
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

6 صفحه  از   1   ه  شمار
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 1۳/۰۸/۲۰1۷         مصطفی عمرزی  

 افغان شناسی در اشعار دری 
 عالمه اقبال الهوری

 قسمت اول
 

 هند، هرگز فراموش رۀاندیشمند، شاعر و نویسنده ای ست که در آسمان روشن ادبیات شبه قا - عالمه اقبال الهوری

ی هند را می شناخت و از تأریخ نۀ آگاهی که دیری اندیشۀعر دری، شعر اردو و  ش نمی شود. اقبال الهوری در مقام

عشدد  »در  تفکری مبدل کنند تا دۀ خلوص نیت، به باور هایی می رسددد که در صددفای اعتقاد، تخلیقات او را به شددا و

حضرت شهید الهوری در سلطنت اعلیالمه اقبال من بماند. عؤ، م«محوری

به کابل می آید. شددرا این سددفر را سددید سددلیمان ندوی که از  شدداهنادر محمد 

ه است. نوشت« سیر افغانستان»علمای به نام شبه قاره است، در کتابی به نام 

این کتاب از سدددوی ا حاص نصدددیر عبدا رحمن، تردمه و در کابل منتشدددر می 

ن نار شدددددددود. نویسددددددد تاب در ک تدۀ ک ماوقع، از  گارش  که أن ثیرات عظیمی 

کشددور ما بر آن عا م بزرم می گرارد،  نۀ افغانسددتان، شددخصددیت ها و دیری

چه از تأثر او از عدم آنیادآوری می کند. سدددددددفر عالمه اقبال به  زنی و 

، نگرش شاه نادرمحد حضرت شهید در اندیشه داشت، مالقات با اعلی  زنی

افغانان در خاطر داشدددت، او  نچه از اصدددلیتپیرامون و تددید اعتقاد بر آبر 

است با تخلی  اشعار ماندگار، به نوعی  داشتها ورا در مناسبت های زیادی 

ی، ی آن، معرفت ما از آن ارزش های تأریخدهد تا در فحوا خصوصیترا  در شناخت افغانستان، شعر معاصر دری

 در نام نامی افغان، محترم اند.  تأریخبیشتر شود که در 

مرام، در دلدی تبارز می کند که این اندیشمند بزرم با خلوص نیت، در  دۀ ر خصوصیات شعر عالمه اقبال، گاه افاد

که سراسر اشعار زیبای او را دربر می گیرد، در تبعیت از اثرات، به تفصیل، تفسیر و تعمیم « عش  محوری»همان 

یا معاصر اوست. در این افاده، افغانان زیادی تداعی می ی تأریخهایی بپردازد که هر یکی متعل  به بزرگان « ایسم»

، وقتی شاهمحمد ظاهر اعلیحضرتو  شاهنادر محمدحضرت اعلیشوند که از سید افغان تا امان افغان، احمدشاه بابا، 

تی به ی شدند، در حقیقتأریخثیر از کردار بزرگانی که أد، افغان شناسی را در تافغانی می ایستن تأریخدر برهه های 
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 6از ۲

ا، دصوصیات آفرینش های ایننمایش بگرارد که مردان سرزمین ننگ و  یرت، پیکار و حماسه، اندیشه و خرد، در خ

اگونه، برای گانی اند که در سطوا بزرگان، وقتی وداهت می شوند، یافت صورت معمت، گرویددر تنوع طبیع

 می شود.  دریافت پاسخ، رونما

او در آفریده های زیادی « عش  محور»الص خویش را در تخلی  اشعار زیبا در افغان شناسی نوع عالمه اقبال، اخ

به یادگار گراشته است. بزرگان ما در تبیین مسایل مختلف، در ارتباط به موضوع، شاعر بزرم هند را فراموش 

بار دیگر سراغ اندیشمند شرق  هر قلمی ست، خاصدر تنوعی که  خودم خواسته امۀ به نوبدا من در ایننکرده اند. 

