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   از ديدگاه اقبالکشمير
  ∗شهناز پروين

ن است که ين دانشمندان و شاعران مشرق زمي از بزرگتريکيعلّامه دکتر محمد اقبال 
 و آثار ارزشمند ياد زندگبع بوده و دربارة ايران اسالميختگان ايهمواره موارد توجه فره

شتر از آنچه ي بييشنا آياما برا, اند ها مقاله و کتاب نگاشته  دهيراني پژوهشگران ايو
ار ي هرچند بسيا دهيگز, ز آثار اقبالي دربارة اقبال نوشته شده و نيسيانگل, زبان اردو به

  .ميکوتاه فراهم آورد
سندگان ي از نوي برخيها  اقبال در نوشتهيزندگ  باها که در رابطه خي تاريبعض

خ ي تاربرخيعنوان مثال  به, شود ي ماهميت بي اقبال خودنوشتة   بهتوجه  با,مذکور است
 که يخيد اما تارنکن يم ذکر م ۱۸۷۲ ةي فور۲۲/ق ه ۱۲۸۹القعده  ي ذ۲۴والدت اقبال را 

 درجة ازگران را ي ديها  مذکور در نوشتهيها خيتار, حال خود آورده خود اقبال در شرح
آورده که نامة خود  اني چنانکه خود او در مقدمة مزبور پا, ساقط کرده استيکلّ اعتبار به

  عارفةعلّامآن  .الکوت متولّد شده استيم در س ۱۸۷۶/ق ه ۱۲۹۴القعده  ي ذ۳در 
 ي از شرف و آزادياميشعر خود پ  باکرد و داري خواب غفلت قرون بازمسلمانان جهان را 

  .هياهللا علمحةر. ن انداز خواهد مانديت طنيادگار گذاشت که تا ابد در گوش انساني به
ان يب هم پاين ترتيهم  آغاز شد و بهتي و روحانيسادگ  بابال اق علّامهيزندگ

از سه .  نگذاشتي باقيراثيک خانه و چند کتاب مي نداشت و جز يثروت. رفتيپذ
د اقبال و ي آفتاب اقبال و جاويها نام ست دو پسر به اي او سه فرزند برجاياپيازدواج پ

  .رهينام من ک دختر بهي
                                                   

  .نو يدهل, ي دانشگاه دهليبخش زبان و ادبيات فارساستاديار   ∗
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ت ياقبال قوم, يفرد خطّ ک مدرک منحصر بهيدر . ر بودياو از خانوادة برهمنان کشم
ک ي ده بود که او بهياو از پدر خود شن.  نگاشته است١تي پانديريکشم» سپرو«خود را 

 ياست و جد اعال» سپرو«شان ينسل ا. ر تعلّق داشته استي برهمن کشميميخانواده قد
 يها از نامه. ملقّب شد» ي حاجيلول«ا ي» بابا لول حج«رفت بهيشان که اسالم را پذيا

,  داشتييپدرش هم آشنا  باکه از دوستان اقبال بود و» ن فوقيمحمد د«نام  اقبال به
  .داده است» فوق« بها پدرشي را اقبال ين آگاهيمعلوم است که ا

که در » رير کشميمشاه«نام  در کتاب خود به, د نمودهي تأکين آگاهيبر ا» فوق«
  :نوشت ي مم ۱۹۳۲اکتبر , سپتامبرچاپ , الهور, اليرنگ خين

 يجد اعل…  برهمن تعلّق دارديري کشميميک خانوادة قدي خ بهي شيآقا”
شان از نسل يا, ش مسلمان شديست و پنج سال پيست و بيباً دوي تقرخي شيآقا

  .“سپرو بودند
در . ر را منتشر نموديخ اقوام کشميم تار ۱۹۳۴ در سال يعني, بعد از دو سال» فوق«

. اقبال رجوع کرد د بهيبا» سپرو«ق کامل دربارة لفظ ي تحقيبرا: سدينو يکتاب او من يا
  . نمودتافي از اقبال در پاسخ دريا نامهم  ۱۹۳۴ه ي ژانو۱۶در 

  :ن نوشته بودياو چن  بهاقبال
 هر آنچه من از پدر ندربارة اصل و نسب آ.  برهمن نسل سپرو دارديريکشم”

