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 27/08/2017         مصطفی عمرزی  

 افغان شناسی در اشعار دری 
 عالمه اقبال الهوری

 ششمقسمت 

 

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

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

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

را می شناخت و از خلوص نیت، به باور هایی می رسد که در صفای اعتقاد، تخلیقات او را به شالودۀ  تفکری مبدل 

به کابل  شاهنادر محمد عالمه اقبال الهوری در سلطنت اعلیحضرت شهید  من بماند.ؤ، م«عشق محوری»کنند تا در 

« انسیر افغانست»می آید. شرح این سفر را سید سلیمان ندوی که از علمای به نام شبه قاره است، در کتابی به نام 

و اما عالمه اقبال در   ...منتشر می شود. نوشته است. این کتاب از سوی الحاج نصیر عبدالرحمن، ترجمه و در کابل

ارادت به سید افغانی، مردی که احیای فرهنگ اسالمی را با بازخوانی احکام قرآنی، به دستاویز ایده وی برای ملت 

هایی مبدل می کند که در دال آن ها، اصلیت استعمار با رسوایی بیشتر آشکار می شود و اندیشۀ مسلمان مبارز با 

او را رسا می کنند، نیز افغانان را ۀ ز پیرامون اش، به پدیده های می گراید که در وسایل مختلف، مبارزتفسیر نو ا

عالمه اقبال در روان یک عالم روزگار و در جهانی که عظمت مسلمین در جای دیگر در  فراموش نکرده است. 

هایی که در عمل، اصل مبارزه برای دفاع  کرانۀ  بزرگ امت اسالمی، امپراتوری نام آور عثمانی بود، در خلط باور

از حقوق و مرز های اسالمی می شود، افغان شناسی را در ایجاد تفکری که با سید جمال الدین افغان، هسته های 

 فلک ُعطارد فکری مسلمانان می شوند، تفسیر می کند. 
 

  

 شاه رظاه محمداعلیحضرت   
  مردی رووف، آگاه و بلند نظر

 

، احترام به مردی که در منش انسانی، (رح)شاه محمد ظاهر اعلیحضرت به  شاعر شرق، احترام سن خطابدر حُ 

  چنین می شود:بسیار ستودنی ست و الحق که نمادی از یک انسان واقعی، رووف، بلندنظر، آگاه و رحیم بود، 
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 6از 2

 ظاهر شاهاعلیحضرت خطاب به پادشاه اسالم 

 ایده هللا بنصره

 

 
 

 

 

 

 و خاک ما را کیمیاستـۀ تـسای     تو راستای قبای پادشاهی بر 

 و دولت را حصار سطوت تو ملک     و عیارـخسروی را از وجود ت

 (1)دگررا شآنی  "احمد شاه"تخت      ۀ فتح و ظفرــاز تو ای سرمای

 از دل و از آرزو بیگانــه بــه     سینه ها بی مهر تو ویرانه به

 شب از تاب او گردد سحرنیم      ه داری در کمرتیغی ک نآبگو

 استظاهر او  من چه گویم باطن    یغ نادر استـدانم که تمینیک 

 آورده ام از من پذیر حرف شوق

 ز سلطانی بگیرـــاز فقیری رم
 

** * ** 
 

 دادادی نگرــرد این ملک خـگ     زترـن تیـیـو ز شاهــای نگاه ت

 بایست و نیست؟که میچیست آن چیزی     کیست؟  بینیم از تقدیرمی اینکه 

 ماست تقدیر ۀ ـو شب آیین روز    تدبیر ماست و شب آیینۀ  روز

 امروز و دوشدختر چیست فردا؟     جوان سخت کوش با توگویم ای

 ر گردگردـپهـردد سـرد او گـگ    را صاحب امروز کرد هرکه خود

                                                           

  بنیادگزار افغانستان است. شاعر "احمد شاه درانیمراد  -1



  
 

 

