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ААллллооммааии  ќќааррннии  ббиисстт  

Агар дар баробари шахсиятњои маъруфтарини сиёсиву давлатии љањон дар 
садсолаи охир аз байни шоирону мутафаккирон ва пешвоёни маънавии халќ низ 
бењтаринњоро муайян мекарданд, Аллома Муњаммад Иќбол, бешубња, дар ќатори яке 
аз бузургтарин шахсиятњо љой мегирифт. Густариши ному шўњрати ў пас аз сад сол 
низ идома дорад ва сухани љаззоби ў њанўз њам дар њоли тасхири њазорон ќалбњои 
ташнагони дурри маънист. 

Дар байни шоирону файласуфони ќарни гузашта шахсиятеро чун Иќбол пайдо 
кардан басо душвор аст, ки дар бораи рўзгору зиндагї ва фаъолияту эљодиёти 
гуногунљабњаи ў ин ќадар тањќиќоту пажўњиши њамаљониба, чи дар замони 
зиндагиаш ва чи баъд аз маргаш, сурат гирифта бошад. Номи ў, кори ў, дониши ў, 
тафаккуру љањонбинии ў, сухани ў, инсонияти ў ба андозае маълуму машњур аст, ки 
наметавон сухани тозае дар хирмани гуфтањои вассофону муњаќќиќони ў афзуд.  

Аммо инсофан бояд гуфт, ки мардуми тољик аз њамаи он суханњои гуњаррезу 
тањќиќоти мўшикофонаи Иќболшиносон ба пуррагї огоњ нестанд. Хушбахтона, дар 
партави рўњафзои истиќлолият ва тањкими муносибатњои њамаљонибаи Тољикистон 
бо кишварњои гуногуни љањон, аз љумла бо Покистон, дар Иќболшиносии тољик 
марњалаи наве арзи вуљуд намуд, ки мевањои аввалини шањдбори он ташнагони 
алфози ширину пурмаънї ва фалсафаю тафаккури ин шахсияти мањбубро ѓизои 
маънавии ќавї медињад. Тайи чанд соли охир дар натиљаи фаъолияти пурсамари 
«Анљумани Иќбол»* Кулллиёти форсии Иќбол ба табъ расида, маљмўаи маќолањо 
тањти унвони «Иќболнома»** мунташир гардид ва чандин љашну конфронсњои илмї 
ба ифтихори ёдбуди зодрўзи Иќбол баргузор гардиданд. Дар ин кор сањми 
донишмандони шинохтаи тољик – Расул Њодизода, Алии Муњаммадї, Њабибулло 
Раљабов, Шарафбону Пўлодова ва бисёр дигарон басо назаррасу ќобили тањсин аст. 

Китобе, ки шумо, хонандагони гиромї, дар даст доред, низ натиљаи чунин 
њамкорињои пурсамар аст. Он аз рўйи асари чорљилдаи доктор Љовид Иќбол – 
фарзанди содиќу вафодори Аллома Муњаммад Иќбол тањия шудааст. Асари мазкур 
«Зиндарўд» ном дорад ва онро Иќболшиноси маъруфи эронї – хонум Шоњиндухт 
Комрон ба забони форсї тарљума намудааст.***  

Китоби номбурда танњо шарњи њоли Иќбол нест. Тавре ки худи нависанда 
таъкид мекунад, зиндагии шахсии Иќбол дар он дар дараљаи дуввум ќарор дорад. 
Љовид Иќбол кўшиш намудааст, ки иртиќои тадриљиро дар афкору муњити Иќбол 
њамзамон бо бањсу мунозирањо ва маводи таърихї ба риштаи тањрир дарорад. 
Гузашта аз ин, он китоби сирф тарљумаињолї низ нест. Барои барќарор ва муайян 
намудани сањифањои рўзгори Иќбол, ба ќалам додани фикру зикри ў, равшан 

                                                 
* Соли 1995 бо ташаббуси Иттифоќи нависандагони Тољикистон, Академияи улуми Тољикистон ва 
дастгирии Сафорати Љумњурии Исломии Покистон «Анљумани Иќбол» таъсис ёфт, ки њадафи аслии 
он табъу нашри осори Иќбол ва дигар адибони Покистон, гузаронидани конфронсњои илмї ва 
љашнњои «Рўзи Иќбол», мусоидат ба равобити илмиву фарњангии ду кишвар аст. Аввалин њамраисони 
ин Анљуман консули Покистон дар Тољикистон љаноби Сайид Њасани Љовид ва олими шинохтаи 
тољик, профессор Расул Њодизода буданд. 
** Аллома Муњаммад Иќбол. Куллиёти форсї. Сармуњаррир Расул Њодизода. Исломобод, 1997; 
Иќболнома (Маљмўаи маќолањо). Мураттиб ва муњаррир Алии Муњаммадии Хуросонї. Лоњур, 
Академияи Иќбол, 1999. 
*** Љовид Иќбол. «Љовидон Иќбол. Зиндарўд». Дар чор љилд. Тарљумаи форсї аз Шоњиндухт Комрон. 
Лоњур, Академияи Иќбол, 1987 (минбаъд Љовид Иќбол).  
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сохтани њаќиќати њол ва шарњи таърихиву фарњангии муњити Иќбол, нависанда аз 
маводи хеле гуногун – осори муњаќќиќону таърихнависон, рўзномаву маљаллањои 
даврї, суханњои дўстону шоњидони зиндагии Иќбол, мактубњои шахсї ва 
суханронињову сафарномањои ў истифода намудааст. Барои Љовид Иќбол масъалаи 
хурду назарногир вуљуд надорад, њар чи ба њаёти Иќбол тааллуќ дорад, ё робитаи 
камтарине бо зиндагиву фаъолияти ў дорад, дорои ањаммият аст ва бояд бо тамоми 
љузъиёташ ба риштаи тањрир дарояд. Аз ин рў, китоби номбурдаро метавон ба 
тамоми маънї асари илмї-тањќиќотии пурарзише дар таърихи Иќболшиносї номид.  

Тавре ки аз мутолиаи китоб бармеояд, бо ин њама бузургиву шўњрат ва 
мањбубияту маъруфияте, ки Иќбол дар байни мардум дошт, зиндагии шахсии ў 
фаќиронаву хоксорона ва бисёр одї буд. Дар баробари ин, ў маљбур буд бисёре аз 
ваќти пурќимати худро сарфи муборизаи бењудаву маљбурї бо душманони идеявиву 
њасудон, пастфитратону тангназарон намояд. Метавон гуфт, Иќболе, ки иќболи 
мардумро мехост, худ соњибиќбол нашуд. Вале ин њаргиз ба он маънї нест, ки Иќбол 
аз зиндагии хеш норозї бошад. Баръакс, норозигии ў танњо аз манфиатхоњиву 
манфиатљўии уламову њукком ва пешвоёни бесаводу тангназар буд, ки аз дасти онњо 
мардуми одї дар нињояти фаќру нокомї зиндагї мекарданд, аз онњое буд, ки ба 
хотири расидан ба ањдофи разилонаи худ аз бадном кардани Иќбол дар байни 
мардум низ даст намекашиданд...  

Иќбол дар асри худ (ва шояд то ба имрўз) аз бењтарин донандагони ислом ва 
Ќуръони Маљид эътироф шудааст. Пешвои сиёсї ва аввалин роњбари давлати 
Покистон Муњаммад Алї Љиноњ дар ин маврид гуфта буд: 

«Шахсияти адабии Иќбол оламгир аст. Вай нависандаи бузурге, шоири 
баландпоя ва њакими боазамат буд. Вале њаќиќате, ки назди ман ањаммияте дорад, ин 
аст, ки ў сиёсатмадори бисёр бузурге буд... Марњум дар давраи њозир хубтарин 
шорењи ислом буд, зеро дар ин замон њељ кас исломро хубтару бењтар аз Иќбол дарк 
накардааст... Ман касеро бештар аз ў рафиќи бовафо ва шайдои ислом надидаам».* 

Вале ў њаргиз мутаассиб набуд. Ва бузургии ў низ дар њамин буд. Иќбол дар 
баробари дониши амиќу њамаљониба аз ислом, дар таъриху фарњанги адёну халќњои 
дигар низ тасаллути комил дошт, ба анъанаву суннатњои халќњои дигар эњтиром 
мегузошт. Њам ба илму фарњанг, таъриху динњои халќњои ѓайримусалмон ва њам ба 
шахсиятњои маъруфи љањон, новобаста ба мансубияти мазњабиву нажодї, њатто ба 
њар як њодисаву падида бо назари мўшикофона менигарист ва кўшиш мекард, ки аз 
љињатњои мусбати он бањравар гардад. Аз ин љост, ки ба ў аз њар тарафе њамла 
мекарданд. Мусалмонон ўро «кофир» мехонданду ба «њиндупарастї» муттањам 
месохтанд. Муллое эътирозан гуфта буд, ки «ашъори хуб менависад, аммо пойбанди 
ањкоми шариат нест, њам суфї асту њам ринд, мусалмон мебошад, вале њиндуро 
кофир намедонад. Каме ба ташайюъ (ањли шиа) гароиш дорад, зеро Алї(а)-ро 
ситоиш мекунад. Шеърро ибодат медонад. Шабњо шарики раќсу сурур аст, вале субњ 
Ќуръон тиловат мекунад. Ў љавони покизаву мутањњар (покдоман) аст, вале мисли 
шуаро аз њуснфурўшон хиљолат намекашад».** Њатто хатиби масљиди Вазирхон – 
Абумуњаммад Дидор Алї ба хотири ин ки Иќбол офтобро дар як шеъри худ ба Худо 
ташбењ доду дар шеъри дигаре Худои њиндувон – Рамаро ситоиш намуд, фатвои 
кофирии Иќболро содир карда буд.***  

Њангоме ки Иќбол ба љавонон таъкид мекард, ки дар баробари фаро гирифтани 
улуми динї аз илму фанни љадиди аврупої низ бањравар гарданд ва, махсусан, ваќте 
ки ба ў ба хотири сипосу эњтиром ва эътирофи хизматњои илмиву адабиаш лаќаби 
«сэр»-ро доданд, борони шадиди тўњматњои «ѓарбпараст», «хидматгузори англисњо» 

                                                 
* Куллиёти Иќбол.  Форсї. Лоњур, 1990, сањ. 9. 
** Љовид Иќбол, љилди аввал, сањ. 186.  
*** Љовид Иќбол, љилди дуввум, сањ. 467.    
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ва ѓайра ба сари ў борид. Аммо ваќте ки ў сиёсати мустамликадорї, поймолкунии 
њуќуќњои халќњои Шарќ аз тарафи англисњо ва дигар кишварњои аврупої, сиёсати 
љангљўёнаи онњоро дар њалли масоили Њиндустон танќид мекарду аз покии дини 
ислом ва инњирофи мардуми Ѓарб аз роњи Њаќ сухан меронд, сиёсатмадорони 
аврупої ўро чун «панисломисти ашаддї», «тафриќаљў» ва «душмани иттињоди 
мусалмонону њиндувон» ба ќалам доданд.  

Ваќте ашъори Иќбол бо номњои «Паёми Машриќ» ва «Хизри роњ» ба табъ 
расиданд, љонибдорони коммунизми шўравї ўро «иштирокї» (коммунист) хонданд. 
Зимнан, нуќтаи назари Иќбол дар мавриди љамъияти шўравї хеле љолиб буд. Ў гуфта 
буд, ки «коммунизми рус намунаи бењтарини љамъияти инсонї хоњад шуд, ба шарте 
ки болшевикон мављудияти Худоро эътироф намоянд, зеро љамъияте бо ин 
раиятпарварї бе дину бе Худо наметавонад муддати тўлонї вуљуд дошта бошад». 
Иќбол инќилоби шўравиро «паёме барои њамаи инсонњои аќибмонда»* номид. 23 
октябри соли 1931 дар мулоќоти худ бо Сайид Шомил – яке аз муборизони 
зиддишўравї дар Ќафќози шимолї собит намуд, ки вуљуди коммунизми шўравї як 
навъ љавоби таърих ба сиёсати мустамликадории империализми Аврупо аст ва 
изњори аќида намуд, ки мусалмонон набояд бо он мухолифат кунанд.** Вале ў њаргиз 
ба маънии том коммунист набуд, ў фаќат љињатњои мусбати љамъияти шўравиро 
меписандид.  

Ваќте дар Аврупо ба хотири ширкат дар конфронсњои Мизи гирд иќомат 
мекард, ба њузури Муссолинї – рањбари Итолиёи фашистї низ пазируфта шуд. 
Баъдтар љуръат намуд, ки дар баробари танќид намудани сиёсати ў дар арсаи 
байналмилалї, аз сиёсате, ки Муссолинї барои рушду инкишофи миллату давлати 
худ анљом дод, тарафдорї намояд. Ва боз худро зери тозиёнаи танќиди њатто дўстони 
худ ќарор дод.  

Дар роњи сафар ба Аврупо, ваќте дар соњилњои Миср ќарор дошт, ба 
савдогарони мисрї худро мусалмон муаррифї намуд ва дар љавоб танбењи сахте 
шунид, ки чаро мусалмон кулоњи англисї ба сар дорад? Дар љавоб Иќбол ояте чанд 
аз Ќуръони Каримро бо лањни гуворое тиловат намуд ва афзуд, ки љойи Худо на дар 
либос, балки дар дил аст. Ба њамин минвол, ваќте дар Испания буд, дар яке аз 
калисоњои масењї, ки як ваќтњо дар љойи он масљиде ќарор доштааст, адои намоз 
намуд...  

Ваќте Иќбол дарк намуд, ки роњи асосї ва ягонаи њалли проблемаи Њиндустон 
ба кишвари алоњида табдил додани манотиќи мусалмоннишини ќисмати шимолу 
ѓарбии нимљазира аст ва ин нуќтаи назари худро дар хутбаи машњури худ дар 
Оллоњобод изњор дошт, дучори селоби танќиди њиндувон ќарор гирифт ва ўро чун 
«мусалмони мутаассиб»-у «иртиљої» муттањам намуданд...  

Оре, чунин буд Иќбол ва шахсияти ў. «Гуноњ»-и аслии ў ин буд, ки муттањидиву 
њамфикрии њамаи миллату халќњоро новобаста аз мансубияти милливу нажодї 
мехост. Ў дар номае аз 3 январи соли 1921 ба падараш менависад:  

«...Њангоме ки мебинем, байни азизонамон даъвое (мољарое) рух додааст, 
њатталимкон саъй мекунем, ки онњоро оштї дињем ва аз дидани ќањру људоии онњо 
ранљидахотир мешавем. Њангоме ки чунин низое дар байни мардуми одї рўй 
медињад, мо нороњат намешавем. Инсоне, ки ба њаќиќати зиндагии инсонњо пай 
бурдааст, медонад, ки банї одам бо якдигар оила њастанд, зеро ки асли онњо якест. 
Инсон аз назари зотї њар касеро, ки бо ў аз лињози хунї ќариб (наздик) аст, оилаву 
хеши худ медонад ва ашхосеро, ки аз лињози хунї аз ў дур њастанд, бегона медонад ва 

                                                 
* Љовид Иќбол, љилди дуввум, сањ. 391.  
** Љовид Иќбол, љилди севввум, сањ. 305.  
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робитае надорад. Дар сурате ки хуну бўъд (андоза, ранг) дар зиндагї ќурбе 
надорад».*  

«Гуноњ»-и ў ин буд, ки дар баробари пазируфтани илми љадиди аврупої, 
аќидањои назариётчиёни аврупоиро дар мавриди аз њам људо будани ислом ва илм 
шадидан ботил сохт. Ў дар суханронии худ дар љаласаи Донишкадаи исломия чунин 
гуфта буд:  

«Дин, фалсафа, физика ва дигар улуму фунун, гарчи роњњои људогонае доранд, 
вале њама ба як сарманзили маќсуд мерасанд. Ин фикр, ки дину илм аз њам тафовут 
доранд, фикри исломї нест, зеро бозкунандаи даричаи улуму фунун мусалмонон 
њастанд. Дар њар сафња аз Ќуръони Карим инсон ташвиќ шудааст, ки аз тариќи 
мушоњидоту таљрубиёти худ илм биёмўзад ва охирин назария ин аст, ки ќувои 
фитриро тасхир намояд. Ќуръони Карим ба инсон ёд додааст, ки агар одамї ба 
нерўњои фитрї даст ёбад, ќодир хоњад шуд, ки аз ситорањо фаротар равад (Ояти 23, 
Сураи «ар-Рањмон»).**  

Доираи эљодиёти гуногунљабњаи Иќбол фаќат бо ашъори дилнишину 
баландмазмун ва тањќиќоти сирф илмии ў дар фалсафа мањдуд намешавад. Тавре ки 
аз мутолеаи китоб бармеояд, Иќбол њамчун ходими намоёни љамъиятиву сиёсии 
даврони худ бисёр маќолоте ба табъ расонидааст, ки ифшогари нуќтаи назари ў ба 
тамоми пањлуњои њаёти сиёсиву иљтимої ва мазњабии мусалмонон аст. Ѓайр аз ин, 
Иќбол дар бисёре аз љаласоту гирдињамоињо ва нишастњои табаќоту аќвоми гуногун 
суханронињое анљом додааст, ки аз нуќтаи назари арзишњои сиёсиву маънавии 
мардум дорои ањаммияти хос аст. Гузашта аз ин, Иќбол бо дўстону наздикони худ 
мукотибаи судманде анљом медод ва аксари он номаву мактубњои ў низ то ба имрўз 
мањфуз монда, борњо мавриди баррасии муњаќќиќони осори баландпояи ў ќарор 
гирифтаанд.  

Хонандаи хушзавќи тољик ба воситаи ашъори дилнишину пурмўњтавои ў бо 
муњимтарин љињатњои завќу шавќ ва тафаккури Иќбол ошност. Аз ин рў, дар ин 
дебочаи мухтасар дар мавриди афкори иљтимоиву мазњабии Иќбол зикри чанд 
нуктаеро лозим донистем, зеро ба имони комили мо, аксари гуфтањои Иќбол пас аз 
як ќарн низ аз ањаммияти назаррас бархурдоранд.  

Яке аз муњимтарин масъалањое, ки Иќбол ба он таваљљўњи хосса зоњир мекард, 
масъалаи мавќеи зан дар љомеаи исломї, муносибати ислом ба зан, ба тартиб 
овардани расму суннатњои мардумї, тарбияти ахлоќї ва маънавии љавонон ва дигар 
масоили марбут ба ин буд.  

Албатта, тавре ки муњаќќиќони эљодиёти ў борњо ќайд кардаанд, ислом ва 
ќавонини шариат, адабиёти ѓании классикии форсї, њаёти мардуми Њиндустон, илми 
љадиди Аврупо ва истеъдоду љањонбинии шахсии Иќбол дар ташакккули афкору 
аќоиди ў наќши муњиме доштанд. Вале, ба аќидаи мо, ваќте сухан дар мавриди 
муайян намудани масъалаи ислом ва зан аз назари Иќбол меравад, метавон бо 
тамоми боварї гуфт, ки зиндагии шахсии хонаводагии ў низ яке аз авомили муњим 
дар ташаккули афкори ў буд. Аз ин рў, хотирнишон сохтани муњимтарин љињатњои 
њаёти хонаводагии Иќбол аз ањаммият холї нест.  

Бори аввал Иќбол дар синни 16-солагї бо духтаре бо номи Каримбї, ки аз 
оилаи сарватманд буда, аз ў 3 сол калонтар буд, издивољ намуд. Худи Иќбол ба 
чунин издивољ розї набуд, вале ба хотири эњтироми фаровоне, ки нисбат ба 
волидайни худ дошт, ноилољ онро пазируфт. Каримбї дар љањони дигаре ба воя 
расида буд ва дар шароити нав, ки зиндагии маънавии инсон бартар аз вазъи 
иќтисодї пиндошта мешуд, наметавонист одат кунад. Аз ин рў, аз њамон рўзњои 
аввали хонадорї муњиту муносибати байнињамии зану шавњар ва дигар ањли оила 

                                                 
* Љовид Иќбол, љилди дуввум, сањ. 403.  
** Љовид Иќбол, љилди севвум, сањ. 60-61.  
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хуб набуд. Иќбол пас аз хатми мадраса барои идомаи тањсил ба Лоњур рафт, вале 
Каримбї бо ў њамроњї накард. Ў бештар дар оилаи худ – назди падару модараш ва 
баъзан дар хонаи волидайни Иќбол зиндагї мекард. Иќбол фаќат дар таътилот ба 
Сиёлкут – зодгоњи худ меомад ва муддати кўтоње бо ањли оила мезист. Њатто пас аз 
хатми Донишгоњи Лоњур ва каме бењтар шудани вазъи иќтисодии Иќбол низ 
Каримбї бо ў зиндагї карданро напазируфт. Иќбол ва Каримбї соњиби ду фарзанд 
шуданд, вале фарзандон дар муњите ба воя расиданд, ки бо саъю кўшиши Каримбї 
мењри падарї дар дилашон љойгир нашуд. Духтари онњо – Меърољбегим аз 
муносибати ногувори падару модар хеле азият мекашид ва нињоят дар синни 19-
солагї аз бемории вазнин, ки бар асари чунин азоби рўњї гирифтори он шуда буд, 
вафот кард. Писари Иќбол – Офтоб Иќбол низ бо падараш муносибати хуб надошт.  

Дар чунин маврид Иќбол танњо ду роњ дошт: талоќ ё ба ўњда гирифтани 
махориљи ањли оила. Каримбї ба талоќ розигї надод. Аз ин рў, Иќбол њар моњ 
махориљи ањли хонаводаро мунтазам ирсол мекард.  

Чунин вазъ ба њолати рўњии Иќбол низ бетаъсир намемонд. Бинобар ин, бо 
маслињати дўстони худ ў майл ба издивољи дуввум мекунад. Иќболу модараш ба 
хонаи Сардорбегим ном хонум ба хостгорї рафта, пас аз чанде њамон љо маросими 
аќди никоњро ба љо меоранд, вале ў зављаи худро ба хотири муњайё сохтани 
манзилаш њамроњ намеорад. Вале њамоно пас аз аќди никоњ Иќбол чанд мактуби 
беимзо мегирад, ки дар онњо дар бораи рафтори ношоистаи Сардорбегим сўњбат 
мешуд. Иќбол бори дигар ба вартаи ноумедиву яъс гирифтор мегардад. Порчаи зер 
мањсули њамин рўзњои пуризтироби зиндагии ўст:  

 
Нагирад лолаву гул рангу бўям,  
Даруни синаам мурд орзуям.  
Ѓами пинњон ба њарф андар наѓунљад,  
Агар ѓунљад, чї гўям, бо кї гўям? 
  

Иќбол ба дўстони худ дастур медињад, ки «љўеду њаќиќатро дарёбед».  
Се сол бад-ин минвол мегузарад ва яке аз дўстонаш – Сайид Башир Њайдар 

духтареро бо номи Мухторбегим ба Иќбол муаррифї мекунад. Дар авоили соли 1913 
маросими аќду издивољ ба сомон мерасад ва зиндагии заношўии Иќболу 
Мухторбегим оѓоз мегардад. Дар њамин даврон маълум мегардад, ки њамаи он 
номањои беимзоро падари љавоне навишта будааст, ки мехостааст Сардорбегимро ба 
писараш номзад кунад. Пас аз се соли хомўшї худи Сардорбегим низ љуръат намуда, 
ба Иќбол номае ба мазмуни зер менависад:  

«Ин тўњматњо ва бўњтонњоро набояд бовар кард. Ман ки ба аќди Шумо 
даромадаам, бад-ин сабаб фикри издивољи дигареро дар сар надорам ва тамоми 
зиндагиамро бад-ин нањв сипарї хоњам карду дар рўзи ќиёмат домангири Шумо 
хоњам шуд». 

Иќбол аз хондани ин нома ба иштибоњи худ пай бурда, сахт пушаймон мешавад 
ва аз мољаро њамсари худ – Мухторбегимро огоњ месозад. Мухторбегим бисёр 
рањмдилу дилсўз буд. Ў аз фарти таъсир ба гиря меафтад ва Иќболро розї 
мекунонад, ки Сардорбегимро ба хонаи худ биёрад. Азбаски Иќбол замоне ўро талоќ 
дода буд, бори дигар маросими аќдро ба љо меоранд. Мухторбегим муддате ба хонаи 
падару модараш меравад ва Иќбол Сардорбегимро ба манзили худ меорад. Пас аз 
чанде њарду њамсари Иќбол бо њам мулоќот мекунанд ва мисли хоњарони њаќиќї 
риштаи дўстиву муњаббат мепайванданд. Бо вуљуди он ки Иќбол аз њамсари аввали 
худ – Каримбї људо шуда буд, бо исрори хоњару њамсаронаш ўро низ ба манзили худ 
даъват мекунад. Каримбї як-ду бор ва фаќат барои чанд рўз ба манзили онњо низ 
мењмон мешавад. Дар тўли солњои дароз њарду њамсари Иќбол соњиби фарзанд 
нашуданд, вале авоили соли 1924 њарду таќрибан дар як ваќт њомиладор шуданд. 
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Занњо ба хотири он ки пас аз таваллуди фарзанд низ риштаи дўстияшон халалдор 
нашавад, ањд мекунанд, ки пас аз таваллуд тифлони худро иваз намуда, ба тарбияти 
якдигар бидињанд. Аммо таќдир чунин буд, ки Мухторбегим њангоми таваллуди 
кўдак фавт мекунад. Сардорбегим ба хотири нигоњ доштани робитаи хешутаборї ба 
Иќбол пешнињод мекунад, ки бо яке аз пайвандони Мухторбегим издивољ намояд, 
вале наздикони Мухторбегим ба ин розї намешаванд... 

Њангоме ки Иќбол барои ширкат дар конфронси Мизи гирд ба Лондон даъват 
мешавад, вазъи саломатиаш хуб набуд. Аз ин рў, васиятномае ба номи зављааш 
навишта, онро ба дасти яке аз дўстонаш месупорад ва таъкид мекунад, ки агар дар 
сафар вафот кунад, онро ба њамсараш супоранд. Дар ин васиятнома Иќбол дар бораи 
тамоми маблаѓи дар бонкбуда ва ба номи кї мављуд будани он маълумоти муфассал 
медињад. Аммо, хушбахтона, ў аз сафар саломат бармегардад ва васиятнома фаќат ба 
њайси њуљљати таърихї боќї мемонад.  

Пас аз бењтар шудани вазъи иќтисодї, Иќбол манзили наве месозад ва онро 
«Љовид манзил» ном мегузорад. Ду рўз пеш аз марги њамсараш онро ба номи 
писараш мегузаронад ва аз занаш – модари Љовид хоњиш мекунад, ки имзои худро 
гузорад...  

Иќбол њамеша дастуроти Ќуръони Маљидро бо вазъи њаќиќии љањони ислом 
муќоиса мекард ва аз риоя нашудани он сахт азият мекашид. Ўро, махсусан, 
тафсироти уламои дин, ки дар нињояти љоњиливу ноогоњї сурат мегирифт, ба риќќат 
меовард:  

Зи ман бар суфиву мулло саломе,  
Ки пайѓоми Худо гуфтанд моро.  
Вале таъвилашон дар њайрат андохт,  
Худову Љабраилу Мустафоро. 
 

Ў мулоњизоти худро дар мавриди ањкоми исломї ва вазъи њаќиќии зиндагии 
мардум дар яке аз маќолоти худ тањти унвони «Зиндагии миллї» иброз доштааст. 
Дар ин маќола, аз љумла, чунин менависад:  

«...Вазъи уламои динии мо ин аст, ки агар ду олим дар як шањр љамъ шаванд, он 
гоњ дар бораи мубоњисаю мунозира дар мавриди њаёти Масењ ё оёт носуху мансух 
номањо навишта мешавад. Агар бањс шурўъ гардад (ки маъмулан шурўъ мегардад), 
он гоњ ба ќадре љанљол ва хунрезї мешавад, ки паноњ ба Худо! Илму фазли дониши 
ќадим, ки уламои ислом дар он табањњур доштанд, аслан дар њоли њозир вуљуд 
надорад. Албатта, як фењристи тўлонии мусалмононе, ки дар назди онњо кофир 
мебошанд, дар даст доранд. Ва њар рўз бо дасти мубораки худашон ба он фењрист 
изофа менамоянд... Достони айёшии сарватмандон аз њама аљибтар аст. Масалан, як 
шахс чањор духтару ду писар дорад, вале њанўз њам дунболи издивољи севвум аст ва 
дур аз чашми ду зани ќаблї барои занон паём мефиристад. Њар гоњ аз даъво ва низои 
хонаводагї фориѓ мешавад, љаноби оќо бо як зани њарљої низ робита барќарор 
менамояд... Аз мардум, ки аслан њарф назанед. Гоње тамоми андўхти зиндагии хешро 
барои хатнаи бачааш харљ мекунад. Яке аз тарси муаллим бачаи нозпарвардаи худро 
ба мадраса намефиристад ва аз таълиму тарбият мањрум мекунад, дигаре њар чї дар 
рўз ба даст меоварад, дар шаб онро барбод медињаду мегўяд: «Барои фардо Худо 
бузург аст!» Ва ин тавр ќалби худро таскин медињад. Гоње барои як чизи 
пешипоафтода, дар додгоњњо муњокима муддатњо ба тўл меанљомад. Гоње аз даъвои 
мулку амлок тамоми мулк табоњ мешавад ва аз байн меравад. Фарњанг ба ин сурат 
аст, ки духтарони бесавод, нављавонони љоњил, бекор, аз санъату кори дастї 
метарсанд. Кори дастиро ор медонанд. Теъдоди талоќ рўз ба рўз зиёдтар мешавад. 
Њароим изофа мегардад. Ин давра бисёр душвору хатарнок аст. То њамаи миллат бо 
якдигар дар роњи ислоњ ќадам нанињанд, коре аз пеш нахоњад рафт. Њељ кори бузурге 
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бидуни саъю кўшиш анљом нашудааст. Худои таоло низ сарнавишти њељ миллат ё 
шахсро иваз намекунад, магар ин ки худаш ба фикри таѓйири њолати худ бошад». 

 
   Худо он миллатеро сарварї дод   
    Ки таќдираш ба дасти хеш бинвишт. 
   Ба он миллат сару коре надорад, 
   Ки дењќонаш барои дигарон кишт. 
 
Ў ба тањсилоти духтарону занон таъкид мекунад ва мегўяд: «Тањсилоти мард 

тањсилоти фардї аст, вале тањсил ва саводи зан ба ин маъно мебошад, ки як 
хонаводаро таълим дода бошем».  

   Сирати фарзандњо аз уммањот,  
   Љавњари сидќу сафо аз уммањот.  
   Эй ридоят пардаи номуси мо,  
   Тоби ту сармояи фонуси мо. 
   Эй амини неъмати ойини Њаќ, 
   Дар нафасњои ту сўзад дини Њаќ. 
   Оббанди нахли љамъият туї,  
   Њофизи сармояи миллат туї. 
  
Сипас, дар бораи њиљоби зан мегўяд: «Ин ќонунро агар дар љомеа аз байн 

бибарем, барои миллат музир (зараровар) хоњад буд. Вале агар вазъи ахлоќиву 
иљтимоии мардум таѓйир ёбаду бештар шавад, он гоњ метавон ба занон озодї дод, ки 
бо мардон табодули назар намоянд. Ќонуни тааддуди заваљот (бисёрзанї) низ бояд 
ислоњ шавад ва таѓйир ёбад». Ба назари вай, љойиз шумурдан ва умумї ќарор додани 
ин ќонун мабно бар як иллати даќиќи рўњонї мебошад. Ў мегўяд: «Дар садри ислом 
ба иллати авзои иќтисодї ва сиёсї ин кор зарурат дошт. Вале то он љое, ки ман 
медонам, дар њоли њозир мусалмонон ниёзе ба ин ќонун надоранд. Агар дар авзои 
мављуд бар ин ќонун таъкид шавад, мо аз вазъи бади иќтисодї ѓофил хоњем монд ва 
бањона ба дасти сарватмандони ќавм медињем, ки зинои шаръї анљом дињанд». 

Њирси худнамоиро як навъи беморї мепиндорад, ки рањої аз он бисёр лозим 
аст. Баъзе аз одобу одати ќабењи арўсї ва аќд, исрофу бењудахарљї барои ин русумро 
тањти интиќоди шадид ќарор медињаду менависад: «Издивољњои бидуни ризоият 
байни мусалмонон рўз ба рўз зиёдтар мешавад. Таќрибан дар 99% манозили 
мусалмонон ин шикоятњо њамеша вуљуд дорад, ки зану шавњар бо якдигар созгорї 
надоранд». Ба назари вай, равишу тариќаи хостгорї ва монанди он метавонад бисёр 
дар кам кардани ин ноњамоњангињо муассир бошад, ба шарте ки ба духтару писар 
ќабули издивољ иљоза дода шавад, ки дар назду њамроњ бо бузургони хонаводаи хеш 
рафтуомад кунанд, ба манзури он ки одату ахлоќи якдигарро то њадде бишносанд. 
Агар њарду тараф аз назари ахлоќї бо якдигар ихтилофот дошта бошанд, бояд ќабл 
аз издивољ, бино бар тавофуќи ду гурўњ, ќарордоди хостгориро бекор кард.*  

Њангоми сафари Иќбол ба љануби Њинд, 7 январи соли 1929 дар Мадрас 
Анљумани занони мусалмон ўро ба љаласаи худ даъват мекунад ва занњо ба ў 
сипосномае таќдим мекунанд, ки дар он дар баробари арзи сипос ба хадамоти илмї, 
динї ва адабии Иќбол чанд љумлаи зер низ буд: 

«Аз Шумо истидъо дорем, каме аз ваќти гаронбањои худро барои мо, ки 
асирони ќафас њастем, ваќф кунед ва барои озодии шаръии табаќаи занони мусалмон 
наѓмасарої кунед. Вазъи мо – асирони ќафас ногуфта равшан аст. Ба њамин љињат, 
барои љилавгирї аз ин масъала шеъре њаяљонангез бисароед, то эњсосоти хуфта бедор 
шаванд. Њоло њам хонаводањое њастанд, ки њатто номи озодї ба гўшашон 

                                                 
* Љовид Иќбол, љилди дуввум, сањ 170-175.  
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нарасидааст, дар сурате ки дар љањон умеду омоли зану мард яксон мебошад. Ва 
ислом низ таълими мусовот додааст (ояти 35, сураи «Ањзоб»). Мутаассифона, 
мулоњиза мекунем, ки аз тарафи мардон њуќуќи занон поймол мешавад. Мо аз Шумо 
таќозо мекунем, ки мавзўъро равшан ва далоили ин корро баён кунед. Мо намехоњем 
бигўем, ки бародарони мо, ки зодаи модарон њастанд, бисёр золиму хунхор њастанд, 
балки аз ин масъала ранљ мебарем, ки решаи беинсофї ва поймол кардани њуќуќи зан 
аз манозили волидайни худи онњо оѓоз мешавад. Падару модар дар робита бо њарду 
– писару духтар роњи ифроту тафрит (азњадгузаштагї)-ро пеш гирифтаанд ва ин 
фарќро бо мо парвариш медињанд. Дар баробари писар, духтарро илова ба мањрум 
кардан аз хўрду хўрок, дар мавриди таќсими амлок низ мањрум мекунанд. Агар аз 
бадшиносї духтаре бева шавад, падару модари ситамкор ба номи дифоъ аз шарафи 
хонаводагї ўро аз издивољи нав мањрум менамоянд ва ўро мўњтољи бародарону 
амакњо намуда, дар њаќиќат, зинда ба гўрашон мекунанд. Дар њоли њозир, њама љо 
садои озодии занон баланд аст. Асари баљову амиќи таълимоти љадид возењу равшан 
аст, ки занони мусалмон ба њуќуќи шаръиву љойизи худ, ки озодиву мусовот аст, даст 
ёбанд. 

Рўњи зиндаву содиќи ислом дар њиљоби исломист ва љинси латиф зинда дар оташ 
месўзад ва хокистар мешавад, то исори худро ба исбот расонад. Дар хотима, аз ин ки 
ваќти Шуморо гирифтем, узр мехоњем. Бо умеди ин ки дар ояндаи наздик барои 
бењбудиву озодии табаќаи занон назме бисароед ва бо ин амал барои њамеша 
занонро аз худ мамнуну муташаккир намоед».*  

Љавоби Иќбол, ки хушбахтона, мањфуз мондааст, чунин буд:  
«Аќидаи ман ин аст, ки занон ќодир њастанд кайфиятњо (хислату хусусиятњо)-ро 

бењтар њифз кунанд... Гарчи дар даврони таназзулу инњитот њуќуќи занон поймол 
шуд ва мардон аз њифзи њуќуќи занони мусалмон ѓафлат намуданд, вале занњо бо 
вуљуди ин њама зулм, ба анљоми вазифаи худ идома доданд. Њељ шахсе вуљуд 
надорад, ки асароти тарбияти модари хешро дар худ наёбад ва ё муњаббати 
хоњаронаш бар дили вай љой надошта бошад. Он шавњарони хушбахте, ки зани хубу 
порсо доштаанд, хеле хуб медонанд, ки вуљуди зан барои болоравии мард то чи њад 
муассир аст. Лозим нест як бори дигар бигўям, ки дар ислом зану мард мусовї 
њастанд. Ман ин масоилро аз оятњои Ќуръони Карим дарёфтаам. Баъзењо бар ин 
аќида њастанд, ки мардњо аз занон бартаранд. Ояте, ки ба шарњи зер мебошад, 
мўљиби шак аст: «Ар-риљолу ќаввомуна ало-н-нисо»**. Аз назари муњовараи арабї, 
ин тафсир дуруст нест, ки мард аз зан болотар аст, аз нуќтаи назари дастурии забони 
арабї, сифати тафсилї калимаи ќоим ва ќавом мебошад, ки маънои муњофизатро 
медињад, яъне мардон муњофизи занонанд. Тавре ки дар љойи дигар низ Ќуръони 
Карим мефармояд (ояти 183, сураи «Баќара»), њамон тавре ки либос барои мањфуз 
нигоњ доштани бадан аст, мард низ муњофизи зан аст. Ва дигар њељ фарќе байни зану 
мард нест. Њоло таќозои љомеа ин аст, ки занњо њаќќи овоз додан дар интихоботро 
дошта бошанд.  

Зан нисбат ба мард ва мард нисбат ба зан вазоифи људогонае доранд. Вале ин ба 
он маънї нест, ки зан поинтару мард болотар бошад. Ихтилоф бар асоси далоили 
дигаре аст. Хулоса ин, ки то он љое ки ба мусовот (баробарї) марбут аст, дар ислом 
фарќе миёни зану мард вуљуд надорад. Ихтилофи байни онњо ба далели ниёзњои 
иљтимої аст. Ќабл аз њар чиз ба ин масъала таваљљўњ дошта бошед, ки модар њаќ 
дорад, ворисияти фарзанди худро ба ўњда бигирад. Ислом инро низ эълом намудааст, 
ки зан метавонад ба таври људогона молики њама чиз бошад. 

                                                 
* Љовид Иќбол, љилди севвум, сањ 143-145.  
** Ояти 34, сураи «Нисо»: Мардон коргузорони занонанд ба хотири бартарињое, ки Худованд барои 
баъзе насиб, ба баъзеи дигар ќарор додааст. 



Алломаи ќарни бист 

 xii 

Дар бисёре аз кишварњои Аврупо занон њаќќи моликият надоранд. Як модари 
англис њоло њам њаќќи соњибияти авлоди хешро надорад, дар сурате ки ин њаќ дар 
ислом њамеша вуљуд доштааст. Дар тамоми ин умур миллатњои аврупої аз ислом 
пайравї мекунанд... Дар Аврупо талоќ гирифтан мушкил буд, дар байни мусалмонон 
ин ишкол њаргиз вуљуд надошт. Ин эътироз низ вуљуд дорад, ки мегўянд: «Зан дар 
ислом монанди мард њаќќи талоќ надорад». Шояд надонед, ки уламои мо ин 
масъаларо тавзењ додаанд: њангоми аќд зан метавонад бигўяд, ки њаќќе, ки ислом дар 
мавриди талоќ ба мард додаааст, њамонро ба ман ё ба яке аз аќвоми наздики ман 
бидињед, то ба аќд мувофиќат кунам. Шумо дар сипосномае, ки ба ман додаед, худро 
«асирони ќафас» номидаед. Бо хондани ин калима ба ёди нањзати он даста аз занони 
ѓарбї афтодам, ки дар Туркия ё дар Аврупо аз калимаи «Озодї аз султаи мардон» 
(Emancipation) таъбир мекунанд. Бояд бубинем, њарфњое, ки бо мањдудиятњои лафзї 
таъбир мешаванд, дар асл мањдудият њастанд ё не? Дар мавриди њиљоб ањкоми 
исломї равшан аст (оятњои 30 ва 31, сураи «Нур»). Дастур ин аст, ки чашмњоро ба зер 
афканем, зеро ки дар зиндагии инсон замоне пеш меояд, ки зан маљбур мешавад дар 
муќобили як марди номањрам ќарор бигирад. Ин дастур махсуси ин мавќеият аст. 
Дар мавќеъњои дигар ањкоми дигаре њаст. Дар робита бо масъалаи њиљоб дастури 
умумї ин аст, ки зан зинати хешро зоњир накунад. Ислом дастури тааддуди заваљот 
(бисёрзанї)-ро надодааст, балки фаќат иљоза додааст (ояти 3, сураи «Нисо»). Ин 
дуруст аст, ки мардони мусалмон аз ин иљоза сўйиистифода мекунанд. Таќсири усул 
ва ќавонин дар ин робита чист? Њангоме ки ба далели љанг теъдоди мардон коста 
мешавад, барои њифзи ояндагон лозим мешавад, ки мардон беш аз як њамсар ихтиёр 
кунанд. Ќуръони Карим низ бо таваљљўњ ба ин масолењи иљтимої ин иљозаро 
додааст. Ба њамин љињат, дар фиќњ байни «фарз» ва «иљоза» фарќ гузошта шудааст. 
Иљозаро метавон тарк кард, вале фарзро њаргиз наметавонем тарк кунем. Агар 
њангоми маросими аќд зан аз мард бихоњад, ки иљозаи тааддуди заваљотро, ки 
Ќуръон ба ў додааст, аз њаќќи худ кам кунад, њаќќи ин корро дорад. Дар ин робита 
гилае низ ба падарони духтарон баён мекунам. Он ин аст, ки онњо ба њангоми 
маросими аќд њуќуќи занњоро ба назар намегиранд. Шикояти дигари ман аз худи 
занњо аст. Ногуфта намонад, ки чаро дар мавќеи лозим занњо аз мардњо њаќќи худро 
аз роњи ќонун талаб намекунанд? Чаро аз бародарони худ сањми моликияти худро 
талаб намекунанд? Мутаассифона, дар Њиндустон ќавонини исломї иљро намешавад, 
то ин навъ масоил бо кўмаки шаръи исломї њал шавад. Аз 500-600 сол пеш шаръи 
ислом рокид (шахшуда) мондааст. Касоне, ки тобеи ќавонини Инглистон њастанд, 
ќодир ба дарки шаръи исломї намебошанд. 

Китобњои фиќњи машњуре вуљуд дорад, ки дар њудуди 500-600 сол пеш навишта 
шудаанд. Фатвоњое, ки дар он замон содир шудаанд, бо авзои он замон низ созгор 
будааст. Авзоъ имрўз таѓйир ёфтааст. Њоло бояд бо таваљљўњ ба ин авзоъ диќќати 
бештаре ба масоили шаръї дошта бошем... Агар занњо омода шаванд, то 
њатталимкон аз њуќуќи худ дифоъ кунанд ва њаќќеро, ки шаръи ислом барои онњо 
ќарор додааст, аз мардон бигиранд, ростї, зиндагии мардњо талх хоњад шуд. 
Хонумњо метавонанд бобати таѓзияи фарзандон бо шири худ њуќуќ дарёфт кунанд. 
Њатто бобати пухтупаз низ метавонанд тибќи ќонун дастмузд талаб кунанд. Шумо ба 
мардњо мегўед «хато кардаанд», дар сурате ки оё худи шумо орї аз њар навъ хатої 
њастед? Шумо бояд бо ќотеият барои гирифтани њуќуќи худ кўшиш кунед... Он 
њаќќеро, ки зан бо инсофу аќл метавонад њар ваќт ки хоњад, талаб кунад, Ќуръон ба ў 
додааст. Озодиро бо бебандуборї омехта накунед, башарият њаргиз ба бебандуборї 
иљоза намедињад ва инсони боаќл њаргиз онро намехоњад. Мо бояд ин андешаро дар 
миёни њамаи мусалмонони кишвар ба вуљуд биёварем, то ваќте њуќуќи зан дар 
зиндагии ояндаи ў таъйин нашудааст, сиѓаи аќд низ љорї нашавад. Ин њаракат бояд 
бо шиддати тамом оѓоз шавад. Њамон тавре ки гуфтам, занони мусалмон метавонанд 
аз бењтарин суннатњои ќавми мусалмонро њифозат кунанд, ба шарте ки роњи 
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оќилонаву дурусти ислоњро ихтиёр кунанд, на ин ки аз занони Туркияву дигар 
кишварњои Аврупо таќлид кунанд... Шумо набояд ба дунболи калимаи «озодї» 
биравед, балки бояд рўйи мафњуми сањењи ин калима хуб фикр кунед. Мо комилан 
озодии аврупоиро дидаем, тањзиби аврупоиро мо зоњиран мебинем. Вале агар 
бихоњем онро ботинан мавриди баррасї ќарор бидињем, мў ба танамон рост хоњад 
шуд... Мо бояд кўшиш кунем, ки аз ќайди русуми њаќкушона рањо шавем».*  

 Аќидаи Иќбол дар мавриди издивољи духтарони хурдсол низ ќобили таваљљўњ 
аст. «Ислом, –мегўяд ў, ба волидон иљозат додаааст фарзандонашонро, ки хурдсол 
њастанд, ба њамдигар номзад кунанд, вале ба хотири пешгирї аз беморињои вобаста 
ба бордоршавиии духтарони камсин пешнињод кардааст, ки ўро пеш аз синни 
балоѓат ба хонаи шавњар нафиристанд». Ў мехост ќонуне танзим гардад, то 
волидайне, ки духтарони худро пеш аз синни балоѓат ба хонаи шавњар мефиристанд, 
аз рўйи ќонун љазо гиранд. 

Њамин тариќ, андешањои Иќболро дар мавриди муносибати ислом ва зан ба 
таври зайл метавон хулоса намуд:  

• Иллати асосии бад будани вазъи занон на дар нодурустии ањкоми исломї, 
балки дар риоя нашудани он аст; 

• Сатњи пасти саводнокии занон, бехабарии онњо аз њуќуќњои шаръии худ 
низ аз муњимтарин сабабњои бад будани вазъияти онон аст.  

• Ањкоми динї бояд њамзамон бо дигаргун гаштани вазъи сиёсиву иљтимої 
таљдиди назар гардад ва ба талаботи замони нав љавобгў бошад;  

• Худи занон низ бояд ба хотири комёб гардидан ба баробарии њуќуќ 
мубориза баранд ва риояи онро талаб намоянд. 

Шўњратпарастї, мансабпарастї, ба хотири иртиќои модї даст кашидан аз 
орзуву омол ва аќидањои худ ба Иќбол хос набуд. Ў боварї дошт, ки агар дар 
зиндагияш ба ќадри ў нарасанд, пас аз маргаш ва фањмидани њаќиќати фикру зењнаш 
ўро парастиш хоњанд кард. Дар яке аз номањояш ба Атия Файзї дар ин бора чунин 
навиштааст:  

«... Ман зиндагии содае дорам. Ќалбу забонам бо њам якест. Ба љойи ин ки ба 
хотири шўњрату иззат ва ѓайра маљбур шавам равияи муттафиќонаро интихоб кунам, 
тарљењ медињам (бартар мешуморам), ки дар гумномї бимирам. Мардуме, ки мисли 
Равана чанд сар доранд, бигзор ба касоне эњтиром гузоранд, ки дар бораи мазњабу 
ахлоќ назариёти беасосу дурўѓро роњнамои худ месозанд. Ман наметавонам дар 
муќобили русуму одот ва фармоишњои онњо сари таъзим фуруд оварам. Ва 
наметавонам водор созам, ки инсон озодиашро поймол созад. Мардуми замони Гёте, 
Байрон ва Шиблї низ барои онон арзише ќоил набуданд. Агарчи дар муќобили онон 
аз назари шеъру шоирї камтар њастам, вале хушњолам ва ба худ меболам, ки дар ин 
маврид бо онњо њамдардам. Дунё наметавонад маро напарастад, зеро ман худам 
табъан парастанда њастам. Агар рўзе афкоре, ки дар умќи рўњам вуљуд дорад ва 
њарфњое, ки дар ќалбам њастанд, бармало (ошкор) шаванд, мутмаин њастам, ки пас аз 
маргам мардуми дунё то њадди парастиш маро дўст хоњанд дошт».**  

Шеъри зер низ ишорае ба ин фикри худи ўст: 
  

Пас аз ман шеъри ман хонанду дарёбанд, мегўянд, 
Љањонеро дигаргун кард як марди худогоње. 
  

Натиљагирињои Љовид Иќбол дар мавриди он ки Муњаммад Иќбол чї касе буд, 
хеле љолибу даќиќ ба назар мерасад. Ў менависад: «Посух ба ин суол низ зарурате 

                                                 
* Љовид Иќбол, љилди севвум, сањ. 145-149.  
** Љовид Иќбол, љилди дуввум, сањ. 107.  
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дорад, ки Иќбол чї касе буд: Шоир? Файласуф? Коршиноси улуми динї? Ё каси 
дигар?» Ва худаш чунин посух медињад:  

«Иќбол њаргиз худро ба маънии воќеї шоир намепиндошт. Ў фурсати онро 
надошт, ки ба зарофати фанни шоирї таваљљўњ кунад. Вай фаќат шеърро василае 
барои ибрози назариёти хеш медонад ва дар мавриди шоирияш мегўяд:  

«Њадаф фаќат ин аст, ки дар андешањо инќилоб эљод шаваду бас. Ва бо таваљљўњ 
ба ин мавзўъ кўшиш мекунам афкореро, ки муфид медонам, изњор намоям. Оё 
наслњои оянда маро шоир тасаввур хоњанд кард?» 

Иќбол ба маънии воќеї файласуф низ набуд, зеро аз худ низоми файласуфонаи 
мунсаљиме бар љой нагузошт. Вай фалсафаро њарбаву василае барои мутолеаи 
абъоди модї ва маънавии зиндагї ќарор додааст:  

«Ман њељ таълимоти файласуфонае надорам, балки низомњои фалсафиро бо 
чашми њаќорат (танќид) менигарам ва он усулу натоиље, ки фалсафа ироа додааст, 
эътимод надорам. Дар робита бо фањми њаќоиќи маънавї, аќли инсонро ба нањве 
мутаваљљењ сохтаам, ки шояд то кунун касе ин корро накарда бошад. Бешак, 
манзурам он масоилест, ки дар робита бо фалсафа њастанд, вале иртиботи ман дар ин 
љо бо онњо бо таљрибаву амалиёти зиндагист, на бо истидлоли фикриву фалсафї». 

Иќбол бо вуљуди он ки огоњиву алоќаи амиќ бо ислом дошт, њаргиз даъво 
накард, ки як олими улуми динист. Дар робита ба ташрењу тавсифи аќоиди ањмадињо, 
Иќбол ба Љавоњирлаъл Нењру навишт, ки алоќае ба изњори назар надорад ва танњо 
барои мубориза бо онњо дар бораи мавзўоти мазњабї тањќиќу татаббўъ кардааст. 
Тайи бањс дар мавриди ќавмияти ватанї ва ќавмияти исломї чунин гуфтааст:  

«Ман эътироф мекунам, ки на олими улуми динї њастам ва на адиби забони 
арабї. 

Тарљумаи шеър: 
Ќаландар љуз ду њарфи «ло илањ» чизе надорад, 
Фаќењи шањри Ќорун луѓатњои маљозї намедонад». 
 

Пас, агар ба гуфтаи худи Иќбол, ў на шоир асту на файласуф ва на олими дин, 
пас ў кї буд? Агар Иќболро аз даричаи чашми худаш бингарем, њангоме ки ў дори 
фониро падруд гуфт, ў як ошиќи Расул (с) буд. Ва њамин ишќ ба ў шўру њолу ќудрат 
дод, то тамоми умри худро сарфи њифозату эњёи мањрумону мустазъифон 
(бечорагон)-и љањон, бахусус, уммати мусалмон намояд. Шеъру шоирї, фалсафаю 
улуми динї, тасаввуф ва ѓайра назди вай барои равшан сохтани маќсуд як василае 
беш набуд. Аммо бо тамоми ин њарфњо, Иќбол аз мазоњири илоњї сарчашма гирифта 
буд ва чунин нобиѓањо њадяи Худованд њастанд, ки дар миёни инсонњо намудор 
мешаванд ва наметавон онњоро ин ё он супорише дод».*  

 Тавре ки Чаудњрї Муњаммад Њусайн низ ќайд кардааст, дар њаќиќат, дар охири 
умри худ аќлу фалсафаи Иќбол тобеи ишќи Расул(с) шуда буд. Шеъри зер низ дар 
њамин њол суруда шудааст: 

  
Ту ѓанї аз њарду олам, ман фаќир,  
Рўзи мањшар узрњои мо пазир,  
В-ар њисобамро ту бинї ногузир,  
Аз нигоњи Мустафо пинњон бигир. 
 

Дар зиёфате бузурге, ки ба ифтихори ў дар Лондон аз тарафи Анљумани адабии 
Иќбол 6 ноябри соли 1931 баргузор гардида буд, зимни ташаккур аз њозирин ин 
порчаро хонда буд: 

  

                                                 
* Љовид Иќбол, љилди чањорум, сањ. 247-248.  
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Зи ман гў суфиёни босафоро,  
Худољўёни маъниошноро 
Ѓуломи њиммати он худпарастам,  
Ки бо нури худї бинад Худоро.  

Оре, мурѓи хаёли Иќбол он ќадар баландпарвозу дурпарвоз буд, ки њамасронаш 
аксар ваќт наметавонистанд онро аз даричаи танги љањонбинии худ бубинанду ба 
афкору аќоиди ў пай бубаранд. Иќбол ба њамин љињат гўё танњої мекашид: 

  
Шарики дарду сўзи нола будам,  
Замири зиндагиро во намудам,  
Надонам, бо кї гуфтам нуктаи шавќ,  
Ки танњо будаму танњо сурудам.  
 

Ё худ:  
Шамъро танњо тапидан сањл нест, 
Оњ, як парвонаи ман ањл нест. 
Интизори ѓамгусоре то куљо? 
Љустуљўи роздоре то куљо? 
Ё маро як њамдами дерина дењ, 
Ишќи оламсўзро ойина дењ. 
Ман мисоли лолаи сањростам, 
Дар миёни мањфиле танњостам. 
Хоњам аз лутфи ту ёре, њамдаме, 
Аз румузи фитрати ман мањраме. 
Њамдаме, девонае, фарзонае, 
Аз хаёли ину он бегонае. 
То ба љони ў супорам њўйи хеш, 
Боз бинам дар дили ў рўйи хеш. 
Созам аз мушти гили худ пайкараш, 
Њам санам ўро шавам, њам озараш. 
 

Имрўз њам тањќиќу тадќиќи њар сухану њар пора шеъри ў идома дорад ва боз 
солњои сол идома хоњад дошт. Ва њар муњаќќиќи тозаљўе њарфи тозае хоњад ёфт. Зеро 
шеъру сухани ў барои имрўзу фардову фардоиён аст.  

 

****************** 
 Тавре ки ишора рафт, зиндагиномаи Иќбол бо номи «Зиндарўд» дар чањор љилд 

ба табъ расидааст ва њар љилди он дар њудуди 300-500 сањфа аст. Мусаллам аст, ки 
тањияву нашри он дар њамон њаљм харољоти зиёдеро талаб мекунад. Бинобар ин, бо 
назардошти имконоти мављуда ва мувофиќати Академияи Иќбол, воќеъ дар шањри 
Лоњури Покистон ва њамчунин, машварату маслињат ва ризояти љаноби доктор 
Љовид Иќбол ва дастгирии сафорати Љумњурии Исломии Покистон дар Душанбе, 
тасмим гирифтем, ки онро дар њудуди як љилд тањия намуда, пешкаши хонандаи 
тољик созем. Фаслњои нўњум (Мољароњои зиндагии хонаводагии Иќбол), дањум 
(Рушди фикрї), ёздањум (Шоњкори Аллома Иќбол), чањордањум (Масъалаи даргирї 
байни њиндувон ва мусалмонон) ва њабдањум (Тасаввури ташкили кишвари исломї), 
ки барои ошної бо рушди фикрии Иќбол ва њаводиси сиёсии нимаи асри бистуми 
нимљазираи Њиндустон ањаммияти бештареро доро мебошанд, бе таѓйироти љиддиву 
ихтисор тањия шудаанд. Ба хотири эњтироми зањмат ва эътирофи истеъдоди 
тарљумонии хонум Шоњиндухт Комрон кўшиш намудем, ки сабки нигориши ўро низ 
дар фаслњои номбурда нигоњ дорем. Фаќат барои осонии фањмиши хонандаи тољик 
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баъзе аз калимаву иборотро ба шакли имрўзаи тољикї овардем. Аз љумла, њама љо 
калимаи «шибњаќора» бо муодили тољикии «нимљазира», истилоњи «устон» бо 
«музофот» ва ѓайра иваз шуданд. Њамчунин, ба љойи номњои аврупоии мутадовил 
дар Эрон номњои маъмулии онњо дар забони тољикї истифода шуд. Њангоми 
истифодаи номњои хоси урду ва њиндї бештар ба шакли аслии онњо такя намудем. 
Дар ќисматњое, ки бо сабабњои фавќуззикр ихтисоран тањия шуданд, кўшиш 
намудем, ки робитаи мантиќии фикру њаводиси баёншуда њатталимкон нигоњ дошта 
шавад. Дар охири китоб барои шарњу тавзењи калимањои душворфањм луѓати 
мухтасареро низ мураттаб намудем.  

Китоб бо кўмаку дастгирии сафорати Покистон ва Академияи Иќболи Лоњур ба 
чоп тањия гардидааст. Аз ин рў, бо истифода аз фурсати муносиб мехоњем ба собиќ 
консули Покистон дар Тољикистон љаноби Саљљод Ањмад, раиси Академияи Иќболи 
Лоњур љаноби доктор Суњайл Умар сипосу эњтироми фаровони хешро иброз дорем. 

Махсусан, аз љаноби доктор Љовид Иќбол, ки дар баробари маслињатњои муфид, 
пешгуфтори камњаљм, вале пурмазмуне ба нашри тољикии китоб ирсол доштанд, хеле 
сипосгузорем. 

Барои дурусту бехато овардани исмњои хоси аслан урдуву њиндї ва баъзе 
масоили марбут ба тањияи китоб аз маслињату кўмакњои беѓаразонаи муњаррири 
масъул –  профессори кафедраи филологияи Њинду Покистон, доктори илми 
филология Њабибулло Раљабов истифода намудем, ки барои ин ба эшон 
миннатдории хешро изњор менамоем. Њамчунин, барои кўмаки амалї дар кори 
дурусту бехато навиштани сураву оятњои Ќуръони Маљид, ки мавриди истифода 
ќарор гирифтаанд, аз донишманди варзидаи тољик Муњаммадљон Умаров 
сипосгузорем. 

Тањияи китоб њанўз соли 2004 ба итмом расида буд. Аммо нашр ва дастраси 
хонандаи тољик гардонидани он бо сабабњои гуногун тўл кашид. Нињоят бо 
дастгирии нашриёти Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тољик нашри он 
имконпазир гардид. Аз ин рў, мураттиб аз сармуњаррири энсиклопедияи миллии 
тољик мўњтарам Алибой Ќурбонов ва љонишини сармуњаррир, котиби масъули ин 
муассиса  Бањодур Рањматов сипосгузор аст.  

Умедворем, ки китоб мавриди истиќболи хуши хонандаи тољик мегардад. 
 

Азим Байзоев 
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ППеешшггууффттоорр  

Тобистони соли 1975 тасмим гирифтам, ки ин китобро ба риштаи тањрир 
дарорам. Як рўз, њарду писарони ман – Муниб ва Валид дар утоќ нишаста, бо њам 
бозї мекарданд ва ман ба мањзи дидани онњо ба ёд овардам, ки Иќбол маро нишонаи 
нажоди нав ќарор дод ва ба нављавонон чунин хитоб намуд: «Ваќт басуръат 
мегузарад ва имрўз як насли тоза ба вуљуд омадааст». Мумкин аст, ки ин насли нав 
бењтар аз мо битавонад ашъору афкори Иќболро дарк кунад. Зеро Иќбол фаќат 
шоири имрўз нест, ў шоири фардо њам њаст.  

Барои шинохти комили назароту афкори як мутафаккир ибтидо мутолеоте дар 
хусусиёти зиндагиаш лозим аст. Нависандагон дар бораи шахсият, фанни шоирї, 
фикру фалсафаи Иќбол бисёр нигоштаанд. Ошноёну дўстони Иќбол барои 
шиносонидани бештараш дар бораи љанбањои гуногуни зиндагии ў каму беш 
маќолоту китобњоеро бо зањмату диќќат фароњам овардаанд, аммо, мутаассифона, 
њамаи ин нигоштањо њанўз ба таври комил љамоварї нашудаанд ва китобњое, ки дар 
бораи шарњи ањволи Иќбол нигошта шудаанд, чандон ќобили таваљљўњ нестанд ва 
бештари онњо нигоње иљмолианд.  

Аввалин касе, ки аз дўстони Иќбол рољеъ ба авзоъву ањволи зиндагии Иќбол 
ќаламфарсої намуд, Муњаммаддин Фавќ аст. Ин маќола тањти унвони «Њолоти 
Иќбол» дар моњномаи «Кашмирї Мегезин», Лоњур, моњи апрели 1909 милодї 
интишор ёфт. Сипас, Навоб Сэр Зулфиќор Алихон ва Мавлавї Ањмаддин дар 
навиштањои худ чанд сафњае рољеъ ба ин мавзўъ ихтисос доданд. Аммо дар даврони 
њаёти Иќбол њељ кас натавонист, ки китоби љомее дар бораи Иќбол бинависад. 
Њаќиќат ин аст, ки Иќбол худ дар ин бора майле надошт, зеро ба шўњрати ањволаш 
алоќа надошт. Ў дар номае менависад: «Дар зиндагии ман њељ воќеаи ѓайриодие нест, 
ки барои дигарон омўзанда бошад. Аммо аз инќилоби тадриљї дар афкори ман 
метавон хеле чизњо омўхт». Ў мехост, ки сайри тањаввулоти фикрияш, саргузашти 
хотирањову андешаи хешро сабт намояд, вале, мутаассифона, фурсате наёфт. Аммо 
ин орзуи ў дар фењристи хостањои вай ба љой монд. 

Дар љойи дигар менигорад: «Дар тамоми кутуби таърихи фалсафа, ки то кунун 
нигошта шудааст, аз мутолеаи афкору назароти файласуфони мухталиф, аз иртиќои 
тадриљии фалсафа огоњии комил њосил мешавад, вале дар китобњои таърихи 
фалсафа, ба сабаби адами муњити хусусии файласуфон, маълум намешавад, ки онон 
тайи чи шароите ва дар вокуниши чи навъ авзое афкорашонро тадвин кардаанд. 
Бинобар ин, дар бораи таърихи фалсафа аксар китобњо расо нестанд». Аз навиштаи 
фавќ возењ аст, ки Иќбол дар мавриди шиносоии фалсафаи хусусии як файласуф, 
огоњии комилро аз муњити атрофиёни мутафаккир лозим медонист. 

Ман кутуберо, ки дар бораи шарњи зиндагии Иќбол баъд аз маргаш, ё ќабл аз 
љашни садумин солгарди таваллудаш ба риштаи тањрир омадаанд, бодиќќат мутолеа 
кардаам ва дар бораи њаёти Иќбол он чи китобу маќолае ба даст овардам, хондам. 
Вале дар адабиёти Иќболї муваффаќ нашудам, он иттилоотеро, ки рољеъ ба Иќбол 
мехостам, ба даст биёварам. Пас, тасмим гирифтам, ки шарње рољеъ ба зиндагии 
Иќбол, ки ба таври машруњ њовии таѓйироти тадриљї дар афкору тасаввурот ва 
њамчунин муњити ў бошад, бинависам, ба тавре ки тибќи хостаи ў, зиндагии шахсиаш 
дар дараљаи дуввуми ањаммият ќарор гирад. Ба ин манзур машѓули љамоварии 
иттилоот шудам, ва дар дараљаи аввал барои тадвини шаљаранома ба тањќиќ 
пардохтам. Дар аснои ин тањќиќ, рўзе ба шўхї ба њамсарам гуфтам: «Бубин, 
бароњимаи Кашмир Њиндустонро истиќлоли сиёсї бахшиданд ва «Озод муслим», 
яъне тасаввури кишвари Покистонро њам як кашмирии барањман додааст, ин 
кашмакаш бо њама бароњима ба назар мерасад». 
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Ман ба хобњову таъбири онњо эътимоде надорам, вале њамсари ман ба ин чизњо 
бисёр ањаммият медињад. Ман Иќболро шояд иттифоќан дар хоб дида бошам, вале 
он шаб ман њатман ўро дар хоб дидам. Дидам, ки рўйи боми «Љовид манзил» 
нишастаам ва дар наздикии рўйи девори як анбор коѓазњои сафед дида мешавад. 
Иќбол фаќат зерпероњаниву зершалворї ба тан дошт ва аз як љињат ворид шуду бар 
њасби одат, хиромон-хиромон њаракат мекард, ки ба наздики ман расид. Сураташ 
хашмгин буд. Ба забони англисї ба ман гуфт: «Чї менависї?» Љавоб додам: «Ман 
њамеша саъй мекардам, ки афкори Шумо ба таври сањењ ба мардум расонида шавад». 
Фармуд: «Дар бораи ин таъсироти ман фардо бар ту зоњир мешавам». Сипас, якбора 
манзараи хоб иваз шуд. Њоло ман ба рўйи дарахти пурборе нишаста, бисёре аз 
авроќро, ки дар шохањои он дарахт гир карда буд, љамъоварї мекардам. Барои 
кўмаки ман шахси дигаре њам он љост, вале ман ўро нашинохтам. Албатта, аз ў гила 
мекардам, ки ман барои интишори афкори ту он ќадар зањмат мекашам, вале ту 
аслан розї нестї. 

Дар ин мавќеъ бедор шудам. Соатро дидам. Севуними баъд аз нимашаб буд. Он 
чи дар хоб дида будам, њанўз дар зењнам буд. Аз љо бархостам, ки коѓазу ќалам 
гираму хобамро бинависам, то субњгоњ фаромўш накунам. Дар ин лањза њамсарам 
бедор шуд. Ман хобамро ба ў гуфтам. Ў гуфт: «Таъбири љамъ кардани вараќпорањои 
коѓази дар шохањо гиршуда ин аст, ки Шумо дар ин рўзњо машѓули тањияи 
шаљараномаи ў њастед. Албатта, ў аз ин кор нороњат аст. Шумо бояд мунтазир 
бошед, шояд то фардо аз ў ишорае дарёфт кунед». Тамоми рўзи оянда дар интизори 
ишорае аз тарафи вай сипарї шуд ва ин фикр борњову борњо маро нороњат кард, ки 
чаро вай аз ман нороњат шудааст? Шаб фаро расид. Бидуни ин ки паёме аз вай 
дарёфт кунам, њамсарам ба ман гуфт, ки њанўз соат дувоздањ нашуда, Шумо бояд 
мунтазир бошед. Сипас, ў барои хобидан рафт. Саранљом ба танг омадам, фикр 
кардам, ростї, ман чи ќадар хурофотї њастам, ки тамоми рўзро ба гуфтаи њамсарам 
дар ин андеша талаф кардам. То он дам чанд даќиќа ба дувоздањ монда буд. Вале хоб 
ба чашмонам роњ надошт. Хостам барои хондан китобе аз љевон гирам ва љилди 
дуввуми «Рўзгори Фаќир» ба дастам афтод. Бидуни њадаф онро боз кардам. Ногањон 
назарам ба сањифаи 121 бархўрд. Дар муќобили чашмонам ќитъае аз Иќбол буд, ки 
мегўяд: 

«Ёди ањди бутпарасте пеши ман дигар наёр, 
Эй замони дуррафта, ман хиљолат мекашам. 
Ман мусалмонам, маро њаргиз магў ту барњаман, 
Ёди айёми гузашта, ман хиљолат мекашам».*  
 

Ў таассуроти худро ба ман расонда буд. Ман њамсарамро бедор кардаму ин 
ќитъаро барои ў хондам. Ў гуфт: «Шумо гуфта будед, ки ин кашмакаш бо њама 
бароњима ба назар мерасад? Ў шояд ба ин сабаб аз Шумо норозї шудааст». Ман 
гуфтам, ки фаќат шўхї карда будам. Ў гуфт: «Ин њарфњо аз забони Шумо ба сурати 
шўхї њам барояш ногувор будааст ва чаро чунин набошад? Охир ин њарфњо, ки 
барояш боиси шармандагист, аз рўйи шўхї њам барозандаи Шумо нест, ки ба он 
ишора кунед. Шумо дар бораи зиндагиномааш тањќиќи худро давом дињед, фикр 
мекунам, ки њар замон ки эњтимоли иштибоњ аз Шумо дид, Шуморо дар рўъё 
рањнамої хоњад кард».  

Пас аз навиштани ду фасл, ман кори шарњи њолро тарк кардам. Чун љашни 
садсолаи Иќбол наздик буд, фикр кардам, ки шояд соли 1977 як нависандаи хуб 
рољеъ ба шарњи њолу тадвини њаёти Иќбол бештар таваљљўњ намояд ва бењтар аз ин 
бинигорад. Вале китобњое, ки дар бораи Иќбол дар љараёни љашни садсолагии ў 
мунташир шуд, аз он нуќтаи назар набуд, ки ман мехостам. Ногузир бо тамоми 

                                                 
* Ин шеъррро оќои Њусайн Раббонї аз урду ба форсї баргардондааст. 
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гирифторињои гуногун ин корро идома додам. Натиљаи талошу кўшиши ман дар 
дасти Шумост. Дар ин китоб бањси муфассале дар бораи иртиќои тадриљї дар 
афкору муњити Иќбол ёфт мешавад ва сухан дар бораи зиндагии шахсии ў дар 
дараљаи дуввуми ањаммият ќарор дорад. Аз ин рў, ин китоб фаќат иттифоќоти 
зиндагии Иќбол нест, балки таърихи ањди Иќболро низ шомил аст. Ин китоб бо як 
инќилоби фикрї дар њаёти Иќбол ба поён мерасад. Яъне, ваќте ки таълими Иќбол ба 
такомул расида, ё даврони ташаккули ў поён ёфта буд ва ў ба он маќоме расида буд, 
ки садои овози рањили корвон, ё наѓмаи Љабраилошўб, ё љузви пайѓамбарї мебошад. 
Дар замони тадвину таълифи ин китоб ман дубора Иќболро дар хоб надидам. Бад-ин 
сабаб, ба ин натиља расидам, ки ў эњтиёљ надошт, ки дубора маро рањнамої кунад. 
Вале маънояш ин нест, ки ин китоб бенуќс бошад.  

Барои такмили гўшањои дигари Иќбол ташвиќи Шуморо лозим медонам. Ман 
бидуни худситої мехоњам, ки ин корро анљом дињам. Иќбол дар «Љовиднома» исми 
«Зиндарўд»-ро барои худ интихоб карда буд, ки мафњумаш ин аст: «Рўди равони 
њаётофарин». Иќбол дар таърифи њамон рўди равон мегўяд (тарљумаи ашъор): 

Он чашмаи кўњї гоње мељањад,  
Таваќќуф мекунад, мераќсад, мехиромад. 
Мепарад, мелаѓжад, меистад, 
Печ дар печ меравад, ваќте ки як љо мемонад 
Тахтасангро мебарад,  
Ќалби кўњњоро мешикофад. 
Нигоњ кун, эй соќии лолафом, 
Ки ин паёми зиндагї медињад. 
 

Њаёти Иќбол дар њаќиќат, иртиќои њаёти фикрии ўст, ки доиму пайваста љорист 
ва марг наметавонад зиндагияшро ќатъ намояд. Иќбол ба зиндагии љисмонии хеш 
ањаммият намедод, бинобар ин, њаёти Иќболро ба љуз «зиндарўд» бо кадом исми 
дигаре метавон ном бурд? Номи «зиндарўд»-ро ў дар пайравї аз Њазрати Муњаммад 
(с) барои худ интихоб кард.  

Иќбол маддоњи Гёте – шоири олмонї буд. Гёте аз таълимоти Ќуръониву њаёти 
таййиба бисёр мутаассир буд. То њадде ки ў ќасд дошт дар бораи Паёмбари ислом як 
тамсил ба назм дароварад, вале фаќат тавонист, ки муќаддимае нависад. Аммо 
натавонист онро ба анљом расонад. 

Дар ин муќаддима бо назм, ба унвони «Наѓмаи Муњаммад(с)» дар тайи гуфтугў 
байни Њазрати Алї(а) ва Њазрати Фотима, Гёте барои ташрењи нубувват нисбат ба 
он Њазрат(с) ташбењи «њаётофарин љўйи об»-ро ба кор бурдааст, ки љўйборњову 
нањрњои дигареро ба оѓўш гирифта, ба сўйи бањр, яъне Худованди мутаол мебарад. 

Аннемарийе Шиммел (Annemarie Schimmel) – мусташриќи олмонї ва 
Иќболшинос тасаввур менамояд, ки Иќбол ин назмро хонда буд ва аз ташбењоту 
истиороти он огоњ буд. Чун ў он Њазратро инсони комил медонист, барои ин дар 
фикри ў бар њар мусалмон вољиб аст, ки аз он Њазрат пайравї кунад. Бар асари 
њамин љазба, ў барои сафари рўњонї дар «Љовиднома» исми «Зиндарўд»-ро барои худ 
интихоб кардааст. 

Дар ин китоб, тањти таъсири љазбаи муњаббат, номи Иќболро ба кор бурдаам. 
Вале бо вуљуди ин ранг, тасаввур фармоед, ки иродатамро ба Иќбол аз даст додаам. 
Ман сенздањсола будам, ки Иќбол вафот кард, бад-ин сабаб наметавонам иддао 
кунам, ки њамасри Иќбол њастам. Бинобар ин саъй кардаам, ки ваќоеъро бидуни 
таассуб баён кунам. Дар бораи њар фасл маъхазу манобеъ ва ёддоштњо дар охири 
китоб оварда шудааст.  

Барои тањияи ин китоб аз китобхонаи умумии Панљоб ва Академияи Иќбол 
истифода кардаам. Дар зимн аз оќои Муњаммад Њаниф Шоњид ва доктор 
Маъзиддин, ки маро дар тадвини ин китоб ёрї додаанд, сипосгузорї мекунам. 
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Љовид Иќбол 
 

ППеешшггууффттоорр  ббаа  ннаашшррии  ттоољљииккїї  

«Зиндарўд», ки шомили соир љанбањои шахсии Аллома Муњаммад Иќбол ва 
тамоми афкори муњимми ўст, бо нуќтаи назаре навишта шуда буд, ки аз миёни 
хонандагони љиддии вай, аѓлаб (аксар)-и онњо, ки ба таври комил мусаллат (балад) 
бар шеъру фикраш нестанд, аз савонењ (њодисањо)-и зиндагонияш мутталеъ 
(хабардор) бишаванд ва аз афкори асосиаш беиттилоъ намонанд. Худоро шукр, ки 
ин манзур ба нањви ањсан (хеле хуб) ба даст омадааст. 

Чунонки њама медонанд, њар љузве аз аљзои фикри Иќбол як навъ бозёбї аз 
инќилобе аст, албатта, ин инќилоб дар асли худ фаќат мунњасир (алоќаманд) ба 
таѓйире хориљї нест ва майдони амали он аз як сў зоти инсонї аст ва аз сўйи дигар – 
саросари коинот. Ташкилу такмили «худї» ва тасхири коинот мунтањо (интињо)-и 
маќсуди инќилоби мавриди назари ўст ва тамоми саъю талоши фикриву тахлиќї 
(фитрї)-и вай дар мавриди расидан ба њамин мароми нињої аст. 

Инќилоби ростин дар натиљаи нерўи амиќу ѓайрифардии маънавї эљод 
мегардад. Нерўи маънавї барои изњору иблоѓ (огоњї)-и худ як навъ мантиќи 
њамаљониба ва кайфият (сифат)-и бартареро ба вуљуд меоварад, ки бар асоси он 
роњеро барои чира шудан (даст ёфтан) бар таѓйирписандии механикии замон 
дармеёбад ва билохира, дар расидан ба њаќиќате муваффаќ мегардад, ки аз рањоии 
комил аз љабри таърих иборат аст. Дар назди Иќбол инќилоб номе дигар аз дарњам 
шикастани таърих аст. Фикраш назарияи инќилобашро бо истидлол ва шеъраш бо 
њол (замона) месозад.  

Истеъдоде, ки дар мавриди мубаддал шудани назариёти Иќбол ба таљриба ва 
тасаввуроташ ба воќеа вуљуд дорад, бо гузашти замон батадриљ ба миќёси биннисба 
(нисбатан) васее љилави чашми мо ба зуњур мерасад. Пайѓому таъсир ва нуфузи 
каломаш њоло фаќат бо шибњаќора (нимљазира)-и Њинду Покистон мањдуд нест, 
балки мањбубияташ дар саросари Эрон ва иёлоти истиќлолёфтаи Осиёи Миёна, 
пазириши рўзафзуни паёму каломаш дар Тољикистон ба таври хосе њам маъниангез 
ва њам умедхез аст. 

Банда дар Тољикистон ба чашми худам дидаам, ки мардуми он љо шеъри 
Иќболро нерўи асосии худ мањсуб мекунанд. Мисли ин ки шеъри вай дар аъмоќи 
виљдонашон њаракатеву эњтизозе (љунбише)-ро ба вуљуд овардааст, ки нахустин 
муњаррик (њаракатдињанда)-и љамолу камоли моддиву маънавии миллате мебошад. 
Ин гўё як навъ ќолаби ањволест, ки ба воситаи он зоти инсонї такмили доимиро сару 
сомон мебахшад. Он њангом њам зиёд дур ба назар намерасад, ки азњони онњо низ ба 
ќолаби фикру эњсоси Иќбол рехта мешаванд ва роњи ба рўйи кор омадани тамоми 
имконоти матлуб дар мавриди эљоди тањаввулу татаввур (инкишоф) дар љањон њам 
боз мегардад ва «Зиндарўд» ба манзалаи гоми нахустин сўйи њамин марњалаи оянда 
мебошад.  

Ваќте дар соли 1979 милодї (он) ба чоп расид, бо вуљуди захомат (њаљм)-и 
ѓайриодї фаврї истиќболи гарми љањони урдухон ќарор гирифт ва ба зумраи китобе 
чанд ба шумор гардид, ки аз њама бештар хонанда дорад ва хонанда мешавад. 

Тарљумаи форсии он тавассути Саркорхонум доктор Шоњиндухт Муќаддами 
Сафёрї ба амал омад ва дар соли 1987 милодї тањти унвони «Љовидон Иќбол» ба 
табъ расид ва камобеш дар тамоми њавзањои илмии саросари Эрон, Тољикистон ва 
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ќисмати бузурге аз Ховари Миёна ба сурати василаи воњиде дар мавриди муаррифї 
(шиносої)-и комили Иќбол гардид.  

Ин амр боиси хушњолии инљониб аст, ки бар асари масої (саъю кўшиш)-и 
доктор Азим Байзоев он мухтасаран ба хатти тољикї (кириллї) низ ба чоп расонида 
ва нашр гардонида мешавад. 

Умедворам ањолии Тољикистон ин муаррифии шахсияту афкори Иќболро дар 
ташкили навини зиндагии миллии худ пурмаъно ва муовин (ёрирасон) меёбанд.  

 
Доктор Љовид Иќбол 
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ФФААССЛЛИИ  ЯЯККУУММ  
  

ССииллссииллааии  ннаассаабб  

Дар як мадраки мутањассир ба фарди хаттї Иќбол ќавмияти худро «сипарв» 
(Кашмирї – «пандит»)* номидааст.1 Ў аз падари худ шунида буд, ки ба як хонаводаи 
ќадимии барањмани кашмирї тааллуќ доштааст. Насли эшон «сипарв» аст ва 
бобокалони эшон, ки исломро пазируфт, ба «Бобо Лўл Њаљ» ё «Лўлї Њољї» 
мулаќќаб шуд.  

Аз номањои Иќбол ба номи Муњаммаддин Фавќ2, ки аз дўстони Иќбол буд ва бо 
падараш њам ошної дошт, маълум мешавад, ки ин огоњиро Иќбол, ё падараш ба 
Фавќ додаанд. 

Фавќ дар китоби худ ба номи «Машоњири Кашмир», ки дар 1930 милодї 
мунташир шудааст ва сипас дар нигоштаи худ ба унвони Доктор «Шайх Муњаммад 
Иќбол» (Найранги хаёл, Лоњур, чопи сентябр-октябри 1932 милодї) навишт: 

«Оќои Шайх ба як хонаводаи ќадимии кашмирии барањман тааллуќ дорад... 
Бобокалони ў таќрибан дусаду бисту панљ сол пеш мусалмон шуд. Эшон аз насли 
«сипарв» буданд». 

Фавќ пас аз ду сол, яъне дар соли 1934 милодї «Таърихи аќвоми Кашмир»-ро 
мунташир намуд. Дар ин китоб ў менависад: «Барои тањќиќи комил дар бораи лафзи 
«сипарв» бояд ба Иќбол руљўъ кард». 16 январи 1934 номае аз Иќбол дар посух 
дарёфт намуд. Иќбол ба ў чунин навишта буд:3 

«Дар бораи аслу насаби он («сипарв» –А.Б.) њар он чи ман аз падари шодравони 
худ шунидаам, арз мекунам. Ваќте ки мусалмонон бар Кашмир мусаллат шуданд, 
кашмириёни барањман аз рўйи кўњнапарастї ва иртиљоъ ва ё ба илали дигар ба улуму 
забони мусалмонон эътиное наменамуданд. Бад-ин сабаб, аввалин гурўње, ки ба 
тарафи забони форсї ва тааллуќоти он кашида шуда, то њадде ба он огоњї пайдо 
кард ва эътимоди њукумати исломиро љалб намуд, «сипарв» хонда шуд.  

Маънии ин лафз чунин аст: Шахсе, ки пеш аз њама шурўъ ба хондан кунад. «С» 
барои пешванд дар бисёре аз забонњо ба кор бурда мешавад ва решаи калима «парв» 
њамон аст, ки дар забони урду барои масдари «хондан» ба кор мебаранд. Падари 
марњумам мегуфт, ки исми «сипарв»-ро кашмирии барањман ба он идда аз хешонаш, 
ки одобу русум ва хусусиёти ќавмии хешро тарк гуфта ва ба сўйи забону улуми 
исломї гироиш пайдо кардаанд, бар њасби тањќир мегуфт ва рафта-рафта ин исм ба 
таври мустаќил барои як насл ба кор рафтааст ва ба он ном шўњрат ёфтааст». 

Дар њамин нома Иќбол менависад: 
«Девон Тик Чанд, ки дар Панљоб фармондори Лоњур буд ва ба тањќиќ ба 

забонњо хеле алоќа дошт, як бор дар Анбола (номи шањр) ба ман гуфт: калимаи 
«сипарв» ба подшоњи бостонии Эрон Шоњпур тааллуќ дорад ва сипарвњо дар 
њаќиќат эрониёне њастанд, ки муддатњо пеш аз зуњури ислом Эронро тарк намуда, 
дар Кашмир сокин шуданд ва ба сабаби заковату зиракие, ки доштанд, дар гурўњи 
барањман дохил шуданд». 

Фавќ пас аз нусхабардорї аз ин номаи Иќбол менависад: «Дар Панљоб чанд 
хонавода аз мусалмону њинду њастанд, ки аз насли сипарв мебошанд ва дар миёни 
хонаводањои мусалмон хонаводаи Иќбол, ки гузаштагонаш дар замони њукумати 

                                                 
* Лаќаби мазњабї дар барањманњо ба маънои «олам» аст. 
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Оламгир мусалмон шуда буданд, шўњрати зиёд дорад». Барои исботи ривояти падар 
дар бораи аљдоди худ Иќбол бисёр алоќаманд буд ва аз номаи ў, ки зайлан меояд, ин 
масъала њувайдо аст. Ин нома ба бародари калонаш Атомуњаммад аст, ки 15 октябри 
1925 милодї нигошта шудааст.4  

«Номаи Шумо ба дастам расид, боиси итминони хотир шуд. Алњамдулиллоњ, 
Љовид Иќбол комилан сањењу солим аст. Имрўз яксола шудааст. Шумову падари 
мўњтарам аз ин хабар хушњол хоњед шуд, ки баъд аз талошу љустуљўи бисёр дар тайи 
солњо, хабаргирї аз аљдоди мо ба даст омад. Њазрати Бобо Лўл Њаљ дар Кашмир аз 
машоихи машњур будааст. Ва тазкираи ў иттифоќан дар «Таърихи Кашмир», 
таснифи Хоља Аъзам пайдо шуд. Падари арљманд њарчи дар бораи аљдоди худ 
шунида буд, маљмўан дуруст буд. Љойгоњи онон дар њаќиќат дењи Лучар набуд, балки 
дењи Чакупаргана – Одван буд. 12 сол хориљ аз Кашмир буд ва аз кишварњои 
мухталиф дидор намуда, бо њамсараш равобиту созгории хубе надошт. Бад-ин сабаб, 
масоили дунявиро рањо намуда, ба Кашмир рафт. Ваќте аз он љо бозгашт, ба воситаи 
ишорати ѓайбї, муриди Њазрати Бобо Насриддин шуд ва боќии умрро дар 
мусоњибати эшон гузаронд ва саранљом дар љавори муршиди худ мадфун шуд. Акнун 
умедворам, ки хабарњои зиёдтаре ба даст оварам. «Тазкираи Хоља Аъзам» бисёр 
мухтасар аст, вале њамин матлаби кўчак боиси ба даст омадани матолиби бештаре 
хоњад шуд. Ин хабари мухтасар њам ба тарзи аљибе пайдо шуд. Мудири дафтари 
сабти донишгоњи Дењлї барои дарёфти рисолаи докторї аз донишгоњи Оллоњобод 
машѓули навиштани китобе дар бораи фарњангу тамаддуни кашмирї аст. Ман яке аз 
мунтањанини ў њастам. Ду мунтањани дигар – як профессори англисї ва дигаре 
ирландї њастанд. Бар њасби тасодуф дирўз мудири дафтари сабт ин љо буд. Ў аз яке 
аз дўстонаш хоњиш карда буд, ки нусхаи хаттии «Таърихи Кашмир», таълифи Хоља 
Аъзамро ба манзили ман биёварад. Ман дар фурсате, ки доштам шурўъ ба хондан 
кардам. Иттифоќан, њанўз чанд сањфае нахонда будам, ки чашмам ба матлабе дар 
бораи Бобо Лўл Њаљ афтод. Ман хеле хушњол шудам. Имкон дорад, ки авлоди Бобо 
Насриддин њанўз дар Кашмир зиндагї кунанд ва шояд онон битавонанд дар бораи 
аљдоди мо иттилооти бештаре бидињанд ва мумкин аст, ки онњо шаљараи номањое 
њам аз муридони худ дошта бошанд».  

Дар бораи ин маъхази љадди аълои Иќбол Бобо Лўл Њаљ ё Лўлї Њољї, Фавќ њам 
огоњ буд. Ў дар китоби худ «Таърихи аќвоми Кашмир», ки соли 1943, баъд аз 5 соли 
вафоти Иќбол интишор ёфт, менависад: 

«Дар замони њукумати Султон Зайниддин Бадшоњ (солњои њукмрониаш 824-874 
њиљрї) яке аз иродатмандони њазрати Шайхулолам Шайх Нуриддин Валї марди 
бузурге ба номи Бобо Насриддин буд. Њазрати Шайхулолам дар ашъори худ аз ин 
халифаи бузург бисёр ёд кардааст. Дар радифи муридони Бобо Насриддин марди 
бузурге ба номи Бобо Лўлї Њољї буд, ки бисёр ба њаљ рафта буд ва то 12 сол хориљ аз 
Кашмир ба сайру саёњат умр гузаронда буд. Чунончи мусаннифи китоби «Таърихи 
Аъзамї» дар сафњаи 72 менависад: «12 сол саёњат карда ба Кашмир омад ва ба 
ишорати ѓайбї муриди њазрати Бобо Насриддин шуд ва баќияи умр дар хидмату 
мусоибати ў гузаронид». Исми аслии ў маълум нашуд, вале ба исми «Лўл Њаљ» ё 
«Лўлї Њољї» шўњрат ёфт. Ў чандин бор пойи пиёда ба Макка рафт. Лафзи «Лўл», 
«Лола» ё «Лол» дар забони кашмирї барои изњори муњаббат ё иззат ба кор бурда 
мешавад. Ў аз минтаќаи Чакупаргана Одван буд. Ќабл аз он ки мусалмон шавад, 
мансуб ба фирќаи барањманњо буд. Насли сипарв дошт. Пешаи ў кишоварзї ва 
кишткорї буд. Вале ваќте ки гўшаи дарвеширо гузид, аз њама чиз канорагирї кард. 
Мадфани ў дар Чањор Шариф дар муњити мазори Шариф Нуриддин Валї мебошад. 
Муршиду пири ў Бобо Насриддин њам он љо ба хоби абадї фурў рафтааст.»..  

Фавќ баъд аз хондани матолиби Дайдамарї дар бораи Бобо Лўл Њаљ њарчї 
бештар нигоштааст. Ин маълумот шояд иттилооте бошад, ки дар натиљаи тањќиќоти 
шахсї ё бар асоси огоњие, ки Иќбол ё падараш ба ў додаанд, тадвин шуда бошад, 
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зеро рољеъ ба ин мавзўъ ў њељ санадеро номбар накардааст. Шарњи њоли Бобо Лўл 
Њаљ таќрибан 150 сол баъд аз Дайдамарї дар китоби «Тањоиф-ул-аброр фи зикр-ул-
авлиё-ул-ахёр» (Таърихи кабири Кашмир) – таълифи Абумуњаммад Њољї Муњиддин 
Мискин, ки соли 1903 ба табъ расидааст, бад-ин тартиб омадааст:5  

«Вилодаташ дар мавзеи Чаку Њалиндпаргана Одван буд. Аз њарду чашму по 
нуќс дошт. Бо зане аќди никоњ барбаст. Чун он зан сурати вайро бидид, бар вай 
бихандид. Дили Бобо аз вай мутанаффир шуд. Пас камари њиммат баста, сафари 
зиёрати Њарамайни шарифайн* намуд. Ва пас аз ташарруф ба зиёрати муборак ќасди 
баргаштан ба Кашмир кард ва дар хидмати Бобо Насриддин рўйи иродат оварда, 
таљриду тафрид (аз њама чиз буридан ва ба Худо восил шудан) намуд. Чун рењлат 
намуд, дар маќбараи муршид мадфун шуд». 

Дар «Рўзгори Фаќир», љилди дуюм ба гуфтаи Шайх Эъљоз Ањмад (бародарзодаи 
Иќбол) бобои Иќбол ба василаи як ориф ба ислом гаравид ва ин, дар воќеъ, 250 сол 
пеш ба вуќўъ пайваст. Шайх Эъљоз Ањмад њамчунин менависад, ки падарбузугри ў 
ривоят мекард, ки яке аз бузургони мо чандин бор пойи пиёда сафари њаљ кард. Номи 
ў Лўл Њаљ (ошиќи њаљ) шуд.6  

Агар Бобо Лўл Њаљ љадди аълои Иќбол бошад, метавон гуфт, ки дар бораи ў 
тафосили Дайдамарї нисбат ба тафосили Мискин сањењтар ба назар мерасад. 
Мискин менависад, ки Бобо баъд аз аќд ва ќабл аз њамбистарї аз њамсараш људо 
шуда буд. Дар ин сурат саволе пеш меояд, ки насаби ў чї гуна идома ёфт? Аз баёноти 
Фавќ ва Дайдамарї равшан мегардад, ки Бобо Лўл ќабл аз аќду никоњ исломро 
пазируфта ва чанд ваќт бо њамсараш зиндагї намуда, сипас аз ў људо шудааст. Дар 
ин сурат идома ёфтани аслу насаб мумкин аст.  

Тааллуќи Бобо Лўл ба он гурўњу насле барањаман буд, ки бидуни таваљљўњ ба 
интиќоду хўрдагирињои наздикон ба забони форсї гароиш пайдо кард. Мумкин аст 
Бобо Лўл монанди бузургони барањмани худ забони фосриро ёд гирифта бошад ва ба 
воситаи шинохту огоњии ин забон дарњои улуми исломї бар ў гушуда шуда бошад. 
Ин талошу кунљковї ва мутолеоти шахсиаш дар ќалбу зењнаш инќилобе барпо карда, 
ўро ба тарафи пазириши ислом рањнамун карда бошад.  

Њоло ин савол пеш меояд, ки љадди аълои Иќбол кай мусалмон шуд? Бештари 
ваќоеънигорон, ки дар бораи Иќбол матолибе нигоштаанд, менависанд: «Ќабл аз 
таваллуди Иќбол ва таќрибан 225 ё 250 сол пеш, аљдодаш исломро пазируфтанд». 
Вале ин гуфта сањењ ба назар намерасад, зеро дар навиштањои онњо аз замони 
њукмронии Бадшоњ зикре њаст. Бадшоњ дар соли 1420 милодї бар тахти Кашмир 
нишаст ва соли 1470 вафот кард. Аз ин љо маълум мешавад, ки љадди аълои Иќбол 
дар ќарни XV мусалмон шуданд, яъне таќрибан 450 сол ќабл аз таваллуди Иќбол ва 
таќрибан 100 сол ќабл аз вуруди Зањириддин Бобур ба Њиндустон.  

Бинобар аќидаи Фавќ, забони форсї ба таври забони расмї дар соли 1295 
милодї дар Кашмир роиљ шуд. Мумкин аст дар ин замон гурўње аз барањманњои 
кашмирї одобу сунани ќадимї ва таассуботи ќавмиву мазњабиро тарк гуфта, ба 
забону улуми исломї тамоил пайдо карданд. Ва ин гурўњ ба таври як насли мустаќил 
ба номи сипарв шўњрат ёфтанд. Аз хонаводаи Шањмирї салотине, ки шўњрати бисёр 
ёфтанд, Шањобиддин, Ќутбиддин ва Сикандари Будшиканро метавон ном бурд. Вале 
машњуртарини онњо Султон Зайналобиддин Бадшоњ буд. Кашмир дар даврони 
њукмронии 50-солаи ў дар улуми модї ва маънавї пешрафти бисёр намуд. Бадшоњ 
худ як олим ва шоир буд, забонњои бисёре медонист ва аз уламову машоих ва суфиён 
ќадрдонї мекард. Ў китобњои бисёреро аз забони санскрит ба забони форсї ва 
њамчунин кутуби зиёди форсиро ба забони санскрит баргардонд. Барои донишу 
огоњии мутаќобили њиндувон ва мусалмонон мавќеияти муносиб фароњам кард ва 
барои ин ки ба ин хостааш љомаи амал бипўшонад, доруттарљума ва доруттасониф 

                                                 
* Ду шањри муќаддас - Макка ва Мадина (А.Б.) 
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бунён нињод. Ба ташвиќи Султон, Мулло Ањмад «Мањабњарат»*-ро ба забони форсї 
тарљума кард. Бадшоњ подшоње одилу ватанпараст буд ва ба мардум рафтори чунон 
шоистае намуд, ки маќбули ду гурўњ – мусалмонону њиндувон гашт. Подшоњ барои 
дилљўии њиндувон ба таъмиру тармин ва муњофизати мабоиду будкадањо пардохт ва 
дар назди онњо «Подшолї»** сохт. Ў таълими «Ло икроња фї-д-дин»***-ро амалї 
сохт. Ў њиндувонеро, ки дар замони салотини пешин маљбуран исломро пазируфта 
буданд, мухайяр сохт, ки бо эътиќоди комил ба ислом бигараванд ё дубора ба дини 
аљдодии хеш, яъне њинду гузаранд. Њамин тариќ, бисёре аз онњо дубора њинду 
шуданд ва ба дастури ў њељ ќозиву муфтї љуръат надошт, ки эътирозе кунад. Ба 
њиндувоне, ки ба кишварњои дигар муњољират карда буданд, иљоза дода шуд, ки ба 
ватани хеш баргардад ва замину мулки онњо ба онњо пас дода шуд.  

Тибќи баёни Фавќ, забони форсї дар замони Бадшоњ эътибори зиёде ёфт. Дар 
шароите, ки барањманњои Кашмир аз забони форсї дурї мељустанд ва форсидононро 
ба корњои давлатї роњ намедоданд, Бадшоњ саъй кард, ки њиндувон забони форсї 
биёмўзанд ва барои донишљўёни њинду, ки мехостанд забони форсиро ёд гиранд, 
дастмузд муайян намуд. Дар натиља, бисёре аз барањманњо забони форсиро омўхтанд 
ва теъдоди зиёде шоиру олим аз ин сарзамин бархостанд.7 

Фавќ дар таснифи худ «Таърихи аќвоми Кашмир» ба гуфтае аз падарбузурги 
Иќбол – Шайх Муњаммад Рафиќ аз як бузург ба номи Шайх Акбар дар пушти 
чањорумї зикр мекунад. Ў менависад:8  

«Дар авлоди Бобо Лўл Њаљ бузургмарде ба номи Шайх Акбар буд. Ў як суфї бо 
амали софе ва шайдои сўњбат бо бузургон буд. Ба сабаби таќвову таќаддус ва 
наљобати хонаводаи ў, пиру муршидаш ўро ба шарафи домодии хеш баргузид. Ваќте 
ки муршид вафот кард, фарзандаш Сайид Мир ноболиѓ буд. Бад-ин сабаб Шайх 
Акбар љонишини муршид шуд. Шайх Акбар ба саёњат алоќа дошт ва сафарњои 
бисёре ба Панљоб кард». 

Фавќ баён намекунад, ки дар бораи ин љадди Иќбол аз куљо иттилооте ба даст 
овардааст ва инро низ ќайд накардааст, ки Шайх Акбар ба кадом насли Бобо Лўл 
Њаљ тааллуќ дошт. Он њам равшан нест, ки муршиди Шайх Акбар кї буд? Ё ў ба 
кадом силсила ва тариќати суфия вобастагї дошт.  

Дар ин маврид Сайид Назир Ниёзї дар китоби худ9 наќли ќавлї аз Иќбол 
мекунад ва матлабе менигорад, ки ќобили таваљљўњ аст: 

Иќбол ба ў гуфтааст: «Падарбузург ё падари падарбузургам «пир» буд. Исми ў 
Шайх Акбар буд. Ў бад-ин тартиб муршид шуд, ки дар Санкњатара хонаводае аз 
содот**** буд, ки мардум ўро ба таври комил ўро ба сайидї намепазируфтанд ва ў 
њамеша дар зери таъну лаъни мардум буд. Падари ин хонавода рўзе дар асари ѓаму 
ѓусса худро дар порчаи сабз печонид ва дар оташи сўзон нишаст. Дар бораи ин порча 
ривоят мекунанд, ки ёдгори Њазрати Имом Њусайн алайњиссалом аст ва мўъљизаи ин 
порча он аст, ки оташ бар ў асаре нанамуд. Ваќте ки мухолифон ин њаќиќатро ба 
чашми худ диданд, бар эшон собит шуд, ки ў дар воќеъ сайид аст. Ваќте ки ў рењлат 
кард, Шайх Акбар аз муридони ў мувозибат намуд ва ба хидмати хонаводааш 
даромад. Як бор фарде аз њамин хонавода пеши падарам омаду гуфт: Чаро Шумо 
тиљорати чодарњои гарму нарм намекунед? Дар он замон ќимати чодарњои одї беш 
аз ду рупия***** набуд. Падарам 400 чодар дўхта фурўхт ва њамаи онон ба ќимати 
муносиб ба фурўш расид, дар њоле ки њар чодар беш аз њашт ана (як ана = ним рупия) 

                                                 
* Њамосаи њиндувон (Bharat) – Њинди Бузург. 
** Мадрасаи мазњабї барои њиндувон. 
*** Сураи Баќара, Ояти 257: Маљбурият дар пазируфтани дин нест.  
**** Хонаводањое, ки аз Осиёи Марказї ба нимљазираи Њинд рафта, маскун мешуданд, бо номи 
«содот» ёд мешуданд (А. Б.). 
***** Пули миллї дар Покистону Њиндустон (А. Б.). 
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харљ бардошт. Баъд аз фурўши он пули кофї ба даст омад. Ин рўзњо оѓози 
хушбахтии мо буд. Баъд аз он бародарам истихдом шуд».  

Ба гуфтаи Сайид Назир Ниёзї, Иќбол барои манзилу маскани хонаводаи 
пирони Шайх Акбар лафзи «Санкњатара»-ро истеъмол кардааст. Ниёзї дар њошия 
«Санкњатара»-ро минтаќае дар њитаи Сиёлкут номидааст. Дар минтаќаи Сиёлкут як 
мавзеъ ба ин ном вуљуд дорад. Вале дар баёни Фавќ ин зикр нашудааст, ки хонаводаи 
пирони содот Шайх Акбар сокини Санкњатара будаанд. Балки баръакс, њитаи ин 
хонаводаро Кашмир зикр мекунанд. Ва навиштааст, ки Шайх Акбар борњо ба 
Панљоб сафар кардааст. Фавќ Шайх Акбарро пушти чањоруми падарбузурги Иќбол 
– Шайх Муњаммад Рафиќ баён мекунад. 

Аз навиштаи Ниёзї дар мавриди мањалли сукунати хонаводаи пирони Шайх 
Акбар чунин савол ба миён меояд, оё ин хонавода сокини Кашмир буданд ё сокини 
минтаќаи Сиёлкут? Агар минтаќаи Сиёлкут сањењ бошад, пас, мутобиќи баёни Фавќ 
ва иттилооту маълумоти Шайх Эъљоз Ањмад, Шайх Муњаммад Рафиќ падари Шайх 
Нурмуњаммад ва се бародараш аз Кашмир њиљрат накарданд, балки хеле пеш аз 
таваллуди эшон ин хонавода ба Сиёлкут муњољират карданд. Падарбузурги Шайх 
Нурмуњаммад ё падари падарбузурги ў Шайх Акбар дар њитаи Сиёлкут сокин 
буданд. Вале ин масъала њам мумкин аст, ки Шайх Акбар сокини Кашмир буда, 
хонаводаи пирони ў дар Сиёлкут иќомат доштанд, ки барои мувозибату њифзи онон 
ба Сиёлкут ё Панљоб мусофират мекард. Ба навиштаи Ниёзї роќим (Љовид Иќбол) 
таваљљўњи Шайх Эъљоз Ањмадро ба тарафи худ мабзул дошт. Тибќи назарияи ў:9  

«Мумкин аст, ки амуи ман исми мавзее аз Кашмирро баён карда бошад ва оќои 
Ниёзї иштибоњан онро мисли Санкњтара шунид. Тавзењ дар ин мавридро Ниёзї 
фаќат метавонад бидињад. Агар баъд аз 38 сол ба ёди ў њаст, ки амуи ман рољеъ ба 
хонаводаи пирони Шайх Акбар ин матлабро баён карда, ки ин њамон мавзеи 
Санкњтара аст, ки дар њитаи Сиёлкут вуљуд дорад? Аз тарафе, ин гуфта чунин 
матлабро равшан мекунад, ки то замони њаёти Миёнљї (падари Иќбол) пирон бо ин 
хонавода робита доштанд. Аз тарафи дигар, ин истидлолро њам метавон кард, ки 
хонаводаи пирон дар њитаи Сиёлкут иќомат дошта, вале мумкин аст, ки як нафар аз 
хонаводаи пирон аз Кашмир, бахусус, дар фасли зимистон пеши Миёнљї (падари 
Иќбол) меомад, ки мегуфтанд «ў аз хонаводаи пирони мост». Ваќте ки ў меомад, 
Биљї (модари Иќбол) хеле нороњат мешуд». 

Фавќ дар љойи дигар менависад:10  
«Дар пушти чањоруми Шайх Акбар... чањор бародар буданд. Онњо дар давроне, 

ки Кашмир тањти тасарруфи афѓонон буд, тарки ватан карда, ба Панљоб омаданд ва 
маълум аст, ки чун ватани онњо Кулгам буд, бинобар ин Бонњолро паймуда аз 
гузаргоњи Љамул ба Сиёлкут ворид шуданд ва њамон љо иќомат намуданд. Шайх 
Муњаммад Рамазон – фарзанди аввал ва Шайх Муњаммад Рафиќ – фарзанди дуввум 
Сиёлкутро барои иќомати хеш баргузиданд. Шайх Абдулло дар мавзеи Љњикай дар 
њитаи Сиёлкут сокин шуд ва бародари чањорум, ки номаш мушаххас нест, дар Лоњур 
иќомат ихтиёр кард. Фарзанди бузурги Шайх Муњаммад Рамазон дарвешмаслак буд. 
Ў дар бораи илми тасаввуф дар забони форсї чанд китоб ба риштаи тањрир 
даровардааст. Шайх Муњаммад Рафиќ дар Сиёлкут як маѓозаи порчадўзї дуруст 
кард. Фарзанди ў Шайх Нур Муњаммад (падари Иќбол) њам дар дукони падари худ 
кор мекард. Шайх Ѓулом Муњаммад – фарзанди хурдии Шайх Муњаммад Рафиќ дар 
созмони об истихдом шуд ва дар Рупар* зиндагї мекард, ки Шайх Муњаммад Рафиќ 
барои дидани писари худ рафт ва њамон љо мариз шуда даргузашт ва дар Рупар 
мадфун гашт. Теъдоди зиёде аз авлоди фарзанди севвум – Шайх Абдулло дар иёлати 
Њайдаробод – Дакан зиндагї мекунанд ва аксари онњо пешаи кишоварзї доранд.  

                                                 
* Номи минтаќа. 
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Бародари чањорум, ки дар Лоњур зиндагї мекард, бидуни он ки аз худ авлоде ба 
љой гузорад, вафот кард. Аз исми падари Шайх Муњаммад Рафиќ њељ фарди мусинну 
пир дар Сиёлкут огоњї надорад ва аз авлоду хешони ў њам касе иттилое надорад. 
Иллат ин аст, ки падари ў ба тарафи Панљоб наёмад, балки ў бо бародарони хеш 
роњии сафар шуд. Бад-ин сабаб, касе аз номи падараш огоњ нест. Дар бораи Шайх 
Муњаммад Рафиќ Мавлоно Абдулазиз Малик чунин мегўяд: «ин бузург ќади 
мутавассит дошт, бенињоят зебо буд. Хату хол, лабу лањља ва чењраи дурахшонаш 
кашмирї буданашро ошкор мекард». 

Ин баёни Фавќ навоќисе дорад. Исми падари Шайх Муњаммад Рафиќ ва 
бародараш Шайх Љамолиддин буд. Њамчунин исми бародари чањоруми Шайх 
Муњаммад Рафиќ Шайх Абдуррањамон буд ва ин матлаб сањењ нест, ки ў дар Лоњур 
иќомат дошта, бидуни авлод будааст. Шайх Абдуррањмон њам сокини Сиёлкут буд ва 
авлодонаш пас аз ў дар њамин минтаќа зиндагї кардаанд. Њамчунин авлоди Шайх 
Абдулло њам дар Сиёлкут иќомат доштанд. Зимнан, баъзе аз афроди ин хонавода ба 
тарафи Њайдаробод њиљрат намуданд.  

Дар «Рўзгори Фаќир», љилди дуввум Шайх Эъљоз Ањмад чунин менависад:11 «Аз 
обо ва аљдоди Аллома Иќбол чї касе буд, ки аз Кашмир њиљрат кард ва дар Сиёлкут 
иќомат намуд? Ин воќеа кай ба вуќўъ пайваст? Дар бораи ин матлаб њељ сухане ба 
яќин наметавон гуфт.».. Аз ќароин пайдост, ки ин њиљрат дар авохири ќарни XVIII ё 
авоили ќарни XIX ба вуќўъ пайвастааст ва онњо, ки њиљрат кардаанд ё падарбузурги 
Иќбол ба номи Шайх Љамолиддин, ё чањор писари ў будаанд.  

Имкон дорад, ки Шайх Љамолиддин ба њамроњии чањор писари хеш тарки ватан 
карда бошад. Ин масъала равшан аст, ки дар оѓози ќарни XIX ин чањор бародар дар 
Сиёлкут зиндагї мекарданд. Аз миёни бародарон падарбузурги Аллома Иќбол – 
Шайх Муњаммад Рафиќ ва ду бародари дигараш – Шайх Абдуррањмон ва Шайх 
Муњаммад Рамазон дар Сиёлкут иќомат доштаанд ва бародари дигар – Шайх 
Абдулло дар мавзеи Љњикай сокин буд. Фарзандони ин чањор бародар то ба имрўз 
дар он љо зиндагї мекунанд. Падарбузурги Иќбол аввалин њамсарашро аз як 
хонаводаи кашмирї дар Сиёлкут баргузид. Вай аз ин њамсар фарзанде надошт. 
Њамсари дуввумиро пас аз вафоти њамсари аввал вай аз як хонаводаи кашмирї дар 
Љалолпур Љитон (минтаќаи Гуљарот) интихоб намуд. Ин њамсараш бисёр зебо буд ва 
аз ин назар лаќаби «Гуљарї» дошт. Шайх Муњаммад Рафиќ аз њамсараш соњиби 10 
писар шуд, ки њамагї даргузаштанд. Фарзанди ёздањуми вай падари Аллома Иќбол 
(Шайх Нур Муњаммад) буд, ки ба хотири таваллудаш занони хонавода назру ниёзи 
фаровон карданд ва барои саломату баќои ў назди пирону бузургони дин рафтанд. 
Хушбахтона, дуои онон мустаљоб гардид ва Шайх Нур Муњаммад натанњо боќї 
монд, балки соњиби умри тўлонї низ гардид. Аз рўйи таќвими шамсї ў 93 сол умр 
дид. Ў ављи шўњрату иззат ва маќбулияти фарзанди пурифтихори худро дар замони 
њаёти хеш дид. Баъд аз таваллуди падари Иќбол, падару модари ў соњиби писари 
дигаре ба номи Ѓулом Муњаммад шуданд. Ѓулом Муњаммад дар созмони об маъмур 
буд ва дар Рупар, њитаи Анбола кор мекард. Шайх Муњаммад Рафиќ барои дидани 
фарзанди хеш ба Рупар рафт ва дар он љо ба бемории вабо гирифтор шуда, вафот 
кард ва дар њамон љо мадфун гашт. Шайх Ѓулом Муњаммад писаре надошт. Вай ду 
духтар дошт, ки њангоми вафоти ў дар ќайди њаёт буданд ва фарзандони онњо то 
кунун дар шањри Сиёлкут зиндагї мекунанд.  

Барои он ки Шайх Нур Муњаммад зинда бимонад, тибќи аќоид ва одоби хурофї 
ва мавњумпарастї, падару модараш бинии ўро сўрох карда, «ната» (як навъ зевар) 
бар он пўшониданд, то аз шарри нерўњои хабису бад дар амон бимонад, њамчунин 
нерўњои манфитабиатро фиреб бидињанд, ки ин писар нест, балки духтар аст, ки 
бинии ўро сўрох намудаанд. Ба ин сабаб ўро Шайх Натању низ мегуфтанд. Шайх Нур 
Муњаммад дар соли 1930 милодї вафот кард ва агар аз рўйи њисоби шамсї умраш 93 
сол бошад, соли тавалудаш 1837 будааст.  
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Барои инсон тарки ватан содаву осон нест. Аз ин рў, саволе ба миён меояд, ки 
чаро бузургону аљдоди Иќбол аз Кашмир њиљрат карданд? Ба ин савол мо 
наметавонем љавоби аниќ дињем. Фавќ мегўяд: «Ваќте ки бузургони Иќбол аз 
Кашмир муњољират карданд, Кашмир он замон тањти тасаллути афѓонон буд. Агар 
ин њиљрат дар авохири ќарни XVIII ё авоили ќарни XIX воќеъ шуда бошад, пас дар 
он замон њукумати афѓонон рў ба завол буда, сикњњо дар њоли даст гирифтани ќудрат 
дар Кашмир буданд. Фавќ менависад, ки дар замони њиљрат бузургони Иќбол дар 
њитаи Кулгам иќомат доштаанд, вале маълум нест, ки ў ин хабарро аз куљо дастрас 
намудааст. Шояд ин тахмини ў дуруст бошад, ки онњо аз гузаргоњи Бонњол ба Љамул 
расида, ба Сиёлкут ворид шуданд.  

Ањмадшоњ Абдолї дар соли 1752 милодї ба Кашмир лашкар кашид ва он љоро 
фатњ намуда, салтанати Дурониро сарнагун сохт. Њокими Кобул ба воситаи 
њокимони мањаллї бар Кашмир њукумат мекард. Баъд аз 9 сол, яъне соли 1561 
Ањмадшоњ Абдолї дар љанги севвум Пани пат ва Марњанањаро шикаст дод. Ў дар 
соли 1772 даргузашт. Љонишини ў – Замоншоњ дар соли 1798 Ранљит Сингњро њокими 
Лоњур намуд. Ранљит Сингњ баъд аз он дар њитањои Панљобу Сарњад* њукумати 
афѓононро вожгун карда, бо номи Мањараља Ранљит Сингњ дар њамаи ин манотиќ 
њукуматро ба даст овард.  

Ба гуфтаи Суфї, давраи тасаллути афѓонон бар Кашмир 67 сол (1752- 1819) 
будааст. Дар ин давра 14 њоким дар Кашмир њукумат карданд. Суфї ин давраи 
таърихи Кашмирро давраи њараљу мараљ меномад. Зеро дар замони тасаллути 
афѓонон авзои Кашмир бадтар аз ќабл шуд. Дар замони њукмронии онњо ин 
минтаќаро љангњои дохилии байни афѓонон, гуруснагиву ќањтї ва дигар фалокатњо 
фаро гирифта буданд.  

Дар соли 1814 Мањараља Ранљит Сингњ ба Кашмир њамла кард, вале аз дасти 
Азимхон – њокими онваќтаи афѓонон шикаст хўрда, аќИбнишинї кард. Баъд 
Мањараља Ранљит Сингњ аз роњи Сиёлкут ба Кашмир њамла кард ва баъд аз 
таваќќуфи чандрўза дар Сиёлкут, аз гузаргоњи Пир Панљол саъй намуд, ки вориди 
Кашмир шавад. Дар ин сол њам ќањтии азиме Кашмирро фаро гирифт ва њазорњо 
мављуди зинда фано шуданд. Азимхон ба Кобул баргардонида шуд ва дар соли 1817 
бародари ў – Љабборхон њоким гардид. Ин охирин њукмрони афѓонон дар Кашмир 
буд. Дар соли 1819 ў аз тарафи сипоњиёни Мањараља Ранљит Сингњ шикаст хўрда, ба 
Кобул фирор кард ва бад-ин тартиб, Кашмир ба тасарруфи сикњњо даромад. 

Њукумати сикњњо дар Кашмир 27 сол (1819-1846) тўл кашид. Дар ин даврон дањ 
њокими онњо њукумат кард. Ба аќидаи Суфї, давраи њукумати сикњњо дар Кашмир аз 
ториктарин давраи таърихи ин минтаќа аст. Ў бо истинод ба гуфтаи Вилям Мор 
Крафт (William More Craft) менависад:  

«Сикњњо бо кашмириён њамчун њайвонот рафтор мекарданд. Дар давраи 
њукумати онон агар як сикњ як кашмириро ба ќатл мерасонд, аз 16 то 20 рупия 
љарима медод, ки аз он пул 4 рупия ба хонаводаи маќтули њинду дода мешуд. Вазъи 
молиёт он ќадар бар кашмириён фишор овард, ки аксари мардуми шањру дењот бо 
фаќр даст ба гиребон шуданд ва њазорњо нафар аз онњо дар асари фаќру бечорагї ба 
тарафи Панљоб ё Њиндустон муњољират карданд». 

Барон Шонберг (Baron Schonberg) дар ёддоштњои худ ин фаќру бечорагиву 
бадбахтии кашмириёнро тасвир кардааст. Дар он замон одамонро барои куштани 
гов љазо медоданд. Агар мусалмоне дар њоли куштани гов дида мешуд, ўро дар 
кўчањои Сринагар (шањре дар Кашмир) ба хок мекашиданд ва ба дор меовехтанд, ё 
дар оташ месўзонданд. Дар соли 1831, дар даврони њукумати Кнур Шир Сингњ 
ќањтии дигаре Кашмирро фаро гирифт, ки одамони зиёде вафот карданд ва ањолии 
Кашмир аз 800 њазор то 200 њазор коњиш ёфт. Виктор Якмун (Victor Yakmun), ки он 

                                                 
* Музофоти Шимолу Ѓарбии Сарњадиро ба шакли ихтисорї «Сарњад» меноманд (А. Б.) 
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солњо дар Кашмир будааст, дар номањову ёддоштњои худ менависад: «Дар теппаи 
наздики чодари ман афроди зиёде ба рўйи дарахтон ба дор овехта шуда буданд. 
Ваќте ки Бњим Сингњ Ардалї – мењмондори ман ба диданам омад, бо хурсандї гуфт, 
ки дар аввалин соли давраи њукумати худам дусад кашмириро ба дор овехтам». 
Якмун менависад, ки «агар ќудрате медоштам, Бњим Сингњ ва сесад сипоњи ўро, ки аз 
дуздон монданї надоштанд, ба кори сохтани хиёбон сафарбар мекардам ва дасту 
пояшонро ба занљир мекашидам». Ба назари ў, Кашмир монанди биёбоне бе ободиву 
ободонї будааст. Дар соли 1832 дар ањди њукумати Карпарам зилзила Кашмирро 
такон дод. Љозеф Вулф (Joseph Wulf) менависад, ки рўзи 21 октябри соли 1832, ваќте 
ки ў аз Кашмир хориљ мешуд, дар миёни роњ њазорњо нафарро дидааст, ки пойи пиёда 
аз ситами сикњњо аз Кашмир фирор мекарданд. Занњо нимбарањна, дар њоле ки 
бачањояшонро дар оѓўш мефишурданд, дар њоли фирор дида мешуданд. Дар соли 
1835 Вайн (Wayne) ба Кашмир рафт. Ў рустоњоро холї дид, зеро мардум он 
мањалњоро тарк карда, ба Панљоб, Уттар Прадеш ва дигар манотиќ паноњ бурда 
буданд. Дар соли 1846, баъд аз он ки сикњњо аз англисњо шикаст хўрданд ва Панљоб 
таслими англисњо шуд, онњо Кашмирро бо ќимати 50 лак (1 лак =100000 – А. Б.) ба 
Мањараља Гулоб Сингњ фурўхтанд* ва бад-ин тартиб дар Кашмир хонаводаи 
Давгарањњо љойгузин шуданд.12  

Инсон, умуман, ба чанд сабаб тарки ватан мекунад. Яке барои ба даст овардани 
осоишу оромиши зиндагї ва дигар ба сабаби авзои дигаргун ва муталотум. Љадди 
аълои Пандит Љавоњирлаъл Нењру – Пандит Раљ Кул, ки дар форсиву санскрит 
донишманд буд, дар авохири давраи муѓул, дар замони њукумати Фаррух Сайр 
подшоњи Кашмир буд. Фаррух Сайр тањти таъсири шахсияти Пандит Раљ Кул ќарор 
гирифт ва ўро њамроњи хонаводааш ба Дењлї овард. Баъдан ин хонавода дар 
Оллоњобод сукунат кард. Дўсту ќавми Иќбол Сэр Тињиљ Бањодур Сипарв, ки 
донишманди форсизабон буд, бино ба гуфтааш, аљдодаш 130 сол пеш аз таваллудаш 
аз Кашмир муњољират карда, ба Њиндустон омада буданд. Бузургони Хоља 
Нозимиддин дар соли 1822 барои шикоят аз сикњњо назди подшоњи муѓул рафтанд ва 
ваќте ба он љо расиданд, дарёфтанд, ки подшоњ заифуннафсу нотавон аст ва коре аз 
дасташ барнамеояд ва ќудрате надорад. Пас, онњо ба Бангол рафтанд ва хонаводаи 
навобон (раисон)-ро дар шањри Дакка бунёд нињоданд.13  

Баёни таърихи кўтоњи тасаллути афѓонон ва сикњњо дар Кашмир барои ин 
оварда шуд, то равшан гардад, ки дар авохири ќарни XVIII ва авоиили ќарни XIX, 
ваќте ки аљдоди Иќбол аз Кашмир муњољират карданд, авзоъ он љо чї гуна будааст. 
Аз ин љо метавон дарёфт, ки бар асари авзои номуназзам ва адами амният, хонаводаи 
Иќбол дар охирин давраи салтанати афѓонњо тарки ватан карда, ба Сиёлкут рафтанд 
ва тиљоратро пешаи худ сохтанд.  

Аз тазкираю силсилаи аљдоди Иќбол маълум мешавад, ки Иќбол ба хонаводае 
тааллуќ доштааст, ки пойбанди усули ахлоќї ва динї будаанд. Онњо усули модї ва 
дунявиро пушти по зада, дар муќобили масоили дунявї њамеша дину мазњабро 
тарљењ додаанд. Аз ин рў, Иќбол дар китоби худ «Зарби Калим» хитобан ба Љовид 
менависад:**  
                                                 
* Иќбол аз фурўши ин музофоти дилафрўзи мусалмоннишин сахт ѓамгин гаштааст. Вай дар асари 
маъруфи худ ба Љомеаи Милал (Лигаи Миллатњо) чунин навиштааст:                                                                
 Боди сабо, агар ба Женева гузар кунї, Дењќону кишту љўю хиёбон фурўхтанд,   
 Њарфе зи мо ба маљлиси аќвом боз гўй: Ќавме фурўхтанду чї арзон фурўхтанд. 
** «Зарби Калим» севвумин девони урдуи Иќбол аст, ки дар соли 1936 интишор ёфт. Њовии шаш 
мавзўи муњим аз ин ќарор аст: Ислом ва мусалмон, Таълиму тарбият, Зан, Адабиёту њунар, Сиёсати 
Шарќу Ѓарб, Афкори мењроби Гулхон. Тарљумаи ин маљмўа ба забони форсї тавассути Хоља 
Абдулњамид Ирфонї сурат гирифтааст, ки аз тарафи Академияи Иќбол мунташир шудааст. 
Профессор Юсуф Њусайнхон Салими Чаштї, ки шорењи бузурги осори Иќбол мебошад, дар бораи 
«Зарби Калим» мегўяд: «Китобе ба форсї ё арабї ё урду нест, ки ин андоза матлабро  якљо дар бар 
дошта бошад». 
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Тарљумаи шеър: 
«Ин замон ѓоратгари мазњаб асту нињоди он кофирона аст, 
Аз дарбори шањаншоњї остонаи мардони худої хуштар аст. 
Онон, ки нигоњи тозиёна доштаанд, ин дабистонро тарк гуфта 

холї кардаанд, 
Шумо чароѓи он хонаводае њастед, ки мазоќу мазоњи он  

орифона аст». 
Иќбол, бахусус дар замони љавонї, ашъори бисёре сурудааст, ки мазњари 

вобастагии ў ба Кашмир аст. Бо вуљуди он ки ашъори Иќбол ба ќавмияту ватаният 
вобаста ва мутааллиќ нест, зеро афкори ў ба љањон тааллуќ дорад ва тарзи 
тафаккураш байналмилалї ва бурунмарзї аст, вале инъикоси дардеро, ки 
њамватанони ў барои Кашмир ва табоњии он кашида буданд, дар баъзе аз ашъораш 
метавон мушоњида кард.* Њамчунин Иќбол ба аслу насаби барањмани худ низ дар 
баъзе аз ашъораш ишора кардааст.**  

Њиндувон умуман, барањманњо махсусан, аз барањман будани аслофи ў ифтихор 
кардаанд. Аз ин рў, Пандит Рам Чандари Дењлавї – олими забони арабї ва санскрит 
дар ашъори худ дар бораи Иќбол навиштааст: 

«Ирфони илоњї ва каломи раббониро фаќат як барањманзода метавонад 
бифањмад. Иќбол кадом розро пинњон кард? Њамин ки ў кашмирии Пандит буд. 
Њазорњо сол обову аљдодаш ба тарбияти рўњонї дода, дар батни хеш Иќболро 
парвариш кардаанд». 

Рањбаре барањман Њиндустонро истиќлол бахшид. Ва ин иттифоќ тааљљубовар 
аст, ки дар нимљазираи Њиндустон усули ќавмияти мусалмон ва њатто тасаввури 
ќиёми Покистон њам марњуни як барањманзода аст. Ин љо саволе пеш меояд, ки оё 
Иќбол ба барањман будани обову аљдоди худ ифтихор мекард? Ё ин ки ба таври ирсї 
барањман будани ў дар афкору аќоидаш сањим аст?  

Дар зиндагии шахсии инсон аќоиди матрук зиёд воќеият надоранд ва асароти 
онњо баъд аз чанд насл ба гўшаи фаромўши супурда мешавад. Љадди аълои Иќбол 
таќрибан 400 сол ќабл аз таваллуди ў исломро пазируфтанд. Бад-ин сабаб барањман 
будани аљдоди ў барояш чандон фахре надошт. Вале ин њаќиќат аст, ки Иќбол 
наметавонист гўшти гов бихўрад ва бад-ин сабаб дар хонаи ў њаргиз гўшти гов 
намепухтанд. Ва агар сањван гўшти гов мехўрд, ў наметавонист онро њазм намояд ва 
дучори нороњатї мешуд. Илова бар он, гарчи ў барои илми нуљум њељ арзише ќоил 
набуд, вале ваќти таваллуди роќим (Љовид) дуто «љанм патрион»*** омода кард ва 
нигањ дошт. Як љанм патриро Раља Нарбандар Натања тартиб дод ва дигареро аз 
Майсур (музофоте дар Њинд) Пандит Саринав Асия дуруст карда фиристод.  

Дар њама ашъори вай, ки ишораи ба наслу насаби барањман дорад, аз танзи 
бадеї нишона дорад.**** Яъне ин ки дар майдони сиёсат мусалмонон бо якдигар дар 
ситезанд ва ин њама аз бозињои табиат аст, ки агар касе бо асрору румузи ислом ва ё 
ояндаи дурахшони ислом огоњ бошад, барањманзодае аст. Аз баъзе ашъори Иќбол 
комилан равшан аст, ки ошноии комили ў бо улуме, мисли фаласафа, аз хусусиёти 
аслу насаби барањмани ў будааст.  

                                                 
* Љони зоњил њита сўзад чун сипанд,  Дар диёри худ ѓариб афтодааст. 
  Хезад аз дил нолањои дардманд.  Дастмузди ў ба дасти дигарон, 
  Аз худї то бенасиб афтодааст,  Моњии рўдаш ба шасти дигарон.   
** Маро бингар, ки дар Њиндустон дигар намебинї, 
   Барањманзодае, рамзошнои Руму Табрезї.  
*** «Љанм патрї» ба забони њиндї ба маънои шањодатномаи таваллуд ва толеънома аст. Дар матн он 
ба маънои дуввум омадааст.  
**** Миру мирзо ба сиёсат дилу дин бохтаанд, 
      Љуз барањман писаре мањрами асрор маљўй.   
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Дар таљриба ва зоти вай фаќат ишќ ба Расул* неъматест, ки ба василаи он одамї 
метавонад тамоми масоили фикрии худро њал намояд.** Бинобар ин завќу шавќи ў ба 
омўзиши Ќуръон ва ишќу алоќаи ў ба ислом ва ифтихори ў ба мусалмон будан*** 
аносире буд, ки шахсияти ўро ташкил медод.  

                                                 
*  Аз рисолат дар љањон таквини мо,  
   Аз рисолат дини мо, ойини мо. 
**  Маќоми хеш агар хоњї дар ин дайр,  
      Ба Њаќ дил банду роњи Мустафо рав. 
***  Мусалмонему озод аз маконем,   
     Бурун аз њалќаи нўњ осмонем.   
 Ба мо омўхтанд он саљда, к-аз вай, 
 Бањои њар Худованде бидонем. 
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ФФААССЛЛИИ  ДДУУВВВВУУММ  
  

ХХооннааввооддаа  ддаарр  ССииёёллккуутт  

Сиёлкут дар шимолу шарќии Панљоб шањре ќадимї аст. Тибќи тањќиќоти Фавќ 
панљ њазор сол ќабл ё бештар аз он Раља Шал ин минтаќаро обод намуд ва номи онро 
Шокул нињод. Дар Мањабњарат навишта шудааст: «Шокул шањре дар канораи 
Апканањр дар мулки Мадардиш воќеъ шудааст». Дар он замон ин ќисмати Панљоб 
Мадардиш ва љўйи маъруфи Сиёлкут – Нолаи Айик дар он ваќт Апканањр ном дошт. 
Дар замони Мањараља Чандрачупта Викрамадитя, ки аз ањди ў ду њазор сол 
мегузарад, Раља Шалбањан дар он љо як ќалъа сохт. Ќалъаро дар забони панљобї 
«кут» мегўянд. Аз ин рў ин љо ба номи Шолкут хонда шуд ва баъд аз ќарнњо ба номи 
Сиёлкут шўњрат ёфт. Аз фарзанди Раља Шалбањан ба номи Пуран, ки тарки дунё 
карда, фаќир шуда буд ва ба номи Пуран Бњагат шўњрат дошт, дар забони панљобї 
достонњои бисёре вуљуд дорад. Дар шимоли Сиёлкут ба фосилаи 4 мил дар мавзеи 
Курул чоње вуљуд дорад, ки гўянд Пуран дар он љо андохта шудааст. Бисёре аз 
занони њинду барои он ки орзуяшон дар мавриди доштани авлод бароварда шавад, 
дар њар якшанбеи моњи нав дар он љо њаммом мекунанд.  

Дар ќарни XIV дар замони султон Фирўз Туѓлаќ (1352-1388), ваќте ки дар Дењлї 
бесарусомонї шуд, њукмрони хирољдињандаи Сиёлкут Раља Синњпал барои муќобила 
бо мусалмонон хост, ки ќалъаро мустањкамтар созад. Пас аз машварат бо 
мунаљљимин ва раммолон ин тавр ба кор шурўъ кард, ки барои бунёди њар чањор 
гўшаи девори баланди ќалъа, баъд аз пошидани хуни мусалмоне кори сохтмониро 
оѓоз намояд. Барои лашкари Раља тасаллуту тафаввуќ бар сипоњи душман кори 
муњиме набуд. Навкарони Раља як мусалмони љавонро гирифта бо берањмї ўро 
кушта, аз хуни ў барои истењкоми ќалъа истифода карданд. Модари пири ин 
нављавони шањид, бо ѓаму ѓуссаи фаровон аз Сиёлкут фирор кард ва шањр ба шањру 
дар ба дар мегашт, то ба хидмати Сайид Имом Алї Лоњаќ бинни Сайид Њасани 
Куллї расид. 

Сайид дар он рўзњо дар атрофи кўњистони Кангарњ гўшанишин буд. Ў достони 
зулму ситами Раља Синњпалро шунид ва ваъдаи кўмак ба пиразан дод. Бар њасби 
иттифоќ чанд рўз баъд султон Фирўз Туѓлаќ аз он макон гузар кард. Имом Сайид 
достони ѓамангези пиразан ва сангдилии Раљаро барои султон бозгў намуд. Султон 
мутаассир гашт ва лашкаре дар ихтиёри Сайид гузошт, то шарри Раља ва 
ситамкорињои ўро аз ин минтаќа кам кунад. Имом Сайид ба њамроњии муридон ва 
сипоњиёни худ бо шиори «Ё Имом Њусайн (а)» ба тарафи Сиёлкут равона гашт ва бо 
Раља љангид. Бад-ин тартиб, Раља аз ќалъа посдорї кард ва ба зоњир вонамуд кард, 
ки тасхири ќалъа кори сањлу осон нест. Имом Сайид дар љануби рўди Айик ба камин 
нишаст. Љанги шадиде шурўъ гардид, ки ду рўз идома ёфт. Вале сипоњ натавонист аз 
рўд убур намояд. Дар рўзи севвум мусалмонон муваффаќ ба убур аз рўд шуданд ва 
Раљ дар ќалъа мањсур шуд. Баъд аз чанд рўзи муњосира мусалмонон ќалъаро фатњ 
карданд ва бисёре аз шахсиятњои бузургу наздикони Сайид ва Раља кушта шуданд. 
Имом Сайид захмї шуд ва дар асари он даргузашт. Аммо баъд аз ин љанг дар 
Сиёлкут њукмронии њиндувон низ ба поён расид.1 Дар бораи Имом Сайиду дигар 
шуњадо ва ин љанг як чиз ќобили зикр аст: дар њар љову њар њолате њар касе, ки 
шарбати шањодат нўшид, дар њамон љову њамон њолат мадфун гардид. Ба њамин 
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сабаб, дар канори ќалъаи ќадимии Сиёлкут мазори шуњадои бисёре њанўз њам по бар 
љост. Дар атрофи љойе, ки мазори Имом Сайид њаст, садњо мазор дар канори якдигар 
дида мешаванд. Њар панљшанбе мусалмонони зиёде барои зиёрати Имом Сайид 
мераванд ва илова бар маросими аъёди мазњабї дар рўзњои азодории муњаррам низ 
ин кор анљом мешавад.  

Дар ањди муѓул Сиёлкут пешрафти бисёре кард. Аз њусни ахлоќу хулќу хўйи 
муњаммадии суфиён ва машоихи мусалмон њиндувони бисёре исломро пазируфтанд 
ва бар касрати мусалмонон афзуда гашт. Дар соли 1807 милодї Мањараља Ранљит 
Сингњ ба Сиёлкут лашкаркашї кард ва сикњњо бар он љо мусаллат шуданд. Пас, агар 
бузургони Иќбол дар авоили ќарни XIX ба Сиёлкут омада бошанд, он замони 
њукумати сикњњо дар Сиёлкут будааст.  

Ваќте ки падарбузурги Иќбол – Шайх Муњаммад Рафиќ дар Сиёлкут иќомат 
намуд, кори тањияи чодарњои кашмириро шурўъ кард. Ибтидо дар як хона дар 
мањаллаи Кањтикон* маскан гузид ва эњтимолан дар њамин хона Шайх Нур 
Муњаммад (падари Иќбол) ва бародараш Шайх Ѓулом Муњаммад таваллуд ёфтанд ва 
баъдњо издивољ намуданд.  

Дар соли 1861 Шайх Муњаммад Рафиќ хонаи маврусиро харидорї кард, ки 
баъдњо ба номи «Иќбол манзил» ёд мешуд. Дар он замон ин хона яктабаќа буд ва ду 
утоќ, айвон, роњрав ва њавлї дошт. Утоќе, ки дар гўша ќарор дошт, тирезањояш ба 
тарафи кўча боз мешуд ва дари хона ба самти мањаллаи Чуригарон буд. Дар яке аз 
њамин утоќњо Иќбол таваллуд ёфт. Шайх Нур Муњаммад дар соли 1892 ба иловаи ин 
хона боз як хонаи дутабаќа, ки дар њар табаќа ду утоќ, ошпазхона ва роњрав дошт, 
харид. Баъд аз дувуним сол ду дуконро, ки ба пушти хонаи аввал, ба тарафи бозори 
Чуригарон (бозори Иќбол) боз мешуд, харидорї кард. Аз ин се хонаву дукон хонаи 
њозира сохта шуд. Баъдан Шайх Ато Муњаммад (бародари калонии Иќбол) илова 
бар хонаи маврусї як маѓозаи дигар харид ва њама сохтмонро дар се табаќаи манзил 
таѓйир дода, «Иќбол манзил» ном нињод.  

Шайх Нур Муњаммад дар љавори хонаи маврусї, дар мањаллаи Чуригарон як 
хонаи дигар њам харид, ки онро ба иљора вогузор кард. Баъдњо, ваќте ки дар 
зиндагии хеш ирси худро таќсим менамуд, хонаи маврусиро ба писари калонии худ – 
Шайх Ато Муњаммад вогузор кард ва соњиби хонаи худ Иќбол гардид, ки баъд аз 
чанде ба таври тўњфа ба роќим (Љовид Иќбол) вогузор шуд ва баъдњо Иќбол пеш аз 
сохтани «Иќбол манзил» дар Лоњур онро фурўхт.  

Шайх Нур Муњаммад бенињоят зебо буд. Ў дар њељ мактабе дониш наомўхт, 
вале шояд ба сабаи ошної бо њуруфу дониши китоб, забони урдуву форсиро 
метавонист бихонад. Ў бисёр баодоб, сабур, бахшоянда, некўкор, шафиќ, 
њалиммизољ ва орому сулњљў буд. Тибќи баёни Фавќ бо вуљуди он ки пешаи тиљорат 
дошт, ба сабаби истифода аз мањозири уламову суфиён аз нукоту румузи шариату 
тариќат огоњ буд. Бисёр ваќтњо шабона бедор мемонд ва намози нимашабро мехонд. 
Каломуллои маљидро ба касрат тиловат мекард ва инро сирри муваффаќият дар ду 
дунё медонист. Ў њамеша барои ин кор ба фарзандони хеш таъкид менамуд. Вай 
илова бар одати тафаккур аз нуктањои тасаввуф њам огоњ буд, бинобар ин баъзе аз 
уламои њамасраш ба ў лаќаби «файласуфи уммї» (бесавод) дода буданд. Ва баъзе аз 
мардум барои ташрењи матолиби кутуби фалсафа ба ў руљўъ мекарданд. 

Шайх Нур Муњаммад ба падар дар корњояш кўмак мекард. Баъдан ба ин 
корубор касби дигаре – кулоњдўзї илова гардид. Зимнан, ў аввалин касе буд, ки дар 
Сиёлкут мошини хайётї оварда буд. Дар маѓоза коргарону шогирдони муздур низ 
дошт. Ин кулоњњо аз он замон бисёр шўњрат ёфтанд ва мардум Шайх Нур 
Муњаммадро Шайх Натању Кулоњчї меномиданд. Дар даврони зиндагии тўлонии 
хеш ба зањмат тавонист пуле ба даст орад. Ва замоне ки кам-кам даврони љавонию 

                                                 
* Кањтикон ба маънои «чармсозон» низ мебошад.  
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шубобро паси сар мегузошт, гироиши ў ба тасаввуф бештар шуд. Дар ин ваќт 
домодаш маѓозаро идора мекард ва ваќте ки домодаш аз ў људо шуд, маѓоза баста 
шуд. Ўро дар манзилу хориљ аз он «Миёнљї» меномиданд. 

Издивољи Шайх Нур Муњаммад дар мавзеи Самбарёл, дар ноњияи Сиёлкут бо 
як хонаводаи кашмирї сурат гирифт. Њамсари ў, яъне модари Иќбол, Имомбї ном 
дошт. Муддате чанд баъд аз издивољ, хонаводаи њамсараш њам дар Сиёлкут иќомат 
гузид. Имомбиро њама Биљї мегуфтанд. Ў бесавод буд, фаќат дуоњои намозро аз бар 
карда, мураттаб мехонд. Вале бо вуљуди бесаводї зани фањмидае буд. Дар 
хонаводањои наздикон ѓолибан миёнаравї мекард ва ихтилофоту низоъњои 
хонаводагиро бо сулњу сафо бартараф менамуд. Дар миёни занњои мањалла маќбул 
буд ва назму тартибро дар хона бисёр дўст медошт. Бештар занон зевар ё пули худро 
пеши ў ба таври амонат месупурданд, ки ѓолибан ў онњоро дар кисањои ќирмизранге 
људо-људо печонда, дар љойи амне нигањдорї мекард. Ба занони бисёре пинњонї 
кўмак мекард. Писари калонии ў Шайх Ато Муњаммад ин кўмаки модарро «гаптдон» 
мегуфт ва ваќте ки барои дидори модар аз мураххасї меомад, барои «гаптдон» ба ў 
пул медод. Тарзи дигари кўмак кардани ў ин буд, ки духтарони дањ ё дувоздањсолаи 
мањалларо, ки фаќир буданд, ба манзили худаш меовард ва кафолати онњоро ба ўњда 
мегирифт. Духтарон дар корњои хона ба онњо кўмак мекарданд ва аз арўсњои Биљї 
Ќуръони Карим, намоз, таолими мазњабї, хондану навиштани урду, ошпазї ва 
дўхтану ресидани нахро ёд мегирифтанд. Сипас, писарњои хуберо ба назар гирифта, 
онњоро ба хонаи бахт мефиристод. Дар тамоми муддате, ки духтарон дар манзили ў 
буданд, монанди фарзандони хеш аз онњо мувозибат мекард ва дар барномаи 
издивољ њам монанди духтарони худ бо онњо хайрухуш мекард. Баъд аз издивољ 
ѓолибан ин духтарон ба хонаи ў монанди хонаи модарони худ мерафтанд. 

Тибќи баёни Шайх Эъљоз Ањмад як воќеаи љолиб дар бораи гузашти ў ин аст: 
бародари хурдии Миёнљї – Шайх Ѓулом Муњаммад фаќат соњиби духтар буд. 
Њамсари вай орзу дошт, ки фарзанди писаре дошта бошанд. Њарду бародар дар як љо 
зиндагї мекарданд. Дар як замон њамсарони њарду бародар њомила буданд. Биљї 
соњиби писар гардид ва зани бародари шавњар духтар зоид. Ў афсурдагии зани 
бародари шавњарро дарёфт ва ба ў гуфт: «Шумо писарро бигиред ва духтарро ба ман 
бидињед». Бад-ин тартиб бачањоро мубодила карданд. Биљї ба кафолати духтар 
пардохт ва зани бародари шавњар кафолати писарро ба ўњда гирифт. Баъд аз чанд 
моњ, ваќте ки њарду машѓули кори хонадорї буданд, Биљї њоли писарро пурсид. Зани 
бародари шавњар љавоб дод: «Њоло шир хўрда ва хобидааст». Замоне гузашт, писар 
аз хоб бедор нашуд ва маълум гардид, мурдааст ва шир бар лабони ў хушкида. Баъд 
аз он Биљї духтарро ба зани бародари шавњараш дод. Шайх Эъљоз Ањмад баён 
мекунад, ки сабти маволиди писари фавтшуда дар идораи сабти ањволи шањрдорї 
(њукумати шањр) мављуд нест. Он чи дар дафтари сабти ањвол дар созмони шањрдорї 
ба номи таърихи таваллуди Иќбол ё писари фавткарда (1873) дониста шуд, иштибоњ 
аст. Дар њаќиќат, ёддошти сабти мазкур марбут ба таваллуди писари Натању 
Кашмирии дигар, дар мањаллаи Кашмириён аст.1 Имомбї дар соли 1914 вафот кард 
ва дар гўристони Имом Соњиб мадфун гардид. 

Падари Иќбол – Шайх Нур Муњаммад дар љавори њамсараш мадфун аст. Шайх 
Нур Муњаммад њафт фарзанд дошт. Писари калониаш – Ато Муњаммад дар соли 
1859, ваќте ки Миёнљї 23-сола буд, таваллуд ёфт. Баъд аз он ду духтараш – 
Фотимабї ва Толеъбї ба дунё омаданд. Дар њамин замон як писар њам таваллуд шуд, 
вале баъд аз чанд моњ фавт кард. Дар замони таваллуди Иќбол Миёнљї чилсола буд. 
Баъд аз он ду духтар бо номњои Каримбї ва Зиннатбї мутаваллид гардиданд. Кам-
кам фарзандон зиёд шуданд ва Миёнљї аз рўйи зарурат хонаи маврусиро васеътар 
кард.  

Бародари Иќбол – Шайх Ато Муњаммад аз Иќбол 18 сол калонтар буд ва 
таълимоти ибтидоиро дар Сиёлкут омўхта буд. Ў ду бор издивољ кард. Аввалин 
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њамсараш аз хонаводаи Ротњури Кашмирї буд, ки баъдан талоќ гардид. Њамсари 
дуввуми ў – Мањтоббї, мулаќќаб ба Бњабњаљї буд. Хонаводаи аввалин њамсари Ато 
Муњаммад артишї буданд. Азбаски Ато Муњаммад ќадбаланду ќавї буд, ба василаи 
онњо дар артиш истихдом шуд. Пас аз чанде ба Руркї (номи шањр), дар Томпсон 
(Thompson) ба мадрасаи муњандисї барои таълим фиристода шуд ва баъд аз 
муваффаќият дар имтињон дар риштаи техникии хидматї ба кор даромад. Дар 
тамоми умр корманди давлат буд. Вай барои рушди илмии Иќбол ва њамчунин 
омўзиши тањсилоти олї ўро ба Аврупо фиристод ва бисёр кўмак кард. Иќбол ўро 
фавќулодда дўст медошт ва ситоиш мекард. Барояш эњтироми фаровон дошт ва аз 
назари адаб дар назди ў њаргиз њељ њарфи бемантиќе намезад. Вай баъд аз ба нафаќа 
баромадан муддати тўлонї зиндагї кард ва дар синни 81 ё 82-солагї дар Сиёлкут 
даргузашт ва дар љавори волидайни худ дар гўристони Имом Соњиб ба хок супурда 
шуд.  

Тавре ки аз таърих маълум аст, замони зиндагии волидайни Иќбол замони 
нобасомонињо, зулму ситами њокимони мањаллї, аз як тараф ва мустамликадорони 
англис, аз тарафи дигар буд. Дар ин мавќеият таќрибан њамаи хонаводањои 
мусалмонон дилшикаставу маъюс буданд. Мављи муњољирати сокинони ин сарзамин 
ба љойњои нисбатан амну ороми дигар ба мушоњида мерасид. Вале барои 
падарбузурги Иќбол – Шайх Муњаммад Рафиќ, ки аз Кашмир њиљрат карда, ба 
Сиёлкут омада, дар талоши рўзї саргардон буд, имкон надошт, ки дубора рахти 
сафар бибандад ва ба макони дигаре муњољират намояд. Падари Иќбол – Шайх Нур 
Муњаммад мусалламан он давра зулму ситами англисњоро ба мусалмонон ва нафрати 
мусалмононро ба онњо дида буд. Тибќи баёни Фавќ, артиш дар рўзи 9 январи 1857 
шўриш кард. Лекин пас аз он ки Дењлиро ба тасарруфи худ дароварданд, англисњо 
дар Сиёлкут ду њокимро ба дор овехтанд. 139 нафар аз сипоњиёнро, ки бештарашон 
мусалмонон буданд, ба тўп баста, ба ќатл расонданд. Сокинони Сиёлкутро ба 
њайсияти иљтимої љарима намуданд.2 Шайх Нур Муњамммад марди њалимтабъ, 
сулњљў ва толиби амният буд. Вай бештар авќоти хешро ба кор машѓул мекард ё бо 
дидори суфиёну уламо ва ё бо зикри Худо мегузаронид. Ў монанди бисёре аз уламои 
њамасри худ эњсос мекард, ки замони иќтидори нимљазираи Њинд аз дасти 
мусалмонон хориљ шудааст ва пирўзї дар љињод алайњи англисњо имкон надорад. 
Зеро бо сарвату олот ва равишњои љангњои љадид, ки англисњо доштанд, имкони 
муќобила бо онњо бо васоили мањдуди ќадимї набуд. Ў њамчунин мўътаќид буд, ки 
муњољирати тамоми мусалмонон аз ин минтаќа ѓайри мумкин аст ва агар имкон 
дошта бошад њам, сањл нест. Гузашта гузашта буд ва оянда њанўз рўъё буд. Бинобар 
ин зиндагии иљтимоии мусалмонон дар он замони пуркашмакаш пурдарду изтироб 
буд. Бекор шудани забони форсиву арабї ва омўзиши улуми исломї аз барномањои 
омўзиш ва бањсу таблиѓи мазњабї дар бораи масењият ва тавњинњои нораво бар 
паёмбари ислом масоиле буданд, ки мусалмононро ба ин фикр андохт, ки англисњо 
тасмим доранд, онњоро аз ин њита бароранд. Ба тавре ки мусалмонон барои баќои 
фардї ва иљтимоии худ лозим донистанд, ќабл аз он ки фарзандони хешро ба 
мадориси англисї бигузоранд, ононро дар мадориси улуми динии исломї таълим 
дињанд, то он ки имони мазњабии исломї онњоро аз ибтидои кўдакї ќавї гардад ва 
омўзишњои мадориси англисї халале ба аќоиди мазњабии онон ворид насозад. Ба 
сабаби он ки мадориси исломї баста шуда буд, уламо ва муаллимини мусалмон дар 
масољиди шањрњо ё дар хонањои хусусї дарс медоданд. Сиёлкут дар он рўзгор 4 
маркази таълиму тадрис дошт. Дар мањозири Мавлавї Ѓулом Муртазо, Мавлоно 
Абуабдулло Ѓулом Њасан, Мавлавї Музмал тадриси забони арабї ва таълими 
мазњабї доир буд. Њамчунин дар мадраса-ул-улуми Мавлоно Сайид Мирњасан дарси 
адабиёти арабї ва форсї дода мешуд.3 Шайх Нур Муњаммад пеш аз фиристодани 
фарзандон ба мадрасаи англисї нафаќат ќаблан онњоро барои таълими исломї ба 
мањозири устодони улум ва омўзиши мазњабї фиристод, балки худ низ ба онњо 
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таълими исломї омўхт. Дар чоряки охири нимаи ќарни XIX бузургони ислом ба 
насли баъд ин эњсони бузургро карданд, ки нагузоштанд фурўѓу љазбаи ислом дар 
дилњои мардум хомўш гардад. Ва мо натиљаашро дар ќалби наслњои оянда дидем, ки 
чї гуна исломро нигоњ доштанд ва билохира ин хидмат мунљар ба ташкили кишваре 
исломї дар нимљазираи Њинд гардид. Ва мебинем, ки Шайх Ѓулом Муњаммад – 
бародари хурдии Шайх Нур Муњаммад ва Шайх Ато Муњаммад – писари калонии 
Шайх Нур Муњаммад ба хидмати давлат даромаданд. Дар натиљаи саъю кўшиши 
Сэр Сайид, рафтори англисњо дар он замон бо мусалмонон таѓйир ёфт.  
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ФФААССЛЛИИ  ССЕЕВВВВУУММ  
  

ММаассъъааллааии  ттааъъррииххии  ттааввааллллуудд  

Дар тайи солњо дар бораи таърихи таваллуди Иќбол суханони бањсангезе 
шудааст ва зимни ин бањсњо гуфтањои таззод низ баён гардидааст. Китобњову 
маќолоте, ки дар даврони њаёти Иќбол ба риштаи тањрир даромадааст, таърихи 
вилодати Иќболро 1870, 1872, 1875, 1876 ва 1877 милодї зикр кардаанд. Теъдоди 
каме аз нигорандагон аз наздикони Иќбол буда, боќимондагон бо ў чандон ошноие 
надоштанд. Њаќиќат ин аст, ки Иќбол чандон алоќае ба зиндагии хусусии худ 
надошт. Ба њамин сабаб, ваќте ки дар соли 1922 Фавќ шарњи њоли зиндагиашро аз ў 
пурсид, дар љавоб гуфт: «Дигар дар бораи ањволи зиндагиам агар бипурсед, дар он 
чизи љолибе нест.»..  

Дар соли 1907, дар замони иќомат дар Аврупо, ваќте ки Иќбол рисолаи 
доктории хешро ба англисї тањти унвони «Сайри фалсафаи мобаъд-уд-табииёт дар 
Эрон» навишт ва ба донишгоњи Мюнхен ироа дошт, тибќи дастури донишгоњ шарњи 
њоли кўтоње аз худ низ ба он замима намуд, ки дар он оварда шудааст: «Ман дар 
севвуми зилќаъдаи 1294 њиљрї (1876 милодї) дар Сиёлкути Панљоб (Њиндустон) 
таваллуд ёфтам...». 

Аз ин навишта пайдост, ки солу моњи таваллуди худро ба њиљрї нигошта, соли 
милодиро дар ќавс овардааст ва ба зикри солу моњи милодї ањаммияте надодааст. 
Баъдан, дар соли 1931, ваќте ки барои ширкат дар Мизи гирди Лондон аз вай даъват 
ба амал омад, дар гузарномаи ў соли таваллуд 1876 омадааст.1 Паспорте, ки барои 
тањсилоти олї ва рафтан ба Аврупо дар соли 1905 дарёфт кард, мављуд нест. Шояд 
дар он њам соли вилодат 1876 милодї бошад. 

Дар «Хумхонаи Љовид», љилди аввал, таснифи Лал Шри Рам, ки соли 1908 
мунташир шудааст, таърихи таваллуди Иќбол 1870 милодї навишта шудааст. Замоне 
ки ин китоб нигошта ё мунташир шуд, Иќбол дар Инглистон буд ва мумкин аст, Лал 
Шри Рам дар бораи њолоти зиндагии Иќбол аз наздиконаш иттилоъ гирифта бошад. 
Зеро ў дар пешгуфтори ин китоб аз Шайх Абдулќодир, Пандит Кайфї ва Навоб Сэр 
Зулфиќор Алихон ёд кардааст. Имкон дорад ин ошноёни Иќбол ба тасаввури 
худашон соли таваллуди Иќболро 1870 зикр карда бошанд. Дар «Интихоби заррин» 
(таълифи Сэр Сайид Раъс Масъуд, 1921), «Ќомус-ул-машоњир», љилди аввал 
(таълифи Низомии Бадоюнї, 1924) ва дар «Ќанди урду» (таълифи Љалолуддин Ањмад 
Љаъфарї, 1924) низ таърихи вилодати Иќбол 1870 дарљ гардидааст. Ба ѓайр аз Сэр 
Сайид Раъс Масъуд, дигар нависандагон аз наздикони Иќбол набуданд. Бинобар ин 
имкон дорад, ки њамаи онњо соли таваллуди Иќболро аз «Хумхонаи Љовид» гирифта 
бошанд.  

Доктор Халифа Абдулњаким ва Абдулќодир Сарварї дар навиштањои худ дар 
бораи Иќбол, ки дар «Осори Иќбол» (таълифи Ѓулом Дастгири Рашид, Њайдаробод) 
ба чоп расид, таърихи таваллуди Иќболро 1872 дарљ кардаанд.  

Аз дўстони Иќбол беш аз њама Фавќ дар бораи масоили зиндагии Иќбол 
матолибе нигоштааст, ки унвони «Њолоти Иќбол» дар «Кашмир Мэгэзин»-и Лоњур 
дар соли 1909 ба чоп расид.2 Дар он вилодати Иќбол 1875 аст. Навоб Сэр Зулфиќор 
Алихон дар ёддоштњои худ бо номи «Садое аз Машриќ» (ба забони англисї, 1922) 
таваллуди Иќболро 1876, Мавлавї Ањмаддин дар китоби худ дар бораи Иќбол (чопи 
аввал 1924, чопи дуввум 1926) соли таваллуди ўро 1875 нишон додаанд. Вале Фавќ 
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дар соли 1932 дар маљаллаи «Найранги хаёл» аввалин бор соли таваллуди ўро 1876 
тањрир намуд ва дар «Таърихи аќвоми Кашмир», љилди дуввум, ба љойи 1875 1876-ро 
ќарор дод. Тибќи назари Шайх Эъљоз Ањмад, мумкин аст, Фавќ соли таваллуди 
Иќболро бо пешнињоди худи ў тасњењ карда бошад.3  

Дар пешгуфтори «Куллиёти Иќбол» (таълифи Муњаммад Абдураззоќ, 1922) 
соли таваллуди Иќбол 1875 нишон дода шудааст. Дар китоби Бабу Рам Саксена 
(Babu Ram Saksena. History of Urdu Literature, 1929) ва чанд нависандагони дигар низ 
(Чавдњарї Ѓулом Сарвар Фигор, Муњаммад Њусайн, Њофиз Мањмуди Шерозї) соли 
таваллуди Иќбол 1875 омадааст.  

Шарќшиноси олмонї Њелмут Вун Гласенап (Hellmut Von Glasenapp) дар китоби 
худ «Адабиёти Њинд» (1939) таваллуди Иќболро 1876 менигорад. Њамин тариќ, дар 
навиштањои Мулик Раљ Ананд, Шайх Акбар Алї ва боз шаш муаллифи дигар санаи 
таваллуди Иќбол 1876 омадааст.  

Имкон дорад, маъхази тамоми ин кутуб китоби англисии Сэр Навоб Зулфиќор 
Алихон ё «Найранги хаёл», маќолоти Фавќ ва Мулик Раљ Ананд бошад. Дар ду 
китоби англисї – «Индиан энсиклопедия» («Indian Encyclopaedia», P.D.Chandra, 
1928) ва «Дар Њиндустон кї кист?» («Who’s Who in India?», Thomas Peter, 1936) 
таърихи таваллуди Иќбол 1877 омадааст. Шарќшиноси олмонї Готфелд Симон низ 
ба муаллифони мазкур такя намуда, соли таваллуди Иќболро 1877 нишон додааст.  

Аз навиштањои боло бармеояд, ки соле, ки Иќбол худаш тасдиќ кардааст, 1876 
буда, дигар солњои зикршуда дар асоси тахминњои нависандагон ва ба сабаби адами 
таваљљўњи худи Иќбол ба ин масъала ба миён омадаанд. 

Рўзи дуввуми баъд аз вафоти Иќбол, яъне 22 апрели соли 1938, рўзномаи 
англисии «Сивил энд Милитари Газзет» (Civil and Military Gazzete) дар маќолае 
таваллуди Иќболро 1877 навишт. Баъд аз чанд рўз дар рўзномаи «Инќилоб» дар 
бораи ањволи зиндагии Иќбол як маќола ба табъ расид, ки мабно бар иттилооти 
Шайх Ато Муњаммад буд. Дар ин маќола моњи таваллуди Иќбол декабр ва соли 
таваллудаш 1876 зикр шуда буд. Лекин баъд аз он рўзномаи «Инќилоб» аз 7 майи 
1938 ба унвони бузургдошти солгарди таваллуди Аллома Иќбол чунин навишт:  

«(Дар) ваќоеи даврони њаёти Иќбол, ки дар чопи гузашта мунташир шуд, тибќи 
ќиёси Шайх Ато Муњаммад – бародари Алломаи шодравон, (таваллуди Иќбол – 
А.Б.) декабри 1876 гуфта шуда буд. Аммо акнун, баъд аз тањќиќ собит шуд, ки 
Алломаи шодравон 22 феврали 1873 таваллуд ёфт. Таърихи исломї 23 ё 24 зилњиљљаи 
1289 њиљрї буд. Аз ин таърих маълум мешавад, ки умри Алломаи Иќбол аз рўйи 
таќвими шамсї 65 солу 2 моњ ва аз рўйи таќвими њиљрии ќамарї 67 солу 2 моњ буд». 

Аз ин навишта возењ нест, ки маъхази тањќиќи рўзномаи «Инќилоб» чї будааст? 
Вале маълум мешавад, ки идораи рўзномаи «Инќилоб» бар як ёддошти дар Сиёлкут 
дарљшуда, ба шиносномаи таваллуду мавти идораи шањрдорї истинод карда, 
таърихи вилодати Иќболро 22 феврали 1873 милодї баён кардааст. Баъдњо 
Абдулмаљиди Солик дар таснифи худ «Зикри Иќбол» (1955) бар њамин ёддошт 
истинод карда, дар њошия навишт:4  

«Ба таъйиди муовини фармондори (њокими) Сиёлкут ва ба тасдиќи шиносномаи 
таваллуд ва марг».  

Равшан аст, ки муовини фармондори Сиёлкут дар соли 1954 ё 1955 таърихи 22 
феврали 1873 милодиро наметавонист ба таври яќин барои таваллуди Иќбол тасдиќ 
намояд. Ў фаќат ба шиносномаи таваллуд ва мавт истинод кард, ки дар 22 феврали 
1873 дар мањаллаи Кашмириён шахсе ба номи Натању Кашмирї соњиби писаре 
гардид. Агар масъули идораи рўзномаи «Инќилоб» аз бародари калонии Иќбол, яъне 
Шайх Ато Муњаммад мепурсид, ки чаро дар гуфтаи ў ва ин ёддошт ихтилоф аст ва ё 
ба яке аз хоњарони Иќбол мурољиат менамуд, ин масъала њал мешуд. Дар 
шиносномаи Мари Коллељи Сиёлкут, он љо ки сабти номи Иќбол дарљ шудааст, баъд 
аз фавти ў мудир ва муовини донишкада низ њамин таърихи таваллудро сањењ 
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дониста, изофа кардаанд, ки рўзномаи «Инќилоб» таърихи таваллуди Иќболро аз 
ёддоштњои оилавї ба даст овардааст. Дар њоле ки мадорики оилавї њељ ёддоште, ки 
таърихи таваллуди Иќболро 22 феврали 1873 зикр намояд, вуљуд надорад. Дар 
натиљаи ин нигориш ба истиноди ваќоеънигорон ва таърихнависон дар бораи Иќбол 
дар болои дари иќоматгоњњои Иќбол, ки идораи бостоншиносї ба њифзи онњо 
масъулият дорад, таърихи таваллуди Иќбол 1873 милодї дарљ шудааст. Њамчунин 
дар бистумин солгарди вафоти Иќбол дар 1957 дар маркањои ёдбуд, ки идораи 
почтаи давлатии Покистон чоп кард, таваллуди ўро 1873 навиштанд. Дар 15 китоби 
дигар* низ бо истинод ба рўзномаи «Инќилоб» таърихи таваллуди ў 22 феврали 1873 
омадааст. Њамчунин бояд ќайд кард, ки соли 1950 мазори Иќбол такмил гардид. 
Лавњи мазор ва таъвизи онро њукумати Афѓонистон аз Кобул фиристод. Бар лавњи 
мазор соли таваллуди Иќбол 1292 њиљрї њак шуда буд, ки бо њељ њаќиќату ќиёсе 
мувофиќат намекард. Маълум мегардад, ки њукумати Афѓонистон ба тасаввури худ 
ин соли њиљриро њак намуда ва бар сањењ будани он њељ гувоње вуљуд надорад. Баъзе 
аз Иќболшиносон таърихи таваллуди Иќболро, ки «Инќилоб» дарљ карда буд, 
напазируфтанд ва ба љойи он соли 1876 ё 1877-ро нигоштанд. Шарќшиносони англис 
– Вилфред Кантвел Смит (Wilfred Cantwel Smith), рус – Кубикова (Kubikova) ва чех – 
Ян Марек (Jan Marek) аз њамин ќабиланд.  

Дар соли 1963 шарќшиноси олмонї Анимрей Шамел дар бораи фикри Иќбол 
дар таснифи худ ба номи «Боли Љабраил» (англисї) бо истинод ба навиштаи Ян 
Марек навишт: «Дар бораи таърихи сањењи таваллуди Иќбол ихтилофи бисёр аст. 
Вале бештар феврали 1873 мўътабар аст». Дар њоле, ки Иќбол дар ёддошти маќолаи 
тањќиќии худ таърихи таваллудашро севвуми зилќаъдаи 1294 њиљрї мутобиќ ба 1876 
милодї нигоштааст.  

Соли 1294 њиљрї чун дар январи 1877 милодї шурўъ шуд, бад-ин сабаб 9 ноябри 
1877 милодї таќрибан бо навиштаи соли њиљрии Иќбол мутобиќат дорад. Дар њамин 
сол дар «Рўзгори Фаќир», таълифи Фаќир Сайид Вањидиддин (чопи дуввум) дар 
партави шавоњиде, ки Шайх Эъљоз Ањмад баён кардааст, пас аз бањси тўлонї собит 
шудааст, ки асли вилодати Иќбол 9 ноябри 1877 милодї аст.5  

Дар соли 1967, дар рўзи ёдбуди Иќбол, идораи почтаи давлати Покистон 
маркањое чоп намуд, ки рўйи онњо замони таваллуди Иќбол 1877 милодї аст. Вале 
азбаски дар соли 1958 дар рўйи маркањои ёдгорї соли 1873 омада буд, бинобар ин 
дар як рўзнома дар бораи ин тазод як маќолаи интиќодї навишта шуд ва давлати 
Покистон рўзи 27 апрели 1967 як посухи тавзењї дод: «Таърихи таваллуди 1877 
милодї тавассути «Академияи Иќбол» ва «Иќбол Карочї Саркул» таъйид шудааст 
ва карнел Вањидиддин дар китоби худ «Иќбол бо акс» њамин солро дарљ намуда, 
профессор Ян Марек аз донишгоњи Чехословакия низ њамин замонро таъйид 
кардааст».6 

Баъд аз он соли 1968 дар «Доират-ул-маорифи Бритониё», љилди 12, вилодати 
Иќбол 9 ноябри 1877 тањрир гардид. Моњи марти 1969 дар рўзномаи «Љанг» Њафиз 
Њушёрпурї дар ин бора як маќола навишта, дар асоси далоил бори дигар собит кард, 
ки асли таърихи таваллуди Иќбол 9 ноябри 1877 милодї аст.  

Њамин тариќ, дар бораи замони вилодати Иќбол се таърих зикр шудааст, ки аз 
таърихи фавти Иќбол то ба њол мавриди бањс будааст: 22 февали 1873, 29 декабри 
1873 ва 9 ноябри 1877. Кадом як аз инњо сањењ аст? Барои расидан ба њаќиќат лозим 
аст, ки њар се замон ва он чи дар таъйиду тардиди онњо гуфта шуда, мавриди бањс 
ќарор гирад. 

 
 
 

                                                 
* Номгўйи њамаи китобњо дар китоби асл оварда шудааст (А.Б.). 
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22 феврали 1873. 
Ин таърихро камиссияи идораи «Инќилоб» мушаххас намуд ва бинои он бар 

ёддошти идораи сабти ањволи шањрдории Сиёлкут аст, ки чунин омадааст: «22 
феврали 1873 милодї дар хонаи Натању Кашмирї – сокини мањаллаи Кашмириён 
писаре мутаваллид шуд, ки иттилоъдињанда ба шањрдорї шахсе ба номи Натању 
буд».7 Бузургону афроди мусинни хонаводаи Иќбол бар ин амр тавофуќ доранд, ки 
ќабл аз таваллуди Иќбол, писаре дар хонаи Шайх Нур Муњаммад ба дунё омад, ки 
дар замони ширхорагї даргузашт. Бинобар ин, ба назари Шайх Эъљоз Ањмад, ин 
ёддошт ба вилодати Иќбол њељ рабте надорад. Дар зимн Фаќир Сайид Вањидиддин 
мегўяд, ки тибќи тањќиќи ў ин ёддошт марбут ба таваллуди писари дигари Шайх Нур 
Муњаммад будааст, ки се ё чор сол ќабл аз Иќбол таваллуд ёфта, дар ширхорагї фавт 
кардааст.8 Њамин тавр, Холид Назир Суфї бо истинод ба гуфтаи падари худ 
менависад: «Дар њаќиќат, ин ёддошт ба писаре тааллуќ дорад, ки баъд аз 
таваллудаш, модари Иќбол ўро ба кафолати зани бародари шавањари худ супурд, 
вале он кўдак дар даврони ширхорагї вафот намуд.9  

Бинобар ин, тибќи назари ин гурўњ, ин санаи таваллуд марбут ба Иќбол нест ва 
ба ѓалат тањрир ёфтааст. Ёддошти идораи сабти ањвол, ки «Инќилоб» ба он истинод 
кардааст, мутааллиќ ба Иќбол намебошад, балки ќабл аз таваллуди Иќбол, ба он 
писари Шайх Нур Муњаммад тааллуќ дорад, ки дар синни ширхорагї вафот 
кардааст. Дар бораи вафоти ин писари Шайх Нур Муњаммад як таъйиди катбии 
хоњари Иќбол дар дасти Шайх Эъљоз Ањмад мављуд аст.10  

Албатта, лозим ба тавзењ аст, ки мањалли сукунати Шайх Нур Муњаммад 
мањаллаи Чўригарон буд. Дар мадорики мустанади он замон маскани онњо дар ин 
мањалла дарљ шудааст ва нишонии почтаи онњо њам њамин буд.11 Мањаллаи 
Чўригарон ва мањаллаи Кашмириён дар њамсоягии якдигар ќарор доранд, вале људо 
њастанд. Дар китоби «Иќбол даруни хона» дар бораи авлоди Шайх Нур Муњаммад 
ёддоштњое аз идораи сабти ањвол дар бойгонии шањрдории Сиёлкут њифз шудааст. 
Дар миёни онњо фаќат як ёддоште њаст, ки дар дурустии он шакке нест. Ин гузориши 
марбут ба таваллуди Толеъбї – хоњари Иќбол аст: «Дар хонаи Натању Кашмирї, 
сокини мањаллаи Чўригарон 6 сентябри 1870 духтаре мутаваллид гардид, ки 
иттилоъдињандаи он Рафиќ дарљ гардидааст (падари Шайх Нур Муњаммад).12 Аз 
фарзандони Шайх Нур Муњаммад ёддошти таваллуди Шайх Ато Муњаммад ва 
Фотимабї бад-ин сабаб вуљуд надорад, ки дар он замон сабти маволид дар идораи 
сабти ањвол маъмул ва мутадовил набудааст. Соли 1870 милодї аз ёддошти 
таваллуди Толеъбї маълум мешавад, ки то замони њаёти Шайх Муњаммад Рафиќ 
сабти таърихи таваллуд ва марг мутадовил будааст. Вале дар бораи Шайх Нур 
Муњаммад наметавон гуфт, ки ин масъала мавриди таваљљўњ будааст. Дар санади 
зикршуда, дар ќисмати сукунати волид ба љойи мањаллаи Чўригарон мањаллаи 
Кашмириён дарљ гардидааст. Бо вуљуди њамсоя будани ин мањаллањо, ба љойи яке 
дигареро сабт кардан аз имкон берун аст. Ба аќидаи нависанда (Љовид), ки Шайх 
Эъљоз Ањмад њам ўро дастгирї мекунад, дар бораи авлоди Шайх Нур Муњаммад њар 
навъ навиштаеро, ки мањалли сукунати онњоро минтаќаи Чўригарон зикр 
накардаанд, набояд пазируфт. Бинобар ин, матлаби зикршуда ба таваллуди он писар 
њам тааллуќ надорад, ки дар синни ширхорагї даргузаштааст. Мумкин аст ин 
ёддошт дар бораи таваллуди он тифле бошад, ки писари Натању Кашмирї аз 
мањаллаи Кашмириён бошад. 

 
29 декабри 1873. 
Ин таърихи таваллудро Холид Назир Суфї мабно бар ёддошти сабти ањволи 

идораи шањрдории Сиёлкут мунташир намуд, ки мувофиќи он 29 декабри соли 1873 
милодї писаре дар мањаллаи Чўригарон дар манзили Натању-хайёти мусалмон 
мутаваллид шуд, ки иттилоъдињандаи ў ба шањрдорї Алї Муњаммад валади Ѓулом 
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Муњиддин буд. Мусаннифи «Иќбол даруни хона» менависад: «Ин ёддошти таваллуди 
Иќбол аст ва баъд аз дањ моњу як њафтаи пас аз вафоти писари ширхора Иќбол 
таваллуд ёфт». Ў баён мекунад, ки дар ин навишта исми падари писар барои он 
Натању хайёт дарљ гардидааст, ки Шайх Нур Муњаммад муќаллаб ба «Натању» 
њирфаи дўзандагї доштааст. Ў менависад, ки иттилоъдињандаи таваллуди ин кўдак 
Алї Муњаммад валади Ѓулом Муњиддин – аммазодаи Шайх Нур Муњаммад буд.13  

Тибќи навиштањои Фавќ ва Шайх Эъљоз Ањмад, падари Шайх Нур Муњаммад 
фаќат бо њамроњии се бародараш аз Кашмир њиљрат карда, ба Сиёлкут омад ва касе 
нашунидааст, ки аммаи падари Иќбол, яъне хоњари Шайх Муњаммад Рафиќ њам бо 
бародари худ ба Сиёлкут омада бошад. Дар шаљараномаи хонадони Иќбол, ки 
тавассути Фавќ тањия шуда, дар «Таърихи аќвоми Кашмир» (љилди дуввум, 1943) 
дарљ гардидааст, на зикре аз аммаи Шайх Нур Муњаммад ва на номе аз амаки калону 
хурдї бо номи Ѓулом Муњаммад омадааст. Аз авлодашон њељ кас номи Алї 
Муњаммад њам надоштааст.  

Дуввумин эътирози Шайх Эъљоз Ањмад ба ин ёддошт чунин аст: Падари Иќбол 
Шайх Нур Муњаммад ё Шайх Натању хонда мешуд ва ё ба хотири нисбат ба Кашмир, 
Натању Кашмирї ва ё бино бар пешаи худ, Натању кулоњчї номида мешуд, аммо њељ 
гоњ бо номи Натању хайёт шўњрат надошт. Тибќи баёни Шайх Эъљоз, дар Сиёлкут 
шахсе ба номи Хайёт шўњрат дошт ва чанд нафар аз хонаводаи ў дар мањаллаи 
Чўригарон сукунат доштанд. Ѓайр аз ин, ањли хонаводаи Шайх Нур Муњаммадро 
«кулоњчиён» мехонданд, њол он ки дар мадраки зикршуда, дар ќисмати «пеша ва 
мазњаби ќавму хонавода» «хайёт» навишта шудааст.  

Аз изњори назарњое, ки то кунун анљом гирифтааст ва аз тамоми ёддоштњое, ки 
дар бораи таърихи вилодати фарзандони Шайх Нур Муњаммад аз дафтари сабти 
ањволи идораи шањрдории Сиёлкут дар китоби «Иќбол даруни хона» дарљ 
гардидааст, маълум мешавад, ки ба љуз яке, баќия њама бо сабабњои гуногун мавриди 
шакку шубња мебошанд. Он ёддошт, ки сањењ ба назар мерасад, таърихи таваллуди 
Толеъбї мебошад, ки иттилоъдињандаи он Шайх Муњаммад Рафиќ буд.  

Акнун саволе ба миён меояд, ки таърихи таваллуди сањењи Иќболро аз мадорики 
тањсилї ё аз баёноти бузургону ашхоси хонаводаи вай метавон пайдо кард? 
Ќадимтарин мадраки тањсилї, ки соли 1891 милодї, баъд аз гузаронидани имтињони 
севвуми роњнамої ба Иќбол дода шуд, назди Шайх Эъљоз Ањмад мањфуз аст. Дар ин 
мадрак синни Иќбол 15 сол нишон дода шудааст. Маълум нест, ки дархости 
номнависї барои имтињонро Иќбол худаш додааст, ё аз тарафи падар ё бародари ў 
навишта шудааст. Агар дар соли 1891 ў 15-сола бошад, таърихи таваллуди ў 1876 
мешавад.14 Тибќи дигар њуљљатњои тањсилї, ки солњои гуногун ба Иќбол дода 
шудаанд, таърихи таваллуди ў ба солњои 1875 ва 1877 рост меояд. Бо вуљуди 
ихтилофи назар дар асноди тањсилї, тибќи њељ яке аз онњо соли таваллуди ўро 1873 
нишон додан мумкин нест. 

Агар таваллуди Иќболро 1873 бипазирем, он гоњ бояд тасаввур кунем, ки ў дар 
синни панљсолагї ба мактаб рафта, панљ сол дар он забонњои урду, форсї ва арабиро 
омўхта, сипас, дар дањсолагї ба синфи аввали мадраса рафта, дар он љо аз нав ба 
омўхтани алифбо шурўъ кардааст. Аз ин рў, њангоми имтињони севвуми рањнамої ба 
љойи 15 сол дар њаќиќат, 18 сол доштааст. 

Ба гуфтаи мусаннифи «Иќбол даруни хона» ду хоњари Иќбол – Каримбї ва 
Зиннатбї борњо изњор кардаанд, ки Толеъбї аз Иќбол се сол калонтар ва аз Каримбї 
се сол хурдтар аст.Ба назари мусанниф, Толеъбї 6 сентябри 1870 ва Каримбї 14 
ноябри 1876 таваллуд шудаанд, аз ин рў, соли таваллуди Иќбол бояд 1873 бошад. 
Соли тавалллуди Толеъбї, бешак, дуруст аст, аммо ёддошти таваллуди Каримбї 
сањењ ба назар намерасад.  

Доктор Вањид Ќурайшї бо истинод ба гуфтањои Каримбибї – њамсинфи Иќбол 
гуфтааст, ки 29 декабри соли 1873 њамчун таърихи таваллуди Иќбол ќобили ќабул 
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аст. Вале пас аз чанде дар навиштаи худ дар ин мавзўъ, изњори назар карда, 9 ноябри 
1877-ро сањењ донистааст.15  

 
9 ноябри 1877. 
Ёддошти ин таърихи таваллуд дар асноди шањрдории Сиёлкут мављуд нест. Ин 

соли масењї ба таърихи таваллуди Иќбол, ки худаш дар синии 18-солагї навиштааст, 
мутобиќат дорад. Иќбол дар соли 1907 шарњи њоли худро ба маќолаи тањќиќї, ки ба 
забони англисї навишт, илова намуд.16 Тарљумаи он калима ба калима чунин аст:  

«Ман дар севвуми зилќаъдаи 1294 њиљрї (1876 милодї) дар Сиёлкути Панљоб 
(Њиндустон) таваллуд ёфтам. Ибтидои таолими ман аз таълимоти арабї ва форсї 
шурўъ шуд. Баъд аз чанд сол ман ба як мадраса ба шањр рафтам. Сипас, мароњили 
мухталифи омўзишро паймудам. Дар соли 1891 милодї ман дар имтињони соли 
аввали дабиристон пазируфта шудам. Дар соли 1893 баъд аз муваффаќиятам дар 
имтињони диплом, ба донишкадаи Искоч Мишани Сиёлкут рафтам. Баъд аз омўзиши 
дусола дар донишгоњи Панљоб дар соли 1895 аз он љо диплом гирифтам. Дар солњои 
1897 ва 1899 аз донишкадаи давлатии Лоњур лисонс ва фавќ-ул-лисонс гирифтам.* 
Њангоми омўзиш дар донишгоњ љавоизи боарзиши тиллоиву нуќрагї ва њамчунин 
бурсњои тањсилї дарёфт кардам. Баъд аз фавќ-ул-лисонс ман дар донишкадаи улуми 
шарќии Донишгоњи Панљоб ба таври Маклуд Арабик Ридер** (устоди забону 
адабиёти арабї) истихдом шудам. Дар он љо ман то се сол дар бораи мавзўоти 
таърих ва сиёсати иќтисодї суханронї кардам. Сипас, дар Донишкадаи давлатии 
Лоњур профессори дараљаи дуввуми фалсафа (дотсент – А.Б.) шудам. Дар соли 1905 
барои идомаи тањсили худ дар Аврупо аз донишгоњ се сол мураххасии бемузд 
гирифтам. Њоло барои њамин маќсуд дар ин љо иќомат дорам». 

Муњаќќиќон ба таърихи таваллуди зикршуда нуќтаи назарњои гуногун доранд. 
Масалан, чаро синни Иќболро дар он сол 18-сола гуфтаанд? Оё ин таърихи таваллуд 
дуруст аст? Чаро Иќбол дар ќавс танњо соли милодиро нишон додааст? Чаро таърихи 
вилодатро фаќат дар таќвими масењї нанавишт?  

Иќбол дар давраи истењкому ќудрати давлати англисї дар Њиндустон 
мутаваллид шуд. Маълум аст, ки таќвими масењї дар Панљоб пас аз забти он аз 
тарафи англисњо љорї гардид. Мусалмонон аз њукмронони англисї ба таври куллї 
мутанаффир буданд. Танњо бо саъю кўшиши Сэр Сайид Ањмадхон дар соли 1870 
равобити байни мусалмонону англисњо каме бењтар гардид ва мусалмонон ба хотири 
њусули рўзї маљбуран њукумати англисро пазируфтанд, вале дар он ваќт њам барои 
ќабули њукумати англисї майлу раѓбате надоштанд. Аз ин рў, мумкин набуд, ки 
таќвими масењиро бипазиранд ва дар тартиби барномањои худ аз таќвими њиљрї 
истифода мекарданд. 

