فرض میشمرد .در همان جا ایمان به رویت حق را باور دارد،
دشمن صحابه و معتزلی را بیدین میشمرد و خود را از تهمتهای مدعی بر کنار میداند ،هر چند در
دیوان فارسیش مدح صحابی و خلفا دیده نشده است .

1

آیین اکبری :آیینی است که اکبر شاه برای اتحاد همۀ ادیان هند مبتنی بر صلح کل پیشنهاد کرده بود اما به گزارش تاریخ اجرای

این آیین از حدود دروازههای قصرش فراتر نرفته بود .جزییات بدعت وی در کتاب "اکبر نامه" آمده است (.مقدمۀ اکبرنامه به
کوشش غالمرضا مجد طباطبایی  ) 12-7،نیز (ر.ک مقاله آیین اکبری فتح اهلل مجتبایی  ، 2982 ،ج ) 117: 1همچنین (اکبر
نامه،علی پیرنیا،دانشنامۀ زبان و ادب  ،ج) 472-427 : 2
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بتتتد ستتتگال صتتتحابه بتتتی دیتتتن استتتت
کتتتتار اصتتتتحاب بتتتتین و بتتتتد مشتتتتمر
فکتتتر بغتتتم صتتتحابه ستتتودایی استتتت

در ختتتتور صتتتتد هتتتتزار نفتتتترین استتتتت
حتتتال ایشتتتان چتتتو حتتتال ختتتود مشتتتمر
ختتتتاطر کفتتتتر را ستتتتویدایی استتتتت...
(ص) 918

همچنین (ص) 918-1
.4.2ترک ادب حدود شرعی
الف) مضامین رایج:
غالب گاه از سر وجد و گاهی برای مضمون آفرینی حدود ادب شرعی را نگاه نداشته و از مضامین
اسالمی و نمادها و سمبلهای آن در جهت تشبیهات ،اغراقها و مفاخرههای ادبی خود سود جسته
است .مانند تشبیه ساقی خود به ساقی کوثر و می قلندرانۀ خود با می کوثر( ،ص،12غ  )91یکی
دانستن راه خانۀ خود با کعبه( ،ص )414بیچیز و بیمایه دانستن خداوند که به غالب زر نمیدهد
(ص .) 420دین و مذهب و عناصر وابسته به آن را به هیو انگاشتن در ادب فارسی بویژه در
اندیشههای خیامی ،مالمتی و قلندری شواهد بیشماری دارد و بویژه از دورۀ تیموری به بعد در قالب
غزل با رویکرد شطح گرایی رواج بیشتری یافته است(.سیر غزل در شعر فارسی ،شمیسا)182-7 ،
مضامینی همچون دین را دو جو انگاشتن ،سالمت پیشگی در شرع را کار خود ندانستن ،تسخر بر
زاهدان سبحه پرست و سبحه به دست ،با زنار خوش بودن ،زرتشت و مسلمانی را یکی دانستن،
میکده را بر مسجد ترجیح دادن ،بادۀ مشکبوی خود را با کوثر و سلسبیل عوض نکردن همه
حکایت از شاعری رند و قلندر دارد؛ چنانچه خود در قصیدهای مدعی آن است :
یتتتک متتتی ز آبگینتتته و ستتتاغر بتتتر آورم
یتتتارب ز یتتتا علتتتی نشناستتتم قلنتتتدرم
وز لتتب بتتته گفتگتتتو همتته حیتتتدر بتتترآورم
در دل بتتته جستتتتجو همتتته ایتتتزد در آورم
(ص )224
نمونۀ زیر از این دسته شطحیات مرسومِ ادب فارسی است :
بتتی درد ختتدایی کتته بتته متتا زر نتتدهی
یتتارب تتتو کجتتایی کتته بتته متتا زر نتتدهی
بتتی مایتته ختتدایی کتته بتته متتا زر نتتدهی
نتتی نتتی  ،تتتو نتته غتتایبی و نتتی بتتی رحمتتی
(ص)420
طاعتتتت نتتتتوان کتتترد بتتته امیتتتد نجتتتات
نیز  :در عالم بی زری که تلتخ استت حیتات
بتتودی بتته وجتتود متتال چتتون حتتج و زکتتات
ای کتتاش ز حتتق اشتتارت صتتوم و صتتلوه
( ص)414
نیز در غزل  212می گوید:
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کسی با من چه در صورت پرستی حترف دیتن گویتد

