
جوابگوی در شعر غالب

  برای اينکه اصول مهارت شعر غالب نشان بدهم 4 چند تا نمونه از جوابگويی شاعرانه 

تا معنی بيآفريند و بيشتر می کند اورا به بحث می گذارم.  در هر نمونه غالب از ابهام استفاده

از يک نگرش را به نمايش در بيآورد.  به اعتقاد غالب شعر معنی آفرينی است4 قافيه پيمايی 

نيست.  مثال[ غالب نويسد: 

غالب نفریبد را دلم ساده سخن  
آر من به بیانی پیچیده ز چند نكتهء

ا̀ب ا̀يا د`صن ``بسيی``يبر``لفل `لهز̀غار` ا̀قا```متنور̀طا̀بد.̀ند̀شب``کير̀تب̀لا̀غط̀سو̀تا` `شعن̀يض ر`

ا`س ا̀يه̀نو̀گن̀يد̀بت.`ساده `خنر̀ثک `ليو̀تدار̀هد` `کنی̀مد` ا` ا̀مد. `شعوع̀نن̀يا `پيچير` ` ` از` `خت̀اسده ن`

خواننده احتياج دارد.  برای اين منظور غالب می نويسد:      

گوشی نهد می داستانم بر گر مهراست از نه

هم شنیدن ذوق خیزدش چینی نكته از همان

ا در `بين̀ي  دو̀هب̀ل̀اغت` `پهلر ` `نکتوی` ` `چينه` ` را` `بکی ا̀بی̀مار` `ننوا`خر̀گرد. `متده` ز̀کر`

`ئيز̀ج `شعات` `بشر` از̀يود` `مها `يسنو̀نارت` ` ا̀يده` از `نتقا ` `شعاد` آ̀مش̀شو̀خر` `بهد.̀يی ب̀لا̀غال̀حر`

د̀مارت̀شا `تير̀تن̀يد̀به̀کد̀هی `شعب` را̀خر` `يسو̀نی̀مود `ننوا̀خا̀تد` از` `متمده ` ی̀مذت̀لدن̀شز̀کر`

برد.  بنا بر اين برای سنجيدن ارزش شعرش نکته چينی الزم است.    



`مقدر `يسا` د̀به` اردو̀يا `شعوان `مشهب̀ل̀اغی`سار̀فر` ` `نيسور` ` آن̀بت.` `لب̀اجوال`سا ا` ن̀يی

رو̀کت̀سا `شهه د` دو دار̀فه̀چوان̀يای `يکدt̀نرق آ` از `شکی ا̀فن̀ير̀تار` ا̀يرق د̀کت̀سن در وان̀يه

فارسی با پيشينيان جوابگوی می کند.  اين غرض يا ژانر در ديوان اردو غالب وجود ندارد.  

  در جوابگويی می شود ديد که يکی از مصرعها ی يک شاعر مشهور بکار می آيد و 

در مصرع ديگر جوابنويس پاسخ می دهد.  در نتيجه با هم بحر و هم قافيه و هم رديف هستند.

بدين ترتيب شاعر يک گفتگو با پيشينيان شروع می کند. اولين نمونه را مالحظه کنيم:   

نظیری

بخشید توان من دلیهای ساده به مرا

دارم آفرین چشمِ و ام نموده خطاء

غالب

 ام نوشته نظیری خواجه جواب

»دارم آفرین چشمِ و ام نموده خطاء«

ـبیدر ـنظیتـ ـ ـفهمیودـشیـمریـ ـ ـ ــپهلدورـههـكدـ ـلیهدادهـس«ویـ ـ ـبكرا»اـ ـینجا.ردـبیـمارـ ـ اـ
ـكلم ـ ـمث.تـساوبـخـمهودـبـمه»ادهـس«هءـ ـگنیـبادهـسدلالـ ـضمدر.تـسااهـ ـخطنـ یـماـ
ـكن ـخطهـكدـیوـگیـمرـعـاش.دـ ـكنیـماـ ـنتظایـلودـ ـ مـیـوشیـماهـگآاـمهـنوـگنـیدـب.داردوابـثارـ
ـلیهدادهـساـبهـك ـ ـمنظشـیاـ ـ ـمنظرـگا.تـسادادنبـیرـفوکــكلورشـ ـ نـیاود،ـبودنـبادهـسورشـ
.دارد عارفانه تجاهل كیفیت بیت این كه گفت شود می.  بود كلک نوع یک هم



