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  يشناس منبع موثق غالب: ادگار غالبي

  ♦سينشگفته ٰي
  دهيچک
ر و درد يسودا، م غالب، شاعران بزرگ مانند اقبال، ياست که دارا ينيقاره سرزم شبه
او  ياردو معروف است بلکه شعر فارس يها  علت سروده  به غالب نه فقط اسداهللا. است

دل، يل بياز شاعران بزرگ از قبغالب در شعر  .دار استرالعاده برخو ت فوقيز از اهمين
 در .ده بودياوج رس به شيآوازه غالب در زندگ .ر گرفته بوديره تاثيوغ يو ظهور يرينظ
 يو آثار غالب نوشته مورد بررس يدرباره زندگ ين حاليکه الطاف حس ين مقاله کتابيا

  .خوانندگان روشن شود ين کتاب برايارزش اگرفته است تا قرار 

  ها د واژهيکل
  يشاعران سبک هند ، موضوعات متصوفانه،يسروده فارس خته،ير قاره، بهش

 ،ياقبال الهور شاعران بزرگ مانند است پر افتخار که ينيقاره پاک و هند سرزم شبه
 .را در دامن خود پرورانده است... سودا و ،ريم ،ين حاليالطاف حس ،غالب اسداهللا

توان گفت که بعد از  مي لين دليهم  به .ده بودياوج رس به اش يشهرت غالب در زندگ
 آنهان ياز معتبرتر يکياند که  نوشته شده يشناس نه غالبيدر زممتعددي کتب  اقبال،

 زبان اردو به م ۱۸۹۷در سال  ين حاليبور را الطاف حسزکتاب م .است» ادگار غالبي«
 تيمختلف شخص هاي هن کتاب حامل سرگذشت کامل غالب و جنبيا .نگارش درآورد  به

                                                   
 .آباد، پاکستان هاي نوين، اسالم استاديار گروه فارسی، دانشگاه ملی زبان ♦



  ٣٣٠  قند پارسي

  .شود يافت نميرش يباشد که نظ مي و افکار غالب
ن کتاب يمختصر مؤلف ابه طور دانم که  مي الزم کنم يرا بررسکتاب  ن کهيا قبل از
  .مرا معرفي کن

  کوتاه مؤلف کتاب يمعرف
محله در  ق ه ۱۲۵۳زد بخش در سال يپسر خواجه ا يتخلص حال ،نيد الطاف حسيس

او هنوز نه ساله بود که پدرش را از دست . ان گشودجه به پت چشم يانصار واقع در پان
  .١عهده گرفت به ت او رايم و تربين تعلين برادر بزرگش خواجه امداد حسآ بعد از .داد

ن که با آبعد از  .خوانده بود يد جعفر عليرا از س يفارس يمقدمات يها کتاب يحال
استفاده کرده  يصارن انيم حسيابراه يکرد از محضر حاج دايپ ييآشنا يزبان فارس

علم و دانش باعث شد که او   به شوق و عالقه فراوان .اد گرفتيرا  يصرف و نحو عرب
که واعظ و مدرس معروف آن  ينوازش عل يو از مولو برود يدهل به در طلب علم

  .٢خواندبشان يمنطق و صرف و نحو را نزد ا يها ض کرده کتابيبود کسب ف زمان
 يشاگرد  بهخان غالب مالقات نمود و  اسداهللا ميرزابا او  يدهل به هنگام مسافرت

ات ي، حيات سعدياسم ح  به معروف خود را يها کتاب يدر دهل يو” :ل آمدياو نا
  .٣“ديل گرديالعلماء نا خطاب شمس  به م  ۱۹۰۶و در سال  غالب نوشت ادگاريد و يجاو

  ادگار غالبي
از  يحال .زبان اردو نگاشت  به م  ۱۸۹۷در سال  کتاب مذکور را ين حاليخواجه الطاف حس

هاي  جنبه که نموده ين کتاب سعيا در عنوان شاگرد به ن اويبنابراو شاگردان غالب بود 
 ن علت مطمئناًيهم به .ان کنديگران نمايد يت و افکار غالب را برايشخص مختلف

  .شود يده نميد ن اعتباريا  به يو افکار غالب کتاب تيشخص ييشناسا يتوان گفت که برا مي
م نموده است قسمت اول شرح احوال و يدو قسمت تقس به ن کتاب رايمؤلف ا

