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 چکیده
 ،مردم جهان است ادیافزون و اقبال زروز ةخود که همانا توسع خاّص طیاسالم بنا به شرا یایدن

 ،اتّیادب یایاست که دن ییله تا جاأمس نیرو بوده است. اطلبان روبهمعاندان و منفعت یهاسهیهمواره با دس

 -در معرض غرض ردد،گیم کیها نزدو قلب خوردیم وندیدر آن دلها به هم پ نکهیوجود ا با، شعر خصوصًا

اند. قرار داده یفرق اسالم نیب یافکناختالف یبرا یانهیآن را زم یاست. حّتو خصومت قرار گرفته یورز

از  ست،ین دهیپوش یاسالم قدرتمند بر کس یایاح یبرااو که ارادتش به جهان اسالم و تالش  ،یاقبال الهور

ه از جمله امام جعفر به ائّم نیتوه لیاز قب یاماتهاو اّت یهانمانده است. درسروده بینصیهامات باّت نیا

و  یبر آن هستند تا با بررس سندگانیمقاله نو نی. در ااستل ّمأدرنگ و ت اند که محّلرا ابراز داشته )ع(صادق
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 مقدّمه

اي در خاانواد   يالدیم 1781برابر با 1921ذیقعدة  3 خیدرتارد اقبال الهوري محّم

ط برهمنان معروف کشمیر، چشم به جهان گشود. نیاکان او دویسات ساال   متوّس ةاز طبق

ن و د وي به دین اسالم گروید  بودند و از آن روز به بعد این خاندان به تادیّ قبل از توّل

شدیدي باه اماور روناانی و     ةبود و عالقن بودند. پدر اقبال مردي متدّی مشهورف تصّو

 ف داشت .تصّو

 يهاا ( گذراناد. زباان  الکوتیرا در زادگا  خود) س یو نوجوان یدوران کودک اقبال

مات علاوم  آموخت و با مقادّ  یتآنجا و به روش سّن ةمیرا در مدارس قد یو عرب یفارس

"سادا    ةدانشادد  دبیرستان در ةآشنا شد. بعد از گذراندن دور یو معارف قرآن یاسالم

 1728در ساال   .کارد به الهور مهااجرت   سامه اقبال جهت كسب مدرك لیسانمشن" عّل

فاو  لیساانس خاود را در     1277در ماارس   گذراناد.  تّیلیسانس خود را با موفق ۀدور

و  شاد امه اقبال با پروفسور "توماس آرنلد" آشانا  فلسفه گرفت. در همین دوران عّل ةرشت

  لستاندر انگ  سال 3اروپا سفر كرد و   به1291در سال  قرار گرفت. وي ثیرأبسیار تحت ت

و   و اساالم    ایرانا    در ندمات   جدیاد و تحقیا    ةو فلساف   نقو   تحصیل  به  و آلمان

  چاون   یباا اساتادان    تمادّ   در این  بود. وي  مشغول  غرب  نفدر و تمّد  در تاریخ  صتفّح

ارتباا     و نیدلسان   ، وایتهد، ادوارد باراون  نگلیس ا  شناس  و هگل  فیلسوف  تگارت  مك

  آشنا شد. تأثیر نیچاه   و برگسن  ، نیچه ، هگل كانت  چون  و با افدار كسان   شتدا  نزدیك

او و  ةبود و بعدها در ساختار فدر و فلسف  و سازند   بسیار عمی   در فدر اقبال  و برگسن

باا   ینوجاوان   از دوران  ماند. وي  برجاي  و جهان  و انسان  نیات ةدربار  راتشنیز در تصّو

  آثار گوته  ثیرأتحت ت  از همه  بیش  دوران  و در این  داشت  و الفت  اروپا انس  دبشعر و ا

امه اقبال هاي زندگانی عّل قرار گرفت. زندگی در اروپا از اثرگذارترین دور   و وردزورث

در نااوامبر  . ويیابااد ی ماایخاّصاادرایاان دور  ذهاان و فداار اقبااال شاادوفایی   اساات.

گرفات، تحات سرپرساتی پرفساور "نیاك       انسمیالدي در دانشگا  كمباری  لیسا  1298

شاروع  بیعات در ایاران"  بر روي موضوع "پیشارفت مابعادال ّ  تحقیقات خود را تیگرت" 
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ممتااز در جهاان    لساوف یف کیا و  یفرهنگا  -یعلما  تّیشخص کیعنوان بهاقبال . کرد

 (19و19،11صص ،1321 ،يسرور ری)م دارد . یفراوان ةمعاصر آواز

ها در كشورهاي اروپایی به تحصایل پرداختاه باود و باه زباان       اقبال با اینده سال 

عنوان زباان شاعر خاود برگزیاد، كاه      ا زبان فارسی را بهكامل داشت، اّم ةانگلیسی اناط

ایران از ساالیان دور از فرهناغ غنای     عمی  او نسبت به این زبان است. دلبستگی بیانگر

 وناد یفی كرد  است. پعرفا و ادیبان بسیاري را به جهان اسالم معّر ومند بود  اسالمی بهر 

 میو هند را ترسا  رانیاز ارتبا  ا يو نماد بارز ییطال ةرشت انیرانیو ا رانیاقبال به ا یقلب

 :اسات  د یا گرد یشااعر متجّلا   در کالم به طور کّل رانیبه اعالقه  نکهیضمن ا .دینمایم

دعاوت و   ،دیاو به اوج خود رس یو اف  علم ياقبال که نبوغ فکر یآخر زندگ ةدر دور»

