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 15/08/2017                  مصطفی عمرزی

 
 افغان شناسی در اشعار دری 

 عالمه اقبال الهوری

 مودوقسمت 

 

سمت اول این نوشته را که در بارۀ عالمه اقبال الهوری و اعلحضرت امان هللا خان است، می توانید به کمک 

ای ست که در آسمان روشن ادبیات عالمه اقبال الهوری اندیشمند، شاعر و نویسنده این لینک مطالعه فرمائید: 

آگاهی که  عر دری، شعر اردو و  اندیشۀش شبه قارۀ هند، هرگز فراموش نمی شود. اقبال الهوری در مقام

دیرینۀ  تأریخی هند را می شناخت و از خلوص نیت، به باور هایی می رسد که در صفای اعتقاد، تخلیقات او 

عالمه اقبال الهوری در سلطنت  من بماند.ؤ، م«عشق محوری»را به شالودۀ  تفکری مبدل کنند تا در 

به کابل می آید. شرح این سفر را سید سلیمان ندوی که از علمای به نام شبه  شاهنادر محمد اعلیحضرت شهید 

نوشته است. این کتاب از سوی الحاج نصیر عبدالرحمن، ترجمه « سیر افغانستان»قاره است، در کتابی به نام 

و اما عالمه اقبال در ارادت به سید افغانی، مردی که احیای فرهنگ اسالمی   ...منتشر می شود. و در کابل

را با بازخوانی احکام قرآنی، به دستاویز ایده وی برای ملت هایی مبدل می کند که در دال آن ها، اصلیت 

ه های ز پیرامون اش، به پدیداستعمار با رسوایی بیشتر آشکار می شود و اندیشۀ مسلمان مبارز با تفسیر نو ا

عالمه  می گراید که در وسایل مختلف، مبارزه ی او را رسا می کنند، نیز افغانان را فراموش نکرده است. 

اقبال در روان یک عالم روزگار و در جهانی که عظمت مسلمین در جای دیگر در کرانۀ  بزرگ امت اسالمی، 

ور هایی که در عمل، اصل مبارزه برای دفاع از حقوق و مرز امپراتوری نام آور عثمانی بود، در خلط با

های اسالمی می شود، افغان شناسی را در ایجاد تفکری که با سید جمال الدین افغان، هسته های فکری 

 فلک ُعطارد مسلمانان می شوند، تفسیر می کند. 
 

 

 عالمه اقبال الهوری و سید جمال الدیت افغان
 ن افغان(به روان پاک عالمه سید جمال الدی )درود

 

 زیارت ارواح جمال الدین افغانی و سعید حلیم پاشا
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 ولی احمد نوری از انترنت تهیۀ تصاویر:

 ای خویشـی هـدر تماشای تجل     ر خود را بُرده پیشمشت خاکی کا

 د وجودـن اسیر آمـدام م هـیا ب     ه دام هست و بودـمن افتادم بیا

 من است من ز افالکم که افالک از     اندرین نیلی تتق چاک از من است

 درگرفت من فلک رایا ضمیر      برگرفت را فلک دریا ضمیرم 

 بیند نگه چون است چیست؟آنچه می     چیست؟ست این که بیرون است وناندر

 ریـپیش خود بینم جهانی دیگ     ریـان دیگـمـر آسـم بــر زنـپ

 ه ترـنـریـعالمی از خاک ما دی     حر و برکوه و دشت و بعالمی با 

 ده ایـــنادی یــــرد آدمـبـتـدس     یده ایـبال« ابر کی»عالمی از 

 ودـبر لوح وجنقش ها نابسته 

 نبود جا کسآن ،خرده گیر فطرت
 

 در کهستان شورش دریا خوش است     صحرا خوش است نگفتم: ای میبه رو من

 د آواز اذان؟ــی آیــا مــاز کج    جا نشان حیات ایناز یابم من ن

 ماست آشنا این خاکدان با خاک    گفت: رومی این مقام اولیاست

 یک دو روزی اندرین عالم نشست    بوالبشر چون رخت از فردوس بست

 است صبح گاهش دیده اله هاین    آهش دیده است ها سوزاین فضا 

 دـنـردان از مقامات بلـــپاک م   دـنـمـام ارجـــقـران این مـــزائ

 دـزیـید و بایـنـان مثل جـارفعـ   پاک مردان چون فضیل و بوسیعد

 ز تا ما را نماز آید به دستـیـخ

 یک دو دم سوز و گداز آید به دست

 امــانی امـغـار و افـاتـت مـقـتـدی      دم دو مرد اندر قیامــم و دیـتـرف



  
 

 

 3از 3

 ذوق و سرور برتافت از طلعتش حضور اندرزمان  پیر رومی هر

 ای ما گشادــن شان عقده هــناخ       گفت: مشرق زین دو کس بهتر نزاد

 ده از گفتار او سنگ و سفالــزن  (1")والنا جمالـدالسادات مـیــس"

 دــنــام او بلــقــر او مثل مــکــف      م دردمندـآن حلی( 2)ترک ساالر

 دو رکعت طاعت استا چنین مردان ب

 که ُمزدش جنت است ورنه آن کاری

 م و آن دشت خموشـنجـوال ۀسور رد سخت کوشــم رـیـآن پ ترأـق

 آید به وجد "رئیلـبـج"روح پاک  د به وجدـز وی خلیل آیـرأتی کـق

 ورــبــزد از قـیـه خـلـور االالــش ه گردد ناصبورـنـیـدل ازو در س

 د داوود راــتی می دهـوز مسـس  راشد دود ـبخ هـلـعـاضطراب ش

 شـرأتــاب از قـیـر غـآشکارا ه

 شـاز قرأت بی حجاب ام الکتاب

 یازـــن دم از راهـیـوسـدست او ب  از نماز تم بعدـن ز جا برخاسـم

 است و درد در دل او یکجهان سوز  گردون نورد ۀذر "یروم" گفت:

 داده ای آزاده ای ناکس  دل به  خویشتن نگشاده ایچشم جز بر

 ای وجودـراخــدر فــسیر ان تند

 (3)زنده رود رامن زشوخی گویم او

 

 قسمت دوومپایان 

 داردادامه 

 

 انتشارات کتابخانه "سنائی" -307تا  302دیوان کلیات اشعار دری و فارسی موالنا "اقبال الهوری" صفحات  -*

                                                           

 مقصود همان سید جمال الدین افغان است - 1
  "ترک ساالر" مقصود از ساالر ترک "حلیم پادشاه" می باشد- 2
  .ر این منظومه روحانی مراد از "زنده رود" خود موالنا اقبال استد - 3