ر مسلّط ي که مسلمانان بر کشميوقت. کنم يعرض م, ام دهيشادروان خود شن
علوم  گر بهيعلل د ا بهي و ارتحاح يپرست هن کهيان برهمن از رويريکشم, شدند

طرف زبان   که بهين گروهين سبب اوليبد. نمودند ي نمييو زبان مسلمانان اعتنا
دا کرد و اعتماد ي پيآن آگاه  بهي و تعلّقات آن کشانده شد و تا حديفارس
  .“خوانده شد» سپرو« را جلب نمود يت اسالمحکوم
  :ن لفظ عبارت استي ايمعن

 ياريشوند در بسي پيبرا» س«خواندن کند  ش از همه شروع بهي که پيشخص”
همان است که در زبان اردو » پرو «ةشه کلميشود و ر يکاربرده م ها به از زبان

                                                   
 . عالم آمده استيها و بعض  در برهمني مذهبيبقل  .1



  کشمير از ديدگاه اقبال  ٤٨١

  

» سپرو«سم گفت که ا يپدر مرحومم م. برند يکار م مصدر خواندن به يبرا
ات يشانش که آداب و رسوم و خصوصيآن عده از خو  برهمن بهيريکشم
 زبان و علوم يسو ش را ترک گفته و بهي خويقوم

ر گفته يبرحسب تحق, اند دا کردهيش پي گراياسالم
طور مستقل  ن اسم بهيشده است و رفته رفته ا

آن نام شهرت  کار رفته است و به ک نسل بهي يبرا
  .“اند افتهي

  :سدينو ين نامه اقبال ميدر هم
بود و »  پنجابيها  از بخشيکي«فرماندار الهور , که در پنجاب» ١ک چنديوان تيد«

 ةکلم: من گفت به» ٢انباله«ک بار در ي,  بودمند ه عالقيليها خ ق دربارة زبانيتحق به
 يانيرانيقت ايدر حق» سپروها«ران شاهپور تعلّق دارد و ي ايپادشاه باستان به» سپرو«

ر ساکن شدند و يشمکران را ترک نموده در يش از ظهور اسالم ايها پ هستند که مدت
  . که داشتند در گروه برهمن داخل شدنديرکيسبب ذکاوت و ز به

 نه فقط ذکِر) برادرزاده اقبال(خ اعجاز احمد ي شةگفت هب, جلد دوم» ريروزگار فق«در 
خ اعجاز احمد جد يگفته ش بلکه بنا به, مده استآم  ۱۹۲۵ اکتبر ۱۵خ يتار نامه اقبال به

ش يست و پنجاه سال پي در واقع دونيو ا, ديواسالم گر ک عارف بهيله يوس اقبال به
خ يش. دنديمان و اسالم منور گردينور ا  اقبال بهةن زمان خانواديو از ا. وستيوقوع پ به

 از بزرگان ما يکيرد که ک يت ميپدر بزرگ او روا: کند يان مين بياعجاز احمد همچن
  . شد)عاشق حج(» لول حج«نام او . اده سفر حج کردي پين بار پايچند

تا .  اختالف دارديکم» يده مريد«ل يتفاص  با»نيمسک«ان يب» بابا لول حج«  بهراجع
د يش شنيم که پدر او از بزرگان خويآورد دست  اقبال بهةن خبر را از نوشتين که ما ايا

شود که  ين معلوم نمي ايول.  او بودي جد اعال»ي حاجيلول«ا ي »ل حجبابا لو«خ يکه ش
 ک چند راجعيوان تي که ديهيرد؟ آن توجيگ يشه ميبابا در کدام نسل ر تعلّق اقبال به

                                                   
  .(.M.A)سانس يل فوق  .1
  .اسم شهر  .2

خصوص در  اقبال به
زمان شباب اشعار 
بسياري سروده است 
که مظهر وابستگي او 

 .کشمير هستند به
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شواهد , االصل هستند يرانيا اي سپرو اوالد شاهپور يعني: اقبال گفت لفظ سپرو به به
دار ين مطلب پدين ايک اقتباس مسکيبتّه از ال. باشد يآن موجود نم  راجع بهيخيتار
ض يف«ک شهر توسط ياسم شاهپور در   به١پرست ک راهب آتشير يگردد که در کشم يم