ـنگدر ـبیاولاهـ ــخیلبـلاـغتـ ـظهارـعـاش.تـساادهـسیـ ـكنیـمارـ ـنظیوابـجهـكدـ ـ راریـ
ـشتوـن ـمعه.تـساهـ ـ ـمصذاـ ـنظیرعـ ـ ـمعنکـیبـلاـغوابـجوبـچارـچدرریـ ـ ـیگدیـ ـینجا.داردرـ ـ اـ

ـخط« ـنماـ ـیعن»ودنـ ـ ـخطـمهیـ ـخطـمهوردنـكاـ ـظهایـهاـ ـمنظ.ردنـكارتـشاراوریـ ـ بـلاـغورـ
ـعبکـیاـبـهكتـسانـیا ـمغـمهونـتروـفـمهارتـ ازیـبوبـچارـچبـلـاغروشنـیدـب.ـدشاـبرورـ
ـمیدرراوابـج ـتقلیانـ ـ ـ ـقیالـخودـ ـتعییتـ ـ ـ ـكنیـمنـ ـبیدر.دـ ـبعتـ ـمضمدـ ـ ـظهونـ یـمرـبراوریـ

:    رود می دیگر جهت به اما دارد

ظهوری

نكند خدا آرزو نسزد بندگان ز
است خداوند او و بنده ما كه است بس همین

غالب

دار عزیزم خود بهر از من بهر نه اگر

است خداوند خوبی او خوبی بنده كه

ـبینـیا ـظهتـ ـبنرایـبآرزوهـكدـیوـگیـموریـ ـمنداـخدهـ ـنیسبـساـ ـ ـمعنـهچرـگا.تـ ـ نـیایـ
ـبی ـپسهـبتـ ـمینزـ ـ ـبستگهـ ـ ـ ـگفوانـتیـمدارد،یـ ـبینـیاهـكتـ ـسلسلتـ ـ ـ رایـنـاحرودرتـقبـتراـمهـ
ـكیاـت ـكنیـمدـ ـضمدر.دـ ــسلسلنـیابـلاـغنـ ـ ـنگـرسرابـتراـمهـ ـینوـگ.دازدـنایـمونـ ـبیدردهـ تـ
ـكنیـمـیخـوشبـلاـغ ـبههـكدـ ـنفرایـبوـتدـیاـبالـحرـ ـشخصعـ ـ ـنكـوچـیشاـباووشـغآدریـ اواـبهـ
ـهستوطـبرـم ـ ـفتررایـبویـ ـمسارشـ ـلیووـ ـلبتا.داریتـ ـ ـمنظهـ ـ ـمبهورشـ ـ اـباـیداـخاـباـیآ.تـسامـ
ـننواـخ ـصحبدهـ ـ ـكنیـمتـ ـفتراـیآد؟ـ ـكیسداـخد؟ـباـیتـساوبـخارشـ ـ ـبنوتـ ـكیسدهـ ـ اـبدـیاـبت؟ـ



ـتصمیانـمودـخ ـ ـ ـبگیمـ ـ ـمث.مـیرـ ـننواـخاـبرـگاالـ ـصحبدهـ ـ ـبكنتـ ـ ـبناـمهـكـتسانـیاـتشرداـبکـید،ـ دهـ
ـهستیبـلاـغ ـ ـ ـبیوـخومـ ــصحبداـخاـبرـگا.ودـشیـمانـمیـبوـخشـ ـبكنتـ ـ ـتسانـیاـتشرداـبکـید،ـ
ـبكنودشـخیـگزرـبشـیزاـفااـتداـخهـك ـ ــمخلب،ـلاـغدـیاـبدـ ـبكنشـیآرایـبـوخاـبراش،ـقوـ ـ نـیدـب.دـ

ـبیروش ـلیهدادهـسبـلاـغتـ ـ ـبیایـ ـظهتـ ـكنیـمیـندرداـقمـهراوریـ ـنتقامـهودـ ـ ـكنیـمادـ بـلاـغ.دـ
:       كند می شوخی و دهد می جواب نظیری مخلصانه بیت یک به سوم نمونه در

نظیری

عشقم برد می بتخانه و بت تا دیر ز

دارم دین مردان رخ از خجالت

غالب

دارم دین لباس گر نكنی حذر من ز

دارم آستین در بت و كافرم نهفته

ـینوـگ ـبیدهـ ـنظیتـ ـ ـخجنـیدردانـمازهـكدـیوـگیـمریـ ـكشیـمتـلاـ ـنكوـچدـ ـسترـپیـمتـبهـ .دـ
ـلبخنبـلاـغ ـ ـ ـنظیهـببـلرـبدـ ـ ـنتنـیدردانـمازهـكدـیوـگیـمریـ ـنكـوچرسـ ـمتنهـ ـ ـهستنضـقاـ ـ ـ نـیا.دـ
ـمنظیـلوتـساادهـسوابـج ـ گواـجدربـلـاغورـ ـب ـنشرایـیوـ ـمیدر.دـهدیـمانـ وبـچارـچانـ