                                                   
  .۱۹۷گو شعراي اردو، ص  تذکره فارسيعروج، عبدالرؤف،   .١
  .۳۱۷، ص ۳مقاالت حافظ محمود شيراني، ج شيراني، حافظ محمود،   .٢
  .۴۲۲تذکره شعراي پنجاب، ص عبدالرشيد، سرهنگ آزاد،   .٣
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غالب و  يکه در قسمت دوم آثار اردو و فارس يدر حال .است مفصل غالب ةنام يزندگ
 يشده است و قابل ذکر است که در قسمت فارس يبررسدقت و مفصالً  به اوز افکار ين

  .خوانندگان دچار مشکل نشوند ترجمه و شرح مختصر هم داده شده است که
  :آغاز کتاب

الدوله  نجم  به رزا نوشه، المخاطبيم به خان غالب المعروف اسداهللارزا يم”
و اسد  يغالب در فارس  به خان بهادر نظام جنگ، المتخلص اسداهللارالملک يدب

  .١“ديشهر آگره متولد گرد در يهجر ۱۲۱۲شب هشتم ماه رجب  ،ختهيدر ر
 الت، عادات ويول کتاب از والدت گرفته شامل خانواده، تحصق قسمت اين طريبد
 .ز را در بردارديچمه تا سن کهولت و مرگ ه ي، شعرفهميل، انداز شعرخوانيشما
سد که چون که عمرش مخصوصاً ينو مي غالب ين روزهايآخر  به عنوان مثال راجع  به
 .کرد مي مرگ يگوناگون مواجه بود، آرزو يها يب و سختيش با مصايام آخر زندگيا

  :سدينو مي يحال بارهن يدر
ن احمد ينواب عالؤالد به يشش رفتم ويک روز قبل از مرگش پيبنده ” :ترجمه
جمله بود . نوشت يسعد ک شعر ازيو  ک جملهيدر آن نامه  .نوشت مي نامه خان پاسخ

که مصرع اول  نوشت يگان بپرس و شعري؟ فردا از همسايپرس مي که حالم از من چه
  .٢“من سر تو سالمت به نکرد هجر مدارا” :بود اين ست اما مصرع دوميدم ناي

اند، مخصوصاً ضمن ذکر  با آورده شدهيق و زيدق يلين خين کتاب موارد امثال ايدر
ر و در زبان اردو رخشان تخلص ين ياحمد خان که در فارس الدين اءيض زشاگردانش، ا

زبان  به يول موجود نيست يف مستقليتصناگرچه از نامبرده  .برده استنامز يداشت ن
توان  مي ريده زين امر را از قصيا. گفت مي شعر يزبان فارس به اردو و بالخصوص

ن شاگرد اظهار يو بر استاد بودن ا سرودن شاگردش يدر شان ا ميرزاباط کرد که تناس
  .افتخار هم کرده است

                                                   
  .۹ص  ،يادگار غالبحالي، الطاف حسين،   .١
  .۱۰۰-۹۹، ص همان  .٢



  ٣٣٢  قند پارسي

  دهين قصآ چند از ياتياب
ــ  ــاختن ب ــوان س ــاب ت   ز ذره کـــه بـــود در ضـــياي نيـــر مـــن   هبازيچــه صــد آفت

ــور گســتر مــن   نه اين سپهر و نه اين مهر عالمي دگرست   مــن آســمانم و او مهــر ن
  مهــر نــور دهــد نيــر منــور مــن      بــه  مـاه  من آن سپهر که دانم چنانکه مهر بـه 

  سعد اکبـر گـردون ز سـعد اصـغر مـن      به  من آن سپهر که هر دم رسد عطيه فـيض 
 در اردوو  يحسرت يکه در فارس خان شاعر معروف اردو يمصطفن نواب محمد يهمچن

  :ديگو مي او  به نسبت ميرزاآمد و  مي ميرزااصالح شعرش نزد  يد براکر ميتخلّص فته يش
  ه اوـن ارزش کيدـازد بــگو نـن گفتـف هـب البـغ

  ١خان خوش نکرد يوان غزل تا مصطفيننوشت در د
ن علت يهم  به داد و مي تياو اهم به درچه ق ميرزاتوان گفت که  مي ن شعرياز