درباة اقبال در مقالة » يخواجه حسن نظام«ن يهمچن. اسالم آورد» ي همدانيسيد عل
او . آورد يمان يم  بهيمناسبت روز اقبال ذکر به, يم دهلير مصر مقي سفيخود از سخنران

  :ق اويطبق تحق. مصر تعلّق دارند ان برهمن بهيري کرد ثابت کند که کشميسع
در زبان . بود»  هريهر«نام  س معبد بهيک رئيپرستان در مصر  در معبد آفتاب”

شروع » اۤلٰر«  بامي کرقرآنوسف در يسورة . نديگو يم» راء« آفتاب را يمصر
ن در يهمچن. تعال هم ارشاد فرمودندرا خداوند م» راء« لفظ يعني ؛٢شود يم

معبد س يرئ, ر مصريگفتة سف هب. ت دارديار اهميبس» رام«مذهب هندوان 
  که فرعون بدون پسري فرعون ازدواج نمود و وقتيدختر قبط  با»هر يهر«

 انتخاب شد و فرزندانش يفرعون» هر يهر«س معبد ي وقت رئآن, افتيوفات 
ک يعلّت انقالب در مصر  سپس به. ندچهار صد سال در مصر حکومت کرد

هود همراه يقوم   با» هريهر«د حکومت را درست گرفتند و اوالد يخانوادة جد
 يول, ن رفتيفلسط  بهيحضرت موٰس.  از مصر خارج شدندعيحضرت موٰس

که , نهادند  بناينام هر  بهيدند و شهريدر افغانستان اقامت گز» هر يهر«اوالد 
ر ير آمدند و از کشميکشم ن مردم بهيسپس ا.  مبدل شدهرات بعداً نام آن به

گاه  ارتي زينام جد اعل به» گنگا «يايهندوستان وارد شدند و در کنار در به
, قارة هندوستان  شبهيري کشميها ن سبب برهمنيبد. ساختند» دوار يهر«

 يريسبب کشم  هم به»ت جواهرلعل نهرويپاند«باشد و  ي مي مصريهمگ
  .“ استيبودنش مصر
  :سدينو يم» فوق«محمد دين 

                                                   
ان محترم و مقدس ينور و آتش در نزد زرتشت. اند ان دادهيزرتشت  است که غالباً ناآگاهان بهيپرست لفظ آتش  .1

ن سبب يبد,  استيرانين نام ايا.  مراقبت کردن استيمعنا دن و پرستش بهيد گفت کلمة پرستي بااما. است
 .باشند ي ميسرک کلمة فايشاهپور و سپرو 

2.   � !9# 4 y7ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3 ø9$# ÉΟ‹ Å3 pt ø:$#) آشکار استاين آيت کتاِب) را, الم, الف . 
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ن ياهللا اعتقاد داشتند و ا يک ولي دند که بهيواسالم گر ن سبب بهياجداد اقبال بد
از » بابا«ن هم امکان دارد که يا. نها موجود استآ ةدت اکنون هم در خانواديسن عقح

هم  با نيو مسک» يمر دهيد«. ک دختر مسلمان ازدواج نموده باشدي  با,اسالم آوردن
» نيمسک« که يطور  همان. نداشته استيهمسرش روابط خوب  بااتّفاق نظر دارند که او

کرده و بابا از  ي را تمسخر ميش ويعلّت کج بودن چشم و پا همسرش به. کند يان ميب
ر را پشت يکشم. ا شدهي را ترک کرده بلکه تارک دنينه فقط زن و زندگ,  متنفّر شدهيو

ن ياز ا. احت کرده استين نموده و دوازده سال سيفيم شرحر  بهيسرگذاشته و رو
روش . چقدر حساس و خوددار بوده است» بابا«شود که  يم مداستان کوتاه مسلّ

 يسع  بااسالم را مان بهياو شمع ا.  افزودي حسن باطنياو جستجورا بر شوق , همسرش
. وشن نموددر وجود خود ر,  روشن دلير عارفيش و تحت جذبه و تأثيو کوشش خو

 که بعد از دوازده سال يوقت. مرشد الزم داشت, شياق خوين اشتي تسکي برايول
 ةسلسل شد و به» نيحضرت بابا نصرالد«د ي مر,يبياشارت غ به, ر بازگشتيطرف کشم به
ممکن است بعد از . کند ي ذکر نميفرزند» بابا«کتب ذکر شده از , وستيان پيشير