.   كند می صحبت دوستانه پیشینیان با غالب غرور و فروتنی

ـنمدر ـحسایـههـنوـ ـطنورـطاـببـلاـغلـیذبـ ـبیتهودـلزآـ ـ ـ ـتببـئـاصهـبایـ یـموابـجزیـیرـ
.   دهد



صائب

ام افتاده اختیار بی نقشها نمودِ در

ام افتاده روزگار دست به موم مهره

ـمصدر ـطبنـرشدرهـكدـیوـگیـمبـئـاصاولرعـ ـ ـمضمنـیا.ـدشدرتـقیـبوتـخاـبدیـ ـ ونـ
ـكم ـبتایـ ـعیباـما.داردذالـ ـ ـنكوـچداردـنیـ ـمصدرهـ ـبینییـمدومرعـ ـ ـ ـقشنورـطهـبهـكمـ ـ بـئـاصگـ

ـمضم ـ ـتجراونـ ـكنیـمدـیرـ ـطبنـرشرـعـاشیـگدـنزاـبمـهارـگروزهـكتـساـنشرواالـح.دـ ـ یـمدیـ
:   آید می یاد موالنا بیت از ما به مضمون این.  كرد

رومی

بودش چه هر بباخت كه قماربازی آن خنک

 دیگر قمار هوس اال هیچش بنماند

: كند می تضمین را مضمون این خود غزل مقطع در صائب گونه بدین

صائب

عشق ز مانع مرا انجامی سر بی صائب نیست

ام افتاده قمار عاشق ولی بدنقشم چه گر

ـینجاهـكتـسارارـق ـ ـكنیـمیـخـوشبـئـاصاـ ـلغتنولـقهـب.دـ ـ ـ ـیكهـماـ ـمعنیهازیـ ـ ـ ـ ـرس«ایـ
ـنجا «امـ ـضیوـترـعـاشرونـیااز.تـسا»انـمـاس» ـهیـهچرـگاـهكدـهدیـمحـ ـسباچـ داردـنابـ



ـهن ـمصدر.تـسادهـشـقشاـعوزـ ـننواـخدومرعـ ـحسدهـ ـتعلینـ ــ ـفهمیـمرالـ ـ ـعی.دـ ـبینـ یـمروتـ
.است شده عاشق قماربازی با اما است، باخته را خود اسباب همه صائب بیت گویندهء

:               كند می جوابگوی غالب بیت بدین

غالب

سپهر جور از نالم می و بازم می غم به جان

ام افتاده بدقمار و بدنقشم كه وه

ـسطحتـشدارـباز ـ ـینـوگیـ ـبیدهـ ـینـوگاـببـلـاغتـ ـبیدهـ ـهمبـئـاصتـ دوـره.تـسادردـ
ـمتع ـ ـقمادـ ـهستنازیـبارـ ـ ـ ـبیاـما.دـ ـكیفیبـلاـغتـ ـ ـ ـتجتـ ـطنوهـناـفارـعلـهاـ ـمصبـلاـغ.داردودـلزآـ رعـ
ـقمقـشاـع«ازرادوم ـقمدـب«هـب»ارـ ـتغیی»ارـ ـ ـ ـكنیـمرـ «دـ ـقمدـب. ـیعن»ارـ ـ ـكسوعـنآنیـ هـكیـ

ـهمیش ـ ـ ـقمدرهـ ـتقلارـ ـ ـكنیـمبـ ـنشبـلـاغتـشدارـبکـیدر.دـ ـینـوگـهكـدهدیـمانـ ـشعدردهـ رـ
ـطبنـرشازودـشیـمبـئـاص ـ ـبكشتـسددیـ ـ ـبن.دـ ـنگنـیاازنـیارـباـ ـشكرشـ ـكمبـئـاصتـیاـ یـ

ـمسخ ـ ـمیدرارهـبدو.تـسارهـ ـتنروـفوبـچارـچانـ ـپیشینیاـببـلاـغرورـغویـ ـ ـ ـ ـ ـستدوانـ ـصحبهـناـ ـ تـ
ـكنیـم ـقیالـخهـنوـگنـیدـب.دـ ـتقلیازبـلاـغتـ ــ ـشعدـ ـنفیـسارـفرـ ـگیعـ ـضمدروردـ ـسمنـ دیـیـدجتـ

.  كند می پیشنهاد