Гуфтаанд, ки барои ба даст овардани шуѓли давлатї дар он замон синни 
кўдаконро кам менавиштаанд. Аз ин рў, мумкин аст, ки ба Иќбол рољеъ ба соли 
таваллудаш њаќиќатро нагуфта бошанд. Доктор Вањид Ќурайшї менависад: «Имкон 
дорад, огоњии Иќбол дар бораи таърихи таваллудаш кам ва манбаи иттилооташ њам 
ноќис бошад. Зеро худи шахс чизеро дар ёд надорад ва ин огоњиро инсон њамеша аз 
дигарон мегирад. Бинобар ин гуфтањои ў дар бораи таърихи таваллуд шубњаовар 
аст».17  

Дар љавоби он Шайх Эъљоз Ањмад менависад, ки њангоми навиштани ин ёддошт 
Иќбол чандон иштиёќе барои ба даст овардани хидмати давлатї надошт. Аз ин рў, 
ќалбакї нишон додани таърихи таваллуд аз имкон берун аст. Ин матлаб, ки 

                                                 
* Лисонс - дараљаи аввали илмї баъди хатми мактаби олї, бакалавр. Фавќ-ул-лисонс дараљаи илмї, ки 
баъд аз омўзиши курси махсус, пас аз хатми донишгоњ ба даст меояд, магистр (А.Б.). 
** Маклуди шотландї (Mcleod) миќдоре аз сармояи молии худро сарфи бурсњои тањсилї ва музди 
устодон карда буд. 
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волиданайнаш таърихи таваллуди ўро ба вай нодуруст гуфта бошанд, бар хилофи 
хусусиёти ахлоќии волидонаш аст. 

Тибќи ќавонини донишгоњњои Аврупо сармаќолаи тањќиќї бояд њамроњ бо 
шарњи њоле аз нигоранда бошад, ки аксар ваќт бо саросемагї ва бедиќќатии 
нависанда њамроњ аст. Имкон дорад, Иќбол дар мавриди шарњи њоли худ бо аљала ин 
таърихро табдил карда бошад. Ба њар њол, ин њаќиќат имконнопазир аст, ки Иќбол 
дар тамоми умри хеш соли њиљриро ба соли милодї комилан татбиќ надодааст. Ин 
аќидаро доктор Вањид Ќурайшї њам љонибдорї мекунад. Ў менависад: «Агарчи 
Иќбол дар номањое, ки барои касе менигошт, барои суњулат соли масењиро 
менавишт, вале дар танзими таърихњо, ба љуз 8-тои онњо таърихи њиљриро истифода 
мекард. Бад-ин сабаб таърихи таваллудаш, ки волидайни ў њатман ба ў гуфтаанд, ба 
соли њиљрї гуфта шуда, ба назари вай он таърихи таваллуд ќобили эътимод аст, ки 
баробари 9 ноябри 1877 милодї мебошад.18  

Дар асл, иштибоњан ба сифати таърихи таваллуд пазируфта шудани соли 1876 аз 
он ба амал омадааст, ки дар байни синну соли ду хоњари калонї ва ду хоњари хурдии 
Иќбол тафовут се солро ташкил мекард.Он писаре, ки дар феврали соли 1873 ба дунё 
омад, аз хоњари худ – Толеъбї се сол хурдтар буд. Тибќи ин ќоидаи маъмулии 
хонаводагї, Иќбол бояд аз он писар се сол хурд бошад, пас, соли таваллуди ў 1876 
мешавад.  

Тавзењи ин амр лозим аст, ки Иќбол дар ёддоште, ки замимаи маќолаи худ 
намуд, таърихи вилодатро фаќат дар ќавс 1876 милодї тањрир накардааст, балки ба 
таври комил соли таваллуди хешро севвуми зилќаъдаи 1294 њиљрї дарљ кард. Дуввум 
он ки тавре ки маълум аст, волидайни Иќбол њафт фарзанд доштанд, ки яке аз онњо 
дар синни ширхорагї вафот кард, вале далели исботи ин амр нест, ки 
фарзандонашон тибќи ќоидаи куллии хонаводагї таваллуд шудаанд.  

Аз ин љо метавон ба хулосае омад, ки Иќбол таърихи таваллуди худро ба соли 
њиљрї дуруст навишта, танњо дар баргардониши он ба соли масењї ба иштибоњ роњ 
додааст. Дар партави ин шавоњид метавон гуфт: Таърихи тавллуди Иќбол 3 
зилќаъдаи 1294 њиљрї мутобиќ ба 9 ноябри 1877 милодї (18 обонмоњи 1256 њиљрии 
шамсї) мебошад.*  

 
 

                                                 
* 9 ноябр њоло ба таври расмї њамчун рўзи таваллуди Иќбол ќабул шудааст ва њар сол он дар њамин 
рўз таљлил мегардад (А. Б.). 
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ФФААССЛЛИИ  ЧЧААЊЊООРРУУММ  
  

ИИббттииддооии  ккўўддааккїї  вваа  ннааввљљааввооннїї  

Дар солњои пеш аз таваллуди Иќбол падараш, ки суфимаслак буд, хоб дид, ки 
дар фазои пањновари як майдон теъдоди зиёде аз мардум дар њоли гардиш 
дастњояшонро боло гирифта, њамчун девонањо њаяљонзада мехоњанд кабўтари 
сафедеро бигиранд. Он кабўтар гоње сўйи боло ва гоње ба самти пойин дар њоли 
парвоз аст. Саранљом он кабўтар бо шиддати њар чи бештар дар фазо чархид ва дар 
домони ў суќут кард. Шайх Нур Муњаммад ин масъаларо ишораи ѓайбї дониста, 
хоби худро чунин таъбир кард: «Ў соњиби писаре хоњад шуд, ки дар хидмати ислом 
шўњрате касб менамояд ва мавриди тамљид ќарор мегирад».1  

Рўзи љумъаи севвуми зилќаъдаи 1294 њиљрї (9 ноябри 1877 милодї) дар шањри 
Сиёлкут, ваќте ки бонги азони субњ баланд буд, дар хонаи кўчаку яктабаќа, дар яке 
аз утоќњои он, дар нури заифи шамъ Шайх Нур Муњаммад соњиби фарзанди сурху 
сафеди зебое гардид. Фарзанде, ки бо љазбаи хеш таваљљўњи хонаводаро ба тарафи 
худ љалб намуд. Шайх Нур Муњаммади чилсола бар асари таъсири хоби хеш 
навзодро Муњаммад Иќбол номид. 

Ато Муњаммад – бародари калонии Иќбол дар он замон њаждањсола ва 
мутаањњил буд. Хоњараш – Фотимабї аз Ато Муњаммад хурдтар буд ва шояд баъд аз 
издивољ дар хонаи шавњар зиндагї мекард. Хоњари дигараш – Толеъбї њафтсола буд. 
Дар њамин манзил оилаи амакаш – Шайх Ѓулом Муњаммад њам зиндагї мекард. Дар 
ин хонаводаи тињидасту миёнањол Иќболи кўчак дар зери сояи пуршавќати модараш 
– Имомбї кам-кам калон шуд. Дар њамин хона, ки аз васоили рўшноии љадид (барќ) 
бебањра буд, Иќбол ќадамњои аввалини худро мегузошт ва дар паноњи нури шамъ 
дарсњои муќаддамотии худро аз бар мекард. 

Шайх Нур Муњаммад шахси мутадаййин (диндор) буд ва њамеша орзу мекард, 
ки писараш фаќат омўзишњои динї аз бар кунад. Вай бо мударрисини Сиёлкут 
иртиботу муоширати дўстона дошт ва гоњ-гоње барои шунидани дарсњои маорифи 
динї пеши Мавлоно Абуабдулло Ѓулом Њасан мерафт. Мавлоно Ѓулом Њасан дар 
масљиди мањаллаи Шавола тадрис мекард. Замоне ки Иќбол чор солу чор моњ* дошт, 
Шайх Нур Муњаммад ўро ба мањзари дарси Мавлоно Ѓулом Њасан гузошт2 ва Иќбол 
дар њамин масљид ба омўзиши Ќуръон шурўъ кард. Ў таќрибан муддати як сол дар 
ин омўзишгоњ буд. 

Рўзе Мавлоно Сайид Мирњасан ба ин омўзишгоњ омад ва ваќте Иќболи 
хурдакакро машѓули дарс хондан дид, пешонии кушодаву ќиёфаи маъсум ва мўйњои 
хокистарии ин бача ўро бисёр тањти таъсир ќарор дод. Ваќте огоњ шуд, ки ин писар 
фарзанди Шайх Нур Муњаммад аст, пеши ў рафт ва азбаски ќаблан низ бо ў ошної 
дошт, аз вай хоњиш кард, ки илова бар омўзишњои динї, фарзандро бо омўзишњои 
улуми љадид њам ошно намояд. Бинобар ин хост, ки ўро тањти сарпарастии вай ќарор 
дињад. Шайх Нур Муњаммад пас аз чанд рўзи тафаккуру тааммул дар ин маврид, 
саранљом розї шуд, ки писарро ба ихтиёри Сайид Мирњасан вогузор намояд. Иќбол 

                                                 
* Чунин расм аст, ки ваќте кўдаке ба синни чор солу чор моњу чор рўз мерасад, афроди хонавода даври 
њам љамъ мешаванд ва њадяе барои кўдак меоваранд ва расми «бисмиллоњхонї» анљом мегирад. Кўдак 
аз рўйи лавње, ки рўяш «Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим» навиштаанд, дар њузури мењмонон калимаи 
«бисмиллоњ»-ро мехонад. Сипас, омўзишњои баъдї барои кўдак оѓоз мешавад. 
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дар љавори манзили хеш дар кўчаи Мир Њисомиддин назди Сайид Мирњасан ба 
омўзиши адабиёти урду, форсї ва арабї шурўъ кард. 

Иќбол бисёр зираку боњуш буд. Бинобар ин Сайид Мирњасан бо таваљљўњи 
бисёр ба ў таълим медод. Ин давра таќрибан се сол тўл кашид. Дар ин замон Сайид 
Мирњасан њам дар миссияи шотландињо (Scotch Mission) ба омўзиш пардохт, зеро ў 
тарафдори таълимоти љадид ба мусалмонон буд ва ин равишро тарафдорї мекард. Ў 
бо ризояти Шайх Нур Муњаммад Иќболро ба мадрасаи шотландињо бурд. Маълум 
нест, ки ў ба синфи чандуми мадраса ворид шуд, вале бо назардошти он ки ў аз 
боњуштарин бачањо буд, метавон гуфт, ки шояд ба синфи дуввум ё севвум рафта 
бошад. Ў њам дар мадраса ва њам дар манзил зери назари Сайид Мирњасан меомўхт 
ва равиши Сайид Мирњасан ин буд, ки агар њатто ў ба бозор мерафт, шогирдонаш ба 
дунболи ў мерафтанд ва ба ин васила, дарсро њељ гоњ ќатъ намекард.3 Муњити 
зиндагии дохилии Иќбол бисёр содаву покиза буд. Манбаи даромади онњо маѓозаи 
Шайх Нур Муњаммад буд. Ба сабаби даромади кам, замоне шуд, ки Шайх Нур 
Муњаммад маљбур гашт пеши яке аз ашрофи Сиёлкут ба номи Ноиб Вазиралї ба 
сурати корманд даст ба кори порчадўзї занад, вале дере нагузашта, он љоро тарк 
кард.  

Пас аз ин Шайх Нур Муњаммад дар маѓозаи худ ба дўхтани кулоњу ниќоб 
пардохт. Ин кулоњњо бисёр марѓуб буданд. Сипас, пўшокњои гарму нарми хуб медўхт 
ва ба фурўш мерасонд. Дар њамин замон Шайх Ато Муњаммад бо як духтари 
кашмирї аз хонаводаи Ратњур издивољ намуд. Хонаводаи њамсараш аксаран низомї 
буданд. Ба њамин иллат Шайх Ато Муњаммад низ ба хидмати њарбї пазируфта шуд. 
Вазъи иќтисодии ин хонавода рў ба бењбудї нињод.  

Азбаски Шайх Нур Муњаммад тиљоратро дўст надошт, ваќтњои холии худро 
бештар дар маљлисњои уламо ва донишмандон ба розу ниёз ба даргоњї илоњї 
мегузаронд. Ў њамчунин ба фалсафаи тасаввуф низ алоќа дошт ва чанд ќисамт аз 
осори Муњиддин Ибни Арабиро хонда буд. Дар ин бора Иќбол менависад:4  

«Дар бораи Шайх Акбар Муњиддин Ибни Арабї рањматулиллоњу алайњ њељ 
шакке нест... Падари ман ба «Футуњот»-у «Фусус» бисёр алоќаманд буд ва аз синни 
чањорсолагї гўшњои ман бо исму таълими онњо ошно шуд ва муддатњо тадриси њарду 
китоб дар манзили мо идома дошт. Дар ибтидои кўдакї њамаи ин масоил аз ќудрати 
дарки ман берун буд. Бо вуљуди ин, дар ин маљлисњои дарс ширкат мекардам. 
Баъдан, ваќте ки бо забони арабї ошної пайдо кардам, ба ќудрати дарки ман њам 
афзуда гашт ва дар асари пешрафт дар илму таљриба шавќу тамоил ва шинохти ман 
бештар шуд». 

Таълимоти Ибни Арабї Шайх Нур Муњаммадро бисёр тањти таъсир ќарор дода 
буд. Иќбол дар яке аз навиштањои худ дар авохири умр ба ин масъала ишора 
кардааст.  

Дар зиндагии ибтидоии донишљўёнаи Иќбол шахсияти Сайид Мирњасан (1844-
1929) бисёр муассир буд. Ў ба Иќбол забони форсї, арабї, адабиёти урду, илми 
њикмату тасаввуфро таълим дод ва барои улуми ќадимиву исломї дар дили ў шавќи 
зиёд ба вуљуд овард. Бисёре аз хусусиятњои шахсии Иќбол, мисли содагї, ќаноат, 
бениёзї, зарофату нуктасанљї ва хеле чизњои дигар айнан мисли устодаш буд. То 
охирин лањзањои зиндагии Сайид, Иќбол пеши ў мерафт ва дар масоили илмии худ аз 
вай њидояту кўмак мегирифт. Гоње барои ў китобњои љадид мефиристод. Иќбол ба ў 
бисёр эњтиром дошт, то њадде ки њатто ба худ иљозат намедод, ки дар њузури ў шеър 
бихонад.5 

Дар ин бора Иќбол як рўйдодро аз замони кўдакии худ наќл мекунад, ки фаќат 
як бор як мисраъ дар њузури Шоњ Соњиб аз забони ў берун омад ва он њам тасодуфї 
буд. Воќеа ин тавр буд. Рўзе Шоњ Соњиб барои коре аз манзил берун рафт. Тифле ба 
номи Эњсон, ки аз азизони ў буд, њамроњаш буд. Шоњ Соњиб гуфт: «Иќбол, ин бачаро 
баѓал кун». Иќбол бачаро баѓал кард, вале баъд аз каме, ки роњ рафт, хаста шуд ва 
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ўро назди як маѓоза рўйи зина гузошт, то хастагии худро дур кунад. Дар ин асно 
Шоњ Соњиб аз вай ба андозае дур шуда буд ва Иќболро надид. Баргашту наздики 
Иќбол расиду гуфт: «Бардоштани ин бача њам барои ту душвор аст?» Аз забони 
Иќбол беихтиёр ин сухан хориљ шуд: «Эњсони Шумо бисёр гарон аст».  

 Иќбол бо Сэр Сайид ва нањзати «Алигарњ» ба тавассути Сайид Њасан ошно 
шуд ва ваќте бо набераи Сэр Сайид – Масъуд мулоќот кард, робитаи онњо бисёр 
дўстонаву мањкам шуд. Дар соли 1897, ваќте дар бораи рењлати Сэр Сайид 
телеграмма расид, Сайид Мирњасан дар роњи мадраса Иќболро дид. Иќбол дар он 
рўзњо барои гузарондани таътил аз Лоњур ба Сиёлкут омада буд. Сайид Мирњасан 
Иќболро аз вафоти Сэр Сайид огоњ карду гуфт: «Моддаи таърихро ба даст ор». 
Иќбол ба маѓозае дар он наздикї рафту нишаст. Пас аз муддате чанд моддаи 
таърихро ёфту ба устоди худ нишон дод. Сайид Мирњасан онро ситоиш карду гуфт: 
ман њам як моддаи таърих ёфтам: «ѓуфралат». 

Соли 1905, ваќте ки Иќбол рањсипори Инглистон гашт, бар мазори Хоља 
Низомиддин Авлиё як шеър хонд (Илтиљойи мусофир). Дар он шеър дар бораи 
Сайид Мирњасан менависад: 

Тарљумаи шеър: 
«Ў шамъи боргањи хонадони Муртазо буд, 
Ва остони ў барои ман мисли њарам аст. 
Аз њавои нафаси ў гули орзуи ман шукуфт, 
Ва аз муруввату муњаббати ў ман нуктадон шудам. 
Дуо кун, ки Худои осмону замин, 
Аз дидори ў дубора маро шодмон кунад». 
Дар соли 1923 пешнињоди лаќаби «сэр» ба Иќбол шуд. Иќбол ба њокими Панљоб 

гуфт, ки то ваќте ки давлати Инглистон аз хадамоти илмии Сайид Мирњасан таќдир 
нанамояд, ў лаќаби «сэр»-ро нахоњад пазируфт. Њоким пурсид, ки Сайид Мирњасан 
чанд тасниф дорад? Иќбол посух дод: «Ман худам таснифи ў њастам». Ваќте давлати 
Инглистон ба Иќбол лаќаби «сэр»-ро дод, Сайид Мирњасанро низ мулаќќаб ба 
«Шамсулуламо» кард.  

Бар асоси манобее, ки дар бораи зиндагии Иќбол дар Сиёлкут ёфт мешавад, 
метавон аввалин давраи њаёти Иќболро сохт. Ваќте ки Шайх Ато Муњаммад бори 
дуввум издивољ кард, Иќбол дар синфи 5-ум мехонд. Њамсари бародараш баён 
мекунад, ки Иќбол ба шеър алоќа дошт ва садояш њам бисёр ширин буд. Ў аз бозор 
ќиссањои манзум мехарид ва барои афроди хонавода бо садои хуш мехонд. Иќбол аз 
кўдакї бисёр зирак буд. Вай хеле зиёд мехонд ва то нимашаб мутолеа мекард. Боре 
дар як нимашаб Биљї (модари Иќбол) аз хоб бедор шуду дид, ки Иќбол дар канори 
шамъ машѓули анљоми вазифаи мадраса аст. Биљї чанд бор Иќболро садо кард, вале 
љавобе нашунид. Пас, аз љо хесту ба писари худ гуфт: «Дар нимашаб чї мехонї? 
Истироњат кун». Иќбол дар њолати нимахоб љавоб дод: «Модарљон, ман хонда 
истодаам». Ба тавре ки саргарми мутолеа буд, ба хоб рафта буд.7  

Дар айни замон ў бозиро њам хеле дўст медошт ва бисёр шўху њозирљавоб буд. 
Вай ба парвариши кабўтар, бодбаракпарронї ва варзиш хеле алоќа дошт. Падараш 
њељ ваќт монеи тафрењоти ў намешуд. Шавќи кабўтар парваридан то охирин рўзњои 
зиндагиаш аз ў дур нашуд. Рўйи боми хона соатњо сокит менишаст ва аз парвози 
кабўтарњо лаззат мебурд. Њатто аз парвози онњо наслу навъашонро метавонист 
муайян кунад.  

Иќбол модарашро бисёр дўст медошт. Дар бораи тарбияте, ки аз падараш 
гирифта буд, ду рўйдод дар гуфтањои худи ў дида мешавад. Зикри рўйдоди аввал дар 
китобњои Абдулмаљиди Солик ва Атия Файзї мављуд аст. Рўйдоди дуввумро дар 
«Румузи бехудї» ба назм даровардааст. Дар «Зикри Иќбол» Солик аз забони Иќбол 
чунин меорад:8  
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«Ваќте ки ман 11-сола будам, шабе аз садои роњ рафтани касе аз хоб бедор 
шудам. Дидам, ки модарам аз зинањои утоќ поён меравад. Аз тахти хоб баланд 
шудаму ба дунболи модар равон гаштам. Назди дар расидам, ки нимабоз буд ва аз он 
рўшної ба дохили хона меомад. Модарам ба беруни дар нигоњ мекард. Ман 
наздиктар рафтаму дидам, ки падарам дар њавлї чорзону нишаста ва як њалќа нур 
ўро ињота кардааст. Ман хостам, ки наздики падарам равам, вале модарам монеъ 
шуд ва маро насињат кард ва барои хобидан фиристод. Ваќте субњ шуд, назди 
падарам рафтам, то аз ў њодисаи шаби гузаштаро бипурсам. Дидам, ки модарам 
пештар аз ман назди падарам нишастааст ва падарам рўъёи шаби гузаштаро ба ў 
наќл мекунад ва мегўяд, ки ваќти шаб дар айни бедорї дида буд. Падарам гуфт: «Аз 
Кобул як корвон омадааст ва маљбуран дар њудуди 25 мил дуртар аз шањр манзил 
кардааст. Дар он корвон касе бемор аст ва ба сабаби бемории ў корвон дар он љо 
таваќќуф намуд. Бинобар ин, ман барои кўмак бояд ба он љо равам». Падарам 
васоили зиёде љамъ кард ва бо њамроњии ману як каси дигар ба он сў равон гаштем. 
Дар њудуди чанд соат бо фойтун ба он љое расидем, ки корвон манзил карда буд. Мо 
дидем, ки он корвон ба хонаводаи пулдору бузурге тааллуќ дошт ва афроди он 
хонавода барои муолиљаи яке аз афрод ба Панљоб меомаданд. Падарам аз фойтун 
поин шуду пурсид, ки ќофиласолор кист? Ваќте ки солори ќофила омад, падарам ба ў 
гуфт: «Маро назди он бемор баред». Солор мутааљљиб шуд, ки ин шахс кист, ки аз 
бемори мо хабардор аст ва мехоњад назди ў биравад. Ба њар њол падарамро назди 
бемор бурд. Падарам дид, ки њоли бемор хеле вазнин аст. Падарам доруе берун 
овард, ки ба зоњир мисли хокистар буд ва онро ба рўйи аъзои бадани бемор, ки 
пўшида буданд, пошиду гуфт: «Иншооллоњ, шифо хоњад ёфт». Дар он њолат ман ба 
ин бовар намекардам. Зимнан, њељ як аз хешони бемор низ ба ин пешгўйї ањаммияте 
надод. Аммо баъди 24 соат дар авзои бемор таѓйирот њис шуд ва хешони бемор яќин 
карданд, ки бемор шифо хоњад ёфт. Он хонавода ба падарам маблаѓи ќобили 
таваљљўње ба сифати дастмузд пещнињод кард, аммо падарам напазируфт ва мо ба 
Сиёлкут бозгаштем. Пас аз чанд рўз он корвон ба Сиёлкут расид ва маълум шуд, ки 
бемори маъюсу ноумед шифо ёфтааст.  

Баъзан худи Иќбол њам оёти Ќуръониро ба рўйи баргњои пайпал (як навъ 
дарахт) бо ќалам навишта, ба беморони табдор медод, ки аз лесидани он таби мариз 
аз байн мерафт. Дар айёми кўдакї ман (Љовид) борњо ўро дар њоли навиштани ин 
навъ тањрирот ба рўйи барг дидаам. Мумкин аст, иљозаи ин навъ муолиљоти 
рўњониро Иќбол аз падари худ фаро гирифта бошад. Вале Шайх Нур Муњаммад бо 
байъат њељ касеро муриди худ намесохт. Дар лавњи мазори ў барои вафоташ Иќбол 
ќитъае нигошт ва Шайх Нур Муњаммадро «пиру муршиди Иќбол» навишт. Албатта, 
аз назари маънавї, дар назари Иќбол падараш њамон маќомеро дошт, ки як муриду 
муршид дорад.  

Рўйдоди дуввумро Иќбол дар бораи падари худ дар «Румузи бехудї» ба назм 
даровардааст, ки таснифи он чунин аст: «Як бор фаќири бадљинсе назди дари хона 
омаду истод ва бо вуљуди он ки ба ў гуфтанд, ки биравад, ба дар часпиду нарафт. 
Иќбол дар он замон љавон буд. Ваќте ки фаќир пушти сарињам садо мекард, Иќбол 
асабонї шуду фаќирро ду се зарба зад ва он чи ки дар борхалтаи фаќир буд, ба замин 
њаво дод. Падар аз рафтори Иќбол бисёр озурда шуд ва ба гиря афтоду гуфт: «Дар 
рўзи њашр, ваќте ки атрофи Расулуллоњ ѓозиёни ислом, њукамо, шуњадо, зоњидон, 
суфиён, уламо ва осиёни шармсор њалќа мезананд, дар он иљтимоъ фарёди ин фаќири 
мазлум назари Њазрати Муњаммад (с)-ро љалб хоњад кард ва он Њазрат (с) аз ман 
хоњад пурсид: «Як нављавони мусалмон ба кафолати ту дода шуд, то ўро тибќи 
таолими ман тарбият кунї, вале ин кори осонро њам натавонистї анљом дињї, ки ин 
тўдаи хокро инсон созї». Он ваќт ман чї љавобе ба оќову мавлои хеш бидињам? 
Писарам, он иљтимоъро ба назар биёвар ва ба риши сафеди ман нигоњ кун, бубин, чї 
тавр аз бим ларза ба танам афтода! Ба падарат ситам макун ва туро ба Худо, пеши 
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мавлоям залилу хор магардон. Навѓунчаи гулистони Муњаммадї њастї, бад-ин сабаб 
аз насими он гулистон шукуфа кун ва аз бањори он гулистон рангу бўй гир, то бўйи 
хуши ахлоќи Муњаммадї аз ту бархезад».*  

Дар љойи дигар Иќбол менависад:  
«Рўзе падари марњумам гуфт: «Мењоњам подоши он зањматеро, ки ба омўзиши 

хондану навиштани ту кашидам, бигирам». Ман бо шавќ пурсидам: «Он чист, ки 
мехоњї?» Падари шодравонам гуфт, ки рўзи дигар бароям хоњад гуфт. Ба њар сурат ў 
фармуд: «Подоши хидмати ман ин аст, ки ба ислом хидмат кунї». Баъд аз он ман дар 
имтињонот муваффаќ шудам ва дар Лоњур ба кор шурўъ кардам. Дар њамин асно 
шўњрати шоирии ман густариш ёфт. Ман барои нављавонон таронаи ислом 
нигоштам ва ашъори дигар ба назм даровардам. Мардум онњоро бо шавќу завќ 
мехонданду мешуниданд. Дар ин айём падарам дар бистари беморї буд. Ман барои 
диданаш омадам ва рўзе аз ў пурсидам: «Падар, он ањде, ки ман барои хидмат ба 
ислом бо Шумо бастам, иљро кардам, ё не?» Ў дар бистари марг гувоњї дод, ки ту 
подоши зањмати маро пардохтаї». 

Дар зиндагии заношўї бахти хоњарони Иќбол омад намекард. Фотимабї бо 
шавњари худ тавофуќу тафоњум надошт. Толеъбї дар айёми љавонї вафот кард. 
Каримбї ба сабаби издивољи нави шавњараш муддате њамроњи бародарони худ 
зиндагї кард. Зинатбї дар Вазиробод ба шавњар баромад, вале ба сабаби бефарзандї 
муносибаташ бо модаршў хуб набуд. Ў маљбуран ба хонаи падару модари худ 
баргашт. Дар ин муддат модари шавњараш ба писари худ зан гирифта дод. Пас аз 
муддате барои писараш боз як зани дигар овард, дар сурате ки зани дуввум њанўз дар 
њаёт буд. Шавњари хоњари Иќбол мисли як фарзанди мутеъ аз гуфтаи модараш 
намебаромад. Вале пас аз вафоти модар, ў хост, ки њамсари аввалро њам ба хонаи худ 
барад. Саъю кўшиш барои мусолимат оѓоз гардид. Билохира, волидайни Иќбол розї 
шуданд. Шавњари хоњари Иќбол бо мувофиќати волидайни ў бо чанд нафар аз 
наздикону хешонаш барои бурдани Зинатбї омад. Иттифоќан дар он рўзњо Иќбол 
њам дар Сиёлкут буд. Ў ваќте шунид, ки шавњари хоњараш барои оштї омадааст, 
бисёр асабонї шуд. Падараш хост, ки Иќбол нороњату асабонї нашавад, вале ў ба 
мусолиња њељ розї набуд ва талаб кард, ки шавњари хоњараш бо њамроњонаш аз хона 
берун раванд. Ваќте падар дид, ки Иќбол бо њељ панд розї намешавад, он ваќт бо 
сиёсати мудаббиронаи хеш бо садои ором гуфт, ки Худованди бузург дар Ќуръони 
Карим ба сулњ насињату амр кардаанд. Иќбол инро шунид ва дар њоле ки ранг аз 
рухсораш парида буд, сокит шуд. Баъди чанде падар пурсид: «Чї бояд кард?» Иќбол 
љавоб дод: «Њамоне ки Ќуръон мефармояд». 

Бад-ин тартиб, сулњ барќарор шуд ва ин сулњи бохайру баракат буд, зеро 
Зинатбї зани аввал буд ва ихтиёроти хонаву хонавода дар дасти ў буд. Баъд аз созиш 
Иќбол ба шавњари хоњари худ бисёр эътимод мекард ва дар муомилоти шахсї 
њамеша бо ў машварат мекард ва аз ин мушовират сипосгузор буд. 

Муаллими њаќиќии инсон волидайни ў мебошанд. Дар партави ин рўйдодњо 
метавон гуфт, ки хонаи Иќбол як фазои муносиби босафову самимї, ирфониву 
исломї будааст. Дар он хона муњаббату шафќат ва иззату эњтиром њукмфармо 
будааст. Иќбол агарчи бар латоифи виљдонї эътиќод ва то њадде дар бораи онон 
таљриба њам дошт, вале дар зиндагии баъдї, дар масъалаи тасаввуф нуќтаи назари ў 
таѓйир ёфт.** Ба њар њол, дар соли 1891 Иќбол дар синфи 8-ум муваффаќ шуд ва ба 

                                                 
* Соиле мисли ќазои мубраме,   Аќл дар оѓози айёми шабоб, 
  Бар дари мо зад садои пайњаме.  Менаяндешад савобу носавоб. 
  Аз ѓазаб чўбе шикастам бар сараш,            Аз мизољи ман падар ошуфта гашт, 
  Њосили дарюза афтод аз бараш.  Лолазори чењрааш афсурда гашт... 
** Иќбол фалсафаи тасаввуфи худро мубтано бар кўшишу муљоњида ва муќобила бо мушкилот ва 
муборизаву љустуљў ва ѓалаба бар табиату сахтињо карда, ишќу орзу ва сахткўширо мабнои зиндагї 
донистааст (ба повараќи сањифаи дигар нигаред): 
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синфи 9 по нињод. Он ваќт ў 14-сола буд. Саволе ба миён меояд, ки ў кай ба шеъргўї 
оѓоз кардааст? Љавоби ин саволро ба таври даќиќ наметавон дод. Ў аз кўдакї бо 
шеър ќарин буд ва мумкин аст, ки аз айёми љавонї ба шеъргўї пардохтааст.  

Якто Њаќќонии Амрдењї дар китоби худ бо номи «Сирати Иќбол» менависад: 
«Табъи Иќбол аз кўдакї бо шеър ќарин будааст. Аз кўдакї ў љумлањоро мавзун 
мегуфт. Борњо ѓазалњои кўтоње менавишт ва онњоро беањаммияту беарзиш дониста 
пора мекард. Аммо замоне ки бо Сайид Мирњасан наздик шуд, дар мусоњибати ў ба 
шеъру шоирї тамоили бештаре пайдо намуд».10  

Дар ин бора Сайид Закишоњ – писари Сайид Мирњасан, ки дўсти айёми љавонии 
Иќбол буд, низ гуфтааст: «Иќбол дар мароњили аввали шоирии худ барои ислоњи 
ѓазалњои хеш аз мањзари падарам касби файз менамуд ва аксар авќот ин матлабро 
зикр мекард».11  

Вале назди мо ин матлаб њам ќобили зикр аст, ки Иќбол гуфтааст: Барои 
эњтироми Шоњ Соњиб (Сайид Мирњасан) ў (Иќбол) љуръат надошт шеър хонад. 
Мумкин аст, ки файзи њузури Шоњ Соњиб Иќболро ташвиќ ба шоирї карда бошад. 
Вале ин сухан шояд дуруст набошад, ки Сайид Мирњасан дар фанни шеъргўї устоди 
аввали Иќбол будааст. Агар Иќбол дар мароњили ибтидоии шоирї аз Сайид 
Мирњасан ислоњ мегирифт, пас чаро дар њамон замон шогирдии Мирзо Доѓро ихтиёр 
кард? Ин чиз њам маълум нест, ки Иќбол бо машварати Сайид Мирњасан шогирди 
Доѓ шудааст, ё не. Иќбол соли 1893 дар имтињони синфи дањум шогирди аввал шуд ва 
медалу бурсњои шогирди мумтозро гирифт. Он ваќт ў 16-сола буд. Натиљаи имтињон 
4 майи 1893 эълон шуд ва 5 майи 1893 ў ба донишкадаи «Скоч Мишшен» (Scotch 
Mission) рафт. Он ваќт дар мадрасаи «Скоч Мишшен» синфњои 11-у 12 таъсис шуда 
буд ва номи мадраса донишкада шуда буд. Аз ин рў, Иќбол баъд аз синфи дањум дар 
њамон мадраса ба тањсил давом дод.  

Аз чанд ѓазали ќадимии Иќбол, ки дар маљаллаи «Забон»-и Дењлї ноябри 1893 
чоп шуда, дар чопњои баъдї њам мунташир гашт12, маълум мегардад, ки ў нафаќат 
дар синни 16-17-солагї ѓазалњои хуб месурудааст, балки дар маљаллањои Дењлї чоп 
њам мекардааст.Охирин байти як ѓазали ў, ки соли 1894 дар маљаллаи «Забон»-и 
Дењлї чоп шудааст, ин аст: 

Тарљумаи шеър: 
Ваќте ки он бут аз ман нороњат мешавад,  
Барои ў ашъоре аз Њазрати Доѓи Дењлавї мехонам. 
Акнун саволе ба миён меояд, ки Иќбол кай шогирди Мирзохон Доѓ шуд? Дар 

«Забон»-и Дењлї, чопи ноябри 1893, тибќи гуфтаи профессор Њамид Ањмадхон 
Иќболро шогирди «Булбули Њинд» – Њазрати Доѓи Дењлавї* навиштаанд13. Дар ин 
чоп ѓазале аз Иќбол ба табъ расидааст, ки ќадимтарин ѓазали ба дасти мо расидаи ў 
мебошад. Бар асоси ин навишта метавон гуфт, ки Иќбол дар синфи 11 шогирди Доѓ 
шуд.  

Сэр Абдулќодир дар пешгуфтори «Бонги даро» менависад:14 
«Ваќте ки Иќбол ба мадраса рафт, каломи мавзун дошт. Дар Панљоб забони 

урду роиљ шуда буд ва дар њар шањр забондониву шеъру шоирї шўњрат дошт. Дар 
Сиёлкут як маљлиси сухан (шеърхонї) барпо шуд. Барои он маљлис Иќбол гоње ѓазал 
менавишт. Дар миёни шуарои урду дар он замон Мирзохон Доѓи Дењлавї шўњрати 
зиёде дошт. Ба сабаби он ки Доѓ муаллиму устоди Низоми Дакан буд, шўњраташ 
боло рафт. Шахсоне, ки наметавонистанд бо ў тамос бигиранд, бо мактубу мукотиба 
шогирди ў мешуданд. Ѓазалњоро бо почта ба ў мефиристоданд ва ў пас аз ислоњ ба 
                                                                                                                                                             
       Маёро базм бар соњил, ки он љо  Ба дарё ѓалту бо мављаш даровез 
       Навои зиндагонї нармхез аст.   Њаёти љовидон андар ситез аст.  
* Фасењулмулк Навоб Мирзо Доѓи Дењлавї (1831-1905) аз устодони сухани урду буд. Иќбол манзумаи 
хешро барои тасњењ назди ў мефиристод ва дере нагузашта, ќарењаи Иќбол то љое тараќќї кард, ки 
Доѓ бо сароњат навишт: «Иќбол дигар ниёзе ба тасњењ надорад». 
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онњо бармегардонд. Бад-ин сабаб, садњо нафар ѓоибона ба Доѓи Дењлавї шогирд 
шуданд ва ў барои ин кор як идораву созмони ислоњи шеъри шогирдон тартиб дод. 
Иќбол низ ба ў ѓазалњои худро мефиристод ва ифтихор дошт, ки барои ислоњи 
ѓазалњо аз устоде кўмак мегирад, ки дар замони худ аз лињози забондонию ѓазалдонї 
яктову бемонанд буд. Доѓ аз њамон рўзњои аввал дарёфт, ки ин донишљў аз як 
мањалли дурдаст ѓазалгўи одї нест. Ў донист, ки дар каломи Иќбол ишкол кам аст. 
Аз ин рў, муносибати шогирдиву устодии онњо дер давом накард. Иќбол дар даврони 
њаёти Доѓ он ќадар шўњрат ёфт, ки шодравон Доѓ аз доштани чунин шогирд ифтихор 
мекард». 

Иќбол њамеша мекўшид, ки ба дидори устод бирасад. Дар яке аз шеърњояш ба 
ин ишора карда мегўяд: 

Тарљумаи шеър: 
Агар шавќи дидори Њазрати Доѓ инчунин бошад, 
Њатман як рўз мулки Даканро хоњам дид. 
Вале ў натавонист, ки ба дидори устод шарафёб шавад. 
Агарчи баъдњо Иќбол ба ислоњи ѓазалњои худ аз тарафи Доѓ эњтиёље надошт, 

вале ифтихору эњтироми устод дар ў њамеша боќї буд. Дар яке аз ѓазалњояш дар ин 
бора чунин менависад:15 

Тарљумаи шеър: 
Ин мунтањои каромати љаноби Доѓ аст, 
Ки њамчу мане њам суханвару њам сухандон шудам. 
Давроне, ки Иќбол ѓазалњои худро ба Доѓ барои ислоњ мефиристод, бисёр кўтоњ 

буд. Онро дар њудуди солњои 1893-1896 метавон мушаххас кард. Вале Иќбол то 
охирин солњои њаёти хеш худро шогирди ў њисоб мекард. 

Китобњое, ки Иќбол дар замони тањсил дар мадрасаву донишкада истифода 
мекард, њанўз мањфузанд. Дар яке аз сафањоти китобе, ки дар синфи 9-ум онро 
мехондааст, нотањои мусиќї тањрир шуда, дар зери онњо ашъоре аз Ѓолиб,* Бедил, 
Носих ва Воќиф бо ќалам навишта шудааст. Дар рўйи як-ду китобе, ки дар 
донишкада истифода мекард, номи худро бо тахаллуси «Иќбол» навиштааст. Аз ин 
навиштањо ду чиз маълум мегардад. Аввал ин ки ў бо нотањои мусиќї, ё техникаи 
фанни мусиќї огоњї дошта, аз робитае, ки шеър бо савту мусиќї дорад, хабар дошт. 
Дуввум ин ки ў тахаллуси «Иќбол»-ро дар соли аввали донишкада ихтиёр кардааст. 
Дар соли 1895 Иќбол синфи 12-ро дар донишкадаи «Скоч Мишшен» ба итмом расонд 
ва барои идомаи тањсил маљбур буд ба Лоњур биравад, зеро дар он замон дар 
коллељи мазкур синфи болотар њанўз боз нашуда буд. Ваќте мо ба зиндагиномаи 18-
солаи Иќбол дар Сиёлкут назар меандозем, натиља мегирем, ки дар фазои мањдуди 
Сиёлкут Иќбол наметавонист рушди зењнї ба даст оварад. Дар хона, ба сабаби 
падарсолорї ва эњтирому њарфшунавї аз волидайн наметавонист њарфи барзиёде 
занад. Дар хонаводаи ў фаќат Шайх Ато Муњаммад буд, ки таъмини ањли оила ба 
дўшаш буд. Шайх Нур Муњаммад кору бори худро таќрибан тарк карда буд ва 
даромади ночизе дошт. Бинобар ин Иќбол барои идомаи тањсил аз бародари худ 
кўмаки молї мегирифт ва дар њаќиќат, агар кўмаку ёрии бародараш – Ато Муњаммад 
намебуд, ў мебоист тарки тањсил кунад. 

 

                                                 
* Асадулло Ѓолиби Дењлавї яке аз сухансароёни чирадасти ќарни сенздањуми њиљрї мебошад (1212, 
Агра, Акбаробод - 1285, Дењлї). Ў дар тамоми умри худ алоќаву дилбастагии фаровоне ба сухани 
порсї дошта, худро андалебе аз гулистони аљам медонад: 

Буд Ѓолиб андалебе аз гулистони аљам,  
          Ман зи ѓафлат тўтии Њиндустон номидаам. 
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ФФААССЛЛИИ  ППААННЉЉУУММ  
  

ККооллллеељљии  ддааввллааттииии  ЛЛооњњуурр**    

Сентябри соли 1895 Иќбол ба Лоњур омад. Ўро дар истгоњи роњи оњан яке аз 
дўстонаш – Шайх Гулобдин истиќбол намуд ва бо фойтун ба манзили худаш дар 
Бњатай Дарвоза бурд. Иќбол дар Коллељи давлатии Лоњур дар синфи 13-у 14 сабти 
ном намуд ва пас аз чанд рўзи иќомат дар хонаи Шайх Гулобдин дар як утоќи 
хобгоњи «Квадрингал» иќомат гузид.1 Ў дар чор соли тањсил дар Лоњур дар њамин 
утоќ зиндагї кард. 

Гаррет (Garrett) менависад,2 ки дар он замон теъдоди донишљўён дар 
донишкадаи давлатї бештар аз дусад нафар буд, бинобар ин бо якдигар ва бо 
устодон равобити дўстона барќарор кардан осон буд. Дар пањлуи донишкада ќитъаи 
замине буд, ки њоло онро «Авдал» мегўянд. Дар он љо дар баробари дарахтони 
норинљу лимў дарахтони дигаре њам буданд, ки занбўрњои асал хона карда буданд. 
Дар тобистон, нисфирўзињо он љо ба љойи љамъшавии писарону занбўрон табдил 
меёфт – писарон дар сояи дарахтон ба китобхонї машѓул мешуданду занбўрони асал 
гирди сари онњо парвоз мекарданд. Дар рўбарўйи як кунљи донишкада, каме ба 
тарафи шимол, як дарахти куњансоли баргад (як навъ дарахти тануманди баланд) 
буд, ки гирди он рўйи нимкати чўбин писарон нишаста, китоб мехонданд, сўњбат 
мекарданд. Муносибатњои дўстона пайдо кардан бо донишљўён барои Иќбол осон 
буд. Ў аз њамон рўзњои аввал бо чанде аз онњо дўст шуд, ки дар байни онњо Чавдњарї 
Љалолуддин, Ѓулом Бањбак ва Найранг буданд.3  

Дар хобгоњ манзили Иќбол рафта-рафта ба љойи љамъшавии дўстону маркази 
шеърхонї табдил ёфт. Дар ин бора Найранг менависад:4 

«... Ману дигар дўстон, ки дар хобгоњ иќомат доштем, њамагї ба даври Иќбол 
љамъ мешудем ва ў садри маљлис буд. Ќалён (чилим) аз он рўзњо њамдаму њамнафаси 
ў буд... Табъи зариф дошт, шўхињои зиёд мекард, бањси адабї њам мекард. Шеър 
менавишту мехонд... Дар он замон касе љуз ин фикр намекард, Иќбол як шоири хуб, 
мардумписанд аст ва чизи дигаре нест. Агар иљоза бифармоед, бигўям, ки 
ќазоваткунандагон дар бораи Иќбол кўтоњназар набуданд, балки Иќбол дар он 
замон он рангу бўеро надошт, ки баъдан ба даст овард. Вале як чиз ќобили навиштан 
аст: Дар ин сўњбатњои сесолаи мо Иќбол як барнома дошт. Дар бораи назми машњури 
«Мултан», «Фирдавси гумшуда» ў дар радди «Тањсили Фирдавс» бисёр тазаккур 
медод ва мегуфт, ки рўйдодњои Карбалоро тавре ба назм хоњам даровард, ки љавоби 
назми «Мултан» бошад. Вале ин барнома такмил нашуд. Барномаи дигари Иќбол ин 
буд, ки ашъори урду ислоњ шуда, пешрафт намояд ва борњо сўњбат буд, ки дар шеъри 
забони урду ранги адабиёти ѓарбї пайдо шавад». 

Иќбол агарчи донишљўи Донишкадаи давлатї буд, вале њамзамон дар дарсњои 
Коллељи ховаршиносї (The Oriental College) иштирок мекард. Тибќи баёни доктор 
Ѓулом Њусайн Зулфиќор, дар он замон Коллељи ховаршиносї дар бинои 
Донишкадаи давлатї буд ва байни њарду донишкада тибќи усули иртиботи илмї 
барои омўзиши баъзе фанњо робитаи амалии донишљўён вуљуд дошт. Иќбол њамчун 
донишљўи донишкада дарсњои фалсафа ва англисиро дар донишкада ва дарси 
арабиро дар коллељ меомўхт.  

                                                 
* Goverment College of Lahore. 
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Соли 1897 Иќбол аз забонњои англисї ва арабї дипломи аъло ба даст овард. 
Тибќи солномаи Донишгоњи Панљоб* соли 1906 Иќбол лисонси хешро бо дараљаи 
дуввум ба даст овард.5  

Азим Њусайн дар хотироти даврони зиндагии падари худ ба забони англисї бо 
номи «Фазл Њусайн» менигорад: 

«Дар имтињони лисонси 1897 љамъан 105 донишљў муваффаќ шуданд ва аз онњо 
чор нафар дараљаи аввалро ба даст оварданд. Иќбол ва њамсинфи ў Миён Фазл 
Њусайн имтиёзи дуввумро ба даст оварданд. Иќбол дар миёни мусалмонон аввал буд 
ва Миён Фазл Њусайн маќоми дуввумро дошт».6  

Азбаски Иќбол ба фалсафа алоќаи бештаре дошт** , дар риштаи фавќи лисонси 
фалсафа сабти ном кард. Дар замон профессор В. Билл (W. Bill) муаллими фалсафа 
буд. Дар соли 1896 ў инспектори мадрасањо интихоб гардид ва дигар дар 
Донишкадаи давлатї аз фалсафа дарс намедод. Пас аз чанде муаллими таърих –    
профессор Диллингер (Dillinger) дарси фалсафаро ќабул кард ва сипас профессор 
Овшер ба донишкада омад. Ў дар соли 1898 ба истеъфо рафт ва ба љояш профессор Т. 
В. Арнолд (Sir Thomas T. W. Arnold) омад. 

Тибќи баёни Гаррет, Арнолд аз Донишкадаи Алигарњ аз кор рафта, ба сифати 
профессор дар Донишкадаи давлатї ба кор омад. Сэр Сайид аз ў бисёр ќадрдонї 
мекард. Ў дўсти самимии Мавлоно Шиблии Нўъмонї буд. Рањбарии мушфиќонаи 
Арнолд шавќти Иќболро ба фалсафа дучандон кард. Арнолд чунон тањти таъсири 
салоњияти Иќбол ќарор гирифт, ки бо ў бисёр дўстона рафтор мекард. Тибќи гуфтаи 
Сэр Абдулќодир, Арнолд бо шевањои љадиди илмии омўзишу тањќиќ ошно буд. Ў 
шогирди худ – Иќболро чунон шефтаи равиши хеш сохта буд, ки саранљом он 
дўстиву самимият, ки миёни устоду шогирд буд, шогирдро ба дунболи устод равонаи 
Инглистон сохт.7 Ў дар бораи Иќбол ба дўстони худ мегуфт: « Шогирде, мисли 
Иќбол, муаллимро муњаќќиќ ва муњаќќиќро муњаќќиќтар месозад».8  

Иќбол соли 1899 дар риштаи фалсафа имтињони фавќи лисонс дод ва дар 
тамоми Панљоб дар риштаи фалсафа маќоми аввалро ба даст овард ва медали нуќра 
гирифт.9  

Илова ба дарсњои фалсафа, Иќбол соли 1898 ба дарсњои Донишкадаи њуќуќи 
Лоњур њам мерафт, то њуќуќу ќонунро биёмўзад. Вале декабри соли 1898 аз имтињони 
муќаддамотии њуќуќ дар риштаи юриспруденсия (jurisprudence – фалсафаи ќонун) 
нагузашт. Ў сипас дар декабри 1900 тасмим гирифт, ки бидуни иштирок дар дарсњои 
одии њуќуќ, барои имтињони муќаддамотии њуњуќ иљоза гирад. Вале ин хоњиши ўро 
рад карданд.10 Баъд аз он Иќбол аз имтињони њуќуќ дар Лоњур сарфи назар кард ва 
ин хостаи ў билохира дар Лондон љомаи амал пўшид. 

Соли 1904 ў ба Инглистон рафт. Дар ин замон Иќбол як шеъри видоъ ба номи 
«Нолаи фироќ» навишт, ки дар он завќи илмии вай, истеъдоде, ки таваљљўњи 
Арнолдро ба тарафи Иќбол кашид, ба равшанї дида мешавад: 

Тарљумаи шеър: 
«Эй калими зарваи синои илм, ту куљо њастї? 
Мављи нафаси ту*** њавои тараб буд, ки илмро афзунтар мекард. 
Њоло он шавќи роњпаймои сањрои илм куљост? 
Аз дами ту сари ман савдои илм дошт». 

                                                 
* The Panjab University – Донишгоњи Панљоб соли 1873 таъсис ёфтааст. 
**   Њикмату фалсафа корест, ки поёнаш нест,  

Силии ишќу муњаббат ба дабистонаш нест. 
      Аќл чун пой дар ин роњ хам андар хам зад, 
      Шўъла дар об давониду љањон барњам зад.  
*** Дар матни асл «шумо» омадааст (А. Б.) 
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Мањз вобастагиву самимияти хосе, ки Иќбол ба Арнолд дошт, ўро ба Инглистон 
бурд. Аз ин рў, шеъре навишт, ки дар он азми ба Инглистон рафтанро изњор 
намудааст: 

Тарљумаи шеър: 
Дашти вањшати ман уќдаи таќдирро боз хоњад кард, 
Ман занљири Панљобро шикаста, он љо хоњам расид. 

Ваќте ки соли 1930 хабари марги Арнолд ба Иќбол расид, ў бо чашми гирён 
гуфт: «Иќбол аз дўсту устоди худ мањрум шуд». 

Ниёзї дар бораи мартабаи тањќиќоти Арнолд ва огоњии ў аз аќоиди исломї 
сухан гуфт. Иќбол мутааљљиб шуду гуфт: «Арнолд чи табањњуру тахассусе аз масоили 
исломї дорад? Бар таълифоти ў монанди «Даъвати ислом»* назар кардаї? Арнолд 
фаќат ба давлати Инглистон вобаста буд ва њар чи кард, барои хостаи Инглистон 
буд. Ваќте ки ман дар Инглистон будам, ў мехост, ки ман ба «Таърихи адабиёти 
Эрон»-и Браун чизе нависам, вале ман худдорї кардам. Зеро ман истинбот кардам, 
ки дар ин навъ таълифот сиёсати Инглистон њам дахолат дорад. Дар ин миён талош 
барои њифзи миллияти Эрон њам ба чашм мехўрд. Њадаф ин буд, ки вањдати 
кишварњои исломї анљом нашавад.** Љолиби таваљљўњ ин аст, ки дар Ѓарб зиндагии 
фард фаќат барои кишвар аст ва иќтизои миллияти ватанї њамин аст, ки кишвару 
миллият мутародиф њастанд ва миллияти ватанї болотар аз њама аст. Бад- ин сабаб, 
Арнолд ба масењият ва ба ислом тааллуќи хотире надошт. Аз назари сиёсати Ѓарб ин 
фаќат Арнолд нест, ки чунин фикр мекунад, балки донишу огоњии њар мусташриќ бо 
њамон роње меравад, ки тибќи хостаи истеъмори Ѓарб ва њукумати салтанатї бошад. 
Ин афрод дасту бозуи салтанатталабон ва сиёсатмадорон њастанд».11  

Мавлавї Ањмаддин – вакили додгустарї (адвокат) мегўяд:12 «Ќабл аз он ки 
Иќбол ба Лоњур биёяд, як анљумани шеърхонї дар бозори њакимон «Бњатай 
Дарвоза» вуљуд дошт, ки он љаласоти хешро дар хонаи Њаким Аминуддин барпо 
мекард. Аминуддин аз хонаводаи њакимон буд, ки бозор бо номи онњо машњур шуд. 
Маљлиси мушоираро*** дар соли 1890 Њаким Шуљоуддин бино нињод.13 Љаласоти 
аввали ин анљуман дар хонаи Њаким Аминуддин мегузашт. Вале дар соли 1896, баъд 
аз даргузашти Њаким Шуљоуддин љаласот тањти сарпарастии Навоб Ѓулом Мањбуби 
Субњонї Ибни Шайх Имомиддин – њукмрони Кашмир ва дар манзили вай баргузор 
мешуд. Њаким Шуљоуддин дар зиндагии худ њамеша мири маљлис буд. Мирзо 
Аршади Гургонии Дењлавї ва Мирнозир Њусайн Низоми Лакњнавї гули сари сабади 
ин љаласот буданд, зеро њарду шоир буданд ва мушоираву муќобилаи шогирдону 
санохонони онњо ба љаласот рангу бўйи дилпазир медод. Шунавандагон бисёр 
буданд. Донишљўёни љавони донишкада њам барои шеъргўиву шеърдонї дар ин 
љаласот ширкат мекарданд». 

Иќбол то он замон дар њељ љаласаи шеърхонї ширкат накарда буд. Моњи 
ноябри соли 1895 чанд њамсинфи Иќбол ўро барои шом ба манзили Њаким 
Аминуддин даъват карданд.14 Аз рўйи одат барои ширкат дар љаласа Аршади 
Гургонї аз Фирўзпур омада буд. Мирнозир Њусайн Низом њам он љо буд ва 
шогирдони зиёде аз њарду љониб ширкат доштанд. Теъдоди зиёде шунавандагон њам 

                                                 
* Китоби ховаршиноси англис Арнолд ба номи «Даъвати исломї» яке аз муњимтарин китобњо дар 
бораи даъвати ислом дар љањони масењият аст. 
**  Лорди Маѓриб, саропо макру фан, Ту агар дорї тамизи хубу зишт, 
 Ањли динро дод таълими ватан.  Дил набандї бо кулўху сангу хишт. 
 Ў ба фикри марказу ту дар нифоќ  Љон нагунљад дар љињот, эй њушманд, 
 Бигзар аз Шому Фаластину Ироќ.  Марди њур бегона аз њар ќайду банд. 
*** Дар саросари Њинд, бахусус, дар миёни мусалмонон маљолиси мушоира њамеша мавриди таваљљўњу 
истиќболи умумї будааст. Дар маљлиси мушоира шоирон дар бораи як мавзўи муайян ашъори худро 
бо овоз мехонанд ва мардум эшонро ташвиќ менамоянд.  
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буданд. Таќрибан аввалин бор буд, ки Иќбол дар Лоњур дар чунин маљлис ширкат 
мекард. Ѓазалеро аз худ хонд.15 Ваќте ки ба ин байт расид (тарљумаи шеър): 

Ќатрањои араќи хиљолати ман, 
Худованд гумон кард, ки инњо гавњар аст.  

Аршади Гургонї ўро бисёр ситоиш кард ва аз ў сипосгузорї намуд. Маќтаи ин ѓазал 
такя бар муноќишоти байни забони Дењлї ва Лакњнав дар он замон буд ва тавзењи 
Иќбол дар бораи ин љанг байни ду забон дар он дида мешуд. 

Тарљумаи шеър: 
Иќбол, на ба Лакњнав, на ба Дењлї вобастаам, 
Мо фаќат асири хами зулфи Камол њастем. 

Аз ѓазали зикршуда, Иќбол дар ибтидо дар он ваќт тасаввур мекард, ки бо 
рањої аз њудуди шоирии Дењлї ва Лакњнав битавонад роњи љадиде барои худ 
баргузинад. Ба њар њол, ў дар ин љаласот ширкат намуд ва ошиќони шеъру сухан 
вайро шинохтанд. Як сол баъд, дар соли 1896 Муњаммаддин Фавќ аз Гњартал, бахше 
аз Сиёлкут, барои њамсуханї ба Лоњур омад. Ў шўњрати анљумани шеърхониро 
шунида буд. Дар ин шаб Иќбол дар мањфил буд. Фавќ њам ѓазали худро хонд. Бо њам 
дидор карданд ва ин мулоќот ба дўстї бадал шуд, ки то поёни њаёти Иќбол боќї 
монд. Баъд аз он Фавќ на ба номи як шоир, балки ба номи як адиб, муаррих ва 
рўзноманавис машњур гашт. Дар замони донишљўии Иќбол дар донишкадаи давлатї 
Фавќ рўзномањои «Панљаи фўлод», «Кашмирї мэгэзин» ва «Ахбори Кашмир»-ро 
њанўз мунташир намекард. Фавќ ва Иќбол дар љаласоти Анљумани мусалмонони 
кашмирї бо шавќу завќ ширкат мекарданд, Иќбол он чи дар бораи Кашмир эљод 
мекард ва дар ин анљуман мехонд, Фавќ онњоро дар рўзномањои худ ба чоп 
мерасонд.16  

Дар бораи шиносої ва мулоќоти худ бо Иќбол, Сэр Абдулќодир дар маќолаи 
худ бо номи «Аз замони ибтидои шоирии Иќбол» чунин менависад:17  

«Ман тулўи ситораи Иќболро дидам ва дар мароњили аввалини тараќќї ва 
такомули Иќбол ман чанд бор њамнишину њамсафари ў будам. Чанд акси ёдгорї аз 
он замон дорам... Дар мањфили шеърхонї як шаб, як донишљўи нављавон бо чанд тан 
аз њамсинфони худ ширкат кард. Ў як ѓазал хонд, ки матлаи он ин буд:  

Тарљумаи шеър: 
Иќбол шеър сохтан намедонад, валекин, 
Агар шумо ўро суханвар мегўед, мо ќабул мекунем. 

Аз чунин суханпардозиву хониши зебои шеър муштоќони сухан фањмиданд, ки 
дар уфуќи шоирї як ситораи нав тулўъ кардааст». 

Сэр Абдулќодир меафзояд: «Ин назму шеъри Иќбол ранги тозае дошт, ки дар 
он афкори ѓарбї асар гузошта буд ва шеваи форсї дошт ва љазбаву њубби ватан дар 
шеър густурда буд. Мањофили ин анљуман сароѓози густариши шеваи навини 
шоирии Иќбол буд.18  

Аз тавзењот равшан аст, ки тайи солњои 1895-1899 мањофили мухталиф Иќболро 
ба тарафи худ кашиданд ва албатта, бо табаќае аз мардуми равшанфикру хушзавќ 
ошно шуд. Аз як тараф, ба иллати узви анљумани шеърхонї будан дар љаласоти он 
ширкат мекард ва ѓазалњое бо сабки ќадим месохту мехонд. Аз тарафи дигар, дар 
љаласоти анљумани адабї шеърњое бо сабки ќадим ироа медод. Њамин тавр ў ба 
Анљумани мусалмонони кашмирии Лоњур њам вобаста буд. Ин анљуманро феврали 
1896 чанд тан аз машоихи бузурги кашмирї таъсис карданд. Дар миёнањои соли 1897 
фаъолияти он ќатъ гардид ва соли 1901 дубора ба фаъолияти худ идома дод. Иќбол 
дар љаласоти ин анљуман фаъолона ширкат мекард ва ашъори пуршўру њол мехонд.19 
Сипас, тањти таъсири љаласоти Њаким Шањбозиддин, ў дар љаласоти бузурги 
Анљумани њимояти ислом ширкат карда, ба унвони як шоири миллї ва мардумї 
шўњрат ёфт. 
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Иќбол дар ин маљолис умуман каломи худро бидуни овоз мехонд, вале садояш 
дилнишин буд. Бад-ин сабаб, бо исрори баъзе аз дўстони наздики худ, гоњ-гоње 
каломи худро бо савту наво месароид. Сэр Абдулќодир дар асари худ «Кайфи ѓам» 
менависад:20  

«Илова бар завќи шоирї Иќбол ба мусиќї њам алоќаи фаровон дошт. Ў фурсат 
наёфт, ки бо илми мусиќї ошноии комил пайдо кунад, вале то њадде бо он ошно 
буд... Садояш мавзун буд. Бад-ин сабаб, дар миёни дўстони наздик гоње ашъори 
худро бо тараннум мехонд, ки лутфи шеърњоро дучандон мекард. Ў барои њар бањр 
як вазни мавзун интихоб мекард... Рафта-рафта мардум огоњ шуданд, ки ў аз садои 
дилнишине бархурдор аст. Бад-ин сабаб исрор карданд, ки ў бо савт бихонад ва ў 
пазируфт ва шўњраташ дучандон шуд... Он замон марди машњуре аз хонаводаи 
шоњии Дењлї бо номи Мирзо Аршади Гургонї дар мадрасаи давлатии Фирўзпур 
дарси форсї медод. Ў њам дар љаласоти солонаи анљуман ашъори худро мехонд ва 
бад-ин тартиб ў њам шўњрат ёфт. Аммо Мирзо Аршади Гургонї њамеша тањтуллафз 
мехонд. Ў шўњрати рўзафзуни Иќболро дид ва дарёфт, ки овозу равиши хондани 
Иќбол шеъри ўро дилчасптар мекунад ва дар ашъори худ ба ин ишора кард: «Назми 
Иќбол њар касеро хонанда сохт». 

Ин дуруст аст, ки бисёре аз мардум тањти таъсири сурудани Иќбол ќарор 
гирифтанд ва тариќи ўро баргузиданд. Аммо шўњрати Иќбол далели дигаре њам 
дошт. Ў аз овони кўдакї овози хуш дошт ва Ќуръони Маљидро њам бо лањни диловез 
мехонд ва дар тамоми тўли умр бад-ин тартиб амал мекард ва садояш њаргиз аз байн 
нарафт.  

Дар замони донишљўї дар Донишкадаи давлатї Иќбол маъмулан дар ваќти 
таътили тобистона ё таътилоти дигар ба Сиёлкут меомад ва бо волидайну њамсар ва 
хонаводаи худ зиндагї мекард. Вале дар он айём ширкати Иќбол дар маљлиси адабии 
Сиёлкут ва хондани ѓазал дар он љо собит нашудааст. Мумкин аст дар Сиёлкут 
бештар Иќбол ваќти худро дар канори хонавода ва ё бо дўстони ќадимї, ё дар 
мусоњибати Сайид Мирњасан гузаронда бошад.  

Ибтидои шоирии Иќбол бо сабки ќадимии ѓазал буд. Ѓазалњоеро, ки Иќбол дар 
замони донишљўї (1893-1899) гуфта ва ба дасти мо расидаанд, агар бодиќќат 
мулоњиза намоем, мебинем, ки гарчи сабки нигориши ѓазали ў бо шеваи ѓазалсароии 
Доѓи Дењлавї њамоњанг аст, вале гоње баъзе аз ашъорашро тавре ба риштаи назм 
даровардааст, ки ранги хоси Иќболї дорад. Халифа Абдулњаким менависад:21  

«Аз он замон чанд ѓазал дар «Бонги даро» ба ёдгор мондааст. Аз ин ѓазалњо 
маълум мешавад, ки Иќбол баъзе љойњо аз Доѓ тамрину таќлид намудааст. Мавзўъ ва 
шеваи сурудани ашъор гоње ба тарзи равиши Доѓ мебошад. Албатта, ибдоъ ва 
тахайюлу тадбири Иќболї њам дар он дида мешавад, ки баъдњо ба камол расид. Ин 
замони шоирии Иќбол монанди субњи козиб буд, ки нуру рўшноии он аломати офтоб 
мебошад». 

Яке аз хусусиёти он давр ин аст, ки мењвари таваљљўњи Иќбол зоти худаш буд ва 
ба атрофи хеш назар намеандохт. Мутолеаи фалсафа гоње дар ѓазал бо сабки 
ќадимии ў њикмат пайдо мекард. Вале ин ранг афкорашро дар њам печид. Иќбол дар 
соли 1910 навишт:22  

«Ман эътироф мекунам, ки аз Гегел (Hegel, файласуфи олмонї) ва Гёте (Hute, 
шоири олмонї, ки Иќбол ўро эњтиром мекард), Мирзо Ѓолиб, Абдулќодири Бедил ва 
Вордсворт (Words-worth, шоири англис) бисёр истифода кардаам. Шеваи Гегел ва 
Гёте маро рањнамун гашт, ки ман ба њаќиќати ботинии ашё бирасам, Бедилу Ѓолиб 
ба ман дарс доданд, ки бо вуљуди доштани шеваи шоирии ѓарбї, ман дар љазбаву 
азњори худам чи гуна шарќияти хешро зинда нигоњ дорам ва Вордсворт аз замони 
донишљўї маро аз илњоду бединї дур нигоњ дошт».  

Аз ин навишта возењу равшан мешавад, ки аз замони донишљўї таљассуси зењнї 
Иќболро барои талош дар ба даст овардани њаќиќат саргардон кард. Ин як 
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кашмакаши дарунии холиси зотї ва ботинии ў буд.* Ин љо саволе ба миён меояд, ки 
агар таълиму тарбияти Иќбол аз ибтидо мабно бар ривоёти исломї бошад, чаро ў аз 
Вордсворт инчунин мутаассир шуд? Завќи огоњї ва таљассуси Иќбол нишон медињад, 
ки ў худ аз мањдудаи донишу биниши хеш хурсанд набуд. Мутолеаи фалсафаи 
Аврупо ба ў нороњатињои зењнї ва равонї дод, ки фалсафаи аврупої дар ќарнњои 
XVIII-XIX бо он даст ба гиребон буд. Агар зењни љустуљўгару ќалби шоирона ва 
рўњи латифи ў аз мутолеаи Вордсворт љавоби ќобили дарке дар бораи пучии аќл 
дарёфт кард, љойи тааљљубе нест, балки ин далели сињату саломатии аќли ўст, ки бо 
вуљуди он ки аз назароти моддапарастї (материализм)-и ањди худ мутаассир шуда 
буд, вале бо тамоми ин авсоф гумроњ нашуд. Њар донишљўи фалсафа ва тасаввуф 
медонад, ки афкори Вордсворт шабењи афкори ботинии Ибни Арабї буд. Аз ин љо 
метавон натиља гирифт, ки дар ин марњала иртиќои зењнии Иќбол тасаввури вањдати 
вуљуд буд, ки ўро аз дунёи шак наљот дод. Дар баъзе аз ѓазалњои ў, илова бар 
пухтагии фан, умќи фикри ў њам намоён аст. Дар ѓазалњо, агарчи омезиши ишќи 
маљозї** дида мешавад, вале дар мазомини бештари шеъри суфиёна ё њикматона 
ѓазалсароии суннатиро канор гузошта, тарзи баёни нав интихоб мекунад. Тањти 
таъсири фалсафаи вуљудї дар баъзе ашъор ў тарљумони назарии суннатии тасаввуф 
мешавад. Мисли ин ки дар назари Иќбол инфиродияти нафс як фиреб аст, ки баъд аз 
намуди Њаќ аз байн меравад ва баъдан фаќат њаќиќати азалии Худо боќї мемонад. 
Дар њамин замон Иќбол бар асари фалсафаи вуљудї назароти сиёсии хешро ислоњ 
намуд ва баъдњо дар бораи миллияти ватанї ашъори бисёре ба риштаи назм 
даровард. 

Аз замони донишљўї Иќбол ашъори хешро бо сабки љадид менавишт ва ѓазали 
суннатиро тарк карда, фаќат ба назм таваљљўњ кард. Ин њама тањти таъсири афкори 
ѓарбї буд. 

Тамаддуни љадид, ки бо султаи англисњо ба нимљазира ворид шуд, адабиёту 
забони форсиро аз арзишњои љадид бархурдор кард. Дар замони нањзати Алигарњ 
дар интихоби мазомин шоирии нав бо сабки ѓарбї ба вуљуд омада буд. Њолї, Шиблї 
ва Озод, агарчи забони англисиро намедонистанд, вале тарзи суннатии шоирии 
урдуро тарк карда, асароти љадиди ѓарбиро пазируфтанд. Ин гуна асароти ѓарбї аз 
ибтидо ашъори Иќболро ба шакли љадиде даровард. Ў чанд шеъри англисиро ба 
урду бо шеваи озод тарљума кард. Ва баъзе аз шеърњои ў, агарчи тарљума аз англисї 
набуд, аз лињози афкор ва тарзи баён ѓарбї буданд. 

Њолї тањти таъсири асароти љадид пояи ашъори ватанї ва миллиро нињод. Вале 
дар њаёти миллии мусалмонони он замон ин тавр буд, ки фаќат дар бораи табоњиву 
фанои миллат ранги азодорї мушоњида мешуд. Ваќте дўстони Иќбол таваљљўњи ўро 
ба ашъори миллї маътуф карданд, Иќбол њам шеъри худро аз табоњиву яъсу ноумедї 
барои рањоии њоли миллат шурўъ кард. 

Ба њар сурат, дар замони донишљўии Иќбол чанде аз ѓазалњои ў дар маљаллаи 
«Забони Дењлї« ва «Шўри мањшар» ба чоп расидааст. То он замон Иќбол барои он 
гурўње аз мардум машњур буд, ки дар мањофили шеърхонї ширкат мекарданд. Аммо 
Иќбол фаќат шоири мањофили шеърхонї набуд, аз ин рў, пас аз анљоми даврони 
донишљўї ў дигар ба мањфилњо намерафт. Аз ашъори даврони донишљўии ў пайдост, 
ки дар он замон афкори Иќбол љамъи аздод буд. Зиндагонї барояш њанўз як 
масъалаи гунгу печида буд.*** Ин кайфият дар даруни Иќбол муддати мадиде идома 
дошт. 
                                                 
* Нахуст аз фикри хешам дар тањайюр,  Кадомин фикр моро шарти роњ аст, 
  Чи чиз аст он ки гўяндаш тафаккур.  Чаро гањ тоату гоње гуноњ аст. 
** Муддате бо лоларўён сохтам,  Бодањо бо моњсимоён задам, 
   Ишќ бо марѓўламўён бохтам.   Бар чароѓи офият домон задам. 
*** На ба мост зиндагонї, на зи мост зиндагонї, 
     Њама љост зиндагонї, зи куљост зиндагонї? 
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ФФААССЛЛИИ  ШШААШШУУММ  
  

ТТааддррииссуу  ттаањњќќииќќ  

Баъд аз анљоми имтињони фавќи лисонс, 13 майи соли 1899 Иќбол дар Коллељи 
ховаршиносї бо моњонаи 70 рупияву 14 ана муаллими забони арабї (Mcleod Arabic 
Reader) шуд.1 Дар њамин сол Арнолд барои чанд муддат бо музди 250 рупия дар як 
моњ раиси муваќќатии ин коллељ шуд. Дар ин љо Иќбол таќрибан чор сол, яъне то 
соли 1903 кор кард. Вай аз аввали январи соли 1901 ба муддати шаш моњ мураххасї 
гирифт ва дар Донишкадаи давлатї ба сифати ассистенти профессори забони 
англисї кор кард.2 Дар худи њамон сол ў дар имтињони вазифаи муовини фармондорї 
(њукумати музофот) муваффаќ гардид, вале аз комиссияи тиббї ба сабаби заъфи 
биноии чашми росташ нагузашт.3  

Чашми рости Иќбол аз овони кўдакї заиф буд. Бад-ин сабаб, ў дар донишкада 
дар даврони донишљўї айнак мегирифт. Тибќи гуфтаи Иќбол, ин чашми ў дар синни 
дусолагї хира шуда буд. Духтурон тасмим гирифтанд, ки аз ин чашми ў хун гиранд, 
дар натиља чашми ў хира шуд. Модари Иќбол ба ў гуфта буд, дар синни дусолагї ба 
ў шуллук* монда буданд. 

Соли 1902 Арнолд бори дигар раиси донишкада шуд. Стратон Гилмург (Straton 
Gilmurg)-и канадагї, ки раис буд, фавт кард. Иќбол бо Стратон дўсти самимї буд ва 
мехост бад-ин васила барои тањсилоти олї ба Амрико ва ё ба Канада равад ва саъй 
кард, ки аз донишгоњњои амрикої пазириш гирад, вале, мутаассифона, муваффаќ 
нашуд.5 Билохира, Арнолд ўро ташвиќ кард, ки барои тањсилоти олї ба Олмон ё 
Инглистон равад. Арнолд то апрели соли 1903 дар Коллељи ховаршиносї ба вазифаи 
раиси муваќќатї кор кард ва сипас, ба Донишкадаи давлатї рафт. 26 феврал ў аз он 
љо ба нафаќа баромад ва ба Инглистон баргашт. Дар вазифаи мураббии забони 
англисї Иќбол дар коллељ ба гурўњњои Б. О. Л. (Bachelor of Oriental Languagers, – 
бакалаври забонњои Шарќ) ва интермедиат (Intermediat, – гурўњњои миёна, синфњои 
11 ва 12) аз таъриху иќтисод ва фалсафа дарс медод. Ў дар як њафта 18 соат дарс 
медод. Дар ин муддати чор сол Иќбол чунин тарљумаву таълифот низ анљом дод:6  

«Назарияи тавњиди мутлаќ», навиштаи Шайх Абдулкарим Алљиллї (англисї); 
• Тарљума ва талхис ба забони урду, навиштае тањти унвони «Early 

Plantagenets» аз Стабс (Stubbs); 
• Тарљума ва талхисе ба забони урду тањти унвони «Иќтисоди сиёсї» 

(Political Economy), асари Волкер (Walker); 
• Илми иќтисод. 

Аввалин тањрири ў ба забони англисї як маќолаи тањќиќї буд, ки дар он дар 
бораи «Инсони комил», таснифи Алљиллї** бањс шудааст.7  

Навиштаи дуввум дар бораи таърихи ибтидоии Инглистон аст ва дар он аз 
давраи Генрихи II то замони Ричарди III нигошта шудааст. Навиштаи севвум 
тарљумаи асари Волкер дар соњаи иќтисод буда, навиштаи чорум ба худи Иќбол 
тааллуќ дорад. Таснифи Иќбол бо номи «Илм-ул-иќтисод» (ба забони урду) аввалин 
кори тањќиќии ў мебошад, ки чопу мунташир шуд. Нусхае аз ин китоб мављуд аст, 
                                                 
* Шуллук (зуллук, золу) - як навъ кирми обї, ки хун мемакад ва онро барои аз бадан хориљ кардани 
хуни барзиёдатї (бештар барои паст кардани фишори хун) истифода мебаранд (А. Б.). 
** Абдулкарим бинни Абдулкарими Љиллї (767-832 њиљрї) аз бузургони ањли тасаввуф будааст. 
Китоби ў «Ал-инсон-ил-комил фи маърифат-ил-авохир ва-л-авоил» мебошад.  
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аммо рўйи он таърихи чоп нигошта нашудааст. Вале рўйи сафњаи аввали китоб 
Иќбол навиштааст, ки ин китоб ба Сэр Кишан Прасад – нахуствазири низомии 
Њайдаробод – Дакан ба таври њадя ирсол мешавад. Дар поини ин навишта Иќбол 
номи худро ба таври «С. М. Иќбол, Барристер-эт-лав, Лоњур» (S. M. EQBAL, 
Barrister-at-lаw, Lahorе) навишта, таърихи 21 марти 1910-ро сабт кардааст. Ба њар 
њол, рўйи сарвараќ исми мусанниф – «Шайх Муњаммад Иќбол М. И., ассистенти 
профессор, донишкадаи Лоњур» дарљ гардидааст.  

Дар пешгуфтори китоб Иќбол тавзењ медињад, ки ин китоб тарљумаи як китоби 
англисии хос нест, балки навишта ва бардоште аз кутуби мухталиф аст, ки ба таври 
мустанад ахз гардида ва њама љо назари Иќбол њам дода шудааст. Њамчунин ў ќайд 
кардааст, ки устоди арљманд оќои Арнолд ба ў гуфт, ки ин китобро бинависад.* 
Њангоми тањияи ин китоб аз китобхонањои профессор Лал Љаярам ва Миён Фазл 
Њусайн њам истифода шуд ва Мавлоно Шиблии Нўмонї дар баъзе аз ќисматњои ин 
китоб дар бораи забони он тасњењи ќобили мулоњизае кард. Дар пешгуфтор њамчунин 
дар бораи ањаммияти чоп ва омўзиши иќтисод сухан ронда, зарурияти ба омма 
фањмондани масъалањои гуногуни иќтисодиро шарњ медињад ва дар охир менависад: 
«... Агар мардуми нимљазира бихоњанд, ки номашон дар дафтари милал боќї 
бимонад, барои онон лозим аст, ки бо ин илм ошної пайдо кунад... Агар аз ин 
навишта як нафар ташриќ шавад, ки бар ин мавзўот тафаккур кунад, ман медонам, 
ки зањмати ман зоеъ нашудааст».  

Дар бобњои мухталифи китоб дар бораи ин мавзўот бањс шудааст:  
Моњияти илми иќтисод ва равишњои он. Пайдоиши сарват (замин, кор ва 

сармоя, ќобилияти як миллат аз лињози эљоди сармоя). Табодули сарват (масъалаи 
арзиш, тиљорати байналмилдалї, моњияти пули наќд ва арзиши он, пули коѓазї, 
эътибор ва моњияти он). Сањмдорон, пайдоиши пул (молиёт, сањми ќарздињанда ё 
суд, сањми молик ё корхонадор ё манобеи он, сањми муздур ё музд, раќобат ва асари 
он, сањми давлат ё сармоягузорї). Љамъият (ваљњи иќтисод, пайдоиши заруриёти 
љадид, масрафи пул).  

Иќбол њамзамон бо дарс додан дар Коллељи ховаршиносї дар Донишкадаи 
давлатї њам дарс медод. 4 январи соли 1901 ў дар Донишкадаи давлатї ба љойи Лал 
Љаярам ассистенти профессор дар риштаи англисї шуд.8  

Ваќте ки муддати хидмати Иќбол ба унвони мураббии забони арабї дар 
Коллељи ховаршиносї поён ёфт, ў дубора дар Донишкадаи давлатї дар маќоми 
дастёри устоди англисї вазифадор шуд, ки кори худро аз 3 январи 1903 оѓоз кунад. 
Муддати хидмат то 3 декабри 1903 буд.9 Ваќте ки ин муддат тамом шуд, то 31 марти 
1904 тамдид гардид.10 Дар поёни ин муддат боз њам ваќти ў тамдид шуд ва барои дарс 
додан дар риштаи фалсафа маъмур шуд. Музди ў њам аз 200 рупия ба 250 рупия зиёд 
шуд. Ў дар ин маќом то моњи октябри 1905, ваќте ки барои се сол рухсатии бемузд 
гирифт, кор кард.11  

Аз фаъолиятњои илмї-омўзгории Иќбол дар ин давра маълум мешавад, ки ў дар 
риштањои таърих, иќтисод, фалсафа ва забони англисї дарс медод ва корњои 
тањќиќотии ў низ бештар дар бораи фалсафа, таърих** ва иќтисод буд.  

Баъд аз поёни таълим дар Донишкадаи давлатї, Иќбол аз хобгоњи Адренгел 
(Adrengel) ба «Бњатай Дарвоза» рафт. Дар бораи мањалњое, ки Иќбол пеш аз ба 
Инглистон рафтанаш дар он љойњо иќомат дошт, доктор Абдуллои Чиѓатої 

                                                 
* Нахустин китобе, ки дар бораи илми иќтисод ба забони урду навишта шудааст, китоби «Илм-ул-
иќтисод»-и Иќбол аст, ки дар айни њол китоби аввалини ў низ мебошад. Таърихи таълиф 1901 ва 
таърихи чоп 1903 (Лоњур) аст. Ин китоб дар соли 1961 тавассути оќои Мумтоз Њасан Ањсан аз тарафи 
академияи Иќбол дар Карочї аз нав чоп шуд.  
** Иќбол китобе бо номи «Таърихи Њинд» барои донишљўён ба риштаи тањрир даровард, ки солњои 
1913-1914 дар муассисоти омўзишї тадрис мешуд. Дар њоли њозир нусхањои он ноёб аст. Дар соли 1914 
яке аз ноширон – Амритсар хулосае аз матолиби он китобро ба чоп расонд. 
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менависад: «Ваќте ки Иќбол дар маќоми муаллим ба кор машѓул буд, аввалин бор 
соли 1900 дар «Бњатай Дарвоза» як манзил иљора кард, ки молики он Миён Ањмад 
Бахш буд. Дар њамин минтаќа Мавлавї Муњаммад Боќир – устоди форсї, 
Шамсулуламо – устоди арабї, Мавлавї Муњаммад Њусайн аз Донишкадаи Мишшэн 
(Mission College), Мавлавї Њоким Алї – устоди Донишкадаи исломї ва муфтї 
Абдулло Туткай маскан доштанд. Ин манзил феълан нест, вале баъдњо манзили 
дигаре, ки Иќбол иќомат гузид, дар «Бњатай Дарвоза» сари кўчаи Љилавниён буд. 
Сари кўча як чуќурї њаст, ки наздики он нардбонест, ки ба воситаи он ба табаќаи 
боло мераванд. Дар табаќаи болоии он Иќбол чанд моњ иќомат кард. Баъд ба як 
манзили дигар рафт, ки молики он Лал Рам Сарандас ва шумораи блок (бино)-и он 
597-Б буд. Иќбол дар ин манзил то замоне ки рањсипори Инглистон шуд, иќомат 
кард. Ин манзил дар зилзилаи соли 1905 садама дид. Иќбол наздики дудкаш рўйи 
тахти хоб дароз кашида, машѓули мутолеа буд, ки зилзила омад. Зилзила он ќадар 
шадид буд, ки аз асари он дудкаш шикаст.  

Наздики манзили Иќбол, илова бар дўстони ў, Шайх Гулобдин њам иќомат 
мекард. Манзили Њаким Шањбоздин њам наздик буд. Иќбол њар рўз он љо мерафт. 
Беруни манзил як мањфил буд, ки дўстон дар он љо љамъ мешуданд. Барои чилим 
тамоку мехариданд ва барои ин фаќат як пайса* сарф мешуд.12 Сэр Абдулќодир 
менависад: «Маконе, ки дар он Иќбол аввалин ашъори худро мегуфт, як болохонаи 
кўчак буд, ки болои маѓозањои самти рости охири бозори Њакимон ќарор дошт... 
Ваќте ман он љо мерафтам, шўри шеъри сухан оѓоз мешуд. Ман њамеша як шеър ё 
мисраъ барои Иќбол доштам, ки ба таври тарњи мисраъ унвон мешуд. Ў чилим 
мекашиду шеър мехонд. Абусоњиб (яке аз дўстони Иќбол) коѓазу ќалам гирифта 
менавишт. Гуфтањои аввалини Иќбол таќрибан њамин тавр навишта шуд. Абусоњиб 
баъдан ёддоштњои худро покнавис мекард. Дар њаќиќат, агар ёддоштњои Абусоњиб 
намебуд, бисёре аз навиштањои Иќбол чоп намешуд, зеро Иќбол дар он замон худаш 
њељ навиштае надошт». 

Дар он замон маркази њаёти фарњангии Лоњур «Бњатай Дарвоза» буд. Истгоњи 
роњи оњан, хиёбони «Мол», сохтмони давлатї, боѓи Лоуренс, Донишгоњи Панљоб, 
музей ва боѓи њайвонот он љо ќарор дошт. Дар хиёбони «Мол» туљљори аврупої 
тиљоратхона доштанд. Дар толори «Мунтгамрай»-и боѓи Лоуренс фаќат њукмронони 
сафедпўст мањофили раќсу дилхушї барпо мекарданд. Шањри њаќиќї аз «Нила 
Гунбад» ё бозори «Анор Кулї» сар мешуд ва даруни шањр зиндагї ранги шарќї 
дошт. Иќбол барои он дар «Бњатай Дарвоза» мањалли зист интихоб карда буд, ки 
аксари дўстонаш дар он љо зиндагї мекарданд.  

Дар њамин замон Алї Бахш назди Иќбол ба сифати хидматгор ба кор шурўъ 
кард. Иќбол дар он ваќт дар Донишкадаи давлатї тоза ба кор шурўъ карда буд. Алї 
Бахш ањли дењи Аналгар, бахши Њушёрпур буд, ки барои дидори яке аз наздикони 
худ омада буд ва баъд аз чанд рўз пеши Мавлавї Њоким Алї ба кор шурўъ кард. Се 
моњ баъд аз ба кор сар карданаш як рўз Мавлавї Њоким номае барои Иќбол 
тавассути Алї Бахш фиристод. Ваќте Иќбол Алї Бахшро дид, ба ў гуфт, ки пеши ман 
кор мекунї? Алї Бахш љавоб дод: «Ман пеши Мавлавї Њоким кор мекунам, чи тавр 
ўро тарк кунам?» Иќбол гуфт: «Агар пеши ман биёї, роњат меёбї». Бо исрори Иќбол 
Алї Бахш як хеши худро аз дењ оварду ўро пеши Мавлавї Њоким фиристод ва худ 
назди Иќбол ба кор машѓул шуд. 

Миёнањои соли 1905, ваќте ки Иќбол ба Инглистон рафт, Алї Бахшро назди 
бародари худ ба Њангу (Квањат) фиристод, вале он љо ба ў маъќул нашуд ва ба Лоњур 
бозгашт. Аввал дар Донишкадаи исломї ва сипас дар Донишкадаи Мишшэн кор 
кард. Дар њамин сол дуздон чизу чораи ўро дуздиданд ва ў ба воситаи касе барои 

                                                 
* Як рупия дар замони Иќбол баробари 64 «пайса» буд, вале дар њоли њозир он баробари 100 пайса 
аст. 
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Иќбол нома навишт. Иќбол чанд моњ ќабл аз бозгашт ба ў љавоб дод.13 Дар соли 
1908, ваќте ки Иќбол аз Инглистон баргашт, Алї Бахш кори худро тарк карда, 
дубора ба хидмати Иќбол даромад. Алї Бахш аз замони кўдакї оиладор буд, вале 
њамсараш ќабл аз он вай ки ба Лоњур биёяд, фавт карда буд. Волидайни ў чанд бор 
пешнињод карданд, ки издивољ кунад, вале Иќбол њамеша ба ў насињат мекард, ки 
аввал бояд ќудрати молї барои хўрду хўрок дошта бошад, баъд издивољи муносиб 
хоњад кард. Ба њар њол, ў бори дуввум издивољ накард.14 Баъд аз он Алї Бахш то 
њангоми марги Иќбол назди ў буд ва баъд аз Иќбол ба хидмати фарзандонаш 
даромад. Алї Бахш дар соли 1962 вафот кард. 

Дар ин давра дар зиндагии Иќбол як њодисаи таассурангез рух дод. Дар моњи 
майи 1903 Шайх Ато Муњаммад муовини ситоди артиши* минтаќаи Балуљистон буд. 
Баъзе аз мухолифини ў бо якдигар созиш карда, як даъвои ќалбакї дуруст карданд. 
Появу асоси ин даъво фаќат душманиву адоват буд. Шайх Ато Муњаммад фикр 
мекард, ки мухолифонаш њам додгоњу њам гувоњонро тањти нуфузи худ ќарор доданд. 
Бинобар ин хоњиш кард, ки ё њамкорони мухолифаш аз ин љо мунтаќил гарданд, ё ба 
даъво дар додгоњи бахши дигаре расидагї шавад. Вале намояндагии сиёсии** давлати 
Балуљистон бар њарду амр омода набуданд. Иќбол маљбур шуд Лорд Карзен (Ноиб-
ус-салтана)-ро аз ин воќеа хабардор кунад. Ў пас аз тањќиќи ин воќеа мухолифонро 
аз он љо мунтаќил кард. Иќбол барои кўмак ба бародари некўкор ва мураббии хеш 
бо Алї Бахш тасмим гирифт аз Лоњур ба Форт Сандеман (Fort Sandeman, номи 
мањал) биравад. Ин роњро бо аспу шутур тай карданд. Рўзи аввал 37 мил бо асп 
рафтанд. Иќбол њељ ваќт ќаблан одат надошт, ки аспсаворї кунад, ба њар њол, бисёр 
талош кард ва саранљом ташвиши Иќбол ба поён расид ва дидори Шайх Ато 
Муњаммад њосил шуд. Дар ин давра Иќбол як шеър бо номи «Барги гул» навишта, 
барои Хоља Њасани Низомї фиристод, ки бар сари мазори Хоља Низомиддин Авлиё 
хонда шавад.*** Ин шеър бар сари мазор хонда шуд ва баъдан онро навишта, ба рўйи 
дари мазор часпонданд.15  

Тарљумаи шеър: 
Шумо рўзидињандаи Њинд њастеду дарбори бузург доред, 
Кош каме аз ин дарбори гавњарбор ба ман дода шавад.****  

Иќбол дар он замон тибќи одати маъмулї таътилоти худро дар Сиёлкут, назди 
волидайн ё пеши ањлу аёл мегузаронид. Дар августи 1904 барои чанд муддате назди 
Шайх Ато Муњаммад ба Айбатобод рафт. Он љо бо исрори дўстон дар бораи мавзўи 
зиндагии миллї (њаёти миллат) суханронї намуд. Шеъри «Бонги даро» ба унвони 
«Абр дар Айбатобод» навишта шуд. Баъд аз бозгашт аз Инглистон таќрибан панљ-
панљу ним сол дар «Бњатай Дарвоза» иќомат дошт. Вале дар ин давра њамсару 
фарзандонаш назди ў набуданд. Ў дар он љо танњо зиндагї мекард. Алї Бахш барои ў 
ошпазї мекард ва дар хидмати ў буд. Дўстону ошноён ва донишљўён ба дидори ў 
меомаданд ва базми шеъру сухан оѓоз мешуд. Алї Бахш ўчоќро дармегиронд, то ки 
чилими Иќбол тоза ба тоза ба ў дода шавад.  

Дар он замон дар Лоњур рўзномањову маљаллањо зиёд набуданд, ду рўзномаи 
англисизабон чоп мешуд. Рўзномаи англисии «Сивил энд милитари газзет», ки 
англисњо онро мехонданд ва маљаллаи њафтагии «Трибун», ки хостањои њиндуњоро 
баён мекард. Ду ё се рўзномаи урдузабон низ буд: «Ахбори ом», «Ватан», 
«Пайсаахбор», вале чопи онњо мањдуд буд. Апрели соли 1901 Шайх Абдулќодир 
моњномаи адабии «Махзан»-ро тањия мекард. Дар њамин сол Фавќ маљаллаи 
њафтагии «Панљаи фўлод»-ро мунташир кард. Баъд аз чанде таътили он, соли 1906 

                                                 
* Sub Divisional Officer Military Works. 
** Political Agency. 
*** Вафоташ 725 њиљрї. 
**** Дар матни форсї ба љойи калимањои «њастед» ва «доред» «њастї» ва «дорї» омадааст (А.Б.). 
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моњномаи «Кашмирї мэгэзин»-ро тањия кард, ки он соли 1912 ба њафтаномаи 
«Ахбори Кашмирї» табдил ёфт. Тањти сарпарастии Фавќ муддате «Ахбори Кўњнур», 
«Рисолаи тариќат», «Низом» ва ѓайра њам чоп шуданд.16  

Шеърњо ва мазомини Иќбол бештар дар «Махзан» чоп мешуданд. Њамчунин 
дар «Пайсаахбор» ва рўзномањои Фавќ низ ба табъ мерасиданд. Дар ашъори ў 
мавзўоти манозири табиат, њусну љамол, њубби ватан, љазбаи миллии ватанї 
(миллигарої) бештар ањаммият пайдо карда буданд. Табъаш мутаѓаййир буд, њар 
амре, ки дар ў кашиш эљод мекард, дар бораи он шеър мегуфт. Вале ба таври умум, 
дар каломи ў вусъати афкор, умќу танаввўи калом вуљуд дошт. 

Агарчи Сэр Сайид мусалмононро аз дахолат ба сиёсат боз медошт, вале дар 
табаќаи таълимёфтаи мусалмонон бедории сиёсї, безорї аз ѓуломї ва орзуи озодї 
бештар шуд. Азбаски њиндувон аксариятро ташкил медоданд ва дар майдонњои 
иќтисоду таълим аз мусалмонон бартарї доштанд, бад-ин сабаб мусалмонон 
аќибмонда буданд. Илова бар Конгресси Њинд, дар соли 1900 дар Лоњур «Њинду 
Мања Сабња»* њам таъсис карданд. Соли 1905 Лорд Карзен дастури таќсими 
Банголаро дод. Музофоти ќадимаи Бангола ќисматњои Бињор, Ориса ва Ассамро њам 
шомил буд ва пойтахти он Калкутта буд. Азбаски аз лињози интизомї идораи умури 
ин музофот мушкилоте дошт, бинобар ин он ба ду ќисмат таќсим шуд. Банголаи 
Шарќї Ассам ва Банголаи Ѓарбї шомили Бињор ва Ориса буд. Дар нањзати 
Банголаи Шарќї мусалмонон аксариятро ташкил медоданд ва ин таќсим барои поён 
додан ба аќибмондагї ва пешрафти иќтисодии он хуб буд. Вале дар Њиндустон 
мусалмонон њељ гурўњи сиёсї надоштанд, ки мусалмонони Банголаро барои 
тарафдорї аз таќсимоти он ташвиќ намояд. Ба њар њол, тањти сарпарастии Конгресс 
њиндувони Бангола сар ба мухолифат заданд ва аз ин масъала изњори нигаронї 
карданд. Дар соли 1911, ваќте ки подшоњи Инглистон Љорљи V ба Дењлї омад, 
масъалаи таќсими Бангола мансух гардид ва ба љойи Калкутта Дењлї пойтахт шуд.  

Иќбол дар ин мавзўъ ќитъае нигошт:17  
Тарљумаи шеър: 

Захми ќалби Бангол билохира дармон шуд, 
Он фарќе, ки миёни кофиру мўъмин буд, аз байн рафт. 
Тољи шоњї аз Калкутта ба Дењлї расид, 
Ба оќо кафш доданду кулоњашро бардоштанд. 

Ба назари гурўњи љадиди таълимёфта, ин њаќиќат мисли рўзи равшан буд, ки 
англисњо ва дигар миллатњои аврупої ба иллати љазбаи миллигарої пешрафт 
карданд. Аз ин рў, онњо фикр мекарданд, ки агар дар онњо низ љазбаи миллигарої 
пайдо шавад, дар радифи миллатњои истиќлолёфта ва пешрафта ќарор хоњанд 
гирифт. Иќбол ба гурўњи таълимёфтагони љавон дохил мешуд ва мављи миллигарої 
ўро њам бо худ бурд. Иќбол аввалин шоире буд, ки дар нимљазира љазбаи 
миллигароиро нуру равшанї бахшид. Халифа Абдулњаким менависад:18  

«Чун мазњабу ватани њиндувон бо вуљуди ноњамоњангињои фаровон бо якдигар 
вобаста њастанд, тањрики њисси миллигарої дар онњо ќабл аз мусалмонон падидор 
гардид. Вале дар миёни њиндувон он шоире, ки битавонад љазбаи миллигароиро 
фурўѓ дињад, пайдо нашуд, онњо њељ таронаи махсуси миллигароёна надоштанд. 
Ваќте ки Иќбол камоли шоиронаи худро барои фурўѓи он сарф кард, њиндувон беш 
аз мусалмонон аз он бањра гирифтанд. Суханњои Иќбол «Њиндустони мо аз њама 
љањон бењтар аст»** дар тамоми кишвар машњур шуд. Дар баъзе мадрасањои 
њиндувон ин таронаро ќабл аз оѓози дарсњо дастљамъона мехонданд.  

                                                 
* Hindu Maha Sabha – Анљумани њиндувон, ки барои эњёи мазњаби њиндуњо таъсис ёфта буд. 
** Ин тарона илова бар маќоми адабї, шўњрати сиёсиву иљтимоии Иќболро ба дуртарин нуќоти 
нимљазира расонд (тарона ба забони урду аст).  
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Иќбол ба мазњабу фалсафа ва адабиёти њиндувон низ ошноии комил дошт. Ў 
шахсиятњоеро, ки дар фазои рўњонии Њинд шинохта шудаанд, аз тањти дил ситоиш 
мекард. Дар таронаи миллї барои кўдакони Њиндустон ў Чаштї* ва Бобо Гуру 
Нанак** – њардуро паёмбарони тавњиду Њаќ ба ќалам дод. Дар шеъри «Рам» дар 
ситоиши Рамчандр ашъоре суруд ва ўро «Имоми Њиндустон» хонд. Иќбол аз 
њиндувон нафрат надошт ва ба онњо бо чашми бад нигоњ намекард. Ба назари ў, агар 
пешвоёни мазњабии милали дигарро бо чашми бад нигарем ва аз рўйи таассуб, 
амалкардњои мазњабї, иљтимої ва фарњангии ононро мавриди ситоиш ќарор 
надињем, хато хоњем кард, ки ин дар шууни шахсиятњои бузург нест.19 Ў забони 
санскритро аз Свами Рам Тиртања ёд гирифт ва кеши «Њинду»-ву фалсафаи 
«Видант»-ро *** мутолеа кард.  

Муллое бар ў эътироз кард, ки «ашъори хуб менависад, аммо пойбанди ањкоми 
шариат нест. Њам суфї асту њам ринд, мусалмон мебошад, вале њиндуро кофир 
намедонад. Каме ба ташайюъ гароиш дорад, зеро Алї(а)-ро ситоиш мекунад. 
Шеърро ибодат медонад. Шабњо шарики раќсу сурур аст, вале субњ Ќуръон тиловат 
мекунад. Ў љавони покизаву мутањњар аст, вале мисли шуаро аз њуснфурўшон 
хиљолат намекашад». 

Дар њаќиќат, ин љамъи аздодро чї метавон номид? Посухе, ки Иќбол ба ин њама 
пурсишњо дод, кайфияти табиати ўро дар он замон ошкор мекунад.20  

Тарљумаи шеър: 
«Ман худам бо њаќиќати худ ошно нестам, 
Оби бањри хаёлоти ман бисёр амиќ аст. 
Ман худам мехоњам, ки Иќболро бубинам, 
Дар њаљри ў хеле гирён будаам. 
Иќбол њам аз Иќбол комилан огоњ нест, 
Дар ин амр њељ истењзо нест, ба Худо, ки нест». 

Ањли забон бар равиши љадиди Иќбол эътироз карданд. Рўзномаи «Авадњ 
Панљ» (Oudh Panj) дар ин маврид маќолањои танќидї ба табъ расонд. Иќбол дар 
љавоби он як шеър ба унвони «Забони урду дар Панљоб» навишт, ки он дар «Махзан» 
чоп шуд. Аммо њама чунин фикр намекарданд. Аз љумла, назари Солик чунин буд, ки 
гарчи синни Иќбол 25-30 солро ташкил медод, вале ба далели мутолеаи бисёр ва 
табањњур дар улуми ѓарбї, ў дар забони форсиву урду ва сурудани ашъор ба њарду 
забон мањорати комил дошт.21  

Ба иллати вобастагї бо Анљумани мусалмонони кашмирї, Иќбол бо 
шахсиятњои бузурги ин анљуман ошно буд. Аз соли 1896 ў дар љаласоти он ширкат 
мекард ва ашъори худро мехонд. Ин анљуман соли 1896 ба хотири се њадаф бунён 
гузошта шуд: Ислоњи одоти арўсї ва азодорї; Таълими сањењ барои мусалмонони 
кашмирї; Ривољи тиљорат, саноат, касбу њунар ва эљоди якпорчагї дар миллат.  

Рўйдодњои ин анљуман дар моњномаи «Кашмирї газзет» чоп мешуд, ки тањти 
сарпарастии Фавќ, Љонмуњаммад Гуної онро идома дод. Иќбол мудири ин анљуман 
буд ва пас аз бозгашт аз Аврупо мудири умумї шуд. Дар асоси ин анљуман 
Конфронси Умумињиндустонии мусалмонони Кашмир дар Лоњур (All Indian Muslim 
Kashmiri Conference, Lahore) по ба арсаи вуљуд гузошт. Он боиси бедории сиёсии 

                                                 
* Хоља Муайяниддин Чаштии Аљмирї (537-632 њиљрї) тариќаи чаштии тасаввуфро поягузорї кард. 
Вай сарсилсилаи чаштиёни нимљазира мебошад. Ў донишманд, мубаллиѓ, суфї ва муршиди бузург 
буд, ки дар шеъру сухани форсї њам даст дошт. Ў дар ќасабаи Санљари Систон таваллуд ёфт, бинобар 
ин ўро «Санљарї» низ меноманд. 
** Гурунанк – нахустин пешвои мазњабии сикњњо, дар дењкадаи Талвандї, дар ноњияи Шекњупура 
таваллуд шуд. Аввалин ваъзи ў чунин оѓоз шудааст: «Њељ кас на њинду асту на мусалмон, Худо њамаи 
моро ба сурати инсон халќ кардааст ва мо аввал инсон њастему сипас бародар, ки фарзандони Худои 
ягонаем». 
*** Фалсафаи илоњии њиндувон. 
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кашмириён шуд ва дар риштаи омўзиш корњои зиёди ќобили назарро анљом дод. 
Иќбол аввалин мудири умумии ин конфронс буд. Ваќте ки дар соли 1918 Иќбол эњсос 
кард, ки мусалмонон њадафи ухуввати љањониро тарк карда, дар мањдудаи 
бародарињо афтодаанд ва дар натиљаи ин амал, сиёсати миллї асари бадеро 
пазируфтааст, вобастагии хешро аз он ќатъ кард.22  

Дар ин замон Иќбол ба сабаби вобастагї ба Анљумани њимояти ислом шоири 
милливу мардумї шуд. Вай 12 ноябри 1899 узви ќувои интизомии ин анљуман шуд ва 
он ќадар ба он дилбастагї дошт, ки то охири умр онро тарк накард.23 Анљумани 
њимояти ислом дар Лоњур соли 1884 таъсис ёфт, ки ањдофи он чунин буд: љилавгирї 
аз таблиѓи масењиён, сохтани мадрасаву донишкадањо барои мусалмонон ва таълими 
улуми ќадиму љадид дар онњо, таъсиси муассисоту идорањо барои таъмини тарбияти 
кўдакони ятиму бепарастор, интишори китобњои исломї. 

Иќбол аввалин бор дар ин анљуман 24 феврали 1900 шеъре тањти унвони «Нолаи 
ятим» хонд. Садри маљлис – Шамсулуламо Мавлоно Назир Ањмад* буд. Иќбол чунон 
бо сўзу гудоз њолати ятимеро муљассам сохт, ки њама гирён шуданд.24  

Хоља Муњаммад Њаёт менависад: «Ваќте ки Иќбол ин шеърро мехонд, Муншї 
Абдулазиз аз «Пайсаахбор» монеъ шуд, то теъдоде аз шеърњо, ки чоп шуда буд, 
фурўхта шавад. Нархи як љилдро 4 рупия гуфт. Њама ба фурўш рафт, вале мардум 
бештар мехостанд ва баъзе одамон шуморањои харидоришударо ба анљуман ба таври 
њадя баргардониданд, ба шарте ки њар љилд аз 50 рупия камтар фурўхта нашавад. 
Падари Иќбол он рўз як љилдро ба 16 рупия харид. Ваќте ки шеър ба поён расид, 
раиси маљлис гуфт: «Ман худам шеърњои «анису дабир»-ро бисёр шунидаам, вале 
шеъре, ки имрўз шунидам ва асаре, ки ин шеър бар ќалбам гузошт, њаргиз њис 
накарда будам». Бо исрори мардум Иќбол шеърро дубора хонд.25  

Баъд аз ин Иќбол шеърњои дигари худро низ дар љаласоти ин анљуман мехонд. 
Ќабл аз он ки Иќбол ба Лондон равад, ба Сиёлкут омад, бо Сэр Сайид Њасан 

дар бораи тањќиќ машварат кард. Бо падару модар ва бародари худ худоњофизї 
карду ба Лоњур баргашт. Аз истгоњи роњи оњани Лоњур ўро дўстонаш гусел карданд. 
Ў шаби 1 сентябри 1905 ба Дењлї омад. Дўстонаш Найрангу Шайх Муњаммад Икром 
њамроњи ў то Дењлї омаданд. Субњи севвуми сентябр ў ба Бамбай омад ва дар он љо 
се рўз иќомат гузид.  

7 сентябри 1905 Иќбол ба киштї савор шуд. Тамоми тафсилоти сафарро ў дар 
хотирањои худ сабт кардааст. Иќбол менависад:26  

«Завќу салиќаи фаронсавї аз бузургии ин киштї аён аст... Дар миёни кормандон 
чанд нафар сиёњпўст њам њастанд, ки мусалмон буда, ба забони арабї гуфтугў 
мекунанд. Коркунони фаронсавии киштї хушахлоќанд. Барномаи хўрду нўш љолиб 
аст... Чизе, ки ќалбро дар мусофират бо киштї бештар тањти таъсир нигоњ медорад, 
манзараи бањр аст... Манфиати бузурги ахлоќии мусофирати бањрї ин аст, ки ваќте 
одамї мављњои вањшатноки бањр ва вусъати хавфноки онро мебинад, аз дидани он 
одами маѓрур яќин мекунад, ки ў, дар њаќиќат, њељ аст.».. 

Рўзи 12 сентябр киштї ба Адан расид. Иќбол бар асари гармии њаво аз киштї 
берун наомад. Чанд соат пас киштї аз бањри Сурх гузашта, ба Суэтс (номи канал дар 
Миср, ки бањрњои Сурх ва Миёназамин, яъне ќитъањои Осиё ва Аврупоро ба њам 
пайваст мекунад – А.Б.) омад. Иќбол менависад:27  

«Ваќте ки мо ба Суэтс расидем, теъдоди зиёде аз маѓозадорони мусалмон ба 
киштии мо омаданд ва дар аршаи киштї як бозоре ба вуљуд омад. Ман хостам, ки аз 
як љавони мисрї чанд сигор харам ва дар сўњбат ба ў гуфтам, ки ман мусалмонам. 
Вале чун дар сарам кулоњи англисї буд, ў њарфњои маро ќабул накард. Ба ман гуфт: 

                                                 
* Мавлавї Назир Ањмад (вафоташ 1912) мутарљими Ќуръони Маљид аст. Ду китоби дигар ба номи 
«Иттињод» ва «Матолиби Ќуръон» дорад. Вай њамчунин њикоёти кўтоње бар асоси ќисаси исломї 
нигоштааст. 
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Чаро кулоњи англисї ба сарат гузоштї? Ба ў љавоб додам: Оё бо пўшидани кулоњи 
англисї ислом аз байн меравад?* Гуфт, ки агар марди мусалмон риш надошта бошад, 
ў бояд кулоњи туркї, яъне «тарпўш» бипўшад, варна дигар аломати ислом чист? 
Аммо ваќте чанд оят аз Ќуръон барояш тиловат кардам, ба исломи ман мўътаќид 
шуд ва дастамро бўсид. Њамаи маѓозадоронро ба ман муаррифї кард. Онњо ба даври 
ман њалќа заданду «Мошоллоњ» гуфтанд ва ваќте маќсади сафари маро фањмиданд, 
дуо карданд... Пас аз чанде онњо моро тарк карданд ва киштии мо ба канали Суэтс 
ворид шуд. Ин канал, ки як муњандиси фаронсавї** онро сохтааст, аз аљойиботи 
дунёст.  

Бар зиндагии рўњонии дунё Мањатма Будда*** он ќадар асар нагузоштааст, ки 
техникаи ѓарбї бар тиљорати кунунии мо асар гузоштааст. Њазорон нафар соатњо 
кор мекунанд, то ки канал тоза бошад... Мо Њанўз ба Порт Саид нарасида будем, ки 
хабаре шунидем, ки як киштии пур аз маводи мухаддар таркида, ѓарќ шудааст. Чанде 
баъд порањои онро дидем, ки рўйи канал шино мекард. Ваќте ки ба Порт-Саид 
расидем, ман бо як њамсафари порсии худ ба ќаиќ нишаста, барои гардиш ба бандар 
рафтам. Мадрасаву масљидњо, муљассамаи созандаи канал (Фердинанд де-Лессапс)-
ро њам дидам. Ба њар њол, гардиши хубе буд. Ваќте ба киштї баргаштам, манзараи 
аљибе дидам: рўйи аршаи киштї се хонуму ду љаноби итолиёї вейлан (скрипка) 
менавохтанд ва базми раќсу суруд дар ављ буд. Яке аз онњо духтаре буд, ки таќрибан 
13-14-сола ва бисёр зебо буд. Ман бояд ба ростї эътироф кунам, ки њусни он духтар 
барои чанд муддате бар ман асари амиќе кард. Вале ваќте ки ў дар як бушќоби хурд 
(табаќча) аз мусофирон инъом талаб кард, њама асаре, ки гузошта буд, аз байн рафт. 
Зеро ба назари ман, њусне, ки рўяш пардаи бениёзї нест, аз зишт њам зишттар аст...  

Дар ибтидои бањри Миёназамин манзараи бањр бисёр љолиб буд. Дар њаво 
ончунон њолате буд, ки номавзунињои табиат њам мавзун мешавад. Дар ман њолати 
шеър гуфтан ба вуљуд омад ва як ѓазал навиштам.28  

Баъд аз шаш рўз ба Марсел расидем. Аз он љо бо ќатора ба сўйи шимоли 
Фаронса рањсипор шудем. Пас аз як шаб ба гулўгоњи Ла-Манш**** расидем ва аз он 
убур карда, ба Лондон омадем. Нигоњи тезбини Шайх Абдулќодир маро бо вуљуди 
он ки либоси англисї пўшида будам, аз дур шинохт, давиду маро ба оѓўш гирифт». 

Иќбол 24 сентябри 1905 ба Лондон расид. Як шаб дар хонаи Шайх Абдулќодир 
иќомат кард ва 25 сентябр ба Кембриљ рафт. 

 

                                                 
*    Илму фанро, эй љавони шўху шанг,  Андар ин рањ љуз нигањ матлуб нест, 
      Маѓз мебояд, на малбуси Фаранг.  Ин кулањ ё он кулањ матлуб нест. 
** Ин муњандиси фаронсавї бо номи Фердинанд Де-Лессапс (Ferdinand de Lessaps) соли 1869 тарњи 
љадиди каналро ба амал татбиќ кард. Ногуфта намонад, ки аввалин бор ќисмате аз ин канал тавассути 
эрониён боз шуд.  
*** Мањатма лаќаби Будда буда, ба маънии «Рўњи Бузург» аст. 
**** Дар матн «дарёи Монш» –  бањри Манш  омадааст, ки дуруст нест. Ќитъаи обие, ки миёни Фаронса 
ва Бритониё мављуд аст, бо номи гулўгоњи Ла-Манш (ба англисї номи он The English Channel – 
канали Инглистон аст) ёд мешавад (А. Б.). 
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ФФААССЛЛИИ  ЊЊААФФТТУУММ  
  

ААввррууппоо  

Иќомати Иќбол дар Аврупо ба таври умум се сол тўл кашид. Шарњи зиндагии ў 
дар ин замон аз рўйи навиштањои худи ў, мушоњидањои Атия Файзї* ва Сэр 
Абдулќодиру чанд тани дигар ба риштаи тањрир дароварда мешавад. 

Тибќи ќавоиди Донишгоњи Кембриљ сабти номи Иќбол дар он ќаблан аз тарафи 
Арнолд анљом гирифта буд. Азбаски Иќбол дар зумраи донишљўёни фавќуллисонс 
буд ва бурси тањќиќї дошт, шарт набуд, ки дар хобгоњи дохили бинои донишкада 
иќомат намояд. Бинобар ин, дар Кембриљ чанд муддат дар хиёбони Кастл (Castle) 
шумораи 10 ва баъд аз он дар хиёбони Њанттингдон (Hunttingdon), шумораи 90 
иќомат гузид. Соли тањсилии донишгоњи Кембриљ аз семестри Майклмэз 
(Michaelmas) аз аввали октябр шурўъ мешавад, аз ин рў Иќбол дар њамин семестр ба 
фаъолият шурўъ кард. Тариќи кор дар донишгоњњои ѓарбї барои тањсил дар риштаи 
докторї чунин аст, ки муњаќќиќи бурсгирифта аз як донишкада пазириш мегирад ва 
баъд аз иќомат гузидан дар донишгоњ ва интихоби мавзўи тањќиќї, номи худ ва номи 
роњбари илмиро дар дафтари донишгоњ сабт мекунад. Муддати тањќиќ се сол тўл 
мекашад. Дар ин давра муњаќќиќ бештар аз китобхонањои мухталиф истифода 
мекунад ва барои мавзўи тањќиќї матолиби зарурї љамъ мекунад. Моње як бор бо 
роњбари илмии худ сўњбат карда, аз ў рањнамої мегирад ва тањќиќотеро, ки дар ин 
муддат анљом додааст, барои изњори назар ба устоди худ пешкаш мекунад. Ин кор то 
замоне идома меёбад, ки маќолаи тањќиќї дар шакли нињої навишта шуда, ба 
донишгоњ пешкаш шавад. Пас аз муддате донишљўи муњаќќиќ барои имтињони забон 
назди устод меравад, ки он як-ду соат тўл мекашад. Пас аз изњори назари устод ва 
додани гузориш, донишљў аз донишгоњ хабар мегирад, ки оё барои гузаронидани 
рисолаи докторї пазируфта шудааст ё не. 

Чунин ба назар мерасад, ки баъд аз иќомат кардан дар Кембриљ Иќбол дар 
бораи мавзўи тањќиќии худ дар Донишгоњи Мюнхен сабти ном карда бошад. Ў дар 
ин бора менависад:1  

«Маќолаи худро ба Донишгоњи Мюнхен арза кардам. Ба ман иљозат доданд, ки 
маќолаи худро ба забони англисї бинависам. Маъмулан онњо мехоњанд, ки маќола 
ба забони олмонї навишта шавад, вале ба ман бо супориши устодонам аз 
Донишгоњи Кембриљ ба таври истисно инро иљозат доданд. Имтињони забон барои 
докторї (Ph.D.) аз забони олмонї буд, ки ман дар даврони иќомати худ дар Олмон ёд 
гирифта будам». 

Њамзамон бо тањсили фалсафа дар Донишкадаи њуќуќи Линколн Инн (Lincoln’s 
Inn) низ сабти ном кард. Барои ин иќомат дар Лондон ва иштирок дар дарсњо 
маљбурї набуд. Тибќи муќаррарот вазифањоро гирифта, баъд аз ширкат дар чанд 
нишасти илмї, донишљў метавонист давраи тањсилро ба поён расонида, шаш 
имтињон супорад. Имтињонњоро метавонист якљоя ё алоњида-алоњида супорад. Чунин 
имтињонњо дар як сол 3-4 маротиба дар «Инз оф Сорт» (Inns of Court) дода мешуд. 
                                                 
* Атия Бегим, ки бо номи шавњариаш – Атия Файзї машњур гаштааст, аз занони тањсилкарда ва 
донишманди Њинд ба шумор меравад. Маљмўаи номањои мутабодил байни вай ва Иќбол аз лињози 
мутолеаи рўњияи Аллома Иќбол бисёр муассир аст. Маљмўаи ин номањо ба забони англисї дар Дењлї 
чоп шудааст. 
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Иќбол 6 ноябри соли 1905 ба Линколн Инн* ќабул шуд. Имтињонњоро чї хел 
супоридани Иќбол маълум нест, фаќат њаминаш аниќ аст, ки ў дипломи хешро июни 
соли 1908 ба даст овард. Мегўянд, ки Иќбол аз Кембриљ фавќуллисонс гирифт, вале 
ин аниќ маълум нест. Шояд бо иљозаи хусусї дар Кембриљ дар дарсњои Мак Тaггерт 
(Mac Taggert), Вайтњед(Witehead), Ворд (Ward), Браун** ё Николсон*** ширкат карда 
бошад. 

Ба назари роќим (Љовид Иќбол), бо супориши Арнолд ин устодон дар бораи 
Иќбол ба Донишгоњи Мюнхен тавсиянома доданд.2  

Иќбол бо њамаи онњо робитаи дўстона дошт. Баъд аз бозгашт аз Инглистон, ў 
бо Мак Таггерт ва Николсон мукотиба мекард. Ў ба фалсафаи Мак Таггерт як 
маќола њам навишт.3  

Дар даврони иќомат дар Кембриљ яке аз мушкилоти Иќбол забњ (куштан)-и 
исломии мол буд. Ў менависад:4  

«Ваќте ки ман ба Инглистон рафтам, ба доктор Арнолд арз кардам, ки иќомати 
ман дар он љо тавре бошад, ки барои забњи исломии мол имкон дошта бошам. Дар 
Аврупо танњо яњудињо моли куштаи худро мехўранд. Аз ин рў, дар манзили як яњудї 
иќомат гузидам. Дар ин хонавода хубињои зиёде буд. Намози худро мураттаб 
мехонданд. Ман ба онњо гуфтам, ки чун мусалмон њастам ва аз ин назар Њазрати 
Мўсоро ќабул дорам, пас метавонам равиши онњоро њам ќабул кунам. Вале пас аз 
чанде дилам аз он мардум монд. Ваќте фањмидам, ки онњо аз маѓозадорон барои 
хариди ашёи зарурї, ки ман ба онњо эњтиёљ доштам, њаќќу њисоб мегиранд, робитаи 
худро аз онњо кандам». 

Иќбол менависад:5 «Дар айёми донўшљўї дар Инглистон њамеша бо худ офтоба 
доштам. Њар ваќт ки барои рафъи њољат ба њољатхона мерафтам, онро бо худ 
мебурдам. Пас аз чанде соњибхона аз ман пурсид (ин хонум таќрибан 50-сола буд ва 
ба ман хеле мењрубонї мекард): Ин чист, ки Шумо њамроњи худ ба њољатхона 
мебаред? Ман гуфтам, ки ин аз усули тањорати исломї аст. Баъд аз ќазои њољат фаќат 
коѓазу муште хок кофї нест, балки назофат (тозагї, шустушў) бо об лозим аст. Бар 
асари бањсе, ки дар ин мавзўъ даргирифт, усули тањорати исломї ва њаммомро ба ў 
баён кардам». Иќбол барои мавзўи тањќиќї «Такомули фалсафаи мобаъдуттабиа 
(метафизика) дар Эрон»-ро интихоб кард. Аз ин рў, ў аз ибтидо барои тањќиќ дар 
бораи тасаввуф, ба шавоњиди ќуръонї ниёз дошт. Дар ин маврид 18 октябри 1905 ба 
Хоља Њасани Низомї ба ин мазмун мактубе фиристод:6  

«Њама оётеро, ки дар бораи тасаввуф дар Ќуръон њаст, ба иттилои ман 
бирасонед. Дар ин маврид Шумо бо Ќорї Шоњ Сулаймон ва ё каси дигаре машварат 
карда, барои ман љавоби муфассал бифиристед. Ба ин навишта ниёзи мубрам дорам. 
мисли ин ки кори худи Шумо аст... Агар Ќорї хост, ки собит кунад, ки ин масъалаи 
вањдати вуљуд. яъне тасаввуф дар оёти ќуръонї дида мешавад, кадом оёти ќуръониро 
нишон хоњад дод? Чи тавр онњоро тафсир хоњад кард? Оё метавонад собит кунад, ки 
тасаввуф аз лињози таърихї ба ислом тааллуќ дорад? Оё ба Њазрати Муртазо Алї (а) 
омўзиши пинњонї дода шуда буд? Ба њар њол, ман љавоби ин суолњоро аз лињози 
                                                 
* Ин њамон Донишкадаест, ки Ќоиди Аъзам Муњаммад Алї Љиноњ низ тањсилоти олии њуќуќро дар он 
љо ба поён расонд. Иќбол њам дипломи маълумоти њуќуќ ва иљозаи фаъолияти адвокатиро аз њамин 
донишкада гирифтааст, њамон дараљае, ки дар Лоњур аз ў дареѓ доштанд. 
** Браун Е. Г. (Browne E. G.) – мусаннифи «Таърихи адабиёти Эрон» дар чор љилд, ки яке аз кутуби 
љомеъ дар ин бора мебошад. Дар њамсўњбатї бо ин устоди адаби форсї Иќбол барои сурудани 
ашъори форсї омодагї пайдо намуд ва шояд дар њамин замон барои баёни назароту афкори вижаи 
хеш ба эљоди ашъори форсї шурўъ карда бошад.  
*** Николсон Р.А. (Nicholson R.A.) – шорењу мутарљими «Маснавии маънавї»-и Мавлавї. Вай 
«Асрори худї»-и Иќболро ба англисї тарљума ва мунташир намуд, ки боиси густариши шўњрати 
Иќбол дар Аврупо ва Амрико гардид. Шояд натиљаи асари таълимоти Николсон ва Браун буд, ки 
Иќбол ба љойи мазомини одии табиат, шеъри худро аз мазомини ирфониву иљтимоии исломї пурбор 
кард. 
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аќливу наќлї ва таърихї мехоњам. Ман каме матлаб дар ин бора љамъ кардам, вале 
кўмаку назари Шумо ва оќои Ќориро лозим медонам». 

Дар таътилот бештари донишљўёни донишгоњ ё ба хонањои худашон мерафтанд, 
ё барои истироњат ба кишварњои Аврупо сафар мекарданд. Аммо Иќбол ѓолибан 
наметавонист харљи изофї дошта бошад, бинобар ин таътилоти худро бештар бо 
кори тањќиќотї мегузаронд. Дар он замон Сайид Алии Белгиромї (1851-1911) – ањли 
Њайдарободи Дакан, устоди забони марањнай (забони маъмулии музофоти Бамбай) 
буд. Ў бо таълифоти худ – «Таърихи тамаддуни араб» ва «Таърихи тамаддуни Њинд» 
машњур буд. Иќбол бо ў робитаи дўстона дошт ва хонаи ў дар Кембриљ маркази 
фаъолиятњои донишљўёни нимљазира буд.7 Иќбол бештар ваќти худро бо Белгиромї 
мегузаронд ва ё ба хонањои дўстони англисаш мерафт. Дар ин бора Иќбол мегўяд:8  

«Дар яке аз таътилот бо яке аз њамсинфонам ба ватани ў рафтам. Хонаи ў дар як 
дењи дурдасти Шотландия буд. Чанд рўз дар хонаи онњо будам. Рўзе маълум шуд, ки 
мубаллиѓе, ки аз Њиндустон омада буд, мехоњад шабона дар мадрасаи дењ суханронї 
кунад. Сухан дар бораи он буд, ки дини масењият то чї андоза дар Њинд густариш 
меёбад. Ману мизбони ман њарду барои шунидани сухани ў рафтем. Мубаллиѓ гуфт: 
«Њинд сесад миллион ањолї дорад, вале онњоро наметавон инсон номид. Аз лињози 
хислату одат, аз назари тамаддун инсонњои бисёр паст ба шумор мераванд, фаќат 
андаке аз њайвонот болотаранд. Мо бо љидду љањду талош тайи солњои дароз ин 
инсонњои њайвоннаморо бо тамаддун ошно кардем. Вале кор хеле васеъ ва муњим аст. 
Шумо ба созмони мо пул бидињед, то дар ин кори муњим, ки барои банї башар 
шурўъ кардаем, муваффаќ шавем. Ин мубаллиѓи масењї ба василаи фонуси шаъбада* 
аксњои њиндувонро нишон дод. Он аксњо аз Бињил, Гунд, Даровар** ва мардуме 
буданд, ки дар љангалњои Арбасањ ба таври нимбарањна зиндагї мекарданд. Дар 
њаќиќат, ин аксњо хеле зишт буд. Ваќте ки суханронї тамом шуд, ман аз љо бархоста, 
аз раиси маљлис хостам, ки сухан бигўям. Ў ба ман иљоза дод ва ман 25 даќиќа бо 
њаяљон сўњбат кардам. Ба шунавандагон гуфтам: «Ман саропо њиндї њастам. Шираву 
хамири ман аз ин сарзамин аст. Шумо метавонед аз зоњири ман, аз рангу сурати ман 
ва аз одобу хислати ман ин њаќиќатро дарёбед. Ман бо забони шумо бо њамон 
равонї сўњбат мекунам, ки мубаллиѓ њаќоиќу маорифи он љоро баён намуд. Ман дар 
Њинд тањсил кардаам ва акнун барои тањсилоти олї ба Кембриљ омадаам. Шумо аз 
сурату суханони ман метавонед дарёбед, ки он чї мубаллиѓ дар бораи мардуми 
нимљазира гуфт, то чї андоза дуруст аст. Њаќиќат ин аст, ки Њинд дар шарќи Осиё як 
кишвари муњаззабу мутамаддин аст, ки тайи ќарнњо парчами тањзибу илмро афрошта 
нигоњ доштааст. Агарчи мо аз назари сиёсї тањти истеъмор ќарор дорем, вале 
адабиёти мо аз они мост. Тамаддуни мо моли худамон аст. Таъриху фарњанги мо аз 
њељ назар аз таъриху фарњанги кишварњои Ѓарб камтар нест. Оќои мубаллиѓ фаќат 
барои ин эњсосоти шуморо барангехта, ки љайбњои шуморо холї кунад». Бо тамом 
шудани суханони ман ранги маљлис дигаргун шуд. Мардум бо ман њамовоз шуданд 
ва мубаллиѓ, ки хеле маъюс шуда буд, љасаласаро дасти холї тарк кард». 

Дар ин замон Иќбол барои ширкат дар шабнишинињои илмии Линколн Инн ё 
барои имтињоноти дарсњои њуќуќ гоњ-гоњ ба Лондон меомад. Дар Лондон ў дар 
манзили Сэр Абдулќодир ва ё љойи дигар иќомат мекард.9 Њамин тариќ, дар яке аз 
сафарњояш, 1 апрели соли 1907 дар манзили Мисс Бек (Miss Beck) бо Атия Файзї 
мулоќот кард. Мисс Бек хоњари мудири Донишкадаи Алигарњ – оќои Бек буд. Ў дар 
Лондон манфиатњои донишљўёни њиндиро њимоя мекард. Бо онњо мисли модар 
рафтор мекард. Атия Файзї Иќболро натанњо бо забони форсиву арабї, балки бо 
санскрит низ ошно сохт. Иќбол бисёр њозирљавобу зиндадил буд ва шўхињои зиёд 
мекард. Зимни сўњбат ў Њофизро бисёр ситоиш карду гуфт: «Ваќте ман дар бораи 

                                                 
* Magic Lantern - фонуси љодуї. 
** Номи ќабилањо, ки дар музофоти Арбасањ зиндагї мекунанд. 
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Њофиз фикр мекунам, рўњи Њофиз дар ман њулул мекунад ва ба ростї, ман худ Њофиз 
мешавам».*  

Баъд аз чанд рўз Иќбол Атия Файзиро ба ресторан даъват кард. Барои 
интихоби ѓизо ва зебоии гулњо Атия Файзї ўро ситоиш кард. Иќбол дар љавоб гуфт: 
«Шахсияти ман ду рў дорад: дар ботин назири суфї ва файласуфе њастам, ки дар рўъё 
зиндагї мекунад. Вале дар зоњир марди амалу корам». Атия Файзї њам баъди чанде 
Иќболро барои хўроки пешин ба манзили худ даъват кард. Дар ин мењмонї 
донишљўёни риштаи адабиёту фалсафа, монанди хонум Силвестер (Silvester), хонум 
Леви (Levy) њам ширкат доштанд ва мусиќидононе, мисли Ормендал (Ormendal) ва 
Метстрот (Metztroth) њам дар он љо буданд ва њунарнамої карданд. Иќбол њам 
бадоњатан шеър хонд. Ваќте Атия Файзї хост он шеърњоро ёддошт кунад, Иќбол 
гуфт, ки ин шеърњо фаќат барои ин нишаст буд ва њољат ба ёддошти он нест.10  

Иќбол ду њафта дар Лондон монд ва сипас ба Кембриљ баргашт. Баъд барои 
бурдани Атия Файзї боз ба Лондон омад. 22 апрел Иќбол, Сэр Абдулќодир ва Атия 
Файзї ба Кембриљ, ба манзили Белгиромї омаданд. Иќбол Атия Файзиро ба 
Белгиромї муаррифї кард. Атия Файзї њамон шаб ба Лондон баргашт. 

Дар аввали июни 1907 Арнолд дар Кембриљ, дар канори дарёи Кам барои 
тафрењу истироњат иќомат кард ва Атия Файзиро ба он љо даъват намуд. Иќбол ва 
чанде аз донишљўён њам он љо буданд. Бањс дар бораи њаёту марг шурўъ шуд. Њама 
назари худро мегуфт, вале Иќбол хомўш буд. Ваќте њама сокит шуданд, Арнолд аз 
Иќбол назари ўро пурсид. Иќбол гуфт: «Њаёт ибтидои марг аст ва марг ибтидои 
њаёт». Пас аз ин љумла бањс поён ёфт.11  

Аз њафтаи аввали июн дар Кембриљ соли тањсил ба охир мерасад ва таътилот 
шурўъ мешавад. Ба назари роќим (Љовид Иќбол), Иќбол то июни соли 1907, яъне 
таќрибан дар њудуди якуним- як солу њашт моњ маќолаи тањќиќии худро ба поён 
расонд ва онро ба Донишгоњи Мюнхен ирсол намуд. Азбаски дар Кембриљ иќомати 
зиёд лозим набуд, ў ба Лондон рафт. Дар он љо Иќбол чанд маротиба маќолаи 
тањќиќии худро ќисм-ќисм барои фањмидани назари ў ба Атия Файзї нишон дод. 
Иќбол, умуман, дўстони зиёд надошт, зиёд муошират карданро њам дўст намедошт. 
Сэр Абдулќодир дар ин бора менависад:12  

«Ду одати Иќбол дар Лондон равшан шуда буд: Яке кам муошират кардан, ки 
дар ашъори худ низ ба он ишора кардааст. Дуввум, камњаракатї ва сустии ў. Ў барои 
рафтан ба љое бисёр ваъда медод, вале баъдан пушаймон мешуду мегуфт: Намехоњам 
либос бипўшам ва берун равам». 

29 июн дар мењмонии ташрифотии хонум Айлет Иќболу Атия Файзї низ ширкат 
доштанд. Дар ин асно хонум Саруљинї Дас (баъдњо Саруљинї Наиду (Sarojini Naidu) 
– шоира ва сиёсатмадори машњури Њинд) бо либоси зарќубарќ ва љавоњироти 
гаронбањову ороиши занона ворид шуд. Ў њамаро рањо карду назди Иќбол омаду 

                                                 
* Иќбол Њофизро яке аз бузургтарин шуарои Осиё ва шояд љањон њисоб мекард. Ў ибтидо тарљумаи 
англисии «Девони Њофиз» ва тарљумаи олмонии «Шарњи шеъри Њофиз»-ро ба забони урду мутолеа 
кард. Вай шефтаи символизми шеъри Њофиз буд ва дар мавридњои мухталиф дар осораш ба наќлу 
тазмин ва тавсифи ашъори Њофиз пардохта, дар баъзе ашъори урдуву форсии худ бархе аз маонии 
ашъори Њофизро бо услуби худ баён кардааст: 

Њофиз:   Гўш кун панд, эй писар, аз бањри дунё ѓам махўр, 
                      Гуфтамат чун дар њадисе, гар тавонї, дор гўш. 
           Иќбол:   Дар ѓами дигар бисўзу дигаронро њам бисўз, 
                      Гуфтамат равшан њадисе, гар тавонї, дор гўш. 
 Ва ё: 
           Њофиз:   Дўш аз масљид сўйи майхона омад пири мо, 
                      Чист, ёрони тариќат, баъд аз ин тадбири мо? 
           Иќбол:   Чист, ёрон, баъд аз ин тадбири мо? 
                      Рух сўйи майхона дорад пири мо!  
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гуфт: «Ман фаќат барои мулоќоти Шумо омадаам». Иќбол фаврї љавоб дод: «Ин 
дидор барои ман ба тавре ногањонї аст, ки агар аз ин утоќ зиндаву саломат берун 
равам, барои ман боиси тааљљуб хоњад буд». 

Иќбол њафтаи севвуми июл ба Њейделберг (Heidelberg) рафт. Ќабл аз ин ў 
навиштаи худ – «Таърихи дунё»-ро ба забони олмонї ба Атия Файзї нишон дод. 
Тибќи гуфтаи Атия, Иќбол илова бар алоќамандиаш ба таърих*, ба фалсафа ва 
шеъри олмон низ таваљљўњ пайдо карда буд.13  

Њейделберг як шањри хурди донишгоњї аст, ки дарёи Неккар (Neckar) аз миёни 
он мегузарад. Дар атрофи он кўњсори аз дарахтон пўшида њаст, ки дар ќуллањои 
баъзе аз онњо ќалъањои ќадимии олмонї њанўз барљост. Ин шањр бо парку боѓњои 
мева ва гулњои фаровон машњур аст. Атрофи шањр сокит аст ва танњо садои оби дарё 
ба гўш мерасад... Иќбол дар ин љо таќрибан чор моњ, яъне то ноябри 1907, наздики 
дарё дар хобгоњ иќомат дошт. Муаллимони ў профессорњо, хонум Вегенаст 
(Wegenast) ва хонум Сайни Шел буданд. Дар хобгоњ бештар аз сад донишљўву 
муаллим иќомат доштанд. Корњои идора дар дасти хонум Њейрен (Heiren)-и 
њафтодсола буд.** Донишљўён пули донишгоњу хобгоњро худашон пардохт 
мекарданд, вале муаллимон барои хўроку иќомат пул намедоданд, ѓайр аз ин, ба 
онњо кўмак њам мешуд. Ваќти дарсу тањќиќ аз субњ то шом буд ва миёни муаллимону 
шогирдон муносибати њасана барќарор буд. Ин даврони бењтарини зиндагии Иќбол 
буд. Дар он љо ў хеле хушњолу бетакаллуф буд. Вале ў хушќавл набуд, дигарон 
њамеша ба ў интизор мешуданд.*** Аммо бо вуљуди ин одат, њама ўро дўст 
медоштанд. 

Иќбол баъд аз чанде иќомат дар Њейделберг Атия Файзиро ба он љо даъват кард 
ва дар зимн хоњиш кард, ки чанд китоб њам барояш биёрад. Атия Файзї бо панљ 
нафар дўстонаш 20 августи 1907 ба Њейделберг омад ва то 4 сентябр дар он љо буд. 
Дар ин муддат онњо ба бењтарин љойњои шањр ва атрофи он ба сайругашт 
баромаданд. Ин рўзњо барои Иќбол ва дўстонаш хеле хуш гузашт. Њангоми гусели 
Атия, Иќбол ба ў шеъре ба урду навишт, ки онро бо оњанги диловез њама якљоя 
хонданд.14  

Иќбол пас аз чанде ба Мюнхен баргашт ва 4 ноябри соли 1907 аз Донишгоњи 
Мюнхен дипломи докторї**** гирифт. Рисолаи тањќиќии Иќбол тањти унвони 
«Такомули фалсафаи мобаъдуттабиа дар Эрон»***** (ба забони англисї) аввалин бор 
соли 1908 дар Лондон ба чоп расид.  

                                                 
* Чист таърих? Аз худї бегонае,  Дўшро пайванд бо имрўз кун, 
  Достоне, ќиссае, афсонае?   Зиндагиро мурѓи дастомўз кун. 
  Ин туро аз хештан огањ кунад,  Сар занад аз мозии ту њоли ту, 
  Ошнои кору марди рањ кунад.   Хезад аз њоли ту истиќболи ту. 
  Забт кун таърихро, поянда шав,  Мушкин ар хоњї њаёти лозавол, 
 Аз нафарњои рамида зинда шав.  Риштаи мозї зи истиќболу њол. 
** Хонум Њейрен алоќаи хосе ба мусиќї дошт ва асари хубе ба Иќбол гузоштааст. 
*** Як воќеа аз њаёти Иќбол маъруф аст, ки ваќте ў шогирди дабистон буд, роњ аз хона то дабистон дур 
буд ва Иќбол њамеша дер ба дарс меомад. Рўзе муаллим аз ў пурсид, ки чаро дер мекунад? Иќбол 
љавоб дод: Магар Шумо намедонед, ки иќбол њамеша дер меояд? Манзураш аз калимаи «иќбол» 
«бахт» буд. 
**** Системаи маорифи кишварњои Ѓарб аз системаи маъмулии собиќ Иттињоди Шўравї фарќ мекунад. 
Дараљаи доктории онњо, ки Ph.D номида мешавад, баробари номзади илмњо аст (А.Б.). 
***** Development of Metaphysics in Persia – ин номи рисолаи доктории Иќбол аст, ки шомили таърихи 
мухтасари њикмати илоњї дар Эрон мебошад. Амир Њасануддин онро ба забони урду тарљума карда, 
«Фалсафаи Аљам» ном нињодааст. Мадам Айвамир Давиљ онро ба фаронсавї ва Амир Њусайн 
Ориёнпур ба форсї тарљума кардаанд. Иќбол дар ин китоб кўшидааст сайри андешаи эрониёну 
мусалмононро ба забони фалсафаи љадид баён кунад. Њамчунин дар бораи тасаввуф бо равиши илмї 
бањс намуда, усулу мабонии ин навъ тарзи фикрро шарњ додааст. Дар ин китоб саъй кардааст собит 
намояд, ки тасаввуф як равиши илмї мебошад, ки аќлу ахлоќро бо якдигар пайваст мекунад ва роњи 
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Иќбол ноябри соли 1907 ба Лондон баргашт ва омодаи имтињони њуќуќ шуд ва 
тобистони соли 1908 пас аз эъломи натиља ва дарёфти шањодатномаи ваколати адлия 
ба ватани хеш баргашт.  

Дар даврони иќомат дар Лондон як силсила суханронињоро дар бораи «Дину 
тамаддуни ислом» анљом дод ва дар мавзўъњои «Тасаввуфи исломї», «Асари 
мусалмонон дар тамаддуни Аврупо», «Љумњурияти исломї», «Ислом ва аќли инсонї» 
ва ѓайра бањсу мунозира намуд. Њамчунин аз навиштањои Иќбол маълум мешавад, ки 
вай дар Донишгоњи Лондон барои чанд моњ муваќќатан ба сифати профессори 
забони арабї кор кардааст. Ин масъулият дар даврони иќомати ў дар Лондон, ваќте 
ки Арнолд барои шаш моњ ба мураххасї рафт, гузошта шуд.15  

Иќбол дар ин даврон дар фаъолиятњои иљтимоии донишљўён низ ширкат 
мекард. Тибќи гуфтаи Мирзо Љалолуддин,16 ў дар замони иќоматаш дар Лондон як 
анљумани нимасиёсї бо номи «Пан исламик сошиети» (Pan Islamic Society – анљумани 
мусалмонони саросари љањон) ташкил дод, ки мудири умумии он Сэр Абдулло 
Сењравардї буд ва Сэр Султон Ањмад ва Мирзо Љалолуддин ноибони раис буданд. 
Бояд гуфт, ки ваќте Иќбол ба Инглистон рафт, ин анљуман ќаблан њам вуљуд дошт. 
Абдулло Анварбег менависад:  

«Барои њалли масоили донишљўёни мусалмон, ки ба тозагї ба Лондон 
меомаданд, Њофиз Мањмуди Шервонї як Анљумани исломї дуруст кард. Баъзе аз 
донишљўён исрор доштанд, ки номи ин анљуман «Пан исламик сошиети» бошад, 
дигарон эътироз карданд, ки бад-ин тартиб анљуман ранги сиёсї хоњад гирифт. Сэр 
Абдулло Сењравардї тарафдори номи «Пан исламик» буд. Вале Сайид Амиралї ва 
Арнолд мехостанд, ки ба он «Исламик сошиети» (Анљумани исломї) ном гузошта 
шавад. Иќбол тарафдори онњое шуд, ки номи «Пан исламик»-ро мехостанд ва 
«Сошиети» њам ба он изофа гардид.17 Њаќиќат ин аст, ки Нањзати иттињоди 
кишварњои исломиро мусалмонон њамеша «Ислом» ё «Иттињоди ислом» мегуфтанд. 
Вале дар Аврупо сиёсатмадорон аз васоили иртиботи љамъї барои ба даст овардани 
ройи миллат сўйиистифода карда, ин нањзатро «Пан-исломизм» номиданд. Бинобар 
ин Иќбол ва донишљўёни мусалмон тарафдори ин ном набуданд. Ба њар њол, дар 
Инглистон чунин анљуманњои донишљўён хеле зиёд буданд. Онњо ё љашнњои мазњабї 
тартиб медоданд, ё шахсиятњои бузургеро барои суханронї даъват менамуданд.  

Харољоти таълиму иќомати Иќболро дар Аврупо бештар бародараш Шайх Ато 
Муњаммад мепардохт. Худаш дар ин бора чунин менависад:18  

«Ваќте ки ба Лондон рафтам, каме пул доштам, вале бештари пулро бародарам 
Шайх Ато Муњаммад пардохт. Дар даврони иќомат дар Лондон ў гоњ-гоњ барои ман 
пул мефиристод. Ваќте ки аз Кембриљ лисонс гирифтам, ў ба ман навишт, ки баъди 
гирифтани мадраки њуќуќ ба ватан бозгардам, вале ман орзуи гирифтани мадраки 
докторї доштам. Аз ин рў, ман љавоб додам, ки миќдоре пул ба ман фиристед, то ба 
Олмон рафта, мадраки докторї бигирам. Маблаѓи пуле, ки ба ман лозим буд, 
фиристод». 

Дар ин ваќт дар фазои шеъру шоирии ў таѓйироте падидор гашт. Ибтидо ў эњсос 
кард, ки тибќи суннати шуарои ќадимї баёни афкори шарќї ва тибќи зарурати замон 
ин навъ шеър гуфта, худро шоире мутаањњид сохтан имкон надорад. Аз ин рў, хост, 
ки шеъру шоириро рањо созад. Таќрибан дар миёнањои соли 1906 дар ин бора ба Сэр 
Абдулќодир гуфт. Сэр Абдулќодир ба ў фањмонд, ки дар каломи ў он ќадар асар 
њаст, ки ба василаи он илољи беморињои миллати забуну дармонда мумкин аст. Ў 
илова кард, ки шоистаи Шумо нест, ки ин нерўи бузурги худододро тарк кунед. 
Арнолд бо Сэр Абдулќодир мувофиќат кард ва ќазоват чунин шуд, ки шоириро тарк 

                                                                                                                                                             
илмиро барои бедор намудани љавомеъву афрод ва роњнамоии онон ба сўйи ањдофи олии њаёт боз 
менамояд.  
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кардани Иќбол муносиби ў нест.19 Таѓйири дуввум, тибќи баёни Сэр Абдулќодир, аз 
оѓози кўчак ба анљоми бузург расид. Сэр Абдулќодир менависад:20  

«Зоњиран, иттифоќи кўчаке, ки Иќболро форсигў кард, ин буд: Рўзе дар манзили 
дўсте мењмон буд. Дар он љо аз вай хостанд, ки чанд шеър ба форсї бигўяд ва аз ў 
пурсиданд, ки оё ба форсї њам шеър мегўяд? Иќбол гуфт, ки ба љуз чанд шеър ба 
форсї, ў то кунун саъй накардааст шеъре бигўяд. Вале он њолат тавре буд, ки 
ќалбашро тањти таъсир ќарор дод. Ваќте ки аз мењмонї бозгашт, рўйи тахт дароз 
кашид ва ашъори форсї суруд. Субњи фардо бо ман мулоќот кард ва ду-се ѓазали 
форсї, ки суруда буд, бароям хонд. Дар њаќиќат, бо сурудани ин ѓазалњо ў ќудрати 
форсї гуфтани худро озмуд, ки ќаблан имтињон накарда буд. Баъд аз он ки аз 
Лондон баргашт, агарчи гоњ ба гоњ ашъори урду месуруд, вале ашъори форсии ў бар 
урду ѓалаба кард». 

Дар баробари ошної бо адабиёти англисї, Иќбол бо эљодиёти Шекспир 
(Shakespeare), Милтон (Milton), Вордсворт (Wordsworth), Шелли (Shelly), Байрон 
(Byron), Бровнинг (Browning), Матю Арнолд (Matthew Arnold), Тенни Сон (Tenny 
Son), Эмерсон (Emerson), Грей (Gray), Лонг Феллов (Long Fellow) њам ошної пайдо 
кард ва ба адабиёти Фаронса роњ ёфт.21  

Ба иллати алоќа доштан ба забони олмонї, ў бо адабиёти олмонї њам ошно шуд 
ва дар даврони иќомат дар Њейделберг онро мутолеа кард. Иќбол бо адабиёти 
Олмон бад-ин сабаб вобастагї пайдо кард, ки дар он нањзати шарќї дар баробари 
кишварњои аврупої ба таври муассир ва ба тарзи хуб зикр шуда буд. Дар адабиёти 
Олмон нањзати шарќї аз таснифи Њердер (Herder) «Баргузидае аз каломи шоирони 
Машриќ» оѓоз шуд. Дар он илова бар ашъори Њофиз, Саъдї, Румї ва Бњартарињарї 
(Bhartarihari) тарљумаи озод ва њикоёти Њитопадеш (Hitopadesh), Бњагват Гита 
(Bhagwat Gita) буд. Сипас, Гёте мутаваљљењи ин нањзат шуд. Гёте* аз адабиёти 
форсиву арабї ва санскрит мутаассир буд. Ў илова бар Њофиз, аз Румї, Саъдї, 
Фаридуддини Аттор ва Фирдавсї ва њамчунин аз њаёти таййиба ва таълимоти 
Ќуръони Маљид мутаассир буд. Дар девони ў ташбењоту истиороти форсї ба њадде 
истифода шудааст, ки дар ашъори ў ранги Шарќ падидор гаштааст. Бо чопи «Девони 
шарќї-ѓарбї»    дар адабиёти Олмон нањзати шарќї пайдо шуд. Сипас, Руккер, 
Платен, Боден-Стейнт, Шиллер, Њейне онро ба камол расонданд.22  

Иќбол дар ин замон ба таври куллї 24 шеър ва 7 ѓазал суруд, ки дар ќисмати 
дуввуми «Бонги даро»** мављуд аст. Дар баъзе аз ин шеърњо, ки дар замони иќомат 

                                                 
* Гёте (Goethe, 1794- 1832) – шоири бузурги олмонї, ки Иќбол «Паёми Машриќ»-и худро дар љавоби 
«Девони шарќї-ѓарбї»-и ў сурудааст, ки он бо муќаддимаи Иќбол ба забони урду соли 1923 дар Лоњур 
мунташир шудааст. Иќбол дар ин муќаддима менависад: «Гёте дар назми «Девони ѓарбї» комилан 
тањти таъсири Њофиз ва дигар шоирони Эрон будааст». Иќбол пас аз муќоисаи асри Њофизу Гёте ба 
чунин хулоса меояд, ки њарду дорои лисон-ул-ѓайбї будаанд ва каломашон бар рањбарони замон 
муассир афтодааст. Ў њамчунин аз Фирдавсї, Аттор ва Саъдї низ бањра гирифтааст. Иќбол пас аз 
шарњи «Девони ѓарбї»-и Гёте ёдовар мешавад, ки «Паёми Машриќ»-и ў сад сол баъд аз «Девони 
ѓарбї» ба вуљуд омада ва авзои сад сол пеши Олмонро бо замони худ муќоиса менамояд ва шарњ 
медињад, ки дар ин сад сол чї тањаввулоте ба вуљуд омадааст. Гёте аз адами нуфузи рўњоният дар 
Маѓрибзамин шиква карда, љавобашро аз Машриќ интизор дорад, ки албатта, пас аз сад сол Иќбол 
љавобгў шуд. Дар ин маљмўа Иќбол афкори Машриќу Маѓрибро бо якдигар муќоиса мекунад ва 
тафаввуќи маънавии Шарќро собит мекунад. Мусташриќи олмонї Њенсе дар даврони њаёти Иќбол 
ќисме аз онро тарљума намуда, ба хидмати Иќбол фиристод. Доктор Абдулвањоб онро ба арабї, 
профессор Арбрей фасли «Лолаи Тур» (Tulip of Sinai)-ро ба англисї, доктор Алї Ганљалї ба туркї ва 
Абдуррањмон Ториќ ба урду (бо номи «Рўњи Машриќ») тарљума кардаанд. Профессор Њел – устоди 
Донишгоњи Арленген бахшњое аз онро ба забони олмонї тарљума намуд.  
** «Бонги даро» – аввалин маљмўаи ашъори урдуи Иќбол аст, ки соли 1924 ба чоп расид. Ин китоб 
њовии манзумањои шўрангез барои ташвиќу тарѓиби њамватанонаш, новобаста ба мусалмон ё њинду 
будани онњо аст. Дар ин китоб сухани Иќбол гоње суруди мењандўстї, замоне хидматгузорї ба ислом 
ва лањзае роњнамої ба олами башарият аст ва чунин ба назар мерасад, ки дар бахшњои сегонаи «Бонги 
даро» тањаввулоти фикрии Иќбол ќабл аз мусофират ба Аврупо, давраи иќомат дар Аврупо ва 
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дар Кембриљ ва Њейделберг навиштааст, тасовире аз табиат мушоњида мешавад. Дар 
«Њусну ишќ», «Дар домони касе гурба дида» ва «Ошиќи њарљої» тасвири ишќи 
маљозї дида мешавад. Агарчи љазбаи миллигарої дар Аврупо вуљуд дошт, вале 
рафта-рафта уммати ислом ва ё тањти таъсири он, љазбаи «ухуввати љањонї» боло 
гирифт. Дар фалсафаву тасаввуф то њанўз бар Иќбол вањдати вуљуд ѓалаба дошт, 
агарчи ќалбаш мутмаин набуд. Сето аз ин шеърњо њовии паём буданд: «Паём ба 
донишљўёни Алигарњ», «Паёми ишќ» ва «Паём». Аз ин рў, маълум мешавад, ки дар 
зењни Иќбол ин эњсос равшанї мегирифт, ки шоири мутаањњид бояд љузви 
пайѓамбарон* бошад.23 Як ѓазалу як назм ба таври хосе ќобили таваљљўњанд. Ин 
ѓазал, ки моњи марти 1907 танзим ёфт,24 барои Шарќу Ѓарб пур аз пешгўї мебошад. 
Назм ба номи «Абдулќодир» аст, ки дар он барои миллату кишвар ва барои 
тањаввулу инќилоб дар фикру зењни як миллат даъвати умедбахше ба миён омадааст.  

Назми «Сисил»** ваќти бозгашт ба ватан, њангоми сафари дарёї тањрир шуд.  
Иќбол мехост достони рўњи худро нависад ва ин хости ў дар номањои мухталифе 

дарљ гардидааст. Дар номаи худ аз 10 октябри 1919 ба Сайид Сулаймон Надавї 
менависад: «Ман мехоњам достони ќалбу рўњи худро бинигорам ва ин достон барои 
тавзењи ашъор бисёр лозим аст».25 Дар номаи дигар ба Ишрат Рањмонї аз 27 октябри 
1919 навиштааст: 

«Дар зиндагии ман њељ рўйдоде нест, ки барои дигарон пандомўз бошад, вале 
такомули тадриљии афкори ман метавонад омўзанда бошад. Он то њол фаќат дар 
зењн танзим ёфтааст ва агар фурсат ёфтам, онро хоњам нигошт».26  

Ба Вањид Ањмад – мудири рўзномаи «Наќиб»-и Бадоюн (номи шањре дар Њинд) 
дар номаи худ аз 7 сентябри 1921 менависад:27  

«Дар ин замон бузургтарин душмани ислому мусалмонон имтиёзи наслї ва 
љазбаи миллигарої аст. Понздањ сол нашудааст, ки ман ин эњсосро пайдо намудаам. 
Ваќте дар Аврупо будам, ин эњсос дар афкори ман инќилоби бузурге ба вуљуд овард. 
Њаќиќат ин аст, ки фазои Аврупо маро мусалмон кард. Ин достони тўлонї мебошад. 
Ваќте фурсат ёфтам, достонро муфассал хоњам навишт. Аз рўзе, ки ин эњсосро пайдо 
кардам, дар навиштањои худам љойи ин матлабро холї медидам. Маълум нест 
навиштањои ман бар мардум асар гузоштааст ё не, вале ин амр мусаллам аст, ки ин 
хаёл бар зиндагии ман асари аљибе гузоштааст». 

Дар Иќбол ѓарбгарої*** на ќабл аз рафтан ба он љо вуљуд дошт ва на дар 
даврони зиндагї дар он љо. Нигоњи ў муњаќќиќона буд. Њаргиз аз Ѓарб кўр-кўрона 
таќлид накард. Њусни зоњирии Аврупоро медид ва ба ботини ў њам назар дошт.  

Иќбол ваќте ки рањсипори Аврупо шуд, аз майи љазбаи миллигарої сармаст 
буд. Вале акнун пас аз гузашти якуним сол, рафта-рафта нукоти торик ва шинохти 
инсони миллигаро барояш равшан шуд. Ў эњсос кард, ки таваллуди як инсон дар як 
минтаќа ва бо як насли махсус, ранги хос ва забони мушаххас фаќат тасодуфї аст, ки 
касеро бар он ихтиёре нест. Вобаста ба ин ѓурур доштан ба сабаби мансубият ба як 
гурўњи инсонии махсус, дар як минтаќаи хоси љуѓрофиёї, вобаста будан бо якдигар 
ва аз инсонњои дигар дар љањон нафрат доштани онњоро поину кењтар шумурда, 
                                                                                                                                                             
бозгашт ба ватан ба вузўњ мешавад. Иќбол ба ин муносибат ин маљмўаро «Бонги даро» номидааст, ки 
каломи хешро ба зангўлањое, ки ба пойи шутурон мебанданд, то нишонаи ќадам задану мўљиби ваљди 
шутурњо ва бедории сорбонон гардад, ташбењ додааст.  
* Иќбол дар номае, ки ба дўсташ Сайид Сулаймон Надавї ба забони урду навиштааст, мегўяд: «Дар 
шоирї ба зебоии калимоту фунуни адабї ва нозукхаёлї таваљљўње надорам. Маќсуди ман фаќат ин 
аст, ки инќилобе дар афкор эљод намоям». Чунонки дар маснавии «Асрори худї» мегўяд: 
   Наѓма куљову ман куљо, сози сухан бањонаест, 
  Сўйи ќатор мекашам ноќаи безимомро.    
** «Сисил» - љазираи Ситсилия, ки дар ќисми љанубии Италия, дар бањри Миёназамин воќеъ аст (А.Б.) 
***  Шарќро аз худ барад таќлиди Ѓарб, Не зи раќси духтарони бењиљоб. 
      Бояд ин аќвомро танќиди Ѓарб.  Мањкамї ўро на аз лодинї аст, 
      Ќуввати Маѓриб на аз чангу рубоб, Не фурўѓаш аз хати лотинї аст. 
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ѓуломи хеш сохтан, њуќуќи онњоро поймол намудан ва онњоро аз лињози мазњабї, 
ахлоќї, рўњонї тањти истисмори хеш даровардан љойиз нест. Ба назари ў, тасаввури 
ѓарбии миллигарої хилофи усули љањонии инсондўстї ва эњтиром ба одамият 
мебошад. Ин эњсосу тафаккур дар ў он ќадар амиќ шуд, ки аз шоири миллигаро 
будани худ шарм дошт ва борњо мегуфт, ки каломи ман ќабл аз иќомат дар Аврупо 
каломи замони љоњилияти ман аст. Аз ин рў, ў эњсоси миллигароиро бузургтарин 
душмани ислому мусалмонон номид.  

Бояд гуфт, ки дар ин марњала дар баробари миллигарої ва истеъмор дар 
Аврупо баъзе тасаввуроти дигар, мисли «љањонватанї» (космополитизм), 
«инсондўстї» (гуманизм), «коммунизм», «радикализм», «сотсиолизм» низ вуљуд 
доштанд. Онњо њама эњтироми одамиятро дар назар гирифта, бар асоси ухуввати 
љањонї иддао доштанд, ки мехоњанд як љањони љадид бисозанд. Саволе ба миён 
меояд, ки агар Иќбол салтанату истеъмор ва миллигароиро рад карда бошад, чаро ба 
яке аз ин равишњо дохил нашуда, ба усули асосии ислом таваљљўњ кард? Љавоб он аст, 
ки њамаи ин тасаввурот ва назариёт меваи фалсафаи аќлияти аврупої буданд ва 
асоси њамаи он бар бунёди моддапарастї (материализм) устувор буд.  

Натиљаи инќилоби рўњиву фикрии Иќбол дар соли 1907 ин шуд, ки ў дар 
нимљазираи Њинд бар асоси миллигарої аз тасаввури иттињоди њиндувон ва 
мусалмонон канорагирї кард. Иќбол дар яке аз номањои худ аз 28 марти 1909 
менависад:27  

«Назарам ин буд, ки аз ин кишвар (Њинд) ихтилофоти мазњабї бояд аз байн 
биравад. Ва ман дар зиндагии шахсї пойбанди њамин усул њастам. Вале њоло фикр 
мекунам, ки барои њиндувону мусалмонон бењтар он аст, ки он ташаххуси миллиии 
худро људо аз якдигар нигоњ доранд. Барои Њинд тасаввури миллати муштарак чизи 
ќашанге аст, ки кашише шоирона дорад. Вале дар авзои феълї, бинобар авомил ва 
тамоилоти дониставу надониста, хостањои њарду миллат амалї намешавад». 

Дар даврони иќомат дар Аврупо ин инќилоб дар зењну фикр ва ќалби Иќбол 
њомили натоиљи бисёр амиќ шуд. Мумкин аст ба забони форсї ба њамин иллат 
гароиш пайдо карда бошад. Пас, дар ин замон ў нафаќат таълимоти худро такмил 
дод, балки дар маќоми шеъру шоирї чунон аз марзњо убур кард ва ба он маќом 
расид, ки љузви паёмбарї бишавад.*  

Иќбол июли 1908 аз Инглистон ба ватан бозгашт. Дар Бамбай, Дењлї ва Лоњур 
аз ў истиќболи гарму љўшон ба амал омад. Ваќте ў ба Сиёлкут омад, сањни истгоњи 
роњи оњан аз љамъият пур буд. Падару бародар ва дигар дўстони Иќбол ба пешвози ў 
омада буданд. Ўро бо анбўњи тољгулњо пўшонданд, ба тавре ки чењрааш дар миёни 
гулњо пинњон шуд ва ба сахтї тавонист аз миёни дўстон худро ба манзил бирасонад 
ва модарашро, ки се сол дар интизори дидораш буд, дар оѓўш бигирад. 
 
 
 

Поёни љилди аввал 
 
 

                                                 
* Шеърро маќсуд агар одамгарист,  
  Шоирї њам вориси пайѓамбарист.  
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ФФААССЛЛИИ  ЊЊААШШТТУУММ  
  

ДДаарр  ттааллоошшии  ммааоошш  

Муњимтарин масъала барои Иќбол пас аз бозгашт аз Аврупо масъалаи имрори 
маош буд. То кунун ў тавонист бо кўмаки молии бародараш тањсилоти худро ба поён 
расонад. Инак, барои ба нафаќа баромадани Ато Муњаммад чанд соли дигар боќї 
монда буд. Илова бар ин, бародараш аёлманд буд – се писару се духтар дошт ва 
таъмини зиндагии волидайнро низ ба ўњда дошт. Иќбол дар авохири соли 1907, ки 
дар Аврупо мезист, аз Коллељи давлатии Лоњур аз кор рафт ва даромадеро њам, ки бо 
ин роњ ба даст меовард, аз даст дод. Дар натиља, ў ѓайр аз корњои ваколат (адвокатї), 
роњи дигари даромад надошт. Вале барои анљом додани ин кор њам ў ба кўмаки 
молии бародараш ниёз дошт. Ато Муњаммад низ омодагии худро изњор кард.  

Аввали моњи августи 1908, ваќте ки Иќбол њанўз дар Сиёлкут зиндагї мекард, 
Шайх Ато Муњаммад ба Лоњур омад ва бо васотати Мирзо Љалолуддин барои Иќбол 
дар хиёбони Моњан Лал хонае кироя кард (Њоло ин минтаќа «Урдубозор» номида 
мешавад). Ин хона наздики манзили Муншї Гулоб Сингњ – соњиби чопхонаи 
«Муфиди ом» буд. Чанд рўз баъд, Иќбол ба Лоњур омад ва дар манзили љадид 
иќомат гузид. Дар њамин рўзњо Иќбол барои дафтари худ чанд китоби ќонун харид. 
Як муншї (котиб)-и њиндуро бо номи Кањан Чанд истихдом кард ва Алї Бахшро низ 
ба он љо фаро хонд.  

Нахуст, барои он ки каме таљриба ба даст орад, теъдоде ваколати умумиро 
ќабул кард ва чанд моње бо ин кор машѓул шуд, вале ин кор ба ў маъќул набуд.1  

20 октябри соли 1908 номи Иќбол дар радифи адвокатњои адлия (вукалои 
додгустарї – Advocate Enrolment) cабт гардид ва ба ў иљозат дода шуд, ки барои ба 
даст овардани таљрибаи бештар дар додгоњи олї (суди олї – Chief Court)-и Панљоб 
ба сифати адвокат иљрои вазифа намояд.2  Бад-ин тартиб, ў барои ширкат дар 
Љамъияти адвокатњо ба Лоњур рафт. Дар он љо дўстони ў – Миён Шоњдин, Сэр Фазл 
Њусайн, Сэр Муњаммад Шафеъ, Сэр Шањобиддин, Сэр Шодї Лал, Лал Раљпатрай* ва 
дигарон сокин буданд. Замоне ки дар Панљоб машѓули кор буд, барои ба даст 
овардани таљрибаи корї хеле зањмат мекашид ва њатто муддате аз шоирї даст кашид. 
Ў аввал дар манзили воќеъ дар хиёбони Моњан Лал ва чанде баъд дар манзили воќеъ 
дар Аноркулї иќомат кард. Ќабл аз ў дар ин манзил Сэр Фазл Њусайн ва сипас Сэр 
Муњаммад Шафеъ зиндагї мекарданд. Ин мањал њам дафтари кориаш буд ва њам 
љойи истиќоматаш. Иќбол ба љойи Кањан Чанд, ки муншии собиќи ў буд, муншии 
Сэр Муњаммад Шафеъро бо номи Тоњириддин ба кор пазируфт. Дар пањлуи ин 
манзил Тоњириддин як утоќ иљора кард ва дар он љо иќомат гузид. Ў мавриди 
эътимоди Иќбол ќарор гирифт ва то охири умраш бо Иќбол равобити дўстона дошт. 
Ў баъдтар бо номи Њаким Тоњириддин ёд мешуд, зеро доруе бо номи «Дилрўз» сохт 
ва бад-ин васила бисёр машњур шуд. Вай моњи майи соли 1940 даргузашт.  

                                                 
* Лал Раљпатрай рањбари сиёсї ва иљтимоии њиндувон буд. Вай дар аввали умраш, таќрибан нимаи 
аввали ќарни XX тањти таъсири ислом зиндагї кард ва аз аќоиди мусалмонон огоњї пайдо намуд. 
Вале бо вуљуди ин ў як њиндуи росих-ул-аќида буд. Вай муддатњо раиси «Њинду Мањасбања» буд ва 
барои озодии њиндувон хадамоте анљом дод. 
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Иќбол, ки аз кўдакї кабўтарро дўст медошт, аз Сиёлкут ба Лоњур бо худ чанд 
кабўтар овард ва ба парвариши онњо машѓул шуд. Ў дар ин манзил то соли 1922 
зиндагї кард.  

Пас аз як моњи ба кор шурўъ кардан ба ў пешнињод карданд, ки вазифаи 
муаллими фалсафаро дар Коллељи МАО (Muhammadan Anglo Oriental College – 
Коллељи ховаршиносии англисии Муњаммадия)-и Алигарњ ба ўњда гирад, аммо ў рад 
кард. Дар апрели соли 1909 бори дуввум ба ў пешнињод карданд, ки дар Коллељи 
давлатии Лоњур устоди таърих шавад, вале ў ин пешнињодро њам рад кард.3 Кори 
доимии муаллимиро рад кардани Иќбол шояд он буд, ки ин кор маоши хубе надошт. 
Кори адвокатї барои ў ояндадортар ба назар мерасид ва метавонист вазъи молии 
ўро бењтар созад. 

Дар аввали октябри соли 1908 раиси шўъбаи фалсафаи Коллељи давлатии Лоњур 
Брат (Brat) ба муддати як сол мураххасї гирифт ва ба љойи ў шахсе бо номи Аустин 
Вайт Љеймз (Austin White James) интихоб шуд. Вале аввали моњи майи 1909 Љеймз ба 
таври ногањонї вафот кард. Ёфтани љонишини муносибе ба љойи ў, ки забони 
англисиро донад, мушкил буд. Аз ин рў, раиси донишгоњ аз давлати Панљоб дархост 
намуд, ки Иќболро барои муаллими муваќќатии фалсафа ба донишгоњ даъват 
намояд. Дар ин замон, ки фасли тобистон буд, барои халал нарасондан ба кори 
адвокатї, Иќбол дарсњои худро аз соати 6 то 9-и пагоњї муайян намуд. Вале пас аз 
анљоми таътил, ба сабаби мувофиќ омадани ваќти корї ва соатњои дарсї, аз тарафи 
донишгоњ аз давлат хоста шуд, ки ба ќозиюлќузот  (раиси суди олї) ва дигар судяњо 
номае фиристода шавад, то ки мањкамањоеро, ки Иќбол мебоист ширкат кунад, дар 
соатњое муќаррар кунанд, ки бо соатњои дарсии ў мувофиќат накунад. Дар он замон 
Иќбол дар марњалаи аввали кори адвокатї ќарор дошт, бинобар ин ба ў касе 
мухолифат накард.4 Иќбол аз 10 майи соли 1909 муваќќатан дар Коллељи давлатї ба 
тадриси фалсафа пардохт. Маоши ў аз 12 октябр 500 рупия дар як моњ муќаррар 
гардид.5 Дар тобистон пагоњї ба донишгоњ мерафт ва пас аз се соат дарс додан, ба 
додгоњ (суд) меомад ва то соати 4 он љо дар мањкамањо ширкат мекард. Дар зимистон 
соати 9 ба Донишгоњ мерафту баъд аз тадрис ба коргоњ меомад. Шеваи дарсдињии ў 
мисли устодаш – Сайид Мирњасан буд ва донишљўён ўро дўст медоштанд.6  

Рафта-рафта машѓулиятњои ў бисёр шуданд. Соли 1909 дар маљаллаи «Индиан 
кейзис лоу рипортс» (Indian Cases Law Reports), ки тавассути чопхонаи «Лоу 
паблишинг пресс» (Law Publishing Press) мунташир мешуд, ба вазифаи муовини 
бахши ќонун ба кор машѓул шуд. Њамчунин дар ин замон бо Анљумани кашмирии 
мусалмонони Панљоб ва Анљумани њимояти ислом робита дошт. 26 марти 1909 
расман узвияти Анљумани исломии Панљобро пазируфт ва то охири умр њамчун узви 
ин анљуман боќї монд.7 

27 декабри соли 1908 Хоља Салимуллоњ Хон-Навоби Дакка ба манзури тасаддии 
раёсати иљлоси Солонаи Конфронси таълимии мусалмонон (Муњаммадан)-и кулли 
Њинд (India Mohammadan Educational Conference) ба Амритсар омад. Гурўње аз аъзои 
Анљумани кашмирии мусалмонони Панљоб, ки Иќбол низ узви он буд, ба мулоќоти 
эшон рафтанд. Матлабе ба забони форсї барои ташаккур аз ў нигошта шуда буд, ки 
Иќбол онро хонд. Дар он замон Анљуман мекўшид, ки кишоварзиро равнаќ дињад ва 
намояндагоне низ ба артиш бифиристад. Бино ба пешнињоди Иќбол ин масоил дар 
љаласаи соли 1909-и Маљлиси ќонунгузории Ноиб-ус-салтана (Viceregal Legislative 
Council) матрањ гардид. Дар ин маврид Иќбол чанд маќола дар рўзномањо низ чоп 
кард. Тавассути онњо барои кашмириён ва маќомот (њукумат) равшан сохт, ки 
ањаммияти ширкат дар артиш ва ба даст овардани заминњо барои зироат чигуна 
мебошад.8  

Иќбол ба ќадре ба кору тадрис дода шуда буд, ки таќрибан шеъргўиро фаромўш 
карда буд. Ўро донишљўёну корафтодагон то дер ваќт ором намегузоштанд. Фавќ 
менависад: 
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«Бегоњии яке аз рўзњои майи соли 1910 њамроњи як дўстам ба дидорбинии Иќбол 
рафтем. Њамроњон шурўъ ба хондани шеъре кардем. Иќбол ѓарќи шунидани ин 
ашъор буд, ки муншии ў Тоњириддин вориди утоќ шуду гуфт, ки яке аз муваккилон 
(ваколатдињандагон) ба мулоќоти ў омадааст. Иќбол љавоб дод: «Гўед, ки мунтазир 
бошад, пас аз анљоми корам даъват хоњам кард». Ман (Фавќ) гуфтам: «Бародар, 
аввал ба фикри шикам бош, ин корро њамеша метавонї анљом дињї». Иќбол љавоб 
дод: «Њамин кор аст, ки ѓизои рўњи ман аст ва агар инсон рўњ дошта бошад, њама чиз 
дорад. Муваккил, агар кораш ба ман афтода бошад, фирор нахоњад кард». Пас аз он 
ки мо хондани шеърро тамом кардем, Иќбол низ чанд шеъре, ки суруда буд, барои 
мо хонд». 

Равшан аст, ки Иќбол мехост барои худ коре биёбад, ки њама ваќти ўро нагирад, 
ваќти худро тавре танзим кунад, ки фароѓате барои ба худ расидан дошта бошад ва 
рўњу фикри худро нерў дода, бо ин олам мутобиќ созад. Аммо аз тариќи шеъру 
шоирї ва нависандагї наметавонист даромади хубе ба даст орад. Барои ин ў ба 
сарпарасти сарватманде ниёз дошт, ки аз назари молї ўро таъмин карда тавонад. 
Аммо, аз тарафи дигар, ў ѓайри хоњиши худ амал карда наметавонист. 

Иќболро дар ин давра Њайдарободи Дакан ба худ љалб кард, ки то он ваќт ба он 
љо нарафта буд. Чанде аз шеърњои ў дар рўзномањои он љо чоп шуда буданд ва бо 
чанде аз сокинони он минтаќа мукотибаи дўстона низ дошт. Дар байни онњо Сэр 
Акбари Њайдарї, Мањараља Кишан Прасад ва Ѓулом Ќодири Гиромї буданд. Ў дањ 
рўз аз донишгоњ мурахассї гирифт ва 18 марти 1910 ба Њайдаробод рафт. Иќбол дар 
номаи худ ба Атия Файзї аз 30 марти 1910 чунин менависад:  

«Агар метавонистам муддате бештар дар Њайдаробод бимонам, яќин дорам, ки 
љаноби Олиљаноб (His Highness) – низом (њоким) аз ман мехост, ки бо ў дидоре дошта 
бошам. Дар Њайдаробод бо шахсиятњои маъруфу саршинос мулоќот доштам ва 
аксари онњо маро ба хонањои худ даъват карданд. Њадафи худро аз сафар ба 
Њайдаробод њангоми мулоќот ба Шумо хоњам гуфт. Маќсади ман фаќат дидани Сэр 
Акбар Њайдарї ва хонумаш набуд. Шояд онњоро Шумо шиносед. Пеш аз ба 
Њайдаробод рафтан њељ ошноие бо онњо надоштам. Иќомат дар манзили онњо 
бароям бисёр хуш буд». 

Аз њељ кадом навиштањои Иќбол њадафи вай аз сафари Њайдаробод равшан 
нест. Шояд пайдо кардани кори хубе буд. Зеро Иќбол бо њар васила њокимро аз 
барномањои хеш дар робита бо таълифу тасниф огоњ мекард. Агар давлат ба 
барномањои ў таваљљўње мекард, шояд вазифаи хубе пешнињод мекард, ки ба 
эњтимоли зиёд, мавриди ќабули ў ќарор мегирифт. Аммо чунин фурсате ба даст 
наомад. 

Њангоми иќомат дар Њайдаробод Иќбол шеъре тањти унвони «Гўристони шоњї» 
суруд, ки натиљаи таассуроти ў аз ќабристони шоњони Ќутби Голконда (номи собиќи 
Њайдаробод) буд. Дар он љо ў бо Мањараља Кишан Прасад низ мулоќоте дошт. Ў дар 
ин замон сарвазир буд. Мањараља Кишан Прасад фарзанди Раља Тут Рамал буда, 
ватани ў аслан Лоњур буд. Хонаводаи онњо аз Лоњур аввал ба Дењлї ва сипас ба 
Њайдаробод омада буд. Вай илова бар ошної бо санскрит, забонњои арабї ва 
форсиро њам хуб медонист, шеъргўї ва шеър шуниданро хеле дўст медошт. Вай 
вориси мулке шуд, ки даромади солонаи он як миллиону шашсад њазор рупияро 
ташкил медод. Манзилаш ашрофї, вале одоташ фаќирона буд. Чањор зани мусалмон 
дошт, ки ба ишќи яке аз онњо хатна низ шуда буд. Се зани њинду њам дошт. Авлоди 
њамсарони мусалмони ў мусалмон буданд ва духтарони худро ба мусалмонон доданд, 
ё аз миёни мусалмонон барои писарони худ њамсар интихоб карданд. Њамин тариќ, 
њамсарони њиндуяш низ авлоди њинду доштанд ва бо њиндувон издивољ карданд. 
Худи ў таълими исломї дошт ва пояи тарбияти фарзандонашро низ бар асоси 
таолими исломї гузорда буд. Бисёре аз сурањои Ќуръони Маљид ва ањодиси 
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Набавиро аз бар мехонд. Њам ба масљиди мусалмонон мерафту њам ба маобиди 
њиндувон. Дар ашъори хеш маслаки худро ин тавр баён намудааст: 

Тарљумаи шеър: 
Ман њинду њастам, ман мусалмон њастам, 
Ман ба њар мазњаб имон дорам. 

***** 
Шод* худ медонад, ки мазњабаш чист, 
Касе, ки озод аст, мафњуми озодиро медонад. 

Ашъори Кишан Прасад дар маљмўањои мухталиф ба табъ расидааст. Ў соли 
1940 даргузашт.10 Ба нишони ташаккур аз Мањараља Кишан Прасад, Иќбол ќасидае 
бо номи «Шукрия» навишт ва онро бо муќаддима дар маљаллаи «Махзан» мунташир 
сохт.11  

Иќбол 28 март ба Лоњур баргашт. Шояд Атия Файзї фикр мекард, ки Иќбол 
тањти таъсири шавкату љалоли њукмронии дарбори нозими Њайдаробод ќарор 
гирифта, ба он сўй рўй овардааст, зеро ў мушкилоти молї низ дошт. Ба ќавли Атия 
Файзї, ин мушкилот дар роњи њар касе, ки бошад, барои наљоти худ ў ба кўчактарин 
равзана умед мебандад. Аз ин рў, Атия Файзї дар номаи худ ба Иќбол навишт: 
«Шумо набояд барои ќадршиносї аз низоми Њайдаробод аз салоњиятњое, ки дар 
заминаи шеъргўї доред, даст кашед». Иќбол дар љавоб гилаомезона навишт:12  

«Ман чи ваќт гуфта будам, ки ќадрдонии низоми Њайдаробод барои ман 
мўљиби ифтихор аст? Шумо худ ба хубї медонед, ки ин чизњо пеши ман эътиборе 
надоранд. Ман намехоњам, ки маро фаќат бо номи шоир бишиносанд. 
Мутаассифона, аксар мардум маро бо ин унвон мешиносанд. Рўзи пеш номае аз 
тарафи хонум Трутмандї – ањли Неапол (Италия) гирифтам. Ў аз ман хоста, ки чанде 
аз ашъорамро бо тарљумаи англисї ба ў фиристам... Дар њоле ки афроди бозавќи 
кишварњои дигар аз ман ќадрдонї мекунанд, мўњтољи ќадрдонии волиёни аёлоти ин 
кишвар нестам». 

Ин давра замони серкории Иќбол буд. Бад-ин сабаб, аз соли 1908 то 1910 
тавонист танњо шаш шеъри ќобили назар нависад, ки ба ќарори зайл аст: «Паёми 
ишќ» (октябри 1908), «Абдулќодир ке нам» («Ба номи Абдулќодир», декабри 1908), 
«Билоди исломия» («Мамолики исломї», апрели 1909), «Шукрия» (июни 1910), 
«Гўристони шоњї» (июни 1910) ва «Фалсафаи ѓам» (июли 1910). Ду шеъри аввалро 
дар охирин рўзњои сафари худ ба Аврупо суруда буд. Ў дар ин давра чанд маќола ба 
забони англисї низ навишт, ки дар мавридаш аз онњо ёдовар мешавем.  

Дар як замон дар ду љой кор кардан барои ў хеле мушкил буд. Дар соли 1910 ба 
ў пешнињод шуд, ки сарпарастии бахши фалсафа (мудири кафедраи фалсафа)-и 
Коллељи давлатиро ба таври мустаќил ба ўњда гирад. Дар ин бора бо дўстонаш 
машварат кард. Мирзо Љалолуддин менависад:13  

«Мо њамагї бар ин аќида будем, ки кори давлатї эњтимолан шахсро аз 
истиќлолияти амал мањрум месозад. Аммо аз тарафи дигар, дар кори таълим 
имконот мањдуд аст. Агар инсон бихоњад, ки дунболи кори давлатї биравад, бењтар 
он ки касби ваколатро интихоб кунад, зеро имкони тараќќї дар он бештар аст, ба 
тавре ки метавонад то маќоми раёсати додгоњ (раиси суд) низ бирасад. Ба њамин 
љињат, ў робитаи худро аз донишгоњ гусаст ва рўй ба њирфаи ваколат овард». 

Иќбол 31 декабри соли 1910 аз тадрис дар Коллељи давлатї даст кашид. Ў дар 
номаи худ ба Атия Файзї аз 17 январ менависад:14  

«Замон иќтизо мекард, ки ба сабаби заъфи иќтисодї ба корњои мухталиф даст 
занам. Вале њоло тасмим гирифтаам, ки ба умеди Худо њирфаи мавриди алоќаи худро 
идома дињам». 