ش ين سؤال پيحاال ا. ش هم دور شده باشديد خو از اواليويگسستن از مسائل دن
 ينگاران که دربارة اقبال مطالب عيشتر وقاي مسلمان شد؟ بي اقبال کيد که جد اعاليا يم

ست و يا دويست و پنج يست و بيباً دويقبل از تولّد اقبال و تقر: سندينو يم, اند نگاشته
ست و يست و بيباً دويتقر: سدينو يم» فوق«. رفتنديش اجدادش اسالم را پذيپنجاه سال پ
نظر  ح بهين گفته صحي ايول. مسلمان شدند» ريعالمگ «يش در زمان پادشاهيپنج سال پ

در » فوق«. دهد ين را غلط و نادرست نشان ميا» فوق «يها را خود نوشتهيز, رسد ينم
خ و ي از مشاشاهدخ بيم در باب علما و مشا ۱۹۴۴چاپ » يشاهدب«خ يف خود تاريتأل
, شاه زنده بودنددو در زمان ب,  دارنديان وابستگيشي رةسلسل به که يانيزرگان و صوفب
 و »نيرالديخ نصيش« و »يشي رين وليخ نورالديش« از يان آنان ذکريم در, کند يم ادي
و در . ر نشستيم بر تخت کشم ۱۴۲۰در » بده شاه«. ست هم ه»ي حاجيلول بابا«

 اقبال در قرن پانزدهم يشود که جد اعال ي روشن من موضوعياز ا. افتيم وفات  ۱۴۷۰
باً صد سال يباً چهار صد و پنجاه سال قبل از تولّد اقبال و تقري تقريعني. مسلمان شدند
سادات , ي دهلي که بر تخت پادشاهيوقت, هندوستان و بابر به» نيالد ريظه«قبل از ورود 
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» رجستر گکه«سمت پنجاب ن قيشتريدر ب,  نشسته بود»يسلطان بهلول لوده«ا ي
  .حکومت داشتند» يبهمن«کرد و در دکن خانواده  يحکومت م

ن مدت يش از پنج هزار سال قدمت دارد و در اير بيخ کشميتار: »فوق«ق يطبق تحق
.  کردندي حکمرانيگري بعد از ديکيک خانواده از خاندان هندو راجگان يست و يب

وست و اسباب علل آن يوقوع پ زدهم بهازدهم و دواير در قرن يسقوط راجگان کشم
ه و تهاجم لباآلخره حم.  بودي درون قصر و جنگ داخليها هتوط, طوفان, ليس, لحظه

 حکومت هندو راجگان ,نامند يم» ذوالچو«ر او را يکه اهل کشم» يذوالقدر خان تاتار«
 خود ر را تحت تصرفيکشم, »يريشهم«زدهم خانواده يدر اوائل قرن س. ن برديرا از ب
سلطان «نام  ر که بعداً بهيسل خانوادة مسلم شاه مالنّ ين ترکيس کننده ايتأس. درآورد
ر يکشم به» پنج کوره« شد از شمال افغانستان خطّه پنج کور ريپادشاه کشم» نيالد شمس
. ج شدير رايم در کشم ۱۲۹۵ در يطور زبان رسم  بهيزبان فارس» فوق«ده يبنابر عق. آمد

 و يمي در آداب و سنن قديري کشمه از براهمين زمان گروهيممکن است در ا
ن يکردند و ا دايل پي تمايزبان علوم اسالم  را ترک گفته بهي و مذهبيتعصّبات قوم

» يريشهم«خانواده  از. افتنديشهرت » سپرو«نام  ک نسل مستقل بهيطور  گروه به
شکن را  و سکندر بتن يالد قطب, »نيالد شهاب, افتنديار ي که شهرت بسينيسالط

  .د بدشاه بو»نيالعابد نيسلطان ز«ن آنها ي مشهورتريول. ردب توان نام يم
» ليگاندر«و » راکدليم«ان يم در» نوشهره«ر يتخت کشميم در پا ۱۴۲۰ در »بدشاه«