او زباان   منتشار شاد،   يو یاز اشعار فارس ياو مجموعه دیم و آشکار گردرسالتش منّظ

تر اسات و  از اردو گسترد  یقلمرو زبان فارس رایز د،ینشر افکارش برگز يرا برا یفارس

و  فغانساتان و ا رانیا زباان دو کشاور پهنااور ا    زبان دوم جهان اسالم شد. تّیاز نظر اهّم

 هیو ترک هیروس ةافتیتاز  استقالل يه مردم هند است و در ترکستان و کشورهامورد توّج

 :دیگویمورد م نیاقبال در ا شود.یم متکّل زین

 در عذوبت شکر است یکه فارسنآز   تر استخوش يگو گرچه تاز یفارس

 (13ص ،1329 ،ي)ندو

اماه اقباال در   عّل» بود  استمذهب  یو ننف یمسلمان سّن ،اقبال ،يلحاظ اعتقاد از

 ریا )م.«کناد  یما  يرویا ت پاهال سانّ   ةن و از ائّما اصول از منابع چهارگانه در فقاه تسانّ  

ماذهب خااص    ایا و  تّیا قوم و مّل کیتوان به یرا نم يا و( اّم111ص ،1321 ،يسرور

در  ژ ی، باو یجهاان  یتّیشخص ياست که از و ياگونهاو به ینیبجهان زیرا  دانست، متعّل

که بشر را به سعادت دو جهاان   داندیم ینییاسالم را تنها آ نیشر  ساخته است. اقبال د

 نیا از بزرگاان د  يرویا و پ ینید هايرساند .از نگا  اقبال اطاعت کامل از تمام دستوریم

اسو  قارار   يبرارا کامل  ساناز ان ییهادر اشعارش نمونه ي. واست يباعث تکامل فرد
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 و)ص(هساتند  امبریپ تیا اشاخاص از اهال ب   نیاز ا یکرد  است. برخ یفمعّر هانآ دادن

 دارد. شانیارادت فراوان به ا یاقبال مانند هر مسلمان

باعاث   تاازد یبه نام جعفار و صااد  ما    یکه در آنها اقبال به اشخاص یاتیاب وجود

 یمسالمانان و فار  اساالم    نیت با تشّت جادیزدن و ادامن يبرا نیدشمنان د ةسوءاستفاد

عقال   ایا آ .دانناد یما  نیا دیب اتیاب نیسرودن ا لیدلاقبال را به یکه برخ ییتا آنجا شد 

 تیا مانند اقباال دشامن اهال ب    يگراصالح تّیشخصکه  ردیپذیرا م موضوع نیا میسل

 ؟دیستایرا م تیاشعارش اهل ب يجايکه در جا یباشد، کس

مقالاه   نیدر ا از اینرو ؛اندو برداشت غلط داشته  یاقبال معن اتیاب نیاز ا ،ياریبس

 .رفع خواهد شد ستهیشا یموجود با پاسخ يهاسوءبرداشت ،تّیواقع انیب اب

 قیتحق نةیشیپ

صاورت نگرفتاه اسات. اگرچاه در      پژوهشی ًاخصوص م لب موردنظر مستقّل در

که با خ ااب عاام    ییهاو سرود  ن،یآفراو، اشعار وندت يهاشهیاند ،باب مذهب اقبال

 ؛نگاشاته شاد  اسات    يدسرود  است، آثار متعادّ  یشیفارغ از هر مذهب و گرا نیمسلم

دکتار   نوشاتة اشاار  کارد  اسات     بحاث به موضاوع ماورد    مًایکه مسق يتنها کار  کنیل

 دیو شاه  يکاه باه و   یاست که در پاساخ  کساان   (1379«)ما و اقبال»در کتاب  یعتیشر

را  يدر مورد اقبال اعتراض کرد  بودند به صورت مختصر جعفر و صااد  هناد   يم هر

 .کندیم یفمعّر

 ةسل ان انجام شاد  اسات، مقالا    پویکه در باب اقبال و ت يگرید ياز جمله کارها

 خیتاار  ياز دوساتانش، بناا   یکا یبه  يا امه اقبال در نامهاست که در آن عّل ينجازریام

       یاجتمااع  ةاز چهاار طبقا    تّیبار شاناخت  چهاار شخصا     یهندوستان را مبتنا  یاسالم

 انیا از م -3یعرفا، مجدد الا  ثاان   انیاز م -9سل ان پویپادشاهان، ت انیاز م -1داند: یم

. ساپس باه ذکار    يدهلاو  دلیعبدالقادر ب رزایم ،شعرا انیاز م -1يلواهلل دهیولعلما، شا 

 (12ص ،1321 ،ي)نجاز.پردازدیسل ان م پویصفات ت
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 لهأمس انیب

را باه   آن ذهان مخاطاب   به مددشاعر است که  ینیآفرو هنر شعر در ابهام تّیماه

. شودیباشد ابداع شاعر شمرد  م يسازهیو آرا لّیم با تخأکه تو ی. ابهامدکشانیچالش م

د تعّم ایدانش اندک خوانندگان  ایاز قرائت ناقص  یابهام شعر ناش افتد،یفا  ما گا  اّتاّم

شابهات   یبه قصد دامن زدن به برخا  ای -کوچه غلط دادن همچون-نامناسب  ریدر تفس

. گاا   ناد یاذهاان اقادام نما   يگار روشان  يآناد جامعه است که بارا  ةفیاست، آنگا  وظ

و اسااس   هیا کاه ممکان اسات پا    شاود یاقبال ابراز ما  يهادر باب سرود  ییهاکیتشک

در خصاوص   يریا گرادیا به ایدارد  یعیش افکار ضّد کهنیا لینداشته باشد. از قب یدرست