 .ده دارديک قصيز ين شاگردش نيا براي خود وانيغالب در د
غالب را مفصالً  يدر قسمت دوم کتاب کالم اردو و فارس ين حاليالطاف حس

  :سدينو مي در مقدمه او .ه استکرد يبررس
نک يمردم اقاره شده است و  زبان مرده شبه  به مبدل ين زمان که فارسيدر :ترجمه

هستند و  يخاص يها يژگيو ين حال آثار غالب دارايستند با ايزبان چندان آشنا ن اين با
چ ين همه احوال هيوجود ا آثارش کار بس دشوار است با به انداختن يانتقاد ينگاه

  :آورد مي را يک شعر فارسين مناسبت يا به مشکل مانع کار مؤلف نشد و
ــردن    غم خـوردن  دفع غم نيست جز به ــز ک ــت ج ــار نيس ــاره ک   ٢چ

زبان اردو شعر  به سد که من اولينو مي در مقدمه گل رعنا ميرزامؤلف  ةنوشت به بنا
دا کرده بودم و يپ ييآشنا يليدل خيبا کالم ب يدل، چون در کودکيب يرويپ  به يگفتم ول
 يدل در فارسيکه ب يروش توان حدس زدکه مي ن امرياز .ر هم گرفته بودمياز آن تاث

  :سدينو مي غالب همان روش را در اردو آورده خودش ميرزا ار نموده بود،ياخت
                       

  
                 ٣  

                                                   
  .۱۰۵يادگار غالب، ص   .١
  .۱۰۷، ص همان  .٢
  .۱۰۹ ، صهمان  .٣
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  .ار سخت استيبس يدل کارينوشتن طبق روش ب ١ختهيدر زبان اردو ر يعني
 اند بلکه اغلب اشعار تيز اهميعموم مردم نه فقط حاميان در  غالب ياشعار اردو

م که ينيب مي غالب هم باشد يفارس يها در سروده يلمأاگر ت يول اند غالب زبان زد عام
 باًيز تقرين يفارس  به غالب مانند شعر اردو .ستين يز از لطف خاليغالب ن يشعر فارس

شعر  يرا برا يکرده است و موضوعات گوناگون ييتمام اصناف سخن طبع آزمادر 
نعت و  يان آورده است و گاهيم به د سخنيتوح به راجع يگاه. انتخاب نموده است

عاشقانه  و متصوفانه يهمان گونه شاعر منقبت را موضوع سخن خود قرار داده است و
 .کرد ميهبيان خوا ا راهده است که آنقرار داز موضوع بحث يرا ن

ر بود و مانند استادان و ينظ قاره کم شبه در ير زبان فارسيرزا غالب از لحاظ دساتيم
و در همه موضوعات ز داشت يانگ قدرت شگفت يبر زبان فارس سندگان اهل زبانينو

  :مالحظه شودن شعر ين گفته اياثبات ا يبرا .کرد يراحتي اظهار فکر م  چه نثر و چه نظم به
  ٢هاي گفتني دارد غريب شهر سخن  بياوريد گـر ايـن جـا بـود زبانـداني     

ن يوجود ا  با يروشن بود ول يختس  به ياگرچه چراغ زبان فارس در زمان غالب
ن يرين زبان شيا  در نه فقط مسلط بودند بلکه يکه بر زبان فارس ي بودندصاحب نظران

م ي، حکيعبداهللا خان علو ي، مولويخان حسرت يبودند مانند نواب مصطف زيآثار ن يدارا
 شترين بزرگان غالب بيدر جمع ا .رهيخان وحشت وغ يد غالم عليمومن خان مومن و س

ن امر توجه داشت که کالمش رنگ جداگانه و ممتاز داشته باشد که از آن استقبال يا  به
  .کالمش شمرده شود يبهتر يبرا يک راهيد آن هم گيربشود و اگر هم مورد انتقاد قرار 

دل گفت ياز ب يرويپ به زيرا ن يرزا در ابتدا شعر فارسيمؤلف کتاب، م ةنوشت  به
روز   به رزا روزيم يشوند ول مي افتهيدل يتتبع ب دروانش يها در د از غزل يچون تعداد

                                                   
قاره شدند زبان مذهبي و علمي ايشان عربي بود درحالي که در جاهاي  وقتي مسلمانان وارد شبه  .١