ر در دوران يکشم. م درگذشت ۱۴۷۰ در يو. تخت نشست  به»نگريسر« يگوشه شمال
پادشاه خود يک .  پيشرفت بسيار نمودي و معنويلوم ماددر ع, ن حکمرانيپنجاه ساله ا

ن کتب ي و همچنيزبان فارس ت بهي را از زبان سانسکرياري بسيبهاکتا, عالم و شاعر بود
 مهابهارت »سلطان ملّا احمد«ق يتشو و به. ت برگردانديزبان سانسکر  به رايادي زيفارس
  . ترجمه کرديزبان فارس را به
 نمود که يا ستهيمردم رفتار چنان شا  باپرست بود و  عادل و وطني پادشاه»بدشاه«

 در عهد بدشاه يزبان فارس» فوق«ان يطبق ب: مقبول دو گروه مسلمان و هندوان گشت
, ج بودي رايست و پنج سال زبان فارسيوجود آنکه صد و ب  باافت ويار ي بسياعتبار

بستگان آنها زبان . دگذاشتن ي نمگفتند و ير آن را زبان پست ميها در کشم  برهمنيول
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پادشاه باستاني  به» سپرو«کلمة 
ايران شاهپور تعلّق دارد و 

در حقيقت ايرانياني » سپروها«
ها پيش از ظهور  هستند که مدت

اسالم ايران را ترک نموده در 
سبب  کشمير ساکن شدند و به

شتند در ذکاوت و زيرکي که دا
 .گروه برهمن داخل شدند

 از آنان که زبان يکردند و بعض ي آنها را منع مي دولتيا از کارهايو , اموزندي بيفارس
ش طرد ي خوياز مصاحبت و برادر, آمدند يآموختند و در خدمت دولت درم ي ميفارس

 ي کرد که هندوان زبان فارسيدشاه سعپا. کردند يم
 که هندو بودند و ياني دانشجوياموزند و برايب

. ن نموديمزد مع دست, آموختند ي ميزبان فارس
 زبان هندوان از ياري که در آن زمان بسيطور به

 ياديو مدت کوتاه تعداد ز, ادگرفتندي را يفارس
نکه يا ين خطّه برخاستند و برايشاعر و عالم از ا

 يار کتب فارسيبس, در نزد پادشاه مقرب گردند
ه ياه سلطان مقامات و مراتب عالنگاشتند و از بارگ

  .افت کردنديدر
 نمود و آنجا را فتح کرد و ير لشکرکشيکشم م به ۱۷۵۲ در »ياحمد شاه ابدال«

ر يواسطة استانداران بر کشم حاکم کابل به. ان نهادي را بنيانر و ديخاندان سلطنت
پت  يوم پان در جنگ سيم احمد شاه ابدال ۱۷۶۱ يعنيبعد از نه سال . کرد يحکومت م

در . بود» زمان شاه«جانشين او . درگذشتم  ۱۷۷۲او در . را شکست داد» ها مرهته«
 پنجاب و يها ت سنگه بعد از آن در خطّهيرنج. ت سنگه حاکم الهور بوديرنجم  ۱۷۹۸

استقالل در   به»ت سنگهيرنج«نام مهاراجه  به, سرحد حکومت افغانان را واژگون کرده
  .آورد دست ت را بهن مناطق حکوميهمة ا

 او ي سروده است که مظهر وابستگياريخصوص در زمان شباب اشعار بس اقبال به
ت وابسته و متعلّق يت و وطنيقوم وجود آن که اشعار اقبال به  بار هستند ويکشم به
,  استي و برون مرزيالملل نيجهان تعلّق دارد و طرز تفکّرش ب را افکار او بهيز, ستين
 يده بودند در بعضي آن کشير و تباهي کشمي را که هموطنان و برايدرد انعکاس يول

 از ياصل و نسب برهمن خود در بعض ن اقبال بهيهمچن. از اشعار او منعکس است
  .اشعارش اشاره کرده است

. اند کرده برهمن بودن اسالف او افتخار ةهندوان عموماً و برهمنان خصوصاً دربار
ت در اشعار خود دربارة ي و سانسکري عالم عرب»يدر دهلورام چن«ت ين رو پانديهم از



  ٤٨٦  قند پارسي

  

گر ي بزرگ دياقبال مانند شعرا. پردازم يدگاه اقبال مير از دياقبال نوشت حاال کشم
  :کند يف مين توصير چنيعت کشميمناظر طب از