 ، از کسی یاد کنم که ملت ما را به عزت و بزرگی یاد کرده است. تأریخبروم و در باور به اصا ت های 

شمسی در ایران، منبع بازآوری  1۳۸5کلیات اقبال الهوری، با تصحیح مرحوم دکتور علی شریعتی، چاپ سال 

 بزرم در ح  ملت بزرم ما، به یادگار می گرارد.  نۀ حرمتی ست که آن فرزا

 یحضرتـدر مــورد اعل

 اه امــان هللا خانـش
 محصل استقالل افغانستان

 
 

خوشی ست که هرگز از ضمیر افغانان وطن دوست و اهل حرمت، فراموش نمی  ۀاعلیحضرت شاه امان هللا، خاطر

گار، راست نماند. او در ا تهاب مستقبلی که زپیچ و خم روی این فرزند عزیز وطن، در تأریخ - شود. تبارز سیاسی

افغانستان می نویسند،  تأریخاو را در  تأریخخوش مردم است، در ده سا ی که دۀ می اندیشید در سعی آنان، آین

شتباه ا« دایز ا خطا»گی عدیب بسیاری از سالطین افغان که در کنار مردم، نیک نام شدند، هرچند در دواز شیفتدر

حضرت شاه امان هللا، در روزگار اندیشمند شرق، نه فقط مبارزی بود که اما این خبط برای خیر بود. اعلی رده است،ک

استعمار انگلیس را تحقیر کرد )اعالم دنگ به کشوری که در دنگ دهانی اول، پیروز می شود(، بل تدلی امید برای 

 و تمدن هند، آزاد شود.  تأریخمی شمردند تا قاره ای به عظمت  ، یا شاید در العالدی،تأریختوده هایی بود که در دبر 

های مردمی که در حصار ن توده بر نیازبی اعتنایی به رفع محدودیت های انگلیس و بازنگری به دهان آزاد، در زما

ی، یک آفریدۀ  ادباستعمار، باید شتاب می کردند که آهنگ ساربان کاروان تمدن، دورتر می شود، اندیشمند شرق را در تخلی  

   اما تأریخی به حرمت اعلیحضرت شاه امان هللا می رساند که یاد او، مبدای نیک برای امر خیر در تأمین نیاز های مردم است.

 پیام مشرق

 حضرت امیر امان هللا خانبه حضور اعلیپیش کش 

 افغانستان ۀفرمانروای دو ت مستقل

 خلدهللا ملکه و ادال ه
 

 ران پخته کارـوان و مثل پیـنود   ریارـهـار ای شـر کامگـیـای ام

 م استـدل میان سینه ات دام د   است چشم تو از پردگی ها محرم

 وار توــد دشـنـو آسان کـزم تـح   و پاینده چون کهسار توــزم تـع



  
 

 

 6از ۳

 اره را شیرازه بندـپ ملت صد   ن بلندــو چون خیال مـهمت ت

 

 

 

 
 

 

 

 