وقتي اين زبان با زبان دهلوي مخلوط  .يج بودها و دفترها زبان فارسي را ديگر مانند دربارها، مدرسه
گفتند ولي بعد از آن يک  اي به وجود آمد که اوالً بهش زبان هندي يا هندوي مي شد يک زبان تازه

الزم به تذکر است که اين کلمه  .يعني زبان مخلوط .شد اي پيدا کرد و ريخته گفته مي اسم تازه
  )۳۳۴، ص ۲المعارف اسالميه، ج ةرياردو دا( .شد رده ميريخته قبالً فقط براي کالم منظوم بکار ب

  .۱۹۶ يادگار غالب، ص  .٢



  ٣٣٤  قند پارسي

  .گرفت مي قرار يو طالب آمل يري، نظي، ظهوريگر مانند عرفيد ير شاعرانيتحت تاث
ن يم که مؤلف کتاب آن را تحت عناويريگ مي رزا را در نظرينک نمونه کالم ميا

  .است مختلف آورده
  ديتوح

  :ديگو يم
ــري    ــرا در روش دلب ــن ت ــاهد حس   طره پر خم صفات موي ميان مـا سـوا    ش

ــا پا   ام ساده ز علم و عمل مهر تـو دزديـده   ــتي م ــمس ــتا ي ــا ناش ــاده م   ١دار ب

  نعت
گران هم يد به آورد که حالوت آن اشعار مي يا از قطعه يمؤلف ضمن نعت اشعار

  .دشو مي منتقل
  قطعه

ــب  ــان و دل غال ــه ج ــاک درت قبل   مـا کز فيض تو پيرايه هستي است جهـان    اي خ
ــه   ــان داده ب ــيريني ج ــام ش ــا ن ــتن ت   ٢در خويش فرو بـرده دل از مهـر زبـان را     گف

  تصوف
  ٣نگاهي دريـاب  تاب انديشه نداري به  ينه رازست چه پيدا چـه پنهـان  يعالم آ

 ٭
  ٤سـت هوشـيار بيـا    متاع ميکده مستي  سـت زينهـار مـرو    رواج صومعه هستي

  .ر استينظ ز کمياشقانه ندر اشعار ع ميرزا ين حاليگفته الطاف حس  به
  عاشقانه

ــذتي دارد  ــه لــ ــل جداگانــ ــد هــزار بــار بيــا        وداع و وصــ ــزار بــار بــرو ص   ٥ه

                                                   
  .۲۰۶-۲۰۵ص  يادگار غالب،  .١
  .۲۰۶ص همان،   .٢
  .۲۱۵ص همان،   .٣
  .۲۱۰ص همان،   .٤
  .همان  .٥
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  :ديگو مي گريد يجادر  اي
  ١که دل عهد وفا نابسـته دادم دلسـتاني را    آرم زمــاني را پايــان محبــت يــاد مــي بــه

شعار ا سازد که غالب مانند حافظ مي خوانندگان روشن ين کتاب برايمؤلف در
  :آن آورده شده است ةرندانه هم دارد که نمون

  رندانه
  گر بنهي در آفتاب باده چکد ز خشـت مـا    بر سر صد هـزار خـم   برده صد اربعين بسر

  ٢زشـت   هخوب ما طعنه مزن ب  دل نه نهي به  باده اگر بود حرام بذله خالف شرع نيسـت 
  :ديگو مي گريد يجا  به اي

  ٣هالکم جلوه بـرق شـراب گـاه گـاهي را      جاده ناپيداشبم تاريک و منزل دور و نقش 
  .گفته شده است ر حافظين شعر حتماً در تتبع شعر زيا

  ٤هـا  کجا دانند حال مـا سـبکباران سـاحل     شب تاريک و بيم موج و گردابي چون هايـل 
مانند  ات ديگرموضوع تاد گرفته ين کتاب مؤلف از توحيدر ن کهيمختصر ا

ان آورده تا يم به سخن و فخر يو آزاد يت و شوخيصوفانه، شکاعاشقانه، رندانه، مت
ن مقاله احاطه يهمه آنها را در ا يم وليم بشناسيشتر بتوانيغالب را در پرتو اشعارش ب