هاا  نقاد  نیا ا ایا طور خاص به انتقاد از امام جعفر صااد )ع( پرداختاه اسات. آ   ه و بهائّم

 نیچنا  اسات؟ اصاالً   چاه کسای   بارد، یکه از آن نام م یصادقجعفر و  است؟ نیرفتیپذ

 بر شعر اقبال وارد است؟   یاعتراض

 قیتحق ضرورت

است کاه   تّیواقع نیا انگریگذشته است ب نیاسالم و آنچه بر مسلم خیدر تار ریس

 -است با دامان نفوذ اسالم منافعشان در خ ر افتاد  ةکه به واس  ییم و آنهادشمنان اسال

 یضمن بروز نااامن  نیمسلم انیدر م دیو ترد کیتشک جادیو ا زیانگزدن به مبانث شبهه

 گریآنها را فراهم نمود  از طرف د دیو تهد بیتخر  ،یعتض ةنیآنان، زم نیو ترس در ب

. ناد ینمایموردنظر فاراهم ما   یو افراط یانحراف يهاشهیرسوخ افکار و اند يبرارا بستر 

-نکومات  نیب یتا اختالف افکن نیموارد در بازپس گرفتن اروپا و اندلس از مسلم نیا

-یما  د یا د گریها از طرف دها و افغانینسو و عثماکیاز  انیچون صفو يمقتدر يها

      نفاوذ   نیا . آنچاه بسترسااز ا  نیسات  هاا تّیا واقع  یا از تحر ییابا چیرا  ه نی. در اشود

 هاا  دولات  نیا آزاد ا ونبا یناخواسته تر ایکه خواسته  است یوجود افراد ناآگاه شود،یم

ر در برابار هار تفّکا    نیاسالم همچاون د  پاوالد   یدتیعق ی. ساختار استوار مبانندشویم

زدن به که مخالفان بالفاصله با دامن يدر روزگار کهنیا امستحکم باشد اّل تواندیم یفمن

 ارانیا و  روانیا پ ،ناد ینمایرا فراهم م یفر  اسالم نیو نزاع ب نهیک ةنیزم ها،کیتشک نیا
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و اشاکاالت باه    راداتیا ا اي ازمجموعه انید. بنو رخنه گرد بیسبب آس نادانستهجاهل 

واال و  گاا  یاماام صااد )ع( باا آن جا    اقبال در تعرض با امامت و خصوصااً  يهاشهیاند

رو نیا ا . ازاي نیسات افتااد  پا شیپا  ةلأداشته است، مس یفقه اسالم ییایکه در پو يریثأت

 . شودزا مسدود بیگونه افکار آسنیا باب  ییو عقال یمن ق یضرورت دارد با پاسخ

 اهداف

 شود:در این مقاله سعی می

 ؛ردیقرار گ یاقبال مورد بررس زیاشعار شبهه برانگ -

 ؛ص گردددر اشعار اقبال مشّخ تیاهل ب گا یجا -

 شناساایی و اردو  یبر آثاار فارسا   هیبا تک يالهورجعفر و صاد   از منظر اقبال  -

 ؛دنشو

 .دنریقرار گ یمورد بررس زین او گریدر آثار د تّیدو شخص نیا -

 سازشائبه افکار

شاود  مای ر کاه تصاوّ   ياگوناه باه  وجاود دارد  زیشک برانگ ياشعار ،آثار اقبال در

 :است )ع(صاد  امام جعفر اعتراض اقبال در نّ 

 ت کش استکهن مّل یمسلمان نیت کش است          ااندر هر بدن مّل جعفر

 است يجعفر ای یاصل او از صادق   است        يراا غارتگاارا هر کج یتمّل

 اناازم نیران اااااان از جعفااان         االماار االمااااز روح جعف انااااالم

 است يدرایاندر لباس ن يرااعنت      است     ياو سوداگر ناااییاو آ نید

 ر نزداات خاکستاار ما مشاازد          بر سارر بر  صاد  و جعفر ناش کی

 ر پاک بهادو کاف نااایمن ز ةشعل      دوزخ را خس و خاشاک به     گفت

 (313، ص1379 ،ي)الهور

اقباال برگازار    يبارا  یداشات ارشاد بزرگ ةینیکه در نس یزمان رانیبار در انیخستن

 شد، برگزارکنندگان آن مورد اعتراض قرار گرفتند:  
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بااب   نیا روزگار در ا يابنا ةزدشتاب يهاو قضاوت هاينظر تنغ يا اقبال از پار »

اقباال برگازار    يبارا  یداشات بزرگ ةارشاد کنگر ةینیکه در نس يمصون نماند  است. بار

 دیشناسا  یما  دارد یارشااد بازرگ ما    ةینیاقبال را کاه نسا   نیکه: ا کنند یم عیشا شود یم

 وانیا باه د !« تیا عصامت و دشامن وال   تیا نسبت به اهال ب  نهیبدک یُسّن کی» ست؟یک

صاف و پوست کند  نسبت به مقام عصمت و طهارت امام : »دهند یشعرش هم ارجاع م

: دیا گو یملعاون ما   یزشت دارد و نّتا  يها یاشفّح عهیمذهب ش سیجعفر صاد )ع( رئ

 (18، ص1379 ،یعتی)شر.«کند یجعفر صاد )ع( را قبول نمجهنم هم امام 

ا اسات. اّما   د یا اباراز گرد  ختاه یها در باب اقبال جساته و گر دست قضاوتنیا از

 ابراز نمود. توانیم دگا یاعتراض را از چند د نیا پاسخ ست؟یچ تّیواقع

 