 6از 3

 استازو فردا ازو  دوش ازو امروز    سترا آبرو وـاو جهان رنگ و ب

 را کوکب است خود زانکه او تقدیر    است مرد حق سرمایۀ روز و شب

 مم  اُ  ر  ـدیـقـای تـنـیـم او بــشـچ    مم  اُ  ر  ـیـر پـدۀ صاحب نظـنـب

 ر نیستـنخچی ر اوـما همه نخچی    شمشیر نیست از نگاهش تیزتر

 ون روزگارـدر بطــحادثات ان    رزد از اندیشۀ آن پخته کارــل

 ر را دوست دارـنظصاحب  بندۀ     اهل هنر را دوست دارچون پدر 

 دم و کرار زی سخت کوش و پُر    زی همچو آن خلد آشیان بیدار

 علی است این مقامی از مقامات    چیست؟می شناسی معنی کرار 

 جز به کراری حیات نیست ممکن    تان را در جهان بی ثباتم  اُ 

 غریبان خونین جگرفریب  از    سرگذشت آل عثمان را نگر

 جهان، دیگر علم افراشتند در    راری نصیبی داشتندـتا ز ک

 نداشت همت او بوی کراری    گذاشت؟ مسلم هندی چرا میدان

 ن کاری نکردــآواز م گرمی      آنچنان گردیده سردمشت خاکش 

 قاهری با دلبری در خون توست    توست نذکر و فکر نادری در خو

 کار از هاشم و محمود گیر ر  سُ    برنا و پیر دۀ ــروغ دیــای ف

 تیغ او بلند آوازه گشتحق ز    دشت کوه و آن مردی که اندر هم از

 آفریدن می توان عصر دیگر    می توانتپیدن ها روز ها شب 

 اندر آیاتش یکی خود را بسوز    هنوز قرآن است در جهان باقی صد

 را صبح نوروزی بدهعصر او     باز افغان را از آن سوزی بده

 ده ام چیز دیگرــش دیـجبین    ۀ کوه و کمرـم گشتـتی گـمل

 مرا آگاه کرد حق ز تقدیرش    و درد دل من سوز زانکه بود اندر

 ده امـآنچه پنهان است پیدا دی    نکو سنجیده ام کار و بارش را

 سوست ارچزیر پای او جهان     هللا هوست ازمیدان زنده  مرد



  
 

 

 6از 4

 او شکست (2)میتوان سنگ از ُزجاج    کاو دل به غیر هللا نبستبنده ای 

 ساحل به این دریا مبند تهمت    جهان چون و چند او نگنجد در

 خویش برگیرد حجابچون ز روی 

 او عذاب ثواب استست او او حساب
 

** * ** 
 اعتبار ملت استاین دو قوت     حکمت است ما کتاب و ساز برگ و

 جهان تحت و فوق این فتوحات    ذوق و شوق آن فتوحات جهان

 مومنان را آن جمال ست این جالل    دای الیزالـــر دو انعام خــه

 ایجاد نیست لذت اصل او جز    فرنگی زاد نیست حکمت اشیا

 (3)این گهر از دست ما افتاده است    مسلمان زاده است نیک اگیر بینی

 را بنا دیگر نهاد حکمتعلم و     اروپا پرگشاد چون عرب اندر

 رنگیان برداشتندـحاصلش اف    نشیان کاشتند ه آن صحراـدان

 ماست قافاز باز صیدش کن که او     این پری از شیشۀ اسالف ماست

 با اهل حق دارد ستیز زانکه او    ن از تهذیب الدینی گریزـلیک

 حرم باز آورد در عزت الت و    نه ها این فتنه پرداز آوردـتـف

 ی او تشنه میرـروح از بی آب    دۀ دل نابصیرــاز فسونش دی

 گل می برد بلکه دل زین پیکر    ی از دل می بردـلذت بی تاب

 الستـارت او برمـکهنه دزدی غ

 الله می نالد که داغ مرغ من کجاست
 

** * ** 
 چه گفتم در زبور باز گویم آن    تو کند ذوق حضور حق نصیب

 است و بس اینهمه از اعتبارات    زیستن ای نکته رسمردن و هم 

                                                           