  :ديگو يم. کنم مي غزل مسلسل عاشقانه اکتفا هکردن محال است فقط ب
ــه  ــل دل رم گرفتـ ــي دارم از اهـ   شوخي دل از خويشتن هم گرفتـه  به  بتـ

ــه   شـکفته  ز سفاک گفتن چـو گـل بـر      دريــن شــيوه خــود را مســلم گرفت
ــه    فسون خوانـده و کـار عيسـي نمـوده     ــم گرفت ــاتم از ج ــوده و خ ــري ب   پ

ــه   خنـه در زهـد يوسـف فگنـده    ردمش  ــت آدم گرفت ــدم از دس   غمــش گن
  گهي خـرده بـر نطـق همـدم گرفتـه       گهي طعنه بر لحـن مطـرب سـروده   

ـ   نهــادهبيــداد صــد کشــته بــرهم  بــه   بازيچـه صـد گونـه مـاتم گرفتــه    ه ب
ــز    ــاد هرگ ــه ي ــيچ گ ــن ه ــارد زم ــه    ني ــم گرفت ــان اعظ ــوي خاق ــر خ   مگ
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  ٣٣٦  قند پارسي

ــ   سـنجي  نکتـه  ظفر کـز دم اوسـت در   ــب ب ــه غال ــهه ک ــالم گرفت   ١آوازه ع
و  ي، ظهوري، عرفيريچند شاعر نامور مانند نظ يرويدر پ ميرزا يحالة گفت  به بنا

فقط با دو شاعر  غالب را يها ن کتاب غزليدر ا ياشعارش را سروده ول يطالب آمل
ن بود که يدهد، ا مي حيخود توضرا تش کرده است و علّ سهيمقا يو ظهور يرينظ يعني

 آورده است يريغزل اول که از نظ .ار داشتين دو شاعر را در اختيوان ايمؤلف فقط د
  :ر استيقرار ز  به

  يرينظ
  سـت  سيده چه داند بال کجـا خفـت  اجل ر  سـت  ظاهر و صـياد در خفـا خفـت   ه نظر ب

  ست که فتنه خاسته از خواب و پاي ما خفت  کجــا ز عشــوة آن چشــم نــيم بــاز رهــيم
ــا نمـــي    سـت  صبا خفت اي ههر چمن که تو بشگفته ب  آيـــد شـــميم مهـــر ز بـــاغ وفـ

ــرد طمــع ز بيمــاري     ــب عشــق بب   سـت  دوا خفت بي دراحت ازين دره که شب ب  طبي
ــه  ــد ب ــب امي ــ ش ــياز روز عي ــذرد د م ــه  گ ــنا ب ــنا خفــت کــه آش ــاي آش   ســت تمن

  غالب
  سـت  سپر راه گرچـه پـا خفـت    سينه مي به  ست ن خضر را عصا خفتآ وادي که دره ب

  سـت  مرا که ناقه ز رفتار مانـد و پـا خفـت     ز ايمنـي راه و قـرب کعبـه چـه خـط      دگر
ـ   ببين ز دور و مجو قـرب شـه کـه نظـر را       سـت  فـت دروازه اژدهـا خ ه دريچه باز و ب

  سـت  شکايت درد و غـم دوا خفـت   که در  صبح حشر چنين خسته رو سـيه خيـزد   به
  ٢ســت ســاية ديــوار پادشــا خفــت گــدا بــه  رسـدم  بدين نيـاز کـه بـا تسـت نـاز مـي      

د که هر دو شاعر در يگو مي کند و مي سهيمقا يرا با غزل ظهور غالبمولف غزل 
  :ديگو مي ياند که سعد آن نوشتهاز  يرويو در پ اند ر گرفتهيتاث ين غزل از غزل سعديا

  ٣زندان عشق در بندسـت ه مگر کسي که ب  شب فراق چه داند که تـا سـحر چندسـت   
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  شناسي منبع موثق غالب: يادگار غالب  ٣٣٧

  يظهور
ــه ــوانگي خردمندســت  ب ــل دي   ببــر ز جملــه کــه آزاد مــرد ايــن بندســت   عشــق قاب
  هر گريه طـراوت ده شـکر خندسـت    که ز  شــکر ديــده تــر تــر زبــاني دارم     بــه