 تیاقبال و اهل ب -1

اقباال باه  » است: د یگرد انیب اقبال يهابارها در سرود  تیو نرمت اهل ب انترام

ياسالم )ص(دارد و در جاا  امبریپ ارانیو  تیبه اهل ب دیشد یمسلمان ارادت کیعنوان 

 ،ي)الهور.«کندیم ادی شانیعنوان الگو و اسو  از او به دیستایاشعار خود آنان را م يجا

 (71، ص1379

 )ع(یحضرت عل -1-1

و عشا  او   کناد یم ادی بریخدا و فاتح خ ریعنوان شبه یاقبال از نضرت عل امهعّل

 کرد  است: نّیمز ي. و اشعارش را به ذکر وداندیم مانیا ةیرا سرما

 خدا ریش ،مشکل گشا یمرتض          یدار هل اتااااآن تاج يبانو

 زر  سامان او کینسام و  کیاو          وانااایا ياهااو کلب پادشا 

 (71، ص1379 ،ي) الهور

 فاطمه)س(حضرت  -1-2

دختار   یگاناه  .کناد یما  ادیا  ي)ص( کاه اقباال از و  امبریا پ تیاز اهل ب گرید یکی

 ور  اازنان عالم و ن ةنضرت فاطمه را اسو ،اقبال است.( س)ص(، نضرت فاطمه)امبریپ
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 :  داندیم امبریچشم پ

 زیاز سه نسبت نضرت زهرا عز         زینسبت زهرا عز کیاز  میمر

 ناااایو آخر نااایلام اّواااآن ام        نیااللعالم رحمةم ااااچش نور

 ولااکامل بت ةوااادران را اسااام    را ناصل بتول     مایتسل زرعاام

 (71، ص1379 ،ي) الهور

 امام حسن)ع( -1-3

اماام   کناد یما  ادیا  ياماه اقباال در اشاعارش از و   کاه علّ  تیا از اهل ب گرید یکی

 :داندیت مسلمان ماّم یگانگیرا نافظ وندت و  )ع(امام نسن ياست . و )ع(نسن

 راالمماایخ تاااّیتان نرم        نافظ جمعاشمع شبس یکی آن

 نیپشت پا زد بر سر تاج و نگ       ناایو ک کاریآتش پ ندینش تا

 (71، ص1379 ،ي) الهور

 )ع(نیمام حسا -2-4

نرکات و نهضات    يو .کربال با نگا  گذشتگان متفاوت اسات  ةاقبال به نادث نگا 

باا شاهادتش    )ع(نیاماام نسا   ياز نگاا  و  .داندیاسالم م نید اگری)ع( را اننیامام نس

 برد:  انیاستبداد را از م

 اناارار جهااان يّوت بازوااابرار جهان        ق ير موالااآن دگ و

 نیآموز از نس تیاهل ن  نّر       نایوز از نساس ،زنغ ينوا در

 (71، ص1379 ،ي) الهور

 

 امام جعفر صادق)ع( -2

اسات کاه    د یا ذکر گرد زیاشعار اقبال به طور خاص نام امام جعفر صاد )ع( ن در

است. در  نضرت صاد )ع( ه خصوصًاائّموي به  ةژیو تیبر عنا يگرید لیخود دل نیا

و  یآن پااک  رایا داند زیرا از اجتهاد بهتر م دیامه اقبال در زمان ناضر تقلعّل يق عه شعر

مانند امام جعفار   ی. و بزرگان و امامانشودیم افتیگذشته امروز  کمتر  نیمجتهد يتقوا



 __________________________________________________________________  
 912     الهوري اقبال يزیست یعیشتابزدة ناقدان بر ش يریگ خرد 

 

 

که اماام جعفار)ع(    یوجود ندارند. معتقد است از زمان گرید يو امام فخرراز )ع(صاد 

 :نماند  است یباق يت تازمّل يبرا ییآبرو ستین

 دااانمان يت تازمّل يروااانماند      آب يجعفر کاوش راز ذو 

 (81، ص1379 ،ي)الهور

 تیا مسالمانان باه اهال ب    ةامه اقباال  و هما  که عّل دهدینشان م یاشعار بخوب نیا

و در  دانناد یم شیخو مانیاز ا ی)ص( را جزئامبریپ ةخانواد یارادت تمام دارند و دوست

 فرستند.  یاش درود مو خانواد  امبریهر نماز بر پ

 

 جعفر و صادق از زبان خود اقبال -3

قصد شاعر از ذکر جعفر و  کندمشّخص میکه  افتی توانیم یاتیاباقبال  وانیدر د

افاراد   نیاست  که انگار ا يااشار  به گونه نیبلکه ا ست،ین صاد ، امام جعفر صاد )ع(

   اقامت دارند.در شبه قاّر

 ر دو تناکشته از به یوت کهن         روح قوماادرون او دو طاغااان

 ننغ وطن ،نیغ دانن ،از بنگال و صاد  از دکن         ننغ آدم جعفر

 (311، ص1379 ،ي)الهور

هساتند و   نیجعفر و صاد  ساکنان هماان سارزم   نیکه استا آن انگریب اتیاب نیا

 نیاناد. بناابرا  شاد    یخال يو خوار يزیکه باعث آبرور اندد یگرد یمرتکب عمل ایگو

 هستند؟ ییهاتّیافراد چه شخص نیا دید دیبا

 

 گرانیاشارات د -4

 یعتیاسات، مرناوم شار    باب اظهار نظر کرد  نیا درکه  یتنها کس رسدینظر مبه

 انیا کاه اقباال در ب  یدرناال » دارد. هاا تّیشخص نیبه ا نگاهیگذرا  يااست که با اشار 