  !ن نگرـل و دمتکوه و , اـمر گشـکاش ت بهـرخ
  !چمن نگر, الله چمن, سبزه جهان جهان ببين

  وجـف وجـف ارـبه رغــم, وجـم وجـار مـهب ادـب
  !ر نارون نگرـاله زوج زوج بر ســل و سـصلص

  ازـب نهـر فتـپهـم سـشـش چـنتـزي تد بهـا نفـت
  !رـرن نگـتـع نسـرقـ بنـرة زميـچه ته بهـبس

 و تپيدـآب ج هـوج بـم, دـميدر ـاک بـالله ز خ
 !آب شکن شکن نگر, رر ببينـرر شـاک شـخ

  :ن سروه استي چنرياط باغ کشمدربارة نش
  يخوشــا نوبهــار, يخوشــا روزگــار

  يروذتــن از بهــاران چــو بــال يزمــ
  د نگه جز کـه در النـه و گـل          يچينپ

  ييچه دلکش صدا  , يينوا نيريچه ش 
  جان آرزو زنـده گـردد      به, تن جان  به

ــا ــد آشـــ  ينواهـ ــرغ بلنـ   ياني مـ
  ن رايزدان بهـشت بـر   ي که   ييتو گو 

 ن راگادزا يـش آدمـمتـا رحـه تـک

ــزار    ــت از مرغ ــرن رس ــوِم پ   ينج
ــو ــشار ز فـ ــار آبـ ــاس بـ   ياره المـ

  يزار نه غلطد هوا جز که بـر سـبزه         
  يد از خلــوت شاخــساريــآ يکــه مــ
  يز بانـــگ هـــزار, ي ســار يز آوا
  يبــار ينغمــة جو   بــا خــت يدر آم
ــاد ــسار  هنه ــن کوه ــت در دام   يس

 يظارـتـت انـازد از محنــا ســره
 يا ه نقريها ان آبيم الت او دريفکار و تخکه ا ي و شوق و درحالين سرمستيدر ع

ر يز و مالمت بار اوضاع مردم کشميانگ  نفرتيواليکند ه يز پرواز ميانگ و امواج نشاط
 يزيانگ  غمينوا ز او بهيخ آور و مسرت شود و دفعتاً سرود نشاط يدر نظرش مجسم م

  :شود يمبدل م
   خـو گرفتـه  يبنـدگ   با  که ١يريکش

ــيضــم ــ از خيرش ته ــدالي   ي بلن
ــبر ــت او ي ــه از محن ــا خواج   شم قب

  يتراشــد ز ســنگ مــزار ي مــيبتــ
  يز خود شرمسار  , ي ناشناس يخود
ــص ــار  ين ــار ت ــة ت ــنش جام   يب ت

                                                   
 .نديگو يز مير نير را کشيکشم, ريمردم کشم  .1
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 يرارــق ية او دل بـنــيــنه در س يگاهــروغ نــدة او فــيه در دــن
م  ۱۹۲۳نام پيام مشرق که در سال  تأثيرات فوق در نخستين ديوان فارسي اقبال به

  .باشد  شده منعکس ميمنتشر
ترتيب داده شده , نامه معراجسبک  ترين اثر بعدي خود جاويدنامه که به اقبال در مهم

. کند ارواح گذشتگان مالقات مي  باها پرواز و آسمان الدين رومي به راهنمايي موالنا جالل به
را » غيرص ايران«داعي اسالم در کشمير که , حضرت شاه همدان  باخاطرة مالقات اقبال

در اينجاست که از گذشته و , دهد  را تشکيل ميجوجود آورده يک صحنة بسيار مهي به
 ستم ديدة  خود را که در عين حال درِد دل ملِّتدر دِلحال و آيندة کشمير بين اقبال 

از کنار حوض کوثر يک صداي غمناک و دردناک بگوش . کند باشد بيان مي کشمير مي
  :رسد اقبال مي

ــ ــپ يــ ــشتاز تــ ــدم در بهــ   اران تپيــ
  تــــا در آن گلــــشن صــــداي دردمنــــد

  جمع کردم مشت خاشاکي که سوزم خويش را       «
 

  !هـــا را خريـــدم در بهـــشت کهنـــه غـــم
ــد    ــد بلنـ ــوثر شـ ــوض کـ ــار حـ   :!از کنـ
  »!گل گمان دارد که بندم آشيان در گلستان  

