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 ، باران نرم بهارى بر شوره زارغالب
 

وقتى مى خواهيم در مورد شاعرى تحقيق کنيم، عالوه بر آنکه مجبور هستيم تا شاعر را از وراى شعرهايش و                     
آثارش دريابيم، ضرورت مى افتد تا بازتابى از محيط فرهنگى، شرايط اقتصادى، تحوالت سياسى و تعبيرات و                

ى زيسته داشته باشيم که پس از اين دريچه ها باالخره به                مه در آن زمان و يا مقطع شاعر            يرات ديگرى ک  يتغ
 به وجه احسن ارزيابى گردد و در           محيط بازى برسيم که در آن محيط ، شاعر مورد نظر از هر زاويه بتواند                 

ى از اوضاع     در بعضى از موارد وقتى معلومات به قدر کاف                 .  ضمن ديد ما هم وسعت بيشتر داشته باشد                  
  اين اجتماعى ، سياسى، فرهنگى و اقتصادى شاعر در دست نيست ناگزير بايد به آثار شاعر رجوع کرد و از                       

اما وقتى مى خواهيم به صورت مشخص در مورد غالب توجه کنيم و او را از هر                  .  راه به منزل مقصود رسيد      
 :و آن ارتباط با داليل زير  مورد کنکاش قرار دهيم ، خوشبختانه مشکل ما کمتر است ءزاويه

 
 در زمانى که غالب مى زيسته دستگاه هاى نشراتى چند در هند وجود داشته و غالب با اين دستگاه هاى                                 -١

 .نشراتى در تماس بوده است
 زمان تولد و مرگ غالب به تاريخ امروز نزديک است و از جمله ى شاعرانى نمى باشد که گرد اعصار بر                       -٢
 . عيسوى ، در پانزدهم فبرورى به ابديت پيوست ١٨۶٩غالب در سال  .  ريخته باشدآنها
 زمان زندگى غالب همزمان است با تغييرات ژرفى در هند ، منجمله هجوم انگليس ها در شبه قاره و از هم                        -٣

گى در تداوم فرهنگ اسالمى ، به ويژه ضعف زبان                   ه    مغولى و موازى بر آن  گسست              ءپاشيدن کلى سلطه    
 .قابل زبان انگليسى، هندى و اردو م فارسى در

را مى توان در زندگى غالب       ها  اين تغييرات و تحوالت از خود جاى پاى عميقى در هند باقى گذاردند که اثر آن                  
 .جو کرد و غالب را بهتر دريافت تجس
غالب با جرأت حتى مسايل خصوصى           .   کوشش خود غالب هم در شناخت امروزى وى کمک مى کند                       -۴

ى خود ساخته و هم در آنجاست که مى توان          هاون نامه   م را در نامه هاى که به دوستان نوشته ، مض          زندگى اش 
 .توانايى غالب را به عنوان شاعر و نويسنده ى توانمند زير بينش قرار داد

 تالش و تپش شاعر براى انسجام دادن در زندگى پر از نشيب و فرازش که وى را مجبور مى ساخته گاهى                         -۵
 .ل ها ، گاهى با هندوان و حتى گاهى با انگليس ها از راه مدارا پيش آيد با مغو

اين سازش ها توانسته تا برگه هاى تاريخى از خود باقى گذارند و مارا در شناخت شاعرى که به عنوان يک                             
 . تالش مى نمايد ، بيشتر معاونت کند بقايشانسان براى 

 فال گرفت که غالب از محبوبيت وسيعى در زمان خود ، در ميان                 سر انجام آخرين دليل را مى توان به اين          -۶
 بوده و شاعران ديگر استادى او را در شعر مسلم دانسته و بعد از مرگ                             دارشاعران و نويسندگان برخور     

شاعر ، کسان زيادى در مورد او نوشتند و در شهرت بيشترش افزودند و تا اکنون اين سنت در هند و پاکستان                         
 .دوام دارد

 
غالب از چنان شهرت در ميان مسلمانان هند و پاکستان برخوردار است که کمتر واقع مى شود که شعر او را                           

اشعار اين شاعر در     .  براى حجت و برهان آوردن ، استفاده نکنند و اشعارش را در مجالس چاشنى نسازند                          
شور هند و پاکستان روى اشعار        محيط موسيقى هم همواره استقبال مى شود و آوازخوانان بنامى در هر دو ک                   