  که گوش دل شدگان ريش گشته پندسـت   طـاقتي شـود مـرهم    کمر که رخصت بـي 
  مهري تو سوگندسـت  بي  مهر خويش و به  به  ز اهل مهر و محبـت نشـان نـدارم کـس    

  غالب
  يم که ز شب چند رفت يا چندسـت ه گوچ  شـام مانندسـت  ه چو صبح من ز سياهي ب

ــ  نـوش  ةدل سـر نـداده چشـم    نگاه مهر به ــوز عــيش ب ــدازه شــکر خندســته هن   ان
  مـا تلـخ تـر ازيـن پندسـت      ةبرو کـه بـاد    تلخـي بسـاز و پنـد پـذير     نه گفته که بـه 

  ١بخت دشمن و اقبال دوست و سوگندست  به  وجود او همه حسنست و هستيم همه عشـق 
بالغ بر صد و  غالب اتيکه رباع کند مي الذکر نقل در کتاب فوق ين حاليالطاف حس

 ام الهام گرفته است ويات از خيدر رباع ميرزا مولف ةنوشت به باشند و مي ست و پنجيب
 .اند شتر متنوع و قشنگين بياتش از لحاظ مضاميات، رباعيغزل  به ن علت نسبتيهم  به
ن کتاب آورده است و شرح هم يعنوان مثال در ا  به ات رايرباع ين خاطر بعضيهم  به

  .داده است
  تصوف

ــي ــور اهللا   راه ــا حض ــد ت ــت ز عب   خـواهي کوتـاه  خواهي تـو دراز گيـرد     س
  ٢سرچشمه و سايه ايسـت در نيمـه راه    ايــن کــوثر و طــوبي کــه نشــانها دارد

  اخالق
ــتي در فرجـــام    ــه بـــود درسـ   هم محرم خـاص آيـد و هـم مرجـع عـام       آن را کـ
ــه   آســـان نبـــود کشـــاکش پـــاس قبـــول ــردي بـ ــار نگـ ــو زنهـ ــدنامينکـ   ٣ي بـ
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  ٣٣٨  قند پارسي

  عاشقانه
ــر    سوي ايـن فرومانـده بيـا    اي دوست به ــه غيـ ــا از کوچـ ــده بيـ   راه گردانـ

  ١برگفته خـويش بـاش و ناخوانـده بيـا      گفتي که مرا مخوان که من مرگ توام
ره را يبند، مخمس وغ عيبند، ترج بيها، ترک قطعات، نوحه ،ديقصا ميرزان طور يمه

ه که يمرثک ي ت ازينجا چند بيا يول. اند رينظ يت بيت و کميفيآورده است که از لحاظ ک
 ظفر بر مرگ پسر بهادر شاه ميرزا اين مرثيه را. شود ي، نقل مد استبن بيدر قالب ترک

ن يدر يحال .فوت کرده بود ين جوانينوشته بود که در ع يشاپورين يرياز نظ يرويپ  به
 يريسه کرده است که نظيمقا يشاپورين يريبند نظ بيبند را با ترک بين ترکيکتاب ا

  .داشت ينسبت خاص اوبود چون با  اکبر نوشت الدين بر مرگ پسر جالل يشاپورين

  يوربشاين يرينظ
ــگ مــي   تيـغ سياسـت بريـده بـاد     دست اجـل بـه   ــر دهــن تن ــد از خــاک مهــر ب   زن

  زنــد جــام عشــرت کــه ببــين ســنگ مــي  بصارت اسـت  اين چرخ شوخ ديده عجب بي
ــرد    ــژاد مـ ــر واال نـ ــاه اکبـ ــد شـ   ٢شــيون برآوريــد کــه ســلطان مــراد مــرد  فرزنـ

  غالب
ــن  ــار ت ــاي نوبه ــطه بســمل ب   مــاه تــار شــو اي روزگـار چــون شــب بـي    خــون بغل

ــه ــاب روي ب ــن  اي ماهت ــود ک ــيلي کب ــو  س ــار شـــ   اي آفتـــــاب داغ دل روزگـــ
ــو     اي فتنه باد صبح وزيد اين قـدر محتسـب   ــکار ش ــيد آش ــت رس ــتخيز وق   اي رس