                                                 
* Тахаллуси Кишан Прасад. 
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Њангоми аз донишгоњ рафтани ў масъулин маросими хайрухуш бо ўро тартиб 
доданд. Вай охирин суханронии хешро барои донишљўён ба мавзўи шоирии Роберт 
Бровнинг бахшид. Аммо ў робитаи хешро бо донишгоњњо тамоман наканд: солњои 
зиёд Иќбол масъули танзими саволњои имтињон барои талабагони синфњои гуногуни 
макотиби миёна ва дараљањои гуногуни донишљўёни донишгоњњои Панљоб, Алигарњ, 
Оллоњобод ва Дењлї буд. Ба таври куллї саволњои дарсњои таърих, фалсафа, 
англисї, урду, форсї, арабї ва њуќуќро тањия ва танзим мекард. Гоње барои ќабули 
имтињони шифоњї ба донишгоњњои Алигарњу Оллоњобод ва ѓайра мерафт. Ваќте ки 
нозири љаласоти имтињонї (раиси комиссияи имтињонї) буд, ба њељ ваљњ иљоза 
намедод, ки супоришу хоњиши касе пеши ў оварда шавад. Њатто наздиктарин 
дўстонаш њам ба ин кор љуръат намекарданд.15 Вай аз чунин амалњо дилгиру нороњат 
мешуд. Њељ далеле нест, ки тањияи саволоти имтињонї ва муаллими имтињонгиранда 
будани ў манбаи даромаде барои вай бошад.16  

2 марти соли 1910 Иќбол ба узвияти ифтихории Донишгоњи Панљоб (Fellow 
Ship) пазируфта шуд. Дар он ваќт ў бо Коллељи давлатї низ иртибот дошт. Ў бо 
кўмаки Лал Рам Прасад – профессори таърихи Коллељи давлатии Лоњур китобе 
тањти унвони «Таърихи Њинд»* навишт, ки соли 1912 ба табъ расид.17 Баъдтар Иќбол 
узви донишкадаи ховаршиносї ва њунару адабиёт (Member of Oriental and Arts 
Faculty), узве аз шўрои олии донишгоњ (Member of Senate), узви њайати мураббиён 
(Member of Syndicate) ва раиси шўрои устодон (Convenor, Board of Studies) шуд. Соли 
1919 Иќбол декани (Dean) факултаи ховаршиносї интихоб гардид. Соли 1923 ба 
узвияти њайати мунтахаби устодони донишгоњ (Шўрои олимон – Academic Council) 
пазируфта шуд. Дар њамин сол низ ба узвияти кумитаи интихоби устодон (Professor 
Ship Committee) даромад, ки он масъалањои кадриро њал менамуд. Худи њамон сол 
Иќбол хост, ки ба иллати серкорї ва нарасидани ваќт аз узвият дар њайати 
мунтахаби устодон даст кашад, вале бо исрори Сэр Љон Мейнард (Sir John Maynard)- 
раиси донишгоњ, дар ин њайат боќї монд. Дар соли 1925 ў барои синфњои шашум, 
њафтум ва њаштум китобњое бо унвони «Силсилаи адабиёт» ба забони урду таълиф 
намуд. Кумитаи китобњои дарсии Панљоб дар љаласаи худ аз 12 январи 1925 ин 
китобњоро баррасї намуда, тасмим гирифт, ки онњоро ба сифати китоби дарсї 
мавриди истифода ќарор дињад.18 Ў чанд муддат узви кумитаи баррасии китобњои 
дарсии Панљоб низ буд. Барои донишомўзони давраи роњнамоии забони форсї 
китобе бо номи «Ойинаи Аљам» таълиф кард, онро интишороти «Атр Чанд Капур» 
дар бозори Аноркулї (Лоњур) соли 1927 ба чоп расонд.19  

Њамин тариќ, Иќбол то соли 1932 бо Донишгоњи Панљоб дар робита буд. То ин 
замон ў узви ифтихории Анљумани донишљўёни давраи мутавасситаи Алигарњ 
(Intermediate College Union) шуд. Аз тарафи донишгоњ њамчунин ба ў дараљаи 
доктори ифтихории адабиёт дода шуд. Донишгоњњои Панљоб, Оллоњобод ва 
Усмония низ ба Иќбол унвонњои доктори ифтихории ин донишгоњњоро сазовор 
донистанд.  

Ваќте ки кору бори Иќбол каме бењтар шуд, ў як фойтун (Buggy) гирифт ва 
барои нигоњдорї аз аспаш як нафарро њам ба кор гирифт. Ў бо њамин фойтун ба кор 
рафтуомад мекард. 

Дар соли 1911 Иќбол тањти таъсири авзоъ ва ањволи атрофиёни хеш ќарор 
гирифта буд ва ба сабаби мањрумиятњое, ки гиребонгири мусалмонони Њинд шуда 
буд ва мусибатњои бисёре, ки ба дунёи ислом њар рўз ворид мешуд, дар дилаш туѓёне 
эљод шуд, ки ба шакли назми фавќулодда љолиби «Шиква» љилвагар гардид. Иќбол 

                                                 
* Ин китоб ба далоили баъзе матолибе, ки дар он мундариљ аст ва дар њаќиќат, афкори Иќбол бо он 
мутобиќат надорад, ба назар мерасад, ки аз Иќбол нест ва шояд барои маслињат ва маќбулияти китоб 
номи Иќбол ба унвони мусанниф оварда шудааст. (Руљўъ кунед ба «Тасонифи Иќбол», тањќиќи доктор 
Рафеъуддин Њошимї, сањ. 433-439. Интишороти Академияи Иќбол. -Лоњур, 1982. 
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шеъри «Шиква»-ро дар љаласаи солонаи Анљумани њимояти ислом дар мењмонсарои 
Коллељи исломї хонд. Маъмулан, шеърњое, ки Иќбол дар љаласоти ин анљуман 
мехонд, зуд ба чоп мерасиданд, вале дар мавриди шеъри «Шиква» сукут ихтиёр 
гардид. Мирзо Љалолуддин менависад:20  

«Љаноби Доктор (Иќбол) маъмулан ваќте байни дўстони махсуси худ буданд, 
бидуни њељ мушкилї шеърњои тозаи худро мехонданд. Лекин замоне ки шеъри 
«Шиква»-ро хонданд, бо нињояти эњтиёт ин корро анљом доданд. Асри рўзе, ки 
мебоист ба љаласаи солонаи Анљумани њимояти ислом бо сарпарастии марњум Фаќир 
Ифтихориддин мерафтанд ва шеърашонро мехонданд, њамроњи падарашон дар 
манзили мо мењмон буданд. Мо дар њоли тамом кардани хўроки шом будем, ки 
дабири анљуман ва чанд нафари дигар ба манзили мо омаданд ва бо њолати ѓайриодї 
ба мо гуфтанд, ки ваќти сурудани шеър фаро расидааст ва шунавандагон шадидан 
мунтазир њастанд. Љаноби Доктор бо суръати тамом ба по хестанд. Мо мутаваљљењ 
шудем, ки шеъре, ки ин бор мехонанд, аз дигар ашъорашон фарќ дорад. Ба њамин 
љињат то кунун пеши мо номе аз он набурда буданд». 

Сэр Абдулќодир, ки дар ин љаласа ширкат дошт, менависад:21  
«Иќбол бо равиши хоси худ шеъри «Шиква»-ро хонд. Њангоме ки ў шеър 

мехонд, ба рўяш аз љониби тарафдоронаш борони гул борид. Масъалаи ќобили 
зикри дигар ин аст, ки падари мусинни Иќбол низ дар байни љамъият буд ва дар 
чашмонаш ашки шавќи ношї аз дидори муваффаќиятомези писар њалќа мезад. Аммо 
лабњояш њамон ѓамеро баён мекард, ки бар чењраи писар медид. Дар њаќиќат, Иќбол 
ин хусусиятро аз падар ба мерос гирифта буд. Падари Иќбол бузурге буд, 
суфиманиш. Дар тамоми умр бо дастранљи худ зиндагї карда буд. Њамеша ин 
шеърро замзама мекард: «Дил ба ёру даст ба кор». Дилаш ба умеди Худо буд ва 
њаракату љунбиш аз ў мехосту кор мекард». 

Ваќте ки Иќбол шеърро ба поён расонд, яке аз дўстонаш бо номи Хоља 
Абдуссамад, ки раиси Тора Мавло (номи мањал дар Кашмир) буд, ба назди ў омад ва 
бо таърифу тавсиф аз ў ду шоли* ќиматбањои худро ба гардани Иќбол овехт. Иќбол 
шолњоро ба ташкилкунандагони анљуман дод ва эшон низ дар навбати худ онњоро 
дар савдои музояда (ауксион) фурўхта, пулашро ба анљуман тањвил доданд.22  

Яке аз шеърњои дигари маъруфи Иќбол, ки дар ин даврон сурудааст, «Таронаи 
миллї» аст. Њамчунин 6 октябри соли 1911 дар масљиди Бодшоњии Лоњур дар маљмаи 
умумии мусалмонон шеъри хешро бо номи «Дар њузури Њазрати Муњаммад (с)» хонд. 

Декабри соли 1911 Конфронси таълиму тарбият (Муњаммадан)-и мусалмонони 
кулли Њиндустон тасмим гирифт, ки Иќболро ба Дењлї даъват кунад ва ба ў раёсати 
ин конфронсро пешнињод кунад. Ба манзури бузургдошти ў тасмим гирифтанд, ки 
Мавлоно Шиблї њалќагуле ба гардани ў биёвезад. Иќбол ин даъватро пазируфт ва 
ба Дењлї рафт. Дар конфронс шахсиятњои маъруф, роњбарони давлату њукумати 
Њинд ва дигар манотиќи нимљазира ширкат доштанд. Иќбол раёсати севвумин 
иљлоси конфронсро ба ўњда гирифт. Дар ин конфронс Хоља Камолиддин нутќе дар 
мавзўи «Ислом ва улуми љадид» эрод кард ва дар поёни нутќаш ба Иќбол хитоб 
намуда гуфт:23  

«Куљої, доктор Иќбол! Худованд туро дар дину дунё боиќбол кунад. Њанўз 
мардуми дунё аз ќувои зењнии ту, ки банудрат назди дигарон ёфт мешавад, огоњї 
надоранд. Ту он ќобилияту истеъдодеро дорї, ки агар аз онњо ба хубї истифода 
кунї, метавонї ба ављи тараќќиву пирўзї бирасї... Худованди таборуку таоло туро 
ба ин љињат аз истеъдоди камназир бањраманд нагардондааст, ки ту битавонї бо 
шеърњои худ моро шод гардонї. Инак, замони шеъру овоз хондан нест. Балки ваќти 
он расидааст, ки амал кунї... Хидмат дар роњи Ќуръон волотарин арзишњоро барои 
ту хоњад дошт. Миллат мехоњад туро маликушшуаро созад, ки ин иштибоњ аст. Ту 

                                                 
* «Шол» - матои махсусе, ки мисли шарф ба гардан мепечонанд (А.Б.). 
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агар ба ин ќаноат варзї, бисёр беирода њастї. Ман мехоњам тавре бошад, ки рўњи 
Ѓаззоливу* Розї** дар ту бидамад». 

Иќбол дар љавоби Хоља Камолиддин гуфт: 
«Суханоне, ки љаноби Хоља фармуданд, бисёр дилнишину пурмаънї буд. 

Мусалмонони ин давра дар ин бора бисёр нигоштаанд, ки робитаи ислом ва улуми 
љадид чигуна аст. Ман метавонам бољуръат бигўям, ки ислом сарчашма ва асоси 
фарњанги ѓарбї аст. Дар ќарни XI милодї, аз ваќте ки ў ба тараќќї нињод, 
фарогирии илм аз донишгоњњои мусалмонї оѓоз шуд. Дар ин донишгоњњо 
донишљўёни зиёд аз кишварњои гуногуни аврупої меомаданд ва таълими илм 
мегирифтанд. Яке аз аврупоиён мегуфт: «Илму ислом наметавонанд якљо бошанд». 
Ин дурўѓи мањз аст. Бекон, Декарт ва Мел аз файласуфони бузургтарини Аврупо 
дониста шудаанд. Вале усули Декарт њамонест, ки дар «Эњёи улум»-и Имом 
Муњаммади Ѓазолї мављуд аст. Ин ду бо њамдигар чунон мутобиќат доранд, ки як 
таърихнависи англис навишт: «Агар Декарт забони арабиро медонист, њатман 
эътироф мекардем, ки ў аќидањои Ѓаззолиро гирифтааст». Рољер Бекон 
фориѓуттањсили як донишгоњи исломї буд. Нуќтаи назарњои Љон Стиварт Мел дар 
фалсафаи Розї ва Ибни Сино дучор меояд. Ба аќидаи ман, нафаќат аз назари улуми 
љадид, балки дар тамоми сатњњои зиндагї, чи љанбањои мусбї ва чи манфї, ислом 
асари рўњпарваре доштааст». 

Сипас, Сайид Саљљод Њайдар аз Мавлоно Шиблї дархост намуд, ки њалќагуле 
ба гардани Иќбол овезад. Мавлоно Шиблї дар суханронии кўчаки худ гуфт:  

«Ин як расми маъмулї нест. Ва набояд инро як тафрењ шумурд. Аз ибтидо 
шиори мо – мусалмонон ин буд, ки њар ќадар ки метавонем, ќадри эњтирому иззате, 
ки мардум ба мо мегузоранд, бидонем. Дар ин њолат мо шўњрат низ касб мекунем. 
Эњтироме, ки имрўз миллат ба Иќбол гузордааст, барои эшон љойи басе ифтихор аст 
ва, дар њаќиќат, ў мустањаќи ин эњтиром аст». 

Радди масъалаи таќсими Бангола тањти фишори њиндуњо, барои мусалмонон, 
бешак, як дарс буд. Пас аз бозгашти Љорљи V ба Инглистон, дар ин робита як 
љаласаи умумї дар муњавватаи боѓи Мављї Дарвоза 1 феврали 1912 баргузор гардид. 
Дар суханронии худ Иќбол, аз љумла, ќайд кард:24  

«Мусалмонон бояд худашон барои тараќќии хеш фаъолият кунанд. То ба њол 
њиндуњо ба њар чиз, ки даст ёфтаанд, натиљаи талошу кўшиши худашон будааст. Ба 
таърихи ислом нигоњ кунед: меъморони аврупої дар робита бо сарзамини араб 
гуфтанд, ки њељ биное дар ин сарзамин наметавон сохт, зеро он саропо сангу рег аст. 
Миллати Осиёву Аврупо аз арабњо нафрат доштанд. Вале ваќте ки арабњо бо њам 
муттањид шуда, ба ќудрат даст ёфтанд, њамон санги беарзиш асоси тамаддун шуд. Ба 

                                                 
* Абуњомид Муњаммад Ѓазолї (450-505 њиљрии ќамарї) дар Тўс таваллуд шуд ва дар њамон љо 
даргузашт. Яке аз бузургтарин шахсиятњои олами ислом аст. Ѓазолї шаккоки тавоное буд, ки пеш аз 
Декарт ба равиши фалсафии ў меандешид. Ў нахустин касест, ки китобе дар радди фалсафа навишт ва 
муншареонро аз тарсе, ки нисбат ба фалсафа доштанд, озод кард. Ѓазолї њама манобеи шинохтро 
мавриди таваљљўњ ќарор дод ва тасаввуфро манбаи шинохти њаќиќї дарёфт. Вай дар адабу фиќњ ва 
калом устоди мусаллам буд. Муддате дар мадрасаи Низомия тадрис кард. Сафарњои зиёде ба Шому 
Њиљозу Байтулмуќаддас намудааст. Аз осори муњимми ў метавон «Эњё-ул-улум»-ро ном бурд, ки 
баъдтар ба таври хулоса «Кимиёи саодат» номида шуд. Аз Ѓазолї рубоиёте низ боќї мондааст. 
** Имом Фахриддини Розї (544-606 њиљрї) дар Рай мутаваллид шуд. Лаќабаш «Ибн-ал-Хатиб» буд. 
Таълифоти муњимми ў аз «Шарњи асмо-ул-лоњ-ул њасано дар тилисмот», «Шарњи муфасалли 
Замахшарї дар нањв» ва «Шарњ-ул ваљизи Ѓазолї дар фиќњ» иборат аст, ки далели тасаллути ў дар ин 
улум мебошад. Осори дигаре низ дорад, вале муњимтарин асари ў китоби «Мубоњис-ул-Машриќия» 
аст. Иќбол гуфтааст:  

Зи Розї њикмати Ќуръон биёмўз,  Вале ин нуктаро аз ман фаро гир, 
Чароѓе аз чароѓи ў барафрўз.  Ки битвон зистан бе мастиву сўз. 
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Худо ќасам, ки давлате њамчун Рум натавонист дар баробари њуљуми селбори арабњо 
муќовимат кунад. Ин аст вазъи миллате, ки бар ќудрати хеш такя дорад». 

14 апрели соли 1912 Иќбол дар иљлоси солонаи Анљумани њимояти ислом шеъри 
маъруфи худ – «Шамъу шоир»-ро хонд. Азбаски шеър дуру дароз буд, онро дар ду 
нишаст ироа кард.  

Дар ин сол барои нимљазира тарњи таълими иљборї (Compulsory Education Bill) 
дар маљлиси ќонунсози салтанатї (Imperial Legislative Council) матрањ шуд. Њамоно 
пас аз он дар Лоњур љаласае доир гардид, ки раёсати онро Иќбол ба ўњда дошт. Вай 
дар суханронии худ гуфт:25  

«Аз калимаи «иљборї» њељ кас набояд тарсад, њамон тавре ки задани воксин (эм 
кардан, ваксинатсия) зарурї аст ва барои ашхос музир нест. Таълимоти иљборї низ, 
тасаввур намекунам, ки мавриди эътироз ќарор гирад». 

Баъзе аз уламо ба шеъри «Шиква» эътироз карданд, ки он густохона аст. Иќбол 
посухи ин эътирозро дар шеъри «Љавоби шиква» соли 1912 дод. Ў ин шеърро дар 
боѓи Мављї Дарвоза њангоме хонд, ки барои зарардидагони љанги Балкан 
(муљоњидони Туркия) хайрия љамъ мекарданд. Тањти таъсири ин шеър мардум 
маблаѓи зиёде барои зарардидагон љамъ намуданд.  

Аммо њаќиќати њол он буд, ки дар ин даврон Иќбол дар олами яъсу ноумедї 
зиндагї мекард. Вале зоњиран худро дар назди дўстону наздикон хушњол нишон 
медод ва њаргиз изтироберо, ки дар дарунаш вуљуд дошт. нишон намедод. Дар яке аз 
номањои хеш ишорае ба ин парешонии худ* кардааст. Дар номаи худ ба Акбаруллоњ 
Ободї аз 6 октябри соли 1911 менависад:26  

«Лоњур шањри бузургест, вале ман дар ин њамњама танњо њастам. Њатто як 
нафаре њам нест, ки битавонам бо хаёли роњат, тавре ки дилам мехоњад, эњсоси 
даруниямро баён созам. 

Тарљумаи шеър: 
Агар ман чизе дар синаи хеш нигоњ дорам, ў таъна мезанад,  
Ва агар ифшо кунам, лаззат мебарам. 
Оё масоилу мушкилоте барои донои роз вуљуд дорад? 

Лорд Бекон мегўяд: «Њар чи ќадар шањр бузургтар бошад, њамон ќадар танњоии 
инсон бештар мешавад». Њамин њолатро ман дар Лоњур дорам. Илова бар ин дар 
чанд моњи гузашта ба сабаби чанд муомила сахт парешонњол будам ва маљбур шудам 
корњое анљом дињам, ки бар хилофи табиату тинати ман аст». 

Бо вуљуди он ки Иќбол аз Аврупо баргашта буд, вале њанўз аз лињози фикрї дар 
Аврупо сайр мекард. Њангоме ки маљбур шуд, аз наздик бо њаќоиќи талхи зиндагї 
рўбарў шавад, сахт метарсид ва нигарон буд. Ин эњсоси парешониву ташвиш дар 
Иќбол сабабњои гуногун дошт. Яке аз онњо мушкилоти молии ў буд. Далели дигар 
бесарусомон будани зиндагии заношўии ў буд. Дар њаќиќат, Иќбол як давраи сахти 
изтироби зењниро тай мекард. Дар ин њолот ба ёди хотироти зиндагияш дар Аврупо 
меафтод ва ин ўро каме таскин медод. Њангоме ки дар Олмон буд, ба мукотибаи хеш 
бо хонум Имавигей Наст идома дод. Назари Иќбол рољеъ ба хонум Имавигей Наст 
ин буд, ки ў як духтари хубу шоиста аст ва ба њамин љињат ба вай алоќа дошт.27  

Њамчунин номањое, ки аз соли 1909 то 1911 ба Атия Файзї менавишт, худ 
нишонгари эњсоси Иќбол ба ў мебошанд. Аз назари Иќбол Атия Файзї низ ќисмате 
аз хотироти зиндагии ўро дар Аврупо шомил мебошад. Азбаски Атия Файзї њамеша 
бо ў њамдардї мекард, барои Иќбол дарди дил кардан ба Атия Файзї ва аз 
камбудињояш сухан гуфтан бо ў басо гуворо буд.  

Ба хотири он ки битавонад андаке аз ин нороњатињо бикоњад, эњтиёљ ба 
саргармиву кўмаки эњсосї дошт, ки онро бонувони бозавќу эњсос, ки зимнан 

                                                 
* Шарики дарду сўзи нола будам,  Надонам, бо кї гуфтам нуктаи шавќ, 
  Замири зиндагиро во намудам.  Ки танњо будаму танњо сурудам. 
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тањсилкарда низ буданд, барояш фароњам мекарданд. Барои ин ки битавонем 
комилан ба вазъи рўњии Иќбол дар ин давра пай бубарем, лозим аст нигоње ба 
баргузидаи номањое, ки ба Атия Файзї навишта буд, бияндозем. Дар яке аз 
номањояш ў менависад:28  

«Баъзе ваќтњо ирода мекунам, ки кореро анљом дињам. Сипас худро ба дасти 
афкорам месупорам, то бубинам онњо маро то куљо мебаранд. Бешак, њар инсоне 
бесаброна мунтазири расидан ба охирин оромгоњи хеш аст. Ман низ њар чї зудтар 
мехоњам ба ин марњала бирасам, то битавонам аз холиќи худ бихоњам, ки тављење 
оќилона барои зењни ман бидињад. Вале мутмаинаш њастам, ки ў низ нахоњад 
тавонист љавоби ќонеъкунандае ба ман бидињад. Ин кор барои ў низ сањлу осон 
нахоњад буд. Ман шахсан худамро намешиносам. Чанд муддат аст, ки ин шеърро 
сурудаам: 

Тарљумаи шеър: 
Иќбол низ аз Иќбол огоњ нест, 
Њељ шўхї намекунам, воллоњ, огоњ нестам.  

... Бисёр мутаассиру мутаассиф шудам аз ин ки шунидам Шумо аз ин мавзўъ, ки 
мардуми шимоли Њиндустон маро таъриф намекунанд ва эњтироме бар ман 
надоранд, ранљ мебаред. Аммо Шумо дар ин бора њељ фикр накунед. Ман барои 
њарфи дигарон зиндагї намекунам. 

Тарљумаи шеър: 
Он зиндагї чист, ки њатто нафас кашидани инсон њам бастагї ба дигарон дошта 

бошад? 
Ман зиндагии содае дорам. Ќалбу забонам бо њам яке аст. Ба љойи ин ки ба 

хотири шўњрату иззат ва ѓайра маљбур шавам равияи мутааффиќонаро интихоб 
кунам, тарљењ медињам, ки дар гумномї бимирам. Мардуме, ки мисли Равана* чанд 
сар доранд, бигзор ба касоне эњтиром гузоранд, ки дар бораи мазњабу ахлоќ 
назариёти беасосу дурўѓро роњнамои худ месозанд. Ман наметавонам дар муќобили 
русуму одот ва фармоишњои онњо сари таъзим фуруд оварам. Ва наметавонам 
инсонро водор созам, ки озодияшро поймол созад. Мардуми замони Гёте, Байрон ва 
Шиблї низ барои онон арзише ќоил набуданд. Агарчи дар муќобили онон аз назари 
шеъру шоирї камтар њастам, вале хушњолам ва ба худ меболам, ки дар ин маврид бо 
онњо њамдардам. Дунё наметавонад маро напарастад, зеро ман худам табъан 
парастанда њастам. Агар рўзе афкоре, ки дар умќи рўњам вуљуд дорад ва њарфњое, ки 
дар ќалбам њастанд, бармало шаванд, мутмаин њастам, ки пас аз маргам мардуми 
дунё то њадди парастиш маро дўст хоњанд дошт».**  

 
 

                                                 
* Raven - Худои њиндуњо 
** Пас аз ман шеъри ман хонанду дарёбанд, мегўянд: 
   «Љањонеро дигаргун кард як марди худогоње». 
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ФФААССЛЛИИ  ННЎЎЊЊУУММ  
  

ММоољљааррооњњооии  ззииннддааггииии  ххооннааввооддааггииии  ИИќќббоолл  

Волидайни Иќбол дар соли 1893 милодї бар тибќи одaт ва одобу русуми 
хонаводагї тасмим гирифтанд, ки писарашон бо Каримбї издивољ кунад. Дар 
навиштањои Иќбол пас аз ин издивољ тањмили норизоии ў ба вузўњ мушоњида 
мешавад. Он замон ў муњассили шонздањсолае беш набуд ва фаќат ба хотири 
эњтироме, ки ба сухани падару модараш мегузошт, кўчактарин эътирозе ба ин 
издивољ накард. Онњо ду соли аввали издивољро дар шањри Сиёлкут гузаронданд ва 
тайи ин муддат Иќбол муваффаќ шуд дипломи адабї бигирад. Сипас, барои идомаи 
тањсил дар соли 1895 милодї ба шањри Лоњур азимат кард. Муддати чањор сол дар он 
љо зиндагї кард. Ба сабаби он ки Каримбї наметавонист њамроњи Иќбол дар хобгоњ 
зиндагї намояд, бештар авќотро дар манзили волидайнаш ва ё дар Сиёлкут назди 
хонаводаи шавњараш мегузаронд. 

Иќбол барои таътилоти тобистонї бештар авќот назди волидайни хеш ба 
Сиёлкут мерафт. Баъзе авќот низ чанд њафтаеро дар Гуљарот – манзили падару 
модари њамсараш сипарї мекард. Дар ин давра ў соњиби ду фарзанд шуда буд. 
Духтараш – Меърољбегим дар соли 1896 ва писараш – Офтоб Иќбол дар 1898 
мутаваллид шуданд. 

Аз соли 1900 то 1905 дар муддати хидмати панљсолаи Иќбол ва сукунати ў дар 
манзили воќеъ дар Бњати Дарвоза Каримбї ба ў њамроњї накард. Бино ба гуфтаи 
Назир Ниёзї ихтилофоти Каримбї ва Иќбол аз њамин замон шурўъ мешавад.1  

Меърољбегим дувоздањсола ва Офтоб Иќбол дањсола шуда буданд. Назир Ниёзї 
менависад:2  

«Пас аз бозгашти Иќбол аз Аврупо, Каримбї банудрат ба Лоњур меомад ва њар 
замон, ки ў ба назди Иќбол мерафт, мавриди таваљљўњи Иќбол ќарор мегирифт. Вале 
ихтилофоти байни онњо рўз ба рўз бештар мешуд. То он љо, ки њатто бо миёнљигарї 
ва васотати падару кўшиши бародар, замони људоии комили он ду расид. Дар ин 
даврон Иќбол бо изтироби фаровоне даргир буд. Вале роње љуз људої ва талоќ набуд. 
Муњаммад Иќбол кафолати фарзандон ва њамсарашро ба ўњда гирифт. Иќбол 
мегуфт: Шаръан ду роњ бештар надоштам: ё талоќ, ё ба ўњда гирифтани махориљи 
рўзонаи њамсару фарзандон. Модари Офтоб розї ба талоќ нашуд. Ман бо ризоият 
таъмини махориљи рўзонаи онњоро ба ўњда гирифтам. То он љо, ки њар моњ 
маблаѓеро ба унвони харљї барои онњо ирсол медошт. Њатто ба њангоми беморї 
маблаѓи муќаррариро њар моњ ба таври мураттаб мепардохт. Њангоме ки бемории 
эшон ба тўл анљомид, бо вазъи асафноке рў ба рў шуд ва маљбур гардид тахфифе дар 
ин муќаррарї бидињад. Охирин њавола аз тариќи ман фиристода шуд». 

Шоеот (овозањо)-и беасосе дар бораи шикасти издивољи Иќбол вуљуд дорад. 
Издивољ усулан масъалаи шахсист. Баъзе аз издивољњо бад-ин сабаб нофарљом 
мемонд, ки зављайн муртакиби иштибоњот мешаванд. Афсўс, имрўз касе нест, ки 
далели њаќиќии нокомии ин издивољро равшан созад. Ба назари нависанда (Љовид), 
далели номуваффаќ будани ин издивољ он буд, ки байни зављайн тавофуќи ахлоќї 
вуљуд надошт. Ба њангоми издивољ Иќбол шонздањ ва Каримбї нуздањсола буд. 
Иќбол ба сабаби он ки тањсил мекард, аз назари молї вобастагии зиёде ба падару 
бародари бузургаш дошт. Зеро то он замон аз лињози молї мустаќил нашуда буд. 
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Иќбол аз як хонаводаи мутавассит буд, ки тамоми аъзои он дар як хонаи кўчак дар 
Сиёлкут зиндагї мекарданд. Вале Каримбї аз як хонаводаи сарватманд буд, ки дар 
шањри Гуљарот, дар мањаллаи Шолбофон дар як манзили бузурге, ки ба шабоњат 
ќасре буд, ба рушд расида буд. Дар шањр иззату эњтироми хосе барои падари 
Каримбї ќоил буданд. Падараш Атомуњаммад дар он замон пизишк буд. Ў љузви 
нахустин фариѓуттањсилони Донишкадаи пизишкии Кинг Эдварди* Лоњур буд.3 
Сипас, шуѓли давлатї ихтиёр намуд. Пас аз пешрафтњои фаровон ба мадориљи волое 
ноил шуд ва аз тарафи давлати Инглистон дар Љидда консулёр** (љонишини консул) 
гардид. 

Дар соли 1879 ба симати љарроњи ифтихории Ноибуссалтана интихоб шуд. Дар 
соли 1888 лаќаби Хон Бањодур гирифт ва дар шањрњои мухталифи музофоти Панљоб 
симати љарроњи давлатиро ба ўњда дошт. Њар куљо ки буд, бо шукўњу љалоли хосе 
зиндагї мекард. Доктор Атомуњаммад бо вуљуди сарвати фаровон, бисёр боимон ва 
диндор буд. Иќбол эњтироми фаровоне барои доктор Атомуњаммад ќоил буд ва то 
њангоми вафот бо эшон робита дошт. 

Ба гуфтаи Алї Бахш, доктор Атомуњаммад ба рафтани писараш шайх 
Ѓуломмуњаммад ба Инглистон љињати гузаронидани тањсилоти олї мувофиќ набуд. 
Вале Иќбол докторро розї намуд, ки бо рафтани ў мувофиќат кунад. Дар Инглистон 
шайх Ѓуломмуњаммад бо як хонуми англисї издивољ кард ва њамсари ќаблии худро 
рањо намуд.4 

Пас аз он ки Иќбол тањсили хешро дар Коллељи давлатии Лоњур ба итмом 
расонд ва тавонист рўйи пойи худ биистад, худ шурўъ ба кор намуду хонае дар Бњати 
Дарвоза тањия кард. Вале боз њам Каримбї ба њамроњи эшон ба Лоњур наомад. 
Имкон дорад ин амали ў ба сабаби кам будани њуќуќ (маош)-и Иќбол бошад. Зеро ки 
њуќуќ ва муќаррарии ў дар моњ таќрибан 73 рупия буд. Ин њуќуќ ду сол баъд ба дусад 
рупия ва чањор сол баъд ба 250 рупия дар моњ афзоиш ёфт. 

Сипас, Иќбол барои муддати се сол ба Аврупо сафар кард. Пас аз бозгашт ба 
Лоњур бузургтарин масъала барои Иќбол таъмини махориљи зиндагї буд. Бидуни 
шак, ин замон њам барои вай давраи пуризтироб будааст***. Дар ин њангом низ бо 
вуљуди талоши фаровони падару бародари Иќбол, вай ва Каримбї натавонистанд ба 
њам наздик шаванд. Каримбї бештар алоќа дошт бо фарзандони хеш назди падару 
модараш ба сар барад. ки дар ин бора њолати фикрии Иќбол аз мўњтавои номаи ў ба 
Атия Файзї аз 9 апрели 1909 истинбот мешавад.5 Ў менависад:  

«Дилам намехоњад њељ кори давлатї анљом дињам. Танњо орзуям ин аст, ки аз ин 
шањру диёр фирор кунам. Шумо медонед, ки ман ба бародарам мадюн (ќарздор) 
њастам ва фаќат ин амр маро аз рафтан боз медорад. Зиндагии ман бенињоят 
мусибатбор аст. Инњо мехоњанд ба зўрї њамсарамро ба ман тањмил кунанд. Ман ба 
падарам навиштаам, ки њаќ надошт чунин издивољи тањмилї барои ман тартиб 
дињад. Бахусус он, ки ман аз аввал бо чунин барнома мухолиф будам. Њозирам, ки 
махориљашро ба ўњда бигирам, вале тањаммул надорам ўро пеши худ нигоњ дорам ва 
зиндагиамро саросар ранљу азоб гардонам... Аз рўйи инсоният ман њаќ дорам 
шодмонї ба даст оварам. Вале агар иљтимоъ ё фитрат ин њаќро ба ман намедињанд, 
ман њозирам бо њардуи онњо мубориза кунам. Акнун танњо роње, ки барои ман боќї 
мондааст, ин аст, ки ё ин сарзамини нафриншударо барои њамеша тарк кунам ва ё ба 
майхорагї паноњ барам. Роње, ки худкуширо осонтар месозад. Ин авроќи бебањо ва 
китобњои бемўњтаво ба ман оромиш намебахшанд. Рўњи ман ба ќадре оташ 
гирифтааст, ки мехоњам ин китобњоро њамроњ бо русуму суннатњои иљтимої 

                                                 
* King Edward 
** Vice Council 
*** Ман андар машриќу маѓриб ѓарибам, Ѓами худро бигўям бо дили хеш 
     Ки аз ёрони мањрам бенасибам.         Чї маъсумона ѓурбатро фиребам.  
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бисўзонам ва хокистар кунам. Њамон русуме, ки зиндагии Иќболро љањаннам 
сохтааст. Шояд мегўед, ки як Худои хубе ин чизњоеро, ки дар атрофу љавониб 
мебинем, халќ кардааст. Аммо њаќоиќи талхи ин зиндагї моро ба тарафи дигар савќ 
медињад. Агар бихоњем оќилона фикр кунем, бењтар аст ба як ќодири мутлаќ – 
шайтон имон биёварем. Лутфан маро ба хотири ин, ки аќидаамро баён мекунам, 
бубахшед. Ман ниёзе ба њамдардї надорам. Вале мехоњам фаќат ва фаќат ин борро 
аз дўшам бардорам».*  

Ба иллати нокомии ин издивољи Иќбол, фарзандонаш аз муњаббату шафќати 
падарї мањрум шуданд. Дар ин мавоќеъ умуман фарзандон бо модари хеш њамдардї 
мекунанд. Меърољбегим ва Офтоб Иќбол бештарин ваќти умри хешро бо модар, 
назди падарбузург ва модарбузурги модарї гузаронданд. Њангоме ки каме бузургтар 
шуданд, назди падару модарбузургашон дар Сиёлкут иќомат гузиданд. Мулоќоти 
онњо бо падарашон банудрат анљом мегирифт. Бо вуљуди ин, Иќбол алоќаи шадиде 
ба Меърољбегим – духтараш дошт. Меърољбегим њамеша шоњиди ихтилофоти байни 
волидайни хеш буду дилаш месўхт, зеро намедонист њаќро ба љониби чї касе 
бидињад. Коре аз дасташ барнамеомад. Билохира, Меърољбегим дар 17 октябри 1915, 
њангоме ки беш аз 19 сол надошт, ба бемории вазнине мубтало шуду аз љањон 
даргузашт. Офтоб Иќбол нури чашми падарбузургаш Нурмуњаммад буд. Номи ўро 
низ Шайх Нурмуњаммад интихоб карда буд. Вай бо вуљуди он ки аз мењри падар 
мањрум буд, њаргиз натавонист зери бори сахтгирии амакбузурги худ биравад. Бо 
гузашти замон, дар зењни Офтоб Иќбол барои њамеша ин тавањњум тасбит шуд, ки 
падараш бо модараш беинсофї кардааст. Дар натиља ихтилофоти байни падару 
писар њар рўз боло мегирифт. Ва кўшиши фаровони ошноёну дўстон дар ин маврид, 
ки шояд битавонанд тафоњуми миёни падару писар ба вуљуд оваранд ва онњоро ба 
якдигар наздик кунанд, бесамар монд. Ин ихтилофот то љое расид, ки дар замони 
зиндагии Иќбол мунљар ба ќатъи равобити миёни он ду гашт.6 Назир Ниёзї 
менависад:7  

«Бидуни шак ин издивољ ноком монд. Метавон гуфт, далеле, ки боиси шикасти 
ин издивољ шуд, ихтилофи табъу салиќа ва тафовути сатњи хонаводаи тарафайн 
будааст. Фикр мекунам, дар мавриди ин васлат, ољилона тасмим гирифта шуда буд. 
Тарафайни ин издивољ дар ин пайванди њаётї бо фикр амал накарданд. Муњаммад 
Иќбол то љое, ки дар тавон дошт кўшиш кард шояд битавонад роње биёбад, то бо 
онњо ба тафоњум бирасад ва ихтилофотро њал намояд, лекин муваффаќ нашуд. Яке 
он, ки ахлоќи модари Офтоб Иќбол хуб набуд ва дигар, рафтори худи Офтоб Иќбол 
буд. Бад-ин сон равобити фимобайн рўз ба рўз вахимтар мешуд. Кўшишњои доктор 
Сайид Муњаммад Њусайншоњ низ дар ин маврид номуваффаќ монд. Дар ин љараён 
њаќ ба љониби Иќбол буд. Лизо љаноби Шоњ ва дўстони вай њангоме, ки дарёфтанд 
Иќбол дар ин маврид беинсофї намекунад, дигар талош накарданд дар кори онњо 
дахолат кунанд. Дар бораи издивољи Иќбол шоеоте низ бар сад забонњо афтода буд, 
ки саросар беасос буд. То он љо, ки ба иттилооти шахсии роќим тааллуќ дорад, вай аз 
гуфтани ин матлаб њељ ибое надорад, ки бигўяд: равише, ки Иќбол дар ин бора 
ихтиёр карда буд, њарчанд, ки умда њам набуд, вале ба сабаби хунсардї ва табиати 
гуљаротии** њамсари вай, равиши номаъќул буд. Офтоб Иќбол низ саркашї карда ва 
алайњи падар љабњагирї намуду барои ин кор аз иттињомоте, ки ба Иќбол ворид 
шуда буд, низ истифода кард». 

Аз назари Атия Файзї, далели сабаби ноком мондани ин издивољ ин буд, ки 
Иќбол аз як истеъдоди худододї ва истисної бархурдор буд. Лекин ба љойи ин ки ин 

                                                 
*  Диле дар сина дорам, бесуруре,   Бигир аз ман, ки бар ман бори дўш аст, 
   На сўзе дар кафи хокам, на нуре.        Савоби ин намози бењузуре. 

(Армуѓони Њиљоз). 
** Манзур аз табиати гуљаротї, бетафовутиву бетаваљљўњї ва афтодањолии њамсари вай будааст. 
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истеъдод дар ў парвариш ёбад, даст нахўрда ва бикр боќї монд. Бо вуљуди он ки ба 
маълумоти худ њарчї бештар меафзуд, вале натавонист он касе шавад, ки метавонист 
бишавад. Воќеият дар ин даврони зиндагиаш ўро чунон тањти таъсир ќарор доданд, 
ки дар навиштањояш мебинем. Ба назари Атия Файзї, пойбанд будан ба иљрои 
авомири бузургон тањти ливои одобу русум метавонад зиндагии бисёре аз занону 
мардонеро, ки дорои њушу истеъдоди фавќулода њастанд, табоњ кунад. Масъалаи 
зиндагии Иќбол мисолест ношї аз лаљољату самољат (саркашиву якравї)-и 
хонаводаи ў. 

Атия Файзї менависад:8  
«Шахсияти Иќбол дар Њиндустон таѓйир кард ва ў дигар он одаме, ки дар 

Аврупо ман шоњиди хасоиси ў будам, набуд. Афроде, ки дар даврони ибтидои 
зиндагии Иќбол ўро намешинохтанд, њаргиз наметавонистанд ќобилият, истеъдоду 
њушеро, ки аз тарафи Худованд ба ў ато гардида буд, дарк кунанд. Њангоме, ки ба 
Њиндустон бозгашт, аз он њама хуштабъї ва заковату обу ноби фаровоне, ки дошт, 
коста гардид. Зеро масоили гуногун њамчун мўриёнае аз дарун ўро мековиду ин 
мушкилоти мухталифи шахсияти зотии ўро тањти таъсир ќарор дода буд. Дар 
њаќиќат, ў эњсос мекард, ки истеъдодњои вай ќудрати шукуфої надорад. Эњсоси 
њаќорат мекард, зеро медонист, ки метавонад њарчи мехоњад, бошаду ба њар куљо, ки 
мехоњад, бирасад. Вале ин мавонеъву мушкилот монанди садде монеъ аз такомули 
шахсияти вай гардид». 

Бардошти Атия Файзї дар мавриди Иќбол дуруст набуд. Бидуни шак, ин давраи 
зиндагии мухтасари Иќбол, давраи изтиробу илтињоби зењнї ва рўњии ў буд.*  

Дар даврони тањсилоташ дар донишгоњњои Аврупо зиндагии ў њамчун зиндагии 
як паранда буд, ки саршор аз лаззати њифозат аз ошёнаи хеш аст ва њаќоиќи талхи 
зиндагиро аз ёд бурдаааст. Вале њангоме ки аз Аврупо бозгашт, иљборан «бо ин 
хаќоиќи талх» рў ба рў гардиду бо онњо дасту панља нарм кард. Гоње, ки тарсу 
нигаронињояш аз њад афзун мегашт, ба ёди рўзњои хуши Аврупо меафтоду бо афсўси 
фаровон барои Атия Файзї нома менавишт: «Афсўс, ки гузаштањо гузашта ва дигар 
барнамегардад».9 Ба њар њол, ин њолати изтиробу нигаронї, ки сароасар вуљуди 
Иќболро тањтушшуо ќарор дода буд, бисёр гузаро** буд ва натавонист асаре бар 
истеъдоди ў бигузорад. Албатта, интизор мерафт, дар ин замон табъи шеъри ў низ 
бар асари ин изтиробу нигаронї, ки дар вай ба вуљуд омада буд, аз байн биравад. 
Вале чунин нашуд. Ин њолати нигаронї ба эњтимоли зиёд садди роњи ў мешуд. Аммо 
асари хубе, ки барои ў дошт, ин буд, ки Иќбол дар авоили кор тањти таъсири 
адабиёти олмонї ќарор гирифта буд. Вале баъд, барои њамеша худро аз ќайди 
шеъргўї ба сабки романтикї рањо сохт.  

Пас аз гузаштан аз ин марњала дигар ба сўйи шеърњое, мисли «Гурбаро дар 
оѓўшаш дидам» ва ё «Ба њангоми гирифтани гул ба унвони њадя» рўй наовард. Баъзе 
аз шеърњои аврупоии Иќболро, ки ба њангоми бозгашт навишта буд, метавон аз 
назари адабї дар радифи сабки романтикї мањсуб кард. Вале, асосан, ў шоири 
романтик набуд. Бад-ин сабаб, ин истидлол сањењ нест, ки агар Иќбол аз ин марњалаи 
пурњаяљон намегузашт, метавонист барои худаш касе шавад. Ў хоњ аз ин марњала 
убур мекард, хоњ не, бояд њамон шахсе мешуд, ки билохира низ шуд. 

Дар ин замон Иќбол зимни ин ки дар фикри имрори маош буд, ба фикри 
издивољи муљаддад низ афтод. Пас аз бозгашт аз Аврупо сивуяк сол дошт. Издивољи 
аввалааш бо шикаст рў ба рў ва мунљар ба талоќ ё бењтар бигўям, ба људої хатм 
гашта буд. Иќбол дар муќобили хеш ду тан аз наздиконашро медид, ки зиндагии 
                                                 
*  Нагирад лолаву гул рангу бўям,             Ѓами пинњон ба њарф андар наѓунљад 
   Даруни синаам мурд орзуям.               Агар ѓунљад, чї гўям, бо кї гўям? 

(Армуѓони Њиљоз). 
** Ба њар њоле, ки будам, хуш сурудам,   Мапурс аз изтироби ман, ки бо дўст 
   Ниќоб аз рўйи њар маънї гушудам.         Даме будам, даме дигар набудам.  



Фасли нўњум 

 66 

заношўии муваффаќе доштанд. Яке аз онњо Арнолд ва дигаре Сэр Акбар Њайдарї 
буданд, ки њамбастагии шадиде зану шавњар бо якдигар доштанд.10  

Иќбол илова бар он ки тањсилоти олї дошт, аз љаззобияти хосе бархурдор буд. 
Сурати гулгун, пешонии баланд, абрувони пурпушта, чашмони равшан, бинии 
кашида, лабњои нозук, мўйњои зебо, ќади мутавассит, андоми мутаносибу дастњои 
зариф дошт. Пас аз бозгашт аз Аврупо бештар авќот куту шалвори мушкї мепўшиду 
кулоњи туркї ба сар мегузошт. Гоње низ аз монокл (навъе айнак барои як чашм) 
истифода мекард.11 Ошноёни Иќбол дарёфтанд, ки дар фикри издивољи дуввум аст ва 
ин роз бармало шуда буд. Дар чунин мавќеияте, ки таассуби фаровоне байни мардум 
вуљуд дошт, чунин масъалае љойи тааљљуб аст, ки номањое љињати издивољ аз тарафи 
занони тањсилкарда барои ў фиристода мешуд. Баъзе хонумњо шахсеро аз тарафи худ 
љињати хостгорї назди Иќбол мефиристоданд ва гоње низ иттифоќ меафтод, ки худ ба 
дидани ў мерафтанд.12  

Иќбол агар ирода мекард, метавонист бо духтари тањсилкардае издивољ намояд. 
Вале бо он ки равшанфикр буд, наметавонист дар баъзе маврид даст аз одобу русуми 
хонаводагї бардорад. Возењ аст, ки ба дунболи духтаре буд, ки њамсари муносиб 
бошаду битавонад бо афроди хонаводааш равобити саминона барќарор намояд. 

Дар бораи издивољи дуввуми Иќбол, ки дар соли 1910 анљом пазируфт, Мирзо 
Љалолидддин мегўяд: «Шайх Гулобиддин Вакил, ки дўсти Иќбол буд, дар ин њангом 
духтареро аз як хонаводаи Кашмирї, ки дар Мављї Дарвоза зиндагї мекард, ба ў 
муаррифї кард, ки дар он ваќт дар мадрасаи духтаронаи Виктория* машѓули тањсил 
буд. Ваќте тамоми муќаддамоти кор фароњам гашт, Иќбол ба иттифоќи бародари 
бузургаш, ки аз Сиёлкут омада буд ва Мирзо Љалолуддин, Миёншоњ Навоз, мавлавї 
Ањмадиддин ва Шайх Гулобиддин ба манзили арўс рафтанд ва њамон љо аќди ў бо 
Сардорбегим баста шуд. Дар ин њангом аќд хонда шуд, вале арўс дар манзили 
волидайни хеш монду ба хонаи шавњар нарафт».13  

Дар бораи ин мавзўъ Алї Бахш мегўяд: «Ў ва модари Иќбол барои хостгорї ба 
манзиле рафтанд. Ба њангоми бозгашт хонумеро дар роњ диданд, ки дар шањри 
Сиёлкут зиндагї мекард. Модари Иќбол ба эшон гуфт, ки дар љустуљўйи духтаре аст, 
ки битавонад ўро ба њамсарии писари кўчакаш дароварад. Бо шунидани ин матлаб 
он хонум модари Иќболро ба манзили Сардорбегим бурд ва модари Иќбол бо 
дидани Сардорбегим ба ин натиља расид, ки ин издивољ барои писараш муносиб 
аст».14  

Аќидаи муншї Тоњириддин дар робита бо издивољи Сардорбегим ва Иќбол, ки 
бо васотати писараш Шайх Башир Ањмад сурат гирифт ва ба нависанда (Љовид) 
расид, андаке мутафовут аст. Ба назари вай Иќбол моил буд њамсарашро худ 
интихоб кунад. Хоља Абдулѓанї, бародари Сардорбегим аз дўстони муншї 
Тоњириддин буд. Ин хоњару бародар аз кўдакї ятим ва аз хонаводаи кашмирии 
фаќире буданд, ки бо сарпарастии аммаи худ ба синни рушд расиданд. Шавњари 
аммаи онњо дар додгоњи мањаллии Лоњур аризанавис буд. Сардорбегим ба њељ 
мадрасае нарафта буд ва дар манзил хондани Ќуръон ва хондану навиштанро фаро 
гирифта буд. Хоља Абдулѓанї ќолинфурўш буд. Ваќте ки муншї Тоњириддин 
Сардорбегимро љињати издивољ ба Иќбол муаррифї кард, ў изњори тамоюл намуд, 
ки акси Сардорбегимро бубинад ва муншї Тоњиридин бо гуфтани ин њарф, ки 
мехоњад аксро барои волидайни Иќбол ба Сиёлкут бифиристанд, то онњо бубинанд, 
тавонист акси Сардорбегимро аз бародараш бигирад. Иќбол акси Сардорбегимро 
писандид. Модари Иќбол аз Сиёлкут ба Лоњур омад ва ба манзили Сардорбегим 
љињати хостгорї аз вай рафт. Сипас Иќбол ба иттифоќи бародари бузургаш, модару 
чанд тан аз дўстон ба манзили арўсхонум рафтанд ва дар њамон љо ањди никоњ баста 
шуд.  

                                                 
* Victoria Girls School. 
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Аз ин ривоёти мухталиф мумкин аст, истинботњои гуногуне бишавад, вале 
њаќиќат он ки Сардорбегим дар њељ мадрасае тањсил накарда буд. Маросими аќди 
вай бо Иќбол дар соли 1910 анљом пазируфт. Вале маросими издивољ ба баъд мавќуф 
гардид. Аз назари нависанда (Љовид) Сардорбегим дар он замон 19 ё 20 сол беш 
надошт. Њамон тавр ки гуфтем, масъалаи издивољи ин ду муаллаќ монда буд. 
Далелаш ин буд, ки њамоно баъд аз аќд, Иќбол чанд номаи машкук ва бидуни имзо 
дарёфт кард. Дар ин номањо аз тарзи рафтору ахлоќи Сардорбегим интиќод шуда 
буд. Иќбол шадидан музтариб шуд. Ин љо буд, ки ба парешонфикрии шадиде дучор 
гардид. Аз њамсари ќаблии хеш људо гашта буд ва њоло низ бо чунин масъалае рў ба 
рў шуда буд. Иќбол ба дўстони худ гуфт: «Љустуљў кунеду њаќиќатро дарёбед». Ба 
њар њол, Иќбол тасмим гирифт, ки Сардорбегимро талоќ дињад, то битавонад бо 
духтари дигар издивољ намояд. 

Се сол бад-ин нањв сипарї гашт. То ин ки, билохира, Сайид Башир Њайдар –  
дўсти ќадимии Иќбол, ки дар он замон дар шањри Лудњаяна бозраси молиётї* буд, 
дўшиза Мухторбегимро ба Иќбол муаррифї кард. Мухторбегим аз як хонаводаи 
мутамаввили кашмирї буд. Хонаводаи Мухторбегим дар шањри Лудњаяна бо 
хонаводаи миллионерњо машњур буданд. Ваќте ки тасмиме ба ин издивољ гирифта 
шуд, гурўње аз дўстону хешовандон аз Лоњур ба Лудњаяна рафтанд. Мирзо 
Љалолуддин аз таърихи ин издивољ њарфе ба миён наовардааст.15 Њамчунин 
Абдулмаљид Солик зимни баёни тафсилоти ин издивољ, аз таърихи он сухане 
нагуфтааст.16 Имкон дорад, ки ин издивољ дар авоили соли 1913 милодї анљом 
пазируфта бошад. Иќбол бо њамроњии Мухторбегим ба шањри Лоњур расид ва дар 
манзиле воќеъ дар Аноркулї зиндагии заношўии худро оѓоз карданд 

Мирзо Љалолуддин ва соири дўстони Иќбол тањќиќоте дар робита бо номањои 
машкук ва беимзо анљом доданд. Тайи ин баррасињо маълум гардид, ки тамоми 
номањои беимзоро як вакил навиштааст, ки хаёл дошт Сардорбегимро ба аќди 
писараш дароварад. Баъд аз он Сардорбегим низ пас аз се соли муќобила бо 
мушкилот љуръат ёфт, ки номае ба Иќбол бинависад. Дар он чунин нигошта буд: «Ин 
тўњматњо ва бўњтонњоро набояд бовар кард. Ман, ки ба аќди Шумо даромадам, бад-
ин сабаб фикри издивољи дигареро дар сар надорам ва тамоми зиндагиамро бад-ин 
нањв сипарї хоњам карду дар рўзи ќиёмат домангири Шумо хоњам шуд».17  

Иќбол бо хондани ин нома ба иштибоњи хеш пай бурду сахт пушаймон гардид 
ва Мухторбегимро аз ин мољаро бохабар гардонид. Ў бенињоят рањиму дилсўз буд. 
То он љо, ки ѓами дигаронро наметавонист тањаммул намояд. Ваќте ки рољеъ ба 
Сардорбегим њама чиз барояш равшан шуд, аз фарти таъсир ба гиря афтод. 
Билохира, Иќбол розї шуд, ки Сардорбегимро ба манзилаш биоварад. Вале чун 
замоне ўро талоќ карда буд, аз ин рў, дар моњи август ё сентябри соли 1913 бори 
дигар хутбаи аќд барои он ду љорї гашт.18 Дар натиља Мухторбегим ба манзили 
падараш дар Лудњаяна бозгашт ва Иќбол низ бо њамроњии Сардорбегим ба Сиёлкут 
рафт. Чанд њафта баъд, њарду њамсари Иќбол дар манзили воќеъ дар Аноркулї бо 
якдигар мулоќот карданд. Мухторбегиму Сардорбегим бо њам таќрибан њамсинну 
сол буданд ва муњаббате, ки байни он ду реша давонид, аз муњаббати ду хоњар нисбат 
ба якдигар бештар буд. Дар бораи издивољ бо Сардорбегим, Иќбол дар номаи худ ба 
Мањараља Кишан Прасад аз 26 октябри соли 1913 чунин менависад:19  

«Севвумин издивољ баъд аз рафтани Шумо анљом шуд. Лозим набуд ин издивољ 
сурат гирад. Вале ин як достони аљиб аз ишќу муњаббат буд. Иќбол натавонист 
тањаммул кунад, зане, ки ба хотири ў муддати се сол бо азми росих бо мушкилоту 
масоиби фаровоне дасту панља нарм карда буд, ба њамсарии хеш напазирад. Эй кош, 
ќабл аз издивољи дуввум ба ин роз пай мебурдам». 

                                                 
* Excise Inspector.  
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Иќбол барои њалли мушкилоти издивољи аввали худ, аз њамсараш људо шуд. Ў 
хостори як зиндагии ором буд. Ба њамин далел наметавонист бо Каримбї зиндагї 
кунад. Вале сарнавишт ин тавр ќалам зада буд, ки ў шавњари ду зан шавад. 

Манзили Аноркулї њамчун манзиле, ки Иќбол дар Сиёлкут дошт ва љое, ки 
фаќат ба иттифоќи Алї Бахш дар он зиндагї мекард, дар соли 1913 бисёр равнаќ ёфт. 
Илова бар Мухторбегим ва Сардорбегим хоњари Иќбол, ки Каримбї ном дошт, низ 
дар манзил сукунат дошт. Зимнан, Сардорбегим ду духтари шайх Атомуњаммад,  
бародари шавњараш,  Иноятбегим ва Самиябегимро аз Сиёлкут ба ин манзил овард. 
Хона равнаќи хосе гирифт ва њамагї бо хушиву шодї рўзгор мегузарониданд. Пас аз 
бозгашт аз кори рўзона, Иќбол бо хоњару њамсаронаш ѓолибан лото ё вараќбозї 
(ќартабозї) мекард ё бо духтарони бародараш шўхї мекарду онњоро механдонид. 
Гоњ ба гоње ба пушти бом мерафту бо кабўтарњояш мепардохт. 

Бо исрори хоњару њамсаронаш Иќбол њамсари аввали худро ба манзили хеш 
даъват кард. Аз ин рў, Каримбї як-ду бор ва фаќат барои чанд рўз ба манзили онњо 
омаду бо онон зиндагї кард.  

Монанди рўзњои гузашта дўстони ќадими Иќбол бо њам љашнњо барпо 
мекарданд. Ваќте Гиромї ба манзили Иќбол меомад, рўзњо дар он љо иќомат мекард. 
Дар таътилоти тобистона њамагї дастљамъї ба Сиёлкут мерафтанд ва ба он љо низ 
равнаќи хосае мебахшиданд. Дар июни 1913 Мањараља Кишан Прасад – дўсти Иќбол 
ба Лоњур омад. Иќбол барои истиќбол аз эшон ба истгоњ рафт. Муддати замоне, ки 
Мањараља Кишан Прасад дар Лоњур буд, тамоми ваќти Иќбол бо ў гузашт. Иќбол 
ўро барои гардиш ба театри Оќоњашари Кашмирї њам бурд.20 Дар ин сол Иќбол ба 
музофоти Алур низ сафар кард. Дар ин сафар шахсе бо номи Сэр Сайид Алї Имом 
ба Иќбол гуфт: «Мањараљаи Алур ба як муншии хусусї ниёз дорад» ва изофа кард 
«барои ин кор вайро муаррифї намудааст». Иќбол њамроњи муншї Тоњириддин ва 
Алї Бахш ба Алур омаданду дар мењмонхонаи шоњї мустаќир шуданд. Дар 
мулоќоте, ки Иќбол бо Мањараља дошт, Мањараља ба ў гуфт, ки њуќуќи моњонаи ў 
600 рупия хоњад буд. Иќбол бидуни он, ки њарфе бизанад, Алурро тарк кард, зеро ин 
маблаѓро бисёр кам медонист.21 Сипас дар номаи хитобї ба Мањараља Кишан 
Прасад, аз 1 октябри соли 1913 менависад:22  

«Аз тарзи гуфтори Мањараљаи Алур – Бањодур ин тавр истинбот кардам, ки вай 
бисёр ба ман ниёз дорад. Вале ба далели он ки дастмузде, ки барои муншии хусусиаш 
дар назар гирифта буд, бисёр кам буд, натавонистам ин пешнињодро бипзирам. 
Илова бар он, бештар авќот ба ў фишор меоварданд, ки корманди њинду истихдом 
кунад. Ба ин далел ба Алур нарафтам». 

Дар номаи дигаре ба эшон дар таърихи 26 октябри соли 1913 менависад:23 

«Яке аз далелњое, ки натавонистам шуѓлеро, ки дар Алур ба ман пешнињод шуд, 
бипазирам, ин буд, ки дастмузди бисёр ќалиле дошт. Моње 700-800 рупия, ки дар 
Лоњур њам мерасид. Агарчи ин маблаѓ барои махориљи шахсии рўзонаи ман кофї 
аст, вале аз он љо ки масъулиятњои дигаре ба ўњдаи ман аст, ки бояд нањви ањсан 
анљом дињам, ба њамин сабаб маљбурам барои кор, ба њар даре сар бизанам. 

Бародари бузургам, ки махориљи зиндагии маро таъмин мекард, њоло 
бознишаста шудааст. Дар натиља худи ман бояд мутањаммили махориљ бишавам. 
Ман махориљи се њамсару ду фарзандро ба ўњда дорам. Хулоса бигўям, њамин масоил 
маро њамеша водор мекунад, ки ба дунболи кор бошам». 

Мањараља Кишан Прасад ба Лоњур омаду бо Иќбол дидор кард. Њангоми 
бозгашт аз Лоњур ба Њайдаробод ба ќадре мутаассир шуда буд, ки фавран ба фикри 
коре, ки дархури шаъни Иќбол бошад, афтод. То бад-ин васила битавонад ўро аз 
фикри маош наљот дињад. Вале Иќбол бо камоли хушрўї ин пешнињоди Мањараља 
Кишан Прасадро рад карду дар номае, хитоб ба ў навишт:  

«Намедонам бо чї забоне аз лутфе, ки дар њаќќи ман раво доштаед, ташаккур 
кунам. Дўстпарвариву ѓарИбниавозї аз хасоиси вижаи хонаводаи Шумо аст. Чаро 
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ки набошад? Дарахте, ки шоха дорад, аз сояи он тамоми Њиндустон мустафид 
мегардад... Ман низ дарди диламро ба Шумо гуфтам, Худованди Карим Шуморо 
саломат бидорад. Лутфи Шумо фаротар аз замону макон аст. 

Файзи Шумо дар як лањза метавонад маро мустаѓнї созад. Вале бояд бигўям, ин 
аз муруввату диёнат ба давр аст, ки дастмузде аз Шумо дарёфт дорам, вале 
натавонам дар муќобили он боздињї коре кофї дошта бошам. 

Агар Худо бихоњад, сурате фароњам хоњад шуд. Њамон тавр, ки њамеша Иќбол 
аз лињози маънавї бо Шумо будааст, дар оянда низ дар тамоми масоил њамроњи 
Шумо бошад. Лутфе, ки аз самими ќалб ба ман фармудед, барои њамеша дар таърихи 
дўстї ба ёдгор хоњад монд». 

Дар даврони њаёти Иќбол, мухолифонаш ба њар навъе, ки метавонистанд, ба ў 
тўњматњо мезаданд. Вале ў ба ин њарфњо њаргиз эътиборе намедод ва эътиное ба ин 
душманињо намекард. Замоне ўро дар назди мардум майхораву айёш љилва доданд ва 
ин шоеаро бар сари забонњо андохтанд, ки вай дар синни љавонї зани бадкораеро ба 
ќатл расондааст ва аз ин ќабил масоил...  

Ќабл аз он ки рољеъ ба иттињомоте, ки ба Иќбол ворид карданд, посух дода 
шавад, тарњи ин масъала зарурї аст, ки аввалан, мухолифони Иќбол чї касоне 
буданд. Сониян, аз чї замоне ин иттињомот ба ў ворид шуд. Солисан, худи Иќбол то 
чї њад масъули ин тўњматњои беасос будааст? 

Иќбол касе буд, ки аз даврони љавонї ба сабаби истеъдодњояш шўњрат ёфт ва ин 
худ боиси њасадоти касоне гардид, ки натавониста буданд, ба чунин мавќеияте даст 
ёбанд. Метавон гуфт, њамон тавре ки рўз ба рўз бар теъдоди њомиёну иродатмандони 
Иќбол афзуда мегашт, мутаоќибан теъдоди њосидону мухолифони ў низ бештар 
мешуд. 

Нахустин гурўњи мухолифони Иќболро ањли забони Лакњнаву Дењлї* ташкил 
медоданд. Аксари онњо бар асоси таассуботи забонї, ки доштанд, ишколоте дар 
сабки баёни Иќбол мегирифтанд ва дар натиља бо ў мухолифат мекарданд. 

Эътирозоти онњо љанбаи дигаре низ дошт. Баъзе аз мўътаризоне, ки ањли сухан 
низ буданд, сабки шеъри гузаштаро меписандиданд ва моил ба идомаи он тариќ 
буданд. Ба назари онњо агар майгусорї ва ишќбозї бо зеборўён вуљуд надошта 
бошад, шоирї низ мањол мегардад.  

Онњо бо шеъри тањаввулёфта ва дигаргуншудаи Иќбол маънус намешуданд. 
Бад-ин сабаб, дар бораи Иќбол шоеае мепароканданд, ки ўро дар назари мардум 
њамчун худ љилва дињанду собит кунанд, ки Иќбол њам шоири њаммонанди худашон 
аст. Дар ин бора Пандит Шиюнарашан Шамим менависад:24 

«Дар истгоњ бо шоире, ки исми ў Љалол** буд ва худро шогирди шоир Амир 
Миної*** мегуфт, ошно шудам. Ў ваќте ки дид, ман ба забони урду сухан мегўям, 
мутаваљљењ гардид, ки ман њиндї њастам. Ваќте ки ба вай гуфтам, дар Лоњур зиндагї 
мекунам, аз ман суол кард, ки ањволи њазрати Иќбол чї тавр аст? Гуфтам, ки гоње 
барои ислоњи ашъорам аз эшон кўмак мегирам. Љалол гуфт, ки Иќбол кабўтар 
парвариш медињад ва аз ваколат мунсариф гаштааст. Вай гуфт, ки ў бо Иќбол ошної 
дорад ва изофа кард, ки дар шањри Агра бо ў гуфтугўњо кардааст. Чунин ба назар 
                                                 
* Касоне, ки ба забони урду сўњбат мекунанд ва мегуфтанд: «Иќбол забони урдуро хуб намедонад ва 
иштибоњоте дар ба кор бурдани ин забон дорад». Ин гурўњ дар Лакњнаву Дењлї зиндагї мекарданд. 
** Сайид Зомин Алї мутахаллис ба Љалол (1828-1909 милодї) – писари Њаким Асѓар Алї, достонгўи 
маъруфи Њинд буд. Пас аз тањсилоти худ дар заминаи форсї ва арабї дар шеъргўї мустаѓриќ гардид. 
Чањор девон аз ў ба чоп расида ва луѓатномае бо номи «Сармояи забони урду» дорад. Забонаш бисёр 
фасењ ва дар муњовараи урду ќудрати комил дошт. 
*** Амир Ањмад мутахаллис ба Амир (1829-1900 милодї) дар Лакњнав мутаваллид шуд. Дар арабиву 
форсї тасаллути комил дошт. Шахси обиду олим ва фозил буд. Ду китобе ба номи «Њидоят-ус-
Султон» ва «Иршод-ус-Султон» навишт, вале кори муњимми вай тањияи луѓатномае аст бо номи 
«Амир-ул-луѓат», ки бо кўмаки шогирди худ Риёз Хайрободї тартиб дод. Каломаш дар урду бисёр 
љолибу мамлу аз баёни кайфияти ишќ аст.  
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меояд, ки Иќбол хеле хушгузарон аст. Ба ў гуфтам, ки хилофе бар арзатон 
расондаанд. Њазрати Иќбол њамарўза ба додгоњи мањаллї меоянду ба ваколат 
машѓул њастанд. Шеър сурудан шуѓли дуввуми эшон аст ва њоло бештар ба форсї 
шеър мегўянд. Зимнан инро низ ба ў гуфтам, ки дар асл, Иќбол ба манзалаи сарвати 
њиндуњо буд, ки њоло љузву ѓаноими Шумо мањсуб мешавад. Љаноби шоир ќадре 
мутањаййир шуд». 

Дуввумин гурўњи мухолифони Иќболро афроди мазњабии камилму тангназар 
ташкил медоданд, ки рўз ба рўз бар теъдоди онон афзуда мегашт. Иќбол аз 
навиштањои инќилобии Сэр Сайид Ањмадхон рољеъ ба ислом огањї дошт ва маддоњи 
ў низ буд. Вале то он љое, ки ба афкори мазњабиву сиёсии Сэр Сайид Ањмадхон 
иртибот пайдо мекард, бар ин аќида буд, ки онњо ќоили ислоњ њастанд. Уламои 
муртаљеи кўњнагаро аз ибтидо бо Сэр Сайид Ањмадхон мухолиф буданд. Аз назари 
онон, њар касе бар тибќи ниёзи замон унвоне аз зарурати таѓйир дар дар илми калому 
фиќњ ба миён оварад, хати машйи ѓарбї дорад ва бидъате бино нињодааст. Илова бар 
он, Иќбол дар марњалаи ибтидоии шоирии миллии хеш њамеша чунин афродеро ба 
боди тамасхуру истењзо мегирифт. Зеро ба аќидаи Иќбол* табаќаи камилм ба 
пешрафти исломї дар Њиндустон зарар мерасонанд.25  

Замоне, ки љунбиши хилофат дар ављи камол буд ва бештар уламои Њиндустон 
бо њиндувон муттањид шуда буданд, то дар нањзати Тарки маволот наќше дошта 
бошанд, Иќбол бо уламое, ки мувофиќи Кунгура (Конгресс) буданд, ба мубориза 
пардохт. Зеро онњо мехостанд Коллељи исломии Лоњурро таътил намуда ва 
донишљўёнро омода созанд, ки бо нањзати Тарки маволот њамкорї кунанд. Сипас, 
дар робита бо поксозии Њиљоз тавассути Султон Ибни Сауд, уламои Њиндустон ба 
ду гурўњ мунќасим гардиданд. Бад-ин сабаб кашмакашу даргирї байни мухолифон 
ва мувофиќони Султон Ибни Сауд дар гирифт. Ва уламои њарду гурўњ фатвои куфр 
содир карданд.27 Уламои мухолифи Иќбол аз ибтидо ба ў њасад меварзиданд. Натиља 
ин шуд, ки мавлавї Абумуњаммад Дидор Алї – хатиби масљиди Вазирхони Лоњур 
алайњи Иќбол фатвои куфр содир намуд. 

Абдулмаљиди Солик менависад:28 

«Ин фатво ошўбе дар саросари кишвар барпо кард. Мардум алайњи мавлавї 
Дидор Алї ќиём карданду бо кинояњои хеш ўро мавриди таъну лаън ќарор доданд. 
Мавлоно Сайид Сулаймон Надавї** дар «Заминдор» ин фатворо ањмаќона хонду 
рўзномаи «Заминдор» ин фатворо тафсир кард. Ин амали мавлавї Дидор Алї зарбаи 
шикананда бар пайкари маќому манзалати иљтимоии уламои исломї буд. Зеро 
тамоми мусалмонон аз олиму омї, бо саводи ќадимї ва тањсилкардаи љадид Аллома 
Иќболро як мусалмони бисёр содиќ, ошиќи Муњаммад(с), ѓамхори миллат, њомии 
дини ислом мешинохтанду назарашон ин буд, ки агар назди уламо, мусалмононе 
њамчун Иќбол кофир хонда шаванд, пас чї касе мусалмони воќеї аст?» 

Ба њар њол, љидоли уламое, ки чунин фикр доштанд, бо Иќбол идома дошт. Дар 
чанд моњи охири зиндагии Иќбол, њангоме ки вай дар тавзењу ташрењи масоили 
ќавму миллат бо Мавлоно Њусайн Ањмад Маданї ихтилоф пайдо кард, њомиёни 

                                                 
*    Ба он ќавм аз ту мехоњам гушоде,        Басе нодиданиро дидаам ман 
     Фаќењаш беяќине, камсаводе,              Маро, эй кошкї, модар, назодї. (Армуѓони Њиљоз) 
 
** Сайид Сулаймон Надавї (1884-1953 милодї) дар Патнаи Њинд мутаваллид шуд. Бар забону адаби 
форсї ва арабї тасаллути комил дошт. Шогирду љонишини Шиблии Нўъмонї буд. Шиблии Нўъмонї 
дар замони њаёти хеш натавонист китоби хеш «Сайр-ун-Набї»-ро ба итмом бирасонад. Сайид 
Сулаймон онро ба поён расонд. Тарзи нависандагиаш љолибу муассир ва сода буд. Муддатњо 
сардабири маљаллаи «Маорифи Аъзам», гурўњи Њинд буд. Баъд аз таќсими нимљазира, ба Покистон 
омаду дар њамон љо вафот намуд. Вай як наќќоди баландпоя буд. Таълифоти муњими вай «Арз-ал-
Ќуръон», «Рањмати олам», «Њаёти Шиблї» ва «Хутаботи Мадрас» мебошад. 
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Мавлоно Њусайн Ањмад Маданї дар номањои бидуни имзо ба ў иттињомоте, аз он 
ќабил, ки дар боло зикр гардид, ворид карданд. 

Баъдњо Мавлоно Њусайн Ањмад Маданї тайи маќолае, ки дар рўзнома 
мунташир гардид, дар тавзење рољеъ ба нуќтаи назарњои хеш эътироф намуд, ки вай 
ба мусалмонони Њиндустон нагуфта буд, ки назарияи љадиди ќавмият барои хеш 
ихтиёр намоянд. Лизо Иќбол эълом дошт, ки пас аз ин эътироф, Мавлоно Њусайн 
Ањмад Маданї дигар њаќќе љињати эътироз ба эшонро надорад. Иќбол дар эъломияи 
хеш чунин гуфт:30  

«Ман аз муридони Мавлоно Њусайн Ањмад Маданї ќадрдонї мекунам, ки ба 
сабаби тавзењи як амри динї дар номањои бидуни имзо, ки бароям ирсол доштанд, 
фањшу носазо нисорам карданд. Худованд, иншооллоњ, онњоро аз суханони Мавлоно 
Њусайн Ањмад Маданї беш аз пеш мустафиз гардонад». 

Аз он љо ки ин уламо ва њомиёни онњо ба суњулат наметавонистанд нуќтаи 
назари Иќболро ботил эълом кунанд, иљборан ба вай иттињоммоти нораво ворид 
карданд. Таблиѓоти ин афроди белаёќат таъсири зиёде дар Атоуллоњ Шоњ Бухорї – 
раиси маљлиси Ањрор гузошт. Вай рољеъ ба Иќбол ин назарияро баён кард, ки 
ќалами Иќбол як умр дар роњи дурусту сањењ ба кор бурда шуд, вале ќадами ў бештар 
авќот ба носавоб кашида шуд.31  

Севвумин гурўњи мухолифони Иќболро пайравони фирќаи Ањмадї ташкил 
медоданд. Пас аз бозгашти Иќбол аз Аврупо, наљвои фирќаи Ањмадї шунида шуд. 
Иќбол аќоиди фирќаи Ањмадиро мавриди тањќиќу баррасї ќарор дод. Вай бо вуљуди 
мутолеоташ дар ин замина ва иттилои ў бар ањволи ин гурўњ, дар ибтидо назари 
мухолифи хешро алайњи онон аланї нанамуд, то замоне ки баъдњо дар шеърњо ва 
насрњояш бо шиддат онњоро мавриди интиќод ќарор дод. Дар соли 1910 Иќбол 
суханроние ба забони англисї бо номи «Љомеаи исломї»*, ки марбути мутолиа ва 
тарзи зиндагии мардум буд, дар Алигарњ ироа дод. Вай дар ќисмате аз баёноташ 
гуфт, ки «Фирќаи ќодиёнї»** дар Панљоб, махсусан тарзи зиндагии онон, комилан 
монанди мусалмонон аст.32 «Ањмадињо» аз аввал саъй карданд, шахсияте монанди 
Иќболро мўътаќид ба ин фирќа намоянд. То он љо ки фарде аз ин фирќа, ки бо 
Иќбол ошноии ќаблї дошт, ба ў пайѓом дод, ки ба фирќаи мазкур байъат намояд. 
Иќбол дар љавоби манзуми худ аз ин амал имтиноъ варзид. Сипас, дар яке аз 
нашриёти гурўњи Ањмадї хабаре ба чоп расид, мабно бар ин, ки Иќбол бо духтаре 
издивољ карда, ки хонаводааш аз пайравони фирќаи Ањмадї мебошанд. Иќбол 
баёнияе дар такзиби ин хабар содир карду тайи он хотирнишон сохт: шахсе, ки бо ин 
духтар издивољ намуда, доктор Иќболи дигаре будааст.33  

Бинобар ин, њангоме ки кўшиши ањмадињо ба натиљае нарасид, роњи дигаре дар 
пеш гирифтанду бо ў аз дари мухолифат даромаданд. Иќбол, замоне ки мухолифати 
хешро нисбат ба ин фирќа ба таври ошкоро эълом намуд, собит кард, ки аќоиди 
Ањмадия мухолифи ислом аст ва онњо хориљ аз доираи ислом мебошанд. Дар натиља, 
тавонист ин фирќаро аз љамъи миллати мусалмонон берун биронад. Вай аз давлати 
англис хост ин фирќаро дар гурўњи аќаллияти људогонае ќарор дињаду онњоро аз 
мардум људо созад. Бад-ин сабаб ин гурўњ бо Иќбол душманї оѓоз карданду расво 
кардани Иќболро шиори хеш ќарор доданд. 

Чањорумин гурўњ аз мухолифони Иќболро машоиху суфиён ташкил медоданд. 
Иќбол эњтироми зиёде барои суфиёни асилу кироми гузашта ќоил буду њамеша изъон 
(эътироф) мекард, ки онон рисолати бузурге дар таълими рўњониён бар дўш доштанд 
                                                 
* Muslim Community, A Social Study. 
** Дар феврали соли 1835 Мирзо Ѓулом Ањмад дар дењи Ќодиёнї музофоти Панљоб, кишвари 
Њиндустон ба дунё омад. Аслу насаби ў аз хонаводаи эронї будааст. Бинобар эътиќоди пайравони ин 
фирќа, ба њазрати Ѓулом Ањмад дар синни 40-солагї аз тарафи Худованд вањй ва илњом шудааст. Ў 
дар соли 1890 баъсати худро ба њайсияти Масењи Мавъуду Мањдї маъњуд эълом намуд. Гурўње ба ў 
пайвастанд. Вай дар соли 1908 вафот кард. Пайравони ўро «Ањмадї» ва ё «Ќодиёнї» меноманд.  
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ва хадамоти муассире дар густаришу таблиѓи ислом дар Њиндустон анљом додаанд. 
Иќбол аксар авќот дар маљолиси онон њузур меёфт, то файзе бибарад. Аз суфиёни 
мавриди алоќаи ў њазрати Низомиддин Мањбуб Илоњї, њазрати Шайх Ањмад 
Сарњиндї* Муљаддади Алифи Сонї ва њазрати Алї Њаљвирии Дото Ганљбахшро** 
метавон ном бурд. 

Вай гоње авќот аз одобу хасоиси даровешу*** пирони њамсари хеш ба далели 
ноањлињояшон интиќод мекарду онњоро ёдгори ањди таназзул меномид. Дар чопи 
аввали «Асрори худї», барои равшан сохтани ин масъала бар мусалмонон, ки бо 
мутолеаи чи навъ адабиёте онњо метавонанд «худї» ё «худдорї»-ро њифз намоянд, ба 
таълимоти Хоља Њофизи Шерозї истинод карду онро мавриди интиќод ќарор дод. 
Ва вайро дар ќатори гўсфандони ќадим мањсуб кард. Ба далели он ки дар њалќаи 
суфиён иродати хосе рољеъ ба Њофиз вуљуд дошт, лизо пас аз интишори чопи аввали 
китоби «Асрори худї», Иќбол бо селе аз эътирозу интиќод рў ба рў гардид. Ў мањкум 
ба ин шуд, ки мухолифи мубориза бо нафсу наздикї ба Худо аст ва бо таълимоти 
рўњонии суфиён мухолиф аст. 

Панљумин гурўњи мухолифи Иќболро болшевикњо ё касоне, ки тарафдори 
идеологияи сотсиалистию коммунистї њастанд, ташкил медоданд. Шохае аз ин гурўњ 
баъдњо бо номи муаллифини тараќќихоњ маъруф гардид. Пас аз интишори «Хизри 
роњ» ва «Паёми Машриќ», рўзномае, ки барои таблиѓи афкори коммунистї машњур 
буд, навишт: 

«Иќбол натанњо як иштирокї (сотсиалист) аст, балки як мубаллиѓи бузурги 
иштирокият низ мебошад». 

Дар такзиби ин матлаб Иќбол баёнияе омода намуду љињати чоп ба рўзномаи 
«Заминдор» дод. Дар он навишта буд: «Ман мусалмон њастам ва бар ин аќидаам, ки 
бењтарин илољи амрози иќтисодї-иљтимоии инсонї тавассути Ќуръони Карим ироа 
шудааст». Ў изофа намуд: «Ба аќидаи ман, касе, ки мароми коммунистї дошта 
бошад, мисли ин аст, ки аз њитаи ислом хориљ шуда бошад».34 Аз ин рў, сотсиалистњо 
ва њомиёну пайравони онњо талоши бисёр карданд, то ваљњи ўро назди мардум аз 
байн бибаранд. Ба ў иттињомоти фаровоне водор карданд, аз љумла, ин ки Иќбол 
сарсупурдаи Инглистони истеъморгар аст ва мунтазир аст, бо як ишораи Инглистон 
Њиндустонро тикка-тикка кунад. 

Шашумин гурўњ аз мухолифони Иќболро афроди гуногун ташкил медоданд. 
Баъзе аз онњо ба зоњир бо Иќбол даме аз дўстї мезаданд. Вале, дар њаќиќат, ба 
иллати њасодат ё манофеи шахсї бо ў равиши дурўя ихтиёр карда буданду назди 
њокимони англис аз ў бадгўї ва шикоят мекарданду ба ў тўњматњо мезаданд. 

Сардастаи ин гурўњ Сэр Шодї Лал – њиндуи мутаассиб буд, ки дар Панљоб 
иќомат дошт. Ў њаргиз наметавонист тањаммул намояд, ки як мусалмони њушманду 
бозаковат тараќќї кунад ва ё дар остонаи пешрафт ќарор гирад.35 Агарчи давлати 

                                                 
* Шайх Муљаддади Алифи Сонї Ањмад Сарњиндї (971-1007 њиљрї) фарзанди Шайх Абдулањад 
мебошад, ки дар зимн падараш муршиду устоди писар низ будааст ва бо писар улфати хос доштааст. 
Вай улуми динї ва асрори яќину маърифатро назди падар омўхт. Шайх муриду халифаи Хоља Боќї 
буд. Ў муаллифи мактуботи Имом Раббонї аст, ки яке аз маъруфтарин кутуби ањли тасаввуф 
мебошад. Вай пешвои тариќаи наќшбандия дар нимљазира будааст.  
** Шайх Абдулњасан Алї бинни Усмон Алии Ѓазнавї боилму фазл ва таълифоти арзанда буд. Вай як 
дарвеши комил-ул-аъёр буд. Муњимтарин таълифоташ «Кашф-ул-мањбуб» ба насри форсї мебошад, 
ки дар миёни кутуби форсї ќадимтарин ва бисёр боарзиш аст, ки тазкираи Асафия ва Аввалия ва 
Таърихи машоихи суфия аст. Дар соли 431 њиљрї ба Лоњур расид ва пас аз 34 соли иќомат дар ин 
шањри таърихї дар њамон љо ба Њаќ восил шуд. Мардуми нимљазира аз фуюзоти маънавии ў ќалбњои 
хешро мунаввар сохтанд.   
*** На бо мулло, на бо суфї нишинам,    Навис Оллоњ бар лавњи дили ман 
     Ту медонї, ки ман онам, на инам.      Ки њам худро, њам ўро фош бинам. 

(Армуѓони Њиљоз). 
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Инглистон эътироф карда буд, ки Иќбол хидматњои шоёне ба адабиёт намудааст ва, 
бад-ин сабаб, ба ў лаќаби «Сэр» доду дар ќонуни асосии Њиндустон Иќболро ба 
роњбарии њифозати шахсияти миллии мусалмонон ба унвони роњбари мумтоз ба 
расмият шинохт ва ўро ду бор номзад намуд, ки дар иљлосияи Конфронсњои мизи 
гирд ширкат намояд, лекин онњо њамеша бо назари шакку тардид ба Иќбол 
менигаристанд. Њама касоне, ки бо ў мулоќот мекарданд, тањти назари маъмурони 
давлати Инглистон буданд ва зуд аз гуфтугўе, ки байни онњо радду бадал мешуд, 
огоњ мегардиданд.  

Маќсуд аз баршумурдани мухолифони Иќбол ин буд, ки ваќте бо далоилу 
бароњин як шахсияти ќобилро нафй кардан мушкил бошад, ин фитрати хабиси 
инсонї аст, ки мухолифи худро бадному расво мегардонад. 

Масъалаи расво намудани Иќбол аз чї замоне оѓоз гардид? Нависанда (Љовид) 
љињати тањияи љавобе барои посухи саволи боло, ба чанд тан аз ошноёни Иќбол, ки 
дар ќайди њаёт буданд, руљўъ намуд. Миён М. Аслам мегўяд: «Ќабл аз нањзати Тарки 
маволот њељ бўњтону иттињоме рољеъ ба Иќбол нашунидам. Назари ў ин буд, ки 
тавќияе алайњи Иќбол пас аз соли 1920 оѓоз гардид, то бад-ин васила ўро бадном 
кунанд. Миён Амириддин низ ин масъаларо мавриди таъйид ќарор дод. Миён 
Низомиддин – падари Миён М. Аслам, бо Иќбол равобити самимона дошт ва худи 
М. Аслам дар соли 1909 донишљўи Коллељи давлатї ва шогирди Иќбол буд, бад-ин 
сабаб нависанда (Љовид) назари эшонро мустанад мешуморад. Лизо равшан 
мегардад, ки масъалаи тавтеаи алайњи Иќбол тавассути уламое оѓоз шуд, ки тамоил 
ба Кунгура доштанд. Сипас рўњониёни камилму тангназар, шуаро ва ањли сухан, ки 
шеъри ањди таназзулро меписандиданд, пайравони фирќаи Ањмадї, сотсиалистњо, 
муаллифони тараќќиталаб, машоихи силсилаи суфия, ки дар он давра буданд, 
дўстони зоњирї ва мунофќини ботинии Иќбол ва онњое, ки бо маќомоти давлат 
иртибот доштанд, баъзе аз њиндуњои мутаассиби панљобї ва гурўњи дигар дар ин 
тавтеа сањиму шарик шуданд.  

Назари Иќбол дар робита бо иттињомоти беасосе, ки ба ў ворид мекарданд, чї 
буд? Барои пай бурдан ба ин масъала нигоње ба одату хасоиси Иќбол меандозем. 

Аз даврони кўдакї Иќбол намоз мехонду рўза мегирифт ва субњгоњон бо овои 
дилпазири худ Ќуръони Маљидро тиловат мекард. Каме, ки бузургтар шуд, ба таќлид 
аз падараш хондани намози шабро низ оѓоз кард. Ваќте ки дар Лоњур буд, намозаш 
тарк намешуд. Умуман намози шабро муаддабона мехонд. Пас аз он бо лањни 
дилпазире оёте аз Ќуръони Маљидро тиловат мекард. Шабњоро он ќадар ба ибодат 
мегузаронд, ки гоње авќот аз ваќти шом мегузашт ва ў маљбур мешуд, баъзе шабњо 
гурусна бихобад. Ин кори ў боис шуда буд, ки дигар шабњо барои гурусна нашудан 
фаќат як финљон (кружка) ё бештар чойи намакии кашмирї* менўшид. 

Дар номае, хитоб ба Мањараља Кишан Прасад аз 31 октябри 1916 ба ин одати 
худ ишора мекунад:36  

«Субњњо соати чањор ва гоње авќот соати 3 аз хоб бедор мешавам. Баъд аз он 
намехобам, албатта гоње сари саљљодаву љонамоз ѓанаб мекунам». 

Иќбол бештар каломи хешро дар нимашабњо мураттаб мекард. Барои ба љо 
овардани намози аъёд (идњо) њатман ба масљид мерафт. Агар ба намози љамоат 
намерасид, ба танњої дар он љо намоз мехонд. Дар љавонї Иќбол муддатњо шавќу 
шўри варзиши гўштиро дар сар мепарваронд. Зеро зоњиран бисёр тандуруст буд. 
Вале пас аз он ки ба синни 30-35 расид, ба беморињое дучор шуд. Дар натиља, 
саломатии ў комил набуд ва тањаммули дарди љисмониро надошт. Алї Бахш мегуфт, 
ки як бор, ки ў дар манзили Аноркулї зиндагї мекард, аќрабе пойи ўро неш зад. Ў ба 
њадде дард дошт, ки наметавонист пояшро аз рахти хоб ба поён овезон кунад. 

                                                 
* Чойи кашмирї иборат аст аз чойи сабз њамроњ бо бодён, хитоии долчин, њел, шир ва гоње бодом ба ў 
изофа мекунанд.     
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Маљбур шуданд, пизишке ба болинаш биёваранд ва сию ду рупия барои махориљи 
пизишк пардохта шуд. Вале бо вуљуди ин даво, таѓйире дар таскини дарди эшон 
њосил нагардид. Ва пас аз гузашти муддате ин дард аз байн рафт. Гоњ-гоње рўза 
мегирифт ва рўзњое, ки рўза дошт, њар як ё ду соат Алї Бахшро садо мезад ва аз ў 
мепурсид, ки оё ваќти ифтор фаро расидааст? 

Ба њар њол, ин як њаќиќат аст, ки шояд ба сабаби зарофати табъи Иќбол ба љойи 
он ки худро порсову парњезкор нишон бидињад, дўст дошт, ки ба риндї* шўњрат 
дошта бошад. Барои мисол, рўзе дар манзили Аноркулї, ваќте ки Муњаммаддин 
Фавќ барои диданаш омада буд, Иќболро дид, ки канори китобхона истода ва тавре 
китобњоро зеру рў мекунад, ки гўё дар пайи китоби хосе мегардад. Фавќ каме 
мунтазир шуд ва сипас бо бесабрї аз Иќбол пурсид: «Аќиби чї чизе мегардед?» 
Иќбол бо шўхї љавоб дод: «Як шиша шароби ангур ин љо гузошта будам, дирўз 
Шамсулуламо муфтї Абдулло Туткай ба манзили мо омада буд, мехоњам бубинам, 
накунад ў бардошта бошад».37 Њамин тавр як бор манзили Миён Шоњиддин ба як 
мењмонии бузург даъват дошт. Ба дастури мизбон дар утоќи људогонае барои 
мењмонони англис бисоти машруботи алкулї (араќ) омода карда буданд. Миён 
Шоњиддин дар њоли истиќбол аз мењмонон буд. Ва ваќте Иќбол ва Мирзо 
Љалолуддинро дид, ба шўхї ба онњо гуфт: «Барои Шумоён тартиби људогонае 
додаам». Иќбол фавран љавоб дод: «Љаноби Миён! Мо аз Шумо ду њарф омўхтем. 
Яке «пинњонї бинўш!», дуввум он ки «ба касе муфт надињам».38  

Иќбол ва Мањараља Кишан Прасад бештар авќот бар сари масоили мухталиф ва 
умури шеъру шоирї бо якдигар номанигорї мекарданд. Баъзе авќот дар ин номањо 
шўхї њам мекарданд. Як бор Мањараља Кишан Прасад барои саломатии ў пешнињод 
кард, ки аз «кишта»** чизе истифода кунад. Иќбол 30 сентябри 1915 ба вай чунин 
љавоб дод:39 

«Бештар авќот ман бемор њастам. Њамеша нороњатї дорам. Ман чандон 
итминоне ба доруњо надорам ва аз варзиш низ гурезонам. Ба њамин далел ба ин 
натиља расидам, ки агар аз ваќти муайян зудтар дори фониро видоъ кунам, боз њам аз 
марг музоиќае надорам. Дўсти доктори ман мегўяд: «Варзиш умри инсонро тўлонї 
мекунад». Вале љавоби ман ин аст, ки дањ сол дертар ва ё зудтар, билохира, бояд 
падруди њаёт гуфт. Пас чаро инсон бо хўрдани доруњои мухталиф ва варзиш барои 
худ дарди сар дуруст кунад? Нусхае, ки саркор барои инљониб таљвиз намудаед, 
мутмаинан муфид хоњад буд. Зеро ин нусха хеле муассир аст ва мехоњам аз он 
истифода кунам. Вале фаќат хостан маънї надорад, балки фароњам будани васоили 
он низ ањаммияти фаровоне дорад ва он васоил њоло вуљуд надорад. Зани навозандае 
дар Панљоб зиндагї мекунад, ки ман то ба њол бо ў мулоќот накардаам. Лекин 
шунидам, ки дар зебої њамтое надорад ва аз аъмоли гузаштаи худ пушаймон шуда ва 
як зиндагии обрўмандеро оѓоз намудааст. Чанд рўз пеш номае аз ў дарёфт доштам, 
ки дар он аз ман таќозо кард, бо ў издивољ кунам. Вай шаафи махсусе дар тиловати 
Ќуръон њис мекард ва субњгоњон бо овози дилнишине Ќуръони Маљидро тиловат 
мекард. Аммо дар охири умр њолаш ба ќадре вахим шуда буд ва њангоме ки Ќуръон 
тиловат менамуд, он ќадар мегирист, ки ашк амонаш намедод, идома дињад. Намозро 
дар хилват бо хузўъву хушўи хоса (итоаткорона) мехонд. Ба зоњир нишон медод, ки 
ман ѓозигуфтор*** њастам.  

Иќбол њозирљавоб, базлагў, зарифгў ва нуктасанљи забардасте буд, ки алоими 
ин хусусиятњои вай аз кўдакї зоњир шуда буд. Барои мисол, рўзе дер ба мадраса 
                                                 
* На аз соќї, на аз паймона гуфтам,         Шунидам он чї аз покони уммат  
  Њадиси ишќ бебокона гуфтам.       Туро бо шўхии риндона гуфтам. 

                                                                                (Армуѓони Њиљоз). 
** Табибони ќадим барои таќвияти бадани мардум, бахусус пирон, доруе аз тилло ва нуќра месохтанд, 
ки онро «кишти тиллову нуќра, марворид» ва ѓайра мегуфтанд.  
*** Касе, ки зиёд мегўяду амал намекунад ва «ѓозикирдор» касе, ки худро солим нигоњ медорад. 
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расид. Ваќте устод аз вай пурсид, ки далели дер омаданаш чист, гуфт: «Иќбол њамеша 
дер меояд». Замоне, ки дар донишгоњ буд, шўхињои љолибе мекард. Дар панљ соли 
аввали даврони иштиѓол ба кораш, њангоме ки дар љаласоти Анљумани њимояти 
ислом, аввалин пояи шоирии миллии хешро бунён нињод, муллоњои камсавод* ва 
муршидони косибро нишонаи танз (шўхї, талху пичинг)-и худ ќарор дод. Назмњои 
Иќбол бо номи «Зўњду риндї», «Дину дунё» ёдгори он замон аст. Дар шеъри «Дину 
дунё» ба чанд нуктаи зариф ишора кардааст, ки баъзе ашхос онро ба худ гирифтанд 
ва ба њисоби хеш гузоштанд. Бад-ин тартиб буд, ки Иќбол барои чунин ашхосе 
заминаро омода кард, то норозї шаванд.41  

Дар муддати иќомат дар Аврупо низ Иќбол даст аз базлагўї ва шўхтабъї 
барнадошта буд. Дар авоили даврони бозгашти вай, латифањое, ки дар бораи Сэр 
Шањобиддин, Сэр Дабир Ахбор Ватан, Сэр Љагандр Сингњ ва дигарон навишта буд, 
дар китобњои баъзе аз нависандагон ба чоп расид. Ин шўхтабъии вай то поёни 
умраш низ идома дошт. Зимнан, хотирнишон мегардад, ки Иќбол то њангоми марг 
зарофати суханро њифз намуд.  

Ба њар њол, дар Аврупо ва баъд аз бозгашт, дар рўзњои аввал бахусус, 
муллоњоро ба боди шўхї ва танз гирифт, ки ин мазоњњои ў гоње љанбаи илмї њам 
дошт. Яќинан, ин амр боис мешуд, ки онон аз ў кина ба дил гиранд ва ранљидахотир 
гарданд. Замоне ки дар Аврупо тањсил мекард, рўзе як мавлавї, ки барои саёњат ба 
Аврупо рафта буд, ба Лондон расид. Арнолд дар ин рўзњо профессори забони арабї 
дар Донишгоњи Лондон буд. Мавлавї ба мулоќоти ў рафт. Арнолд ваќте дар 
нимљазира буд, бо мавлавї аз Алигарњ ошно буд. Арнолд мавлавиро ба Иќбол 
муаррифї карду аз ў хост, ки вайро барои дидани љойњои диданї њамроњї кунад. 
Иќбол бо камоли майл љаноби мавлоноро ба тамоми гардишгоњњо бурд. Њангоме ки 
аср фаро расид, ўро ба ресторане бурд, ки дар он чанд зани бадном вуљуд доштанд. 
Маълум нест, ки ишораи Иќбол буд, ё ба таври дилхоњ, онон гирди мавлавї љамъ 
шуданд. Яке шурўъ ба нўшондани ќањва ба ў кард. Дигаре риши нурониашро ламс 
карду севвумин бо лаб чанд мўњри бўса бар гунааш гузошт. Љаноби мавлавї аз ин 
рафтори онњо бенињоят нороњат шуд ва њангоме ки натавонист худро аз дасти онњо 
наљот дињад, бо асабонияти фаровоне назди Арнолд рафт ва аз Иќбол шикоят кард. 
Арнолд сахт аз кардаи хеш пушаймон шуд ва бо лањни хашмгин ба Иќбол гуфт: 
«Охир ту хиљолат накашидї, ки љаноби мавлавиро, ки шахсияти барљастае аст, ба 
чунин маконе бурдї?» Иќбол дар нињояти оромиш ва матонат посух дод: «Шумо 
худатон дастур додед, ки ман тамоми љойњои диданиро ба эшон нишон дињам. Агар 
ман љаноби мавлавиро фаќат ба дидани музейњо ва кох мебурдам, њангоми бозгашт 
ба Њиндустон мутмаинан дар мавриди Аврупо яктарафа ќазоват мекарданд. Дар 
зиндагии Лондон ресторан муњимтарин макон аст. Ба њамин љињат муносиб дидам, 
ки он рўйи сиккаро њам ба љаноби мавлавї нишон дињам». 42  

Дар њамин робита Мирзо Љалолуддин ба рўйдоди дигаре ишора намуда 
менависад:43  

«Як бор ба ќасди ширкат дар конфронси таълиму тарбияти мусалмонон ба 
Лакњнав рафтам. Тайи як барномаи якрўза чунин муќаррар буд, ки аср ваќти мо озод 
бошад. Иќбол ваќте њавсалааш аз бекорї сар рафт, ба ман гуфт, биёед, ба љое 
биравем, ки чанд даќиќае шеъру овоз бишнавем. Ибтидо мувофиќат кардам, лекин 
чун кори фаврї бароям пеш омад, натавонистам бо эшон њамроњї кунам. Иќбол 
рафт ва пас аз як соат бозгашт. Ба њангоми баргашт табассуме ба лаб дошт. Гуфт: 
«Ман имрўз барои Шумо намоише нишон медињам». Ман аз ў пурсидам, ки охир чї 
шуд? Љавоб дод: «Чї мехостї бишавад. Як мавлавиро, њангоме ки ба манзили 

                                                 
* Дили мулло гирифтори ѓаме нест,        Аз он бигрехтам аз мактаби ў 
   Нигоње њаст, дар чашмаш наме нест.       Ки дар реги Њиљозаш Замзаме нест. 

(Армуѓони Њиљоз). 
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раќќосае барои шунидани овоз рафта буд, ба даст афтондам. Ќабл аз он ки мо ба он 
љо бирасем, љаноби мавлавї,* ки яке аз даъватшудагони ин конфронс буд, ба он љо 
расида буд. Вале мавлавї ваќте моро дид, аз он љо фирор кард. Њавосаш сари љояш 
набуд. Бинобар ин корти конфронсро њамон љо гузошт. Лизо њангоме, ки ман ба он 
љо расидам, он зани мизбон аз ман хост, то њар тавр шуда он мавлавиро биёбам, то 
амонати ўро ба вай баргардонад. Вале ман бењтар донистам, ин кортро тавассути 
Навоб Виќорулмулк – раиси конфронси таълиму тарбияти мусалмонон ба ў бидињам, 
то пойбанди завобити ин конфронс њам бошад ва Навоб Бањодур њам бубинад, ки ин 
дунё чї рангњое дорад. Инро гуфт ва коѓазу ќаламе аз љайб бароварду номаи 
муфассали хитобї ба Виќорулмулк аз тарафи он зани мизбон навишт. Дар нома пас 
аз баёни тамоми мољароњои вуќўъёфтаи он аср, идома дод: «Азбаски банда аз адреси 
љаноби мавлавї бехабар будам, ба ин хотир аз Шумо хоњиш мекунам, адреси эшонро 
пайдо карда, ин коѓазро ба эшон бирасонед». Хабаре аз ин нома ба љаноби мавлавї 
расид ва ў бо њазор тарсу ларз назди Иќбол рафту бо лањни чоплусона аз ў таъриф 
намуд ва барои саломатии љону моли ў дуо кард. Иќбол, ки гўё мунтазири чунин 
мавќеияте буд, бо гуфтани ин, ки «дер омадї, зуд њам мехоњї биравї,» чунон балое 
бар сари мавлавї овард, ки Худо медонад. Фаќат инро бигўям, ки маълум нест, чанд 
бор мавлавї тавбаву маъзаратхоњї намуд, то љони солим ба дар барад».  

Иќбол аз кўдакї шавќи фаровоне ба тарона дошт ва ба зеру бамњо (тембр)-и 
овоз њам ошної пайдо кард. Ваќте ки дар Лоњур ба тањсил машѓул буд, гоње авќот 
дар мањфили щоирон ширкат мекард ва дар панљ соле, ки ба кор иштиѓол дошт, бо 
тараннум шурўъ ба хондани шеърњояш дар Анљумани њимояти ислом намуд. Дар он 
замон сеторе харид ва машѓули тамрин бо он шуд. Рафта-рафта, њангоме ки ба 
афроди бозавќи шањр муаррифї гардид, ба мењмонињои пуршўру њол даъват мешуд. 
Дар соли 1904 Муњаммаддини Фавќ китобе тањти унвони «Азёдрафтагон» мунташир 
кард, ки тазкираи суфиёни њиндуву мусалмон буд. Дар он ин масъаларо мавриди бањс 
ќарор дода буд, ки оё таронаву суруд ва самоъ љойиз аст? Агар љойиз аст, аз чї 
назароте, шунаванда ва хонанда чї афроде бояд бошанд? Ва овоз мењвари чї мавзўе 
бояд давр бизанад? Одат ва хасоису рафтори њозирин дар маљлис чї тавр бояд 
бошад? Ва бо шеъре аз Иќбол китобро ба поён расонда буд.44  

Тарљумаи шеър: 
Мардум гўянд сурудани таронаро рањо кун, Иќбол, 
Тарона дини ману имони ман аст. 

Лизо бар ин натиља мерасем, ки дар ин замон суруду тарона барои Иќбол њама 
чиз будааст. Албатта, ин масъала дар даврони љавонии ў буд, ки дар шеъру шоирї 
њар рўз таљрибаи тозае касб мекард. Ва аз њайси шоирї, зебодўстї љузви фитрати ў 
буд. Њамон тавр, ки дидани мунозираи дилпазир таваљљўњи Иќболро љалб мекард, ба 
њамон нисбат низ мушоњидаи њусни зеборўе ўро ба тарафи хеш мекашонд. Дар соли 
1903 дар номае, ки дар он зикре аз амир карда, хитоб ба Сайид Таќишоњ – яке аз 
дўстони даврони кўдакиаш менависад:45  

«Амир куљост? Туро ба Худо, ба назди ў рафта ва аз ањволи вай љўё шав. Ман 
бисёр музтариб њастам. Худо медонад, ки ин чї њикмате аст. Њарчи аз ў дуртар 
мешавам, њис мекунам, ки ба ў наздиктар шудаам».  

Бар тибќи тањќиќи нависанда (Љовид), Амирбегим, агарчи љузви занони хушном 
набуд, лекин вай ва баъзе дигар занони ин хонавода тавба карда буданд. Бархе аз 
онон, ки њусну љамоле њам доштанд, ба сабабаи алоќа ва ишќ ба адабиёти форсиву 
урду, бисёр шўњрат ёфтанд. Баъзе аз онон бо ашхоси мўњтарам дар Лоњур издивољ 

                                                 
* Мавлавї – муташарреъ, касе, ки умури динї ва масоили фиќњро хеле хуб медонад. Иќбол ин 
калимотро дар маъное, ки ба кор бурдааст, ин аст, ки онњо уламои камсавод њастанд ва ба сабаби 
беилмии худ аслу рўњи исломро нафањмида, ањкоми диниро бо назари сатњї менигаранд ва њарфњое 
мезанад, ки боиси шарру фасод дар байни фирќаи исломї мешавад. 
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карданд. Амирбегим илова бар ошної бо шуарои форсї ва урдузабон, худ низ шеър 
мегуфт ва ба забони урду дар нињояти фасоњат сўњбат мекард. Ба њамин љињат Иќбол 
бисёр тањти таъсири вай ќарор гирифта буд.  

Дар замони иќомат дар Аврупо, Иќбол бо тамаддуни љадид ва ниёзњои фикру 
андешаи мардум ошно гардид. Дар муоширатњои гуногун дар Аврупо бо бонувоне 
ошно гардид, ки илова бар њусни зоњирї, ошноии комиле бо адабиёту фалсафа 
доштанд ва ин худ боис мегардид, ки Иќбол ба тарафи онњо кашида шавад. Илова 
бар онон, Иќбол ба занони шарќї, аз он љумла, Атия Файзї, ки хонуми тезњушу 
њозирзењн буд, муаррифї гардид. Як хонуми сарватманди итолиёвї низ буд, ки номи 
вайро метавон дар баъзе аз номањое, ки ба Атия Файзї менавишт, мушоњида кард. 
Ин хонуми сарватманди итолиёвї љузви касоне буд, ки дар сафари Иќбол ба Италия 
мўљиботи мулоќоти вайро бо Муссолини – диктатори фашист фароњам карданд. Вай 
зиёфате ба ифтихори Иќбол дар Рим тартиб дод ва ба хоњиши Иќбол ўро ба 
зеботарин занони шањр муаррифї кард.46  

Пас аз бозгашт аз Аврупо, то ваќте ки танњо буд, дар мењмонињои љашну сурури 
Мирзо Љалолуддин ширкат мекард. Вале ин тарзи зиндагии Иќбол дар соли 1913 ба 
поён расид. Албатта, шавќи шунидани овоз то поёни умр бо ў буд. Ваќте ба Дењлї 
мерафт, Хоља Њасани Низомї барои эшон бисоти ќавволї (асбоби сурудхонї) барпо 
мекард. Дар зимн ёдовар мешавад, ки эшон беандоза ба ќавволї алоќа дошт. 

Дар даврони иќоматаш дар манзили Аноркулї, ба хотири бетаваљљўњии яке аз 
хешовандонаш нороњатии бисёреро тањаммул кард. Мољаро аз ин ќарор буд: дар 
соли 1915 писари хоњараш дар ин манзил иќомат кард. Бар њасби маъмул дар 
таътилоти тобистона Иќболу њамсаронаш ба Сиёлкут мерафтанд. Бад-ин сабаб, 
хоњарзодааш дар ин манзил танњо буд. Рўзе духтари њиндуеро аз мањалли бадном ба 
манзури наљот додани ў аз он зиндагии гуноњолуд, ба манзил овард. Албатта, духтар 
низ ба ин амр ризо дода буд. Сипас бо ў издивољ кард ва ўро назди хеш нигоњ дошт. 
Волидаёну сарпарастони он духтар аз дасти хоњарзодаи Иќбол ба полис шикоят 
карданд ва ўро муттањам намуданд, ки духтарашонро фиреб додааст. Дар поёни 
таътилот, њангоме ки Иќбол ба Лоњур бозгашт, полис барои ёфтани духтар ба 
манзили онњо омада буд. Хоњарзодаи Иќбол духтарро ба пушти бом бурда ва дар 
лонаи кабўтарњо пинњон карда буд. Ба њар њол, бо шањодат додани духтар, 
хоњарзодаи Иќбол бегуноњ шинохта шуд. Лекин Иќбол аз ин мољаро бисёр асабонї 
шуд ва ба хоњарзодааш дастур дод, ки бо њамсараш аз хонаи ў хориљ шаванд. Иќбол 
то охири умр њаргиз њозир нашуд бо хоњарзодааш рў ба рў гардад.47  

Яке аз иттињомоте, ки ба Иќбол нисбат медињанд, масъалаи шаробхўрии ў 
будааст. Нависанда (Љовид) бо тањќиќоте, ки дар ин маврид намудааст, њељ шавоњиду 
далеле ба даст наёвард, ки ин мавзўъро собит кунад. Ѓулом Бањик Найранг* шарњи 
њоли Иќболро дар давраи донишљўї ба риштаи тањрир дароварда, вале њељ тазаккуре 
дар бораи шаробхўрии Иќбол дар давраи донишљўии ў надодааст. Иќбол дар он 
замон бисёр тињидаст буд ва њатто барои махориљи зарурии худ ниёз ба кўмаки 
бародараш дошт. Дар панљ соли аввали иштиѓол ба кор, навиштањо ва гуфтањое аз 
Сайид Таќишоњ, Сэр Абдулќодир ва Муњаммаддини Фавќ вуљуд дорад, ки њељ 
нишонае аз майхорагии Иќбол дар онњо дида намешавад. Дар даврони зиндагї дар 
Аврупо, Иќбол ошноии наздике бо Атия Файзї ва Сэр Абдулќодир дошт. Нависанда 
(Љовид) то поёни умри Атия Файзї бо ў робитаю дўстї дошт ва чандин бор дар 
Карочї бо ў мулоќоит кард. Дар ин маврид нависанда (Љовид) аз Атия Файзї 
истифсор (пурсуљў) кард. Ў гуфт, ки њељ гоњ Иќболро дар Аврупо дар њоли майгусорї 

                                                 
* Мир Ѓулом Бањик Найранг (1857-1952 милодї) дар Анболаи Њинд мутаваллид шуд. Шогирди Доѓи 
Дењлавї ва дўсти самимии Иќбол буд. Адибу шоир ва наќќоди хубе буд. Баъд аз истиќлоли Покистон 
ба Лоњур омад ва дар он љо вафот ёфт. Аз таълифоти муњими ў «Каломи Найранг» ва «Ѓубори уфуќ»-
ро метавон ном бурд.   
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надидааст. Пас аз бозгашт аз Аврупо мавлавї Ањмаддин, Навоб Сэр Зулфиќор 
Алихон, ки њамчун Мирзо Љалолуддин аз дўстони бетакаллуфи Иќбол буданд, 
достони зиндагии Иќболро навиштаанд, вале аз майхўрии ў зикре ба миён 
наовардаанд. 

Мирзо Љалолуддин дар бораи Иќбол мегўяд: «Ў дар маљолиси раќсу овоз 
ширкат мекард». Вале сухане аз шаробхўрии ў ба миён наовардааст. Нависанда 
(Љовид) бо дўсти дигари Иќбол Сингњ Шергул мукотиба дошт. Вай бо Иќбол бисёр 
бетакаллуф ва худамонї буд. Ў низ гуфта, ки њаргиз Иќбол пеши ў шароб 
нанўшидааст. Ривоят аст, ки Иќбол дар соли 1912 барои муњокимае ба шањри 
Кимилпур* рафт. Он љо дўсти вакиле дошт, ки љашне барпо карда буд ва барои 
мењмонони англис бисоти майгусорї муњайё намуда буд. Дар ин мењмонї Иќбол 
Шайх Эъљоз Ањмадро, ки сенздањунимсола буд ва он рўзњо ба Кимилпур барои 
дидани падараш омада буд, ба њамроњ дошт. Ба гуфтаи Эъљоз Ањмад, њангоме ки 
дўсти Иќбол ба ў љоми шаробро таоруф кард ва исрор варзид, ки бинўшад, Иќбол 
гуфт: 

«Чизеро, ки дар Аврупо ба њадди вуфур ёфт мешуд ва ман ба он лаб назадам, 
фикр мекунї онро хоњам нўшид?» 

Дар манзили Аноркулї ва Майколроуд дуто аз духтарони бародари Иќбол низ 
бо онњо зиндагї мекарданд, ки дар њамин манозил рушд карда, ба синни љавонї 
расиданд. Яке аз онњо ба номи Њалфия мегўяд: «Иќбол њаргиз ба тарафи шаробхўрї 
кашида нашуд ва бо он ки бо ў дар як хона зиндагї мекардам, вале њељ ваќт ў 
тамоюле ба хўрдани шароб аз худ нишон надод».48 Аз дўстони дигари Иќбол метавон 
аз Хоља Абдулвоњид ном бурд, ки бо ў баъд аз бозгашт аз Аврупо ошно шуд ва то 
охири умр бо якдигар равобити дўстона доштанд. Вай дар навиштае тањти унвони 
«Зикри Иќбол дар дафтарчаи хотиротам» менависад: «Ман Иќболро аз оѓози 
дўстиамон то замони фавти эшон, ки таќрибан 30 сол аст, мешинохтам. Дида будам, 
ки эшон ќалён (чилим) мекашиданд. Вале њаргиз мушоњида накардам ва нашунидам, 
ки дар умраш њатто ба шишаи шароб даст зада бошад».49 Ба њамин минвол њангоме, 
ки дар Љовидманзил иќомат дошт ва нависанда (Љовид) дар он љо ба синни рушд 
расид, вай њаргиз шоњиди шаробнўшии Иќбол набудааст. Нависанда (Љовид) шоњиди 
рўйдоде байни Иќбол ва Алї Бахш дар робита бо ин масъала будааст. Мољаро аз ин 
ќарор аст: дар авоили соли 1938 рўзе як сикњ ба дидани Иќбол омад. Дар ин њангом 
як ќории араб низ назди Иќбол буд, ки дар авохири умри Иќбол Ќуръони Маљидро 
бо лањни дилпазире барои вай тиловат мекард. Алї Бахш хаёл кард, ки он сикњ яке аз 
иродатмандони Иќбол аст. Ва ўро назди Иќбол бурд. Он сикњ муддати тўлонї бо 
Иќбол ба гуфтугў нишаст. Сипас, сикњ аз утоќ берун омад ва ба Алї Бахш гуфт: «Дар 
фойтун як шиша шароб њаст, онро барои ман биовар. Алї Бахш дастурро иљро кард. 
Сардор ба рањрав рафт ва мизе пеши сандалиаш гузошт. Нишаст ва зуд шурўъ ба 
нўшидани шароб кард. Бист даќиќа баъд Иќбол Алї Бахшро садо заду аз ў пурсид: 
«Љаноби Сардор ташриф бурданд?» Алї Бахш љавоб дод: «Не. Ў дар роњрав машѓули 
нўшидани шароб аст». Бо шунидани ин њарф Иќбол аз фарти асабоният сурх шуд. Бо 
њамон њоли беморї бо зерпероњану зершалворе аз љо бархост ва аз утоќ берун рафт. 
Ќории араб низ ба дунболи ў ба роњ афтод. Иќбол бо њолати асабонї ба роњрав 
рафту ба тарафи Сардор њуљум бурд, то гиребони ўро бигирад. Дар њини кашмакаш 
шишаи шароб аз рўйи миз афтоду шикаст. Бо шунидани сару садо ва љору љанљол, 
нависанда (Љовид) худро ба маърака расонд. Сикњ, њангоме ки Иќболро дар чунин 
њоле дид, аз фарти тарс, по ба фирор гузошт. Савори фойтун шуд ва аз он маърака 
дур гардид. Иќбол аз шиддати асабоният ба ларза афтода буд. Дар ин њол ќории 
араб ўро бо дастњояш нигоњ дошта буд, ки наафтад. Ин аввалин боре буд, ки 
нависанда (Љовид) шоњиди низои Иќбол бо Алї Бахш буд. Пас аз мољаро фавран 

                                                 
* Шањре дар музофоти Панљоб, ки номи феълиаш Атак мебошад. 
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кафи роњрав шуста шуд. Иќбол то ду-се рўз бо Алї Бахш аслан сўњбат намекард ва 
Иќбол иљоза надод, ки Алї Бахш фардо биояд. Билохира, бо миёнљигарии Чаудњрї 
Муњаммад Њусайн* Иќбол Алї Бахшро бахшид.  

Баъзе дигар аз иродатмандони Иќбол, аз љумла, Суфї Ѓулом Мустафо Табассум 
ва Абдулмаљиди Солик аќида доранд, ки Иќбол ќаблан дар замоне шароб менўшид, 
вале баъдњо ин корро рањо кард. Эътирофи Иќбол дар таъйиди ин назария дар 
ќолаби шеъре, ки суруда ва дар «Румузи бехудї» (Арзи њоли мусанниф ба њузури 
Рањмату-лил-оламин) омадааст, дар ин љо меоварем:50  

Муддате бо лоларўён сохтам, 
Ишќ бо марѓуламўён бохтам, 
Бодањо бо моњсимоён задам, 
Бар чароѓи офият домон задам. 
Барќњо раќсид** гирди њосилам. 
Рањзанон бурданд колои дилам, 
Ин шароб аз шишаи љонам нарехт, 
Ин зари соро зи домонам нарехт. 

Ин сањењ аст, ки баъзе авќот метавон як шоирро аз нањваи шеъргўии ў шинохт. 
Ба шарти он ки мушоњидоте, ки мешавад бо њаќоиќ татбиќ кунад. Вале агар бихоњем 
баракси њаќоиќ, аз ашъоре истифода кунем, мутмаинан ба натиљае нахоњем расид. 

Агар фаќат бихоњем собит кунем, ки аз ашъор метавон ба ахлоќ ва саканоти 
шоир пай бурд, пас бояд гуфт: Њофизи Шерозї, Риёз Њайдарободї*** ва дигар шуаро, 
ки дар зиндагї рафтори суфиёна ва софе доштанд ва њаргиз ба май лаб назаданд, ба 
далели он ки дар шеърњояшон њамеша аз мастї сухан мегўянд, бояд онњоро дар 
зумраи майхорон ба шумор овард. Иродатмандони Иќбол, ки номи онон ќаблан зикр 
гардид ва њамнишини Иќбол буданд, иддао мекунанд: Иќбол њељ гоњ назди онњо саъй 
накард уюби худро пинњон созад. Ба ќавли Муњаммаддин Таъсир, Иќбол чашмаи 
оби ширин буд, ки ќофилањо њамчун мўру малах меомаданду мерафтанд. Бад-ин 

                                                 
* Чаудњрї Муњаммад Њусайн дар 28 марти 1894 дар Сиёлкут ба дунё омад. Пас аз тањсилоти 
муќаддамотї ба Коллељи исломї рафт ва аз он љо фавќуллисонс гирифт. Бо пешнињоди Иќбол 
корманди давлат шуд. Дар соли 1936 лаќаби «Хонсоњиб» ва дар 1943 лаќаби «Хонбањодур» гирифт. 
Дар Анљумани њимояти ислом хадамоте анљом дод. Ваќте «Бонги даро» аввалин бор ба чоп расид, 
Иќбол як нусха аз онро ба Чаудњрї њадя кард. Дар сањифаи аввал Иќбол бо дасти худ ин шеърро 
навишт:  

Бурун кашид зи пайчок њасту буди маро, 
Чї аќдњо, ки маќоми ризо гушуд маро. 

Ѓайр аз «Асрори худї» оќои Чаудњрї тамоми навиштањои Иќболро тадвину мураттаб намудааст 
ва ќабл аз ба табъ расидани китобњо, барои њар кадом як пешгуфтори муаррихї замима кардааст, ки 
барои огоњї аз мўњтавои китоб лозиму зарурї мебошад. Баъд аз вафоти Иќбол, Кумитаи мазору 
Кумитаи марказии Иќбол вайро ба симати раис интихоб кард ва то поёни умраш дар ин маќом боќї 
буд. Тибќи васияти Аллома Иќбол, яке аз касоне, ки барои назорат бар мойамлок (молу мулк, 
бойгарї)-и вай интихоб шуда буд, Чаудњрї Муњаммад Њусайн буд. Вай «Армуѓони Њиљоз»-ро баъд аз 
вафоти Иќбол мунташир сохт. Барои огоњии бештар аз дўстии байни Иќбол ва Чаудњрї ба китоби 
«Иќбол дар назари Чаудњрї Муњаммад Њусайн», навиштаи Њаниф Шоњид, руљўъ шавад. Ин дўстї то 
охири умри Иќбол боќї буд ва дар њаќиќат ў дасти рости Њаким Аллома буд. Дар дебочаи «Паёми 
Машриќ» Аллома Иќбол аз кўмаки вай зикре кардааст. Бино ба васияти Иќбол «Девони Ѓолиб», 
«Каломи Иќбол» ва ќисмате аз «Љовиднома»-ро ба Љовид дарс дод. Ў монанди падари дилсўз барои 
Мунирабегим – духтари Аллома ва Љовид зањмат кашид. Ин матлабро фарзанди Чаудњрї Муњаммад 
Њусайн – Чавдњари Нафис Ањмад дар ихтиёри ман гузошт.      
** Дар матн «гардид» омадааст. Дар «Куллиёти Иќбол. Форсї». -1990 (ба хатти форсї) ва «Аллома 
Муњаммад Иќбол. Куллиёти форсї». -1997 (ба хатти тољикї) «раќсид» омадааст, бинобар ин мо њамин 
шаклро интихоб кардем (А.Б.). 
*** Сайид Риёз Ањмад (1856-1934) мутахаллис ба Риёз, дар Њайдарободи Њинд ба дунё омадааст. Дар 
форсї ва арабї табањњур дошт, мудири рўзномаи «Риёз-ул-ахбор» буд. Шогирди Амир Миної аст. 
Љолиби таваљљўњ аст, ки касе, ки тамоми кайфияти майхўриро баён мекунад, њаргиз дар тўли 
зиндагиаш лаб ба шароб назадааст. Девони ў «Риёзи ризвон» ном дорад. 



Фасли нўњум 

 80 

сабаб аз назари нависанда (Љовид) метавон онњоро аз иродатмандони Иќбол 
шумурд, вале мутмаинан онон аз дўстони бетакаллуфи вай набуданд. Зеро дар 
зиндагии ибтидоии Иќбол камсин буданд ва ошноии ончуноне бо Иќбол надоштанд. 
Далели онон дар бораи эътирофи Иќбол аз лаѓзишњои зиндагии ибтидоиаш дар 
муќобили ин чунин иродатмандон бо њаќиќат вафќ намедињад. Махсусан љузви 
њамин тарафдорони љавони Иќбол Сайид Назир Ниёзї ин масъаларо такзиб 
мекунад. 

Дуввумин иттињоме, ки ба Иќбол ворид оварданд, ин буд, ки вай айёш ва 
хушгузарон будааст. Ин тўњматњо шояд ба ин иллат ворид мешуд, ки вай дар 
даврони љавонї дар маљолиси раќсу овоз ширкат мекард. Гоње авќот ба хотири 
шунидани як овоз, њатто аз рафтан ба манзили зани овозхон њам ибое надошт. Лекин 
ин бардошт, ки ў айёш буда ва ё ба ќавли Абдулмаљиди Солик, одами хушгузароне 
будааст, дуруст нест. Зеро вазъияти молии ў иљоза намедод, ки ба як чунин корњое 
бипардозад. 

Дар ин замон баъзе аз раќќосањо ашъоре аз асотиди шеър ба забони форсї ва 
урду мехонданд ва ба сабаби мавќеияти инчунин маљолис гоње афроди бозавќу 
саршинос њам дар он ширкат мекарданд ва айбу оре њам дар ин кор намедиданд.  

Ба њангоми издивољи аввали Иќбол дар Гуљарот, як чунин љашне барпо шуда 
буд. Бузургтарњо, мисли устоди Иќбол – Сайид Мирњасан ва падари Иќбол дар утоќи 
људогонае ба шунидани каломи шоирон худро машъуф месохтанд.52 Дар он замон 
василаи тафрењи дигаре вуљуд надошт. Чанд театр дар Бамбай буд, ки ба Лоњур низ 
меомаданд ва намоишномањое аз Оќо Њашари Кашмирї ба иљро меоварданд. Иќбол 
барои дидани он намоишномањо низ мерафт. Вале чунин барномањо њамешагї набуд. 

Мирзо Љалолуддин дар ин бора мегўяд:53  
«Тамоми рўз дар додгоњњо машѓул њастем. Њангоми шаб то дерваќт корњоро 

барои рўзи баъд омода мекунем ва то сапедадам, бояд худро ба додгоњ расонем ва 
дубора њамон кандукови фикрї оѓоз мешуд. Бо ин кори сангин ќудрату нерўи бадан 
аз байн меравад ва ба хотири фикру кори тоќатфарсо ба инсон афсурдагї даст 
медињад. То њадде, ки инсон њис мекунад, бояд нафасе тоза намояд. Дили одамї эњсос 
мекунад, барои як лањза њам шуда, эњтиёљ ба фароѓат дорад. Бад-ин сабаб, барои он 
ки каме фориѓбол шавему истироњат кунем, ман ва баъзе аз дўстон гоње авќот базме 
ба роњ меандохтем ва фикри хастаи худро бо истифода аз ин шўру њол оромиш 
медодем». 

Чанд тан аз ноќидони насли баъд аз Иќбол ба иллати таљассуми фардї, ё барои 
он ки мехостанд, фикри љадиде дар навиштањояшон ироа дињанд, тамоюле эљод шуд, 
ки шахсияти Иќболро таљзия ва аз роњи ашъору мактуботи вай зиндагии эњсосии пур 
аз шўру ишќи ўро баррасї намоянд. 

Ба назари Муњаммад Усмон, Иќбол бо дасти худ бештар ашъорашро, ки суруда 
буд, нобуд кард. Далели он чунин буд, ки бисёре аз матолиби ашъор хусусї буд. 
Шеърњоеро, ки ў нигањдорї кард, аз љумла, «Висол», «Њусн ва ишќ», «Навои ѓам», 
«Њангоми гирифтани як гул ба унвони њадя» ва ѓайра, агар мавриди мутолеаи даќиќ 
ќарор гирад, њељ шаке боќї намемонад, ки дар ин њангоми изтироб Иќбол њаяљони як 
ќалби ташнаи муњаббат ва ё як ишќи ноком аст. Барои таъйиди ин њарф* метавон ба 
номањое, ки барои Атия Файзї менавишт, руљўъ намуд ва натиљае гирифт, ки Иќбол 
метавонист ошиќ шавад ва воќеан низ ба Атия Файзї ишќ меварзид. Ба ин љињат, 
Иќбол мехост ўро барои худ њамеша њифз намояд. Вале имкон надошт Атия Файзиро 
дар хонаводааш, ки зиндагии содае дошт, ворид кунад. Зимнан вазъи молї ва тарзи 
зиндагии номустањками ў ин иљозаро ба вай намедод. Ба илова, кўшишњое дар сатњи 
масоили дунявї оѓоз карда буд. Мумкин аст ба хотири ин масъала каме тааммул ба 

                                                 
* Њар маънии печида дар њарф намеѓунљад,     
  Як лањза ба дил дар шав, шояд, ки ту дарёбї. 
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харљ медод. Эшон иртиќои зењну камолоти Атия Файзиро, ки ба тањсилоти олї даст 
ёфта буд, арљ менињод. Лекин њамон тавр, ки мушоњида мегардад, навъи озодие, ки 
Атия Файзї толиби он буд ва њаќќи худ медонист, дар зарфияту тасаввури ахлоќии 
Иќбол намеѓунљид. Ба њамин далел, ин ишќ нофарљом монд.54  

Масъуд ал-Њасан дар таълифи хеш дар бораи Иќбол менависад: «Маълум 
мешавад, ки байни солњои 1907-1908 милодї Атия Файзї ва Иќбол тасмим 
гирифтанд, бо якдигар издивољ намоянд. Њангоме ки Атия Файзї ба Њиндустон 
бозгашт, дар номањои муќаррари худ аз Иќбол мехост, ки ба Љанљира* биёяд ва 
барномаи издивољашонро њарчи зудтар мушаххас кунад. Вале Иќбол тан ба ин ќазо 
надод ва ба Љанљира нарафт. Лизо дўстии онњо то муддати каме баъд аз он идома 
ёфт ва дар декабри 1911 ба поён расид. Дар соли 1912 Атия Файзї бо Файзи Рањмин 
издивољ кард. Сипас, дар соли 1933 бори дигар шурўъ ба номанигорї ба Иќбол 
намуд. Вале матни тамоми номањо расмї буд.55  

Ба назари Холид Назир Суфї бар асоси номањои Иќбол ба номи Атия Файзї 
тасаввуроти аљибу музњик дар зењни инсон ба вуљуд меояд. Дар ин номањо дар бораи 
Атия Файзї киноятњое вуљуд дорад, мабно бар он, ки ў дилаш мехост, бо Иќбол 
издивољ намояд. Аммо Иќбол њаргиз мутаваљљењи ин масоил дар номањо нашуд. Зеро 
ки Иќбол ба эшон аз лињози он ки метавонист дўсти хуб ва фањмидае бошад, алоќа 
нишон медод. Вале наметавонист тасаввур намояд, ки ў метавонад њамсараш бошад. 
Бад-ин сабаб, бо вуљуди даъватњои мутааддиди Атия Файзї аз Иќбол барои рафтан 
ба Љанљира вай аз рафтан ба он љо имтиноъ варзид. Албатта, дар соли 1931 пас аз 
муддати тўлонї, ки аз издивољи Атия Файзї гузашта буд, даъвати ўро пазируфт ва ба 
Давлаткадаи Айвони Рифъат, ки мутааллиќ ба ў буд, ба Бамбай рафт. Нависанда 
(Љовид) мегўяд: «Ашхосе, ки ин матлабро тафсир менамоянд, чї гуфтаи онњо маъќул 
бошад ва чї номаъќул, мавриди бањс ќарор намедињем. Зеро гуфтори онњо мабно бар 
ќиёси шахсе будааст ва бо њаќиќат робитае надорад». 

Њаќиќат он аст, ки пас аз бозгашт аз Аврупо Иќбол бо мушкилоти фаровони 
молї рўбарў гардид ва масоилу гирифторињое** дар зиндагии хонаводагї дошт ва ин 
мўљиб гардида буд, ки беш аз њад музтарибу мушавваш бошад ва ниёз ба касе дошт, 
ки ўро аз ин варта бирањонад. Фариштаи наљоти ў аз ин вартаи њавлнок касе љуз 
Атия Файзї набуд, ки дар даврони иќомати ў дар Аврупо љузъе аз хотироти ширини 
зиндагиашро ташкил медод. Атия Файзї бо њамфикрии хеш дарди Иќболро таскин 
дод. Ин низ њаќиќат дорад, ки баъзе аз шеърњои Иќбол, ки дар Аврупо суруда ва ё 
бархе аз онњое, ки пас аз бозгашт аз Аврупо танзим карда, воќеиятњои зиндагиаш 
буд. Онњоро тањти таъсири адабиёти романтикии олмонї суруда буд. Мушобењи ин 
ашъор чанд шеъри ниматамоми дигар низ дар даврони иќоматаш дар Аврупо суруд, 
ки дар музейи Аллома Иќбол мањфуз мебошад. Аз љумлаи ин назмњо як шеъри тањти 
унвони «Дасткашњои гумшуда» аст, ки фаќат се мисраъ суруда ва шеъри нотамом 
аст.  

Њамон тавре, ки Иќбол баъдњо ашъоре бо сабки Доѓ ва Акбаруллоњи Ободї 
суруд, ба њамин тартиб дар даврони иќоматаш дар Аврупо низ ба табаият аз шуарои 
собиќаї суруд. Вале дар њаќиќат, Иќбол шоири сабки романтикї набуд. Ба њамин 
далел, ба љуз чанд шеъри боќимонда баќияро нобуд кард. Барои мисол метавон аз 
ѓазалњое, ки тањти таъсири Доѓ суруда, ном бурд. Агар Иќбол мехост масоили 
зиндагии хусусии хешро пинњон дорад, метавонист тамоми ашъореро, ки дар ин бора 
суруда буд, аз байн бибарад. 

                                                 
* Шањре дар нимљазираи Њиндустон. 
** Муриди фоќамасте гуфт бо шайх,      Ба мо наздиктар аз шањраги мост, 
   Ки яздонро зи њоли мо хабар нест.      Валекин аз шикам наздиктар нест. 

(Армуѓони Њиљоз) 



Фасли нўњум 

 82 

Севвумин иттињомоте, ки ба вай ворид оварданд, ин буд, ки дар даврони љавонї 
муртакиби ќатли як зани бадкор шудааст. Ин тўњмат сохта ва пардохтаи зењне аст, ки 
мусалламан, бо Иќбол ва хусусиёти равонии ў ошноии комиле надоштааст. Иќбол 
хеле банудрат асабонї мешуд ва агар аз дасти касе сахт нороњат мешуд, бо ў тамоми 
умр ќатъи робита мекард. Вале њаргиз асабонияти ў мунљар ба ин нашуд, ки ба касе 
беэњтиромї кунад ва ё рўйи касе даст баланд кунад. Бо вуљуди он ки њамеша ба 
нерўву љањд ва ќудрат насињат мекард, вале он ќадар раќиќулќалб буд, ки њатто 
наметавонист хуни љањанда бубинад. Ба њамин љињат ба нависанда (Љовид) дастур 
дода буд, ки њангоми ќурбонї кардани гўсфанде рўзи иди Ќурбон њатман дар он љо 
њозир бошад. Каломи Иќбол он ќадар буррону тез буд, ки гўё мамлу аз ханљару 
шамшер ва тиру туфанг аст. Аммо на тир ба даст гирифта ва на њаргиз аз он 
истифода карда буд. Агар гоње низ аз корд истифода мекард, ба хотири тарошидани 
ќаламаш буд. Ба ин сабаб, ба чунин шахсе бо чунон авсофи рўњї чї гуна метавон 
тўњмати иртикоб ба ќатл зад? 

Дар робита бо ин љанба аз шахсияти Иќбол чанд нафар аз дўстонаш назароти 
мухталифе ироа додаанд. Мирзо Љалолуддин гўяд:57 

«Иќбол як инсони воќеї буд. Ў аз эъљози паёмбаргуна бархурдор буд. Дар 
бораи Иќбол чунин њарфњоеро задан, ки на дар он њаќиќат вуљуд дорад ва на рўњи он 
марњум шод хоњад шуд, баид ба назар мерасад». 

Абдулмаљиди Солик менависад:58  
«Иќбол дар даврони љавонї чизе аз дигар љавонон кам надошт. Бадуни тардид 

метавон гуфт: Иќбол њамчун магаси рўйи набот буд. Вале њељ ваќт занбўри асал 
нашуд. Њанўз ошноёни ќадими Иќбол хотироти рангинашро то ба њол ба ёд доранд 
ва њамеша онњоро дар синаи худ нигоњ медоранд». 

Муњаммаддин Таъсир менигорад:59  
«Риндии Иќбол як роз нест. Пеш аз инњо ин риндї дар њадди њарфу фикр буд. 

Фаќат фишори љавонї буду бас. Аммо Иќбол бар нафси хуб тасаллут дошт. Ман 
мутмаинан мегўям, ки ў њељ чизро аз мо пинњон намекард ва њар саволе аз ў 
мекардем, љавоби возењ меёфтем. Иллаташ ин буд, ки чизе дар зиндагиаш пинњон 
карданї набуд. Чизе, ки онро риндї меномем, њама латоифи ќабл аз интишори 
«Асрори худї» мебошад. Ин латифањоро Сэр Шодї Лал барои канор гузоштани 
Иќбол аз ќазовати додгоњ ва чанд мусалмони маъруфу њампешаи Сэр Шодї Лал 
барои анљоми хостањои хеш бо обутоби фаровон бозгў карданд. Ин чизњои мухтасаре 
буд, ки мардум аз он афсона сохтанд. Ман Иќболро «Валї» намегўям, вале шахсе, ки 
ошиќи Расул (с) аст, ходими Авлиёоллоњ мебошад, иродатманди паёмбар аст ва касе 
аст, ки намозаш тарк намешавад. Раќиќулќалбу боимон аст ва дорои инчунин авсофи 
писандида аст. Дар миёни мусалмонон инглисидон кам пайдо мешавад. Бо тамоми 
ин ањвол дар табъаш риндї вуљуд дошт. Рўйи зеборо зебо медид, вале њељ ваќт 
гунањкор нашуд, ки аз ин зебої истифода кунад ва ба он ишќ биварзад. Дар амал 
таодул дошту дар рўњаш шеър». 

Нависанда (Љовид) ин њаќро ба худ намедињад, ки бардоште аз суханони 
наздикони Иќбол бинамояд, аммо ба шеъре аз Иќбол, ки дар бораи худ тањти унвони 
«Абри гавњарбор» сурудааст ва баёнгари ин амр аст, ишорае накунад:60  

Тарљумаи шеър: 
Матлабе њастам, ки фањмидани ман мушкил аст, 
Агар касе моил бошад, метавонад маро ба осонї бишносад. 
Валї ба ман «ринд» мегўяду ринд маро «валї»,  
Ман њайрон њастам аз ин ду њарф, ки мешунавам. 
Зоњиди тангназар маро «кофир» донист, 
Ва кофир фикр мекунад, ки ман мусалмон њастам. 
Баъзе гўянд, ки Иќбол суфимашраб аст, 
Бархе фикр мекунанд, ки шайдои зебоён њастам. 
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Ман барои њама аён њастам, лекин боз њам он ќадар њарфњо њаст, 
Агар аз нигоњњои ѓазаболуди мардум пинњон шавам, мардум чї  

хоњанд кард? 
Эй ду чашмони душман! Маро бо њаќорат нангаред, 
Ман он инсоне њастам, ки Холиќ низ ба он ифтихор мекунад. 
Мазраи сўхтаи ишќ њосили ман аст, 
Диле дорам, ки дард нисори он мешавад. 
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ФФААССЛЛИИ  ДДААЊЊУУММ  
  

РРуушшддии  ффииккррїї  

Иќбол дар њаќиќат шоир ва мутафаккири исломї ва эњёкунандаи ислом буд. 
Бинобар ин, рушди фикрии ўро дар нањзати эњёи исломї метавон дарк намуд. Дар 
ќуруни охир эњёи ислом дар ќарни XVIII милодї дар сарзамини Наљд бо нањзати 
ислоњталабии Ибни Абдулвањњоб (1703-1787) оѓоз шуд. Ин љунбиш аксуламале 
алайњи инњитоту таназзули сиёсию ахлоќї ва динии мусалмонон дар манотиќи зери 
султаи туркони Усмонї ва хилофату салтанати онњо буд. Сипас, нањзатњои монанди 
он дар манотиќи мухталифи љањони ислом ба иллати авзои мушобењ падид омаданд. 
Агарчи ин љунбишњо аз назари зоњирї бо њам иртиботе надоштанд, аммо дар њар 
куљо, ки падид омаданд, њадафашон таќрибан як буд. Ѓояти маќсуди онон шўриш ё 
љињоде алайњи истибдоди салотин, фурсатталабии уламои динї ва сустэътиќодии 
авомуннос, ё ба таври куллї, таназзулу инњитоти мусалмонон, зулму ситам ва 
истибдоду њукмронии ѓайримусалмонон, истеъмори Русияву Аврупо ва дигар 
ќудратњои истеъморї буд. 

Дар ќарни XIX милодї дар нимљазираи Њиндустон нањзатњои љињоду даъвати 
исломии Сайид Ањмади Барилуй ва ёрони вай, Мавлавї Шариатуллоњ, Давдимиён ва 
Мирнисори Алї идомаи нањзатњои боло буданд. Сайид Ањмади Барилуй ва ёрону 
њомиёни вай марзи шимолу ѓарбии Њинду Покистонро маркази фаъолияту љињод 
сохтанд, зеро дар он љо мусалмонон дар аксарият буданд ва кишварњою манотиќи 
мусалмоннишин низ аз онон пуштибонї мекарданд. 

Онон нахуст алайњи сикњњо, ки бар манотиќи мусалмоннишини Панљобу 
Кашмир њукумат доштанд, эъломи љињод намуданд. Дар он ваќт њукмронони Синду 
Балуљистон мусалмонон буданд, зеро ки дар ин манотиќ Сайид Ањмади Барилуй ва 
пайравони ў буданд. 

Чунин ба назар мерасад, ки њадафи Сайид Ањмади Барилуй ин буд, ки чун дар 
навоњии шимолу ѓарбии Њиндустон мусалмонон дар аксарият њастанд, њукумати 
исломї эљод шавад. Шояд ба њамин иллат мехост дар давраи аввал манотиќи 
мусалмоннишини Панљобу Кашмирро аз тасаррруфи сикњњо берун биёварад. 
Њамчунин дар Банголаи Шарќї низ мусалмонон дар аксарият буданд. Нањзати 
низомии Мирнисор Алї, ки бештар кишоварзон дар он ширкат доштанд, барои 
рањої аз истеъмори феодалњои њинду ба вуљуд омада буд. Њадафи ин нањзатњо 
эъломи љињод ва низ талош дар љињати ташкили як њукумати исломї дар Банголаи 
Шарќї будааст. Аммо ин нањзатњо дар расидан ба ањдоф ва маќосиди хеш ба ин 
далоил номуваффаќ монданд, ки дар нимљазира муњимоту васоили љангии англисњо 
бештар аз андоза ва хеле зиёдтар аз муљоњидин буд. Аз сўйи дигар, бо равишњои 
љадиди љангии англисњо ва васоили нави онњо, мусалламан, муљоњидин бо васоили 
кўњнаву фарсуда ва равиши љангии ќадим, наметавонистанд муќобила намоянд. 

Ба њар њол, бо вуљуди нокомињо, нањзати эњёи ислом идома пайдо кард. Ва ба 
иллати равобити мустаќим бо Маѓрибзамин, афкори тозае дар љањони ислом 
падидор гашт. Пас аз яке-ду насл, дар нањзат вусъати назарї ба вуљуд омад. Дар 
њамин замон дар љањони ислом баъзе аз муслењон пайдо шуданд, ки ба љойи шак ё 
мухолифат ба афкори љадиди ѓарбї, онњоро ба сурати исломї дароварданд. Дар 
нимљазира Сэр Сайид Ањмадхон ва пайравони вай дар њамин замон падидор 
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гаштанд. Онон бо назардошти усули миллати исломї барои ислоњу фалоњи уммати 
ислом, бахусус, мусалмонони њиндтаълимот, улуми љадиди ѓарбиро иттихоз намуда, 
густариш доданд. Дар ин роњ хадамоти шоёне анљом гирифт. Аммо пас аз ин, 
пайравони онон ба ду гурўњ мунќасим шуданд: гурўњи миёнрав ва гурўњи муртаљеъ. 
Ин ду гурўњ бо якдигар мухолиф буданд. Аммо њарду гурўњ аз хатарњои истеъмори 
Русия ва, ба таври куллї, дували истеъморгари аврупої огоњї доштанд. Банобар ин, 
њар ду гурўњ муштаракан барои дифоъ аз ислом мекўшиданд ва бо њам шарику сањим 
буданд. Дар миёни гурўњњои муртаљеъву миёнрав ва, ба зоњир, равиши хасмонаи он 
ду гурўњ нисбат ба якдигар, номи Сайид Љамолиддин Афѓонї ба унвони 
оштидињандаи ду ќутб ба миён меояд. Ў таъкид мекунад, ки мусалмонон бояд 
равиши пешрафти Ѓарбро ахз ва њаќиќати ќудрати Аврупоро дарк намоянд. Бар 
асари нуфузи шахсияти Сайид Љамолиддин њарду гурўњ – муртаљеъ ва миёнрав бо 
якдигар канор омаданд ва саранљом бо њам оштї карданд. Дар љањони ислом 
љунбишњои мусбат ва судманде, монанди нањзати иттињоди кишварњои исломї 
(панисломизм) ва миллати исломї ба вуљуд омаданд. 

Иќбол низ шеър гуфтанро дар замони инњитоту рукуди мусалмонон, монанди 
дигар шуарои ѓазалгў дар мушоира (маљолиси шеъргўї) оѓоз кард. Вале ба љойи 
давраи рукуду пастї дар ањди эњёи ислом чашм боз карда буд. Бинобар ин, 
наметавонист бидуни таъсир аз атрофу муњити худ бошад. Ба зудї ў тарки 
мушоирањо карду шоирии вай дар ишќи ватану миллат љилвагар шуд. Дар он замон 
Иќбол эњсос мекард, ки њиндуњо ва мусалмонон метавонанд барои як будани ањдоф 
бо њам дўст бошанд ва бо якдигар њамкорї намоянд. Ба њамин сабаб, ў бо њубби 
ватану мењандўстї ва ишќ ба мулку миллат шеъргўиро оѓоз намуд.* Аммо ин замон 
низ ба зудї сипарї шуд. Дар замони тањсилот дар Аврупо Иќбол бо тањаввули аљиби 
зењнї ва рўњї рў ба рў шуд, ки ин инќилоби дарунии шеъру шеъргўии ўро комилан ба 
сўйи ислом баргардонд. Халифа Абдулњаким дар ин маврид мегўяд:1  

«Иќбол тасмим гирифт, ки боќимондаи айёми умри хешро дар роњи шеър 
гуфтан барои эњёи ислом ба кор барад. Ў мегуфт, ки падарам аз ман хоста буд ва 
њамеша маро насињат мекард, ки « писарам, њунари худатро дар роњи хидмат ба 
ислом сарф кун». Шеъри Мавлоно Алтоф Њусайни Њолиро Сэр Сайид Ањмадхон 
ранги дигаре дода буд ва њунари ўро дар роњи миллат ваќф кард. Ќабл аз дўстї бо 
Сэр Сайид Ањмадхон дар Алтоф Њусайни Њолї ин эњсос вуљуд надоштааст. Ў љуз 
ѓазалгўї ба шеваи ќадим чизи дигаре надошт, аммо дар рўњи Иќбол ин эњсос аз 
ибтидо мављуд буд. Вале шиддату њарорати он дар Аврупо пайдо шуд ва ин хуршеди 
нињоди вай дар Маѓрибзамин тулўъ кард». 

Ба њар њол, дар замони шоирї дар ишќи миллату мењан** низ дар Иќбол алоќа 
бо ислом мављуд буд. Чунонки аз ашъори сурудашудаи ў дар Анљумани њимояти 
ислом машњуд мебошад, агарчї дар ин замон ў пуштибони иттињоди њидувону 
мусалмонон буд ва боз њам нимљазираро кишвари миллатњои мухталиф тасвир 
мекард. Бо тањаввули аљибе, ки дар вай падид омад ва, ба ќавли худаш, ўро аз 
гузашта комилан људо кард, маълум мешавад, ки Иќбол њамеша дар фикри таљдиди 
бинои миллати исломї будааст. Дар соли 1904 дар яке аз маќолоти худ тањти унвони 
«Зиндагии миллї» дар бораи рози пешрафти дигар миллатњо чунин изњор намуда, 
дар зимн, дар бораи мусалмонони нимљазира низ ин тавр менависад:2  

«Ман бо камоли таассуф мегўям, ки агар аз ин назар (зиндагии миллї) 
мусалмононро баррасї намоем, вазъи хатарноки восифбореро мушоњида мекунем. 
                                                 
* Фитрати шоир саропо љустуљўст,        Миллате бе шоире анбори гил.       
   Холиќу парвардигори орзуст.                  Сўзу мастї наќшбанди оламест, 
   Шоир андар синаи миллат чу дил,          Шоире бе сўзу мастї мотамест. 
 
** Чї гўям ќиссаи дину ватанро,          Маранљ аз ман, ки аз бемењрии ту, 
    Ки натвон фош гуфтан ин суханро.     Бино кардам њамон дайри куњанро.  
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Ин миллати бадбахт њукуматро аз даст додааст. Санъатро рањо кардааст ва тиљорат 
надорад. Акнун, ѓофил аз заруриёти замон, бо шамшер бар он фаќру ифлос 
(муфлисї) маљрўњ гашта ва асои бемаънои таваккалро ба даст гирифта, ба он такя 
додааст. Чизњои муњим дигар як тараф. Њанўз ин миллат натавонистааст дар бораи 
даргирињои мазњабї тасмиме бигираду ба љое бирасад.* Њар рўз як фирќаву гурўњи 
мазњабї пайдо мешавад, ки худро вориси бињишт медонаду дигар њама навъи 
инсонњоро ќимаи дўзах мепиндорад. Мухтасар ин ки ин навъ дастабандињо иттињоди 
милали исломиро чунон парокандааст, ки ба њељ ваљњ роњи иттињод ва бародарї дар 
он ба чашм намехўрад.  

...Вазъи уламои динии мо ин аст, ки агар ду олим дар як шањр љамъ шаванд, он 
гоњ дар бораи мубоњисаю мунозира дар мавриди њаёти Масењ ё оёти носуху мансух 
номањо навишта мешавад. Агар бањс шурўъ гардад (ки маъмулан шурўъ мегардад), 
он гоњ ба ќадре љанљол ва хунрезї мешавад, ки паноњ ба Худо! Илму фазли дониши 
ќадим, ки уламои ислом дар он табањњур доштанд, аслан дар њоли њозир вуљуд 
надорад. Албатта, як фењристи тўлонии мусалмононе, ки дар назди онњо кофир 
мебошанд, дар даст доранд. Ва њар рўз бо дасти мубораки худашон ба он фењрист 
изофа менамоянд... Достони айёшии сарватмандон аз њама аљибтар аст. Масалан, як 
шахс чањор духтару ду писар дорад, вале њанўз њам дунболи издивољи севвум аст ва 
дур аз чашми ду зани ќаблї барои занон паём мефиристад. Њар гоњ аз даъво ва низои 
хонаводагї фориѓ мешавад, љаноби оќо бо як зани њарљої низ робита барќарор 
менамояд... Аз мардум, ки аслан њарф назанед. Гоње тамоми андўњи зиндагии хешро 
барои хатнаи бачааш харљ мекунад. Яке аз тарси муаллим бачаи нозпарвардаи худро 
ба мадраса намефиристад ва аз таълиму тарбият мањрум мекунад, дигаре њар чї дар 
рўз ба даст меоварад, дар шаб онро барбод медињаду мегўяд: «Барои фардо Худо 
бузург аст!» Ва ин тавр ќалби худро таскин медињад. Гоње барои як чизи 
пешипоафтода, дар додгоњњо муњокима муддатњо ба тўл меанљомад. Гоње аз даъвои 
мулку амлок тамоми мулк табоњ мешавад ва аз байн меравад. Фарњанг ба ин сурат 
аст, ки духтарони бесавод, нављавонони љоњил, бекор, аз санъату кори дастї 
метарсанд. Кори дастиро ор медонанд. Теъдоди талоќ рўз ба рўз зиёдтар мешавад. 
Њароим изофа мегардад. Ин давра бисёр душвору хатарнок аст. То њамаи миллат бо 
якдигар дар роњи ислоњ ќадам нанињанд, коре аз пеш нахоњад рафт. Њељ кори бузурге 
бидуни саъю кўшиш анљом нашудааст. Худои таоло низ сарнавишти њељ миллат ё 
шахсро иваз намекунад, магар ин ки худаш ба фикри таѓйири њолати худ бошад».**  

Сипас, дар бораи фарду ќавм, яъне шахсу миллат бањс мекунад ва менависад, ки 
кори њар шахсе ибодат аст, зеро он кор кори миллї аст. Ў бар тањсилоти духтарону 
занон таъкид мекунад ва мегўяд: «Тањсилоти мард тањсилоти фардї аст, вале тањсил 
ва саводи зан ба ин маъно мебошад, ки як хонаводаро таълим дода бошем».***  

Сипас, дар бораи њиљоби зан мегўяд: «Ин ќонунро агар дар љомеа аз байн 
бибарем, барои миллат музир хоњад буд. Вале агар вазъи ахлоќиву иљтимоии мардум 
таѓйир ёбаду бештар шавад, он гоњ метавон ба занон озодї дод, ки бо мардон 
табодули назар намоянд. Ќонуни тааддуди заваљот (бисёрзанї) низ бояд ислоњ шавад 

                                                 
*  Чї аср аст ин, ки дин фарёдии ўст,      Зи рўйи одамият рангу нам бурд, 
     Њазорон банд дар озодии ўст.             Ѓалат наќше, ки аз бењзодии ўст. 
** Дар њаќиќат, ин гуфтаи Иќбол ишора ба ин ояти Ќуръон мебошад: «Инна-л-Лоња ло юѓаййиру мо 
би ќавмин њатто юѓаййиру мо би анфусињим» (сураи Раъд, ояти 11): 
  Худо он миллатеро сарварї дод    Ба он миллат сару коре надорад, 
  Ки таќдираш ба дасти хеш бинвишт.        Ки дењќонаш барои дигаре кишт. 
 
*** Сирати фарзандњо аз уммањот,               Эй амини неъмати ойини Њаќ, 
    Љавњари сидќу сафо аз уммањот.            Дар нафасњои ту сўзад дини Њаќ. 
    Эй ридоят пардаи номуси мо,              Оббанди нахли љамъият туї, 
    Тоби ту сармояи фонуси мо.                 Њофизи сармояи миллат туї.  
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ва таѓйир ёбад». Ба назари вай, љойиз шумурдан ва умумї ќарор додани ин ќонун 
мабно бар як иллати даќиќи рўњонї мебошад. Ў мегўяд: 

«Дар садри ислом ба иллати авзои иќтисодї ва сиёсї ин кор зарурат дошт. Вале 
то он љое, ки ман медонам, дар њоли њозир мусалмонон ниёзе ба ин ќонун надоранд. 
Агар дар авзои мављуд бар ин ќонун таъкид шавад, мо аз вазъи бади иќтисодї ѓофил 
хоњем монд ва бањона ба дасти сарватмандони ќавм медињем, ки зинои шаръї анљом 
дињанд». 

Њирси худнамоиро як навъи беморї мепиндорад, ки рањої аз он бисёр лозим 
аст. Баъзе аз одобу одати ќабењи арўсї ва аќд, исрофу велхарљї (бењудахарљї) барои 
ин русумро тањти интиќоди шадид ќарор медињаду менависад: «Издивољњои бидуни 
ризоият байни мусалмонон рўз ба рўз зиёдтар мешавад. Таќрибан дар 99% манозили 
мусалмонон ин шикоятњо њамеша вуљуд дорад, ки зану шавњар бо якдигар созгорї 
надоранд». Ба назари вай, равишу тариќаи хостгорї ва монанди он метавонад бисёр 
дар кам кардани ин ноњамоњангињо муассир бошад, ба шарте ки ба духтару писар 
ќабули издивољ иљоза дода шавад, ки дар назду њамроњ бо бузургони хонаводаи хеш 
рафтуомад кунанд, ба манзури он ки одату ахлоќи якдигарро то њадде бишносанд. 
Агар њарду тараф аз назари ахлоќї бо якдигар ихтилофот дошта бошанд, бояд ќабл 
аз издивољ бино бар тавофуќи ду гурўњ ќарордоди хостгориро лаѓв (бекор) кард.3  

Дар назари Иќбол барои пешрафту бозсозии уммати исломї ба ду чиз ниёзи 
бештаре њаст: яке – ислоњи фарњангу тамаддун ва дигаре – таваљљўњи таълимоти 
умумию тањсилот. Дар бораи тањсилоти умумї Иќбол бар он аст, ки мусалмонон беш 
аз тамоми риштањо ба фаро гирифтани санъат (њунар, саноат) эњтиёљ доранд ва бояд 
ба он таваљљўњ кунанд. Ў санъату њирфаро зарурати њодди миллат медонад ва мегўяд: 

«Агар касе аз дили ман бипурсад, дар љавобаш мегўям: –Дар назари ман дастњои 
он наљљор (харрот), ки бо кор кардан бо теша пина бастааст, аз он дастњои нарму 
латиф, ки љузъ гирифтани ќалам бори њељ чизи дигареро наметавонад ќабул намояд, 
бисёр зеботар аст». 

Дар бораи ислоњи тамаддуну фарњанг назариёт ва аќоиди Иќбол дар авоил њам 
њамон буд, ки дар зиндагии баъдї онро такрор ва бо шарњу басти бештаре баён 
кардааст. Лизо мегўяд: 

«Дар миёни мусалмонон масоили ислоњи фарњангу тамаддун, дар њаќиќат, 
масоили мазњабї аст, зеро фарњанги исломї дар асл шакли амали дини ислом аст. Ва 
њељ як аз аъзои зиндагии фарњангии мо нест, ки аз усули мазњабу дин ба дур бошад. 
Ман худамро дар он маќом намебинам, ки дар бораи ин масъала аз дини мазњабї 
бингарам. Ба њар њол, наметавонам аз гуфтани ин матлаб худдорї кунам, ки ба 
иллати фарњанги љадид пайдо шудааст, ки истидлолоти фуќањо, ки авомуннос онњоро 
мутобиќи шариати ислом медонанд, акнун ниёз ба таљдиди назар доранд. Ман њаргиз 
намегўям, ки дар усули муслимиддин, худое накарда, нуќсе вуљуд дорад, ки ба иллати 
он нуќс наметавонад эњтиёљоти фарњангии моро бароварда созад. Балки маќсуди ман 
ин аст: тибќи Ќуръони Маљиду ањодиси шарифа истидлолоте, ки фуќањо дар 
замонњои мухталиф ироа додаанд, дар њамон замонњо воќеан бисёр муносибу ќобили 
амал будааст. Вале барои замони њол ва эњтиёљоту ниёзњои он њаргиз кофї нест... 
Агар дар бораи авзои зиндагии мављуд фикре бикунем, он гоњ маълум хоњад шуд, 
њамон ќадаре ки имрўза барои таъйиди усули мазњабї ниёз ба илми каломи љадиде 
дорем, ба њамин тартиб барои тафсири љадиди ќонуни исломї, фаќењи олирутбатаре 
лозим аст, ки дорои ќувои аќлия ва мутахаййилаи ќавию васеъ бошад. Нафаќат бар 
мабнои усули мусалламаи ислом ќонуни исломиро бо як равиши бисёр љадид 
мураттабу муназзам кунад, балки бо ќудрати тафаккуру тахайюл ин усулро чунон 
вусъат бахшад, ки ниёзњои фарњангиро бароварда созад ва њовии ашколу сувари 
љавомеи мухталифи башарї бошад. То он љое ки ман медонам, то имрўз дар љањони 
ислом марди ќонунсоз бо зарфияти олї ва њимматбаланд пайдо нашудааст. Агар 
ањаммияти ин корро дар назар оварем, ба ин натиља хоњем расид, ки ин кор фаќат 
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дар ўњдаи як маѓз наметавонад бошад ва барои итмому такмили он замоне шояд беш 
аз сад сол лозим аст». 

Аз мутолеаи ин маќола чунин натиља мегирем, ки Иќбол дар ибтидои замони 
рушди фикрии хеш аз илали пастї ва таназзули уммати мусалмонон бохабару огоњ 
будааст.* Ба назари вай, дар зиндагии инсонњо чунон тањаввулу инќилобе пойдор 
гашта буд, ки замони њолро аз гузашта мунќатеъ намуда ва мусалмононро бар он 
дошта буд, ки равиши фикрии хешро ба њол табдил намоянд. Иќбол дар муњити эњёи 
ислом бо назардошти вобастагии фарду љомеа барои таљдиди бинои ислом ва 
миллияти исломї кўшиши бисёре кард, албатта, дар партави усули дини ислом. Дар 
назари вай, тамаддуну фарњанги исломї сурати амалии дини ислом будааст. Вале ба 
иллати инќилоби азим дар њаёти башарї, бинобар эњтиёљоти замонї, ниёзњои љадиде 
падид омада буд. Пас, њамон тавре ки барои таъйиди усули мазњаб як илми каломи 
љадид зарурї буд, ба њамин тартиб, барои ба даст овардани эњтиёљот ва ниёзњои асри 
њозир тафсири љадиди ќонуни исломї аз лињози иљтињод лозим буд. Аз истидлоли 
Иќбол равшан мегардад, ки ба аќидаи вай, дар авзои мутаѓаййири њол, агар 
мусалмонон натавонанд илми каломи љадидеро халќ намоянд ва ќонуни исломиро аз 
сари нав мураттаб созанд, ислом, монанди адёни дигар, ба зиндагии хеш идома 
медињад ва фаќат ба унвони як дин хоњад монд. Вале ба унвони як фарњангу 
тамаддун ва ё низому ќонуни зиндагї наметавонад боќї монад. 

 Аз соли 1905, ки Иќбол дар Инглистон зиндагї мекард, ба иллати мухолифат 
бо таќсими Бангола, ки барои аќибмондагии иќтисодии мусалмонон метавонист 
муфиду муассир бошад ва аз тарси тазоњуроту террори њиндувон, рањбарони 
мусалмонон дар соли 1906 милодї Муслим Лиг (Лигаи Мусалмонон)-ро бунён 
нињоданд ва барои дифоъ аз њуќуќи худ интихоботи људогонаеро хостор шуданд. 
Соле баъд дар Иќбол як инќилоби фикрї падидор гашт. Дар Лондон Анљумани 
Иттињоди ислом ва шохаи Муслим Лиг фаъолияти зиёде мекард. Ба илова, 
суханронињое, ки Иќбол дар бораи ислом намудааст, ба вузўњ нишон медињад, ки 
назари Иќбол таѓйир пайдо карда буд. Пас аз бозгашт ба Лоњур, ў дар љаласоти 
Анљумани њимояти ислом ба љойи он ки шеър бихонад, ба забони англисї дар мавзўи 
тамаддуну фарњанги исломї суханронї кард. То соли 1909 милодї ў ба ин натиља 
расид, ки барои мусалмонону њиндувон бењтар он аст, ки ташхиси миллии худро 
комилан људогона барќарор нигоњ доранд.  

Дар соли 1909 маќолае аз Иќбол тањти унвони «Ислом ба унвони як њадафи 
сиёсию ахлоќї» ба забони англисї дар маљаллаи «Њиндустон Ревю» мунташир шуд.4 
Аз баррасї ва мутолеаи ин маќола равшан мегардад, ки Иќбол тамоми адёни бузурги 
љањонро мутолеа карда буд. Ва сарфи назар аз таърихи ислом, тасаллути комиле бар 
таърихи љањон дошт. Барои ташрењи усули ахлоќии ислом, адёни буддої, масењї ва 
дигар адёнро зикр карда мегўяд, ки дини ислом ба одамї шахсияти мустаќил 
медињад, то инсон худашро ба унвони як сарчашмаи ќудрат эњсос кунад. Ин эњсос, ки 
дар як фард эљод шавад, ки ў худаш сарчашмаи ќудрат мебошад, тибќи таълимоти 
исломї њар амалу кори вайро арзёбї менамояд. Пас, њар чизе, ки дар инсон эњсоси 
фардии шахсеро мањкум кунад, онро «некї» гўянд ва њар чизе, ки шахсияти инсониро 
заиф намояд, онро «бадї» ном менињанд. Дар ислом мурод аз некї ќудрат, тоќату 
истењком аст ва мурод аз бадї заъфу сустї мебошад. Агар ба инсон ба унвони як 
шахс ва фард шахсият дода шавад ва ё мўњтарам шумурда шавад ва дар вусъати 
табиати худованд бидуни њељ хатар иљоза дашта бошад, ки озодона њаракат кунад, 
он гоњ ба шахсиятњои дигар эњтиром хоњад гузошт ва ба сурати падидаю мазњари 
хубию некї дар хоњад омад. 

                                                 
*  Мусалмон он фаќири каљкулоње,  Дилаш нолад! Чаро нолад? Надонад. 
  Рамид аз синаи ў сўзу оње.   Нигоње, ё Расулуллоњ, нигоње. 
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Дар њамин маќола мегўяд: «Дар шуури иќтисодии замони ќадим коргаре бо 
ќудрату љабри мустаќим робита дошт. Ба њамин иллат Арасту бардагї (ѓуломдорї)-
ро барои пешрафти бойгарї як лозимаи асосї медонад. Аммо паёмбар(с), ки робитаи 
миёни ќадиму љадид аст, дар миёни мардум мусовоти иќтисодиро эълон кард. 
Бинобар ин, ба иллати ниёзњои замонї, агарчи номи бардагї барљо монда буд, вале 
паёмбари гиромии ислом рўњи бардагиро аз миён бурд. Ба назари ислом ифлосї 
(муфлисї) як навъ бадї аст ва дар Ќуръони Маљид таъкид шудааст, ки онњо дар ин 
дунё, гирифтани худро фаромўш накунанд». Пас, дар ислом шахсияти инсонї ва 
эњтиром ба одамият* як ќонуни роњнамо аст, ки бидуни огоњї аз он замина, љанбањои 
ќонунию ахлоќии исломро наметавон дарк намуд, монанди як ќувваи ирода дар як 
љисми ќавї. Асли њадаф ислом аст. Ў мегўяд: «Оё мусалмонони Њиндустон бар ин 
мањаку меъёр њастанд? Оё дар бораи мусалмони њиндї метавон гуфт, ки ў дар як 
љисми тавоно як тасмиму дили ќавї дорад? Оё дар вуљуди ў тасмими зинда мондан 
мављуд аст? Оё дар ў ин ќудрат мављуд аст, ки бо њамаи он ќудратњо муќобила кунад, 
ки мехоњанд низоми љомеаи ўро муталошї созанд? Мутаассифона, љавоби саволњои 
худро манфї меёбем. Хонандагони гиромї медонанд, ки дар кашокаши зиндагии 
касрату зиёдї афрод танњо унсуре нест, ки низоми иљтимоии як љомеаро мутазаммин 
шавад. Балки кирдори иљтимої барои баќои љомеа лозим аст». 

Ў бар ќудрати амали шахсї ва фардї таъкид карда мегўяд: 
«Дар дили ман барои шайтон њам ќадру манзалате вуљуд дорад. Ў аз саљда 

кардан ба одам худдорї варзид, зеро одамро камтар аз худ медонист. Бинобар ин, бо 
саљда накардан ба одам ў иззату обрўи хешро мањфуз нигоњ дошт. Ба назари ман, 
њамин хубї аз кирдору ахлоќи вай ўро аз зиштии рўњонї метавонад наљот дињад. 
Ман эътиќод дорам, ки Худованди бузург шайтонро ба ин хотир муљозот накард, ки 
ў одамро, ки падарбузурги ин инсони заиф аст, саљда накарда буд. Балки ин муљозот 
барои ин буд, ки ў аз фармони холиќи коинот сарпечї карда буд». 

Сипас менависад: «Маќсуди мусалмонони табаќаи тањсилкарда ин аст, ки кори 
давлатї ба даст оваранд. Ин кори идорї, махсусан, дар Њиндустон, яъне навкарии** 
давлат, барои пайдо шудани эњсоси худї (шахсияти инсонї) ва борвар шудани ин 
эњсос дар инсон зањри кушанда аст. Табаќае, ки маъмулан нодоранд, табаќаи 
мутавассит ё миёна, ба иллати беэътимодї ба якдигар аз ширкат дар сармоягузорї, 
иттињод дар корњо куллан гурезонанд ва сарватмандон тиљорат ё санъату њирфаро 
барои худ поинтар ва беэњтиромї ба шахсияту маќоми худ медонанд. Решаи њамаи 
харобињо миёни мусалмонон њамон ниёзи иќтисодї мебошад. Бинобар ин, аз лињози 
корњои шахсї ва иљтимої роњеро тай мекунанд, ки билохира, ин роњ онњоро ба сўйи 
нобудї хоњад кашонд». 

Дар бораи системаи таълиму тарбият ва омўзишу парвариш назари худро чунин 
иброз медорад: «Ин таълиму тарбият ва омўзиш барои мусалмонон муносиб нест. 
Мухолифи табиату сиришти онњост. Ин таълиму тарбият дар миёни мусалмонон 
кирдори ѓайриисломї эљод мекунад ва аз гузаштаи дурахшон онњоро људо месозад. 
Ин омўзиши мубтано бар ин фарз ѓалати устувор аст, ки њадафи омўзиш ба љойи он 
ки ќудрати иродаро дар инсон тавлид намояд, фаќат тарбияти зењну фикр аст». 
Иќбол фикр мекунад, ки миллатњо барои ин зинда њастанд, ки онон шахсиятњои 
бузурги гузаштаро фаромўш накардаанд. Пас, барои мусалмонон низоми омўзише 
лозим аст, ки собиќаи дурахшони таърихї ва иљтимоии онњоро зинда нигањ дорад ва 
дар онњо кирдори холиси исломї тавлид кунад. 

                                                 
*  Одамият эњтироми одамї, 
   Бохабар шав аз маќоми одамї. 
**  Зи мањкумї мусалмон худфурўш аст,      Зи мањкумї рагон дар тан чунон суст, 
     Гирифтори тилисми чашму гўш аст,      Ки моро шаръу ойин бори дўш аст. 

(Армуѓони Њиљоз ). 
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Баъд аз он дар бораи мавзўи ислом ба унвони њадафи сиёсї бањс менамояд ва 
тасаввури миллї дар исломро ташрењ мекунад. Мегўяд: 

«Ислом фаќат як дин нест, балки як миллат ва ё ќавме низ њаст. Ба њамин хотир 
назди вай дар исломи «мусалмонони њиндї» таноќис вуљуд дорад. Зеро дар ислом 
миллият як назарияест, ки бар асоси усули љуѓрофиёї ё мањаллї устувор 
намебошад.* Манофеи миллат бар манофеи фард ба њамин иллат бартарї дорад, ки 
дар ислом «миллат» сурати хориљии дин аст». Он гоњ аз ќонуни исломї зикре ба миён 
меовараду мегўяд: «Ин ќонун ду усули асосї дорад: аввал – њокимияти ќонунии 
илоњї, дуввум – мусовот миёни њамаи афроди миллат. Њадафи сиёсии ислом – эљоди 
љумњурият тавассути иттињоди уммати исломї ба сурати њаќиќї мебошад. Ин њамон 
усули мусовоти њамаи афроди миллати мусалмон буд, ки ин миллат ба сурати 
бузургтарин ќудрати сиёсии љањон даромада буд. Дар кишвари Њиндустон низ рози 
њукумат ва иќтидори онњо њамин буд. Инсонњое, ки ќарнњои мутамодї дар зери 
лагадњои дигарон поймол мешуданд, дар он воњид ба баландтарин мансаб расиданд. 
Вале акнун дар кишвари Њиндустон вањдати иљтимоии ислом ба ин сабаб мањфузу 
пойдор намондааст, ки дар миёни мусалмонон низоми табъизе устувор гаштааст. Аз 
як тараф, дар ислом фирќагароии мазњабї беандоза ривољ ёфтааст ва, аз сўйи дигар, 
аз лињози иљтимої, масъалаи табаќабандии иљтимої вуљуд дорад, ки аз њиндуњо ба 
онон ба ирс расидааст. Дини ислом њаргиз ин табъизотро намепазирад. Зеро ислом 
як вањдати ѓайри ќобили таќсим мебошад». Ў меафзояд: 

«Ваќте ки Њаќ дар хатар бошад, барои таъвилоти он мушољара накунед.** Дар 
ваќти роњ рафтан ба њангоми торикии шаб ва ба санг хўрдани по ва он гоњ шикоят 
кардан бемаънист. Биёед, њама бо њам љилав биравем, бутњои табъизоти иљтимої ва 
гурўњбандињоро барои њамеша бишканем, то мусалмонон як бори дигар дар ин 
кишвар дар сурати иттињод, ќудрати азимеро ахз намоянд». 

Аз мутолеаи ин маќолаи тањќиќї маълум мегардад, ки мусалмонони нимљазира, 
то он љое ки ба њайати иљтимоии онњо тааллуќ дорад, пас аз вафоти Сэр Сайид 
Ањмадхон, махсусан, дар заминаи донишу фарњанг, њамин Иќбол буд, ки 
мусалмононро бо иршоди дуруст ба сари манзили маќсуд рањбарї кард. Дар ин 
маќола чизњои дигаре низ вуљуд дорад, ки ба тадриљ иртиќоъю рушди фикрии 
Иќболро нишон медињад. Иќбол*** дар пеши чашми худ як љомеаи шикастхўрда, 
бемору парокандаеро медид, ки афроди ин љомеа ба иллати фикри манфї ва такя бар 
хурофоти матмаъ (ѓаразнок), таслими афкори бадбинона шуда буданд. Онњо ба 
беморињои гуногуни иљтимої мубтало буданд, ки бинобар ин, равиши дифоъро 
ихтиёр карда буданд. Бадењист, ки дар ин авзою ањволе як паёми мусбат, 
таљовузкорона ва умедворкунанда, метавонист мусалмононро аз њаёту баќои он 
бархурдор созад ва зиндагии онњоро тазмин намояд. Иќбол ин эњсосро дошт, ки 
тасвири ислом бидуни шавкату ќудрат ва найиру ѓайр мумкин аст. Дар ин маќола 
наќшњои чунин афкор дида мешавад, ки бар асоси онњо Иќбол сохтмони азими 
«фалсафаи худї»-ро бунён нињода буд.  

Дар соли 1910 баъзе аз навиштањои Иќбол дархури таваљљўњ мебошад. Дар 
таърихи 27 апрели 1910 Иќбол шурўъ ба нигориши дафтарчае бо номи «Афкори 
парешон» ба забони англисї намуд. 

Дар ин китобча баъзе авќот он чи ба фикраш мерасид, ёддошт мекард.5 Дар 
моњи декабри њамон сол ў як маќола ба забони англисї тањти унвони «Љомеаи 

                                                 
*  Муслим астї, дил ба иќлиме мабанд, Дил ба даст овар, ки дар пањнои дил, 
   Гум машав андар љањони чуну чанд.  Мешавад гум ин саройи обу гил. 
** Хезу ќонуни ухувват соз дењ,  Боз дар олам биёр айёми сулњ, 
   Љоми сањбои муњаббат боз дењ.  Љанљўёнро бидењ пайѓоми сулњ. 
*** Табу тоби дил аз сўзи ѓами туст,  Бинолам з-ин, ки андар кишвари Њинд, 
   Навои ман зи таъсири дами туст.   Надидам бандае, к-ў мањрами туст. 

(Армуѓони Њиљоз). 
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исломї» навишт:6 Баъдан, Мавлоно Зафар Алихон бештари ин маќоларо ба забони 
урду тањти унвони «Нигоњи умедворкунанда бар миллати байзо» баргардонд.* Сипас, 
њамон сол маќолаи англисиро бо номи «Фикри сиёсї дар ислом» навишт, ки дар 
маљаллаи «Њиндустон Ревю» декабри 1910 ва январи 1911 мунташир шуд.7 Барои 
ошної бо мароњили мухталифи рушди фикрии Иќбол мутолеа ва таљзияи ин маќола 
бенињоят зарур аст. 

Дар дафтарчаи «Афкори парешон»** Иќбол дар мавзўоти гуногун, монанди 
фалсафа, адаб, њунар, улум, сиёсат ва мазњаб назариёти хешро баён намудааст. Баъзе 
аз нишонањои афкори баъдии вай низ машњуд аст, ки дар ашъори файласуфонаи худ 
бо шарњу баст нигошта ва ироа намудааст. Иќбол дар таърихи башарї њадафи 
махсуси «Уммати исломї»-ро баён менамояд, ки бино бар имони миллї, сохтмони 
кирдору мутаносиб бо як низоми исломиро зикр мекунад. Ў зиндагиро љидду љањду 
талоши мудовим мегўяд. 

Бинобар ин, ба аќидаи вай, маќсуд аз омўзиш бояд набарду кашмакаши зиндагї 
бошад, нафаќат тарбияти фикру маѓз.*** Иќбол мурраттабан мардумро ба сўйи 
ќудрату нерў ва инсони ќудратманд мутаваљљењ месозад. Ба назари вай, заволи 
уммати исломї ва мусалмонон мунњасир ба ин аст, ки онњо ѓуломона равиши итоат, 
аљзу инкисорро, ки дастовардњои манфї ва инфиолї мебошад, некї ва хубї тасвир 
мекунанд. Ба назари вай, њадафи шоир бояд ин бошад, ки мусалмононро љињати 
касби ќудрат тањрик намояду ононро ба сўйи љидду љањд савќ дињад. Зеро амали 
инќилобофарини онон аст, ки онњоро аз пастии ахлоќї ва ѓалабаи сиёсї метавонад 
наљот бахшад. Ў иќтисоди миллии мусалмонони Њиндро ба хубї медонад ва ифлосу 
тињидастии онњоро яке аз илали муњимми пастї ва инњитоти ахлоќї мепиндорад.****  

Дар «Дафтарчаи ёддоштњо» дар бораи анвои њукумат мегўяд: 
«Ба назари ман, њукумат аз њар навъе, ки бошад, аз авомили мушаххаскунандаи 

ташаххуси миллї аст. Заволи њукумат ва иќтидори сиёсї низ, дар њаќиќат, ташаххуси 
миллихаробї ба бор меоварад. Мусалмонони Њиндустон бо заволи сиёсии худ сареан 
дучори инњитоти ахлоќї шуда буданд». 

Дар бораи иттињоди миллї мегўяд: 
«Иттињоди миллии мо мунњасир ба ин аст, ки мо усули динро мањкам бигирем. 

Њар гоњ гирифти мо суст шуд, мо аз њама љо ронда хоњем шуд ва њељ кас њоли моро 
нахоњад пурсид. Бисёр мумкин аст, ки саранљоми мо низ монанди яњудињо шавад». 

Дар радди назарияи ватаният менависад: 
«Зуњури ислом нисбат ба бутпарастї як навъ аксуламалу эњтиёљ буд. 

Натсионализм низ як сурату шакли бисёр дилпазир аз сувари бутпарастї мебошад. 
Таронањои ватанпарастии аќвоми мухталиф иддаои маро ба исбот мерасонанд, ки 
ватанпарастї иборат аст аз парастиши як чизи модї ва ислом ба њељ сурат 
бутпарастиро намеписандад, балки алайњи њар навъ бутпарастї љињод мекунад. 
Њадафи азалию абадии мо ислом аст. Бинобар ин, он чизе, ки ислом барои мањкум 
кардани он омода аст, наметавон онро усули асосии мусалмонон ќарор дод. 

                                                 
* Аз рўйи маълумот доктор Рафеъуддин Њошимї, Мавлоно Зафар Алихон њамаи ин маќоларо ба 
забони урду баргардонидааст. 
** Асли ёддоштњо ба забони англисї бо номи STRAY REFLECTIONS мебошад ва бењтар аст, ки ба 
љойи «Афкори парешон» «Ёддоштњои пароканда» номида шавад. Њамон тавр, ки доктор Ифтихор 
Ањмад Садиќї ин китобро ба урду баргардонда ва бо номи «Шаљароти  фикри Иќбол» номидааст. 
Дебочаи ин китоб аз доктор Љовид Иќбол аст. Доктор Абдулњаќ дар Њинд ин китобро тарљума 
намуда, «Афкори парешон» номидааст. 
***  Нањанге бачаи худро чи хуш гуфт,        Ба мављ омезу аз соњил бипарњез, 
 Ба дини мо њаром омад карона.   Њама дарёст моро ошёна.  
****  Мусалмон фоќамасту жандапўш аст,     Биё, наќши дигар миллат бирезем, 
     Зи кораш Љабраил андар хурўш аст. Ки ин миллат љањонро бори дўш аст. 

(Армуѓони Њиљоз).  
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Паёмбари ислом (с), ки аз мањалли тавлиди хеш, яъне Макка ба Мадина њиљрат кард* 
ва дар њамон љо вафот ёфт, шояд ишорае бошад барои таъйиди ин њаќиќат».  

Як љумла мунњасир ба ин матлаб аст: 
«Миллатњо дар ќалбу маѓзи шоирон мутаваллид мешаванд, вале дар дасти 

сиёсатмадорон бузург шуда, мемиранд». 
15 майи 1910 Иќбол, ваќте дар осмон ситораи дунболадор дид, таъсироти 

ќалбии хешро ба ин сурат баён кард: 
«Дирўз субњ таќрибан соати чањори бомдод ман он зоири азимушшон – кураи 

арзро мушоњида намудам, ки онро ситораи дунболадор Галлей (Halley) мегўянд. Ин 
нишонгари фазои лоятаноњї ва пуршукўњ, њар 75 сол як бор дар фазои осмони мо 
намудор ва њувайдо мегардад.8 Акнун дубора ман бо чашмњои наберањои худ онро 
хоњам дид. Он гоњ вазъи фикрию зењнии ман аљибу ѓариб буд. Ман ин тавр эњсос 
кардам, ки чизе бо вусъати ѓайри ќобили васфу номањдуд дар вуљуди тангу торики 
ман дохил шудааст. Ба њар њол, ин фикр, ки ман њаргиз ин мусофири тундравро 
нахоњам дид, маро ба зиндагии пасту њаќиќати андўњноки он мутаваљљењ сохт. Ва 
барои як лањза њама гуна њаяљоноти ман комилан сард шуд». 

