
  ٣٠٠  قند پارسي

  آشنا دغالب در

  ♦فاطمه حسيني بلقيسپروفسور سيده 
است درد آشنا،  يغالب شاعر. ها دارند فهيدربارة غالب صحسندگان يپژوهشگران و نو

 يها يه تمام عمر با دشوارکشناس  هزار دوست، نابغة روزگار و ادب يشهر آشنا
هند،   بهها  يسيو تهاجم انگل يشهر دهل يرانيو. گوناگون مواجه بود يو دردها يزندگ

ت کند؟ يشکا ين دردها به چه کسيااز او . ر قرار داده بوديار تحت تأثيغالب را بس
کند که به  يبه نام دستنبو آماده م يارمغان. رسان بود يقدرت و ظالم روز يب يشاه
. آشکار است يدهل ير غارتگريو تصو يآن درد درون يها هيدر ال يها اهدا کند ول يسيانگل
  .شود يم يکرده است بررس ين اثر صورتگريرا که غالب در ا ييها له منظرهن مقايدر ا

او در . و اردو است يفارس زبانبرجسته  يها تياز شخص يکياسداهللا خان غالب 
قعده  يخ پنجم ذيا آمد و به تاريم به دن ١٧٩٧دسامبر  ٢٧/ه  ١٢١٢خ هشتم رجب يتار

ش يدربارة سال والدت خو. تن جهان فروبسيم چشم از ا ١٨٦٩ه يفور ١٥/ه ١٢٨٥
  :ديگو يم يخيماده تار

ــدس   ــالم قـ ــن از عـ ــاريخ والدت مـ   ١»غريب  « لفظ هم و آمد »شوق وشرس« هم  تـ
هزار  يا شهر آشنايم يب شهر بگويالنسا را غر گ و عزتين پسر عبداهللا بيدانم ا ينم

  .ن غرابت نداشت و به نام غالب شهرت گرفتيدوست که با حرف غ
                                                   

 .و رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي استاد ♦

تحرير نموده است  ۱۲۸۳رجب  ۲۵اي به منشي حبيب اهللا خان که به تاريخ  خليق انجم، در نامه  .١
، )۱۵۳۰، ص ۴، ج               (. نويسد که از هشتم همين رجب سال هفتاد و سيوم آغاز شد مي

، در نامة ديگر مورخه )۱۴۶۴ص (گويد يک کم هفتاد،  نوشته مي ۱۸۶۴اي که در سال  در نامه
  .)۱۴۵۵، ص ۴ج (گويد،  م هفتاد و دو سال مي ۱۸۶۶اکتوبر  /ه  ۱۲۲۸



  غالب درد آشنا  ٣٠١

 يا آمد حکومت مقتدر مغول گورکانيبه دن يوقت. داشت يآور مالل ينغالب زندگا
مرگ نا به هنگام  يد و در نوجوانيکش يميتيدرد  يدر سن پنج سالگ. بود زوال به  رو

 يعد فکرب. متأهل شد يا چهارده سالگيزده يسرپرست کرد، در سن س يش او را بيعمو
هفت فرزند او صاحب . اهم نکردفر او يرا برا ية راحت و شاديما ييزناشو يزندگ

 او يلپرورش داد ورا خواهرزادة همسرش، عارف . ت درگذشتنديهمه در طفول يد ولش
ت يمسئول يو. به غالب سپرد يميتيخود را در عالم  يها فوت شد و بچه يهم در جوان

اغتشاش وضع . اش هم بود وانهين آنها برادر دير را به عهده داشت که بنفن يچند
غالب هم شاعر و . علما، فضال، شعرا و ادبا بود, امرا يپول يو ب ياعث نابسامانب ياسيس
ن يروزانة خانواده را تام يحتاج زندگياد، مايدرآمد کم و خرج ز. رزاده بوديسنده و امينو

غالب در . ار دشوار بودين آوردن بسيپايا راهل خانه  يسطح زندگيا ار و يکردن و مع
 يو يزندگ يها يتا آنکه ناآرام. آمد يمش آنها به ستوه مآرا يتالش معاش و جستجو

ها مشغول ظلم و ستم بودند و اکثر  در آن زمان انگليسي .دديگر بربه شهر  يشهراز را 
از  يکيز يغالب ن .نداشتد  يبار نکبت يشدند و يا زندگ يمردم مجبور به هجرت از دهل

 او .ديجنگ يزمان م يتعدال يب ه باشيکه هم بودباک   يجسور و ب يغالب مرد. آنها بود
 غالب .مظلوم را يکرد و گاه يش ميظالم را ستا يبار بود که گاه رنج ير زندگيچنان اس

د و يسرا يه ميش ملکه وکتوريده در ستايش قصيخانوادة خو ينة زندگين هزيتأم يبرا
  .نگارد يس ميحاکم انگل يبه نام دستنبو برا يکتاب

ما و شما در کدام ”: سد کهينو يم ين قدر بلگراميغالم حسن به نام يا در نامهغالب 
  .١“مينداررا ل خودمان يفرصت تکم… ميا آمديزمان به دن
  :سدينو يم غالم رضا خان ميگر به نام حکيد يا در نامه