    وت گران داری بسیـ عل و یاق    داری بسیه از شاهنشهان ـهدی 

  رـدیه ای از بی نوایی هم پریـه   رـر ابن امیـیـر ابن امـیـای ام
 

 روختندـرم افــشی در پیکـآت       ز حیات آموختندـرا رمـتا م            

 د شباب آورده امـعش  را عه  وای سینه تاب آورده امـیک ن

 ویـای پهلـیوه هـل شـیـتـآن ق  (1) ر آ مانویـپیر مغرب شاع

 داد مشرق را سالمی از فرنگ و شنگبست نقش شاهدان شوخ 

 بر شام شرق ماهتابی ریختم گفته ام پیغام شرق در دوابش

 با تو گویم او که بود و من کیم خودبین نیمتا شناسای خودم 

 ران شرقـیـن از دم پـم ـۀشعل برقان مثل ـوانـاو ز افرنگی د  

 رده ایـمن دمیدم از زمین م چمن زادی چمن پرورده ایاز 

 گرم خروش من به صحرا چون درس «فردوس گوش»اوچو بلبل درچمن 

 ردو پیغام حیات اندر مماته ر کایناتـای ضمیـر دو دانـه

 در نیامـاو برهنه من هنوز ان هر دو خندر صبح خند، آیینه فام

 دا کنارــیـای ناپـــزادۀ  دری هر دو گوهر اردمند و تابدار

 ردریدـتا گریبان صدف را ب لزم تپیدـق   ۀاو ز شوخی در ت

 م هنوزـابـدر ضمیر بحر نای هنوز من به آ وش صدف تابم

 ت هی پیمانه رفت خمستانماز  آشنای من ز من بیگانه رفت

                                                           

یکی از  –م ۲۸/۸/1۷49شاعر و نویسندۀ نامدار ا مانی متو د ( Johann Wolfgang von Goetheیوهن و فگنگ فون گوئتِه )  -1
 م ۲۲/۳/1۸۳۲اروپا و دهان. متوفی   1۸دان بزرم فرهنگی قرن مر



  
 

 

 6از 4

 زیرپای او نهم کسریتخت  دهم او راخسروی  من شکوه

 خواهد زمن شاعریرنگ و آب  او حدیث د بری خواهد زمن

 م ندیدــانـد و پنهـآشکارم دی ی دانم ندیدـی تابـم نظر بــک

 و آتش درگرفت صحبت خاشاک گرفت فطرت من عش  را دربر

 از پردۀ چشمم ربود نقش  یر و دین بر من گشودح ، رموز ملک 

 خون من است ۀمن قطر مصرع مضمون من استبرم گل رنگین ز 

 است درکمال این دنون فرزانگی استتا نپنداری سخن دیوانگی 

 در دیارهند خوارم کرده اند دارم کرده انداز هنر سرمایه 

 طایرم در گلستان خود  ریب از نوایم بی نصیب ال ه و گل

 بس که گردون سفله و دون پرور است

 وای برمردی که صاحب دوهراست
 

 دابـورات با حــآفتاب ما ت ای خسرو کیوان دنابدیده ای 

 وز االهللا رفتـــاز دم او س در دشت خویش از راه رفت ابطحی

 پیلس ست رم تورانیان ژنده  نیل در گردابمصریان افتاده 

 مشرق و مغرب ز خونش ال ه زار در شکنج روگار "عثمان"آل 

 خاک ایران ماند و ایرانی نماند دـن سلمانی نمانـیـعش  را آی

 د شآن کهن آتش فسرد اندر  سوز و ساز زندگی رفت از گ لش

 ای فروشی، دل زدین برکنده خود دی شکم را بنده ایـنـمسلم ه

 محبوبی نماند نأدر مسلمان ش

 و ایوبی نماند فاروق د وـخا 
 

 صد چاک داد از م دین سینۀ پاک داد را فطرت ضمیرــای ت

 صحرا گرر ۀبرال  چون صبا "عمر"و  "صدی "تازه کن آیین 

 در رم اوخون شیران موص زن نـــوه و دمـــک ۀت آوارـمل

 چهره بازان تیزبین چشم او چون دبین زیرک و رویین تن و روشن

 هـتـافـاتـر او نـدیـقـکوکب ت ود از دهان نایافتهــقسمت خ



  
 

 