دلتتم در کعبتته از تنگتتی گرفتتت آوارهای ختتواهم

ز آزر گفتتت ،دانتتم ،گتتر ز صتتورت آفتترین گویتتد
که با من وسعت بتخانه های هند و چتین گویتد
(ص)79

به نظر میرسد در برخی از این شطحیات ،غالب در بند مضمون است .مضامین شعری کهن که
دستمایۀ سخنوریش شده است  .در برخی موارد میتوان ادعا کرد که مضامین دینی وی با نوعی
گستاخی صمیمی با خداوند و یکرنگی با معصومین (ع) همراه است؛ چه هر شیعهای دانسته حدود
ساحت مقدس امامان معصوم را نمیشکند و احترام آنرا بر خود فرض میشمرد.
بتتر خلتتتد بخنتتتدان لتتب کتتتوثر طلتتتبم را
 2ستتاقی بتته نمتتی کتتز قتتدح بتتاده چکتتانی
(غزل ،27ص)11
البته یاد آور میش وم که اغلب این مضامین را در فضای غزل سروده و در قالب قصیده ،بویژه قصاید
منقبتی  ،کمتر این نگاه را شاهد هستیم  .گویا ظرفیت عرفانی غزل ،چنین امکانی را برای وی
فراهم آورده تا مظاهر اسالمی را به باد سخره بگیرد.
در شاهد زیر رفتارهای معشوقش را به نمادها و سمبلهای اسالمی تشبیه کرده است .در مصرع اول
خصایص معشوق را ذکر میکند و در مصرع دوم از نمادهای اسالمی برای تشبیه سود میجوید :
متتتژده ختتتوبی و بتتتی خللتتتی را متتتانی2
ابتتتدی جنتتتت و فتتتیم ازلتتتی را متتتانی
ستتایه طتتوبی و جتتوی عستتلی را متتانی ..
بسکه همتواره دالویتزی و شتیرین حرکتات
ستتتتیمیایی و بهشتتتتت عملتتتتی را متتتتانی
جلتتوه فرمتتایی و جاویتتد نمتتانی بتته کستتی
سرخوشتتتی هتتتای قبتتتول ازلتتتی را متتتانی
بتته توانتتایی کوشتتش نتتتوان یافتتت تتترا
جلتتوه نقتتتش کتتتف پتتای علتتتی را متتتانی
جتتز بتته چشتتم و دل واالگهتتران جتتا نکنتتی
داری آن مایتته تصتترف کتته ولتتی را متتانی
به دل هتر کته بته چشتم تتو در آیتد ناگتاه
()217
تشبیهاتی از این دست که نشاندهندۀ صتمیمیت در لفتظ و محتتوا از ستوی شتاعر در مواجهته بتا
معصومین است در گسترۀ شعر آیینی از آن روی حائز اهمیت است که اهل تحقیق را با سیر و تطور
این نحوۀ بیان آشنا میکند و نشان میدهد که چگونه شتعرا بتتدریج توانستته انتد شتعر ختود را بتا
احسا سات درونی خود همگون کرده و همانگونه که میتوانند به آسانی با قدیسین خود سخن بگویند
بهمان سان در کالم منظوم نیز به ساحت امامان معصوم نزدیک شده و ادعای یکرنگتی و صتمیمت
کنند.
 1عینا از متن نقل شده است.
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ب )تفاخر به علی اللهی بودن
طریقت ضالهای که غالب در بسیاری موارد از وابستگی به آن بخود بالیده است  .در بارۀ این طریقه
و پیروان آن برای پرهیز از خلط مبحث تنها به این نکته اشاره میشود که این فرقه از همان آغاز
ورود اسالم به شبه قاره با نام غُلُو ،از فرقههای افراطی تشیع ،روی کار آمده و بعدها نشو و نمای
گسترده تری یافته بودند ( 2.الکامل،ابن اثیر ، ،ج ، 9صص ) 41-8بنظر میرسد بار معنایی منفی
این کلمه در اشعار مذهبی وجود نداشته است؛ طوریکه اشخاص مذهبئی مانند مایل تتوی نیز خود
را با این افتخار ستوده اند .گویا ارادت بیش از حد به حضرت علی و خاندان مطهر ایشان سبب نفوذ
این واژه در میان خاص و عام گشت؛ و اال مقصود از علی اللهی بودن آن نیست که به وضوح حضرت
را مانند خدا میپرستیدند و از هیو یک از ابیات غالب این نوع نگاه بدست نمیاید .در ترکیب بندی
که در وصف حضرت علی ساخته است چنین میسراید:
رشته از جان تافتم تا صفحه را مسطر زدم پیش
عذر از حق خواستم تا خواجه را گفتم
از آن کتتز ختتویش پرستتم مهتتر بتتر محضتتر زدم
ثنامحضری آورد قاصد از علی اللهیان
(ص)441
نتیجه :
یکی از درونمایههای اصلی اشعار غالب دهلوی مضامین دینی و بویژه شیعی است .تقریبا یک پنجم
قصایدش ،معادل  29قصیده ،با مضامین دینی است .شاعر در ارائۀ مناقب خود به شگرد های خاصی
دست یازیده است و تالش کرده با ساختاری متفاوت مناقب خود را ارائه دهد .از آن جمله میتوان
به داستان پردازی ،تفاخر ،شکوه ،در قصاید و محاجات در مثنویها و نیز تغزلهای عاشقانه و قلندرانه
در غزل و ترکیب بند اشاره کرد .به این ترتیب وی با خالقیت خود توانسته است با کوششی در
نحوۀ ارائۀ مسائل دینی و مذهبی که عموما به لحاظ موضوع یکسان و تغییر ناپذیرند نه تنها از تکرار
و تقلید دوری جوید بلکه با ایجاد فضای صمیمی در اشعارش از طریق گفتگو ،داستان  ،سالم به
ارتباطی مستقیمتر و عاطفیتر دست یابد و در نتیجه تاثیر سخنش را دو چندان کند.
 4قصیده از  29قصیدۀ مذهبی وی در مدح حضرت امیر(ع) سروده شده .درقالبهای دیگر نیز
بیشترین بسامد مدح و منقبت از آن حضرت علی (ع ) است و به این ترتیب وی عالقۀ وافر خود را
در ستایش امام اول نشان داده است .پس از آن نعت پیامبر و امام حسین (ع ) و واقعۀ کربال از
مواردی است که مورد توجه شاعر بوده است .بطور کلی منقبت صرف و ستایش معصومین  ،توسل،
درود و سالم به آنها ،در خواست شفاعت و خیر کثیر عقبایی از درونمایههای رایج اشعار دینی وی