 کارانتیخ ریوز ،هند اشار  کرد  بود  است. جعفر خیاز تار یمنف ةهند به دو چهر خیتار

در  سوریسل ان ناکم مبارز مپویوله ناکم بنگال بود و صاد ، سپهساالر خائن تالّدسراج
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آن  شاه یبودند و اقبال هم سیاستعمار انگل کنندگان بامبارز جنوب هند. هر دو ناکم از 

ولاه و  الّد و ساراج  کارد  یما  ادیا  نیا باا د  یت مسلمان را باه دشامن  دو خائن وطن و مّل

 (17، ص1379 ،یعتی)شر.«ستود یوان قهرمان معنرا به پویبخصوص ت

 ننغ وطن ن،یاز بنگال و صاد  از دکن       ننغ آدم ،ننغ د جعفر

 (311ص ،1379 ،ي)اقبال الهور

 چنین است:تر ماجرا کامل حیتوض ااّم

 صادقریسلطان و مپویت

 ریا که اقبال در شعرش او را ماورد نکاوهش قارار داد  اسات، م     یاز اشخاص یکی

سال ان( باود کاه باا     پوی)تسوریببر م انیو دربار کانیصاد  از نزدری. ماست یصاد  دکن

کرد و باعث شکسات مسالمانان و    انتیسل ان خ پویدست شد و به تهم سیُعّمال انگل

 .دیهند گرد

را از  ینا ید میسل ان که نسبت به خاندان عصمت و طهارت ارادت دارد، تعاال پویت

. کردبود، ناصل  ياهلل دهلویمکتب شا  ول ةافتی تیکه ترب ینسن دینضرت شا  ابوسع

  .دیا آن بار آ  ةاز عهاد  یو توانسات بخاوب   دیبعد از وفات پدرش به نکومات رسا   پویت

ماورد   یعماوم  شیو رفاا  و آساا   یعمران ،یحاتیتسل ،ینظام يهانهیدر زم ياقدامات و

ط نفاوذ و تسالّ   يبارا  ایا تانیمانع بر نیتری. اصلاستدشمنانش  یو نّت نیخموّر نیتحس

را  را در  انیا جوسل ه يهابه خواسته دنیرس يبرا ایتانیسل ان بود. برپویکامل بر هند، ت

- سل ان عّدپویفرماندهان ت و انیدربار انیبه سل ان دانست. ازم انیاطراف انتینفوذ و خ

 یدربار را به اربابان اجنبا  یو نوادث داخل یهمدست شد  و  اسرار نظام سیبا انگل يا

 ةیا کاه در فور  یصااد  باود. در جناغ معروفا    ریافاراد م  نیاز ا یکی. رساندندیخود م

باه   هاا یسا یانگل آن را بر عهد  داشات،  یشروع شد و  نرال هارس  فرمانده 1822سال

 سینمله کردند. قبل از همه جاسوسان انگل سوریسل ان به م پویت یداخل الفانهمرا  مخ

 یخاان کساان   نیالادّ لناغ و قمار   یعلغالم ا،یصاد ، پورنری. مافتندیار سل ان را  به درب

سل ان را  ورود اجاناب را هماوار کردناد و سارانجام باعاث      پویبه ت انتیبودند که با خ
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نداشت  يمقاومت سود گریکه د یزمان ،آخر جنغ ظات. در لحدندیشهادت سل ان گرد

 ةشاود تاا زناد  بماناد. سال ان جملا       میبه او گفت که تسل پوسل انیت کانیاز نزد یکی

بهتار   ریشا  ةروز کیا  یزنادگ  روباه  ةصدساال  یاز زندگ» خود را بر زبان راند: یخیتار

 (98، ص1318 ،ییو طباطبا32-19صص ،1378 ،ي)ندو.«است

بودناد کاه از    شیقار  وخیاز شا  اکاانش یخان بهادر بود. نیدرعلیسل ان نپویت پدر

 التیدر سپا  ا یخوب تّید، موقعمحّم فتح خیبه گلبرگه مهاجرت کردند. جّدش، ش یدهل

 تّیا موقع ساور یم يهاا  راجاه  یدر دستگا  نظام زیخان بهادر نیدرعلیَکرناِتک داشت. ن

خاان بهاادر   یدرعلیو به سل ان ن دیرس سوریم يریدست آورد و بعدها به امبه يممتاز

 يهاا  یاز خاندان چشت نیالّد نیرمعیدختر م گم،یب سافخرالّنسل ان، پویمشهور شد. مادر ت

در شهر سارنگاپتم، مرکاز نکومات     یهل ونید ةی  در نان۶۶۱3سل ان در پویهند بود. ت

 ساور یم سرکشاان  هیا  ، مشغول تنب۶۶3۱هنگام مرگ پدرش در  يآمد. و ایبه دن سور،یم

رسااند و ماورد اساتقبال     تخات یسرعت خود را باه پا   امر به نیاز ا یبود و پس از آگاه

سال ان باه   پویت یزنادگ  شاتر یپدر بر تخت نشست. ب يبزرگان سپا  قرار گرفت و به جا

 جنغ گذشت.