Дар маќолаи «Љомеаи исломї» пас аз муаррифии мухтасар аз нуќтаи назари 
файласуфона, зиндагї ва мавти аќвоми мухталиф, дар бораи мавзўоти гуногун, 
масалан, дар бораи барќарор нигоњ доштани сурати таркибии миллати исломї, 
иттињоди фарњангу тамаддуни исломї ва тавотури зиндагии мусалмонон, ки чї навъ 
кирдору амал мавриди лузум аст, ба бањс идома медињад. Мегўяд: 

«Миёни мусалмонон ва дигар миллатњо фарќи асосї ин аст, ки ин тасвири 
ќавмияту миллияти исломї аз тасвири миллияти дигар милал комилан људо ва 
муљозо аст. Усули миллияти мусалмонон на бар иштироки забон аст, на иштироки 
ватан, ё иштироки ањдофи иќтисодї ва ѓайра, балки онњо шомили гурўњ ва љомеае 
њастанд, ки паёмбари ислом барои онон бунён нињодааст. Дар бораи њаёти коинот 
мусалмонон як аќидаи махсус доранд. Ривоёти таърихї, ки ба онњо ба ирс расидааст, 
барои њама яксон њастанд. Ислом фаќат як дин нест, балки дар њамон њол як тасвиру 
назарияи фарњангї, миллату ватан низ њаст. Маќсуд аз таассубе, ки ислом иброз 
мекунад, фаќат посдорї ва њаросати милливу ќавмии ўст. Ислом њаргиз миллатњои 
дигарро бо нигоњи танаффур наменигарад». Дар назари Иќбол, тасвири ватаният 
(натсионализм), ки дар замони љадид пайдо шудааст, аз тасвири миллат пайдо 
мешавад. Ин назария ба иллати мањаллї ва кишварї будан сурати моддиро ихтиёр 
намудааст. Нуктаи эътиќоди њамагир будани тавњид, ки асоси вањдати мусалмонон 
шумурда мешавад, аз лињози мафњуми «худ», ба ќавли Иќбол, аќлї намебошад, 
балки як назарияи миллї аст. Пас, аз лињози усул ва ривоёти исломї, агар аз дасти 
мусалмонон ресмони Худо рањо шуд, шерозаи њамаи миллатњо пароканда хоњад 
шуд». 

Дар бораи якранг будани тамаддун ва фарњанги исломї мегўяд: 
«Фарњанги исломї натиљаи фикри сомї (арабї) ва ихтилоти фикри ориёї 

(эронї) мебошад». Дар бораи сохтмони кирдори миллї, ў мисоли Аврангзеби 
Оламгирро меоварад, ки ба назари вай, дар нимљазира муассиси миллияти исломї 
буд. Менависад: «Равиш ва услуби шахсияти миллї, ки Аврангзеби Оламгир** онро 
бино нињод, бењтарин намунаи кирдори исломї буд».  

                                                 
*  Њиљрати обаш њаёти муслим аст, 
     Ин зи асбоби суботи муслим аст. 
** Иќбол дар бораи Аврангзеб мегўяд: 
 Шоњи оламгири гардуностон,   Таркаши моро хаданги охирин. 
 Эътибори дудмони гўргон.   Тухми илњоде, ки акбар парварид, 
 Пояи исломиён бартар аз ў,   Боз андар фитрати доро дамид. 
 Эњтироми шаръу пайѓамбар аз ў.  Њаќ гузид аз Њинд Оламгирро, 
 Дар миёни корзори куфру дин,  Он фаќири соњиби шамшерро 
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Сипас Иќбол таъкид менамояд: «Илова бар корњои давлатї барои пешбурди 
тиљорату санъату њирфа ва дуруст кардани вазъи иќтисодии мусалмонон, фаќиру 
тињидастон, умумї кардани низоми таълими санъатї ва барќарор кардани ташхиси 
исломии миллати мусалмонон, як дорулилми марказии исломї лозим аст». Дар 
бораи ташкил ва эљоди дорулилми марказии исломї мегўяд: «Дар Њиндустон эљоди 
донишгоњи исломї барои амри дигаре низ бенињоят зарурї мебошад. Албатта, бояд 
дар назар дошт, ки кори тарбияти ахлоќи мардуми моро касоне анљом медињанд, 
уламою воизоне њастанд, ки салоњияти анљоми ин корро надоранд, барои он ки огоњї 
ва ошноии онњо бо улуму таърихи исломї бенињоят мањдуд аст. Барои тадрису 
таълими ахлоќ, мазњаб ва талќини усули он як хатиб бояд муљањњаз ба илми таъриху 
иќтисод ва дигар улуми иљтимої бошад. Њамчунин аз њаќоиќи онњо ошної дошта 
бошад. Илова бар он, дар адабу фикру тахайюли миллати худ ињотаи комил дошта 
бошад. Мадориси Аннудўњ, Девбанд ва Коллељи Алигарњ, ки дар мавриди људогона 
кор мекунанд, эњтиёљоти комили ин амри бузургро наметавонанд бароварда созанд. 
Барои шерозабандии ин ќудратњои парокандаи омўзишї як дорулулуми басе бузург 
бо ањдофи васеътар ба вуљуд ояд, ки дар он љо нафаќат афроди миллат битавонанд 
истеъдодњои махсуси худро нашъунамо дињанд ва пешрафт намоянд, балки барои 
тамаддун ва фарњанг як ќолаб ва барнома дуруст кунанд, ки дар он мусалмонони 
Њиндро метавон сару сомон дод». 

Аз мутолеаи ин маќола маълум мегардад: замоне, ки бештар роњнамоёни сиёсии 
нимљазира дар доираи мањдудиятњои фикрии хеш ба сар мебурданд, Иќбол дар усули 
миллияти ислом масоил ва мушкилоти мусалмононро таљзия намуда ва њалли онњоро 
дар пеши роњи миллат гузошт.*  

Ќабл аз назар додан дар бораи маќолаи «Фикри сиёсї дар ислом», лозим аст 
авзои мусалмонони љањонро дар он замон пеши чашм оварем. Дар он ваќт 
мусалмонони Њинд љињати барќарорї ва зинда нигоњ доштани хилофат дар Туркия 
бенињоят талош мекарданд. Вале дар Туркия «Њизби туркони љавон» ё «Анљумани 
иттињод ва тараќќї» пас аз поёни њукумати Султон Абдулњамид муваќќатан 
њукумати ќонуниро тасвиб кардаю ташкил дода буд. 

Њамчунин дар Эрон низ, пас кўшишњою талошњои фаровон, подшоњи Эрон дар 
баробари машрутахоњон таслим гардида, ќонуни асосиро ба иљро гузошта буд. 

Дар ќисмати муаррифии ин маќола, пас аз он ки Иќбол дар бораи њукумати 
маврушї дар ќабоили араб ва дар замони љоњилият сухане ба миён оварад, 
менависад: 

«Аз асари зоти муќаддас – Паёмбари ислом ва таълимоти њамагири вай ќабоили 
араб муттањид шуданд ва мутаффиќан ба сурати як миллати густурда ба по хостанд». 
Сипас, Иќбол дар бораи замони њукумати хулафои рошидин назари худро баён 
мекунад. Вай мегўяд: «Дар ибтидои густариши ислом, ин усули сиёсї мавриди ќабул 
воќеъ шуд, ки бар тибќи таълимоти исломї, иќтидори сиёсї бояд дар дасти 
авомуннос бошад ва бидуни ризоияти иљтимоии онњо, њељ навъи њукумат ва 
њокимият имконпазир нест. Дар ин бора ба назари вай ду нукта дорои ањаммияти 
асосї мебошад: аввал он, ки «дували муштараки мусалмонон» (Muslim Common 
Wealth) мубтано бар ин усул аст, ки дар назари ќонуни исломї њам мусалмонон аз 
њар лињоз баробар њастанд. Дуввум он ки тањти ќавонини исломї мазњабу њукумат 
(сиёсат) њељ гуна имтиёзу дугонагї надоранд. 

Барои тавзењи нуќтаи аввал менависад: «Њадафи сиёсии ислом ин аст, ки тамоми 
нажодњо ва миллатњоро љамъ карда, як уммат ташкил шавад». 
                                                                                                                                                             
 Аз пайи эњёи дин маъмур кард,  Дар сафи шоњаншањон яктостї, 
 Бањри таљдиди яќин маъмур кард.  Фаќри ў аз турбаташ пайдостї. 
 
*  Боядат оњанги тасхири њама,  Њар ки аз ќайди љињот озод шуд,  
 То ту мебошї фарогири њама.               Чун фалак дар шаш љињат обод шуд. 
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Дар назари ислом «миллият» ба худии худ њадафи нињоии пешрафти сиёсї 
намебошад. Зеро усули умумии ќонуни асосї бар фитрати инсонї вазъ шудааст, на 
бар хусусиёти миллат ё ќавм. Пас, пайванди ботинии чунин миллат на метавонад бар 
як нажод мунњасир бошад ва на бар мањудидятњои љуѓрофиёї ва мањаллї ва на бар 
иштироки забон ва ё яксон будани суннатњои иљтимої, балки инњисори он мабно бар 
вањдати њадафи сиёсї ва динї мебошад. Дар назари Иќбол чунин миллате ватанаш 
њамаи љањон аст.  

Дар ташрењи нуќтаи дуввум менависад: «Аз назари ислом мазњаб ва њукумат як 
усули воњид аст, то он љое, ки умури дунявї (secular) марбут ба ќавонини исломї аст, 
тасвиру ташрењи он ба ўњдаи вукалои варзида гузошта шудааст. Пас, ин амр дуруст 
аст, ки тамоми ќолаби ќонуни асосї ва ќонунгузорї дар суратњои амалї ва интизомї 
тавассути ќуззот сохта шудааст. Дар оини ислом вазифаи ќонунсозию ќонунгузорї 
ба вукало супурда шудааст. Аммо агар масъалае комилан љадиду нав пайдо шавад, 
ки барои њалли он дар ќонуни исломї њељ гуна тавзење дода нашудааст, он гоњ 
иљтимои уммат ба сурати як маъхази ќонунї дармеояд». 

Пас аз он Иќбол назарияи хилофатро бар тибќи назари ањли суннату љамоат ва 
фаќењ – Шофеї Алмовардї,* ки дар ќарни ХI мезистааст ва китоби «Ањком-ус-
Султония»-ро таълиф намуда буд, тавзењ медињад. Ин бахши маќола тањќиќї ва 
пажўњишї аст. Аз мутолеаи ин маќола маълум мешавад, ки илова бар «Таърихи 
Ибни Халдун»** , навиштањои бисёре аз дигар фуќањо низ мавриди мутолеаи Иќбол 
будааст. Сипас, дар ин маврид нуќтаи назари шиа ва фирќањои «Хавориљ»-ро баён 
намудааст.*** Дар тавзењи назарияи шиа мегўяд: «Дар Эрон рўњониён ихтиёроти 
шоњро мањдуд мекунанд. Агарчи шоњ ба унвони раиси кишвар мухтор аст ва тамоми 
созмонњои низомї ва интизомї тањти назари ў кор мекунанд, вале тамоми ихтиёрот 
тобеи ќавонини исломї мебошад. Ба њамин иллат, дар ислоњоти Машрута назари 
фирќањои «Хавориљ»-ро ба ин сурат ироа медињанд, ки баъзе аз онњо мегўянд: 
«Ташкили хилофат барои мусалмонон вољиб нест, зеро дар Ќуръони Маљид хилофат 
ба унвони фариза ќарор дода нашудааст». 

Дар поёни маќола Иќбол менависад: «Дар Ќуръони Маљид усули асосии 
њукумат бар интихоботи умумї ќарор дода шудааст. Вале дар мавриди ташкили 
амалии њукумат тафсиру ташрењоти онро барои баъзе аз умури дигар рањо кардаанд. 
Бадбахтона, пешрафти усули асосии интихобот бар хутуту хатти машйи холиси 
љумњурї рушд накард. Ба њамин сабаб, мусалмонони фотењи Осиёї барои пешрафти 
сиёсї натавонистанд њељ коре анљом дињанд». Сипас, дар бораи маълумоти љадиди 
сиёсї дар олами ислом назар медињаду мегўяд: «Имрўз бар асари назариёти сиёсии 
Ѓарб дар кишварњои исломї аз нав осори зиндагии сиёсї падидор шудааст. Миср ба 
иллати ѓалабаи Британия ниёзи зиндагии љадиди сиёсиро оѓоз кардааст. Эрон ќонуни 
асосиро аз шоњи худ гирифтааст. Дар Туркия низ њизби «Туркони љавон» барои 
тањсили ањдофи худ талош мекунанд, вале барои ин муњассилони сиёсї бисёр лозим 
аст, ки усули ойини исломро бадиќќат мутолеа намоянд ва фаќат ба унвони 
паёмбарони фарњангу тамаддуни љадид, рўњи кўњнагароии авомро маљрўњ насозанд. 
Онњоро тањти таъсир ќарор додан мушкил нест, зеро муслењони миллат метавонанд 
ба осонї собит намоянд, ки назариёти озодии сиёсї, ки онњо ба зоњир аз Аврупо 

                                                 
* Алї Алмовардї – Абўњасан бинни Муњаббат бинни Њабибулбасрї (362-450 њиљрї) аз аозими 
фуќањои Шофеия дар Басра мебошад, ки аз шогирдони Шайх Абўњомид Асфароянї дар Баѓдод аст. 
Китоби маъруфи ў «Ал-њовї» аст.  
**Абузайд Абдурањмон бинни Муњаммад Њазрамї (732-808 њиљрї) дар Тунис мутаваллид шуд. Китоби 
таърихи вай мавсум ба «Китоб-ул-ибар» ва «Девон-ал-мубтадо в-ал-хабар фи айём-ул-араб в-ал-
барбар» мебошад. Муќаддимаи он дар бораи љомеаи исломї ва таърихи дували исломї аст ва метавон 
онро асаре дар фалсафа, таърих ва љомеашиносї ва равиши таълифи таърих ба шумор овард. 
*** «Хавориљ» – гурўње аз мусалмонон буданд, ки алайњи њукмфармоии ашрофии Умавї алами 
мухолифатро бардоштанд ва пас аз љанг аз Њазрати Алї њам људо шуданд.  
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орият гирифтаанд, дар њаќиќат, њамон таассуроти исломї мебошад ва иљрои амалии 
онњо хостњои машрўъ (шаръї)-и мусалмонон аст». 

Дарки афкору хаёлоте, ки Иќбол дар ин маќола ироа додааст, бисёр зарурист, 
зеро бо тасвири њукумат дар ислом ва рушди фикрии Иќбол, ки баъдан ба он ноил 
шуд, вобастагию робитаи амиќ дорад. Иќбол дар ин маврид бањсе накардааст, ки ба 
назари фалсафаи мусалмонон тасвири њукумати исломї ва назариёти њукумат дар 
миллатњои дигар бо якдигар чї фарќе дорад. Масалан, дар назари Форобї,* аввалин 
фариза њар њукумату давлат таъмини рифоњу хушњолї ва саодат барои мардуми худ 
мебошад. Дар назари юнонињо тањсили саодат дар њамин дунё мерос аст. Тибќи 
аќидаи масењиён, ин амнияту хушњолї фаќат дар охирату ќиёмат метавонад ба даст 
ояд. Вале дар њукумату давлати исломї аќидаи саодати тавъам мављуд аст, яъне 
барои њукумати исломї њам дар ин љањон фароњам намудани васоили саодат фарз аст 
ва њам дар охират. Барои тањсили саодати ухравї (ондунёї) ин масъулият ба ўњдаи 
њукумат аст, ки мардумро барои он саодат омода созад. Ба аќидаи Ибни Халдун 
миёни њукумати исломї ва њукумати бидуни дин фарќи асосї ин аст, ки њукумати 
исломї тобеи ќонуни илоњї аст. Вале њукумати бидуни дин ё дунявї бар ќонуни 
инсонњо ќарор дорад. Форобї** тањти таъсири фалсафаи юнонї, ба вижа, тасвироти 
сиёсии Афлотун*** «Подшоњи фалсафа» ќарор дошт, бинобар ин, ба аќидаи ў 
њукумати исломии идеалї (Ал-Мадинат-ул-фозила) њамон буд, ки паёмбари ислом ба 
унвони «Паёмбари имом»**** ташкил дода буд. Мардум тањти он њукумат хушбахт 
буданд, зеро њаќиќатан онњо аз саодати музоаф бархурдор буданд. 

Иќбол вориди ин бањс њам нашуд, ки ташкили хилофат ё тавотири он дар 
Туркия ва барќарор нигоњ доштани он фаризае барои мусамонон мебошад, ё не? 
Шояд мутолеаи авзои сиёсї дар салтанат ё хилофати Туркия ва навоњии дигари зери 
салтанати онон, бар Иќбол равшан карда буд, ки ояндаи хилофат ба хатар 
афтодааст.***** Бинобар ин, асоси иттињоди мамолики исломї ба љойи хилофат бар 
усули дигаре иљтинобнопазир ба назар мерасид. Вале дар замоне, ки ин маќола 
навишта шуд, кишвари Туркияро барои иттињоди исломї мазњари хориљї 
мепиндоштанд. 

Дар ин маќола ироаи баъзе аз афкор ќобили таваљљўњ мебошад. Масалан, ин ки 
дар Ќуръони Маљид усули асосии њукумати исломї бар интихоб ќарор дода шудааст, 
агарчи ташкили њукумати амалї ва тафосири он бар умури дигаре муњаввал шудааст. 
Ё ин ки дар оини ислом ќонунсозиро ба вукало вогузор кардаанд. Ќолаб ва ќонуни 
ислом чї амалї ва чї интизомї сохта ва пардохтаи вукало ва ќуззот аст. Ба илова, 
Иќбол барои њукумати исломї истилоњи «дували муштаракаи мусалмонон»-ро ба 
кор мебарад.  

                                                 
* Абунаср Муњаммад бинни Тархони Форобї (260-339 њиљрї) дар Фороб мутаваллид шуд. Машњур ба 
«Муаллими сонї» ва аз фалосифаи бузурги ислом аст. Дар фалсафаю мантиќ ва мусиќї осори бисёр 
дорад. Дар Шом даргузашт. «Эњзоъ-ул-улум» аз кутуби мўътабари ўст. Китоби «Ал-мусиќї-ул-
китоб»-ро нигошт. Гўянд, сози ќонунро ў ибдоъ кардааст. 
**  Миёни обу гил хилват гузидам,  Накардам аз касе дарюзаи чашм, 
   Зи Афлотуну Форобї буридам.  Љањонро љуз ба чашми худ надидам.     
*** Афлотун (428-348 пеш аз милод) мутааллиќ ба хонаводаи ашрофии ањли Отан буд. Дар љавонї 
шогирди Суќрот шуд. Сафарњои дуру дарозе кард. Дар соли 388  ќабл аз милод ба Отан бозгашт ва 
дар боѓи Акадамис Пањлавон мактаби фалсафї эљод кард, ки ба номи «Окодамї» машњур шуд. Тарзи 
фикри Афлотун љанбаи сиёсї дорад, ки дар китоби «Љумњурият»-и худ онро баён менамояд. Ин китоб 
равиши зимомдорї намеомўзад, балки сиёсатро василае барои пай бурдан ба арзишњои башарї 
медонад. 
**** Паёмбаре, ки роњбари мазњабї ва роњбари сиёсї тавъаман буд. 
***** Араб худро ба нури Мустафо сўхт,  Валекин он хилофат роњ гум кард, 
       Чароѓи мурдаи Машриќ барафрўхт. Ки аввал мўъминонро шоњї омўхт. 
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Њаќиќат ин аст, ки дар он замон низ Иќбол монанди Ибни Тайимия* тасвири 
исломии њукуматро бар мабнои ду усул, яъне миллат ва ќонуни исломї устувор карда 
буд ва ба усули хилофат зиёд ањаммият надода буд. Дар Ќуръони Маљид ва ањодиси 
набавї барои мусалмонон дастури асосии њатмї ё тафсилоти њукуматї дода 
нашудааст ва чунин идоротеро миллат бар тибќи хостањои худ метавонист ташкил 
бидињад. Ба њар њол, ин идорот наметавонист доимї бошад, зеро онњо ба иллати 
эњтиёљоти сиёсии мутаѓаййири худ пойбанди ќонуни таѓйир буданд. Њадафи аслии 
ислом ташкили чунин як миллате буд, ки мехост мутобиќи ќонуни шариат зиндагї 
кунад. Бинобар ин, барои иљрои ќонуни шариат ин ихтиёр ба уммат дода шуд, ки 
тибќи хостањои худ низоми њукуматеро интихоб кунанд, ки битавонад ниёзњои худро 
бароварад. Ниёзи хилофат** дар мавќеи он Њазрат (с)*** пеш омада буд, зеро барои 
баќои низоми иљтимоии љадид бидуни доштани роњбари интизомї чораи дигар 
набуд. Ба аќидаи ањли суннату љамоат, паёмбари ислом аз роњи маслињат љонишини 
худро таъйин накарда буд. Пас, ташкили хилофатро фуќањои баъдї бинобар авзоъ як 
зарурати аќлї ќарор доданд. Бештари фуќањо дар ин масъала иттифоќи назар 
доранд, ки халифаи муслимин бо ризояти мардум интихобу таъйин гардад. Агарчи 
дар Ќуръони Маљид дар бораи асли асосї ќарор додани интихоб барои њукумат њељ 
ояе ба вузўъ наомадааст, боз њам метавон гуфт: –Рўњи ањкоми Ќуръонї мутобиќ бо 
њамин тасаввуру аќида аст.  

Агарчи дар ибтидои даврони хилофати Рошидин (632-661 милодї – 11-41 њиљрї) 
интихобу интисоби њарду дида мешавад, вале наметавон аз њаќиќат чашм пўшид, ки 
дар ислом барои њокимияти њирсї њељ љое вуљуд надорад ва раъйи оммаро барои 
таъйини халифа ба њар нањве, ки буд, усули асосї ќабул карданд. Аммо ин давраи 
љумњурият фаќат то сї сол дар Мадина барќарор монд. 

Аз соли 661 милодї (14 њиљрї) тасаввури хилофат дигаргун шуд. Дар замони 
хилофати хулафои Умавї (661-750 милодї – 14-132 њиљрї) ин њукумат дар Димишќ 
шакли подшоњии хонадонии ирсиро ихтиёр кард, агарчи дар зоњир амали интихобу 
интисоб побарљо монда буд. Ин замонро Иќбол дар навиштањои баъд ба унвони 
«Истеъмори арабї» ёд мекунад. Дар даврони хилофати Аббосї (750-1258 милодї – 
132-656 њиљрии ќамарї) натанњо дар Баѓдод ин хилофат либоси малукияти эрониро 
пўшид, балки вањдати он низ аз миён рафт. Дар ин љо исломи ѓарбї, яъне дар 
Андалус (Испания) як њукумати озоди умавї ташкил гардид. Сипас, дар Африќои 
Шимолї хонаводањои Идрисї, Фотимию Аѓлабї њукуматњои озодро ба вуљуд 
оварданд. Фотимиён илова ба Миср, бар саросари Африќои Шимолї, Шом, Яман ва 
Њиљоз муставлї шуданд. Хонаводаи Фотимї аз лињози аќида шиа буд. Ваќте 
Њарамайни Шарифайн (Макка ва Мадина) ба тасарруфи онњо даромад, дар Ќартаба 
амир Абдурањмони севвум лаќаби Халифаро ихтиёр намуд. Бинобар ин, дар ќарни Х 
милодї се хилофати мутазоду мухолиф бо якдигар ба вуљуд омада буд, ки маќарри 
хилофати онњо Баѓдод, Ќоњира ва Ќартаба буд. 

Дар ќуруни Х, XI, ва XII-уми милодї метавон инњитоти чанд хонаводаро 
мушоњида кард. Хилофати Умавї дар Испания дар соли 1037 милодї ба поён расид 
ва имомати Фотимї низ ба дасти Салоњиддин дар соли 1171 милодї барчида шуд.**** 
                                                 
* Таќиддин Абуаббоси Ањмад (Имом, 661-728 њиљрї) дар наздики Димишќ ба дунё омад. Дар 20-
солагї табќи фиќњи Имом Њанбал тањсилоти хешро ба поён расонд. Дар соли 691 њиљрї ба Њаљ рафт. 
Дар Ќоњира ва Димишќ таблиѓи дин анљом дод. Чандин маротиба асир шуд. Дар Ќалъаи Димишќ 
вафот ёфт. 
**  Хилофат бар маќоми мо гувоњест,  Малукият њама макр асту найранг, 
    Њаром аст, он чї бар мо подшоњист. Хилофат њифзи номуси илоњист. 
*** Таърихи вафоти Њазрати Муњаммад (с)-ро аксар муаррихони ислом душанбеи дувоздањуми 
рабеъулаввали соли ёздањуми њиљрї навиштаанд (њафтуми июли 632 милодї), вале муњаддисони шиа 
рењлати он Њазротро бистуњаштуми сафар, яъне дуюми рабеъулаввали он сол медонанд.  
**** Салоњиддин Аюбї – яке аз шахсиятњои барљастаи љангњои салибї ба шумор меравад. Вай бар 
хилофи соир мусалмонон бо исавият коре надошт. Салоњиддин сарбози далер буд. Вай дар соли 1169 



  Рушди фикрї 

 97 

Кашмакашињои мутаволии иттињоди байни умаро ва хилофати Баѓдод, дар ислом 
тасаввури њукумати салтанатиро ба вуљуд овард. Чандин султон озод шуд. Навоњї ва 
манотиќи гуногуни љањонї исломро мутасарриф шуданд. Ба њар њол, фуќањои 
ќарнњои X-XII милодї барои бар по нигоњ доштани иттињоду вањдати ќонунии 
Баѓдод фатво доданд, ки аз лињози ќонуни исломї њар султон метавонад бар мансаби 
худ барќарор монад, дар сурате, ки аз халифаи Баѓдод санаде дуруст дошта бошад ва 
тибќи ќонуни «Шариати исломї» амал кунад. Чунин санадро аввалин бор дар 
таърихи нимљазира Султон Шамсиддин Илтутмиш* дар соли 1210 милодї аз халифа 
Мустансирбиллоњ** тањсил намуд. Аммо ин кашмакаши салтанат ва хилофат 
билохира боиси тифоќи байни мусалмонон шуд. Дар соли 1258 милодї муѓулон бар 
Баѓдод њамлавар шуданд ва халифа Мустаъсимбиллоњро кушта, хилофати Баѓдодро 
музмањал намуданд.***  

Аз соли 1258 милодї то соли 1261 милодї ба муддати се сол дар њељ кишваре аз 
љањони ислом халифа вуљуд надошт. Фаќат њукуматњои озоди мусалмон буданд. Вале 
дар соли 1261 милодї салотини мамлук дар Ќоњира хилофатро эњё карданд. Пас, аз 
соли 1261 то соли 1517 милодї ба истилоњ халифа дар Ќоњира хилофатро дар даст 
дошт. Дар нимљазираи Њинд салотине монанди Мањмуд Туѓлаќ**** ва Фирўз 
Туѓлаќ***** дар ќарни XIV милодї аз халифаи Ќоњира чунин санаде дарёфт карда 
буданд. Вале салотини муѓул, ки дар ќарни XIV ва XV-уми милодї мушарраф ба 
ислом шуданд, њаргиз хилофати Ќоњираро ба расмият нашинохтанд.  

Дар соли 1517 милодї****** Султон Салим аввал бар кишвар даст ёфт ва халифаи 
мутаввакили севвумро њамроњ ба Константинопол бурд. Бинобар ин, хилофат бар 
хонаводаи Усмонї мунтаќил шуд. То кунун хилофати баќої ба ќабила ва хонаводаи 
Ќурайш мањдуд пиндошта мешуд, вале фуќањои ќарни XVI-XVII ин шартро ботилу 
мансух донистанд. Хилофати Усмониро на шоњони Эрон ба расмият шинохтанду на 
подшоњони темурї дар нимљазира, зеро онњо низоъи хонаводагї доштанд. Хилофати 
Усмонї дар соли 1924 милодї ба дасти Мустафо Камолпошшо барчида шуд.*******  
                                                                                                                                                             
дар Миср муставлї шуд ва дар соли 1171 Димишќро гирифт, дар соли 1186 њам дар Мисру њам дар 
Сурия ба салтанат пардохт. Бо пешрафти Салоњиддин давлати Лотинї ба охирин рўзњои худ наздик 
шуд. Адами њамоњангї дар миёни лотинињо, ба љойи он ки дар муќобили хатари Салоњиддин аз миён 
биравад, афзоиш ёфт ва лотинињо ба ду даста људо шуданд. Дар соли 1187 лашкариёни Салоњиддин 
салибиёнро ќатли ом карданд. Дар октябри њамон сол ў Иерусалимро тасхир кард ва ба ањолии ин 
кишвар иљоза дод, ки озодии худро бо пардохти маблаѓе боз ёбанд ва ба саломат аз он љо берун 
раванд. 
* Шамсиддин Илтутмиш (607-633 њиљрї) аз ѓуломони салотини Ѓурї буд, ки силсилаи Шамсияро дар 
Дењлї таъсис намуд.  
** Мустансири Аббос (623-640 њиљрї) сию њафтум халифаи Аббосї, марде илмдўсту њунарпарвар буд. 
*** Дар матни китоб Мўътасим омада, ки  сањењ нест. Дар соли 656 њиљрї дар замони хилофати 
Алмустаъсимбиллоњ (640-656 њиљрї) Њаллокхони муѓул Баѓдодро фатњ кард ва давлати 525-солаи 
Аббосї ба куллї аз байн рафт. 
**** Султон Муњаммад бинни Туѓлаќ – писари Ѓиёсиддин Туѓлаќ баъд аз падараш подшоњи Њинд шуд 
ва солњои 1325-1351 милодї салтанат кард. Ба забонњои арабї, форсї, туркї тасаллут дошт ва дар њар 
забон шоир ва адиб буд. Ба илми тиб ошної дошт ва дар фалсафаю риёзї ва нуљум ва табииёту 
физика даст дошт. Подшоње парњезкор ва файёз буд ва бо њиндувону мусалмонон рафтори яксон 
дошт. 
***** Султон Муњаммад Туѓлаќ фарзанди писар надошт. Бинобар ин, бародарзодааш – Фирўз Туѓлаќ 
(1351-1388 милодї) подшоњи Њинд шуд. Аммо ў натавонист монанди амакаш кишвари Њиндро идора 
кунад.  
****** Ин таърих бисёр ањамият дорад, зеро оѓози саёдати умумии Ал-Усмон мањсуб мешавад. Султон 
Салим бо вазъи ќонунии махсус хештанро халифаи мусалмонон эълон кард. Аз тарафи дигар, 
сангинии масъулияти он боиси нобудии силсилаи мазкур гардид.  
******* Мустафо Камолпошшо (1881-1938 милодї) дар Салоник ба дунё омадааст. Дар љавонї ба 
хидмати низомї даромад. Пас аз љанги љањонї ва шикасти императори Усмонї мардуми кишварашро 
ба љунбиш во дошт. Дар октябри соли 1923 таъсиси љумњурии Туркия аз тарафи маљлис тасвиб ва 
эълом гардид. Ва Ѓозї Мустафо Камолпошшо – намояндаи Анќара ба унвони нахустин раиси 
љумњурии Туркия ба иттифоќи овоз интихоб шуд. Яке аз иќдомоти муњими вай њазфи алќоб ва 
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Бо баррасии мухтасар маълум мешавад, ки хилофат дар як њазору чорсад соли 
гузашта бо авзои мутаѓаййири сиёсї ба ашколу сувари гуногун даромад. То садњо 
сол хилофату салтанат ба якдигар мамзуљ (омехта) буданд. Сипас, салтанат аз 
хилофат комилан људо шуд. Ва салтанату хилофат низои дохилї миёни худ пайдо 
карданд. Дар натиља хилофат шикаст хўрд. Сипас, зери чатри њимояти салтанат, 
хилофат дубора зинда шуд. Вале, билохира, дар салтанат идѓом шуда, мањв гардид. 
Таърихи ислом гувоњ аст, ки гарчи авзоъ ва њаводиси сиёсї олами исломро тика-тика 
карда буд, вале дар тамоми ин муддат фуќањо талош мекарданд, ки барои пур 
кардани шикофи миёни усулу њаќиќат истидлолоти ќонуние вазъ ва ироа намоянд, ки 
бо он ташхису њуввияти миллати исломї барќарор бимонад. 

Бо ин собиќа дарк кардани ин матлаб бисёр осон мебошад, ки Иќбол ваќте 
њукумати исломиро бунён кард, чаро истилоњи дували муштаракулманофеи исломї 
(дували муштарака)-ро ба кор бурдааст? Ва ё ба назари вай аз чї лињоз њама љањон 
ватани уммати исломї буд?* Бояд гуфта шавад, ки тасаввури мамлакати исломї бо 
тасаввури мамлакати ѓарбї фарќ дорад. Тибќи тасаввури ѓарбї мамлакат дорои се 
хусусиёт аст: аввал он ки комилан мустаќилу худмухтор бошад, дуввум он ки 
муштамал бар миллияти хосе бошад, севвум он ки њудуди марзњои он мушаххасу 
муайян бошад. Вале дар мамлакати исломї њокимияти аслї ва воќеї аз они Худост. 
Бинобар ин, комилан мустаќилу худмухтор нест. Он мамлакати муштамал бар 
миллияти махсусе нест, зеро байналмиллал аст, ё бо идѓоми миллиятњои мухталиф 
ташкил шудааст. Ва он гање њадду марзе барои он наметавон мушаххас ва муайян 
кард. Зеро он мамлакати љањонї аст.  

Ба њар њол, дар ин марњалаи рушди фикрї таъкиди бештари Иќбол барои 
пешрафти тасаввури мамлакати исломї ва њукумати исломї буд. Ба њамин иллат вай 
барои ташрењи ќонуни исломї муљаддадан бар ниёзи иљтињод исрор меварзид. Дар 
масъалаи иљтињод, алоќаи ў аз соли 1904 милодї машњуд буд. Ба хотири он ки, ба 
назари вай, сохтмони миллати исломї, бидуни тафсири љадиди ќонуни исломї 
ѓайримумкин буд.  

Ба аќидаи Иќбол, тасаввури њаёти исломї мутањаррик буд. Бинобар ин дар 
назари уламои муртаљеъ њељ арзишу ањаммият надошт, ки тасаввури њаёти исломии 
онњо њомид ва ѓайримутањаррик бошад. Шояд ба њамин иллат вай, билохира, 
таърифи куњан ва суннатии иљтињодро ба таври куллї накарда буд.** Ў њамеша дар 
таърифи он ба унвони њаракат дар љомеаи исломї ном бурда буд. Дар мавзўи 
иљтињод вай аксаран бо уламое, ки онњоро мешинохт, бањсу гуфтугў мекард. Дар ин 
бора низ вай маќолае ба забони англисї тањти унвони «Иљтињод дар ислом» дар 
љаласае ба раёсати Сэр Абдулќодир, ба таърихи 14 декабри соли 1924 дар толори 
Њабибияи донишкадаи исломии Лоњур хонд.9  

Вале наќли онро мањфуз нигоњ надоштанд. Мумкин аст, њамин маќола бо 
изофоти љадид дар соли 1930 дар сафари Њинди Љанубї (Њайдаробод) хонда шуда 
бошад. 

Аз навиштањои Иќбол, ки баррасї шуд, метавон донист, ки вай нахустин 
шахсият аз миёни муосирони номвари худ буд, ки пас аз пазируфтани аќида ва 
                                                                                                                                                             
имтиёзоти расмии даврони Усмонї буд, ки ба мўљиби он куллияи удабои кишвар мебоист номи 
хонаводагї интихоб намояд. Бинобар ин Маљлиси кабири миллї номи хонаводагии Отатурк (падари 
турк)-ро барои Мустафо Камол таъйин намуд. Дар севвуми марти 1924 маќоми хилофат аз тарафи 
маљлиси кабир њазф гардид.  
*   Ториќ чу бар канори Андалус сафина сўхт,  

Гуфтанд: кори ту зи нигоњи хирад хатост.  
Хандиду дасти хеш ба шамшер бурду гуфт: 
Њар мулк мулки мост, ки мулки худои мост. 

(Ториќ бинни Зиёр – сардори фотењи исломии Андалус)  
**  Иљтињод андар замони инњитот, 
    Ќавмро бар њам њамепечад бисот.  
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назарияи миллияти исломї, тасаввури миллияти мухталит дар Њиндустонро барои 
њамеша рањо кард. Агарчи рањбарони сиёсии мусалмонони тарафдори Сэр Сайид 
Ањмадхон њамеша аз Кунгура дур монданд, вале дар назари онњо њељ гуна назарияи 
мусбат аз миллияти ислом вуљуд надошт. Аз сўйи дигар, дар миёни роњбарони сиёсии 
мусалмонони љавон, бартарии њимоят аз миллияти муттањидаи њиндї рўз ба рўз 
афзун мешуд. Онњо мехостанд иттињод ва оштии самарабахше бо њиндувон дошта 
бошанд, то ин ки Мавлоно Шиблии Нўъмонї низ миёни онњо ва ба унвони 
пуштибони онњо даромад, вале Иќбол њамеша бар њадафи худ побарљо буд. Иќбол бо 
сиёсати амалї њељ робитае надошт. Вай дар авоили зиндагиаш њам, ки пуштибони 
љиддии миллияти муттањидаи њиндї буд ва эњсоси мењанпарастї дошт, дар Кунгура 
ширкат накард. Ў њамеша Њиндустонро ватану мењани аќвому миллатњои гуногун 
мепиндошт.* Дар замони сукунат дар Аврупо инќилоби фикрї дар вай падид омад, 
ки фикрашро комилан ба сўйи ислом баргардонд. Ин њам мумкин аст, тазоњуроти 
њиндувон дар бораи радди таќсими Бангола низ боиси инњирофи вай аз тасаввури 
миллияти муттањида шуда бошад. Ба њар њол, дар декабри соли 1911 дар Конфронси 
омўзишї ва илмии мусалмонони саросари Њиндустон ба гардани Иќбол њалќагуле 
овезон карданд. Аз ин расм равшан мешавад, ки дар давраи яъсу ноумедї ва 
бебарномагии илмї Иќбол дар назари мусалмонони тањсилкардаи нимљазира чї 
ќадру манзалате дошт.  

Иќбол дар љаласоти «Анљмуани њимояти ислом» ё дар мавќеи дигар, дар бораи 
ислом суханронї кард ё маќола хонд. Вай бо баёноти мутааддид афкори худро ироа 
дода буд, ки зикри онњо дар мавќеи муносибе хоњад омад. Вале як ёддошти вай ба 
забони англисї, ки дар таърихи 4 июни соли 1925 ба сурати номае барои Соњибзода 
Офтоб Ањмадхон, муовини Конфронси илмии мусалмонони тамоми Њиндустон 
(баъдан раиси Донишгоњи Алигарњ шуд) фиристод, бисёр љолибу ќобили таваљљўњ 
мебошад.10 Дар донишгоњи Алигарњ барои мутолеаи улуми исломї ќарор буд як 
бахши љадид бад-ин манзур ташкил шавад. Соњибзода Офтоб Ањмадхон дар ин 
замина баъзе аз пешнињодњоро мураттаб намуда, назди Иќбол фиристод. Дар ин 
навиштањо Иќбол бо назардошти ниёзњои љадиди замонї, дар мавриди ањдофи улуми 
исломї афкори худро иброз кард.  

Баъзе аз ноќидони Аврупої исрор меварзанд, ки Иќбол тасаввури инсондўстии 
ѓарбиро бо ислом мунтабиќ сохтааст. Иќбол њељ ваќт арзиш ва равиши ахлоќии 
инсонро инкор нанамудааст.** Зеро аз ривољи ин аќида ва назария маќсудаш хотимаи 
таассуб ва тангии башарї буд. Вале дар назари Иќбол рўњи башардўстии ѓарбї 
фардї буд. Гўё ин як тамоили фикрї аст, ки ба таври иљтимої маќсуди иттињоди 
башариро дар бар надоштааст. Бинобар ин, инсондўстї ба номи як нањзате ба худии 
худ наметавонист барои сохтмони љомеаи байналмиллалї ва љањонї василае бошад. 
Ба њар њол, аз ин навишта равшан мегардад, ки дар назари Иќбол инсондўстї дар 
Аврупо то њадди зиёде натиљаи ќудратњое буд, ки аз фикри исломї бањрабардорї 
гардида буд. Бинобар ин, мегўяд: 

«Мегўянд, дар Аврупо заволи сиёсии ислом бадбахтона дар мавќее намоён 
гардид, ки файласуфони мусалмон ин эњсосро пайдо карда буданд, ки улуми 
истинтољї бемаънї њастанд. Ваќте онон ба сўйи улуми истиќрої моил шуданд, дар 
љањони ислом нањзати аќлї амалан аз он ваќт поён пазируфт. Ва Аврупо аз самароти 
фикрии њукамои исломї шурўъ ба истифода кард. Дар Аврупо нањзати эњсоси 
инсондўстї то андозаи зиёде натиљаи он нерўњо буд, ки бар асари ислом буруз карда 
буд. Гуфтани ин матлаб њаргиз муболиѓа нахоњад буд, ки самарае аз эњсоси навъе 

                                                 
* Дигаргун кишвари Њиндустон аст,  Маљў аз мо намози панљгона, 
  Дигаргун он замину осмон аст.  Ѓуломонро сафорої гарон аст. 

(Армуѓони Њиљоз). 
** Равиши ахлоќии инсон – ба маънои гуманизм аст. 
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дўстї дар Аврупо падидор гашт ва билохира, ба сурати фалсафа ва улуми љадид 
даромад. Онро аз чанд назар метавон тавсеаи фарњангу тамаддуни исломї ном 
нињод. Ин њаќиќатро на аврупоиён медонанду на мусалмонон. Зеро осори бузурге, ки 
аз њукамо ва файласуфони мусалмон ба љо мондааст, то имрўз дар китобхонањои 
Аврупо ва Осиёю Африќо ба сурати мунташирнашуда ва парокандае боќї мондааст. 
Мусалмонони ин давра дар њолати беилмї ва бехабарї ба сар мебаранд. Зеро фикр 
мекунанд, он чи аз фарњангу тамаддуни исломї ва худи онњо ба вуљуд омадааст, 
ѓайриисломї мебошад. 

Масалан, агар як файласуфи мусалмон бидонад, ки амсоли назариёти Эйнштейн 
дар маљолиси исломї бањсу гуфтугў ва тањќиќ мешудааст (Абулмаолї,* ки гуфтаи ўро 
Ибни Рушд** наќл кардааст), он гоњ шояд назарияи феълии Эйнштейн он ќадар 
барои онњо бегона набошад. Ба илова, он бегонагї, ки аз мантиќи љадид истиќрое 
дорад, то андозаи зиёде аз он кам гардад. Он гањ ў хоњад фањмид, ки њамаи низоми 
мантиќи љадид аз эътирозоте ба вуљуд омадааст, ки бо он мантиќи истихрољии 
Арастуро мавриди интиќод ќарор дода буд. 

Дар назари Иќбол он чи зарур буд, он буд, ки барои донишгоњи исломии уламо 
чунин муњаќќиќоне тарбият кунанд, ки бо ињота бар фалсафаи исломї дастрасии 
комил ба фалсафаи љадид пайдо намоянд. Зеро барои ахзу љазби улуми љадид фаќат 
ин афрод метавонанд мусаммири самар бошанд. Њамчунин омода сохтану тарбият 
кардани он уламо низ бисёр зарурї мебошад, ки дар риштањои мухталифи улум ва 
барои тањќиќу пажўњиш дар фиќњи исломї муносиб бошанд, касоне, ки дар 
риштањои мухталифи афкору адабиёти исломї бо тањќиќоти худ дар миёни улуми 
љадиду фарњанги исломї ба унвони њаёти фикрї љустуљў намоянд. 

Дар бораи мутолеаи илоњиёт менависад: 
«Нахустин њадафи мо тарбияти уламое бо сифоти муносиб аст, ки эњтиёљоти 

рўњонии миллат ва умматро битавонанд бароварда созанд. Вале аз нуќтаи назари 
уммат ва миллат, арзишњои рўњонї њамроњ бо зиндагї ва ниёзњои рўзмарраи инсонї 
мураттаб таѓйир мекунад. Арзиши фард ва озодии фикрии ў пешрафти номутаноњии 
улуми табиї ва ѓайра, дар њамаи ин чизњо таѓйир дода, ки асоси зиндагии љадидро 
мутаѓаййир сохтааст. Бинобар ин, илми каломи дин, ки дар замонњои ќадим барои 
таскини ќалби як мусалмон кофї будааст, имрўз итминонбахш нест. Аз гуфтани ин 
суханон маќсуд љарењадор кардани рўњи мазњаб нест, балки ба даст овардани маљду 
умќи иљтињод мебошад. Бинобар ин, сохтмони маљду фикри динї ба таври ќотеъ 
лозим аст. Зеро монанди бисёре масоили дигар, нигоњи оянданигари Сэр Сайид њам 
ба ин масъала нарасида буд. Чунон ки медонед, ў асоси ин масъаларо ба афкор ва 
мўътаќидоти гузашта устувор карда буд. Мутаассифона, ман наметавонам бо дарсу 
нисоб (меъёр)-и пешнињодшудаи шумо дар бораи илоњиёт иттифоќ кунам. Ба назари 
ман, ташкили бахши илоњиёт ба тарзу шеваи собиќ комилан бефоида аст. Агар 
маќсуди шумо ин набошад, ки таълифоти муртаљеътарин афроди љомеаро пеши 
назар дошта бошед, то он љое, ки марбут ба рўњоният аст, метавон гуфт, ки илоњиёти 
ќадим мабно бар афкори фарсуда ва кўњна бошад. То он љое ки марбут ба арзиши 
илмї аст, дар вуљуди тулўи масоили љадид ва дар муќобили барномањои нав, масоили 
ќадими ин илоњиёт њељ арзише надорад. Имрўз лозим аст, ки мардум ба сўйи ковиши 
фикрии љадид роњнамой шаванд ва барои ташкилу сохтмони илми каломи наву 
илоњиёти љадид ин тањќиќотро ба кор баранд. Бадењї аст, ки ин кор ба дасти касоне 
метавонад анљом шавад, ки салоњият ва истеъдоди онро дошта бошанд. Вале чунин 
                                                 
* Абумаолї Имомулњарамайн Абдумалик бинни Абдуллоњи Љувайнї (419-478 њиљрии ќамарї) устоди 
Ѓазолї будааст. Ва Ибнии Рушд дар баъзе кутуби ў њавошї нигоштааст.  
** Муњаммад бинни Ањмад машњур ба Ибнии Рушди Андалусї (520-595 њиљрї) аз атиббо ва фалосифаи 
машњури исломї аст. Дар њудуди сад китоб дар улуми аќлї ва наќлї нигошта, ки бисёре аз онњо ба 
забони лотинї тарљума шудааст. Машњуртарини онњо китоби «Нањоват-ут-тањофат» дар радди 
эътирозоти Амир Муњаммади Ѓазолї бар Ибнии Сино мебошад.   
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афродро чї гуна метавон пайдо кард?... Ман пешнињод мекунам, агар шумо мехоњед, 
ки аносири муртаљеи љомеаро мутмаин созед, он гоњ шумо метавонед аз мадрасаи 
улуми ќадим шурўъ кунед. Ва њадафи шумо бояд ин бошад, ки ба тадриљ он гурўње аз 
афродро ба рўйи кор биёваред, ки дар тибќи пешнињоди ман худ ќодир бар иљтињоди 
фикрии хеш бошанд». 

Сипас, илмияти забони арабиро барои туллоби мадориси Девбанду Нудўњ ба 
расмият мешиносад ва мегўяд:  

«Барои ба кор бастани бењтарин маводи дарсии онњо бояд роње пайдо шавад ва 
аз онон бояд даъват ба амал ояд, ки дар бахши љадиди улуми исломї сабти ном 
кунанд. Онњоро бояд маљбур кард, ки њатман дипломи англисї бигиранд ва барои 
интихоби дуруси улуми табиї, риёзї, фалсафа ва иќтисод ташвиќ шаванд, то ба 
афкори љадид ва улуми тоза ошної ёбанд. Сипас, дар марњалаи дуюм барои эроди 
хутбањои муљтањидона дар бораи фирќањои исломї, ахлоќи исломї, фалсафаи 
мобаъдуттабиа, илоњиёт, илми калом ва илми тафсир дар донишгоњ ба онњо узвият 
дода шавад. Аз миёни онон касоне, ки завќи тањќиќоти илмии бештаре дошта 
бошанд, мутобиќи завќу майли онњо таълими комили риёзии љадид, улуми фалсафа 
дода шавад. Донишљўёне, ки мехоњанд дарси умумии фарњанги исломиро бигиранд, 
дар дуруси онњо бояд њунари исломї ва фанни меъмории исломї низ вуљуд дошта 
бошад. Њамчунин, фалсафаи исломї, адабиёт, њунар, таърих ва илоњиёт низ љузви 
дарсњои онњо бошад. Барои онон ёд гирифтани забони олмонї ва фаронсавї зарурї 
ва лозим ќарор дода шавад». 

Дар бораи тадрису тањсили ќонуни исломї чунин мегўяд: 
«Аз мадориси Девбанду Нудўњ афроди боистеъдод ва боњуш бояд интихоб 

шаванд, ки завќи хос барои дарси њуќуќ дошта бошанд. Зеро ќонуни Муњаммадї (с) 
саросар мўњтољи ташкили созандае аст. Мо бояд онњоро таълими усули фиќњ ва 
ќонунсозї бидињем. Шояд лозим бошад, масалан, омўзиши љомеашиносї ва иќтисод 
њам ба онњо дода шавад. Агар шумо мехоњед, ба онњо лисонс дар ќонун бидињед, то 
битавонанд пешаи ваколати додгустариро ихтиёр намоянд. Баъзе аз онњо бояд 
тамоми авќоти хешро ваќфи тањќиќоти ќонунї ва њуќуќї намоянд. Баъзе аз онњо 
узви донишгоњ бошанд. Ќонуни Муњаммадї (с), ки дар ин кишвар ба он амал 
мешавад, шеваи он бенињоят таассуфангез аст. Баъзе мушкилот тавре аст, ки фаќат 
метавон ононро бо ташкили маљлиси ќонунгузорї аз миён бурд. Њуќуќдонони 
мусалмон, ки пешаи ваколатро баргузида ва бар ќавонини Муњаммадї (с) низ 
дастрасї доранд, метавонанд дар додгустарї ва маљлис бенињоят муассир бошанд». 

Дар поён менависад: 
«Ба назари ман, барои миллатњои исломии љадид тавсеаи афкори тоза ва 

тарвиљи он бисёр зарурї мебошад. Дар миёни усули таълим ва омўзиши ќадиму 
љадид ва миёни озодии рўњї ва ќудрати хутабову уламо дар љањони ислом кашокашу 
низоъ шурўъ шудааст. Ин нањзати рўњи башарї дар кишваре,мисли Афѓонистон низ 
таъсир гузошта истодааст. Шумо шояд суханронии њокими Афѓонистонро хонда 
бошед, ки дар он ў барои таъйини њудуди ихтиёроти уламо ва хутабо кўшиш 
кардааст. Нањзатњои љадид дар љањони исломї моро ба њамин натиља мерасонад. Бо 
назардошти ин авзоъ вазифаи шумо ин аст, ки дар роњи донишгоњи исломї бо 
шањомату шуљоат ќадам бардоред. Дар ин њељ шакку тардид нест, ки эњтиёт шарти 
аввал аст. Ислоњи фикр ва фалсафаю њукумат бояд тавре љомаи амал бипўшад, ки 
дар амнияту осоиши иљтимої халале ворид нашавад». 

Дар ин замон аќидаи Иќбол дар бораи фанни шеър чї буд? Дар ин маврид 
маќолаи бисёр арзандаи вай ба забони англисї тањти унвони «Наќде ба шеъру 
шоирии арабии муосири Њазрати Расули Акрам (с)», ки дар соли 1917 милодї 
мунташир гардид, бояд мавриди мутолеа ва баррасї ќарор гирад.11 Иќбол менависад: 

«Он Њазрат (с) дар бораи шеъру сухани он замон гоњ-гоње назариёти ноќидонаи 
худро иброз карда буданд. Таърих ин изњоротро њифзу нигоњдорї кардааст. Аммо 
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дар ду маврид аз ин изњорот мусалмонони Њинд метавонанд истифодаи зиёд 
бикунанд. Зеро адаби онњо натиљаи замони заволу инњитоти миллї аст ва акнун онњо 
дар пайи њадафи љадиди адабї њастанд. Як навъи интиќод ин амрро равшан 
менамояд, ки шеър бояд чигуна бошад. Ва сипас, равшан мекунад, ки шеър бояд 
чигуна набояд бошад. Амрулќайс чињил сол ќабл аз ислом зиндагї мекард. Ривоят 
аст, ки Њазрати Расул (с) дар мавриди ў дар як фурсат назар дода ва гуфтаанд, ки 
«Ашъара аш-шуаро ва ќоидањум ила-н-нор»,* яъне: «Ў сарвари шоирон аст ва 
рањбари онњост ба сўйи љањаннам». Акнун ин пурсиш пеш меояд, ки мо дар шеъри 
Амрулќайс чї чизеро мебинем? Љомњои шароби армуѓонї, њаяљоноту эњсосоти 
рўњгудоз, њусну ишќ, ё достонњои њушрабо. Харобањои ќадим аз боди њирсу 
вайронињои рустоњо бино шуда буду манзарањои дилгудоз аз хомўшии вайронањо ва 
биёбонњо. Амрулќайс ба љойи он ки ќудрати иродаро ба њаракат дароварад, бар 
тахайюли шунавандагони худ домњои љодуї меафканад ва ба љойи њушёрї ва бедорї 
дар он њолати бењушї ва бехудї падидор менамояд. Расули Худо дар наќди 
њакимонаи худ ин усули муњимми њунарро тавзењ фармуд, ки дар њунар њар чї хуб 
дида мешавад, лозим нест, ки бо он чизи худ мушобењат дошта бошад, ки дар 
зиндагї хуб аст.  

Мумкин аст, ки як шоир ашъори зебое бисарояд, вале бо вуљуди он метавонад 
љомеаи худро ба сўйи љањаннам роњнамої кунад.** Шеър дар њаќиќат љоду аст. Афсўс 
ва сад афсўс бар он шоире, ки дар зиндагии миллї ба љойи он ки озмоишоту 
мушкилоти онњоро осон кунад, дар он фарсудагию инњитотро дар назар дошта, бад-
ин тартиб миллати худро ба сўйи нестї бикашонад. Масъулияти ў ин аст, ки он чї 
табиат аз сарватњои лоязоли худ тањти унвони зиндагї ва бањрабардорї аз ќудрати 
он сањме ба ў бахшидааст, дигаронро низ дар сањми худ шарик намояд, на ин ки 
монанди дузд њарчї онњо доранд, онро бирабояд... 

Як бор шеъри зер аз шоири маъруфи ќабилаи набавии Абас ба номи Антара 
назди Расули Худо (с) хонда шуд:***  

«Валаќад байту алат-туё ваз-зилла, 
Њатто анола би кариймул мокил». 

Яъне, «ман бисёре аз шабњоро дар машаќќату ранљ ба сар бурдам, то ќобили 
ризќи њалол бошам». Расули Худо, ки танњо њадафи беъсаташ ин буд, зиндагии 
афроди башарро зебою пуросоиш созанд ва озмоишњою сахтињои онро низ хушоянду 
матбўъ нишон дињанд. Ваќте ин байтро шуниданд, бисёр хушњол шуданд. Асњоби 
худро мухотаб ќарор дода гуфтанд: Таърифу ситоиши њељ араб маро водор накард, 
ки ба мулоќоти ў биравам, вале рост мегўям: ќалби ман барои дидани сарояндаи ин 
байт метапад. Љойи тааљљуб аст, ки он Њазрат (с), ки дидани вай боиси баракати ду 
љањон буд, барои мулоќоти як бутпараст фаќат ба хотири як байти ў чї ќадар 
шодмонї кард. Он эњтироме, ки Расули Худо ба Антара гузошт, иллати он равшан 
аст. Байти Антара гўё тасвире аз як зиндагии солим аст. Дар њусули ризќи њалол, 
сахтињое, ки инсон мутањаммил мешавад ва ранљњое, ки мекашад, ин шоир дар 
дурнамои афкори хеш тасвири онро бо нињояти зебої тарсим кардааст. Таърифе, ки 
он Њазрат аз ин байт кард, яке дигар аз усули муњимми њунарро шарњ медињад, ки 
њунар тобеи зиндагии инсонї аст.**** Ва бар он фавќияту бартарї надорад. Охирин 
њадафи њамаи амволи инсонї ба даст овардани шавќату ќудрат ва зиндагии пур аз 
њаяљону валула аст. Бинобар ин њар њунари башарї бояд тобеи њамин асл бошад ва 
меъёри арзиши њар чиз њам њамин бояд бошад, ки чї ќадар салоњияти зиндагибахш 
дар он вуљуд дорад, њунари воло ва боарзиш њамон аст, ки нерўи иродаи хобидан 
                                                 
* Њадиси набавї. 
** Кирми шабтоб аст шоир дар шабистони вуљуд, 
    Дар пару болаш фурўѓе гоњ њасту гоњ нест. 
*** Антара бинни Шаддод (525-615 милодї).  
**** Маќсуд аз илм кашфи њаќиќат ва ѓараз аз њунар мунаввар сохтан ва муљассам сохтани њаќиќат аст. 
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моро бедор созад ва мардонавор моро барои муќобила бо озмоишњои сахтињои 
зиндагї ташвиќу тарѓиб ва омода кунад. Лекин њар чиз, ки дар асари вай ба мо ба 
хоб биравем ва он њаќиќатњои зиндае, ки дар атрофу пешрўйи мо мављуд аст (ки 
зиндагї, яъне ѓалаба ётфан бар онњо) аз сўйи онњо чашм бипўшем, ин паёми марди 
завол аст. Дар њунар њељ љойи тахдир набояд вуљуд дошта бошад. Ин шиоре, ки 
мегўянд: «Њунар барои њунар» ё «Њунар ќоим ба зот аст» як њилаи айёрона барои 
заволу инњитоти иљтимої ва фардї мебошад. Ва ин фиребро барои он сохтаанд, ки 
ба њилаву найранг ќудрату зиндагиро аз мо салб намоянд. Пас, он Њазрат (с) бо 
таърифи байти Антара ва бо эътироф барои шеъри хуб барои мо усули иртиќоъ ва 
пешрафти њар навъи њунарро ташрењ кардааст. 

Аз мутолеаи навиштањои Иќбол равшан мешавад, ки ў аз ибтидо барои 
сохтмони љадиди муоширати исломї ва фардии мусалмон афкори махсус доштааст. 
Њамин тавр, дар мавриди њадафи шеъру сухан низ дар фикри ў њељ гуна ибњом вуљуд 
надоштааст. Дар даврони миёнї ва авохири умри худ њамин афкорро дар назму наср 
бо тавзењоти бештаре ироа медодааст. Ба назари вай, ба таври куллї табаќаи 
тањсилкардаи мусалмонон дорои фикри дугуна ва ё мутазод буданд, ки услуби 
зиндагии рўзонаи онњо тањти асари афкору назароти ѓарбї мабно бар бединї ќарор 
дошт, вале бар тибќи суннат, онон барои мусалмон будан низ иддаое доштанд. Дар 
азњони мусалмонони тањсилкарда вањдати имону амал набуд, балки ин њарду усули 
ислом аз якдигар фосила гирифта буданд. Ба иллати ин дугонагии фикрї љомеа 
дастхуши нифоќ шуда буд.* Иќбол мехост ин дугонагии фикрии онњоро аз миён 
бардорад. Ба назари вай, навсозии љомеа ва фардии мусалмон фаќат аз тариќи 
густариши суннати ќадими мазњабї мукин набуд. Ў бинобар ниёзњои љадиди замон 
ва бо назардошти пешрафти сареи улум хостор ва орзуманди тадвини фиќњ ба нањви 
љадид буд. Бо ин васф мекўшид, ки робитаи гусехтаи њаёти фикрї миёни улум ва 
исломро дубора пайванд дода, ба тариќи сањењ тамаддуни фарњанги исломиро эњё 
кунад. Ў мехост, ки дар муассисоти омўзиши мусалмонон, он ќолаби ахлоќї ва амалї 
омода гардад, ки барои ташкили кирдори исломии холис метавонанд мусаммири 
самар бошад. Ба њар њол, ў эњсос мекард, ки афкори вай барои уламо, суфиёни 
муртаљеъ ва муњофизакор њаргиз ќобили ќабул воќеъ нахоњад шуд. Вале муќтазиёти 
эњё чунин эљоб мекард, ки изњори алании онњо бисёр зарурию лозим буд. Пас, аз як 
тараф, барои навсозии љомеаю фардии мусалмон барномаи вай мубтано бар 
пешнињодњои амалї буд. Вале, аз сўйи дигар, ў њамеша дар фикру љустуљўйи он 
фарди комил ва инсони фардо буд, ки битавонад љомеаи исломии намунавиро дар 
оянда, њамон тавре ки дар фикру назари Иќбол буд, ба вуљуд оварад.  

 
 
 

                                                 
* Мусалмонон ба хешон дар ситезанд,  Биноланд, ар касе хиште бигирад, 
  Ба љуз наќши дуї бар дил нарезанд.  Аз он масљид, ки худ аз ў гурезанд.  
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ФФААССЛЛИИ  ЁЁЗЗДДААЊЊУУММ    
  

ШШооњњккооррии  ХХааллллооќќаа  ИИќќббоолл  

Дар соли 1907 милодї теъдоде аз давлатњои аврупої, ки гурўњњои низомї 
алайњи якдигар ташкил дода буданд, дар муќобили якдигар сафорої карданд. Як 
тарафи ин љабњаро Австрия, Венгрия ва Олмон, ки маъруф ба нерўњои марказї 
(муттањидин) буданд ва тарафи дигарро Инглистон, Фаронса ва Русия, ки байни худ 
ќарордоде људогона мунъаќид намуда ва худро нерўњои иттињодї (муттафиќин) 
меномиданд, ташкил медоданд. Ќайсар Вилгеми II ќарордоди таъмири роњи оњани 
Олмонро љињати иттисоли Берлин ба Баѓдод ба мавриди иљро гузошт. Бад-ин тартиб, 
Туркияи Усмонї ва Олмонро дар баробари якдигар ќарор дод. 

Ќабл аз оѓози љанги љањонии аввал, илова бар Константинопол (Истанбул) дар 
тамоми нуќоти боќимондаи Аврупо ба њукумати туркњои усмонї хотима дода шуда 
буд. Бад-ин тартиб, манотиќи Африќои Шимолї ба изофаи Мисру Марокаш аз 
султаи онњо хориљ гардида буд. Аммо манотиќе, чун Сурия (Шом), Лубнон, 
Фаластин, Ироќ, Ўрдун, Адан, Яман, Њиљоз ва дигар манотиќи Љазират-ул-араб 
њанўз тањти султаи туркњо буданд. Афроди ин манотиќ тамаддуну забони арабї 
доштанд. Ба њамин далел халифаи Усмонї ба василаи Малик Њусайн – намояндаи 
хеш бар онњо њукумат мекард. 

Давлатњои истеъмории Аврупо ба ду даста таќсим шуда буданд ва њар лањза 
мутарассиди љириќќае (интизори шўълае) буданд, то битавонанд онро бањона ќарор 
дода, љангро оѓоз намоянд. Билохира, ин љириќќа 28 июни соли 1914 милодї оташи 
љангро шўълавар сохт. 

Дар ин рўзњо валиањди Австрия ва Венгрия Франсис Фердинанд ба њамроњи 
њамсараш дар яке аз шоњроњњои Сороя (Босния) ба ќатл расиданд. Лизо Ќайсар 
эълон намуд, агар давлати Австрия ва Венгрия бихоњад интиќоми ин хунро бигирад, 
Олмон низ ўро дар ин роњ мадад хоњад кард. Австрия муддатњо дар фикри 
барандозии ќудрати Сербия буд. Бад-ин сабаб, масъулияти ин ќатлро ба гардани 
Сербия андохт ва дар 25 июни соли 1914 алайњи Сербия љанг эълон намуд. Шўравї* 
барои кўмак ба Сербия ба по хост. Олмон ба муќобила бо Шўравї вориди љанг шуд. 
Аз тарафе Фаронса ва Инглистон ба њимоят аз Шўравї бо Олмон вориди љанг 
шуданд. Бад-ин тартиб, љанги љањонии аввал дар Аврупо оѓоз гардид. Дар љабњаи 
ѓарб Олмон муваффаќ шуд, зимни ѓорати Белгия, артиши Фаронса ва Инглистонро 
шикаст дода, бахши азиме аз арозии Фаронсаро ба ишѓоли худ дароварад. Дар 
љабњаи шарќї Олмон ва Австрия километрњо дар хоки Шўравї пеш рафтанд. Дар 23 
августи 1914 Япония алайњи Олмон эъломи љанг намуд ва пойгоњњои Олмон дар Чин 
бо номи Сангторо ба ишѓоли худ даровард. Дар 29 октябри 1914 Туркияи Усмонї бо 
ќудратњои марказї муттањид шуда, вориди љанг шуд. Дар январи 1915 Уинстон 
Черчилл бо касби иљозат аз давлати Инглистон ба Туркия њамла кард. Артиши 
Инглистон дар љабњаи Голипулї бо шикасти сахту гарон рўбарў шуд. Дар 23 майи 
1915 Италия аз тарафи ќудратњои муттањид дар љанг ширкат кард ва аз тарафи 
Булѓория ба њимоят аз ќудратњои марказї вориди љанг шуд. Артиши Инглистон аз 

                                                 
* Дар матн Шўравї омадааст, ки сањењ нест. Дар солњои аввали љанги якуми љањон Иттињоди  Шўравї 
њанўз арзи вуљуд надошт. (А.Б.) 
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артиши Булѓория, Австрияю Олмон шикаст хўрд ва њангоме ки Сербияро ба ишѓоли 
хеш дароварданд, равобити хастае бо Туркияи Усмонї вобаста ба муттањидин 
барќарор намуданд. Дар соли 1916 милодї бори дигар артиши Русияи тезорї 
(подшоњї) дар љабњаи шарќ бо шикаст рўбарў шуд. Дар натиљаи ин шикаст Руминия 
низ ба ишѓоли ќудратњои марказї даромад. Дар марти 1917 дар Русияи тезорї 
инќилоб шуд. Бад-ин тартиб, тезори рус маљбур ба тарки салтанат гардид. Шўравии 
болшевик дар 3 марти 1917 бо Олмон сулњ кард.* Дар њамин сол Амрико низ дар 
њимоят аз ќудратњои муттафиќин вориди љанг шуд. 

Дар даврони љанги љањонии аввал, яъне солњои 1915-1916 милодї њукумати 
ноиб-ус-салтанаи Инглистон дар Њиндустон Мавлоно Муњаммад Алї (1878-1931 
милодї), Мавлоно Шавкат Алї, Мавлоно Абулкаломи Озод, Мавлоно Зафаралихон 
ва ѓайраро дастгир кард ва рўзномањои онњоро таътил намуд. Лекин баъзе аз уламо, 
чун Мавлоно Мањмуд Њасан, Мавлоно Абдуллоњ Санадњї, Мавлоно Муњаммад 
Миён, Мавлоно Њусайн Ањмади Маданї, Мавлоно Азизгул ва дигар уламо яке ду 
сол ќабл аз оѓози љанг аз Њиндустон њиљрат карда буданд. Ин уламо ба мањзи шурўи 
љанг бо Туркияи Усмонї, дар Маккаи Муаззама ва Кобул алайњи англисњо љињод 
эълон намуданд. 

Давлати Инглистон 2 ноябри 1914 эълон кард, ки азбаски бо Туркияи Усмонї 
дар њоли љанг аст, бисёр нигарон мебошад. Лекин мусалмонони Њинд бояд бидонанд, 
ки ин љанг ањаммияти мазњабї надорад. Бад-ин сабаб Инглистон хаёл надорад ба 
аъроб, Ироќ, Фаластин ва ѓайра, яъне, манотиќе, ки аз назари мусалмонон муќаддас 
шумурда мешаванд, њамла кунад. Мусалмонони Њинд ба пайравї аз њамин эъломия 
ба артиши Инглистон пайвастанд. Лекин Инглистон бар хилофи ваъдањои хеш ба 
Ироќ њамла кард. Дар ноябри 1914 артиши Инглистон Басраро ишѓол кард. Дар 
ноябри 1915 артиши Инглистон вориди Салмони пок (Мадоин) шуд. Дар июни 1916 
давлати Инглистон бо Малик Њусайн – њукмрони Њиљоз тавтеа чид ва ба ў ваъда дод, 
ки вайро ба њокимияти озоди раёсати панарабизм бирасонад. Бад-ин тартиб, ўро 
омода сохт, то алайњи туркњо ба по хезад. Дар сарзамини Њиљоз хунрезии шадид шуд. 
Дар соли 1916 милодї англисњо аз тариќи Малик Њусайн уламои њиндро дастгир ва 
онњоро ба љазираи Малта табъид карданд.1 Дар 15 марти соли 1917 артиши 
Инглистон дар Баѓдод мустаќар шуд. Сипас, Куфа, Наљаф ва билохира, Карбало низ 
ба ишѓоли онон даромад. Дар декабри соли 1916 артиши Инглистон ба Иерусалим 
(Байтулмуќаддас) ворид шуд. Инглистон Љиддаро бомбаборон намуд. Њатто 
љангандагони ин кишвар дар фазои Мадинаи Мунаввара ба парвоз даромаданд. 
Низомиёни мусалмонони њиндї ба далели мазњаб аз ширкат дар ин љанг худдорї 
варзиданд. Инглистон барои танбењи онон њамагиро эъдом намуд. Лекин иддае аз 
онњо муваффаќ шуданд аз артиши Инглистон бигрезанд ва ба артиши Туркия 
бипайванданд. Бад-ин тартиб, дўш ба дўши туркњо алайњи Инглистон шурўъ ба љанг 
карданд.2  

Ба њар њол, бо ширкати Амрико дар љанг ќудрати низомии муттафиќин афзоиш 
ёфт. Онон муваффаќ щуданд дар љабњаи ѓарбу љануби Аврупо муттањидинро пай дар 
пай шикаст дињанд. То љое ки дар соли 1918 милодї Олмон, Австрия, Венгрия, 
Булѓория ва Туркияи Усмонї маљбур ба сулњ бо якдигар шуданд ва муттафиќин 
пирўз гардида, муттањидин шикаст хўрданд. 

Ин љанг дар сарзамини Аврупо табоњии бисёр ба њамроњ дошт. Дањњо њазор 
нафар аз афроди њарду тараф кушта ё асир шуданд ва садњо њазор нафар бехонумон 
гардиданд. Ин њодисаи азим таъсире бар Иќбол надошт. Нафаќат Иќбол, балки њар 
шахсияти муњимми нимљазира бо ин љанг беробита монд. Аз назари Иќбол ин љанг, 

                                                 
* Таърихи ѓалабаи Инќилоби Октябр ва сулњи Россияву Олмон дар китоб нодуруст омадааст. Тавре ки 
маълум аст, Инќилоби Октябр 25 октябр (7 ноябр)-и соли 1917 ѓалаба кард ва ќарордоди сулњ байни 
Россия ва Олмон 3 марти соли 1918 ба имзо расид. (А. Б.) 
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љанги милали ѓоратгар буд. Љанги ѓосибона, ки мекўшид тиљорати ѓосибро равнаќ 
дињад ё ба хотири поймол кардани зуафо ва мањрумон шурўъ шуда буд. Аз назари ў, 
инсони љадиди Аврупо бо поймол намудани иззату манзалати маънавї, мазњабї, 
ахлоќї ва инсонии худ тањти љазаботи њайвонї саргарми амали худкушї буд. Иќбол 
њељ навъ њамдардї бо ин њайвонони мутамаддини Аврупои љадид надошт, балки ў ба 
дунболи марди фардої буд, ки иљтимои мусалмонони ояндаро ба вуљуд оварад. Лизо 
бидуни таваљљўњ ба шўру ѓавѓои љанг, Иќбол ба навиштани шеъри ««Асрори худї» 
машѓул буд. 

Иќбол чанд сол буд, ки тасмим дошт як маснавї ба забони форсї бисарояд. Дар 
номае хитоб ба Атия Файзї аз 7 июли 1911 менигорад:3  

«Падарам ба ман гуфтаанд, ки як маснавии форсї ба пайравї аз Буалї 
Ќаландар* бинависам. Гарчї ин кор бисёр мушкил аст, вале ба эшон ќавл додаам». 

Љойи дигаре Иќбол мегўяд: «Оѓози навиштани маснавии «Асрори худї» аз соли 
1910 милодї будааст». Аммо ибтидои ин маснавиро, ки дар њаќиќат, баёнгари 
њаќоиќи зиндагии фард мебошад, ба забони урду шурўъ ба нигориш кард. Дар номае 
мегўяд:4  

«Асрори худї»-ро дар ибтидо ба забони урду шурўъ ба навиштан намудам, вале 
аз адо намудани матолиб, он тавр ки дилам мехост, ќосир мондам. Ба њамин љињат, 
он ќисмате, ки ба урду навишта будам, пора карда, аз байн бурдам. Чанд сол гузашт. 
Бори дигар кўшиш кардам ва таќрибан саду панљоњ байт навиштам, аммо аз онњо 
мутмаин нестам». 

Чаро ин маснавї ба забони форсї навишта шуд? Дар ин маврид Иќбол мегўяд:5  
«Дар соли 1905 милодї, њангоме ки ба Инглистон омадам, эњсос кардам, 

адабиёти Шарќ бо њама дилфиребињояш холї аз рўњ мебошад. Чизе, ки барои инсон 
умед, њиммат ва љуръат ба армуѓон меоварад, чизеро, ки метавон ба валвалаю љўшу 
хурўши зиндагї таъбир намуд, ба њангоми расидан ба Инглистон адабиёти Аврупоро 
мавриди мутолеа ќарор додам. Агарчї ба назар мерасид, ин ки адабиёт њимматафрўз 
аст, лекин дар муќобили он улум истода буд, он падидае, ки эшонро афсурда месохт. 
Дар соли 1908 милодї ба њангоми мурољиат (баргаштан) аз Инглистон назари ман ин 
буд, ки адабиёти аврупої таќрибан њамонанди адабиёти Шарќ аст. Ин авзоъ боиси 
он шуд, ки чунин фикре дар ман ба вуљуд биёяд, ки назарамро дар мавриди ин навъ 
адабиёт баён кунам ва заминае фароњам оварам, ки битавонам дар ин адабиёт рўњи 
тоза бидамам. Ин фикр, њатто то замоне, ки ба ватан бозгаштам, рўзу шаб бо ман буд 
ва то њадде машѓул будам, ки ду-се сол дўстону наздиконам мутаваљљењ намешуданд, 
ки ман чї коре анљом медињам. Ин ниёзи рўњї дар соли 1910 милодї каме илтиём 
пайдо кард. Ва тасмим гирифтам назарамро баён кунам. Лекин имкон дошт, ин 
назариёт боиси сўйитафоњум байни мардум шавад. Ба њар њол, дар соли 1910 милодї 
бо назардошти нуќтаи назарњои хеш шурўъ ба навиштани маснавии «Асрори худї» 
намудам. Дар бораи ин, ки ман шеър сурудан ба забони урдуро рањо ва ба шеъргўї 
ба забони форсї рў кардаам, мардум аќоиди мухталиф доранд. Имрўз муносиб аст, 
ки ин розро бармало созам. Баъзе аз ошноён бар ин аќида њастанд, ки бо истифода аз 
забони форсї дастам бозтар мешавад ва метавонам афкорро ба дурдаст парвоз 
дињам. Дар њоле, ки маќсуди ман дуруст баракси ин аст. Ибтидои маснавии «Асрори 
худї»-ро фаќат барои Њиндустон навишта будам. Дар Њиндустон ашхосе, ки 
битавонанд форсиро хуб мутаваљљењ шаванд, бисёр каму андак њастанд. Ѓараз ин 
буд, ки назариётамро то он љо, ки метавонам, ба мардум дуруст бирасонам. Њангоме 
                                                 
* Шайх Шарафуддин Буалї дар соли 602 њиљрї ба дунё омад. Вай муосири Шамси Табрезї ва 
Мавлоно Љалолиддин мебошад. Дар соли 724 њиљрї дар синни 122-солагї дар Понипат (Њиндустон) 
ба Рањмати Яздї пайваст. Девони ашъори маснавии вай бештар дар бораи тавњиди худовандї ва 
маърифати илоњї суруда шудааст. Ў аксар авќот дар њолати љазбу кайф буд. Иќбол дар ашъори хеш аз 
ў зиёд ёд кардааст. 
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низ дар ин андеша будам, ки ин маснавї аз марзњои Њиндустон хоњад гузашт ва 
синаи дарёњоро хоњад шикофт ва ба Аврупо хоњад расид. Бидуни шак, фикр мекунам, 
пас аз ин масъала буд, ки алоќаи ман нисбат ба забони форсї афзоиш ёфт ва шурўъ 
ба сурудани шеър ба форсї намудам». 

Ќисмати бештар аз ашъори «Асрори худї» дар ду сол – 1913 ва 1914 милодї ба 
итмом расид. Иќбол менависад:6  

«Ин маснавї дар ду соли охир навишта шудааст. Ба ин сурат ки њар чанд ваќт як 
бор њавас мекардам онро идома дињам. Ин маснавї натиљаи кор дар рўзњои таътили 
якшанбе ва бехобии шабњо аст. Корњои дигаре дорам, ки ба ман фурсати бештаре 
намедињанд, тамоми ваќтамро дар ихтиёри адабиёт бигзорам. Агар њама авќотамро 
ба ин маснавї ихтисос дода будам, муимаинан аз он чї њаст, бењтар мешуд». 

Ба њангоми навиштани «Асрори худї», Иќбол худ кам-кам эњсос кард, ки ин 
маснавиро худаш наменависад, балки нерўе ўро дар ин амр њидояту ёрї мекунад. 

Дар номае хитоб ба Мањараља Кишан Прасад аз 14 апрели 1916 менависад:7  
«Ин маснавї, ки номи онро «Асрори худї» гузоштаам, фитрати ман рў ба сўйи 

сармастї ва аз худ бехуд шудан дорад. Ба Худои воњид ќасам, касе, ки љону мол ва 
обрўи ман дар гарави ўст, ин маснавиро аз худ нанавиштаам, балки дар навиштани 
ин маснавї нерўе маро њидоят ва мадад кардааст. Ман бисёр мутааљљиб њастам аз ин, 
ки чаро маро барои навиштани ин маснавї интихоб кардаанд. То ваќте, ки ќисмати 
дуввуми ин маснавиро ба поён нарасонам, рўњам ором нахоњад гирифт. Дар њоли 
њозир танњо эњсосе, ки дорам, чунин аст: Инро вазифаи худ медонам ва шояд маќсуди 
аслї аз зиндагї низ њамин бошад. Ман медонистам, ки бо ин маснавї мухолифат 
хоњад шуд. Зеро њамаи мо насли замони инњитот њастем. Бузургтарин љодуи он чунин 
аст: тамоми аносир, аљзо ва асбоби худ дар нигоњи шикорї (хоњ шикори миллат 
бошад, хоњ фард) мањбубу матлуб љилва медињад. Дар натиљаи шикор, бадшинос 
унсуреро, ки нобудаш мекунад, барои хеш бењтарин мураббї тасаввур менамояд. 

«Ман садои шоири фардостам» ва: 
Ноумедастам зи ёрони ќадим 
Тури ман сўзад, ки меояд Калим. 

На Хоља Њасани Низомї хоњад монду на Иќбол. Ин базре, ки Иќбол дар замини 
боиру лам язраъ коштааст, рушд хоњад кард. Њатман рушд хоњад кард ва алораѓми 
мухолифатњо борвар низ хоњад шуд. Ба ман ваъда доданд, ки ў зинда хоњад монд. 
Алњамдулиллоњ». 

Иќбол он ќадар машѓули навиштани «Асрори худї» буд, ки дар 23 марти соли 
1913 дар љаласаи Анљумани њимояти ислом фаќат шеъри мухтасари форсї хонд. Дар 
љаласаи соли 1914 милодї Иќбол дар мавриди ислом ва маслаки дарвешї суханронї 
кард ва чанд ќисмат аз «Асрори худї»-ро ба самъи шунавандагон расонд. Дар соли 
1915 милодї њељ шеъре ироа надод. Дар иљлоси соли 1916 шеъри бењамтои «Билол»-
ро хонд ва ба њамин сурат дар соли 1917 низ як шеър хонд. Пас аз он сол, то соли 
1920 милодї дигар њељ шеъре дар ин љаласот нахонд.8  

Иќбол дилаш мехост ќабл аз он, ки ашъорашро ба чоп бирасонад, онро барои 
шахсе, ки дар забони форсї чирадаст бошад, бихонад. Дар робита бо ин мавзўъ ў бо 
устоди хеш – Мавлоно Сайид Мирњасан ва Гиромї машварат кард. Иќбол тасмим 
гирифт назари Хоља Азизиддин Азизи Лакњнавї,* ки худ шоире буд порсигўй ва 
баландпоя, бирасад. Аммо Хоља Азизиддин бисёр заифу нотавон буд. Вай дар соли 
1915 милодї падруди њаёт гуфт. Дар номае хитоб ба Гиромї дар таърихи 18 январи 
соли 1915 милодї менависад:9 

                                                 
* Хоља Азизиддин Кашмирии Лакњнавї (1831-1915 милодї) аз форсигўёни Њиндустон аст. Муосири 
Иќбол мебошад. Форсї ва арабиро хуб медонист ва устоди форсї дар коллељи Лакњнав ва муддате 
раиси бахши форсии коллељи Лакњнав буд. Аљдоди ў аз Кашмир буданд. Таълифоти муњими ў 
иборатанд аз маснавии «Ядди Байзо», «Ќайсарнома», «Авранги Њузурї» ва «Њафтбанди Азизї». 
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«Маснавї ба поён расид, агар Шумо ташриф биёред, онро ба Шумо нишон 
хоњам дод. Сипас онро ба чоп хоњам расонд. Дар феврал ё март ваъда намудед 
ташриф биёваред. Мумкин аст, ки Гиромї Њайдарободро тарк кунад. Кош 
метавонистам худ ба Њайдаробод биёям, вале наметавонам ин корро бикунам. 
Зимнан ин иљозаро намедињанд, то ба Њайдаробод биравам. Њайдаробод низ маро ба 
тарафи худ намекашонад. Чунин бармеояд, дуои нимашаби Шумо њам садояш ба 
осмон намерасад. Аз навиштани ашъор ба забони урду хаста шудаам, бад-ин љињат 
майл дорам ба форсї шеър бигўям. Сабаб он аст, ки њарфи диламро наметавонам ба 
забони урду бизанам». 

Дўстии Иќбол бо Мавлоно Шайх Абдулќодири Гиромї (1856-1928 милодї) аз 
замоне оѓоз шуд, ки ў дар ибтидои хати шоирии миллии хеш дар љаласоти Анљумани 
њимояти ислом буд ва ё њангоме ашъори ў дар «Махзан» мунташир шуд. Баъзе аз 
авќот Иќбол Гиромиро низ бо худ ба љаласоти ин анљуман меовард. Барои мисол, 
дар иљлоси соли 1914 милодї Гиромї ба њамроњи Иќбол ба љаласа омад. Иќбол 
зимни ин ки ўро ба њама муаррифї мекард, гуфт: «Гиромї аз шуарои бузурги форсї 
аст. Имрўз шеърашро хоњед шунид ва аз ошної бо ў эњсоси фахр хоњед кард». Сипас, 
Гиромї шеърашро хонд.10 Гиромї синнаш аз Иќбол бештар буд. 

Ин ду бо њам хеле бетакаллуф ва ѓайрирасмї буданд. Гиромї натанњо бо забони 
форсї комилан ошної дошт, балки ба забонњои мухталиф низ солњо буд, ки шеър 
мегуфт. Ба њамин љињат, касе бењтар аз Гиромї набуд, ки Иќболро дар заминаи шеър 
роњнамої кунад. Пас аз он ки дар Њушёрпур иќомат кард, њар гоњ ба Лоњур меомад, 
назди Иќбол мемонд. Баъзе авќот Иќбол барои он, ки Гиромиро аз Њушёрпур ба 
Лоњур биёрад, Алї Бахшро ба дунболи ў мефиристод ва рўзњо, балки њафтањо низ бо 
ў буд. Иќбол шеъри ўро мешуниду ишколоти шеъри худро аз ў мепурсид ва аз ў 
роњнамої мегирифт, ё шеъре барояш мехонд. Гиромї, ки Иќболро бисёр дўст 
медошт, рољеъ ба ў чунин гуфтааст: 

Дар дидаи маънї нигарон њазрати Иќбол, 
Пайѓомбарї карду паямбар натавон гуфт. 

Иќбол низ ба ёди мањфилњо ва мулоќотњо ва хотироти гузашта ба муносибати 
марги Гиромї чунин суруд: 

Ёди айёме, ки бо ў гуфтугўњо доштам, 
Эй хушо њарфе, ки гўяд ошно бо ошно. 

Латифањои Иќбол ба Гиромї дар китобњои «Таснифњо», «Саргузашт ва ёрони 
куњан»-и Абдулњамиди Солик мављуду мањфуз аст. Барои мисол: «Як бор Иќбол Алї 
Бахшро ба Њушёрпур фиристод, то Гиромиро ба Лоњур биёрад. Алї Бахш чанд рўз 
дар Њушёрпур монд, вале Гиромї њар рўз ба бањонањои мухталиф аз сафар ба Лоњур 
тарфа мерафт (саркашї мекард). Билохира, як рўз барои рафтан ба Лоњур омода 
шуд. Љомадонашро басту дар дурушка (фойтун) гузошт. Аз манзил хориљ шуд, вале 
боз ба манзил баргашт, мисли ин ки чизеро љо гузошта бошад. Бо њамсараш сўњбат 
кард, то баќияи асбобу анљомро биёварад. Тобистон буд. Дар ин ваќт аз шиддати 
гармо аспи фойтун рам карду борро низ ба замин рехт. Гиромї рў ба Алї Бахш 
карду гуфт: «Бирав, ба Иќбол бигў, ки сандалї (курсї)-и фойтунам гарм шудааст. 
Дар зимистон хоњам омад».  

Гиромї ваќте ба манзили Иќбол меомад, аз он љо такон намехўрд. Њамсараш 
бемориашро бањона мекарду телеграмма пушти телеграмма мефиристод, ки 
баргардад. Вале њељ асаре надошт. Ваќте ки Иќбол дар манзили Аноргулї иќомат 
дошт, утоќи самти чапро дар ихтиёри Гиромї мегузоштанд. Як бор ба њамин сурат 
њафтањо назди Иќбол монд. Њамсараш ба бањонаи ин ки башиддат бемор аст, ўро ба 
василаи телеграмма ба шањр фаро хонд. Њангоме ки Гиромї телеграммаро гирифту 
хонд, бисёр нороњату парешон шуд ва аз Иќбол хост њамон мавќеъ ўро ба истгоњи 
роњи оњан бирасонад. 
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Зимистон буд ва дер ваќт, соати 9 шаб, дар ин мавќеъ њељ ќаторае ба Љоландар 
намерафт. Иќбол ба ў љавоб дод, ки алъон Шуморо мефиристам. Зимнан изофа кард, 
ки як рубоии сурудаамро, ки се мисраи он комил шудааст ва мисраи чањорум он тавр, 
ки дилам мехост, аз об дарнаёмад. Гиромї пурсид: оё мумкин аст, ки ў низ ин 
рубоиро бишнавад? Пас аз шунидани он се мисраъ, тибќи одати њамешагї шурўъ ба 
фикр кардан намуд. 

Пас аз муддате чанд мисрае суруд. Иќбол гуфт, ки барои мисол фалон љойи ин 
мисраъ лозим аст, ки мавриди таљдиди назар ќарор гирад. Ба њамин минвол соатњо 
ба фикр кардану сурудани мисраъњои мухталиф машѓул шуданд. Вале Иќбол ба њар 
сурат айбу эроде аз он мегирифт. Сипас, Иќбол ба утоќи табаќаи боло рафту хобид. 
Наздики соати сеи баъд аз нимашаб, Алї Бахш дари утоќи Иќболро заду гуфт, ки 
Гиромї бо ў кор дорад. Иќбол поин омад. Гиромї ба ў гуфт, ки мисрае, ки муносиб 
бошад, ёфтааст. Бењтар дидам, ба љойи он, ки онро субњ ба Шумо бигўям, алъон 
матрањ кунам. Иќбол, њангоме ки мисраъро шунид, дид, ки фавќуллода љолибу 
муносиб аст. Лизо аз ў бисёр таъриф кард. Гиромї гуфт: «Дилам норангї (афлесун) 
мехоњад». Зимистон буд, соати 3-и нимашаб. Алї Бахш барои хариди норангї ба 
бозор рафту мевафурўшро бедор кард ва аз ў норангї хариду ба манзил бозгашт. 
Чой омода шуд ва њамаи инњоро пеши Гиромї гузоштанд. Ў бисёр хушњолу башшош 
буд. Дар ин замон масъалаи телеграммаро балки фаромўш карда буд.11  

Њангоме ки навиштани маснавї ба поён расид, танњо интихоби унвоне барои 
маснавї монда буд. Дар ин маврид Иќбол хитоб ба Хоља Њасани Низомї навишт:12  

«Он маснавї, ки дар он аз њаќиќату истењкоми худ бањс шуда, инак омодааст ва 
бояд ба чопхона биравад. Барои ин маснавї, агар мумкин аст, унвоне пешнињод 
дињед. Шайх Абдулќодир ин ановинро барои маснавї интихобу пешнињод намуд: 
«Асрори њаёт», «Паёми суриш», «Паёми нав» ва «Ойини нав». Шумо низ бо салиќае, 
ки доред, номе интихоб кунед ва маро мутталеъ гардонед, то бад-ин васила 
битавонам муносибтарин ановинро интихоб кунам». 

Ба њар њол, Иќбол худ номи маснавиро интихоб карду онро «Асрори худї» 
номид. 

Модари Иќбол дар 9 ноябри соли 1914 падруди њаёт гуфт (Таърихи вилодати 
Иќбол низ иттифоќан 9 ноябр буд). Агарчи Иќбол дар он замон 37-сола буд, вале 
марги модар бар ў чунон таъсир гузошта ва ўро мутаассир кард, чунон ки гўё кўдаки 
ноболиѓе аст, ки тоза шуури алоќа ва муњаббати модариро дарк намудааст. Иќбол 
парастори модараш* буд. Дар асл, љозибаи модар буд, ки ўро таътилот ба сўйи 
Сиёлкут мекашид. Дар таътилоти тобистон ѓолибан Иќбол ба Сиёлкут мерафт ва дар 
манзили онњо њангоми сарфи нањор њамагї даври њам љамъ мешуданд. Модар, 
хоњаронаш, фарзандони хонавода ва њамсаронашон – њама ва њама дар ин 
гирдињамої ширкат мекарданд. Иќбол ба њамроњи онњо рўи тахт менишасту достону 
мољароњои љору љанљоли мардуми шањрро бо шавќи фаровон мешунид. Ханда аз 
лабонаш дур намешуд ва баъзе авќот аз модараш суол мекард: фалон масъала, ки 
даъвои байни арўсу модаршавњар буд, Шумо чї гуна тавонистед онњоро водор ба 
сулњ кунед? 

Пас аз шом назди падар мерафт ва бо њам ба гуфтугў менишастанд. Ин 
гуфтугўњо бештар љанбаи илмї дошт. Дар њаќиќат, тамоми хотироти кўдакиаш 
марбут ба модараш мешавад. Бад-ин љињат, фавти модар зарбаи муњибе ба рўњи ў 
ворид кард. Рўзњо ѓамгину афсурда буд.13 

Абдулњамиди Солик менависад: «Њангоме ки барои маросими азодорї ва арзи 
тасаллият назди Иќбол рафтам, муддати мадиде мегиристу аз хубињои модараш ёд 

                                                 
* Љањонро мањкамї аз уммањот аст,          Агар ин нуктаро ќавме надонад, 
  Нињодашон амини мумкинот аст.            Низоми кору бораш бесубот аст.     
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мекард. Мегуфт: «Ваќте ки ба Сиёлкут меомадам, модарамро медидам, модар 
мегуфт: «Болии* ман омад». Њис мекардам ки њанўз њам писари кўчаке њастам».14 

Иќбол ба Мањараља Кишан Прасад менависад:15 
«Оњ, ки инсон дар пўшонидани заъфи хеш то чї њад заранг аст. Њангоме ки роње 

надорад, мегўяд: «Сабр кардам» ва сипас ин сабрро ба њисоби њиммат ва истиќлоли 
хеш мегузорад. Лекин ин њодиса дилу димоѓе бароям нагузоштааст. Хушии ман 
алоќае буд, ки ба ин марњум доштам. Њама корњо ва муомилотам бастагї ба 
зиндагии ў дошт. Вале њоло дар авзое њастам, ки фаќат орзуи марг дорам. Марг дар 
њама дунё ба суроѓи инсонњо меравад. Вале гоњ-гоње инсон ба сўйи марг меравад. 
Кайфияти ман дар њоли њозир тавре аст, ки марг ба тарафам намеояд. Мехоњам роње 
пайдо кунам, ки худ ба сўяш биравам». 

Њангоми азодорї Акбаруллоњи Ободї чунин суруд16 (тарљумаи шеър): 
Хубињое, ки њазрати Иќбол дошт, 
Миллат њама ошиќу шайдои ў шуданд.  
Ин худошиносї, хушзабонї, завќу маърифат 
Ин роњи дўстї, ќаноати ў, 
Нишонгари ин аст, ки волидайнаш то чї њад неку парњезкор  

буданд. 
Бо худо ањли дил ва рознигор буданд, 
Файзи тарбияти волидайнаш дар ў ба хубї дида мешуд. 
Иќбол самараи он боѓе аст, ки дорои манзалати олї аст. 
Модари марњуми Иќбол ба бињишт рафт. 
Чашмонамон тар аз ашку ќалбамон андўњгин, 
Бисёр мушкил аст, ки оњу зорї ва фарёдро дар дунё худ бикашем, 
Барои фарзанд зинда будани модар як неъмати худододе аст.  
Акбар дар ин ѓам шарики Иќбол аст. 
Соли рењлаташро мехоњад, ки њамин имрўз бошад. 
Воќеан ў азизи миллат буд бо он сифати хубе, ки дошт 
Аз рењлати махдума таърихи вафоти ў пайдост.  

(1333 њиљрї) 
 
Ва ќитъаи зерро ба њангоми вафоти он марњум навишт, ки њанўз њам бар санги 

ќабри он марњума њак шуда, боќї аст: 
Модари марњумаи Иќбол рафт, 
Сўйи љаннат з-ин љањони бесубот. 
Гуфт Акбар бо дили пурдарду ѓам, 
Рењлати махдума таърихи вафот. 

 
Дар ин њангом Иќбол марсияе навишт ба унвони: «Ба ёди модари марњумам» ва 

сипас аз як хаттот хоњиш кард, ки онро бо хатти хуш бинависад. Сипас марсияи 
навишташударо ба Сиёлкут назди падар фиристод.17  

Дар авосити соли 1916 милодї «Асрори худї» ба теъдоди 500 нусха ба чоп 
расид. Хаттотии онро хаттоти машњур Муншї Фазлилоњї ба ўњда гирифт. Дўсти 
Иќбол Њаким Фаќир Муњаммадии Чаштї онро мунташир сохт. Ду-се масъала дар 
чопи аввали китоб пеш омад. Аввал он ки маснавї ба номи Сэр Сайидалї Имом 
мансуб шуда буд. Дуввум он ки Иќбол матолиберо, ки бар маснавї гуфт, дар дебоча 
ба таври мухтасар изњор дошт. Севвум он ки дар чанд шеъри ин маснавї Иќбол бо 
нуќтаи назарњои Њофизи Шерозї дар мавориде беилтифотї карда буд. Бисёре аз 
машоих ва ањли завќ, ба сабаби он ки Иќбол дар дебоча аз љињоте Хоља Њофизи 

                                                 
* Номи мухтасар аст, ки маъмулан модарњо дар кўдакї фарзандонашонро садо мезаданд ва модараш 
Иќболро «Болї» садо мезад, ки ба забони њиндї ба маънии «хўша» аст. 
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Шерозиро мавриди интиќод ќарор додааст, ба ў эътироз карданд ва бо ў ба 
мухолифат бархостанд. Бад-ин сабаб, эътирози дигаре низ намуданд, мабно барои ин 
ки китобе, ки дар он масоили фалсафаи «худ» шарњ дода шудааст ва љое, ки дар он ба 
мардум таълим дода шудааст, ки худдор бошанд, чаро онро ба Сэр Сайидалихон, ки 
лаќабёфтаи давлати англиси дунёдору хитобдор аст, мансуб кардааст? 

Кашмакашие, ки пас аз чопи «Асрори худї» байни Иќболу машоих даргирифт, 
пас аз нашри тарљумаи он ба забони англисї, ноќидони аврупої низ дар бораи 
матолиби маснавї сўйитафоњумотро густариш доданд. Дар ин маврид дар боби 
баъдї бањс хоњад шуд. Ин љо ин нуктаро низ бояд ёдоварї кунем, ки падари Иќбол аз 
зумраи эътирозкунандагон ба Иќбол дар робита бо Хоља Њофизи Шерозї буд. 
Падари Иќбол мўътаќид ба вањдати вуљуд буд. Натанњо ў, балки њама бузургони 
хонавода, маслакашон њамон вањдати вуљуд буд. Аз ин љињат, коре, ки ў карда буд, 
бар хилофи маслаки хонаводагии ў низ буд. Як нусха аз «Асрори худї»-ро Иќбол 
барои падараш ирсол дошт. Падари Иќбол маснавии мазкурро маъмулан субњњо 
мехонд. Аз назари вай, интиќод аз Хоља Њофизи Шерозї мусовї буд ба густохї дар 
шаъни ў ва инро аслан намеписандид. Дар њамин замон буд, ки матолиби мухолифе 
дар робита бо «Асрори худї» дар рўзномаю маљаллот мунташир шуд. Иттифоќан 
дар њамин рўзњо Иќбол ба Сиёлкут рафт. Тобистон буду шабњо ба пушти бом 
мерафтанд ва мехобиданд. Байни тахтхоби Иќболу падараш бар тибќи маъмул 
ќалёне (чилиме) гузошта буданд ва падару писар ба гуфтугў машѓул буданд. Њангоме 
ки ба масъалаи Хоља Њофизи Шерозї расиданд ва бањсе аз эътирози суфињо баён 
шуд, Иќбол ба падараш гуфт: «Ман ба зоту шахсияти Њофиз эътироз накардаам. 
Фаќат як масъаларо ташрењ намудаам. Лекин таассуфи ман аз дарљи ин масъала ин 
аст, ки мусалмонони њиндї тањти таъсири тасаввуфи аљамї ќарор гирифтаанд, ки 
зањрро оби њаёт мепиндоранд». Шайх Нурмуњаммад бар ин аќида буд, ки Иќбол 
бидуни он ки дўстдорони Њофизро биранљонад, метавонист ин усулро ташрењ 
намояд. Иќбол љавоб дод: «Њофизпарастї низ монанди бутпарастї аст». Шайх 
Нурмуњаммад гуфт: «Худованд* расулашро њатто аз бадгўї рољеъ ба бутњо манъ 
карда буд. Ба њамин љињат, ќисматњое аз маснавї, ки ашъораш мавриди эътирози 
дўстдорони Њофиз ќарор гирифта, мебоист њазф шаванд». Иќбол љавобе надоду 
лабханде бар лабонаш наќш баст. Сипас, дар чопи дуввуми маснавї, ашъоре, ки 
мавриди эътироз ќарор гирифта буд ва ашъоре, ки барои Сэр Сайидалихон суруда 
шуда буданд, аз девони маснавї њазф гардиданд. Бад-ин тартиб, Иќбол барои 
њамеша ба ин бањс хотима дод ва дебочаи љадиде навишт:19  

«Чопи аввали маснавї дар соли 1915 милодї анљом гирифт. Дар чопи дуввуми 
маснавї, ки шоњиди он њастед, тасњењњое сурат гирифтааст. Дар ин чопи љадид 
ашъоре, ки дар бораи Хоља Њофиз буд, њазф шуданд. Баъзе љоњои ин маснавї ба 
шеърњояш изофа шудааст ва дар баъзе љоњо тартиби шеърњоро таѓйир додаам. 
Агарчї маќсуди ман аз овардани номи Хоља Њофизи Шерозї фаќат интиќод аз 
дидгоњи адабии ў буд ва ба шахсияти ў иртиботе надошт, бо ин њол, ба далели он, ки 
аз ин тарз сухан гуфтани ман аксар ошноён норозї буданд, бад-ин сабаб, он ашъорро 
њазф карда, ашъори љадиде љонишини онњо сохтам. Дар ин ашъори тоза бањс дар 
мавриди усул шудааст. Бо хондани ин усул ба натиљае мерасем, ки бояд ќадри 
адабиёти як миллатро донист. Дебочаи урдуи чопи аввал низ лозим набуд». 

Дар чопи аввали маснавї дебоча 12 сањифа буд, ки њазф гардид. Далелаш ин 
буд, ки њар чї ќадар Иќбол ин масъаларо ташрењ мекард, барои расондани матлаб 
кофї набуд. То он љое, ки тавзењу ташрењ лозим дошт, бояд то њадде тафсил мешуд, 

                                                 
* Сураи «ал-Анъом», ояти 108: «Ва ло тасуббу-л-лазина ядъуна мин дуни-л-Лоњи фа ясуббу-л-лоња 
адван би ѓайри илмин…» (Ва дашном надињад ононро, ки мехонанд аз ѓайри Худо. Пас дашном 
дињанд Худоро аз рўйи тааддї бидуни донише...) 
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ки дебоча худ ба шакли як китоб бармеомад. Дар ин маврид Иќбол тайи номаи худ 
хитоб ба Њофиз Мањмадаслам Љайрољпурї навишт:20  

«Дебоча бисёр мухтасар буд. Бинобар ин боиси сўйитадбир шуд». 
То он љо, ки бо зикри номи Сэр Сайидалї Имом дар маснавї марбут мешавад, 

метавонем ду далел биёрем. Яке он, ки љазбаи исломии ин дўст дар Иќбол бисёр 
муассир афтод. Бад-ин сабаб, барои вай эњтироми бисёре ќоил буд. Сэр Сайидалї 
Имом, мазњари беназири ахлоќу одоби исломї буд. Бо вуљуди он ки тањсилоташро 
дар Аврупо ба итмом расонида буд, тамоми ашъор, ќасоид ва суханони устодони 
фанни забони форсиро аз њифз медонист. Иќбол бо њамроњи вай дар як киштї љињати 
ширкат дар Конфронси дуввуми Мизи гирди Лондон дар соли 1939 милодї ба 
Инглистон сафар кард. Иќбол дар бораи ў, дар номае хитоб ба Муншї Тоњириддин 
менависад:21 

«Сайидалї Имом ашъори бешуморе ба забони урду ва форсї аз њифз дорад ва 
ба хубї метавонад ин забонњоро бифањмад. Писар монанди падар аст. Падари эшон 
Мавлоно Навоб Имдод дар адабиёти урду љойи хосе дорад. Теъдоди намояндагони 
њинду мусалмони ин конфронс ба њафт ило њашт нафар мерасанд. Љаноби Раља 
Нариндунатњ низ дар ин киштї њастанд. Чањор намояндаи мусалмон њастанду њар 
чањор нафари онњо аз назари зоњир ѓарбзада мебошанд. Истилоњи ѓарбзадагї, ки 
шояд маљаллаи «Маориф» ваъз карда бошад, бисёр пурлутф аст. Лекин кайфияти ин 
ќофилаи мусалмонони ѓарбзада ба ин сурат аст, ки ду тан аз онњо њофизи Ќуръонанд. 
Ин ду тан љаноби Навоби Чањторї ва Хон Бањодур Њофизи Њидоятњусайн њастанд. 
Љаноби Чањторї њар рўз дар њоли зикр гуфтан аст ва шунидаам, ки њар сол 
пешнамози таровењ* њам мебошад ва як давра Ќуръонро тамом мекунад. Њолати 
ѓарбзадагии Сэр Алї Имом ин тавр аст: «Мо як рўз субњ бар аршаи киштї истода 
будем. Эшон пас аз он ки њисоби милу фарсангро кард, гуфт: «Иќбол, бародарам, дар 
ин соат киштии мо аз назди соњили Мадина дар њоли убур аст». Ин љумла њанўз аз 
миёни лабонаш хориљ нашуда буд, ки ашк дигар маљолаш надод, то сухане бигўяд. 
Чашмонаш бимнок шуду беихтиёр гуфт: «Балаѓа саломи равзат фињо ан-набї (с)-ул-
мўњтарам». Кайфияти ќалбу дили ў маро беандоза мутаассир кард. Ман њам ѓарбзада 
ва њам шарќзада њастам. Албатта ман дар шарќзадагї зиёда рўй мекунам». 

Далели дуввум ин аст, ки аз ибтидо Иќбол ин орзуро дошт, ки тавре бишавад, 
ки Њайдаробод ва Даканро маркази эњёи фитрї, илмї, динї ва тамаддунии ислом 
бисозад. Худ низ дилаш мехост, ки дар он љо коре муносиб биёбаду мањалли 
иќоматашро ба он шањр интиќол дињад. Орзу дошт, тањти сарпарастии низом (њоким) 
ба кори сурудани ашъору таълифи онњо машѓул шавад. Ў бо уламо ва шахсиятњои 
бонуфузе ошної дошт. Навоб Мирмањбуб Алихон вафот ёфта буд ва Навоб 
Мирусмон Алихон низоми он љо буд. Дар 11 январи соли 1912 Мањараља Кишан 
Прасад аз вазифаи фармондењи љанг истеъфо кард. То аввали сентябри соли 1914 
Навоб Мирюсуф Алихон фармондењии љангро ба ўњда дошт. Сипас, худи низом ба 
вазорати девони Алї расид ва ин вазифањоро ўњдадор шуд. Лизо њангоме ки 
маснавии «Асрори худї» ба чоп расид, Сэр Сайид Алихон Имом нахуствазири 
Њайдаробод набуд, балки низом худ вазифаи нахуствазириро ба ўњда гирифт. 
Шањрњои кўчаки Њайдаробод бо суръати фаровоне ба сўйи тараќќї ва ислоњоти 
асосї пеш мерафтанд. Албатта, бо далели он ки барои ин низом маќдур набуд дар як 
замон њам маќоми вазоратро ўњдадор бошаду њам маќоми роњбарии иёлатро, лизо 
шоеъ шуда буд, ки низом мехоњад Сэр Сайид Алихон Имомро аз давлати Инглистон 
дар нимљазира барои кўмаки хеш бигирад. Дар назари Иќбол, агар Сэр Сайид 
Алихон Имом ба вазифаи нахуствазирї мансуб мешуд, интизор мерафт, ки дар сояи 

                                                 
* Таровењ – бист ракъат намоз аст, ки баъд аз намози ишоъ (хуфтан) аз аввали моњи Рамазон то охири 
моњи Рамазон хонда мешавад ва як давра Ќуръон дар ин муддат бо пешнамозии њофизи Ќуръон ба 
поён мерасад. Ин барномаро ањли суннат бештар анљом медињанд. 
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роњбарии эшон ќадаме љињати эњёи тамаддуни ислом бардошта шавад. Бо 
назардошти њамин интизор аввалин чопи маснавиро ба унвони Сэр Сайид Алихон 
Имом номгузорї кард. Билохира, Сэр Сайид Алихон Имом дар соли 1919 милодї ба 
вазифаи нахуствазир (вазири аъзам) расид. Эшон барои бењбуди вазъи мањдудаи хеш 
ќарордодњое пешнињод кард. Яке аз ин пешнињодњо сохтани бинои Донишгоњи 
Усмония буд. Пас аз муддати чањор сол, ки нахуствазир буд, дар соли 1922 милодї 
таъвиз гардид. Сипас, аз соли 1926 то 1937 Мањараља Кишан Прасад ўњдадори ин 
маќом шуд. Аз соли 1937 милодї ба баъд Акбари Њайдарї даврони нахуствазирии 
хешро оѓоз намуд.22  

Њамон тавр ки гуфтем, роњбарони мазњабии нављавон дигар эътимоде ба 
рањбарони ќадимї надоштанд. Онњо тарљењ медонанд, ки бо њиндуњо ба тафоњум 
бирасанд. Бар њамин асос љаласоти Лиг ва Кунгура (Конгресс) бо њам ташкил 
мешуданд. Билохира, дар соли 1916 милодї роњбарони њинду мусалмон ва роњбарони 
сиёсї даври њам дар Лакњнав гирд омаданд. Тањти роњбарии Муњаммадалї Љиноњ 
паймоне байни Лигу Кунгура баста шуд, ки ба паймони Лакњнав мансуб гардид. Ба 
ќавли Тафил Ањмад, њамон тавре ки Мавлоно Шиблї орзу дошт, анљумани 
мусалмонон ба маънои воќеї табдил ба анљумани сиёсї шуд.23  

Дар ќарордоди байни анљуману кунгура њаќќи раъйи људогонаи мусалмононро 
ба расмият шинохтанд. Лекин дар аксар музофотњо, монанди Панљоб ва Бангола, 
мусалмононро аз аксарият мањрум намуданд ва фаќат ба онњо њаќќи тасовї доданд. 
Курсињои изофиро байни аќаллиятњо таќсим карданд. Дар ин муовиза ба шањрњое, 
ки мусалмонон дар аќаллият буданд, иљоза дода шуд, курсињои бештаре дошта 
бошанд. Њангоми ба тасвиб расондани ќарордоди Лакњнав дар бештари манотиќе, 
ки мусалмонон дар аксарият буданд, мисли Сарњад (91% мусалмонон ва 7% њинду), 
Балуљистон (87% мусалмонон ва 11% њинду) намояндаи давлати англис (Chief 
Comissioner, фармондори музофот) њукумат мекард. Дар он љоњо дастурамалњои соли 
1909 милодї ба кор баста намешуданд. Ба њамин тартиб, Синд (5% мусалмонон ва 
19% њинду) ба Бамбай илњоќ шуд. Дар натиља, њарду таносубе ба ин шарњ дошт: 77% 
њинду ва 19% мусалмон. Гўё њангоми аќди ќарордоди Лакњнав аз лињози дастурамал, 
фаќат дар Панљобу Бангола буд, ки мусалмонон дар аксарият буданд. Ва ин 
мусалмонон аз аксарият мањрум шуда буданд. Дар тамоми марокизу музофотњо 
њиндуњо ба таври возењ аксарият буданд. Ба њамин љињат мусалмонон фоидае 
надоштанд, ки курсињои изофї бигиранд. Рањбарони мусалмоне, ки дар ба тасвиб 
расондани ќарордоди Лакњнав ширкат доштанд, аксарашон аз музофотњое буданд, 
ки мусалмонони он љо дар аќаллият буданд. Дар музофоти Панљоб, ки мусалмонон 
дар аксарият буданд, Сэр Муњаммад Шафеъ бо ин ќарордод мухолифат кард. 
Албатта, Сэр Фазл Њусайн аз ин ќарордод њимоят карду аз тарафи Панљоб 
ќарордодро имзо кард. Агарчи Иќбол бо сиёсати амалї робитае надошт, ба њар њол, 
бо ќарордоди Лакњнав мухолифат кард. Абдулњамиди Солик менависад:25 

«Аллома Иќбол бо ин ќарордод мухолиф буд. Зеро дар музофотњое, ки 
мусалмонон дар аксарият буданд, ихтиёроти муассире ба мусалмонон намедоданд. 
Ва дар музофотњое, ки дар онњо мусалмонон дар аќаллият буданд, дар натиља фоидаи 
махсусе оидашон намешуд. Илова бар он, Аллома бар ин аќида буд, ки ќарордоде 
инчунин фаќат замоне метавонад муфид бошад, ки дар Њиндустон ќавмияти 
муттањид ташкил шавад. Њаќиќат ин аст, ки иттињоди ќавмї дар Њиндустон 
номумкин аст. Зимнан, њељ кўшише барои ин кори муфид воќеъ намегардад». 

Дар ин шакке нест, ки ќарордоди Лакњннав, ки байни ду кеш ва ё ду ќавм 
мунъаќид шудааст, як ќарордоди ѓайрињаќиќї мебошад. Сипас, аз нањзати «Тарки 
муволот » равшан мешавад, ки фикру нияти ду тараф бо њам фарќ мекунанд. Бо 
вуљуди ин ќарордод, аксар рањбарони сиёсии мусалмон мехостанд шахсияти ќавмии 
људогонае барои мусалмонон ба вуљуд биёваранд. Аз тарафи дигар, бо вуљуди ба 
расмият шинохтани намояндагии људогона, рањбарони њинду мехостанд тибќи 
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ќарордоди Лакњнав њиндуњо ва мусалмононро дар њам идѓом намоянд. Гарчи бар 
тибќи ин ќарордод њиндуњо ва мусалмонон барои муддате ба якдигар наздик шуданд, 
вале ин ќарордод њам натавонист ба маънои воќеї ба ихтилофоти онњо хотима 
дињад. Дар соли 1917 милодї дар Шоњободу Оро фасоду куштори мусалмонон ба ављ 
расид. 129 русто, ки дар масоњати 40 мили мураббаъ буд, ба дасти њиндуњо вайрон 
гардид.26 Дар њамин сол Монтигу (Lord Montigu) ба Њиндустон омад ва ислоњоти 
дастурии соли 1909 милодї дар асари паймони Лакњнав мавриди таљдиди назар 
ќарор дода шуд. Ин паймон дар соли 1918 милодї ба номи «Монтигу-Љеймз Форд» 
(James Ford) ба сурати гузорише даромад. Баъдњо, бар минволи њамин гузориш, 
лоињаи давлати Њиндустон (Government of India Act.) дар соли 1919 милодї ба тасвиб 
расид, ки дар соли 1921 милодї ин лоиња амалан ба кор гирифта шуд. 

Ба њар њол, Иќбол бо ин бандубастњои сиёсї робитае надошт ва танњо дар 
рустое дар фасли тобистон ба сурудани ќисмати дуввуми «Асрори худї» бо номи 
«Румузи бехудї» машѓул буд. Дар соли 1917 милодї бори дигар назари Иќбол ба 
Њайдаробод маътуф гашт.27 Пас аз фавти Сайид Њошим Билгиромї вазифаи ќазоват 
дар додгоњи Њайдаробод холї монд. Ба њамин љињат, муншї Динмуњаммад – мудири 
гузориши шањрии Лоњур, (Municipal Gazette Lahore) Иќболро барои ин вазифа 
пешнињод кард. Дар ин маврид номае низ ба Мањараља Кишан Прасад навишт. 
Мањараља Кишан Прасад дар посухи ин нома њар матлаберо, ки нигошт, Иќбол тайи 
номае аз ў бад-ин шарњ ташаккур кард:28 

«Чанд рўз аст, ки ин хабар дар рўзномањо мунташир мегардад. Шунидаам, ки 
аксар рўзномањои Панљобу Уттар Прадеш ва аксар мухбирин ва хабарнигори 
рўзномаи «Дакан» низ ин хабарро навиштаанд. Лекин ман амдан барои Шумо дар ин 
бора чизе нанавиштам. Зеро медонам, ки агар замоне чунин масъалае пеш биёяд, 
Шумо њатталимкон аз њамкорї дареѓ намефармудед. Ба њамин далел ва бо вуљуди он 
ки муддатњост, ки дилам мехоњад назди Шумо биёям, лозим надонистам чизе барои 
Шумо бинависам. То ба њол дар барномањоям кўшиши дохилиро бисёр кам дахолат 
додаам. Њамеша худро ба дасти сарнавишт месупорам. Натиљаи он њар чи ки 
мехоњад, бошад. Бо фазлу карами Худованд њељ њаросе ба худ роњ намедињам. Дар 
њоли њозир низ иродаи ќалбам тавре аст, ки њар љо ки бигўяд, хоњам рафт. Аммо дар 
ќалбам ин фикрро низ дорам, ки агар Худованд маро барои Њайдаробод интихоб 
кардааст, иттифоќан ин интихоб мутобиќи майли ман низ њаст».29  

Њангоме ки ин хабар дар рўзномањои Панљоб ва Уттар Прадеш мунташир шуд, 
сели телеграммањои табрикї ба сўйи ў сарозер гашт. Муваккилоне, ки дифоъ аз онњо 
дар Панљоб ба Иќбол супурда шуда буд, бисёр нороњату парешон шуданд. Билохира, 
њангоме ки хабарнигори «Дакан» ба Иќбол хабар дод, ки дар Њайдаробод исми чанд 
нафар тавассути давлат барои вазифаи ќазоват дар њоли баррасии ўст ва номи ў низ 
аз љумлаи онон аст, номае ба Мањараља Кишан Прасад навишт ва дар он муфассалан 
тањсилоту таълифоти хешро шарњ дод ва аз ў ёрї талабид.30  

«Дар њоли њозир дар бораи фиќњи исломї китоби муфассале дар басти таълиф 
дорам, ки ба забони англисї мебошад. Матолиби онро аз Мисру Сурия ва 
кишварњои арабї тањия кардаам. Иншооллоњ, агар зинда мондам, ба зудї мунташир 
хоњам кард. Мутмаин њастам, ки китоби беназире хоњад шуд. Мусаммим њастам, 
тавре дар ин китоб масоилро шарњу баст дињам, ки дуруст монанди китоби Имом 
Насафї* бошад, ки дар шаст љилд навишта шудааст». Кишан Прасад дар нома изофа 

                                                 
* Шайх Азизиддин Муњаммад Насафї аз урафои ќарни њафтум, дар шањри Нахшаб ё Насаф ба дунё 
омад. Аз донишмандони бузурги Эрону ислом аст ва расоили бисёре ба риштаи тањрир дароварда ва 
онњоро ба унвони китоби «Инсони Комил» тадвин кардааст.  Ва шояд ў аввалин касе аст, ки ин 
мавзўъро ба тартиби махсус мавриди бањс ќарор додааст. Шайх «Инсони комил»-ро бад-ин иборат 
таъриф мекунад: «...Инсони комил он аст, ки дар шариату тариќат ва њаќиќат комил бошад». Ва гўяд: 
«Шариат гуфти анбиёст, тариќат карди анбиё ва њаќиќат диди анбиёст. Инсони комил он аст, ки чањор 
чиз ба камол доро бошад: аќвоми нек, афъоли нек, ахлоќи нек ва мубориза». 



  Шоњкори Халлоќа Иќбол 

 115 

намуд, ки ў бо хусусиёти ахлоќии Иќбол комилан ошної дорад ва ниёзе ба зикри 
онњо нест.  

Лекин таќдир нахост, ки Иќбол ба Њайдаробод биравад. Њамчунин, ў њаргиз 
муваффаќ нашуд ва фурсат наёфт китобе ба забони англисї дар бораи фиќњи исломї 
бинависад. Ва ин кор дар фењристи орзуњои ў боќї монд. Чанд моњ баъд Сэр Акбар 
Њайдарї вазифаи профессори њуќуќ (ќонун)-ро дар Њайдаробод ба ў пешнињод 
намуд. Аз ў суол намуд, ки бо ваколати хусусї чї миќдор дастмузде мехоњад. Лекин 
Иќбол аз љое мутаваљљењ шуд, ки дар Њайдаробод ниёзе ба ў нест ва Сэр Акбар 
Њайдарї ўро фаќат ба ин манзур ба Њайдаробод мехоњад, ки бо ў гуфтугўе дар бораи 
матрањи донишгоњ дошта бошад. Чун Иќбол наметавонист то ин њад махориљро 
мутањаммил шавад, бад-ин сабаб аз рафтан ба Њайдаробод худдорї намуд. 

Дар соли 1917 милодї Иќбол ба Чаудњрї Муњаммадњусайн (1894-1950 милодї) 
мулоќот намуд. Дар ин замон Чаудњрї Муњаммадњусайн – донишљўи коллељи 
Исломия буд ва ба пешнињоди раиси Коллељи Исломия Њенри Мартин (Henri 
Martin), ў тадриси хусусии кўдакони Навоб Сэр Зулфиќор Алихонро ба ўњда гирифт 
ва ба далели он ки Иќбол дўстии амиќе бо Навоб Сэр Зулфиќор Алихон дошт, бад-ин 
васила тавонист Чаудњрї ро бубинад. Иќбол мутааќќид шуд, ки ў диндори босадоќат 
аст ва то лањзаи марг ўро фаромўш накард. Дар соли 1926 милодї Чаудњрї 
Муњамммадњусайн бо пешнињоди Иќбол дар дабирхонаи музофоти Панљоб (Punjab 
Civil Secretariat) машѓул ба кор шуд. 

Иќбол унси фаровоне ба кабўтар дошт. Ба мушкили фаровоне аз Мадинаи 
Мунаввара барояш як кабўтар оварда буданд. Вай онро парвариш дод ва бо эњтиёти 
фаровон аз ў нигањдорї мекард. Аз бахти баде 20 октябри соли 1917 он кабўтар 
тўъмаи гурбае шуд. Иќбол аз ин њодиса беандоза нороњат шуд ва шеъри «Ба ёди 
кабўтари Мадина»-ро суруд. Дар њамин замон буд, ки ў ба ин фикр афтод, ки агар 
кабўтаре аз насли хуб бо кабўтари љангалии сабзранг (њарил)* љуфтгирї кунад, хоњад 
тавонист насли љадид ба вуљуд оварад. Барои найл ба ин маќсуд Иќбол то чанд сол 
таљрибањои мухталифе касб кард, вале муваффаќ нашуд.  

Дар авохири соли 1917 милодї шеъри «Румузи бехудї» комил шуд. Лекин дар 
ин њангом Иќбол дар фикри такмили ќисмати севвуми маснавї тањти унвони 
«Зиндагии ояндаи мусалмонон» буд. Ў хитоб ба Гиромї навишт:32  

«Дар њоли њозир ќисмати севвуми маснавї фикрамро ба худ ихтисос додааст. 
Матолиб њамчун дарё ба зењнам меоянду саргардон њастам аз он, ки кадом якро 
ёддошт кунам. Унвони ин ќисмат «Зиндагии ояндаи мусалмонон» аст. Ба ин маънї, 
ки Ќуръони Карим дар бораи таърихи ояндаи зиндагии мусалмонон чї мегўяд ва 
љамоати мусалмонон, ки ташкили он ба даъвати Имроњимї** сурат гирифт, дар 
оянда шоњиди чї њаводису воќеиёте хоњад буд? Билохира, маќсуд аз ин њаводис чист? 
Тамоми ин суолњоро метавонем дар Ќуръони Карим биёбем. Дар он љо истидлолњои 
возење њастанд, ки касе наметавонад ва ќодир нест, ки бигўяд ин амал бо таъвил 
анљом шудааст. Ин аз фазлу карами Худованди Таоло аст, ки ба ман донишу илми 
пинњонии Ќуръони Каримро ато фармудааст. Ман дар њудуди 15 сол Ќуръони 
Маљидро хондаам ва моњњо, балки солњо бар баъзе аз оёту сурањо андешидаам, пас аз 
ин муддати тўлонї ба натиљаи боло даст ёфтаам. Лекин матлаб бисёр зариф аст ва 
навиштани он кори душворе аст. Ба њар њол, ба ин натиља расидам, ки бояд як бор 

                                                 
* Номи нажоди он кабўтаре, ки њиндї мебошад.  
** Ќуръони Карим мефармояд: Аввалин касе, ки ин динро ислому пайравони онро мусалмон номид, 
Њазрати Иброњим алайњиссалом буд.  

«Раббано ва-љъално муслимина лака ва мин зурриййатино умматан муслиматан лака» – сураи 
«Баќара», ояти 128 (Иброњиму Исмоил гуфтанд):  

«Парвардигоро, моро таслими фармони худ гардон ва аз фарзандони мо низ умматеро муслим 
ќарор дењ».  
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кўшиш намояму онро бинависам. Чопи он низ пас аз марги ман хоњад анљом гирифт 
ва ё њар ваќт ки маќдуф бошад».33 

Бад-ин тартиб, пас аз ба чоп расидани «Румузи бехудї» дар мавриди ќисмати 
севвуми маснавї номае хитоб ба Акбароллоњи Ободї дар таърихи 28 ноябри 1918 
навишт ва чанд шеъре аз ин ќисматњо низ барои ў фиристод.34  

Лекин ин тасмими ў њаргиз љомаи амал напўшид ва пас аз панљ сол чанд шеъри 
махсус барои ќиссмати севвум дар «Паёми Машриќ» ѓунљонида шуд.  

«Румузи бехудї» дар апрели 1918 мунташир шуд. Дар дебочаи чопи аввали 
маснавї Иќбол аз мусоидаи устодони хеш – Мавлоно Сэр Мирњусайну Гиромї 
ташаккур кард. Зеро онњо дар тарзи баёни баъзе аз ашъор ўро ёрї доданд. Ў дар 
мавриди мавзўи китоб гуфт:35  

«Истењкоми эњсоси нафси афрод дар ќудрати њофизаи онњост. Истењкоми вазъи 
аќвом мабно дар њифозат аз таърихи ќавмии онњо аст. Гўё таърихи њар ќавм барои 
њаёти миллї, ба манзалаи ќудрати њофиза аст, ки бо ба њам марбут сохтани мароњили 
мухталифи зиндагї ва аъмоли онњо метавон замони ќавмро мањфузу ќоим нигоњ 
дошт. Бо дар назар гирифтани илмулњаёт тавонистам дар мавриди њаёти таркибии 
миллати мусалмон ва аљзои гуногуни он мутолеоте анљом дињам. Яќин дорам, ки аз 
тариќи ин нуќтаи назар метавон зиндагии уммати мусалмонро дарк кард». 

Сэр Абдулќодир дар мавриди таснифи ин ќисмати маснавї аз забони Иќбол 
менависад:36 

«Љаноби доктор мегўянд, ки ман ба салоњиятњои илмї ва адабии Абдурањмони 
Баљнурї мўътарифам (эътироф мекунам). Дар зимн аз эшон низ мамнун њастам. Зеро 
ки њангоми интишори «Асрори худї» Баљнурї матлабе дар интиќод аз ин шеър 
навишт. Дар ин навишта зимни бањс дар бораи абъоди «худї» меоварад, ки Иќбол то 
њадде бар худи фард таъкид дорад ва тарс аз он аст, ки вуљуди мардумро нодида 
ангорад. Дар сурате ки худии инфиродї низ дар мардум њал мешавад ва бар такомул 
мерасад. Аз хондани ин матлаб Баљнурї лозим донист бо навиштани «Румузи худї» 
ба ин гуна афкору андешањо хотима дињад. Албатта наметавонам бигўям, ки агар 
изњори назари Баљнурї ба чоп намерасид, «Румузи бехудї» навишта мешуд ё не? 
Лекин њаќиќат ин аст, ки пас аз хондани матлаби Баљнурї ба ин натиља расидам, ки 
фавќулода ва зарур аст, ки «Румузи бехудї» нигориш ёбад». 

Ба њамин сурат, 27 июни соли 1917 Иќбол дар бораи «Румузи бехудї» хитоб ба 
Ниёзиддинхон навишт:37 

«То он љо ки медонам, то ба њол фалсафаи миллати мусалмон бад-ин тартиб ба 
иљтимои мусалмонон ироа дода нашудааст. Мусалмонони асри њозир њатман 
медонанд, ки Аврупо ба он ќавме фахр мефурўшад, ки эътиќоди сусте доранд. Усули 
њаќќи ќавмиятро фаќат ислом баён кардааст ва мурури замон њељ асаре бар пухтагї 
ва пойдории ин усул надорад». 

Як нусха аз «Румузи бехудї»-ро Иќбол назди низоми Њайдарободи Дакан низ 
фиристод. Њамроњи он як нусха шеъри форсї тањти унвони «Хитоб ба фармонравои 
Дакан» низ ирсол дошт Дар асл ин шеър ба ин сурат навишта шуд, ки дар соли 1918 
милодї низом ба Алигарњ рафт ва муншии донишкада ба Иќбол телеграмма зад, ки 
бояд ба Алигарњ биравад. Лекин пас аз чанд њафта њамроњ бо нусхае аз «Румузи 
бехудї» ин шеърро низ назди низом фиристод.38 

Дар соли 1918 милодї, чанд моњ ќабл аз поёни љанги љањонии аввал дар баъзе аз 
манотиќи Панљоб навъи махсусе аз бемории анфлуонзо ривољ пайдо кард. Касе 
намедонист илољи он чист. Дору њам бисёр камёфт, њатто мешавад гуфт, ќањт буд. 
Доруњое, ки дар он замон вуљуд доштанд, бо онњо имкони пешгирї набуд. Маќомот 
дар муќобила бо ин беморї ноумед шуданд ва коре аз дасташон барнаёмад. То он 
љое ки духтурњо низ ба њангоми муолиљаи беморон худ низ мубталои анфлуонзо 
шуданд. Рўзона наздик ба 250 нафар дар Лоњур фавт мекарданд.39 Њељ роње набуд, ки 
бо ин беморї ва талафоти он мубориза кард. Барои дафни мурдагон њатто гўркан низ 
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ёфт намешуд. Дар ин айём Иќбол маљбур буд ба Коллељи Исломия биравад ва дар он 
љо ба муддати ду моњ барои донишљўёни фавќилисонси фалсафа тадрис намояд. 

Профессор Њиг – устоди фалсафа, аз бемории вабо даргузашта буд. Анљумани 
њимояти ислом аз Иќбол дархост намуд, то замоне, ки устод барои тадрис ба 
донишгоњ наёяд, масъулияти донишљўёнро ба ўњда бигирад. Иќбол дар номаи худ 
хитоб ба Акбароллоњи Ободї дар 28 ноябри соли 1918 чунин навишт:40 

«Њар рўз аст, ин писарњо назди ман меоянд. Дар рўз аз њар фурсате, ки дошта 
бошам, истифода мекунам ва бо мутолеаи китобњои гуногун барои онњо суханронї 
тањия мекунам. Матолиби суханронињо ѓолибан дар бораи ин масоил мебошанд: 
афсонаи ёс ва нокомињои зењнии инсонњо, ки дар назди мардум маъруф ба таърихи 
фалсафа њастанд. Дирўз аср ин шеъри Шуморо барои онњо мехондам.  

Тарљумаи шеър: 
Ман тоќату ќудрати зењнро номањдуд медонистам, вале хабар надоштам њуше, 

ки ба ман додаанд, мањдуд аст ва бинише, ки ба ман ато шудааст, мањдудият дорад.  
...Ба њар њол бо бањонаи суханронињо гоњ-гоње фурсате даст медињад, ки нукоти 

мазњабиро низ дар гўши онњо бихонам». 
Дар 11 ноябри соли 1918 љанги љањонї ба итмом расид. Як моњ пас аз хотимаи 

љанг Сэр Майкл Эдвайр – фармондори Панљоб љаласаи бузургеро барои ин пирўзї 
дар толори Бредли Лоњур (Breddle Hall Lahore) ташкил дод. Дар ин љаласа Иќбол ба 
иттифоќи Навоб Зулфиќор Алихон ширкат доштанд. Ба дархости фармондор Иќбол 
чанд шеър ба забони форсї хонд.41 

Дар ин замон Иќбол дар фикри навиштани матолибе буд, вале онњо њаргиз 
комил нашуданд. Орзуи таълифи китоби «Фуќањои исломї» ба забони англисї то 
охирин лањазоти зиндагии Иќбол ба њамроњаш буд. Иќбол аз дер боз тасмим ба 
навиштани маснавии «Асрору румуз» гирифта буд.  

Иќбол дар имтињони муќаддамотии риштаи њуќуќ, ки дар декабри соли 1898 дар 
Лоњур баргузор гардид, муваффаќ нашуда буд. Дар соли 1900 милодї дар дарсњои 
њуќуќ ширкат намуд, вале чун сабти ном накарда буд, ба ў иљоза дода нашуд дар 
имтињонот ширкат кунад. Бад-ин сабаб барои давраи омўзиши олї маљбур гардид ба 
Инглистон сафар кунад. Маќсади аслии ў ин буд, ки ба Лондон рафта дарси њуќуќ 
бихонад. Дарсе, ки дар ин давраю замона барои тараќќї ва найл ба маќосид лозиму 
зарурї буд. Иќбол вобастагии хосе ба Арнолд дошт. Ин вобастагї боиси ба вуљуд 
омадани алоќаи тањќиќу татаббўъ дар Иќбол шуд. Аз ибтидо ин орзу дар дилаш 
љавона зад, ки рўзе битавонад дараљаи докторї дар фалсафа бигирад. То он љо ки 
марбут ба мавзўъ тањќиќ мешавад, Иќбол аз ибтидо ба иллати тарбияти хонаводагї 
бидуни шак ба тасаввуфи аљамї ва ё бидуни тардид ба вањдати вуљуди тамоил дошт. 
Бад-ин љињат, мавзўи тањќиќии худро тањти унвони «Фалсафа дар Эрон» ва ё 
«Иртиќои фалсафаи мобаъдуттабиа дар Эрон» интихоб кард.  

Дар ин давра бо васотати Хоља Њасани Низомї, Иќбол тавонист чанд суоли 
бунёдии тасаввуф аз шоњ Сулаймон Бњалаврай бинамояд. Барои мисол, аз ў хост 
оётеро, ки дар Ќуръони Маљид дар робита бо тасаввуф вуљуд дорад, ном бибарад. Аз 
кадом як оёт метавон масъалаи вањдати вуљудро дарк кард? Ислом ва тасаввуф чи 
робитае бо таърих доранд? Оё касе ба Њазрати Алї (а) дарси хусусї медод? Ва ѓайра. 
Шоњ Сулаймон Бњалаврай низ посухњое дод. Аз ин љавобњо дар боби тасаввуф 
истифода гардид. Иќбол ба мањзи расидан ба Кембриљ фавран кори тањќиќии хешро 
оѓоз намуд. Дар июни 1907 таќрибан якуним сол ва ё 18 моњ баъд, он аз маќолаи 
тањќиќї аввалин бор дар соли 1908 милодї дар Лондон мунташир шуд. Лекин то ин 
њангом дар назариёти Иќбол таѓйироте њосил гардида буд. Вале Иќбол хаёл надошт 
онро бори дигар бо таѓйироте мунташир созад. Мир Њасаниддин дар соли 1936 
милодї дар Њайдарободи Дакан ин маќоларо ба забони урду бо номи «Фалсафаи 
аљам» тарљума кард. Иќбол зимни он, ки ба эшон иљоза дињад, ки тарљумаи ин 
маќоларо мунташир созад, гуфт:42  
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«Ин китоб 18 сол пеш навишта шудааст. Аз он замон то ба њол чизњои љадиде 
кашф шудааст ва дар афкору назариёти ман низ таѓйироти фаровоне ба вуљуд 
омадааст. Китобњои људогонае ба забони олмонї дар бораи Ѓазолї ва Тўсї навишта 
шудаанд, ки мавќеи нигориши китоби ман вуљуд надоштанд. Ба назари ман, ќисмати 
кўчаке аз ин китоб боќї мондааст, ки натавон онро мавриди интиќод ќарор дод». 

Баъдњо ба ин далел ин натиљагириро кардам, зеро дидам, ки ин маќола то њадде 
ноќис аст. Чун баъзе аз натоиљи фикрї, ки дар он нигошта шуда буд, ѓалат ба назар 
мерасид. Барои мисол иштибоњан тасаввур мерафт, ки Љалолуддини Румї пайрави 
маслаки «вуљудї» аст.  

Бар њамин минвол дар мавриди Мансури Њаллољ* навишта шуда буд, ки 
«вањдати вуљуде» будааст. Дар њоле ки ў монанди як Видант – њиндуи њаќиќї 
«иналњаќ» (Ањма Брањма Асмї)** гуфта буд. Пас аз мутолеаи даќиќи маснавии 
Мавлоно Љалолуддини Румї назарияи Иќбол дар мавриди ў низ таѓйир кард. 
Њангоме ки дар Фаронса Массигнон*** (Massignon) китоби хешро тањти унвони 
«Алтавосин» мунташир кард, назарияи Иќбол дар мавриди Мансури Њаллољ**** низ 
таѓйир кард. Ба сабаби огоњ набудан аз «Занд»***** натавонист аз аќоиди зардуштиён 
ба таври сањењ мутталеъ гардад. Баъдњо, замоне ки бо кўмаки Мавлоно Сайид 
Мирњасан муваффаќ шуд навиштањоеро ба забони пањлавї мутолеа намояд, 
мутаваљљењ гардид, ки ќисмати аввали маќола, яъне матолибе, ки дар бораи 
фалсафаи Эрон ќабл аз ислом нигоштааст, комил нест. 

Лизо равшан аст, ки агар Иќбол аз маслаки тасаввуфи вуљудї мунњариф шуд, ё 
дар ин бора аќоиди ў таѓйир ёфт, ин замоне буд, ки ў шурўъ ба навишти рисолаи 
доктории тањќиќии худ кард. Абдулмаљиди Солик менависад:44 

«Барои рисолаи докторї, дар даврони мутолеа ва тањќиќ ин масъаларо кашф 
кардам, ки бештар абъоди маслаки роиљи тасаввуф, бо ислом робитае надорад, балки 
њатто метавон гуфт, бо ислом муѓоир аст. Чанд сол баъд, њангоме ки бо Иќбол дар 
Лоњур мулоќот кардам, дар яке аз сўњбатњояш Иќбол бо обу тоби бисёре мегуфт:       
–Китоби «Фусус-ул њакам»-и Шайх Акбар Муњиддин****** Ибни Арабї ва китоби 

                                                 
* Њусайн бини Мансури Њаллољ (224-309 њиљрї) дар Байзои форс ба дунё омад. Њаллољ сарсилсилаи 
шуњадои суфия ва назди аксари онњо аз авлиё аст. Вайро ба љурми он ки бо Ќаромата ва баъзе 
табаќоти шиа иртибот дорад, муттањам намуданд ва њукми такфири ўро доданд. Њазор тозиёна хўрду 
дам барнаёвард. Фармони ќатлашро дар Баѓдод доданд. Ваќте ки ўро ба пойчўбаи дор мебурданд, 
пойкўбон ва дастафшон аналњаќгўён мерафт. Пурсиданд, сабаби ин кор чист? Гуфт: «На магар ба 
пойи дор меравам. Он нардбони осмон аст». Вай љони худро сари њамин «иналњаќ» гуфтан гузошт. 
Муроди ў ин буд, ки вуљуд яке асту љуз Худо чизе нест ва њар инсоне, ки таъиноти шахсеро мањв кунад, 
ќоим ба њаќ аст ва ў Њаќ» аст. Яъне, њамин ки «ман»-у «мо»-ву «ту» аз миён биравад, ба љуз «ў» чизе 
боќї нест. 
** Дар забони синскрит ба маънии «Ман Худо мебошам» аст. 
*** Луи Массигнон (1883-1962) – ховаршиноси фаронсавї, рољеъ ба Њаллољ тањќиќоте намуда ва 
мунташир кардааст. Китоби «Тавосин»-ро дар соли 1913 ва «Ахбори Њаллољ»-ро дар соли 1914 тадвин 
намуд. 
**** Пеши ў гетї љабин фарсудааст,  З-он ки ў њам одаму њам љавњар аст. 
    Хешро худ убдае фармудааст.  Љавњари ў не араб, не аъљам аст, 
    Убдае аз фањми ту болотар аст,  Одам асту њам зи одам аќдам аст. 
***** Занд иборат аз тафсире аст ба забони пањлавї, ки дар давраи Сосониён бар Авесто – китоби 
Зардушт навишта шудааст. «Позанд» шарњи занд ба забони форсии дарї аст. Ба Авесто дар тўли 
замоне тавассуути мўбадони Зардушт, бахусус, то давраи ислом  изофоте шуда ва он аз сурати 
аввалияи худ хориљ гаштааст. Вале ќисмате, ки асари мусаллами Зардушт аст, Готњо мебошад. 
****** Муњаммад бини Алї Тойии Андалусї маъруф ба Шайхулакбар ва Ибнии Афлотун (560-638 
њиљрї) аз бузургони урафо ва аљлаи мутасаввифа аст. Таълифоти бисёре аз ў боќї мондааст. 
Маъруфтарини онњо «Футуњоти Макия» ва «Фусус-ал-њикам» мебошад. Вай усули тасаввуфу ирфон ва 
њикмати ишроќ ва, махсусан, масъалаи вањдати вуљудро дар мутобиќи ќавоиди аќлї ва усули илмї ба 
вањљи истидлол дар кутуби худ мудавван сохт. Ва баъди чанде китобњои ў маънои аслии тасаввуфу 
ирфон шуд. Вай аввалин касе аст, ки вањдату вуљудро асоси таълиму назарияи хеш ќарор дод.  
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«Њикмат-ул-шарќ»-и Шайх Шањобиддин Суњравардиро* бо нињояти диќќат беш аз 
дањ бор хондааст. Илму завќи ин бузургон њељ њарф надорад. Лекин аксар 
мўњтавиёти ин китобњо бо ислом робитае надоранд. Њатто наметавонам онњоро 
мутобиќ бо аќоиди таълимоти исломї низ биномам». 

Ба назари нависанда (Љовид) дар васати соли 1907 милодї, чанд моњ пас аз 
ирсоли рисолаи докториаш ба Мюнхен, њангоме ки њанўз дар Кембриљ муќимї буд, 
тањти таъсири як инќилоби зењнї ва ќалбї ќарор гирифт. Дар натиља ў натанњо 
истеъмори мулкият** ва ќавмияти ватаниро нафй (рад) кард, балки аз баракати 
тањќиќи хеш аз маслаки вањдати вуљудї низ мунњариф шуд. Далели инњирофи ў аз 
маслаки вуљудї чї буд? Посухи ин суол ин аст, ки Иќбол аз бисёре аз абъоди 
тамаддуни аврупої маъюсу ноумед буд. Лекин тамаддуни аврупої чанд бўъди 
мусбат дорад. Дар Аврупо дар заминањои тадвини фалсафаи љадид, тараќќии улуми 
нав, фан ва технологї ба назар мерасид. 

Аз назари Иќбол, ба њамон далел, ки Ѓарб бедор буд, Шарќ дар хоби харгўшї 
ба сар мебурд. Дар ин марњала ин суол барои ў пеш омад, ки далели аслии инњитоти 
мусалмонон чї будааст? Пас аз тафаккур ба ин натиља расид, ки бо сењру љодуи 
маслаки вуљудї ќудрати амали ўро салб кардаанд. Икромулњаќ Салим низ дар 
гуфтањояш ин мавзўъро таъкид мекунад. Вай мегўяд: «Иќбол њанўз дар Кембриљ буд, 
ки рўзе тасмим гирифт дар мавриди сиёсати исломї шурўъ ба нигориши маќолае 
барои як маљаллаи англисизабон кунад. Лекин як суол барояш пеш омад, ки 
муњаррики равонии заволи мусалмонон чї будааст? Барои ёфтани посухе ба ин суол 
ба китобњои гуногуне мурољиат кард. Лекин љавоби ќонеъкунандае наёфт. Аз њамин 
лањза шурўъ ба баррасии далоили таназзули мусалмонон кард. Дар ин замон буд, ки 
барои бедории исломи њаќиќї шурўъ ба ёфтани роњи њалле намуд. Ба гуфтаи худи 
Иќбол, дар соли 1908 њангоме ки аз Англия бозгашт, ѓавѓое дар дилаш барпо буд. 
Вай мехост бо њадафи ин, ки рўњи тозае дар адабиёти хеш бидињад, сармояи зиндагии 
љадиде омода кунад. Саранљом, дар соли 1910 милодї вай тасмим гирифт назариёти 
хешро баён намояд. Бо назардошти њамин аќоид шурўъ ба сурудану навиштани 
«Асрори худї» кард. Аз навиштањои Иќбол ин низ равшан аст, ки мехост бар тибќи 
гуфтаи падараш ба сабки маснавии Буалї Ќаландар, як маснавї бисарояд. Се асар аз 
Буалї Ќаландарро ном мебарем: «Махзани маънавї», «Каломи Ќаландарї» ва 
маснавии «Буалї Ќаландар». Ѓуломрасули Мењр мегўяд: «Имкон дорад Иќболу 
падараш охирин маснавиро дар назар дошта, интихоб карда бошанд. Ё аслан хаёл 
доштанд маснавии мухтасаре бинависанд. Вале њангоме ки ба мавзўи фикру андеша 
дар ин бора бархўрданд, ба ин натиља расиданд, ки бояд маснавиро густариш дод. То 
њадде ки бояд ин маснавї ба се ќисмат таќсим шуда, навишта шавад. Лекин фаќат 
муваффаќ ба навиштани ду ќисмати он шуд. Дар ин замон Румї ба назараш омад ва 
муносиб дид, ки маснавии хешро дар иртибот бо маснави Љалолуддини Румї 
бинависад. Зимнан, Љалолуддини Румї дар назари Ѓуломрасули Мењр барои бедор 
намудани исломияти њаќиќї, инчунин тартиб додани низоми фикрї дар зењни ў 
ашколи гуногуне ба худ гирифт. Дар ибтидо моњияти он таври дигаре буд. Сипас, 
абъоди љадиде бар он изофа гардид. То њадде ки ду маснавиро дар зењни хеш комил 
кард. Яке дар робита бо зиндагии фикрї, ки номи онро «Асрори худї» гузошт ва 
дигаре дар робита бо зиндагии миллат, ки «Румузи худї» хонда шуд. Аммо ќисмати 

                                                 
*  Мўсии бегонаи симои ишќ,  В-аз њакам сад гавњари тобанда суфт. 
      Бехабар аз ишќу аз савдои ишќ.  Уќдањои ќавли машоин гушуд, 
     Аз ташаккук гуфту аз ишроќ гуфт, Нури фикраш њар хаферо во намуд. 
 
**  Мулукият саропо шишабозист,  Њузури ту ѓами ёрон бигўям, 
    Аз ў эмин на румї, на њиљозист.  Ба уммеде, ки ваќти дилнавозист. 

(Армуѓони Њиљоз) 
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севвум, ки мавзўи он «Зиндагии ояндаи ислом ва мусалмонон» буд, њаргиз навишта 
нашуд. 

Дар соли 1919 милодї вай шурўъ ба навиштани таърихи тасаввуф намуд. Чун 
матолиби кофї ба даст наёвард, ки дар он бора бинависад, як-ду боби корро 
нимакора рањо кард.45 Ба њамин тартиб, дар ин сол тасмим гирифт «Рамаяна»*-ро ба 
урду тарљума кунад. Ў ба Мањараља Кишан Прасад навишт:  

«Масењи Љањонгирї ќиссаи «Рамаяна»-ро ба шеъри форсї баргардондааст. Ман 
њар коре, ки аз дастам бармеомад, анљом додам, вале натавонистам он маснавиро ба 
даст оварам. Ба њамин љињат аз Шумо дархост мекунам, ки агар ин маснавї дар 
китобхонаи Шумо мављуд бошад, ба сурати амонат барои муддати кўтоње ба ман 
бидињед».46 Маснавии мазкур дар китобхонаи Мањараља Кишан Прасад мављуд 
набуд. Бад-ин љињат тасмими ў низ комил нашуд. 

Дар соли 1921 милодї ба фикр афтод, ки «Бњагват Гита»-ро* ба урду тарљума 
кунад. Лизо хитоб ба Мањараља Кишан Прасад навишт:50  

«Љаноби Олї тарљумаи «Готирї»-и** маро писандидед. «Офтоб» дар Бонги 
даро» – ин масъала басе барои ман љойи ифтихор аст. Афсўс, ки алфози санскритро 
наметавон дуруст дар урду баён кард. Ба њар њол, то он љое ки метавонистам, кўшиш 
кардам, ки мафњуми аслиро бирасонад. Агар фурсате даст дињад ва Худо бихоњад, 
тасмим гирифтаам «Гита»-ро ба урду тарљума кунам. Њатман тарљумаи «Гита» ба 
форсї тавассути Файзиро*** мутолеа намудаед. Њељ шакке дар дониши Файзї нест. 
Лекин дар ин тарљума нисбат ба баёни матолиби «Гита» камоли беинсофї шудааст. 
Ман яќин дорам, ки Файзї бо рўњи «Гита» ноошно монд».  

Дар соли 1925 бори дигар тасмим ба навиштани китобе ба забони англисї тањти 
унвони «Ислом аз назари нуќтаи ман» гирифт. Дар ин маврид номае хитоб ба Суфї 
Ѓулом Мустафо Табассум**** навишт:47 

«Муддати зиёде аз ваќте ки матлабе дар бораи иљтињод навиштам, мегузарад. 
Дар мавќеи навиштани ин мавзўъ ин эњсос ба ман даст дод, ки ин матлаб он ќадар 
осон нест, ки тасаввур мекардам. Навиштани он мусталзами бањсњои муфассал дар 
ин замона аст. Дар њоли њозир навиштани ин матлаб дар шароите, ки бояд ба таври 
муфассал навишта шавад, дар ин матлаб ба таври хулоса ва фаќат љињати ишора баён 
шудаанд. Ба њамин далел то ба имрўз онро мунташир насохтам. Њолан, иншооллоњ, 
тасмим гирифтаам, ки инро ба сурати китобе дароварам, тањти унвони «Ислом аз 
нуќтаи назари ман». Маќсудам аз ин унвон ин аст, ки матолиби китоб дар назари 
мардум назари шахсии худам бошад. Имкон дорад, ки иштибоњ њам бошад. Илова 
бар ин, масъалаи дигаре, ки вуљуд дорад, ин аст. Ман бештар авќоти умрамро дар 
мутолеаи фалсафаи ѓарбї гузарондаам ва ин фикр то њадде барои ман шахсияти 
дуюм шудааст. Ман бо ин фикр донистаю надониста њаќоиќи исломро мутолеа 

                                                 
* Ин китоби хамоса тавассути шоир Валмики ба забони санскрит суруда шуд. Сипас, Тулсидас ба 
њиндї дар ањволи Рам Чандраљї – пешвои њиндуён нигошт. 
* Bhagvad Gita. Яъне суруди Кришан Мањараљ, ки дар хамосаи Мањабњарат навишта шудааст. Ин 
суруд се бахш дорад. Њар бахш се боб. Ин китоб ба забонњои мухталиф тарљума шудааст. 
** «Готирї» як дуои машњуру ќадими «Ригведа» мебошад. Ин дуо дар њар чањор «веда» муштарак аст. 
Ба забонњои мухталиф тарљума шудааст, вале матолибе, ки ба забони санкрит дар ин баён шуда, дар 
њоли њозир мумкин нест, ки дуруст тарљума шавад (ба иллати дастури забони санскрит). Тарљумае, ки 
Иќбол тањти унвони «Офтоб» баён дошта, дар санкрит калимаи «сутра» (поку муќаддас) аст. 
*** Шайх Абуфайз Файзї дар соли 954 њиљрї ба дунё омад. Дар давраи Љалолиддин Муњаммад Акбар 
– подшоњи муѓули Њинд, мансаби Маликушшуарої дошт. Вай бисёре аз осори њиндиро ба форсї 
тарљума намудааст. Маснавии ў ба номи «Нал ва Даман» мебошад.  
**** Шоир ва адиби маъруфи забони урду ва панљобї буд. Дар соли 1899 милодї дар Амратсар 
мутаваллид  шуд. Дар забону адаб фавќуллисонс гирифт. Дар Коллељи давлатии Лоњур устоди забони 
форсї шуд. Сипас, раиси ќисмати форсї ва урдуи ин донишкада гардид. Муддати мадиде бо Аллома 
Иќбол наздик гардиду аз мањзари эшон касби файз намуд.  
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мекунам ва борњо таљриба кардаам. Њангоме ки ба урду сўњбат мекунам, он чи ки 
мехоњам, наметавонам дуруст адо кунам». 

Иќбол чаро натавониста ба тасмимњои таълифоташ љомаи амал бипўшонад? Ин 
ба ду далел аст: аввал он, ки эшон аз фикри имрори маош осуда набуд, дуввум он, ки 
бештари ваќташро дар тањияи васоили маоши худу хонаводааш мегузаронд ва 
фурсате барои тањќиќ ва мутолеа надошт. Аз омори њуќуќии Иќбол равшан мешавад, 
ки пеш аз соли 1916 милодї даромади ў он ќадар кам буда, ки њатто молиёт (андоз) 
ба он тааллуќ намегирифтааст. Дар парвандаи дастоварди молии Иќбол аввалин бор 
аз соли 1916-1917 собиќаи молиёт бар даромад вуљуд дорад. Дар соли мазкур 
даромади ў ба 3614 рупия мерасид, ки 94 рупияи онро љињати молиёт бар даромад 
пардохт кард. Ин замон њанўз даромаде аз тариќи китобњояш ба даст намеовард. 
Даромади ў аз кори ваколату танзими авроќи имтињонии донишгоњњои гуногун 
таъмин мешуд. Дар њашт соли баъд омори даромади ў ба се шарњи зер мебошад:48  

  
Cоли молї:      Даромад:     Молиёт: 
1917-1918 милодї    4225 рупия      110 рупия 
1918-1919 милодї      4183 рупия    107 рупия 
1919-1920 милодї        11689 рупия       548 рупия 
1920-1921 милодї         8689 рупия         271 рупия 
1921-1922 милодї  10084 рупия        521 рупия 
Дар ин сол ў авалин бор њаќќи таълифї љињати маснавии «Асрору румуз» 

дарёфт намуд, ки болиѓ бар 32 рупия шуд. 
1922-23 милодї            8192 рупия      224 рупия 
1923-24 милодї            13608 рупия       637 рупия 
1924-25 милодї             13702 рупия      642 рупия 
Сафдар Мањмуд дар навиштае тањти унвони: «Омори даромади Аллома Иќбол» 

чунин менависад: 
«Илова бар ошно шудан бо омори даромади ў дар ин љадвал мо ба чизњои 

љолиби дигар бармехўрем. Барои мисол, дар соли молии 1922-23 Аллома Иќбол 
маблаѓи 145 рупия судро низ илова кардааст. Маълум нест, ки ин суд (фоида) аз куљо 
расидааст. Зеро ин матлабро ба таври возењ баён нанамудааст. Пас аз тањќиќ, бархе 
аз бузургтарњо фаќат инро гуфтаанд, ки ў аз бањраи њисобї, ки дар бонкњо дошт, 
истифода мекард. Њамон тавр ки ин рўзњо низ бонкњо бањра медињанд. Албатта, 
тибќи ќонун бањраи мардум аз бонкњо вусул намекарданд. Давлат онњоро барои 
таблиѓоти масењият ва идороти масењї ба кор мебарад. Бад-ин сабаб, мардум аз 
тарси ин ки мабодо пуле, ки ба унвони бањра дар бонкњо љамъ шудааст, бардошт 
шавад, иљборан њар чї ќадар суд, ки ба њисобашон рехта мешуд, вусул мекарданд ва 
гоње авќоти онро байни фуќаро таќсим мекарданд. Ба њар њол, дар мавриди Аллома 
Иќбол матлаби сањењ дар ин маврид маълум нагардид. Дар соли 1924-25 милодї 
бинем, ки зикре аз мошин, ронанда ва бензин ба миён меоварад. Гўё вазъи молии 
Аллома Иќбол дар соли 1924 ба ў ин ќудрати молиро дода буд, ки автомобиле 
харидорї намояд... Ќалб аз њар чиз бояд гуфт, ки дар соли 1924-25 вай ба хотири 
нигориши «Бонги даро» ба забони урду 5500 рупия даромад кард. Дар њамин сол 
Аллома Иќбол як автомобил харид». 

Бар тибќи арзёбии Сафдар Мањмуд бо назардошти арзиши рупия дар њоли 
њозир, дар солњои мазкур даромади Иќбол таќрибан њашт баробар ба пули имрўз 
мебошад. Ба ин њисоб, даромади солонаи ў низ кофї будааст. Вале ин суол барои мо 
пеш меояд, ки талоши Иќбол барои имрори маош дар донишгоњњои мухталиф ва 
умури ваколат то чї њад авќоти ўро пур менамуд? Ў то чї андоза фурсат дошт, ки ба 
умури адабї бипардозад? Илова бар ин, бори махориље, ки бар дўши Иќбол буд, чи 
гуна буд? Барои он ки битавонад ба умуру ваколат бипардозад, маљбур буд пулеро ба 
ин кор ихтисос дињад. Ў ду њамсару фарзандоне дошт. Дар зимн маљбур буд барои 
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њамсари дигараш, ки аз ў људо шуда буд, муќаррарї бифиристад. Иќбол бояд то 
њадде махориљи фарзандони бародари бузургашро низ таъмин кунад. Зеро ки 
бародараш бознишаста (нафаќахўр) шуда буд. Зимнан, коре, ки Иќбол дар заминаи 
ваколат анљом медод ва омўзиши ў, бо сармояе, ки аз андўхтаи бародари бузургаш 
буд, таъмин шуда буд. Иќбол њар моњ маблаѓе низ барои волидайнаш мефиристод.  

Дар ин авзоъ барои ў бисёр мушкил буд, ки битавонад ба тасмимњояш дар 
заминаи сурудани шеър љомаи амал бипўшонад. Бештари авќот барои ин ки 
битавонад аз фикри имрори маош наљот ёбад ва ё таваљљўњи бештаре ба умури адабї 
мабзул дорад, фикрашро ба тарафи Њайдарободи Дакан маътуф медошт. Иќбол 
дубора Њайдаробод рафт. Бори аввал дар соли 1910 ва бори дуввум дар соли 1929. 
Аммо ба назари Сайид Абдулвоњиди Муайянї, Иќбол дар соли 1920 ё 1921 низ сафар 
ба Њайдаробод доштааст. Вале дар иртибот бо ин сафари Иќбол нависанда (Љовид) 
муваффаќ нашуд њељ гуна навиштае, ки ин амрро собит намояд ба даст оварад. 

Ќисматњое аз зиндагии Иќбол шабоњати фаровоне бо зиндагии шоири олмонї 
Гёте дорад. Барои мисол, Гёте монанди Иќбол дар имтињони њуќуќ ширкат кард ва 
барои он ки битавонад дар зиндагї пешрафт намояд, дар шањри Франкфурт машѓули 
кори омўзишї шуд. Лекин Гёте аз коромўзї безор буд. Ў дилаш мехост ин корро дар 
марњалаи дуввуми ањаммият ќарор дињад. Гёте дар љустуљўи шахсе буд, ки битавонад 
сарпарастии ўро ба ўњда бигирад, то бад-ин васила битавонад бештари авќоташро ба 
ин кор (адабиёт) ихтисос дињад. Билохира, дар соли 1775 милодї Дирек Карл Август 
ўро мушовири худ дар иёлати Веймар кард. Бад-ин васила баќияи умрашро дар 
хидмати иёлати Веймар гузошт. Дар он љо аз фикри имрори маош роњат буд. Илова 
бар он ки дар хизмати давлат буд, фурсате меёфт то ба умури адабї низ бипардозад. 
Иќбол низ аз талош дар умури ваколат безор буду дилаш мехост, тањти сарпарастии 
низоми Њайдаробод аз фикри имрори маош наљот ёбад, то бад-ин васила битавонад 
каме ба умури адабї бипардозаду ба маќосиди хеш дар ин замина љомаи амал 
бипўшонад. Ба њамин далел њар гоњ, ки фурсате ба даст меовард барои низоми 
Њайдаробод корњои илмии худро ироа медод.  

Баъдњо низ дар соли 1931 милодї, њангоме, ки Иќбол љињати ширкат дар 
дуввумин конфронси Мизи гирд ба Инглистон рафт, боз њам ба умури Њайдаробод 
алоќаи хосе нишон медод. Ба ќавли Бањодур Ёрчанг, дар айёми конфронс Иќбол, 
илова бар вазири Њинду Инглистон, бо дигар руасо низ дар бораи наќши ќонунии 
Њайдаробод ба бањсу табодули назар пардохт. Онњоро бо зикри далоил ќонеъ кард, 
ки агар манотиќи ишѓолшудаи Њайдарободро ба шањрвандони он боз пас дињанд, 
онњо дараљаи иёлатро љойиз хоњанд шуд. То бад-ин васила битавонанд бо миллияти 
озоди хеш љузви дували муштаракулманофеъ шаванд. Лекин Сэр Акбар Њайдарї – 
сарпарасти њайати Њайдаробод, бо ў мухолифат кард. Ин мухолифат бар асоси он 
буд, ки мегуфтанд иљтимои њиндуњо шўриш хоњанд кард ва имкон дорад, ки 
манотиќи дигаре низ матолиботе аз ин ќабил бинамоянд. Лизо ин пешнињод рад 
шуд.49 

Бо гуфтаи Азим Њусайн низ метавон ин мавзўъро таъкид кард. Ў менависад, ки 
падараш Сэр Фазл Њусайн аз ноибуссалтана ба таври хусусї дархост кард, ки 
Иќболро барои ширкат дар дуввумин конфронси Мизи гирд номзад кунад ва аз ў 
даъват ба амал биёварад. Лекин дар даврони конфронс ў бо Сэр Акбар Њайдарї 
мушољира кард.50  

Ба њар њол бо вуљуди ин њарфњо Иќбол ба орзўяш, ки муќимї шудан ва зиндагї 
дар Њайдаробод буд, нарасид. Ин њаќиќат дорад, ки мардум бо супориши Иќбол ба 
Њайдаробод мерафтанду маќомњои бузург касб мекарданд. Барои мисол дар номае 
хитоб ба Мањараља Кишан Прасад дар бораи Љўши Малењободї супориш карду 
навишт:51  

«Ин номаро љињати муаррифии љаноби Шабир Њусайн Љўши Малењободии 
Лакњнавї менависам. Ин љавон шоири беандоза ќобиле аст. Ман шеърњои ўро 
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њамеша бо алоќаи фаровоне хондаам. Илова бар доштани ин истеъдоди худододї, аз 
як хонаводаи муаззазу мўњтарами Лакњнавї аст. Хонаводаи эшон нуфузи амиќе дар 
мардум дорад. Дар зимн, дар адабиёт машњур њастанд. Умедворам, ки ба кори эшон 
расидагї шавад. Агар дар коре ниёз ба машварати Шумо дошта бошад, дареѓ 
наварзед. Ин дархостро ба ин далел аз Шумо мекунем, ки медонам ва эътиќод дорам, 
ки Шумо афроди боистеъдодро парвариш медињед». 

Лекин чаро Њайдоробод аз хадамоти Иќбол мањрум монд? Назири 
Њайдарободї менависад:52 

«Дар љавоби ин суол метавонем бигўем: –Манобеи маълумоти англисњои 
бохабару њушёр бисёр васеъ ва пинњонї буд. Дар љое мисли Њайдаробод, ки ба 
афроде њамчун Виќорулмулк, Мўњсинулмулк, Зафаралихон, Абдулњаким, билохира, 
Алиимом њатто иљозаи иќоматро барои муддати зиёде намедод, мутмаинан 
наметавонист бубинад, ки шахсе њамчун Иќбол дар Њайдаробод иќомат гузинад». 

Ин дуруст аст, ки Њайдаробод бо вуљуд доштани руасои гуногун мамлакати 
васее буд ва дар баробари дигар руасову мањараљањо њайсияти низом бисёр 
боањаммияту озод ва мумтоз буд. Лекин дар баъзе аз умури хос низоми Њайдаробод 
наметавонист бидуни машварат бо маъмури давлати Инглистон коре анљом дињад. 
Аќидаи Назири Њайдарободиро дар мавриди Иќбол метавон аз тариќи дигаре низ 
ќиёс намуд. Дар соли 1929 милодї, њангоме ки барои аввалин бор Иќбол дар 
Њайдаробод бо Навоб Мирусмон Алихон Осиф Собеъ мулоќот кард, низом аз 
тарафи худ дар бораи ин мулоќот баёнияе содир намуд, ки равиши мўњтотонаи ў аз 
ин фармон зоњир аст:53 

«Мо фаќат инро ба ёд дорем, ки таќрибан рубъи ќарн (чоряки аср) аз рўзе, ки ў 
ин љо сафар карда буд, гузаштааст. Вале намедонам, ки ў ба сабаби сайру саёњат ба 
ин љо омада буд, ё бо даъвати касе ва ё њадафи дигаре доштааст. Иќбол мехост, ки бо 
мо мулоќот дошта бошад ва номи худро дар дафтарчаи мулоќотњои низом навишта 
буд. Бар тибќи одоб бо ў дидор кардем. Дар натиљаи ин гуфтугў ў ба назари мо шахсе 
аз табаќаи муаззази мусалмон омад. Мо аз тарзи сўњбаташ фањмидем, ки дар дил 
шавќи хидмат ба ќавму миллати хешро мепарваронад. Зимнан маълум шуд, ки ў 
забони англисиро бисёр хуб медонад ва сафаре низ ба Аврупо доштааст. Ба њар њол, 
номи ў дар миёни машоњири хориљї ба шумор меравад. Аз ањволи дигари ў бехабар 
њастем». 

Иќбол бештари авќоташро сарфи муомилоте мекард, ки битавонад ў ва 
хонаводааш обрўмандона зиндагї кунанд. Тамоми умраш сарфи ёфтани фурсате буд, 
ки ба шеъру тањќиќ бипардозад. Њангоми шаб ва ё рўзњои таътил шеър мегуфт. Баъзе 
авќот калимот њамчун селе аз забонаш љорї мешуданд ва дар калимоташ ашъоре 
њамчун тўфон берун меомаданд. Гўё дар як тўри моњигирї њазорон моњї сайд 
мешуданд ва моњигир дар ин фикр бошад, ки кадом якро бигираду кадоминро рањо 
кунад. Њангоме, ки мехост шеър бигўяд, аз як њолати шадиди бопечутоб мегузашт. 
Ранги чењрааш мутаѓаййир мешуд. Рўйи тахтхобаш ѓалт мезад. Гоње баланд мешуду 
гоње менишаст. Гоње низ сарашро дар миёни зонуњояш ќарор медод. Пас аз он ки 
шеърњоеро, ки ба зењнаш меомад, менигошт, рафта-рафта оромиш меёфт ва бо 
итминони хотир ба хоб фурў мерафт. 
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ФФААССЛЛИИ  ДДУУВВООЗЗДДААЊЊУУММ  
  

ЉЉааннггии  ќќааллааммїї  

Пас аз интишори маснавии «Асрори худї» миёни Иќбол ва њомиёни тасаввуфи 
вуљудї, суфиён, хонаќоњнишинони суннатї, хосторони шеъри вопасгарої ва 
пайравони фалсафаи пўсида ва фарсудаи ишроќи юнонї љанги ќаламї даргирифт. 
Ин љанг аз соли 1915 то 1918 – таќрибан 2,5-3 сол идома дошт. Шарњи ин љанги 
ќаламї на дар њељ китобе, ки дар бораи зиндагии Иќбол навишта шуда, ёфт мешавад 
ва на дар кутубе, ки дар мавзўи «Иќбол ва тасаввуф» нигошта шудааст. Вале њаќиќат 
он аст, ки дар ин даврон дањњо маќола дар рўзномањо ва маљаллоти мухталиф дар 
бораи таъриф ё мухолифат бо маснавии «Асрори худї» ва дар њаќќи тасаввуфи 
вуљудї ё дар мухолифати он, њимоят аз Њофизи Шерозї, ё дар назарияи вай 
мунташир гардид. Дар мухолифат бо Иќбол, Хоља Њасани Низомї ва пайравони ў 
пешкасват буданд. Худи Иќбол дар ин маврид чандин маќола тањрир кард. Аз миёни 
муњимтарин пуштибонони Иќбол метавон Мавлавї Сирољиддин Ёл – вакили 
додгустарї, Мавлоно Абдуллоњи Имодї, Мавлавї Муњаммадалї ва Абдурањмони 
Баљнуриро ном бурд. Баъзе аз удабо асомии худро махфї нигоњ медоштанд ва ба 
номњои мустаор: Кашшоф, Наќќод, Як мусалмон, Як муслим, Як файласуф, Табъї ва 
ѓайра маќолоте нигоштаанд. Дар бораи ин мавзўъ лозим аст тањќиќи бештаре шавад. 
Агар ин њама маќолот љамъоварї шавад, мумкин аст китоби ќатуре гардад. Ба њар 
њол, дар ин маврид маќолае аз оќои Абдуллоњи Ќурайшї пешрўйи ман аст, ки тањти 
унвони «Силсилањои гумшудаи зиндагии Иќбол» дар маљаллаи «Иќбол, базми 
Иќбол» дар ду ќисмат мунташир гардид.1 Бинобар истиноди њамин маќола, оќои 
Ѓулом Расул Мењр муќаддимаи китоби худро бо номи «Матолиби «Асрор ва румуз» 
тартиб дод. Ба иловаи ин китоб, муаллиф (Љовид) аз китоби дигаре аз Абдуллоњи 
Ќурайшї бо номи «Муосирон дар назари Иќбол» ва абвоби он дар бораи Хоља 
Њасани Низомї ва Акбаруллоњи Ободї ва мактуботи Иќбол низ истифода кардааст. 
Дар бораи ин бањс се маќолаи Иќбол мањфуз аст, ки оќои Абдулвоњиди Муайянї 
онњоро тартиб дода буд. Маќолаи чањорум дар китоби «Анвори Иќбол» – навиштаи 
Башир Ањмаддор мањфуз мондааст. Дар солњои гузашта оќои Абдуллоњи Ќурайшї 
маќолоти дигареро низ бо кўшишу талоши бисёр аз рўзномањо ва маљаллот 
љамъоварї кардааст. Пас, ин боб бештар бар асоси навиштањои оќои Абдуллоњи 
Ќурайшї ё дар партави бањсу гуфтугў дар бораи он нигошта шудааст.  

Ба назари оќои Абдуллоњи Ќурайшї маънии вожаи «худї» ѓайр аз маънои 
маъмулии он дар фикри Иќбол аз соли 1897 мављуд буд. Дар таъйиди ин матлаб ў 
байте аз Иќболро, ки дар њамон замонњо навишта шудааст, ироа медињад:2  

Тарљумаи шеър: 
Он марди бовафое, ки «худї»-ро имон медонад 
Аз ањли љаннат хоњад буд ва миёни ањли бињишт сарфарозу намоён.  

Ин дуруст аст, ки дар авоили зиндагї гоњ-гоње нури он Иќболе дида мешавад, ки 
хуршеди њунараш анќариб дар уфуќи љомеа мехост тулўъ намояд. Ба ќавли халифа 
Абдулњаким, шеъри он замони Иќболро бояд субњи козиби суханварии ў донист, ки 
рўшноии он пешдаромади хуршед мебошад. Дар њаќиќат, эъломи инњироф аз 
тасаввуфи вуљудиро Иќбол аввалин бор дар соли 1914 дар љаласаи Анљумани 
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њимояти ислом дар хутбае эрод карда буд. Ваќте, ки дар мавзўи ислом ва тасаввуфи 
аљамї сухан меронд, гуфт:3  

«Ин тасаввуфи роиљро бо аќоиди содаи ислом ва рўњи динии арабї њељ гуна 
робитае нест. Аввалин зулми ин тасаввуф он аст, ки «худї»-ро табоњ месозад, дар 
сурате ки танњо «худї» он чизе аст, ки зиндагии афроду миллатњоро тазмин мекунад 
ва инсонро ба баландтарин мадориљи рўњонї ва модї мерасонад... Дар ин адабиёт 
њар куљо ки зикр гаштани «худ» омадааст, мардум онро ѓуруру такаббур маънї 
мекунанд, ки аз сифоти нописандида аст ва њар мусалмон бояд аз он парњез намояд. 
Вале мутасаввифа ин вожаро дар маънии ѓурур ва такаббур ба кор набурдаанд, 
балки дар маонии «эњсоси зот», «ано» ва «ман» ба кор рафтааст. Маќсудашон ин аст, 
ки инсон бояд худро мањв кунаду нафс (зот)-и худро нафй намояд. Он гоњ бар 
мартабаи маърифат фойиз гардад. Дар сурате ки ин фикр комилан бар хилофи ислом 
аст. Ислом мехоњад нафаќат «худ»-и њар инсон ќоиму мањфуз бошад, балки мадориљи 
иртиќоъро тай кунад ва билохира, то он маќому манзил бирасад, ки дар ќудрату 
муќаддари ўст ва аз он бузургтар маќому мартабае дар тасаввуру тафаккури касе 
намеояд».  

Дар тайи њамин суханронї Иќбол гуфт, ки ў як маснавї бо номи «Асрори худї» 
навиштааст, ки фикри тасаввуфи аљамиро ботил хоњад кард, чизе ки мусалмононро 
аз ќуввати амал мањрум сохтааст ва онњоро ба сурати љомид ва сокит даровардааст. 
Сипас, баъзе аз ашъори «Асрори худї»-ро хонд.  

Дар авосити соли 1915 муњаррики аслии љанги ќаламї дар њаќиќат дебочаи 
«Асрори худї» ва ашъоре дар танќид аз Њофизи Шерозї буд, ки дар мавќеи 
интишори «Асрори худї» нигошта шуда буд. Яке аз эътирозоти мухолифон, 
интисоби маснавии «Асрори худї» ба номи Сэр Сайидалї Имом буд, ки ин мавзўъ аз 
ањаммияти сонавї (дуввумдараља) бархурдор мебошад.4  

Дар муќаддимаи «Асрори худї» Иќбол «худї», яъне эњсоси нафсу таъйини зотро 
ба вањдати вуљудї, нуќтаи равшани шуур, чизе пурасрор, холиќи мушоњидот, 
шерозабандии кайфиятњои бешумори табиати инсонї ќарор медињаду мегўяд: 
«Аќвому миллали шарќї онро фаќат як фиреби фикр тасаввур мепиндорад ва ба 
назари онњо ин банди гулўгирро дур кардан наљот аст».  

Дар ин маврид натиљаи фикри њукамои њинду ин буд, ки кайфияту лавозими 
«худї» ё «аної»-и мављуди инсонї натиљае аст аз аъмолу тариќи кор дар зиндагии 
гузаштаи вай. Пас, ваќте ки амали «ано»-ро таъйин мекунад, он гоњ барои наљот ва 
рањої аз банди он роњ танњо тарки амал аст. Ин натиљаи тафаккур аз лињози фикри 
фардї ва иљтимої бенињоят хатарнок буд. Бинобар ин зарурат дошт, ки шахсияте 
пайдо шавад, ки мафњуми аслии тарки амалро тавзењ дињад. Дар ин марњала Шри 
Кришна* бар сунани фалсафаи њиндувон интиќод кард ва ин розро бармало сохт, ки 
мурод аз тарки амал, тарки куллї нест. Зеро амал ниёзу хостаи табиат аст ва 
зиндагии боамал мустањкамтар аст. Балки мурод аз тарки амал ин аст, ки бидуни 
тарки амал вобастагии боамалу натоиљи он пайдо нашавад. Ин нуќтаи назари Шри 
Кришнаро Шри Рамануља** низ ихтиёр кард. Вале Шри Шанкар тавзењи Шри 
Кришнаро, ки барои таљдиди фикр баён карда буд, боздошт. 

Аз тарафи дигар, нањзати исломї дар ибтидо ба сурати як паёми амали бузурге 
љилвагар шуд. Агарчи назди он «ано» як махлуќу хилќат мебошад, ки аз тариќи амал 

                                                 
* Дар замонњои ќадим дар шањри Матњура дар Њинд њокими золим њукумат мекард. Ситорашиносон 
ба ў гуфтанд, ки тавассути писари хоњараш кушта хоњад шуд. Њоким њар писаре, ки дар хонаи 
хоњараш таваллуд ёфт, ба ќатл расонд. Њафт писар кушта шуданд, то ин ки писари њаштум бо духтари 
як зани ширфурўш таъвиз гардид. Ин писарак, ки бо номи Шри Кришна маъруф гардид, дар миёни 
ширфурўшњо парвариш ёфт. Ваќте ки бузург шуд, Раља Кансаро кушт ва падари ўро ба тахт нишонд. 
Маљмўаи аќволу гуфтањои Шри Кришнаро «Бњагават Гита» мегўянд. Гуфтањои ў бисёр мавриди 
эњтиром ва ќабули њиндувон мебошад.   
** Рамануља нахустин мубаллиѓи нањзати бњагавата буд, ки аз ќарни 14 дар нимљазира шурўъ гардид. 
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метавон онро лозавол сохт. Вале дар таърихи фикрии њиндувону мусалмонон 
мушобењате аљиб ин аст: аз њамон дидгоње, ки Шри Шанкар тафсири «Гита»-ро 
анљом дод, бо њамон нуќтаи назар ин арабї Ќуръонро тафсир кард. Дар натиљаи 
масолењи вањдати вуљуд љузви лоянфаки тахайюл ва тафаккури исломї шуд. 
Кирмонї* ва Ироќї** аз ин назария ва таълим бенињоят таъсир пазируфтанд. Рафта-
рафта њамаи шуарои ќарни XIV милодї њамин равшаниро ихтиёр намуданд. Иќбол 
навиштааст:5 

«Мухтасар ин ки њукамои њинду аз миёни асбоби вањдати вуљуд «маѓз»-ро 
мухотаб ќарор додаанд ва шуарои эронї дар тафсири ин масолењ равиши 
хатарноктарро ихтиёр намуданд. Яъне онњо «дил»-ро нишонаи худ сохтаанд. Чунин 
нуктаофаринињои зебо билохира ба ин натиља расид, ки ин масъала ваќте ба 
авомуннос расид, таќрибан њамаи миллати исломиро аз завќи амал мањрум сохт. 
Аагарчи ибтидои фалсафаи љадид дар маѓриб аз низому вањдати вуљудии файласуфи 
исроилї*** (яњудї)-и њулландї шурўъ шуд, вале бар табоеи маѓриб ранги амал ѓолиб 
буд ва ин тилисми вањдати вуљуд, ки онро бо тариќаи истидлоли риёзї мањкум карда 
буданд, муддати зиёде натавонист побарљо бимонад. Пеш аз њама дар кишвари 
Олмон таъкиде бар «анои фардї» шуд. Сипас, оњиста-оњиста ба василаи фалсафаи 
Ѓарб, бахусус, њукамои Инглистон, ки завќи амал доштанд, аз ин таслими хаёлї озод 
шуданд». 

Иќбол равшан сохт, ки њамон тавре ки барои рангу бў, њавоси људогонаву 
махсусе њастанд, њамчунин дар даврони инсонњо як хосияти вижагии дигар низ њаст, 
ки онро метавон њисси воќеот номид. Зиндагии инсон мунњасир аст бар мушоњидаи 
њаќоиќ дар атроф ва амалкард бар онњо, пас аз фањмидан ва дарки он њаќоиќ. Вале 
дар љањони Шарќ он гуна афрод бисёр кам њастанд, ки нерўи эњсосро ба кор 
мегиранд. Пас навиштањои њукамои маѓрибзамин ин ањаммиятро доранд, ки маѓзу 
дил ва димоѓи шарќї аз онњо истифода карда, бар суннатњои ќадимии файласуфонаи 
худ таљдиди назар кунанд». 

Иќбол дар охир менависад: 
«Ин тарњи мухтасаре аст барои таърихи ин масъала, ки мавзўи назми ин китоб 

аст. Ман кўшише кардаам, ки ин мавзўи даќиќро аз печидагињои файласуфона озод 
карда, дар ранги тахайюл рангин кунам, то дарк кардан ва фикр кардан бар ин 
њаќиќат сањл шавад. Маќсуд аз ин дебоча тафсири ин назм нест, балки мехоњам 
мардумро роње нишон дињам, ки ќаблан аз мушкилоти ин њаќоиќи дерфањм огоњ 
набуданд. Ман итминон дорам, ки сутури боло то андозае ин матлабро равшан хоњад 
кард. Аз лињози шеъру фан лозим нест, чизе гуфта шавад. Тахайюли шеърї фаќат 
василае аст, ки ба сўйи ин њаќиќат моро мутаваљљењ месозад, ки лаззати зиндагї 
вобаста ба ањаммияти фардии «ано», суботи он ва истењкому тавсеан он мебошад. Ин 

                                                 
* Шайх Абуњомид Авњиддини Кирмонї аз орифони маъруфи ќарни 7 ва аз пайравони шогирдони 
Шайх Муњиддини Арабї мебошад. Осори зиёде аз ў боќї намондааст. Маснавии  «Мисбоњи арвоњ» аз 
ўст. 
** Шайх Фахриддин Абдуѓаффори Љаввоќии Њамадонї мутахаллис ба Ироќї аз шуаро ва 
ѓазалсароёни маъруфи Эрон аст (610-688 њиљрї). Дар Кимљони Њамадон ба дунё омад. Дар љавонї ба 
Њиндустон ва ба хидмати Шайх Бањоуддин Зикриёи Мултошї – аз машоихи бузурги он замон расид. 
Сипас дар Ќавмия ба мањзари Шайх Садриддин Ќавнавї – аз муридони Муњиддин Арабї расид. Бо 
Шамси Табрезї маљаллисат доштааст. Дар каломи Ироќї шўру шавќи ошиќона ва сўзнок вуљуд 
дорад, ки бо маорифу њаќоиќи ирфонї њамроњ аст. 
*** Ба назар меояд, ки ин файласуф Эспиноза (1623-1677 милодї) бошад. Дар Амстердам мутаваллид 
шуд. Аз як хонаводаи яњудии сарватманд буд. Улуми олї ва забонњои ќадимиро фаро гирифт. Дар 
сиёсат ва наќди оини яњудї мањорати том ёфт. Вай алоќаманд ба фалсафаи Декарт шуд. Ду рисола 
мунташир намуд. Яке дар баёни фалсафаи Декарт ва дигар китобе бо номи «Фалсафаи илоњиёт», ки 
дар он аќоиди худро дар тафсири «Таврот» ва тартиби зиндагии иљтимої баён кардааст, ки бо сару 
садои яњудиён рўбарў гардид. Аз мусаннифоти умдаи ў як рисолаи кўчак  аст бо номи «Бењбуди аќл» 
ва китоби нотамоми дигаре бо номи «Сиёсат» ва китоби дигар мавсум ба «Илму ахлоќ». 
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нукта, ки ќаблан зикр шуд, барои дарки њаќиќати масъалаи њаёти баъд аз марг ба 
унвони як муќаддима ба кор хоњад омад». 