 6از 5

 دیده ایــدگی نـز زنـیـرستخ ورزیده ای در قهستان خلوتی

 کوش در تهریب افغان  یور دان تو برمحنت پیهم صبور

 صدیقان این امت شویتا ز 

 قوت شوی ۀبهر دین سرمای
 

 دز به علم انفس و آفاق نیست نیستزندگی دهد است و استحقاق 

 هر کدا این خیر را بینی بگیر رگفت: حکمت را خدا خیر کثی

 بی حداب پردگی ها بر ضمیرش کل، صاحب ام ا کتاب دـیـس

 بان او چکیدزرب زدنی از  را بی پرده دید گرچه عین رات

 هم عصا و هم ید بیضاستی م االشیاستیـا علـیـم اشـلـع

 بندد ز دوغ حکمت او ماست می داد مغرب را فروغ علم اشیا

 ا ماس نیست ۀخاک ره دز ریز احساس نیست دان ما را  رت

 علم و دو ت اعتبار ملت است کار ملت است معلم و دو ت نظ

 ازسینۀ  کهسار گیر وان دگر رار گیرــآن یکی از سینۀ  اح

 درشکم دارد گهر چون سومنات دشنه زن در پیکر این کاینات

  عل ناب اندر بدخشان تو هست

 برق سینا در قهستان تو هست

 بایدت یردم شناســدۀ  مـــدی دتــبای یاسـم اسـکشور محک

 ای بسا شیطان که ادریسی کند سی کندـیـا آدم که ابلـای بس

 ه دودـداغ ال  اندرون او چو ودبنرنگ او نیرنگ و بود او 

 اندر بغل ریمن و  در و نفاق لــن او د ـیـتـاز و کعبـبـپاک

 گهر نیست هر سنگی که می تابد درنگر ای خسرو صاحب نظر

 ِسر مرم و زندگی برما گشاد م پاکزادـیـد رومی حکـرشـم
 

 هر هالک امت پیشین که بود»

 «زانکه بردندل گمان بردندعود
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     عدل فاروقی و فقر حیدری است در دین ما خدمت گری استسروری  

             بادل خون یک نفس خلوت گزین  در هدوم کار های ملک و دین         

     او ندست از کمند (۲)یردهیچ نخ هرکه یک دم درکمین خود نشست  

 دا اندیش زیـدیده بیدار و خ    یدر قبای خسروی درویش ز

           زاد تیغ اورا برق و تندر خانه   رادـد ملت شهنشاه مـــایــق        

 ورریـا روان بـری بـیـاردش هم فقیری هم شه گردون فری

 پوش در میان سینه دل مویینه  رق بودش در زره باال و دوش

 فقیری کرده اند در شهنشاهی آن مسلمانان که میری کرده اند

 سلمان در مداین بوده اندمثل  ر را افزوده اندـقـدر امارت ف

 قرآنی نداشتدست او دز تیغ و  نداشت حکمرانی بود و سامانی

 دامان اوست ۀبحر و بر در گوش سامان اوست عش  مصطفیهرکه 

 طلب رره ای عش  نبی از ح  از ح  طلبسوز صدی  و علی 

 اوست عش  برم و ساز کاینات از اوست زانکه ملت را حیات از عش 

 ودود دوهر پنهان که بود اندر ردۀ  او وانمودــی پـب ۀوــلـد

 ورا شام نیستست ک عش  او روزی او آرام نیست روا را دزعش 

 خیز و اندر گردش آور دام عش 

 عش در قهستان تازه کن پیغام 

19۲۳ 

 "سنائی"انتشارات کتابخانه  -19۲تا  1۸۸صفحات  "اقبال الهوری"دیوان کلیات اشعار دری و فارسی موالنا  -۲

 

 پایان قسمت اول

                                                           

)نخچیر( نوشته بود تا دایی که من )و ی احمد نوری ناشر این نوشته در متون اکثر ښاعلی مصطفی عمرزی در این مصراع نویسندۀ این مقال   - ۲

 را تایپ نموده در)عالمه اقبال الهوری( که دیوان این بزرگوار  ممکن کسی( است نه )نخچیر(. فکر کردم نخدیرنویسندگان و شعراء دیده ام و خوانده ام )

خسرو(  )ناصر  ،بیدل( مثل )و بیشماری  بزرم و نویسندگان شعراکه تایپ کلکش به عوض )ص( بر )چ( خورده باشد. برای معلومات خواننده عرض میکنم 

یرازی( و حتماً تعداد زیادی از صاحب قلمان دیگر )نخدیر( نوشته اند. فلهرا من آنرا اصالا ، )ابن سینای بلخی(، )بیهقی( ، )نظامی( ، )فرخی( و )سعدی ش

 نموده ام. نمی گویم، تعویض 