  گذشـت  تنها ز سر مگو کـه ز ديـوار و در    گذشت را از سر آه اين چه سيل بود که ما

  رزايم يفارسنثر 
نظم   به نسبت ميرزاسد که که نثر ينو مي ن قسمت مؤلف ضمن ذکر آثار منثور غالبيدر
  .شود مي قاره محسوب است که نثر شبه ياد است و نثريز يليخ ميرزاشعر  و
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  شناسي منبع موثق غالب: يادگار غالب  ٣٣٩

  مروزيمهر ن
خ خاندان ين کتاب تاريا .شود مي محسوب ميرزا ينثر فارس هاياز شاهکار يکي
ض شده بود و بدون شک يرزا تفويم  به م احسن اهللا خانيکه است که توسط حيموريت

ن کتاب اوالً خطاب يمولف از انتخاب ا. است تر يقو يلين کتاب از اشعارش خينثر ا
و مدح  )ص(بعد از حمد و نعت رسول اکرم ميرزاشگفتار يبوس آورده است و در پ نيزم

را در  ينگار لف طرز واقعهبعد از آن مو .پادشاه گفته است به در خطابه درد دل پادشاه
در  ميرزااثبات رسانده شده است که  بهن امر يها ا با آوردن مثال .ان گذاشته استيم

  .ر بوديکم نظ ينثرنگار

  دستنبو
در هر  ميرزانوشته شده است اگرچه  ۱۸۵۷ يت جنگ آزاديوضع ةبور دربارزکتاب م

ن کتاب يدر يکند ولکم استفاده  يليخ ينموده است که از واژگان عرب يسع ينثر
ن تالش سخت يوجود ا ننوشته باشد با يچ کلمه از عربيده است که هيمخصوصاً کوش

  .ن کتاب را از دست نداده استيا ييبايز ميرزا

  انتخاب از مکاتبات
مشتمل بر مکاتبات و مراسالت  ميرزااز آثار منثور  ياديتذکر است که تعداد ز  به الزم

 اند که غالب در مواقع مختلف ياردو و فارس ،بانمشتمل بر هر دو ز او است که
ن کتاب از آثار يل مؤلف اين دليهم  به ح هم استينوشت و ساده و صر مي گرانيد  به

 يرا برا ياديز يها شتر پرداخته است و نمونهين قسمت بيا  به ميرزاگر يمنثور د
از  .ف را دارا بودکدام اوصا ينگار در نامه ميرزاشناسان آورده است که بدانند که  غالب

ت ين نامه در تعزيکند ا مي نجا نقليرا انتخاب کرده ا يکيها بنده هم  همان نمونه
  :شده استنوشته  گ نام داشت،ياحمد ب ميرزادوستش که 

ن دل و يه سنگيچه ما .دياحمد رسان ميرزا يد فراق دائميد، و نويواال نامه رس”
وجودم از هم  ينم و اجزاک مي ت دوست انشايسخت جانم که نامه در تعز

 مروت راه گرداند و ناقه يفراموش ب م وعدهيآ مي يدهل  به گفت که مي .زدير ينم



  ٣٤٠  قند پارسي

حال ه چرا ب .ز نداشتيگرفتم که خاطر دوستان عز .گر رانديسر منزل د  به
، ياران وي ياري يب يوا .ه از سرشان باز گرفتيخردساالن خود نپرداخت و سا

و پود  د و گسستن تاريهرچند از مرگ نتوان نال ،يپسران و يپدر يغا بيو در
طاعت است، هنوز هنگام  يکن انصاف بااليرا چاره نتوان کرد ل يپندار هست

  .١“احمد نبود ميرزامردن 
ن و غالب يحز يخ عليو غالب، ش يدر آخر کتاب مذکور طرز نگارش ظهور يحال

  .تسه کرده اسيمقا ابوالفضل و غالب را يعنيو مصنف اکبرنامه 

  يريگ جهينت
در غزل مانند  ميرزاگاه يده است که جايجه رسين نتيا به بورزدر آخر مؤلف کتاب م

 يمانند ظهور يکه در مثنو ياست در حال باالتر ياست و از ظهور يريو نظ يعرف
در نظر با و  دارد يگاه بهتريو در نثر از هر سه جا است يريو نظ ياست و بهتر از عرف
پژوهشگران  ين منبع برايکتاب بهتراين م که يرس مي جهين نتيا به گرفتن کتاب مذکور

  .رود مي شمار  به شناسان و غالب
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