Дар маснавии «Асрори худї» Иќбол ашъоре, ки дар танќиди Њофиз суруда ва 
мўљиби мављи эътирозоти фаровоне шудааст, чунин мебошад:6  

Њушёр аз Њофизи сањбо гусор, 
Љомаш аз зањри аљал сармоя дор. 
Рањни соќии хирќа – парњези ў, 
Май – илољи њавли растохези ў. 
Нест ѓайр аз бода дар бозори ў, 
Аз ду љом ошуфта шуд дастори ў. 
Чун љарас сад нолаи расво кашид, 
Айш њам дар манзили љонон надид. 
Он фаќењи миллати майхорагон, 
Он имоми уммати бечорагон. 
Гўсфанд асту наво омўхтаст,  
Ишваву нозу адо омўхтаст. 
Дилрабоињои ў зањр асту бас, 
Чашми ў ѓоратгари шањр асту бас. 
Аз Бази Юнонзамин* зирактар аст, 
Пардаи удаш њиљоби акбар аст. 
Бигзар аз љомаш, ки дар минои хеш, 
Чун муридони Њасан** дорад њашиш. 
Мањфили ў дархури аброр нест, 
Соѓари ў ќобили ањрор нест. 
Бениёз аз мањфили Њофиз гузар, 
Алњазар аз гўсфандон, алњазар. 

Дар бораи тўфоне, ки дар мухолифати маснавии «Асрори худї» барпо шуд, 
Абдуллоњи Ќурайшї менависад: 

«Баъзе аз суфиёну пирон ва саљљоданишинон, ки ифтихори намояндагии 
ноогоњї аз шариати њуќќа ва таањњуде барои пойбанд будан бар ривоёти дурўѓину 
ботилро доштанд, алайњи Иќбол сафорої карданд. Онњо нисбат ба њаким Афлотун*** 
камтар, вале нисбат ба Хоља Њофиз**** малоли бештаре доштанд. Зеро ўро натанњо 
ба унвони як шоир мешинохтанд, балки монанди як пири муќаддас низ ба ў эњтиром 
мегузоштанд. Ѓазалњои ў дар мањофил ва маљолис хонда мешуд ва мардумро ба вањд 
меовард. Њатто яке аз муосирони Њофиз Шоњ Љањонгир Ашрофи Симнонї ўро ба 
унвони Валии Комил (Авлиёуллоњ) мепиндошт. Бинобар ин мухолифон дар љўши 
њимояти Њофиз ба доктор Иќбол љавоби дандоншикан медоданду аз ноогоњии худ ин 
ќадар њам натавонистанд дарк кунанд, ки ин ашъор ба хотири њамла бар бузургии 
Њофизи Шерозї навишта нашудааст, балки интиќоду наќде бар адаби вай буд». 

                                                 
* Афлотун 
** Манзур Њасан Сабоњ ё Пирулмавт - рањбари фирќаи Исмоилия дар давраи Салљуќиён мебошад.  
***  Роњиби дерина Афлотун – њаким,  Бар тахайюлњои мо фармонравост, 
    Аз гурўњи гўсфандони ќадим.  Љоми ў хобовару гетирабост. 
    Гуфт: сирри зиндагї дар мурдан аст, Гўсфанде дар либоси одам аст. 
    Шамъро сад љилва аз афсурдан аст. Њукми ў бар љони суфї мањкам аст.  

                                                    «Асрори худї» 
**** Он чї бояд ёдовар гардад, сабки гуфтори шуарои бузург бењтарин муаррифи авзоъву  ањволи 
давраи онњо мебошад. Масалан, дар ќарни VII, яъне дар ќарне, ки Њофиз дар он замон мезист, 
таваљљўњ ба авзоъ ва ањволи сиёсї ва илмию ахлоќї ва маънавии он давра ва шинохту огоњї аз ин 
масоил лозим аст. Дар ин даврон бозори риёву зўњдфурўшї, тазвиру авомфиребї ривољи комил дошта 
ва маоризу мазоњими ањли маънову њол будааст. Бад-ин љињат, Њофиз њам дар ашъори худ аз ањли риё, 
махсусан, аз шайхи мадрасаву муршиди хонаќоњу муфтї ва зоњиду мўњтасиб танќид кардааст.  
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Яке аз гўшањои ќобили таваљљўњи ин бањсу низоъ ин буд, ки шахсияте мўътабар 
монанди Хоља Њасани Низомї, ваќте ашъори Иќболро ба забони урду баргардонид, 
ин ашъорро тањриф кард. Ё ваќте ки бар муќаддимаи маснавї интиќод кард, баъзе аз 
таъбиротро ба мавзўъ васл карда буд, ки аслан дар матн вуљуд надошт. Акбаруллоњи 
Ободї ва баъзе дигар аз бузургони адаб маснавиро аслан нахонда буданд. Бинобар 
ин, ѓайримустаќим тањти таъсири дигарон ќарор гирифтанд. Гузашта аз он, баъзе 
мухолифон аз улуму адаб дур шуданд ва шахсияти Иќболро њадафи хеш сохтанд. Ўро 
коммунист, шаѓол, хар, саг, душмани тасаввуф, душмани ислому дин, миллатфурўш, 
роњзани имон, шайтон ва монанди он номиданд. 

Ѓулом Расулмењр дар бораи ин љанги ќаламї изњори назар карда менависад:7  
«Амри њайратангез ин аст, ки нуќтаи назари њељ кадом сањењ набуд. Хоља 

Њасани Низомии марњум бо ном бурдани Хоља Њофиз, вањдати вуљуд ва худї, худ 
парешон мешуд ва дигаронро низ парешон месохт.  

Мавлоно Акбаруллоњи Ободї аслан маснавиро нахонда буд. Ва аз низои 
дигарон тањти таъсир ќарор гирифта буд. Њамин њолату вазъро афроди дигар низ 
доштанд. Вазъияти ихтилофоти њама ва њама мисли ин буд, ки суол аз осмон ва љавоб 
аз ресмон (суол дигару љавоб дигар). Яъне Иќбол чизе дигар гуфта буду ин њазарот 
(њазратњо) чизи дигар мегуфтанд. Њама чиз мунташир шуд ва нопадид гашт. Агар 
имрўз аз он чизњо љустуљў шавад, шояд њељ кадом аз онњо пайдо нашавад». 

Њангоми интишори маснавї дар таърихи 16 ноябри соли 1915 рўзномаи 
«Заминдор» навишт: «Маќсуди ислом њамин аст, ки њар мусалмон аз таъсироти 
нерўњои нуњуфта худогоњ шавад ва дар њудуде, ки Ќуръони Маљид барои ў муќаррар 
кардааст, ин нерўњоро ба кор барад. Мусалмонон то кунун онњоро фаромўш карда 
буданд. Дар натиља, он таназзулу инњитоти мављуд бар сари мусалмонон омадааст. 
Ин њамон дарси фаромўшшудае аст, ки Иќбол аз тариќи маснавии худ ба 
мусалмонон дубора ёд дод». 

Ба ќавли Абдуллоњи Ќурайшї, оѓози ин љанги ќаламиро пеш аз дигарон Хоља 
Њасани Низомї шурўъ кард ва яке аз муридони худ ба номи Завќишоњро водор кард, 
ки дар мухолифати «Асрори худї» як маќола бинависад ва онро дар рўзи 30 ноябри 
соли 1915 дар маљаллаи «Хатиб» интишор дод. Завќишоњ дар маќолаи интиќодии худ 
таъкид карда буд, ки тасаввуф холисан ислом аст. Балки рўњи ислом аст. Бо ин бахш 
исломи амалї робита дорад, ки онро ислоњи ботин ё дурустии ният мегўянд. Лизо 
мухолифат бо тасаввуф, мухолифат бо ислом аст. Ў навишт: «Њадафи Иќбол, 
чунонки аз мавзўот ва ановини маснавї равшан мегардад, тасхири низоми олам аст. 
Дар сурате, ки мазњаб ба мо дарс медињад ва тасаввуф роњ нишон медињад. Њадафи 
мо бояд Оллоњ бошад. Ва њар он чизе, ки дар фењраст ѓайри Оллоњ бошад, хоњ он чиз 
орзуи тасхири олам бошад ё иќтидори сиёсї ва њубби дунё, њавои нафс бошад ё 
шўњратталабї, орзуи иззату маќом ё бути «ано» бошад, ё тасвири худї ва ѓайра, бояд 
онро мисли гунбади оина ва шиша шикасту хурд кард. Зеро маќсуду њадафи мардони 
Худо фаќат Оллоњ аст». Завќишоњ Иќболро муттањам сохт, ки ў барои изњори њолати 
дарунии худ ба љойи мантиќ, дидаю дониста перояи шеърро интихоб кардааст. Барои 
ин ки њар гоњ бихоњад онро таъвил намояд, ў аз бањс дар бораи вањдати вуљуд бо 
Иќбол, шона холї кард. Зеро ба назари вай ин масъала моварои аќл буд ва њар шахс 
наметавонист онро дарк намояд. Њамон тавр, ба ќавли ў, љасоратњову густохињое, ки 
дар шаъни Њофиз аз Иќбол сар зада буд, дар бораи он низ ў эњтиёљ ба навиштани 
чизеро надонист. Зеро ба назари ў, низоъ ва мухолифат бо бандагони мањбуби Худо 
мухолифат бо Худо аст. 

Дар љавоби ин маќола яке аз њомиёни Иќбол бо номи Кашшоф маќолаеро дар 
22 декабри 1915 дар рўзномаи «Вакил» мунташир сохт. Ў навишт: «Мухолифат бо 
маснавии «Асрори худї» ба тањрики Хоља Њасани Низомї анљом мешавад, ки 
муовини Конфронси суфиёни кулли Њинд аст. Иќбол дар мавриди Њофизи Шерозї 
дуруст навиштааст. Авомуннос каломи Њофизро дарк намекунанд ва онро ѓалат 
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таъбиру тафсир мекунанд. Ба њамин иллат, Аврангзеби Оламгир мутолеаи каломи 
Њофизро барои умумимардум мамнўъ карда буд. Ў навишт, ки дар пешрафти як 
миллат шоирон сањми хосе доранд. Ашъори Лорд Байрон дар Юнон оштї афрўхт. 
Шуарои фаронсавї дар инќилоби Фаронса корњои бузургеро анљом доданд. Иќбол 
танњо шоири миллии мост, ки каломаш дар пешрафту эњёи ислом сањми бузурге 
дорад. Акнун маснавии «Асрори худї» мусалмононро ба дастурамали он ошно 
сохтааст». 

Дар ин марњала буд, ки худи Хоља Њасани Низомї дар майдони корзор ворид 
шуд. Хоља Њасани Низомї дўсти ќадимии Иќбол буд. Аз соли 1903 бо якдигар 
рафтуомад доштанд ва як бор Иќбол гуфта буд: 

«Ман агар метавонистам насре монанди Хоља Њасани Низомї бинависам, 
њаргиз шеърро изњори василаи афкори худ намесохтам».8 

Хоља Њасани Низомї дар яке аз љаласоти Анљумани њимояти ислом аз шеъргўии 
Иќбол он ќадар тањти таъсир ќарор гирифт, ки аммома (салла) аз сари хеш 
баргирифту ба Иќбол доду гуфт:9 

«Порсоиву таќвои ман назри љоми майи ту бошад». 
Робитаи Иќбол то охирин лањазоти њаёти ў бо Хоља Њасани Низомї барќарор 

буд. Ваќте Иќбол ба Дењлї мусофират мекард, њатман бо ў дидор мекард. Бо номаю 
паёме низ табодули назар мекарданд. Дар соли 1915 Хоља Њасани Низомї аз 
хадамоти арзандаи Иќбол ситоише кард ва ба ў лаќаби Сарулвисол дод. Дар љавоби 
он Иќбол бо ташаккур аз ин хитобу лаќаб аз ў хоста буд, ки барои маснавї низ исме 
пешнињод кунад. Хоља Њасани Низомї менависад: 

«Номи маснавии «Асрори худї»-ро ман пешнињод карда будам. Номњои дигаре 
низ пешнињод дода будам, вале Иќбол фаќат ин номро писандида буд».10  

Ба њар њол, дар аввали августи соли 1913 дар рўзномаи њафтагии «Тавњид», ки 
ба мудирияти Хоља Њасани Низомї мунташир мешуд, чанд байт аз маснави «Асрори 
худї»-и Иќбол бо муаррифии худи Хоља Њасани Низомї, ки дар зер оварда мешавад, 
чоп гардид: 

«Ин назм дар шоирии доктор Шайх Муњаммад Иќбол, ки шўњраи офоќ ва 
мавриди алоќаи њамагон мебошад, як боби љадидро боз мекунад. Оќои доктор дар 
хоб дид, ки муллои Рум мефармояд: «Эй Иќбол, маснавї бинвис». Ў арз кард: «Њаќќи 
маснавиро Шумо адо кардед». Мавлоно фармуд: «На, ту низ бинвис». Иќбол гуфт: 
«Шумо мегўед «худї»-ро мањв кун ва ман мефањмам, ки «худї» чизе аст барои нигоњ 
доштан». Фармуд: «На, маќсуди ман њам њамин аст, ки ту мефањмї».11 Ваќте Иќбол 
чашм аз хоб кушод, ин абётро месуруд, ки навиштани онњоро оѓоз кард. Бахши аввал 
ба василаи рўзномаи «Тавњид» мунташир мегардид, ки дар он як бахше дар таърифи 
Расули Акрам аст. Ва баъзе абёти мутафарриќа дар мавриди нигоњ доштани «худї» 
мебошад. Дар мавриди навкарї њар чї љаноби Иќбол гуфтааст, ин ањаммиятро 
дорад, ки дар асри њозир касоне, ки англисњоро дўст доранду мехоњанд дар ѓуломї ва 
бардагии онњо бошанд, онро бо диќќат бихонанд. Њиндувон мегўянд, ки мо ѓуломе 
хоњем шуд ва мусалмонон мегўянд, ки ин њалќаи ѓуломї бояд дар гўши мо овезон 
шавад. Дар ин замонаи кашмакаш, назму шеъри доктор Иќбол дар дилњои њиндуњо 
як рўњу зиндагии љадидро эљод хоњад кард. Ман мехоњам, ки нозирони «Тавњид» њам 
худашон ин назмро њифз кунанду њам ба дигарон ёд дињанд». 

Вале дар низои ќаламї дар бораи маснавї дар љавоби Кашшоф маќолае ба 
унвони «Кашшофи худї» навишт, ки дар «Вакил» 19 декабри 1915 мунташир гардид. 
Вай перомуни шеъри Иќбол камолу сўзу гудоз ва таъсиреро, ки дар бедории насли 
мављуди мусалмонон гузошт, эътироф кард. Ў гуфт, ки ба њар нањве барои афкори 
Иќбол таблиѓ кардааст. Дар љавоб Кашшоф навишт: 

«Касе ба ман бигўяд, ки «Асрори худї» чї мехоњад? – оё ин нест, ки љаноби 
Кашшоф надониста ишорае ба он кардааст. Яъне, инќилоби Фаронса. Дар Фаронса 
аз нањзати шоирон чї пеш омада буд? Куштори вањшатнок, хунрезии ањли мазњабу 
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рўњоният, харобии ибодатгоњњо – њама дар натиљаи њамин инќилоб буд, ки дин дар 
Фаронса нобуд гардид ва љойи онро худпарастї ва худхоњї гирифт. Фаронса худро 
рањо кард. Оё «Асрори худї» дар Њиндустон њаминро мехоњад, ки дар ин кишвар 
оќибати дин ин тавр шавад? Агар хости Шумо чунин аст, бояд бидонед, ки њаргиз 
чунин нахоњад шуд. Касоне, ки ошиќи дин њастанд, њаргиз нахоњанд гузошт, ки 
чунин шавад. Мо аз миёни амвољи кафколуд тањи дарёро менигарем. Мо аз он замон 
ѓофил нестем, ки тавассути насли љадид ба сари дин чї хоњад омад. «Асрори худї» 
имрўз ба сурати каламот дар рўи ќоѓаз нигошта шудааст. Мо хеле пештар аз он бар 
дилњои љавонон ин иборотро хонда будем». 

Сипас дар мавриди Иќбол мегўяд: 
«Ман бар нияти Иќбол њамла намекунам. На ба сабаби ин ки ў дўсти ман аст, ва 

на ба сабаби ин ки ў одами бузурге аст. Балки аз ин лињоз, ки аз солњо пеш ман 
афкору ниёти ўро дарк кардаам. Ў ин маснавиро ба эътиќоди хеш барои манофеи 
мусалмонон навиштааст. Вале аз ин маснавї хатарњои зиёде пайдо хоњад шуд. 
Аќоиду усули мусалмонон мутазилзил хоњад гашт. Дар њаќиќат, ин маснавї на барои 
Иќбол, балки забони њол ва ниёзи ваќт аст. Ваќту забон мехоњад, ки шарќињо, 
маѓрибї шаванд. Вале оё ў метавонад инро анљом дињад? Ба ў бигўед, ки ў њаргиз 
нахоњад тавонист». 

Тарљумаи шеър: 
Бачаи навкари ќолабрез, на худ хоњад мурд,  
На аз дасти касе кушта хоњад шуд. 

Њофизи Шерозиро чї гуна беобрў кардааст! Бо чї алфози зишт ўро ёд кардааст! 
Агар ў дуруст мегўяд, ки каломи Њофиз мусалмононро камњиммату буздил кардааст, 
ман мепурсам, ваќте он Њазрат (с) дунёи дунро мањкум карда буд, оё бо ин сухан 
њиммати мусалмонон шикаста нашуда буд? Љаноби Њазрат (с) ва њамаи асњоби эшон 
динро муќаддам ва дунёро муваххар шумурдаанд. Онњо футуњоте анљом додаанд? 
«Асрори худї» бо аќидаи таќаддуми дунё чї чизро нишон хоњад дод?... Дар «Асрори 
худї» рўњи кадом файласуфони Ѓарб мављуд аст? Бояд онро фањмед. Агарчи мо 
беилму бекас њастем, вале барои њимояту пуштибонии дин њар чї аз дастамон 
барояд, анљом хоњем дод. Мо, Худое накарда, душманї бо Иќбол надорем. Вале 
дўстии мо дар ибрози аќоид наметавонад монеъ шавад. Мусалмон дар аќидаи 
мазњабї ва динии худ бо њељ тааллуќи дунявї ва модї наметавонад робитае дошта 
бошад. Лизо ман њам пойбанди чунин дўстї нестам». 

Хоља Њасани Низомї чанд суол навишт ва назди машоих фиристод. Љавобњои 
онњоро, ки бидуни хондани маснавї навишта шуда буданд, дар рўзномањо ва 
маљаллот бо обу тоби фаровон мунташир сохтанд. Суолот ин гуна буд: Оё Ќуръони 
Маљид мухолифи аќидаи вањдати вуљуд аст? Оё тавњиду вањдати вуљуд ду чизи 
људогонае њастанд? Оё ислом фаќат барои мањв кардани «аноният» омадааст? 
Мунтањои маќсуду натиљаи тасаввуф чист? Оё монанди Њофизи Шерозї дар миёни 
Расулуллоњ (с) касе њолати сукр (мастї) надошт? Оё кайфияти вањдати вуљуди исм 
љоеву дараљае аст? Ва баъд аз ин дараљаву мартаба чи маќоме аст? Оё њазрати Ибни 
Арабї Рањматуллоњи алайњ баъд аз вањдати вуљуд фаќат адами мањзро ќабул 
кардааст? Ва он барои умури мазњабї ва динї муфид аст ё не? Оё вањдати вуљуд 
фаќат масъалаи илмї мебошад ва ё ба мазњабу дин њам робитае дорад? 

Дар рўзномаи «Вакил» ба таърихи аввали январи соли 1916 маќолае дар њимоят 
аз маснавии «Асрори худї» мунташир гардид. Нависандаи он худро ба унвони «Як 
мусалмон» муаррифї карда буд. Хулосаи он ин аст: дунё – саройи низоъю кашмакаш 
аст. Зиндагии афрод ва миллатњо аз худу хештандорї метавонад боќї ва ќоиму доим 
бимонад. Иќбол мегўяд: «Амал нишон дињеду њимматро ба кор бандед. Иттико бар 
дигаронро рањо кунед. Вазъи худро дуруст намоед». Ў дарси кибру ѓурур намедињад, 
балки ѓайрату шарм, њаёву њиммат, суботу устуворї ва сабру тањаммулу шуљоат 
медињат, ки замоне шеваи мусалмонон буд. Вай мухолифи суфиякиром нест. Ишќе, 
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ки Иќбол ба он Њазрат (с) дорад, барои замонату тазмини ин амр кофї мебошад, ки 
дар ќалбу маѓзи вай барои рўњоният чї эњтирому ишќе вуљуд дорад.  

Сипас, дар рўзномаи њафтагии «Сирољ-ал-ахбор» 24 январи соли 1916 маќолае 
дар њимояти Њофиз ва мухолифати Иќбол ба унвони «Уюби Љаноби оќои доктор» 
тавассути номњои мустаори «Як файласуфи мусалмон» ва «Табиї» чопу мунташир 
гардид. Дар он навишта шуда буд: «Тасаввуфи Њофиз як њарфаш аз Ќуръони Маљид 
људо нест ва афкори Иќбол бар тибќи зарбулмасали њиндї «раќсро балад нест, 
мегўяд сањна каљ аст» бисёр заиф њастанд». Нигорандаи маќола эътироф кардааст, ки 
ў худаш «Асрори худї»-ро мутолеа накардааст. Вале дар таќлиди баъзе аз бузургон 
лозим дида, дар мухолифат бо он њарфе бизанад. Дар 24 январи соли 1916 як наќќод 
дар рўзномаи «Вакил» дар бораи афкор дар маснавї назари худро баён намуд. Дар 
рўзномаи «Лоял» (Loyall Gazette)-и Лоњур аз 20 январи 1916 дар мухолифат бо 
маснавї як маќола мунташир шуд. Чандин маќола перомуни тасаввуф ва Иќбол дар 
рўзномањои «Вакил», «Ламањот» ва «Сирољ-ул-ахбор» чоп шуд. Вале њељ нависандае 
номи худро ошкоро баён нанамуд.  

Дар ин асно маќолае аз Мавлавї А. Дин – вакили додгустарї ба њимоят аз 
маснавї дар рўзномаи «Вакил» чоп гардид. Дар он нависанда дар бораи маќолоти 
Завќишоњ ва Хоља Њасани Низомї назарияи худро баён намуда, навишт: 
«Нигоштањои њарду бузург бо маснавї робитае надорад. Хоља Њасани Низомї фаќат 
тахайюлотро ба њаяљон овардааст. Вале аз њаќиќат чашмпўшї кардааст. Ў низ 
навишт, ки Иќбол дар маснавии худ мардумро ба таълими њаќиќии исломї 
мутаваљљењ сохтааст. Вале дар мавриди итоат ба забти нафс ва ниёбати илоњї таъкид 
кардааст.  

Дар мухолифат бо маснавї маќолаи дигаре аз Хоља Њасани Низомї тањти 
унвони «Сирри «Асрори худї» 30 январи соли 1916 дар маљаллаи «Хатиб» мунташир 
гардид, ки дар он вай дар бораи усули маснавї бањс карда буд ва ба панљ иллат онро 
ѓайримаъќул хонда буд. Дар ин маќола баъзе аз абёти маснавиро, ки дар бораи 
Њофиз буд, дар муќаддима, ки ба забони урду буд, ба шакли ѓалат оварда, тањриф 
намудааст. Ба ин сурат, сўйитафоњумро дар миёни мардум густариш дод, то мардуми 
фиребхўрда аз маснавї бадгумон шаванд. Илале, ки маснавиро бо онњо ѓайримаъќул 
љилва дод, дар зер оварда мешавад: 

Аввал он ки Иќбол он чиро, ки дар маснавии худ дар бораи њифозати «худї» 
тањрик кардааст, чизи љадиде намебошад, балки бисёр камтар аз таълими Ќуръони 
Маљид аст. Бинобар ин, бо вуљуди Ќуръон, Хоља Њасани Низомиро ниёз ба маснавї 
нест. 

 Дуввум ин ки дар муќаддимаи маснавї масъалаи вањдати вуљуд ва суфиёнро 
зери интиќод гирифтааст, ки тавассути онон миёни мусалмонон эњсоси тарки худї 
пайдо шудааст. Низ аз номањои Иќбол ва бањсу гуфтугўи дўстони ў машњуд аст, ки 
асли маќсади маснавї аз байн бурдани нањзати суфия аст. Вале чун Иќбол дар 
талошу саъйи худ то ќиёмат њам наметавонад комёб шавад, бинобар ин маснавии ў 
бенатиља аст.  

Севвум он ки Иќбол дар муќаддимаи маснавї ба мусалмонон маслињат 
кардааст, ки дар пайравї аз фалсафаи аврупої аќоиди худро таѓйир дињанд. 

Чањорум, агарчи маснавї дарси хештандорї медињад, аммо таъкид намудааст, 
ки худхоњии ѓарбиро ихтиёр намоянд, ки саросар мухолиф бо ислом аст. 

Панљум ин ки ин маснавї тавњин (њаќорат) ба худи онњо кардааст. 
Хоља Њасани Низомї саъй кард, ки масъалаи вањдати вуљудро дар партави 

Ќуръони Маљид низ собит кунад. Вале Шоњ Сулаймон ва Акбаруллоњи Ободї ўро аз 
ин кор боздоштанд. Акбаруллоњи Ободї ба ў навишт: 

«Агар Шумо мехоњед масъалаи вањдати вуљудро дар Ќуръони Маљид ба субот 
бирасонед, ман Шуморо дар маќоме мањфузу масун нахоњам дид. Зеро уламои 
шариат инро гуфтаанд, ки масъала љузви ислом нест. Ман мегўям: Ќабл аз гуфтани 
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«њама ўст» аввал бояд «ў»-ро собит кунед ва сипас «њаст»-ро тавзењ дињед. Яъне 
«њастї» чист? Ва «ў» ба кї мегўянд?» 

Шоњ Сулаймони Пњалаврай ба ў навишт: 
«Масъалаи вањдати вуљуд як масъалаи илмї аст, ки дар истилоњ «рабт-ул-њодис 

би-л-ќадим» мегўянд ва дар тамоми кутуби илоњиёт зикри он омадааст. Агарчи ин 
масъала бо сайру сулуки исломї ва мушоњидаи анвор ва тахайюлот робита дорад, 
аммо бо мадори наљот њељ гуна робитае надорад». 

Дар њамин даврон Пирзода Музаффар Ањмади Фазлї дар љавоби «Асрори 
худї» маснавии «Рози бехудї»-ро нигошт ва мунташир намуд. Ин маснавї дар 
таъриф ва њимояти Афлотун ва Њофиз буд ва дар он њамалоте бар зоти Иќбол шуда 
буд. Вале ин маснавї бо асли мавзўи «Асрори худї» робитае надошт. Њамчунин 
Малик Муњаммад Маќотеакор аз Љањлам (шањре наздики Лоњур дар музофоти 
Панљоб) низ дар љавоби «Асрори худї» як маснавї навишта буд.  

Маљаллае, ки дар шањри Мирта (шањре дар Њинд) бо номи «Асва њасана» 
мунташир мешуд, дар як шумораи худ аз феврали соли 1916 бо мутолеаи «Асрори 
худї» ва маќолоте, ки дар њимоят ё мухолифати он дар рўзномањои «Хатиб» ва 
«Вакил» чоп шуда буд, изњори назар карду навишт: «Маснавї аз нуќтаи назари 
исломї ќобили эътироз аст. Асбоби заволи мусалмонон мунњасир ба сўйитафоњумот 
аст, на бар нафъи худї. Агар ба назари Иќбол нафъи худї мусалмононро 
рањмониятпарасту пастњиммату коњил ва танбал сохтааст, он гоњ метавон гуфт: ин 
эњсоси худї дар Аврупо чї корњое, ки накардааст. Масалан, яке аз намунањои он 
њамин љанги љањонсўз аст, ки инсонњоро садњо манозир аз дарандагиву саффокї 
(хунхорї), ки бисёр хавфнок буд, нишон додааст. Оё Иќбол низ мехоњад, ки 
мусалмонон њам аз бузњою гўсфандон ба шерњо бадал шуда, њамин даррандагї ва 
сабъиятро ба роњ бияндозанд? Рўњониятро рањо карда, моддапараст шаванд? Суфиён 
барои мањви худї талќин ва таъкид кардаанд. Дар њаќиќат, гуфтаи Ќуръон њам 
њамин аст. Лекин њамон тавре, ки матолиби дигари Ќуръонро ба ѓалат тафсир 
намуданд, масъалаи худї њам дар дасти љоњилону худхоњоне афтод. Имрўз иддаи 
касире аз мусалмонон дар бораи ин масъала ба сўйитафоњумњо гирифтор шудаанд ва 
оќибат худро хароб кардаанд. 

Њаким Фирўзиддин Ањмади Туѓрої дар њимояти Њофиз рисолае ба унвони 
«Лисон-ул-ѓайб» мунташир сохт. Ў навишт: «Мутолеаи маснавии «Асрори худї» 
собит кард, ки бисёр ноумедкунанда аст. Зеро Иќбол на аз арбоби мушоњида буд ва 
на дар ироаи тариќи изњори эњсосоти хеш пухта. Туѓрої аз каломи Њофиз мисолњое 
овард ки мабно бар љўшу хурўш, њаяљон, нањзати амал, сабру истиќлолу њазм ва 
эњтиёту таълимоти фалсафаю ахлоќ буд. Ва навишт: «Иќбол ин љанбањои мусбати 
сухани Њофизро* нодида ангоштааст. Зеро барои дарк кардани ишороту румузи 
орифон лозим аст дар хидмати ањли њол зонуи адаб хам кард, ки Иќбол аз ин неъмат 
мањрум буд». 

Мавлавї Муњаммад Алї дар њимояти «Асрори худї» маќолае нигошт, ки дар 
рўзномаи «Хатиб» дар таърихи 7 феврали 1916 чопу мунташир гардид. Ў навишт: 
«Дар маснавї Иќбол чї афкореро баён кардааст, ки онро бо вуљуди таслим намудани 
маслаки вањдати вуљуд нодуруст ќарор дод? Оё касоне, ки «ман арфа нафса фаќад 

                                                 
* Њофиз худ гўяд: 

Наќди суфї ба њама софии беѓаш бошад, 
Эй басо хирќа, ки мустављиби оташ бошад. 

   Ва ё: 
Кори худ гар ба Худо боз гузорї, Њофиз, 
Эй басо айш, ки бо бахти худодода кунї. 

   Ва ё:  
Оташи зўњду риё хирмани дин хоњад сўхт, 
Њофиз, ин хирќаи пашмина бияндозу бирав. 
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арфа раббању»-ро* ќабул доранд, дар ќавли худ ин ќадар хому беэътимод њастанд, ки 
аз ташвиќу тарѓиби шинохти нафси худ низ безор шудаанд? Касе, ки чашми инсонро 
ќобили дидану мушоњидаи анвори ањаддият медонаду ташвиќ мекунад, ки аз чашми 
худ њиљоб бардоред, чї гуна метавон ўро кўр хонд? Албатта бояд гуфт, ки Иќбол дар 
майдони танги муќаддимаи китоб ва дар фазои хаёли назм дар бораи масъалаи 
вањдати вуљуд набоистї бањс кунад. Ва бехуд дари бањсу гуфтугўро боз кардааст. 
Агар ў мехост эњсоси амалро тањрик кунад, боистї аз эњсоси амал шурўъ мекард. Ва 
агар мехост зикри вањдати вуљудро бикунад, боистї дар наср китоб менавишт ё 
маќолаеро ироа медод. 

Њофиз Муњаммад Аслам Љайрољпурї дар ин бањс ба унвони як бетарафу ѓайри 
љонибдор ворид шуд. Ў дар маќолаи худ навишт: «Иќбол он чї ки дар маснавии худ 
дар бораи Њофиз** навиштааст, агар наменавишт бењтар буд. Вале ќабл аз ин њам дар 
мавриди Њофиз чунин аќоиде баён шудааст. Гурўње аз мардум аз хондани намози 
љанозаи Њофиз худдорї карда буданд. Аврангзеби Оламгир хондани девони Њофизро 
мамнўъ карда буд. Низ Мавлоно Алтоф Њусайни Њолї дар китоби «Њаёти Саъдї» 
нигоштааст: «Ѓазалњои Њофиз дар маљолису мањофил зиёд хонда мешаванд, агарчи 
аксар шунавандагон аз мазомину мафоњуми он беиттилоъ њастанд. Аз хондани 
ѓазалиёти Њофиз дар мардум эњсоси нопойдории дунё, таваккал, истиѓно ва ќаноат 
пайдо мешавад. Мардуми авбошу айёш ва бефикр аз хондани онњо ба оќибати 
ниёандешї ва ишќбозї ва бадномиву расвої ташвиќ мешаванд. Дар вазъи кунунї ин 
таъсирот барои миллат хатарноку музир њастанд. То он љое ки мутааллиќ ба 
тасаввуф аст, Ќуръони Маљиду њадиси шариф ба ин вожа ошно нест. Ин вожа дар 
ќарни њиљрї вориди забони арабї шуд. Дар ин сурат тасаввуфро ислом ва исломро 
тасаввуф ќарор додан наметавонад ќобили ќабул бошад». 

Шайх Мушир Њусайни Ќадвої дар њимояти Њофиз аз Лондон маќолае 
фиристод, ки дар рўзномаи «Заминдор» ба таърихи 23 марти 1916 чоп гардид. 
Њамчунин ў маќолае дар бораи «Худї ва руњбоният» навишт. Дар мартаба ва 
азамати руњбоният инро собит кард, ки он Њазрат – Расули Худо (с) њамеша 
руњбонро ба дидаи эњтиром менигарист ва ба онњо эњтиром мегузошт. Дар љавоби ин 
маќола Мавлавї Сирољиддин Пол – вакили додгустарї дар рўзномаи «Вакил» ба 
таърихи 15 июли 1916 маќолае навишт, ки дар он нигошта буд: «Дар ислом 
руњбоният*** мамнўъ аст. Агар он Њазрат (с) алайњи руњбоният њарфе намезаданд, ин 
далели бузургии руњбоният набуд, балки иллати он буд, ки роњибон музоњими ислом 
набуданд». 

Иќбол ба унвони мудофеи нуќтаи назарњои хеш дар бањс ворид шуд ва 
тавассути як силсила маќолот ва ё номањо эътирозоти мўътаризинро љавоб гуфт. 

Дар ин бора аввалин бор маќолаи вай тањти унвони «Асрори худї ва тасаввуф» 
дар рўзномаи «Вакил» 15 июли 1916 чоп гардид.12 Ў навишта буд: «Аксар дўстон 
шикоят кардаанд, ки Иќбол бо тасаввуф муќобилат кардааст. Вале ў гила ва шикоят 
мекунад, ки дар Њиндустон афроди бисёр каме њастанд, ки адабиёти исломиро ба 
диќќат хонда бошанд». Дар ин маќола нигошт: «Ў мехоњад таърихи нањзати 
тасаввуфро бинависад, ки њадаф аз навиштани ин китоб нишон додани матолибе 
хоњад буд, ки мушаххас намояд, кадом унсур исломї ва кадоме ѓайриисломї 
мебошад? Вале дар њоли њозир њамин ќадар кофї аст, ки ин нањзат аз аносири 
ѓайриисломї холї набудааст. Агар ў мухолиф аст, фаќат бо он даста аз суфиён 
мухолиф аст, ки бо номи Расулуллоњ (с) аз мардум байъат гирифтаанд (ќасами 
садоќат ќабул кардаанд). Вале дониста ё надониста масоилеро таълиму дарс додаанд, 
                                                 
* Њадисе аст мансуб ба Њазрати Алї алайњисалом. 
** Њофиз гўяд: 

Чарх барњам занам, ар љуз ба муродам гардад, 
Ман на онам, ки забунї кашам аз чарху фалак.  

*** Ло руњбоният фи-л-ислом (њадиси набавї). 
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ки робита бо дин надоштанд. Вале суфиёне, ки дар роњи Расулуллоњ (с) ќадам 
бармедоранд ва побарљо њастанд, Иќбол хоки пои онњо мебошад ва муњаббати 
ононро саодати њарду љањон медонад». Дар ин маќола Иќбол дар мавриди худ 
навишт: «Ман њаргиз аз эътирофи ин амр ор надорам, ки то муддати зиёде ба чунин 
аќоиду масоиле мўътаќад будаам, ки махсуси баъзе аз суфиён аст. Баъдан бо фикру 
ѓавр дар Ќуръони Маљид комилан ин аќоиди ѓайриисломї собит гардид. Масалан, 
аќидаи Шайх Муњиддин Ибни Арабї дар бораи масъалаи ќидами арвоњи кумало* ё 
вањдати вуљуд, ё масъалаи таназзулоти сутўњ, ё дигар масъалае аз ин ќабил, ки зикри 
баъзе аз онњоро Абдукарими Љилї дар китоби худ «Инсони комил» кардааст. Ба 
назари ман, њар се масъала бо дини ислом њељ робитае надоранд. Агарчї ман 
мўътаќидини онњоро наметавонам кофир бигўям. Зеро онњо бо хулуси ният 
истинботи ин масъаларо аз Ќуръони Маљид кардаанд. Масъалаи ќидами арвоњ 
Афлотунї аст ва Абуалї Сино ва Абунасри Форобї њарду мўътаќид ба он буданд. Ба 
њамин сабаб, Имом Ѓазолї њарду донишмандонро такфир карда буд. Ибни Арабї 
дар ин масъала фаќат ин ќадар таѓйир додааст, ки ў мўътаќид ба ќидами арвоњи 
Сулањо ва Кумало** шуд. Вале табиист, ки усул њамон аст ва ин масъала байни 
мусалмонон ќабрпарастиро ривољ дод. Масъалаи таназзулоти сутўњ пешнињодшудае 
аз сўйи Плутонис (Афлотун) аст, ки муассиси назарияи Афлотунияти*** љадид буд. 
Масъалаи таназзулоти сутўњ аз фалсафаи юнонї мунтаќил шуда, дар миёни 
мусалмонон ривољ ёфту баъдан онро њукамо ва суфиёни исломї, бино бар маќосиди 
худ дар истилоњоти исломї баён карданд. Шайх Шањобиддин Суњравардї**** дар 
њикмати ишроќ ин масъаларо чунин баён кардааст, ки ќабл аз ислом барои тасдиќу 
таъйиди унсури зардуштї ин ояи маъруфи Ќуръони Маљид «Аллоњу нуру-с-самовоти 
ва-л-арз»-ро***** љустуљў карданд. Акнун бисёре аз суфиён дар кишвари Њиндустон ба 
ин масъала мўътаќад њастанд ва ба ин иллат аст, ки онњо аз таърихи ин мавзўъ огоњї 
надоранд. Масъалаи вањдати вуљуд низ мукаммали фалсафаи таназзулоти сутуњ аст... 
Дини ман, аќидаи ман ин аст ки Худои таоло дар низоми олам љорї ва сорї нест, 
балки ў холиќи низоми олам аст ва сабаби рубубияту ќудрати ў, ин низом побарљост. 
Њар гоњ ў бихоњад, ин низом ба поён хоњад расид. Њукамо њар аќидае ки доранд, аз 
он бањс намекунам. Мушкил ин аст ки ин масъала дар адабиёти ислом ба унвони 
унсуре даромадааст, ки људоношуданї аст ва масъули он бештар шоирони суфї 
њастанд. Номустањсане, ки аз усули фалсафии он пайдо мешавад, назири адабиёти 
форсї аст».******  

Сипас, барои тавзењи афкори худ мисоли Воњидхон – яке аз шуарои забони 
панљобиро меоварад. Воњидхон шогирд ва муриди як љўгии њинду бо номи Рагнатљї 
буд, ки тањти таъсири фалсафаи видант (њинду) мўътаќад ба вањдати вуљуд шуда буд. 
Асаре, ки таѓйири аќида бар вай гузошт, онро чунин баён медорад: 
                                                 
* Ќадим будани арвоњи Солењон ва Комилон. Комилон табаќаи улё аз ањли Оллоњ ва Солењон дараљае 
аст болотар аз дараљаи зоњидону обидон дар миёни ањли тасаввуф. 
** Кумало љамъи комил ва комили њаќиќї касе аст, ки ўро камол бошад ва он мављуде аст, ки ончи 
барои ѓайр мумкин-ул-њусул бошад, барои он њосил бошад...  
*** Фалутин (Афлотун)-и II ( 204-270 милодї)- муассиси фалсафаи нави Афлотунї аст. Дар Миср зоида 
шуд ва дар Рум нашъунамо ёфт. Ў мехост Мадинаи фозилае бар асоси љумњурияти Афлотун бисозад. 
Вай њамроњи Гирдёнус – императори Рум, ки барои љанг ба Эрон омад, рањсипори ин диёр гашт, то аз 
сарчашмаи ирфони Шарќ бањрае бигирад. Вале бо кушта шудани император тањсили ў нотамом монд. 
**** Яњё бинни Њабаши Шафеї мулаќќаб ба Шањобиддини Суњравардї аз бузургони уламои њукумати 
ишроќ дар ќарни 6 њиљрї мебошад. Бо фалсафаи Афлотун дарафтод. Фалсафаи Арастуро мавриди 
баррасии даќиќ ќарор дод ва бархе аз усули онро ботил намуд. Нисбат ба сунани эронї вафодор буд. 
Дар њудуди 40 асари илмї дорад, ки муњимтарини онњо «Ламањот», «Ал-басир», «Лавомеъ-ул-анвор», 
«Эътиќод-ул-њукамо» ва рисолаи «Фи-л-ишќ»-ро метавон ном бурд. Њикмати ишроќи ў аз имтизољи 
фалсафа ва тасаввуф ба вуљуд омад. Ў ба арабї ва форсї низ шеър сурудааст.   
***** Сураи «ан-Нур», ояти 35: Худо нури осмону замин аст. 
****** Ба назар меояд, дар ин бора он ќисматњое аз адабиёти форсї дар назар дошта шудааст, ки марбут 
ба адабиёти суфиёна аст.  
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Тарљумаи шеър: 
Ман писари Латњан будам, ки артишњоро шикаст медодем, вале мавќее, ки 

шогирду муриди Рагнота шудем, наметавонем як коњро бишканем.  
Яъне ки дар њар чиз вуљуди Худо љорї ва сорї аст. Аз он рўз ман њатто 

натавонистам як барг ё хасу хошокро бишканам. Зеро аз шикастани он эњтимол 
дорад ба Худо садамае ворид ояд.  

Иќбол изофа мекунад: 
«Ман аз лињози фалсафаю таърих ё баъзе аз ин ќабил масъала ихтилоф дорам, 

агарчи, дар њаќиќат, масоили фалсафї аст, вале маъмулан онњоро тасаввуф 
медонанд. Аз ањдофи тасаввуф чи гуна метавонам эњтироз кунам. Оё мусалмоне 
вуљуд дорад, ки он афродро бад бидонад, ки њадафи онњо фаќат ишќи Расулуллоњ (с) 
аст ва ба ин тариќ бо Худованди Таоло робита пайдо мекунанд ва боиси пухтагии 
имон ва аќидаи худу дигарон мешаванд? Агар ман бо њамаи суфиён мухолиф будам, 
њаргиз дар маснавии худ ба њикоёт ва истидлолоти онњо интиќод намекарадам». 

Сипас аќидаи худро нисбат ба Њофиз баён мекунаду мегўяд: «Њофиз фаќат як 
шоир буд ва аз каломаш њарчи њаќоиќи суфиёна кашф шудааст, кори афроди баъдї 
мебошад. Вале чун ўро суфї ва маљзуб мегўянд, бинобар ин аз њарду љанба – 
суфигарї ва шоирї лозим буд, интиќоде ба ў бишавад. Ба унвони суфї њадафи ў ин 
буд, ки дар худу дигарон њолати сукр эљод кунад. Вале њолати сукр мухолиф бо 
таълимоти ислом аст. Зиндагии Расулуллоњ (с) ва асњоби вай бењтарин намуна барои 
субути он кайфият мебошад... Вазъи мустаќили ќалби як мусалмон њолати бедорї 
дорад, на сукру хоб. Ба илова, афроде, ки њолати сукрро њамеша ихтиёр мекунанд ва 
доим дар ин њолат њастанд, наметавонанд дар набарди зиндагї побарљо бимонанд ва 
аз лињози ќавмї ва миллї низ зарар мерасонанд. Чунин мисолњо дар таърихи ислом 
хеле зиёд пайдо мешавад. Иќбол навиштааст: 

«Аз лињози шеъру сухан Њофизро шоири баландмартабае медонам... Вале ба 
унвони шоири миллї ва фардї барои санљиши арзиши вай бояд мањак ва меъёре 
бошад. Ба назари ман, меъёр ин аст, ки агар ашъори шоир барои расидан ба ањдофи 
зиндагї кўмаккунанда бошад, он шоири бисёр хубе аст. Ва агар ашъори вай 
мухолифи зиндагї њастанд ва ё нерўи њаётро заифу паст мекунанд, он шоир, 
махсусан, аз лињози миллї музир аст... Њолате, ки Њофиз дар хонандагони худ эљод 
менамояд (яъне ба унвони як суфї), он њолат барои афроду миллате, ки дар дунёи 
замону макон зиндагї мекунанд, бенињоят хатарнок аст... Дар ин шакке нест, ки дар 
девони вай ашъоре низ дида мешавад, ки барои њифзу дифои шахсият кўмак 
мекунанд. Вале касоне, ки ба назарияи ман интиќод мекунанд, бояд дар назар дошта 
бошанд, ки Њофизи Шерозї як мусалмон буду дар рагњои ў хуни ислом љараён дошт. 
Назарияи вањдати вуљуд њар ќадар афкори ўро таѓйир дода бошад њам, аммо имкон 
надорад, ки њолати бедорї бар њолати сукр њељ гоњ ѓалаба надошта бошад ва чунин 
ашъореро насарояд. Њаким Фирўзиддин Туѓрої дар рисолаи «Лисон-ул-ѓайб»-и худ 
бисёре аз чунин ашъору абётро навиштааст. Аагрчи ў, ба назари худаш, бо фикри 
ман ба мухолифат пардохтааст, вале дар њаќиќат, њадафи маро таъйиду тасдиќ 
намудааст. Агар ў дар ин маврид фикре кунад, ба ў собит хоњад гашт. Бадењї аст, ки 
ба таври куллї њадафи Хоља Њофизи Шерозї њолати сукр аст, на њолати сањв 
(бедорї). Барои наќду интиќод бар як шоир ањдофи ўро дар назар мегиранд». 

Сипас, Иќбол барои тавзењу таъйиди бештар аз њадафу назарияи хеш баёне аз 
таълифоти Муњаммаддин Фавќ ба унвони «Наштари виљдонї» наќл кардааст, ки 
воќеаи марбут ба даврони Аврангзеби Оламгир мебошад. Аврангзеб дар як замон 
фармоне содир кард, ки то муддати мањдуде дар мамлакати вай бояд њама руспињо 
(фоњишањо) издивољ кунанд, вагарна њамаи онњоро дар киштї савор карда, дар дарё 
ѓарќ хоњанд кард. Садњо нафар издивољ карданд, вале иддаи зиёде низ боќї монданд, 
ки барои ѓарќ шудани онњо дар дарё киштињо омода шуданд. Ба поёни охирин 
мўњлати таъйиншуда фаќат як рўз боќї монда буд. Дар ин замон Шайх Калимуллоњ 
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Љањонободї зинда буд. Як руспии љавону зебо барои азри салом дар њузури вай 
њозир мешуд. Ваќте ў аз вазифаи ибодии худ фориѓ мегашт, он руспї даст баста, дар 
њузури вай меистод ва ваќте ў нигоњашро баланд мекард, зани руспї салом мекарду 
мерафт. Он рўз ваќте он руспї дар мањзари Шайх њозир шуд, гуфт: «Охирин саломро 
аз банда ќабул бифармоед». Шайх њаќиќати њолро дарёфт. Руспї њама авзоъро баён 
намуд. Шайх фармуд, ки ин байти Њофизро њифз кунед: 

Дар кўи некномї моро гузар надоданд, 
Гар ту намеписандї, таѓйир кун ќазоро.*  

Ваќте шуморо ба сўйи дарё мебаранд, бо овози баланд њама ин байтро хонед. 
Руспињо њама ин байтро њифз карданд. Ваќте онњоро ба сўйи дарё равона карданд, 
онон бо овози дилкашу сўзнок ба хондани ин байт шурўъ карданд. Њар кас, ки ин 
овозро шунид, музтариб шуд. Ваќте Аврангзеби Оламгир њам ин овозро шунид, 
музтарибу беќарор шуд ва дастур дод, то њамаи онњоро озод кунанд. 

Бо ин мисол Иќбол равшан сохт, ки он чї дар назари Муњаммадини Фавќ њусни 
Њофиз аст, дар назари Иќбол зиштии ўст. Зеро сењру љодуи шоиронаи Њофиз 
масъалаи таќдирро ба сурати бисёр зебо, вале ѓалат таъбиру тафсир кардааст. Ва як 
подшоњи диндору пойбанди шариат ва нексириштро, ки мехост њукумати шаръии 
исломии њаќиќиро пиёда кунад ва зиною руспигиро хотима дода, љомеаи 
мусалмононро аз ин лаккаи нозебо пок намояд, аз ин байт он ќадар нотавону заиф 
шуд, ки дигар њиммати иљрои ќонуни исломиро надошт. Агар Аврангзеби Оламгир 
дар мавриди Доро Шукўњ низ њамин равиши «бо душманон мадоро»-ро** итихоз 
мекард, дар Њиндустон њељ ваќт њукумати шариати исломї ташкил намешуд. 

Чанд рўз пас аз интишори ин маќола, Иќбол дар номае аз 19 январи 1916 ба 
номи Муњаммад Ниёзиддинхон навишт: 

«Рисолаи Шоњ Валиро*** дидам, њамон афлотунияти љадид мебошад, ки дар 
маќолаи худ ба он ишора кардаам. Ин як шакли харобшудаю масхгардида аз 
фалсафаи Афлотун аст, ки яке аз муридони вай ба номи Плутонис ба сурати як 
мазњаб даровард. Дар љањони масењият дар садањои ибтидої, дар кишвари Рум ин 
мазњаб ё дин маќбул будааст ва охирин њомї ва пуштибони ин дин зане бо номи 
Потия буд, ки исавиёни худашон дар Миср ўро бо нињояти саффокї ба ќатл 
расонданд. Дар миёни мусалмонон ин мазњаб аз тарљумаи манобеи масењиён ривољ 
пайдо кард. Ва рафта-рафта љузви ислом шуд. Ба назари ман, ин таълим ќитъаи 
ѓайриисломї аст ва бо фалсафаи Ќуръони Маљид њељ гуна иртиботе надорад. 
Сохтмони тасаввуф низ бар мабнои њамин бењудагии юнонї баён нињода шуд». 

Ќабл аз чоп шудани маќолаи Хоља Њасани Низомї ба унвони «Сирри асрори 
худї» Иќбол номае барои ў навишт ва мунташир намуд. Мазмуни он чунин буд: 

«Ман хуб медонам, ки Шумо ба ислом ва паёмбари ислом (с) ишќ меварзед. Он 
гоњ чї тавр мумкин аст, ки Шумо аз як њаќиќати исломї огоњї пайдо карда ва 
баъдан онро инкор намоед. Балки ман њам акнун имон дорам, ки Шумо, билохира, 
бо ман муттафиќ хоњед шуд. Маро њам Шумо хуб мешиносед. Ман табъан ба сўйи 
тасаввуф тамоил дорам ва хонаводаи ман њам чунин будаанд. Пас аз мутолеаи 
фалсафаи аврупої ин тамоил шадидтар шудааст. Зеро фалсафаи аврупоии ман њайс-
ул-маљмўъ ба сўйи вањдати вуљуд меравад. Вале бо ѓавр дар Ќуръони Маљид ва 
мутолеаи таърихи ислом, ба иштибоњи худ пай бурдам. Ман сирфан ба хотири 
Ќуръони Маљид аќидаю фикри ќадимии хешро ва барои ин кор ман бо тамоюлоти 
табиї ва аљдодии худ як љињоди вањшатноки фикрї ва ќалбї анљом додам». 
                                                 
* Ба назар меояд, ки «таѓйир дењ» бошад. 
**  Осоиши ду гетї тафсири ин ду њарф аст,  
   Бо дўстон мурувват, бо душманон мадоро. 
*** Валиуллоњи Дењлавї Ибни Шоњ Абдурањим, маъруф ба Шоњалиуллоњ, муфассир, муњаддис,  
муљтањид ва фаќењ будааст. Дар мадрасаи Рањимия тадрис кард. Таълифоти муњими ў: «Њуљљатуллоњ-
ул болиѓа», «Фатњи Рањмон» (тарљумаи Ќуръони Маљид ба форсї), «Ал-фузул-ул-кабир» мебошад. 
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Иќбол ин амрро низ ба исбот расонд, ки ислом дар њаќиќат садои эътирозе дар 
муќобили руњбоният буд. Ба назари ў, гусастан айни ислом аст ва пайвастан, 
руњбоният ё тасаввуфи эронї аст. Иќбол ба Хоља Њасани Низомї ёдоварї кард, ки 
рўзе вай ба Иќбол лаќаби Сарулвисол дода буд. Он ваќт низ Иќбол ба ў навишта буд: 
ба љойи Сарулвисол ба ў бояд Сарулфироќ гуфт. Зеро фарќе, ки дар назари вай 
миёни гусастану пайвастан буд, њамин фикр дар Шайх Муљаддад Алифи Сонї 
мављуд аст.  

Дар бораи истилоњи тасаввуф Иќбол маслаку назари худро баён карда, 
менависад: «Шаъни бандагї камоли рўњи инсонї аст ва болотар аз он њељ мартаба ё 
маконе нест, балки ба ќавли Ибни Арабї адами мањз аст. Пас њолати сукр мухолиф 
бо ќавонини зиндагї ва муддаои ислом аст ва њолати мањв (бедорї) номи дигари 
ислом аст ва бо ќонуни њаёт айнан мутобиќат мекунад.  

Ба назари Иќбол, суфиён аз дарки мафњуми тавњид ва вањдати вуљуд ољизанд. 
Мафњуми тавњид динї аст ва мафњуми вањдати вуљуд файласуфона аст. Зидди тавњид, 
чунонки суфиён пиндоштаанд, касрат нест, балки ширк аст ва зидди вањдати вуљуд 
касрат аст. Натиљаи ин иштибоњ чунин шуд, афроде, ки вањдати вуљуд ё бо истилоњи 
фалсафаи љадиди аврупої, тавњидро ба исбот расонданд, ба онњо мувањњид гуфта 
шуд. Дар сурате ки масъалаеро, ки онњо собит карданд, бо дин иртиботе надошт, 
балки бо аслияти низоми олам иртибот дошт. Ба назари ислом чизе, ки ќобили 
парастишу ибодат аст, зоти Худо, яъне Холиќ аст, агарчи аз лињози фалсафа 
њаќиќати онњо яке бошад. Ба иборати дигар, аз лињози таълими Ќуръон, вуљуди 
хориљї бо зоти Худо нисбати иттињод надорад, балки нисбати хилќат аст. Ба њар њол, 
ваќте ки тавњиду вањдати вуљудро як масъала шуморанд, суфиён низ ба фикр 
афтоданд, ки барои исботи тавњид тариќае бояд бошад, ки аз ќонуни мантиќї 
бетааллуќ бошад.  

Барои ин маќсад њолати сукр кўмак кард. Иќбол њаќиќати сукрро инкор 
намекунад. Вале ба назари вай, барои маќсуде, ки ин њолат пайдо мешавад, он 
маќсудро њаргиз бароварда намесозад. Њадди аксари фоидае, ки дорад, барои соњиби 
њол як масъалаи фалсафї ё илмї тасдиќ мешаваду бас. Пас, ба аќидаи Иќбол, њар 
кайфияти ќалбї аз лињози мазњаб њељ фоидае надорад. 

Ин бањс каме талх шуда буд. Ба њамин муносибат Акбаруллоњи Ободї саъй 
мекард, ки Иќбол ва Хоља Њасани Низомиро оштї дињад. Дар ин маврид Иќбол дар 
номае аз 27 январи 1916 ба ў навишт:14  

«Иншооллоњ ихтилофи аќида таъсире ба равобити шахсї нахоњад гузошт. Ман 
фаќат як ё ду нома мунташир сохтам. Он њам ваќте ки Хоља Њасани Низомї худаш 
маќолоте навишта буд. Ва ё дўстонро водор карда буд, ки бинависанд. Дар бораи ин 
маќолот шикояте надорам. Шикоёт фаќат ин аст, ки дар номањои шахсї њамеша ба 
ман менавишт ё менависад: «Дар нияти ту њељ шакке надорам». Вале дар рўзнома 
баръакси ин менависад. Ман худам барои ин кор аз Хоља Њасани Низомї гила 
доштам ва бо як хулуси нияти комил навишта будам, ки Шумо ба ман беинсофї ва 
беадолатї накунед. Бањси илмї бояд бошад, вале њадаф аз он бадном кардани тарафи 
муќобил набояд бошад». 

Сипас, дар номае Иќбол аз 4 феврали 1916 ба номи Акбаруллоњи Ободї 
навишт:15  

«Чун Хоља Њасани Низомї дар рўзномањо нисбат ба ман инро шоеъ кардааст, 
ки ман бо суфиёни киром мухолиф њастам, бад-ин сабаб лозим аст, ки ман мавзўи 
худро мушаххас созам... Ў фикр мекунад, ки ман мехоњам нањзати тасаввуфро дар 
љањон мањву нобуд кунам. Вай маќолае тањти унвони «Сирри «Асрори худї» дар 
рўзномаи «Хатиб» навиштааст, ки аз назари Шумо њатман гузаштааст. Он панљ 
иллате, ки ў дар ихтилоф бо маснавї навиштааст, онњоро ба диќќат бихонед». 

Сипас, Иќбол маќолаи дигаре тањти унвони «Сирри «Асрори худї» дар љавоби 
эътирозоти Хоља Њасани Низомї навишт, ки дар рўзномаи «Вакил» аз 9 феврали 
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1916 чоп гардид.16 Дар он маќола низ аќидаи худро тавзењ дода, гуфт: «Ислом 
вазоифи динї ва дунявиро якљо анљом додааст. Бад-ин тартиб, барои инсонњо як 
роњи миёнаравиро нишон додааст. Љое ки ин таълимро додааст, мунтањои маќсуди 
инсон аълои калиматуллоњ аст, он љо инро њам дарс додааст, ки «Ло тансу насибак 
фи-д-дунё», яъне, сањми роњро њам нишон додааст. Ин тариќа ва роњ љанбае аз 
шариати исломї аст, ки мутааллиќ ба муомилот аст. Вале тавре ки Хоља Њасани 
Низомї таъбире аз ислом кардааст, эшон дар миёни ислом ва руњбоният њељ фарќе 
намегузоранд. Ў навиштааст: «Он чи ман мегўям, он фалсафаи њаќиќии ислом аст, на 
фалсафаи ѓарбї». Хоља Њасани Низомї намедонад, ки мазњаби илмии Аврупо 
вањдати вуљуд аст, ки Хоља Њасани Низомї њомии он мебошад. Вале Иќбол аз он 
мазњаб тавба кардааст ва мусалмон шудааст, ки ба назари Хоља як куфр аст. 

Он гоњ Иќбол иштибоњоти Хоља Њасани Низомиро нишон додааст, ки ў ашъори 
Иќболро, ки дар бораи Њофиз суруда ба ѓалат тафсир намудааст, ё баъзе аз бахшњои 
муќаддимаи маснавиро ба сурати дигар таъбир кардааст. Маќсад аз он ин буд, ки 
авомунносро нисбат ба маснавї бадгумон созанд. Он панљ иллат, ки Хоља Њасани 
Низомї дар номаъќул будани маснавї оварда буд, аз миёни онњо нахустин иллатро 
баргузида ва ба он љавоб медињад: 

«Ман бо Хоља Њасани Низомї њамаќида њастам, ки дар Ќуръони Маљид 
таълими «худ» хеле зиёд аст ва агар ин таълим аљиб ё љадид мебуд, ман њаргиз љуръат 
намекардам онро ба мусалмонон ироа дињам... Маснавї навиштаи як мусалмон аст, 
ки аз Ќуръони Маљид истифода кардааст ва таълими онро сабаби наљоти бани навъи 
башар медонад... Хоља Њасани Низомї яке аз далоил бар номаъќул будани 
маснавиро чунин баён кардааст, ки чун Хоља худ эњтиёљ ба ин маснавї надорад, пас, 
бинобар ин, маснавї номаъќул аст. Субњоналлоњ». 

Дуввум, дар љавоби номаъќул будани маснавї гуфт:  
«Он чи ки дар муќаддима навишта шудааст, мафњуму маќсуди он њамин аст. Он 

имони ман аст. Дар хидмати њазрати Хоља боэњтиром арз мешавад, ки маќсади ман 
аз байн бурдани нањзати суфигарї нест, балки як навъи руњбоният аст, ки ќатъан бо 
ислом робитае надорад ва дар асари он дар миёни миллатњои исломї нерўи амал 
намондааст... Дар мавриди масъалаи вањдати вуљуд, назари иљтимоии уммат чунин 
мебошад, ки ин масъала комилан ѓайриисломї аст». 

Дар љавоби иллати севвум гуфт: 
«Ман кай мусалмононро ташвиќ кардаам, ки аќоиду афкори худро иваз 

намоянд? Ман фаќат онњоро иршод менамоям, ки дар ривоёти фалсафї таљдиди 
назар кунанд... Ба назари ман, таърихи фикрии Аврупо субути ќатъии садоќати 
ислом аст. Ба мусалмонон дастур дода шудааст, ки дар илм, њатто дар Чин њам 
бошад, онро тањсил намоянд. Агар чизи муфиде дар адабиёти ѓарбї бубинем, аз он 
истифода накардан, сахт тангназарї аст». 

Дар љавоби иллати чањорум навишт: 
«Дар таъйиду тасдиќи ин иллат њатто як байт аз маснавї низ ироа нагардидааст, 

то маълум шавад, ки Иќбол (бо хештандорї) дарси худдорї медињад». 
Дар љавоби иллати панљум инчунин нигошт: 
«Чун њазрати Хоља ѓуломи њалќабагўши Њофиз аст, бинобар ин дар назари вай 

маснавї ба иллати интиќод бар Њофиз номаъќул аст». 
Дар поён менависад: 
«Дар баќияи маќола фаќат ду чиз аст, ки Иќбол бо мансуб кардани маснавї ба 

номи «Сэр Алї Имом «худї»-и худро маљрўњ намудааст». Бад-ин тариќ, бо хам 
кардани сар дар муќобили ањли дунё, бар хилофи таълими маснавии худ амал 
кардааст. Дар љавоб фаќат њаминро метавонам бигўям, ки Хоља маънои лафзи 
интисоб (dedication)-ро нафањмидааст... Мурод аз ин лафз фаќат изњори муњаббату 
хулус аст, ки миёни ду фарди мабно бар равобити дўстии шахсии онон мављуд дошт».  

Иттињоми дигаре, ки њазрати Хоља бар ман ворид кардааст, ин аст: 
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Иќбол Мавлонои Румро дар хоб дидааст ва «Маснавии маънавї»-ро дар бедорї 
нахондааст. Агар ў чунин мекард, њаргиз ба хилофи Ќуръон ќадам барнамедошт, 
балки усули Ќуръонро дар маснавї менавишт... Љаноби олї! 

Ман маснавии Мавлонои Румро дар бедорї низ хондаам ва борњову борњо 
хондаам* ва Шумо шояд онро дар њолати сукр хондаед, ки дар он вањдати вуљудро 
дидаед. Аз Мавлавї Ашрафалии Тањонавї** бипурсед, ки ў чї гуна тафсире аз 
маснавии Мавлоно мекунад? Ман њам дар ин маврид аз ў таќлиде мекунам. 

Иќбол барои навиштани бахши дигаре аз маснавї хеле музтарибу беќарор буд. 
Вале Хоља Њасани Низомї бо бањси худ таваљљўњи ўро аз ин кор дур кард. Зеро ин 
амрро дар номаи худ аз 2 феврали 1916 ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон чунин баён 
мекунад:17 

«Ман фикр мекардам, ки ваќту фурсате, ки дорам, рўйи бахшњои дигари 
маснавї сарф хоњам кард, ки аз бахши аввал муњимтару лозимтар аст. Вале Хоља 
Њасани Низомї бо шурўъ кардани ин бањс таваљљўњи маро баргардонд... Асли 
њаќиќати дин бо мутолеаи кутуби аимаву уламо кашф мешавад ва имрўз ниёзи замон 
ин аст, ки илми дин тањсил кунем. Ва љанбањои илмии исломро бо тавзењи бештар 
равшан намоем. Худи ањли тасаввуф мегўянд, ки шариат зоњир аст ва тасаввуф 
ботин. Вале дар ин замони ошуфта... агар зоњир натавонад пойдор бимонад, ботин 
чигуна метавонад пойдор бимонад? Вазъи мусалмонони имрўз комилан њамин тавр 
аст, ки њиндувон дар замони футуњоти исломї дар Њиндустон доштанд, ё бар асари 
он, футуњот анљом шудааст. Миллати њиндуро дар ин замон инќилоб, таќлиди кўр-
кўронаи шариати Ману*** аз марг наљот дод. Ба иллати дифоъ ва пайравї аз шариати 
худ, ќавми яњуд то кунун зиндааст, вагарна агар Филу**** (аввалин мутасаввуфи 
яњудї) бар дилу зењни ќавм ѓалаба мекард, имрўз ин ќавм дар дигар аќвом љазбу 
мунњал шуда буд ва аз вуљуди худ даст мешуст. 

Дар номае аз 3 апрели 1916 ба номи Мањараља Кишан Прасад менависад:18  
«Хоља Њасани Низомї ба иллати интиќоди ман аз Њофиз ин маснавиро хилофи 

тасаввуф донистааст. Ў наќди маќолоти хешро низ бар њамин мафрўза гузоштааст. 
Дар он маќолот ў маро душмани тасаввуф хонда ва бадном кардааст. Ў бо адабиёти 
тасаввуф ошної надорад ва тасаввуфе, ки ў дорад, ман мухолифи он нестам. 
Албатта, баъзе аз масоили онро ман сањењу дуруст намедонам. Масъалае, ки ман бо ў 
ихтилоф варзидаам, ќабл аз ман њазорон суфї бо он мухолиф будаанд... Ман бар 
таърихи фикрии гузаштаи мусалмонону њиндувон бисёр андешидаам, ки бо он ѓавру 
фикр боварам шудааст, ки њакимону табибони ин ду ќавм то кунун иллати аслии 
бемории маризи худро ташхис надодаанд. Ман имон дорам, ки асли бемории онон 
заифу нотавонии нерўњои зиндагии онњо аст. Ин заифї бештар натиљаи адабиёти 
махсусе аст, ки бадбахтона, дар аќвоми осиёї пайдо шудааст... Акнун авзои мављуд 
эљоб мекунад, ки дар ин назарияву фикр таљдиди назару ислоњоте ба амал ояд». 

Дар номае аз 10 майи 1916 ба Мањараља навишт:19  

                                                 
*  Зи Румї гир асрори фаќирї,  Њазар з-он фаќру дарвешї, ки аз вай, 
 Ки он фаќр аст мањсуди амирї.  Расидї бар маќоми сарбазерї. 
**  Мавлоно Ашрафалї Тањонавї (1280-1362 њиљрї) дар Тањонаи Њинд мутаваллид шуд. Як олими 
бузурги фаќењи фозилу муфтї буд. Илова бар илми Ќуръону њадис ва тафсиру фиќњ, вай илми тибро 
њам фаро гирифт. Теъдоди навиштањои вай бисёр аст. Тафсир аз Ќуръони Маљид бо номи «Тафсир-ул-
Ќуръон» ва як китоб дар бораи Њазрати пайѓамбар (с) дорад. Яке аз муњимтарин таълифоти ў 
«Бињишти зевар» мебошад. 
*** Ќонун ва ё шариати мануро як њинду бо номи «Ману» (Manu) вазъ намуд. 
**** Филу аз фалосуфаи бузурги ањли Искандария аст, ки бист сол ќабл аз милод мутаваллид шуд. Вай 
фалсафаи Юнонро бо аќоиди мазњаби яњудї даромехт. Аќидаи Филу рољеъ ба Худо ин аст, ки Худо 
яке ва мављуди муљаррад мебошад. Фалсафаи ў таъсири зиёде дар навафлотуният ва масењият 
намудааст. Вай тафосири рамзї барои Таврот ќоил аст. Одамро ба аќлу њаворо ба њис таъвил 
намудааст. 
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«Агарчї ман нобиѓа нестам ва на дорои илми фавќулодаву ѓайриодї њастам, ба 
њар њол илму аќли ман аз мардуми одї каме бештар аст. Ваќте ман барои расидан ба 
ин натиља 20 сол ваќт лозим дорам, чї гуна мумкин аст, ки мардуми оммї, ки бо 
таърихи илмиву фикрї ошноии комил надоранд, бо фикри каме ба ин њаќиќат 
бирасанд?»  

Вале Мањараља Кишан Прасад низ тањти таъсири Хоља Њасани Низомї ќарор 
гирифта, ин истинодро мекард, ки дар маснавии «Асрори худї» фалсафаи олмонї 
ироа дода шудааст. Бинобар ин Иќбол дар номае ба вай аз таърихи 24 июри 1916 
нигошт:20  

«Тааљљуб мекунам, ки Шумо низ ин хаёлро мекунед, ки ман дар ин маснавї 
фалсафаи олмониро ироа додаам. Уламои ислом то ба имрўз бо тасаввуфи вуљудї 
мухолиф будаанд. Ман њарфи тозае назадаам ва чизи љадиде ироа надодаам. Дар 
миёни њиндувон Гитаи Кишан (то он љое ки ман медонам), садои муњибе алайњи он 
будааст. Ва он гање агар шахсе бо тасаввуфи вуљудї мухолиф бошад, маънии он ин 
нест, ки ў мухолиф бо тасаввуф аст. Тасаввуфи њаќиќии исломї чизи дигаре аст ва 
тасаввуфи вуљудї њељ гуна иртиботе бо дин надорад. Агарчи ин тасаввуф ба мазњаби 
њиндуњо тааллуќ дорад, вале барои њиндувон бенињоят музир воќеъ шудааст. Дар 
кутуби суфиёни мо бањси аљибу ѓарибе дар ин маврид мављуд аст, ки гусастан бењтар 
аст ё пайвастан ва суфиён дар ин бора ихтилофи назар доранд. Тасаввуфи исломї 
мунњасир бар гусастан аст ва тасаввуфи вуљудї мубтано аст бар пайвастан ё фано. 
Агар ман њимоят аз гусастан кардаам, њељ гуноње муртакиб надоштаам ва ин бидъат 
нест. Аз миёни суфиён касоне, ки бар ман эътироз кардаанд, худи онњо аз адабиёту 
навиштањои мутасаввуфона огоњї надоранд. Дар бораи тасаввуфи вуљудї Паёмбари 
Акрам пешгўї кардаанд, ки ман бањси муфассале дар ин бора нигоштаам. 
Иншооллоњ, ба зудї ин маќола мунташир хоњад шуд. Ман шахсан сўйи пайвастан 
моил њастам. Аммо замон таври дигаре эљоб мекунад. Њарчи ман навиштаам, барои 
нигоштани он иљбор ва дастурро иљро кардан лозим буд ва њељ чорае надоштам. 
Агар дунё мехоњад мухолифат кунад, бикунад, ман њељ тарсу воњимае надорам. Ман 
њатталимкон вазифаи худро анљом додаам». 

Дар мавриди љанги ќаламї маќолаи севвуми Иќбол тањти унвони «Илми зоњир 
ва илми ботин» дар рўзномаи «Вакил» аз 28 июни соли 1916 мунташир шуд.21  

Иќбол дар ин маќола равшан сохт: тасаввуферо, ки маќсудаш пайдо кардани 
пойдории мухлисона дар шаоир (расму одат)-и ислом бошад, айни ислом аст. Вале аз 
миёни суфиёни ислом гурўње њам њастанд, ки шариати исломиро бо њаќорат илми 
зоњир меноманд ва тасаввуфро дастурамали ботинї медонанд, ки пайравии он боиси 
мушоњидаи њаќоиќи фавќулидрок барои солик талаќќї мешавад. Ба назари Иќбол, 
тарљењ додани маърифот ба илм аз лињози динї решаи њар навъ руњбоният аст. Илм 
бо Худо мансуб мешавад, на маърифат. Вале ба назари ин гурўњи суфиён, маърифат ё 
илми ботин як дастурамали мураттабу муназзам мебошад, ки људо аз шариати 
исломї аст. Ба аќидаи Иќбол, дар ањодиси сањењ њељ гуна ривояте дида намешавад, 
ки собит намояд Расулуллоњ (с) аз улуми рисолати хеш илми хосеро ба баъзе асњоби 
худ ёд дода бошанд ва аз баъзе дигар пўшида нигоњ дошта бошанд. Лизо шариати 
исломї аз њар лињоз бартарї дорад ва тамоми иддаоњои суфиён дар бораи људо 
будани маърифат ё илми ботин ба унвони як дастурамали људогона ботил аст. 

Дар ањаммияти њамин маќола дар номаи худ ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон 
ба таърихи 8 июли 1916 менависад:22  

«Ба назар мерасад, ки маќолаи инљониб дар мавриди «Илми зоњир ва илми 
ботин», ки дар рўзномаи «Вакил» чоп шуд, аз назарашон нагузаштааст. Онро 
бихонед. Машѓули навиштани як маќолаи дигар њастам, ки чизи аљибе аст. Шояд то 
имрўз маќолае монанди ин навишта нашудааст. Уламое, ки тасаввуфи вуљудиро 
мухолифат кардаанд, таваљљўњи онњо њељ гоњ ба ин тараф мабзул нашудааст. 
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Албатта, кутуб ёфт намешавад, ки мушкили бузурге аст. Китоби «Шарњи Шатњиёт»*-
и Рўзбањони Баќлї** китоби аљибу ѓарибе аст. Дар ин китоб шарњи он суханон 
мављуд аст, ки суфиёни вуљудї гуфтаанд ва гуфтаи онон хилофи шаръ аст». 

Дар номае аз 10 июли 1916 ба номи Мавлавї Сирољиддини Пол менависад:23  
«Дар њадиси шариф мављуд аст, ки ваќте Худои Таоло мехоњад ба касе хубї 

кунад, ба ў дарки динї ато мекунад. Мутаассифона, мусалмонон мурда њастанд. 
Инњитоту заволи миллї онњоро сусту бењол кардааст ва тамоми ќувваи онњоро салб 
намудааст. Вале ман фаќат ба анљому вазифаи худ кор дорам. Аз маломат тарсидан 
дар дини мо њаром аст... Дар мазњабу дин як миллату дастуруламалу шиори он, 
маънии ботинї ва маљозї пайдо кардан ва аз он мафњуми ботиниро ахз кардан, яъне 
оини он миллатро масх кардан аст. Ин як равиши бисёр латифу нозук аз тансих аст. 
Ва фаќат миллатњое ин тариќаро ихтиёр ё эљод мекунанд ва ё метавонанд эљод 
намоянд, ки фитрату табиати онњо гўсфандї бошад. Аз миёни шуарои аљам бештари 
шоирон ба иллати тамоюли табиии худ ба сўйи фалсафаи вуљудї моил буданд. Ќабл 
аз ислом низ дар миллати Эрон ин майли табиї мављуд будааст. Агарчи ислом то 
муддате ин фалсафаро нагзошт рушд кунад, вале пас аз муддате завќи табиї ва 
аљдодии миллати Эрон ба хубї зоњир шуд ё ба иборати дигар, миёни мусалмонон 
адабиёти љадид гузорда шуд, ки асоси он бар вањдати вуљуд буд. Ин шуаро бо тариќи 
бисёр зебо ва зоњири дилфиребу дилкаш шаоири исломро мавриди тардиду тансих 
ќарор доданд ва њар љанбаи шоиставу зебои исломро мазмуму бад љилвагар сохтанд. 
Агар ислом ифлосу фаќрро зишту бад медонад, Њаким Саної ифлосу фаќр ва 
дарвеширо дараљаи аълои саодат мешуморад. Ислом љињоди фисабилуллоњро барои 
њаёт лозим медонад. Вале шуарои аљам дар ин шаоири ислом маънои дигареро 
љустуљў мекунанд».  

Сипас, дар номае аз 19 июли 1916 менависад:24  
«Бузургтарин бадбахтии мусалмонони Њинд ин аст ки аз ин кишвари дониш 

забони арабї рахт барбастааст. Дар тафсири Ќуръони Карим аз лањља ва забони 
арабї аслан бањрае намегиранд. Ба њамин иллат аст, ки дар ин кишвар маънии 
ќаноату таваккалро тавре тафсир мекунанд, ки дар забони арабї њаргиз намебошад... 
Ин мардум бо нињояти саффокї ва берањмии тахайюлот афкори њиндї ва юнониро 
дар Ќуръони Маљид ва ислом дохил кардаанд. Эй кош, дуои Мавлоно Низомї дар ин 
замон мустаљоб шавад ва Расулуллоњ (с) дубора ташриф биёваранд ва барои 
мусалмонони њиндї дини худро бењиљоб кунанд. Таърихи замони Њофизро ба диќќат 
мутолеа кунед. Муњити фикрии мусалмонони он замон чї буд? Чї масоили фалсафї 
дар баробари мусалмонони он замон буд? Вазъи сиёсии мусалмонон чї гуна будааст? 
Сипас, бо дар назар гирифтани ин авзоъ каломи Њофизро бихонед. Ин амр боиси 
тааљљуб аст, ки њар гуна шеъри суфиёна дар инњитоту заволи сиёсии мусалмонон 
пайдо шуд. Ва бояд њамин тавр мешуд. Ваќте дар як миллат нерў ва ќудрат бимираду 
тамом шавад, чунонки пас аз њамлаи муѓулу тотор дар миёни мусалмонон мурда буд, 
нуќтаи назари он миллат иваз мегардад. Ба назари афроди он миллат, нерў ва ќудрат 
чизи ќашанге љилвагар мешаваду тарки дунё мўљиби таскини онњо мегардад. Бо 
аќидаи тарки дунё миллатњо сустиву танбалї ва шикасти хешро, ки дар танозўи баќо 
бошад, пўшида нигоњ медоранд. Мусалмонони Њиндустонро бубинед, ки мунтањои 
камоли адабиёти онњо марсиягўи Лакњнав аст». 

Иќбол дар номае аз 11 сентябри 1916 ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон 
навишт:25 

                                                 
* Шатњ суханеро гўянд, ки зоњири он ба шаръ рост набувад. Аммо њоле, ки он сухан натиљаи он њол 
аст, ба њаќ бошад. 
**Абумуњаммад Наср Баќлии Фасої (522-606 њиљрї) аз урафои бузурги форс ба шумор меравад. 
Таснифоти бисёр доштааст, ки «Ароис-ул-баён фи њаќоиќ-ул-Ќуръон», «Китоб-ул-иршод» ва рисолаи 
бисёр шевое ба забони форсї бо номи «Абњар-ул- ошиќин» аз љумлаи онњост.  
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«Ба аќидаи ман, аз лињози мантиќ як одам дар як замон ба ду љанба 
наметавонад мўътаќид бошад. Ба њамин иллат фалсафаи Лутс (Lotze, донишманди 
олмонї) натавонист дар Аврупо густариш ёбад. Агарчи таълими ў тавре буд, ки 
барои мўътаќидон ва дорандагони аќидаи вањдати вуљуд ва вањдати шуњуд, њарду 
муносиб буд. Вале имону дини ман ин аст, ки њама мабоњис аз ѓалат фањмидану дарк 
кардани мафњуми мазњабу дин пайдо мешавад. Маќсуди мазњаб амал аст, на фаќат 
хостањои аќлї ва фикрии инсонњоро бароварда сохтан... Агар њадаф ва маќсуди дин 
баровардани хостањои аќлї бошад (чунонки файласуфони њинду хаёл мекарданд), 
боз њам бо дар назар гирифтани вижагињои замон, онро бояд нодида гирифт. Дар ин 
замон њамон миллат мањфуз хоњанд монд, ки бар ривоёти амалии худ побарљо 
бошанд. 

Тарљумаи шеър: 
Дар ин замон њар кас мањв хоњад шуд, албатта он шахс боќї хоњад монд, ки дар 

роњи худ побарљосту бар аќидаи хеш устувор мебошад». 
Баъд аз ин Иќбол, ба ќавли худаш, се маќола дар бораи тасаввуфи вуљудї 

навишт. Аз ин се маќола, маќолаи дуввум дар рўзномаи «Вакил» ба таърихи 13 
декабри 1916 чоп шуд.26 Дар он бар яке аз пешгўињои Њазрати Расул (с) бањс 
кардааст, ки фармудаанд: пас аз се ќарн дар миёни уммати ман «саман» хоњад њузур 
кард. Њамчунин Иќбол маќолае ба забони англисї тањти унвони «Ислом ва 
тасаввуф» навишт, ки дар маљаллаи «Ню эра» (New Era) июли 1917 мунташир 
гардид.27 Дар ин маќола Иќбол нављавонони миллатро хитоб ќарор дода, навишт: 

«Дар таълимоти он Њазрат (с) њељ чизе мављуд нест, ки пўшида бошад. Гуфтаи 
он шахсро гўш накунед, ки мегўяд: Дар ислом усули пўшида низ њаст, ки онро бар 
ноогоњон ва ноошноён намешавад кашф кард. Дору надори ѓуломии шумо ва 
иќтидор чунин муддаои козиб бар њамин гуфтањо аст.  

Эй нављавони мусалмон! Аз ин гуна шўъбадабозињо (чашмбандињо) бохабар 
бошед. Зеро каманди он аз муддате ќабл дар гардани шумо андохта шудааст. Асоси 
эњёи дунёи ислом ин аст, ки бо шиддату сахтї ва равиши оштинопазир, бидуни 
созиш, усули тавњидро ихтиёр кунед, ки таълими исломии он њазору сесад сол пеш ба 
арабњо дода шудааст. Пас, аз ибњому торикињо берун биёёд ва дар муњити равшану 
дурахшони ислом дароед». 

Аз хондани номањои Акбаруллоњи Ободї Иќбол эњсос кард, ки ў бидуни 
мутолеаи маснавї баъзе эътирозотро карда буд. Бинобар ин, дар номаи худ аз 11 
июни соли 1918 навишт:28  

«Ман њаргиз Хоља Њофизи Шерозиро муттањам насохтаам, ки дар девонаш 
сўњбат аз шаробхорагї зиёд шудааст. Эътирозу интиќоди ман бар Њофиз аз навъи 
дигаре аст. Он чи дар маснавии «Асрори худї» навишта шудааст, интиќоде аст 
адабї... Ќаблан низ ба арз расондаам, ки чи гуна тасаввуф ба назари ман ќобили 
интиќоду эътироз аст. Он чи ман навиштаам, чизи љадиде нест... Бубахшед, ман аз 
номаи Шумо фањмидам (мумкин аст иштибоњ кунам), ки Шумо њамон абёти 
маснавиро дида ва мутолеа кардаед, ки дар бораи Њофиз навишта шудааст. Шояд 
баќияи абёт аз назари Шумо нагузашта бошад ва Шумо таваљљўњ нафармудаед. Эй 
кош, барои мутолеаи он низ фурсат пайдо мекардед, то аз бадгумон шудан нисбат ба 
як мусалмон парњез менамудед... Имрўз душмани ислом улуми љадид нест (чунонки 
баъзе аз дўстон аз ноогоњии худ фањмиданд, мавќеияти ислом дар муќобили улум 
хеле мањкам аст), вале душманони аслии он натсионализми мањаллии Аврупо аст, ки 
турконро* бар алайњи хилофат тањрик карда буд. Ва садои Миср барои мисриёнро 
баланд карду ба Њиндустон хоби бењудаи демократии Њинди муттањида (Pan Indian 

                                                 
*  Ба мулки хеш Усмонї амир аст,          Напиндоред раст аз банди Афранг, 
   Дилаш огоњу чашми ў басир аст.          Њанўз андар тилисми ў асир аст. 
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Democracy)-ро нишон дод... Яке аз муњимтарин љанбаи дини ислом миллият аст, ки 
маркази он Каъба (Байтулњарам) мебошад». 

Сипас, Иќбол дар номае аз 20 июли 1918 ба Акбаруллоњи Ободї навишт:29  
«Шумо маро муттањам ба таноќисгўї мекунед. Ин дуруст нест, балки ин 

камсаодатии ман аст, ки Шумо то кунун маснавии «Асрори худї»-ро нахондаед. Ман 
дар яке аз номањои гузашта низ дархост карда будам, ки ба хотири иљтиноби 
бадгумонї бар як мусалмон, лоаќал ба хотири ман маснавиро њатман бихонед. Агар 
Шумо ин корро анљом медодед, њаргиз эътироз намекардед... Дар «Асрори худї» њељ 
гуна таноќис вуљуд надорад... Ман њомї ва пуштибони он «худї» њастам, ки аз 
бехудии њаќиќї пайдо мешавад... Вале як бехудии дигар дорам, ки ду гуна аст: яке он 
ки аз мутолеаи шеъри ошиќона пайдо мешавад. Ин навъ аз анвое аст, ки дар натиљаи 
истифода аз маводи мухаддар монанди афюн (тарёк) ва шароб тавлид мешавад. 
Навъи дуввум аз бехудї он аст, ки дар назди баъзе аз суфиёни мусалмон ва њамчунин 
љўгињои њинду, аз зоти инсониро дар зоти Худо фано кардан пайдо мешавад. Ин 
фано дар зоти Худост, на дар ањкоми Худои Таоло. Бехудии навъи аввал то андозае 
метавонад муфиду воќеї шавад. Вале навъи дуюм мухолифи тамоми мазоњибу ахлоќ 
мебошад ва решаи онро ќатъ менамояд. Ман мухолиф ва мўътариз бар њарду навъи 
бехудї њастаму бас. Бехудии њаќиќии исломї ба назари ман он аст, ки тамоми 
тамоилоту руљњонот (бартарї) ва афкорро рањо карда, фаќат аз ањкоми Худои Таоло 
пайравї намояд. Чунонки, ислом аз натоиљи ин пайравї комилан бехавф бошад ва 
фаќат ризои Худоро тариќи хеш созад. Њамин амр дар назари тасаввуфи исломї 
«фано» аст... Маќсуд ин аст, ки хоњ салтанат бошад, хоњ аморат, њарчї бошад, ба 
худии худ њељ њадаф нест. Балки ин роње аст барои њусули бузургтарин маќосиду 
ањдоф... Бештар аз ин чї бинависам? Фаќат иноят фармоед, балки рањм кунед ва 
«Асрори худї»-ро як бор бихонед. Њамчунон, ки аз санги Шиблї* ба Мансури захмї 
расид ва аз садамаи он ў оњу фарёд кард, њамон тавр эътирози Шумо маро азият 
мекунад». 

Иќбол дар чопи дуюми маснавии «Асрори худї» абёти мутааллиќ ба Њофиз ва 
муќаддимаро њазф кард. Иллати онро чунин баён мекунад. Дар номае ба номи Њофиз 
Муњаммадисломи Љайрољпурї аз 17 майи 1919 менависад:30  

«Абёте, ки дар бораи Хоља Њофизи Шерозї навишта будам, њадафи он ашъор, 
фаќат тавзењу ташрењи як усули адабї буд. Бо шахсият ё масъалаи эътиќодии Хоља 
коре надоштам. Вале авомуннос ин фарќи бисёр латифро надонистанду натиљатан 
дар бораи он њангома барпо шуд. Агар усули адабї ин бошад, ки зебої зебої аст, хоњ 
натоиљи он муфид бошад, хоњ музир, он гоњ Хољаи Шерозї аз бењтарин шоирони 
љањон аст. Ба њар њол, ман он абётро њазф кардаам ва дар љойи онњо саъй кардаам, ки 
њамон усули адабиро шарњ дињам, ки дуруст медонам... Муќаддима бисёр мухтасар 
буд ва ба иллати њамин ихтисор боиси сўйитафоњум шуд... Профессор Никелсон аз 
Донишгоњи Кембриљ низ дар ин маврид њамфикри Шумо аст, ки муќаддима набояд 
аз чопи дуюм њазф мешуд... Пирзода Музаффариддин аслан маќсади маро дарк 
накардааст. Агар мурод аз тасаввуфи ихлос филамал аст (ки дар ќуруни аввалия 
њамин маќсуд аз он гирифта мешуд), њаргиз њељ мусалмоне наметавонад бар он 
эътироз кунад. Албатта, ваќте тасаввуф мехоњад ба унвони фалсафа дарояд, ба 
иллати таъсироти аљамї дар бораи низоми олам ва зоти худовандї мўшикофињо 
карда, назарияи кашфиро ироа медињад. Он гоњ рўњи ман бар хилофи он эълон 
сарпечї ва ёѓигарї мекунад». 
                                                 
* Абубакри Шиблї ва Мансури Њаллољ давроне бо якдигар равобити дўстона доштанд. Аз суфиёни 
маъруф аст (347-434 њиљрї), дар Баѓдод мутаваллид шуд. Дар њамон щањр тањсилоти худро ба поён 
расонид. Сипас, асрору румузи тасаввуфро ба мардум таълим медод. Баъзењо гўянд, ки дар мањкамаи 
Мансури Њаллољ Шиблї алайњи ў гувоњї додааст. Аз ў як маљмўаи аќвол бо номи «Шатњ» мављуд аст. 
Ў гуфтааст: «Ман ва Њаллољ як чизем. Аммо маро ба девонагї нисбат карданд. Халос ёфтаму 
Њусайнро аќли ў њалок кард».   
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Иќбол ва Хоља Њасани Низомї њарду ба Акбаруллоњи Ободї бисёр эњтиром 
мегузоштанд. Ў дар вањла (лањза)-и аввали низои ќаламї миёни Иќболу Хоља Њасани 
Низомї бо шеваи худ бо онон шўхї кард.31  

Тарљумаи шеър: 
Њазрати Иќболу Хоља Њасан. 
Пањлавонии ину раъноии онро нигоњ кунед.  
Ваќте барои расидан ба шоњї ќудрат надоранд, 
Хостанд дар роњи Худо гиребони якдигарро бигиранд. 
Бояд зўрозмої бошад, агарчи таоруф бошад, 
Бояд низоъ бошад, агарчи барои тасаввуф бошад. 
Њаст дар њар гўшаи вайрона раќс 
Мекунад девона бо девона раќс. 

Вале ваќте, ки масъала ба дарозо кашид ва роњи љангро ихтиёр намуданд, 
Акбаруллоњи Ободї Иќболро аз идомаи бањс боз дошт. Ва аз сўйи дигар Хоља 
Њасани Низомиро њам аз ин кор манъ кард. 

Тарљумаи шеър: 
Эй Хоља Њасан, Иќболро рад накун,  
Зеро ў њам нигањбони аркони миллат аст.  
Агар ту дар таљаллии њусн мањв шудаї, 
Ў низ душмани фитнаи раќибон мебошад. 
Агар ту љунуни парињо дорї, 
Ў барои девњо Сулаймон аст. 

Бо ин миёнљигарї њарду сокит шуданд ва Хоља Њасани Низомї мисли собиќ 
дўсти Иќбол шуд.  

Лекин дар апрели соли 1918 дубора миёни онњо сўйитафоњум эљод шуд. 
Рўзномаи «Заминдор» тавќиф шуда буд ва Мавлоно Зафаралихон дар рустои худ ба 
номи Карамобод тањти назар буд. Вале ў њар тавре ки шуд, барои интишори як 
нашрияи њафтагї бо номи «Ситораи субњ» иљозаи интишор гирифт. Вай барои 
хурўши нашрия бар алайњи пирону суфиёни пешавар ва њирфаї шурўъ ба чопи 
маќолот кард. Хоља Њасан шак кард, ки ин њама ба ишораи Иќбол анљом мешавад. 
Дар ин замон ба номи Ѓуломбањик Найранг бо навиштани номаи тавзењї сўйизанни 
ўро аз байн бурд. Хоља Њасани Низомї иштибоњу бадгумонии хешро пас гирифта, аз 
Иќбол маъзарат хост. Иќбол низ дар номаи худ ба Хоља Њасани Низомї ўро 
мутмаин сохт, ки ў на Мавлоно Зафаралихонро барои навиштани маќола тањрик 
кардааст ва на аз ќалами вай њатто як хат дар бораи ин мавзўъ навишта шудааст.32  

Пас аз интишори «Асрори худї» ва «Румузи бехудї» китоби Мавлоно 
Абулкаломи Озод бо номи «Тазкира» чоп шуд. Дар муќаддимаи он китоб Мавлавї 
Фазлиддин Ањмад иддао карда буд, ки маснавињои Иќбол, садои бозгашти ал-њилол 
мебошад ва афкори динии Иќбол, ки ќаблан дар бораи он шунида шуд, дар афкори 
маснавї аз замин то осмон фарќ дорад. Ба ин навиштањо Иќбол сахт асабонї шуд ва 
дар номае аз 10 ноябри 1919 ба Сайид Сулаймони Надавї гилаву шикоят кард:33  

«Шояд ў намедонад, афкоре, ки дар маснавињо изњор кардаам, мураттиби ин 
афкорро аз соли 1907 эълом доштаам... Ман аз ин сухани ў бисёр ранљида шудаам, ки 
дар назари вай Иќбол ќабл аз нањзати ањлоли мусалмонон набуд ва нањзати алњилол 
ўро мусалмон кардааст... Ман ба Мавлоно Каломи Озод бенињоят эњтиром 
мегузорам ва ба нањзати вай гироиш дорам, вале барои зиёд кардани ањаммияти як 
нањзат лозим нест, ки дигаронро азият кард. ...Намедонам, ки ў чї шунида? Ва фаќат 
шунидаро бовар кардааст. Чунин љумлаеро навиштан, ки маънии мўътааддиде дошта 
бошад, барои як муслењу парчамдори ислом шоиста нест. ...Агар Шумо ўро дидед, 
гилояи ин љонибро ба ў бирасонед». 

Ваќте «Румузи бехудї» мунташир шуд, Иќбол нусхае аз онро барои Сайид 
Сулаймони Надавї ирсол дошт ва аз ў дархост, ки ўро аз иштибоњоти он мутталеъ 
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созад. Эътирозоте, ки Сайид Сулаймони Надавї ба ў кард, ба ќавли Оќои 
Ѓуломрасули Мењр, таќрибан њамааш нодуруст буд. Љавоби онро Иќбол бо истинод 
аз девонњои устодони шеъри форсї навиштааст.34 

Дар ситоиши њарду маснавї маќолае аз Абдурањмони Баљнурї дар маљаллаи 
«Ист энд вест» (East and West) ба забони англисї мунташир шуд. Ў навишт, ки Иќбол 
ба унвони Масењо омадааст ва дар баданњои мурда асари зиндагї дамидааст. Ваќте 
ки маснавињоро мардум њаќиќатан бифањманд, он гоњ дар љањони ислом мавље 
баланд хоњад шуд, ки натоиљи азиме дар бар хоњад дошт. Садои ин маќола дар 
Аврупо ва Амрико низ шунида шуд. 

Тарљумаи маснавии «Асрори худї»-ро устоди ховаршиноси маъруф дар 
Донишгоњи Кембриљ профессор Никелсон анљом дод, ки дар Лондон дар соли 1920 
милодї мунташир гардид. Иќбол дар бораи масъалаи худї як ёддошти тавзењї низ 
ирсол кард, ки дар муќаддима аз он истифода шуд.35 Сипас, удабои Ѓарб бар маснавї 
назарњои худро ироа доданд ва хубињои онро намудор карданд. Вале мунтаќиди 
англисї Дикинсон (Dickinson) навишт: «Инсони комил ва назарияи иртиќои њаёти 
Иќбол мадюни афкори донишманди олмонї Ничча* ва донишманди фаронсавї 
Берксун** мебошад. Бинобар ин, бо таъкид бар ќудрати модї, парчамчори 
кашмакашињои инсонї ва таљовузот аст. Ба њамин иллат ў инсонро дарси сахткўшї 
ва кўшиш медињад. Сипас, менависад: «Агарчи фалсафаи Иќбол аз лињози навъ худ 
оламгир аст, вале ў ин фалсафаро фаќат табаќаи мањдуд ва махсус аз инсонњо, яъне 
мусалмонони ќобили интибоќ дониста ва медонад. Ба таври куллї аќидаи Дикинсон 
ин буд, ки Иќбол ба миллатњои аќибафтодаи Осиё ва махсусан, ба мусалмонон дарси 
љангро таълим додааст. Ва дар њар лафз ў як ќудрату нерўи сиёсї пўшидааст. *** 36 

Иќбол љавоби Дикинсонро дар номае тўлонї ба номи Никелсон дар январи 1921 
навишт:37 Дар он нома тањрир намуд: 

«Дикинсон назариёти маро дар бораи инсони комил нафањмидааст... Ман 
таќрибан 20 сол пеш аз ин дар бораи инсони комили суфиён шурўъ ба навиштан 
кардаам. Дар он рўзњо ман на аз аќидаи Ничча хабар доштам, на китобњои ўро дида 
будам... Ба назари Дикинсон, ман нерўи моддиро мунтањои орзу ќарор додаам. Ў дар 
ин маврид иштибоњ кардааст. Ман ба нерўи рўњонї мўътаќидам ва ба нерўи модї 
аслан эътиќоде надорам. Ваќте миллате дар њимояти њаќќу садоќат даъват ба 
пайкару набард мешавад, ба аќидаи ман он миллат вазифа дорад, ки даъватро ќабул 
намояд. Вале ман тамоми он љангњоро мардуду ботил хаёл мекунам, ки маќсудаш 
кишваркушоиву њаваси мулки кабире бошад. Дикинсон дуруст гуфтааст, ки љанг, чи 
дар њимояти њаќ ва садоќат бошад, ё барои кишваркушоии истеъморгарї, натиљааш 
њатман харобї ва табоњї аст. Бинобар ин бояд барои аз байн бурдани он кўшиш 
шавад. Вале мо дидаем, ки ќарордодњо ва созмонњою њайатњои оштидињандаву 
муслењ ва конфронсњо наметавонанд љангро аз миён бардоранд. Агар дар ин кўшиш 
низ бештар аз ќабл муваффаќ шавем, њадди аксар натиљаи он ин хоњад буд, ки 

                                                 
* Фредрик Вилгем Ничча (1844-1900 милодї) аз фалосуфаи олмонї мебошад. Вай мўътаќиди мактаби 
нашву иртиќо буд ва мегуфт, ки андешањои мо дар фазоилу вољибот бояд пайваста танфих шавад. Аз 
осори Ничча метавон «Ашёи инсонї ва хеле њам инсонї», «Афкору њукм», «Мусофиру сояаш», 
«Сапедадам», «Доної ба љињати афзо», «Чунин гуфт Зардушт» ва ѓайраро ном бурд. 
** Генри Берксон (1859-1941 милодї) – файласуфи фаронсавї, таълимоти хешро дар риштаи адабиёт ва 
фалсафа ба поён расонд. Дар соли 1928 љоизаи Нобел дарёфт кард. Берксон фалсафаро танњо роњи 
дарки њаќиќат медонист ва дар ин маврид аќлро дахолат намедињад, балки бештар ба таљриба ва 
дурандешї таваљљўњ дорад. Аз тасаввуру хаёл нафрат дорад ва онро махлуќи заиф медонад ва мегўяд: 
«Чун нафс онро њис намекунад, бинобар ин ќобили ќабул намебошад». Муњимтарин китобњои ў 
иборатанд аз: «Модда ва њофиза», «Ханда», «Ду сарчашмаи ахлоќу дин», «Фикр ва тањаррук», 
«Тањаввули ахлоќ» ва ѓайра. 
***  Ба манзил кўш монанди мањи нав,  Маќоми хеш агар хоњї дар ин дайр 
      Дар ин нилифазо њар дам фузун шав. Ба Њаќ дил банду роњи Мустафо рав. 

(Армуѓони Њиљоз). 
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миллатњои заранг барои истеъмору истисмор ва ѓалаба бар миллатњои аќибафтодаву 
заиф васоил ва роњњои бехатареро пайдо хоњанд кард. Њаќиќат ин аст, ки мо ниёз ба 
шахсияте дорем, ки масоили мушкили љомеаи моро битавонад њал намояд ва низоњои 
моро файсала дињад. Бунёни ахлоќи байналмиллалиро мањкаму устувор кунад. 
Сипас, Дикинсон дар бораи фалсафаи сахткўшии ман сухан ба миён овардааст. 

Ман ин кашмакашињоро на аз лињози сиёсї, балки аз лињози ахлоќї зарурї 
медонам... Мумкин аст, сайри такомули фитрати љанг ва пайкору набардро барои 
њамеша аз байн бибаранд. Вале, ба назари ман, асри ин навъ инќилоб хеле дур аст. 
Ман вањшат дорам аз он дарсе, ки љанги љањонии Аврупо ба башарият додааст. 
Башарият то муддати зиёде натавонад онро ёд дошта бошад. Бадењї аст, ки ман 
фаќат аз нуќтаи назари ахлоќї ин кашамакашро зарурї донистаам. Мутаассифона, 
оќои Дикинсон ин љанбаи сахткўшии маро аз назар дур доштааст. Он гоњ Дикинсон 
мегўяд: «Агарчи навъи фалсафаи ман оламгир аст, вале ман онро ба таври мањдуд ва 
махсус ќобили итлоќ донистаам». Гуфтаи ў аз як лињоз дуруст аст, ки идеали 
башардўстї дар фалсафаи шоирї њамеша оламгир мебошад. Вале агар касе бихоњад 
онро амалан итлоќ кунад... он гоњ доираи онро бояд ба як љомеа мањдуд созад, ки як 
аќидаи пайдору роњи амали таъйиншуда дошта бошад... Ба назарам, инчунин љомеа 
фаќат ислом аст... Ба аќидаи ман, фикри Дикинсон то кунун аз ин афкори ќадимии 
мардуми Аврупо озод нашудааст, ки ислом дарси хунрезї ва саффокї медињад. Дар 
њаќиќат, њукумат арзи илоњии фаќат махсуси мусалмонон нест, балки мутааллиќ ба 
њамаи инсонњо аст, ки метавонанд вориду дохил шаванд, ба шарти он ки битавонанд 
аз парастиши бутњои нажоду миллият худро рањо созанд ва шахсияти якдигарро 
ќабул кунанд. Он созмонњои њукуматњою ќарордодњо, ки зикри онро Кейнз (John 
Maynard Keynes) кардааст ва малукиятњову ѓайра, агарчї либоси љумњурият пўшида 
бошанд, наметавонанд фаллоњу рифоњи инсонњоро таъмин кунанд. Рифоњу фалоњи 
инсонї фаќат дар сурате метавонад мумкин шавад, ки дар миёни тамоми инсонњо 
озодї ва мусовот (баробарї) ба таври ом бошад... Ман иддао мекунам, фалсафаи 
«Асрори худї» аз афкору мушоњидоти суфиёну њукамои мусалмонон маъхуз шудааст. 
Тасаввури замони Берксон низ барои суфиёни мо чизи тозаю љадиде нест... 
Бадбахтона, мардуми маѓрибзамин ба таърихи фалсафаи исломї аслан ошної 
надоранд». 

Дар бораи тарљумаи англисии маснавии «Асрори худї» адиб ва мунтаќиди 
маъруфи амрикої бо номи Њерберт Рид (Herbert Reade) низ назар дод, ки дар 
рўзномаи «Ню эйљ» (New Age) 25 августи 1921 мунташир шуд. Ў Иќболро бо 
профессори амрикої Витман (Walt-Whitman ) муќоиса карда навишт: «Ин маснавї 
дар афкори љавонони мусалмонони Њиндустон мањшар ба по кардааст. Яке аз 
мусалмонони њиндї навиштааст: «Иќбол монанди Масењ дар миёни мо њузур 
кардааст. Баданњои мурдаро ба њаракат дароварда ва дар онњо зиндагии тоза 
падидор намудааст. Нуќтаофаринии Иќбол аз фикрњои гуногун вањдати имонї пайдо 
кардааст. Ва он мантиќеро, ки фаќат то мадраса мањдуд мешуд, ба сурати як паёми 
љањонї дароварда, ба дунё арза доштааст. Бинобар ин, Иќбол фикру тасаввури 
инсони комилро бештар аз Ничча ё Витман бо истењкоми бештаре дарк кардааст».37 

Дар бораи маъќулоти маснавї ањли олами Њиндустон ва Аврупову Амрико 
назари худро иброз кардаанд. Вале дар љањони ислом сукути мањз барќарор буд.  

Эрон, Афѓонистон, Туркия ва кишварњои арабї пас аз ихтитоми љанги љањонї 
аввал ба иллати ба даст овардани озодии мењанї ва миллї саргарми љангњои мањаллї 
шуданд. Дар њамаи ин кишварњо миллияту мењанпарастї ба шеваи ѓарбї бо љунбу 
љўши њарчи тамомтар роиљ гардид. Бад-ин сабаб, ањли илми Эрону Афѓонистон ва 
форсидонони кишварњои арабї изњори назар дар бораи маснавиро зарурї 
надонистанд. Дар њаќиќат, дар ин давраи пурошўб миллатњои* мухталифи љањони 
                                                 
* Ѓофилтаре зи марди мусалмон надидам,     Дил дар миёни синаву бегонадил аст.  
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ислом на ба паёми маснавї ањаммият доданд, ва на барои дарк кардани мафоњими он 
омодагї доштанд. Пас, уммату миллате, ки дар маснавї барои ў паём дода шуда буд, 
аз фањму дарки он ољиз монд ва Иќбол низ ин мавзўъро эњсос мекард. Ў борњо дар ин 
бора изњори назар кард: «Барои миллате, ки ин маснавї навишта шудааст, на ба 
дурустї ба умќи мафоњими он нигоњ мекунад ва на овози паёми онро мешунавад. 
Вале он миллиятњое, ки дар ин маснавї ба онњо њарфе зада нашуда ва мавриди хитоб 
ќарор нагирифтаанд, маќсуд ва мафњуми онро фањмиданд».39  

Аз бањс дар бораи маснавии «Асрори худї» пайдост, ки Иќбол аз тасаввуфи 
вуљудї мунтафиру мунзаљир шуда буд. Вале ў пуштибони тасаввуфи исломї буд ва то 
охирин лањза њам ба пояш истод. Дар њаќиќат, ў дар баёни аќидаи хеш дар баробари 
маслаки вањдати вуљуд, аз аќидаи вањдати шуњуд бештар асар пазируфта буд. Вай 
донишманд ва шоири эњёи ислом буд. Бинобар ин, лозим мебуд, ки ў ба сўйи 
таќаддуси исломи ростин баргардад. Аз ин лињоз ў дар маслаки гавњарњое буд, ки дар 
миёни онон метавон аз Ибни Тамия ва Шайх Ањмад Муњамад Алифи Сонї ва дигар 
шахсиятњои бузург ном бурд. Мунтаќидони ѓарбї ба иллати ноогоњї аз таърихи 
фалсафаи исломї, афкори вайро тањти унвони инъикоси тафаккури Ничча ва 
Берксон ќарор доданд. Дар сурате ки тасаввури инсони комил ва такомули њаёт дар 
миёни суфиён ва њукамои мусалмон аз садњо ќарн бештар мављуд будааст. Барои 
исботи он навиштањои Ал-Љиллї, Љалолуддини Румї, Ибни Мискавейњ* ва Ибни 
Боља дуруст аст. Муќоисаи фавќ-ул-инсони Ниччаро, агар ба љойи инсони комили 
Иќбол бо мутавањњиди Ибни Боља – донишманди мусалмони Андалусии ќарни 
дувоздањум муќоиса кунем, он гоњ ин тавањњум пеш хоњад омад, ки шояд Ничча 
афкори ўро мутолеа кардааст. Зеро тарљумањои китобњои Ибни Боља, махсусан, 
«Тадбир-ул-мутавањњид» ва китоби «Иттисол-ул-аќл би-л-нисон» ба забони ибронї 
(яњудї) ва шояд ба забони лотинї дар Аврупо мављуд буд. Мутавањњиди Ибни Боља 
мисли фавќ-ул-башари Ничча аз мусоњибат бо инсон гурезон аст ва бо нодида 
гирифтани шариати исломї ва тасалсули такомули аќл имон дорад. Бар хилофи 
фалсафаи Ничча, агарчи Ибни Боља аз лињози фалсафа Худоро ба унвони холиќ ва 
молики коинот ќабул дошт, вале боз њам мухолифини вай ба иллати афкори ў дар 
соли 1138 милодї вайро масмум карда ва ба ќатл расонданд. Иќбол шояд аз 
навиштањои Ибни Боља бехабар буд. Воло дар зимни бањс дар бораи Ничча њатман 
аз ў зикре ба миён меовард. 

Иќбол аз инсони љадиди Ѓарб њамон ќадар мунтаффир буд, ки инсони мурдаи 
Шарќ. Ў монанди Мавлоно Љалолуддини Румї дар љустуљўи як инсони воќеї буд, ки 
њаќиќатан комил бошад. Ба њамин иллат оѓози маснавиро бо абёти Љалолуддини 
Румї шурўъ кардааст: 

Дї Шайх бо чароѓ њамегашт гирди шањр,  
К-аз деву дад малуламу инсонам орзуст. 
З-ин њамрањони сустаносир дилам гирифт, 
Шери Худову Рустами дастонам орзуст. 
Гуфтам, ки ёфт менашавад, љустаем мо 
Гуфт: он ки ёфт менашавад, онам орзуст. 

Инсони љадиди Ѓарб натиљаи пешрафти моддии миллатњои ѓарбї аст. Ва ин 
пешрафт ба таври куллї аз афзоиши даромади сарона ба вуљуд омадааст. Аз 
афзоиши њар навъи тавлид ва дар натиљаи таѓйироте, ки дар бораи афкор ва ё тарзи 
зиндагї, дар чашмандози инсон падидор мешавад, њосил мегардад. Ин навъ 
тасаввури пешрафтро маъмулан ихтирооту эљодоти ѓарбї мешуморанд ва робитаи 

                                                 
* Абўалї Ањмад бинни Муњаммад маъруф ба Ибни Мискавейњ (мутаввафї 421 њиљрї) яке аз 
анљумантарин файласуфони мављуд ба шумор меравад. Дар пизишк ва илми ахлоќу таърих маќоми 
воло дорад. Аз Арасту пайравї мекард. Вай мегўяд: «Њаракат, ки шомили њар навъ таѓйир аст, 
хосияти лайанфаки њамаи аљсом аст».  
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он дар љомеаи ѓарбї бо он навъ такомулу пешрафт аст, ки дар Аврупо аз замони 
Ренесонс (Эњё) шурўъ ва то инќилоби санъатї идома доштааст.  

Дар ин даврон масири такомули Ѓарб рафта-рафта њамаи љањонро ба сурати як 
бозори тиљоратї ва бозаргонии Ѓарб даровард. Дар натиља як љомеаи савдогарї ва 
тиљоратї дар Ѓарб падид омад. Сипас, њамин љомеаи бозаргонї бо ѓорату чаповули 
миллатњои аќибафтода рўз ба рўз серњолтару сарватмандтар шуд, ба тавре ки як 
љомеаи пешрафта гардид. Ба иллати такомули таѓйироти моддии зиёде, ки дар ин 
љомеа рух дод, пояи як низоми сармоядорї бунён нињода шуд. Истеъдодњои тавлид 
бештар барои ѓалаба ва истеъмори сарорсари љањон, љунуни истеъморгарї бар 
љањони Ѓарб муставлї гашт. Бинобар он сармоядории мулкиятњо њам ба вуљуд омад. 
Истеъмори миллатњои аќибафтода шурўъ гардид. Кишварњои истеъморгари ѓарбї ба 
сабаби ин таѓйирот ва дигаргунињо бо якдигар ба раќобату кашмакаш ва бархўрд 
машѓул шуданд, ки аз як сў боиси ба вуљуд омадани љанги љањонии аввал шуд ва аз 
сўйи дигар, ба шакли барпо доштани низоми иштирокї ва коммунизм дар Шўравї 
мубаддал гардид. Пас, инсони ѓарбї дар ин даврае, ки Иќбол мезист, як инсони 
љадид буд, ки дорои тамоилоти тоза будааст. Ў асосан инсони ѓарбї буд, ки 
пешрафти улуми санъатї вайро инсони техникї, мунљамид, заиф, норозї, танњо ва, 
дар њаќиќат, ба сурати мошинї дароварда буд. Ў мўътаќид ба њокимияти улум ва 
технологї буд, ки худашро низ аз тавлидоти он мешумурд. Ў мўътаќид ба аќли 
фардї ва истеъдоди амал буд. Бедин буд. Эътиќод дошт, ки метавонад масоили 
моддии худро њал намояд. Вай мутакаббиру худхоњ ва бадахлоќ буд ва барои ба даст 
овардани тањсилоти инљањонї аз тариќи васоили модї кўшиш мекард. Ва њар лањза 
ба таѓйири авзоъ ќоил буд. Ба миќдороти хеш њељ гуна контролу ѓалаба надошт. Ба 
ќавли Иќбол ў инсоне пастфитрат буд, ки шайтон аз ў низ ба танг омада буд. Зеро ў 
аз ањаммияти инкор аслан хабар надошт ва бечуну чаро дасТавроти шайтонро иљро 
мекард. Имони чунин љавомее, ки муштамал бар ин гуна афрод буд, фаќат изофа 
намудани ќудрати сиёсї ва иќтисодии хеш буд. Бад-ин сабаб, ин љавомеъ бо якдигар 
мураттабан ситез мекарданд. 

Дар дили Иќбол, бо мутолеа ва мушоњидаи уюбу нопухтагињои инсони нав 
барои ба даст овардани як инсони комил орзуе падидор гашт. Ин љустуљў, бинобар 
ниёзњои замон, як зарурати амалї буд. Бад-ин сабаб, инсони комили Иќбол фаќат 
дар фазои тахайюли суфиёна ва ё файласуфона муаллаќ набуд. Балки нигоњи 
оянданигар ва дурбини ў дар тадовуми таъриху фарњанги исломї ба сурати њаќиќї, 
марди мўъмин ё инсони комил, ё марди фардо падидор гашт. Дар муќаддимаи 
тарљумаи англисии «Асрори худї» Никелсон дуруст гуфтааст: 

«Эњсосоти Иќбол шўру њоле аст, ки як мусалмони пурэњсос дорад. Робитаи 
холисонаи ў бо ислом дар љањон њукуматеро толиб аст, ки дар он барои мусалмонон 
мамонеатњои ќавмї ва ватаниро њоил набошад. Маќсуду њадафи ў ташкили чунин як 
љомеаи исломии озод аст, ки маркази он Каъба бошад ва имони росих бар Худо ва 
Расули Худо (с) дошта бошад. 

Иќбол дар маснавињои хеш «Асрори худї» ва «Румузи бехудї» њамин дарсро 
додааст».  
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ФФААССЛЛИИ  ССЕЕННЗЗДДААЊЊУУММ  
  

ХХооннаанниишшииннїї  

Пас аз оѓози љанги љањонї дар Аврупо, давлати Инглистон дар нимљазира 
равиши хасмонаеро пеш гирифт. Дар тўли солњои 1914-1915 байни кишоварзони 
Панљоб нооромињо ба миён омаданд ва муборизаи инќилобиёни Бангола рўз то рўз 
афзоиш меёфт. Илова бар ин, сикњњои рондашуда аз Амрикову Канада ба Њиндустон 
баргаштанд ва даст ба тазоњурот заданд. Давлати Инглистон аз густариши 
нооромињову тазоњурот ва њаракатњои инќилобї сахт дар ташвиш буд. 

Комиссияи Ровлет* бо назардошти ин масъала ва бо њадафи мавриди баррасї 
ќарор додани зиндониёни сиёсї соли 1917 ташкил ёфт.  

Муддате ќабл аз поён ёфтани љанги љањонї, њангоме ки пирўзии муттафиќин 
мусаллам шуда буд, нахуствазири Инглистон Лойд Љорљ 5 январи 1918 эълон кард, 
ки давлати ў манотиќи туркнишин, аз љумла, Осиёи Хурд, заминњои њосилхези 
Константинияро аз туркњо нахоњад гирифт. Вай изофа кард, ки мардуми 
Арманистон, Сурия (Шом), Лубнон, Ироќ, Урдун, Фаластин ва манотиќи арабнишин 
њар кадом иљоза доранд, ки дар кишварњои худ давлатњои мардумї ташкил дињанд. 8 
январи 1918 Вилсон – раиси љумњури Амрико низ эъломияе бар њамин асос содир 
намуд. Баъд аз ба вуљуд омадани Лигаи Миллатњо (League of Nations) эълон гардид, 
ки он њофизу зомини истиќлолу худмухтории миллатњои хурд хоњад буд. Пас аз 
анљоми љанг кишварњои муттањида, ки байни худ ќарордоди махфиёна баста буданд, 
манотиќи Туркияи Усмониро байни худ таќсим карданд. Ќисме аз он ба Юнон дода 
шуд, Константинияро Инглистон ба ишѓоли худ даровард, Лубнон бо Сурия ба 
Фаронса супурда шуд, Ироќ, Ўрдун ва Фаластинро англисњо ба даст дароварданд. Бо 
мушоњидаи ин аъмол мусалмонони нимљазира аз Инглистон маъюсу ноумед шуданд.1  

Тибќи пешнињоди Комиссияи Ровлет ба полисњо ва ќуввањои мусаллањ њуќуќу 
ихтиёроти зиёде дода шуд. Онњо њаќ доштанд, ки бе иљозати пешакї ба хонаи 
шахсони шубњанок даромада, кофтукоб кунанд, барои мањбусони сиёсї сахттарин 
љазо таъйин шуд. Ин лоиња, ки бо номи Ровлет Экт ёд мешуд, бо вуљуди мухолифати 
шадид 18 марти 1919 ба тасвиб расид. Гандї мардумро ба музоњирот ба муќобили ин 
лоиња даъват кард. Муњаммад Алї Љиноњ ба нишони эътироз аз маќоми узвияти 
Маљлиси салтанатии ноибуссалтана (Imperial Council of Vice Roy) истеъфо дод. Бо 
тасвиби лоињаи Ровлет дар саросари Њиндустон тазоњуроту эътирозот боло гирифт. 
Њукумати Инглистон дар љавоби ин тазоњурот рў ба хушунат овард ва ба ќатлу ѓорат 
даст зад. 

Ин давраи хонанишинии Иќбол буд. Мавлоно Шавкат Алї ба Иќбол 
даъватномае фиристод ва аз ў хоњиш намуд, ки барои ширкат дар маљлиси солонаи 

                                                 
* Rowllatt Act – пас аз поёни љанги љањонї аввал ќарор буд, ки давлати Инглистон барои њифзи њуќуќи 
њиндувону мусалмонони нимљазира ќавонине тартиб дињад, вале дар амал барои њарду ќавм ќонунњои 
алоњида тартиб дод, ки ба нафъи худаш буд. Тибќи ин ќавонин давлати Инглистон метавонист њар 
шахсеро, ки бихоњад, дастгир кунад ё тањти назорат ќарор дињад, њар нашрияеро, ки бихоњад, тавќиф 
дињад. Ин ќавонин, азбаски хилофи хостањои њиндувон ва мусалмонон буд, њамаи онњо ќиём карданд 
ва дар натиља дар моњи марти 1919 давлати Инглистон дар нимљазира њукумати низомї барпо кард. 
Ин ќавонинро Сэр Сидней Ровлет (Sir Sidney Rowllatt) тањия намуда буд.  
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Анљумани донишљўёни ќадими Коллељи Алигарњ ба ин шањр биравад. Иќбол дар 
љавоби ў чунин навишт:2 

«Бародари азиз Шавкат. Иќбол гўшанишин шудааст ва дар ин дунёи пурњаёњу 
чор девори хонаашро њамчуни киштии Нўњ мепиндорад. Робитаашро бо дунёву 
мардуми он мањдуд сохтааст ва ин робитаи мањдудро низ ба хотири ин њифз 
кардааст, ки ќодир бошад, харољоташро таъмин намояд. Шумо маро ба Алигарњ 
даъват мекунед, Дар сурате ки муддатест, ки ман дар хонаи Худо зиндагї мекунам ва 
хонаи Худо маќомест, ки барои сайру гардиши он замони беинтињо лозим аст ва дар 
тўли зиндагињои зиёде њам ба поён намерасад». 

Дар соли 1919 авзоъ боз њам шадидтар шуд, ба тавре ки њар рўз дар Лоњур 
тазоњуроте барпо мегашт. Ин тазоњурот тавассути сарбозони њокими онваќтаи 
Панљоб – Майкл Эдвайер берањмона саркўб мешуд. Холид Назир Суфї аз ќавли 
модараш – духтари бародари Иќбол, ки худ шоњиди яке аз ин тазоњурот будааст, 
мегўяд:3  

«Дар он рўзњо мо дар Аноркулї зиндагї мекардем. Рўзе аз бозор иддаи зиёде аз 
мардум ба унвони тазоњурот ба роњ афтоданд. Теъдоди бешуморе аз нављавонон 
наворњои мушкї (лентањои сиёњ) ба бозу баста буданд ва бо фарёдњои гўшхароши 
«Вой аз ин лоињаи Ровлет» ба пеш мерафтанд. Њамаи мо аз тиреза ин њодисаро 
тамошо мекардем. Дере нагузашта буд, ки бори дигар сару садои зиёде дар бозор 
печид. Њамаи мо бори дигар ба назди тиреза рафтем ва шоњиди манзараи вањшатноке 
шудем, ки рўњамонро бисёр озурда сохт. Чанд мошини низомї дидем. Дар њоле ки 
пур аз љасадњои хунин буд, ба оромї аз бозор мегузашт. Љавонњои раъное, ки чанд 
лањза пеш шиорњои кўбанда медоданд, ѓарќ дар хун шуданд. Њар сў мардум сахт 
мегиристанд. Бо дидани ин манзараи љонкоњ амуљон (амак) чењрааш пур аз ѓаму 
ѓусса шуд, ў хеле нороњат буд. Зани аму (модари Љовид) бо садои баланд мегирист. Ў 
дар њоли гиря ба амуљон гуфт: «Ин золимон чанд модарро ба марги фарзандон 
азодор карданд». Амуљон бо оромї сар баланд карду бо овози ѓамолуд гуфт: 
«Мавлои ман њамин манзурро дорад. Њатто маљоли ин намебошад, ки сарамонро 
баргардонем. Мутмаин њастам, ки эшон хуни гарму љавони ин шуњадоро, ки барои 
расидан ба арўси озодї онро њадя кардаанд, ќабул хоњанд кард». Инро гуфту бори 
дигар сар ба зер афканд. Дар ин ваќт ашк дар чашмонаш њалќа зада буд». 

13 апрели соли 1919 дар Амритсар љаласаи эътирозї баргузор гардид, ки дар он 
иддаи зиёде аз њиндувону мусалмонон ва сикњњо ширкат карданд. Генерал ба 
муњосираи ањли маљлис дастур дод ва онњоро дастгир намуд. Њазорон нафар ба хоку 
хун яксон гаштанд. Иќбол, ки тањти таъсири ин ќарор гирифта буд, шеъре суруд, ки 
ба шарњи зер аст:4 

Тарљумаи шеър: 
Хоки пок бо њар зоири чаман гўяд: 
Дар љањон аз чархи гардун ѓофил мабош. 
Тухми ин чаман аз хуни шуњадо обёрї шудааст, 
Пас ашкњоятро аз ин нињол дареѓ мадор. 

Њамоно пас аз ин њодиса бо дастури Майкл Эдвайер дар Панљоб њукумати 
низомї эълон шуд. Ќатлу ѓорат, саркўбии мардуми озодихоњ ва зулму истибдод ављ 
гирифт. 

23 сентябри соли 1919 љаласае дар Дењлї ташкил гардид, ки дар он Гандї ва 
чанде дигар аз роњбарони њинду низ ширкат доштанд. Ширкаткунандагон ба чунин 
натиља расиданд, ки мусалмонони Њинд бояд алайњи таќсими Туркия ва тахфиф 
(мањдудият) дар ихтиёроти султони Халифаи Усмонї тазоњурот намоянд. Дар 
мањкамањо ба дастгирии ѓайримусалмонон эътироз кунанд ва аз њамкорї бо 
Инглистон даст кашанд.5 Дар охири њамин сол Мавлоно Муњаммад Алї, пас аз 4 
соли зери назорат буданаш, 22 декабри 1919 барои ширкат дар Конфронси 
мусалмонони саросари Њиндустон ба Лакњнав рафт ва дар њамин љаласаи 
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эътирозомез љунбиши «Хилофат»-ро таъсис намуданд. Сипас ў ба сифати рањбари ин 
љунбиш ба Лоњур омад ва барои мулоќот бо Иќбол ба манзили ў дар Аноркулї рафт. 
Иќбол дар утоќ нишаста, худро ба шол печонда буд ва чилим мекашид. Иќбол бо 
Мавлоно Муњаммад Алї ба таври хосе бетакаллуф буд. Мавлоно Муњаммад Алї бо 
дидани Иќбол дар ин њол шўхиомез гуфт: «Эй золим, мо бо хондани шеърњои ту ба 
зиндон афтода, сахтии ќайду бандро тањаммул мекунем, ту бошї бо хаёли роњат дар 
хона менишинї ва, гўё ки чизе рўй надода бошад, худро ба шол печонда, чилим 
мекашї?» Иќбол филњол љавоб дод: «Мавлоно, ман сухангўи миллат њастам. Агар 
сухангў худ дар хушњоливу ваљд ширкат кунад, дигар ин сухангўї ба поён хоњад 
расид».6 Ба њар њол, Иќбол дар чанде аз љаласоти ин љунбиш ширкат кард ва узви 
Кумитаи хилофати музофоти Панљоб низ буд.7  

Декабри 1919 Конфронсу Конгресси «Хилофат» дар Амритсар ташкил шуд. Дар 
он Мавлоно Муњаммад Алї, Мавлоно Шавкат Алї, Гандї, Мотї Лал Нењру ва 
дигар бузургон ширкат доштанд. Иќбол ва Мирзо Љалолуддин барои ширкат бо 
мошини Навоб Сэр Зулфиќор Алихон ба Амритсар рафтанд. Њангоме ки Иќбол ба 
толор ворид шуд, бо бародарон Алї (Мавлоно Муњаммад Алї ва Мавлоно Шавкат 
Алї) бўсобўсї кард. Њозирон дар љаласа дар љўшу хурўши аљибе буданд. Аксари 
онњо мегиристанд. Дар ин њангом Иќбол рў ба ду бародар карду шеъреро хонд, ки 
дар «Бонги даро» бо номи «Асирї» мављуд аст.8 Дар љаласаи эътирозї ба муќобили 
рафтори ношоистаи ќудратњои муттањида нисбати Туркия (декабри 1919), Иќбол 
шеъри зеринро аз Акбаруллоњ Ободї хонд:9  

Тарљумаи шеър: 
Касе, ки механдад, хандааш тамом хоњад шуд, 
Ва касе, ки гиря мекунад, гиряаш тамом хоњад шуд. 
Бо оромиши дил Худоро* бихон, 
Њарчи, ки дар њоли анљом шудан аст, анљом хоњад шуд. 

Агарчи Иќбол узви Кумитаи Хилофати музофот буд, вале бо роњбарони 
Конфронс бар сари ду масъала ихтилофи шадиде дошт. Яке он ки Иќбол ба рафтани 
њайате аз тарафи љунбиш ба Инглистон мувофиќ набуд. Њукумати Инглистон барои 
расидан ба маќсади худ мехост њайати «Хилофат»-ро ба Лондон фаро хонад. Дуввум 
он ки Иќбол бо масъалаи муттањид шудани њиндуњо бо мусалмонон ва ширкати онњо 
дар љунбиши адами њамкорї (бо Инглистон) мухолиф буд. Ба назри ў, бидуни 
ќарордоди ќобили ќабуле миёни њиндувону мусалмонон, ташкили ќавми муттањиде 
фаќат бар асоси душманї бо англисњо мумкин набуд. Аз ин рў, Иќбол аз узвияти 
Кумита истеъфо дод. Ў дар номаи худ аз 11 феврали соли 1920 ба Муњаммад 
Ниёзиддин менависад:10  

«Саломи гарми маро ба хидмати љаноби гиромї бирасонед. Шунидаам, ки аз 
дасти ман нороњат шудааст, зеро ки аз Кумитаи Хилофат истеъфо додаам. Агар эшон 
ба Лоњур биёянд, авзоъву ањволро бар эшон шарњ хоњам дод. Инро барои эшон 
тавзењ мекунам, ки кумита чигуна таъсис шуд ва ањдофи аъзои он чї буд. Ба назари 
ман, вуљуди чунин кумитае барои мусалмонон хатарнок аст». 

Дар њамин замон писари бародари Иќбол – Шайх Эъљоз Ањмад њамроњи дигар 
нављавонон ба фаъолиятњои сиёсии худ дар заминаи љунбиши «Хилофат» оѓоз кард. 
Дар ин маврид падараш бо Иќбол гуфтугў намуд. Иќбол дар љавоб гуфт:11  

«Эъљоз мебоистї ќабл аз њар чиз ќодир бошад рўйи пойи худ биистад, сипас дар 
фаъолиятњои сиёсии кишвар ширкат кунад.Ман ўро аз фаъолият дар љунбиши 
«Хилофат» манъ намекунам, зеро њар коре, ки анљом медињад, аз самими ќалб аст. 
Лекин ў бояд ќабл аз њар фаъолияте дар кораш пухта шавад, таљриба ба даст орад... 
Илова бар он, баъзе аз аъзои Кумита ќобили эътимод нестанд. Онњо худро дар зоњир 

                                                 
* Соилу мањруми таќдир Њаќ аст,  Љуз Худо кас холиќи таќдир нест, 
  Њокиму мањкуми таќдир Њаќ аст.  Чораи таќдир аз тадбир нест. 
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њамчун мусалмони пурљўшу хурўш нишон медињанд, аммо дар ботин мисли 
шайтонанд. Аз ин сабаб, аз шуѓли муншигарии Кумита истеъфо додам. Масъалаи 
истеъфо тавре набуд, ки бо мардум маслињат кунам, вале агар ин корро мекардам, 
мутмаинам, ки дар њайрат меафтоданд». 

Ба њар њол, моњи марти соли 1920 њайате иборат аз Мавлоно Муњаммад Алї, 
Сайид Сулаймон Надавї, Сайид Њасан, Муњаммад Њаёт ва ѓайра ба Лондон рафт, то 
бад-ин васила битавонад нуќтаи назари мусалмононро дар мавриди ањаммияти 
Хилофат бо давлатњои Инглистону Фаронса дар миён гузорад. Хости њайати мазкур 
ин буд, ки Хилофати Усмонї бояд побарљо монад ва бо назардошти ниёзњои диниву 
сиёсии мусалмонони љањон, манотиќи Сурия (Шом), Фаластин, Урдун, Ироќ ва 
Њиљоз (Арабистон) ва ѓайра ба он бозпас дода шавад. Њайат ба Париж низ рафт, вале 
номуваффаќ бозгашт. Иќбол аз ќабл натиљаи ин амалро пешгўї карда буд. Бинобар 
ин, ба Сайид Сулаймон Надавї навишт: «Посухи вузарои Инглистон њамон хоњад 
буд, ки њамеша дар чунин њолатњо мешавад дод». 

Моњи марти соли 1920 султони Усмонї бо муоњидаи Севрес (Sevres), ки тибќи он 
таќсими Туркия бояд амалї мегашт, розї шуд. Мусалмонони Њинд алайњи ин 
ќарордод ба по хостанд. Конфронси «Хилофат» тазоњуроте барпо намуд. Дар њамин 
замон Мавлоно Абулкалом аз зиндон озод шуд, ба Калкутта рафт ва дар мавриди 
адами њамкорї бо Инглистон суханронї намуд. Рањбарони «Њинду Кунгура» 
(Конгресси Њиндустон) бо сарварии Гандї пешнињоди Конфронси «Хилофат»-ро дар 
мавриди дастгирии онњо дар масъалаи адами њамкорї бо Инглистон ќабул карданд. 
Дар миёнањои соли 1920 њарду љамъият эълон намуданд, ки фаъолияти хешро дар 
заминаи адами њамкорї ва «Тарки муволот » оѓоз кардаанд. Онњо мардумро ба 
баргардондани лаќабњои аз тарафи давлат додашуда, даст кашидан аз корњои 
давлатї ва низомї, истеъфо аз узвияти шўроњо, лаѓв (бекор кардан)-и ќарордоди 
додгоњњо, кўмаки молї нагирифтан аз давлат барои идороти омўзишї, масраф 
накардани колоњо (молњо)-и англисї ва ѓайра даъват мекарданд. Дархости нањзат ин 
буд, ки бори дигар ќарордоди Туркия мавриди баррасї ќарор гирад, ба Њиндустон 
озодї ва худмухторї дода шавад. Нањзати «Тарки муволот » дар миёни мардум бо 
шўру њаяљони фаровоне ќабул шуд. Рањбарони мусалмону њинду ба тамоми кишвар 
сафар мекарданд ва Гандї роњбари ягонаи саросари кишвар ба расмият шинохта 
шуд. 

Иттињоди зоњирии њиндувону мусалмонон низ ќобили таваљљўњ аст. Гарчи 
рањбарони њинду дар ќарордоди Хилофат бо мусалмонон ёриву њамкорї карданд, 
вале равшан буд, ки аз њифозати Хилофат дилхуш набуданд, балки мардони 
оромишталабе, мисли Лаљпатрай ва П. К. Пал аз ибтидо ба љунбиши «Хилофат» бо 
шакку шубња менигаристанд. П. К. Пал навишт: «Њаракати панисломизм метавонад 
дар оянда ќавмияти њиндувон ва њукумати салтанатии Инглистонро тањти таъсири 
худ ќарор дињад. Аз ин рў, агар ќавмияти њинду бо њукумати салтанатии Инглистон 
ба њам наздиктар нашаванд, панисломизм комёб хоњад шуд. Дар ин сурат њаёњую 
валвалаи озодиву худмухтории Њиндустон тавассути мусалмонон аз шакку шубња 
холї нест».12  

Дар љавоби он Мавлоно Муњаммад Алї навишт: «Мумкин аст барои Лаљпатрай 
ва душмани азалии панисломизм – Чандар Пал ва ё дигар роњбарони мутаассиби 
њинду мушкил бошад, ки ба истилоњоти мусалмонон пай бубаранд. Дар њаќиќат, 
мусалмонон бар асоси шароити худ њозир ба њамкорї бо миллигароии њиндувон 
буданд. Онњо намедонанд, чизе, ки «панисломизм» мехонанд, барои мусалмонон 
њамон исломи воќеї аст. Имкон дорад, ки барои Лаљпатрай озодї (свараљ) њамон 
худмухторї бошад. Лекин аз назари мусалмонон озодї бидуни озодии мазњабї 
маънї надорад».13  

Ба њар њол љамъияти уламои Њинд фатво доданд, ки азбаски шароити сулњи 
Туркия бо кишварњои аврупої тибќи хостањои мусалмонони Њинд нест, Њиндустон 
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дор-ул-њарб (макони љанг) шудааст. Бинобар ин ба мусалмонон лозим аст, ки ба 
кишварњои дигари исломї муњољират кунанд. Тобистони соли 1920 эълон шуд, 
мусалмонони Њинд аз он љо њиљрат карда, ба Афѓонистон бираванд.14 Дар натиља 
њазорон нафар кишоварзони мусалмони музофотњои Синду Панљобу Сарњад хонаву 
заминњои худро бо арзонтарин нарх ба њиндуњо фурўхта, ба воситаи дараи Хайбар* 
озими Афѓонистон шуданд. Иќбол дар баъзе аз номањои худ ба ин муњољират ишора 
кардааст. Аз љумла, дар номае аз 2 августи 1920 ба профессор Муњаммад Акбар 
Мунир менависад:15  

«Аз Њиндустон, бахусус, Панљоб, мусалмонони бешуморе ба Афѓонистон 
њиљрат карданд. То ба имрўз мумкин аст 15-20 њазор ва њатто аз он бештар њиљрат 
карда бошанд». 

Афѓонистон ба далели он ки кишвари аќибмонда буд, наметавонист чунин 
миќдори муњољиронро ќабул кунад. Аз ин рў њокимони афѓон дастур доданд, ки 
роњњо баста шуда, муњољирати мусалмонон ба ин кишвар пешгирї карда шавад. Дар 
натиља муњољирон ба вазъи табоње гирифтор шуданд. Бино ба гуфтаи Раш Брук 
Вилямз (Rusch Brooke Williams), ду тарафи заминњои шоњроњи Кобул – Пешовар пур 
аз ќабрњои кўдакону занон ва пиразанњову пирамардоне буд, ки ранљу азоби роњро 
тањаммул карда натавонистанд. Њангоме ки муњољирон ба рустоњо (дењањо)-и худ 
баргаштанд, на хонае доштанд, на кошонае. Љое надоштанд, ки зиндагї кунанд.16  

Яке аз талабњои нањзати «Тарки муволот » (Тарки дўстї) ин буд, ки мусалмонон 
бо идорањое, ки барои омўзишу таълим аз њукумати Инглистон кўмаки молї 
мегирифтанд, ќатъи робита намоянд. Пас аз ба ављи худ расидани нањзат, Мавлоно 
Муњаммад Алї ва дигарон теъдоди зиёде аз донишљўёни Донишгоњи Алигарњро 
таќсим карда, Донишгоњи озоди миллї ё Љомеаи миллии исломиро таъсис намуданд.  

22 ноябри соли 1920 Мавлоно Муњаммад Алї пешнињод кард, ки Иќбол раиси 
ин донишгоњ шавад. Ин пешнињод ба тасвиб расид. Њамзамон роњбарони љунбиши 
«Хилофат» ин хабарро дар рўзномањо эълон карданд, ки Иќбол њимояти худро аз 
Донишгоњи озоди миллї дар муќобили Коллељи Алигарњ иброз доштааст. Бо 
шунидани ин хабар Иќбол сахт нороњат шуд.  

Дар ин замон бо пешнињоди Мавлоно Муњаммад Алї ва дигарон Гандї ба 
Иќбол номае навишт, ки ба тариќи зер буд:17  

«Донишгоњи миллии мусалмонон Шуморо мехоњад. Агар Шумо масъулияти 
сарпарастии онро ба ўњда бигиред, яќин дорам, ки бо роњнамоии сањењи Шумо 
тараќќї хоњад кард. Њаким Аљмалхон, доктор Ансорї, бародарон Алї ва њама, 
њаминро мехоњанд. Ман низ дилам мехоњад, ки барои посухи мусбат ба ин хоста 
чорае биёбед. Тамоми махориљи Шумо пардохт хоњад шуд. Хоњишмандам, љавоби ин 
номаро бо Пандит Нењру (Мотї Лал) ба Оллоњобод фиристед». Иќбол дар љавоби ин 
нома 29 ноябр чунин навишт: 

«...Бисёр мутаассифам аз он ки бигўям, ба далоиле, ки лозим намедонам зикр 
намоям, наметавонам ба нидои он њазратон, ки дар ќалбам барои эшон эњтироми 
фаровоне ќоил њастам, «Лаббайк» (бале) гўям. Агарчи ман башиддат аз таълими 
миллат њимоят мекунам, лекин дар худ салоњиятњои лозимро барои ишѓоли ин 
вазифа намебинам. Дигар он ки наметавонам кашмакашњои мухталифу раќобатњои 
гуногунро пушти сар гузорам... Хулоса он ки аз лињози шахсї ман метавонам фаќат 
дар авзое анљоми вазифа намоям, ки сукуту оромї њукмфармо бошад. Масъалаи 
дигар низ ин аст, ки дар авзоъву ањволе, ки мо ќарор дорем, ќабл аз њар чиз озодии 
маош матрањ аст, на озодии сиёсї. Аз назари иќтисодї мусалмонони нимљазира 
нисбат ба дигар гурўњњову фирќањо аќибмондатаранд. Аслан, инњо ба омўзиши 
фаннї (техникї) бештар ниёз доранд, на ба таълими адабиёту фалсафа... Њазратоне, 
ки ин донишгоњи миллиро таъсис додаанд, бояд дар ин идораи љадид ба таври хусусї 

                                                 
* Роњи аѓбаи кўњї, ки музофоти Сарњадро бо Афѓонистон мепайвандад (А.Б.). 
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ба љињати фаннии улуми табиї таъкид дошта бошанд.Њамроњ бо он барои таълими 
мазњабї низ барномарезї кунанд. Бо назардошти рўйдодњое, ки дар љањони ислом, 
бахусус, кишварњои арабу минтаќањои муќаддас рўй медињанд, онњо њаќ доранд, њар 
навъ љабњаи адами њамкорї таъсис дињанд. Лекин аз назари омўзиши мазњабї 
барномаи равшан нест. Барои он ки рўйи ин масъала бештар фикр шавад, ман 
пешнињодоти хешро ироа додаам. Ман эътироф мекунам, ки дар соњаи шаръ 
(ќонунњои шариат) мутахассис нестам, лекин назарам ин аст, ки то он љое ки ба 
омўзиш марбут мешавад ва бо вуљуди масоили мухталиф, фиќњи исломї метавонад 
роњнамои муносибе бошад». 

Фикру аќидаи худро рољеъ ба ин масоил ва, умуман авзои он замон, Иќбол дар 
номае, ки ба рўзномаи «Заминдор» 15 ноябри соли 1920 навишт, чунин баён намуд:18 

«...Акнун танњо роње, ки ба назарам мерасад ва медонам, аз лињози шаръї 
бењтарин роњ аст, ин аст, ки уламо дар љое љамъ шаванд ба эътирозоти мардум гўш 
дињанд. Пас аз баррасї ва бањси љомеъ барномае љињати мусалмонон ва нањзати 
«Тарки муволот » танзим намоянд... Шояд дар баъзе аз нозирони рўзномаи Шумо ин 
фикр хутур намояд (ба сар ояд), ки ба зудї гирдињамоии уламо дар Дењлї ташкил 
хоњад шуд, аз ин рў, ташкили чунин як конфронсе зарурї нест. Њељ шакке дар ин 
нест, ки пешнињоди доктор Качлу* њељ махориљу ваќте намегирад. Лекин њангоме ки 
дар шўрои умумї ин пешнињод ба бањсу табодули назар гузошта шуд, суханони баъзе 
аз онон нишон медод, ки Конфронси Дењлиро бо шакку шубња менигаранд. Бар ин 
асос, ки ин конфронс муташаккил аз љамъе аз уламо хоњад буд, ки нуќтаи назари хосе 
надоранд. Ба назари ман мусалмонони дигаре низ њастанд, ки бо онњо њамаќида 
мебошанд. Ман пешнињоди Мавлоно Иброњимро ба ин далел таъйид мекунам, ки 
дигар њарфе дар миён набошад ва њељ шакку шубњае вуљуд надошта бошад. Љаласае 
ташкил шавад, ки фатвои он барои њар мусалмон ва бо њар тарзи фикр њуљљат бошад 
ва дигар барои касе барои эътирозе љойи фикр боќї намонад. Касоне, ки фикр 
мекунанд, авзои кунунї сирфан љанбаи сиёсї дорад ва фаќат сиёсатмадорон 
метавонанд дар ин мавзўъ тасмим бигиранд ва маснаднишинони пайѓамбар бо ин 
авзоъ сару коре надоранд, аз назари ноќиси ман сахт иштибоњ мекунанд. Натиљаи он 
адами шинохти шаръ, њаќоиќ ва таърихи ислом хоњад буд. Агар мусалмонон аз ин 
ќонуни худодод истифода накунанд, аз бадшиносии онњост. Барои мусалмонон на 
оќои Гандї «асва-њасана» аст, на иршоди онњо дар тайи тариќи њидояту роњнамои 
одамиён аст. Барои њар кори мусалмонон, чи фардї бошад, чи иљтимої, бояд аз 
Ќуръони Карим ва аъмоли Расули Худо сармашќ гирифт. Набояд њатто ин фикрро 
низ ба худ роњ дод, ки роњу низоми кор бар тибќи барномаи оќои Гандї аст ва љузъ 
ин нест... Сиёсате, ки аз мазњаб дур бошад, залолату гумроњї аст ва мазњабе, ки дар 
ањкоми худ тамоми эњтиёљоти башариро мадди назар надорад, як навъ руњбонияти 
ноќис аст. Њаќиќат ин аст, ки баъзе аз афкори ѓарбї мисли зањри номаълуме дар њоли 
рахна дар маѓзњои мост. Яке ин аст, ки сиёсату мазњаб робитае бо якдигар надоранд. 
Агар нављавонони мо бар ин аќида њастанд ва дигаронро њам ба он мехонанд, фикри 
онро намекунанд, ки чунин афкор барои ислом зањри кушандае мебошад». 

Агар пешнињоди Иќбол мавриди ќабул воќеъ мегашт ва дар нимљазира 
конфронсе ташкил меёфт, ки муташаккил аз уламои макотиби мухталиф бошад, 
натанњо тамоми масоил њал мешуд, балки улгуе (шакл, ќолаб) барои наслњои оянда 
ва иљтимооти баъдї мегардид. Мутаассифона, дар ин давраи пурљўшу хурўш на 
уламо ва на рањбарони сиёсї – њељ кадом Иќболро ёрї нанамуданд. Бо назардошти 
ин авзоъ, Иќбол дар номаи худ ба Муњаммад Ниёзиддинхон аз 3 декабри 1920 чунин 
навишт:19 

                                                 
* Пешнињоди доктор Качлу чунин буд: Ба зудї гирдињамоии љамъе аз уламо дар Дењлї ташкил хоњад 
шуд. Бояд мунтазири фатвои онњо бошем ва чанд тан аз тарафи Анљумани њимояти ислом ба сурати 
намоянда дар бањсњои он ширкат намоянд. (А.Б.) 
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«Умедворам, ки мардум аз њолати бехабарии хеш боз гашта бошанд. Дар 
мавриди масъалаи таълим роње, ки мардум интихоб карда буданд, ки адами њамкорї 
бошад, дуруст набуд. Агар мо адами њамкориро њатто вазифаи шаръии худ бидонем 
ва онро ба расмият бишиносем, ба назари ман боз њам мухолифат бо шаръи ислом 
намудаем». 

Мавлоно Муњаммад Алї масоилеро, ки дар мулоќоти хеш бо Иќбол матрањ 
шуда буд ва ихтилофи назарњои фимобайнро ба риштаи тањрир даровард. Дар ин 
навиштањо яъсу ноумедии ў равшан мушоњида мешавад.20  

Дар нањзати «Тарки муволот» донишљўён дар сафи аввал ќарор доштанд. Бар 
асари боло рафтани мављи эътирозот чанд муддат дар Коллељи исломї таътил эълон 
карданд. Лекин Иќбол даргирињои ба амал омадаро пешгирї намуда коллељро аз 
табоњї наљот дод. Далели он ки тавонистанд мусалмононро аз љунбиши адами 
њамкорї дур нигоњ доранд, ин буд, ки онњо фаќат се коллељ доштанд: Коллељи 
Алигарњ, Коллељи исломии Лоњур ва Коллељи исломии Пешовар. Ба ќавли Сайид 
Нур Муњаммад Ќодирї, Коллељи Алигарњ то њадде тавассути рањбарони миллигарои 
конфронс аз байн рафта буд. Акунун њадафи онњо Коллељи исломии Лоњур буд ва пас 
аз он навбат ба Коллељи исломии Пешовар мерасид. Иќбол эњсос мекард, ки 
марокизи омўзишии љадид барои мусалмонон, ки бо кўмаки Конгресс ба вуљуд 
омадаанд, ба зоњир исломї њастанд. Лекин дар ботин сухангўйи ќавми мутттањид 
буданд, на уммати мусалмон. Илова бар он, онњо яќин доштанд, ки агар марокизи 
омўзишии мусалмонон ва барномаи омўзишии онњо низ роњи адами њамкориро пеша 
намояд, вазъи омўзишии мусалмонон бадтар аз ин хоњад шуд.  

Ба њар њол, дар даврони нањзати «Тарки муволот» зиндонњо пур аз њазорон 
мусалмон шуд. Онњо аз корњои давлатї истеъфо карданд. Узвияти шўроњоро рад 
карда, аљносу амволи англисиро тањрим намуданд. Марокизи омўзишї аз кор 
монданд ва дар олами љўшу хурўши исломии нављавонон реш гузоштанд. Садњо 
нафар низ мањкум ба њабс гардиданд.  

Барои аввалин бор Иќбол дар июни 1921 љињати ширкат дар муњокимае ба 
Кашмир рафт. Мавлавї Ањмаддин – вакил, муншї Тоњириддин њамроњи эшон 
буданд. Онњо таќрибан ду њафта дар Сринагар монданд. Муњокима дар додгоњи 
њавзаи шањр анљом мешуд. лекин ќазовати он ба шахси дигаре вогузор гардид. Дар 
даврони иќомат дар Сринагар ваколати дигаре низ ба Иќбол ирљоъ шуд. Ин ваколат 
барои муњокимаи шахсе бо номи Рањмон буд, ки аз шањри Сринагар меомад ва 
мањкум ба ќатл шуда буд. Иќбол бо дифои ќотеонаи худ ўро аз куштан наљот дод. 
Лекин вай зиндонї шуд. Иќбол пас аз фароѓат аз кори додгоњ дар як ќаиќи шикорї 
нишаста барои гардиш ба Дал (номи кўле дар Кашмир) мерафт. Вай њамроњи 
дўстонаш дар Боѓи нишоту Боѓи Шалимар ба гардишу тафрењ машѓул мешуд. Ў 
«Соќинома»-ро дар Боѓи нишот навишт, ки он баъдњо зиннати «Паёми Машриќ» 
шуд.  

Бештар касоне, ки шарњи њаводиси зиндагии Иќболро ба риштаи тањрир 
даровардаанд, фикр мекунанд, ки Иќбол ба сабаби љангњои сиёсии замон гўшагирї 
ихтиёр карда буд ва дур аз њаёњуй машѓули навиштани «Паёми Машриќ» буд. Ин 
фикр дуруст нест.  

Њаќиќат ин аст, ки нуќтаи назарњои Иќболро на касе мутаваљљењ мешуд ва на 
касе њозир буд онро ќабул кунад. Тамоми уламо ва рањбарони сиёсии мусалмон, ки 
тарафдори адами њамкорї шуда буданд, бо ў мухолиф буданд. Ба њамин сурат, 
касоне, ки тарафдори њамкорї буданд, ба ў ба назари шакку тардид менигаристанд. 
Њељ кас Иќболро ёрї накард. Дар ин айём душманон бинои хароб кардани ўро 
гузоштанд. Пас, равшан мегардад, ки иллати аслии хонанишинии вай олами танњое 
буд, ки барои худаш сохта буд. Ў ташнаи ёфтани њамдаме буд, ки бо ў њамфикр 
бошад. Чандин сол буд, ки камбуди чунин дўстиро дар зиндагии хеш эњсос мекард. 
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Дар поёни дафтари «Асрори худї» абёте сурудааст, ки нишонгари ин камбудии вай 
мебошад:  

Шамъро танњо табидан сањл нест, 
Оњ, як парвонаи ман ањл нест. 
Интизори ѓамгусоре то куљо? 
Љустуљўи роздоре то куљо? 
Ё маро як њамдами дерина дењ, 
Ишќи оламсўзро ойина дењ. 
Ман мисоли лолаи сањростам, 
Дар миёни мањфиле танњостам. 
Хоњам аз лутфи ту ёре, њамдаме, 
Аз румузи фитрати ман мањраме. 
Њамдаме, девонае, фарзонае, 
Аз хаёли ину он бегонае. 
То ба љони ў супорам њўйи хеш, 
Боз бинам дар дили ў рўйи хеш. 
Созам аз мушти гили худ пайкараш, 
Њам санам ўро шавам, њам озараш. 

Дар аввалњои соли 1922 давлати Инглистон тасмим гирифт комиссияе ташкил 
дињад, ки аз мусалмонон, исавињо ва яњудињо иборат буда, аз тариќи ќарордод 
ихтилофоти маконњои муќаддаси Фаластину Сурияро њалу фасл намояд. Онњо ќарор 
карданд, ки љаласаи ин комиссия дар Иерусалим баргузор гардад ва он ду-се сол 
идома ёбад. Давлати Инглистон ба Иќбол пешнињод кард, ки оё ў моил аст дар ин 
комиссия ба кор машѓул шавад? Вале Иќбол ин пешнињодро напазируфт. Баъдњо 
вазъият таќозо намуд, ки ин коммиссия ташкил нашавад. Иќбол дар соли 1920 дар 
љаласаи солонаи Анљумани њимояти ислом ду шеъри кўтоњро бо номњои «Иртиќоъ» 
ва «Марди озод» хонд. Дар иљлоси солонаи ин анљуман, ки 16 апрели 1922 ташкил 
шуда буд, Иќбол шеъри маъруфи хешро бо номи «Хизри роњ» дар назди беш аз 20 
њазор нафар хонд. Дар ин айём Иќбол натанњо шадидан эњсоси танњої мекард,* 
балки бемор низ буд. Ба њамин љињат, њолати хондани шеър шунавандагонро бисёр 
тањти таъсир ќарор дод ва онњоро ба гиря андохт. Пас аз хондани он шеър, шеъри 
зерро хонду худ низ ба гиря афтод: 

Тарљумаи шеър: 
Хуни мусалмон њамчу оби камарзишу арзон шудааст, 
Ту музтариб њастї, зеро дилат донои роз нест. 

Баъзе аз матолибе, ки дар шеъри «Хизри роњ» гуфта шудааст, бояд мавриди 
таваљљўњ ќарор бигирад.  

Аввал он ки дар замоне ки ин шеър суруда шуд, Иќбол ба дарди ниќрис мубтало 
шуда буд ва шабњо то субњ намехобид. Бештар ваќт Алї Бахш аз ў муроќибат 
мекард. Дар яке аз шабњо аз шиддати дард нимабењуш шуд. Дар ин њол эњсос кард, ки 
гўё марди бузурге дар баробараш нишастааст ва ба ў саволњое медињад. Ў низ ба 
саволоташ посух медињад. Пас аз чанд даќиќа он мард баланд шуду ўро тарк кард. 
Баъд аз рафтани он мард Иќбол ногањон аз љо парид ва Алї Бахшро садо карду гуфт: 
«Дунболи он мард бираву бигў, ки пеши ман биёяд». Соат таќрибан севуними баъди 
нимашаб буд. Алї Бахш аз зина поён омаду дид,ки дари ошёнаи поин баста аст ва 
касе нест. Дарро боз карду ба берун нигоњ кард. Њама љо ѓарќ дар торикї буду касе 
дида намешуд.21 Аз ин рў, њангоми иншои ин шеър Иќбол гирифтори тавањњумоту 
афкори сукровар (мадњушкунанда, масткунанда) будааст. Илова бар он, ба сабаби 
танњої ва мухолифатњое, ки бо ў мешуд, шояд эътимодро ба наќши хеш низ аз даст 

                                                 
* Ба поён чун расад ин олами пир,  Макун расво њузури хоља моро, 
  Шавад бепарда њар пўшида таќдир.  Њисоби ман зи чашми ў нињон гир.  
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дода буд. Дар дили ў ин эњсос шадидан боло мегирифт, ки хатти машйи ў иштибоњ 
аст ва ё аз роњи дуруст мунњариф (берун) шуда, ниёз ба рањнамоии касе дорад.  

Дуввум он ки ин шеъри Иќбол аз дигар шеърњояш ба куллї фарќ мекард. 
Абдулмаљид Солик дар ин бора мегўяд:22  

Дар ин шеър, аввалан, тахайюли шадиди Иќбол бо тамоми ќуво љилвагар буд. 
Бо њар байти шеър шунавандагон ба ваљд меомаданд. Дуввум ин ки дар ин шеър 
Иќбол дар мавриди љанги љањонї ва сиёсатњои шайтонии ќудратњои истеъморгар 
изњори аќида намудааст. 

Дар њамин маврид масъалаи миллияту табъизи рангу нажодро башиддат рад 
кард. Дар њусну асари ин шеър њарфе нест. Лекин шеваи сурудани он бештар мабно 
бар воќеияту њаќоиќ буд. Ба ѓайр аз чанд шеъри охир, дар дигар ашъор алоими 
шодмонї, комронї ва умедворї бисёр кам дида мешавад, чунки авзоъ дигаргун буд. 
Туркия дар љидоли маргу зиндагї дасту по мезад. Мусалмонони Њиндустон дар 
оламе пур аз љўшу хурўш дар њоли љанге буданд ва намедонистанд, анљоми он чї 
хоњад шуд». 

Севвум ин ки Гиромї ба ин шеър эътироз карду гуфт, ки тамоми абёташ холї аз 
лутф аст ва баъзе ѓалат низ дорад. Посухе, ки Иќбол ба Гиромї дар номаи худ аз 16 
майи 1922 дод, нишонгари он буд, ки Иќбол шахсияти Хизрро* зотан таљриба 
кардааст. Чањорум он ки дар ин шеър Иќбол барои аввалин бор истисмори системаи 
сармоядории ѓарбиро зикр кардааст ва аз бедории коргарон сухан ба миён 
овардааст. Аз ин мавзўъ равшан мегардад, ки ў наметавонист њаќиќати инќилоби 
Русияро нодида бигирад. Дар соли 1917 салтанати шоњї дар Русия фурў афтод ва 
њукумати болшевикї ба сари њокимият омад. Ин њукумат аз њимояти низомињо, 
коргарону кишоварзон бархурдор буд. Ленин ва Тротский рањбарони нањзати 
инќилобї буданд. Ленин низоми љадидро сотсиал-демократияи коргарон номид. 
Њамзамон бо инќилоб, дар Русия љанги дохилї байни болшевикњо ва аносири 
мухолиф даргирифт. Дар натиља садњо њазор нафар кушта шуданд. Билохира, ба 
рањбарии Ленин ва Тротский коммунистњо пирўз шуданд. Дар њамон замон ќањтї 
саросари кишварро фаро гирифт, ки ба иллати он 500 њазор нафар аз байн рафтанд. 
Дар соли 1921 Ленин сиёсати иќтисодии љадидеро дар Шўравї ривољ дод. Дар 
натиља ба саноеи дохилї иљоза дода шуд, то њадди мањдуде ба кори худ идома дињад. 
Аммо саноеи бузург дарр ихтиёри давлат буд. Ленин январи 1924 вафот кард. Бори 
дигар дар Шўравї мубориза барои ба даст овардани рањбарї оѓоз гардид. Сталин ва 
Тротский бо якдигар ба мубориза пардохтанд. Дар натиља Сталин пирўз шуд.  

Иќбол тањти таъсири инќилоби Шўравї низ чанд шеър суруд, ки дар ќисмати 
охири «Бонги даро» мушоњида мешавад. Аз назари Иќбол инќилоби Шўравї шарти 
аслї ва зарурии санљидани ќудратњои тозаи Аврупо ва паёме барои њамаи инсонњои 
аќибмонда буд. Дар зењни Иќбол дар ин давра як саволе ба вуљуд омад: Системаи 
иќтисодии ислом чист? Ва ё аќидае, ки ислом дар мавриди мусовот дорад, то чї њадде 
метавон аз он ба таври амалї дар эъмори љомеаи љадид байни мусалмонон истифода 
намуд? Иќбол боварї дошт, ки агар љавоби ин савол равшан нашавад ва уммати 
мусалмон ба таќлиди кўр-кўронаи худ аз Ѓарб идома дињад, рўзе хоњад расид, ки 
мусалмонон низ даргири чунин инќилобе шаванд. Дар натиља ному нишони ислом аз 
сафњаи рўзгор пок хоњад шуд.  

Дар охири соли 1922 Иќбол манзили худро дар Аноркулї рањо кард ва ба 
манзили нав, воќеъ дар хиёбони Майклоуд омад. Иљораи моњонаи ин манзил 170 
рупия буд ва соњиби он як беваи њинду буд. Иќбол хўрок кам мехўрд, аммо ба маззаи 
хўрок бисёр ањаммият медод. Ќабл аз издивољаш Алї Бахш васоили хўрокро мехарид 

                                                 
* Хизр яке аз авлиё мебошад, ки дар Ќуръони карим бо маќоми волое аз ў зикре ба амал омадааст. 
Суфиён ба ў иродати хосе доранд. Гўянд, Хизр оби зиндагї хўрда ва зиндаи љовид аст.  
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ва барои Иќбол хўрок мепухт. Вале баъдњо хўроки тамоми манзилро Сардорбегим 
омода мекард. Бародарзодањои Иќбол ва ё як коргар ба ў кўмак мекарданд.  

Дар соли 1922 Мавлоно Муњаммад Алї, Мавлоно Шавкат Алї, Мавлоно 
Њусайн Ањмад дубора дастгир шуданд. Муњокимаи онњо дар Карочї сурат гирифт. 
Мањкумияти онњо ин буд, ки артишро ба шўриш ташвиќ карда буданд. Бародарон 
Алї мањкум ба ду соли њабс шуданд. Лекин, бо вуљуди дигаргун шудани авзои 
љањони ислом, тазоњуроти мусалмонон њамчунон идома дошт.  

Њамзамон бо ихтитоми мансаби хилофат дар Туркия, дар нимљазира низ 
љунбиши «Хилофат» ба поён расид. Аксари рањбарони ин љунбиш робитаи худро ба 
Гандї ќатъ карданд ва аз Конгоресс људо шуданд. Лекин чанд нафар аз рањбарони 
мусалмон ва уламои Њинд барои њамеша аз роњњои сиёсиву мазњабї ѓамхори 
Конгресс боќї монданд. Њангоме ки Сайид Сулаймон Надавї аз Конгресс људо шуд, 
Иќбол ба ў чунин навишт:23 

«Дар мавриди роње, ки Шумо ќабл аз ин мерафтед, иншооллоњ, дар мулоќоте, ки 
дар оянда хоњем дошт, гуфтугў хоњем кард. Интињои миллиятгароии Њиндустон 
њамон буд, ки мушоњида намудед». 

Дар номаи дигаре ба ў чунин навишт:24  
«Ин дуруст нест, ки ислом ба дасти њиндуњо фурўхта шавад. Афсўс, ки ањли 

«Хилофат» аз роњи аслии хеш мунњариф шуданд. Онњо ба мо чунин роњи ќавмиятро 
нишон медињанд, ки њељ мусалмони мухлисе, њатто барои як даќиќа онро нахоњад 
пазируфт». 

Иќбол розї набуд, ки байни миллатњои мусалмон, миллигароии ѓарбї ривољ 
ёбад. Бо ин њол ў яќин дошт, ки дар оянда авзое пеш хоњад омад, ки мусалмонон роњи 
дигаре надошта бошанд, љузъ он ки бо њам муттањид шаванд. Дар номаи худ аз 3 
июни соли 1920 ба падараш чунин менависад: 

«Бузургтарин нишонаи кайфияти рўњонї њамон эњтиёт дар хўрдану ошомидан 
аст. Тамоми зиндагии Расули Худо ин масъаларо ба исбот мерасонад. Ман худ дар 
зиндагиям пайрави ин шева њастам. Вазъи дунё ва мардуми одї низ ба њамин шакл 
аст. Мо набояд таваљљўње ба онњо дошта бошем. Мардуми одї бисёр тангназар 
њастанд ва бештари онњо як зиндагии њайвониро сипарї мекунанд. Ба њамин сабаб 
Мавлоно Румї дар љое мегўяд, ки дар тамоми шањр бо чароѓ гаштам, ки инсоне 
биёбам, лекин муваффаќ нашудам. Даврони њозир аз назари рўњониюн холї аст. Ба 
њамин љињат дигар ному нишони ахлоќу муњаббат ва ѓайра намондааст. Њар шахс 
ташнаи хуни њамнавъи худ ва њар миллат душмани миллати дигаре аст. Ин айёми 
бисёр торик аст, лекин поёни шаби сияњ сафед аст». 

Дар номаи дигаре аз 3 январи 1921 ба падараш менависад: 
«...Њангоме ки мебинем, байни азизонамон даъвое (мољарое) рух додааст, 

њатталимкон саъй мекунем, ки онњоро оштї дињем ва аз дидани ќањру људоии онњо 
ранљидахотир мешавем. Њангоме ки чунин низое дар байни мардуми одї рўй 
медињад, мо нороњат намешавем. Инсоне, ки ба њаќиќати зиндагии инсонњо пай 
бурдааст, медонад, ки банї одам бо якдигар фомил (оила) њастанд, зеро ки асли онњо 
яке аст. Пас, ба чї далел аз низои дўстону ањли хонавода нороњат мешавем, вале аз 
низои дигарон парвое надорем? Дар сурате ки њаќиќат ин аст, ки онњо низ ба мо 
наздик њастанд. Инсон аз назари зотї, њар касеро, ки бо ў аз лињози хунї ќариб аст, 
оилаву хеши худ мехонад ва ашхосеро, ки аз лињози хунї аз ў дур њастанд, бегона 
медонад ва робитае надорад. Дар сурате ки хуну бўъд дар хуну зиндагї ќурбе 
надорад…». 

Дар моњи январи соли 1920 Иќбол номае бидуни имзо дарёфт кард, ки дар он 
наишта шуда буд: «Дар дарбори Паёмбари Карим (с) ту љойи махсусе дорї, ки аз он 
бехабар њастї. Агар Шумо фалон дуоро бихонед, илми он ба Шумо ворид хоњад 
шуд». Он дуо дар нома мундариљ буд. Ба далели он ки нома беимзо буд, Иќбол 
таваљљўње ба он накард ва он нома аз байн рафт. Аммо чор моњ баъд дар ин маврид 
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њодисае рўй дод ва ў барои он ки битавонад оромиши ќалби худро пайдо кунад, ба 
падараш 22 апрели соли 1920 нома навишта, хоњиш кард, ки ба ў кумак кунад. Пас аз 
наќли мулоќоти ногањонии худ ба як ќаландари кашмирї, ки барои диданаш аз 
Навгом (шањре дар наздикии Сринагар) омада буд, дар охири нома чунин навишт: «Ё 
роње барои њалли он ба ман нишон дињед, ё дуо кунед, ки Худованд ин гирењро ба 
зудї кушояд». 
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ФФААССЛЛИИ  ЧЧААЊЊООРРДДААЊЊУУММ  
  

ММаассъъааллааии  ддааррггииррїї  ббааййннии  њњииннддууввоонн    
вваа  ммууссааллммоонноонн  

Дар аввали январи 1923 давлати Инглистон ба хотири ќадрдонї аз хадамоти 
илмї ва фарњангии Иќбол ба ў лаќаби «Сэр» дод. Иќбол дар робита бо пазируфтани 
ин лаќаб, ба Мањараља Кишан Прасад чунин навишт:1 

«Њар чизе, ки рољеъ ба лаќаби ман шунидаед, дуруст аст. Лаќаби «Сэр» ба 
сабаби ин ба ман дода шуд, ки ашъори «Асрори худї» ба англисї тарљума ва дар 
Аврупову Амрико бо тафсирњои зиёде дар бораи он ба чоп расид». 

 Ин масъаларо Фаќир Сайид Вањидиддин дар навиштае аз забони Иќбол чунин 
баён мекунад: «Ќозиулќуззоти додгоњи Панљоб Сэр Шодї Лал Иќболро пеши худ 
хонд ва ба вай гуфт, ки давлат аз ў хоста, ки пешнињоди лаќабњоро барои он 
бифиристад. Вай изофа кард, ки тасмим дорад номи Иќболро ба унвони шахси 
вољиди шароит, барои гирифтани лаќаби «Хон Соњиб» ба онњо муаррифї намояд. 
Иќбол дар посух гуфт, ки орзуе надорад, ки лаќабе бигирад. Зимнан, розї ба зањмати 
эшон низ нест. Чанд рўз баъд, губернатори Панљоб – Сэр Эдвард Маклеган (Sir 
Edward Mclagan) Иќболро ба идораи њукумат даъват кард. Њангоме ки Иќбол ба он 
љо рафт, ўро ба яке аз маќоланависони рўзномаи «Лондон Таймс» муаррифї кард. Ў 
тарљумаи «Асрори худї»-ро ба англисї хонда буд. Дар зимн, китобе навишта буд, ки 
дилаш мехост назари Иќболро дар мавриди он бидонад. Иќбол замоне тўлонї бо ў 
ба гуфтугў нишаст. Њангоме ки њарфњояшон тамом шуд, аз тарафи губернатор 
пайѓом омад, ки майл дорад бо ў мулоќот кунад. Иќбол ба утоќи ў рафт. Вай рў ба 
Иќбол карду гуфт: «Ман ба њадамоти фарњангї ва илмии Шумо воќифам ва тасмим 
дорам, ки пешнињод кунам ба Шумо лаќаби «Сэр» (Найт Њуд – Knight Hood) 
бидињанд, албатта, агар Шумо эътирозе ба ин мавзўъ надошта бошед». Иќбол пас аз 
каме тафаккур изњори ризоят намуд. Сипас, губернатор аз ў суол кард: «Оё касеро 
мешиносед, ки салоњияти доштани лаќаби «Шамсулуламо»-ро дошта бошад?» Иќбол 
дар љавоб гуфт, ки њозир аст, шахсеро муаррифї кунад, ба шарти он ки шахси 
дигареро ба ин лаќаб мансуб нагардонанд. Пас аз андаке тааммул губернатор розї 
шуд ва Иќбол номи устоди хеш, яъне Мавлоно Сайид Мирњасанро ба забон овард. 
Губернатор устод Сайид Мирњасанро намешинохт. Бад-ин сабаб аз Иќбол суол кард, 
ки ин шахс то ба њол чї китобњое нигоштааст? Иќбол дар љавоб гуфт: «Ин шахс то ба 
њол китобе ба риштаи тањрир дарнаёвардааст. Вале ман таснифу таълифи зиндаи ў 
назди Шумо њастам, зеро ки ў устоди ман аст». Сипас, Иќбол инро низ изофа кард, 
ки агар ба додани лаќаби «Шамсулуламо» бо ў мувофиќат шавад, ба далели он ки ў 
бисёр мусин аст, зањмати сафари Сиёлкут ба Лоњурро ба ў надињанд. Лизо њангоме, 
ки бо додани лаќаб мувофиќат шуд, њукми онро ба писараш доданд.2  

Ба сабаби нањзати «Тарки муволот » мардум аз лаќабњои давлатї танаффур 
пайдо карда буданд. Бад-ин љињат, баъд аз он ки Иќбол лаќаби «Сэр» гирифт, 
шоеањои гуногуне рољеъ ба ў бар сари забонњо афтод. Маќолоти рўзномањо пур аз 
захми забон ва таънаву киноя ба Иќбол шуда буд. Абдулмаљид Солик фаврї ба 
унвони эътироз ба ин лаќаб чанд шеър суруд ва дар «Заминдор» мунташир сохт. Ин 
ашъор забонзади хосу ом шуд.3 



  Масъалаи даргирї байни њиндувон ва мусалмонон 

 161 

Тарљумаи шеър: 
Пас мадрасаи илм ба ќасри њукуматї табдил шуд, 
Афсўс, ки Иќбол аз «Аллома» ба «Сэр» табдил шуд. 
Дар гузашта ў тоље бар сари миллат буд, 
Њоло бишнавед, ки Иќбол «Сэр»-и тољ шудааст. 
Дар гузашта Иќбол сари аксари мусалмонон буд, 
Њоло Иќболи хаставу безор «Сэр»-и англисињо шуд. 
Шахси густохе дирўз рўйи «Хиёбони Сард»* нишаста буду мегуфт: 
Иќбол дар даргоњи арбобон ба лаќаби «Сэр» даст ёфт. 
Аз шуљоат туркњо Измирро фатњ карданд, 
Ба пешнињоди арбобон Иќбол лаќаби «Сэр» гирифт. 

Дўсти даврони љавонии Иќбол Мирѓулом Бањик Найранг тайи номае ба ў 
навишт: «Фикр мекунам, ки дигар Шумо наметавонед бо озодии назар коре анљом 
дињед». Иќбол дар посухи ў чунин нигошт:4  

«Ман хаёл доштам, ки худам Шуморо аз гирифтани ин лаќаб огоњ созам. Лекин 
дар дунёе, ки ману Шумо дар он зиндагї мекунем, воќеиёте аз ин ќабил аз њадди 
эњсос фаротар мераванд. Садњо нома ва телеграмма барои ман омада ва меоянд ва 
ман тааљљуб мекунам! Чаро мардум ба ин чизњо то ин њад ањаммият медињанд? Њоло 
масъалае, ки дили Шуморо ба дард овардааст, ба Худо савганд, касе, ки љон ва обрўи 
ман дар гарави ўст ва ба расулаш ќасам, ки аз иршоди ў ба Худованд имон овардаам 
ва мусалмон шудаам. Њељ ќудрате дар дунё наметавонад маро аз гуфтани њарфи њаќ 
боздорад. Иншооллоњ, агар зиндагии Иќбол мўъминона нест, ќалби ў мўъмин хоњад 
буд». 

Дар 17 январи 1923 гурўње аз ашрофу бузургони њинду мусалмон ва сикњи Лоњур 
ба муносибати гирифтани ин лаќаб, дар маќбараи Љањонгир** зиёфате ба ифтихори 
Иќбол тартиб доданд. Дар ин мењмонї илова бар губернатори Панљоб, њуккоми 
давлатї ва ѓайридавлатї низ њузур доштанд. Дар ин зиёфат њангоми суханронї 
Иќбол гуфт, ки бино бар дархости «Девони ѓарбї»-и Гёте китобе бо номи «Паёми 
Машриќ» дар даст дорад. Хабаргузори рўзномаи «Банде Матарам»-и Лоњур ба 
унвони шоњиди айнии ин суханронї чунин гўяд: 

«Соати чањори баъд аз зўњри рўзи 17 январи соли 1923 ба ифтихори дарёфти 
лаќаби «Сэр» љаноби Шайх Муњаммад Иќбол, аз тарафи давлат зиёфате дар боѓи 
Шоњдара барпо шуд. Даъватномањо барои аъзои шўрои низомї, губернатори 
Панљоб – Сэр Љон Милорд, Миён Фазл Њусайн – вазири омўзиш ва парвариш ва Лал 
Њаркашн Лал – вазири кор ва санъат ирсол шуд. Дар зимн Сэр Зулфиќор Алихон, 
Навоб Сэр Фатњ Алихон Ќизилбош, Чаудњрї Шањобиддин, Миён Ањмад Ёрхон 
Давлатона ва теъдоди зиёде аз тарафдорони давлат дар ин маљлис даъват шуда 
буданд. Ин љашн дар муњавватаи бузурги маќбараи Шоњаншоњ Љањонгир баргузор 
шуд. Мизбони ин љашн губернатори Панљоб Сэр Эдвард Маклеган буд. Канори 
Дарвозаи маќбара пулис истода буд. Ашхосе, ки дар ин љашн даъват доштанд, ваќте 
касе ононро медид, меёфт, ки ин љашн ба муносибати ќадрдонї аз як шоир барпо 
шудааст. Илова бар хонумњои аврупої, хонумњои њиндї низ дар ин љашн ширкат 
карда буданд. То он љо, ки марбут ба даъватномањо мешуд, мизбони бузург Сэр 
Зулфиќор Алихон буд. Лекин Миён Фазл Њусайн тамоми талоши худро ба кор бурд, 
то ин љаласа ба бењтарин ваљње баргузор шавад. Зеро таќрибан аз њама донишгоњњо 
ва мадориси Лоњур устодон, муаллимин ва шояд теъдоди маъдуди донишљў низ дар 
                                                 
* Дар њоли њозир шоњроњи Ќоиди Аъзам номида мешавад. Исми ќаблии он “Моли Рўд” буд, ки 
мардум ба он “Хиёбони Сард” ё “Хунук” низ мегуфтанд.  
** Нуриддин Љањонгир – (даврони њукумат 1014-1037 њиљрї) номаш Салим буд ва дар мавќеи 
тољгузорї лаќаби Нуриддин Муњаммад Љањонгирро ихтиёр кард. Њамсараш Нурљањон ном дошт. Дар 
авохири даврони подшоњии Љањонгир бештар умури мамлакатї тавассути ў идора мешуд, зеро 
Љањонгир бемор шуда буд. 
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ин љашн ширкат карда буданд. Масъалаи дигаре, ки шояд аз назари 
ширкаткунандагон пўшида намонд, камии ширкаткунандагони њинду буд. Ва ин 
масъала, ин мавзўъро ба равшанї собит мекард, ки кашиши арбобпарастї дар 
наздик кардани њиндуњо ва мусалмонон њаргиз наметавонад бо кашиши наслпарастї 
муќобила кунад. Њангоми сарфи шом канори курсии Сэр Эдвард Маклеган ва Сэр 
Љон Минорд чанд писари донишљў дар њоли хондани шеъри «Њиндустон моли мо» аз 
Иќбол буданд. Шеъре, ки ба сабаби мавзўаш дар ин љашн бисёр бемуносибат љилва 
мекард. Дар ин љашн Сэр Зулфиќор Алихон тайи суханронї зимни зикри хайре аз 
доктор Тагор, гуфт: «Пас аз эътои љоизаи Нобел ба доктор Тагор ба ў лаќаби «Сэр» 
доданд. Лекин Сэр Зулфиќор Алихон ба худ ин ќадар њам зањмат надод, изофа кунад, 
ки доктор Тагор ин лаќабро баъдњо пас дод.* Сэр Муњаммад Иќбол дар посух зимни 
суханронї зикре аз таваљљўњи кишварњои ѓарбї ба улуми осиёї, хусусан, кишварњои 
ѓарбие, ки дар иртибот бо улуми форсї ва арабї њастанд, ба миён овард. Њангоме ки 
Сэр Муњаммад Иќбол дар суханрониаш ба ин љо расид, ки давлат бо додани ин 
лаќаб ба ман адибони урду ва форсиро эњтиром гузоштааст, шояд фаромўш карда 
буд, ки ин рўзњо мардум ба лаќабњое, ки ба баъзењо эъто мешавад, бо диди дигаре 
менигаранд. Назари хуше нисбат ба онњо надоранд ва бо нафрат ба онњо нигоњ 
мекунанд. Гарчи дар зоњир гуфта мешавад, ки Сэр Муњаммад Иќбол ба унвони як 
шоири баландпояи урду ба ин лаќаб муфтахар шудааст. Байни њозирин дар љаласа 
теъдоди ками аврупої њам ба чашм мехўрданд. Лекин Сэр Зулфиќор Алихон ва 
Муњаммад Иќбол ба забони англисї суханронї карданд. Масъалаи ќобили 
таваљљўњи дигар низ ин буд, ки губернатор, ки худ садри ин маљлиси даъват буд, 
нутќе эрод накард. Дар поёни љаласа аксе аз њозирин гирифта шуд. Дар ин акс, илова 
бар Сэр Муњаммад Иќбол, Сэр Эдвард Маклаган, Сэр Љон Минорд, Сэр Зулфиќор 
Алихон, Раља Нариндра Натњ ва Девон Кишан Кишвар низ буданд. Акс низ нишон 
намедињад, ки Сэр Муњаммад Иќбол фаќат ба хотири њадамоте, ки дар заминаи 
адабиёт анљом дода, ин лаќабро гирифтааст. Дар зимн маълум нашуд, ки ба чї далел 
Миён Фазл Њусайн, Сардор Сандр Сингњ Муљтањия – узви шўрои низомии њукумати 
Панљоб ва Кишан Лал њозир ба гирифтани акс нашуданд. 