باود( اقتادار و نفاوذ     مخالفاان انگلساتان    نیتار  از عماد   )کاه  پوسل انیت شکست»

و  انات یشکسات، خ  نیا ا یاز علل اصل یکی. داد شیسرعت افزا را درهند به  هایسیانگل

-یسا یباا انگل  پویاز جمله صاد ، سپهساالر ت پوسل انیت انیاز اطراف یبرخ یروابط پنهان

)لعال  .«اسات  منفاور  يا چهر   ،يهندو غیر يهند  نانمسلما یاسیس اتّیکه در ادب ستها

 (111، ص1311 نهرو،

 گوناه نیا ا کاه نیقائل است از ا پویت يکه برا يادینهرو ضمن انترام زلعل جواهر

-ی  مّسأاند اظهار تسل ان را فراموش کرد  ادیو مردم امروز  کندیم انتیصاد  خریم

باه    1398ذر آاقباال در اواخار   »دارد:  ژ یا سال ان ارادت و پویباه ت  زیا . خود اقباال ن کند

ارائه داد. او ما  بعاد از مادراس    ینیفکر د يایان ةنیدر زم یمدراس رفت و سه سخنران

رفات کاه در شاهر     پاو یمرقاد سال ان ت   ارتیا و با دوستان خاود باه ز   دیبه بنگلور رس
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اسات، نگاا  کارد،     زانیکه بر سردر مرقد آو يابهیاقبال به کت یوقت .سرنگاپتم واقع است

 .«دهاد ینا  را نشاان ما     راافروز است و به ما جلو  نجایامروز هم ا پویروح ت» گفت:

گسترد  بود. پاس   يو آرامگا بر  یرنگسرخ ةاقبال با دوستان خود وارد مرقد شد، پارچ

 میایا ن رونیا جا بمانم و مراقبه کنم و تا خود بنیخواهم ایبه رفقا گفت: م یخواناز فاتحه

  بااً یررفتند و اقبال در مرقد را از داخال قفال کارد و تق    رونیمرا صدا نکند. همه ب یکس

در نالات   يو زار هیا آمد و از گر رونیدر مرقد باز شد اقبال ب میساعت و ن کیپس از 

با انتارام   تهید اباسالملک و محّممحسن ،يمراقبه چشمانش سرخ شد  بودند. دوستان و

-از آنیکیو  یبل»اقبال گفت:  شد؟ افتیدر یامیکه در نالت مراقبه پ دندیاز اقبال پرس

 است:   نیها ا 

 است یهمچو مردان جان سپردن زندگ      تااسیجهان نتوان اگر مردانه  ز در

 (199، ص1382 د اکرم،)محّم

 یپاوک یسال ان ت »سل ان را با عناوان  پویبه زبان اردو افکار ت يدر ق عه شعر اقبال

 کند:یم انیب نیچن «تّیوص

 ع ا هو تو سانل نه کر قبول یسانل تج     زیتند و ت يایهو در یآب بر  ک يجو يا

 چو  عقل کا غالم هو  هو دل نه کر قبول     ین لاااییجبر ایک یمجه س هیازل  حااصب

 ر قبولال نه کاا  و باطن انهاایشرکت م     یه کی  الشران ید هااپسن یدوئ باطل

 (17، صتایب ،ي)اقبال الهور

در  ریخروشان باش و اگر به تو سانل دادند آن را نپاذ  يایآب مانند در يجو يا

باطل دنباال کثارت و    ریعقل است نپذ ریرا که اس یبه من گفت که دل لییصبح ازل جبر

 .ریبودن ن  و باطل را نپذ یکیو تو هرگز  کتاستیا ن  د است اّمتعّد

برگردان شد   یبه شعر فارس اتیاب نیا« سل انپویو مبارزات ت  یزندگ»در کتاب  

 است:

 سانل اگر رسد به تو سانل مکن قبول        زیتند و ت ياینهر آب شد  در اکنون

 گفت         آن کو غالم عقل شد آن دل مکن قبول  لییبامداد روز  ازل  جبر  در
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 ولان  و  باطل مکن قب انایشرکت م       بود  کیپسند و ن  الشر ییدو باطل

 (17، ص1378 ،ي)ندو

 یجعفر دکنریوله و مالّدسراج

، اسات معاروف   یو وطن فروشا  انتیهند به خ خیکه در تار یاز کسان گرید یکی

 يامه اقباال در اشاعارش از و  وله ناکم بنگال است که عّلالّدسراج ریوز یجعفر بنگالریم

 ناکم بنگال بود. یعیوله جوان شالّددخان سراجمحّم رزای. مکندیم ادی يبه بد

آن باا   تّیا وله، کاه تول الّددر هند، موقوفات سراج ایتانیاز استقرار نکومت بر پس

و چپااول قارار گرفات.      ياناداز او بود، چون موقوفات َاَود مورد دست ياخالف دختر

ف تصارّ  يهاا بارا  يهاا و فرانساو  یسا یوله مقارن است با تهاجم انگلالّدنکومت سراج

وله از الّدبه هند. سراج یو تهاجم انمدشا  دران درآبادیها در نيفرانسو يبنگال، کودتا

هاا در من قاه   یسیخان به گسترش نفوذ انگليوردیعل تّینکومت خود، بنا به وصآغاز 

" آغااز  امیلیو ةرا در "قلع يدیانداث استحکامات جد یسینمود. راجر انگل يه جدتوّج

نکارد و باه    ییاقدام را منع کارد. راجارز اعتناا    نیا ياوله با ارسال نامهالّدنمود و سراج

" را مورد نملاه قارار داد کاه در    امیلیو ةوله "قلعالّدخود ادامه داد. ناچار سراج اتّیعمل

 وئان   99و در  ختناد یگر  یشان باا قاا  یها و عوامل بومیسیاز انگل يادیتعداد ز جهینت

 ازداد. شاش ماا  پاس     رییا تغ "نگریوله نام قلعه را به "علالّدف درآمد. سراجقلعه به تصّر

باه   یاز ورود انمدشا  درانا  شیوله و چند روز پالّددست سراجبه "امیلیو ةف "قلعتصّر

 ياز آن مازدوران هناد   یکاه بخاش مهّما    س،یدر رأس ارتش انگل ویرابرت کال ،یدهل

 یسا یناوگان انگل نیسنگ ةتوپخان تی" را آغاز کرد و با نماامیلیو ةبودند، تهاجم به "قلع