 .غالب آهنگ مى گذارند 
  

زندگى غالب مصادف است با آخرين رمق هاى دولت اسالمى مغولى که بعد از اورنگزيب عالمگير به سرعت                   
فاحشى قوس نزولى خود را پيمود و اين در مقطع زمانى است که تسلط مسلمان ها بر دستگاه هاى دولتى از هم                      

عکس مى ساخت بر هم مى خورد و سيستم           ن سال ، نفوذ مسلمان ها را م         ٨٠٠اسى سابقه که    مى پاشد ، نظم سي     
تنها به اين تفاوت که در         .  مملکت در شرايطى قرار مى گيرد تا که خودش را با مهاجم ديگرى تطابق دهد                          

هند  سال ، هند توسط مسلمانانى به تصرف مى آمد که از نقطه نظر فرهنگ تداخلى با فرهنگ                                 ٨٠٠طول  
افسانوى داشتند و کشور هاى همسايه بودند ، اما اين بار مهاجم نوين شط ها را پيموده بود و مى خواست تا که                          

. هند را در تمام ابعاد به احاطه بکشد و در آن شمار فرهنگ کامالََ بيگانه را در اين سرزمين معرفى بدارد                                 
 .آرى هند هجوم بيگانه گان انگليس را استقبال نمى کرد



. الب ، ناشى از بر هم خوردن امپراطورى بزرگ مغول بوده باشد                غمى توان حدس زد که ناماليمات زندگى          
الب که دال بر اين امر مى کند            غاگر اين فرضيه را دنبال کنيم مى رسيم به نمونه ها و شواهدى در زندگى                         

نقطه نظر دين و فرهنگ با         ،زيرا که غالب در زمان خود انقراض مغول ها را مى ديد، مغول هاى که از                             
 ميالدى  ١٧٠٧ميالدى مرکز پادشاهان مقتدر بود و تا سال           ١٢٠۶بارى دهلى که از سال       .  غالب نزديک بودند  

که سال وفات اورنگزيب است، اهميت زيادى داشت، بعد از وفات اورنگزيب به تدريج ارزش خود را از                                
اه قدرت به وجود آورد و به صورت متدرج شاهان          دست داد زيرا که مرگ اورنگزيب خال بزرگى را در دستگ          

مغولى بعد از اين پادشاه سرزمين هاى تحت اداره ى امپراطورى را چه زير فشار داخلى اعم از جت هاى                                
 .پنجاب و مراته هاى دکن و چه ازاثر فشار خارجى اعم از نادرشاه افشار و احمد شاه درانى، از دست دادند

 ى مهاجم ، داخلى امپراطورى مغول را براى مهاجم چندين برابر بدتر باز ساخت            اين حمالت دشمنان خارجى و    
 ·که اقيانوس ها را پيموده بود تا سهم خود را از ثروت ناکران شرق بردارد 

 
اين مناطق يا اينکه        ·   نفوذ خود را از قسمت هاى جنوبى هند گسترش دادند                        ء انگليس ها در آغاز ساحه         

 براى مدت کم     ، اين تسلط   مغول درآمده بودند    ءا نيامده بودند و يا اگر تحت اداره          هيچگاهى زير اداره مغول ه     
 زيرا که اين حدود محل تاخت و تاز         ،جنوب هند از ديرگاهى موجبات هجوم بيگانگان را فراهم مى ساخت          ·  بود

 ارزش   ايران و پادشاهان مغول اين مناطق          ،پادشاهان کوچک قرار مى گرفت و چون براى مسلمانان افغان                
اولين گامى که انگليس ها در        ·   گذاشته بودند که سرنوشت آن را شاهان کوچک بنويسند             ندسوق الجيشى نداشت   

 ظهور شان به      ، تاريخ ماندگار باقى ماند      ءمعرفى خود بنام مهاجمان نوين برداشتند و اثر اين گام روى بيشه                  
توانست قسمت  ''  پلسى  ''   ميالدى در جنگ      ١٧٥٧ سال   درعنوان کمپنى هند شرقى دولت بريتانيا مى باشد که             