Ин як њаќиќат аст, ки дар назари Иќбол лаќабњо ва мартабањои дунявї 
ањаммияте надоштанд. Ба њамин љињат, пас аз гирифтани лаќаби «Сэр», њамон тавре 
ки дар навиштањояш мављуд аст, ба љойи он ки аз гуфтани њарфи њаќ шона холї 
кунад, ба сароњат изњори назар мекард. Њатто пас аз гирифтани ин лаќаб ин 
мавзўъро бештар мавриди таваљљўњ ќарор дод. Лекин дар чунин авзое, ки мардум аз 
алќоби давлатї нафрат доштанд, чаро Иќбол ин лаќабро пазируфт? Љавоби ин суол 
ин аст: Иќбол дар робита бо миллат аќаллият буд ва дар авзои сиёсии нимљазира 
равоншиносии миллате, ки дар аќаллият буданд, бо миллате, ки дар аксарият буданд, 
мутафовут буд. Яъне дар муќобили њукумати Инглистон ва аксарияти њиндуњо, 
равияи мусалмонон, ки дар аќаллият буданд, асосан љанбаи тадофеї дошт. Далели 
он, ки Иќбол ин лаќабро ќабул кард, њамин маслињати мудофеона буд. 

Дар соли 1923 милодї дар нимљазира шўълаи ихтилофот ва кашмакаши 
њиндувону мусалмонон боло гирифт. Дар ин даврон њар сол беморињои тоун, вабову 
обика ва исњолу истифроѓ дар манотиќи мухталифи нимљазира шуюъ меёфт (пањн 
мегашт). Дар натиља садњо њазор нафар кушта мешуданд. Њамчунин, гоњ-гоње 
бархўрдњое байни њиндувон ва мусалмонон пеш меомад ва афроди бешумореро 
ќурбонї мекард. Ин ду гурўњ бад-ин љињат бо якдигар бархўрд пайдо мекарданд, ки 
ба ду мазњаби мутафовут вобаста буданд. Илова бар он, раќобатњои иќтисодї, 
иљтимої, фарњангї ва, гоње аз авќот, бартарии сиёсї бавуљудоварандаи ин 
ихтилофот буд, ки дар миёни онон фазои адами эътимод нисбат ба якдигар ва 
беэътиної ба њам эљод мешуд. Умуман, ихтилофоти ин ду даста мунљар ба 

                                                 
* Ба иллати нањзати «Тарки муволот».  
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бархўрдњое мешуд, ки муддати каме пас аз марги Аврангзеби Оламгир дар 
нимљазира ба таври ошкор дида шуданд. Бархўрдњои њиндувону мусалмонон њар 
кадом људогона таърихе хос доранд. Ислом дар ќарни њаштуми милодї ба 
Њиндустон ворид шуд. Аввалин бор Берунї* (973-1048 милодї) масоили мавриди 
ихтилофи мобайни њиндувон ва мусалмонон, аз он љумла, масоили мазњабї, иљтимої 
ва фарњангиро дар китоби машњури хеш тањти унвони «Ал-Њинд» ба риштаи тањрир 
даровард. Берунї ба њамроњи Султон Мањмуд дар авохири ќарни дањуми милодї ба 
Њиндустон омада буд. Дар ин сафар ў фурсат ёфт, то одату хусусияти ин ду миллатро 
аз наздик мушоњида намояд. Вай дар китобаш зимни муќоисаи одату хусусиёти 
мусалмонон ва њиндувон чунин менависад: 

«Њиндуњо ба мо (яъне мусалмонон) аз њар назар мутафовут њастанд. Бештари 
масоили онон, ки ба зоњир мушкил ва печида менамояд, бенињоят осон аст. Дар 
сурате ки мо бо њам иртибот доштем, метавонистем ба роњатї ба тамоми он масоил 
пай бубарем... Лекин эњсос мешавад, гўё махсусан, њиндуњо одату ривоёти хешро бар 
хилофи ривоёти мусалмонон шакл додаанд. Ривоёти мо бо ривоёти њиндуњо ба њељ 
ваљњ бо њам шабоњат надорад, балки комилан мутазоданд. Агар гоње иттифоќан яке 
аз ривоёти он мушобењ бо ривоёти мо бошад, ба таври ќатъї маънї ва мафњуми он 
мутафовут хоњад буд».  

Сипас, зимни баёни далоили људоии њиндувон ва мусалмонон ва ин ки чаро 
онон бо якдигар равобити њасана надоранд, чунин навишт: 

«Ашхосе, ки њадафи таассуби њиндувон ќарор мегиранд, касоне њастанд, ки аз 
миёни онон нестанд (яъне мусалмон њастанд). Онон мусалмононро нопок медонанд 
ва њељ робитае ба онон надоранд. На бо онон издивољ мекунанд ва на робитаи дигаре 
бо онон барќарор менамоянд. На дилашон мехоњад бо онон рафтуомаде дошта 
бошанд, на муоширате. Зеро дар ин сурат тасаввур мекунанд, ки нопок мешаванд. Аз 
назари онон, њар шайъе, ки об ва ё оташи мусалмонон онро ламс карда бошад, нопок 
аст. Ин як њаќиќат аст, ки бинои њељ хонае бидуни ин ду унсури њаётї мумкин нест. 
Онон иљоза надоранд шахси ѓайри њиндуро ба манзили хеш даъват намоянд, агарчи 
он шахси ѓайрињинд бисёр дилаш бихоњад, ки ба манзили онњо даъват шавад ва ё 
њатто мазњабашонро ќабул намояд. Бо ин тафосул робитаи онон бо мусалмонон ба 
њар нањве аз анњо номумкин ба назар мерасад ва ба њамин далел аст, ки байни мо ва 
онон дарёи ѓайри ќобили убур вуљуд дорад». 

Чанд ќарн пеш аз омадани муѓулњо, бо назардошти имтиёзоти њиндувон ва 
мусалмонон нисбат ба њам, дар Њиндустон чењраи њуккоми мусалмон ба сўйи Ховари 
Миёна мутамоил буд. Салотини мусалмони Њинд гоње авќот бо изњори вобастагии 
мазњабї ва фарњангї ба сўйи хилофати Баѓдод ва гоње низ ба сўйи хилофати Ќоњира 
пояњои њукумати хешро мустањкам мекарданд. Ба њар њол, аввалин бор дар ќарни 
шонздањуми милодї Акбаршоњ** кўшиш кард, то њиндувон ва мусалмононро аз 
тариќи иршод аз роњи дини илоњї дар њам идѓом намояд. Дар чунин давроне найл ба 
ин маќсуд фаќат аз тариќи маслаки дарвешї имконпазир буд. Зеро дар он даврон 

                                                 
* Муњаммад бинни Ањмад Хоразмии Берунї (362-440 њиљрї) аз донишмандон ва риёзидонони 
машњури исломї аст. Дар њудуди сад китоб дар тиббу риёзї ва нуљум нигошта ва бештар осори ў ба 
забони лотинї тарљума шудааст. Вай китоби маъруфи худ “Осор-ул-боќия ин-ал-ќурун-ал-холия”-ро 
ба номи Шамсулмаолии Ќобус бинни Вашмгир нигошт. Ваќте ки Султон Мањмуди Ѓазнавї ба Гургон 
даст ёфт, Абурайњонро бо худ ба Ѓазнї бурд. Абурайњон аз зиндагї дар дарбори Мањмуд ва авлоди ў 
истифодаи бузурге кард ва дар сафарњои љангии Султон Мањмуд ба Њиндустон ў тавонист бо фарњанг 
ва донишмандони ин сарзамин ошно шавад. Натиљаи он китоби боарзиши «Тањќиќ мо ал-Њинд» ва 
тарљумаи чандин китоб аз санскрит ба арабї мебошад. Аз осори муњимми вай метавон “Ат-тафњим ли 
авоил саноата-т-танљим”, “Ќонуни Масъудї” ва ѓайраро ном бурд. Ў дар Ѓазна вафот кард.  
** Љалолиддин Муњаммад Акбар (даврони салтанат- 963-1014 њиљрї) дар сенздањсолагї ба тахти 
подшоњї нишаст. Дар даврони ибтидоии њукуматаш Байрамхон – устоди вай ихтиёротро дар даст 
гирифт. Аммо њангоме ки Акбар ба синни рушд расид, худ идораи њукуматро ўњдадор гардид. Акбар 
бо њиндуњо ва пайравони адёни мухталиф рафтори хубе дошт.  
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туруќи тасаввуфи вуљудї дар миёни даровиш бисёр роиљ буд. Бад-ин сабаб, Акбар 
дини илоњиро ба сурати силсилаи як суфї ироа дод. Сайид Абулњасан Алии Надавї 
дар мавриди хусусиёти ин ањд чунин менависад:8  

«Дар он замон чї нањзатњое вуљуд доштанд, чї лаљоми гусехтагии динї ва зењнї 
дар Њиндустон ва кишварњои њамсояи он дида мешавад. Гурўњњои илмї ва аќлї 
алайњи ислом ва шариати исломї чї мухолифатњое нишон медоданд. Омодаи њар 
навъ дасисае буданд. Дар таърихи ислом, дар авоили поёни њазораи аввал, дар дили 
ашхосе, ки сарнавишти хешро меозмуданд, чї умедњое ба вуљуд омада буд. Ва чї 
шакку шубњае дар њолоту ањволи тардшудагон ва шаккокин ёфт мешуд. Аз як сў, 
фалсафа ва улуми аќлї, аз сўйи дигар, ишроќ ва ботингарої фитнае барпо карда буд, 
то аз азамату маќоми набавї бикоњад. Ва аќлу риёзат ва мубориза бо нафсро 
маърифати илоњї ва вусули илаллоњу наљот ва тараќќиву дараљот ќарор дода буданд. 
Аќидаи пучи вањдати вуљудї, аќидае, ки даровиш доранд, мабно бар он, ки тамоми 
мављудот вуљуди Худованд њастанд, боиси чї бебандуборї ва беќайдї, балки илњоду 
куфр шуда буд».  

Ба њар њол, кўшиши Акбаршоњ ноком монд. Зеро ки њарду гурўњ, чи мусалмон 
ва чи њинду, бо ин идѓом мухолиф буданд. Нависандаи «Мунтахаб-ут-таворих» 
Мулло Бадоюнї* менависад: 

«Њангоме ки Акбаршоњ Ман Сингњро даъват кард, то ба дини илоњї** имон 
биёварад, ў дар љавоб гуфт : «Ман нону намаки Шуморо хўрдаам, ман ѓуломи Шумо 
њастам ва ба фитрати Шумо имон дорам. Шумо подшоњи ман њастед ва ман њатто 
њозирам љонамро барои Шумо фидо кунам. Лекин агар аз ман бихоњед, ки дини 
илоњиро бипазирам, миёни ду роње ќарор хоњам гирифт. Зеро дар ин кишвар, дар 
њаќиќат, ду навъ мазњаб вуљуд дорад – мазњаби њинду ва дини ислом. Ман њозирам 
дар иљрои њукми Шумо ба дини ислом имон биёварам, вале аз Шумо хоњиш мекунам, 
аз ман нахоњед, ки дини илоњиро ќабул кунам».9  

Ба сабаби сиёсати озоди мазњабии Акбар, дар Њиндустон нањзати Бњактї*** оѓоз 
шуд ва садњо њазор нафар аз мусалмонони табаќаи пойин ба мазњаби њинду дохил 
шуданд. Ба њамин сурат, Акбар ба љўгињо**** ва синёсиюни њиндуњо***** иљозаи њамли 
аслиња дод. Бад-ин васила бартарии низомии њиндувон бунёнгузорї шуд.10 Ба ќавли 
Мавлоно Шиблї, њиндувон аз ин сиёсат сўйистифода карданд ва бо зўр талош 
мекарданд, ки исломиёнро ба мазњаби њиндувон љазб намоянд. Занони мусалмонро 
мерабуданд ва бо онњо издивољ мекарданд. Ба кўдакони мусалмон таълими мазњаби 

                                                 
* Мирзо Абдулќодир Бадоюнї (1540-1597 милодї) муаррихи маъруфи давраи Акбаршоњ аст. Китоби 
таърихи ў бо номи “Мунтахаб-ут-таворих” дар ањволи салотини Њинд то Акбаршоњ мебошад. Вай 
тамоилоти мазњабии Акбарро аслан дўст надошт. Ў тазкирае аз шуарову удабо ва уламои он давра 
низ дорад. 
** Дини илоњї дине буд, ки Акбаршоњ марсум карда буд. Вай дар давраи салтанати хеш мехост, ки 
байни њама мазоњиб ягонагии комил ба вуљуд биёяд. Дар соли 1561 милодї уламову фузало ва 
корпардозони давлатиро дар дарбори хеш љамъ карду гуфт: Шумоњо, ки аз назари сиёсї тањти 
тасаллути як подшоњ њастед, бояд аз назари мазњабї њам якнавохт шавед. Ин мазњаб дорои авсофи 
тамоми мазоњиб хоњад буд. Нуктаи асосї дар ин мазњаб вафодорї ва эътиќоди комил ба подшоњ буд.  
*** Дар ќарни шонздањуми милодї ин мазњаб ба ављи худ расид. Ислом, ваќте ки дар нимљазира нуфуз 
ёфт, њиндувонро њам тањти таъсир ќарор дод. Баъзе аз мубаллиѓини њинду дар мазњаби худ ба љињати 
ин таъсирот ислоњоте намуданд. Аввалин мубаллиѓи ин нањзат Рам Наваљ буд. Баъзе аз онњо 
мегуфтанд, ки байни мазњаби њинду ва ислом њељ фарќ нест. Бисёре аз њиндувон тањти таъсири ин 
нањзат ќарор гирифтанд. Баъзе аз аќоиду русуми њиндувон ва бархе аз одобу сунани мусалмонон дар 
њам идѓом шуд. Китобњои њиндувон, ки ба санскрит буд, ба форсї тарљума шуд ва њамчунин бисёре аз 
китобњои форсї ва арабї низ ба њиндї баргардонда шудаанд.  
**** “Љуг” дар њиндї ба маънои “тарки дунё кардан” ва “љугї” (љўгї) касе аст, ки торики дунё мешавад 
ва ризќи хешро аз роњи такаддї (гадої) ба даст меоварад. Либоси онњо ѓолибан баланду лаългун аст.  
***** Дарвеши њиндуро “синёс” мегўянд ва синёсиюн касоне њастанд, ки дар ѓорњо зиндагї мекунанд. 
Суфиёни торики дунёро “синёсиюн” мегўянд. 
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њинду медоданд. Масољидро ба маобид табдил медоданд. Ин вазъ то замони 
Љањонгир ва Шоњљањон* низ идома дошт.11  

Дар робита бо поён бахшидан ба бидъатњои ривољёфта тавассути Акбар, Шайх 
Ањмад Сарњиндї Муљаддад Алифи Сонї њадамоти муњиме анљом дод. Эшон дар 
мухолифат бо маслаки фитрї чизњои бисёре нигошт ва аз тариќи вањдати шуњуд 
собит кард, ки асоси мазњаби ислом бар шариат устувор аст. Покї ва садоќати ин 
мазњаб вањдати миллии мусалмонони нимљазираро мустањкам намуд. 

Дар таърихи сиёсии мусалмонони њиндмаќом ва мартабаи баланде, ки шайх 
Ањмад Сарњиндї ба он ноил омада, то њол дарк нашудааст. Иќбол мўътаќид буд, ки 
вай дар Њиндустон бонї ва нигањдорандаи маънавияти насли мусалмон њаст ва 
башиддат тањти таъсири навиштањои эшон ќарор гирифт. Ашъори «Асрор ва румуз»-
и Иќбол ва навиштањои шайх Ањмад Сарњиндї, бахусус, мактуботи имом Раббонї то 
њадде аст, ки ниёз ба таваљљўњ ва фикри фаровон дорад. 

Њаќиќат он аст, ки дар нимљазира шайх Ањмад Сарњиндї бо назардошти 
авзоъву ањвол ба хотири таќвият ва њифзи ислом таљдиде таърихсоз анљом дод. Ба 
сабаби густариш ва равнаќи тасаввуроти ѓарбї, барои мисол, ќавмияти мањаллї ва 
ватаният, сиёсати дунявї, моддагарої ва иљтимої ва ѓайра, дар даврони Муњаммад 
Иќбол низ як чунин авзое ба вуљуд омада буд, ки эњёи ислом зарур ва лозим буд.  

Дуввумин кўшишро барои тафоњум миёни њиндувон ва мусалмонон Доро 
Шукўњ намуд. Лекин Аврангзеби Оламгир ўро ноком гардонд. Дар даврони заволи 
муѓулњо ва шукуфоии англисњо, бахусус, пас аз балвои соли 1857, ихтилофоти 
њиндуњо ва мусалмонон рўз ба рўз афзоиш ёфт. Дар соли 1809 милодї дар Банорас 
(Уттар Прадеш) шўриш даргирифт. Дар натиља теъдоди зиёде кушта шуданд. Аз соли 
1885 то 1887 дар бештар манотиќи Уттар Прадеш ва Дењлї бархўрд ва даргирї дида 
мешуд. Дар соли 1893 шањрњои Патна, Банорас (Гурагњапур) ва Бамбай олудаи ин 
љангњои хонагї шуданд. Дар солњои 1911-1912 ва 1915-1918 милодї љангњои дохилї 
байни шањрњои Мунгањир, Патна, Шоњобод, Оро ва Карторпур (Бињор ва Уттар 
Прадеш) даргирифт.12 Дар соли 1922-1923 милодї музофоти Панљоб, Уттар Прадеш 
ва Синд даргири бархўрдњои дохилї шуданд. Дар ин айём Иќбол дар номае хитоб ба 
Мањараља Кишан Прасад дар таърихи 19 марти 1923 чунин навишт:13  

«Афсўс, ки дар Панљоб раќобат ва адовати њиндувон ва мусалмонон ба ављи худ 
расидааст. Агар ин низоъ дар нањве, ки имрўз љараён дорад, идома ёбад, дар сї соли 
оянда зиндагї кардан барои њарду миллат сахт хоњад буд». 

Дар ин замон дар номае низ хитоб ба Сайид Муњаммад Сайидиддин Љаъфарї аз 
14 ноябри 1923 нигошт:14  

«Дар назари ман ислом яке аз авомили поккунандаи имтиёзот, даступогири 
наслеву ќавме ва нажоде мебошад, ки барои фаротар рафтани башар аз марзњои 
љуѓрофї ва мароњили аввалияи иртиќои инсонї бењтарин василаи амалї аст. Бад-ин 
љињат, аз дигар мазоњиб, њамонанди масењият, буддої ва ѓайра муваффаќтар будааст. 
Зеро ки дар ин айём мављи ќавмияти миллї ва наслї дар Аврупову Осиё низ сарозер 
аст ва ба назари ман барои инсонњо як хатари бузург аст. Бад-ин сабаб, бо њифзи 
манофеи инсон, дар њоли њозир, пофишорї бар асли њаќоиќи исломи ростин ва 
пешнињоди он лозиму зарур ба назар мерасад. Ба ин далел, ман њамеша нуќтаи 
назарњои исломии асилро мавриди таваљљўњ ќарор медињам. Дар авоил ман низ ба 
миллигарої эътиќод доштам ва шояд ќабл аз њар кас хоби насли муттањиди 
Њиндустонро ман дида бошам. Аммо таљрибаву равшанфикрї ва биниши нуќтаи 
назарњо маро таѓйир дод. Вале акнун дар назари ман миллигарої як низоми оразї 
                                                 
* Шањобиддин Муњаммадшоњ Љањон (даврони салтанат- 1037-1067 њиљрї). Хуррам-писари Љањонгир 
бо алќоби Абулмузаффар, Шањобиддин, Муњаммадсоњиб, Иќрони Сонии Шоњљањон, Подшоњи Ѓозї 
бар тахти салтанат нишаст. Аввалин иќдоми вай барќарории ќавонини шариати исломї буд, ки аз 
замони Акбаршоњ мулѓо гардида буд. Вай таќвими њиљриро роиљ намуд. Дар даврони ин подшоњ 
биноњои бисёр олї сохта шуд. Лизо ўро “Подшоњи муњандис” номиданд.  
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аст, ки онро ба сурати як зиштии иљборї мепазирем. Лекин њоло Панисломизмро 
нањзати миллї ва ё навъе сиёсат тасаввур мекунем. Ба назарам, ин василае аст барои 
љамъ кардани аќвоми мухталиф дар як марказият, бахусус, ба фарзи он ки мардум бо 
љамъ шудан дар як марказ ва доштани як навъ тарзи фикр битавонад аз таассуботи 
миллї, наслї ва маслакї наљот ёбанд. Лизо ислом ќадаме аст ба сўйи иттињоди 
инсонњо. Ин як низоми иљтимої аст, ки бар асоси мусовот ва њуррият истодааст. 
Лизо њар чиз, ки дар робита бо ислом менависам, ѓаразам хидмат ба банї навъи 
башар аст* ва дигар њељ. Аз назари ман ислом танњо омиле аст, ки аз тариќи он 
метавон ба ањдофи инсондўстї даст ёфт. Авомили дигар фалсафаи мањз њастанд, ки 
дар дида њушоянд њастанд, вале ѓайри ќобили анљом мебошанд. Ман њайратзада 
шудаам аз ин ки иттилоъ ёфтам, онњо фикр мекунанд фаќат навиштани њаќоиќи 
исломї ва равшан сохтани мардуми Њиндустон, иноду душманиро афзоиш медињад. 
Дар ин масъала ман бо Шумо њамфикр њастам, ки мусалмонон бояд равиши 
муњаббатомез дар пеш гиранд. Њадисе аз Паёмбар(с) аст, ки: «Мусалмонон барои 
љањон саропо шафќат њастанд».** Барои расидан ба ин инќилоби ахлоќї лозим аст, 
ки исломе ба маънои воќеии хеш ироа дода шавад. Равиши шахсии ман ин аст, ки 
тамоми нањзатњои мазњабии љањонро бо нигоњи эњтиром ва адаб менигарам». 

Дар соли 1924 милодї дар Дењлї, Нагпур, Лоњур, Коњат, Лакњнав, Муродобод, 
Бњагалпур, Гулбарга, Канакниёра, Шоњљањонпур ва Оллоњобод бархўрдњо ва 
љангњои хонагї оѓоз шуд. Ба сабаби ин бархўрдњо лозим гардид, ки Конфронси 
њамзистї ташкил гардад. Љаласоти ин конфронс пас аз соли 1924 милодї њар сол 
ташкил мешуд. Вале ин конфронс барои мутаваќќиф намудани бархўрдњо ва љангњои 
дохилї коре аз пеш набурд. Дар соли 1925 милодї дар манотиќи мухталифи Дењлї, 
Оллоњобод, музофотњои Уттар Прадеш, Марказї, Бињор, Гуљарот, Бамбай ва 
Калкутта љанги хонагї оѓоз шуд. 

Дар соли 1926 љангњои хонагї дар Бангола, Панљоб ва Уттар Прадеш ба амал 
омаданд. Дар соли 1927 милодї манотиќи Уттар Прадеш, Музофоти марказї, 
Бамбай, Бињор, Вариса, Дењлї ва Банголаву Панљоб тањти таъсири ин даргирињо 
ќарор гирифтанд. Ба њамин сурат, аз соли 1929 то 1932 милодї Бамбай, Уттар 
Прадеш, Бињор ва Панљоб даргири љангњои дохилї шуданд. Дар њамин айём авзоъ 
дар Кашмир вахим шуд. Мусалмонони кашмирї агар говеро мекуштанд, тавассути 
њиндуњо барои онон маљозоти сангине медиданд. Ба хотири ин масъала ва ба хотири 
он ки эњтиром ба айёми рўзаи њиндуњо иљборї буд ва, билохира, ба ин далоил, ки 
онњоро аз корњои идорї ихрољ мекарданд, тазоњуроти хешро оѓоз намуданд. Ба 
њимоят аз онон мусалмонони Панљоб ва музофоти Сарњад ба по хостанд. Теъдоди 
касире аз онњо бо дар даст доштани парчами маљлиси Ањрор ба иёлати Кашмир 
ворид шуданд. Билохира, њукумати англиси нимљазира маљбур шуд барои љилавгирї 
аз вуруди онњо ба иёлат ва барои кўмак ба махараљаи Кашмир аз артиш кўмак 
бигирад. Аз тарафи дигар, роњбарони њинду махараљаи Кашмирро водоштанд 
сангари хешро њифз кунад, то њангоме ки онон дар иёлати мусалмоннишин 
битавонанд нањзате интиќомљўёна оѓоз намоянд.16  

                                                 
* Саъдии Шерозї гўяд: 
     Банї одам аъзои якдигаранд,               Чу узве ба дард оварад рўзгор, 
     Ки дар офариниш зи як гавњаранд.       Дигар узвњоро намонад ќарор. 
 Ва Иќбол мегўяд: 
     Банї одам аъзои якдигаранд,  

Њамон нахлро шоху баргу баранд.  
** Ани-н-Нўъмон Ибнии Башир ќола: Ќола расул-л-Лоњи салла-л-Лоњу алайњи ва саллам:  «Таро-л-
мўъминина фї тароњумињим ва таводдудињим ва таъотуфињим ка масали-л-љасади изо-штако узван 
тадоъо лању соиру-л-љасади би-с-сањри в-ал-њамо». Анњу ќола: Ќола расулу-л-Лоњи салла-л-Лоњу 
алайњи ва саллам:  «ал-мўъминуна ка раљулин воњидин, ини-штако айнању, иштако куллању ва ини-
штако раъсању, иштако куллању. 
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Барои љилавгирї аз ин бархўрдњо, роњбарони аќвоми мухталиф бо эљоди амният 
ва иттињод, конфронсњое ташкил доданд, ки тањти ин конфронсњо гурўњњои мухталиф 
низ ба вуљуд омаданд. Вале натиљае оидашон нагардид. Дар Лоњур маљлисе ба номи 
Маљлиси миллии озод (National Liberal Lague) бо ширкати њиндувон ва мусалмонон 
ташкил ёфт. Иќбол дар ин маљлис ширкат кард, лекин пас аз муддате истеъфо дод. 
Сипас, Чинтаманї тасмим гирифт, барои ноил шудан ба ин маќсуд конфронси миллї 
(натсионализм) дар Бамбай мунъаќид намояд ва ба хотири сабти он аз Иќбол иљоза 
гирифт. Иќбол низ мувофиќат кард. Ба њамин сабаб, аз Иќбол хостанд, ки чигунагии 
равиши хешро дар мавриди људої аз Маљлиси миллии озод ва пайвастан ба 
конфронси Чинтаманї баён намояд. Иќбол дар љавоб баёнияе эрод намуд, ки дар 
«Заминдор» мунташир гардид:17  

«Инсонњои содиќ њаргиз дар мавриди авзои шармоваре, ки дар натиљаи 
даргирии њиндувон ва мусалмонон дар Панљоб ба вуљуд омадааст ва фазои 
музофотро олуда намуда, назари мусбат нахоњанд дошт. Аз самими ќалб орзу дорам, 
ки њиндувон ва мусалмонон ба ихтилофоти хеш поён дињанд ва дар Њиндустон 
њамчун бародар зиндагї кунанд ва бар сари њар мавзўи кўчаке бо якдигар даргир 
нашаванд. Назари баъзе аз дўстони ман ин аст, ки барои бењтар сохтани равобити 
аќвоми мухталиф дар Њиндустон њама бояд бо њам муттањид гашта ва кўшиш 
намоянд. Ман ба онњо гуфтам, ки аз назари ман, дар ин замон њељ барномаи сиёсї 
вуљуд надорад. Балки аз назари ахлоќї вазифаи хеш медонам, ки дар ин маљлис 
ширкат намоям. Пас аз чанде мутаваљљењ шудам, ки гавњари маќсуд дар ин љо низ ба 
чашм намехўрад ва барои найл ба ин ањдоф имконоти бисёр каме дар ихтиёр дорем. 
Бар њамин асос ман аз ин маљлис истеъфо кардам. Сипас, чанд рўз баъд телеграммаи 
оќои Чинтаманї ба дастам расид. Дар он аз ман хоста шуда буд, ки иљоза дињам 
номамро дар фењрасти даъваткунандагони конфронси натсионалистњо дарљ намоянд. 
Ман ќабул кардам, ки расман даъваткунандаи љаласа шавам, ба онњо иљозат додам, 
ки аз тарафи ман имзо кунанд. Назари ман аз ин кор мухолифат ё мувофиќат бо 
гурўње набуд ва на дар телеграммаи оќои Чинтаманї чунин чизе навишта шуда буд. 
Њоло равшан шудааст, ки маќсуд аз ин љаласа, махсусан, мухолифат бо гурўњ ва ё 
њизби свараљї будааст. Дар ин љо мехоњам эълом намоям, ки ман то кунун аз тамоми 
ањзоби сиёсї канорагирї намудаам. Албатта, орзуям ин аст, ки равобити тамоми 
дастаљот ва ањзоби Њиндустон бо якдигар хуб ва њасана бошад. Зеро, ки аъзои 
кунуни кишвар боиси нанги он аст ва ин масъала барои зиндагии иљтимої ва 
ахлоќии милали мухталиф бенињоят зиёнбахш аст. Ман њељ робитае бо њизб ё гурўњи 
сиёсї надорам. Албатта, њамеша дар бењтарсозии равобити мардуми Њиндустон 
кўшиш хоњам кард». 

Бад-ин тартиб возењ аст, ки Иќбол бо назардошти аќидаи хеш орзу дорад, ки 
дар миёни мардуми мусалмон ва њинду сулњу тафоњум ва амният ба вуљуд ояд. Барои 
њусул ба ин насбулайн њатто њозир аст бо дигарон низ њамкорї намояд. Лекин ў 
борњо ин масъаларо таљриба кардааст, ки дар робита бо талош љињати бењтар 
сохтани робита байни њиндуњо ва мусалмонон њангоме, ки роњбари сиёсї 
пешнињодњои худ ё гурўњашро эълом медорад, мебинад, ки њељ кадом барои доштани 
сулњ ва амният ба маънои воќеии калима кушо набудаанд. Бад-ин сабаб, тамоми 
кўшишњое, ки аз ин ќабил будаанд, бо шикаст рў ба рў шудаанд. 

Далоили даргирињо ва бархўрдњои њидувон ва мусалмонон чист? Аз назари 
мазњабї, масалан, куштани гов тавассути мусалмонон боиси туѓёни њиндувон 
мешавад. Аз тарафи дигар, агар иддае њиндуњо ба ваќти намози мусалмонон дар 
муќобили масљид соз бизананд, боиси барафрўхтани мусалмонон мешавад ва ба 
њамин тартиб, агар рўзе яке аз маросими њиндуњо ва мусалмонон њамзамон бошад ва 
дар он рўз яке аз он ду фирќа хушњол ва дигаре маѓмум, њатман даргирї пеш меояд. 
Илова бар ин, агар рўзе дасти мусалмонон ба яке аз чизњои њиндувон, ба монанди 
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бут, дарахти пипл,* дарё, њавз ва ё чоњи онњо бихўрад ва ё ба њар нањве аз анњо ба 
онњо беэњтиромї шавад, мунљар ба даргирї мегардад. Ба њамин сурат, агар 
мусалмонон дар маконе иљтимоъ карда бошанд ва хуке дар он мањал рањо шавад ва ё 
дуди танбоку ба машоми як шахси сикњ бирасад, ё агар њар навъ гўшт, хун, моњї, 
тухми мурѓ, пиёз ва ѓайра тавассути њинду ламс шавад, ки ў ин чизњоро наљас 
тасаввур мекунад, имкони даргирї зиёд аст. Аз далоили дигаре, ки мунљар ба  
бархўрд мешавад, метавон таблиѓот алайњи якдигар, нашри китобњое, ки дар он 
муассисини мазоњиби мухталиф кўчак шумурда мешаванд, сўзондани китоби 
мазњабии як ќавм, ба тасарруф даровардани макони муќаддас ё ибодатгоњи як ќавм 
аз тарафи ќавми дигарро ном бурд. Баъзе авќот масъалаи шахсии бисёр кўчаке ба 
сурати даргирии азиме байни ду гурўњ бармеояд ё агар воќеаи ѓайримаъмулие рух 
дињад, масалан, аспи тундраве аз бозор убур намояд, фазои беэътимоде дар бозор ба 
вуљуд меояд. Шоеањое бар сари забонњо меафтад ва мардум фавран маѓозањоро баста 
ва корњоро мехобонанд ва бозор таътил мешавад. Ва задухўрди байни мардум шурўъ 
мегардад.19  

Аз назари иќтисодї њар ваќт, ки раќобати њинду ва мусалмон ба њадди адоват 
мерасад, даргирињое дида мешавад. Ба ќавли Љ.Т.Гаретт:** «Агар бихоњем рўйи 
наќша манотиќеро, ки дар робита бо ин даргирї њастанд, баррасї намоем, возењ 
хоњад шуд, ки дар ин манотиќ њарду ќавм ба ду гурўњи иќтисодї таќсим мешаванд. 
Ба таври мисол, аксар њиндуњо дар шимолу ѓарби нимљазира тољири рибохўр 
њастанд. Вале бештари мусалмонон ба кори зироат иштиѓол доранд. Ба њамин 
тартиб, дар минтаќаи шимолу шарќ аксари њиндуњо заминдор њастанд, дар њоле, ки 
мусалмонон зореи ин заминњо мебошанд. Дар шањрњо бештар туљљор ва моликонро 
њиндувон ташкил медињанд. Аммо мусалмонон коргарон, зањматкашон ва ѓайраро 
ташкил медињанд:20  

Аз соли 1858 милодї ба баъд раќобати иќтисодии њарду гурўњ сурати адоват ба 
худ гирифт. Дар натиља санъату њирфањо, корњои идорї ва ѓайра тањти таъсири ин 
раќобатњо ќарор гирифтанд.21 

Аз назари иљтимої, њиндуњо мусалмононро нопок медонанд ва то њудуди бисёр 
каме бо онњо робита барќарор мекунанд ва ё бо онон мулоќот менамоянд. Афроди 
њарду гурўњ наметавонанд бо њам ѓизо бихўранд, на чизе бо њам бинўшанд ва ё бо 
якдигар издивољ намоянд. Онњо анвои мухталифи либосњоро мепўшанд, номи 
кўдакони худро шабењи якдигар намегузоранд, одобу русуми онњо људогона аст. 
Њатто дар як шањр дар манотиќи мухталиф зиндагї мекунанд. Ва ба њамин сурат њам 
аз њам људо њастанд. Бо вуљуди ин ихтилофот, агар онњо кўшиш кунанд, ки муњити 
дўстонае бо якдигар дошта бошанд, боз њам аз назари фитриву асосї онон вобаста ба 
гурўњњои иљтимоии мутахосим хоњанд буд. 

Аз назари фарњангї ихтилофоти ду миллат баъзан мунљар ба даргирињое 
мешавад. Ин ихтилофотро маъмулан ривоёти таърихї бештар бармеангезонанд. 
Барои мисол, эњтиром гузоштан ба як шахсияти таърихї тавассути як ќавм, ки ќавми 
дигар назари мусбате ба ў надошта бошанд. Ё бозсозии асари таърихї ва ё иморате 
мунњадамшуда, ки боиси фахр барои гурўње гашта ва гурўњи дигар назари манфї 
нисбат ба ин мавзўъ дошта бошад ва ё њарду гурўњ дар як замон иддао кунанд, ки 
барои мисол, фалон ибодатгоњ аз назари таърихї мутааллиќ ба онњост ва ё ќавме 
дигар бихоњад забон ё фарњанги хешро бар гурўњи дигар тањмил намояд ва амсоли 
инњо. 

Ба њамин сурат, ихтилофоти сиёсї низ баъзе аз авќот мунљар ба  даргирињое 
мешаванд. Барои мисол: соли 1893 кашмакаши байни њиндувон ва мусалмонон дар 

                                                 
* Piple – дарахте, ки дар нимљазираи Њиндустон зиёд аст ва чўби он мањкам мебошад. 
** G.T.Garett – шахсест, ки муддате раиси донишкадаи давлатии Лоњур буд ва таърихи садсолаи ин 
донишкадаро нигоштааст. 
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Бамбай, соли 1905 бархурд ба хотири мавзўи таќсими Бангола, соли 1909 эътирози 
њиндувон алайњи интихоботи људогонаи мусулмонон тањти шўрои Њиндустон (Indian 
Councils Acts ), даргирињое дар соли 1917 дар шањри Шоњобод ва Ара, соли 1918 
кашмакаши дохилии Картолпур, соли 1924 бархўрдњое ба хотири љунбишњои 
мухталиф аз тарафи њиндувон, монанди нањзати Cингњатан Вашњадї, аз тарафи 
дигар, таблиѓу танзими мусалмонон соли 1931 Танноз Отї дар Канпур ва Кашмир ба 
вуљуд омаданд. 

Мавлоно Муњаммад Алї бархўрдњои миёни њиндувон ва мусалмононро чунин 
таљзия ва тањлил менамояд:22  

«Њиндуњои мутаассиб бо шиори «Ватан Свараљ» ороста шуда ва ба по хостаанд. 
То ваќте ки мусалмонон хусусиёти фардии хешро тарк накарда ва ќавмияти 
њиндуњоро напазируфтаанд, онњо (њиндуњо) ба мусалмонон паноњ намедињанд... 
Чашми мусалмонони кўњнапараст ва иртиљої, ки ба тозагї аз гузаштаи хеш наљот 
ёфта буданд, ба як чунин њиндуизме, ки хоби њукумат бар Њиндро дар оянда медид ва 
ба худоёни хеш љомаи љумњурият пўшонда ва онњоро ба бозї гирифта бошад, равшан 
шуд. Мусалмонон эњсос намуданд, ки наќшаи љанг таѓйир кардааст. Силоњњо 
(ватаният, ќавмият, љумњурї) њама љадид њастанд ва тариќи истифода аз онњо низ 
тоза аст. Ба њамин далел, онњо аз тарс ба худ фурў рафтанд ва ба њубби мазњаби 
ватанї паноњ љустанд. Њубби ватании њиндуњои мутаассиб ба њубби ватании 
мусалмонон мечарбад. Онон дар либоси ќањрамони Њиндустон синаро сипар карда, 
ба пеш мераванд. Аммо мусалмононе, ки аз онњо камљунбуљўштаранд, њуќуќи њаќќаи 
хешро. ки њамон зинда мондан аст, низ ба таври тасодуфї њифз менамоянд. Њинду 
мусалмонро ќобили таваљљўњ низ намедонад ва ањаммияте барои ў ќоил нест. 
Мусалмон њам дар љавоби ў чунин мепиндорад, ки тамоми орзуњои миллї агар суроб 
набошад, њатман фиребанда аст, вале бо тамоми њарфњо, бо талоши фаровон, ин 
эњтимолро зинда нигоњ медорад, ки тамоми хостањои мо муштараканд. Дар бораи 
иттињоди миллї рўзномањои њиндї истилоњоти гумроњкунандае ба кор мебаранд. 
Мисли он ки њељ навъ ахлоќе дар эњсосот, нуќтаи назарњо, тасаввуротњо ва ѓайраи 
онњо вуљуд надорад». 

Мавлоно Муњаммад Алї аввалин роњбари сиёсї буд, ки дар соли 1923 эълом 
дошт, азамати сарзамини Њиндустон як иштибоњи љуѓрофиёї аст, ки илова бар 
ихтилофоти фаровон њељ гуна иттињоде низ ба чашм намехўрад ва иллати ин људоии 
њиндуњо аз мусалмонон фаќат мазњаб аст. Лизо масоили Њиндустон байналмилалї 
мебошад. 

Ба њангоми озодии бародарон Алї аз зиндон, авзои сиёсии Њиндустон таѓйир 
ёфта буд ва ба сабаби нокомии нањзати «Тарки муволот» виќори Конгресс аз байн 
рафта буд ва дар майдони сиёсат гурўњи свараљ ва њинду мњасибња аз дигар ањзобу 
гўрўњњо сабќат гирифта буданд. Ба пешвоии Пандит Мотї Лал Нењру ва С.Р.Дас 
(C.R.Das), гурўњи свараљ тасмим гирифта буд, ки бар тибќи хостаи Гандї ва 
њомиёнаш ба љойи он ки фаъолият дар нањзати «Тарки муволот»-ро идома дињанд, 
дар иљлоси њайати муќанана (Legislative Assembly – маљлиси ќонунсоз) тартиб аз 
анљоми дастурњои љадид љилавгирї шавад. Пас аз поёни масъалаи хилофат дар 
Туркия, тамоми таваљљўњи роњбарони мусалмон ба масоили сиёсии Њиндустон 
маътуф шуд.  

Иќбол дар љаласаи Анљумани њимояти ислом, ки дар таърихи 30 марти 1923 
мунъаќид шуда буд, шеъри маъруфи хешро тањти унвони «Тулўи Ислом» суруд. Ин 
шеър ба муносибати пирўзии туркњои муљоњид дар мубориза барои озодї суруда 
шуда буд, њангоме ки онон юнониёнро аз Измир берун ронданд ва зимни ба даст 
овардани Константинопол шамшери мављудияти хешро аз миён берун кашиданд. Бар 
ин асос, мазмуни ин шеър аз ибтидо умедбахш буд ва барои мусалмонон паёми 
ояндае равшан ва дурахшон ба њамроњ дод. Абулмаљид Солик менависад:23  
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«Њаќиќат ин аст, ки шеъри «Хизри роњ» ва «Тулўи ислом» дар ин айём 
роњнамои бузурге барои мусалмонон будааст ва эњсосот ва афкори онњоро пас аз 
гузаштан аз як марњалаи тўфонї, ба сироти мустаќим ва роњи рост њидоят кардааст». 

Китоби «Паёми машриќ» аввалин бор дар моњи майи соли 1923 мунташир шуд. 
Чанд сол пеш аз мунташир шудани ин китоб Иќбол хитоб ба Саид Сулаймон Надавї 
чунин навишт:24  

«Дар њоли њозир машѓули посухгўї ба девони як шоири ѓарбї њастам, ки 
таќрибан ба авосити он расидаам... Ман њаргиз дар шоирї адабиётро ба хотири 
адабиёт дар назар нагирифтаам ва диќќате низ дар зарофат ва фанни шеъргўї 
намекунам. Фаќат маќсуди ман ин аст, ки дар афкори шунаванда инќилобе ба вуљуд 
оаварам. Бо назардошти ин масъала њар фикреро, ки муфид бидонам, кўшиш 
менамоям, ки онро баён кунам. Љойи њељ тааљљубе нахоњад буд, агар наслњои оянда 
маро шоир* тасаввур накунанд. Ба ин далел, ки ба њунар ањаммият дода мешавад ва 
риояти ин масъала дар њоли њозир барои ман маќдур нест. Ду шоири бузурги Олмон 
вакили додгустарї буданд: Гёте ва Уњланд.** Гёте пас аз чанд рўзи тамрин мураббии 
омўзиши иёлати Ваймар*** шуд. Бад-ин љињат ў фурсати кофї ёфт, то ба зарофатњои 
фунуни шеърї таваљљўњи бештаре мабзул дорад. Уњланд тамоми умр дар мањоким 
ширкат мекард, ки дар натиља муваффаќ нашуд шеърњои зиёде бисарояд ва 
истеъдоде, ки дар даруни ў вуљуд дошт, натавонист ба таври комил шукуфо гардад». 

Дар даврони сурудани «Паёми Машриќ», Иќбол бо Гиромї низ машварат 
мекард. Чаудњрї  Муњаммад Њусайн онро барои чоп омода сохт. Чанд моњ ќабл аз 
чопи ин китоб Чаудњрї  Муњаммад Њусайн дар маќолае китоби мазкурро мавриди 
наќду баррасї ќарор дод, ки аввалин бор ин наќд дар «Њазор достон» ва сипас дар 
«Заминдор» мунташир шуд. 

«Паёми Машриќ» ба номи амир Амонуллохон – фармонравои Афѓонистон 
мансуб гардид, зеро ки ба ќавли Иќбол: 

«Дар љањони кунунї ва, бахусус, барои кишварњои шарќї, њар кўшише, ки 
љињати боло бурдани сатњи фикрии мардум ва таљдиди сирати инсонии онњо 
бишавад, ќобили эњтиром аст. Бад-ин минвол, ин чанд сафњаро ба номи 
фармонравои Афѓонистон номгузорї мекунам. Зеро ба назари ман ў аз лињози фитрї 
ва зењнї огоњ ба назар мерасад. Ва махсусан нисбат ба омўзиши афѓонњо таваљљўњи 
хосе мабзул медорад».  

Дар бораи њадаф аз навиштани китоб, Иќбол менигорад:27 
«Китоби «Паёми Машриќ» ба тањрики «Девони шарќї-ѓарбї»-и Гёте – 

файласуфи олмонї навишта шудааст... Лозим намедонам рољеъ ба «Паёми Машриќ», 
ки сад сол пас аз «Девони шарќї-ѓарбї» навишта шудааст, чизе бигўям. Хонандагон 
худ метавонанд ќиёс кунанд, ки њадаф аз навиштани ин китоб ин аст, ки њаќоиќи 
миллї, мазњабї ва ахлоќї, ки муртабит бо тарбияти ботинии афрод ва миллатњо аст, 
равшан гардад. Дар сад сол ќабл авзои Олмон ва Шарќ каму беш бо ин замон дар 
Машриќ шабоњат доштааст, аммо њаќиќат ин аст, ки мо наметавонем ањаммияти 
њаяљоноти ботинии миллатњои љањонро ќиёс кунем. Он ба ин далел аст, ки мо худ 
тањти таъсири ин њаяљонот њастем. Ин гоме аст барои як инќилоби азими маънавї ва 
фарњангї. Љанги љањонии Аврупо монанди як ќиёмат буд, ки таќрибан тамоми 
абъоди низоми љањонро ба нобудї кашид. Њоло дар аъмоќи зиндагии фитрї аз 

                                                 
*  Наѓма куљову ман куљо? Сози сухан бањонаест,  
    Сўйи ќатор мекашам ноќаи безимомро. 
    Ваќти барањна гуфтан аст, ман ба киноя гуфтаам, 
    Худ ту бигў, куљо барам њамнафасони хомро. 

(Забури Аљам). 
**  Uhland – шоири олмонї (1787-1862 милодї).  
***  Сабо, ба гулшани Ваймар саломи мо бирасон,  
       Ки чашм нукта дар хоки он диёр афрўхт. 
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хокистари тамаддун ва фарњанг мехоњад инсони љадиде бисозад ва барои зиндагии ў 
дар њоли сохтани дунёе љадид мебошад. Як намунаи заиф аз ин фикр дар навиштањои 
Эйнштейн (Einstien) ва Берксон мављуд аст... Шарќ, бахусус, шарќи исломї пас аз 
ќарнњо аз хоби ѓафлат бедор шудааст. Аммо миллатњои шарќ бояд инро эњсос 
кунанд, ки зиндагї ќодир нест худ ба худ инќилобе дар атроф ва љавониби хеш ба 
вуљуд оварад, магар он ки ќабл аз њар чиз дар аъмоќ ва даруни он инќилобе ба вуљуд 
ояд. Њељ љавони тозае наметавонад вуљуди хориљї дошта бошад, магар он ки вуљуди 
он, ќабл аз њар чиз, муташаккил аз замири инсонњо шавад». 

Дар бахши наќши фарњанг (яъне дар дунёи фарњанг чї мегузарад), Иќбол дар 
робита бо даргирии сармоя ва мењнат чанд шеър суруд, ки тањти ановини Паём, 
Сўњбати рафтагон ба олами боло, Муњовараи байни файласуфи фаронсавї Аугуст 
Кант* ва марди муздур Муссолинї ва Ќайсар Вилгелм,** Ќисматнамои сармоядор ва 
муздур, Навои муздур (садои коргар) мебошанд. Ба хотири ин шеърњои Иќбол ва 
шеъри Хизри роњ, тане чанд аз тарафдорони мароми иштирокї (сотсиалистї) дар 
Панљоб кўшиш карданд, ки шоеъ намоянд Иќбол мубаллиѓи мароми иштирокї аст. 
Дар ин замон бо њадафи анљом додани таблиѓот ба нафъи иштирокият маљаллае низ 
тањти унвони «Инќилоб» мунташир сохтанд. То муддатњо Шамсиддин Њасан 
сардабирии ин маљалларо ба ўњда дошт. Лекин маљалла ба хотири варшикастагии 
молї баста шуд. Шамсиддин Њасан худ як иштирокии фаъол буд. Вай дар матлабе, 
ки дар «Заминдор» ба таърихи 23 июни 1923 мунташир шуд, чунин навишт:28 

Низоми њукумати болшевик, њамонанди фалсафаи сиёсати Карл Маркс аст ва 
фалсафаи Карл Марксро, умуман, сотсиализм ё коммунизм меноманд. Дар ин сурат 
агар шахсе каме фањмида бошад ва ба шеърњои «Хизри роњ», «Паёми Машриќ»-и 
Муњаммад Иќбол таваљљўњ кунад, ба ин натиља хоњад расид, ки Аллома Иќбол 
натанњо як иштирокї аст, балки мубаллиѓи иштирокият низ мебошад. Дар ќисмате 
аз «Паёми Машриќ», илова бар чанд шеъри кўтоњ, бо ановини «Номаи сармоядор ба 
муздур» ва «Садои коргар» низ ашъоре сурудааст. Ѓазале, ки дар сафњаи 156 ин 
китоб оварда шуда, низ мебоист мавриди таваљљўњ ќарор гирад: 

Тиру синону ханљару шамшерам орзуст, 
Бо ман маё, ки маслаки шабгирам орзуст. 

Оё бо вуљуди чунин ашъоре касе метавонад дар мавриди мароми иштирокии 
Иќбол шак кунад?» 

Иќбол ин маќола ва ё рўзномаро надида буд. Ба эшон шахсе иттилоъ дод, ки 
шоеъ шудааст, ки ў афкори болшевикї дорад. Лизо Иќбол бедаранг дар такзиби ин 
матлаб ба таърихи 24 июни 1923 тайи номае, ки дар «Заминдор» мунташир шуд, 
чунин навишт:29  

«Шахсе... шоеъ намуда, ки афкори ман болшевикї аст. Ба далели он ки доштани 
афкори коммунистї аз назари ман бо ислом маѓоир аст, вазифаи худ медонам, ки ин 
шоеаро такзиб намоям. Ман мусалмон њастам. Ман мўътаќид њастам ва ин эътиќод 
далоили мустадил дорад, ки бењтарин дармони амрози иќтисодии љамоати инсониро 
Ќуръони Карим пешнињод намудааст. Дар ин масъала шакке нест, ки агар нерўи 
сармоядорї аз њадди худ таљовуз кунад, барои љањон зиёновар хоњад буд. Барои он 
ки битавонем љањонро аз осори зиёнбахши сармоядорї дур нигоњ дорем, роњаш ин 

                                                 
*  Банї одам аъзои якдигаранд,  Димоѓ ар хирадзост, аз фитрат аст, 
   Њамон нахлро шоху баргу баранд.  Агар по заминзост, аз фитрат аст. 
   Яке корфармо, яке корсоз,   Набинї, ки аз ќисмати кори зист, 
   Наёяд зи Мањмуд кори Аёз.   Саропо чаман мешавад хори зист.  
 
**  Басе гузашт, ки дар ин сарои куњан  Ѓуломи гурсна дидї, бардарид охар  
    Мисоли дона тањи санги осиё будаст. Ќамиси хоља, ки рангин ба хуни мо будаст. 
 Фиреби зориву афсуни ќайсарї хўрдаст. Шарори оташи љумњур кўњна сомон сўхт, 
 Асири њалќаи доми калисиё будаст.  Ридои пири калисо ќабои султон сўхт. 
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нест, ки аз низоми иќтисодї ин нерўро хориљ намоем. Айнан чизе, ки низоми 
болшевик пешнињод мекунад. Барои ин ки битавонем ин нерўро то њадди муайян ва 
муносибате дар низоми кишвар дошта бошем, Ќуръони Карим ќонуни мерос, 
њурмати рибо ва низоми зукуњро пешнињод кардааст. Ва бо назардошти фитрати 
инсон њамин роњ ќобили ќабул ва амале мебошад. 

Болшевизми шўравї алайњи сармоядории беравия ва бенатиљаи Аврупо аст. 
Њаќиќат ин аст, ки сармоядории ѓарбу болшевизми шўравї њарду дар натиљаи 
ифроту тафритњо њастанд ва роњи миёнаву мустадил њамон аст, ки Ќуръони Карим 
нишон додааст ва ман дар боло онро зикр кардаам. Маќсуди шаръи њуќќаи исломї 
ин аст, ки бар асоси сармоядорї, як гурўњ аз мардум ќодир набошанд гурўњи 
дигареро поймол намоянд ва барои найл ба ин њадаф аз назари ман њамон роње 
амалї ва осон аст, ки ислом ба мо нишон додааст. Ислом нерўи сармояро аз низоми 
иќтисодї хориљ намекунад, балки бо диди амиќ бар фитрати инсонї онро љорї 
месозад ва барои мо як чунин низоми иќтисодиро пешнињод мекунад, ки бо ба кор 
бастани он ин нерў њаргиз муваффаќ нахоњад шуд, ки аз ин њадди худ по фаротар 
бигузорад. Афсўс, ки мусалмонон абъоди иќтисодии исломро мавриди мутолиа 
ќарор надодаанд, вагарна онњо медонистанд, ки аз ин назар ислом чї неъмати 
бузурге аст. Назари ман ин аст, ки ояти «Фо субњатум би неъмата ахвонан...* ба 
њамин неъмат ишора шудааст. Зеро афроди њељ миллате наметавонанд ба маънои 
воќеї бо якдигар бародар бошанд, магар ин ки аз назари њар љанбае бо њам мусовї 
бошанд. Расидан ба як чунин мусовотї, бидуни доштани як низоми иљтимоии дуруст, 
мумкин нест. Низоме, ки аз нерўи сармоядорї то њудуди муносиб истифода кунад. 
Аврупо ин масъаларо нодида гирифт ва дар натиља имрўз бо масоибу мушкилоти 
фаровоне рў ба рў шудааст. Орзуи ќалбии ман ин аст, ки тамоми миллатњо дар 
кишварњои хеш ќавонине вазъ намоянд, ки њадафи он нигоњ доштани сармоядорї дар 
њадде бошад, то бад-ин васила битавонанд ба мусовоти њаќиќї даст ёбанд. Ман 
мутмаин њастам, ки миллати шўравї худ низ бо касби таљриба мутаваљљењ хоњад шуд, 
ки низоми мављуд нуќс дорад ва усул ва пояи он ё аслан исломї бошад ё ба он 
шабоњат дошта бошад. Дар њоли њозир насбулайни шўравињо њар чї ќадар 
писандида бошад, вале њељ мусалмоне бо равиш ва амалкарди онњо њамгом нахоњад 
шуд. Барои мусалмонони Њиндустон ва дигар мамолик, ки бо хондани иќтисоди 
сиёсии Аврупо тањти таъсири афкори ѓарбї ќарор мегиранд, лозим аст, ки дар ин 
замон ба таълимоти иќтисодии Ќуръон таваљљўњ намоянд. Яќин дорам, ки њалли 
тамоми мушкилоти мављударо тавассути ин китоби осмонї дар хоњанд ёфт. Ба хусус, 
аъзои мусалмони иттињодияи коргарони Лоњур бояд ба ин масъала таваљљўњ кунанд. 
Ман бо маќосиди онњо аз самими ќалб њамроњам. Лекин, умедворам равишу 
амалкардеро, ки интихоб мекунанд бо таълимоти Ќуръон мунофот надошта бошад». 

Ин номаи Иќбол аввалин навиштаи ў дар «Заминдор» аст, ки бо мутолиаи он 
метавон ба назари иќтисодии ў бењтар пай бурд. Баъдњо Иќбол дар «Љовиднома» ва ё 
дигар навиштањо ва суханронињояш назариёти хешро баён намуд, ки дар љойи 
муносибе аз онњо ёд хоњад шуд. Пас аз ин баёния аносири коммунист ва сотсиалист 
аз Иќбол буриданд ва вайро як мусалмони муртаљеъ дониста, тасмим гирифтанд дар 
назди мардум ўро бад љилва дињанд. 

Замоне, ки тањти ислоњоти дастури љадид (ќавонини асоси љадид), дар соли 1923 
барои таъйини давлати ваќт интихобот анљом гардид, аз тариќи рўзномањо ва 
тавассути њайатњое, ки аз тарафи мардум назди ў омаданд ва, билохира, аз љониби 
дўстонаш аз ў хоста шуд, ки номзади шўрои намояндагии Лоњур бишавад. Ба далели 
ин дар интихоботи мазбур дўсташ, ки Миён Абдулазиз – вакили додгоњї, номзади 

                                                 
* Сураи Оли Имрон, ояти 98: Њамагї ба риштаи дини Худо чанг зада, ба роњњои мутафарриќ наравед 
ва ба ёд оред, ин неъмати бузурги Худоро, ки шумо бо њам душман будед, Худо дар дилњои шумо 
улфат ва мењрубонї андохт, ба лутфи Худованд њама бародари динии якдигар шудед. 
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курсии номбурда шуда буд. Иќбол ба раќобат бо ў напардохт ва ин дархости дўстон 
ва дигаронро рад кард ва хитоб ба Муњаммад Ниёзиддин чунин навишт:30  

«Ман дар раъйгирї ширкат нахоњам кард. Мардуми Лоњур мехоњанд маро 
маљбур ба ин кор кунанд. То кунун пайёмњои фаровоне дарёфт доштаам. Ман 
намехоњам, ки бо Миён Абдулазиз раќобат кунам. Зеро, ки дўстии деринае бо эшон 
дорам. Агарчї пас аз раъйгирї мутмаинан ман интихоб хоњам шуд, вале боз њам аз 
назари ман як чунин амале аз мурувват дур аст, ки ба хотири истифодаи дунявї, 
равобити дўстии деринаро нодида бигирам». 

Дар 23 октябри 1923 Лорд Ридинг – ноибуссалтанаи Њинд љињати ифтитоњи 
додгоњи олии Панљоб ба Лоњур сафар кард. Ба њангоми мусофирати ў дар мањалли 
додгоњи олї иљтимои бузурге аз ќуззот, вукало ва њукком ташкил шуд. Сэр Шодї – 
ќозиюлќузот  баёнияи хушомад (истиќбол)-ро ќироат намуд. Ноибуссалтана њангоми 
посух аз Иќбол њам бенињоят таъриф намуд, ки ба ќавли Иќбол њама мутааљљиб 
шуданд. Зеро касе интизори чунин суханонеро надошт.31  

19 майи 1924 Иќбол ба раёсати Анљумани њимояти ислом интихоб шуд. Вале дар 
28 июн истеъфо кард. Зеро намояндагони шўрои марказї байни худ ихтилоф 
доштанд ва авзои умумии анљуман бар уфуќи мурод набуд. Баъзе аз намояндагон ба 
хотири аѓрози шахсї дар ин анљуман ширкат карда буданд. Аз назари онњо анљуман 
роње барои расидан ба ин хостњо буд.32 

Дар моњи сентябри 1924 «Бонги даро» мунташир шуд. Дархости деринаи 
дўстони Иќбол ин буд, ки ў китобашро ба забони урду мунташир созад. Аммо аз 
назари Иќбол тамоми ашъоре, ки ба забони урду суруда буд, ниёз ба мурури 
муљаддад дошт. Бо назардошти ин ки ў ба њељ ваљњ ваќти холї надошт, ин кор 
барояш мушкил менамуд. Дар ин зимн хитоб ба Сайид Сулаймон Надавї навишт: 
«Яке аз илали он, ки маљмўа то кунун мураттаб нашудааст, ин аст, ки дар назар 
дорам бори дигар муруре (нигоње) бар ашъорам дошта бошам, ки барои ин кор 
фурсате намеёбам». 

Чаудњрї Муњаммад Њусайн исрор дошт, ки Иќбол мурури хешро ба 
навиштањои урдуяш њарчи зудтар ба анљом бирасонад, то шахси дигаре пайдо 
нашавад ва бо мураттаб кардани ин маљмўа, онро мунташир намояд. Иќбол њанўз 
дар њоли мураттаб намудани «Бонги даро» буд, ки Муњаммад Абдурразоќ бидуни 
касби иљоза аз ў матолиби маљмўаро аз рўзномањо ва маљаллоти гуногун љамъоварї 
намуда, ба унвони куллиёти Иќбол дар Њайдарободи Дакан мунташир сохт. Назар 
ба ин, ки Иќбол њангоми мурури ашъораш ислоњоте дар онњо ба вуљуд оварда буд, ё 
њатто баъзе аз онњоро ноќис дида, њазф карда буд, бо мањфуз доштани ашъораш 
камолотеро интихоб мекард, аз ин љасорат бисёр нороњат шуд. Ба њар њол, бо 
миёнљигарии Сэр Акбар Њайдарї ба ин натиља расиданд, ки он шахс як њазор рупия 
ба Иќбол барои ин кор бидињад ва њаќќи фурўши китобро назди раёсати Њайдаробод 
мањфуз бидорад. Ба њамин сурат, дўсти Иќбол – Мавлавї Ањмадиддин, вакили даовї 
низ дар соли 1924 китобе тањти унвони «Иќбол» навишт, ки бо истифода аз маљмўаи 
навиштањои худаш мунташир шуд. Аммо њангоме ки мутаваљљењ шуд, Иќбол худ дар 
њоли танзими чунин маљмўае ба забони урду мебошад, беандоза пушаймон ва 
нороњат шуд. Дар натиља китоби мазбурро ба оташ кашид.34 Дар танзими китоби 
«Бонги даро» Чаудњрї  Муњаммад Њусайн ба Иќбол кўмак кард.  

Сэр Абдулќодир дар дебоча менависад: Ба мањзи ин ки китоби «Бонги даро» 
мунташир шуд, мањбубияти он ба њадде расид, ки онро ба рўи даст мебурданд». 

Њомиёни њизби свараљ бо ширкат дар интихобот ба маљлиси ќонунгузорї ва 
шўроњои минтаќаї рахна намуданд ва дар роњи амалї сохтани дастурњои љадид, 
бахусус, дар мавриди Бангола мушкилоте эљод карданд. Сабаби пирўзии свараљињо 
дар Бангола њамкории мусалмонон буд, ки С.Р.Дас роње ёфт, то бо мусалмонон 
ќарордод бубандад. Свараљињо ба роњбарии Пандит Мотї Лал Нењру, мусалмононро 
водор намуданд, ки бо усули интихоботи муштарак мувофиќат кунанд. Дар иваз дар 
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манотиќи Панљоб ва Бангола фурсат дода шавад аксарияти онњо ба рўйи кор биёянд. 
Ба њар њол, бар хилофи ањзоби дигари њиндуњо, њизби Њинду мањасбања њамеша бо 
људо будан бо мусалмонон мувофиќ будааст. Ин гурўњ дар соли 1924 бар Конгресс 
тасаллут ёфт. Зеро ки аз назари он Конгресс дигар ќодир набуд аз манофеи онњо 
муњофизат кунад.  

Њизби Њинду мањасбања бо ќарордоди С.Р.Дас ва мусалмонони Банголї 
мухолифат кард. Билохира, њизби Њинду мањасбања ба рањбарии Пандит Мадан 
Моњан Молавия ва Лаљпатрай дар интихоботи шўроњо, Конгрессро шикаст дода, дар 
сиёсати Њиндустон маќоми муњимеро касб кард.  

Дар Панљоб бештар рањбарони сиёсии њинду вобаста ба њизби Њинду мањасбања 
буданд. Дар њамин даврон, Њинду мањасбања тањти таъсири Пандит Мадан Моњан 
Молавия нањзати сингњтанро* оѓоз кард, ки њадафи он таќвияти нерўи низомї дар 
њиндуњо буд. Ба њамроњи он нањзати шадањї** оѓоз шуд, ки аз тариќи он ќарор бар ин 
шуд, ки мусалмонони фаќири аќибмондаро аз лињози иќтисодї ба гурўњи њиндуњо 
дохил намоянд. Ба гуфтаи Лал Њардиял, барномаи љадиди њинду мањасбања ба шарњи 
зер буд:35 

«Дар Панљоб ва Њиндустон инњисори миллати њинду бар њусули ин чањор њадаф 
бунён гузошта шудааст. Аввал, њиндусингњтан (яъне њинду аксарият), дуввум 
њиндураљ (салтанати њиндуњо), севвум њинду кардани тамоми мусалмонон дар 
саросари Њиндустон (шадањї) ва чањорум пирўзї бар манотиќи марзї ва Афѓонистон 
ва баргардондани мусалмонони он љо ба фирќаи њиндуизм. 

Созмоне, ки ќавми њинду ба ин чањор њадаф нарасад, саломатии писарон ва 
духтарон дар хатар хоњад буд ва њифзи насли њинду номумкин хоњад шуд. Таърихи 
њиндувон мухтасоти бахусусе дорад ва дар як љињати хосе аст. Лекин мусалмонон ва 
исавиён аз њитаи фарњангии њиндувон дур њастанд. Зеро ки дин ва кеши онњо барои 
њиндувон ѓариб аст ва робитаи онњо бо форсиву арабї ва идороти Аврупоист... Лизо, 
њамон тавр ки агар шайъе дар чашми инсон дохил шавад, бояд онро аз чашм берун 
овард. Ба њамин тартиб, ворид кардани мусалмонон ва исавиён ба кеши њиндувон 
лозим аст... Агар њиндуњо ба маънои воќеї мехоњанд аз худ муњофизат кунанд, бояд 
Афѓонистон ва манотиќи марзии кишварро ишѓол намуда ва ќабоили кўњистонии он 
љоро ба фирќаи њинду ворид намоянд. 

Сипас њинду мањасбања љаласае дар Калкутта ташкил доданд, ки дар он љаласа 
ин мавзўъ ба тасвиб расид, ки тамоми фирќањои њинду бояд бо њам муттањид шаванд 
ва забони њиндї-забони тамоми кишвар шавад.36 Мусалмонон нањзати њинду 
мањасбања, сингњтан ва шадањї (баргардонидани мусалмонон ба кеши њинду)-ро бо 
нигоњи тардиду шак менигаристанд. Бад-ин сабаб, доктор Качлу ва Мирѓулом Бињик 
Найранг дар радди ин иќдомот даст ба таблиѓоте заданд. Аз назари иќтисодї, њадаф 
аз таблиѓот ошносозии мусалмонон бо таълимоти исломї буд. Маќсуд аз он 
муќобила кардан бо сингњтан ва љилавгирии мусалмонони фаќир аз њинду шудан 
буд.37  

Дар тайи чанд соли гузашта конфронси хилофат ањаммияти анљумани 
мусалмонон (Муслим Лиг)-ро аз байн бурда буд. Билохира, дар соли 1924 ба њиммату 
кўшиши Муњаммад Алии Љиноњ Муслим Лиг эњё шуд ва љаласоти он ба раёсати 
Ризоалї дар Бамбай ташкил шуд. Дар ин иљлос рафтор ва амали њинду мањасбања 

                                                 
* Њиндуњо тасаввур мекарданд, ки пас аз рафтани англисњо аз нимљазира онњо мутмаинан ба 
мусалмонон даргир хоњанд шуд. Бад-ин манзур мехостанд, ки љавонони худро аз лињози нерўи љисмї 
ва низомї ќавї созанд ва ташкилоте, ки дар ин маврид тартиб доданд, ба нањзати сингњтан маъруф 
шуд. 
** Љунбише аз тарафи њиндуњо буд, ки мехостанд мусалмонони нимљазираро ба мазњаби њинду 
баргардонанд, зеро онњо тасаввур менамуданд, ки ин мусалмонон ќаблан њинду будаанд ва баъдњо 
тањти тахсири маънавии мутасаввифини мусалмони ин минтаќа мусалмон шудаанд ва “ашда”, яъне 
бад шудаанд. Ва акнун бо баргаштан ба дини собиќи худ “шадањ”, яъне хуб мешаванд. 
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мавриди интиќод ва мазаммат ќарор гирифт ва онро муттањам карданд, ки тухми 
нафрат байни њиндувон ва мусалмонон мекорад. 

Шарти тарафдорони свараљ мабно ба ин буд, ки мусалмонон бо интихоботи 
муштарак мувофиќат кунанд. Дар иваз ба онњо фурсат дињанд, ки дар Панљоб ва 
Бангола аксарияти онњо ба рўи кор биёянд. Ба ин далел, барои мусалмонон ќобили 
ќабул набуд, ки ихтиёроти њизби свараљ дар дасти рањбарони њинду мањасбања 
бошад. Ва агар мусалмонон усули интихоботи људогонаро тарк мекарданд, бими он 
мерафт, ки ба сабаби аќибмондагии иќтисодї, њиндуњо мусалмононеро интихоб 
кунанд, ки аз онњо њимоят менамоянд ва намояндае, ки њозир ба анљоми чунин амале 
намешуд, иљозаи интихоб шудан намеёфт. Дар як чунин авзое, агар дар Панљобу 
Бангола инњо бо аксарият рўйи кор меомаданд, маљбур буданд њар чї њиндуњо 
мехоњанд, анљом дињанд. 

Њарду њамсари Иќбол ба номњои Сардорбегим ва Мухторбегим аз соли 1913 то 
1923 соњиби фарзанд нашуданд. Лекин иттифоќан дар авоили соли 1924 њарду 
таќрибан дар як замон њомила шуданд. Њарду бо њам дўст буданд. Ба њамин љињат 
тасмим гирифтанд, њангоме ки таваллуд кунанд, фарзандонашонро таъвиз намоянд 
ва кўдаки якеро дигаре парвариш дињад. Ваќте, ки Иќбол мутаваљљењ шуд, њарду 
њамсараш наздик ба модар шудан њастанд, дар тобистони соли 1924 ба Сарњинд рафт 
ва бар мазори Шайх Ањмад Сарњиндї Муљаддади Алифи Сонї њозир гардид ва даст 
ба дуо бардошт, ки агар худованди таоло ба ў писаре ато кунад, ба Иќбол њам 
тавфиќ бидињад, њамчун Шайх Ањмади Сарњиндї Муљаддади Алифи Сонї ба ислом 
хизмат кунад ва барои эњёи ислом кушо бошад. 

Иќбол аксар авќот ба мазори даровише, ки ба онњо иродат дошт, саре мезад. 
Њар ваќт таърифе аз олим ё шайхе мешунид, назди онњо мерафт, то аз файзи 
њузурашон мустафид гардад. Аз чанд номаи вай ба унвони Мањараља Кишан Прасад 
возењ аст, ки бо шунидани хабаре рољеъ ба бузургон назди онњо мерафт ва аз 
мактабашон истифода менамудааст. Бад-ин сурат, рўзе шунид, ки шахсе муттаќї 
(таќводор) ва парњезкор бо номи Миён Шермуњаммад дар чандфарсангии Лоњур дар 
минтаќае ба номи Шарќпур зиндагї мекунад. Лизо Иќбол худро ба он љо расонид. 
Љаноби Шермуњаммад њамеша таъкид менамуд, ки бояд барои шариат эњтиром ќоил 
шуд. Ба њар кас, ки барои мулоќоти ў мерафт, мегуфт, ки бояд риш гузорад. Њангоме 
ки Иќбол ба дидори ў рафт, ў дар масљид буд. Аз Иќбол суол кард, ки чї гуна ба он 
љо омадааст? Иќбол љавоб дод: Барои ман дуо кунед. Гуфт: Шумо риши худро 
метарошед, бад-ин сабаб ман барои Шумо дуо нахоњам кард. Иќбол бо шунидани ин 
њарф аз љо баланд шуд ва аз масљид хориљ гардид. Ва ба тарафи истгоњи дурушкањо 
(фойтунњо) рафт. Мардуме, ки назди Миён Шермуњаммад буданд, як мартаба ўро 
огоњ карданд, ки ин шахс Иќбол буд. Бо шунидани ин хабар Миён Шермуњаммад 
њоли аљибе пайдо кард. Абдулмаљид Солик менависад: 

«Аз масљид пойи барањна давон-давон ба истгоњи дурушкањо рафт. Аллома дар 
њоли савор шудан ба дурушка буд, ки ў ногањон ба Иќбол расид ва аз вай беандоза 
маъзаратхоњї карду гуфт: «Ман ба тамоми мардум таъкид мекунам, ки риш 
бигузоранд. Вале аз назари ман, Шумо набояд чунин аксуламале нишон медодед. Он 
њам касе мисли Шумо, ки тавонистааст дар ќулуби њазор нафар нури имону амалро 
равшан созад». Сипас барои Аллома дуо кард ва Иќбол хушњол ва мутмаин ба Лоњур 
бозгашт». 

Ба њар њол, аз дидори Иќбол бо табаќаи шуюх ва ањли дил равшан аст, ки ў дар 
интизори касе буд, ки бояд назари вайро аз њайси маънавї комил созад. 
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Њамон тавр, ки Хоља Боќибулло*, шайх Ањмад Сарњиндиро ба хилват бурда аз ў 
хост, ки аз самими ќалб зикри Худо кунад, њамон мавќеъ бо файзи маънавии Хоља 
Боќибулло, Шайх Ањмад зикри хешро шурўъ кард ва ба ў эњсосе даст дод, ки баёни 
он мушкил аст. Аз тариќи ин зикри ќалбии ў муваффаќ шуд, ки ба сари манзили 
маќсад бирасад. Зимнан, аз тариќи роње љадид тавонист умури эњёи динро ба такомул 
бирасонад. Ў муваффаќ шуд роњеро, ки даровиш аз тариќи он ба такомул мерасанд, 
тобеи шариат намояд.40 Лекин ба Иќбол аз љустуљўйи хеш комёбї њосил нагардид. 

Дар бомдоди рўзи 5 октябри 1924 нависанда (Љовид Иќбол) дар Сиёлкут аз 
батни Сардорбегим ба дунё омад. Шайх Нурмуњаммад дар гўши ў азон гуфт ва ба 
ёдбуди номи писари бузургаш барои кўдаки тоза ба дунёомада номи 
Ќамарулисломро пешнињод кард. Вале Иќбол ин номро написандид ва номе, ки худ 
ќаблан интихоб карда буд, яъне, «Љовид»-ро ба ў нињод. Лизо номи нависанда 
«Љовид» гузошта шуд.41 Њамин айём Мухторбегим барои вазъи њамл ба манзили 
падараш дар Лудњияна рафта буд. Иќбол дар Лоњур буд ва Эъљоз Ањмад барои 
анљоми коре назди ў омада буд. Интизор мерафт, ки дар авохири октябр аз Лудњияна 
низ хабари хуш биёваранд. Вале дар Лудњияна Мухторбегим дар њолати хубе набуд 
ва мубтало ба бемории риявї (шуш) шуда буд. Хабари бемории ў ба Лоњур расид. 
Иќбол беандоза ѓамгин шуд. Дар 19 октябри 1924 Иќбол ба њамроњи Эъљоз Ањмад ба 
Ладањёна сафар кард. Мутаассифона дар 21 октябри 1924 Мухторбегим вафот намуд. 
Фаќир Сайид Вањидиддин аз ќавли Эъљоз Ањмад чунин менигорад:42  

«Бемории рия Мухторбегимро башиддат заиф карда буд. Дигар ќодир набуд, 
дарди вазъи њамлро тањаммул намояд. Ва вазъи бисёр вахим пайдо кард, ки умеде ба 
ў набуд. Билохира, амак (Иќбол) ба пизишкон гуфтанд, ки то љое ки имкон дорад, 
саъй кунанд љони Мухторбегимро наљот дињанд ва ба фикри бача набошанд. Аммо 
талоши пизишкон бесамар монд ва ин хонуми хуб љони хешро аз даст дод. Расо 
понздањ даќиќа пеш аз маргаш бо Иќбол мулоќот дошт. Њангоме, ки Иќбол аз ў 
њолашро пурсид, посух дод: «Хубам». Дар њоле, ки дар он мавќеъ аслан њолаш хуб 
набуд ва худ медонист, ки ба охири роњ расидааст ва ба зудї љон ба љонофарин 
таслим хоњад кард. Ин марги ногањонї асари амиќе ба ќалби Иќбол боќї гузошт. 
Дигар намешуд њолати изтиробу нороњатии ўро тањаммул кард. Як рўз пас аз фавти 
Мухторбегим номае бад-ин мазмун хитоб ба падараш навишт: «Дирўз барои Шумо 
телеграмма ирсол доштам. Инсон наметавонад бо кори Худо муќобила кунад. Марги 
он марњума бисёр дардовар буд. Худованд ўро рањмат кунад. Бењтарин пизишконро 
бар болини ў њозир кардам. Вале он марњума дигар ваќташ дар ин дунё тамом шуда 
буд. Ба њангоми дард ба њадде вазъаш риќќатбор буд, ки бароям мушкил буд ба рўяш 
назар андозам ва ќалби ман ба шиддат меозурд». Сипас идома дод: «Барои ба дунё 
овардани як шахси маъмулї, ки мумкин аст дар ин дори фонї панљоњ ё шаст сол 
бештар умр бикунад, табиат то чї њад як зани заиф ва ранљурро ранљ медињад. Дар 
васиятномаи Мухторбегим ин навишта ба чашм мехўрад, ки аз Сардорбегим дархост 
намуда буд, пас аз маргаш номаи њамдардї ва тасаллият барои духтархолањояш 
бифиристад ва ба онњо бигўяд, то охири умр барои онњо хоњарї хоњад кард. 
Сардорбегим натанњо ин номаро фиристод, балки то охири умр ба ањди хеш вафодор 
буд. Пас аз итмоми маросими кафану дафн вай ба њамроњи Иќбол ба Лоњур бозгашт. 
Бародарони он марњума тамоми чизу чора ва тиллову љавоњироти ўро ба Иќбол 
бозгардониданд. Њарчанд ки Иќбол аќида дошт аз назари шаръї бештар ќисмати ин 
тиллоњо ба вурроси ў, яъне хоњарон ва бародаронаш мерасанд. Вале инро онњо 
напазируфтанд. Ба њангоми расидан ба Лоњур бо зикри ин масъала номае хитоб ба 
падараш навишт: «Инак тасмим дорам, ин тиллоњо ва чизу чораро ба унвони ёдбуди 

                                                 
* Саид Разиддин Хоља Боќибулло орифи шањири силсилаи наќшбандия мебошад. Дар соли 971 њиљрї 
дар Кобул таваллуд ёфт ва дар соли 1012 вафот намуд. Мазораш дар Дењлї аст. Тариќаи наќшбандї 
тавассути вай ба нимљазира ворид гардид. 
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ў масрафи амри хайре намоям. Каме пул низ худ ба онњо изофа хоњам кард ва агар 
Худо бихоњад ва тавфиќе даст дињад, ба нањви ањсан ин кор анљом хоњад шуд». 
Иќбол то муддатњо нороњат ва парешон буд. Санги ќабри он марњумаро омода сохт 
ва аз Лоњур ба Лудњияна фиристод. Рўи он санг ашъоре ба шарњи зер њак шуда буд:  

Эй дареѓо! Зи марги њамсафаре 
Дили ман дар фироќи ў њама дард. 
Њотиф аз ѓайб дод таскинам 
Сухани поки Мустафо овард. 
Бањри соли рањили ў фармуд 
Ба шањодат расиду манзил кард. 

Ин шеърро ду ё се рўз пас аз вафоти он марњума, њангоме, ки њанўз дар 
Лудњияна буд, суруд. Ќоѓазе, ки рўйи он ин ашъор навишта шуда буд, ба ман тањвил 
доданд. То њангоме, ки ба њамроњи нависанда (Љовид) ба Лоњур бозгашт, 
наметавонист љойи холии Мухторбегимро бубинад. Њар рўз дар хона менишаст ва 
мегирист. Иќбол борњо ба ў мегуфт: «Бояд сабр дошта бошед». Вале њар бор 
Сардорбегим ба Иќбол љавоб медод, ки пас аз ёздањ соли дўстї ва њамнишинї бо 
Мухторбегим инак фаромўш кардани ў барояш осон нест ва башиддат камбуди ўро 
њис мекард. Вай аз Иќбол дархост кард, ки яке аз духтархолањои Мухторбегимро ба 
аќди хеш дароварад, то Сардорбегим бо ў њамнишин гардад. Иќбол ибтидо фикр 
мекард, ки ў шўхї мекунад. Вале Сардорбегим борњо исрор кард, барои ин ки 
равобити ду хонавода ќатъ нашавад, дар бораи ин мавзўъ Иќбол бо бародари 
марњума сўњбат кунад. Билохира, рўзе Иќбол ба њамроњи Мирзо Иљлолиддин ба 
манзури мулоќот бо навоб Сэр Зулфиќор Алї ба Дењлї рафтанд. Иќбол сухани 
Сардорбегим ва пешнињоди ўро барои он ду бозгў кард. Навоб Сэр Зулфиќор 
Алихон назар дод, ки бењтар аст Мирзо Иљлолиддин дар ин маврид сўњбат кунад. 
Лизо Иќбол ва Мирзо Иљлолиддин ба њангоми бозгашт аз Дењлї миёни роњ дар 
Лудњияна пиёда шуданд. Мирзо Иљлолиддин дар ин маврид бо бародари 
Мухторбегим, яъне Лал Ѓулом Муњаммад сўњбат кард. Вале ў матлаби сўњбатро иваз 
карду бад-ин тартиб Сардорбегим ба хостааш нарасид.44  

Дар 30 октябри 1924 Иќбол дар љаласаи Анљумани њимояти ислом ѓазали «На 
ман салиќаи Калимро дорам ва на ту салиќаи Халилро»-ро то охир хонд. Ин љаласа 
дар мадрасаи олии исломия дар Бњатай Дарвоза ташкил шуд ва ба ќавли 
Абдулмаљид Солик, љаласоти анљуман ба далели вазъи мављуд, танњо ба хотири ин 
ки гуфта шавад коре анљом шудааст, ташкил мешуд.45 

Дар саввуми ноябри 1924 ба њимоя аз Султон Ибни Сауд* баёнияе дар 
«Заминдор» аз Иќбол интишор ёфт. Асли мавзўъ ин буд, ки аз назари баъзе аз 
уламои Њиндустон, низоми њукумати Њиљоз боистї ба халифаи собиќи Туркияи 
усмонї Абдулмаљидхон супурда шавад. Дар ин робита гузоришгари рўзномаи 
англисизабон «Муслим аутлук» (Muslim Outlook) барои назархоњї назди Иќбол 
омад. Њини мулоќот Иќбол дар мавриди пешнињоди супурдани масъулият ва 
њифозати њарами муќаддас ба халифаи собиќи усмонї – Абдулмуњаммадхон чунин 
гуфт:46  

«Ин як пешнињоди номуносиб аст ва агар дар ин авзои ошуфта бештар ба ин 
масъала таъкид шавад, бими он меравад, ки дар масоили љањони ислом хадшањое 
(зарар) ворид ва пасту баландињое эљод шавад. Ибни Сауд намояндаи 
умумивањобињо аст ва Халифаи муслимини собиќ пешвои динии ањли тасаннуни 
љањони ислом будаанд. Њиљоз дар њоли њозир амалан дар тасарруфи вањобињо аст ва 
агар дар ин авзоъву ањвол кўшиш шавад, ки Халифаи муслимини собиќ њоким бар 
Њиљоз шавад, бими он меравад, ки даргирии шадиде байни ду фирќа аз мусалмонон 

                                                 
*  Эй Фавод, эй Файсал, эй Ибнии Сауд,      Зинда кун дар сина он сўзе, ки рафт,   
   То куљо бар хеш печидан чу дуд?         Њар куљо бозовар он рўзе, ки рафт. 
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падид ояд...Вале ман ин барномарезиро ба њељ ваљњ муносиб намедонам. Аз назари 
ман ироа додани чунин пешнињоде аслан иштибоњ аст. Ман аз авзои кунунии Њиљоз 
ба хубї итминон дорам ва ба Ибни Сауд низ бидуни њељ тардиде эътимоди кофї 
дорам. Аз назари ман, Султон Наљд шахсе равшанфикр аст. Ашхосе, ки бо султони 
мавсуф мулоќот кардаанд ва Наљдро дидаанд, низ бо ман њамфикр њастанд. Дар ин 
давра љањони ислом дар њоли таѓйир аст. Вале Ибни Сауд ба далели он ки худ 
хостори ташкили маљлиси шўро ба намояндагии намояндагони љањони ислом аст 
интизор меравад, ки њар чї маљлиси шўрои мусалмонони љањон (муатмар ) тасвиб 
кунад, ў низ пойбанди тасмими ин маљлис хоњад буд. Имкон дорад ба роњбарии Ибни 
Сауд дар аъроб нањзати миллї рушд кунад ва осори он низ ба чашм мехўрад. Мо 
бояд ин эњсосро аз тањи дил хайра маќдам бигўем. Агарчї бими он меравад, ки дар 
аъмоќи он танњої рушд кунад. Лекин мо бояд то муддате тањаммул кунем. Арабњо 
фитратан љумњурихоњ њастанд ва њељ њукумати диктаторї ќодир нест муддати зиёде 
дар сарзамини аъроб рўйи кор бошад». 

Иќбол пешнињод кард, ки халифаи собиќ барои њадафи таблиѓи ислом маљлисе 
таъсис кунад, ки дар сатњи байналмилалї бошад ва кўмаки молии кишварњои 
мухталифи љањони исломро дарёфт намояд ва зери назари ин маљлис, мактабе 
байналмилалї љињати мубаллиѓон ба вуљуд ояд, ки аз тариќи он битавонанд 
машъали мубаллиѓони исломро дар даст гирифта, ба аќсои нуќоти љањон бубаранд. 

Дар соли 1925 љаласаи Муслим Лиг дар Алигарњ ба раёсати Абдурањим ташкил 
шуд. Дар ин љаласа Муњаммад Алї Љиноњ, Мавлоно Муњаммад Алї, Мавлоно 
Шавкат Алї, Њасрат Моњонї, Сэр Сайидалї Эмом, Сэр Муњаммад Шафеъ ва ѓайра 
ширкат карданд. Абдурањим дар нутќе хитоб ба њозирин гуфт: «Баъзе аз рањбарони 
сиёсии њиндуњо баён мекунанд, ки мусалмононро њамон тавр аз Њиндустон берун 
хоњанд кард, ки мардуми Испания муруњоро* берун ронданд. Вай бо интиќод аз 
амалкарди њизби свараљ эълом кард, ки мусалмонон њозир нестанд њељ навъ 
ќарордоде бо онњо мунъаќид созанд. Дар ин иљлос масъалаи интихоботи људогона ба 
тасвиб расид ва хоста шуд, ки дар оянда ба њангоми таќсими њар кадом аз манотиќи 
Панљоб, Бангола, Синд ва Сарњад масъалаи аксарияти мусалмонон њамчунин 
барќарор бошад ва як Комиссияи олї ташкил шавад, ки муруре бар ислоњоти 
дастурии тасвибшуда дар соли 1919 дошта бошад.47  

Чанд сол пас аз ин воќеа, намояндагони мусалмон дар њайати муќанана 
пешнињоде ироа доданд, ки дар он хоста шуда буд, дастурњои љадид дар Сарњад ба 
кор гирифта шаванд. Њиндуњо бо роњбарии Пандит Мадан Моњан Молавия бо ин 
пешнињод мухолифат карданд. Дар натиља њомиёни мусалмони њизби свараљ аз ин 
њизб буриданд.48  

Дар соли 1925 масъалаи интихоби як ќозии мусалмон љињати додгоњи олии 
Панљоб унвон шуд. Сэр Шодї Лал ќозиюлќузот  буд. Тамоми рўзномањо, анљуманњо, 
вукало ва афроди тањсилкарда хостанд, ки Иќбол ќозии додгоњи олї бишавад. Зеро 
ки ў истеъдод ва ќобилияти ин корро дошт ва зимнан равшанфикр њам буд. Сэр 
Шодї Лал дар мавриди Иќбол бо лањне интиќодомез гуфт: «Мо Иќболро ба унвони 
шоир мешиносем, на як њуќуќдон». Бинобар ин Иќбол муваффаќ нашуд ин вазифаро 
ишѓол кунад. Ва барои пур кардани вазифаи холї ба дархости Сэр Шодї Лал Сайид 
оќо Њайдар аз Уттар Прадеш интихоб шуд.50 

Сэр Шодї Лал як њиндуи мутаассиб буд ва таассуби ў дар муќобили 
мусалмонони саросари Панљоб забонзади хосу ом буд. Ў дар соли 1913 узви 
илалбадал (Additional Judje)-и додгоњи олї шуд. Дар соли 1917 ќозии расмї ва собит 
шуд ва дар соли 1920, њангоме, ки масъалаи таъйини ќозиюлќузот  љињати додгоњи 
олї пеш омад, Сэр Муњаммад Шафеъ, ки аз хонаводаи маъруфи Лоњур буд, махсусан 
барои муаррифии ў назди ноибуссалтана рафт. Дар робита бо ноибуссалтана 

                                                 
* Moors - мусалмононе, ки дар Испания буданд. 
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матолиби дарљшуда дар ёддоштњои Сэр Муњаммад Шафеъ, ки мунташир нашудаанд, 
ќобили таваљљўњ ва баррасї њастанд.51  

Барои мисол, дар ёддоштњои ў, муваррихи 30 июли соли 1920 чунин омадааст: 
«Рўзе Раља Наринднот барои сарфи чой ба манзили мо омад ва дар ин дидор аз 

рафтори њукумати Панљоб нисбат ба њиндуњо шикваву шикоят кард. Онон ба I.C.S 
(Indian Civil Servise), идораи полиси императорї (Imperial Police Servise) ва шўрои 
ниёбат (Regency Concil)-и салтанати минтаќаи Бањовалпур эътироз намуданд, вале ин 
эътироз аз тарафи онњо нодида гирифта шуд. Ман ба унвони узви шўрои 
ноибуссалтана боястї иќдоме бикунам. Эшон таъкид дошт, ки агар Шодї Лал ба 
унвони ќозиюлќузот  интихоб шавад, интихоби бисёр мувофиќе хоњад буд. Ман ба 
эшон ќавли кўмак додам». 

Дар ёддоштњои муваррихи 19 феврали 1920 дар бораи мулоќотњои њафтагї бо 
ноибуссалтана мехонем: 

«Љаноби ноибуссалтана инро низ ба ман гуфт, ки номае ба муовини иёлат 
(Secrotary of State – вазорати кишвар) навиштааст, ки тайи он нигошта: Агар шахсеро 
барои додгоњ наёфта, ў Шодї Лалро љињати вазифаи ќозиюлќузот муаррифї 
менамояд. Ман хушњолии хешро эълом намудам ва ба эшон итминон додам, ки 
интихоби Шодї Лал ба нафъи Панљоб аст». 

Дар ёддоштњои 22 апрели 1920 чунин навиштааст: «Ман ба ноибуссалтана 
гуфтам, ки ахиран сафаре ба Лоњур ва Амритсар доштаам. Агарчї њанўз њам авзои 
он љо ба њолати аввал боз нагашта ва даргирињое њам мушоњида мешаванд, лекин 
яќин дорам интихоби Шодї Лал ба унвони ќозиюлќузот назари мусбати 
тањвилкардањо ва гурўњњои мазњабиро љалб хоњад кард». 

Лизо ба њимояти Сэр Муњаммад Шафеъ дар соли 1921 Сэр Шодї Лал ба унвони 
ќозиюлќузоти Панљоб интихоб шуд. Ба мањзи интихоб шудан ба унвони ќозиюлќузот  
бо хонаводаи Сэр Муњаммад Шафеъ аз дари носозгорї даромад ва аз роње, ки 
мумкин буд, барои онон мушкилот эъљод кард ва ба њар навъе, ки мешуд ононро 
кўчаку хору хафиф нишон медод. Албатта, Сэр Шодї Лал ба сабаби таассубе, ки 
дошт, бо њар мусалмони бошахсият мухолиф буд. Яке аз далоили душмании ў бо 
Иќбол њамин буд, ки Иќбол бо хонаводаи Сэр Муњаммад Шафеъ робитаи дўстона 
дошт. Мирзо Иљлолиддин менависад: 

«Ман ба Карочї рафта будам. Шодї Лал ба мулоќоти ман омад ва гуфт, ки 
Муњаммад Шафеъ ба Иќбол муњаббат надорад. Ў мегўяд, ки Иќбол шаробхор аст ва 
рафтораш њам хушоянд нест. Ин њарфњо барои ояндаи Иќбол бад аст. Љаноби доктор 
агар бо ман њамкорї кунанд, бисёр хуб аст. Њангоме, ки ба Лоњур бозгаштам, њар чї 
ў гуфта буд, ба љаноби доктор ба миён гузоштам. Эшон гуфтанд, ки љаноби Мирзо 
Шодї Лал дар фикри худаш аст ва нафъи хешро дар назар дорад. Мо чї маразе 
дорем, ки дар ин кашмакаш дахолат кунем. Мо бо ў њамроњї ва њамкорї нахоњем 
кард». 

Гўё Иќбол усули насли мусалмонро аз назари аќидатї ба кор мебаст. Лекин дар 
зиндагии шахсии хеш њаргиз ба ихтилофоти мазњабї ањаммияте надод. Ў пайвандњои 
дўстии амиќе бо баъзе аз њиндуњо ва сикњ њо дошт ва баъзе аз њиндуњое, ки тарафдори 
ў буданд, аз ў барои ислоњи шеърњояшон кўмак мегирифтанд. Сэр Тиљ Бањо дар 
Сипарв чанд моњ пас аз вафоти Иќбол номае хитоб ба Мавлоно Абдулњаќ – падари 
забони урду навишт, ки дар он чунин омадааст: 

«Аз назари ман ашхосе, ки мегўянд Иќбол фаќат як шоири исломї будааст, дар 
њаќќи ў беинсофї раво доштаанд. Ин сухан мусовї аст бо мањдуд кардани доираи 
кори ў. Ин дуруст аст, ки ў чизњои бисёре дар мавриди фалсафаи исломї бо азамати 
исломї ва мазњаби ислом навиштааст, аммо то ба имрўз шахсе набуда, ки бо гуфтани 
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ин ки Милтон (Milton) шоири масењї буда ва ё Калидаса* шоири мазњаби њинду буда, 
доираи амал ва асари онњоро мањдуд кунад. Ва пайравони мазоњиби дигар ба ин 
иллат аз ќадрдонии ў бикоњанд. Агар ў амалкардњои азими таърихи исломиро баён 
мекунад (барои мисол шеъре, ки дар боли Љабраил дар мавриди Испания навишта 
шудааст), оё он фаќат бар дилњои мусалмонон асар мегузорад?... Шоирї ва фикр як 
сў ва забони ашъор сўйи дигар. Бањсе, ки ин рўзњо бар сари масъалаи забон љорї аст, 
фикри маро ба худ љалб карда ва аксар авќот ба ин бањс таваљљўњ мекунам. Ва ба 
фикр фурў меравам, ки бо забоне, ки ин дардњо, ин ќудрату вусъат дар ашъор баён 
мешавад, чаро бояд ин забонро аз даст бидињем? Лекин замона таѓйир кардааст ва 
ранг иваз намуда. Хулоса ин ки вазъ бисёр дигаргун аст ва Худо медонад, ки аз куљо 
ба куљо бирасем». 

Ба њар њол, бањс дар бораи мусалмонони маъмулї ба канор, шахсияте њамчун 
Иќбол, бо вуљуди салоњиятњояш низ дар маърази таассуби њиндуї њамчун Шодї Лал 
ќарор гирифт. 

Дар ин робита навиштае, ки аз сари нависанда гузашт, ёддоштњое буд, ки адиби 
нобино ба номи Вид Мењта дар бораи хонаводааш ба англисї ба риштаи тањрир 
дароварда буд. Ин ёддоштњо дар маљаллаи амрикоии «Ню Юркер» ба чоп расиданд. 
Падари Вид Мењта – Бобуљї бо Сэр Шодї Лал дўстии дерина дошт. Вид Мењта 
менависад:53  

«Бобуљї ва Сэр Шодї Лал ба мањзи мулоќот бо якдигар дар бораи сиёсати 
мањаллї бо њам бањс мекарданд. Як рўз аср Сэр Шодї Лал ба Бобуљї гуфт: «Ба ман 
табрик бигў бародар, имрўз ман ду мусалмони панљобиро аз байн бурдам. Оё 
медонед, ки дар додгоњи олї вазифаи як ќозии мусалмон холї буд. Ба њар њол, 
олиљаноб фармондор маро назди худ хонд ва назарамро рољеъ ба Муњаммад Иќбол 
ва Хон Бањодур Шоњнавоз (яъне Миён Шоњнавоз – домоди Сэр Муњаммад Шафеъ) 
пурсид. Зеро эшон барои пур кардани љойи холии як ќозии мусалмон рўйи ин ду 
шахс мутолиа мекард. Ман љавоб додам, ки чї касе мумкин аст Иќболро нашиносад. 
Ў бузургтарин шоири урдуи мост. Ба њамин сурат њар шахсе, ки бо давлат робита 
дошта бошад, бо Шоњнавоз ва кори ў, ки узвияти њайати муќананаро ўњдадор аст, 
ошної дорад. Аз ин ду нафар њар кадом барои ин курсї интихоб шаванд, муносиб 
њастанд. Вале олиљаноб Шумо чаро бо онњо мусоњиба намекунед? Пас аз мусоњиба 
мо метавонем тасмим бигирем, ки кадом барои ин шуѓл муносибтар њастанд. Сипас, 
назди Иќбол рафтам ва ба ў иттилоъ додам, ки фармондор хаёл дорад дар мавриди 
кори ќазоват дар додгоњ бо ў мусоњиба кунад ва бузургтарин раќиби ў Шоњнавоз аст. 
Ман дасташро гирифтаму бо њолате розгуна ба ў гуфтам: –Иќбол, њангоме, ки бо 
фармондор мулоќот кардї, ба ў бигў, ки Шоњнавоз чї љур одаме аст. Яъне, бигў, ки ў 
бо тавоиф ва хонњо нишасту бархост дорад. Пас аз Иќбол, ба назди Шоњнавоз 
рафтам ва њамин њарфњоро ба ў задам ва ба ў гуфтам, ки њатман ваќте назди 
фармондор рафтї, бигў, ки Иќбол бо занони бадкора нишасту бархост мекунад ва 
барои онон шеър низ месарояд. Њангоме, ки мусоњибаи онњо тамом шуд, ин ду бо 
њам даргир шуданд. Фармондор баъдан ба ман гуфт: –Чї хуб шуд, ки онњоро 
интихоб накардам. Њарду одамњои берабте њастанд. Лизо имрўз ман ба фармондор 
шахси мусалмонеро љињати курсии ќазоват муаррифї кардам, ки аз Оллоњобод аст ва 
бисёр низ фармонбардор мебошад. Бобуљї рўйи замин љобаљо шуду гуфт: –Шодї 
Лал, ту муртакиби иштибоњи бузурге шудаї. Иќбол ва Шоњнавоз њарду шахсиятњои 
барљаста ва ќобилу машњуре њастанд. Агар Шумо яке аз он дуро интихоб мекардед, 
то умр доштанд, худашонро мадюни Шумо медонистанд ва бад-ин васила як 
шахсияти маъруфи панљобї аз дўстдорони Шумо мешуд. Сэр Шодї Лал љавоб дод:  

                                                 
* Калидаса – муаллифи аввалин намоишномаи маъруф дар забони санскрит тањти унвони 
“Шикантило”, ки онро баъдњо Козим Алї Љавон ба урду баргардонд. Калидаса муосири Раља 
Викрмадитя мебошад.  
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–Дўстдори ман ќозии Оллоњобод аст. Дигар ман аз Худо чї мехоњам? Бобуљї гуфт:  
–Вале Шумо ду мусалмони ќудратманди панљобиро барои њама умр ба худ душман 
кардед. Сэр Шодї Лал бо лањне тањќиромез гуфт: –Бигузоред Иќбол ва Шоњнавоз 
гардани якдигарро бизананд. Мусалмонони панљобї мустањаќи њамин низ њастанд». 

Агар ёддоштњои Вид Мењта дуруст бошад ва агар ин гуфтугў воќеан байни Сэр 
Шодї Лал ва падараш иттифоќ афтода бошад, равшан мешавад, ки бо вуљуди он ки ў 
як вакили маъруф ва ќозиюлќузоти додгоњи олї буда, шахси дурўѓгў ва њилагару 
зиштхисол низ будааст. Дар њаќиќат, Иќбол ва Шоњнавоз бо њам дўсти самимї 
буданд ва то охирин нафас ин дўстї идома дошт. Илова бар ин, он ду Сэр Шодї 
Лалро мешинохтанд. Бинобар ин, барои Сэр Шодї Лал имкон надошт он дуро ба 
љони якдигар биандозад ва водорашон кунад бо њам ихтилоф пайдо кунанд ва ё 
назди фармондор бираванд ва њар кадом ба таври људогона аз дигаре бад бигўяд.  

Маъмулан гуфта мешавад, ки даврони англисњо бењтар буд ва пас аз ба даст 
овардани истиќлол меъёри санљиш, ки англисњо дар бораи додгустарї барќарор 
карда буданд, дар бораи интихоби ќуззот, баъд аз истиќлол ин меъёрро риоят 
накарданд. Дар интихоби онњо эњтиёти лозим ба амал намеомад. Лизо додгустарии 
мазкур бо шикаст рўбарў шуд. Лекин ин масъала дуруст нест. Дар њамон даврони 
њукумати англисњо ашхоси маккор ва њилагар њамчун Сэр Шодї Лал муддати 
сенздањ сол дар додгоњи олии Панљоб ба унвони ќозї мондагор шуданд ва њељ кас 
натавонист зараре ба ў бирасонад. Ба њамин сурат, дар интихоби нодурусти ќуззот 
баъзе мисолњои дигар њам ёфт мешавад. Њангоме, ки дар соли 1934 Сэр Шодї Лал 
бознишаста шуд, рўзномаи «Њинду Малоп» дар Лоњур хабари дурўѓе мунташир сохт, 
мабно бар ин ки Иќбол хаёл дорад алайњи Сэр Шодї Лал тазоњурот ба роњ 
биандозад. Дар ин масъала Мавлоно Зафар Алихон низ бо рўзнома њамсадо буд. 
Вале ин дурўѓ бармало шуд ва ин хабари ифтироомез (тўњматомез)-ро натанњо 
рўзномањои Панљоб, балки рўзномањои мухталифи мусалмонони тамоми Њиндустон 
низ мавриди наќду баррасї ќарор доданд. Рўзномаи «Хилофати Бомбай» дар 
мавриди давраи ќозиюлќузоти и Сэр Шодї Лал чунин навишт:55  

«Сэр Шодї Лал ќозиюлќузоти кулли додгоњи олии Панљоб пас аз анљоми 
муддати хидматаш ба Инглистон меравад. Аз тарафи гурўњњои мухталифи мардуми 
Лоњур барои эшон таќдирномањои фаровоне ирсол мешавад. Бештари ин гурўњњо 
њинду ва сикњ њастанд. Албатта возењ аст, ки мусалмонон аз ќазовати эшон норозї 
мебошанд. Инњо ин эњсосро, ки бисёр низ баљост, доранд, ки ў дар даврони хидматаш 
њуќуќи мусалмононро нодида гирифтааст ва њаргиз иљоза намедод, ки дар додгоњи 
олї мусалмонон намояндае дошта бошанд. Ба њамин љињат њељ љойи гила ва шикояте 
нест, агар мусалмонон вайро бо ризову раѓбат бадраќа накунанд. Рўзномаи «Малоп» 
бо лањни омиёна эъломияе мунташир сохт, ки Сэр Иќбол мехоњад тазоњуроте алайњи 
Сэр Шодї Лал барпо кунад. Дар ин наќша шахсе њамчун Зафар Алихон низ ширкат 
дошт. Аммо ин наќша бармало шуд. Рўзномаи «Малоп» бояд бидонад, ки тарзи 
гуфтори ў дар мавриди зуамо (рањбарон)-и мусалмон бисёр нохушоянд будааст. Ин 
рўзнома бояд дар ин тарзи амали худ ислоњоте ба вуљуд оварад. Сэр Шодї Лал як 
шахсияти муаззами мамлакатї набуд, ки алайњи ў наќшае кашида шавад ва на ин ки 
ў назди мусалмонон арзише дорад, ки бихоњанд барои ў наќшае тарњ кунанд. Лекин 
бидуни њељ шакку шубњае мусалмонон аз Сэр Шодї Лал норозї њастанд ва аз ў 
шикоят доранд. Онњо он ќадар буздил нестанд, ки алайњи ў тавтеа роњ биандозанд. 
Онон њар шикояте, ки доранд, ба сурати мундариљ дар эъломияе баён мекунанд. 
Борњо аз ин эъломияњо дар расонањои гурўњї ва аз тариќи рўзнома мунташир 
шудаанд. Сэр Шодї Лал њамчун Сэр Эдвайер аз ихтиёроти салтанатї бархурдор 
нест,ки мардум тарс дошта бошанд аз ин ки алайњи ў чизе бигўянд. Ў як корманди 
давлат буд ва њар шахсе ин њаќро дорад, ки то њадди мушаххасе аз ў шикоят ва 
интиќод кунад. Мемонад масъалаи мањрум шудани Иќбол аз ќазовати додгоњи олї, 
ки њама аз он огоњ њастанд. Агар Иќбол дар додгоњи олї ба унвони ќозї интихоб 
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шавад, ин ифтихоре барои додгоњ хоњад шуд ва ба шахсияти Иќбол чизе нахоњад 
афзуд. Агар Сэр Шодї Лал ќозиюлќузоти  додгоњи олии Панљоб бошад ва ё 
фармондори Панљоб, боз њам бо тамоми ин њарфњо ба азамати Иќбол нахоњад расид. 
Њаргиз намешавад ўро бо Иќбол муќоиса кард. Маќомеро, ки имрўз Иќбол дорост, 
Сэр Шодї Лал њаргиз муваффаќ нахоњад шуд ба он маќоми воло даст ёбад».56  

Дар ин замон Иќбол натанњо мавриди њамлаи таассуботи њиндуњо шуд, балки ба 
уламое, ки аз муддатњо ќабл интизори фурсате буданд, то мухолифати хешро бо ў 
бармало кунанд, фурсат даст дод, то алайњи ў фатво содир намоянд. Ин воќеа замоне 
ба вуќўъ пайваст, ки байни мувофиќон ва мухолифони Ибни Сауд даргирї пеш 
омада буд ва мусалмонони Њиндустон ба ду гурўњ – тарафдори вањњобињо ва суннињо 
таќсим шуда буданд. Иќбол ба њимоят аз Султон Ибни Сауд баёнияе эрод кард ва 
тайи он баёния аз душманиву адовати уламо интиќод намуд. Дар ин замон шахсе бо 
номи Муњаммад Сиддиќ Сињорнапурї истафтое танзим кард (фатво дод) ва барои 
Мавлоно Абумуњаммад Сайид Дидори Алишоњ – хатиби масљиди Вазирхон 
фиристод. Ин шахс, ба ќавли Абдулмаљид Солик, барои њаяљоне, ки дар кофар љилва 
додани дигарон дошт, машњур буд. Ба тавре ки чандин аз зуамои мусалмононро 
кофар хонда буд. Дар навиштаи ў чунин тањрир шуда буд:57  

«Дар мавриди ин масъала уламои дин ва њомиёни шаръ чї мегўянд? Шахсе дар 
ќолаби шеър ба офтоб сифоти худої медињад ва аз он мурод мехоњад ва ба охират 
имон надорад ва паёмбаре њамчун Њазрати Мўсо (а)-ро истењзо мекунад. Шахсе, ки 
аз уламои киром ва пирони узом (бузург) бо ановини ношоист ёд мекунад ва барои 
онњо шеърњои мухталиф месарояд. Аз яке аз бузургони њинду, ки ўро Утари* 
худовандї намоянд, бо каламоти имом ва чароѓи њидоят ном мебарад ва дар таъриф 
аз ў чарби забонї меканад. Оё як чунин инсоне кофар аст ё мусалмон? Оё бо ў 
нишаcту бархост ва ба њар сурат доду ситад ва ѓайра љойиз аст? Ва касоне, ки ќатъи 
робита бо чунин шахсе накунанд, чї њукме барои онњо содир хоњад шуд? Баён кунед 
ва аљр ёбед. Ин ашъор ба шарњи зер мебошад: 

 
1. ОФТОБ 

Эй офтоб ба мо нури шуур бидењ, 
Ба чашмонамон таљаллии нури хирад дењ. 
Ту мизони мањфили вуљуд њастї, 
Ту Яздони сокинони нишеб, фароз њастї. 
Ту парвардигори зиндагии њар чизе  
Ту тољдори касоне њастї, ки аз нур зода шудаанд. 
Ту на ибтидо дориву на интињо,  
Нури ту аз њар ќайду банде озод аст. 

  
2. Аз куљо омадан ва ба куљо рафтан имтиёзи уќбои њама фиреб аст. 
  Мо дар њар шайъе таљаллї дорем, мо њељ ватане надорем. 
3.Ту эй калим, дар ин хусусияте надорї. 
  Шаљру њаљр низ бо Худо муњаббат мекунанд.  
4.Ин муршидони худбин дар ѓазаби Худо њастанд ва Худо миллати  

туро наљот дињад. 
  Бо хароб кардани мусалмонони ту, ў барои худ иззату эњтиром 

касб мекунад.  
5.Дар таърифи Рам – Худои њиндувон мегўяд: 
 Дар ин сарзамин њазорон фариштахў вуљуд доштаанд, 
 Номи Њинд аз нафаси инњо машњур шудааст. 
 Њиндустон ба вуљуди «Рам» ифтихор мекунад. 

                                                 
* Худое, ки ба сурати инсон рўйи замин зоњир мешавад ва дигаронро ислоњ мекунад. 
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 Касоне, ки ањли назар њастанд, ўро имоми Њинд медонанд. 
 Эъљози ин чароѓи њидоят ин аст,  
 Ки шоми Њинд равшантар аз сањар аст. 
 Ў шамшербозу марди шуљое буд, 
 Ў шахсе мунњасир ба фард дар покизагву муњаббат буд. 

  
Фатводињанда: Пирзода Муњаммад Сиддиќ Сањор Напурї. 

 
ФАТВО 

 
Бисмиллоњир-рањмонир-рањим. 
Исми Парвардигор ва Яздон урфан махсуси зоти бори таоло аст. Ва Утор назди 

њиндувон зоида шудани Худост. Дар ин сурат офтобро Яздон ва Парвардигор 
хондан як куфри возењу равшан аст. Ин ки аќида доранд, Худо як чизе 
мутаваллидшуда, низ тавњин ва куфр аст. Ин ињонат ба бузургони дин аст, ки дар ин 
шеър аз Мўсо (а) чунин ёд шудааст. Лизо то њангоме, ки сарояндаи ин ашъор тавба 
накунад, тамоми мусалмонон бояд бо ў дигар нишасту бархост ва дидор нанамоянд. 
Дар ѓайри ин сурат сахт гунањкор хоњанд буд. 

Абумуњаммад Дидор Алї, хатиби масљиди Вазирхон. 
 
Пас аз ин фатво, мардум аз њар сўй Мавлавї Дидор Алиро сарзаниш карданд. 

Лекин ин интиќоми гурўње аз уламо аз шахсе буд, ки љуръат ва шањомат ба харљ дод, 
то ба мусалмонон дарси «худї» бидињад ва аз онњо миллате муттафиќу муттањид 
бисозад. 

 

 
 

Поёни љилди дуввум 
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ФФААССЛЛИИ  ППООННЗЗДДААЊЊУУММ  
  

ККаашшммааккаашшии  ааммааллїї  ддаарр  ммааййддооннии  ссииёёссаатт  

Иќбол, агарчи аз назари фикрї ба масоили сиёсї гироиши амиќе дошт, вале то 
соли 1926 амалан дар умури сиёсї ширкат накард. Тибќи навиштањояш, шояд 
аввалин касе бошад, ки хоби як ќавми муттаќњидро дар Њиндустон дидааст.1  

Ба назар мерасад, ки замоне ў њомии иттињоди њиндуву мусалмон будааст, зеро 
эњсос мекард, ки ба хотири ањдофи сиёсї байни ин ду ќавм иттињод лозим аст. Вай 
дар Конгресс ширкат накард, зеро нимљазираро ватани миллатњои мухталиф 
тасаввур менамуд. Фикри вањдати исломї низ дар шеърњои ў аз соли 1900 ба 
мушоњида мерасад.  

Дар даврони иќоматаш дар Инглистон, ў як давраи инќилоби фикрї ва рўњиро 
аз сар гузаронд, ки дар натиља ба таври куллї ба тарафи ислом кашида шуд. 
Иртиботаш бо Анљумани «Панисломизм» ва ё Кумитаи англисии «Муслим Лиг» дар 
Лондон бисёр сатњї ва зоњирї буд. Пас аз бозгашт ба Лоњур, робитаи ў бо шохаи 
музофотии «Муслим Лиг» сирф љанбаи фикрї дошт. 

Сэр Фазл Њусайн аз тарафи музофоти Панљоб ќарордоди миёни «Муслим Лиг» 
ва Конгрессро имзо карда буд, ки он «Мисоќи Лакњнав» номида мешуд. Иќбол бо ин 
ќарордод мувофиќ набуд. Ў дар конфронсњои љунбиши «Хилофат» ва нањзати адами 
њамкорї низ иштирок намекард. Бар асари ихтилофоти назаре, ки байни ў ва 
роњбарони ин нањзат буд, Иќбол як давраи танњоиву гўшанишиниро аз сар гузаронд.  

Иќбол ширкати мусалмононро амалан дар сиёсати нимљазира кори бењудаву 
шўру шавќи зудгузар ва ё василае барои расидан ба љоњу љалолу вазифае медонист ва 
усулан онро намеписандид. Назари шахсии вай дар мавриди ширкати амалї дар 
сиёсат ин буд: 

Тарљумаи шеър: 
Агар њавас низ бошад, њиммати њаракату фаъолият надорам, 
Расидан ба љоњу маќом ба талош вобастагї дорад. 
Њазорон шукр, ки рўњи ман бисёр њассос аст, 
Њазорон шукр, ки андешањоям фитна намесозад. 
Аз сухани ман киштзорњои дилњо сарсабз аст, 
Љое ки њастам, монанди абре мебошам, ки дарё месозад. 
Ин афкори сиёсї мубораки худатон бошад, 
Аз файзи ишќ нохуни ман синахарош аст. 

Бо таваљљўњ ба ин заминаи сиёсии ў саволе ба миён меояд, ки чаро Иќбол дар 
соли 1926 тасмим гирифт, ки дар кори сиёсат амалан ширкат кунад?  

Масъала чунин буд: Ў дар даврони иќоматаш дар Инглистон, њангоме ки усули 
интихоби људогона барои мусалмонони нимљазира ба расмият шинохта шуд, ба ин 
натиља расид, ки хатти машйи сиёсї ва мактаби фикрии Сайид Ањмадхон дуруст аст. 
Бинобар ин аз назари фикриву ќалбї ба ў гироиш пайдо кард. Мантиќу истидлоли 
фикри сиёсии Сэр Сайид ин буд, ки чун дар нимљазира мусалмонон дар аќаллият 
њастанд, бинобар ин аз тарси љавру зулми аксарият, яъне њиндуњо, њолати дифої 
пайдо намудаанд. Вањдати ќавмї тавассути њукумати љумњурї фаќат дар сурате 
метавонист бунён гузошта шавад, ки њиндуњову мусалмонон дар давлати марказї 
сањме дошта бошанд. Вале ба сабаби масоили аќидатї, њиндуњо њаргиз њозир 
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набуданд, ки чунин вазъро ќабул намоянд. Бинобар ин, фикри эљоди як ќавми 
муттањид дар нимљазира хаёли хому бењуда буд.2 

Ин фикр баъди чанде дар назди Иќбол ба шакли аќидаи мањкаму мустадал 
(асоснок) даромад. Вай соли 1909 дарёфт, ки дар нимљазира њиндуњо ва мусалмонон 
бояд ба таври људогона шахсияти миллии хешро њифз намоянд.3  

Бо таваљљўњ ба ин аќидаву эътиќод, Иќбол аз тариќи нигориши матолибу ашъор 
усули вањдати исломиро ташрењ дод. Дар даврони нањзати адами њамкорї ў эњсос 
кард, ки бар њама кишварњои љањон рўњи ќавмияти минтаќавї ва љуѓрофиёї тасаллут 
ёфтааст. Ва бештар рањбарони сиёсии мусалмонон дар нимљазира ё дар сароби 
иттињоди њиндуњову мусалмонон афтодаанд, ё љалби назару хушнудии давлати 
Инглистонро барои расидан ба ањдофи хеш лозим медонанд. Дар ин марњала Иќбол 
бо роњбарони мусалмонон ќатъи робита намуд. Дар њар сурат, Иќбол ба музофоти 
Панљоб тааллуќ дошт ва мусалмонон дар он аксариятро ташкил медоданд. Бинобар 
ин, ба таври табиї ў дар сиёсат равиши тањољумї (њуљум)-ро ихтиёр кард, на равиши 
мудофиавиро. 

Саранљом, ба ин далел тасмим гирифт, ки дар сиёсат ширкат кунад. Ў ба хубї 
собит карда буд, ки мусалмонон барои даст ёфтан ба хостањои худ дар сатњи миллї, 
мусалламан, бояд муттањид шаванд, то битавонанд дар муќобили аксарияти њинду ва 
давлати Инглистон ќарор бигиранд. Агарчи дар ќонуне, ки бар асоси ислоњоти 
Морлей-Монто («John Morley-Lord Monto» Reforms) соли 1909 ба тасвиб расид, 
масъалаи интихоботи људогона барои мусалмонон низ ба расмият шинохта шуда 
буд, вале дар шўроњои бахш теъдоди намояндагони мунтахаб мањдуд буданд. Баъд аз 
он низ, ба сабаби њаводиси гуногун, авзои сиёсии нимљазира рўз ба рўз бадтар 
мешуд. Лаѓви таќсими Бангола, љанги Либияю Балкан, њодисаи Конпур, ширкати 
Туркия дар љанги љањонии аввал, лоињаи Ровлет ва ѓайра аз он љумла буданд.  

Бо таваљљўњ ба ин авзои ошуфта, бар асоси гузориши Монтагу Љеймс Форд ба 
сурати ислоњоти дастурї, соли 1919 лоињае тасдиќ гардид, ки тибќи он теъдоди 
курсињои намояндагони музофотњо афзоиш ёфт. Тибќи дастури љадид дар аввалин 
интихоботи минтаќавї соли 1923 аз Иќбол хоста шуд, ки худро номзади узвият дар 
Шўро намояд, вале аз сабаби он ки дўсташ – Абдулазиз худро номзади ин маќом 
карда буд, ба муќобила бо вай напардохт. То соли 1926 шикофи амиќе дар равобити 
њиндуњо ва мусалмонон ба вуљуд омад. Пас аз итмоми нањзати адами њамкорї 
Конгресс ва конфронси «Хилофат» низ ањаммияти худро аз даст доданд.  

Майдони сиёсат амалан дар дасти «Њинду Мањасбања» ва њизби «Свараљ» буд, 
ки ба њељ ваљњ њозир набуданд таваљљўње ба хостањои мусалмонон намоянд. Муслим 
Лиг њамеша хостањои мусалмононро ёдоварї мекард, вале дар фазои таассуби 
фирќаї ва ихтилофоти амиќу тўлонї њељ навъ тафоњуме байни мусалмонону њиндуњо 
ба чашм намехўрд ва имкони њељ навъ созише набуд.  

Наќшаи сиёсии музофоти Панљоб низ ќобили таваљљўњ буд. Дар шањрњо афроди 
босавод ва мардуми табаќаи мутавассит зиндагї мекарданд, аммо бештари ањолї дар 
дењот зиндагї мекард, аз ин рў, тафовути байни шањрињову дењотињо ањаммият пайдо 
кард. Илова бар он, тамоми музофот байни аќвоми мухталиф, мисли љатњо, 
раљпутњо, патанњо, аѓванњо, кагњарњо, гуљарњо, муѓулњо ва ѓайра таќсим шуда буд. 
Дар шањрњо низ чунин вазъ њукмфармо буд. Дар шањри Лоњур ороинњо, кашмирињо, 
какизаї ва ѓайра гурўњњои људогона ташкил дода буданд ва њељ кас бидуни њимояти 
гурўњаш ќодир набуд, ки дар миёни мардум тарафдор пайдо кунад. Шояд аз њамин 
сабаб буд, ки Иќбол дар рўзњои аввали иќоматаш дар Лоњур бо Анљумани 
мусалмонони кашмирї вобастагї дошт ва барои бењбуду сару сомон додан ба гурўњи 
кашмирињо дар љаласоти анљуман шадидан иштирок мекард. Вале њангоме ки дар 
соли 1918 ў исбот намуд, ки мусалмонон аз ањдофи аслии худ дур шуда, дар доми 
фиреби аќвоми мухталиф афтодаанд, ки он метавонад сиёсати миллиро тањти таъсир 
ќарор дињад, аз ин анљуману љаласотњо канорагирї кард.4  



Фасли понздањум 

 186 

Ба њар њол, дар он замон дар Панљоб њељ анљумани сиёсие вуљуд надошт, ки 
мусалмононро аз банди таассуботи ќабилавию фирќаї бирањонад ва ононро дар 
сатњи миллї муназзам созад.  

Ба назари Ошиќ Њусайн Батолуй, Майкл Эдвайер аввалин касе буд, ки бо 
зарангии хосе мусалмонони рустоњои Панљобро дар муќобили шањрињо басиљ 
(сафарбар) кард ва дар ин музофот ба вањдати мусалмонон шадидан зиён расонд. 
Саранљом, ин таќсими зоњириву сохтагї дар умури сиёсии мусалмонон дар соли 1923 
боиси ба вуљуд омадани њизби Иттињод* шуд. Бунёнгузори ин њизб Сэр Фазл Њусайн 
буд. Тањти таъсири Сэр Фазл Њусайн дар шўрои муќаннана (ќонунгузорї)-и Панљоб 
(Punjab Legislative Council), њизби Иттињод муваффаќияти бештаре ба даст овард. Пас 
аз густариши ин њизб таассуроти ќавмию аќидавии байни мусалмонон низ бештар 
гардид ва миёни мусалмонони шањриву рустої девори азиме гузошта шуд.5  

Дар ибтидои соли 1926 Иќбол тибќи маъмул бо кори ваколат машѓул буд. 
Акнун ў бо автомобил ба кор рафтуо мекард ва ронандаи ў шахсе бо номи Фирўз 
буд. Дар ин замон ў машѓули тањияи китоби «Забури Аљам» буд ва барои 
донишгоњњо низ саволоти имтињонї тањия мекард. Дар мењмонињои дўстона ширкат 
мекард ва рољеъ ба авзои сиёсии љањону кишвар ва масоили фалсафию адабї бањсу 
гуфтугў мекард.  

Дар ин сол бо супориши Иќбол, Чаудњрї Муњаммад Њусайн дар дабирхонаи 
музофоти Панљоб (Punjab Civil Secretary) машѓули кор шуд. Ў аввал дар шўъбаи 
интишорот ва баъд дар шўъбаи дохилї (Home Department) кор кард. Иќбол аз 
ибтидо ба Чаудњрї Муњаммад Њусайн эътимоду эътиќоди хосе дошт ва ўро як 
мусалмони воќеї њисоб мекард. Боре Чаудњрї Муњаммад Њусайн хост, ки аз кори худ 
истеъфо дињад, вале бо исрори Иќбол ин корро накард. 

Дар ин давра Чаудњрї Муњаммад Њусайн ба навиштани ёддоштњои худ дар 
бораи мулоќотњояш бо Иќбол шурўъ кард. Дар навиштањои Чаудњрї Муњаммад 
Њусайн бисёр матолиби ќобили таваљљўње мављуд аст. Масалан, дар љое ў менависад: 
«Як бор хонуме ошиќи Иќбол шуд ва шурўъ ба номанигорї ба вай карду дархости 
издивољ намуд. Иќбол посухе ба вай надод. Бад-ин сабаб, он хонум шахсеро барои 
љалби назар ба назди ў фиристод. Њангоме ки робит (миёнарав) пеши Иќбол омад, 
Чаудњрї Муњаммад Њусайн низ дар он љо буд. Дар он замон тамоми дўстони 
Чаудњрї Муњаммад Њусайн фикр мекарданд, ки ў издивољ кардааст, ё не? Соњиби 
фарзанд аст, ё не? Иќбол ба он мард таоруф кард, ки биншинад ва сипас, далели 
омадани ўро пурсид. Дар ин њангом Чаудњрї Муњаммад Њусайн каме дуртар аз онњо 
дар љустуљўи китобе буд. Он мард гуфт, ки ман мехоњам бо доктор Иќбол мулоќот 
намоям, кадоме аз шумо Иќбол њастед? Иќбол худро муаррифї кард. Сипас, он шахс 
бо лањни розгуна изњор кард, ки аз тарафи фалонї барои хостгорї омадааст. Иќбол 
маъзарат хосту љавоб дод, ки ман издивољ кардаам ва хаёли издивољи муљаддад 
надорам. Робит ваќте ки љавоби рад шунид, манзилро тарк кард. Иќбол тафсилоти 
сўњбати худро бо он мард ба Чаудњрї Муњаммад Њусайн гуфт. Чаудњрї Муњаммад 
Њусайн гилаомез гуфт: «Хуб, Шумо ба ман ишора мекардед, ки доктор Иќбол ўст. 
Агар Шумо намехоњед издивољ кунед, аќаллан ба фикри ман мебудед!» 

Муддате пас аз таваллуди нависанда (Љовид) Иќбол тамоми кабўтарњои худро 
ба дўстонаш таќсим карда дод. Ў намехост, ки ваќте нависанда (Љовид) ба воя 
мерасад, ба ин кор шуѓл пайдо кунад. Авзоъву ањволи хона хуб набуд, аммо муњити 
он ором буд. Сардорбегим хўроки хонаводаро худаш мепухт ва ба ў як хонуми 
кашмирї бо номи Рањматбї кўмак мекард, ки њама ўро «модарбузург» (бибї, 
модаркалон) мегуфтанд. Рањматбї соли 1913 њамроњи Сардорбегим ба манзили 
Иќбол омад ва тамоми умр дар хидмати хонавода буд. Чанд моњ ќабл аз вафоташ 

                                                 
* Ин њизб аз тарафи онњое ташкил шуд, ки ба онњо аз тарафи њизби «Иттињод» (Unionist Party)-и 
давлати Инглистон замин дода мешуд. 



  Кашмакаши амалї дар майдони сиёсат 

 187 

дар синни 70-солагї ба манзили духтараш рафт ва дар њамон љо соли 1945 вафот 
кард. 

Дар соли 1926 ќарор буд, ки интихоботи шўрои минтаќавии Панљоб сурат 
гирад. Дўстони Иќбол бори дигар аз ў хоњиш карданд, ки аз тарафи мусалмонон дар 
интихобот ширкат кунад. Танњо ваќте ки Абдулазиз Вакил ба ў итминон дод, ки 
натанњо дар интихобот бо Иќбол муќобилат намекунад, балки ўро дастгирї хоњад 
кард, ў дар апрели соли 1926 дар бораи омодагии худ ба интихобот эълон кард. Вай 
зимни ташаккур аз Абдулазиз Вакил гуфт:6 

«Мусалмонон ба хубї медонанд, ки то кунун ман аз ин гуна шуѓлњо гурезон 
будам. Ва агар ашхоси дигаре њозир бошанд, ки ин масъулиятро ба дўши худ гиранд, 
ман барои худ кори дигаре пайдо мекардам. Вале акнун, дидани масоибу мушкилоти 
миллат маро водор месозад, ки доираи фаъолиятњои хешро васеътар гардонам. Шояд 
вуљуди ноќобили ман барои ин миллат муфидтар бошад. Миллате, ки барои хидмат 
ба он, рўзњову шабњо, тамоми зиндагиямро сарф кардаам». 

Агарчи рўзномањои мусалмонии Лоњур борњо навишта буданд, ки бояд Иќбол 
бидуни доштани раќиби интихоботї ба унвони узви шўро интихоб шавад, вале 
Иќбол ду раќиби интихоботї пайдо кард. Яке аз онњо шањрдор (њоким, мир)-и Лоњур 
буд. Ба њар њол, Малик Муњаммад Њусайн- раиси шањри Лоњур тасмим гирифт, ки ба 
нафъи Иќбол аз интихобот даст кашад. Иќбол зимни ташаккур аз вай гуфт:7  

«Ман ин рафторро ќобили ситоиш медонам, ки њозир нестед тафриќаи байни 
мусалмононро бубинед ва ба хотири иттињоди муслимин њозиред то ин њад аз худ 
исор нишон дињед. Худованд ба њамаи мусалмонон тавфиќ дињад, ки чунин исорро 
дошта бошанд». 

Вале Малик Муњаммаддин ба раќобати хеш бо Иќбол идома дод. Аз ин рў, 
Иќбол маљбур шуд, ки ба майдони љанги интихоботї дохил шавад. Дар Лоњур ба 
тарафдории вай таќрибан 20 љаласа доир гашт, ки дар баъзе аз онњо Иќбол 
суханронї кард. Аз њар мањаллае гурўње аз мардум ба њимояти ў рањпаймої карданд. 
Бисёре аз онњо эъломия низ мунташир карданд. Дар њаќиќат, Иќбол дар кори 
таблиѓотии худ барои интихобот пули каме харљ кард.8 Малик Муњаммаддин аз њар 
љињат дар маъракаи интихоботї ба Иќбол њамла мекард. Яке аз эътирозоти ў ба 
Иќбол он буд, ки мегуфт, Иќбол аќоиди вањњобї дорад. Лекин Муњаммаддин ањли 
тасаннун буд. Ин масъала аз он сабаб ба рў баромад, ки баъд аз он ки Иќбол дар 
«Асрори худї» Њофизро танќид кард, баъзе аз машоих ўро душмани тасаввуф 
хонданд ва гурўње аз уламо ўро ба кофирї фатво дода буданд.  

Далели дуввум ин буд, ки Иќбол бо бародарии кашмирї (анљумани кашмириён) 
робита дорад. Ба сабаби он ки Малик Муњаммаддин ба ќавми ороин* тааллуќ дорад, 
аз ин рў, ороинињо бояд барои њифозати манофеи хеш аз миёни худашон намоянда 
интихоб кунанд. Севвумин роњи муборизаи Малик Муњаммаддин бадном кардани 
Иќбол аз рўйи эъломияњо буд. 14 ин гуна эъломия ба сурати саволоте рўйи деворњо 
овехта шуданд. Иќбол ба ин эъломияњо посухе надод. Дар гирдињамоињое, ки ба 
тарафдории Иќбол доир мегашт, аз мардум таќозо мекарданд, ки иттињоди исломиро 
њифз намоянд, ба ќайду бандњои ѓайриисломї бародарона поён дињанд ва аз 
ихтилофи аќида эњтироз (дурї) љўянд. Дар њељ љаласае алайњи касе сухане ба миён 
наоварданд.9  

Мудири рўзномаи «Заминдор» дар њимояти Иќбол дар як маќолаи тањлилии худ 
рољеъ ба барномаи Малик Муњаммаддин чунин навишт:10  

«Оё ин далели бадбахтиву номуродии мусалмонон нест, ки иљоза намедињанд, 
чунин як шахсияти мўњтараме (Иќбол) барои ишѓоли чунин вазифаи кўчаке, мисли 
узви шўрои Панљоб бидуни доштани раќиби интихоботї интихоб шавад? Ваќте ки 

                                                 
* Шояд ин калима «Аррої» бошад, ки љамъи он «Арроиён» аст ва ин калима дар забони урду таѓйири 
шакл карда, ба сурати «ороин» гуфта мешавад. 
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њолу рўзи мусалмонон ин аст, пас то чи њад метавонем ба онњо њаќ бидињем, ки 
шикоят кунанд? Хидматгузоре, ки мухлиси миллат бошад ва дар айни замон рањбари 
њаќиќї низ бошад, вуљуд надорад ва дар њаќиќат, дар байни мусалмонон «ќањт-ул-
риљол» (ќањтии сиёсатмадорон) аст. 

Миён Абдулазиз Вакил ва Малик Муњаммад Њусайн – раиси Лоњур бо 
канорагирии худ аз интихобот ба манфиати Иќбол, собит намуданд, ки бисёр 
андешаманду огоњона хостањои миллатро дар назар гирифтаанд. Бинобар ин 
мусалмонон аз самими ќалб аз онњо сипосгузорї карданд. Инак, дар муќобили 
Иќбол як вакиле бо номи Малик Муњаммаддин, ки чандон иштињоре (шўњрате) 
надорад, ќарор гирифтааст, ки њатто номи ўро бисёре аз мусалмонон 
намешиносанд». 

Дар эъломияњое, ки Малик Муњаммаддин интишор сохт, њама љо аз ин масъала 
сухан ба миён овард, ки ман суннї њастам ва бузургони динро зиёрат кардаам ва 
њадафам танњо ин аст, ки раъй (овоз)-и ањли суннатро ба даст орам.  

Саволе ба миён меояд, ки оё барои узвияти шўро меъёрњои ањли тасаннун ва 
ѓайра дар оянда мўътабар шинохта хоњанд шуд? Шахсе, ки фаќат номзади як маќом 
аст ва то ин њад фирќапараст мебошад, чи гуна метавонад пас аз пазириш дар шўро 
намояндаи мусалмонон номида шавад? Оё ин ба ин маънист, ки шиањову ањли њадис 
курсињои људогонае барои худ бихоњанд?  

Аз як тараф, Аллома Иќбол мегўяд, ки мехоњам намояндаи тамоми мусалмонон 
бошам ва њадафи ман ин аст, ки бутњои фирќаиро бишканам. Аз тарафи дигар, шахсе 
њанафиятро* унвон мекунад ва фикр намекунад, ки мусалмонон ниёз ба фирќа 
надоранд, балки вањдатро мехоњанд.  

Иќбол рољеъ ба ихтилофњои миёни мусалмонон дар яке аз суханронињояш гуфта 
буд:  

«Агар касе мехоњад, ки танњо барои кашмирї буданам ба ман овоз дињад, хоњиш 
мекунам, ба ман овоз надињад. Фаќат ба номи ислом аз шумо мехоњам ва ман фаќат 
ба овози мусалмон ниёз дорам.».. 

 Њиндуњо бо вуљуди ихтилофоти шадиди дохилї, ки бо якдигар доранд, њангоми 
интихобот ба ин ихтилофот хотима медињанд ва як нафарро бидуни раќиб ба маќом 
пешнињод мекунанд.Иттињоди миллї ин њолатро талаб мекунад, ки њељ кас дар 
муќобили бузургони кишвар дар мубориза дохил нашавад. Ин мусалмонон њастанд, 
ки бо вуљуди доштани шахсияти љалилулќадр ва азимушшон, монанди Иќбол, 
наметавонанд вањдат дошта бошанд. 

Дар љаласоту гирдињамоињое, ки ба тарафдории Иќбол баргузор мегашт, 
мардум маъмулан ин шеъри Иќболро месуруданд: 

Зоњиран шумо сайид њастед, мирзо њастед, афѓон њастед. 
Шумо њама чиз њастед. Ба ман бигўед, оё мусалмон њам њастед?  
Бисёр гурўњњои сиёсї, аз љумла, Анљумани исломии Миён Мир,** Ањли њадис 

низ Иќболро тарафдорї карданд. Маљлиси «Хилофат» Иќболро бењтарин номзад 
ќаламдод намуд ва ба ў ёрї дод. Иќбол бо усули маљлис розї шуд ва маншур 
(барнома)-и онро, ки ба тариќи зайл буд, имзо намуд: 

Тарљењ додани манофеи миллї бар хостањои шахсї ва хушнудии давлат; 
Илова бар њифозати њуќуќи мусалмонон, дар назар гирифтани ањдофи озодии 

комили Њиндустон ва то ваќте ки маљлиси «Хилофат» ин ањдофро мадди назар ќарор 
дињад, бо он дар Шўро ва ё хориљ аз он мухолифат накардан; 
                                                 
* Яке аз макотиби фиќњи исломї, ки пайравони онро ањноф меноманд ва пешвову имоми ин мактаб 
Имом Абуњанифа Нўъмон бинни Собит мебошад. 
** Њазрати Миён Мир аз мутасаввифини маъруфи давраи Шоњиљањон буд. Вай дар шањри ќадими 
Синд соли 957 њиљрї ба дунё омад. Номи аслии ў Мир Муњаммад буд. Љањонгир подшоњ ва писари ў - 
Шоњиљањон љузви муридони ў буданд. Ў дар ќалбу зењни мардуми Панљоб таъсиру нуфузи бисёр дошт. 
Ў дар соли 1030 њиљрї дар Лоњур даргузашт. 
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Бо таваљљўњ ба њифозати манофеи умумии ислом, то ваќте ки авзои Њиндустон 
таѓйир накунад, талош барои идомаи ниёбати фирќањои мусалмон идома дода 
шавад; 

Дар Шўро љонибдорї кардани гурўње, ки ба усули мазкур алоќаманд бошад. 
Ду рўзномаи кашмирї бо номњои «Сиёсат» ва «Наштар» бо хитобњои «каззоб» 

(дурўѓгў), «вањњобї», «наљдї» (мутакаббир), «душмани ислом» ва ѓайра ба Иќбол 
мухолифат мекарданд, вале баќия рўзномањои исломии Лоњур ўро дастгирї 
мекарданд.11 

Роњпаймоињои зиёде низ барпо шуданд, ки дар онњо худи Иќбол низ иштирок 
мекард. Тарафдорони Иќбол бо плакатњои гуногун шеъру суруд мехонданд ва шиор 
мегуфтанд. Дар роњ аз њар тараф борони гул меборид. Онњо аз бозорњо мегаштанд ва 
дар яке аз дарвозањои Лоњур* роњпаймоиро ба поён мерасонданд. Он љо Иќбол 
суханронї мекард ва шеър мехонд.12  

Баъзе аз суханронињои Иќбол то ба имрўз мањфуз аст. Масалан, дар яке аз онњо, 
11 октябри соли 1926 ў гуфта буд:13  

«...Аљаб даврае бар сари мусалмонони Њинд омадааст. Ќарор аст, ки соли 1929 
ба ин љо як комиссияи салтанатї биёяд ва тањќиќ кунад, ки оё ин кишвар ба ислоњоту 
тасњилот (кўмаку дастгирї) њаќ дорад ё не? Лозим аст, ки мусалмонон низ дар ин 
замина бо таваљљўњи комил амал намоянд, то битавонанд њуќуќи худро дарёфт 
намоянд. Яке аз бузургтарин шароите, ки бояд як узв ё як намоянда доро бошад, ин 
аст, ки њангоми дар миён будани манофеи шахсиву манофеи миллї, манофеи 
шахсиро фидои манофеи миллї намояд. Ман ба шумо итминон медињам, ки фаќат 
чунин рафтор хоњам намуд». 

23 ноябр дар Лоњур ва 24 ноябр дар камп (лагер)-и Лоњур интихобот баргузор 
гардид. Тарафдорони Малик Муњаммаддин кўшиш карданд, ки овозњои ќалбакї 
дињанд, вале ин амали онњо фош шуд ва таќрибан дањ нафар дастгир шуданд. Дар 
маркази интихоботии Мављї Дарвоза тарфдорони ду љониб бо њам даст ба гиребон 
шуданд ва шахсе яке аз мухолифини худро бо корд захмї кард. 24 ноябр дар кампи 
Лоњур њангоми овоздињии ќалбакї чор нафар аз тарафдорони Малик Муњаммаддин 
дастгир шуданд, ки дар байни онњо бародари хурдии ў низ буд. Мухолифини Иќбол 
фойтуни яке аз тарафдорони ўро дуздиданд, ки баъди чанд рўз онро аз дасти 
тарафдорони Малик Муњаммаддин пайдо намуданд.  

6 декабри соли 1926 натиљаи интихобот ба Шўро дар тамоми музофот эълон 
гардид. Дар он замон миќдори овоздињандагон 12 њазорро ташкил медод, вале дар 
интихобот 8500 нафар иштирок карданд. Ба тарафдории Иќбол 5675 нафар ва ба 
тарафдории Малик Муњаммаддин 2698 нафар овоз дода буданд. Њамин тариќ, Иќбол 
бо аксарияти овоз пирўз шуд. 

3 январи соли 1927 љаласаи ифтитоњии Шўрои ќонунгузории Панљоб ташкил 
шуд. Дар ин љаласа аъзои шўро яке паси дигаре савганд ёд карданд. Дар баъзе 
рўзномањо чунин хабарњо чоп шуд, ки гурўње аз намояндагон, ки дар байни мардум 
мањбубияти хос доранд, гурўњи људогонае бо номи «Гурўњи озод» ташкил медињанд 
ва Иќбол роњбари он хоњад буд. Интизор мерафт, ки ин дастаи озод бо њељ њизбу 
љамъияте мухолифат накунад, балки тартибе дињад, ки њуќуќи њамаи табаќоти 
музофот њифз гардад ва аз назари он фарќе байни коргару кишоварз, пулдору бепул, 
заминдору безамин, дењотиву шањрї ва ѓайра вуљуд надошта бошад. Вале чунин 
гурўње ташкил нашуд. Азбаски Сэр Фазл Њусайн дар Шўро таъсири зиёде дошт, 
њизби «Иттињод» дар Шўро аксариятро доро буд. Иќбол фикр кард, ки агар дар ин 

                                                 
* Лоњур дар ќадим дорои 13 дарвоза будааст, ки номи онњо ба тариќи зайл аст: Мављї Дарвоза, Шоњ 
Олимї Дарвоза, Луњорї Дарвоза, Мўрї Дарвоза, Бњатай Дарвоза, Таксолї Дарвоза, Рўшної Дарвоза, 
Мастї (Масљидї) Дарвоза, Кашмирї Дарвоза, Шеронволо (Хизрї) Дарвоза, Лакї (Закї) Дарвоза, 
Дењлї Дарвоза ва Акбарї Дарвоза. 
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њизб ширкат дошта бошад, шояд тавассути он метавонад хадамоти бештаре анљом 
дињад. Вале пас аз каме ширкат дар ин њизб ва дидани амалу фаъолияти он, Иќбол 
њам аз њизбу њам аз Сэр Фазл Њусайн канорагирї кард.  

Азим Њусайн дар зиндагиномаи падараш – Сэр Фазл Њусайн гилаомез 
менависад:14  

«Интиќодњое, ки ба Сэр Фазл Њусайн ворид мешуд, масъули онњо Иќбол буд. 
Зикри аъмоли сиёсии Иќбол ба таври хусусї ин љо бемаврид аст... Ин њаќиќат дорад, 
ки Сэр Фазл Њусайн борњо кўшиш кардааст ба Иќбол кўмак кунад. Аз љумла, соли 
1927, ваќте ки дар робита бо ислоњоти сиёсии оянда, њайате барои њимояи 
манфиатњои мусалмонон бояд ба Инглистон мерафт, пешнињод кард, ки Иќбол 
сарвари ин гурўњ бошад. Бад-ин манзур маблаѓи 3000 рупия низ љамъоварї шуд. Ин 
кор боис мешуд, ки зиндагии сиёсии Иќбол дар зинањои аввал пурќувват шавад. Вале 
Иќбол аз рафтан даст кашид, зеро ки харљи чанд њазор рупияро раво надид. Ба љойи 
ў Чаудњрї  Зуфаруллохон омода шуд, ки ба ин сафар биравад. Вай барои худ ояндаи 
равшанеро интихоб кард. Бори дигар, Сэр Фазл Њусайн хост кўмаки дигаре кунад. 
Њангоме ки маъмурияти Чаудњрї  Шањобиддин ба унвони раиси шўро ба поён расид, 
ў Иќболро аз тарафи њизби «Иттињод» ба ин вазифа пешнињод кард. Вале Иќбол ба 
сиёсати њизб ва аъзои он эътироз намуд ва дар рўзномањо назари онњоро танќид 
намуд. Дар натиља аќидаи аъзои њизб нисбат ба Иќбол дигаргун шуд ва Чаудњрї  
Шањобиддин бори дигар раиси шўро интихоб гардид». 

Шояд гилаву шикояти Азим Њусайн дуруст бошад, вале ояндаи сиёсие, ки Сэр 
Фазл Њусайн барои Иќбол пешнињод мекард, њадди аксар метавонист ўро як Сэр 
Фазл Њусайн ё Сэр Зуфаруллохони дигар созад. Дар ин сурат Иќбол њамчун Иќбол 
боќї намемонд. Ба њамин далел, Иќбол аз рўйи меъёрњои Сэр Фазл Њусайн амал 
накард. Ошиќ Њусайн Батолуй менависад:15 

«Иќбол тайи солњои 1927-1930 узви Шўрои минтаќаи Панљоб буд. Дар муддати 
ин се сол ў фаъолияти њизби «Иттињод»-ро мавриди баррасиву таваљљўњ ќарор дод. 
Масъалаи рустої ва шањриро дар Шўро њамин њизб ба вуљуд оварда буд ва сипас 
даргирї бар сари ин масъала тамоми музофотро фаро гирифт. 

Тамоми ин рўйдодњо аз Иќбол пўшида намонд. Баъзењо эътироз мекунанд, ки 
чунин як мутафаккири баландпоя, файласуф ва шоире монанди Иќбол набояд ба 
Шўро мерафт. Шояд ин эътироз дуруст бошад, вале назари ман ин аст, ки агар 
Иќбол худ дар Шўро ширкат намекард ва аз наздик тарзи кори њизбро мулоњиза 
наменамуд, шояд он коре, ки Худованд барои ў дар сарнавишташ ќалам зада буд, дар 
ду соли охири умраш анљом намедод». 

Њамин тавр Иќбол дар тамоми муддате, ки узви Шўро буд, њамчун як узви одї 
боќї монд. Ўро дар Шўро њељ як гурўње дастгирї намекард. Албатта, азбаски вай дар 
сиёсат амалан ќадам бардошта буд, дар њамон сол ба вазифаи дабири њизби Муслим 
Лиги музофоти Панљоб интихоб гардид ва имкон пайдо кард, ки дар корњои сиёсї ва 
миллии мусалмонони Њинд ширкат кунад. Ин муњимтарин аломати зиндагии 
сиёсиаш буд.  

Январи 1927 Иќбол узви кумитањои молї ва омўзишї интихоб гардид.16 13 
феврали њамон сол вай барои лоињаи ду пешнињод дар љаласаи ояндаи Шўро 
тазаккуроте дод.  

Аввал ин ки бо назардошти бекорї ва бешуѓлї дар миёни табаќаи тањсилкардаи 
љомеа, бояд ба ин ашхос замин бидињанд, то ки дар он кор кунанд. Дуввум ба сабаби 
он ки давлати Њинд музофоти Панљобро аз молиёт (андоз)-и солона муоф (озод) 
кардааст, бинобар ин барои костани молиётњо љаласае ба манзури анљоми тањќиќот 
ташкил шавад, ки ин коњиш барои тамоми молиётдињандагон ба таври баробар ва 
одилона дода шуда бошад.17  

4 марти 1927 дар толори њабибияи Донишкадаи исломї љаласае ташкил шуд, ки 
Иќбол раиси он буд. Дар ин љаласа Мирзо Башириддин Мањмуд дар бораи дин ва 
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илм суханронї намуд. Иќбол бо таваљљўњ ба ин мавзўъ дар поёни љаласа чунин 
гуфт:18  

«Дин, фалсафа, физика ва дигар улуму фунун, гарчи роњњои људогонае доранд, 
вале њама ба як сарманзили маќсуд мерасанд. Ин фикр, ки дину илм аз њам тафовут 
доранд, фикри исломї нест, зеро бозкунандаи даричаи улуму фунун мусалмонон 
њастанд. Дар њар сафња аз Ќуръони Карим инсон ташвиќ шудааст, ки аз тариќи 
мушоњидоту таљрубиёти худ илм биёмўзад ва охирин назария ин аст, ки ќувои 
фитриро тасхир намояд. Ќуръони Карим ба инсон ёд додааст, ки агар одамї ба 
нерўњои фитрї даст ёбад, ќодир хоњад хоњад шуд, ки аз ситорањо фаротар равад 
(Ояти 23, Сураи «Аррањмон»). 

Дар моњи марти 1927, зимни баррасии буљаи музофот, Иќбол чунин ду 
пешнињод дод: 

Азбаски вазъи молии музофот хуб аст ва пули кофї барои корњои мухталиф 
вуљуд дорад, ќисмате аз буљаро ба бењдошти рустоњо ва кўмаки пизишкї ба занони 
он љо људо кунанд; 

Андоз аз замин кам карда шавад. Тартиби ба љойи андоз аз замин гирифтани 
мањсулоти кишоварзї беинсофї буда, он бояд таљдиди назар шавад ва њангоми 
баррасии он бояд миќдори солонаи мањсулот ба назар гирифта шавад.  

Њамчун узви кумитаи омўзишї моњи марти 1927 ў пешнињод кард, ки дар 
барномаи таълими ибтидої дарси алгебра низ љорї карда шавад.  

Соли 1927 Сарай Навос Оингарро ба раёсати Конгресс интихоб карданд. 
Муњаммад Алї Љиноњ раиси Муслим Лиг буд. Њарду узви маљлиси марказї буданд 
ва, аз ин рў, дар мавриди авзои сиёсии Њинд бањсу табодули назар мекарданд. Сарай 
Навос Оингар хостори он буд, ки тадбире андешида шавад, то ки њуќуќи мусалмонон 
њифз гардад ва шикояти њиндувон низ, ки мегуфтанд, интихоботи људогона решаву 
асоси даогирињост, рафъ гардад. Барои баррасии ин масъала Муњаммад Алї Љиноњ 
20 марти 1927 баъзе аз рањбарони Муслим Лигро барои ташкили љаласае ба Дењлї 
даъват кард. Сэр Муњаммад Шафеъ ба унвони раиси Муслим Лиги музофоти Панљоб 
дар ин љаласа ширкат кард. Илова бар эшон, Мавлоно Муњаммад Алї, доктор 
Ансорї, Сэр Муњаммад Яъќуб ва чанд нафари дигар низ дар ин љаласа ширкат 
карданд. Дар љаласа ќатъномаи зерин ба тасвиб расид, ки баъдтар «Пешнињодоти 
Дењлї» номида шуд:19 
• Синдро аз Бомбай људо намуда, онро як музофоти људогона кунанд; 
• Дастури ислоњоти љадид дар Сарњад ва Балуљистон ба иттилои мардум расонда 

шавад; 
• Дар шўроњои Панљобу Бангола мусалмонон мисли гузашта аксарият дошта 

бошанд; 
• Дар Маљлиси марказї теъдоди намояндагони мусалмон баробари сеяки њамаи 

намояндагон бошад; 
• Агар пешнињодњои ќобили ќабул бошанд, мусалмонон бо њифзи курсї, равиши 

интихоботи омехтаро хоњанд пазируфт; 
• Дар музофотњое, ки мусалмонон дар аќаллият њастанд ва њиндуњо аксариятро 

ташкил медињанд ва њамчунин дар музофотњое, ки њиндуњо дар аќаллият њастанд 
ва мусалмонон аксариятро ташкил медињанд, мисли Синду Сарњаду Балуљистон, 
тасњилоте фароњам гардад; 

• Ин пешнињодњо ѓайри ќобили таѓйир буда, бояд тамоми маводи он якљо ќабул 
гардад.  

• Дар сурати ќабул шудани чанд пешнињод ва рад кардани баќияи он мусалмонон 
аз талаботи худ дар мавриди интихоботи људогона даст нахоњанд кашид.  
Дар робита бо ташрењи ин пешнињодот Муњаммад Алї Љиноњ дар баёнияи худ, 

ки дар 29 марти 1927 дар рўзномањо мунташир шуд, гуфт:20 
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«То он љо ки ба барномаи интихобот вобаста аст, он худ аз худ њадафи аслї 
нест. Интихобот агар људогона бошад, чї хоњад шуд? Ва агар омехта бошад, чї 
мешавад? Њадафи аслї ин аст, ки мусалмонон комилан мутмаин шаванд, ки њуќуќу 
зиндагии миллии онон мањфуз хоњад монд. Онњо бояд итиминон дошта бошанд, ки 
гурўње, ки аксариятро ташкил медињанд. њуќуќи онњоро поймол насозанд ва то ваќте 
ки дар Њиндустон як давлати миллии масъул сари кор наёмадааст, аз љавру 
истибдоди аксарият дар амон хоњанд буд. Нуктаи асосии тамоми ин мољаро њамин 
аст, ки гурўњњои аќаллият аз њифзи њуќуќњои худ бархурдор бошанд. Зимни танзими 
пешнињодоти фавќ њамин фикр мадди назар буд». 

Фалсафаи сиёсии «Пешнињодоти Дењлї» ин буд, ки дар музофотњое, ки 
мусалмонон дар аќаллият буданд, њуќуќи онњо њифз шавад ва дар музофотњое, ки 
њиндуњо дар аќаллият буданд, њуќуќи њиндувон њифз шавад. Бад-ин тартиб, навъе 
тафоњуму итминони вуљуди мусовї дар миёни њарду гурўњ эљод шавад, то онњо 
натавонанд ба якдигар зиён расонанд. Аз тариќи «Пешнињодоти Дењлї» рањбарони 
Муслим Лиг хостори ба вуљуд овардани панљ музофоти аксариятии мусалмонон 
буданд, то дар муќобили њафт музофоте, ки њиндуњо аксариятро ташкил медоданд, 
каме баробарї ба вуљуд ояд.  

Ба њар њол, ваќте ки Сэр Муњаммад Шафеъ ба Лоњур бозгашт, рањбарони 
мусалмоне, ки дар љаласа ширкат надоштанд ва Иќбол њам дар байни онњо буд, дар 
масъалаи даст кашидан аз интихоботи људогона бо ў мухолифат карданд. Нуќтаи 
назари онњо ин буд, ки дар Панљобу Синду Бангола њиндуњо бартарии иќтисодї 
доранд, аз ин рў, њаргиз нахоњанд гузошт, ки намояндагони мусалмоне, ки 
битавонанд њуќуќи ќавми худро њифз намоянд, интихоб гарданд. 

Дар моњи майи соли 1927 љаласаи умумии Конгресс ва Кумитаи Конгресс дар 
Бомбай «Пешнињодоти Дењлї»-ро ќабул кард. Баъд дар Мадрас низ ин пешнињодот 
пазируфта шуд. Вале маљлиси «Њинду Мањасбања» бо «Пешнињодоти Дењлї» 
шадидан мухолифат кард. Аз нуќтаи назари онњо, дар сурати дар Панљобу Бангола 
ба расмият шинохтани аксарияти њиндувон, бо аксарияти мусалмонон аз Бомбай 
људо шудани Синд ба шакли музофоти алоњида, њамчунин дар Сарњаду Балуљистон 
љорї шудани ќонуни асосї, мумкин буд, ки дар шимолу шарќи Њиндустон чор 
музофоти мусалмоннишин бо њам муттањид шаванд, ки барои онњо ќобили ќабул 
нест.21 

Дар аввали моњи майи 1927 Муслим Лиги музофоти Панљоб дар Лоњур љаласае 
ташкил дод. Сэр Муњаммад Шафеъ рољеъ ба мухолифати «Њинду Мањасбања» бо 
«Пешнињодоти Дењлї» гузориши муфассал дод. Дар ин љаласа Иќбол барои таъйиди 
аќидаи худ рољеъ ба интихоботи људогона чунин изњор кард:22  

«Ман њаќ дорам бигўям, ки аввалин шахсе дар Њиндустон њастам, ки эњсос 
кардам, иттињоди њиндуву мусалмонон амри зарурист. Ва њамеша орзу доштам, ки бо 
иттињоди хеш мустаќил шавем. Вале имрўз авзоъ барои интихоботи муштарак 
муносиб нест. Мусалмонон аз назари теъдод камтар, аз назари иќтисодї поинтар ва 
аз назари омўзишї аќибмонда њастанд, вале одамњои содае мебошанд... Онњо бояд 
танњо ба худ мутттако шаванд». 

Бояд ёдовар шуд, ки Иќбол танњо бо он ќисмате аз «Пешнињодоти Дењлї» 
мухолиф буд, ки рољеъ ба даст кашидани мусалмонон аз интихоботи људогона буд. 
Ба аќидаи ў, натиљаи чунин интихобот дар њар сурат ба фоидаи њиндуњо хоњад буд.  

Дар Панљоб бар асари бархўрдњои фирќаї вазъият хеле пуршиддат буд. 3 майи 
соли 1927 дар бозори љаъбасозон задухўрде байни њиндуњову сикњњо,* аз як тараф ва 
                                                 
* Оини «сикњ» яке аз мазоњиби мўътабари Њиндустон аст ва дар навоњии ѓарбиву Панљоб пайравони 
зиёде дорад. Дар соли 1469 дар Панљоб, дар як хонаводаи њинду тифле ба дунё омад, ки Нанак номида 
шуд. Рањбари аслии сикњњо Гуру Нанак мебошад. «Гуру» ба маънии «муаллим» ва «рањбар» аст. 
Нанак дарвеши покдиле буд, ки орзу дошт байни дини ислому кеши њинду мусолимат ба вуљуд оварад. 
Калимаи «сикњ» дар Панљобї ба маънои шогирд аст ва пайравони Гуру Нанак аз он сабаб сикњ 
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мусалмонон, аз тарафи дигар, ба вуќўъ пайваст. Сабаби он чунин буд, ки мусалмоне 
ба як духтари сикњ њамла кардааст. Анбўњи мардуми асабонї бо ханљару корд ба 
мусалмонон њамла карданд. Дар натиљаи ин њодиса, маѓозањо баста шуданд, дар 
тамоми шањр даргирињо оѓоз гардид. Иќбол зуд бо бештари роњбарони Лоњур 
мулоќот кард ва аз мусалмонон хоњиш кард, ки сабур бошанд, ба мазлумин кўмак 
кард ва кўшиш намуд, ки байни онњо сулњ барќарор гардад.  

13 майи 1927 бузургони њинду, мусалмон ва сикњи шањр эъломияи муштараке 
содир карданд ва рўзномањои кишварро сабаби бархўрдњои фирќаї номиданд. Аз ин 
рў, ба аќидаи онњо, давлат бояд онњоро тањти назорати ќонунї ќарор дињад. Иќбол 
дар мусоњибае бо хабарнигори «Муслим Аутлук» (Muslim Outlook) 23 майи 1927 
чунин гуфт: 

«Агар рўзномањо аз дарљи хабарњои нифоќангез бипарњезанд ва афроди 
бењтареро љињати тањияи гузориш аз суханронињо ва њодисоти кишвар интихоб 
намоянд ва аз муболиѓа кардани масоили кўчак ва ранги фирќаї додан ба онњо 
канораљўї кунанд, арзиши маънавии онњо бештар хоњад шуд». Вай изофа кард:23  

«Мо бояд аз љанљолњои шањри Лоњур дарс бигирем. Фаќат ин њаќиќат, ки мо 
барои дифоъ аз худ дар муќобили њамдигар ниёз ба љалби назари Инглистон дорем, 
ин мавзўъро равшан месозад, ки мо куљо њастем. Муњим ин аст, ки ин њаќиќат маро 
водор сохт, то бори дигар афкору аќоиди сиёсии худро баррасї намоям. 
Мусалмонони Панљоб, бахусус рустонишинњо, ки барои миллат монанди сутун 
њастанд, дар љањл(нодонї)-и умумї зиндагї мекунанд. Њељ навъ бедории иќтисодї ва 
ё сиёсї дар онњо пайдо нашудааст. Нерўи миллатро фирќабандињову људоиандозињо 
заиф кардааст. Дар натиља, мо ба таври куллї ѓайримунтазам њастем. Акнун ба ин 
натиља расидаем, ки аввалин вазифаи мусалмонони ин музофот ин аст, ки ба назми 
дохиливу ислоњи худ таваљљўњ кунанд». 

Моњи июни 1927 «Забури Аљам» мунташир шуд. Агарчи Иќбол онро дар 
моњњои аввали њамин сол ба итмом расонида буд, вале ба сабаби серкориаш онро 
натавонист зудтар чоп кунад. 

19 июли 1927 Сардор Аял Сингњ дар Шўро лоињае пешнињод кард, ки тибќи он 
барои ишѓоли вазифањои расмї озмуни илмї анљом шавад ва бидуни таваљљўњ ба 
мазњаби афрод номзадњоеро, ки аз љињати илму фарњанг болотаранд, интихоб 
намоянд. Ин пешнињод аз он сабаб ироа шуд, ки мусалмонон аз назари омўзишї 
аќибмонда буданд ва дар озмун имкони пирўзии онњо бисёр кам буд. Дар мавќеи 
бањс, дар бораи ин пешнињод намояндае, ки ѓайримусалмон буд, гуфт: «Ин чиз ба 
рушди ќавми муттањид кўмак хоњад кард». 

Иќбол рољеъ ба ин мавзўъ исрор дошт:24 
«Мутаассифона дўсти ман Пандит Нанак Чанд ин љо њузур надоранд. Эшон ба 

ман гуфта буданд, ки њукумат ба табъизи ранг хотима додааст. Аз ин рў вазифањое, 
ки ќаблан англисњо ишѓол карда буданд, акнун ба њиндуњо ва мусалмонон хоњад 
расид. Вале ман ба давлати худ итминон медињам, ки њукумат иштибоњи бузурге 
мекунад. Агар масъулини англисї зиёд бошанд, ман ба онњо хайра маќдам мегўям 
(садоњо: «На! На!»). Ман комилан ба масъулияти худ воќифам, ки чунин масоилро ба 
забон меоварам ва маънавияти садои «На! На!»-ро низ ба хубї мутаваљљењ мешавам. 
Садои ќавмияти муттањид аз кор афтодааст ва шояд то муддатњои тўлонї ба њамин 
сурат боќї монад. Ин калима аз 50 сол пеш то кунун рўйи забонњои мардуми ин 
кишвар љорист. Вале он мисли садои мурѓи курк аст, ки дигар наметавонад тухм 
гузорад.  

... Ман намедонам, доштани як ќавми муттањид хуб аст ё не? Онро метавон рад 
кард. Ба њар њол, фарз кардем, ки муттањид шудану ташкили як уммати муташаккил 

                                                                                                                                                             
номида мешаванд, ки онон зиндагиро мактабе барои омўзиши чизњои хуб ва худро шогирдони ин 
мактаб медонанд.  
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кори хубе бошад. Дар он сурат, ба аќидаи ман, ќабл аз њама бояд аз исрофу фоидаи 
миёнаравї дар масоили иќтисодї огоњ намуд ва аз онњо дархост намуд, ки ба 
исрофкорї роњ надињанд, кўшиш кунанд, ки даромаде дошта бошанд. Ба њамдигар 
эътимод кунанд, эътимоди њамаљониба байни фирќањои мухталиф вуљуд дошта 
бошад, Дар ин мавќеъ авзоъ чунин аст, ки фирќањо ба якдигар эътимод надоранд. 
Њангоме ки мо ба њам мерасем, шурўъ ба сўњбат дар мавзўи ќавмият мекунем ва аз 
инсонияту њама инсонњо сухан ба миён намеоварем. Чанд рўз ќабл яке аз дўстонам 
сўњбати ду ашрофзодаи њиндуро шунидааст. Яке аз онњо пурсидааст, ки акнун 
сиёсати мо чї гуна бояд бошад? Дуввумї љавоб додааст, ки бояд зоњиран рўйи 
лабњоямон калимањои «ќавми муттањид» наќш бандад, вале ботинан фикрамон бояд 
ба њуќуќи фирќаи худ бошад».  

4 декабри 1927 љаласае дар мавзўи ислоњу бењбуди вазъи мусалмонон ташкил 
шуд, ки дар он беш аз 10000 ширкат карданд. Иќбол ба њайси раиси ин љаласа 
мусалмононро даъват намуд, ки тиљорату саноатро тавсеа дињанд ва ширкатњои 
туљљорї таъсис дињанд.25  

8 ноябри 1927 њукумати Инглистон дар бораи ташкили Комиссияи Саймон 
(Simon Comission) эълон намуд. Ин комиссия бо роњбарии Љон Саймон ташкил шуда 
аз 7 нафар иборат буд. Њамаи аъзои он англисњо буданд. Ин комиссия бояд пас аз 
љамъоварии пешнињодоти гуногун назароти худро рољеъ ба ќонуни асосии ояндаи 
Њиндустон ба њукумати Инглистон пешнињод мекард. Азбаски дар ин комиссия ягон 
њиндустонї набуд, аксарияти рањбарони сиёсии Њинд эътироз карданд. Вале аќидаи 
Иќбол дигар буд. Ў гуфт: «Бидуни шак, напазируфтани мардуми Њиндустон дар ин 
комисиия маънои њамла ба шахсияти Њиндустонро дорад, вале далели ин 
бетаваљљўњї, беэътимодї ва бадгумониест, ки фирќањои мухталиф дар Њиндустон 
дар муносибати байнињамї доранд».26  

Конгресс дар бораи ќатъи робита бо Комиссияи Саймон эълон намуд. Вале дар 
миёни рањбарони мусалмон дар ин маврид ихтилофи назар буд. Гурўње тарафдори 
ќатъи робита бо он буданд. Вале Сэр Муњаммад Шафеъ, Иќбол ва Мавлоно Њасрат* 
тарафдори њамкорї бо он буданд. Мавлоно Муњаммад Алї ва Муњаммад Алї Љиноњ 
аз тарафдорони ќатъи робита буданд. Ба сабаби нуфузе, ки Мавлоно Муњаммад Алї 
дар Конфронси «Хилофат» дошт, ин конфронс ќатъи робитаи худро эълон намуд. Ба 
далели ин ки Муњаммад Алї Љиноњ раиси Муслим Лиг буд, гумон мерафт, ки 
Муслим Лиг низ ќатъи робита кунад. Дар он замон раиси Муслим Лиги Панљоб 
Муњаммад Шафеъ ва дабири он Муњаммад Иќбол буд. 13 ноябри соли 1927 љаласае 
дар мањалли иќомати Сэр Муњаммад Шафеъ доир гардид, ки дар он тафоњумномае 
ба тасвиб расид. Тибќи он ќатъи робита бо комиссия барои манофеи мусалмонон 
зараровар арзёбї гардид ва њамкорї бо он пешнињод гардид. Иќбол дар рўзномањо 
вобаста ба ин масъала баёноте ба табъ расонд ва сабабњои асосии њамкорї бо 
комиссияро шарњ дод. Вале Мавлоно Муњаммад Алї ба ин баёния эътироз намуд ва 
Муњаммад Шафеъву Иќболро сахт танќид кард. Билохира, декабри соли 1927 
Муњаммад Алї Љиноњ якљоя бо чанд тан аз роњбарон баёнияи эътирозие ба ташкили 
чунин комиссия содир намуд ва аз мусалмонон даъват намуд, ки бо он њамкорї 
накунанд. Иќбол дар љавоби он 8 декабр бо чанд тан аз роњбарони мусалмон баёнияи 
муштараке содир намуд, ки дар он гуфта мешавад:26  

«Чанд рўз аз судури эъломияи љаноби Љиноњ ва чанд тани дигар мегузарад, ки 
нишонгари беэњсосии таассуфовари онњо аз авзои кунунии кишвар аст. Дар ин 
эъломия ин њаќиќати бузургро нодида гирифтаанд, ки комиссияи салтанатї ба 
                                                 
* Сайид Фазлулњасан Њасрат шоир ва рањбари маъруфи сиёсии Њиндустон (1878-1951) буд. Ў пас аз 
хатми тањсилот узви Конгресси Њиндустон шуд ва дар љунбиши «Хилофат» наќши муњим дошт. 
Давлати Инглистон ўро чандин бор зиндонї намуд. Муддате узви Муслим Лиг буд. Аз ў навиштае 
чанд боќї мондааст, ки «Шарњи девони Ѓолиб», «Нукоти сухан» ва «Девони Њасрат» аз љумлаи 
онњост. Ў дар Лакњнав вафот кард ва дар њамон љо мадфун гардид. 
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хотири авзои вахим (пуршиддат)-и њозира ба вуљуд омадааст... Мо ољизона ба 
њамватанони хеш, умуман ва бародарони мусалмон, махсусан, мегўем, ки натиљаи 
интихоби равиши тањрим (рад кардан) чизе ба љуз надомату пушаймонї ба бор 
нахоњад овард. Моро лозим аст, аз њуќуќе, ки њиндуњо аз додани он ба мо саркашї 
мекунанд, њифозат намоем... 

Мусалмононе, ки эъломияи Љиноњро имзо кардаанд, асосан аз музофотњое 
мебошанд, ки дар он мусалмонон њатто ба андозаи намак дар орд низ нестанд.* 
Равиши онњо наметавонад барои мусалмонони Панљобу Бангола ќобили ќабул 
бошад... Њиндуњо бояд ба хубї дарёфта бошанд, ки мо наметавонем ба ихтилофоти 
дохилї сареан хотима дињем. Гурўњи аксарияти кишвар (њиндуњо) бояд бо канор 
биёянд ва дар дили мусалмонон нисбат ба худ эътимод эљод намоянд. Мусалмонон 
фаќат бо амал метавонанд муваффаќ шаванд... Мавќеияти њассоси кунунї таќозо 
намекунад, ки бигзорем, то эњсосотамон бар аќлу мантиќ ѓалаба кунад». 

Ихтилофоти рањбарони мусалмон дар мавриди муносибат бо Комиссияи 
Саймон шиддат мегирифт. Ин дуввумин бор буд, ки Муслим Лиги Панљоб бо 
раёсати Сэр Муњаммад Шафеъ ва дабирии Иќбол бо раиси Муслим Лиги кулли 
Њинд, яъне Муњаммад Алї Љиноњ мухолифат мекард. Рољеъ ба тафсири сиёсати 
Муњаммад Алї Љиноњ, Иќбол дар баёнияи муштарак бо њамроњии Сэр Зулфиќор 
Алихон 19 декабри соли 1927 чунин изњор дошт:27  

«Мо ќаблан низ гуфтаем, ки аќвоми мухталиф даргири сањнањои дањшатнок 
барои куштори якдигар њастанд, ки дар натиља обрўи Њиндустон ба куллї аз байн 
рафтааст.  

Мо наметавонем ин масъаларо нодида бигирем, ки аз назари сарват, нуфуз, 
рањбарии сиёсї ва теъдод ќобили муќоиса бо њиндуњо нестем. Ба њамин љињат, то 
ваќте ки мо аз њиндуњо ва давлтати Инглистон њуќуќи худро талаб накунем, марги 
сиёсии мо амри мусаллам аст... 

Оќои Љиноњ ва дўстонашон моро мавриди таъну лаън ќарор медињанд, вале мо 
ин масъаларо ба оянда вогузор мекунем, то дар бораи истиќлоле, ки бар асоси 
манофеи фирќаї бар он таъкид дорем, ќазоват намоянд». 

Ихтилофоти Муслим Лиги Љиноњ ва Муслим Лиги Шафеъ пас аз интишори 
«Чањордањ модда»-и Муњаммад Алии Љиноњ ба поён расид. Дар он чањор хостаи 
Муслим Лиги Шафеъ низ изофа шуд, ки ба шарњи зер мебошад: 
• Музофотњо ба худмухтории комил ва мусовї даст хоњанд ёфт, яъне тамоми 

музофотњо ихтиёроти баробар хоњанд дошт; 
• Таѓйироте дар марзњои музофотњо анљом нахоњад шуд, ки ба аксарияти 

мусалмонони Панљобу Бангола таъсири манфї гузорад; 
• Тамоми аќвом озодии фикр, изњори аќида, ибодоту русум, таълиму таблиѓ дар 

иљтимоъ ва ѓайраро хоњанд дошт; 
• Дар корњои њукумат ва дигар музфотњои худмухтор аз мусалмонон низ, монанди 

њиндуњо, бо назардошти салоњиятњои онњо истифода хоњад шуд.  
«Чањордањ модда» ба унвони хостањои муштараки тамоми ањзоби сиёсии 

мусалмонон шинохта шуд. Вале дар гузашта, таќсими Лиг ба ду ќисмат ва ё њузури 
аносири мусалмони миллигаро дар Маљлиси Љиноњ ба таври куллї мавќеияти 
Маљлиси исломиро заиф карда буд. Бад-ин љињат, муносиб диданд, ки дар баробари 
Маљлиси исломї, Конфронси ањзоби исломї низ ба унвони як рукни фаъоли сиёсии 
мусалмонони Њинд ба кори худ идома дињад.  

Дар соли 1929 дар Маљлиси марказї пешнињоди Сарда (Sarda Bill)** ироа шуд, 
ки њадафи он мамнўъияти издивољи духтарони камтар аз чордањсола ва писарони 

                                                 
* Зарбулмасали урду ба маънои «хеле кам будан» аст. 
** Њиндуе, ки дар авоили ќарни ХХ-ум барои ислоњи одоту русуми њиндувон пешнињодоте ба Маљлиси 
ќонунгузори Њиндустон ироа намуд, ки аз он љумла, манъ кардани издивољ дар синни поин буд. Дар 
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камтар аз њаждањсола буд. Уламо ба ин лоиња эътироз карданд, вале назари Иќбол 
дар ин масъала мутобиќ бо шаръи ислом буд. Вай 29 сентябри 1929 зимни тафсире 
бар ин ќонун гуфт:28 

«...Ислом ба волидайн иљозат медињад фарзандонашонро, ки хурдсол њастанд, 
издивољ кунанд. Вале барои мутаваќќиф кардани беморињои вобаста ба бордории 
духтарони камсин пешнињод кардааст, ки то ваќте духтар ба синни ќонунї нарасад, 
ўро ба хонаи шавњараш нафиристанд. Ба њамин љињат, ў бар ин аќида буд, ки бояд 
ќонуне танзим гардад, ки волидайни духтарони ноболиѓ, ки фарзандонашонро 
пештар аз синни балоѓат мефиристанд, аз рўйи ќонун љазо гиранд». 

21 ноябри 1929 Лорд Эрвин – ноибуссалтана эълон кард, ки ба манзури 
баррасии ќонуни ояндаи Њиндустон, њукумати Инглистон Конфронсе ташкил хоњад 
дод, ки дар он намояндагони мухталифи Њинд иштирок хоњанд кард. Конгресс ба ин 
эъломия таваљљўње накард, зеро он худро ба адами њамкорї омода мекард. Вале 
Иќбол ва чанд тан аз дўстони сиёсии ў онро хуш пазируфтанд. Ў дар баёнияи худ 3 
ноябри 1929 гуфт:  

«Мавќеияти ин Конфронс ба ду шарт вобастагї дорад: Аввал ин ки бояд 
ихтилофоти њиндуњо ва мусалмонон ќабл аз шурўи ин иљтимои таърихї њал шавад. 
Дуввум ин ки намояндагоне, ки дар ин Конфронс ширкат хоњанд кард, намояндагони 
њаќиќии тамоми аќвом бошанд». 

Иќбол бисёр дилаш мехост, ки ќабл аз ширкат дар Конфронси Мизи гирд њамаи 
мусалмонони нимљазира муттањид гарданд. Баъд њам, агар мумкин гардад, байни 
мусалмонону њиндуњо иттињод эљод гардад. Танњо дар он сурат Конфронс 
метавонист натиљаи дилхоњ дињад. Дар робита бо ин ў дар љаласае чунин гуфт: 

«Ба хотири Худо, коре барои њифозат аз њуќуќи худ анљом дињед. Тамоми 
пойгоњњои мутафарриќро бисўзонед ва як љойгоњи муттањид эљод кунед. Ќабл аз 
ширкат дар Мизи гирди оянда, Конфронсе ташкил дињед. Фаќат ба хотири итмоми 
њуљљат, фурсати дигаре ба њиндуњо бидињед, то ки агар тафоњум бо онњо мумкин 
бошад, тањаќќуќпазир гардад, њарчанд ки ман мутмаин нестам. Инглистон муттањид 
аст ва Њиндустони муттањид бояд ба муќобила бо ў бипардозад». 

13 январи соли 1930 Муњаммад Алї Љиноњ хост, ки Шўрои Лиг љаласае ташкил 
дињад, то бад-ин тартиб сиёсати Лигро дар Конфронс муайян намоянд ва 
намояндагони ширкаткунанда тањти ин сиёсат муттањид шаванд ва хостањои 
мусалмононро ироа дињанд. Шўрои Лиг тасмим гирифт љаласаи умумии Лигро дар 
Лакњнав дар 17 августи 1930 ташкил дињад. Муњаммад Алї Љиноњ Иќболро ба 
раёсати ин маљлис пешнињод кард. Сипас, Муњаммад Алї Љиноњ бо Иќбол тамос 
гирифт ва ў низ раёсати љаласаро пазируфт. Вале маљбур шуданд, ки љаласаро 
мавќуф гузоранд, зеро Сэр Фазл Њусайн мехост, намояндагонро барои иштирок дар 
Мизи гирд худаш интихоб кунад ва ба онњо сиёсати худашро танзим кунад. Аъзои 
Шўро ба мавќуф гузоштани љаласа розї набуданд, зеро онњо ба Сэр Фазл Њусайн 
шак доштанд, ки њадафи ў ин аст, ки имконияти ширкати Иќболро дар ин Конфронс 
аз байн баранд. Агар Иќбол раёсати љаласаро ба ўњда гирад, онњо маљбур мешуданд, 
ки ў ба њайси раиси Маљлиси исломї дар Мизи гирд иштирок кунад. Ба њар њол, 
Иќбол ин пешнињодро пазируфт. Баъдњо, кўшиш шуд, ки љаласа як-ду њафта пеш аз 
оѓози Мизи гирд дар Лакњнав доир гардад. Вале он амалї нашуд. Сипас, Банорас ва 
баъдтар Иљмир барои ташкили љаласа пешнињод шуд. Нињоят, тасмим гирифтанд, ки 
он 29 декабр дар Оллоњобод доир гардад.30  

17 августи соли 1930 шайх Нур Муњаммад дар Сиёлкут даргузашт. Иќбол барои 
дафни ў ба Сиёлкут рафт ва пас аз баргузории маросим ба Лоњур баргашт. Шайх Нур 
Муњаммад фитратан бисёр диндор, бурдбор, бахшанда, сода ва некнафсу сулњљў буд. 

                                                                                                                                                             
Њинд марсум буд, ки духтарони кўчаки худро ба аќди пирмардон медароварданд. Ин расм низ аз байн 
рафт.  
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Ато Муњаммад ва Иќбол танњо чанд чизро аз ў ба ирс гирифта буданд, вагарна дар 
баробари падар њарду писар аз назари хулќу хўй аз замин то осмон фарќ доштанд. 
Барои санги мазори шайх Нур Муњаммад Иќбол ин ќитъаи таърихиро навиштааст:  

Падару муршиди Иќбол аз ин олам бирафт, 
Мо њама роњравон, манзили мо мулки абад. 
Њотиф аз њазрати Њаќ хост ду таърихи рањил 
Омад овоз: «Асари рањмат»-у «Оѓўши лањад». 