رابارت   آن را به اشاغال درآورد.  1818 هی انو 9واتسوندر  لزچار اساالریدر یبه فرمانده

سان   ةبه عنوان فرماناد  "قلعا   1811و در  وئن  دیرس یکلنل بینا ةبعدها به درج ویکال

 بنگال( منصاوب شاد.    یدر سانل خل يچریپاند یکیها در نزدیسیانگل گا ی" )پادیوید

 هیا بنو افاراد سسات   لیا قبا يساا ؤنمله به بنگال را در سر داشات باا ر   ةکه نقش ویکال

وارد  ویا کاه باا کال   یفارد محّلا   نی، مهمترهمهبا اینرا ناصل نمود.  یو توافقات یزنیرا
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داشات باه طماع گارفتن      یفرد که سواب  خدمت نیا بود. رجعفریشوم شد، م يا-معامله

 کرد. امضا ویمحرمانه با کال مانیپ  هایسیمن قه از طرف انگل یسمت نکمران

 ریو ساا  رجعفار یم يروهاا یبه همرا  ن وی وئن کال 99در  مان،یپ نیاز انعقاد ا پس

زماان دو ساوم    نیا شاود در ا یوله شد. گفته مالّداش عازم جنغ با سراجیمحّل نیحدمّت

گرفات، قشاون    ساخت در  یجنگا  «یپالس» وئن، در  93بودند. در  يهند ویارتش کال

در "مساند" مرشادآباد مساتقر     ویا کال 1818 وئن  97وله شکست خورد و در الّد سراج

 شود.یدر هند شمرد  م ایتانینکومت بر ی" سرآغاز استقرار رسمیشد. "جنغ پالس

باه   یمازدوران محّلا   یاطراف پنا  برد، ول يشکست به روستاها یوله درپالّدسراج

را باه اساارت    يباه تعاقاب او پرداختناد و سارانجام و     رجعفر،یپسر م ران،یم یفرمانده

باه   1818 هیا  وئ 1به مرشدآباد بارد  شاد، در    زیآمنیتوه یوله با وضعالّدگرفتند. سراج

بساته باه    لیا و سپس "جسد آن مظلوم را بر ف رسید به قتل عیفج یبه شکل رانیدست م

. کنناد یما  ادی"دیوله شهالّداب سراجوله با عنوان "نّوالّد" از سراجدندیکوچه و بازار گردان

در منصاب   رجعفار یم ساان، نی. باد دشمرتکب  يگرید اتیجعفر جناریاز آن هم مپس 

و   798-792صاص ، 9ج ،1383 ،یگرفت.)بهبهان يجا سایو اور هاریبنگال و ب ینکمران

 (98، ص1318 ،ییطباطبا

بار مسالمانان هناد     میعظا  ياضربه ایتانیال براو با عّم یجعفر و همراهریم انتیخ

در تضاعی    یهمچون جعفر بنگاال  يکارانتیوجود اشخاص خ، گمانیوارد ساخت. ب

نیا باه ا  ایا تانیط برتسّل اوهمچون  ی. اگر افراد خائننکومت مقتدر هند تأثیرگذار بودند

بودناد باا     قارار داد    خود را شهر کلکتاه   اتّیمرکز عمل  که هایسیانگل» مقدور نبود. انس

بنگاال( را    وله )نااکم الّد، سراج(جعفرریم)یبوم  با خائنان  و بند و بست ریو تزو  رنغین

  ةبر من قا  ،يروزیپ  نیا  یرساندند و در پ  قتل  و به  داد   سخت  یشکست  «ینبرد ِپالس»در 

  /1181).پرداختنااد  نیساارزم  آن  عیوساا  غااارت  و بااه افتناادی  طتسااّل  بنگااال ّ ممهاا

 (91، ص1373 منذر، ی)ابوالحسن.م(1818
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ولاه را  الّدمثال ساراج   یکسا  یسا یانگل گاران سهیرفت که دس شیپ يابه گونه کار

 نیا ا تّیا واقعاّم ل ساختند.وجعفر سمبریمثل م ییاهنمودند و از چهر  یفمعّر کارانتیخ

 .دیگرد میدر شعر اقبال ترس اکاریمناف  و ر يهاتّیشخص

 ننغ وطن ن،یننغ د از بنگال و صاد  از دکن       ننغ آدم، جعفر

 (311ص ،1379 ،يالهور)اقبال 

 وزار، زند  روح او هنااابه روز      ُمرد جعف دایان آااشب هندوست یک

 کهن ملت کش است یمسلمان نیاندر هر بدن ملت کش است      ا جعفر

 است يجعفر ای یاست      اصل او از صادق يگرارتارا هر کجا غ یتمّل

 اناازم  نیران ااااان از جعفااان      االماار االمااااز روح جعف انااااالم

 است يدرایاندر لباس ن يراااست      عنت ياو سوداگر ناااییاو آ نید

 (313، ص1379 ،ي)اقبال الهور

 .هستند یفروشو وطن انتیصاد  نماد خریجعفر و مریدر هند و پاکستان م امروز 

 کیلوسامب  تّیوضع نی... به ا و یعتیجواهر لعل نهرو، شر لیاز قب یعالو  بر اقبال کسان

موضاوع   نیپاکستان بر ا ةنگارندگان در من ق ینیمشاهدات ع کهنیضمن ا ،اشار  نمود 

 يدوزخ آناان را بارا   یکه نّت داندیآن دو را کافر م الکه اقبییه گذاشته است.تا جاصّح