شعار  يب، خوشامد و چاپلوسيا دارم نه مکر و فريش نه دنير آزاده کيمنم فق”
  .٢“ميگو يمنم يب يهرچه م. ستيوة من نيو ش
  .ن مضمون استيهم يز دارايموسوم به عبدالغفور خان نساخ ن يا نامه

                                                   
  .١٤١٦، ص ۴، ج                .١
  .١٤٦٣، ١٤٧١همان، ص   .٢



  ٣٠٢  قند پارسي

  :سدينو يماو . بودغالب را به درد آورده ه است اودير يرانيزوال و و
ام  يگر افسرده دليهستم د) خبر يب(گانه محض يبا آن که به است اودير يتباه”

. ناحق شناس باشدخورد  ياگر افسوس نم يهر هند) نه فقط من. (را فزود
  .“!حاال اهللا است واهللا

چنان مجبور شد که  يو تنگدست ياسيت سيدست وضع از يبا وجود آزادمنشغالب 
از آثار مهم غالب است که به سبک مخصوص  يکيدستنبو  .کتاب دستنبو را نوشت

د و قدرت و عظمت يغالب در آغاز دستنبو پس از ذکر توح .استشده خود نوشته 
  :قرار داده است يرا مورد بررس يشهر دهل ياسيع سپروردگار وض

ن ين چنين هنگامه به آتش خشم خداوند گرم است ورنه کارزار پارس ايا”
  .١“د سوز و آرزو گداز نبوديام

 .ديگو يم ٢جا يز بيم و داستان حوادث را رستخ ١٨٥٧ يغالب وضع نابسامان
 يبرا .نوشته بود يافع مالحصول من ين کتاب را برايته شد غالب اگفچنانکه قبالً 

 يدهل يبر نابودار سخت بود که يبسکرد  يه ميگره است اودير يتباه بر که يشخص
م که او ينيب يم ياريبسدر موارد جه يدر نت .رديده بگيباشد و قتل برادرش را ناد تساک
ن داشته يه در آستندش. نالد يروزگار م يبر نامهر يحساس و طبع يکند ول يش ميستا

  :کند يسه ميران را مقايهند و ا و کند يد و ظلم ظالم را آشکار ميگو يمسخن 
ن بار که گفتار يافت در اي يآزاد يبندگ) آتش(و از بند آذر … رانيران ويا”

ان يپارس. ن تازه شادمان باشندييان به چشم داشت کدام آيهند. ن استييدر آ
امن دادگران از دست ان ديهند. افتنديخدا راه  يرخ از آتش تافتند و به سو
  .٣“.ن افتادندادد يدادند و در شکنجة دام همدم

بات و ين گونه ترکيا. ديگو يجا م يز بيم را رستخ ١٨٥٧ يغالب وضع نابسامان
دل حساس غالب بر مرگ و . س استيداد حکومت انگليساختار جمله نشانگر ظلم و ب

                                                   
  .١١دستنبو، ص   .١
  .١٣همان، ص   .٢
  .١١-١٠مان، ص ه  .٣



  غالب درد آشنا  ٣٠٣

 يرانيسوزد و گاه بر و يس ميگلناز پروردگان ان يبرا يد گاهيگر يها م انسان ينابسامان
افسوس . کند يگرسنگان ماتم م ينان ير ببان و يل خون لشکرير سبهندوستان و 

  :سدينو يم. ترسند ية خود ميران از سايخورد که دل يم
ن درد يده از ايد و ديغ را نشايش، دريو فرمان راندن سرهنگان بر شاه و درو”

ن يغاره و بر اين ماتم بيه سرزنش و بر اين مويد  و بر ايزار نگر روان آزار
و  ين زارياز ا يزاريه خنده روا باشد و بين گريغ چشمک و بر ايدر

  .“ن شمرده شودييآ يش و نادرستيک يسست ين خواريدر ا يجگرخوار
ــزار آب  سخن چـو مـرا   يچه دل نهم به گهرپاش ــهـ ــ لـ ــود ز گرمـ ــر دل بـ   آه يه بـ

سد ينو ير را با حسرت و اندوه ممردم شه يغالب در دستنبو وضع غارتگر
شاه  يرياس. ديا خاکستر گرديغما برده شد و يه بن بود يکه رشک نگارخانة چ ييها خانه

  :ر آشکار استيت زيو فالکت احوال در ب
  وين گرفتن بـود گـرفتن مـاه     شاه را در ميان گرفت سـپاه 

ــي   گيـرد  ماه نو هـيچ گـه نمـي    ــارده نم ــه چ ــز م ــرد ج   گي
ــاه گرفتــ   ــاه م ــدش   ١نه که مـاه دو هفتـه را مانـد     ه را مان

، او يشاه يرويبا وجود ضعف ن يعنيد يگو يات باال شاه را ماه گرفته ميدر ابغالب 
دهد که عالمت نحس است  ياش حالت خسوف را نشان م يريو اس استماه چهاردهم 