(1349 њиљрї) 
 
13 ноябри соли 1930 аввалин Мизи гирд доир гардид ва 19 январи соли 1931 ба 

итмом расид. Ба Иќбол њаќќи ширкат дар он дода нашуд. Бар асари набудани 
сиёсати ягона дар байни намояндагон, Конфронс ба натиљае нарасид. Ба њар њол, 
сарвазири Инглистон дар бораи ташкили дуввумин Конфронси Мизи гирд хабар дод 
ва роњро барои ширкаткунандагон њамвор сохт. Мавлоно Муњаммад Алї 4 январи 
соли 1931 дар Лондон вафот кард. Муњаммад Алї Љиноњ бар асари тавтеањои 
њукумати Инглистон, њиндуњо ва ё намояндагони мусалмони тарафдори њиндуњо ва 
инглисњо ба андозае безор шуда буд, ки аз сиёсат канораљўї кард ва дар Лондон ба 
кори ваколат пардохт. Танњо се сол баъд, дар декабри соли 1933 ба Њиндустон 
бозгашт ва соли 1934 тавассути ў бори дигар Муслим Лиг эњё шуд. 
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ФФААССЛЛИИ  ШШООННЗЗДДААЊЊУУММ  
  

ССааффааррии  ИИќќббоолл  ббаа  љљааннууббии  ЊЊиинндд  

Сафари Иќбол ба љануби Њинд комилан љанбаи илмї дошт. Дар зиндагии 
Иќбол наметавон ин сафарро беањаммият шумурд, зеро вай дар даврони ин сафар бо 
суханронињои хеш суннатњои ќадимии исломиро ба шакли як фикри љадид ироа дод. 

Сафари ў аз аввалњои январи соли 1929 оѓоз шуд. Њамроњони вай дар ин сафар 
Чаудњрї Муњаммад Њасан, Абдулло Чиѓатої ва Алї Бахш буданд. Хушбахтона, 
Абдулло Чиѓатої рўйдодњои ин сафарро ба риштаи тањрир медаровард ва барои 
рўзномаи «Инќилоб» мефиристод. Ба њамин љињат, баъзе аз рўйдодњои ин сафар 
мањфуз мондааст.1  

2 январ Иќбол ба љониби Дењлї рањсипор шуд ва зўњри 3 январ ба Коламбо 
(Бомбай) расид. Сайид Њошим Исмоил – писари Сайид Исмоил дар истгоњ ба 
истиќболи онњо омад, зеро пешакї маслињат шуда буд, ки Иќбол дар манзили онњо 
иќомат хоњад кард. Њамсари Њошим Исмоил духтари яке аз машњуртарин туљљори 
Бомбай – Њољї Юсуф Субњонї буд. Ў бонуи тањсилкардае буд, ки тањсилоташро дар 
Олмон ба итмом расонда буд. 

Ваќте Иќбол хўрокашро хўрда шуд, њамсари Њошим Исмоил китоби шеъри 
Гётеро бо номи «Фауст» ба назди ў овард ва аз вай хоњиш кард, ки бо хатти худаш 
шеъре рўйи он бинависад. Иќбол ин шеърро навишт: 

Калому фалсафа аз ављи дил фурўштам, 
Замири хеш кушодам ба наштари тањќиќ. 

Сипас гуфт: «Ин њамон натиљаест, ки мебоист Фауст ба он бирасад, аммо 
нарасид». 

Соати панљи баъд аз зўњр Њошим Исмоил ба ифтихори Иќбол як зиёфат орост, 
ки дар он шахсиятњои бузурги Бомбай ширкат намуданд. Сости 8 шаб Иќбол бино ба 
даъвати Федератсияи исломии Бомбай барои сарфи шом (хўроки шом) ба он љо рафт 
ва соати 10 шаб бо поезд ба Мадрас рањсипор шуд.  

5 январи соли 1929 Иќбол ба Мадрас расид. Дар истгоњ гурўње аз мардум ба 
истиќболи ў омада буданд. Онњо бештар мусалмононе буданд, ки кулоњи туркї ба 
сар доштанд. Аксари уламо, фузало, умаро ва руасои Мадрас низ омада буданд. 
Иќбол њамроњи Сайид Љамол Муњаммад, ки ба истиќболи ў вориди поезд шуда буд, 
бо автомобил ба ињќоматгоњи худ – мењмонхонаи «Босото» рафт. Ин мењмонхона ба 
Сайид Љамол Муњаммад тааллуќ дошт.  

Соати 4 баъд аз зўњр Иќболро ба мадрасаи Љамолия даъват карданд. Дар ин 
мадраса кўдакони ятиму фаќир нигањбонї мешуданд. Ин мадрасаро падари Сайид 
Љамол Муњаммад ваќф карда буд. Мадраса хобгоњ низ дошт, ки дар он донишљўён ба 
таври ройгон шабонарўзї зиндагї мекарданд. Аз тарафи Сайид Љамол Муњаммад ба 
онњо хўрок низ дода мешуд. Ба донишљўён дар њудуди 7 рупия дар моњ дода мешуд, 
то битавонанд шањрияи* худро бипардозанд.  

Иќбол соати 5 баъд аз зўњр дар толори «Кукњалї» аввалин суханронии худро 
тањти унвони «Ислом ва афкори њозир» эрод кард. Доктор Супраин – сарвазири 

                                                 
* Пуле, ки њар моњ барои тањсил пардохта мешавад (А.Б.). 
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Мадрас вазифаи раиси љаласаро анљом дод. Ў пас аз ба поён расидани суханронии 
Иќбол гуфт:2  

«Барои ман басе мубоњот аст, ки бо вуљуди ин ки њинду њастам, ба раёсати 
љаласаи суханронї дар мавриди фалсафаи исломї интихоб шудаам. Ман аз он 
хушњолам, ки мебинам, мусалмонони ин музофот нуќтаи назари сањење доранд. 
Ислом ба Шарќ, њатто ба тамоми љањон дарси ухувват ва бародарї омўхтааст. Мо, 
њиндувон, бо имтиёзоти ќавмї ва системаи табаќотии худ гирифторем. Мо бояд аз 
тањзибу фарњанги исломї дарси ухуввату бародарї бигирем.  

Ман ин љо ба унвони як ѓайрибарањман сўњбат намекунам ва на аз ин нуктаи 
назар хилофи системаи табаќотиии њиндувон њарфе мезанам. Барои ин ки битавонем 
њиндуњову мусалмонон ва тамоми аќвоми нимљазираро муттањид бисозем, бояд 
ухуввати исломиро далели роњи худ бисозем». 

Шаб, њангоми бозгашт, Сайид Љамол Муњаммад аз Абдулло Чиѓатої маќолаи 
Иќболро барои мутолиа гирифт ва субњи рўзи дигар бозгардонд. Ў дар мавриди 
маќола аз Иќбол чанд суол кард ва љавобњои мантиќиву баљо гирифт. Сайид Љамол 
Муњаммад фаќат як тољири байналмилалї ва барои мусалмонони Њиндустон 
ношинохта набуд, балки олими фозилу баландмартаба низ буд. Иќбол бо тамљид аз 
дониши ў гуфт: 

«Худоё, ин инсон солона дањ миллион рупия тиљорат мекунад, пироњану 
шалвори сода мепўшад ва дар бораи њаќиќати рўњу модда ба забони урдуву англисї 
бањс мекунад. Ў дар ин фикр аст, ки таълимоти ќадиму љадиди мусалмононро бо њам 
иртибот дињад ва ислом дар шаъни аслии хеш дар дунё зоњир шавад. Мусалмонон 
ниёз ба чунин афрод доранд ва то ваќте ки ин навъ ашхосро наёбем, расидан ба 
ањдоф малол аст». 

Иќбол то 8 январи соли 1929 дар Мадрас монд. Ин 4 рўз барои ў бисёр рўзњои 
серкорї буд. Рўзи 6 январ дуввумин маќолаи худро бо номи «Таљрибиёти диниву 
таљаллиёт ва кашфу илњомоти фалсафї» эрод кард. Субњи њамон рўз мусоњибае низ 
бо намояндаи рўзномаи «Свараљия» дошт, ки тайи он гуфт: 

«Динро муќаддамтар аз саворољ* медонад. Њукумате, ки бо дин робита надошта 
бошад, ў њељ тамоиле ба он надорад. Вале бо ин васф мардуми Осиё, равиши 
моддапарастона (материалистона)-и Аврупоро наметавонистанд аз назар дур 
бидоранд. Бад-ин љињат, барои онњо муњимтарин масъала ин аст, ки роње биёбанд, то 
умури модї ва маънавиро якљо љамъ кунанд». 

Дар посух ба саволе марбут ба панисломизм чунин гуфт: 
«Дар мавриди ин калима иштибоњоти бисёре байни Аврупо ва Осиё ба вуљуд 

омадааст. Аввалин бор ин истилоњро як рўзноманигори фаронсавї истифода кард ва 
њадафи ў огоњ намудани Аврупо аз иттињоди мусалмонон буд. Бад-ин сабаб, ин 
калима низ монанди њуљуми нажоди зард буд, ки барои ноил шудан ба ин маќсуд ба 
вуљуд оварда шуда буд. То он љое ки ба маънои он иртибот њосил мешавад, њељ 
њаракате аз панисломизм ба чашм намехўрад. Профессор Браун – устоди донишгоњи 
Кембриљ низ ин фикрро беасос ба исбот расонида буд. Агар ин калима маънї дошта 
бошад, њамин бас, ки бигўем таърифи дигаре барои «Куллу муслимин ихватун»** – 
ухуввати исломї аст. Калимаи панисломизм дар китоби луѓат мављуд нест, зеро ки 
ислом номи он таљрибаест, ки ќадам аз насл, ранг, забон ва тобеият фаротар 
нињодааст ва дар љињати якљо намудани инсонњо ба кор гирифта шудааст». 

7 январ Иќбол маќолаи севвуми худро эрод кард. Њамон рўз Анљумани занони 
мусалмони Мадрас ўро ба љаласаи худ даъват кард. Раиси ин љаласа хонуми 
Абдуссалом буд, ки њамсараш раиси почтаи марказии он љо буд. Ба Иќбол 
таќдирномае таќдим карданд. Бино ба гуфтаи Абдулло Чиѓатої, тамоми хонумњо 

                                                 
* «Сва» ба майнии «худ» ва «раљ» ба маънии «њукумат» аст. 
** Ояти 10, сураи «Њуљурот»: «Иннамо-л-мўъминуна ихватун». 
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дар паси парда буданду Иќбол он тарафи парда нишаста буд. Дар сипоснома аз 
хадамоти динї, илмї ва адабии Иќбол чанд љумлаи зер навишта шуда буд.3 

«Аз Шумо истидъо дорем, каме аз ваќти гаронбањои худро барои мо, ки 
асирони ќафас њасем, ваќф кунед ва барои озодии шаръии табаќаи занони мусалмон 
наѓмасарої кунед. Вазъи мо – асирони ќафас ногуфта равшан аст. Ба њамин љињат, 
барои љилавгирї аз ин масъала шеъре њаяљонангез бисароед, то эњсосоти хуфта бедор 
шаванд. Мо мадюни Мавлоно Њолї њастем, зеро ки дар солњаи аввали ќарни XIX 
шеъри эшон дар бораи занњо маќоми ононро бисёр боло бурд. Он ашъор тањти 
унвони «Чап ке дод» ба иззати мо афзуд. Ашъори Њолї дар хонаводањои исломї 
шўълаи озодии занонро ба вуљуд овард, вале боз њам хонаводањое њастанд, ки њатто 
номи озодї ба гўшашон нарасидааст, дар сурате ки дар љањон таваќќўот (умеду 
омол)-и зану мард яксон мебошад. Ва ислом низ таълими мусовот додааст (ояти 35, 
сураи «Ањзоб»). Мутаассифона, мулоњиза мекунем, ки аз тарафи мардон њуќуќи 
занон поймол мешавад. Мо аз Шумо таќозо мекунем, ки мавзўъро равшан ва 
далоили ин корро баён кунед. Мо намехоњем бигўем, ки бародарони мо, ки зодаи 
модарон њастанд, бисёр золиму саффок (хунхор) њастанд, балки аз ин масъала ранљ 
мебарем, ки решаи беинсофї ва поймол кардани њуќуќи зан аз манозили волидайни 
худи онњо оѓоз мешавад. Падару модар дар робита бо њарду – писару духтар роњи 
ифроту тафрит (азњадгузаштагї)-ро пеш гирифтаанд ва ин фарќро бо мо парвариш 
медињанд. Дар баробари писар, духтарро илова ба мањрум кардан аз хўрду хўрок, 
дар мавриди таќсими амлок низ мањрум мекунанд. Агар аз бадшиносї духтаре бева 
шавад, падару модари ситамкор ба номи дифоъ аз шарафи хонаводагї, ўро аз 
издивољи нав мањрум менамоянд ва ўро мўњтољи бародарону амакњо намуда, дар 
њаќїќат, зинда ба гўрашон мекунанд. Дар њоли њозир, њама љо садои озодии занон 
баланд аст. Асари баљову амиќи таълимоти љадид возењу равшан аст, ки занони 
мусалмон ба њуќуќи шаръиву љойизи худ, ки озодиву мусовот аст, даст ёбанд. 

Рўњи зиндаву содиќи ислом дар њиљоби исломист ва љинси латиф зинда дар оташ 
месўзад ва хокистар мешавад, то исори худро ба исбот расонад. Дар хотима, аз ин ки 
ваќти Шуморо гирифтем, узр мехоњем. Бо умеди ин ки дар ояндаи наздик барои 
бењбудиву озодии табаќаи занон назме бисароед ва бо ин амал барои њамеша 
занонро аз худ мамнуну муташаккир намоед». 

Љавоби Иќбол, ки хушбахтона, мањфуз мондааст, чунин буд:4  
«Аќидаи ман ин аст, ки занон ќодир њастанд кайфиятњо (хислату хусусиятњо)-ро 

бењтар њифз кунанд... Гарчи дар даврони таназзулу инњитот њуќуќи занон поймол 
шуд ва мардон аз њифзи њуќуќи занони мусалмон ѓафлат намуданд, вале занњо бо 
вуљуди ин њама зулм, ба анљоми вазифаи худ идома доданд. Њељ шахсе вуљуд 
надорад, ки асароти тарбияти модари хешро дар худ наёбад ва ё муњаббати 
хоњаронаш бар дили вай љой надошта бошад. Он шавњарони хушбахте, ки зани хубу 
порсо доштаанд, хеле хуб медонанд, ки вуљуди зан барои иртиќоъ (болоравї)-и мард 
то чї њад муассир аст. Лозим нест як бори дигар бигўям, ки дар ислом зану мард 
мусовї њастанд. Ман ин масоилро аз оятњои Ќуръони Карим дарёфтаам. Баъзењо бар 
ин аќида њастанд, ки мардњо аз занон бартаранд. Ояте, ки ба шарњи зер мебошад, 
мўљиби шак аст: «Ар-риљолу ќаввомуна ало-н-нисои»*. Аз назари муњовараи арабї, 
ин тафсир дуруст нест, ки мард аз зан болотар аст, аз нуќтаи назари дастурии забони 
арабї, сифати тафсилї калимаи ќоим ва ќавом мебошад, ки маънои муњофизатро 
медињад, яъне мардон муњофизи занонанд. Тавре ки дар љойи дигар низ Ќуръони 
Карим мефармояд (ояти 183, сураи «Баќара»), њамон тавре ки либос барои мањфуз 
нигоњ доштани бадан аст, мард низ муњофизи зан аст. Ва дигар њељ фарќе байни зану 
мард нест. Дар ќуруни гузашта занњо дўш ба дўши мардон ба љињод мепардохтанд. 

                                                 
* Ояти 34, сураи «Нисо»: Мардон коргузорони занонанд ба хотири бартарињое, ки Худованд барои 
баъзе насиб, ба баъзеи дигар ќарор додаст. 
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Дар замони хулафои Аббосї, замоне хоњари халифа ба унвони ќозиюлќузот  
машѓули кор буд ва худ метавонист фатво содир кунад. Њоло таќозои љомеа ин аст, 
ки занњо њаќќи овоз додан дар интихоботро дошта бошанд.  

Зан нисбат ба мард ва мард нисбат ба зан вазоифи људогонае доранд. Вале ин ба 
он маънї нест, ки зан поинтару мард болотар бошад. Ихтилоф бар асоси далоили 
дигаре аст. Хулоса ин, ки то он љое ки ба мусовот марбут аст, дар ислом фарќе миёни 
зану мард вуљуд надорад. Ихтилофи байни онњо ба далели ниёзњои иљтимої аст. 
Ќабл аз њар чиз ба ин масъала таваљљўњ дошта бошед, ки модар њаќ дорад, виросат 
(ворисият)-и фарзанди худро ба ўњда бигирад. Ислом инро низ эълом намудааст, ки 
зан метавонад ба таври људогона молики њама чиз бошад. 

Дар бисёре аз кишварњои Аврупо занон њаќќи моликият надоранд. Як модари 
англис њоло њам њаќќи вилоят (соњибият)-и авлоди хешро надорад, дар сурате ки ин 
њаќ дар ислом њамеша вуљуд доштааст. Дар тамоми ин умур миллатњои аврупої аз 
ислом пайравї мекунанд... Дар Аврупо талоќ гирифтан мушкил буд, дар байни 
мусалмонон ин ишкол њаргиз вуљуд надошт. Ин эътироз низ вуљуд дорад, ки мегўянд: 
«Зан дар ислом монанди мард њаќќи талоќ надорад». Шояд надонед, ки уламои мо ин 
масъаларо тавзењ додаанд: њангоми аќд зан метавонад бигўяд, ки њаќќе, ки ислом дар 
мавриди талоќ ба мард додаааст, њамонро ба ман ё ба яке аз аќвоми наздики ман 
бидињед, то ба аќд мувофиќат кунам. Шумо дар сипосномае, ки ба ман додаед, худро 
«асирони ќафас» номидаед. Бо хондани ин калима ба ёди нањзати он даста аз занони 
ѓарбї афтодам, ки дар Туркия ё дар Аврупо аз калимаи «Озодї аз султаи мардон» 
(Ennancipation) таъбир мекунанд. Бояд бубинем, њарфњое, ки бо ќуюд (монеањо, 
мањдудиятњо)-и лафзї таъбир мешаванд, дар асл ќуюд њастанд ё не? Дар мавриди 
њиљоб ањкоми исломї равшан аст (оятњои 30 ва 31, сураи «Нур»). Дастур ин аст, ки 
чашмњоро ба зер афканем, зеро ки дар зиндагии инсон замоне пеш меояд, ки зан 
маљбур мешавад дар муќобили як марди номањрам ќарор бигирад. Ин дастур 
махсуси ин мавќеият аст. Дар мавќеъњои дигар ањкоми дигаре њаст. Дар робита бо 
масъалаи њиљоб дастури умумї ин аст, ки зан зинати хешро зоњир накунад. Ислом 
дастури тааддуди заваљот (бисёрзанї)-ро надодааст, балки фаќат иљоза додааст (ояти 
3, сураи «Нисо»). Ин дуруст аст, ки мардони мусалмон аз ин иљоза сўйиистифода 
мекунанд. Таќсири усул ва ќавонин дар ин робита чист? Њангоме ки ба далели љанг 
теъдоди мардон коста мешавад, барои њифзи ояндагон лозим мешавад, ки мардон 
беш аз як њамсар ихтиёр кунанд. Ќуръони Карим низ бо таваљљўњ ба ин масолењи 
иљтимої ин иљозаро додааст. Ба њамин љињат, дар фиќњ байни «фарз»-у «иљоза» фарќ 
гузошта шудааст. Иљозаро метавон тарк кард, вале фарзро њаргиз наметавонем тарк 
кунем. Агар њангоми маросими аќд зан аз мард бихоњад, ки иљозаи тааддуди 
заваљотро, ки Ќуръон ба ў додааст,аз њаќќи худ кам кунад, њаќќи ин корро дорад. 
Дар ин робита гилае низ ба падарони духтарон баён мекунам. Он ин аст, ки онњо ба 
њангоми маросими аќд њуќуќи занњоро ба назар намегиранд. Шикояти дигари ман аз 
худи занњо аст. Ногуфта намонад, ки чаро дар мавќеи лозим занњо аз мардњо њаќќи 
худро аз роњи ќонун талаб намекунанд? Чаро аз бародарони худ сањми моликияти 
худро талаб намекунанд? Мутаассифона, дар Њиндустон ќавонини исломї иљро 
намешавад, то ин навъ масоил бо кўмаки шаръи исломї њал шавад. Аз 500-600 сол 
пеш шаръи ислом рокид (шахшуда) мондааст. Касоне, ки тобеи ќавонини Инглистон 
њастанд, ќодир ба дарки шаръи исломї намебошанд. 

Китобњои фиќњи машњуре вуљуд дорад, ки дар њудуди 500-600 сол пеш навишта 
шудаанд. Фатвоњое, ки дар он замон содир шудаанд, бо авзои он замон низ созгор 
будааст. Авзоъ имрўз таѓйир ёфтааст. Њоло бояд бо таваљљўњ ба ин авзоъ диќќати 
бештаре ба масоили шаръї дошта бошем... Агар занњо омода шаванд, то 
њатталимкон аз њуќуќи худ дифоъ кунанд ва њаќќеро, ки шаръи ислом барои онњо 
ќарор додааст, аз мардон бигиранд, ростї, зиндагии мардњо талх хоњад шуд. 
Хонумњо метавонанд бобати таѓзияи фарзандон бо шири худ њуќуќ дарёфт кунанд. 
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Њатто бобати пухтупаз низ метавонанд тибќи ќонун дастмузд талаб кунанд. Шумо ба 
мардњо мегўед «хато кардаанд», дар сурате ки оё худи шумо орї аз њар навъ хатої 
њастед? Шумо бояд бо ќотеият барои гирифтани њуќуќи худ кўшиш кунед... Он 
њаќќеро, ки зан бо инсофу аќл метавонад њар ваќт, ки хоњад, талаб кунад, Ќуръон ба 
ў додааст. Озодиро бо бебанду борї омехта накунед, башарият њаргиз ба бебанду 
борї иљоза намедињад ва инсони боаќл њаргиз онро намехоњад. Мо бояд ин андешаро 
дар миёни умуми мусалмонони кишвар ба вуљуд биёварем, то ваќте њуќуќи зан дар 
зиндагии ояндаи ў таъйин нашудааст, сиѓаи аќд низ љорї нашавад. Ин њаракат бояд 
бо шиддати тамом оѓоз шавад. Њамон тавре ки гуфтам, занони мусалмон метавонанд 
аз бењтарин суннатњои ќавми мусалмонро њифозат кунанд, ба шарте ки роњи 
оќилонаву дурусти ислоњро ихтиёр кунанд, на ин ки аз занони Туркияву дигар 
кишварњои Аврупо таќлид кунанд... Шумо набояд ба дунболи калимаи «озодї» 
биравед, балки бояд рўйи мафњуми сањењи ин калима хуб фикр кунед. Мо комилан 
озодии аврупоиро дидаем, тањзиби аврупоиро мо зоњиран мебинем. Вале агар 
бихоњем онро ботинан мавриди баррасї ќарор бидињем, мў ба танамон рост хоњад 
шуд... Мо бояд кўшиш кунем, ки аз ќайди русуми њаќкушона рањо шавем». 

Пас аз ба итмом расидани баёноти эшон, хонумњо аз ў хостанд, то барои онњо 
яке аз шеърњояшро хонад. Вале Иќбол узр хосту гуфт, ки шеъре аз ёд намедонад ва 
китоби шеърњояшро низ бо худ нагирифтааст. Бо гуфтани ин сухан чанд нусха аз 
китоби «Бонги даро» аз пушти парда берун афтод. Иќбол маљбур шуд шеъри 
«Фотима бинти Абдулло»-ро аз он хонад. 

Иќбол дар даврони иќоматаш дар Мадрас аз мадрасаи Љамолия, Анљумани 
тараќќии урду, китобхонањо, Анљумани забони урду, Донишкадаи давлатии 
Муњаммадї, Анљумани Њилоли Ањмар ва ѓайра сипосномањо дарёфт намуд ва дар он 
љойњо суханронї намуд.  

8 январи соли 1929 Сайид Љалол Муњаммад ба мењмонхонаи «Босото» омад ва 
ба унвони махориљи сафар ва њаќќулзањмати суханронињо ба Иќбол ба иловаи як чек, 
шоли пашмии кашмирии нафисе низ њадя намуд. Њамин тариќ, ба Чаудњрї 
Муњаммад Њусайн ва Алї Бахш низ як шоли кашмирии пашмин њадя карданд. 9 
январ Иќбол аз Мадрас ба Бангалур омад. Ўро дар истгоњи роњи оњани Бангалур хуш 
истиќбол карданд. Дар байни истиќболкунандагон Сэр Мирзо Исмоил – сарвазири 
иёлати Майсур, Њољї Сайт* Абдулѓафур, Мањмудхон Мањмуди Бангалурї ва бисёр 
дигарон буданд.5  

Њољї Сэр Исмоил Сетњ барои истиќболи Иќбол ба истгоњи роњи оњани Мадрас 
омада буд, то аз ў хоњиш кунад, ки њангоми сафар ба Бангалур дар манзили ў иќомат 
гузинад. Њамин тариќ Иќбол ба манзили ў рафт.  

Њољї Сэр Исмоил Сетњ яке аз руасои бузурги Бангалур буд. Вай бунёнгузори 
бемористони занон буд, дар таъмири бисёре аз масољид сањм гирифта буд ва дар 
Бангалур шўњрати фаровон дошт. Вай як тољири байналмилалї ба шумор мерафт ва 
бештар кору бораш бо англисњо буд.  

Соати 10-и субњ дар китобхонаи Муслими Бангалур воќеъ дар хиёбони Гандї аз 
тарафи Донишгоњи исломии Бангалур љаласае барпо гардид, ки дар он Иќбол 
суханронї намуд. Ў бештар ба мавзўи таълими донишїўён сўњбат намуд. 

Асри њамон рўз дар сањни Донишкадаи улум ва њунарњои зебо љаласаи дигар 
барпо гардид, ки дар он донишљўёни зиёди мусалмону њинду ширкат намуданд. Дар 
њамин љо ба Иќбол хабар доданд, ки рўзи дигар њангоми зўњр, автомобили махсуси 
мањараљаи Майсур барои бурдани ў хоњад омад. 

10 январ Иќбол ба Майсур рафт. 11 январ онњо ба зиёрати мазори Типу Султон 
рафтанд. Дар Гунбади Султонї се мазор вуљуд дорад, ки дар онњо падару модари 
Типу ва худи ў хобидаанд. Дар миёни ќабрњо ва чор девори атрофи онњо ашъоре ба 

                                                 
* Калимаи њиндї ба маънои шахси сарватманд аст. 
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забони форсї дар хусуси шуњадо њаккокї шудааст. Султон Типу соли 1213 њиљрї 
(1799 милодї) шањид шудааст. Таърихи шањодати ўро аз ќитъаи шеъре бо номи 
«Шамшери гумшуда» метавон ёфт. Пас аз зиёрат шахсе аз њамроњон аз Иќбол 
пурсид, ки оё зиёрати мазори Типу ба ў илњом бахшид ё не? Иќбол посух дод, ки дар 
канори мазори эшон њатто як лањза аз ваќти ман бењуда нагузашт. Сипас гуфт: Ин 
паём ба ман илњом бахшид: 

Дар љањон натвон агар мардона зист, 
Њамчу мардон љон супурдан зиндагист. 

Ин шеър ишорае ба як воќеае буд, ки чанде ќабл аз шањид шудани Султон Типу 
рўй дода буд. Он рўз як машире ба Султон гуфт, ки бо англисњо сулњ кун. Султон 
љавоб дод, ки як рўзи зиндагии шер бењтар аз сад соли зиндагии шаѓол аст.6 Иќбол 
дар миёни роњ чор байти дигар аз шеърро низ танзим кард, ки бар асоси эњсосоти 
дарунии ў буд. Ва ин абёт дар њељ кадом аз маљмўаи ашъораш шомил нашуд:7  

Оташе дар дил дигар бар кардаам, 
Достоне аз Дакан овардаам. 
Дар канорам ханљари ойинафом, 
Мекашам ўро батадриљ аз ниём. 
Нуктае гўям зи Султони шањид 
З-он ки тарсам, талх гардад рўзи ид. 
Пештар* рафтам, ки бўсам хоки ў – 
То шунидам аз мазори поки ў: 
Дар љањон натвон агар мардона зист, 
Њамчу мардон љон супурдан зиндагист!  

Пас аз он Иќбол ва њамроњонаш ба дидани љойњои љолиби шањр, аз ќабили 
Ќалъаи Срирангапатнам, Давлатбоѓ, масљиде, ки Султон Типу дар он љо ба шањодат 
расида буд ва садди Ковирї (обанбор), ки хишти аввали онро Султон Типу гузошта 
буд, рафтанд. 

12 январ Иќбол барои боздид ба Донишгоњи Майсур рафт ва худи њамон рўз ба 
Бангалур баргашт. Субњи рўзи дигар ба Њайдаробод рафт. Донишгоњи Усмония ўро 
барои суханронї он љо даъват карда буд. 13 январ, ваќте ки поезд ба истгоњи 
Њайдаробод расид, анбўњи мардуми дар истгоњ љамъшуда суруди «Чину Араб моли 
мо, Њиндустон моли мост» («Чину Араб њамара, Њиндустан њамара»)-ро тараннум 
мекарданд. Иќбол аз 14 то 18 январ дар он љо монд. 15 январ дар толори Боѓи умумї 
аввалин суханронии худро эрод кард. Раёсати љаласаро Мањараља Кишан Прасад** 
ба ўњда дошт. Устодону донишљўёни Донишгоњи Усмония дар љаласа ширкат 
доштанд. Шоми он рўз дар манзили Мањараља Кишан Прасад маљлиси мушоира 
барпо гардид, ки дар он шоирони номдори урдуву форсизабон, аз љумла, Њайдарёр 
Љанг Таботабої, Навоб Зиё Ёр Љанг Бањодур, Навоб Азиз Ёр Љанг Бањодур, 
Мавлавї Масъуд Алии Мањвї, Љўш Малењободї ва дигарон ширкат намуданд. 
Иќбол бидуни ин ки касеро тањсин кунад, ором нишаста буд. Фаќат ваќте ки 
Мавлавї Масъуд Алии Мањвї байти 

Нигоњ кардани дуздидаам ба базм бидид, 
Миёни чидани гул боѓбон гирифт маро.  

-ро хонд, ў хоњиш кард, ки ин шеърро як бори дигар бихонад. Вале равшан нашуд, ки 
ин хоњиш аз нуќтаи назари интиќод буд, ё аз назари тањсин. 

Иќбол ќаблан эълон карда буд, ки шеър намехонад, вале бо исрори мењмонон ва 
Мањараља Кишан Прасад ин шеърро ба форсї хонд: 

 

                                                 
* Дар матни китоб «бештар» омадааст. Ба назари мо «пештар» дар ин маврид сањењтар аст (А.Б.). 
** Мањараља Кишан Прасад муддати зиёде сарвазири Њайдаробод буд. Ў дар шеъру шоирї табањњур 
дошт ва якчанд забонро медонист. Девони ашъори урду ва форсии ў ба табъ расидааст. 
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Зиндагї анљуманорову нигањдори худ аст, 
Эй, ки дар ќофилаї, бо њама шав, бо њама рав. 
Он нигине, ки ту бо ањриманон сохтаї, 
Њам ба Љабраил амин, њам натавон дод гарав. 

 
18 январи соли 1929 Иќбол бо низом (њоким)-и Дакан мулоќот намуд ва ўро ба 

унвони раиси љаласаи солонаи Анљумани њимояти ислом, ки ќарор буд, соли оянда 
баргузор гардад, ба Панљоб даъват намуд. Низоми Дакан ин даъватро пазируфт, 
вале баъд ба иллати баъзе мушкилот натавонист ба Панљоб биёяд.  

19 январ Иќбол аз Њайдаробод ба Лоњур баргашт ва бо њамин сафари илмии ў 
ба љануби Њинд поён ёфт. 
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ФФААССЛЛИИ  ЊЊААББДДААЊЊУУММ  
  

ТТаассааввввууррии  ттаашшккииллии  ккиишшввааррии  ииссллооммїї  

Ихтилофи байни њиндуњо ва мусалмонон, ки баъдњо ба масъалаи фирќаї ё 
думиллиятї маъруф шуд, њамроњ бо ба вуљуд омадани ислом дар нимљазираи Њинд, 
дар ќарни њаштуми милодї намоён гардид. Аввалин шоњиди таърихиро Берунї 
нўњсад сол пеш дар таълифи худ «Китоб-ул-Њинд» ироа дод. Дар ин китоб пас аз 
бањси муфассале дар бораи кашмакашињои њиндуњо ва мусалмонон ба ин натиља 
расид, ки дарёе байни њиндувон ва мусалмонон вуљуд дорад, ки ѓайри ќобили убур 
(гузаштан) аст.1 Муруре бар таърих равшан месозад, ки аввалин бор дар Њиндустон 
Шоњаншоњ Акбар дар ќарни XVI милодї љињати њалли масоили фирќаї ва эљоди 
вањдат байни ду ќавм иќдомоте анљом додааст. Вале ин кўшиш бад-ин сабаб шикаст 
хўрд, ки њиндуњо ва мусалмонон њарду бо ин идѓом (муттањидшавї) мухолифат 
карданд. Аз миёни мусалмонон Шайх Ањмад Алифи Сонї шадидан бо ин амал 
мухолиф буд ва аз миёни њиндуњо низ Раљамон Сингњ* сарењан ба Шоњаншоњ Акбар 
гуфт: «Дар Њиндустон фаќат ду мазњаб вуљуд дорад: мазњаби њинду ва мазњаби 
ислом. Ва тавфиќ (мувофиќат)-и онњо ба њељ ваљњ мумкин ва муяссар нест». Дар 
ќарни XVII милодї бар асоси навиштањои Шоњаншоњ Акбар дуввумин иќдом барои 
ба вуљуд овардани иттињоди байни аќвом тавассути Дорошукўњ анљом шуд, ки 
Шоњаншоњ Аврангзеби Оламгир ўро шикаст дод. Лизо бар асоси њамин шуњуди 
таърихї, Иќбол Шайх Ањмади Сарњиндї ва Аврангзеби Оламгирро дар Њиндустон 
бониёни ќавми мусалмон ба шумор меовард. Эњёи љадиди ислом дар нимљазираи 
Њинд аз ќарни XVIII милодї оѓоз мешавад. Њангоме ки пас аз љанги назди Плесси 
(1852) ва, бахусус, шањодати Султон Типу (1799) фуќањои мусалмон фатво доданд, ки 
Њиндустон дигар дор-ул-ислом нест, балки ба сурати дор-ул-њарб (хонаи љанг) 
даромадааст. Ба њамин љињат, вазифаи мусалмонон аст, ки љињод кунанд ва ќудрати 
сиёсии аздастрафтаро дубора ба даст оваранд ва ё Њиндустонро тарк намуда ба 
кишварњои мусалмон њиљрат намоянд. Бар асоси њамин фатвоњо афроди баргузидае, 
њамчун шањид Сайид Ањмади Барилуй, шањид шоњ Исмоил, Мавлавї Шариатуллоњ, 
Давдумиён, шањид Мирнисор Алї ва шањид Ѓулом Маъсум нањзатро шурўъ 
намуданд ва њаракати танзими љињод ва ислоњи љомеаро оѓоз карданд. Шањид Сайид 
Ањмади Барилуй ва шањид шоњ Исмоил минтаќаи шимолу ѓарби Сарњадро маркази 
љињод сохтанд ва барои озодии манотиќи мусалмоннишини Панљобу Кашмир алайњи 
сикњњо эъломи љињод доданд. Дар он замон њукмронони аксарияти манотиќи 
мусалмонниишини Сарњад, Синду Балуљистон мусалмонон буданд, ки аз шањид 
Сайид Ањмади Барилуй њимоят мекарданд. Њадафи ў (шањид Сайид Ањмади Барилуй) 
ба вуљуд овардани иёлати исломї дар аксар манотиќи мусалмоннишини шимолу 
ѓарб буд ва ба њамин сабаб ў мехост, ки Панљобу Кашмирро аз султаи сикњњо озод 
кунад. Бад-ин тартиб, дар манотиќи мусалмоннишини шарќи Бангола шањид 
Мирнисори Алї ва шањид Ѓулом Маъсум љињати поён додан ба истисмори 
заминдорони бузурги њинду ташкилоти низомї ба вуљуд оварданд, ки бештари 
афроди онро кишоварзони мусалмон ташкил медоданд. Њадафи онњо аз эъломи 
љињод ба вуљуд овардани кишваре бар асоси ислом дар шарќи Бангола буд. Вале 

                                                 
* Ў бародарзани Акбаршоњ буд.  
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саъйи мусалмонон дар ба вуљуд овардани иёлати мусалмоннишин дар манотиќи 
шимолу ѓарб ва шарќи нимљазираи Њинд бад-ин љињат бо шикаст мувољењ шуд, ки 
наметавонистанд бидуни доштани аслињаи нав бо англисњо бо равиши љангњои 
ќадимї муборизаву муќобила намоянд. Пас аз мутолеаву баррасии таърихи эњёи 
љадиди ислом ба хубї возењ мегардад, ки ќабл аз њама, дар ниљазираи Њинд байни 
мусалмонон, ки тањти таъсири эњсоси амиќи исломї буданд, шавќи расидан ба озодї 
пайдо шуд ва онњо дар ќарни XIX милодї барои ба вуљуд овардани иёлати исломї 
дар манотиќи шимолу ѓарб ва шарќ амалан ба по хостанд. Ба назар мерасид, ки ин 
њаракат бо шикаст рў ба рў хоњад шуд, вале њаракат (эњёи ислом) поён наёфт. Афкори 
љадиди Ѓарб дар нимљазираи Њинд тањти султаи Инглистон нуфуз ёфт. Ва Сэр Сайид 
Ањмадхон бо назардошти асабият (таассуб)-и исломї дар робита бо фурўѓ бахшидан 
ба таълимоти љадид дар мусалмонон ќадамоти арзандае анљом дод. Вале дар чунин 
давроне тањти таъсири афкори ѓарбї дар аксари њиндуњо бедории сиёсї ба вуљуд 
омад ва онњо љињати ба вуљуд овардани низоми љумњуриявї тазоњуроте карданд. Дар 
байни мусалмонони ин давра Сэр Сайид аввалин шахсе буд, ки эњсос кард бо таъсиси 
низоми љумњурии ѓарбї дар нимљазираи Њинд, њифозат аз њуќуќи мусалмонон 
ѓайримумкин хоњад буд. Лизо ў мусалмононро аз ширкат дар Конгресс боздошт. 
Билохира, бо кўшишњои пайравонаш, яъне Мўњсинулмулк ва Виќорулмулк дар 
авоили ќарни XX милодї усули интихоботи људогона барои мусалмонон ба тасвиб 
расид.  

Њамон тавре ки ќаблан гуфта шуд, дар мавриди њифозати њуќуќи мусалмонони 
Њинд гуфтањои Сэр Сайид аз соли 1908 ба сурати як назария мавриди ќабул даромад 
ва бо назардошти њамин тарзи фикр вай аз тариќи ашъор ва навиштањояш нафаќат 
зењни миллати мусалмонони Њиндро равшан кард, балки ба хотири барќарор нигањ 
доштани ташаххуси нерўманди људогонаи мусалмонон, асоси фикриву назарии 
мустањкамеро фароњам намуд.  

Иќбол аз соли 1928 то 1930 бар асоси њамин афкор дар тамоми барномањои 
сиёсии мусалмонон дар Њиндустон амалан ширкат кард ва билохира, дар 
нимљазираи Њинд тасвире аз кишвари исломиро ироа намуд. Масоили фирќаии 
нимљазираи Њинд, бо вуљуди аксарияти мусалмонон дар манотиќи шимолии шарќу 
ѓарб мисли рўзи равшан њаќиќї буд. Ба њамин љињат, ќабл аз Иќбол низ баъзе аз 
шахсиятњо хаёл доштанд масоили фирќаиро њал кунанд ва ба ин манзур њатто фикри 
таќсими Њиндустонро низ карда буданд ва пешнињодоте низ дар ин маврид ироа 
намуда буданд. Шарифиддин Пирзода дар китоби худ ба забони англисї тањти 
унвони «Иртифои Покистон» илова бар Сэр Сайид Њолї ва Абдулњаким Шарар 
(њарду аз пайравони Сэр Сайид буданд), њудуди нуздањ шахсияти дигарро низ 
муаррифї кард, ки дар ин марњала баррасии афкори онњо белутф нахоњад шуд. 

Тибќи тањќиќи Шарифиддин Пирзода дар соли 1859 милодї Љон Брайт (John 
Bright) дар парлумони Бритониё зимни суханоне гуфт: «Дар Њиндустон њудуди 20 
ќавм вуљуд дорад, ки ба бист забони мухталиф такаллум мекунанд. Бад-ин сабаб, 
ќабл аз берун рафтани Инглистон бояд дар он панљ ё шаш кишвари озод ба вуљуд 
меомад».  

Дар соли 1881 милодї Сайид Љамолиддини Афѓонї хоби як љумњурии 
муттањиди исломиро дид, ки шомили манотиќи мусалмоннишини Шўравї дар Осиёи 
Миёна, шимолу ѓарби Њиндустон ва Афѓонистон низ мешуд. 

Дар соли 1883 милодї Вилфрид Блант* пешнињод кард, ки дар шимоли 
Њиндустон давлати исломї ва дар љануби Њиндустон давлати њинду ба вуљуд биёяд, 
вале дар њарду минтаќа артиши Инглистон мустаќар бошад. 

                                                 
* Wilfrid Blunt - шоир ва нависандаи маъруфи англис, ки барои истиќлол ва озодии мустаъмароти 
Инглистон маќолоти зиёде навишт ва суханронињои шањидуллањнї эрод кард. Вай ба хотири ин навъ 
фаъолиятњо аз тарафи давлати Инглистон дастгир шуд.  
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Дар соли 1905 Лорд Карзон (ноибуссалтана) дастури таќсими Банголаро содир 
кард, то бад-ин васила мусалмонони аќибмондаи шарќи Бангола тараќќї кунанд. 
Вале ба сабаби он ки мусалмонони банголї аз назари сиёсї мунтазам набуданд, лизо 
ба хотири тазоњуроти њиндуњои банголї маљбур ба фасх (бекор кардан)-и он дастур 
шуданд. 

Дар соли 1911 милодї Сайид Амиралї номае ба Сэр Муњаммад Шафеъ бад-ин 
минвол навишт: «Дар Њиндустон њиндуњо ва мусалмонон ду ќавми људо аз њам 
њастанд, ба њамин љињат дар ин љо ќонуни асосї бояд тавре бошад, ки зомини 
њифозати њарду гурўњ буда ва људоии онњоро ба расмият бишносад». 

 Дар соли 1913 милодї Вилоят Алї Бамбуќ дар сутуни факкоњии рўзномаи 
«Комрид» (Comrade) навишт: «Бояд њиндуњо ва мусалмонњоро аз якдигар људо нигоњ 
дошт, то шимоли Њиндустонро битавон ба мусалмонон дод ва љануби Њиндустонро 
ба њиндуњо». 

Дар соли 1917 доктор Абдулљаббор Хайрї ва профессор Абдусаттор Хайрї дар 
суханони худ дар конфронси байналмиллалии сотсиалистњо, ки дар Стокголм 
баргузор шуд, гуфтанд: «Ба тамоми шањрњои Њиндустон бояд њаќќи худмухторї дод, 
то мусалмонон ва њиндуњо дар аксари шањрњо федератсияи људогона таъсис кунанд». 

Дар соли 1920 Муњаммад Абдулќодир Билгиромї дар рўзномаи «Зулќарнайни 
Бадоюн» ба номи Мњатма Гандї номае мунташир сохт, ки дар он пешнињод шуда 
буд, Њиндустонро байни мусалмонон ва њиндуњо таќсим кунанд ва дар ин нома зикри 
таносуби љамъияти њиндуњо ва мусалмонон дар шањрњои мухталифи музофотњо низ 
ба миён омада буд. 

Дар соли 1921 Нодир Алї, ки маддоњи англисњо буд ва алайњи њаракати хилофат 
иќдомоте анљом медод, ба давлати Инглистон њушдор дод: «Агар бихоњем масоил ва 
ихтилофоти њиндуњо ва мусалмононро њал кунем, лозим аст Њиндустонро таќсим 
кунем». 

Дар соли 1923 Сардор Гулмуњаммадхон – раиси Анљумани исломии «Дайзаи 
Исмоилхон» дар муќобили Сарднис – раиси Кумитаи Шимолу Ѓарбии Сарњад зимни 
шањодат додан гуфта буд, ки аз Пешовар то Аграро* ба мусалмонон ва аз Агра то 
Роскамориро ба њиндуњо бидињанд. Ва њарду ќавм дар миёни якдигар љамъиятњои 
худро мубодила кунанд.  

Дар соли 1924 Мавлоно Њасрат Моњанї пешнињоде дод мабно бар ин ки 
шањрњои мусалмоннишини шимолу ѓарбро дар њам идѓом кунанд ва онњоро ба 
сурати музофоте дароваранд ва онњо дар системаи федератсионии Њиндустон дорои 
вањдат бошанд. Ин пешнињодотро кумитаи Нењру рад кард.  

Дар соли 1924 Лал Раљпатрай изњор кард: «Бо дар назар гирифтани афроди 
мусалмон ва њинду Панљобу Банголаро таќсим кунанд. Манотиќи ѓарби Панљоб, 
Сарњад, Синд ва шарќи Банголаву Балуљистонро ба мусалмонон бидињанд ва дар 
баќияи шањрњои Њиндустон давлати њинду таъсис кунанд». Вале баъдњо Лал 
Раљпатрай ин њарфи хешро инкор намуд ва гуфт, ки чунин чизеро баён накардааст.  

Дар соли 1924 Сталин (роњбари Шўравї) гуфта буд: «Њиндустон зоњиран як 
кишвари муттањид ба назар мерасад. Вале њангоме ки дар он љо инќилобе 
бипайвандад, ќудратњои аљнабї зоњир хоњанд шуд». 

Дар соли 1924 Мавлоно Муњаммадалї дар як суханронї гуфт: «Мусалмонон дар 
аќаллият нестанд, балки як ќавм њастанд ва масъалаи Њиндустон як масъалаи љањонї 
мебошад. Лизо бояд барои мусалмонон аз Константиния то Дењлї як камарбанди 
исломї сохт». 
                                                 
* Шањри маъруф ва ќадимии Њиндустон, ки Зањириддин Бобур (932- 937 њиљрї)- муассиси силсилаи 
темуриёни Њинд онро пойтахти худ намуд. Темуриён дар ин шањр ќалъаи бисёр мањкаме бино 
нињоданд. Њамчунин Шоњљањон (1037- 1038 њиљрї)- подшоњи ин силсила ба ёди маликаи мањбубаш - 
Мумтозмањал бинои бисёр зебое дар он љо эљод кард, ки Тољ-Мањал номида шуд ва яке аз зеботарин 
диданињои љањон аст. 
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Дар соли 1925 як кафбин ва оянданигар пешбинї карда буд, ки англисњо 
саранљом аз Њиндустон дур хоњанд шуд ва Њинд байни мусалмонон ва буддоињо ба 
таври мусовї таќсим мегардад. 

Дар соли 1928 Муртазо Ањмадхон дар рўзномаи «Инќилоб» як сармаќола ба чоп 
расонд, ки дар он пешнињод шуда буд: «Ватани исломї, ки шомили манотиќи 
мусалмоннишини музофотњои шимолу ѓарб бошад, ба вуљуд ояд». 

 Дар соли 1929 Даранї дар китоби худ навишт: «Њиндуњо ва мусалмонон ду 
ќавми мухталиф њастанд. Бад-ин тартиб мусалмонон ё бояд худкушї кунанд ва ё 
кеши њиндуро бипазиранд ва ё њуќуќи худро аз давлати Њиндустон ахз намоянд».3  

Шарифиддин Пирзода тамоми ин шахсиятњоро дар ташкили кишвари исломии 
Покистон сањим дониста ва онњоро љузви бавуљудоварандагон ба шумор меоварад».4 
Пас аз мутолеаи китоби ў ба назар мерасад, ки Иќбол низ, монанди баъзе аз ин 
афрод, назари таќсими Њиндустон ва ё ба вуљуд овардани кишвари исломии 
људогонаро ироа дода буд. Вале дар ин марњала лозим аст ин мавзўъ ёдовар гардад: 
ќабл аз он ки Иќбол пешнињоди кишвари исломиро ироа дињад, барои он асос фикре 
фароњам карда буд. Ва то ваќте зинда буд, барои ба даст овардани он саъю кўшиши 
бисёр намуд. Вале афроди дигаре, монанди Љон Брайт, Волфорд Блант, Лорд 
Карзон, Лал Раљпатрай, Сталин ва ѓайра дар ин робита чї хадамоте анљом додаанд, 
ки лозим аст, мусалмонон онњоро нодида нагиранд? Равшан аст, баъзе аз афрод 
љињати њалли масоили фирќаї пешнињодоте дар мавриди таќсими Њиндустон 
додаанд, вале дуруст нест онњоро дар ташкили Покистон сањим бидонем ва ё љузви 
бунёнгузорони Покистон ба шумор оварем.  

Иштиёќ Њусайн Ќурайшї дар китоби худ ба забони англисї тањти унвони 
«Кўшиш барои Покистон» номи ашхосеро, ки ќабл аз Иќбол дар нимљазираи Њинд 
тасвире аз кишвари исломиро ироа карда буданд, ба шарњи зер баён кардааст: 
Љалолуддини Асадободї, Чаудњрї Рањматалї, доктор Абдулљаббор Хайрї, 
профессор Абдуссаттор Хайрї, Муњаммад Абдулќодири Билгиромї, Ловат Фрейзер 
(Lovat Fraser), Санаркар,* Лал Раљпатрай, Сардор Гулхон, Мавлоно Муњаммадалї 
ва Оќохон. 

Вале вай байни тамоми онњо ва Иќбол ин фарќро мегузорад, ки Иќбол ба 
унвони як шахсияти муњим ва мардумї назарияи эљоди кишвареро аз сакуи Муслим 
Лиг ироа кард.5  

Гўё Иштиёќ Њусайн Ќурайшї њам фикр мекунад, тасаввури як кишвари 
мусалмон, ки Иќбол ироа карда буд, як ренасонс (эњё)-и фикрї буд, ки барои он 
фароњам сохта буд ва дар тайи зиндагии худ ба хотири ин њадаф кўшиш намуд. 
Ќурайшї њам ин фикри Иќболро дар радифи дигарон ќарор медињад. 

Њарду нависанда дар ин маврид, яъне Шарифиддин Пирзода ва Иштиёќ 
Њусайни Ќурайшї дар китобњои худ менигоранд: Љалолуддин Афѓонї дар дар 
манотиќи мусалмоннишини Рус, Осиёи Миёна, Афѓонистон ва шимолу ѓарби 
Њиндустон фикри эљоди як кишвари Љумњуриро дар манотиќе, ки аксариятро 
мусалмонон ташкил медињанд, дар сар мепардозад. Дар ин зимн, Шарифиддин 
Пирзода бар китобе, ки Иштиёќ Њусайн Ќурайшї навиштааст, такя кардааст. 
Номбурда бар љилди аввали «Таърихи њаракатњои озодибахш» (англисї, сањ. 48-49) 
истинод кардааст. Вале нависандаи «Таърихи њаракатњои озодибахш», љилди аввал, 
барои таъйиди ин ривоят маъхазу мадраке ироа намедињад. Љилдњои «Њаракатњои 
озодибахш» ба ин далел нотамом монд, зеро ин китобњо аз назари тањќиќї ѓайри 
ќобили эътимод шинохта шуда буданд.  

                                                 
* Vinayak Damodar Sanarkar – (1883-1966 милодї) ба Вирсоверкар, яъне Соверкари далер маъруф буд. 
Яке аз ќањрамонони бузурги Њинд аст, ки барои рањої аз чанголи истеъмори англис бисёр талош 
кард. Таълифоти бисёре дорад, ки муњимтарини он «Љанги озодї» мебошад.   
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Бешак, Љалолуддини Афѓонї ба рањбарии султони Туркия бар асоси демократї 
ба сурати як федератсияи ќонунї даъваткунандаи Иттињоди кишварњои исломї буд. 
Ва барои уммати мусалмон зимни зикри хадамоти вай Иќбол ўро муљаддад 
(эњёкунандаи усули исломї)-и асри њозир мепиндошт,6 вале назариёти вай дар 
мавриди мусалмонони Њиндустон њамон буд, ки дар назароти Мавлоно Шиблї буд. 
Яъне, ин ки бо њиндуњо бар асоси маќосиди муштарак њамкорї шавад ва дар нањзате, 
ки ба нафъи њукумати Туркия барпо мешавад, ширкат кунанд. Вай дар даврони 
иќомати худ дар Њиндустон њељ вобастагї бо Сэр Сайид Ањмадхон ва њамфикрону 
пайравони ў пайдо накард, балки дар радди назариёти Сэр Сайид «Радди натиља»-ро 
навишта, дар рўзномаи худ низ алайњи ў њамеша чизњое менавишт. Дар маќолае дар 
њамин рўзнома Љалолуддини Афѓонї навишт: «Сэр Сайид ва њомиёнаш либоси 
динро ба дур афкандаанду байни мусалмон куфру илњодро тавсеа медињанд. Ин 
моддапарастон (Сэр Сайид ва њомиёнаш) аз коммунистњои Аврупо њам 
љилавзадаанд. Зеро ки дар кишварњои ѓарбї њар кас, ки аз мазњаби худ даст 
мебардорад, дўстдори ватан боќї мемонад ва алайњи њамлакунандагони хориљї 
барои дифоъ аз ватани худ њатто њозир аст љонашро низ аз даст бидињад. Вале ин 
афрод фоќиди ин эњсос њам њастанд.8  

Лизо ба назари нависанда (Љовид) љумњурии исломии ироашуда тавассути 
Љалолуддин Афѓонї, ривояте аст, ки то кунун касе онро таъйид накардааст. Ба њар 
њол, Шарифиддин Пирзода зимни таъйиди навиштањои Иштиёќ Њусайн Ќурайшї ва 
ё нависандаи «Таърихи њаракатњои озодибахш», баъзе дигар аз нависандагон низ ба 
ин ривояти машкук эрод гирифтаанд.  

Китоби дигаре тањти унвони «Шоњроњи Покистон», ки унвони он низ 
номуносиб нест, китоби англисии Чаудњрї  Холиќуззамон аст. Дар ин китоб номи 
Сэр Теодор Морис ва дигарон ба унвони «Муваљљидони тасаввури кишвари 
мусалмон» изофа шудааст. Вале дар мавриди Иќбол дар як маврид иштибоње рух 
додааст. Нависанда мегўяд: «Дар аввалин конфронси Мизи гирд, ки дар соли 1930 
дар Лондон баргузор шуд, Чаудњрї  Рањматалї дар Лондон бо бисёре аз роњбарони 
мусалмон дидор кард ва ба онњо наќшаи таќсими Њинди худро тавзењ дод, ки 
аввалин бор номи онро Покистон нињода буд. Билохира, дар декабри 1930 Иќбол худ 
дар маќоми раиси љаласаи Муслим Лиги Њинд дар Оллоњобод инро ироа дод. Аз 
навиштањои Чаудњрї Холиќуззамон чунин бармеояд, ки Иќбол тањти таъсири 
Чаудњрї  Рањматалї дар иљлоси Оллоњободии Муслим Лиг фикри таъсиси кишвари 
исломиро ироа дод.9 Чаудњрї Холиќуззамон дар аввалин конфронси Мизи гирд 
ширкат накард. Вай зимнан дар он њангом дар Лондон набуд. Лизо ў шоњиди айнии 
љаласа нест, вале мумкин аст, ки ин сухани иштибоњро ў ба тасаввури худ навишта 
бошад ва натиљагирии ў бемаврид бошад. 

Мавзўъ ин аст, ки то кунун дар мавриди кишвари исломї дар нимљазираи Њинд 
ва ё њаракати Покистон аз нуќтаи назари исломї ё фикрї китоби мустанаде ба 
риштаи тањрир дарнаёмадааст. Мусалмонон ё ѓайримусалмонон дар тамоми 
навиштањоое, ки дар мавриди ин мавзўъ ба забонњои англисї ва урду ба риштаи 
тањрир даровардаанд, фаќат бўъди куллии ин њаракатро равшан кардаанд. Яъне, 
исломро ба унвони як унсури миллатсоз ќабул кардаанд ва на бештар. 

Бо мутолеаи тамоми ин манобеъ ба ин натиља мерасем, ки назарияи думиллиятї 
(баъзе аз англисњо ва ё њиндуњо ба он эътироф кардаанд), ки дар љанги сиёсии байни 
мусалмонону њиндуњо ва англисњо аслињае нерўманд буд, бо шиддати тамом аз он 
истифода шуд. Гўё рањбарони нањзат бо истифодаи муќаррар аз ин њарба равшан 
сохтанд, ки мусалмонон ќавме људо њастанд ва наметавонанд бо њиндуњо зиндагї 
кунанд. Ба иборати дигар, барои ба вуљуд овардани кишвари исломї њадафи нањзат 
найл (ноил шудан) ба як ватани озодќавме буд. Њамон тавре, ки он ватан ба даст 
омад. Њамроњ бо назарияи дуќавмї, њадафи нињоии нањзат низ хотима ёфт. Агар аз 
ин зовия бингарем, Љон Брайт, Блант, Теодор Морис, Лорд Карзон, Ловат Фрейзер, 
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Санаркар, Лал Раљпатрай ва Сталинро метавон љузъи халлоќони кишвари исломии 
Покистон ба шумор овард.  

То он љо ки ба масъалаи Иќбол марбут мешавад, роњи њалли осон њамин буд, ки 
акси Иќболро низ шона ба шонаи дигарон дар музейи Њинд насб кунанд. Нуктаи 
љолиб ин љост, ки баъзе аз роњбарони нањзати Покистон мехостанд Иќболро аз 
фикри роњбарии исломї дур нигоњ доранд. Мисоли ин ќадрношиносиро метавон аз 
навиштаи Мирзо Абулњусайни Исфањонї* – дўсти наздики Ќоиди Аъзам ва рањбари 
номвари Муслим Лиг ва ё нањзати Покистон – Муњаммад Алї Љиноњ донист. 

Ба назар мерасад, ки ў тањти таъсири њаќоиќи дарљшуда дар китобњои 
Шарифиддин Пирзода, Иштиёќ Њусайни Ќурайшї ё Чаудњрї  Холиќуззамон ќарор 
гирифта бошад. Дар навиштаи худ пас аз шумориши ановини зер ба унвони 
халќкунандагони фикри кишвари исломї, яъне Љамолиддин Афѓонї, бародарон 
Хайрї, Муњаммад Абдулќодири Сардоргулхон, Чаудњрї  Рањматалї мегўяд:  

«Бешак, намешавад ин мавзўъро инкор кард, ки фикр, ашъор ва навиштањои 
доктор Иќбол ба њамин самт ишора мекунанд (яъне ба тарафи ниёз ва зарурати 
кишвари исломї). Вале агар бигўем, ки ў холиќи тасаввури кишвари исломї буда, ба 
ин маънї аст, ки таърихро насх карда бошем». 

Мавзўи љолиби дигар ин аст, ки Пандит Љавоњирлаъл Нењру, доктор Раљендра 
Прасад ва доктор Амбидгар низ дар мавриди Иќбол њамин назарро доштаанд. 
Албатта, дар оянда дар мавриди он бањс хоњад шуд. Онњо дар китобњои худ 
менависанд, ки Иќбол робитае бо нањзати ташкили Покистон надоштааст. Чаро онњо 
инчунин навиштаанд? Шояд роњбарони њинду аз ин масъала нигарон буданд, ки агар 
вобастагии Иќбол бо нањзати Покистон собит шавад, асоси љамъият ва њадафи 
нањзат мушаххас хоњад шуд. Вале адами робитаи Иќбол бо нањзат, ин нањзатро аз 
асоси фикрии пойдор мањрум хоњад сохт ва мумкин аст, ки дар оянда њамин сабаби 
фанои ў шавад. Ба њар њол, Покистон ба сурати як кишвари исломии миллї ба вуљуд 
омад. Вале муваффаќ нашуд як кишвари исломї шавад. Лизо ба љойи ќаробати 
исломї таассуби минтаќавї нерў гирифт ва фикри Иќбол шикори ин таассуб шуд.  

 
Тарљумаи шеър: 

Ањли мадраса садои туро буриданд (дар гулў хафа карданд), 
Њоло аз куљо садои «ло илоња иллалоњ» биёяд? 

 
Муњаммад Ањмадхон дар мавриди тасаввууре аз Покистон менависад:10 
«Дуруст нест саъю кўшиш кунем тасаввуре аз Покистонро ба ашхос мансуб 

кунем ва яке аз онњоро аввалин волии фикру мављуди Покистон ќарор дињем. Баъзе 
аз онон, чун Сэр Сайид ва Теодор Морис фаќат назарияи дуќавмиро ироа доданд ва 
онро баён намуданд. Бархењо, монанди Блант, Сэр Бамбуќ, бародарон Хайрї, 
Сардоргулхон, Мавлоно Њасрат Моњанї, Раљпатрай, Муртазо Ањмадхон назар 
доданд, ки манотиќ ва музофотњои мусалмоннишин ба вуљуд биёянд. Гурўње, њамчун 
Абдулќодир ва Нодиралї пешнињоди мубњаме аз таќсими Њиндро ироа доданд. 
Дуруст аст, ки тамоми ин пешнињодот ќабл аз соли 1930 (яъне ќабл аз ироаи 
пешнињоди Аллома Иќбол дар мавриди эљоди Покистон) ироа шудааст, вале дар њељ 
кадом аз ин пешнињодот зикр нашудааст, ки федератсияи људогонаи музофотњои 
исломї эљод шавад ва ё як кишвари исломии озод ва муќтадир ба вуљуд ояд. 

Дар њимоят аз ин суханон фаќат мешавад гуфт, њангоме ки мо ин пешнињодотро 
мутолеа мекунем, дар фикрамон тасаввуре мубњам аз Покистон ба вуљуд меояд, вале 

                                                 
* Мирзо Абдулњусайни Исфањонї (1902-1981 милодї) – яке аз наздикони мўътамаддини Муњаммад 
Алї Љиноњ буд. Вай дар вазифањои њассосе хадамоти шоёне барои истиќлоли Покистон анљом дод. 
Муддате узви Маљлиси ќонунсоз буд ва замоне ба сифати сафири Покистон дар Афѓонистон анљоми 
вазифа намуд. 
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бо вуљуди ин, тамоми афкору аъмол ва кўшишњои сиёсии Иќбол, њангоме ки хутбаи 
ўро дар Муслим Лиг ва ду номаи ўро хитоб ба Ќоиди Аъзам (муаррихи 28 майи 1930 
ва 21 июни 1937) менигарем, дар муќобили чашмонамон тасвири возењ, софу равшан 
ва љомеъ аз Покистон њувайдо мегардад. Њаќиќат ин аст, ки дар пешнињодоти мазкур 
фаќат як ваљњи иштирок вуљуд дорад ва он ваљњи иштирок ин аст, ки дар тамоми 
онњо як эњсос ва як фикр дида мешавад. Фикри људоии мусалмонон аз њиндуњо ва 
эњсоси маѓоир будани мусалмонон аз њиндуњо. Вале тасаввури Покистон номи як 
эњсоси мубњам ва ё таъсири сарсарї нест... Корномаи Иќбол нишон медињад, ки вай 
аз тариќи наѓмасарої ин афкорро аз замири маѓфулаи мусалмонон бадар овард ва ба 
шуури онњо рабт дод. Сипас, бо савти сармадии хеш он шуурро пухта кард ва бо 
басирати сиёсии худ таљассуми илмї ва ташкили онро ироа намуд. Ва ин фазилат 
хоси ўст. 

Иќбол рўзи 29 декабри 1930 ба Оллоњобод расид. Дар истгоњ мизбони ў Навоб 
Сэр Муњаммад Юсуф ва чанд тани дигар аз роњбарони Муслим Лиг њозир буданд. 
Гурўњи зиёде аз мардум барои дидани эшон ба истгоњ гирд омада буданд ва аз вай 
истиќболи гарме ба амал оварданд. Сайид Шамсулњасан менависад: 

«Далели аслии чунин истиќболе аз Иќбол ин буд, ки ў нафаќат бо Муслим Лиг 
робита дошт, балки як шахсияти истисної буд. Дар миёни анбўњи мардум аз истгоњ 
Иќболро ба манзили Навоб Сэр Муњаммад Юсуф бурданд». 

Љаласаи Муслим Лиг дар муќобили бемористони Колиюн (номи љадиди 
бемористони Лаъл Нењру) муќобили мањаллаи мусалмонон – Дувоздањманзил, воќеъ 
дар «Ёќути ганљ» ташкил шуд. Он ваќт молики ин сохтмон як тољири тамбоку бо 
номи Шайх Рањимбахш буд. Хонаводаи Шайх Рањимбахш маъруф ба хонаводаи 
танбокудорон буданд. Дарњои чањор тарафи сохтмон ба айвон боз мешуд, ба њамин 
љињат онро Дувоздањманзил меномиданд.12 Фаќат чанд тан аз намояндагон дар 
љаласаи Лиг ширкат карданд, ки ба сахтї маљлис ба њадди нисоби худ (кворум) 
расид. Сайид Њусайн Эмом, Мавлавї Абдулќодир Ќусурї, Сэр Муњаммад Яъќуб, 
Мавлоно Абдулмаљиди Бадоюнї, Сайид Њабиб ва Сайид Зокиралї дар љаласа 
ширкат доштанд.13 Ба гуфтаи муфтї Фахрулислом Вакил, ки дар ин љаласа њузур 
дошт, теъдоди њозирин дар љаласа ба чањорсад ё панљсад нафар мерасид ва ё њатто 
камтар. Дар байни њозирин теъдоди донишљў ба чашм мехўрд, ки дар ин љаласа ба 
унвони мустамеи озод ширкат карда буданд. Иќбол ба њамроњи писари Навоб Сэр 
Муњаммад Юсуф бо автомобил ба мањалли љаласа расид.14  

Љаласа бо оромиши комил кори худро оѓоз кард. Пас аз тиловати оёте аз 
Камолуллоњи Маљид, Иќбол суханронии худро ба забони англисї эрод намуд. Фаќат 
теъдоди каме аз њозирин мафњуми аслии суханронии Иќболро дарёфтанд, баќияи 
афрод онро дарк накарданд. 

Ба гуфтаи Алберт Камю (файласуф – Albert Camio) – мутафаккири фаронсавї, 
афкори бузург монанди парандагони маъсум ором ва оњиста меоянд, вале агар мо 
тамоми саъйи худро анљом дињем, шояд дар он шўру њаёњуйи миллатњо муваффаќ 
шавем, ки садои оњиста бол задани онњоро бишнавем ва гўё ва дар зиндагї бо он 
шўру ѓавѓои оддиаш паёми ороми умед ба гўш мерасад. Дар бораи масоиле, ки 
Иќбол ба онњо дар баёноташ ишора карда буд, таваљљўњ нашуд. Ва аз пешнињодоте, 
ки ў дар суханронї ироа дода буд, њимоят нагардид. Рўзномањои расмї низ ниёзе 
надиданд, ки ин маќоларо мунташир созанд. Њељ кас фикр накард, ки аксуламали ин 
суханронї чї хоњад буд ва чї гуна њазорњо нафар тањти таъсири он ќарор хоњанд 
гирифт ва љони худро дар роњи он ќурбонї хоњанд кард, то кишвари љадид бо 
миллионњо инсон ба вуљуд ояд.  

Иќбол муддати ду рўз дар Оллоњобод иќомат кард. Гоње бо Зуњур Ањмад Вакил 
дар бозорњо ќадам мезаданд ва маѓозадорону пешаварон бо хушрўї бо онњо рў ба рў 
мешуданд. Муфтї Фахрулислом ўро ба ќабристони ќадимии Пуранакаладанда бурд. 
Дар он љо бар мазори Акбари Оллоњободї фотења хонданд. Ќарор буд рўзи 31 
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декабри 1930 ба Лоњур бозгардад. Иќбол ба истгоњ рафт, вале ќатор (поезд)-и 
Панљоб таъхир дошт. Тибќи гуфтаи Риёз Оллоњободї дар сакуи истгоњ чанд нафар 
монанди Иќбол истода буданд. Риёз Оллоњободї љилав омад ва салом кард. Пас аз 
муаррифии худ гуфт: «Љаноб, ман як донишљўи одї њастам. Дар дабистон муаллим 
мебошам ва ба шогирдон дарс медињам. Яке аз ашъори Шуморо мутаваљљењ 
намешавам, лутфан маънии онро бароям баён кунед». Иќбол дар мунтањои 
мењрубонї дасти ўро гирифт, ба утоќи интизор бурд, нишонд. Сипас пурсид, ки он 
шеър кадом аст. Риёзи Оллоњободї гуфт: 

 
«Садњо њазор ситора дучори марг мешаванд,  

то як хуршед ба вуљуд биёяд, 
Хоби фано вуљуди зиндагї шароб аст». 

 
Иќбол зимни баёни маънии он гуфт: «Манзур он аст, ки миллатњо фанонопазир 

мебошанд ва шакли наслњои оянда ќоиммаќоми худро ироа медињанд ва авзои онњо 
аз ќабл бењтар мешаванд. Њамон тавр, ки ситорањо фанонопазир њастанд ва 
ќоиммаќоми худро ба номи хуршед ироа медињанд, ки дурахшандатар аз ситорањо 
аст». Дар ин ваќт поезди Панљоб расид ва Иќбол ба роњ афтод.15 

Дар гуфторе, ки дар Оллоњобод баён намуд, назари ѓояи хешро дар мавриди 
ташкили кишвари исломї дар шимолу ѓарби Њиндустон ироа дод. Вале зикре аз 
музофоти мусалмоннишини Бангола ба миён наёвард. Бад-ин далел, ки назарияи 
кишвари исломї ба унвони як насбулъайн ироа шуда буд ва дар робита бо эљоди 
кишвари исломї дар шимолу ѓарби Њинд низ барои аксарияти мусалмонони он љо 
калимаи «њадди аќал» истифода шуда буд. Аз ин масъала равшан аст, ки Бангола низ 
мадди назари Иќбол будааст. Вале ў ба вузўњ аз он номе ба миён наёвард. Зеро агар 
барои мусалмонони шимолу ѓарби Њиндустон бар асоси аксарият эљоди кишвари 
исломї ќобили ќабул буд ва пас ба таври мантиќї мешуд ин ќавонинро ба шарќи 
Њинд низ таълим дод. То он љое ки ба музофотњои аќаллиятнишини мусалмон 
марбут мешавад, лозим набуд, ки эшон дар гуфторашон аз ин маќом зикре ба амал 
наёваранд, зеро дар он љо њиндуњо эътирозе надоштанд, ки ба мусалмонон чунин 
шансе бидињанд, балки дар натиљаи эљоди кишвари исломї дар шимол ва љануб ба 
сабаби тавозуни нерў, мавќеияти онњо мустањкамтар мешуд.  

Яке аз далоиле, ки пешнињоди ироашуда дар суханронї таъйид нашуд, ин буд: 
раиси Муслим Лиг Муњаммад Алї Љиноњ ба манзури ширкат дар конфронси Мизи 
гирд ба Лондон рафта буд. Вале он чанд далели муњиме дошт. Дар он марњала аз 
тарафи мусалмонон Муњаммад Алї Љиноњ љињати эљоди тафоњум бо њиндуњо «14 
модда» ироа карда буд ва дар Конфронс дар муќобили намояндагони давлати 
Инглистон низ њамин дархостњоро ироа дод. Ба назар мерасид, ки «14 модда»-и 
ироашуда тањти баррасї буданд ва њанўз тасмиме мабно бар ќабул ё радди онњо 
гирифта нашуда буд. Дар ин авзоъ ва ањвол муносиб ва баљо набуд пешнињоди 
ироашудаи Иќбол таъйид шавад. Илова бар он, бо вуљуди ин ки Иќбол солњо бо 
Муслим Лиг вобастагї дошт ва ќаблан дабири Муслим Лиги музофоти Панљоб буд 
ва инак низ ба номи раиси мунтахаби Муслим Лиг раёсати љаласаро ба ўњда дошт, 
вале ў дар ибтидои суханонаш гуфт, ки назарияи ироашуда тавассути вай ба номи 
рањбари як њизби сиёсї ва ё пайраву хоњони рањбари сиёсї набудааст, балки ин 
назари шахсии худи ў аст, ки ироа медињад.Ба ибороти дигар, пешнињоди Иќболро 
мешавад љойгузини ин мавод намуд. Яъне, агар њар «14 модда» рад шавад, маљбур 
мешавем, лоињаи Иќболро ихтиёр кунем. Иќбол дар поёни суханронї ишора бар ин 
амр карду гуфт: «Ман дар мавриди мусолињаи фирќавї умедворам, вале дилам 
намехоњад, ки ин эњсоси худро аз шумо пинњон кунам, ки барои наљот ёфтан аз 
бўњрони кунунии сиёсї, кишвари исломї бояд дар ояндаи наздик роњи озодонаеро 
баргузинад ва дар чунин як мавќеияти њассосе ихтиёри роњи озодонатар фаќат барои 
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он ашхос мумкин аст, ки азме росих дошта бошанд ва тамоми њиммати худро бар 
њадафи махсусе мутамарказ кунанд». 

Агарчи дар гуфтори хеш њадафи шохисе дар муќобили чашми мусалмонон 
ќарор дод, вале лозим набуд, ки љињати таъйиди он филфавр ќарордоде тартиб ва ё 
манзур шавад, зеро авзоъ мувофиќи мурод набуд. 

Ба њар њол, бо вуљуди эњтиёти Иќбол, рањбарони саркардаи давлати Инглистон, 
ки дар ин миён саргарми талош буданд, то битавонанд масъалаи печидаи ќонуни 
асосии Њиндустонро њал кунанд, гуфтањои Иќболро написандиданд. 

Рўзномаи англисизабони Бомбай (Indian Daily Mail) аз ќавли гузоришгари худ 
дар Лондон навишт: «Нахуствазири Инглистон Рамзей Макдоналд (James Ramsay 
Macdonald) аз суханронии Иќбол бисёр нороњат шуд». Рўзномаи англисии 
Оллоњобод «Лидер» (Leader) аз ќавли намояндаи худ дар Лондон навишт: «Њамлае, 
ки Иќбол ба афкор ва назарияњои рањбарони Њиндустон дар мавриди давлати 
федералї ва њимоят аз он кард, дар ради он гурўњњои англисї-њиндї изњори 
нороњатии шадид мекунанд. Ба њамин сурат, ду рўзномаи тарафдори њинду ба 
номњои «Пионер» ва «Таймз оф Индиа» зимни баррасии пешнињоди Иќбол дар 
пешгуфтори худ натиљагирї намуд, ки афкори Иќбол муртаљеона ва ѓайри ќобили 
амал аст.18  

«Њинду Пресс» ба њангоми баррасии суханронии Иќбол, ба дашном додан оѓоз 
кард. Рўзномаи «Трибун Лоњур» навишт, ки Иќболро љињати ширкат дар конфронси 
Мизи гирд даъват накарданд, ба њамин љињат ў мехоњад интиќом бигирад. Аввал ба 
Оќохон телеграф зад ва эътироз кард, ки чаро интихоботи мухталифро ќабул кард. 
Сипас, аз тариќи суханронї дар Оллоњобод, тамоми имконоти тафоњум ва мусолињаи 
њиндуњо ва мусалмононро аз байн бурд. 

«Партоб» маќолае ба унвони «Изњори назар дар мавриди густохињои доктор 
Иќбол, мусалмони тарснок аз шимоли Њинд» мунташир сохт, ки дар он Иќболро 
девона, шурур, ањмаќ, тарснок, бадљинс, кўтоњфикр, мутаассиб, ќобили нафрат, 
њилагар ва нолоиќ хонд. 

Бо ин њол, ба ќавли Абдуссаломи Хуршед, дар миёни њиндуњо лоаќал шахсе буд, 
ки назари мусбат ба суханони ў дошта бошад. Вай номи аслии хешро фош насохт, 
вале бо исми мустаори «Њиндуи равшанфикр» дар рўзномаи «Таймз оф Индиа» 
навишт: «Ба сабаби ташкили иёлати њиндунишин дар муќобили мусалмонон 
мавќеияти њиндуњо мустањкамтар хоњад шуд».  

Агар тибќи пешнињоди Иќбол Синд, Сарњад ва Балуљистонро ба Панљоб илњоќ 
кунанд ва иёлати исломии шимолу ѓарб эљод шавад, дар он њиндуњо аќаллият хоњанд 
дошт ва агар сикњњо бо онњо муттањид шаванд, хоњанд тавонист ќудрати бузургеро 
ташкил дињанд. Ба њамин љињат лозим нест, ки њиндуњо дар ин маврид изњори 
нигаронї кунанд.19  

Рўзномаи «Муслим» бо Иќбол њамсадо буд. Рўзномањои «Муслим Аутлук», 
«Сиёсат» ва «Њамдам», «Лакњнав» ва чандтои дигар, аз суханони Иќбол истиќбол 
карданд. Рўзномаи «Инќилоб» аз дигар нашриёт дар ин роњ пешќадамтар буд.20 Ду 
шумораи рўзномаи «Инќилоб» баёноти Иќболро дар Оллоњобод ба забони урду 
мунташир кард. Ѓулом Расули Мењр тарљумаи суханрониро анљом дода буд.21 Илова 
бар ин, рўзномаи «Инќилоб» дар январи 1931 милодї, таќрибан 12 сармаќолаи худро 
ба суханони Иќбол ихтисос дод. Дар як сармаќола низ чунин тафсир шуд, ки 
пешнињоди таќсими Њинд дар асл аз тарафи њиндуњо дода шуда буд. Њангоме ки Лал 
Раљпатрай гуфта буд: «Мусалмонон бояд шимоли Њиндро ватани хеш бишносанд ва 
њиндуњо низ он љоро рањо карда, ба манотиќи љануби Њинди Миёна кўч кунанд». 
Сипас, Брадер Парманент низ њамин назарро дод ва чанд рўз ќабл аз баёноти Иќбол 
дар Оллоњобод профессор Љ.О. Баёнгар низ дар мавриди таќсими нимљазираи Њинд 
ба се ќисмат матолибе изњор карда буд. Яъне, кишвари Њинд, Њинди мусалмонон ва 
Њинди њиндуњо. 
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Пас, агар њиндуњо дар мавриди таќсими Њинд чунин изњори назар мекунанд, 
чаро ба Иќбол ин њаќ дода намешавад, ки як чунин пешнињоде ироа дињад?22 Иќбол 
назари Лал Раљпатрайро дар робита бо таќсими Њинд дар номае хитоб ба 
Сайидназир Ниёзї аз 14 январи 1931 зикр мекунад. Дар ин нома ў дар робита бо 
пешнињоди худ мегўяд: 

«Як кишвари исломї пешнињодшудаи насбулайн аст. Дар он ниёзе ба 
мубодилаи љамъиятњо нест. Ин назарияи мубодилаи љамъиятро аз муддатњо пеш Лал 
Раљпатрай изњор карда буд. Дар ин иёлати исломї ё музофотњои мутааддиди 
мусалмоннишин, ки дар шимолу ѓарби Њиндустон тибќи ин тарњ эљод хоњанд шуд, 
њуќуќи њиндуњо, ки дар аќаллият њастанд, комилан мањфуз хоњанд монд». 

«Инќилоб» сармаќолаи дигаре низ бад-ин мазмун навишт: «Агар њиндуњо 
метавонанд мусалмононро нодида бигиранд ва тухми аксариятро бикоранд ва барои 
расидан ба «Свараљ» саъй кунанд, пас мусалмонон низ ин њаќро доранд, ки дар 
манотиќе, ки дар аксарият њастанд, эљоди кишвари исломиро насбулайн (намуна)-и 
худ созанд». 

Маљмаи иттифоќи милал (Ассамблеяи Лигаи миллатњо, созмоне, ки пеш аз 
Созмони Милали Муттањид вуљуд дошт – А.Б.) ин њаќро ба мусалмонон дода буд. 
Дар 80% манотиќе, ки мусалмонон дар он љо аксарият доранд, кишвари исломї ба 
вуљуд омад. Зеро ин њаќро доштанд, ки иродаи худро амалї созанд. 

Дар муќаддимаи яке аз гуфторњо чунин омада буд: агар тибќи пешнињоди 
Иќбол њаќќи озодии манотиќи аксарияти мусалмоннишини шимолу ѓарби Њинд ба 
расмият шинохта шавад, дар тамоми нимљазираи Њинд амният ва ороиш 
њукумфармо хоњад шуд. Вале агар њаќќи озодии онњо ба расмият шинохта нашавад, 
њиндуњо ва мусалмонон даргири як љанги хонагии беинтињо хоњанд шуд.24  

«Инќилоб» дар интињои як сармаќолаи муфассал зимни тањсини Иќбол навишт: 
«Худо он вуљуди муборакро зинда нигањ дорад, ки дар Праяг (номи ќадимии 
Оллоњобод) барои аввалин бор роњи њаќиќии њидоятро ба миллате, ки дар муњосираи 
иддаоњои фиребкоронаи демократиявї ва миллигарої роњ гум карда буданд, нишон 
дод ва нуреро сотеъ кард. Худо кунад, ки ин нур то ба сари манзили маќсуд расидани 
мусалмонони Њинд, рафиќи роњи онон бошад. 

Рўзномаи «Њамдам»-и Лакњнав дар њимоят аз пешнињод гуфт: «Ин дархости 
Иќбол бенињоят баљост, ки дар Њиндустон ба мусалмонон фарзе дода шавад, то 
Њинди исломї таъсис кунанд ва ташкили он ба бењтарин нањв танњо ба ин сурат 
мумкин аст, ки Панљоб, Сарњад, Синд, Балуљистонро бо њам идѓом намоянд ва асоси 
як кишвари исломиро бигзоранд. Ин бењтарин роњ барои њалли даргирињои њиндуњо 
ва мусалмонон мебошад ва арзиши онро дорад, ки мусалмонони Њиндустон бо њам 
муттањид шуда, барои расидан ба ин њадаф кўшиш намоянд ва бо зоњир кардани 
нерўи амали худ ба он даст ёбанд». 

«Муслим пресс» љавоби «Њинду пресс»-ро дар мавриди ахборе, ки алайњи Иќбол 
мунташир сохта буд, гоњу бегоњ менавишт. Пас аз гузашти чанд рўз аз ин баёнот дар 
Оллоњобод хабари он ба Лондон њам расид. Рўзномањои он љо ќисматњое аз ин 
суханрониро чоп карданд. Дар ин маврид нороњатии Рамзей Макдоналд – 
нахуствазири Инглистон, тазаккур дода шуда буд. Дар аввалин конфронси Мизи 
гирд дар љаласаи кумитаи аќаллиятњо доктор Мунљї низ тайи суханроние дар бораи 
хутбаи Иќбол дар Оллоњобод изњори нороњатї карда гуфт:27 

«Намедонам дар ин мавќеи њассос, ёдоварии гузоришоте, ки дар гуфторњои Сэр 
Муњаммад Иќбол дар рўзномањои дирўз мунташир шудааст, муносиб мебошад ё 
не?... Эшон дар Њиндустон раиси Муслим Лиг мебошанд ва ваќте ман ба суханронии 
эшон ишора мекунам, бароям сахт боиси нороњатї мешавад, лекин назар ба ин ки ин 
хостањо мутаволиян (пай дар пай) ироа мешаванд, маљбурам ба эшон мурољиа 
намоям... Ман низ аз дўстони мусалмонони худ таќозо мекунам, њассосият ба харљ 
надињанд... Мо њама ањли Њиндустон њастем. Дар миёни хун ва устухонњои мову 
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шумо њељ тафовуте вуљуд надорад. Мо њама фарзандони њамин миллат њастем ва 
њозирем барои њифзи дину тамаддун ва нажод, њар коре, ки аз дастамон барояд ва 
хостаи шумо бошад, анљом дињем. Ман аз Шумо мехоњам њавсала ба харљ дињед ва бо 
љуръат амал кунед ва худро дар муттањид намудани аќвоми Њиндустон мустаѓриќ 
намоед, мутмаин њастам, агар Шумо дар дањ соли оянда ин корро накунед, њаргиз њељ 
навъ шикояте нахоњед дошт». 

Љавоби ин суханонро Сэр Муњаммад Шафеъ дар иљлоси кумитањои фаръї, ки 1 
январи соли 1931 мунъаќид шуд, дод. Вай гуфт:28  

«Доктор Мунљї, махсусан ба он суханоне ишора карда буданд, ки мегўяд: «Сэр 
Муњаммад Иќбол зимни ба ўњда гирифтани раёсати иљлоси солонаи Лиг се-чањор рўз 
дар Оллоњобод монд». Эй кош, доктор Мунљї ба ин амр ишора намекард ва манро 
маљбур намесохт дар мавриди масъалае сўњбат кунам, ки њељ омадагиашро 
надоштам. Ман ба кумита итминон медињам, њангоме ки дирўз субњ ба ин љо омадам, 
чунин нияте надоштам. Ќабл аз њар чиз мавзўъ ин аст, ки то матни комили суханронї 
дар муќобила набошад, наметавон дар бораи он натиљагирї кунам. Агар Сэр 
Муњаммад Иќбол гуфтааст: «Дар давлати марказии Њиндустон кишваре њинду эљод 
хоњад шуд, ё дар натиљаи як чунин аксарияти ѓайри мутаѓаййир ва пойдоре аз њашт 
музофоти давлатї дар шаш музофот, иёлати њинду эљод мешавад, пас чаро набояд 
дар чањор музофот, ки мусалмонон дар аксарият њастанд, чањор иёлат эљод шавад?». 
Ман чизи баде дар ин пешнињод намебинам ва ба сањми худ њозирам дар муќобили 
ин кумита њамин пешнињодро ироа дињам. Њар музофот як иёлат шавад. Агар Иќбол 
инро гуфтааст, ишколе дар он намебинам ва лозим набуд ба он эътироз шавад. 
Албатта, агар тибќи ислоњоти роиљи хориљ аз кишвар мамолики 
муштаракулманофеи Инглистон мавзўи эъљоди кишвари иёлати исломии озодро ба 
миён овардааст, ман аз тарафи тамоми њайати исломї ин пешнињодро рад мекунам. 
Љаноби Оќои нахуствазир! Ман ба хубї метавонам тасаввур кунам, ки косаи сабри 
як мусалмон лабрез шудааст, дар сурате ки дўсти ман доктор Мунљї дар ќисматњои 
мухталифи Њиндустон, бидуни ин ки фикр кунад, њарфњои мутаззоде аз ин ќабил 
мезанад». 

Ба њар њол, њељ як аз рањбарони сиёсии мусалмон лањ (ба тарафдорї) ва ё алайњи 
суханронии Оллоњобод забон накушод, балки њама сукут ихтиёр карданд. Сабаби 
аслии сукут ин буд, ки аввалин конфронси Мизи гирд дар Лондон бидуни њељ 
натиљагарї ба поён расида буд. Ва таърихи дуввумин конфронси Мизи гирд эълон 
шуда буд. Пас, рањбарони сиёсии мусалмон мунтазир буданд Ќатъномае бар асоси 
«14 модда» байни њиндуњо ва мусалмонон мунъаќид шавад ва ё мунтазири оќибати 
«14 модда» буданд.  

Ин силсила конфронсњои Мизи гирд то соли 1933 боќї монд ва Иќбол низ дар 
онњо ширкат кард. Ба њамин љињат лозим буд ба натоиљи дилхоњ бирасанд.  

Иќбол низ пас аз эроди хутба дар Оллоњобод, ба хотири дархости кишвари 
исломї бо саъйи худ дар љињати инъиќоди Конфронси исломии Њинди шимолї 
(Upper India) идома дод. Масалан, рўзи 19 апрели 1931 дар номае хитоб ба 
Сайидназир Ниёзї навишт: «Конфронси исломии Њинди Шимолї, иншоллоњ, 
мунъаќид хоњад шуд. 

Дар соли 1932 низ Иќбол фикри инъиќоди конфронси исломиро дар сар 
мепарварид ва ба Сайидназир Ниёзї гуфта буд: «Мунтазир бошед, ба зудї огоњ 
хоњед шуд, ки ман чї мехоњам бигўям». Ба гуфтаи Сайидназир Ниёзї, Иќбол барои 
он љаласа машѓули тањияи суханронињо буд. 

Ин суханронї, билохира, дар Конфронси ањзоби исломї, ки дар 21 марти 1932 
мунъаќид шуд, эрод гардид. Вале Конфронси исломии Њинди шимолї ташкил 
нашуд. Дар ин зимн Сайидназир Ниёзї менависад:29  

«Масъала ин аст: чаро ин конфронс ташкил нашуд? Албатта, бузургтарин далел 
ташкили конфронси Мизи гирд буд, ки худ Аллома низ дар он ширкат кард. 
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Ин дуруст нест, ки бигўем дастњое даркор буданд, ки конфронсро шикаст 
дињанд. Зеро Аллома худро даргири масоили фардї ё иљтимої накарда буд.Њол, 
њарчи мехост бошад. Кори конфронси Мизи гирд ва натоиљи ахзшуда аз онњо ба њар 
сурат, ки маќдур буд, зарурат дошт... Сипас, дар соли 1933 ба њангоми бозгашт аз 
конфронси Мизи гирд бо таваљљўњ ба хастагии роњ ва вазъи мизољаш, Иќбол тарљењ 
дод дар чанд рўз ин корро ба таъвиќ андозад. Мутаассифона, дар соли 1934 Аллома 
бемор шуд ва конфронси мазкур доир нагардид».  

Њаќиќат ин аст, ки Иќбол то охири лањазоти њаёт дар фикри ташкили 
конфронси исломї буд. Вай дар номае хитоб ба Муњаммад Алї Љиноњ аз 21 июни 
1937 дар бораи он конфронс сўњбат карда буд. Ва сипас дар номае ба таърихи 11 
августи 1937 ба Љиноњ пешнињод кард, ки мусалмонони шимолу ѓарби Њиндустонро 
маркази фаъолиятњои Муслим Лиг бисозанд.30  

Лизо аксари роњбарони сиёсии мусалмон дар бораи гуфтори Иќбол дар 
Оллоњобод сукут ихтиёр карданд. Албатта, рањбари мусалмонони Синд Њољї Сетњ 
Абдуллоњ Њорун бо Иќбол њамкорї кард ва дар робита бо суханони Иќбол дар 
мавриди инъиќоди конфронси исломии Њинди шимолї бо вай мукотиба кард. 
Суханронї мавриди таваљљўњи мусалмонони босавод ва донишљўён ќарор гирифт. 

Ва ба исрори маљаллаи суфии «Мунди Бањоуддин», тарљумаи суханронии 
Иќболро ба забони урду Сайидназир Ниёзї анљом дод. Зеро, ба назари онњо, ин 
фикри тоза мабно бар эљоди кишвари исломї дар нуќоти мухталифи Панљоб, Сарњад 
ва Синд љўшу хурўши аљибе ба вуљуд оварда буд. Тарљумаи маќола зери назари 
маљаллаи «Суфї» мунташир шуд. Ва њазорњо нусхањои он маљљонан (бепул) байни 
мардум таќсим гардид.32  

Баъзе аз нављавонони мусалмон дар таъйиди суханронии Иќбол маќолањое дар 
рўзнома мунташир карданд. Ба гуфтаи Абдуссалом Хуршед, яке аз вукалои 
Оллоњобод бо номи Абдурраб ва яке аз хонњои Лоњур бо номи Ѓулом Мустафохони 
Ноиб, дар њимоят аз Иќбол маќолоте ба риштаи тањрир дароварданд. Се донишљўи 
мусалмони Калкутта бо номњои Роѓиб Ањсан, Фазл Расулхон Офаридї ва С.М.Салим 
дар баёнияи муштараке зимни таъйиди гуфтори Иќбол ин пешнињодро ироа доданд, 
ки барои эљоди кишвари исломї ва чопи китобњои фарњангї дар бораи масоили 
мусалмон, «Сандуќи нањзати мусалмонон» гушуда шавад.33  

То он љо ки ба мусалмонони тарафдори Конгресс марбут мешавад, онњо хутбаи 
Оллоњободро ба унвони як ѓазали сиёсї таъбир карданд. Сайидназир Ниёзї 
менависад: 

«Дар ибтидои соли 1931 буд, ки дар Курулбоѓи Дењлї ва шояд дар манзили 
марњум Мавлоно Муњаммад Алї, таќрибан пас аз фавти ў, чанд тан аз дўстон гирди 
њам омада буданд. Дар байни њозирин ашхосе низ буданд, ки дар љунбиши хилофат 
ва нањзати адами њамкорї ширкат карда буданд ва бо вуљуди таѓйири авзоъ бар 
маслаки хеш боќї монда буданд. Дар байни онњо афроде, ки бо Конгресс њамфикр ва 
тарафдори сикњњо буданд, низ дида мешуданд. Дар ин гирдињамої шахсе гуфт: 
«Оќоён, оё Шумо гуфтори Иќболро хондаед? Валлоњ, чї шеъри хубе гуфта, охир 
эшон шоир њастанд, чї ѓазали хубе сурудааст. Њама бо садои баланд хандиданд».  

Ќаблан зикр шуда буд, ки дар даврони љунбиши хилофат ва нањзати адами 
њамкорї љамъе тарафдори Конгресс буданд ва баъзе аз уламо ва рўњонинамоњо ба 
Иќбол тўњматњое заданд ва кўшиш намуданд ўро бадном кунанд. Он гоњ ба љамъи 
эшон душманони гуногуни Иќбол низ пайвастанд. 

Дар соли 1926 дар ваќти интихобот, њайати муќананаи Панљоб – раќиби 
интихоботии Иќбол, зимни задани иттињомоти гуногун, вуљуди эшонро разил хонд. 
Дар ин авзоъву ањвол равшан аст, ки пас аз эроди хутбаи Оллоњобод ба љамъи 
мухолифони ў, душманони сиёсии вай низ изофа шуданд. Рўзномањои њиндумазоњиб, 
коммунистњо ва сотсиалистњои тавсеаталаб, мусалмонони тарафдори Конгресс ва 
њосидини фаровон иттињомоте тоза алайњи Иќбол ироа доданд. Ин иттињомот бисёр 
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буданд: намояндаи Инглистон, душмани ватан, њомии сармоядорон, мухолифи 
мустазъифин, фирќапарасти мутаассиб, муртаљеи беамал (касоне, ки хостори 
бозгашт ба даврони гузаштаву ќавонини он буданд), инсони маъюсу бекор ва ѓайра.  

Муњаммад Ањмадхон дар китоби маъруфи худ тањти унвони «Корномаи сиёсии 
Иќбол» ин фењрасти тавилро дар се мавзўъ танзим кард ва дар додгоњи њаќу адолат 
ва дар фазои тањќиќу талош бенињоят аз Иќбол дифои муассире намуд.35 

Нависанда (Љовид) ќосир аст дифоъ аз ин масоилро рољеъ ба Иќбол бењтар аз 
Муњаммад Ањмадхон ироа дињад. Ба њар њол, ба сабаби ин далоил, саъй хоњад шуд, 
ки ба ин иттињомот посух дода шавад. То он љо ки ба тўњмати дўстии ў бо англисњо 
марбут мешавад, мухолифини гуногуни Иќбол далоили зерро баён доштаанд: 
• Сурудани шеър дар мадњ ва ё гуфтањои маќомоти англисї. 
• Адами ширкат дар љунбиши хилофат ва нањзати адами њамкорї. 
• Пазируфтани лаќаби Сэр (Sir). 
• Њамкорї бо давлати Инглистон аз тариќи узвияти консулии Панљоб. 
• Пешнињоди изофа кардани кормандони англисї љињати истењком бахшидан ба 

истеъмори Инглистон дар шўро. 
• Њамкорї бо комиссияи Саймон. 
• Њамроњї бо Сэр Муњаммад Шафеъ – хидматгузори содиќи англисњо. 
• Ироаи пешнињоди ташкили кишвари исломї дар хутбаи Оллоњобод бо ишораи 

Инглистон. 
• Интихоби Иќбол аз тарафи давлати Инглистон барои ширкат дар дуввумин ва 

севвумин конфронси Мизи гирди Лондон. 
• Эљоди рахна дар тафоњум байни њиндуњо ва мусалмонон ба ишораи Инглистон. 

Аз як назар, посух ба ин иттињомот зимни баёни њолати Иќбол дар сафањоти 
ќабл ва ё дар дуввумин љилди њамин китоб дода шудааст. То он љо ки марбут ба 
сурудани шеър дар мадњ ё баёноти маќомоти Инглистон мешавад, Иќбол ашъори 
бисёре дар љоњои мухталиф сурудааст, ки дар мавоќеъ, бахусус, табъан, ахлоќан ва 
маслињатан ба риштаи тањрир даромадааст. Ва, албатта, вай онњоро ќобили ин 
надонист, ки дар маљмўи ашъораш изофа намояд. Ин масъала равшан аст, ки Иќбол 
тарзи фикри сиёсии Сэр Сайидро таъйид мекунад. Ў њаргиз ќобил набуд аз гуфтани 
њарфи њаќ бозмонад. Вале сиёсати мўътаризона ва љанљолангез хилофи фитрати ў 
буд. Бо дар назар гирифтани авзои њассоси мусалмонон дар муќобили аксарияти 
њиндуњо ва давлати Инглистон ў аз мусалмонон низ њаминро интизор дошт, ки аз 
сиёсати тањољумї гурезон бошанд. Аз мутолеаи таърихи љадиди мусалмонони Њинд 
равшан мешавад, ки њангоме ки онњо алайњи давлати Инглистон ба сурати аланї ба 
мубориза пардохтанд, ба љойи ин ки зарараш ба аксарияти Њинд бирасад, зарараш 
мутаваљљењи аќаллияти мусалмон шуд. Лизо сиёсати љанљолї ё муборизаи аланї, 
алайњи мусолењи Иќбол низ буд. Бо доштани якчунин фикре дар соли 1901 ба 
муносибати вафоти малика Виктория марсияе бо номи «Ашки хун» навишт ва Ѓулом 
Расули Мењр дар мавриди ин марсия мегўяд:36 

«Ба назар меояд, Иќбол ин назмро филбадоња сурудааст, лозим нест, ки дар 
бораи мазвзўи назм њарфе зада шавад». 

Дар соли 1901 дар афкори сиёсии кишвар меъёр ва сабке вуљуд дошт, ки барои 
санљиши он ба кор бурдани меъёрњои имрўзї ё њатто дањ ё понздањ сол баъд њам 
номуносиб аст, мисли ин ки бихоњем аз зиндагии донишмандоне чун Афлотун ва 
Бўалї Сино даврони кўдакиву туфулиятро људо намоем, ки ин кор дуруст ва муносиб 
нест. Дар он замон афкор ва назариёти аќвом ва иљтимооти кишвар он набуд, ки 
баъдњо ихтиёр карданд.  

Дар ин робита, бояд марсияи Хоља Алтоф Њусейни Њолии марњумро низ мадди 
назар ќарор дињем, ки ба муносиибати вафоти малика Виктория ба риштаи тањрир 
даровардааст ва дар маљаллаи маорифи «Банипат» дар январи 1901 мунташир шуда 



Фасли њабдањум 

 218 

буд. Иќбол шеърии дигаре низ дар иљлоси Анљумани њимояти ислом, ки дар 1902 
мунъаќид шуда буд, суруд ва шеъри дигаре ба муносибати хайра маќдам ба Сэр 
Макворт Янг* – музофотдори Панљоб ва Билл** – дабири таълимоти Панљоб хонд. 
Зеро ки дар он даврон вуруди чунин њуккоме ба Анљумани њимояти ислом холї аз 
бањра набуд.37  

Дар соли 1911 Иќбол ашъоре ба муносибати тољгузории Љорљи V дар Дењлї 
суруд, ки дар маљаллаи «Замона»-и Канпур, шумораи махсуси дарбори шоњї, дар 
декабри 1911 мунташир шуд.38  

Дар соли 1914 аввалин љанги љањонї дар Аврупо оѓоз шуд ва Туркияи Усмонї, 
ки маркази хилофати исломї буд, алайњи Инглистон бо Олмон пайваст. Дар он 
замони пурошўб, сарпечї аз дастуроти давлатии онваќта мусовї буд бо тасаллути 
бештари онњо ва самарае њам надошт. Лизо Иќбол маслињатан гўшагириро ихтиёр 
кард.  

Дар соли 1918 милодї, яъне таќрибан дар авохири љанг Ноибуссалтанаи Њинд 
дар Дењлї «Конфронси љанг» ташкил дод ва аз тариќи Навоб Сэр Зулфиќор Алихон 
аз Иќбол хост, ки ба ин муносибат шеъре бисарояд. Барои ў њељ роње вуљуд надошт, 
ки ин масъаларо рад кунад. Лизо иљборан шеъре бо номи «Посухи Панљоб» навишт 
ва дар мушоираи Дењлї онро хонд.39  

Чанд моњ баъд, њангоми поёни љанг, бо раёсати Майкл Эдвайер – музофотдори 
Панљоб, дар рўзи 15 декабри 1918 дар толори Бридлаи Лоњур љаласае ба сурати 
љашни фатњ инъиќод шуд. Дар ин љашн Иќбол ба њамроњи Навоб Сэр Зулфиќор 
Алихон ширкат ва ба дархости музофотдори Панљоб чанд байт шеъри урдуву форсї 
хонд. Ашъоре, ки ба забони урду хонд, иртиботе бо он љашн надошт ва онњо дар 
«Бонги даро» ба сурати назми «Шуои офтоб» низ мунташир шуда буд.40  

Лизо Иќбол ин панљ шеърро тањти таъсири англисњо нанавишта буд, балки 
тибќи манофеи сиёсии хеш маслињатан онњоро таѓйир карда буд.  

Иќбол дар љунбиши хилофат ва нањзати адами њамкорї ширкат накард, зеро ки 
ў усулан дўст надошт мусалмонон бо њиндуњо муттањид шаванд ва дар нањзати адами 
њамкорї ширкат намоянд.   

Ў, зимнан, мухолифи олудагии мусалмонон дар сиёсати мутаарриз ё 
шўришбарангез буд. Илова бар он, аз ин масъала шак дошт, ки рањбарони ин 
нањзатњо ба зоњир мусалмон, вале дар ботин мубаллиѓи ќавмияти муттањид буданд, 
на ќамияти исломї. Илова бар Иќбол, шахсиятњои дигар низ дар Њиндустон вуљуд 
доштанд, ки дар ин љунбишњо ширкат накарданд, балки бо онњо ба мухолифат 
бархостанд. Муњаммад Алї Љиноњ мухолифи ин нањзатњо буд. Фаќат ба далели 
њамин тањрикот буд, ки ў Конгрессро тарк кард. Ба њамин сурат низ Пандит Мадан 
Моњан Малуя низ бо ин љунбишњо мухолиф буд ва донишгоњи њиндуии Банорасро аз 
асароти музирри онњо мањфуз дошт. 

Ба хотири ќадрдонї аз хадамоти илмї – адабии Иќбол, ба ў лаќаби «сэр» 
доданд. Ба гуфтаи Сэр Монтагу Батлер (Sir Montagu Butler) бо дар назар гирифтани 
маснавињои форсии Иќбол ва, бахусус, тарљумаи англисии «Асрори худї»-и вай дар 
соли 1922 ба давлати Њинд пешнињод карда буд, ки ба Иќбол лаќабе бидињанд. Сэр 
Монтагу Батлер пешнињод карда буд, ки лаќаби форсї ва ќадимї бидињанд, вале 
давлати Њинд фикр кард, ки мабодо бо додани чунин лаќабе аз русуми худ по 
фаротар нињад. Ба њамин љињат, тасмим гирифтанд, ки лаќаби англисї ба вай ато 
кунанд.41 Аз назари Иќбол, ин навъ алќоб ва ё эъљози дунявї њељ арзише надошт. Ў 
хостори унвон буд. Ва на ин ки бо давлати Инглистон ба хотири он муомилае карда 
бошад. Ба њамин љињат, пас аз гирифтани лаќаби «сэр», њамон тавре ки аз 

                                                 
*  Sir William Mackworth Young (1840-1924) аз соли 1897 то 1902 музофотдори Панљоб ва дар ин муддат 
Chancellor (раис)-и донишгоњи Панљоб њам буд. 
** W. Bill дар замони музофотдории Вилям Макворт Янг мудири омўзиши кулли Панљоб буд. 
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навиштањои ў равшан аст, ба озодии баёни ў шадидан афзуда шуд ва њељ нерўе дар 
љањон ќодир набуд ўро аз гуфтани њарфи њаќ боздорад. 

Иќбол бо ширкат дар интихобот ба узвияти шўро даромад ва агар ирода 
мекард, ќодир буд бо барќарории равобите бо Сэр Фазл Њусейн ва ё њизби иттињод, 
вазифањои болотареро низ эњроз намояд (ба даст орад). Вале ў ба шиддат аз сиёсати 
Сэр Фазл Њусейн ва ё њизби иттињод интиќод кард. Ва дар шўро садои вай, садои як 
узви озод боќї монд. Агар фаќат узви шўро будан нишонгари њамкорї бо давлати 
Инглистон аст, пас чаро њомиёни адами њамкорї ё нофармонї, яъне свараљњо, дар 
шўрои музофот ширкат карданд ё ба узвияти шўро даромаданд ва Конгресс дар соли 
1936 натанњо дар интихобот ширкат кард, балки дар низоми њукумати Инглистон 
вазоратхонањое низ ташкил дод?  

Ин иттињом аз ваќте ба Иќбол зада шуд, ки ў дар шўро дар 19 январи 1927 
суханронї намуд. Ва тайи гуфтори хеш бр Сардор Аљил Сингњ, ки гуфта буд «бояд 
вазифањо (вазифањо)-и расмии давлатиро бо имтињони аланї пур кунанд», ба 
муќобилат пардохт. Ин мухолифат ба ин сабаб буд, ки њадафи Сардор Аљил Сингњ 
мањрум нигањ доштани мусалмонони аќибмонда аз назари таълим аз курсињои 
расмии давлатї дар либоси ќавмияти муттањид буд. 

Иќбол хостори чунин низоме буд, ки ба њамроњи имтињони муќобила 
ѓунљойиши интихобот ва номзадиро низ дошта бошад, то табаќаи аќибмондаи 
мусалмонон низ иљозаи вуруд ба вазифањои интизомї дошта бошанд. Лизо вай 
пешнињод кард, ба љойи ин ки масъулиятњои давлатиро аз тариќи имтињони 
муќобила бипазиранд, бењтар аст теъдоди кормандони англисиро биафзоянд. 

Агар њадаф ин аст, коре кунем, ки ќувои интизомї дар умури мусалмонон 
дахолат накунад, пас бењтар аст дар корњои давлатї ба љойи ин ки аз афроди њиндї 
истифода шавад, аз афроди англисї дар теъдоди зиёд истифода намоем, то 
мусалмонон мавриди таассуби коркунони њинду ќарор нагиранд. Агар њадафи ў 
мустањкам намудани истеъмори Инглистон аз тариќи афзудани теъдоди коркунони 
англисї буд, пас чаро дар шўро пешнињод кард, ки њуќуќ ва дастмузди ин афрод 
коста шавад? Охир коркунони англисї дастмуздњои боло мегирифтанд ва музофот 
маљбур буд, ки барои пардохти онњо аз хазина бардошт кунад.  

Далели аслии њамкории вай бо комиссияи Саймон низ њифзи манофеи 
мусалмонон буд. Њиндуњо њозир набуданд хостањои мусалмононро ќабул кунанд. Ба 
њамин љињат, дар фазои беэътимодї ва бедонишии фирќаї, танњо аз тариќи њамкорї 
бо комиссия, мусалмонон ќодир буданд афкор, умедњо ва маќосиди хешро назди 
онњо ироа дињанд. Мавлоно Њасрат Моњанї, касе, ки дар роњи озодї ќурбонињои 
фаровоне дода буд, низ бо њамкорї бо комиссия мувофиќ буд. 

Сэр Муњаммад Шафеъро хидматгузори Инглистон мепиндоштанд. Вале 
хидмате, ки ў ба мусалмонон аз тариќи боќї мондан бар њарфи хеш, мабно бар усули 
људогонаи интихобот кард, то кунун њељ кас он андоза наметавонистааст пофишорї 
кунад. Лизо ќазоват дар ин бора, ки сиёсати ў мабно бар хайрхоњии англисњо буд ё 
њимоят аз мусалмонон, дар оянда таърихнигорони Иќбол шарњи зиндагии ўро ба 
риштаи тањрир дархоњанд овард. Ва ин мавзўъ собит хоњад шуд. Ба њар њол, Иќбол 
то њадде бо онњо њамкорї кард, ки манофеи мусалмонон иќтизо мекард. Вай ба 
хотири ин ки дар ёддошти омодакардаи комиссияи Саймон, зикре аз худмухтории 
музофот ба амал наомада буд, аз Сэр Муњаммад Шафеъ ранљида шуд ва аз Лиги 
Шафеъ истеъфо дод, то љое ки ёддоштро бознависї кард ва дар он худмухтории 
музофотро хостор шуд. Барои њифозат аз њуќуќ ва манофеи мусалмонон бо њар кас 
мубориза мекард, чї расад ба Сэр Муњаммад Шафеъ! Ў њатто њозир буд бо Конгресс 
ё Мавлоно Муњаммадалї ва Муњаммад Алї Љиноњ низ мубориза кунад. 

Агар Иќбол бо назари англисњо пешнињоди эљоди кишвари исломиро дар 
суханронии Оллоњобод унвон карда буд, пас ба чї далел Рамзей Макдоналд аз ин 
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хутба нороњат шуд? Чаро рўзномањои тарафдори Инглистон дар Њиндустон 
суханони вайро тањрим карданд? 

Илова бар он, агар Иќбол робити Инглистон буд, пас чаро ўро љињати ширкат 
дар аввалин конфронси Мизи гирд номзад накарданд? Таблиѓоте, ки алайњи хутбаи 
Оллоњобод рўзномањои Њинд анљом доданд, мабно бар ин буд, ки Иќболро дар 
конфронси Мизи гирд ширкат надоданд ва ба њамин љињат ў мехост, ки аз онњо 
интиќом бигирад. Шояд, пешнињоди ба вуљуд омадани кишвари мусалмононро дар 
хутбаи Оллоњобод ба ин далел ироа карда буд, ки аз англисњо интиќом бигирад. 
Агар чунин буд, пас ў чї гуна метавонист бо ишораи Инглистон пешнињоди эљоди 
кишвари исломиро бидињад?  

Фаќат давлати Инглистон метавонист намояндаеро љињати ширкат дар 
конфронси Мизи гирд интихобу номзад кунад. Мавлоно Муњаммадалї, Мањатма 
Гандї ва Муњаммад Алї Љиноњ низ бар асоси мувофиќати давлати Инглистон дар 
конфароси Мизи гирд ширкат карданд. Њамин тавр, Иќболро низ љињати ширкат дар 
дуввумин конфронси Мизи гирд номзад намуданд. Вале равиши ў дар ин ду 
конфронс чї буд? Ба гуфтаи Азим Њусейн,42 Иќбол дар дуввумин конфронси Мизи 
гирд бо Сэр Акбар Њайдарї ба мунозира пардохт, зеро ў мегуфт, ки чаро 
Њайдарободи Даканро музофоти људогона намесозанд ва пас аз бозгашт, дар иљлоси 
аланї шадидан ба давлати Инглистон интиќод кард. Дар натиља, давлати Инглистон 
ва, бахусус, вазири Њинд аз номзад кардани вай пушаймон шуданд ва бо бемайлии 
фаровон ўро љињати ширкат дар севвумин конфронси Мизи гирд номзад карданд. 
Њанўз севвумин конфронси Мизи гирд саргарми кори худ буд, ки вай бар асоси 
ихтилофи назарњои зиёде, ки пеш омад, аз он истеъфо дод ва ба Њиндустон бозгашт 
ва бори дигар шадидан давлати Инглистонро мавриди интиќод ќарор дод.  

Дар њаќиќат, Иќбол њаргиз бовар намекард, ки тафоњуме байни њиндуњо ва 
мусалмонон ба вуљуд ояд, ки мавриди ќабули њарду гурўњ бошад. Ба вуљуди ин, аз 
њар роње, ки мумкин буд, барои њифзи манофеи мусалмонон, рањбарони ононро ёриву 
њимоят мекард. Роњбарони њинду пас аз тасвиби «14 модда»-и Љиноњ, ки 
«Пешнињодоти Дењлї» номида шуд, онњоро љузъи гузориши Нењру ќарор надоданд. 

Ва билохира, дар гузориши Нењру, ислоњоте, ки Муњаммад Алї Љиноњ ба амал 
оварда буд, рад шуд. Ва њамин бало низ дар сари пешнињодоти конфронси ањзоби 
исломї ба «14 модда»-и Љиноњ омад. Пас аз тасмими фирќаї (Communal Award) соли 
1932 њар ќадар, ки аз ин навъ кўшишњо роњбарони исломї анљом доданд, ба натиљае 
нарасид. Зеро ки роњбарони њинду њозир набуданд хостањои мусалмононро 
бипазиранд. Оё дар тамоми ин мавќеъиятњо аз тарафи Иќбол ба ишораи Инглистон, 
рахна дар тафоњум эљод шуда, ки њатто дар сўњбатњои ањзоб низ ширкат намекард? 
Иќбол њаргиз бо нафаси тафоњум мухолифат накард. Албатта, бо дар назар 
гирифтани манофеи мусалмонон ба тарзи кори ин њамзистии мусолиматомез 
мўътариз буд. Доктор Раљендра Прасад дар китоби худ ба забони англисї тањти 
унвони «Ояндаи Њиндустон» менависад:43  

«Рўзи 17 октябри 1932 раиси конфронси ањзоби исломї, ки дар он рўзњо Иќбол 
буд, ин эъломияро мунташир сохт, ки дар миён овардани масъалаи интихоботи 
људогона ва мухталиф бенињоят бемавќеъ хоњад буд ва мусалмонон низ ба ин амр 
розї нахоњанд буд, ки аз ин тариќ сангарњоро рањо кунанд. Вале онњо ба ин масъала 
розї њастанд, ки агар аз тарафи фирќае дар аксарият, ин навъ њаракат эљод шавад, ба 
он дархостњое, ки шомили масоили муњим ва зарурї њастанд, таваљљўњ кунанд». 

Агар Иќбол дўсти Инглистон буд, метавонист бо гирифтани маќомоти муњим 
зиндагии худро аз назари молї комёб созад. Аммо нигоњи кўтоње бар зиндагии вай 
нишон медињад, ки ў ба њељ ваљњ њозир набуд барои англисњо коре анљом дињад. 

Пас аз бозгашт аз Инглистон, профессори фалсафа дар Донишгоњи давлатии 
Лоњур шуд. Вале пас аз гузашти чанде аз ин кор истеъфо дод. Халифа Абдулњаким аз 
вай суол кард: «Чаро истеъфо додї?» Иќбол посух дод:44 
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«Ман чанд рўз профессор будам ва ба ин натиља расидам, ки дар устодии 
донишгоњњои Њиндустон кори илмї анљом дода намешавад. Албатта, одам маљбур 
мешавад, ки нороњатињои корро тањаммул кунад. Барои мисол як бор ба хотири 
њозиру ѓоиб кардани донишљўён маљбур шудам бо мудири донишкада даргир шавам 
ва мудир низ бо ман тавре сўњбат кард, ки гўё бо як корманди маъмулї сўњбат 
мекунад. Аз он рўз ба баъд дилсард шудам ва бо худ ањд кардам, то он љо ки мумкин 
аст, аз кори навкармаоб будан худдорї кунам». 

Ба гуфтаи Алї Бахш, рўзе, ки Иќбол истеъфо доду ба манзил бозгашт, Алї 
Бахш аз Иќбол суол кард, ки чаро аз кораш истеъфо дод. Иќбол посух дод:45  

«Алї Бахш! Кор кардан барои англисњо бисёр мушкил аст. Бузургтарин мушкил 
ин аст, ки њарфњое дар дил дорам, ки мехоњам ба мардум бигўям, вале агар барои 
англисњо кор кунам, ќодир нахоњам буд вузўњи онњоро баён кунам. Акнун озод 
њастам, њарчи мехоњам мегўям ва њар коре, ки дилам хост анљом медињам». 

Назар ба як чунин озодандешї, шуѓлеро, ки дар маркази таълимоти Њинд 
(Education Service) давлати Инглистон ба ў пешнињод кард, рад намуд ва бад-ин 
минвол низ пешнињоди устоди фалсафа дар Алигарњ ва устодии Донишгоњи давлатии 
Лоњурро низ рад кард. Вай мегўяд:46  

«Музофотдори Панљоб њозир буд супориши маро ба мўътамадии умури 
кишварї (Secretary of State) бинамояд ва кори устодии Донишгоњи давлатии Лоњурро 
барои ман дуруст кунад, вале ман тасмим гирифтаам, ки бар хилофи хостаи худ аз ин 
ќабил корњо дурї љўям». 

Иќбол шояд фаќат як бор ба як идораи англисї барои шуѓл нома навишт, ки 
супориши ўро бинамоянд. Ин номаро вай дар таърихи 17 октябри 1925 хитоб ба Сэр 
Љ.П. Томсон (Sir George Paget Thomson) навишт, ки ўро ба хубї мешинохт. Томсон 
дар он рўзњо узви шўрои кишварии Њинд буд ва ба њамин хотир равобити ў бо 
роњбарон ва њукмдорони Њиндустон њар рўз бештар мешуд.  

Соли 1925 соле буд, ки Иќбол бо мушкилоти фаровоне рў ба рў шуд. Дар ин сол 
барои ў фатвои куфр содир карданд. Ва мавриди таассуби Сэр Шодї Лал ќарор 
гирифт ва бад-ин тартиб нагузоштанд, ки ќозии додгоњи олї шавад. Дар натиља, 
рўзномаи «Муслим» ба Сэр Шодї эътироз кард. Сэр Шодї Лал фикр мекард, ки 
Иќбол низ дар њамроњи дигарон дар эътироз ба вай ширкат дорад. Лизо вай бештар 
кўшид, то ба Иќбол зарар бирасонанд. Мухолифини Иќбол – мусалмонон ва 
ѓайримусалмонон барои бадном кардани ў басиљ (сафарбар) шуданд. Иќбол ба њадде 
аз онон мутанаффир шуда буд, ки тасмим гирифт Лоњурро тарк кунад ва коре дар 
Кашмир биёбад. Ва бо њамин заминаи фикрї вай номае ба Томсон навишт. Ў 
менависад:47  

«Ин номаро ба Шумо ба хотири коре менависам, ки аз назари шахсии худам 
бисёр муњим аст ва умедворам, ки дар як чунин мавќеияте маро ёрї дињед, зеро ки 
сахт ниёз ба кўмаки Шумо дорам. Шумо њатман аз тасмими давлат рољеъ ба љойи 
холї, ки дар додгоњи олии Лоњур буд, бохабар шудаед. Ин бадшонсии ман аст, ки 
мардум маро дар ин робита бехуду бељињат дахолат доданд. Бими он меравад, ки њар 
чи ќадар ки рўзномаи «Муслим» то кунун эътироз карда ва ё дар оянда хоњад кард, 
зарари бештаре ба ман бирасад. Медонам, ки ќозии додгоњ (Сэр Шодї Лал) фикр 
мекунад, ман низ аз љумлаи касоне њастам, ки аз ин љанљол тарафдорї мекунанд. Дар 
сурате ки ба назарам љараёне, ки саъй мешавад, маро олудаи он кунанд, њатто 
давродавр низ бо он робитае надорам. Ба њар њол, кор кардан бо ин авзоъву ањвол ба 
унвони як вакил барои ман фавќуллода мушкил аст, бахусус ин ки дар гузашта низ аз 
роњњои мухталиф ба ман зарарњои гуногуне расидааст. Илова бар ин, ба хотири баъзе 
аз масоил, ки салоњ намедонам онњоро дар нома шарњ дињам, аз ин муњит он ќадар 
мунзаљир шудаам, ки дилам мехоњад њама чизро рањо кунам ва ба дурињо паноњ 
бибарам. Ман мутмаинам, ки як њаракати ќалами Шумо маро аз тамоми ин 
мушкилот наљот хоњад дод. Бад-ин сабаб бо имон ва файзу инояти саркор, хоњони 
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њимоятатон њастам. Оё мумкин аст барои ман коре дар шўрои шањри Кашмир 
даступо (пайдо) кунед? Шояд бидонед, Кашмир ватани бобову аљдодии ман мебошад 
ва алоќаи бухусус ба ин њита дорам. Бисёр имкон дорад, ки Мањараљаи љадиди иёлат 
Њари Сингњ фикри таѓйироти бунёдї дар давлати хешро дошта бошад. Агар ин тавр 
аст, мутмаинам, ки дар ин робита барои иќдом бењтарин мавќеият аст. Агар шумо 
метавонед андаке маро ёрї дињед, њам аз назари модї ва њам аз назари маънавї 
барои ман неъмате бузург ба шумор хоњад омад. Ва њамеша аз ин лутфу карами шумо 
сипосгузор хоњам буд». 

Хушбахтона, дар он замон хатти машйи њукумати Њинд бар ин минвол буд, ки 
барои истихдом дар иёлот, то он ваќт супорише накунанд, ки ба таври хусусї ба онњо 
гуфта нашавад. Лизо Томсон натавонист коре барои Иќбол анљом дињад. Фаќат ин 
љавобро дод: «Агар барои таъйини коре давлати Њинд бо вай машварат намояд, ў 
дархости Иќболро мадди назар дорад». Лизо Иќбол маљбур шуд дар Лоњур бимонад. 
Зеро таќдир чунин буд, ки соли баъд, яъне 1926 дар интихоботи шўрои музофот 
пирўз гардад ва ё ин ки дар майдони сиёсати тамоми мусалмонони Њинд ба номи як 
шахсияти муњим шинохта шавад.  

Кори ваколат барои Иќбол даромади хубе надошт, ба њамроњи ин кор суолоти 
имтињонии донишгоњњои мухталифро тамзим мекард ва аз ин роњ то њадде муваффаќ 
мешуд, ки махориљи худро таъмин кунад. Баъзе аз авќот низ бо мунташир кардани 
китобњое ба даромадаш афзуда мегашт. Ба хотири даромади кам ва номушаххасу 
боло будани сатњи зиндагии дохилї, њамсараш ба ў борњо гуфт, ки кори давлатї 
интихоб кунад, вале ў бо ханда њарфро иваз мекард. Вай иртиботе бо хонаводањои 
пулдор надошт. Агар бародари бузургаш ба ў кўмак намекард, дарсашро низ 
наметавонист бихонад. Дар Њиндустон ба унвони фаќиртарин ноиб (сэр) маъруф буд, 
гарчи баъзе аз дўстон ба ў насињат мекарданд, ки барои эњрози ваколат баъзе 
маќомоти онњоро гоње авќот ба манзилаш даъват кунанд. 

Мирзо Љалолуддин менависад:48  
«Мо борњо ба љаноби оќои доктор арз кардем, ки баъзе аз авќот маќомотро ба 

манзили хеш даъват кунад ва гуфтем, ки бењтарин роњ барои ром кардани англисњо 
даъвати онњо ба хўрду хўрок аст... Вале доктор њарфи моро гўш накард ва ѓолибан 
посух медод, ки дўст надорад барои ин навъ корњо пул харљ кунад. Зеро љалби назари 
англисњо аз доираи хостаи ў хориљ буд». 

Азим Њусейн дар зиндагиномаи падараш гилаомез менависад: «Сэр Фазл 
Њусейн борњо кўшиш кард, ки зиндагии Иќболро аз назари молї мураффањ созад, 
вале Иќбол аз ин мавќеиятњо истифода накард». Ба наќл аз вай тафсири ин кўшишњо 
ба шарњи зер мебошад:49  

Дар соли 1924 Сэр Фазл Њусейн ба Сэр Малкум Њайлей* – музофотдори Панљоб 
супориш кард, ки коре барои Иќбол ба унвони ќозї дар додгоњи олї дуруст кунанд. 
Вале њанўз ин масъала зери баррасї буд, ки Иќбол бо интиќод аз давлат мувофиќати 
гурўњњои давлатиро аз даст дод.  

Дар соли 1927 муќаррар гардид њайате аз мусалмонон ба Инглистон бираванд, 
зеро ќарор буд дар робита бо ислоњоти ќонуни оянда хостањои мусалмононро ба 
вазири Њинд ироа дињанд. Сэр Фазл Њусейн аз Иќбол хост, ки дар раъси ин њайат ба 
Инглсистон азимат намояд, вале ў бо рафтан мувофиќат накард. 

Иќбол пас аз бозгашт аз конфронси Мизи гирд дар солњои 1931-1932 шадидан аз 
давлати Инглистон интиќод кард, бад-ин љињат алораѓми кўшишњои фаровони Сэр 
Фазл Њусейн, давлати Њиндустон напазируфт, ки Иќбол ба узвияти кумитаи ташкили 
федералї (Federeal Structure Commitee) дарояд. Њамчунин мувофиќат накард, ки ўро 
ба унвони узве аз њайати Њиндустон ба Маљмаи милал (League of Nations –Лигаи 
Миллатњо) бифиристад. Ва низ алораѓми талошњои Сэр Фазл Њусейн, ноибуссалтана 

                                                 
* Lord Malkom Hayley аз соли 1924 то 1928 музофотдори Панљоб буд.   
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иљоза надод, ки Иќбол ба узвияти Комиссияи хадамоти умумї (Public Service 
Commission) дарояд. 

Дар соли 1933 Сэр Фазл Њусейн пешнињод намуд, ки Иќболро ба унвони 
намояндаи давлати Њинд ба Африќои Љанубї бифиристанд. Вале Иќбол ин корро 
низ рад кард. Зеро њамсараш њиљоб дошт ва наметавонист дар љашнњое, ки зану мард 
дар як махфил буданд, ширкат намояд.50  

Тамоми зиндагии Иќбол дар фаќру ниёзи молї гузашт. Дар чанд соли охир 
умри кори ваколатро низ рањо карда буд. Њамсараш вафот карда буд ва илова бар 
махориљи манзил њазинаи ду кўдаки ноболиѓу тањсили онњоро низ бояд фароњам 
мекард Сэр Фазл Њусейн ба Миён Амириддин навишт, ки «Шунидам Иќбол бемор 
аст ва дар мушкилоти молї ба сар мебарад. Хоњишмандам маро аз вазъи саломат, 
авзои молї ва кори ваколати ў огоњ созед». Миён Амириддин ба ў посух дод: «Иќбол 
кори ваколатро канор гузоштааст. Ў бемор асту вазъи молиаш низ хуб нест ва садои 
ў сареан аз байн меравад». 

 Азим Њусейн зимни тафсире бар зиндагии нокоми Иќбол мегўяд:51  
«Дар њаќиќат, доктор Иќбол сиёсатдон набуд, балки ў файласуфе буд, 

натавонист бифањмад, ки сиёсат бозигарї ва созиш бо авзоъву мусолењ аст. Бад-ин 
сабаб, ў бо ин далоил њаргиз натавонист маќоми рафее касб кунад ё рањбари сиёсї 
шавад ва ба ин далел пирўз нашуд. Зеро ки вай фаќат шоири мутафаккир буд ва 
муомилагар набуд». 

Ин хулосаи назариёти Азим Њусейн дар бораи зиндагии нокоми Иќбол буд. 
Суоли Муњаммад Ањмадхон низ ќобили таваљљўњ аст:52 «Оё зиндагии њаводорони 
Инглистон ва ё иродатмандони англис њамин тавр будааст?» Вале бо вуљуди инњо, 
баъзе интиќодкунандагон ва мўътаризин мегуфтанд, ки Иќбол њаводори Инглистон 
ва хидматгузору намояндаи империализм аст. Иќболи мутамоил ба давлати 
Инглистон њамин буд. Теъдоди афроде ки чунин тасаввуре доштанд, кам набуд. 
Олими баргузидаи мусалмонони Њиндустон Мавлоно Њусейн Ањмадхон* дар тамоми 
муддати умраш дар бораи Иќбол иштибоњ мекард ва мепиндошт, ки вай ба љодуи 
љодугарони Инглистон мубтало шудааст.53 Вале назари Мавлоно Абуалаъло 
Мавдудї** дигар буд. Вай менависад:54  

«Ў ба шиддат аз сиёсати Инглистон, чи аз назари фикрї ва чи аз назари амалї 
нафрат дошт. Ў њамеша аз дарбори Инглистон гурезон ва ба давлату тарафдорони он 
башиддат бадгумон буд ва вуљуди онњоро садде дар роњи расидан ба ањдофаш 
мепиндошт. Ва чашмандози сиёсии ў фаќат озодии комил набуд, балки ў эљоди дор-
ул-исломро дар Њиндустони озод барои худ насбулайн ќарор дода буд. Ва фаќат бад-
ин сабаб ў иљборан дар умури сиёсї бо он даста афрод њамкорї мекард, ки зери сояи 
давлати Инглистон бо эљоди њукумати њинду мухолифат мекарданд. Гўё аз назари 
ањдоф робитае байни ўву он табаќа вуљуд надошт. Гўё ба хотири ин салоњдид 
равобити хещро бо он табаќа идома дод. Зеро то ваќте ки эљоди дор-ул-ислом дар 

                                                 
*Мавлоно Њусейн Ањмад Маданї (1878-1957 милодї) пас аз тањсилот дар Девбанди Њинд ба Њиљоз 
рафт ва дар дорулњадиси Мадина машѓули тањсил шуд. Дар замони љанги љањонии аввал ба иттифоќи 
Шайх-ул-Њинд Мавлоно Мањмуд Њасан, ки ў њам дар Њиљоз буд, ба тарафдорї аз туркњо бархост. Дар 
натиља, ба љазираи Малта табъид шуданд. Пас аз љанг ба Њинд бозгашт ва дар љунбиши хилофату 
нањзати адами њамкорї ширкат намуд. Давлати англисї ўро се сол зиндонї намуд. Пас аз рањої аз 
зиндон ба кори тадрис машѓул шуд. Ў олими мутабањњире буд, ки пас аз Мавлоно Мањмуд Њасан 
мулаќќаб ба Шайх-ул-Њинд шуд.     
** Мавлоно Абуалаъло Мавдудї дар соли 1903 милодї дар Арангободи Њинд ба дунё омад. Пас аз 
тањсилоти муќаддамотї ба Дењлї рафт. Дар 18-солагї мудир-ул-љамъият (Љамъияти уламои Њинд) 
шуд. Вай бо нахустин китоби худ тањти унвони «Ал-љињод фї-л-исломї» дар дунёи илму адаб 
муаррифї шуд. Дар соли 1932 нашрияе ба номи «Тарљумон-ул-Ќуръон»-ро мунташир намуд ва дар 
соли 1941 «Љамоати исломї»-ро таъсис кард. Таълифоти зиёде дар бораи масоили динї, иљтимої ва 
сиёсї ба риштаи тањрир даровардааст, ки муњимтарини онњо «Кашмакаши сиёсї» (2 љилд), 
«Тазминот» (2 љилд) ва ѓайра мебошад.  
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љавонони мусалмон ба сурати оташе фирќаї шўълавар нашудаву онњо бо љон барои 
он кўшиш накардаанд, лоаќал имкон дошта бошад, инќилобро аз таѓйири мавќеият 
боз дорад. Бар ин асос, вай аз тарафе кўшид бо ашъораш нерўе дар љавонон бидамад, 
ки њама аз он огоњанд ва, аз тарафи дигар, дар умури сиёсї равишеро иттихоз кард, 
ки афроди бахусусе фаќат аз њадафи нињонии он огоњ буданд ва низ ба хотири баъзе 
аз маслињатњои зоњирї, вай таънањои мухолифини хешро ба љон мехарид».  

Дуввумин иттињоме ки ба Иќбол ворид мекунанд, ин аст ки ў як фирќапарасти 
мутаассиб буд. Иттињомро ба ашъор ва андешањои сиёсии он ворид карданд. Сабаб 
он буд, ки Иќбол дар даврони иќоматаш дар Инглистон, њангоме ки аз он инќилоби 
рўњиву зењнї убур намуд, ба таври куллї ашъораш сурати исломї ба худ гирифт ва аз 
дур як фирќапарасти мутаассиб ба назар меомад. Гўё бо ќабули асабияти исломї дар 
ќалбаш, таассуб дар мавриди њиндуњо љой гирифт. Агарчи таассуб ва асабият 
робитае лаѓвї бо якдигар доранд, вале њарду истилоњ дар мафњуми хеш лозиму 
малзум нестанд. Иќбол дар номае дар мавриди фарќи байни таассуб ва асабият 
менависад:55  

«Асабият чизе ва таассуб низ чизи дигар аст, решаи асабият њаётї аст ва решаи 
таассуб нафсонї, таассуб навъе беморї аст, ки муолиљаи он фаќат ба дасти рўњониён 
ва таълимоти эшон аст. Асабият хосаи зиндагї аст, ки парваришу тарбияти он лозим 
аст ва зарур дорад. Дар ислом њудуди асабияти фардї ва иљтимої муќаррар шудааст, 
ки ба он «шаръ» мегўянд. Натанњо аз назари ман, балки аз диди њар мусалмон 
мондан дар ин њудуд ба растагорї меанљомад ва таљовуз аз онњо боиси нобудї хоњад 
буд». 

Дар ќисмате аз хутбаи Оллоњобод мегўяд:56  
«Фирќапарастї низ ќисматњои мухталиф доранд. Агар њар фирќае ба фирќаи 

дигар назари бадхоњї дошта бошад, вуљудаш бисёр поин ва паст аст. Ман беандоза 
ба русум, ќавонин, масоили мазњабї ва муоширатии фирќањои мухталиф эњтиром 
мегзорам. Нафаќат ин, балки тибќи таълимоти ќуръонї, ба њангоми лузум вазифаи 
ман аст, ки њатто аз ибодатгоњњои онњо низ њифозат кунам. 

Бо вуљуди ин, ман дўстдори он фирќае њастам, ки сарчашмаи зиндагї ва аъмоли 
ман аст. Ва мактабе, ки ба ман дин, адаб, фикру тамаддуни хешро дод ва вуљуди маро 
тавре ташкил дод, ки њастам. Бад-ин тартиб, бо бозсозии гузаштаи худ онро дар 
шуури ман унсури зиндаву фаъол сохт». 

Аз љумлаи дўстони Иќбол мусалмонон, њиндуњо ва сикњњо буданд. Тамоми умр 
бо Мањараља Кишан Прасад равобити амиќе дошт, то љое ки вай њатто дар мавриди 
издивољи духтаронаш бо Иќбол машварат мекард. Иќбол дар номае хитоб ба 
Мањараља Кишан Прасад менависад:57  

«Шинохтани рози хулусї (ихлосмандї), ки ман нисбат ба Шумо дорам, мушкил 
нест. Ин рози пинњон дар ќалбе мебошад, ки Худованд ба Шумо бахшидааст. Ман аз 
либоси иморати Шумо хушњолам. Вале нигоњи ман аз он низ фаротар меравад ва ба 
он чизе мерасад, ки ин либос ба он мулаббас (пўшида) аст». 

Ба њамин сурат низ ў равобити бисёр хубе дар тамоми умр бо Свами Рантиратњ 
(Swami Ramtirath) дошт ва ба њангоми марги вай Иќбол шеъри бисёр дилпазире 
суруд. Пандит Шиянараян Шамим бо кўмаки Иќбол шеърњояшро ислоњ мекард.  

Ў њамеша таърифи Сэр Таљ Бањадар (Бањодур) Сипарвро* мекард ва алоќаву 
муњаббати махсусе ба хонаводаи Нењру, махсусан ба Пандит Љавоњирлаъл Нењру 
дошт. Нависанда (Љовид) худ шоњиди айнии изњори муњаббати вай нисбат ба Пандит 
Љавоњирлаъл Нењру буд. Шояд далелаш ин буд, ки ба хотири вусъати назар, фикри 
                                                 
* Доктор Сэр Таљ Бањадар Сипарв дар соли 1875 дар Њинд мутаваллид шуд. Дар соли 1910 дар љаласаи 
Конгресси солиёнаи Њинд ширкат кард. Муддате узви Шўрои ќонунгузори салтанатї буд. Ва аз соли 
1920 то 1922 мушовири давлати англис шуд ва дар масоиле, ки Конгресси Њинд бо давлати англис 
дошт, њукми миёнљиро ба ўњда гирифт. Ба адабиёти урду бисёр алоќаманд буд ва хадамоти шоёне дар 
ин замина анљом дод. 
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озод ва мутаодил будани Иќбол, Пандит Љавоњирлаъл Нењруи нављавон бо вай 
вобастагии хос пайдо карда буд. Ва ё мумкин аст, сабаби дигари муњаббати вай ин 
бошад, ки хонавода ва худи Пандит монанди Иќбол бо Кашмир пайвастагї доштанд. 
Аз љумлаи сикњњо ў бо Сэр Љугандар Сингњ ва Амров Сингњ Шергул дўст буд. Барои 
омўзиши таълимоти ибтидої нависанда (Љовид)-ро ба устоде њинду ба номи Тара 
Чанд* супурд, ки бисёр мавриди эътимоди Иќбол буд. Духтури муолиљи ў дар чањору 
панљ соли охири умраш як њинду ба номи доктор Љамъият Сингњ буд. Вай ќабл аз 
вафоти Иќбол, яъне то замоне, ки зинда буд, бидуни њељ чашмдоште ба хонаводаи ў 
хидмат мекард. Манзили Иќбол, ки дар хиёбони Миклуд воќеъ шуда буд, бисёр 
ќадимї ва кўњна буд. Ва моњона 130 рупия бобати он кироя медод. Шахсе ба ў гуфт: 
«Бо ин кироя, ки Шумо пардохт мекунед, манзили хубе иљора кунед». Иќбол посух 
дод:58  

«На. Дуруст аст, вале ман дилам намехоњад аз ин љо биравам, мавзўъ ин аст, ки 
вироси ин манзил ду бачаятим њастанд, агар ман аз ин љо биравам, онњо бисёр 
нороњат хоњанд шуд. Шояд каси дигар ин кирояро ба онњо надињад». 

Ин њаќиќат дорад, ки дар зиндагии дунявии Иќбол зиёнњое тавассути Сэр Шодї 
Лали ќозї ба ў расид, ки њиндуи мутаассиб буд. Вале бархе аз уламо ва њосидини 
мусалмон низ аз ин ќабил зарару озорњо ба ў фаровон расондаанд. То љое ки ба 
зиндагии шахсии Иќбол марбут мешавад, шавоњиду мадорике дар даст нест, ки 
Иќбол бар асоси таассуб газанде ба њиндуе ва сикње ворид карда бошад. 

Арз аз ин бањс, бардоште аз равобити Иќбол бо њиндуњо ва сикњњо буд. Ў бо 
њиндуњо, чї аз назари миллї ва ё фирќаї, таассуб ё душманї надошт, балки аз 
тараќќї ва муваффаќияти онњо хушњол низ мешуд. Вай дар номае хитоб ба Сэр 
Франсис Янгњазбенд (Sir Francis Younghusband) менависад:59  

«Хоњиш мекунам, фикр накунед нисбат ба њиндуњо таасссуб дорам. Њаќиќат ин 
аст, ки дар солњои љорї инњо исор ва шуљоате аз худ нишон додаанд, ки ман 
эњтироми зиёде барои онњо ќоил њастам. Ва дар роњњои иќтисодї ва иљтимої бо 
муваффаќият ќадам нињоданд». 

Илова бар ин, вай алоќаи ќалбї ба бониёни мазњаби њинду ва сикњ дошт. Дар 
таъриф аз Рам Чандраљї** шеъре суруд, ки дар он ўро эмоми њинду, чароѓи њидоят ва 
фариштаи сиришт номид. Њамчунин Гуру Нанакро пайѓамбари тавњид ва Њаќ, 
тавњидпараст ва нури Иброњим хитоб кард. Ба Буддо низ њамин лаќаби пайѓамбарро 
дод. Иќбол мехост «Рамаян» ва «Гита»-ро ба урду тарљума кунад. Аз мутолеаи 
дебочаи табъи аввали маснавии «Асрори худї» равшан мешавад, ки ў њаргиз 
душмани кеши њинду набудааст. Балки ў мутолеаи даќиќе дар бораи адабиёт ва 
илоњиёти њинду дошт. Эњтиром ва алоќаи хосе низ натанњо ба Вишвамитра ё 
Бњартрињарї,*** балки ба шахсиятњои бузурги дигар, монанди Шри Кришна**** ва 
Раманљ дошт. Исломе, ки Иќбол ба он имон дошт, нишонае аз таассуб дар он набуд. 

                                                 
* Донишманду нависандаи маъруфи Њинд, тањсилоти худро дар Оллоњобод ва донишгоњи Оксфорд ба 
поён расонд. Дар соли 1947 раиси Донишгоњї Оллоњобод шуд. Дар 1951 сафири Њинд дар Эрон буд. 
Дар заминаи сиёсату адаби форс ва урду, таъриху омўзиш ва парвариш ќарењаи саршоре дошт. Аз 
таълифоти ў метавон «Таърихи мухтасари мардуми Њинд» ва «Нуфузи ислом дар тамаддуни Њинд»-ро 
ном бурд.   
** Тибќи китоби мазњабии њиндуњо «Рамаяна» дар давронњои бисёр ќадим, шахсе њукмронї мекард, ки 
писари бузургаш ба номи Рам Чандраљї бисёр далеру шуљоъ буд. Вай дар тўли зиндагии худ чањордањ 
сол дар љангалњо зиндагї кард ва ваќти бозгашт ба Њинд, мардум чароѓонї карданд. Аз он замон ин 
расм мутадовил шуд, ки «Диволї» номида мешавад. Њиндуњо Рам Чандраљиро яке аз худоёни худ 
медонад.   
*** Бњартрињарї  – шоир ва ситорашиноси маъруфи њиндї, ки аллома Иќбол китоби «Боли Љабраил»-и 
худро бо шеъре аз ў шурўъ кардааст. Яке аз маъруфтарин таълифоти ў китоби «Сарфу нањв» мебошад.  
**** Шри Кришна яке аз худоёни њинду мањсуб мешавад. Маљмўаи гуфторњои вай «Бањагут Гито» 
номида мешавад. Шарњи њоли ўро дар «Мњабњарат» – китоби маъруфи њиндуњо метавон ёфт. 
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Љаган Натња Озод дар мавриди аќидаи ў дар бораи ислом бисёр фозилона изњори 
назар кардааст:60 

«Файласуфи тарки амал... , ки Иќбол онро маслаки ѓайриисломии мутањаррик 
номидааст, лозим нест, ки Шри Шанкар* калиди онро ироа карда бошад». 

Њангоме ки Муњиддин Ибни Арабии Андалусї бо ин фикр Ќуръони Каримро 
тафсир мекунад, Иќбол онро низ ѓайриисломї мехонад. Дар ин шинохт њиндуњо ва 
мусалмонон гирифтори он ќуюде нестанд, ки мо дар асри њозиру дар ин даврони 
мутараќќї барои худ ба вуљуд овардаем. Дар њаќиќат, калимаи ислом тавассути 
Иќбол ба маънии воќеї истифода шудааст, вале на ба он маънї, ки сиёсати имрўзї 
онро мавриди истифода ќарор медињад. Иќбол дар суханонаш аз ислом, муроди 
амният, саломатї ва кўшишу сулњ хостор аст. Шавоњиди дигаре низ дида мешавад. 
Масалан, дар љое афкори Шри Шанкар, Шайх Акбар** ва Хоља Њофизро ѓайри 
исломї хонд. Аммо афкори Шри Кришна ва Рамануљаро натанњо ѓайриисломї 
нахонда, балки онњоро таъйид кардааст. Ва барои баќои онњо пофишорї намудааст. 
Ин гуфтаи Иќбол аст, ки:61  

«Ислом ва мусалмонон барои ман истилоњоти бахусусе њастанд ва агар мехоњед 
ба афкори ман пай баред, бояд бо онњо ба хубї ошної дошта бошед ва маонии 
онњоро хуб дарк кунед». 

Тасаввури дин, аз назари Иќбол, монанди њиндувону юнониёни ќадим ва 
мисриён ќавме нест ва на монанди яњудиён нажоде ва на монанди масењиён шахсе ва ё 
фарде мебошад. Тасаввури ислом аз назари вай, ба таври холис башарї аст. Ба 
иборати дигар, ў исломро яке аз усули њайати иљтимоии башарї мепиндорад. Вале 
душманони вай барои ин ки собит намоянд, ки ў фирќапарасте мутаассиб аст, аз њељ 
коре фурўгузор накарданд. Муњаммад Ањмадхон ба мисоле дар ин бора ишора 
мекунад:62  

«Доктор Сачидананда дар китоби худ ба забони англисї ба номи «Иќбол аз 
назари шоирї ва паёми ў» менависад, ки шеъри «Њиндустон моли мо» аз ин назар аз 
эњсосоти ќавмпарасти холї аст, ки Иќбол дар ин шеър каламоти форсї истифода 
кардааст. Ва барои њиндувон махсусан асарбахш нест. Дар шеъри «Шаволаи љадид» 
вай бутпарастии барањманњоро мавриди назар ќарор додааст ва нисбат ба њиндуњо 
таассуби хосе изњор доштааст... Дар сурате, ки дар шеъри Иќбол, забони форсї, 
забони мазњабї набуд ва дар шеъри «Шаволаи љадид» ў аз њарду, яъне, бути 
барањман ва маъбуди воиз безор ба назар мерасад. Дар њаќиќат, шахсияти Иќбол 
абъоди бисёре дошт, вале муаммо набуд, дар сурате, ки дар Њиндустон онро муаммо 
сохтанд. Њиндуњо ўро мусалмоне ќавмпараст ва мутаассиб пиндоштанд. Ва баъзе аз 
гурўњњои мусалмон ўро кофир хонданд. Шояд бар асоси њамин эњсос, Иќбол маљбур 
шуд, ки дар мавриди худ бигўяд: 

Тарљумаи шеър: 
Зоњиди кўтоњфикр маро кофир пиндошт, 
Кофир пиндошт, ки мусалмон њастам. 

Ба њар њол, Иќбол тааассубу гироиши шадиди исломї дошт ва ба дини худ 
дилбастагии амиќ. Ў њаргиз аз дигарон нафрат надошт. Ва орзу мекард, кош 
њиндуњову мусалмонон метавонистанд бо эњтиром ба ќавмияти якдигар, дар роњи 
тараќќиву пешрафт гом нињанд. Дар номае хитоб ба Мањараља Кишан Прасад, зимни 
изњори назар дар бораи маснавии «Асрори худї» менависад:63  

«Ман таваљљўњи фаровоне ба таърихи гузаштаи дониш ва огоњии њиндуњову 
мусалмонон ва авзои кунунии онњо доштаам. Ва аз ин тариќ мутмаин њастам, ки 
пизишкони њарду миллат њанўз натавонистаанд бемории маризи худро ташхис 

                                                 
* Shankar Acharia – касе, ки барои нашру ишоаи мазњаби њиндувон бисёр талош кард ва бад-ин манзур 
дар Њинд чањор донишкада таъсис намуд. Вай бо мазњаби Буддо шадидан мухолиф буд. 
** Њамон Муњиддин Ибни Арабї мебошад, ки ўро Шайхулакбар ё Шайх Акбар њам меноманд. 
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дињанд. Аќидаи ман ин аст, ки марази аслии онон заъфи зиндагї кардан аст. Ва ин 
заъф, натиљаи фарњанги хосе, ки аз бадшонсї (бетолеї)-и миллатњои осиёї насиби 
онњо шудааст... Авзои кунунї иќтизо мекунад, ки ин беморї мудово (табобат) 
шавад». 

Иќбол тасаввури кишвари исломиро ба ин далел унвон накард, ки њиндувон 
тасаввур накунанд ў нисбат ба онњо буѓз ё адовате дорад. Вай бо таљриба ва 
мушоњидаи авзои сиёсии нимљазираи Њинд чунин натиљагирї кард, ки пайванди њељ 
навъ созише байни ду миллат ё ду фирќаи мазњабї барои ташкили як кишвари 
муттањид мумкин нест. Агар байни ду бародар тафовуќ набошад, иљборан ирси 
худро таќсим мекунанд. Ин аз хусусиёти зиндагии хонаводагї ва ё иљтимоии инсон 
аст. Ќабл аз тасаввури кишвари исломї, роњбарони Мањасбања барои ин ки фикри 
њиндуњоро нисбат ба мусалмонон хароб кунанд, шоеае пароканда буданд, ки агар 
шимолу ѓарби нимљазираи Њинд минтаќаи аксарияти мусалмоннишин шавад, 
афроди он минтаќа ё кишварњои мусалмони њамсоя муттањид шуда, ба Њиндустон 
фишор хоњанд овард ва мумкин аст монанди гузашта бори дигар Њиндустон мавриди 
тањољум ќарор гирад.  

Вале Иќбол аз панљоњ сол пеш медонист, ки ин фикри роњбарони њинду беасос 
аст ва агар Њиндустон дар хатар бошад, аз тарафи кишварњои исломї нахоњад буд, 
балки аз тарафи Осиёи Марказї ва Шўравї хоњад буд, ки аз даврони подшоњї то 
кунун дар орзуи расидан ба обњои гарми бањрњои љануб ба сар мебаранд. Бо дар 
назар гирифтани чунин як фалсафае, ба њангоми ироаи тасаввури кишвари исломї, 
Иќбол равшан сохт, ки аз нуќтаи назари Њиндустон, маънии он амният ва саломатї 
аст, ки дар натиљаи тавозуни ќудрат дар даруни кишвар ба вуљуд хоњад омад. То он 
љое ки ба њамлаи хориљ аз кишвар иртибот пайдо мекунад, нерўњои дифоии 
муштараки њавої ва дарёии њиндувону мусалмонон тавъаман метавонанд барои 
дифоъ аз нимљазира дар марзњо мустаќар ва омода бошанд. 

Агар Иќбол фирќапарасте мутаассиб ва ё душмани њиндуњо буд, пас чї ниёзе 
дошт фикри дифои муштаракро барои њифзи нимљазира унвон кунад? 

Севвумин иттињоме, ки ба ў ворид карданд, ин буд: Иќбол инсоне бетањаррук ва 
маъюс аст. Ин иттињом ду љињат дорад: 

Иќбол усулан шоир ва мутафаккир буд, бад-ин сабаб сиёсати ў низ бетањаррук 
буд. 

Тасаввури кишвари исломї натиљаи яъси фикрии Иќбол буд. 
То он љо ки ба аввалин ќисмати ин иттињом марбут мешавад, бояд гуфт, ки ў 

сиёсатмадоре буд, ки њатто њиндуњо низ ўро ќабул доштанд. 
Дар сиёсати амалї мо ду љанба дорем: равиши аввал он аст, ки сиёсатмадор дар 

љаласот суханронињои њаяљонангез эрод кунад, дар тазоњурот ва роњнамоињо ширкат 
кунад, дар рўзномањо баёнияњое ба чоп бирасонад, сиёсати давлатро ба боди интиќод 
бигирад ва дар мухолифат бо он сўњбат кунад. Хостањои худро аз давлат тавассути 
адами њамкорї ва ташдиди нооромињо ва љоруљанљол бигирад. Калтак бихўрад, 
дастгир шавад, муљозот ва боздошт гардад, дар зиндон эътисоби ѓизо 
(гуруснанишинї) кунад ва ѓайра...  

Равиши дуввум ин аст, ки сайёс (сиёсатмадор) дар љаласот суханронињое эрод 
кунад, дар рўзномањо маќолоте ба чоп расонад, гоње давлатро мавриди интиќод ва 
гоње низ мавриди ситоиш ќарор дињад. Пул харљ кунад, њизб бисозад, дар интихобот 
пирўз шавад ва дар маљлис курсињое ба даст оварад ва дар он љо бо ањзоби сиёсї 
тавтеа бичинад, ё бо давлат алайњи мардум созиш намояд ва дар натиља он маќоми 
муњиме ба даст оварад. 

Усулан, сиёсати Иќболро бо њељ як аз ин ду шакл наметавон татбиќ намуд. 
Илова бар он, гўшанишинї мувофиќи мизољи Иќбол буд. Бад-ин сабаб мўътаризин 
ва мухолифини ў вайро натанњо бетањаррук хонданд, балки ба ин натиља низ 
расиданд, ки ў аз аввал сиёсатмадор набудааст. 
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Њељ кас гўшанишинии Иќболро инкор намекунад.64 Ваќте аз Иќбол пурсиданд, 
ки «Чаро Шумо бисёр бо шўр шеър мегўед, вале амалан њаяљоне дар Шумо дида 
намешавад?», вай посух дод: «Ваќте шеър мегўям, дар олами улво (осмонї) мебошам, 
албатта ман ба олами асфал (поёнї, заминї) тааллуќ дорам. Бинобар ин, миёни 
шеъри ман ва амали ман чї гуна мешавад татобуќ (мутобиќат) эљод шавад?» 

Њангоме Мавлоно Муњаммад Алї ба таври танз ба ў гуфт: «Иќбол, мо бо 
хондани ашъори ту ба зиндон меравем, дар сурате, ки ту њамон тавр дар хона 
нишастаї ва ќалён мекашї», вай дар посух гуфт: «Ќаввол (гўянда) мехонад ва 
шунаванда ба ваљд омада, таъриф мекунад, мераќсаду аз њуш меравад, вале агар 
тамоми ин њолат ба ќаввол даст дињад, ќавволї аз байн хоњад рафт».65 Хориљ шудан 
аз манзил барояш азобе буд. Вале бо вуљуди њамаи ин њарфњо, ба хотири њифзу 
њаросати њуќуќи мусалмонон ва тасбияти мавќеияти сиёсии онњо дар сиёсат ширкат 
мекард. Яъне, Иќболи гўшагиру мунзавї (ќаландар) агар бар хилофи майли худ дар 
умури сиёсї ширкат мекард, фаќат барои њифозат аз манофеи мусалмонон ва ё 
истењкоми сиёсии онњо буд. 

Аз соли 1926 милодї ў дар умури сиёсии мусалмонони нимљазираи Њинд амалан 
дахолат накард. Баъд аз он низ, дар даврони бемориаш, ки муддати чањор сол ба тўл 
анљомид, бидуни таваљљўњ ба тўњматњои ворида, дар бистари беморї ва њатто то 
охирин лањзаи умр, рањбарони сиёсии мусалмононро ташвиќ мекард, ки пешнињоди 
кишвари исломиро ќабул кунанд. Ва њангоме ки шахсе мехост аз хадамоташ таъриф 
кунад, мултамисона мегуфт:66  

«Ман барои ислом чї кардаам? Хидмати исломии ман фаќат то ин андоза аст, 
ки гўйї, шахсе аз фарти муњаббат кўдакеро, ки хуфтааст, бибўсад». 

Дар ин бора Сайид Назир Ниёзї менависад:67  
«Ў маљбур буд аз миллати худ таънаи бетањаррукиро бишнавад. Дар њоле, ки 

интиќодкунандагон аз ў ин нуктаро фаромўш карда буданд, ки фикри ў низ худ навъе 
кор аст.* Ва агар маънии амал ин аст, ки шахсе барои насбулайни њаёти хеш бо 
вуљуди тарѓиботу тањдидоти дунявї навъи хосе кирдору парвариш кунад, пас њазрати 
Аллома аз њељ соњибамале аќибтар набуд». 

Аз дуввумин љињати ин иттињом метавон натиља гирифт, ки назар ба ин ки 
Иќбол аз тафоњум миёни њиндуњо ва мусалмонон маъюс шуд, бад-ин љињат дар олами 
яъсу ноумедї фикри эљоди кишвари исломиро унвон кард. Яъне, агар ќарордоде 
ќобили ќабули тарафайн – њиндуњо ва мусалмонон мунъаќид мешуд, дигар ниёзе 
набуд, ки кишвари исломї ба вуљуд ояд. Лизо тасаввури кишвари исломї асоси 
фикрї надошт, балки самараи яъсу ноумедии як шоир аст. 

Њаќиќат ин аст, ки бўъди манфии њар њарферо метавон ба даст овард ва 
инњисори он низ бастагї ба фикри мутаарризин дорад, ки бидонанд мўътариз то чи 
њадде аз назари фикру зењн аќиб афтодааст.  

Ашхосе, ки бо афкори Иќбол ба хубї ошно њастанд, медонанд, ки ў инсони 
бадбин набуд. Балки бисёр хушбин њам буд. Ва аз назари ў оянда ё сарнавишт шакли 
маънї надорад, балки фаќат бастагї ба имконот дорад, ки ба вуќўъ пайвандад. Ва ё 
баръакс. Иќбол бар ин аќида буд, ки музофотњое, ки мусалмонон дар он љо аксарият 
доранд ва дар шимолу ѓарби Њиндустон воќеъ мебошанд, дар њаќиќат вобаста ба 
якдигаранд ва ин якљо будан аз тарафи Худованд бемаслињат нест. Лизо вай ќабл аз 
тасаввури кишвари исломї аз тариќи ашъору навиштањояш натанњо кўшиш мекард, 
ки миллати мусалмонро огоњ созад, балки барои эљоди кишваре асоси фикрї ва 
назарї низ тартиб дод. Ин силсилаи назариёт аз соли 1907 милодї то замони 
вафоташ идома дошт. Манзур ин буд, ки агар як кишвари мусалмон ба вуљуд ояд, 

                                                 
* Гар дилам оинаи бељавњар аст,   Рўзи мањшар хору расво кун маро, 
   В-ар ба њарфам ѓайри Ќуръон музмар аст. Бенасиб аз бўсаи по кун маро. 
                                                                                  



  Тасаввури ташкили кишвари исломї 

 229 

асоси фикрї барои он ќаблан пайрезї шуда бошад. Гўё вай барои имкони ба вуљуд 
омадани чунин кишваре, таќрибан 30 сол пеш, ин асосро фароњам оварда буд. Оё ин 
амали пешбинии вай, ки муддати сї сол ё нисфи умри Иќбол густариш дошт, 
метавонист гуфт, ки натиљаи яъсу ноумедї ва бадбинии ў мебошад? Ин бањс як 
љињати дигар њам дорад: Мўътаризини Иќбол, бавижа, рўзномањои њинду ва 
«Панљоб», њамеша ўро муттањам мекарданд, ки фаќат Иќбол мусалмони хавфнок 
њаст, ки дар њар мавќеият садди роњи мусалмонон ва њиндуњо будааст. 

Агар ин иттињомро барои як лањза ќабул кунем, ба чї натиљае хоњем расид, љуз 
ин ки ў њаргиз хостори тафоњум байни мусалмонону њиндуњо набуд. Насбулайни ў 
мухталиф буд ва ё аз ибтидо бо фикру амали хеш саъй мекард, ки мусалмононро ба 
тарафи кишвари исломї њидоят кунад. Пас, дар њарду сурат, далеле вуљуд надорад, 
ки нишонгари ин амр бошад, ки аз нуќтаи назари Иќбол ироаи тасаввури кишвари 
исломї бўъди яъс ва ё ноумедї бошад.  

Њанўз дар Њиндустон ва бархе аз ќисматњои Инглистон тафсир бар суханронии 
Оллоњободи Иќбол идома дошт. 

Дар чанд моњи аввали соли 1931 мавзўи бањс бисёр гарм буд, вале то соли 1932 
дигар сўњбат дар бораи суханронї одї шуда буд. Рўзи 21 апрели 1938 Иќбол падруди 
њаёт гуфт. Таќрибан ду сол пас аз фавти ў, яъне дар 22 марти 1940 Муслим Лиг 
ќарордоди Лоњурро, ки ба номи Ќатъномаи Покистон машњур шуд, ба тасвиб 
расонд. Ва бори дигар суханони Иќбол дар Оллоњобод бар сари забонњо афтод. Он 
гоњ гуфтори ў тавассути бисёре аз идорот мунташир шуд. Садњо њазор нусха аз онро 
байни мардум таќсим карданд. Пас аз фавти Иќбол чанд суоли љадид дар ин бањс 
матрањ шуд, ки дар даврони њаёти вай низ матрањ шуда буд. Вале баъзе аз ин суолњо 
тоза буданд, ки ба шарњи зер аст. 

Оё Иќбол дар федератсияи Њиндустон пешнињоди кишвари исломиро ироа дода 
буд ва ё ў мехост, ки Њиндустонро ба сурати як кишвари озоду муќтадир бубинад? 

Иќбол пешнињоди ташкили кишвари исломї ва худмухторро унвон кард, вале 
чаро баъдњо ба он таваљљўње нашуд ва аз он фикр мунсариф (сарфи назар) шуд? 

Иќбол танњо мављуди тасаввури кишвари мусалмон набуд, балки ќабл аз ў 
њиндуњо, мусалмонон, англисњо ва дигар шахсиятњо барои њалли масоили фирќаї аз 
ин пешнињодот дода буданд ва Иќбол њам яке аз онњо буд.  

Ин суол пас аз ба вуљуд омадани кишвари Покистон, бахусус дар Покистон 
матрањ шуд. Зоњиран, робитаи он бо тањќиќоти илмї буд, вале њамон тавре ки 
равшан хоњад шуд, зери ливои он баъзе аз маслињатњои сиёсї низ вуљуд дошт. 

Муслим Лиг дар Ќарордоди Покистон хоста буд, ки аз шимолу ѓарб ва 
машриќи нимљазира, манотиќи аксарият мусалмоннишин як кишвари озод ва 
муќтадири исломиро ташкил дињанд, ки ин натиљаи суханронии Иќбол дар дањ соли 
охир аз сакуи Муслим Лиг буд, ки дар Оллоњобод ироа дода шуда буд. 

Аз миёни рањбарони њинду Раљендра Прасад* зимни таљзияву тањлили 
суханронии Оллоњобод дар китоби худ ба номи «Таќсими Њиндустон» менависад: 
«Иќбол дар федератсияи Њиндустон пешнињоди ташкили кишвари исломиро дода 
буд». Ва њамин мавзўъро О.Коупланд (Coupland) низ дар китоби худ бо номи «Умури 
сиёсии Њиндустон» (аз соли 1936 то 1942) навишт:69  

«Рањбарони њинду ва тарафдорони онњо, яъне англисњо, ба ин љињат ин сиёсатро 
ихтиёр карданд, то собит кунанд, ки Муслим Лиг ќабл аз њар кас эљоди кишвари 
исломиро дар манотиќи аксарияти мусалмоннишин дар федератсияи Њиндустон 
мутолиба карда буд. Ва њоло бидуни њељ далеле Покистони озод ва муќтадир хоста 
                                                 
* Раљендра Прасад дар декабри соли 1881 милодї дар музофоти Бињор (Њинд) мутаваллид  шуд. Пас аз 
поёни тањсилот вакили додгустарї шуд. Дар 1920 бисёр тањти таъсири Гандї ќарор гирифт  ва дар 
корњои сиёсї ворид гардид. Чањор бор раиси Конгресси миллии Њинд шуд. Китобе ба номи «Таќсими 
Њиндустон» навишт, ки шадидан бо назарияи ташкили давлати Покистон мухолифат кард. Дар соли 
1950 нахустин раиси љумњурии Њинд шуд, дар соли 1960 вафот кард.    
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шуд. Гўё хостањои Муслим Лиг бо њам тазод доштанд. Ва ё роњбарони сиёсии 
мусалмонон њатто худ низ намедонистанд, ки чї мехоњанд. Бад-ин сабаб, гоње 
дархости як чизро мекарданду гоње чизи дигар». 

Рањбарони њинду ва тарафдорони англисии онњо низ саъй доштанд, шоеаи 
дигарро бар сари забонњо биафкананд, ки Иќбол пешнињоди таъсиси кишвари 
исломї дар нимљазираро дода буд, вале чун дид, ки ин масъала чандон ањаммияте 
надорад, он пешнињодро пас гирифт ё аз он мунсариф шуд. Ин шоеапароканї 
натиљаи афкори профессори забони банголии донишгоњи Оксфорд, рўзноманигори 
рўзномаи «Манчестер Гардиан» (Manchester Gaurdian) ва тарафдори парупоќурси 
Конгресси њинду, яъне Эдвард Томсон буд. Ў дар китоби худ ба забони англисї ба 
номи «Њиндустонро барои озодї њозир кунед», ки дар соли 1940 милодї дар Лондон 
мунташир шуд, чунин навишт:70  

«Чанд сол аст, ки сару садои таќсими Њиндустон ба ду ќисмат ва эљоди кишвари 
исломї дар яке аз он ду ќисмат баланд аст... Чї касе инро оѓоз кард? Ин мавзўъ бисёр 
љанљолбарангез аст. Аксаран Сэр Муњаммад Иќболро, ки як шоир аст, бонї ва 
оѓозгари ин бањс медонанд. Як бор дар рўзномаи «Обсервер» (Observer) навишта 
буданд, ки ў аз лоињаи Покистон њимоят кардааст. Иќбол дўсти ман буд ва фикри 
иштибоњи маро ислоњ кард. Аввал ў аз ин масъала изњори нигаронї мекард, ки дар 
кишвари васеъ ва фаќири Њинд, ба назар мерасид, ки мулукуттавоифї (феодалї, 
пароканда) бишавад, сипас вай гуфт, ки лоињаи Покистон барои давлати Инглистон 
боиси нобудї ва барои мазњаби њинду мўљиби инњидом ва барои мусалмонон низ 
њамчунин фано аст. Вай дар поён гуфт: «Вале ман раиси Муслим Лиг њастам, ба 
њамин љињат вазифадорам аз ин пешнињод њимоят кунам». 

Дар соли баъд, яъне 1942, аз ин нависанда китоби дигаре ба забони англисї 
мунташир шуд, ба номи «Тахайюлоти ахлоќї дар Њиндустони асри љадид», ки дар он 
навишт:71  

«Иќбол файласуф, шоир ва сиёсатмадор буд. Вай чанд сол ќабл аз маргаш, 
њангоме ки мутаваљљењ шуд, ки ба зудї аз ин дунё хоњад рафт, дар номае бо дили 
шикаста ва пур аз ранљу андўњ, хитоб ба ман навишт: 

«Ба назар мерасад, ки кишвари васеъву мустазаъф ва ѓайримуттањиди ман 
мехоњад мулукуттавоифї шавад». 

Бидуни дар назар гирифтани ин шоеа, ки ду то чањор сол пас аз фавти Иќбол 
бар сари забонњо афтодааст, замоне ки ў дар ќайди њаёт набуда, то аз худ дифоъ 
кунад, дар яке аз он навиштањо, Эдвард Томсон иддао мекунад, ки Иќбол дар 
мулоќоте, ки бо ў дошт, ин сўњбатро кардааст ва дар навиштаи дигаре ба номае 
ишора кардааст, ки дар китобаш мунташир насохтааст. Илова бар ин, бо ишора ба 
матолиби китоби аввалин, ў менависад, ки дар поён Иќбол ба вай гуфтааст: «Ман 
раиси Муслим Лиг њастам, бад-ин сабаб вазифадорам аз ин пешнињод њимоят 
кунам».  

Иќбол фаќат як бор ба раёсати Муслим Лиг интихоб шуда буд. Он њам дар 
декабри соли 1930, замоне ки вай дар љаласаи Муслим Лиг, ки дар Оллоњобод 
ташкил шуда буд, хутбаи худро эрод кард. То он ваќт, њадафи Муслим Лиг Покистон 
набуд, балки маќсуд лоињаи «14 модда» буд. Ва пешнињоде, ки Иќбол дар мавриди 
кишвари исломї дода буд, назари шахсии вай буд. Лизо чї тавр метавонем бигўем, 
ки ў бар хилофи майли худ маљбур буд, ки аз масъалаи эљоди Покистон њимоят 
кунад? 

Пас аз суханронии Оллоњобод, њангоме ки Иќбол дар соли 1931 љињати ширкат 
дар дуввумин конфронси Мизи гирд ба Лондон рафта буд, Оќои Эдвард Томсон дар 
Лондон ба таърихи 3 октябри 1931 дар маќолае тањти унвони «Тавтеаи панисломизм 
дар саросари љањон» зимни баррасии пешнињоди эљоди кишвари исломї дар хутбаи 
Оллоњобод тавассути Иќбол навишт:  
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«Њар кас, ки мегўяд, бояд таваљљўњи бештаре ба њиндуњо мабзул дошт, мўњри 
мухолифат бо мусалмононро ба ў мезананд. Лизо мехоњам бигўям, ман он 
љумњуриятро ситоиш мекунам, ки дар муќоиса бо кеши њинду, Оќохон дар ислом 
мебинад. Ман фикр мекунам, ки ў метавонист по фаротар бигзорад ва ин масъаларо 
равшан созад, ки барои амалкарди таълимоти ухуввати исломии инсон бар масењият 
бартарї дорад. (Албатта агар ахлоќаш садди роњ набуд). Ман мухолифи ин нестам, 
ки дар шимолу ѓарби Њиндустон музофотњои фирќаии мусалмонон эљод шавад. Вале 
Сэр Муњаммад Иќбол хоњони он аст, ки конфронси иёлоти мусалмоннишин дар 
дохил ва ё хориљи федератсияи Њиндустон ташкил шавад. Рўйи наќша нигоњ кунед ва 
бубинед, барои Њиндустон чї марзе боќї хоњад монд, ки аз он дифоъ кунад?» 

Дар посух ба ин маќола номае аз Иќбол тањти унвони «Музофотњои исломии 
шимолу ѓарб» дар рўзномаи «Лондон Таймз» ба таърихи 12 октябри 1931 мунташир 
шуд, ки дар он чунин навишта шуда буд:73  

«Доктор Томсон дар маќолаи худ аз 3 октябри 1931 саъй кардааст, ки бо 
тафкики ќисмате аз суханронии ман, ки дар љаласаи гузаштаи Муслим Лиги 
Њиндустон ба унвони раиси љаласа эрод карда будам, созиши панисломизмро дар 
љањон ба исбот бирасонад. Орзуи ман ин аст, ки Панљоб, бахши шимолу ѓарбии 
Сарњад, Синд ва Балуљистон як порча шуда, кишвари воњиде бунён нињода шавад. 
Ин кишвари худмухтор дар салтанати Инглистон ба даст оварда шавад ё беруни он. 
Ба њар њол, ман чунин истинбот мекунам, ки дар шимолу ѓарби Њинд ташкили як 
кишвари мусалмон, муттањиду мустаќилро барои мусалмонон ва ё, њадди аќал, барои 
мусалмонони шимолу ѓарби Њинд сарнавишт ќалам задааст. Оё метавонам ба 
Томсон бигўям, ки ман берун аз салтанати Инглистон хостаи як кишвари 
мусалмонро ироа накардаам, балки ин танњо як њадс аст дар бораи њукмронии 
имкони нерўњои чирадаст дар ояндаи торик, ки сарнавишти нимљазира дар ин замон 
мушаххас мешавад ва њељ мусалмони њиндустонї, ки оќил бошад, ба хотири як 
лоиња, сиёсати амалї, њаргиз фикри ташкили кишвари исломї ва ё кишварњоеро дар 
хориљ аз дували муштаракулманофеи Инглистон, дар шимолу ѓарби Њинд дар сар 
намепарварад. Ман дар музофотњое аз Њиндустон хостори таќсими љадид њастам, ки 
як фирќа дар он дар аксарияти муассир бошад, ки таъйиди онро гузориши Нењру – 
Саймен низ намудааст. Њаќиќат ин аст, ки пешнињоди ман дар бораи музофотњои 
мусалмоннишин, ин фикрро таќвият менамояд. Ташкилоти муназзаме аз музофотњои 
мусалмоннишин дар марзи Њиндустон алайњи инсонњои гурусна, њамаи Осиёи боло, 
барои Њиндустон ва салтанати Инглистон, монанди девори баланд ва мустањкам 
хоњад буд». 

Лизо Иќбол дар даврони худ, њангоме ки доктор Томсон пешнињоди ўро созише 
барои эътилои ислом (панисломизм)-и тамоми љањон хонда буд, аз худ дифоъ карда 
буд. Ба њар њол, бо вуљуди тамоми ин њарфњо, Пандит Љавоњирлаъл Нењру дар 
китоби худ бо номи «Њиндустонро дарёбед»,74 Амбидкар дар китоби худ ба забони 
англисї бо номи «Афкоре дар мавриди Покистон»75 ва ё дигар нависандагони њинду 
дар китобњои мухталифи худ, зимни инњисор бар диёнатдории илмии Томсон, 
мукарраран шоеоте дар бораи Иќбол мунташир мекунанд. Маълум аст, тамоми ин 
китобњо пас аз фавти Иќбол чопу мунташир шудааст – њангоме ки дасти ў аз дунё 
кўтоњ буд ва ќудрати дифоъ аз худро надошт.  

Дар байни мусалмонон Чаудњрї  Рањматалї аз ин шоеа љињати найл ба ањдофаш 
истифода кард. Гуфта мешавад, тарњ ва номи Покистонро Чаудњрї  Рањматалї 
пешнињод кардааст. Ў дар Кембриљ рањбари нањзати миллии Покистонро ба ўњда 
дошт ва дар китоби англисии худ бо номи «Покистон» ки дар соли 1947 мунташир 
шуда буд, 76 менависад: «Аввалин бор дар соли 1915 вай бар асоси «Базми Шиблї» 
дар робита бо изњори назари сиёсии худ гуфта буд: «Шимоли Њиндустон исломї аст 
ва мо онро њамин тавр исломї низ нигоњ медорем, нафаќат ин, балки мо онро як 
кишвари исломї хоњем хонд».77  
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Вай зимни тафсире дар хутбаи Оллоњободи Иќбол мегўяд: «Аз назари Иќбол 
тасаввури кишвари исломї, таъсиси як кишвари људо ва озоду муќтадири исломї 
набуд, балки ў хаёл дошт, ки онро дар федератсияи Њиндустон ба унвони як иёлати 
бузург ва ё як кишвари муттањид муаррифї намояд».78 Вале амалан собит шуд, ки 
гуфтаи ў бенатиља будааст. Сиёсатмадорони мусалмон бо он мухолифат карданд ва 
Иќбол низ аз ин пешнињод мунсариф шуд.79  

Дар ин марњала лозим аст хутбаи Оллоњободи Иќбол баррасї шавад, то бад-ин 
васила муталлеъ шавем, оё ў пешнињод карда буд, ки кишвари исломї дар 
федератсияи Њиндустон эљод шавад ё хостори ташкили як кишвари исломии озоду 
муќтадир буд? 

Барои баррасии ин мавзўъ, лозим аст назариёти рўзномањо ва ѓайраро, ки пас аз 
эроди суханронии Иќбол ироа шудаанд, мадди назар ќарор дињем. Илова бар инњо, 
Иќбол таќрибан њашт сол пас аз эроди суханронї зинда монд ва дар тўли ин њашт 
сол, таъбиреро, ки Иќбол дар мавриди суханронї ироа намуд, низ бояд мавриди 
таваљљўњ ќарор дињем. Ба таъбири худи Иќбол, ин њаќиќат низ равшан мешавад, ки ў 
аз пешнињоди худ мунсараф шуда буд ё не? Ва ё назариёти эшон бо гузаштан аз 
мароњили иртиќої, билохира, чї сурате ихтиёр кард? 

Назариёте, ки бар асоси далоили мањкам дар хутбаи Оллоњобод унвон шуд, дар 
он замон ончунон афкори инќилобї буд, ки метавонист њомили натоиљи дуррас 
бошад. Ќабл аз баёноти эшон, чањор марњалаи муњим аз нањзати сиёсии мусалмонон 
гузашта буд. Пешнињоди Дењлї мунтафї (бекор) шуда буд. Назариёти Мавлоно 
Њасрат Моњанї мабно бар идѓоми музофотњои шимолу ѓарбии аксарият 
мусалмоннишин дар федератсияи Њиндустон тавассути кумитаи Нењру рад шуда буд. 
Дар гузориши Нењру, ислоњоти Љиноњ низ ба њамин вазъ рў ба рў шуд, «14 модда» 
дар майдони сиёсат вуљуд доштанд, вале бар асоси онњо имкони тафоњум байни 
њиндуњо ва мусалмонон бисёр кам буд. Дар чунин авзоъ лозим буд мусалмонон барои 
худ лоињаи амалии сиёсии људогонае тањия намоянд, ки ниёз ба таъйини њадафи 
љадиде дошт. 

Ба сабаби худхоњии рањбарони њинду дар маркази федератсияи Њиндустон, 
барои мусалмонон тамоиле боќї намонда буд, онњо бештарин саъйро барои ба даст 
овардани худмухторї љињати музофотњои аксарият мусалмоннишин менамуданд. Бо 
як чунин заминаи фикрї, Иќбол бар хутбаи Оллоњобод хостањои мусалмононро ба 
номи «Чањордањ модда» ироа дод. Ва аз ин роњ по фаротар нињод ва барои манотиќи 
аксарият мусалмоннишин, ки шомили Панљобу музофоти Сарњад, Синд, Балуљистон 
мешуд, ба љойи калимаи «музофот» аз калимаи «иёлат» (State) истифода намуд. 
Сипас, изњор кард, ки чунин як кишвари исломии муттањид метавонад дар даруни 
салтанати Инглистон ва ё беруни он худмухторї њосил кунад. Равшан аст, ки 
њангоми ироаи ин пешнињод, Иќбол интизор дошт, дар оянда муљаввизе (иљозате) 
барои икшвари исломї дар мањдудаи салтанати Инглистон ва ё дар федератсияи 
Њиндустон ба сурати тафоњум байни њиндуњову мусалмонон ба даст биоварад. Дар 
ин сурат, иёлати мусалмоннишин дар Њиндустон ба тавре ташкил мешуд, ки ин иёлат 
љузъи системаи федералии Њиндустон шавад ва худмухтории он аз байн наравад. 
Лизо Иќбол дар хутбаи Оллоњобод пешнињоди ташкили чунон кишвари исломии 
худмухтореро дода буд, ки бар асоси тавофуќ байни њиндуњо ва мусалмонон, 
метавонист дар федератсияи Њиндустон таъсис шавад ва дар сурати адами вуљуди 
чунин тафоњуме метавонист ба сурати як кишвари озоди муќтадири исломии 
мустаќиле ба вуљуд ояд. Лизо ба ин натиља мерасем, ки дар ибтидо њадафи ў эљоди як 
кишвари исломии худмухтор будааст. Агар ин кишвар аз назари минтаќа ва љамъият 
номуназзам бошад, метавон аз он ќисмати Амбала* ва баъзе дигар аз бахшњое, ки дар 
он аксарият бо мусалмонон мебошад, људо гардад ва њитаи онро кам карда, 

                                                 
* Шањре дар Њиндустон. 
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аксарияти мусалмононро пирўз гардонад. Лозим набуд, ки љамъиятњоро мубодила 
кунанд, зеро ки дар њудуди хеш ин кишвар ќодир хоњад буд аз њуќуќи 
ѓайримусалмонон бењтар муњофизат намояд. Аз нуќтаи назари Њиндустон, эљоди 
кишвари исломї метавонист боиси тавозуни ќудрати он шавад, он гоњ онњо 
метавонистанд байни њиндуњову мусалмонон эњсоси амнияту саломатиро бештар 
равнаќ дињанд. Бад-ин тартиб, барои дифоъ аз кишвари исломии Њиндустон, 
ташкили артиши шомили њиндуњову мусалмонони бетараф боиси ризояти он мешуд. 

Ба њар њол, «Њинду Пресс» ва англисњо зимни баррасии хутбаи Оллоњобод ва 
пешнињоди ироашуда дар он, мабно бар ташкили кишвари исломї, онро ќобили 
эътироз, муртаљеона ва ѓайри ќобили амал хонданд. Нахуствазири Инглистон ба он 
эътироз кард. Доктор Мунља дар кумитаи аќаллиятњои аввалин конфронси Мизи 
гирд бо он мухолифат кард. Ва Эдвард Томсон онро созише барои эътилои ислом 
(панисломизм) дар љањон хонд. 

Иќбол дар робита бо суханони худ, аввалин бор дар 11 январи 1931, дар номае 
хитоб ба Сайид Назир Ниёзї менависад: «Пешнињоди ташкили кишвари исломї як 
њадаф буд. Дар он лозим нест љамъиятњоро мубодила кунанд. Дар он кишвар ё 
иёлати исломї, ки дар шимолу ѓарби Њиндустон ба вуљуд хоњад омад, комилан 
њуќуќи њиндуњо, ки дар аќаллият њастанд, мањфуз хоњад монд». Сипас, дар дуввумин 
конфронси Мизи гирд дар Инглистон зимни посух ба эътирозоти Эдвард Томсон дар 
маќолае, ки дар «Лондон Таймз» дар 12 октябри 1931 чоп шуд, навишт: «Ман унвон 
накардаам, ки дар салтанати Инглистон ва ё хориљ аз он кишвари исломї дуруст 
шавад. Рўзи 21 марти соли 1932 дар суханронии худ ба номи раиси љаласаи 
конфронси ањзоби исломї, ин тавр баён кардам. Дар хутбаи Оллоњобод ман хилофи 
тасаввури федератсия ба тамоми Њиндустон эътироз кардам».80  

Иќбол номањое аз рањбарони анљумани њиндуњо, доктор Мунља ва намояндаи 
Пандит Мадан Малуя – С.В.Лолит, ки дар 27 майи 1932 навишта буд, аз Бомбай 
дарёфт кард. 