 :کندیسوختن قبول نم

 نزدت خاکستر ار ما مشار نزد           بر سارر بر صاد  و جعفااش کی

 دو کافر پاک به نیمن ز ةدوزخ را خس و خاشاک به            شعل گفت

 (313، ص1379 ،ي)اقبال الهور

کاه باه قاوم خاود      کناد یما  ادیاز جعفر و صاد  به عنوان دو طاغوت کهن  اقبال

 :شدند تّیو وطن و انسان نیبر د یننگ ةلّک و کردند انتیخ

 ناکشته از بهر دو ت یقومن        روح ااوت کهاااو دو طاغ اندرون

 ننغ وطن ،نیننغ د ،غ آدمااز بنگال و صاد  از دکن         نن جعفر

 (311ص ،1379 ،ي)اقبال الهور
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ت که با ُملاک و مّلا   ندیبیرا م يالهیفلک زنل، ارواح رذ انتیدر ضمن س اقبال»

 یجعفر بنگالریرا قبول نکرد  است؛ از آن جمله م شانیاند و دوزخ اکرد  انتیغدر و خ

سال ان غادر کارد و    پویکاه باه ت   یصاد  دکنریکرد و م انتیوله خالّدکه به نّواب سراج

 :دیگویمناسبت م نیبه ا .شد تانسبب اسارت هندوس شانیاعمال ا

 دالناار صانبااخاط زااایآن عز                  اناادوستاهن ااةخّ  یداناان یم

 خاک و خون غل د هنوز انیفروز                  در م یتیهر جلو  اش گ يا خّ ه

 تاردار آن ارواح زشاهمه ک نیا                  را که کشت؟ یش تخم غالمَلِگدر

 کند که:یو روح هندوستان ناله م  

 داااوس هناااز نام گانهیب اناایهند              ان افسرد در فانوس هندااج شمع

 «شیبر تارخو زندیزخمه خود کم م              شایاسرار خورم از اانامح مردک

 (11، ص1398 ،ينوی)م

 

 یریگجهینت

 الع کامل از مساائل عمومااً  و اّط یزد  و عدم بررسچنانکه گذشت قضاوت شتاب

شاعرا   يهامورد در باب سرود  نی. اشودینسبت به اشخاص م ینیو بدب یباعث کژفهم

و  یجعفار دکنا  ریفا  افتااد  اسات. م  اّت يبه طور خاص در مورد اقبال الهور نجایو در ا

کاه اگار   ییتا جا در هند و پاکستان هستند. یفروشو وطن انتینماد خ یصاد  بنگالریم

امار در   نیا و ا کنناد یدو فرد استفاد  م نیا یرا نشان دهند از اسام انتیبخواهند اوج خ

هناد   نیصاد  باه سارزم  ریجعفر و مریم رایاست. ز  یرا مردم هند و پاکستان کاماًل انیم

باه کاام مارگ     یناام  زانبود کاه مباار   نهایشوم امثال ا يهاسهیدس یکردند. در پ انتیخ

 شاود یشامرد  ما    در شبه قاّر یمحبوب و مثال زدن يسل ان مبارزپوی. تشدندیسپرد  م

شاد  اسات. باه     نینمااد  يزیستگانهیو ب یپرستدر وطن  ،نشان داد هااقتیلاز خود که 

رو شدن با متجااوزان  هکه از روب باکیشجاع و ب ةولالّدسراج گا یاست جا بیترت نیهم

 ةکار یبود که خنجر از پشت بار پ  یو صاد  بنگال یامثال جعفر دکن جودنداشت. و ییابا
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اقباال از  ف هند را فراهم نمودند. اگر در شعر تصّر ةنیزم تًایمبارزان فرو کردند و نها نیا

 یاساام  نیا و ا سات ا ياماه مقّد نیت گرفته از چنا أشد  است نش ادی يبه بد یاسام نیا

  ندارد. به امام جعفر صاد )ع( یرب  چیه

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

مرآت االناوال جهاان   ، ش(۶3۱3)یعلدمحّمبن(، آقا انمدی)کرمانشاهیبهبهان -۶

 .انیانصارانتشارات  ،قم نما،

 نشر الهام. ،ما و اقبال، تهران ،(۶331)یعل ،یعتیشر -2

 دیا ون ةترجما  ه،یا قاجار ةردو رانیا ا خیتاار  ،(۶33۱)گرنات  واتسن، رابارت  -3

 .مرغیس يهاکتاب، انتشارات چاپ چهارم، تهران ،یمازندران

 ،تهااران ،یلمحمااود تفّضاا ةکشاا  هنااد، ترجماا، (۶3۱۶جااواهر) نهاارو، لعاال -4

 امیر كبیر. انتشارات

 ،یقاائم  نیو اهتماام پارو   یبه سع اقبال، اتّیکّل، (۶332د اقبال)محّم ،يالهور -3

 .مانیانتشارات پ، تهران

خ فارّ  ،الهاور  ن،یکوشاش ناصارالدّ  ، بهمیضرب کل ،تا(ی)ب____________ -۱

 پبلشرز)اردو(.

 اسالم. ينشر آوا ،در مجلس اقبال، تربت جام ،(۶33۶محمود) ،يسرور ریم -۱

 ةترجماا اقبااال، ةشاایاند يهااایشااگفت، (۶331)یابوالحساان علاا دّیساا ،يناادو -3

 نشر نجاز. ،زاهدان عبدالقادر دهقان،

سال ان،  پویو مبارزات ت یزندگ ،(۶33۱و همکاران) یابوالحسن علسید  ،يندو -3

 اسالم. يانتشارات آوا ،تربت جام ،یینارو  ی عبداّل ةترجم
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