  .شود يده مياست که در دستنبو د ين درد درونيو ا
خواران شاه رسوا و  س و هم نمکيطرفداران انگل ار خراب بود هميوضع شهر بس

 يها مسدود نه جا کوچه ،گان نهيشرفا در زمرة کم ،خانمان يساکنان قصور ب. خوار بودند
البته . گور بودند يافتگان بي کفن و کفن يها ب مار، مردهيمار بدون تيب. يرفتن ينه پا يماندن
 ي، ترکمان و دليري، اجميريلند کشمب يها مندان و زورمندان از دروازهواز آبر يبعض

بازار کُشت و . کوچک و گورستان پناه بردند يها يو در آباد ٢رون شهر نهادنديرو به ب
 کنان شهر را در آغوش نامساعد گرفته و آنها ماتم يو ترس اهال يدي، نااميخون گرم، ناامن

                                                   
  .١٩ص  دستنبو،  .١
  .٢٦همان، ص   .٢



  ٣٠٤  قند پارسي

رفتند  يها م رانهيو رده از شهر بهکها را در بغل  زان را گرفته، بچهيشان و عزيدست خو
برادر  ةخانبه، ن وضع ناگفته ينه نان در شکم، نه روغن در چراغ نه آب در گلو در چن

  :غالب هم به غارت رفت
  بـرگ و نـوايي   فرياد از آن خواري بـي   فرياد از آن زاري و خونابـه فشـاني  
ــاييو ســر  فريــاد ز آوارگــي و بــي  فرياد ز بيچـارگي و خسـته درونـي      ١پ

د و يبه جوش آمد و باران بار يده بود که رحمت خداونديرس يبه حد يآب يب
  :ر چادر خم و سبو را گذاشتند و آب جمع کردنديمردم ز
ند ابر آب يگو. ميم و آب گرفتير آن نهاديز يخم م ويبست يد چادريباران بار”

ه آب از ية هماين بار ابر گرانمايا. ن فروبارديزم يا بردارد و به روياز در
  .٢“آورد ية زندگچشم

ر يجا برادرش فوت شد تنها با کلفت و خادم بود غالب هم اس يز بيدر آن رستخ
  :سدينو يدرباره برادرش م .شد

  .٣“ام روان فرسا است گفتهنام جانگزاست و آنچه  آنچه گفته”
برادرش را به  ةها خان يسيانگل. استدرد پنهان کرده  هان جمله هزاريغالب در ا

 ينتوانست به او کفن بدهد در چادر يغالب با تمام جوان. کشتنداو را و غارت بردند 
را که ذکر نکرده قتل  ييروان فرسا ةت باال فاجعيدر ب. ده مردم به گور رساندنديچيپ

  .٤سدينو يم هيکنابه طور برادرش و دوستانش بوده که غالب در دستنبو 
 يده وليچشم خود ند بارا ع يسد که او تمام وقاينو يح ميموارد صر يغالب در بعض

ان ينوا جشن نوروز برگزار شد شهر از هم. ستيصداقت ن يده بين دارد که هرچه شنيقي
  :سدينو يم يشکرگزار يبرا او. کردند يبود چند دوست هندو به او کمک م يخال

ژه از بهر آن آوردم که سپاس ير نبود وين سخن که گذاردن آن ناگزيا”
ن داستان به دست يز چون دوستان را ايه نماند و نناگزارد يو مردم يمهرورز

                                                   
  .٣٠ص  دستنبو،  .١
  .٣١همان، ص   .٢
  .٣٤همان، ص   .٣
  .١٢٣ذکر غالب، مالک رام، ص   .٤



  غالب درد آشنا  ٣٠٥

چراغ  ين مردم بيا يها شبانه خانه. است يابند که شهر از مسلمانان تهيافتد در
هزار دوست که در هر  ي، غالب شهر آشناددو يوارها بياست و روزانة روزن د

 يجز خامه همنوا يين تنهايداشت در ا ييآشنا ييو در هر سرا يا گانهيکاشانه 
  .“ستين ية ويه کس همپايو جز سا يو
کمبود  يا بود که در نامه ين قدر بر فکر غالب مستوليان فاجعة وحشتناک يا

ها آن را عذر  يسيهند که انگل ين نهضت آزادياول(ر غد بهصاحبان دانش و فضل را 
  :دهد يه ميتشب) گفتند
 سوادان ير بغداست که هندوستان بس از  يطور يالحال احوال دودمان معن يف”
دانند و در آثار مطبوعه احتمال  يم يع الهياعتنا، چاپ را توق يدانند، علما ب ينم

  .١“ز روا ندارندياشتباه ن
ن است يزتريهام و زبان دو پهلو و رمزآمياز صنعت امملو شة غالب يدر دستنبو اند

ز يتاخغالب در رس. ز از تناقضات استيو گر ييگرا ت احساسياز هو يا ن نشانهيو ا
  .وقت نوشتن دستنبو کشته شد يد ولرسيقتل نبه جا يب
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