 1دربارۀ غلو و فرقه های تشیع بویژه در هند و برخورد امامان معصوم با آنها ر.ک ( تشیع در هند ،هالیستر ،صص ) 8- 1و (شیعه در
هند ،اطهر رضوی  ،ج)111-117 ،2
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است .مقایسۀ اشعار مذهبی و غیر مذهبی وی نشان میدهد که در اغلب موارد تنها در مدح معصوم
است که شکوه از بیداد زمانه ناسازگار ،نامرادی و تنگی فاقه ،عجز و البه مضمون منقبت وی را
تشکیل میدهد .بجز آن ،تولی ،بحث و جدلهای شرعی با مدعیان و منکران از دغدغههای شاعر است
تا آنجا که مثنوی طوالنیئی برای رفعِ شبهاتِ دینیِ منکران سروده است .
از درونمایههایِ دیگر میتوان به اباحه گری و ترک ادب حدود شرعی اشاره کرد .غالب در اغلب
اشعارش خود را به فرقۀ علی اللهیان منتسب دانسته و به آن بالیده است و خود را "منصور بی دار و
رسن "این فرقه معرفی میکند .استعارات  ،اغراقها و مفاخرات وی در جهت پرورش این نوع
مضامین ،سبب ترک ادب حدود شرعی شده و نا خود آگاه به ساحت مقدس حضرت علی(ع) اهانت
میکند و شباهتهایی میان عناصر اسالمی مانند حوض کوثر و ساقی آن با زندگی شخصی خود
همچون میل به باده پرستی بدست میدهد که سخنش را گستاب وار و به شطح و کفر نزدیک
میکند و همین مساله سیرِ سبکهایِ بیانیِ اشعار آیینی را نشان میدهد که در نگاهی کالن و در
مقایسه با آثار مشابه ،به تفاوتهای فرهنگی  ،سیاسی – اجتماعی نیز در برخورد با عنصر مذهب و
تشیع میتوان اشاره کرد ؛ هرچند برخی از این مضامین به ظاهر شطح انگیز مانند ذم تسبیح و
سجاده و مسجد بویژه در شعر قلندری سر نمونهائی نیز دارد.
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