  به معنی شیشه و قندیل است. موالنای بلخ می گوید: آن ُزجاجی که ندارد نور جان  ** بول قارونست ُزجاجش مخوان« ُزجاج»  -2
  موالنا اقبال می فرماید: این علم و حکمت امروزی ر ا اروپائیان  از مسلمانان گرفته اند. -3



  
 

 

 6از 5

 مرده ایلذت صوت و صدا را     را مرده ای مرد کر سوز نوا

 پیش رنگی زنده در گور است کور    کورست پیش چنگی مست و مسرور

 آن را زنده استرا مرده ورنه این    و پاینده است زندهروح با حق 

 زیستن با حق حیات مطلق است    آنکه حی الیموت آمد حق است

 ماتم او زار نیستگرچه کس در     نیست مردار حق زیست جزهرکه بی

 ده ام آب حیاتـدی ضمیرشدر    ثبات برخور از قرآن اگر خواهی

 بـر مــقام التخفد ـمی رسان   ام التخفـد ما را پیـی دهـم

 قیر از الالهـرد فـت مـبـیـه   وت سلطان و میر از الالهـق

 سوا هللا را نشان نگذاشتیم ما   مـتیـاال داش غ ال وــیـتا دو ت

 عصر من است ای خنک مردی که در   است خاوران از شعلۀ من روشن

 چو من مرد فقیرد ـازین نای بعد   م نصیب خود بگیرـاز تب و تاب

 هللا گفته ام صبغةشرح رمز    ر دریای قرآن سفته امـگوه

 کهنه شاخی را نمی بخشیده ام   بخشیده ام غمیبا مسلمانان 

 عقل از صهبای من روشن ایاغ   گی دارد سراغعشق من از زند

 که گفت؟ با مسلمان حرف پُر سوزی   گفت؟ نکته های خاطرافروزی که

 تا مقام خویش بر من فاش گشت   کوه و دشت نی نالیدم اندر چومه

 روختمـاف ازـسرده بـش افـآت   واسوختم حرف شوق آموختم

 اند سطوت کوهی به کاهی داده   با من آه صبح گاهی داده اند

 رور الالهـن سـراب مـدر ش   ور الالهـــدر سینه نــدارم ان

 جوی ساحل ناپذیر از فیض اوست   فیض اوست از من گردون مسیر فکر

 من یک دو جام پس بگیر از بادۀ

 ی نیامـیغ بـتا درخشی مثل ت

** * ** 
، در ظاهر و در معنی، اندیشه ورزی عالمه اقبال، بزرگان و ارزش های ما در ادبیات دری، در نظم تأریخاحترام به 

به متجاوز، زور گفتند و و در روزگار فیلسوف شرق،  تأریخک معانی عظمت و بزرگی مردمانی ست که در رد در



  
 

 

 6از 6

استعمار، بلند بود « غروب نمی کند»که در جغرافیای در آزادی های حیات، اما در تنازع، پرچمی را به زیر آوردند 

 د. ندر سرزمین های آبایی، آرامش خاطر را در آزاد بودن می دان و در ایمان به آسمانی بودن فرهنگ اعتقاد

گی معنی، وقتی نهادینافغان شناسی در اشعار دری عالمه اقبال، اگر در علم ادبیات، ساخت و بافت عالی دارد، در 

شاعر شرق، در ۀ فلسفۀ فی نفس - «عشق محور»در باور های  ست که مردمان ما یمی شود، حرمت ریختأوارد 

 پایمردی برای حریت، ایمان دارند.  

 

 پایان

 

 (6)قسمت  افغان شناسی در اشعار دری اقبال الهوری

 

 

 