انگليس ها بعد از قايم کردن نفوذ شان تدبيرى را پيش گرفتند که بعد ها                ·  مهمى از بنگال را به تصرف در آورد       
ماهيت اين تدبير طورى بود که آن ها به عنوان اينکه           ·  اين تدبير در کشور ما يعنى افغانستان هم به اجرا در آمد           

که مستحق تاج و تخت است خدمت مى نمايند و براى دريافت حق او از دست غاصبان و دوباره                    به شاه مخلوع    
 که آفتاب تخلص مى کرد       مدر اين زمان شاه مغول بنام شاه علم دو          .  سپردن آن به دست مظلوم اجتهاد مى کنند         

ين پادشاه کور را که در      توسط رييس قوم روهيله کور کرده شده بود و انگليس ها از اين موقعيت استفاده کرده ا                 
 . را زير سيطره بکشند هندواقعيت قادر به حکمرانى نبود تحت حمايت گرفتند تا به آن وسيله خود شان

 
انگليس ها بعد از استقرار نسبى قدرت شان به سرعت در پى آن شدند تا دستگاه هاى آموزشى کشور هند را                              

 ميالدى زبان رسمى هند بود، زبان             ١٨٣۵ تا سال        خود در آورند و به جاى زبان فارسى که                   ءزير اداره  
ند تا مناطق مختلف هند را بدست       دانگليسى را تعويض نمايند و در ساحات نظامى هم با تالش بيش از حد کوشي               

 ميالدى و الهور و پنجاب متعاقب آن زير نفوذ انگليس قرار گرفت              ١٨۴٣بياورند و همان بود که سند در سال          
البته چيزى ديگرى که موجب شد تا مسلمان هاى            .  يس از شرق تا غرب هند توسعه يافت          و کمربند قدرت انگل    

فارسى زبان موقف بهتر خود را از دست بدهند و در نتيجه حتى زبان و فرهنگ شان، براى زبان و فرهنگ                            
ان  حساب شده انگليس ها بود که درست مى انگاشتند تا در ضعف مسلمان                             ءبيگانه جا خالى نمايد، برنامه        

 برخوردار بودند که در آن همواره بر هندو ها حکم رانده و نفوذ شان                ءبکوشند، زيرا که آنها از تاريخ و گذشته       
ثى نانگليس با اين تدبير که تا آخرين بقاياى قدرت مسلمانان را در نطفه خ                     .  را بر هندوان مسلم ساخته بودند        

 رقيب بزرگى گردد، تالش نمود تا هندوان را بيشتر           سازد و امکان گسترش بر آن ندهد که تا بار ديگر هماورد            
سهم بدهد تا در امور ادارى اشتراک نمايند، برعکس مسلمان ها به دليل اينکه خود از حکمرانان نمايندگى مى                       

 تربيتى غير اسالمى انگليس انعطاف نشان         ءکردند، حاضر نبودند تا در مقابل دساتير نوين به خصوص شيوه              
. وال با تعقيب چنين روشى ميدان را به هندوان باز گذاشتند تا در کار هاى ديوانى سهم بگيرند                    دهند و به اين من    

از سوى ديگر هندوان بيشتر حاضر بودند تا با انگليس ها همکارى نمايند، زيرا که براى آنها يک مهاجم با                               
 داليل پيشتر، بهتر حمايت      مهاجم ديگر تعويض شده بود و مهاجم تازه رسيده حاضر بود تا از هندوان نظر به                    

 .نمايد
 

 ميالدى در شهر اگره هندوستان به دنيا آمد والدينش به او اسم              ١٧٩٧ دسمبر   ٢٧ در چنين اوضاعى پسرى در      
 غالب معرف شد در يک خانواده ى نبيل از تبار               خان اسداهللا که بعداََ به نام ميرزا اسداهللا       .  را دادند "    اسداهللا  "  

نوز چند سالى از عمرش نگذشته بود که پدرش را از دست داد و سرپرستى اش بدست                        مغول ها تولد شد و ه       
عمش افتاد که او هم خيلى زود بعد از پدرش اين دنيا را ترک داد و اسداهللا را گذاشت تا با سرنوشت نا معلوم                               

ر به صالح    سال عمر داشت و مشغول عواطف دنياى کودکى اش بود که نظ                ١٣اسداهللا هنوز   .  پنجه نرم نمايد  
.  ساله بود     ١١ديد اقاربش با دخترى ازدواج کرد به اسم عمرابيگم که اين دختر در موقع ازدواج فقط                                         