 )غني کشميري(                               
  :ولي,  کجاستاقبال نفهميد که اين صداي دلسوز از

 !آنچه بگذشت اي پسر دل مده با  آيـد نگـر گفـت رومـي آنچـه مي  
  :کند يو اضافه م

ــ  ــاعر رنگ ــ يش ــاهر غن ــوا ط   ين ن
  خواند آن مـسِت مـدام      ي م اي  نغمه
  ســــاالر عجــــم, دالــــساداتيس

  ريـــنـــو نظيمرشـــد آن کـــشور م
  نيا آســت يــخطّــه را آن شــاه در 

ــآفر ــرد ايـ ــد آن مـ ــغيـ   ريران صـ
 رهــد گـد صـياـگاه او گشـک نـي

ــ    !يظــاهر غنــ, يفقـر او بــاطن غن
ــ  ــضوِر ســ ــاميدر حــ   !ِد واالمقــ

ــاِر تقـــد ــميدســـِت او معمـ   !ر امـ
  !رين را مـش  يش و سالط  ير و درو  يم

  !نيب و د  يداد علم و صنعت و تهذ     
  !ريب و دلپــذيــ غريبــا هنرهــا 

 ! بدهيدل راه رش را بهــيز و تيخ
ز جلب ير فراوان است نيه در کشمعت کي طبيها ييبايز اقبال توجه شاه همدان را به

  :کند يم
ــکــوه و در ــابي   !حجاب يدم آنجا ب  يمن خدا را د     !ا و غــروب آفت
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 رـار او نگـنـِت چــن دسيـآتش رــار او نگــ خنک سـايه کوه
ن ير چني کشميها  از باغيکي خود را در ي و معنوي از مشاهدات روحانيکياقبال 
  :دهد يشرح م

  »نــشاط«م آواره بــودم در يبــا نــس
  گفـت انــدر شاخــسار  ي مــيمرغکـ 

ـ الله رست و نـرگس شـهال دم          دي
  عمرها گل رفت بر بـست و گـشاد        
ــحر  ــرغ سـ ــوز آن مـ ــة پرسـ   نالـ

 روشـدم در خــيه دـواني ديکيتا 

  !١سـرودم در نـشاط     ي م يبشنو از ن  
ـ رزد ايـ  ني ميزيبا پش «   »!ن بهـار ي

  !ديــ بــانش در ي گريبــاد نــوروز  
  !٢ن نـزاد  يالـد  گر شهاب يخاک ما د  

  !د جــانم را تــب و تــاب دگــر   دا
 !آنکه برد از من متاع صبر و هوش

ر در يسازد که آن طا يخواند اقبال را آگاه م ي که ميلة آوازيوس وانه بهيآن د
کند و آن  ي مييسرا ر نوحهي است که در ماتم ملّت کشميري کشميشاخسار روح غن

 ياميپ) شنزيگ آف نيل(مجلس اقوام  زتر است بهي که از نوک خنجر تيطنز وانه بهيد
کشور و ) ها يسيانگل(ک ملّت بزرگ يشود که چگونه  يادآور ميام يفرستد و در آن پ يم

 بر سر مردم ير را در مقابل چند مشت پول فروختند و خاک ادبار و بدبختيمردمان کشم
  :ختندينو نظر رين خاک ميا

  ويــ مجاي هـتانـسـة مــالــا و نــذر ز مــبگ
  !ل که طلسمي است رنگ و بويبگذر ز شاخ گ

  کدــچ ه ميــم از ورِق اللـنــه شبــتي کــگف
  !ار جويــکه بگريد کنــت اينــل دلي اسـغاف

  ن کجا؟ـن چنيـرود ايـا و سـت پر کجـاين مش
  !رگ آرزويــي مـمـاتــت مــاس» غني«روح 

  يـــنـذر کــوا گــيـنـج هـر بـا اگـبــاد صــب
  !ويـبازگ» !وامـــس اقــمجل«ا بهــحرفي ز م

  ابان فروختندـوي و خيـت و جــدهقان و کش«
  »!ندـروختــند و چه ارزان فــي فروختــومــق