همانطورى که پيش بينى کرده مى توانيم، چنين ازدواجى از فضاى صميمى برخوردار نبود، به خصوص که                       
که هيچ يک از اين بچه ها بيشتر از            عمرابيگم بعد از والدت هفت فرزند، بى فرزند باقى ماند و آن به علتى                     



با وجود   .  پنج ماه به زندگى ادامه ندادند و اسداهللا را با عمرابيگم در حسرت فرزند داشتن باقى گذاردند                                     
اين .  مشکالت خانوادگى اسداهللا که بعد ها ميرزا غالب شده بود، به خانمش وفادار باقى ماند و زن ديگر نگرفت                   

 . نمود و با وفات غالب خاتمه يافت  سال دوام۶٠ازدواج تقريبا 
 

ايام نو جوانى غالب در فراگيرى زبان فارسى زير هدايت عبدالصمد ايرانى گذشت و در اين دوران غالب با                           
بعد ها حضور اين جوان خوش      .  حدت و شدت زبان فارسى را آموخت و با دستور زبان خودش را آشنا ساخت                

گره را به قصد دهلى        آ   او گره گرديد تا آوانيکه     آافل فرهنگى    جمال، خوش گفتار و خوش اطوار چاشنى مح            
 دهلى اين بود تا بتواند کمک نواب هاى مغول را به خود جلب کند، چونکه                    بههدف غالب از آمدن      .  ترک گفت 

 شاعر در دهلى نا سودمند         ء ساله ٢۵اما تالش    .  در اين وقت غالب با مشکالت اقتصادى سر در گريبان بود                
 ميالدى به کلکته    ١٨٢۶تى از نفوذ انگليس ها در بنگال مطلع گرديد، جهت امرار معاش در سال                واقع شد و وق   

 ء خود در بنگال حيطه     ء با وجود اين غالب در سفر سه ساله           .مگر انگليس ها به غالب توجه نکردند           .  شتافت
ه اسم قتيل آشنا گرديد     تماس هاى فرهنگى اش را وسيع ساخت و در کلکته بود که وى با شاعر ارجمند بنگالى ب                  

 .وى و قصيده اش را در کلکته بنويسد مثنو قتيل باعث شد تا غالب تعدادى از اشعار 
 

 ميالدى مورد توجه شاه مغول قرار گرفت و اولين                  ١٨۴٧غالب با آن زندگى ناموزون سر انجام در سال                   
. گ تا امپراطور آنروز بنويسد          اين بود تا وى تاريخ تبار تيمورى را از زمان تيمور لن                     اش رسمى    ءوظيفه

 غالب که درک آن دقت بيشتر ايجاب مى            نوشتارى کارى که نه غالب آنرا مى پسنديد و نه امپراطور از روش              
 .کرد ، راضى بود 

 
نام داشت، کسى ديگرى درخور آن نبود تا بتواند اين منصب               "  ذوق  "  بعد از وفات ملک الشعراى دربار که           

 در اين وقت بود که غالب از طرف امپراطور بهادر شاه ظفر مأمور شد تا اشعار                                .عالى را اشغال نمايد         
اشعار مطنطن غالب با آن لحن حماسى       .  امپراطور را که مانند بسا از دودمانش ذوق ادبى داشت، اصالح نمايد              

ار فقط چند   که در صفت بهادرشاه ظفر نوشته اند، اين امکان را از باور دور مى سازد که فکر کنيم اين اشع                            
کرى فبه يقين گفته مى توانيم که استقبال از بلوغ                .   آخرين شاه مغولى بوده باشد           ءسال پيشتر از ختم سلطه       

زيرا که هم   .  غالب وقتى مى توانست به اجرا در آيد که اگر حالت هميشه در نوسان آن وقت هند مجال مى داد                        
د خوب بر خوردار بودند و تقريباََ تعداد زياد شان به کار               در آن زمان بود که اطرافيان شاه مغول اکثراََ از سوا             

قرابت غالب به دربار موجب شد تا شهزادگان و نوابانى که دور از دهلى مى                  .  شعر و نويسندگى مى پرداختند       
از آنجمله مى توان از نواب شاعرى به نام واجد           ·  زيستند اشعار شانرا به جهت اصالح نمودن به غالب بفرستند          

سفانه لکنهو جايى که اين نواب         أاه نام برد که اين نواب اشعارش را مرتب به غالب مى فرستاد اما مت                      على ش 
 ميالدى به تصرف انگليس ها درآمد و اين مرد فرهيخته ناگزير از آنجا فرار                 ١٨٥٦فاضل مى زيست در سال      

 ،ب مى يابيم محصول تحوالت      آنچه در اشعار غال    ·  کرد که بعدا زير نظارت انگليس ها به کلکته فرستاده شد                
عالم درونى شاعر را مى توان چنين              ·   آشفته گى عوالم درونى و بيرونى شاعر است                  ، دگرگونى  ،تغيرات

 :بررسى کردکه غالب از يک سير عادى زندگى برخوردار نبود و آن به داليل اينکه
 
 ازدواج کردن او در سنى که هنوز طفلى بيش نبود-١
 جبار و پناه بردنش به شراب گريز او از زندگى رن-٢
 مشاغلتش به قمار که آن هم راه ديگرى براى گريز بود-٣
 تنگدستى و بى پولى-٤
 از دست دادن سرپرستتانش-٥
 از دست دادن کسانى که به وى نزديک بودند-٦
هرچند که اين اشعار در ميان           ·  استقبال نکردن اشخاص با نفوذ اعم از نوابان و شهزادگان از اشعارش                      -٧

دوستداران شعرش ارج گذارده مى شد اما غالب آرزو داشت تا دستگاه هاى صاحب نفوذ نبوغ او را معترف                           
 ·شوند و به ارزش شعرش احترام قايل گردند

رقابت شاعران دربار با او که باعث مى شد اين شاعران نگذارند تا غالب راهى را براى پذيرش به دربار                          -٨
 ·دريابد

 فکرى  نبوغغالب از   ·  عث مى شد تا به فضال و دانشمندان تمکينى کمتر نشان دهد                غرور خود شاعر که با     -٩
 ·اش که در شعر و نثرش انعکاس يافته بود به خوبى آگاهى داشت

 



  زندگى پرنوسان او اثر مى گذاشت و باعث مى              و بر  شاعر خارج بود  ء  عالم برونى شاعر که بيشتر از  اداره        
چيز هاى بيرونى که به يک حالتى موجب پريشانى شاعر مى شدند از اين                    شد تا غالب را در هم شکند و آن              

 :قرار اند
اين ضعف موجب مى شد که شاهان در يک محل باقى              ·  تضعيف شاهان مغول در مقابل هجوم ديگران        .١

درگيرى شاهان با اين ناماليمات      ·  نمانند و نظر به شرايط از يک جا به جاى ديگر دربار را منتقل سازند                   
 · مى شد تا که به شعر و شاعرى موقع کمتر داده شودموجب

 .هجوم انگليس ها در هند و جانشين کردن زبان انگليسى بر زبان فارسى . ٢
 اهميت ندادن انگليس ها به شاعران اردو و فارسى. ٣
باالخره نبودن دولت مستحکمى در هند و حتى کشور هاى همسايه که مى توانست در عين حال حافظ و                   .  ۴
 .سدار زبان اردو و فارسى باشدپا
 

خالصه کنم که غالب در زمانى تولد شد که جو سياسى و فرهنگى برايش اجازه نمى داد تا بتواند از نبوغ                         
خود بهره بردارد و موجب شود که چه از نگاه اقتصادى و چه از نقطه نظر مقام فضايى را  به خودش باز                   

به اهتمام رسانم که غالب باران نرم بهارى بود که برشوره زار               خود را به اين جا        ءنمايد و مى توان گفته     
 .چه بيش گويم بهتر آنست که بگذارم غالب حرف آخر را داشته باشد· مى باريد

 
 شادباش اى غم زبيم مرگم ايمن ساختى
 گشت صرف زندگانى بود گر دشواريى
 با خرد گفتم چه باشد مرگ بعد از زندگى

 يداريىگفت هى خواب گرانى از پس ب
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 ١٩٩۵ ديوان غالب به کوشش خوشونت سنگ، چاپ دهلى سال -١
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