                                                   
 .ريبا و معروف کشمياسم باغ ز  .1
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حضرت شاه همدان بوده و هاي  انديشهشه در خدمت يکه هم» يغن«ر يشاعر کشم
ة يد از آتيتو نبا: ديگو ياقبال را مخاطب نموده م, ز آنجا حاضر استي نيدر صحنة فعل

ن خاک هستند که در ي که فرزندان همينيب ي؛ نميد و نگران باشير نااميت کشمعلّ
آوردن سرنوشت خود  ستد  بهي و مبارزه را زنده کرده و برايهندوستان روح آزاد
  اند؟ ام کردهيها ق يبرخالِف استعمار فرنگ

  داد؟کــه  ين ذوق آزاديــهنــد را ا
  ١زادگـــاِن زنـــده دل آن بـــرهمن

   سخت کوش  ن و پخته کار و    يزبيت
 ر ماستيگ شان از خاک دامن اصل

   کـه داد؟   يادي صـ  يد را سودا  يص
ــر ز رو ــة احم    شــان خجــليالل

  شان فرنـگ انـدر خـروش       از نگاه 
 تـر ماسيمـن اختران کشيمطلع ا

  :دي گوي غن.ر استيو حرارت و سوز خود اقبال از کجاست؟ از همان خاک کشم
   از کجاست؟  ي که دار  ين همه سوز  يا
ــا ــاني ــان هم ــأثســا د ب ــز ت   ر اويت ک
  اتيـ  حيماي خـطّ سـ   ي که خوانـد   يا
ــيا ــرا آه ــي ت ــه م ــر ي ک ــوزد جگ   س
  ديـ  که از طبـع تـو کـشت گـل دم       يا

   تــــو درايهــــا را صــــدا کـــاروان 
ــده نمــرنه شــان يان ســيــدل م   ستي

ــا ب  ــاش ت ــيب ــ ين ــه ب ــور ي ک   آواز ص
ــور ا ــم مخ ــر يغ ــاحب نظ ــدة ص    بن
  ر ســــپهر الجــــورديــــشــــهرها ز

ــازک  ــلطنت ن ــاب   س ــد از حب ــر آم   ت
 مـر امــيدــقـل تــيکــوا تشـــاز ن

ــا ــار ي ــاد به ــت؟ين دِم ب   ! از کجاس
  !رد رنــگ و بــو يــکوهــسار مــا بگ 

  !اتيــ حيخــاور داده غوغــا   بــهيا
ــ ــ يتــو ازو ب ــا ب ــاب و م ــر يت ــاب ت   !ت

ــ ز اميا ــان ي ــو ج ــر ام  د ت ــا پ ــه   !دي
ــه نوم   ــل خطّ ــو ز اه ــت ــرا؟يدي   ! چ

ـ اخگر شـان ز    ـ ر  ي   !ستيـ خ افـسرده ن ي
ــ ــ برخيملّتـ ــور يـ ــاک قبـ   !زد از خـ

  ! که سوزد خشک و تر     يبرکش آن آه  
ــوِز دل درو  ــوخت از س ــس ــردي   !ش م

ــ ــراب  ياز دم ــردن خ ــوان ک   ! او را ت
  !مــر امـيـمـعـب و تـيرــوا تخــاز ن

 اشعار ية حضرت شاه همدان و غنيتوص به ها بنا ي ريدار کردن کشمي بياقبال برا
  .و خواهد بودن سروده که در سرنوشت آنها مؤثّر بوده يجان و آتشيار پرهيبس

                                                   
  .ش بودنديشاپير پي هند و کشمي آزادي هند است که در مبارزه برايها يريکشم نجا بهياشارة اقبال ا  .1
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 . ش ه۱۳۷۷ چاپ اول ,انجمن آثار و مفاخر فرهنگي, اختر
 دکتر شهيندخت ةترجمه و تحشّي,  علّامه محمد اقبالةنام زندگي, جاويدان اقبال زنده رود .۳

 . ج اول,م ۱۹۸۷چاپ , اقبال اکادمي پاکستان) صفياري(کامران مقدم 
محمد علي اسالمي , گزيدة شعرهاي محمد اقبال, ديدن دگر آموز شنيدن دگر آموز .۴

 .۲۵۳۷تهران , تشارات اميرکبير انةمؤسس, ندوشن
  