Дар номаи С. В. Лолит чунин омадааст: «Мехоњам арз кунам, ки ман назари 
мувофиќи доктор Мунљаро дар робита бо идѓоми чањор музофоти мусалмоннишини 
марзи шимолу ѓарби Њиндустон, ба таври бисёр мањрамона (махфї) гирифтаам. Мо 
бо ислоњи иёлати исломї, ки тавассути Шумо унвон шуда, мувофиќ нестем, вале 
метавон онро музофоти мусалмон бихонем... Хоњишмандам таваљљўњ дошта бошед, 
ки алњол доктор Мунља аланан аз пешнињоди Шумо њимоят нахоњад кард. Ин 
марњала баъдан хоњад расид. Дар њоли њозир, эшон ба ман иљоза додаанд, дар 
мавриди баъзе аз масоил бо Шумо ба таври мањрамона сўњбат кунам. Бар асоси 
ихтиёре, ки бар ман дода шуда, зимни баррасии орои чанд тан аз рањбарони гурўњњои 
сиёсии њинду ва мусалмон, ба онњо дар мавриди кўшишњои худ ба таври муфассал 
тавзењ хоњам дод. Баъд иќдомоти лозимро анљом хоњам дод. Дар ин љо лозим 
медонам, ки Шуморо аз ин масъала муталлеъ (хабардор) гардонам, ки Мавлоно 
Шавкат Алї ба ман ќавли њамкорї додааст ва ба њангоми вусули посухи Шумо, 
мабно бар ин ки дар ин авзои кунунї, назари Шумо ба як чунин лоињае чї хоњад буд, 
ман саъй хоњам кард бо бародар Пармананд, доктор Читрам ва дигар бузургон 
иртибот дошта бошам. Зеро ки ба гуфтаи доктор Мунља, ќабл аз анљоми њар як коре 
бояд аз ин дўстон низ иљоза гирифт ва ин кори бисёр зарурї аст. Гузориши ин 
бањсњоро ба оќои Н.С.Колкар низ додаем. Вале то кунун барои Пандит Малуя 
нафиристодаем. Шумо итминон дошта бошед, ки љаноби Пандит ба њар ќимате 
њозир ба эљоди тафоњум њастанд». 

Иќбол чї посухе ба С.В.Лолит дод, маълум нашуд. Вале мутмаинан ба Мавлоно 
Шавкат Алї гуфт, ки дар ин робита бо рањбарони анљумани њинду вориди гуфтугў 
шавад. Вай дар номае хитоб ба Мавлоно Муњаммад Ирфонњон дар таърихи 8 июни 
1932 менависад:82  
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«Чанд рўз аст, ки хидмати эшон (Мавлоно Шавкат Алї) номае ирсол доштаам 
мабно бар ин ки яке аз бузургони њинду бо номи оќои Лолит барои ман номае 
фиристодааст ва навиштааст: «Доктор Мунља бо барномаи Шумо, ки дар баёноти 
худ ба номи раиси Муслим Лиг ироа дода будед, мувофиќат дорад». Вай гуфта буд, 
ки хаёл дорад бо Пандит Малуя низ машварат кунад. Фикр мекунам, ба хотири 
эљоди сулњу тафоњум байни њиндувону мусалмонон ў низ ќабул хоњад кард. Аммо ба 
назар мерасад, дар њоли њозир маслињат нест бо он аланан мувофиќат шавад. Ин 
номаи мањрамона буд ва дар он инро навишта буд, ки бо Мавлоно Шавкат Алї низ 
гуфтугў кардааст, ў њам назари мусоид дорад. Шумо аз барномае, ки ба он ишора 
шуда, њатман муталлеъ њастед. Барномаи идѓоми музофотњои мусалмоннишини 
шимоли Њиндустон аст». 

Бар асоси эљоди кишвар ё музофоти исломии худмухтор, дар федератсияи 
Њиндустон ва дар робита бо эљоди тафоњум байни њиндуњову мусалмонон, 
музокироти мањрамона ва пинњонї байни Мавлоно Шавкат Алї ва рањбарони 
њиндуву мусалмон идома дошт.  

Дар њамон даврон, Иќбол љињати ширкат дар севвумин конфронси Мизи гирд 
ба Инглистон рафт ва тайи суханоне дар конфронс, изњор дошт: «Њиндустон давлати 
марказї надошта бошад ва музофотњо ба таври иёлоти озод ва худмухтор бошанд, ки 
мустаќиман равобити онњо бо ноибуссалтанаи Њинд дар Лондон бошад». 

Вай дар иљлоси Анљумани миллии Лондон дар 24 ноябри 1932 зимни баёноте 
равшан сохт:83  

«Муддати чањор ё панљ сол аст, ки ба номи раиси Муслим Лиги кулли 
Њиндустон барои њалли масъалаи фирќаї пешнињоди кишвари исломї дар ѓарби 
Њиндустонро додаам. Агарчи ин хоста љузъи амёл (майлњо)-и мусалмонони 
Њиндустон набуд, вале назари шахсии ман њанўз ин аст, ки танњо роњи њалли масоили 
фирќаї љуз ин нест ва њозирам он ќадар сабр кунам, то таљриба мантиќї будан ё 
набудани онро собит намояд». 

Пандит Љавоњирлаъл Нењру башиддат аз равиши намояндагони мусалмон, ки 
дар севвумин конфронси Мизи гирд ширкат карда буданд, интиќод кард. 

Иќбол дар 4 декабри 1933 дар љавоб чунин гуфт: «Танњо роњи њалли масъалаи 
Њиндустон ин аст, ки кишварро бар асоси мазњаб, таъриху тамаддуни он таќсим 
кунем».84  

Дар њамин айём Чаудњрї  Рањматалї љузваи англисии худро бо номи «Њоло ва 
дигар њељ ваќт на»-ро дар Кембриљ мунташир сохт. Дар он хоста шуда буд, як 
федератсияи људогона, шомили музофотњои аксарият мусалмоннишини шимолу 
ѓарби Њиндустон ва Кашмир эљод шавад. Ва номи ин кишвари исломиро «Покистон» 
бигзоранд. Чаудњрї  Рањматалї дар Кембриљ барои ба даст овардани Покистон 
нањзати миллии Покистонро њам ташкил дод. 

Ин љо лозим аст равшан шавад, ки байни тасаввури кишвари мусалмони Иќбол 
ва тарњи Покистони Чаудњрї  Рањматалї чї тафовуте ба чашм мехўрад. Иќбол 
пешнињоди ташкили кишвари мусалмонро дар сакуи Муслим Лиги кулли Њинд ироа 
карда буд. Чаудњрї  Рањматалї дар маќоми як донишљўи мусалмон, пешнињоди як 
кишвар, ки шомили музофотњои аксарият мусалмоннишин ва Кашмир бошад, дода 
буд. Номи ин кишварро Покистон нињод ва як љузва ба забони англисї дар 
Инглистон мунташир сохт. Ташкили як кишвари мусалмони худмухтор, тибќи баёни 
Иќбол, дар натиљаи тафоњуми ќобили ќабул байни њиндуњо ва мусалмонон дар 
федератсияи Њиндустон ё салтанати Инглистон ва ё дар њитаи дували 
муштаракулманофеи Инглистон мумкин буд. Ва ё эљоди як кишвари озод ба таври 
људогона, танњо дар сурате имкон дошт, ки умеде ба тафоњум байни мусалмонон ва 
њиндуњо боќї набошад. Вале тарњи Покистони Чаудњрї  Рањматалї њадафаш ин буд, 
ки федератсияи људогонае шомили Кашмиру музофотњои мусалмоннишини шимолу 
ѓарби Њиндустон ташкил шавад. Дар пешнињоди эљоди кишвари исломии Иќбол 
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мубодилаи љамъият лозим набуд. Вале дар тарњи Покистони Чаудњрї  Рањматалї 
табодули љамъият лозим буд. 

Дар соли 1932 милодї тасмими фирќаї (Communal Award) эълом шуд ва дар 
музофоти Сарњад, монанди дигар музофотњо, ислоњоти ќонунї иљро гардид. Сипас 
Синдро аз Бомбай људо карда, барои он низ ислоњоти ќонунї эълом карданд. Вале 
њанўз њам умед мерафт, пеш аз судури ќонуни асосии љадид ё њангоми иљрои он, 
навъе мусолиња байни мусалмонон ва њиндуњо барќарор шавад. Дар ин робита 
кўшишњое то соли 1935 идома ёфт. 

Дар тайи солњои 1932-1933 Иќбол нўњ номае хитоб ба Эдвард Томсон навишт, 
ки ба тозагї мунташир шудааст.85 Дар ин номањо вай робитаи худро бо умури сиёсї 
ва назарашро дар мавриди пешнињоди эљоди кишвари исломї баён кардааст. 

Дар номаи муаррихи 20 июни 1933 чунин менависад:86  
«Шумо мутамаин бошед, ман алоќае бо умури сиёсии холис надорам. Алоќаи 

ман ба ислом аст, ки ба унвони як низоми ахлоќї шинохта шудааст ва маро ба 
тарафи умури сиёсї савќ додааст. Ман эњсос мекунам, билохира, миллигароии њинду 
ба самти илњод кашида хоњад шуд ва бино ба дониши ман, мусалмонон низ ба сабаби 
бебањра будан аз таълимоти исломї, дар селоби ин миллигарої, монанди хасу хошок 
барбод хоњанд рафт.  

Дар ин авзоъ, вазифаи ман буд, ки коре кунам ва маънии њаќиќии усули 
исломиро ба насли љадид ироа дињам. Хушњол њастам, ки онњо ба насоењи ман гўш 
доданд ва англисњо низ то њадде ин њаќиќатро ба расмият шинохтаанд, ки 
мусалмонон миллате људо њастанд ва бояд монанди гузаштагонашон мавќеияти 
бештаре ёбанд. Барои ман ин як њадя аст. Агарчи љињати дастёбї ба он маљбур 
шудаам зарари сангине аз назари молї бубинам. Зеро ба далели дур будан аз 
Њиндустон ба муддати ду сол, таљрибае, ки дар амри ваколат андўхта будам, аз байн 
рафт. Эњсос мекунам, ки бо кўдакони худ беинсофї кардаам. Вале барои як мусалмон 
хидмат ба ислом муќаддамтар аз хидмат ба авлоди хеш мебошад. Дар оянда, ислом 
ва Инглистон њарду бо мусоиби фаровон рў ба рў хоњанд шуд. Љойи басе таассуф аст, 
ки ислом рањбаре надорад ва сиёсатмадорони Инглистон низ дар дарки матолиб 
бисёр кунд њастанд. Ба њар њол, хоњед дид, ки дар умри сиёсї, алоќаи ман аз њудуде, 
ки барои хеш ќоил шудаам, таљовуз нахоњад кард. Хаёл надорам дар оянда тибќи 
ќонуни асосии љадид номзади ширкат дар интихоботи шўро* ва ё маљлис** шавам». 

Дар номаи худ ба таърихи 4 марти 1934 милодї менависад:87 
«Шумо маро њомии тарњи Покистон хондаед. Покистон љузви тарњу барномаи 

як кишвари исломї буд, ки дар шимолу ѓарби Њиндустон, мусалмонон ба таври возењ 
дар он аксарият њастанд. Тибќи барнома, ин музофоти љадид љузви федератсияи 
Њиндустон дар оянда хоњад буд. Вале тарњи Покистон як федератсияи људогонаи 
шомили музофотњои исломиро хостор мебошад, ки робитаи он бо Инглистон ба 
сурати як кишвари озод (Dominion) хоњад буд. Ин тарњ дар Кембриљ рехта шуд, 
назари тарроњони ин барнома чунин аст, ки намояндагони мусалмони конфронси 
Мизи гирд, ќавми мусалмонро ќурбонии миллигароии Њинд ё њиндустонї сохтаанд». 

Дар номаи худ ба таърихи 26 июли 1934 навишт:88 

«Ман вазифа доштам ба номи раиси Конфронси исломї аз масъалаи људоии 
Синд њимоят кунам, вале назари шахсии ман њамеша ин будааст, ки идѓоми њар се 
музофоти шимолу ѓарб дар якдигар барои ислом, Инглистону Њиндустон судманд 
хоњад буд. Шумо медонед, ки ба љумњурият аќидае надорам. Зеро дар љумњурият, аз 
назари ман, ќадаме мўњлик (ќотилона) бардошта шудааст. Ва њоло мо бояд худро 
омодаи шикасти иќтисодї, адами истењкоми сиёсї, иѓтишош (шўриш)-и њиндуњо ва 
мусалмонон намоем. Зеро бар асари барќарории љумњурият дар ин кишвари васеъ ва 

                                                 
* Интихоботи музофот аст. 
** Маљлис барои њамаи кишвар аст. 
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номуназзаму фаќир чї натоиљеро мешавад ба даст овард?... Шумо мегўед, авзои Ѓарб 
дар мухотара аст. Ман инро ба хубї дарк мекунам. Вале кўњи оташфишони 
Њиндустон чанд сол аст, ки фаъол шуда, агарчи ин кўњи оташфишон ба касе зарар 
нарасондааст. Аммо њоло авзоъ тавре аст, ки њиндуњои шањрї бо њам дар низоъ 
њастанд ва афроди фаќири рустоњо њатто намедонанд, ки дар кишвар чї мегузарад. 
Мусалмонон нисбатан бо њам бештар муттањид њастанд, аммо роњбарони онњо, мин 
њайсулмаљмўъ, аз табаќаи мутавассити фикре њастанд, ки назаре љомеъ дар бораи 
равобити Шарќу Ѓарб дар оянда надоранд... Агар ман бихоњам дар ин конфронсњои 
Мизи гирд, ки ширкат кардаам, таъсироти худро забт кунам, маљбур хоњам шуд, дар 
мавриди њамватанон ва њамдинони хеш ва њамватанони Шумо, ки баъзе аз онњо, бо 
вуљуди ин ки дорои басират будаанд, аммо фоќиди њавсала ва фикри мусбате буда ва 
бидуни мутолеа даст ба анљоми корњое мезананд ва ман маљбур хоњам шуд рољеъ ба 
онњо њарфњоеро ба забон биёварам, ки бенињоят нохушоянд њастанд. 

Яќини комил дорам, њизбе, ки феълан дар Инглистон иќтидорро дар даст дорад, 
дар њалли масъалаи Њиндустон ноком будааст. Аммо ин андешањо, афкори як шоир 
аст ва њамон тавр, ки машњур аст, шоирон њамеша дар рўъё ба сар мебаранд. Яъне ба 
таври куллї беамал њастанд». 

Бо таваљљўњ ба ин нома, ба хубї метавон аз ду китоби Эдвард Томсон, ки дар 
онњо дар бораи Иќбол назар додааст, ба амонатдории илмї ва ахлоќии ў пай бурд. 

Барои мисол, Иќбол ба ў менависад: «Барќарории њукумати љумњурї дар 
кишвари васеъ, ѓайримуназзам ва мустазаъфи Њиндустон мунљар ба шикасти 
иќтисодї, адами истењкоми сиёсї, иѓтишоши њиндуњо хоњад шуд». Вале ў аз забони 
Иќбол мегўяд: «Дар кишвари васеъю номуназзам ва фаќири ман ба назар мерасад, ки 
мулукуттавоифе дар њоли анљом аст». Иќбол ба ў менависад: «Назари шахсии ман 
њамеша ин будааст, ки идѓоми њар се музофоти шимолу ѓарби Њиндустон дар якдигар 
барои ислом, Инглистон ва Њиндустон судманд хоњад буд». Вале ў аз ќавли Иќбол 
мегўяд: «Лоињаи Покистон давлати Инглистон, њиндувон ва мусалмононро табоњ 
хоњад кард». Иќбол ба ў менависад: «Ин вазифаи ман буд, ки ба номи раиси 
Конфронси исломї, аз масъалаи људоии Синд њимоят кунам». Ва ў аз ќавли Иќбол 
мегўяд: «Ман раиси анљумани исломї њастам ва ба њамин далел вазифаи худ 
медонам, ки аз лоињаи Покистон њимоят кунам». 

Ба њар њол, дар ин айём дар робита бо тавзењи назариёти худ мабно бар эљоди 
роњбарии исломї, номае ба Роњиб Ањсан низ навишт ва гуфт: «Пешнињоди ман 
нисбат ба тарњи Покистон чизи дигаре аст». Дар номае, ки дар 4 марти 1934 ба Роњиб 
Ањсан фиристод, чунин нигошт:89 

«Пешнињоди ман мабно бар эљоди музофоти исломї дар федератсияи 
Њиндустон аст. Вале тарњи Покистон хостори як федератсияи хориљ аз федератсияи 
Њиндустон ва дар шимолу ѓарби Њиндустон хостори як федератсияи људогонаи 
музофотњои мусалмоннишин мебошад, ки робитаи мустаќим бо Инглистон хоњад 
дошт». 

Њиндуњо на хостањои мусалмононро ба сурати «Чањордањ модда» ба расмият 
шинохтанд ва на дар федератсияи Њиндустон бар асоси кишвари исломї, ё иёлати 
исломии худмухтор. Аз талошњои худ љињати ба даст овардани тафоњуми байни 
њиндуњо ва мусалмонон натоиљи дилхоње оидашон шуд. 

Дар 4 марти 1934 Муњаммад Алї Љиноњ пас аз бозгашт аз Инглистон, раиси 
Муслим Лиги Њиндустон шуд. Соли баъд, яъне 1935, њангоме ки ќонуни љадид бо 
номи «Ќонуни давлати Њиндустон» тадвин гашт, ањзоби сиёсии њиндуњо дар ин 
интихобот бо љунбу љўши фаровоне ширкат карданд. Дар бештари музофотњо 
вазоратњое, ки таъсис шуд, афроди онро касоне ташкил медоданд, ки узви Конгресс 
буданд. Дар ин даврон, бар асоси рафторе, ки њукмронони њинду дар он музофотњо 
дар ављи ќудрати сиёсї бо аќаллиятњои мусалмон доштанд, равобити њиндуњову 
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мусалмонон рўз ба рўз ба по вахомат нињод. Ва тамоми умедњои тафоњум наќш бар 
об шуд (барбод рафт).  

Њоло чораи дигаре љузъ ин вуљуд надошт, ки гурўњњои сиёсии мусалмононро 
бозсозї кунанд, то онњо барои расидан ба ањдофашон барномаи сиёсии људогонаеро 
тарњрезї намоянд. Бо як чунин заминаи фикрї, эњёи Муслим Лиг тавассути 
Муњаммад Алї Љиноњ муяссар шуд. Ва тањти авзои мутаѓаййир низ Иќбол дар 
мавриди кишвари исломї назариёти хешро ироа дод. Вай дар барномае ба таърихи 
28 майи 1937 хитоб ба Муњаммад Алї Љиноњ чунин навишт:90 

«Судури ќавонини исломї дар нимљазира (Њинд) то он ваќт мумкин нест, ки як 
кишвари мусалмон ё иёлати мусалмоннишин ба вуљуд наояд ва солиёни сол ин 
назари ман будааст... Оё ба аќидаи Шумо ваќти он расидааст, ки ин дархостро ироа 
дињем?»  

Сипас, дар номаи худ ба таърихи 21 июли 1937 хитоб ба Муњаммад Алї Љиноњ 
менависад:91  

«Дар Њиндустон Шумо танњо мусалмоне њастед, ки уммати исломї барои 
гирифтани роњнамоињои сањењ ба Шумо руљўъ мекунанд. Танњо роњи наљоти ислом 
аз султаи ѓайримуслиму эљоди амният дар Њиндустон њамон аст, ки дар боло зикр 
кардам. Яъне судури ислоњот ва ќавонини исломї дар федератсияи људогонаи 
музофотњои мусалмоннишин. Чї гуна метавонем мусалмонони шимолу ѓарби 
Њиндустон ва ё хориљ аз онро аз њаќќи худмухторї мањрум кунем?» 

Лизо Иќбол аз пешнињоди эљоди кишвари исломии худмухтор ва ё як музофот 
дар федератсияи Њиндустон по фаротар нињод ва инак, сўњбат аз ташкили 
федератсияии људогонае шомили музофотњои аксарият мусалмоннишин дар шимолу 
ѓарб ва шимолу шарќи Њиндустон мекунад, ки натанњо таъсиси он ба сурати як 
кишвари озоди худмухтор имкон дорад, балки бо судури ќавонини исломї ва ё 
мунтабиќ бо дастуроти шаръи ислом метавон онро ба маънии воќеї як кишвари 
исломї номид. 

Муњаммад Алї Љиноњ бо дар назар гирифтани номањои Иќбол менависад:92  
«Андешањои эшон бо афкори ман њамоњанг буданд (ё ба иборати дигар, мо бо 

њам њамфикр будем). Тайи даврони мутолеаи ќавонини њоким бар Њиндустон ба 
натоиље расидем, ки Иќбол ба онњо расида буд. Рафта-рафта, њамин афкор ба сурати 
хостаи муштараки мусалмонони Њиндустон дар Ќатъномаи Лоњур, ки умуман, онро 
Ќатъномаи Покистон меноманд, матрањ шуд». 

Дар љойи дигар Муњаммад Алї Љиноњ дар мавриди тасаввури кишвари исломии 
Иќбол менависад:93  

«Вай илова бар ин ки шоиру мутафаккире бузург ва сиёсатмадори олим буд, аз 
тариќи донишу биниши амиќи худ низ дар заминаи ислому имоне, ки дошт, аз 
љумлаи шахсиятњое буд, ки ба ташкили кишвари исломї дар манотиќи шимолу ѓарб 
ва шимолу шарќи Њиндустон, љое, ки сарзаминњои таърихии мусалмонон аст, фикр 
карда буд». 

Њељ бањсе дар ин гуфта нест, ки Чаудњрї  Рањматалї пас аз хутбаи Оллоњобод 
тарњи Покистони худро ироа дод. Вале назари Иќбол дар мавриди ташкили кишвари 
исломї бо тарњи Покистони Чаудњрї  Рањматалї тафовут дошт.  

Суолњоеро метавонем дар мавриди Чаудњрї  Рањматалї матрањ кунем, ки 
посухи онњо бояд тавассути касоне дода шавад, ки зиндагиномаи ўро ба риштаи 
тањрир дармеоваранд. Вале ў беш аз сад нома94 ба унвони марњум Хоља Абдуррањим 
ирсол дошта, ки аз назари нависанда (Љовид) гузаштааст. Пас аз мутолеаи ин 
номањо, равшан мешавад, ки Чаудњрї  Рањматалї зоњиран ба Иќбол иродат 
доштааст. Вале дар асл, ўро бо чашми дигар менигаранд. Шояд ба хотири ин 
масъала аз Иќбол дилгир буд, ки чаро тарњи пешнињоди ў (эљоди кишвари исломї)-
ро ќабл аз ў дода ва, дар њаќиќат, аз вай сабќат гирифтааст. Барои мисол, дар номаи 
муаррихи 12 октябри 1935 менависад: 
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«Њељ кас дар миёни мо нест, ки хадамоти Иќболро дар бораи ислом инкор 
кунад. Вале гуфтаи шахсиятњое, монанди Рашид, ки љузъи њалќаи хоси Иќбол 
мебошанд ва нањзати Покистонро натиљаи фикри Иќбол мегўянд, аз ањаммият холї 
нест. Чунин ба назар мерасад, ки доктор Иќбол дар њалќаи хоси худ агар ин фикрро 
аз забони худ зоњир намесозад, аз он тардид њам намекунад. Ва акнун пас аз се соли 
кўшишу пушти сар гузоштани хатароти бешумор, ин нањзат ба номи «Покистон» бар 
сари забонњо афтодааст. 

Њазрати Иќбол бароњатї моро аз робита бо он мањрум карда ва суди хубу бади 
онро ба худ ихтисос додааст. Шумо он љумалоти маро њатман ба ёд доред, ки гуфтам: 
мо то замоне, ки Шумо аз лаќаби «сэр» даст барнадоред, Шуморо барои узвияти 
нањзати Покистон ќабул нахоњем кард. Маълум мешавад, инак ба далели нороњатии 
њанљара (киноя аз ба њадаф нарасидани садо, бемории гулў) маъюс шудааст ва бо 
умедњои дигар ќатъи робита намуда, ба њамин далел ба тарафи мо дастдарозї 
кардаанд... Агар ман эшонро дар ин маврид гунањгор биёбам, маљбур хоњам шуд дар 
китоби худ хулосаи тамоми он гуфтугўњоеро биѓунљонам, ки дар ин робита 
нишонгари заъфњои Иќбол хоњад шуд. Ин масъаларо фаќат назди худ нигањ доред ва 
нагзоред ба берун дарз пайдо кунад». 

Чаудњрї  Рањматалї дар бисёре аз номањояш алайњи Иќбол сухан гуфтааст. 
Масалан, дар номае, муаррахи 3 феврали 1933, тазоди байни фикру амали Иќболро 
дарднок мехонад. Сипас, дар номае аз 11 апрели 1933 ба Хоља Абдуррањим шикоят 
мекунад, ки «Масти хиёбони Миклуд» (яъне Иќбол) њатто як калима њам нагуфт». 

Гўё Иќбол он ањаммияте, ки Чаудњрї  Рањматалї интизорашро дошт, ба ў 
намедод.  

Бо мутолеаи ин номањо ин масъала низ равшан мешавад, ки унвонкунандаи 
лафзи Покистон танњо Чаудњрї  Рањматалї набудааст, балки Хоља Абдуррањим низ 
дар ин иќдом шарик будааст. Вай дар ин масъала дар номаи муаррахи аввали ноябри 
1933 эътироф намудааст: 

«Дар Кембриљ ва Лондон, њар љо, ки дар бораи ислом сўњбату бањс мешавад ва ё 
зикре аз ислом мебошад, бо тасаввуре њамроњ аст, ки хоби онро ману шумо бо њам 
дар соли 1931 дар Кембриљ дида будем». 

Дастхате ба забони англисї аз марњум Хоља Абдуррањим дар мавриди ин нома 
дар даст аст, ки дар он чунин эътироф намуда, ки њар дуи мо ин фикрро ба вуљуд 
овардем. Вале назар ба ин ки Хоља Абдуррањим кори давлатї дошт, ба њамин љињат 
номи ў фош нашуд. Дар Кембриљ илова бар Хоља Абдуррањим, Чаудњрї  Рањматалї 
ва чанд тани дигар аз донишљўён низ буданд. Ин ашхос бо њамкории якдигар барои 
нањзати миллии Покистон фаъолият мекарданд. Вале ба назар мерасад, ки нањзати 
миллии Покистон фаќат бо Кембриљ мањдуд шудааст, вале номи он њаргиз дар 
Њинди исломї ба гўш нарасид. Таќрибан ба њамин далел Чаудњрї  Рањматалї дар 
номаи муаррахи 15 декабри 1933 хитоб ба Хоља Абдуррањим менависад: «Дар оянда 
ин низом бар усули нозї (натсист Њитлер) хоњад буд». Нањзати миллии Покистони 
Чаудњрї  Рањматалї хориљ аз Њиндустон монд. Албатта, дар соли 1940, пас аз 
Ќатъномаи Лоњур Муслим Лиг ба рањбарии Муњаммад Алї Љиноњ нањзати 
Покистонро барпо намуд, ки билохира, мунтаљ ба таъсиси Покистон шуд. Ба назар 
мерасад, чанд моњ ќабл аз ба вуљуд омадани Покистон, Чаудњрї  Рањматалї аз 
роњбарии Муњаммад Алї Љиноњ нороњат будааст. Ин дар марњалае буд, ки Мусим 
Лиг, тарњи пешнињоде* аз тарафи њайати эъзомии Инглистонро пазируфт. К.К. Азиз 
дар дебочаи љилди аввали китоби худ ба забони англисї бо номи «Рањматалї ва 
навиштањои комилаш» менависад: «Чаудњрї  Рањматалї аз Муњаммад Алї Љиноњ 
асабонї шуда буд ва дар натиља, алайњи ў љузваи мухтасаре интишор дод. Дар он 
тавре ба ў њамла кард, ки хондани он бисёр мушмаизкунанда (нафратангез) аст». Ин 

                                                 
* Тарње, ки аз тарафи давлати Инглистон ба мардуми Њиндустон ироа шуда буд. 
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ёддошт бо номи: «Ѓаддоре бузург, миллатро чї гуна бояд њифз кард?» (англисї) 
ахиран аз тарафи «Китоб тиљорат» (Book Trades)-и Лоњур замимаи таълифи Чаудњрї  
Рањматалї дар Покистон ба англисї мунташир шудааст. Чаудњрї  Рањматалї ба 
Покистон омад. Дар хиёбони Љили Лоњур хонае низ иљора кард, то дар он љо зиндагї 
кунад. Вале њељ кас вуруди ўро хушомад нагуфт, балки пулис махфї ўро тањти назар 
дошт ва муроќиби ў буд. Лизо ў ба Кембриљ бозгашт. Аз ин масоил равшан мешавад, 
ки Чаудњрї  Рањматалї инсоне худхоњ ва маъюс буд. Ў ба унвони бунёнгузори 
Покистон Нањзати миллии Покистонро дар Кембриљ идома дод, вале пас аз вуруд ба 
Њиндустон дар умури сиёсии мусалмонон њаргиз сањим нашуд. Бо вуљуди ин, ў 
тамоми умр дар ин фикр буд, ки Иќбол тасаввури эљоди Покистонро аз ў дуздидааст. 
Ва ё ин ки иштибоњан Муњаммад Алї Љиноњро боиси пирўзии нањзати Покистон ва ё 
эљоди Покистон медонанд. 

Ин њаќиќат дорад, ки пеш аз таъсиси Покистон, ќабл аз Иќбол, љињати њалли 
масоили фирќаї, баъзе аз шахсиятњои баргузидаи англисї, њинду ва мусалмон 
пешнињоди ташкили кишвари исломї ва ё таќсими Њиндро дода буданд.  

Пас аз тасвиби Ќатъномаи Лоњур ва, бахусус, пас аз ба вуљуд омадани 
Покистон, бо тањќиќоти анљомшуда собит гардид, ки Иќбол низ яке аз он 
шахсиятњое буда, ки тарњи таќсими Њиндро унвон кардааст. Аммо маълум нест, чї 
маслињатњои сиёсие дар паси пардаи ин пешнињодот вуљуд дошт.  

Ќаблан ин мавзўъ тавзењ дода шуд, ки Иќбол саранљом ба ин натиља расид, ки 
бояд дар музофотњои мусалмоннишини шимолу ѓарб ва шимолу шарќи Њиндустон 
чунон федератсияи људогона, озод ва муќтадире эљод шавад, ки дар он ќавонини 
исломї иљро гардад. Оё дар фикри тасаввури эљоди рањбарии озоду муќтадир ба 
сурати як кишвари исломї буд? Ба гуфтаи Муњаммад Алї Љиноњ, афкори вай ўро ба 
њамон натоиље расонд, ки Иќбол худ ба онњо даст ёфта буд. Рафта-рафта изњори ин 
афкор ба унвони хостаи њамаи мусалмонони Њинд дар Ќатъномаи Лоњури Муслим 
Лиг ѓунљонда шуд. Лизо равшан аст, ки Иќбол моил буд, ин кишварро ба шакли 
кишвари исломї бубинад ва њамин эњсосро низ Муњаммад Алї Љиноњ дошт, ки бо ў 
муттафиќ буд. Сипас, ба гуфтаи Муњаммад Алї Љиноњ тасаввури њамин кишвари 
исломї ба сурати њадафи аслии мусалмонони Њинд дар Ќатъномаи Муслим Лиг ироа 
шуд. Як сол пас аз истиќлоли Покистон Муњаммад Алї Љиноњ падруди њаёт гуфт. 
Агарчи пас аз эшон дар даврони Лаёќат Алихон Асосномаи маќосид (Objectives 
Resolution) ба тасвиб расид, вале намояндагони маљлис ва дигар роњбарони сиёсї бо 
вуљуди ин ки эълом шуда буд, Покистон як љумњурии исломї аст, хаёл надоштанд, ки 
Покистонро як кишваре ба шумор биёваранд. Дар як чунин мавќеияте маслињат эљоб 
мекард, ки тањќиќ шавад. Иќбол низ монанди дигар шахсиятњои њинду, англис ва 
мусалмон пешнињоди таќсими Њиндро иброз намудааст. Њангоме ки Мирзо 
Абдулњасани Исфањонї навишта буд: «Ин гуфта, ки Иќбол бунёнгузори кишвари 
исломї буд, масх кардани таърих аст», фикри эшон дар чї масъалае будааст? Натиља 
ин шуд, ки ба љойи эљоди асабияти исломї дар кишвар таассуби минтаќаї боло 
гирифт. Бо нокомии сиёсатмадорон, бюрократия* ќудратро дар даст гирифт, ба 
сабаби бекифоятї ин навъ њукумат ба рўйи кор омад. 

Пас аз баргузории интихобот сиёсатмадороне, ки афкори ѓайриисломї доштанд 
ва ё бо боло бурдани таассуби минтаќаї хаёл доштанд бозори гарме намоянд, 
билохира, Покистонро ба ду ќисмат таќсим карданд. 

Иќбол ба сарсупурдагон дарси вањдати исломї дод ва бад-ин васила озодиро ба 
онњо шиносонд ва ў муддаии он инќилобе дар нимљазира буд, ки, билохира, мунтаљ 
ба эљоди кишвари исломии Покистон шуд. 

                                                 
* Bureacracy – як навъ њукумати диктаторї аст, ки иќтидор дар дасти афсарони махсуси давлат 
мебошад. 
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 Њаќиќат ин аст, ки истиќлоли Покистон дар љањони ислом, барои эњёи дини 
ислом, нахустин инќилоби исломї буд, ки муттаассифона, комил нашуд. Дар натиљаи 
боло гирифтани таассуби минтаќаї дар Покистон, Иќболро, ки шоиру мутафаккири 
ин инќилоб буд, як шоири панљобї хонданд ва ўро дар ќафаси Панљоб мањбус 
карданд. Иќбол шояд худ аз саранљоми кораш огоњ буд. Ба њамин љињат гуфта буд: 

 
Тарљумаи шеър: 

Гуноњи ту маљлисорої аст, Иќбол, 
Агарчї ту мисли замона кампайванд њастї, 
Касоне, ки ба кўкнор одат доштанд, 
Ба онњо навои ту завќу иштиёќи эњсосоти баланде дод. 
Барои фазоњои обї љон мекананд, 
Он паршикастањое, ки дар сањни саро хурсанд буданд.  
Сазои ту мањрум шудан аз навои сањар аст 
Ва мањрум шудан аз шавќ, суруру назар аст. 

 
Иќбол ин дастмуздро аз Покистон гирифт. Албатта, Покистоне, ки натавонист 

тибќи меъёри ў як кишвари исломї бошад. Вале Иќбол ба Њиндустон низ вобаста 
буд. Зеро дар љањони ислом дар ќарни ХХ пас аз як њазор сол, тавассути таљдиди дин 
барањманзода** ё кофаре њиндї, ки ин паёми инќилобро дод, ба њамин сарзамин 
тааллуќ дошт. Акнун дар Њиндустон ўро як ќавмпарасти мусалмоне мутаассиб 
мехонанд, ки тавассути афкори хеш, мардумро тарѓиб ба таќсими сарзамини 
Њиндустон намуд. Лизо дар Њиндустон њатто бурдани номи ў низ љурм шинохта 
мешуд.  

Ба њар њол, дар соли 1977 милодї авзоъ таѓйир ёфт. Пас аз эроди баёноте ба 
муносибати садумин солгарди таваллудаш дар Њиндустон силсилаи тањќиќ дар 
заминаи Иќболшиносї даврони љадидеро оѓоз намуд. Бад-ин тартиб, тањти љазбаи 
таљаддуди дин ё эњёи ислом дар Покистон, кўшишњое анљом шуд, то Иќболро аз 
банди Панљоб бирањонанд ва маќоми сањењи ўро ба вай мустарад доранд. Дар њамин 
замон дар Эрон низ фикри инќилоб густариш ёфт. Ба сабаби навиштањои доктор 
Шариатї ва дигар донишмандону уламо дар маврди Иќбол, ўро бо эњтиром дар 
зумраи мутафаккирони инќилоби исломї ќарор доданд. 

 
 

                                                 
** Маро бингар, ки дар Њиндустон дигар намебинї, 
   Барањманзодае рамзошнои Руму Табрез. 



  Конфаронсњои Мизи гирд 

 241 

ФФААССЛЛИИ  ЊЊААЖЖДДААЊЊУУММ  
  

ККооннффррооннссњњооии  ММииззии  ггииррдд  

Аввалин конфронси Мизи гирд 19 январи соли 1931 дар Лондон ба кори худ 
поён дод. Сипас, аз тариќи эъломияи сарвазири Инглистон роњи ширкат дар 
дуввумин конфронси Мизи гирд њамвор гардид. Тањти назари аввалин конфронси 
Мизи гирд фаќат њашт кумитаи аќаллиятњо (Sub Committee) ташкил шуд. Вале дар 
мавриди њифзи њуќуќи аќаллият њељ тасмиме ба тасвиб нарасид. Дар тўли конфронс 
дар бораи тарњи њукумат дар оянда бањс шуд, ки муњимтарин нуктањои он ба тариќи 
зер аст: 

Тарзи њукумат ба равиши федералї хоњад буд. Дар ин федератсия, илова бар 
музофотњои Њинди Инглистон иёлати дигари нимљазира низ ширкат хоњанд кард. Ба 
њукуматњои музофотиву марказї, ба ѓайр аз дифоъ ва корњои хориљї, ихтиёроти том 
дода хоњад шуд. 

Дар моњи марти соли 1931 давлати Инглистон тањти ќарордоди «Гандї-Ирвин»* 
эълом кард, ки мањбусони нањзати адами њамкорї озод хоњанд шуд ва Конгресс низ 
ба масъалаи адами њамкорї хотима дод. Моњи баъд ба љойи Ирвин Виллингдон 
(Lord Willingdon) ноибуссалтана шуд. Cаъю кўшиш дар мавриди ба даст овардани 
тафоњум байни њиндуњову мусалмонон бори дигар бенатиља анљом ёфт. Дар ин айём 
дар ќисматњои мухталифи Њинд даргирињо байни мусалмонону њиндуњо оѓоз шуд. 
Шањрњои Банорас, Агра, Мирзопур ва Канпур тањти таъсири ин даргирињо ќарор 
гирифтанд. Дар Канпур мусалмононро даста-даста ба ќатл расониданд, манозили 
онњоро оташ заданд.  

Ин њаводис таъсири амиќе ба Иќбол гузошт. Ў нафаќат бори дигар аз иттињоди 
њиндуњову мусалмонон маъюс гардид, балки ба ин фикр афтод, ки агар дар 
конфронси Мизи гирди оянда манофеи мусалмонон ба эътибор гирифта нашавад, 
пас мусалмонон њаќ доранд ба тарафи коммунизм (Шўравї) кашида шаванд. 30 
январи соли 1931 ў ба Сэр Франсис Янг Њасбенд чунин навишт:1  

«Агар Инглистон дар конфронси Мизи гирди оянда бихоњад аз ихтилофоти 
фирќаї сўиистифода кунад, барои њарду кишвар зиён хоњад дошт. Агар рањбарии 
сиёсї ба њиндуњо вогузор шавад, свараљњои мусалмон ё англо-свараљњо аз њамон 
њарбае алайњи давлат истифода хоњанд кард, ки Гандї бар зидди давлати Инглистон 
истифода карда буд. Илова бар ин мумкин аст, ки тамоми мусалмонони Осиё ба 
домани коммунизми Шўравї биафтанд... Ман фикр намекунам, ки русњо мардумони 
ломазњаб (бедин) бошанд, балки баръакс, онњо эътиќодоти амиќи мазњабї доранд. 
Кайфият (хислатњо)-и манфии афкори русњо тўл нахоњад кашид, зеро ки як низоми 
иќтисодї ќодир нест, ки бар асоси ломазњабї эљод шавад. Ва ба мањзи ин ки авзои ин 
кишвар каме бењтар шавад, маљбур мешаванд, ки дар мавриди ин низом асоси мусбат 
бино нињанд. Агар тасвири Худо дар болшевизм изофа шавад, то њадди зиёде ба 
ислом наздик хоњанд шуд. Ба њамин хотир, ман аз ин масъала тааљљуб нахоњам кард, 
агар дар оянда ислом ба Шўравї роњ ёбад ва ё Шўравї бар ислом соя афканад. Ба 
назари банда, натиљаи кор ин хоњад шуд, ки мусалмонони Њиндустон мавќеияти 
љадиде тањти ойини нав ба даст хоњанд овард». 

                                                 
* Lord Irvin аз соли 1926 то 1931 фармонравои Њинд буд. 
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Дар њамин моњњо авзои Љамму ва Кашмир низ пуршиддат гардид, ки боиси 
даргирињои мазњабї шуд. Њукумати Кашмир назоратро аз даст дода буд ва аз 
давлати Инглистон хоњиши кўмак намуд. Дар шањрњои гуногуни Панљоб, аз љумла, 
дар Лоњур гирдињамоињои бузурге ба њимоят аз мусалмонони Кашмир барпо гардид.  

Иќбол дар маљлисњои гуногуне, ки дар робита бо њаводиси Кашмир баргузор 
гардиданд, суханронињое эрод намуд ва мусалмононро ба њушёриву иттињод даъват 
кард. Ў барои имдод ба мусалмонони Кашмир ба миќдори зиёд хайрия љамъоварї 
намуд ва ба давлати Кашмир фиристод. Дар натиља, баъзе рўзномањои англисии 
њиндуњо, аз љумла, «Трибюн» шоеае зидди Иќбол чоп намуда, ин иќдоми ўро кўшише 
барои ба даст овардани вазифаи давлатї дар њукумати Кашмир ќаламдод намуданд.  

Бо кўшиши Иќбол Комиссияи Гленсї (Glancy Comission) эљод шуд. Ин комиссия 
пас аз тањќиќот дар гузориши худ навишт: «Кашмир ниёзи фаровоне ба ислоњот 
дорад».2  

Ба гуфтаи Азим Њусайн, соли 1931 ноибуссалтана Иќболро барои ширкат дар 
дуввумин конфронси Мизи гирд бо пешнињоди Сэр Фазл Њусайн номзад намуд.3 4 
август Иќбол даъватномае гирифт, ки тибќи он бояд 26 сентябр ба Лондон мерафт. 
Ќабл аз сафари худ, Иќбол номае ба Сардорбегим ба мазмуни зер навишт: 

«Пас аз салом, хидмати модари Љовид арз кунам, ки ба далели ин ки љињати 
ширкат дар конфронси Мизи гирд озими сафар њастам ва умеде ба ин зиндагї нест, 
ин номаро ба Шумо менависам, ки аз авзоъ бохабар бошед, агарчи ќаблан Шумо 
њама чизро медонед. 

1. Ду-се сол аст, ки аз дарди куля (гурда) ранљи бисёре мебарам ва умеде ба 
зиндагї надорам. Вале Худованди бузург аз фазлу карами худ ба ман саломатї ато 
фармуд. Пас аз ин беморї таѓйироти бисёре дар афкори ман ба вуљуд омад ва дар ин 
чанд рўз њаќиќати зиндагї ба ман зоњир шуд. Пас аз ин ки њолам хуб шуд, маблаѓи 10 
њазор рупия ба номи Љовид дар бонки миллии Панљоб гузарондам. Чанд моњ пеш 5 
њазор рупия ба ин маблаѓ илова намудам. Илова бар ин, дар њамин бонк ба номи 
Мунира Бегим маблаѓи 5 њазор рупия ворез намудам. Куллан, дар бонки мазкур, 15 
њазор рупия ба номи Љовид ва 5 њазор рупия ба номи Мунира Бегим мављуд аст. То 
ваќте ки зинда њастам, ќаййим (васї, сарпараст)-и онњо мебошам ва пас аз маргам 
Шумо ќаййими онњо хоњед буд. Расидњо (њуљљатњо)-и бонк назди Шумо аст. 

2. Илова бар арќоми боло, маблаѓи 10 њазор рупия ба номи ману Шумо дар 
бонки таовунии марказї (Central Cooperative Bank)-и Лоњур гузарондам. Вале номи 
ман фаќат ба хотири он дарљ гардидааст, ки агар барои Шумо замин ё асбобе 
харидорї намоям, барои гирифтани пул мушкилие ба миён наояд. Њаќиќат ин аст, ки 
ин рупияњо моли Шумост ва ман ба онњо коре надорам. Илова бар ин, дар њамин 
бонк њазору панљсад рупия ба номи ману Шумо њаст, ки аз фурўши баъзе зеваролот 
(тилловорї)-и Шумо ба даст омадааст. Ин низ моли Шумост.  

3. Маблаѓи 8 њазор рупия ба номи худам дар бонки таовуни марказии Лоњур 
мављуд аст, ки каме аз онро бо худ мебарам.  

4. Маблаѓе наздик ба ду њазор рупия назди муншї Зоњириддин аст. Пули дигаре 
низ бояд ба дастам бирасад, ки он кас мефиристанд. Аз ин пул ман бояд андози 
даромадамро пардохт кунам ва барои дигар махориљ истифода барам. Илова бар 
инњо махориљи манзил њаст, ки барои он низ каме пул назди Шумост.  

5. «Љовиднома»-ро барои чоп додаам ва роњнамоињое дар ин маврид ба муншї 
Зоњириддин ва Чаудњрї  Муњаммад Њусайн намудаам. Ба далели ин ки китоб ба 
номи Љовид аст, соњибаш њам худаш аст, тамоми даромади онро ба Љовид хоњам дод. 

6. Ман шифоњан гуфтаам, ки мањрия (ќалин)-и Шумо 15 њазор рупия аст, зеро ки 
мавќеи аќд маблаѓе муќаррар нашуда буд. Акнун бо майли худ онро дар њудуди 15 
њазор рупия муќаррар мекунам ва дар ин нома низ менависам. Шумо мутмаин 
бошед, ки ин рупияњо шаръан бидењї (ќарз)-и ман аст, ки бояд ба Шумо адо кунам. 
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Шаръан Шумо њаќ доред, ки тамоми васоили маро тасарруф кунед, то ваќте ки 
раќами мазкур тавассути Шумо вусул нашавад. 

7. Ба фазли Худованд њолам хуб аст. Аз Шумо таваќќўъ дорам, ки дар 
набуданам аз тарбияти бачањоямон ѓофил нашавед ва тамоми вазоифи худро ба 
унвони модари онњо анљом дињед. 

Муњаммад Иќбол, вакили Лоњур, 2 августи 1931». 
Ќарор буд ин номаро ба њангоми фавти ногањонии Иќбол ба Сардорбегим 

бидињанд. Вале ба далели ин ки ин њолат пеш наомад, ин нома дар мадорики 
ќадимии Амриддин боќї монд ва касе ба он таваљљўње накард.  

9 сентябр Иќбол аз Лоњур ба Дењлї рафт. Њангоми истиќбол ба ў сипосномањое 
зиёде доданд. Иќбол ба иллати камии ваќт аз нахондани њамаи онњо узр хост. Фаќат 
Мавлоно Сайид Ањмад – имоми масљиди љомеи Дењлї як сипосномаро, ки аз номи 
Конфронси исломии музофот буд, ќироат намуд. Иќбол тайи љавоб ба он гуфт:4  

«... Агар дар Лондон роњи њалли ќобили итминоне барои иттињоди фирќаї 
пайдо нашавад ва њукумати худмухтории вилоятї (Provinсial Autonumy) њам дода 
нашавад ва њамчунин давлати марказї њам ба он таваљљўњи кофї накунад, 
мусалмонон маљбур хоњанд шуд ба хотири зиндагии иљтимоии худ, зиндагии фардии 
худро ќурбонї кунанд. Ман мутмаин њастам, агар хостањои мусалмонони аксарияти 
Панљобу Бангола ва дигар манотиќ ба расмият шинохта нашавад, он ќонуни 
асосиро, ки ба Њиндустон хоњад дод, мусалмонон пора-пора хоњанд кард.».. 

10 сентябр Иќбол ба Бамбай расид ва дар мењмонсарои «Хилофат» иќомат 
гузид. Дар як мењмонї, ки ба ифтихори ў барпо гардид, аз ў хоњиш карданд, ки паёме 
ба мењмонон бибињад. Ў суханронии кўтоње кард ва онро бо ин байт ба поён расонд: 

Чунон бизї, ки агар марги мост марги давом, 
Худо зи кардаи худ шармсортар гардад. 

Худи њамон рўз дар як мењмонии дигар коѓазе хост ва ин абётро ба рўйи он 
навишта, ба Атия Файзї дод: 

Тарсам, ки ту меронї завраќ ба сароб андар, 
Зодї ба њиљоб андар, мирї ба њиљоб андар. 
Бар кишту хиёбон печ, бар кўњу биёбон печ, 
Барќе, ки ба худ печид, мирад ба сањоб андар. 
Ин савти диловезе аз захмаи мутриб нест, 
Мањљури љинон њуре нолад ба рубоб андар. 

Пас аз чанд даќиќаи дигар рўйи коѓаз ин байтро навишт: 
Тарљумаи шеър: 

Дар ин олам чї чизњое, ки раво нашуда, 
Бигўед, фармон чист? Девона шавам ё нашавам? 

27 сентябр Иќбол ба Лондон расид. Љаласаи Мизи гирд дар мањалли Сайнт 
Љеймз (Saint James Palace) ташкил мешуд.  

Инак, Иќбол пас аз 23 сол бори дигар вориди Аврупо гардида буд. Ин сафар 
ёдњои гузаштаро дар ў зинда кард. Ў ба дўстони ќадими худ – Има Вегай Наст, ки як 
ваќтњо дар Олмон устоди забони олмонии ў буд, мактубе ирсол дошт ва љавоб низ 
гирифт. Агарчи сафари Иќбол ба Лондон танњо љињати ширкат дар конфронси Мизи 
гирд буд, вале ў дар ин сафар низ аз илму адаб дур набуд ва пас аз љаласоти 
конфронси Мизи гирд дар мањфилњои илмиву адабї ширкат мекард. 

Иќбол ба сифати тарафдори интихоботи људогона дар љаласаи кумитањои 
аќаллият ширкат мекард. Дар аввалин љаласаи ин кумита, 28 сентябри соли 1931 
Мањатма Гандї исрор намуд, ки рањбари њизби натсионалисти исломї – доктор 
Ансориро ба конфронси Мизи гирд даъват намоянд ва агар ў аз хостањои 
мусалмонон њимоят накунад, Гандї ўро тарафдорї хоњад кард. Рўзи аввал натиљае 
надод. Сипас, пас аз ду рўз. љаласаи дуввуми кумита барпо гашт ва боз ба муддати 8 
рўз ба таъхир гузошта шуд. Тайи ин рўзњо миёни мусалмонону њиндуњо, сикњњо ва 
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дигар аќвом гуфтугўњои ѓайрирасмї барои ба даст овардани сулњ идома ёфтанд. 8 
октябр дар љаласаи конфронс Мањатма Гандї изњор дошт, ки гуфтушунидњо 
бенатиља анљом ёфтанд ва конфронси Мизи гирд ба муддати номаълум мавќуф 
гузошта шавад. Сэр Муњаммад Шафеъ дар љавоб гуфт, ки то ваќте ки масоили 
фирќаї њал нашавад, њељ навъ ќонунеро наметавон тасвиб намуд. Сарвазири 
Инглистон эълон намуд, ки љаласоти кумитањо идома хоњад ёфт.  

Дар масъалаи идомаи ширкат дар маљлисњои кумита дар байни намояндагони 
мусалмон ихтилофот ба миён омад. Иќбол бар ин аќида буд, ки мусалмонон дар 
оянда дар бораи ќонуни асосї бањсе надошта бошанд ва канорагирї кунанд. Сэр 
Муњаммад Шафеъ ва Муњаммад Алї Љиноњ усулан бо Иќбол њамфикр буданд, вале 
ба сабаби он ки дар сурати радди иштирок иттињоми хатми конфронси Мизи гирд ба 
мусалмонон дода мешавад, тарафдори идомаи бањс буданд. Касе бо Иќбол дар ин 
масъала њамфикр набуд. 16 ноябр Иќбол ба сарпарасти расмии њайат эълон намуд, 
ки хаёл дорад аз иштирок дар конфронси Мизи гирд канораљўї кунад. Чанд рўз баъд 
ба вазири корњои хориљї низ иттилоъ дод, ки мондани ў дар Лондон бефоида аст ва 
21 ноябр боз хоњад гашт.5  

Вай ба таври ѓайрирасмї бо њуккоми Инглистон дар мавриди маќоми мустаќил 
(Dominion Status) додан ба Њайдаробод бањсу талош намуд. Вале Сэр Акбар Њайдарї 
бо ў мухолифат кард. Дар охирин мароњили конфронси Мизи гирд Иќбол бо дигар 
намояндагони мусалмон низ ихтилоф пайдо кард, зеро ў мухолифи ширкат дар 
бањсњое буд, ки бидуни дастёбї ба роњи њалли фирќаї, дар мавриди масъулиятњои 
марказ анљом мешуд. Иќбол бисёр маъюс гардид ва ба таври куллї аз кори дуввумин 
конфронси Мизи гирд розї набуд. 

Њангоми иќомати худ дар Лондон ва ширкат дар дуввумин конфронси Мизи 
гирд Иќбол мулоќотњое бо собиќ нахуствазири Эрон – Зиёуддин Таботабої, Сэр 
Зуфаруллохон, Сэр Денисон Рос, Ѓозї Рауф ва дигарон дошт. Дар яке аз ин рўзњо 
Чаудњрї  Рањматалї, Хоља Абдуррањим ва дигар донишљўёни мусалмони Кембриљ ба 
дидори вай омаданд. Ба ќавли Хоља Абдуррањим онњо ба Иќбол гуфтанд: Номи 
кишвари мусалмоне, ки ў љињати ташкили он пешнињод дода буд, «Покистон»* 
интихоб шудааст, ки аз аввали њарфњои музофотњои мусалмоннишин ва «тон»-и 
Балуљистон гирифта шудааст.6  

23 октябри соли 1931 Сайид Шамил ба мулоќоти Иќбол омад. Сайид Шамил 
дар Кавкази Шимолї алайњи коммунистњои рус барои озодии манотиќи худ 
мубориза карда буд. Вай дар бораи зулми шўравињо дар ин манотиќ сўњбат кард. Ў 
пештар дар Полша иќомат дошт ва шадидан бо коммунистњо мухолифат мекард. 
Иќбол гуфт, ки коммунизми Шўравї барои поён додан ба империализми Аврупо 
метавонад унсури фаъоле бошад, аз ин рў, мусалмонон бояд роњеро интихоб кунанд, 
ки бо он мухолифат нашавад. Вале Сайид Шамил бо ў розї нашуду гуфт, ки зоњиран 
коммунизми Шўравї аз империализми Аврупо бењтар ба назар мерасад, вале дар 
њаќиќат, он низ ба љойи худ навъе аз империализм аст. Иќбол гуфт, ки аз мухолифати 
мусалмонон бо коммунизми рус империализми Аврупо истифода хоњад кард. Бад-ин 
сабаб, барои назорати мувозинати иќтисодии Аврупо ва дигар масоил, вуљуди 
коммунизм зарурат дорад. 

18 ноябр Иќбол ба Кембриљ ба сафари якрўза рафт. Ўро Чаудњрї  Рањматалї, 
Хоља Абдуррањим ва дигарон истиќбол карданд. Худи њамон рўз дар мењмонхонаи 
Донишгоњ ба ифтихори ў мењмоние баргузор гардид, ки дар он профессор Николсон, 
профессор Левї (prof. Levy), профессор Сорлей (prof. Sorley), доктор Сулаймон аз 
Миср ва дигарон буданд. Иќбол зимни ташаккур аз мизбонон изњори таассуф намуд, 

                                                 
* Калимаи «Покистон» аз њуруфи «п» барои Панљоб, «алиф» барои афѓон (иёлати шимолу шарќї), «к» 
барои Кашмир, «с» барои Синд ва љузъи «тон» барои Балуљистон ба вуљуд омад ва пояи ќавлии номи 
«Покистон» аз ду калима - «пок» ва пасванди «истон» ба маънои «сарзамини пок» аст.  
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ки профессор Брау ва профессор Майк Тигрет дар он мањфил њузур надоранд. Сипас 
гуфт: 

«Ширкати ман дар конфронс бемаврид нест. Дар ин љо дар бораи аќвоми 
мухталифи Њиндустон тасмимгирї мешавад. Ман низ лозим донистам, ки дар ин 
кори муњим ширкат кунам ва дўстонамро ёрї дињам. Њамон тавре ки њамагон 
медонанд, мо ба натиљае нарасидем ва муваффаќ нашудем бо њам муттањид шавем. 
Дилам мехоњад насоење ба љавононе, ки дар њоли њозир машѓули тањсил њастанд, 
бикунам. Кембриљ он маркази илму фазилатест, ки дар ташаккули тамаддуну 
тањзиби Аврупо бештарин наќшро ифо кардааст. Ман ба онњо гўшзад мекунам, ки аз 
илњоду моддапарастї дурї љўянд, зеро бузургтарин иштибоње, ки аврупоињо ба он 
роњ доданд, ин буд, ки мазњабу њукуматро аз њам људо намуданд... Љанги љањонии 
1914, дар њаќиќат, натиљаи њамон иштибоње буд, ки ќаблан зикр кардам. Болшевизм 
натиљаи табии људоии дину давлат аст. Ман ба љавонон тавсия мекунам, аз 
моддагарої бипарњезанд.».. 

Ќабл аз тарки Лондон, 6 ноябр Анљумани адабии Иќбол дар мењмонхонаи 
Валдорф зиёфати бузурге ба ифтихори Иќбол баргузор гардид. Дар ин зиёфат 
бештар аз 400 нафар иштирок доштанд. Дар байни онњо тамоми њайати 
ширкаткунандагони конфронси Мизи гирд, иддаи зиёде аз донишљўёни њинду ва 
мусалмон, њамчунин донишљўёни хориљї, ки дар Лондону Кембриљ ва Оксфорд 
тањсил мекарданд, њузур доштанд. Иќбол зимни ташаккур аз ширкаткунандагони 
зиёфат хитоб ба донишљўён чунин гуфт: 

«Ман ба шумо њамон насињатеро мекунам, ки ба фарзанди худ (Љовид Иќбол) 
кардам, яъне:  

Камхуру камхобу камгуфтор бош, 
Гирди худ гарданда чун паргор бош. 

 Ва њамон њарферо низ, ки ба суфиён задам, ба шумо низ мегўям: 
Зи ман гў суфиёни босафоро, 
Худољўёни маъниошноро. 
Ѓуломи њиммати он худпарастам, 
Ки бо нури худї бинад Худоро». 

Пас аз он ки Шайх Нур Муњаммад ва Абдулло Юсуф Алї дар мавриди фикру 
шоирии Иќбол суханронї карданд, зиёфат бо гуфтори Оќохон ба итмом расид.  

21 ноябри 1931 Иќбол аз Лондон ба Париж ва сипас аз он љо ба Рим рафт. 25 
ноябр Иќбол бо Ѓулом Расул Мењр барои дидори Амонуллохон – шоњи собиќи 
Афѓонистон ба манзили вай рафт. Дар сўњбати сесоатаи худ Амонуллохон дар бораи 
сабаби Афѓонистонро тарк карданаш ва ояндаи ин кишвар сухан гуфт. 27 ноябр 
сўњбати онњо дар мањалли иќомати Иќбол идома ёфт. Њангоми хайрухуш Иќбол 
гуфт: 

Пири мо гуфт, љањон бар равише мањкам нест, 
Аз хушу нохуши ў ќатъи назар бояд кард.  

Худи њамон рўз Муссолинї Иќболро даъват кард. Дар бораи мулоќоти вай бо 
Муссолинї ривоятњои мухталифе вуљуд дорад., ки маълум нест, кадомашон ба 
њаќиќат наздик аст. Њаќиќат ин аст, ки Иќбол тайи мулоќот бо Муссолинї башиддат 
тањти таъсири ў ќарор гирифт. Вай дар номаи худ ба Ол Ањмад Сарвар аз 12 марти 
соли 1937 менависад:7 

«Шумо дар матолибе, ки ман дар бораи Муссолинї навиштаам, нуќсоне 
мебинед, ки дуруст аст. Вале агар дар ў њарду хусусиёти шайтону валї љамъ шуда 
бошад, чї коре аз дасти ман бармеояд ва агар Шумо бо Муссолинї мулоќот кунед, 
ин гуфтаи маро тасдиќ хоњед кард, ки дар нигоњаш як барандагии ѓайри ќобили баён 
мављуд аст». 

Дар љойи дигар Иќбол мегўяд, ки нигоњи нофизи Муссолиниро метавон ба 
нигоњи беморони равонї ва љинояткорон ташбењ кард.  
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Ба њар њол њангоме ки Иќбол бо Муссолинї мулоќот кард, диктатори Италия 
дар ављи ќудрат буд ва ба унвони наљотдињандаи миллати худ маъруф буд. Вале 
ваќте ки дар соли 1935 Муссолинї ба Њабашистон њамла кард, Иќбол ўро як гурги 
дарандаю вањшї номид. Иќбол дар зиндагии худ тањти таъсири шахсиятњои сиёсие 
ќарор мегирифт, ки баъдњо ба далоили мухталиф аз кори худ маъюс мешуд. Барои 
мисол, аз Амонуллохон интизор дошт, ки рўњи љадиде дар Афѓонистон бидамонад, 
вале ў маљбур шуд аз кишвари худ фирор кунад. Ба њамин сурат, аз Муњаммад 
Нодиршоњ интизор дошт, ки рўњи исломро дар Афѓонистон тозагї бахшад, вале ў 
дар Кобул ба ќатл расид. Иќбол таќти таъсири Мустафо Камол Отатурк ва Ризошоњ 
Пањлавї низ ќарор гирифт, вале саранљом аз онњо низ ноумед шуд. Ва дар ноумедї 
гуфт: 

Тарљумаи шеър: 
Аз навои ман гиребони лола шикофт, 
Насими субњ дар љустуљўи чаман аст, инак. 
Дар Мустафову дар Ризошоњ намуди он нест, 
Рўњи Шарќ дар талоши бадан аст, инак. 
Вуљуди ман низ мустањаќи танбењ шудан аст, аммо 
Замона дар љустуљўи дору расан аст, инак. 

Дар даврони иќомати Иќбол дар Италия дар баъзе рўзномањои Рим маќолањои 
зиёде дар бораи Иќбол ва тарљумаи итолиёии шеърњои ситсилиягии ў ва њамчунин 
иќтибосоте аз суханронињои ў мунташир гардиданд. Њангоми бозгашт ба ватан 
Иќбол њамчунин дар Миср низ чанд рўз иќомат намуд ва бо љойњои тахрихиву 
фарњангии ин кишвар ошно гардида, бо шахсиятњои мўътабари он сўњбатњо анљом 
дод.  

Муфтии Аъзами Фаластин – Сайид Амин Алњусайнї* вайро љињати ширкат дар 
конфронси исломї, ки ќарор буд декабри 1931 дар Байтулмуќаддас (Иерусалим) 
ташкил шавад, даъват карда буд. Бинобар ин, Иќбол аз Миср ба љониби 
Байтулмуќаддас рањсипор гардид ва 6 декабр ба он љо расид. Ўро Муфтї Сайидамин 
Алњусайнї, Мавлоно Шавкат Алї ва ањли раёсати Конфронси исломї истиќбол 
намуданд.  

Конфронс 6 декабр дар толори васеи Равзатулмаориф ба кори худ оѓоз кард. 
Иќбол дар љаласоти он аз 7 то 14 декабр иштирок намуд. Дар ин даврон ў аз љойњои 
љолибу таърихии Байтулмуќаддас дидор ба амал овард. 14 декабр, зимни 
худоњофизї, ў аз ташкилкунандагони конфронс изњори ташаккур намуд ва афсўс 
хўрд, ки наметавонад то охири кори конфронс он љо бимонад.  

Иќбол ба масъалаи иттињоди арабњо, мавќеи онњо дар олами исломї ва вазъи 
кунунии онњо эътибори махсус медод. Ў дар «Љовиднома» менависад: 

Гуфт: «Эй рўњи Араб, бедор шав, 
Чун ниёкон холиќи асрор шав. 
Эй Фуод, эй Файсал, эй Сууд, 
То куљо бар хеш печидан чу дуд? 
Зинда кун дар сина он сўзе, ки рафт, 
Дар љањон боз овар он рўзе, ки рафт. 
Хоки Батњо, холиде дигар бизой, 
Наѓмаи тавњидро дигар сарой. 
Эй нахили дашти ту боландатар, 
Барнахезад аз ту Форуќе дигар? 

                                                 
* Муфтї Сайид Амин Алњусайнї соли 1896 таваллуд ёфт. Љоме-ул-азњари Ќоњираро хатм намуд ва 
Муфтии Аъзами Фаластин гардид. Англисњо соли 1937 ўро дастгир намуданд, вале ў ба Лубнон фирор 
кард. Ќабл аз љанги љањонии дуввум ба Ироќ рафт ва ба иллати ноумедињои сиёсї соли 1941 аз он љо 
ба Италия рафт. Соли 1946 дар хонаи худ дар Париж тавќиф гардид. Раёсати Конфаронси 
мусалмонони љањон, ки соли 1951 дар Карочї баргузор гардид, ба ўњдаи ў буд.   
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Эй љањони мўъминоти мушкфом, 
Аз ту меояд маро бўйи давом. 
Зиндагонї то куљо бе завќи сайр? 
То куљо таќдири ту дар дасти ѓайр? 
Бар маќоми худ наёї то ба кай? 
Устухонам дар яме нолад чу най. 
Аз бало тарсї? Њадиси Мустафост:  
«Мардро рўзи бало рўзи сафост». 

Иќбол инчунин тањти таъсири љўшу хурўши аъроби Фаластин ќарор гирифт ва 
баъдтар чунин навишт: 

Тарљумаи шеър: 
Аз он сўзе, ки инак низ замона фориѓ нест, 
Медонам, ки он оташ дар вуљуди туст. 
Давои ту на дар Женев асту на дар Лондон, 
Шоњраги Фаранг дар мушти яњудон аст. 
Ман шунидам, ки миллатњо дар ѓуломї роњи наљот доранд, 
Парваришу лаззати «худї» дар намуд аст.  

Пас аз бозгашт ба ватан, Иќбол дар мавриди Мизи гирд ба суоли хабарнигори 
«Рўзномаи шањрї ва низомї» (Civil and Military Gazette) чунин гуфт: 

«Ман аз конфронс истеъфоъ накардам, балки фаќат аз њайати исломї 
канорагирї кардам. Ва ин амали ман тибќи тасмимоти Конфронси исломии саросари 
Њиндустон анљом шуд... Бањсу баррасї дар бораи интихоботи људогона барои 
мусалмонон ва масоили музофоти Сарњаду Синд ба поён расидааст. Вазири аъзам ва 
Сэр Самуел Њувар дар маљлиси авоми Инглистон дар ин маворид баёнияњои равшане 
ироа додаанд ва инак масъалае, ки бояд њал шавад, масъалаи аксарияти ќонунии 
мусалмонони Панљобу Бангола аст». 

Феврали соли 1932 китоби машњури Иќбол – «Љовиднома» мунташир шуд. 
Фикри навиштани ин китоб њанўз аз соли 1927 дар зењни Иќбол буд, вале навиштани 
онро соли 1929 оѓоз кард.8 Дар ин китоб дар мавриди масоили иљтимої, иќтисодї, 
сиёсї, мазњабї, ахлоќї ва ислоњї бањс шудааст. Дар рўйдодњо аз ду шахсияти 
аврупої – Китченер (Kitchener) ва Ниччеа истифода шуда, дигар шахсиятњо њама 
осиёї мебошанд. Дар ин меърољнома Мавлои Рум рафиќи роњи Иќбол буд.*  

Дар соли 1932 Иќбол ба унвони раиси Конфронси мусалмонони Њинд интихоб 
шуд ва 21 марти њамон сол дар маљлиси ифтитоњии он, ки дар хориљи Дарвозаи 
Дењлии Лоњур ташкил шуда буд, суханоне эрод намуд. Ин дуввумин мадраки сиёсии 
Иќбол аст, ки њељ марди муштоќи корњои сиёсии нимљазира наметавонад онро 
нодида гирад.9 Дар ибтидо, зимни ташаккур аз њозирин гуфт: 

«Ман аз шумо сипосгузорам, ки дар ин марњалаи њассос ба ман эътимод 
кардаед. Вале яќинан наметавонам барои интихоби чунин фарде, ки як идеалист аст, 
ба шумо табрик бигўям. Шояд фикр кардаед, ки дар ин марњала ниёз ба фарде аст, ки 
басират дошта бошад, зеро агар басират набошад, миллатњо нобуду табоњ 
мешаванд». То он љо ки ба усули асосии сиёсати мо марбут аст, чизи љадиде ба шумо 
ироа намекунам. Дар ин маворид ќаблан низ дар суханронињои Муслим Лиги кулли 
Њинд изњори назар кардаам». 

Дар хутба муфассалан аз амалкарди ду Мизи гирд сўњбат кард ва аз сиёсати 
давлати Инглистон интиќод намуд ва зимни тафсире бар равиши мухолифатомези 
Мањатма Гандї ва ё Конгресс бо мусалмонон эълом дошт, ки алоќае ба ташкили 
маркази федералї надорад. Сипас, дар бораи сахтгирињои давлати Инглистон дар 
музофотњои Сарњаду Кашмир ва эљоди тафриќа дар мусалмонони он љо гуфт: 

                                                 
* Пири Румиро рафиќи роњ соз, 
  То Худо бахшад туро сўзу гудоз. 
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«Тамоми ин масоил заминаест барои он тўфоне, ки мумкин аст натанњо 
Њиндустон, балки тамоми Осиёро дар бар гирад. Ин натиљаи њамон андешањои 
сиёсиест, ки инсонро монанди шайъ (чиз) медонанд, ки фаќат ќобили истисмор аст. 
Ба ў фурсати онро намедињанд, ки ба њайси як шахсияти воќеї аз тариќи нерўњои 
тањзибї рушд кунад. Миллати Осиё яќинан алайњи истисмори иќтисодии ѓарбї, ки 
дар Шарќ роиљ шудааст, ба по хоњанд хост. Осиё аз фањмидани низоми сармоядории 
љадиди ѓарби ва инњисорталабї (сиёсати монополистї)-и ѓайримунзабити он ќосир 
(ољиз) аст. Вале дине, ки шумо намояндаи он њастед, ањаммияту арзиши як фардро ба 
расмият мешиносад ва онро тањти назме меоварад, ки њар чи дорад, дар роњи Худову 
хидмат ба инсонњо сарф намояд. Њанўз имконоти он ба поён нарасида, балки дар 
њоли њозир низ ќодир аст, дунёи љадиде халќ кунад (бисозад), ки дар он робитаи 
иљтимоии инсон на вобастагї ба зоту наслу ранги ў дораду на ба сармоя, балки бо 
тарзи зиндагии ў робита барќарор мекунад. Чунин дунёи љадиде, ки фаќир бар амир 
молиёт мебандад, љањоне, ки иљтимои инсонї мабно бар мусовоти рўњњо аст, на 
мусовоти шикам, љое, ки ихтилофоти табаќотї монеъ аз издивољи як духтару писар 
аз табаќоти фаќиру ѓанї нест, љое, ки мулки шахсї як амонат аст ва иљоза дода 
намешавад, ки сармоя анбошта гардад, то табаќаи мустаъзаф битавонад бар 
сармоядор пирўз гардад. Аммо бо камоли таассуф бояд гуфт, ки ин баландназарии 
шумо дар авњоми фарсудаи уламо ва фуќањои тангназар ба дом афтодааст ва ниёз ба 
озодї дорад. Аз назари маънавї, мо дар зиндоне аз афкору эњсосоти худ мањбус 
мебошем, ки тайи ќуруни мутамодї ба даври худ њисор кашидаем. Барои мо, 
пирмардњо, шармовар аст, ки натавонистем насли љавонро омода созем, то дар 
муќобили бўњронњои сиёсї, иќтисодї ва њатто динї, ки дар њоли ба вуљуд омадан дар 
асри њозир аст, истодагї намоянд. Лозим аст, афкори кунунии миллатњоро комилан 
таѓйитр дињем, то онњо бори дигар нури орзуњои баланду хостањои љадид ва ањдофи 
тозаро мушоњидаву эњсос намоянд... Яке аз гуфтањои Муссолинї ин буд: «Њар кас 
оњан дорад, нон дорад». Ман мегўям: «Њар кас худ оњан шавад, ў соњиби њама чиз 
мешавад». Ин рози аслии зиндагии фардї ва иљтимої аст.».. 

Иќбол рољеъ ба барномаи сиёсии ояндаи мусалмонон лоињаеро иборат аз 5 
модда ироа дод:  

Ба љойи ташкили ањзоби сиёсии гуногун мусалмонони Њинд бояд тањти ливои як 
њизб муттањид шаванд.  

Ин њизби марказї бояд њадди аќал 5 миллион рупия ба унвони пуштвона 
(хазина, фонд) дошта бошад.  

Дастањои љавонони довталаб барои хидмати содиќона ба њизб ислоњи одоби 
русум ва сунан, танзими тиљорати миллї дар шањрњо ташкил шаванд. 

Дар тамоми шањрњои калон воњидњои мухталифи фарњангї барои занон ва 
мардон ташкил шаванд, ки бо сиёсат робита надошта бошанд. 

Маљлисе аз уламо ташкил шавад ва вукалои огоњ аз илми фиќњ низ дар он њузур 
дошта бошанд.  

Конфронси мусалмонони кулли Њинд дар љаласаи дурўзаи худ тарњњои 
мухталиферо ба тасвиб расонд. Аз љумла, пешињод шуд, ки дар корњои давлати 
марказї аз се як њисса ва дар артиш 50%-и масъулиятњо ба мусалмонон вогузор 
шавад.  

Севвумин конфронси Мизи гирд 17 ноябри 1932 ба кори худ шурўъ кард. Вале 
Иќбол як моњ пеш, 17 октябр ба Аврупо рафт, зеро мехост чанде дар марказњои 
илмии Аврупо иќомат кунад. Сайид Амљад Алї ба унвони дабири муваќќатии 
њайати исломї њамсафари Иќбол буд. Онњо пеш аз ба Лондон рафтан чанд муддат 
дар Париж иќомат карданд.  

Дар севвумин конфронси Мизи гирд намояндае аз тарафи Конгресс ширкат 
накард. Муњаммад Алї Љиноњ низ даъват нашуда буд. Иќбол дар ин конфронс фаќат 
ба унвони нозир ширкат кард ва дар умури он ба таври ќобили назар сањм нагирифт. 
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Сабаб он буд, ки њамаи бањсњои Мизи гирд дар атрофи федератсияи Њинд ё давлати 
марказї буд, ки Иќбол ба он алоќае надошт. Назари ў ин буд, ки ба музофотњо 
худмухтории комил дода шавад ва онњо мустаќиман бо вазири Њинд дар Лондон 
робита дошта бошанд. Иќбол тайи ибрози назари худ ба «14 модда» истинод намуда, 
ќайд кард, ки 4-5 сол боз ба манзури њалли масоили фирќаї пешнињоди эљоди як 
кишвари исломиро ироа додааст, агарчи ин пешнињод шомили тамоми хостањои 
мусалмонон нест, вале назари шахсии ў ин аст, ки ин ягона роњи њалли масъала аст.  

Бо таваљљўњ ба пешнињоди Иќбол, Котмайн чунин навишт: 
«Рўз ба рўз сохтани як Њиндустони муттањиду муќтадир номумкин мешавад. Ба 

назар мерасад, ки ба љойи он дар шимол ва шимолу ѓарби он чунон як кишвари 
исломие эљод хоњад шуд, ки яќинан ба Њиндустон таваљљўње нахоњад дошт». 

Ба гуфтаи Иќбол, Лорд Лутњайн (Lord Lothian) тањти таъсири пешнињоди ў 
ќарор гирифта, изњор кард, ки агарчи тарњи Иќбол ягона роњи њалли имконпазири ин 
масъала аст, вале ин кор 25 сол ваќт мехоњад, то ба анљом бирасад ва исбот шавад.  

Дар љараёни кори конфронс Чаудњрї  Рањматалї ва баъзе дигар донишљўёни 
Кембриљ китобчаеро тањти унвони «Њоло ва дигар њељ ваќт» дар бораи тарњи 
Покистон интишор намуданд ва байни иштироккунандагони Мизи гирд пањн 
карданд.  

Ќабл аз тарки Инглистон, дар рўзномаи «Ливерпул Пост» мусоњибаи Иќбол бо 
номи «Маќоми зан дар Шарќ» мунташир шуд. Иќбол зимни тавсифи маќоми зан дар 
љамъият аз назари ислом, равшан сохт, ки як шавњари мусалмон илова бар ин ки 
бояд мањрияи њамсари худро бипардозад, кафилу масъули нисон ва нафаќаи ў низ 
њаст. Барои дастёбї ба ин њуќуќ, зан њаќ дорад тамоми амволи шавњарро ба 
тасарруфи худ дарорад.10 

Севвумин Мизи гирд 24 декабр ба кори худ анљом дод, вале Иќбол то 30 декабр 
дар Лондон монд. Иќбол аз Лондон барои Сардорбегим чанд зеваролот харид. 
Нависанда (Љовид) дар мактуби худ ба Иќбол, хоњиш карда буд, ки як граммофон 
харад. Иќбол граммофон нахарид, вале номаи нависанда (Љовид) илњомбахши як 
шеъре бо номи «Љовид» шуд: 

Тарљмуаи шеър: 
Маќоми хеш дар дарбори ишќ пайдо кун, 
Замонае љадид, субњу асре тоза пайдо кун. 
Худо гар дили фитратшиносї ба ту дињад, 
Аз сукути лолаву гул каломе пайло кун. 
Мамнуни шишагарони фаранг мабош, 
Аз сафоли Њинд минову љом пайдо кун. 
Ман шохи ток њастаму ѓазали ман самари ман аст, 
Аз самари ман майи лолафом пайдо кун. 
Роњи ман роњи аѓниё нест, роњи фаќр аст, 
 «Худї»-и худро мафрўшу дар фаќр ном пайдо кун. 

Зимни бозгашт ў бори дигар ба Париж рафт ва бо яке аз донишмандони 
варзидаи ин кишвар – Бергсон, ки Иќбол ба ў њусни таваљљўњ дошт, мулоќот намуд. 
Аз Фаронса Иќбол ба Мадрид рафт ва дар манзили профессор Асинплакиос 
(Asinplacios) иќомат кард. Дар яке аз рўзњои иќоматаш дар Мадрид, дар донишгоњи 
ин шањр дар мавзўи Испания ва фалсафаи ислом суханронї кард.  

Њамон тавре ки ривоятњои мухталифе рољеъ ба мулоќоти Иќбол бо Муссолинї 
мављуданд, ба њамон сурат дар бораи намозе, ки Иќбол дар масљиди Ќуртаба 
хондааст, ривоятњои мухталифе мављуданд. Яке аз онњо, аз рўйи наќли Малкум 
Дорлинг чунин аст:11 

«Иќбол ба ман гуфт, ки ба дидори масљиди Ќуртаба рафт, ки њоло ба як калисо 
табдил шуда буд. Аз роњнамои худ иљоза хост, ки дар он љо намоз хонад, зеро замоне 
он маќом масљид будааст. Роњнамо љавоб дод, ки роњиби калисо ба ин розї нахоњад 
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шуд. Вале Иќбол ба гапњои ў гўш надода, шурўъ ба хондани намоз кард. Дар ин миён 
як падари рўњонї барои эътироз ба назди вай омад. Иќбол ба рањнамои худ гуфт: «Ба 
падари рўњонї бигў, ки боре њайате аз масењиён хостањои худро назди Расули Худо 
(с) дар Мадина матрањ карданд. Њазрати Муњаммад (с) онњоро дар масљиди Набавї 
нигоњ дошт. Њангоме ки мавќеи ибодат шуд, масењиён фикр карданд, ки оё 
метавонанд дар масљид ибодат кунанд? Ваќте Њазрати Муњаммад (с) аз ин масъала 
огоњ шуд, ба онњо иљоза дод, ки бо хаёли роњат ибодат кунанд. Ваќте ки паёмбари мо 
ба масењиён иљоза медињанд, ки дар масљид ибодат кунанд, чаро ман иљоза надорам, 
дар ин макон, ки замоне масљид будааст, намоз бихонам?» Падари рўњонї љавобе 
барои ў надошт. Иќбол шурўъ ба намоз хондан кард. Њангоме ки намозаш тамом 
шуд, дид, ки њамаи падарони рўњонии калисо барои дидани вай ба гирдаш љамъ 
омаданд, њатто яке аз онњо аксе низ аз он манзара гирифт. Сипас Иќбол гуфт: «Ман 
аввалин мусалмоне њастам, ки пас аз гузашти 400 сол дар ин макон намоз хондам».  

Иќбол ин назми худро дар њамин масљид сурудааст: 
Дар њамин љо намози ман асту дар њамин љо вузўи ман, 
Дар навоњои ман хуни љигари ман аст.  

Ў аз шоњкорњои азими њунармандони мусалмон дар Андалус низ дидан кард. Ў 
тасаввуроти худро аз Испания чунин баён намудааст:12  

«Наметавонам эњсосоти худро бо калимот баён кунам, фаќат инро мегўям, ки 
њамон тавре ки барои яњудињо Фаластин сарзамини мавъуд аст, ба њамин сурат барои 
арабњо низ сарзамини Испания мавъуд аст, кишваре ба ин зебої, бо ин вусъат ва ин 
ќадар оромишбахш.  

Пас аз анљоми сафар Иќбол 25 феврал ба Лоњур омад.  
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ФФААССЛЛИИ  ННУУЗЗДДААЊЊУУММ  
  

ААффѓѓооннииссттоонн  

Сентябри соли 1933 шоњи Афѓонистон – Нодиршоњ барои машварат перомуни 
масоили омўзишї Иќбол, Сэр Раъс Масъуд ва Сайид Сулаймон Надавиро ба 
Афѓонистон даъват намуд. Иќбол ва њамроњонаш хостанд, ки 13 октябри соли 1933, 
ки солгарди љашни истиќлолияти Афѓонистон буд, ба он љо раванд, вале вобаста ба 
мушкилоте, ки дар мавриди гирифтани паспорти хориљї ба миён омад, Иќбол ва Сэр 
Раъс Масъуд тавонистанд 20 октябр ба сафар бароянд. 19 октябр Иќбол дар 
мусоњибаи матбуотии худ дар бораи ин сафар чунин гуфт:1  

«Афѓонистони таълимёфта метавонад бењтарин дўсти Њиндустон бошад. 
Таъсиси як донишгоњи љадид дар Кобул ва тарњи интиќоли донишкадаи исломии 
Пешовар дар марзи ѓарбии Њиндустон ба як донишгоњи дигар, барои бењбудии 
ќабоили афѓонии манотиќи байни ду кишвар бисёр судманд хоњад буд. Шоњи 
Афѓонистон ба ин далел аз мо даъват кардааст, ки ба вазири омўзишу парвариш 
тавсияњое дар мавриди эљоди як донишгоњ дар Кобул бидињем. Мо вазифаи худ 
медонем, ки ин даъватро бипазирем. Аз маљаллоти мухталифи дар Кобул нашршуда 
дарёфтем, ки насли љавони ин кишвар то чи њад хостори фарогирии улуми љадид 
њастанд ва мехоњанд онро бо бо дину тамаддуни хеш созиш дињанд. Афѓонњо 
фитратан бисёр хушахлоќ њастанд ва ба номи як њиндустонї вазифаи мост, ки онњоро 
дар роњи тараќќї ёрї дињем. Бедории тозае дар афѓонњо ба вуљуд омадааст. Мо 
умедворем, ки бо таљрибаи тарбиятие, ки дар Њиндустон ба даст овардаем, 
битавонем тавсияњои муассире дар заминаи омўзишиву парваришї ба онњо 
бидињем... Њељ низоми таълимотиро наметавон ќатъї донист. Њар кишваре ниёзњои 
мутафовите дорад ва бо таваљљўњ ба ин ниёзњо метавон низоми таълиму тарбияти 
онро мушаххас намуд». 

Иќбол ва Сэр Раъс Масъуд пас аз чанд рўзи иќомат дар Пешовар 23 октябр ба 
Кобул расиданд. Онњоро дар мењмонхонаи шоњии Доруламон пазирої карданд. Дар 
баробари муншињои шахсї – профессор Њодї Њасан ва Ѓулом Расулхон, Алї Бахш 
низ барои хидмат бо онњо омада буд.  

Ду-се рўз чанд љаласа дар мавриди масоили мухталифи омўзишї ташкил шуд. 
Шањрдории Кобул ба ифтихори онњо як зиёфат низ ташкил дод.2 Иќбол ба њамроњи 
Сарвархон Гўё барои фотиња ба мазори Бобур рафт. Маќбараи Бобур дар доманаи 
як теппаи вайрон, дар беруни Кобул мављуд аст. Бинои хурде дорад ва саќфе бидуни 
гунбад рўйи ќабр аст.3 Сипас, Иќбол ва Сэр Раъс Масъуд дар ќасри Дилкушо бо 
Нодиршоњ мулоќот намуданд.  

24 октябри 1933 Сайид Сулаймон Надавї бо онњо пайваст. 28 октябр Сардор 
Муњаммад Њошимхон – сарвазир, барои мулоќоти мењмонон ба мењмонхонаи шоњї 
омад ва муддати зиёде бо онњо гуфтугў кард. Мењмонони њиндустонї дар бораи 
ањаммияти сохтани роњњо ва кашфи маъданњо дар Афѓонистон сўњбат карданд. Аз 
љумла, Иќбол гуфт: 

«Бо назардошти он ки дар оянда мавќеи роњњои хушкигард хеле меафзояд, 
Афѓонистону Осиёи Марказї дар маркази роњњое, ки Осиёву Аврупоро бо њам 
мепайванданд, ќарор хоњанд дошт. Ин барои Афѓонистон хеле муњим хоњад буд». 



Фасли нуздањум 

 252 

Иќбол, Сэр Раъс Масъуд ва Сайид Сулаймон Надавї низ як бори дигар барои 
мулоќот бо Нодиршоњ ба ќасри Дилкушо рафтанд. Нодиршоњ бештар ба забони урду 
сўњбат кард ва гуфт, ки њамеша маљаллаи «Маориф»-ро мехонад. Сайид Сулаймон 
Надавї аз назариёти худ дар мавриди масоили омўзишу парвариш Нодиршоњро огоњ 
намуд. Вай тавзењ дод, ки дар Кобул донишгоње мисли дорулулуми Надват-ул-
уламои Лакњнав таъсис кунанд, то бад-ин васила битавонанд љавонони афѓонро бо 
улуми мазњабї ошно созанд. Дар поёни сухани худ Нодиршоњ чунин гуфт:4 

«Саъйи ман ин аст, ки дар Афѓонистон дину дунёро якљо гирд оваранд ва 
намунае аз њукуматро дар як кишвари исломї бунёд нињам, ки мањосини исломи 
ќадим ва тамаддуни љадидро якљо дошта бошанд... Ман хидматгузори дину миллат 
њастам. Афѓонистонро фаќат кишвари афѓонњо намедонам, балки ин љоро кишвари 
мусалмонон медонам ва дилам мехоњад, ки бародарони мусалмони мо низ ин љоро 
кишвари худ бидонанд.».. 

Сайид Сулаймон Надавї зимни изњори назар дар мавриди шахсияти Нодиршоњ 
мегўяд: 

«Ў бенињоят хушахлоњ, пурмуњаббат ва рафиќулќалб буд. Чашмонаш монанди 
Мавлоно Муњаммад Алї њамеша барои гиристан омода буд.5» 

28 октябр ба ифтихори онњо Шоњ Мањмудхон – вазири љанг дар хонаи худ 
зиёфат ташкил кард. Дар ин мењмонї афроди баргузидае низ ширкат намуданд. 
Иќбол зимни суханронии худ дар ин мењмонї гуфт: 

«Аз назари ман, њунар, яъне адабиёт, шоирї, тасвиргарї, мусиќї, меъморї њар 
кадом људогона ва ба нањве аз анњо (нањвњо) ёру хидматгузори зиндагї њастанд. Аз 
ин рў, ман њунарро мўљиби эљоду ихтироъ медонам, на асбоби тафрењ. Шоир 
метавонад зиндагии миллатро обод ё вайрон намояд. Дар њоли њозир, ваќте давлат 
кўшиш менамояд, ки таърихи Афѓонистон вориди як марњалаи љадид шавад, вазифаи 
шуарои ин кишвар аст, ки рањбари ростини љавонони ин кишвар бошанд, азамату 
бузургии зиндагиро нишон дињанд ва масъалаи маргро бештар матрањ накунанд, 
зеро ваќте њунари наќши маргро нишон медињанд, инсон бисёр тарсноку муфсид 
мешавад. Љалоле, ки аз љамол холї бошад, паёми марг аст. 

Дилбарї бе ќоњирї љодугарист,  
Дилбарї бо ќоњирї пайѓамбарист. 

...Камоли шеър баъзан мардумро тањти таъсир ќарор медињад. Мавзўи зиндагии 
миллатњо дар баробари масоил, фаќат шаклу сурат нест, балки чизест, ки дар 
њаќиќат, бо зиндагии миллатњо робита дорад. Тахайюл аст, ки шоир онро ба мардум 
ироа медињад, мехоњад афкори баланду дурпарвоз дар миллат эљод намояд. 
Миллатњо бо кўмаки шуаро ба вуљуд меоянд ва бо кўмаки сиёсатмадорон рушд 
мекунанд ё аз байн мераванд. Лизо дархости ман ин аст, ки шуарои Афѓонистон ва 
нависандагони ин кишвар дар љисми муосирони худ он рўњеро бидамонанд, ки онњо 
битавонанд худро бишносанд. Миллате, ки дар роњи тараќќї ќадам мебардорад, 
«худї»-и ў вобаста ба тарбияти махсус аст. Он тарбияте, ки шерозааш бо эњтиёт 
гузошта шуда бошад. Лизо кори ин анљуман ин аст, ки афкори љавононро аз роњи 
адабиёт мунсаљаму муташаккил созад ва чунон сињати маънавї ба онњо бахшад, ки 
билохира, бо ёфтани «хештан» ќобилияти хешро дарёбанд ва битавонанд хостањои 
худро талаб кунанд: 

Ду даста теѓаму гардун барањна сохт маро, 
Фасон кашида ба рўйи замона, охт маро. 
Ман он љањони хаёлам, ки фитрати азалї, 
Љањони булбулу гулро шикасту сохт маро. 
Нафас ба сина гудозам, ки тоири њарамам, 
Тавон зи гармии овози ман шинохт маро! 

Ман мехоњам ба як нуктаи дигаре низ ишора кунам. Муссолинї назарияи хубе 
додааст. Италия бояд барои наљот аз фишори ќарзи англис, як миллион пайдо кунад, 
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ки ин кишварро аз зери ќарз бирањонад. Ё Дантеи дигаре пайдо кунад, ки бињишти 
љадидеро ироа дињад. Ё Христофор Колумби тозаеро пайдо кунад, ки як сарзамини 
бузургро нишон дињад. Агар иљоза бидињед, мехоњам бигўям, ки Афѓонистон ба 
марде эњтиёљ дорад, ки ин кишварро аз зиндагии фирќаї бадар оварад ва онњоро ба 
вањдату ягонагии миллї ошно созад». 

30 октябр онњо бо њамроњии Сарвархон Гўё равонаи Ѓазнин (Ѓазнї) шуданд. Аз 
шањри ќадимии Ѓазнин, ки Алоуддин Љањонсўз онро сўзонда буд, асаре боќї 
намонда буд. Алоуддин пас аз тасарруфи Ѓазнин дастур дод, ки ќатли ом кунанд ва 
шањрро бисўзонанд. Ѓазнини љадидро Темуршоњ – љонишини Ањмадшоњ Абдолї 
сохт. Дар асл, ин љо як тали баландест, ки шањр рўйи он бунёд шудааст. Ѓазнини 
аслї, ки пойтахти Султон Мањмуд буд, чанд мил аз он дуртар аст. Аз иморати шоњї 
танњо чанд манора ба чашм мерасад, ки боќї мондааст. Аз мазорњое, ки боќї 
мондааст, метавон ормгоњњои Њаким Саної, Султон Мањмуд, Султон Масъуд ва 
чанде дигар аз бузургонро ном бурд.  

Иќбол бисёр мехост ба зиёрати мазори Њаким Саної биравад. Ў њамроњи 
дўстонаш пойи пиёда ба роњ даромад. Маќбараи Њаким Саної наздик буд ва дар як 
чордевории хурде љойгир буд. Сайид Сулаймон Надавї менависад:7  

«Чи касе бо шаъну маќоми Њаким Саної ошно нест? Њамаи мо тањти таъсири он 
манзара ќарор гирифта будем. Иќбол болои сари ќабри Њаким Саної истода аз худ 
бехуд шуда буд. Ў барои муддати тўлонї гиря кард».  

Пас аз ин онњо бо автомобил ба тарафи маќобири подшоњон – Султон Мањмуд 
ва дигарон њаракат карданд. Сайид Сулаймон Надавї менависад:8  

«Ваќте ворид шудем, ќабри Султон Мањмудро дидем. Оњ, ин ќабри њамон 
султонест, ки фармонравои девори Чин то Гуљарот буд. Касе, ки аз њайбату љалолаш 
бузургтарин гарданкашњо сари итоат фуруд меоварданд... Имрўз он султон ба ин 
бекасї ва дар олами бечорагї яккаву танњо дар ин боѓи сокит сар ба хок 
гузоштааст». 

Субњи рўзи дигар Иќбол бо њамроњонаш ба сўйи Кандањор* рањсипор шуданд. 
Пас аз баргузории маросими истиќбол аз мењмонон ва ташкили мењмонї ба 
ифтихори онњо, ба зиёрати ќабри Султон Ањмадшоњи Абдолї рафтанд. Ањмадшоњ 
бисёр диндор, боинсоф ва муљоњиде пурљўшу хурўш буд. Дар таърихи ислом 
шахсияти ў бисёр маъруф аст. Фарзанди бузургаш – Темуршоњ пас аз вафоти падар, 
дастур дод, ки оромгоњи муљаллале бар рўйи ќабри вай созанд. Афѓонњо ин 
маќбараро хеле эњтиром мекунанд. Њатто агар муљриме (гунањкоре) муттањам ба 
ќатл, фирор мекарду ба он љо паноњ мебурд, дар амон мемонд. Сипас, онњо дигар 
љойњои љолиби Кандањорро низ тамошо карданд ва субњи 2 ноябри 1933 озими 
Чаман шуданд. Бо дўстони худ, ки барои худоњофизї омада буданд, хайрухуш 
карданд ва вориди минтаќаи англисњо шуданд...  

Нодиршоњ барои нависанда (Љовид) як соати тилло фиристода буд. Солњои 
баъд низ барои онњо аз Кобул харбузаву ангур, анор ва дигар меваљот мефиристод. 

6 ноябр Иќбол, Сэр Раъс Масъуд ва Сайид Сулаймон Надавї муштаракан 
баёнияи матбуотие дар мавриди сафарашон ба Афѓонистон интишор доданд, ки дар 
он омада буд:9  

«Давлати Афѓонистон хаёл дорад, ки вазорати омўзишу парвариши худро аз 
нав, бар асоси равишњои тоза бисозад. Њамчунин дар назар дорад роњњои байни 
Афѓонистону дигар кишварњоро таъмир намояд. Донишгоњи љадид дар њоли 
пешрафт аст ва барои он љойи бисёр муносибу зебоеро интихоб намудаанд. Аввалин 
бахши он шўъбаи пизишкї (тиббї) мебошад, ки омўзиши олї дар он оѓоз 
гардидааст. Дуввумин бахш, ки тањти баррасї аст, муњандисии роњу сохтмон аст.  

                                                 
* Дар матни китоб Кандањор бо «Ќ» навишта шудааст. Дар матнњои тољикї низ онро бештар бо «Ќ» 
менависанд, ки дуруст нест. (А.Б.) 
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Афѓонистон имрўз як кишвари мустаќилу муттањид аст, ки дар њама љо метавон 
осори бедории мардумро мушоњида намуд. Њуккоми бофањму ботадбир барномањои 
љадидро тарњрезї мекунанд. Мо бо ин итминон аз Афѓонистон баргаштем, ки агар ба 
њокимони њозира имкон дода шавад, онњо метавонанд барои ин кишвар ояндаи 
хуберо фароњам созанд». 

Вале як рўз пас аз интишори ин баёния ба Њиндустон хабар расид, ки 
Нодиршоњро дар Кобул ба ќатл расондаанд. Ин амал як интиќоми шахсї буд. 
Иќбол, ки ба Нодиршоњ алоќаи зиёде дошт, аз марги ў хеле мутаассир шуд. Пас аз ин 
дар њаёти сиёсии Афѓонистон таѓйироти љиддие рўй надод ва писари ў – Муњаммад 
Зоњиршоњ ба тахт нишаст.  

Пас аз бозгашт ба Њиндустон, таваљљўњи Иќбол аз нав ба авзои мусалмонон 
љалб шуд. Аввалњои декабри соли 1933 Пандит Љавоњирлаъл Нењру тайи баёнияе аз 
равиши аъзои њайати исломї дар конфронсњои Мизи гирд башиддат интиќод кард. 
Вай онњоро мухолифи миллигарої хонд ва эшонро муттањам намуд, ки Мањатма 
Гандї њозир буд тамоми хостањои мусалмононро бипазирад, ба шарте ки 
мусалмонон ўро дар кўшишњояш барои озодии Њиндустон њимоят кунанд. Вале ба 
сабаби таассубе, ки мусалмонон ба њиндуњо доранд, ин шартро напазируфтанд. 
Иќбол дар баёнияи матбуотии худ 6 декабр ба тамоми ин иттињомот посух дод ва 
назариёти Мањатма Гандиро фош кард. Ў равшан сохт, ки Сэр Оќохон дар муќобили 
аъзои њайати њинду ва Иќбол ба Мањатма Гандї итминон дод, ки агар њиндуњо ё 
Конгресс хостањои мусалмононро ба расмият бишиносанд, тамоми ќавми мусалмон 
дар ин кўшиши сиёсї омода хоњанд буд, ки аз Мањатма Гандї пайравї намоянд. Вале 
Мањатма Гандї чунин љавоб дод, ки хостањои мусалмононро танњо тибќи назари 
шахсии худ хоњад пазируфт ва бидуни ин ки тазмине бидињад, кўшиш хоњад кард, ки 
Конгресс низ ин хостањоро ба расмият бишиносад.  

Дар айни замон, ба назар мерасид, ки мусалмонон наметавонанд ба тафриќаи 
байнињамии худ поён дињанд. Аз ин љињат Иќбол хеле озурдаву дилшикаста буд. Ба 
њар њол, дилшикастагии ў аз сиёсати мусалмонон буд, на аз фалсафаю шоирї. Вай 
даъвати Анљумани Родзро* дар мавриди суханронї дар мавзўи фалсафї пазируфт. 
Лорд Лутњян даъват карда буд, ки дар донишгоњи Оксфорд дар мавзўи фалсафии 
дилхоњи худ суханронї кунад. Иќбол фикр мекард, ки бо ин бањона фурсати 
муносибе дар тањќиќи мавзўи дилхоњаш, яъне «Замону макон дар таърихи фалсафаи 
ислом» ба даст меояд ва бо ин ў метавонад ба оламиён нишон дињад, ки назарияи 
Эйнштейн, агарчи барои Ѓарб масъалаи љадиде аст, вале риёзидонону суфиёни 
мусалмон аз ќуруни вусто ба ин натиља расида буданд, ки абъод (андоза)-и як мањал 
метавонад бештар аз се бошад. Ў бо љидду љањд ба тањќиќот дар ин мавзў шурўъ 
кард, вале ба сабаби беморї натавонист ба Аврупо равад. Њатто натавонист матлаби 
комиле дар ин бора нависад. Сайид Назир Ниёзї менависад:10  

«Шояд хости Худо ин буд, вагарна дар таърихи фикри исломї, ё таърихи фикри 
инсонї, бо навиштани ин матлаб изофаи гаронбањое мешуд.».. 

То он љо ки ба шоирии ў марбут аст, пас аз танзими «Љовиднома», ба ќавли 
худаш, дигар њолу њавсалаи шеърнависї надошт.  

 
 

                                                 
* Cecil John Rhodes яке аз истеъморгарони машњури англисї буд, ки ба ёдбуди вай Љамъияти Родз 
ташкил шуда буд, ки пардохти суханронињову тањсил ва љаласоти илмиро ба ўњда дошт. 
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ФФААССЛЛИИ  ББИИССТТУУММ  
  

ББееммооррїї  

Соли 1934, ба иллати беморї ва мушкилоти дигар, таќрибан хотимаи зиндагии 
сиёсии Иќбол њисоб мешавад. Вале ба ќавли Муњаммад Ањмадхон, он чи Иќбол дар 
сари бистари беморї барои ояндасозии мусалмонони нимљазира анљом дод, онро њељ 
як таърихнависи таърихи мусалмонони ин сарзамин наметавонад аз назар дур 
дорад.1  

Ў соли 1932, зимни ширкат дар конфронси Мизи гирд, дар Лондон бо 
Муњаммад Алї Љиноњ, ки ба конфронс даъват нашуда буд ва аз сиёсат канораљўї 
намуда, дар њамон љо мезист, мулоќот намуд. Вай дар сўњбатњои худ ба Муњаммад 
Алї Љиноњ равшан сохт, ки барои созмондињии сиёсии мусалмонон ва љињати 
мураттаб кардани барномањои ояндаи сиёсї, бозгашти вай ба Њиндустон зарурї 
мебошад. Баъзе аз роњбарони дигари сиёсии мусалмонон низ аз Муњаммад Алї 
Љиноњ исрор мекарданд, ки ба ватан баргардад. Билохира, Муњаммад Алї Љиноњ 
охири декабри соли 1933 ба Њиндустон баргашт ва 4 марти 1934 ба сифати раиси 
Муслим Лиг мунтахаб гардид ва ин њизб бори дигар ба фаъолияти худ шурўъ намуд.  

Дар соли 1934 иди Фитр ба рўзи 10 январ рост омад. Иќбол њамроњ бо Чаудњрї 
Муњаммад Њусайн, Алї Бахш ва ман (Љовид) тибќи маъмулї бо автомобил ба 
масљиди Подшоњї барои хондани намоз омад. Он рўз бисёр сард буд ва боди сард 
мевазид. Иќбол ба сабаби роњ рафтан дар рўйи сањнаи сард бо пойи барањна шамол 
хўрд. Пас аз баргаштан ба хона, аз рўйи одат риштапаловро бо мост (љурѓот) хўрд ва 
рўзи дигар гирифтори инфлюэнса (грипп) шуд, ки бо вуљуди давову дармон, муддати 
ду-се њафта давом кард. Шабона то се-чор соат сурфа мекард. Баъди табобат чанд 
муддат сурфа аз байн рафт, вале гулўяш чунон гирифта буд, ки бо вуљуди 
муолиљањои суннатии пизишкиву барќї ва юнонї, бењ нашуд. Ба беморињои 
мављудаи ў ин касалї њам то охирин лањзањои њаёти ў њамроњаш буд. Дар натиља, 
наметавонист дар љаласоту маљомеъ суханронї кунад. Кори ваколатро низ чанд сол 
пеш, ба сабаби ширкат дар кори сиёсї ва конфронсњои Мизи гирд тарк карда буд. Ў 
мехост кори ваколатро аз нав шурўъ кунад, вале бо ин њол чунин имкониятро њам 
надошт. 

Аз лињози ќиёфа Иќбол тандуруст ба назар мерасид, вале њатто дар љавонї ў 
мубталои беморињои гуногун гашта буд ва меъдааш њам касал буд. Муддати зиёде 
дучори дарди куля (гурда) шуда буд. ин беморї аз модараш ба ирс расида буд.2 Пас 
аз машварати дўстон ба табобати як њакими нобино даромад ва њолаш бењтар шуд. 
Сипас, дучори бемории ниќрис (подагра, дарди мафосил) шуд. Ваќте дард шурўъ 
мешуд, чанд шаб шадидан ранљ мекашид. Аз кашидани сигору чилим бисёр сурфа 
мекард, ки рафта-рафта дучори нафастангї шуд. Чунон сурфа мекард, ки дар асари 
он баъзан бењуш мешуд. Як чашмаш аз бачагї заиф буд, вале акнун дар чашми 
дуввумаш њам осори беморї дида мешуд. Дар натиља, ќалби ў низ каме бузург шуда, 
норасоии ќалб пайдо карда буд. Бар асари њамаи ин, агар каме кор мекард, нафасаш 
мегирифт. Дар мавриди муолиља бенињоят бетаваљљўњ буд. Агар аз дўстон касе давои 
гиёњиро пешнињод кунад, аз он истифода мекард. Аксаран парњез намекард. Њамин 
тавр, як навъи муолиљаро бо муолиљаи навъи дигар махлут мекард.  
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Ба равиши муолиљаи кимиёвии духтурон мухолиф буд ва мегуфт, ки доруњои 
духтурњо бадзоиќа аст ва гуфтањои духтуронро аксар ваќт риоя намекард. Вале як 
бор, ваќте ки њакими нобино барои муолиљаи дарди гулўяш хўрдани маѓзи гунљишки 
нар ва ё маѓзи харгўши нарро фармуд, ба Назир Ниёзї чунин навишт:3  

«Ман њељ гоњ маѓзи парандагону харгўшро нахўрдаам... Хўрдани гўшти харгўш 
барои ман ѓайримумкин аст, хўрдани маѓзи гунљишки нар ё харгўши нар бароям хеле 
мушкил аст. Ба љаноби Њаким бигўед, ки ба љойи он чизи дигаре фармоянд». Сипас, 
аз Назир Ниёзї пурсид, ки оё њакими нобино метавонад бо дониши тиббии худаш 
даво ё иксире бисозад, ки зудтаъсиру муассир бошад? Яъне оё метавон љавњари маѓзи 
харгўши нарро ба сурати як таркиби кимиёї омодаву тањия намуд? Дар ин бора 
Назир Ниёзї менависад:4  

«Барои гирифтагии садояш вай иксире талаб мекард ва исрор дошт, ки љаноби 
Њаким аз умќи дониши тиббии худ ин иксирро ба вуљуд оварад. Маќсуд ин буд, ки 
дар назди Њазрати Аллома сар то сар эљод аст, њадафи зиндагї саропо эљоду ихтироъ 
аст. Завќу дониши инсон аст, ки ўро рањнамої мекунад ва ба сўйи њадафу манзили 
маќсуд рањбарї мекунад. Назди Њазрати Аллома ин гуна эљод ѓайримумкин набуд. 
Љаноби Њаким табассум карду гуфт: «Худованд љаноби докторро сињату тандурустї 
ато фармояд. Мо њар давоеро, ки мефиристем, онро иксир медонем. Аммо он чи 
масъалаи маѓзи харгўш аст, дар ин маврид натавонистам аз роњи кимиёї дуруст 
кунам». 

Дарди гулў боз њам шиддат гирифт ва ваќте ки Назир Ниёзї моњи апрел аз 
Дењлї ба Лоњур омад ва дар хидмати Иќбол ќарор гирифт, бо дидани вай бисёр 
нороњат шуд. 

Духтурон ба Назир Ниёзї гуфтанд, ки дар натиљаи аксбардорї (рентген) 
пизишкон фикр мекунанд, ки рўйи ќалб як навъ тумур (ѓадда ва баромадагї) пайдо 
шудааст, ки дар асари фишори он торњои савтї зиён дидааст. Ба назари онњо илољи 
ин мараз ё аз тариќи радиум аст ё тавассути шуои Х (аксбардории шуої) ва њарду 
тариќ танњо дар Аврупо имконпазир аст. Бинобар ин бояд њар чи зудтар ба Лондон ё 
Австрия сафар кунад, то бо ин роњ аз пешрафти тумур пешгирї ба амал ояд. Ба 
назари онон, агар роњи ин беморї гирифта нашавад, он ба њаёти мариз хатарнок 
хоњад буд. Назир Ниёзї гуфт, ки бо муолиљаи Њакими нобино дарди гурдаи Иќбол аз 
байн рафта буд, чаро ба он Њаким мурољиат накунанд? Назари шахсии Иќбол ба 
сўйи тибби суннатии юнонї буд, зеро аќида дошт, ки тариќи муолиља бо тибби 
кимиёї ба тарзњои дигар бартарї надорад. Ў пешнињоди Назир Ниёзиро писандид ва 
муолиљаи Њакими нобино шурўъ шуд. Њакими нобино Иќболро ба Дењлї даъват 
кард ва ў њам 11 июн ба он љо рафт. Њакими нобино бо нињояти таваљљўњ ва 
дилгармї ба дарди дилаш гўш дод. Сипас, набзи ўро дид. Давоњоро хариданд ва 
тавсияњо дода шуд. 12 июн Иќбол дубора ба Лоњур баргашт. Бо муолиљаи Њакими 
нобино вазъи умумии саломатии Иќбол бењтар шуд, вале гирифтагии гулў бењбудї 
њосил нашуд. Дар миёни духтурон низ дар мавриди бемории Иќбол ихтилофи назар 
бештар мешуд. Пас аз 6-7 моњ онњо ба чунин натиља расиданд, ки иллати беморї 
мављудияти тумур нест, зеро агар ин тавр мебуд, вазъи умумии саломатии Иќбол 
бењтар намешуд. Пас, сабаби беморї варами шоњраг аст, ки метавонад аз зањролуд 
шудани хун ба вуљуд биёяд. Аз ин рў, беморї он ќадар хатарнок нест ва барои одї 
шудани садо илољ хеле кам буд. Бинобар ин барои муолиља фаќат як роњ вуљуд дошт, 
ки садои мављуд њифз шавад ва аз пешрафти беморї бо роњи истеъмоли давоњо 
пешгирї ба амал ояд.  

Харобии гулўву садои Иќбол барои вай як зарбати равонї буд. Ў мехост њар чи 
зудтар аз ин мараз халос шавад ва ба саргармињои адабиву илмии худ рўй оварад. 
Гузашта аз ин, дар ин замон ў аз Љумњурии Африќои Љанубї, Олмон ва Туркия 
даъватномањое барои ширкат дар љаласоти гуногуну анљом додани суханронињо 
гирифта буд. Фаъолияти сиёсии ў мањдуд шуда буд, вале тамоман аз байн нарафта 
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буд. Аз мутолиаи рўзномањои он замон бармеояд, ки Иќбол рољеъ ба њар масъалаи 
рўзмарра изњори назар мекардааст. 14 июни 1934 Иќбол ба унвони раиси Анљумани 
њимояти ислом дар дафтари марказии маљмаи умумии он анљуман њозир шуд ва 
дабири ифтихории анљуман суханронии Иќболро, ки рўйи коѓаз навишта шуда буд, 
дар њузури аъзои анљуман хонд. Дар ин суханронї, Иќбол таваљљўњи масъулини 
умурро ба се амри муњим мабзул дошт. Якум ин ки дар мадорису донишкадањои 
вобаста ба анљумани њимояти исломї таълимоти диниву дуруси ахлоќиро тадрис 
намоянд. Дуввум ин ки барои тањсилоти духтарони мусалмон анљуман бояд маводи 
дарсиро худ интихоб намояд ва тибќи он маводи дарсї идораи имтињонкунанда аз 
онњо имтињон бигирад ва худаш мадорикро миёни духтарон тавзеъ кунад. Саввум ин 
ки барои интизомоти донишкадаи исломї шахсе ба унвони раиси донишкада 
интихоб шавад, ки илова бар илму фазлу дониш шахси бонуфуз бошад ва бо 
хостањои мусалмонон мувофиќ бошад ва битавонад бачањои онњоро барои таѓйироти 
сиёсии ояндаи мамлакат тарбият кунад.5 Дар моњи августи 1934 ба мушкилоти Иќбол 
мушкили дигаре изофа шуд. Ва он бемории Сардорбегим буд. Сардорбегим дар он 
замон 40-сола буд. Ва чанд сол пеш мариз буд. Бо вуљуди муолиљаи духтурон вазъи 
саломатии ў бењтар нашуд. Пизишкон ташхис дода буданд, ки гемоглобинњои хуни ў 
бисёр кам аст. Иќбол муолиљаи ўро низ ба ўњдаи Њакими Нобино супурд. Дар 
баробари ин баъзе аз умури хонаводагї низ вуљуд дошт, ки муддате бе таваљљўњ 
монда буд ва мебоист ба зудї њал шавад. Дар њамин моњ ў маблаѓи каме ба 
суратњисоби ман (Љовид) изофа намуд ва тибќи хостаи Сардорбегим ќитъаи замине 
дар хиёбони Мию (њоло хиёбони Иќбол) харид, то виллае бисозад. Барои сохтани 
вилла маблаѓе, ки Сардорбегим аз харљи рўзонаи хонагї пасандоз карда буд ва 
маблаѓе, ки аз фурўши зевароти вай ба даст омад ва маблаѓе, ки дар суратњисоби вай 
дар бонк буд, њамагї хатм шуд. Кори сохтмони «Љовид манзил» дар њафтаи дуввум-
севвуми ноябри 1934 шурўъ шуд. Албатта, барои сохтмони вилла пули бештаре 
лозим буд ва ў мехост, ки донишгоњи миллї хутаботи вайро мутнашир созад ва музди 
чопи аввали он фавран ба ў пардохта шавад. Кори сохтмонї моњи апрели 1935 ба 
поён расид ва Иќбол њамроњи хонаводаи худ ба ин вилла 20 май кўчид. Азбавски ин 
вилла бо пасандози Сардорбегим харљ шуда буд, дар ибтидо он ба номи Иќболу 
Сардорбегим сабт шуд. Вале ду рўз пеш аз фавти Сардорбегим њарду (Иќбол ва 
Сардорбегим) ин вилларо ба номи ман гузарониданд. Акнун дар ин вилла Иќболу 
Сардорбегим ба унвони як иљорадор зиндагї мекарданд ва Иќбол 21 њар моњ пули 
иљораи утоќњоеро, ки истифода мекард, ба суратњисоби ман мегузаронд. Сентябри 
1934 маснавии «Мусофир» чопу мунташир шуд. Иќбол тамоми њаќќи ќалами ин 
китобро ба номи ман њадя кард ва онро дар мадорик сабт намуд.6  

Ба иллати бемории Сардорбегим муњити манзил њамеша ѓамгину афсурда буд. 
Сардорбегим бештар ваќти худро дар бистари беморї мегузаронд, бинобар ин ба 
Мунирабегиму нависанда (Љовид) наметавонист таваљљўњ дошта бошад. Мунира дар 
он замон чорунимсола буд ва ман дањунимсола будам. Мунира маъмулан рўзи худро 
дар баѓали духтарони њамсоя мегузаронд ва дар њељ љо ором намегирифт. Аз ин 
њолат Сардорбегим бисёр ранљ мебурд. Аслан, Мунира эњтиёљ ба таваљљўњу 
муњаббати модарї дошт, ки бадбахтона аз он бархурдор набуд. Ваќте ў панљсола 
буд, Сардорбегим вафот кард. Аз ин рў, пас аз калон шудан ќиёфаи модарро дар 
хотир надошт. Иќбол низ мариз буд ва њамеша парешонхотир ба назар мерасид. Бо 
дидани падару модар дар бистари беморї, баъзан ману Мунира ба якдигар бо нигоњи 
пур аз тарсу вањшат менигаристем. Мунира бисёр танњову ѓамгин буд, зеро касе 
набуд, ки ўро модарї кунад.  

Дар синни 9-солагї маро аз мадрасаи Сейкардњарат ба мадрасаи Сент Франсис 
– наздики бозори Аноркулї бурданд, ки Тара Чанд муаллими он буд. Пас аз итмоми 
давраи ибтидої, соли 1934 дар мадрасаи Сентрал Модел Эсквел (мадрасаи 
намунавии марказї) дар синфи панљум сабти ном кардам. 
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Моњи январи соли 1935 маљмўаи шеърњои Иќбол бо номи «Боли Љабраил» дар 
Лоњур интишор ёфт.7  

Ноябри соли 1934 Сэр Раъс Масъуд, ки вазири омўзишу парвариш ва бењдошту 
умури омма буд, баъди хабар ёфтан аз бемории дарди гулўи Иќбол, ўро ба Бњопал 
даъвт намуд, то ки дар њамон љо ба тариќи барќї муолиља кунад. Баъзе дўстони 
дигар низ ин пешнињодро таъйид карданд, зеро дар њамон ваќт дар бемористони 
Њамидияи Бњопал љадидтарин дастгоњњои электрикии муолиљаи барќиро насб карда 
буданд. Билохира, Иќбол розї шуд ва 29 январи соли 1935 бо Алї Бахш ба Дењлї ва 
аз он љо 31 январ ба Бњопал рафт. Дар он љо ў дар манзили Сэр Раъс Масъуд иќомат 
намуд. 2 феврал Иќбол бо Сэр Раъс Масъуд барои дидани њукмрони Бњопал рафт ва 
дар Кохи Подшоњї муддате дар бораи бемории Иќбол ва корњои эљодии ў сўњбат ба 
миён омад. Пас аз он, ў ба бемористони Њамидия рафт ва муоинаи тиббї шурўъ шуд. 
Доктор Абдулбисот пизишки муолиљи вай буд. Аз 5 феврал аввалин давраи 
муолиљаи вай бо ашъаи моваробунафш (нурњои ултрабунафш) шурўъ шуд, ки то 6 
март идома ёфт.  

Дар даврони иќомат дар манзили Сэр Раъс Масъуд Иќбол бо мутолиаву 
эљодкорї машѓул мешуд. Њафт шеъре, ки дар маљмўаи «Зарби Калим» гирд 
омадааст, мањсули њамин шабу рўзњост.  

Бегим уммат-ул-Масъуд (зављаи Сэр Раъс Масъуд) монанди шавњараш ба Иќбол 
иродати бисёр дошт ва ўро азизу гиромї медошт. ў дар «Шабу рўзи Риёз манзил» 
(хонаи Сэр Раъс Масъуд) менависад: «Иќбол аксар ваќт ба Сэр Раъс Масъуд мегуфт: 
маѓзи ту англисиву ќалби ту мусалмони воќеї аст. Сэр Раъс Масъуд, ки марди бисёр 
хушзавќу њозирљавоб буд, дар љавоб боре гуфт: Хайрият аст, ки маѓзам мусалмону 
ќалбам англисї нест». 

Иќбол 7 март, пас аз анљоми давраи муолиља ба Дењлї омад ва дар он љо бо 
Њакими нобино дар бораи табобати худу Сардорбегим сўњбат кард ва субњи 10 март 
ба Лоњур баргашт. 

Иќбол Сардорбегимро дар њоли бисёр вазнин дарёфт. Љигари ў ба ќадре варам 
карда буд, ки наметавонист дароз кашад ё бихобад. Сурфаи шадид њам дошт, 
пойњояш варам карда, бисёр лоѓар шуда буд. Ў бемории худро фаромўш карда, 
њамеша дар фикри бемории Иќбол ва нигарони ў буд. Дар аввали май вазъи ў хеле 
бад шуд. Меъдааш дам карда, дар ронаш даммал (чипќон) баромада буд, ки бояд 
љарроњї мешуд. 20 май, ваќте ба манзили нав кўчиданд, ўро бо амбулонс (мошини 
тиббї) ба он љо оварданд. Тавре ки гуфта шуд, замину хона дар аввал мутааллиќ ба 
Иќболу Сардорбегим буд. Иќбол шояд эњсос мекард, ки акнун охирин рўзњои 
зиндагии Сардорбегим фаро расидааст. Бинобар ин, 21 май чанд коѓаз ба даст 
гирифту ба утоќи вай даромад ва гуфт: «Љовид манзил»-ро ба номи Љовид васият 
кардааст. Аммо Сардорбегим ќабул намекард ва мегуфт, ки «ман намедонам, ин 
писар пас аз калон шудан чигуна хоњад шуд, ман ба зудї бењбуд меёбам, Шумо 
хавотир нашавед». Иќбол гуфт, ки зиндагї ва марг дар дасти Худованд аст. Бо 
шунидани ин њарф вай сокит шуд ва васиятномаро имзо кард. Аз он таърих «Љовид 
манзил» ба номи ман (Љовид Иќбол) гузашт.  

23 май аз субњ Сардорбегим дар њолати бењушї ќарор дошт. Ваќте соати 5 
бегоњї ман (Љовид) ба назди вай даромадам, ў бењуш дар тахти хоб хобида буд. Ман 
дар гулўи ў чанд ќатра асал чакондаму гуфтам: «Модарљон, маро бубин». Ў барои як 
лањза чашм кушоду ба ман нигарист ва сипас чашмонашро пўшид... Чанд лањза баъд 
ў вафот кард... Ман бо гиряву зорї дасти Мунираро гирифтам ва ба утоќи Иќбол 
омадем. Ў тибќи маъмул рўйи љогањ хобида буд. Ваќте моро дар ин њол дид, бо даст 
ишора кард, ки ба наздаш равем. Аз ду тараф моро ба баѓал гирифту гуфт: «Ту 
набояд гиря кунї, ту мард њастї». Ва барои аввалин бор моро бўсид...  
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Сардорбегимро дар гўристони «Бибї Поксанам» ба хок супурданд. Баъдтар 
Иќбол ќитъаи таърихи вафоти Сардорбегимро ба назм даровард, ки онро 
Муњаммад-котиб хаттотї кард:8  

Роњї сўйи фирдавс шуда модари Љовид, 
Гулзори гулу лолаи ман синапурдоѓ. 
Равшану бедор нигањи мўъмин аз марг, 
Гуфт Иќбол, ки таърихаш сурмаи мозоѓ.* 

Сардорбегим ба Иќбол васият карда буд, ки бачањоро њатто барои як рўз аз худ 
људо накунад.9 Ба њамин хотир ў њамеша дар фикри мо шуд. Ќабл аз ин чунин 
мавќеияте набуд, ки мо тавонем муњаббати ўро њис кунем. Падару модар бачањоро ба 
даст мегиранд, мебўсанд, навозиш мекунанд. Аммо Иќбол коре накард, ки ман онро 
муњаббати падарї номам. Мунира њам ба мадрасаи духтарона рафтанро оѓоз кард. 
Дастури Иќбол чунин буд: бачањо бояд пеш аз мадраса рафтан ва пас аз бозгашт аз 
он љо њатман ўро бинанд. Акнун ў моро њам њангоми гусел ва њам ваќти бозгашт 
мебўсид. Шояд инро ба он хотир мекард, ки дар набудани модар бачањо фикр 
накунанд, ки аз мењри падарї низ мањруманд. 

Аз хешу таборон гоњ-гоњ ба хонаи мо меомаданд ва ба Мунира мењрубонї 
мекарданд, вале азбаски омадурафти онњо муваќќатї буд, Мунира бо онњо унс 
нагирифт. Албатта, Иќбол Мунираро бисёр дўст медошт, зеро ў бештар дар рахти 
хоби вай мехобид ва њар хоњиши ўро иљро мекард. Агар мабодо ману Мунира барои 
чизе љанг кунем, бадбахтии ман фаро мерасид. Ў борњо дилсўзона ба ман мегуфт, ки 
ту сангдил њастї, ту намедонї, ки дар ин дунё ѓайр аз њамин хоњар каси дигаре 
надорї.  

 Сэр Раъс Масъуд аз нороњатињои фикриву молии Иќбол хабар дошт ва њамеша 
мекўшид, ки ба ў кўмаке кунад. Ў барои Иќбол дар фикри як мустамир (маош)-и 
доимие буд, ки Иќболро аз нороњатињои молї наљот дињад ва ў тавонад бо хотири 
љамъ машѓули корњои худ шавад. Иќбол дар номаи худ аз 12 майи 1935 ба Сэр Раъс 
Масъуд навишт:10  

«Орзу дорам, ки аълоњазрат – њокими Бњопал аз аёлати худ барои ман 
мустамире доимї таъйин кунанд, то ман битавонам китоби худро дар бораи Ќуръони 
Маљид ба поён бирасонам. Ман итминон медињам, ки ин китоб назир нахоњад дошт. 
Ин китоб барои исломи љадид хидмати бузурге хоњад кард ва ваќте мегўям, ки дар 
љањони ислом фаќат ман метавонам онро анљом бидињам, лоф намезанам». 

Талошњои Сэр Раъс Масъуд билохира борвар шуд ва ў дар охири њамон моњ ба 
Иќбол хабар дод, ки њокими Бњопал барои вай як мустамире панљсад рупия манзур 
кардааст, ки то охири зиндагї ба ў дода хоњад шуд.  

Иќбол аз Сэр Раъс Масъуд ва њокими Бњопал изњори ташаккури самимї намуд 
ва хеле шод буд. Аммо Сэр Раъс Масъуд бо ин ќонеъ нашуд ва хост, ки аз иёлоти 
дигар, мисли Њайдаробод ва Бњавулпур низ барои Иќбол мустамир пайдо кунад, то 
ки Иќбол битавонад бо хаёли роњат китоби худро рољеъ ба Ќуръон бо назардошти 
ќарни љадид ба поён расонад. Вале ба ин Иќбол мухолифат кард ва дар номаи худ аз 
11 декабр навишт: 

«Шумо медонед, маблаѓе, ки Аълоњазрат – њокими Бњопал барои ман таъйин 
кардааст, кофист ва агар кофї њам набошад, ман ба зиндагии амирона одат надорам. 
Бењтарин мусалмонон зиндагии содаву дарвешона доштаанд. Њаваси доштани беш аз 
ниёзи шахсї, њирсу тамаи сарват мањсуб мешавад, ки шоёни шаъни як мусалмон нест. 
Шумо аз хондани сухани ман тааљљуб нахоњед кард, зеро худи Шумо аз хонадоне 
њастед, ки њамеша бо ќаноату содагї зиндагї кардаанд». 

                                                 
* Ишора ба ояти Ќуръон - «Мозоѓ-ул басар..». 



Фасли бистум 

 260 

Бо вуљуди мушкилоти саломативу молї Иќбол фаъолияти сиёсї ва эљодии худро 
тарк накард. Ў рољеъ ба муњимтарин масоили сиёсии он давра гузоришоту баёнияњо 
менавишт ва вориди бањсњои сиёсї мешуд.  

Барои такмили даври дуввуми муолиљаи барќї Иќбол маљбур буд ба Бњопал 
биравад. Дар ин сафар ў дар баробари Алї Бахш маро (Љовид) низ бо худ гирифт. 
Маро ў ба он хотир гирифт, ки дар набудани ў бо Мунира љангу љидол накунам. Мо 
18 июл ба Бњопал расидем ва Иќбол тањти назорати доктор Абдулбисот ќарор 
гирифт. Њар гоњ ки касе барои дидани Иќбол меомад ё ў ба манзили касе мерафт, ба 
ман таъкид мекард, ки хомўш нанишинам, бо дигар бачањо сўњбату бозї кунам, зеро 
ман табиатан камгапу ором будам. Ман бештар ваќти худро бо бачањои доктор 
Абдулбисот мегузарондам. Мо дар њар ду-се рўз ба манзили Сэр Раъс Масъуд 
мерафтем. Ў дуввумин шахсе буд, ки ба падарам бо номаш (Иќбол) мурољиат мекард. 
28 август даври дуввуми муолиља ба поён расид ва 30 август мо ба Лоњур расидем.  

Пас аз муолиљаи барќї низ њоли Иќбол бењтар нашуд. Дар ин замон яке аз 
дўстони ў, ки бемории ќанд дошт, аз Вена баргашт. Ў бо духтури худ дар Вена дар 
бораи бемории Иќбол сўњбат кардааст ва он духтур гуфтааст, ки агар ин бемор ба 
Вена биёяд, комилан сињат хоњад шуд. Иќбол аксњои зарурии аъзои бадани худро 
тањия карда ба Вена фиристод, вале барои рафтан ба он љо тасмим нагирифт. Ба 
назари вай, дар ин синну сол ва њол бачањоро партофта рафтан ба поймол кардани 
њуќуќи онњо баробар буд. Дар зери яъсу ноумедї аз саломатии худ ў дар фикри он 
шуд, ки васиятномае барои бачањо дуруст кунад, то ки амволи ў пас аз марг ба онњо 
гузарад. Ин васиятнома 13 октябр навишта шуд, ки ба мазмуни зер аст:11  

«Ман, доктор Сэр Муњаммад Иќбол, њуќуќдони Лоњур њастам. Дар ин замон 
боњушу њавос ва саломатии комил иќрор мекунам ва менависам, ки чун њарду бачаи 
ман ноболиѓ њастанд ва ба зиндагї њељ эътимоде нест, њамчунин бемор низ мебошам, 
васият мекунам, ки баъд аз вафоти инљониб, агар авлод(фарзандон)-и ман ноболиѓ 
бошанд, барои мулку шахси онњо васиву валї ашхоси зер мебошанд: 

1.Хоља Абдулѓанї – доии њаќиќии ноболиѓон; 
2.Шайх Эъљоз Ањмад – муовини ќозї, бародарзодаи инљониб; 
3.Чаудњрї  Муњаммад Њусайн – нозиру мудири шўъбаи матбуоту интишороти 

вазорати иттилооти Лоњур; 
4.Муншї Зоњириддин, ки чанд муддат муншии дафтари ман буд ва аз лињози 

шарофату асолат ва имон ман ба вай эътимоди комил дорам. 
Тибќи ин васият њамаи ин ашхосро валиву сарпарасти молу мулки онњо таъйин 

мекунам. Онњо танзими тамоми умури марбут ба мулку шахси онњоро бо аксарияти 
озод анљом хоњанд дод. Вале ваќте писари ман – Љовид Иќбол ба синни балоѓат 
бирасад, ў валиву сарпарасти мулк ва шахси Мунира – хоњари худ хоњад шуд ва њама 
корњои марбут ба ўро ба унвони сарпараст анљом хоњад дод. Агар яке аз валиёни 
таъйиншуда ба сабабе истеъфо дињад, ё фавт кунад ва ё ба иллати дигар салоњияти 
ќонунии анљоми вазифаро аз даст дињад, валиёни боќимонда метавонанд бо 
аксарияти овоз шахси дигареро ба љойи ў интихоб кунанд. Агар иттифоќи аќида дар 
ин масъала ба даст наёяд, ё овозњо баробар таќсим шаванд, он гоњ овози раиси 
Анљумани њимояти ислом ќобили ќабул хоњад буд. 

Дар ин замон, он чї мулк њисобида мешавад, ба тариќи зер аст: 
Кутуби фалсафаву адабиёт ва ѓайра. Аз онњо баъзеашон, яъне таълифоти худам 

(нусхањои чопиву хаттї), Маснавии Мавлоно Румї (форсї ва англисї, тарљума ва 
тасњењи доктор Никелсон), Девони Мирзо Абдулќодири Бедил (хаттї), Маснавии 
маънавї (Мавлоно Румї, чопи Њайдаробод), Ќуръони Маљид (хаттї) ва мусаввадаву 
коѓазњои дигар ба Љовид Иќбол ба таври ёдгор эњдо шудааст. Баќияи китобњои 
англисї ва ѓайра пас аз вафоти ман ба китобхонаи Донишкадаи исломии Лоњур эњдо 
шавад. 
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Илова бар ин , чизу чораи ман, яъне ду адад ќолии сурх ва як гилем, мебелу 
сандалињо (курсињо) ва либосњои ман њаст. Васият мекунам, ки њамаи либосњои 
инљониб пас аз фавтам ба фуќаро таќсим карда шавад. 

Муњаммад Иќбол, вакили даовї ва вакили мушовири Лоњур.  
Ба дасти худ. 13 октябри соли 1935 милодї. 
Илова бар он,  
Агар барои фоидаву манофеи ноболиѓон, ё барои танзими мулк ва ё барои 

харидани мулк валиёни умур эњтиёље ба пул дошта бошанд, бо аксарияти овоз 
метавонанд дар бораи гирифтани пул аз бонк тасмим гиранд... Дар бораи масъалаи 
издивољи ворисони ман сарпарастњои таъйиншуда вазифадоранд, ки шарофату 
диндориро ба илму давлат ва таљаммули зоњирї муќаддам донанд. 

Муњаммад Иќбол, вакили даовї,  
13 октябри соли 1935. 
Иќбол ба иллати беморї 22 ноябри соли 1935 аз Маљмаи умумии Анљумани 

њимояти ислом таќозо намуд, ки истеъфои ўро аз вазифаи раиси анљуман 
бипазиранд. Вале Маљмаи умумї дар маљлиси худ ин талаби Иќболро рад кард ва 
хоњиш намуд, ки дархости истифои худро пас гирад.12  

Барои даври севвуми муолиљаи барќї Иќбол 29 феврали соли 1936 ба Бњопал 
рафт. Равиши зиндагии вай дар Бњопал тибќи собиќ буд. Шаби 3 апрели соли 1936 
Иќбол Сэр Сайид Ањмадхонро дар хоб дид. Сэр Сайид Ањмадхон суол кард, ки аз 
кай бемор њастї? Иќбол љавоб дод, ки ду сол мешавад, ки мариз аст. Вай фармуд: 
Дар хидмати Њазрати Рисолатмаоб (Пайѓамбари Акрам) арз кун. Дар њамон њолат ў 
бедор шуд ва барои арзи эњтиром дар хидмати Њазрати Расули Акрам (с) ашъоре бар 
забони вай љорї шуд. Њамин ашъор, билохира, маснавии «Пас чи бояд кард, эй 
аќвоми Шарќ»-ро ташкил дод.13  

8 апрели соли 1936 даври охири муолиља ба поён расид ва Иќбол 9 апрел ба 
Лоњур расид. Пас аз вафоти Сардорбегим тамоми кори хона дарњаму барњам буд. Ба 
тарбияти Мунираву ман касе машѓул намешуд. Ман (Љовид) њар чї хоњам, мекардам. 
Моњи марти соли 1935 дар синфи њафтум мехондам ва имтињони солона наздик буд, 
вале ман њељ воњимае надоштам, зеро ман фаќат як завќ доштам, ки он њам хондани 
китобњои достонњо, китобњои «Боѓу бањор» (ќиссаи «Чор дарвеш»), ќиссаи «Њотами 
Той», «Тилисми њушрабо», достонњои Абдулњалим Шарар, њамаро як-як хонда 
будам. Аммо «Њазору як шаб» ин ќадар маро ба худ љалб карда буд, ки ба љойи 
омодагї ба имтињон, то дер шаб ман онро мехондам. Дар натиља, ман дар синфи 
њафтум такроран мондам. Ваќте Иќбол аз Бњопал баргашт ва донист, ки ман ба 
иллати хондани «Њазору як шаб» мардуд шудаам, хашмгин нашуд, вале фаќат њамин 
ќадар гуфт: «Агар ту пас аз ќабул шудан дар имтињон «Њазору як шаб»-ро мехондї, 
бештар лаззат мебурдї». 

Барои танзими кори хонаву тарбияти бачањо Иќбол мехост як зани беваю 
беавлодро, ки аз хонаводаи наљиб бошаду тавонад таълими динї њам бидињад, 
истихдом кунад. Ў мехост, ки чунин зан аз њунари дўзандагиву пазандагї њам 
бархурдор бошад, то ки ба Мунира инњоро низ ёд дињад. Ў ба дўстони худ мурољиат 
кард ва дар рўзнома эълон низ чоп кард. Вале як зани лоњурї ба муддати кўтоње ба 
кор пазируфта шуд, вале азбаски Мунира бо ў унс нагирифт, ўро мураххас кард. Зани 
дигар низ мехост ин корро ба ўњда гирад, вале ў хостори издивољ бо Иќбол буд, вале 
ин кор барои Иќбол ѓайримумкин буд, аз ин рў, ўро њам рад карданд.14  

13 апрели соли 1936 Иќбол охирин бор дар љаласаи солонаи Анљумани њимояти 
ислом ширкат кард ва шеъри тозаи вай бо номи «Наѓмаи Сармадї», ки дар китоби 
«Зарби Калим» ба унвони «Ло илоња иллаллоњ» навишта шудааст, дар назди иљтимои 
бузурге аз марду зан хонда шуд. 

Дар ин замон парокандагии сиёсии мусалмонон ба ављи худ расида буд. 
Мусалмонон ба гурўњњову дастањои мухталифи сиёсї таќсим шуда буданд. Њељ гурўњ 
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ё созмоне ба унвони намояндаи кулли мусалмонони Њинд вуљуд надошт. Њангоме ки 
Муњаммад Алї Љиноњ ба Њиндустон баргашт, ба унвони раиси Муслим Лиг кўшиш 
кард, ки Муслим Лигро њамчун созмони сиёсии мусалмонон дар нимљазира 
муаррифї кунад. Дар арафаи интихоботи умумї ў дар Бамбай 10 апрели соли 1936 
љаласаи умумии Муслим Лигро даъват намуд ва дар он намояндагони гурўњњои 
дигари мусалмониро низ даъват намуд. Дар ин маљлис аввалин бор тасмим гирифта 
шуд, ки Муслим Лиг ба унвони як њизби сиёсї шинохта шавад ва барои ширкат дар 
интихоботи умумии иёлатї њайати порлумонии Муслим Лиг таъсис шавад. 
Муњаммад Алї Љиноњ раиси ин њайат интихоб гардид. Сипас, Муњаммад Алї Љиноњ 
ба сафари иёлатњо пардохт.  

29 апрел ў ба Лоњур омад ва нахуст ба назди Сэр Фазл Њусейн – муассис ва 
рањбари њизби «Иттињод» рафт, вале ў Муњаммад Алї Љиноњро дастгирї накард. 

6 май Муњаммад Алї Љиноњ ба дидани Иќбол омад. Ў ба Иќбол пешнињод кард, 
ки узви њайати порлумонии Муслим Лиг шавад. Иќбол бо вуљуди беморї ва 
мушкилоти фаровон ин пешнињодро пазируфт. Иќбол дар њама њолат, ба хотири ба 
даст овардани иттињод миёни мусалмонон мекўшид ва Муњаммад Алї Љиноњро 
дастгирї мекард. Ў ба иллати беморї натавонист дар њайати порлумонии иёлатї 
ширкат кунад. Аз ин рў, 13 августи соли 1936 аз раёсати њайати порлумонї истеъфоъ 
дод, вале раёсати иёлатии Муслим Лигро ба ўњда дошт. Ў дар ин муддат ба муќобили 
љараёнњову ањзоби гуногуни исломї, ки барои ба даст овардани ягонагї монеъ 
мешуданд, бо баёнияњои сершумори худ аланан мубориза мебурд. Дар байни онњо 
Њизби «Иттињод», Њизби «Ањрор» ва љараёни Ањмадия буданд.  
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ФФААССЛЛИИ  ББИИССТТУУ  ЯЯККУУММ  
  

ВВооппаассиинн  ррўўззњњооии  њњааёёттии  ИИќќббоолл  

Вазъи љисмонии Иќбол рўз ба рўз бадтар мешуд. Њакими нобино њамоно 
машѓули муолиљаи вай буд. Сайид Назир Ниёзї, Хоља Абдулѓанї ва Шайх Эъљоз 
Ањмад доруњои лозимаро барои Иќбол аз Дењлї харидорї карда мефиристоданд. 
Иќбол бо роњи мукотиба аз тафсилоти бемории худ ба Њакими нобино хабар медод. 
Чанд маротиба худи ў низ ба Дењлї сафар кард ва дар мавриди давои чашмаш низ бо 
Њакими нобино сўњбат кард. 

Баъд аз он ки Њакими нобино ба хидмати њокими Њайдаробод даромад ва ба он 
љо рафт, силсилаи мудовои Иќбол аз Дењлї ќатъ шуд. Вале боз њам чанд муддат 
доктор Музафарриддин – устоди Донишгоњи Усмония ба Лоњур дору мефиристод. 
Аммо ин кор дар аввали соли 1938 ба куллї ќатъ шуд. Сабаби аслї пирии худи 
Њакими нобино буд. Бинобар ин муолиљаи Иќбол ба духтурони мањаллї вогузошта 
шуд.1  

Иќбол дар бораи давои бемории худ бисёр фикр мекард, вале ин ба сабаби 
тарси ў аз марг набуд, балки медонист корњое боќї монда, ки онњоро бояд ба сомон 
мерасонд. Ў мехост таълимоти љадиде мабно бар ањкоми исломї ба вуљуд орад, ки 
љавобгўи давру замони навин бошад ва мутмаин буд. ки ин корро ѓайр аз ў каси 
дигаре наметавонист анљом дињад. Сайид Назир Ниёзї менависад:2  

«Бо вуљуди ин њама беморї ва азияти љисмонї, њар кас, ки ўро медид, гумон 
мекард, ки ў марди зинда аст. Яъсу ноумедии ў аз шиддати рўзафзуни дарду беморї 
набуд ва аз марази худ њељ нигароние надошт. Ў ба маънои том зиндадил буд. Ѓами 
ў, дарди ў, нигаронии ў њамоно аз сарнавишти ояндаи миллату уммати мусалмонон 
буд. 

Ин шеърро вай дар даврони беморї сурудааст: 
Дили мурда дил нест, онро дубора зинда кун, 
Ки њамин аст дармони марази ќадимимтињо. 

Ба сабабии беморињои гуногун ў натавонист дар њељ анљумане суханронї кунад. 
Дар баробари ин духтурон мутолеаро низ барои ў манъ карданд. Акнун ў як њадаф 
дошт, ки мехост ба њаљ равад ва, ба ќавли худаш, «тўњфае аз он љо барои 
мусалмонон» биёварад. Ин тўњфа чи буд? Шояд китобе буд бо номи «Армуѓони 
Њиљоз», ки онро дар охирин рўзњои зиндагии худ суруд ва пас аз маргаш, дар моњи 
декабри соли 1938 ба чоп расид. Ба њар њол, Иќбол ба ин орзуи худ њам нарасид. Ў 
њамчунин натавонист ба Њиљоз сафар кунад, ки бисёр мехост. 

Ба ќавли Чаудњрї  Муњаммад Њусайн, дар он замон аќлу фалсафаи Иќбол њама 
тобеи ишќи Расул (с) шуда буд. Шеъри зер дар њамин њол суруда шудааст: 

Ту ѓанї аз њарду олам, ман фаќир, 
Рўзи мањшар узрњои мо пазир. 
В-ар њисобамро ту бинї ногузир, 
Аз нигоњи Мустафо пинњон бигир! 

Ваќте ки Мавлавї Иброњим ин рубоиро ба Муњаммад Рамазон – устоди забони 
англисии дабиристони давлатї хонд, ў ба њадде мутаассир шуд, ки ба замин афтод. 
Сипас, дар номае аз Иќбол хоњиш кард, ки ин рубоиро ба ў бахшад, то ки баъд аз 
маргаш дар пешонии ў часпонда гўронанд. Иќбол дар љавоб гуфт:3  
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«Шеър дар моликияти касе нест. Шумо њар шеъри маро, ки дўст медоред, 
метавонед бетаоруф ба номи худ машњур созед. Ман эътирозе надорам». 

Иќбол ба љойи ин рубої рубоии дигаре дар иртибот ба ин мавзўъ навишт, ки 
дар «Армуѓони Њиљоз» мављуд аст: 

Ба поён чун расад ин олами пир, 
Шавад бепарда њар пўшида таќдир. 
Макун расво њузури хоља моро 
Њисоби ман зи чашми ў нињон гир. 

Феврали соли 1937 натиљаи интихобот эълом гардид. Дар Панљоб њизби 
«Иттињод» бо аксарияти овоз пирўз гардид. Дар натиља фаќат ин њизб дар Панљоб бо 
рањбарии Сэр Сикандар Њаёт кабинети вазиронро тартиб дод. Иќбол хеле ѓамгин 
буд, вале маъюс нашуд ва дар музофот ба танзими Муслим Лиг ва шўъбањои 
мањаллии он идома дод. Дар музофотњои аксарият њиндунишин Конгресс ба пирўзї 
расид. 19 марти соли 1937 Конгресс бо шодиву сурури ошкор Конвенсияи миллии 
Њиндро бо 800 узви муваффаќи худ тартиб дод. Љавоњирлаъл Нењру бо љўшу хурўши 
бисёр дар ин Конвенсия изњор намуд, ки мусалмонон низ ба ин Конгресс шомил 
шаванд ва ба љойи ин ки рањбарони њинду бо рањбарони мусалмон ба гуфтугў 
нишинанд, бењтар аст мустаќиман бо миллати мусалмон робита эљод намоянд. Ва 
тибќи ин пешнињод робитаи њиндуњо бо мусалмонон шурўъ шуд. 

Иќбол оќибати бади натиљаи интихоботро барои мусалмонон ба хубї дарк 
мекард ва дар ин робита ба Муњаммад Алї Љиноњ ду маротиба мактуб навишта 
исрор кард, ки ў низ дар Дењлї Конвенсияи мусалмонони Њиндро барпо намояд. Ў 
инро низ хуб дарк карда буд, ки Муслим Лиг њанўз ба маънии воќеї муваффаќ 
нашудааст, ки бо мусалмонон робита эљод намояд. Бинобар ин барои њамагир 
сохтани он саъю кўшиши зиёд ба харљ медод. Ў дар номаи худ ба Муњаммад Алї 
Љиноњ аз 28 майи соли 1937 чунин навишт:4 

«Муслим Лиг бояд билохира тасмим бигирад, ки оё мехоњад њамчун намояндаи 
табаќаи болоии мусалмонони Њинд боќї монад, ё намояндаи њамаи мусалмонон 
бошад? Албатта, то кунун дар ин бобат коре анљом надодааст. Ба фикри комили ман, 
њар љамоати сиёсии исломї, ки зомини бењбуди вазъи тамоми мусалмонон набошад, 
мавриди истиќболи мардуми мусалмон ќарор нахоњад гирифт. Тибќи ќонуни асосии 
љадид, ба писарони амирон вазифањо ато мешавад, вазирони хурдтар ва дўстону 
аќвоми онњо низ мавќеияти хубе ба даст меоваранд. Дар масоили дигар низ 
љамоатњои исломї ба ислоњи миллат таваљљўњи кофї надоранд. масъалаи нон (хўрок) 
рўз то рўз бадтар мешавад. Мусалмонон эњсос мекунанд, ки аз дусад соли гузашта то 
кунун вазъи онњо њар рўз бадтар шудааст ва фикр мекунанд, ки далели муфлисии 
онњо сармоядорони њинду мебошанд, вале њанўз мутаваљљењ нашудаанд, ки дували 
хориљї низ дар фалокати онњо сањм доранд. Ба њар њол, рўзе мерасад, ки онњо хоњанд 
фањмид, ки «сотсиализм»-и Љавоњирлаъл Нењру наметавонад таъсире бар 
мусалмонон дошта бошад. Аз ин љо саволе ба миён меояд, ки чї гуна метавон 
мусалмононро аз ин бадбахтї наљот дод? Ояндаи Муслим Лиг ба он вобаста аст, ки 
то чи њад метавонад дар њалли ин масъала муваффаќ шавад». 

19 майи соли 1937 бародарзани Иќбол – Хоља Абдулѓанї фавт кард. Иќбол ўро 
дар васиятномаи хеш сарпарасти Љовиду Мунира таъйин карда буд. Бо фавти 
ногањонии вай Иќбол бисёр ѓамгин шуд ва ба Сэр Раъс Масъуд 3 июн чунин навишт:5  

«Ў бисёр инсони неку оќиле буд. Ба њарду фарзанди ман хеле алоќа дошт. Марги 
ногањонии вай маро бисёр парешон сохт. Такягоњи ягонаи кўдакон аз тарафи модар ў 
буд. Аз аќвоми падари онњо наметавон таваќќўъ дошт, агарчи тамоми умр, то он љо 
ки бароям маќдур буд, ба онњо хидмат кардаам. Дар тамоми ин нигарониву ташвиш 
фаќат як фикр маро таскин медињад, ки касе, ки њангоми зиндагии ман 
парваришдињандаву муњофизи фарзандони ман аст ва пас аз маргам низ онњоро 
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нигањбонї хоњад кард, Шумоед. Худованд умри тўлонї, мисли умри Нўњ, Шуморо 
ато кунад ва умедворам, ки бештар аз ин Шуморо боиќбол бинам». 

Дар њамин айём Иќбол барои нигањбонї аз Љовид ва, махсусан Мунира, 
њамчунин сомон бахшидани кори хона, бо маслињати дўстон тасмим гирифт, ки аз 
Алигарњ хонум Дорес Ањмади олмониро ба манзил даъват намояд. Ў забони урдуро 
медонист, аз урфу одати мусалмонон бохабар буд, хоњари њамсари яке аз устодони 
донишгоњи Алигарњ буд ва дар он љо зиндагї мекард.  

Бо омадани хонум Дорес ба «Љовид манзил» хона сару сомоне ба худ гирифт. Бо 
исрори ў њар чанд ваќт як бор Иќбол бо њамроњи фарзандон дар утоќи хўрокхўрї 
якљо нањор мехўрд. Љовиду Мунира эњсос мекарданд, ки узви як оила њастанд. 
Мунира дар муддати кўтоње бо хонум Дорес унс гирифт. Бо хоњиши вай њама ўро 
«апаљон» мегуфтанд. Мунираву апаљон њар рўз аср назди Иќбол менишастанд. 
Иќбол Љовид (нависанда)-ро «баба»* ва Мунираро «бабї»** садо мекард. Иќбол гоње 
ба забони олмонї бо апаљон сўњбат мекард. Мунира низ чанд калима ба олмонї ёд 
гирифта буд ва кўшиш мекард, ки ў њам бо апаљонаш ба олмонї сўњбат кунад, ки 
боиси хандаву хушњолии њама мешуд. 

Хонум Дорес Ањмад менависад, ки Иќбол аз вай хоњиш карда буд, ки баъд аз 
маргаш то калон шудани фарзандонаш дар њамон љо монад, зеро пас аз омадани вай 
бачањо бори дигар оромї њис карда буданд. Аз ин рў, пас аз марги Иќбол хонум 
Дорес таќрибан бисту панљ сол дар «Љовид манзил» монд ва сипас ба Олмон 
баргашт. 

Тобистони соли 1937 Иќбол тасмим гирифт, ки ваќти таътил ба Кашмир бо 
фарзандон равад. Ќарор буд, ки 12 июл ба Сринагар раванд. Яке аз дўстони Иќбол 
бо номи Сайид Маротиб Алї ваъда дода буд, ки барои ин сафар мошини худро, ки 
ѓунљойиши 7-8 мусофирро дошт, ба ў бифиристад.6 Аммо вуруди Иќбол ба Кашмир 
ба иллати нооромињои он љо мамнўъ шуда буд. Барои иљоза гирифтан бо маќомоти 
давлатї мукотиба шуд. Вале ваќте ки ба Иќбол иљозаи сафарро доданд, тобистон ба 
поён расида буд. Њамин тариќ, ў аз дидори ватани аљдодии худ низ барои охирин бор 
мањрум шуд. 

30 июли соли 1937 Сэр Раъс Масъуд падруди зиндагї гуфт. Хабари фавти ўро 
Иќбол дар рўзномањо хонд. Ин зарба барояш ѓайри ќобили тањаммул буд. Ў 
наметавонист марги Сэр Раъс Масъудро бовар кунад. Бо нороњатии бисёр ба хонум 
Умматулмасъуд чунин навишт:7  

«Ман чи тавр метавонам ба Шумо бигўям, ки сабр дошта бошеду шукр кунед, 
ваќте ки дилам саршори шикоят аз сарнавишт аст? Шумо худ медонед, ки равобити 
мо бо марњум то чї њад буд. Ба њамин асос метавонам гўям, ки то ваќте ки зинда 
њастам, шарику дарду ѓами Шумо мебошам. Дар миёни дўстони марњум шояд касе 
набошад, ки наќши амиќи дилнавозї, баландназарї ва чашмпокии ў рўйи ќалбаш 
љой нагирифта бошад. 

Вай аз тарафи Худованд ќалби бобову фикри падарро ба ирс бурда буд. Ва то 
ваќте ки зинда буд бо ин дилу фикр ба мардуму кишвар хидмат кард. Худованд ўро 
ѓарќи рањмати худ намояд». 

Љанозаи Сэр Раъс Масъудро ба Алигарњ оварданд ва дар њамон љо ба хок 
супурданд. Иќбол зимни ирсоли рубоие барои санги мазори ў чунин навишт:8  

«Барои лањади марњум Масъуд ман рубоии зерро интихоб кардам: 
Напайвастам дар ин бўстонсаро дил, 
Зи банди ину он озода рафтам. 
Чу боди субњ гардидам даме чанд, 
Гулонро обу ранге дода рафтам. 

                                                 
* «Дастагул» ба забони панљобї барои љинси мардона. 
** «Дастагул» ба забони панљобї барои љинси занона. 
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Ин рубоиро ман барои санги мазори худ навишта будам, вале сарнавишт ин 
буд, ки Масъуд аз ман зудтар рафт..., дар сурате ки аз лињози синну сол ман бояд 
зудтар аз ў мерафтам. 

Илова бар ин, агар мехоњед чизе ба рўйи санги мазори ў нависед, фикр мекунам 
шеъри зер бењтарин бошад: 

Эй бародар, ман туро аз зиндагї додам нишон, 
Хобро марги сабук дон, маргро хоби гарон. 

Ѓами Масъуд то ваќте ки зинда њастам, дар дили ман боќї хоњад монд. Дигар 
арзе надорам». 

Дар рўзњои охири умр аксар ваќт Иќбол тангии нафас дошт. Баъзе ваќтњо ин 
њолат шиддат мегирифт ва бењуш мешуд. Пас аз он ки ба њуш меомад, боз њам чанд 
муддат гиљ мемонд. Нависанда (Љовид) ду маротиба ўро дар ин њолат дидааст. Як 
бор Љовид пай бурд, ки ў дар њоли сўњбат бо Мирзо Асадуллохон Ѓолиб аст ва бори 
дуввум ў дар њоли бањс ба Мавлоно Љалолуддини Румї буд.  

Пас аз марги Иќбол, Љовид ин мушоњидоти худро ба Чаудњрї  Муњаммад 
Њусейн баён намуд, вале ў Љовидро аз баёни ин мушоњидот манъ намуд. Ба назари 
вай, ин њолат ба сабаби фишори рўњї дар натиљаи беморї дар Иќбол пеш омада буд 
ва робитае бо маънавият надошт. Ибрози чунин вазъ бо таълифоти Иќбол мунофот 
(зиддият) дошт. 

Орзуи ба њаљ рафтан Иќболро њељ гоњ тарк намекард. Дар декабри соли 1937 ў 
мукотиботи хешро бо ширкатњои мухталифи киштиронї барои сафари њаљ оѓоз 
намуд. Вале њоли ў њар рўз бадтар мешуд. Таќрибан биноияшро аз даст дода буд. 
Доктор Мењтар ўро муоина мекард. Вай мўътаќид буд, ки то моњи март барои 
љарроњии чашм омода хоњад шуд. Вале баъдтар, дар натиљаи шиддат ёфтани 
беморињои дигар, маљбур шуданд, ки амали љарроњиро мавќуф гузоранд. Дар ин њол 
низ, гоње дар бораи сафари њаљ сўњбат мекарду мегуфт: «Мардум аз роњи Ироќ низ ба 
Њиљоз мераванд, вале маълум шуд, ки ин роњ низ сахтињои фаровон дорад». Хоњараш 
Зиннатбї зимни ин сўњбат он љо буд. Ў гуфт: «Њоли умумии Шумо хуб нест. Илова 
бар ин чашмонатон хеле заиф шудааст. Дар чунин вазъе чи гуна метавонед ба сафари 
њаљ равед? Иншоллоњ, соли оянда, пас аз љарроњии чашм, ба њаљ хоњед рафт». Бо 
шунидани ин сухан Иќбол бо садои дардолуд гуфт: «Магар нобиноён ба њаљ 
намераванд?» Ва пас аз гуфтани ин њарф ашк аз чашмонаш љорї шуду ин шеърро 
хонд:9 

Насимо, љониби Батњо гузар кун,  
Зи ањволам Муњаммад(с)-ро хабар кун. 

Дар худи њамин моњ бо сарпарастї ва масъулияти «Интерколлигейт Муслим 
Брадењуд» (Intercollegate Muslim Brother-hood) барои баргузории љашни «Рўзи 
Иќбол» тайёрї медиданд. Дар он замон Сэр Сикандар Њаёт дар баёнияи хабарии худ 
5 декабр ба њиндустонињо ва, махсусан, ба панљобињо мурољиат намуда, чунин гуфт:10 

«Бузургдошти «Рўзи Иќбол»-ро як фаризаи мазњабї бидонед ва дар он ширкат 
намоед... Дар ин робита ман пешнињод мекунам, ки ањолии њар шањре, ки «Рўзи 
Иќбол»-ро љашн мегирад, маблаѓе барои шоири бузург њадя намоянд. Осонтарин 
роњи иљро ин аст, ки Кумитаи Иќбол њисобе ба номи сармояи «Рўзи Иќбол» дар 
бонки салтанатии Њинд (Imperial Bank of India) боз кунад. Вазифаи дўстдорони 
Иќбол ин аст, ки тамоми пулро ба бонк ирсол намоянд, то саранљом ба хидмати 
шоири бузурги мо пешкаш шавад». 

Иќбол дар даврони њаёти хеш ба ин манзур ба гузаронидани љашни «Рўзи 
Иќбол» розигї дод, ки ба ин васила назароти афкори вай байни нављавонон пањн 
шавад ва мавриди иљро ќарор гирад. Вале Сэр Сикандар онро дастовезе барои 
шоири азимушшаън ќарор дода буд, то маблаѓеро љамъоварї кунанд ва аз ин роњ, 
дар њаќиќат, мехост, ки фаќри Иќболро ба рухи дигарон бикашад. 
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Иќбол пас аз огоњї аз ин пешнињоди Сэр Сикандар Њаёт 10 декабр баёнияе ба 
ин мазмун содир кард:11  

«Ман аз ибрози эњсосоти Сэр Сикандар Њаётхон дар бораи хеш ташаккур 
мекунам. Вале хаёл дорам, матлабе дар мавриди дархости эшон мабно бар 
љамъоварии маблаѓе тавассути дўстдорони ману шеъри ман бигўям. Фикр мекунам, 
дар авзои кунунї, ниёзњои иљтимоии миллат он ќадар зиёд аст, ки дар муќобили онњо 
ниёзи фард љое надорад, агарчи он шахс рўњи инсонњоро љило бахшида бошад. Ба 
њар њол, ниёзи фард ба поён мерасад, вале эњтиёљи ќавм њамеша боќї хоњад монд... 
Њоло ваќти он расидааст, ки бо мутолеаи даќиќи тафаккури исломї ва чигунагии 
зиндагии мардум њадафи аслии ислом равшан карда шавад, то мардум ба он огоњї 
пайдо кунад, ки ислом дар Њинд чигуна љилва дода мешавад ва рўњи онро чигуна 
масх (тањриф) кардаанд. Лозим аст њарчи зудтар ин пардањо ба канор равад, то 
љавонони оянда ба симои њаќиќии ислом пай бубаранд... Умедворам пешнињоди 
маро вазири аъзами музофоти Панљоб биписанданд ва кўшиш намоянд бо нуфузе, ки 
дар миёни мардум доранд, дар ин кор муваффаќ шаванд. Ман низ шахсан барои ин 
кор сад рупия сармоягузорї ва таќдим менамоям». 

9 январи соли 1938 тањти сарпарастии «Интерколлигейт Муслим Брадењуд» дар 
толори Майнорд (Коллељи шарќшиносї)-и Лоњур «Рўзи Иќбол» бо шукўњу љалоли 
хосе барпо гашт. Дар дигар шањрњо низ чунин љашнњо баргузор шуданд. Рўзномаву 
маљаллот шуморањои махсуси худро ба ин љашн бахшида, маќолоти зиёде дар бораи 
њаёту фаъолияти Иќбол ба табъ расониданд. Иќбол дар номае назари худро рољеъ ба 
ин љашн чунин иброз дошт:12 «Фаќат ин фикр дар љашне, ки ба номи «Рўзи Иќбол» 
мавсум аст, боиси тасаллии ќалби ман аст, ки донистам, замине, ки рўйи он тухм 
пошида будам, боир (бењосил) нест». 

Охирњои январи соли 1938 Пандит Љавоњирлаъл Нењру барои дидани Иќбол ба 
«Љовид манзил» омад. Ў дар китоби худ ба забони англисї бо номи «Њиндустон чи 
гуна эљод шуд?» хотироти худро аз ин дидор чунин менависад:13  

«Чанд моњ ќабл аз рењлат Иќбол маро ёд кард. Ў дар он њангом дигар замингир 
шуда буд. Ман низ бо нињояти хушваќтї даъвати эшонро пазируфтам ва ба хидмати 
эшон расидам. Ман эњсос кардам, ки бо вуљуди ихтилофи сиёсї, то чи њад бо њам 
ваљњи муштарак (назари умумї) дорем ва инро низ дарёфтам, ки кор кардан бо 
шахсияте, монанди Иќбол, чї ќадар осон аст. Дар ин мулоќот ёди айёми гузашта 
тоза шуд ва перомуни мавзўоти мухталиф сўњбат кардем. Дар ин гуфтугў ман камтар 
њарф мезадаму бештар Иќболро гўш мекардам ва ашъори ўро тањсин мекардам. Аз 
воќиф шудани он ки эшон назари хубе нисбат ба ман доранд, бисёр хушњол шудам». 

Дар ин бора Сайид Назир Ниёзї менависад:13  
«Ман дар фурсати муносиб ба эшон (Иќбол) гуфтам, ки мулоќоти Шумо бо 

Пандит чи тавр буд? Ў гуфт: «Рўзе доктор Чакравартї омада буду ба ман гуфт, ки 
њар ваќт бо љаноби Пандит сўњбат мекунам, нисбат ба Шумо изњори иродат 
мекунанд. Эшон имрўз ба Лоњур меоянд, дилам мехоњад Шумо бо вай мулоќот кунед. 
Эътирозе надоред? Ман гуфтам, ки чаро эътироз дошта бошам? Њар ваќт, ки фурсат 
даст дод, эшонро ба ин љо биёред. Вале ду масъала вуљуд дорад: яке озодии 
Њиндустон ва дигаре наќши мусалмонон дар љињод барои ба даст овардани ин озодї. 
Љаноби Пандит ин ду масъаларо дар назар дошта бошанд, он гоњ ба ин љо ташриф 
биёранд.».. 

Зиндагї ба назари Иќбол бисёр боарзиш аст. Аз рўйи мушоњидоти Сайид Назир 
Ниёзї, ў як инсони зинда буд ва иртиќои фикрии вай то дами марг идома дошт. 
Иќбол дар бораи худ менависад:14 

«Ин њаќи як инсони зинда аст, ки назарияи хешро таѓйир дињад. Ба ќавли 
Амерсен, фаќат сангњо худро табдил намекунанд.15 Намунањое аз мутафаккирин 
мављуданд, ки тайи зиндагии инљањонии онон, тасмимоти гирифташуда шакли 
нињоии афкору назариёти онњоро ташкил менамояд». 
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Иќбол дар тўли адвори мухталифи зиндагии хеш назариёташро таѓйир додааст. 
Гўё ки зиндагии љисмонии вай њамон гуна, ки аз мароњили таѓйиру табдил мегузашт, 
зиндагии рўњонии вай низ аз кайфиёт (сифатњо)-и иртиќої гузаштааст. Бар њамин 
асос, баъзе аз муњаќќиќин дар афкори вай тазодњое мушоњида кардаанд. Вале тазоди 
афкори Иќболро метавон ё аз мароњили иртиќои фикрии ў дур кард, ё метавон гуфт, 
ки ў аз њаќоиќи мутазоди зиндагї парда бардоштааст ва аз ин рў, мављудияти чунин 
ноќисї аз назари эњсосотї мумкин аст. Вале аз назари аќлї шояд дарки он мушкил 
бошад. 

Ќабл аз њама, бояд ба ин масъала таваљљўњи бештаре намоем, ки дар охирин 
лањзањои њаёт афкору назариёти ѓоявии Иќбол чї гуна буд? Посух ба ин савол низ 
зарурате дорад, ки Иќбол чї касе буд: Шоир? Файласуф? Коршиноси улуми динї? Ё 
каси дигар? 

Иќбол њаргиз худро ба маънии воќеї шоир намепиндошт. Ў фурсати онро 
надошт, ки ба зарофати фанни шоирї таваљљўњ кунад. Вай фаќат шеърро василае 
барои ибрози назариёти хеш медонад ва дар мавриди шоирияш мегўяд:16  

«Њадаф фаќат ин аст, ки дар андешањо инќилоб эљод шаваду бас. Ва бо таваљљўњ 
ба ин мавзўъ кўшиш мекунам афкореро, ки муфид медонам, изњор намоям. Оё 
наслњои оянда маро шоир тасаввур хоњанд кард?» 

Иќбол ба маънии воќеї файласуф низ набуд, зеро аз худ низоми файласуфонаи 
мунсаљиме бар љой нагузошт. Вай фалсафаро њарбаву василае барои мутолеаи 
абъоди модї ва маънавии зиндагї ќарор додааст:17  

«Ман њељ таълимоти файласуфонае надорам, балки низомњои фалсафиро бо 
чашми њаќорат (танќид) менигарам ва он усулу натоиље, ки фалсафа ироа додааст, 
эътимод надорам. Дар робита бо фањми њаќоиќи маънавї, аќли инсонро ба нањве 
мутаваљљењ сохтаам, ки шояд то кунун касе ин корро накарда бошад. Бешак, 
манзурам он масоилест, ки дар робита бо фалсафа њастанд, вале иртиботи ман дар ин 
љо бо онњо бо таљрибаву амалиёти зиндагист, на бо истидлоли фикриву фалсафї». 

Иќбол бо вуљуди он ки огоњиву алоќаи амиќ бо ислом дошт, њаргиз даъво 
накард, ки як олими улуми динист. Дар робита ба ташрењу тавсифи аќоиди ањмадињо, 
Иќбол ба Љавоњирлаъл Нењру навишт, ки алоќае ба изњори назар надорад ва танњо 
барои мубориза бо онњо дар бораи мавзўоти мазњабї тањќиќу татаббўъ кардааст.18 

Тайи бањс дар мавриди ќавмияти ватанї ва ќавмияти исломї чунин гуфтааст:19  
«Ман эътироф мекунам, ки на олими улуми динї њастам ва на адиби забони 

арабї. 
Тарљумаи шеър: 

Ќаландар љуз ду њарфи «ло илањ» чизе надорад, 
Фаќењи шањри Ќорун луѓатњои маљозї намедонад». 

Пас, агар ба гуфтаи худи Иќбол, ў на шоир асту на файласуф ва на олими дин, 
пас ў кї буд? Агар Иќболро аз даричаи чашми худаш бингарем, њангоме ки ў дори 
фониро падруд гуфт, ў як ошиќи Расул (с) буд. Ва њамин ишќ ба ў шўру њолу ќудрат 
дод, то тамоми умри хушро сарфи њифозату эњёи мањрумону мустазъифон 
(бечорагон)-и љањон, бахусус, уммати мусалмон намояд. Шеъру шоирї, фалсафаю 
улуми динї, тасаввуф ва ѓайра назди вай барои равшан сохтани маќсуд як василае 
беш набуд. Аммо бо тамоми ин њарфњо, Иќбол аз мазоњири илоњї сарчашма гирифта 
буд ва чунин нобиѓањо њадяи Худованд њастанд, ки дар миёни инсонњо намудор 
мешаванд ва наметавон онњоро ин ё он супорише дод.  

Муњимтарин бўъди фикрии Иќбол дар мавриди ислом чї буд? Вай пас аз 
мутолиаи таърихи иртиќои адён ва мазоњиби љањон ба ин натиља расид, ки мазњаб 
дар даврони аввалияи худ ќавмї будааст, њамон тавре ки аз мазоњиби њиндуњо, 
юнониёни ќадим ва мисрињо њувайдост. Сипас, он наслї шуд, њамон тавре ки аз 
мазњаби яњудиён равшан мешавад. Дини масењ таълим дод, ки мазњаб як масъалаи 
шахсии зотї ё фардї аст. Ва, билохира, ислом ин њаќиќатро ошкор сохт, ки мазњаб на 
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ќавмї асту на наслї ва на зотиву на ватанї, балки холисан илоњиву инсонист. Иќбол 
менависад:20 

«Ислом аз лињози мафњуми ќадимии истилоњ, як дин нест, балки як равиш аст. 
Равише чунон озод, ки муборизаи башар бо табиат дар он ташвиќ мешавад. Дар 
њаќиќат, ин мубориза алайњи тамоми тасаввуроти дунёи ќадим рољеъ ба зиндагї 
мебошад. Ба таври ихтисор, ислом кашфи њаќиќии инсон аст».  

Дар фикри Иќбол масоиле дида мешаванд, ки дар бораи онњо китобњое метавон 
навишт ва метавон сурати нињоии афкору назариёти вайро ба таври иљмол бозгў 
кард. Ба назари Иќбол, наметавон дини исломро аз тамаддуни ислом људо кард. Аз 
ин рў, таљдиди дин, бидуни эњёи тамаддун мумкин нахоњад буд. Ба аќидаи вай, дар 
бахши улуми динї, ба сабаби он ки илми каломи суннатї бар асоси фалсафаи юнонї 
танзим шудааст ва ба љињати фарсудаву кўњна будани он, насли љадиди мусамонон 
наметавонанд аз он истифода кунанд. Лизо лозим аст бар асоси тањќиќоти улуми 
тоза, илми каломи љадиде ба вуљуд биёяд, зеро, ба назари вай, усули улуми љадид аз 
њар назар бо оёти Ќуръонї мутобиќат дорад ва тартиб додани чунин илми калом 
барои насли ояндаи мусалмонон муфид буда, решаи имонро дар ќалбњои онњо 
метавонад мустањкамтар намояд.21 

Аз миёнањои моњи марти 1938 вазъи Иќбол нигаронкунанда шуд. Давоњо 
асарбахш набуд. Доруњои кимиёї (Allopathy)-ро намеписандид ва онњо натиљае њам 
надоданд. Каму беш тангии нафас дошт. Дарди миёну шонаи ў идома дошт. Ќалбу 
љигар ва гурдањояш бемор шуда буданд. Бехобї мекашид. Рўз ба рўз њолаш бадтар 
мешуд. Ба дўстонаш, ки барои дидор меомаданд, мегуфт: «Сўњбат кунед». Ў муштоќи 
сўњбати дўстон буд.  

Пас аз гузашти чанд њафта пойњояш варам карданд. 19 апрели 1938 дар 
тарашшуњи гулўяш (балѓамаш) хун дида шуд. Набзаш низ заиф шуда буд. Аммо њушу 
њофизаи ў сањењу солим буд ва дар зоњири ў таѓйироте дида намешуд. Худи њамон рўз 
Иќбол дар охирин номаи худ ба муншии Сэр Раъс Масъуд – Мамнун Њасанхон 
навишт, ки тангии нафас пай дар пай ўро таќрибан аз зиндагї маъюс кардааст. 
Ќарор буд, ки моњи марти 1938 чашмонашро љарроњї кунанд, вале ба хотири 
бемории тангии нафас ваќти љарроњиро ба сентябр мавќуф гузоштанд. 

Субњи рўзи 20 апрели 1938 њоли ў каме бештар шуд. Ношто кард ва тибќи 
маъмул як пиёла чой нўшид. Муњаммад Шафеъ барои ў рўзнома хонд ва Рашиди 
сартарош ришашро гирифт. Наздики соати чору ним буд, ки Барон Фон Волтњайм 
барои мулоќоти вай омад. Фон Волтњайм дар даврони тањсил дар Олмон муддате бо 
Иќбол буд ва инак ба унвони намояндаи Њитлер сафаре ба Њиндустону Афѓонистон 
карда буд. Шояд маќсадаш ин буд, ки вазъи ин кишварњоро баррасї намояд. Иќбол 
бо ў таќибан яку ним соат дар бораи дўстони умумиашон дар Мюнхен ва Њейделберг 
сўњбат карданд.  

Фасли бањор буд, атри гулњо дар фазо печида буд. Ба њамин љињат, љойгањи ўро 
њангоми аср аз утоќ ба долон оварданд ва соате дар њамон љо хобид. Ваќте ки њаво 
салќин шуд, хоњиш кард, ки љойгањашро ба утоќ дароранд ва он љо истироњат кард. 
Мунира, ки он ваќт њафту нимсола буд, бо апаљон назди ў омаданд. Мунира ба 
бистари ў часпиду ба ширинзабонї оѓоз кард. Мунира њар рўз се бор ба дидани 
падар, ба утоќи ў мерафт: пагоњї, пеш аз ба мадраса рафтан, нисфирўзї ва шабона, 
њангоми хоб кардан. Вале он рўз аср аз канораш дур намешуд. Апаљон ду-се бор ба ў 
гуфт, ки ваќти рафтан аст, вале ў гўш намедод ва фаќат мегуфт, ки каме бештар 
бимонад. Бо дидани ин вазъ Иќбол лабханду заду ба забони англисї ба апаљон гуфт: 
«Њисси ў ўро огоњ мекунад, ки шояд ин охирин мулоќот бо падар бошад». Пас аз 
рафтани Мунираву апаљон, Фотимабегим – мудири коллељи исломии духтарон барои 
соате назди Иќбол омад ва дар бораи таълиму тарбия дар коллељ сўњбат кард.  

Соати њашт-њаштуними шаб буд, ки Чаудњрї  Муњаммад Њусайн, Сайид Назари 
Ниёзї, Сайид Саломатуллошоњ, Њаким Муњаммад Њасан Ќурайшї ва Раља Њасан 
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Ахтар омаданд. Дар он рўзњо Миён Муњаммад Шафеъ ва доктор Абдулќаюм дар 
«Љовид манзил» муќим буданд. Њанўз њам дар балѓами Иќбол хун дида мешуд. Аз ин 
рў, Чаудњрї  Муњаммад Њусайн бо гурўње аз духтурон маљлис тартиб дод ва 
пизишкони маъруфи он замон – доктор Карнел Амирчанд, Илоњибахш, Муњаммад 
Юсуф, Ёрмуњаммад, Љамъият Сингњ – њама он љо њозир буданд ва Иќболро мавриди 
муоина ќарор доданд. Ањли манзил њаросон буданд, зеро назари пизишкон 
ризоятбахш набуд. Онњо гуфтанд, ки агар имшаб ба хайр гузарад, фардо равиши 
муолиљаро таѓйир хоњанд дод. Дар беруни утоќ дўстони Иќбол истода буданд ва бо 
њам сўњбат мекарданд. Натиљаи машварати духтуронро аз Иќбол махфї нигоњ 
доштанд, вале ў бисёр тезњњуш буд ва бо дидани вазъи дўстон итминон пайдо кард, 
ки ваќти марг фаро расидааст. Чанд рўз пеш, ваќте шахсе дар мавриди њолу 
саломатии ў иззњори нигаронї мекард, ў гуфта буд: «Ман аз марг наметарсам». Ва 
сипас ин шеърро хонд: 

Нишони марги мўъмин бо ту гўям, 
Чу марг ояд, табассум бар лаби ўст. 

Аз ин рў он шаб ў беш аз андоза хурсанд буд. Нависанда (Љовид) наздики соати 
9 ба утоќи вай омад, вале Иќбол ўро нашинохт. Пурсид: кист? Нависанда посух дод: 
Љовид. Иќбол хандиду гуфт: «Љовид шаву нишон бидењ, то бипазирам». Сипас 
Чаудњрї  Муњаммад Њусайнро, ки наздики ў буд, хитоб карду гуфт: «Љаноби 
Чаудњрї , њатман барои ў (Љовид) дуое, ки хитоб ба Љовид дар «Љовиднома» аст, 
бихонед». Дар њамин ваќт Алї Бахш ворид шуд. Иќбол хоњиш кард, ки назди ў 
нишинад. Алї Бахш бо садои баланд ба гиристан шурўъ кард. Чаудњрї  Муњаммад 
Њусайн ба ў гуфт, ки тањаммул дошта бош. Аммо Иќбол гуфт: «Охири рафоќати 40-
сола аст. Бигзоред, бигиряд». Соати 11-и шаб буд, ки Иќбол ба хоб рафт. Миён 
Муњаммад Шафеъ, доктор Абдулќаюм ва Раља Њасан Ахтар он шаб дар «Љовид 
манзил» монданд.  

Чанд соате нагузашта буд, ки Иќбол бо дарди шадиде аз љо бархост. Миён 
Муњаммад Шафеъ ва доктор Абдулќаюм сайъ карданд, ки ба вай доруи хобовар 
дињанд, вале вай нахўрду гуфт: «Дар дору маводи мухаддар вуљуд дорад ва ман 
намехоњам дар олами бењушї бимирам». Иќбол аз дард ба худ мепечид. Таќрибан 
соати 4-у 15 даќиќаи субњ Раља Њасан Ахтар омад. Иќбол ба вай гуфт, ки Њаким 
Муњаммад Њасан Ќурайширо биёваред. Ў гуфт, ки љаноби Њаким дишаб дер ба 
манзил рафт, дуруст нест дар ин мавќеъ ўро бедор кунед. Бо шунидани ин њарф 
Иќбол ин ќитъаро хонд: 

Суруди рафта боз ояд, ки н-ояд, 
Насиме аз Њиљоз ояд, ки н-ояд. 
Сар омад рўзгори ин фаќире  
Дигар донои роз ояд, ки н-ояд. 

Раља Њасан Ахтар бо таъсир аз шунидани ин ќитъа фавран ба овардани Њаким 
Муњаммад Њасан равона шуд.  

Чанд даќиќа ба соати панљи сањар монда буд. Азони бомдодро мехонданд. Њама 
фикр мекарданд, ки дигар шаби изтироб ба поён расидаст. Миён Муњаммад Шафеъ 
ва доктор Абдулќаюм барои хондани намоз ба масљиди наздики хона рафтанд, фаќат 
Алї Бахш назди Иќбол монд. Дар њамин ваќт ногањон Иќбол њарду дасташро рўйи 
ќалбаш гузошту «оњ» гуфт. Алї Бахш фавран назди ў рафт ва ўро аз тарафи шона дар 
бозуњояш гирифт. Иќбол гуфт: «Дарди шадиде дар ќалбам эњсос мекунам». Ва ќабл 
аз ин ки Алї Бахш тавонад коре анљом дињад, «Оллоњ» гуфту сараш ба тарафе афтод. 

21 апрели соли 1938, соати 5-у 14 даќиќа, њангоми танини садои азони субњ, 
Иќбол љон ба љонофарин супурд. Чаудњрї  Муњаммад Њусайн ва дигар дўстон субњ 
ба он љо омаданд ва муќаддамоти кафану дафнро омода карданд. Аввалин масъала 
он буд, ки ўро дар куљо гўронанд. Чаудњрї  Муњаммад Њусайн пешнињод кард, ки 
ўро дар маќбарае дар масљиди Шоњї дафн кунанд. Бинобар ин ў њамроњи Миён 
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Низомиддин, Миён Амириддин, Сайид Мўњсиншоњ, Халифа Шуљоъиддин, Хон 
Саодат Алихон, Мавлоно Муршид, Ѓулом Расул ва Абдулмаљид Солик ба масљиди 
Шоњї рафтанд ва пас аз дидани њуљрањо ба ин натиља расиданд, ки ќитъаи хокеро 
дар тарафи чапи зинањо, зери сояи манораи љанубу шарќии масљид барои оромгоњи 
абадии Иќбол истифода кунанд. 

Барои ин мебоистї аз мањкамаи осори ќадимии њукумати Њинд иљоза 
мегирифтанд (идораи он дар Дењлї буд). Ба ин хотир бо вазири аъзами Панљоб Сэр 
Сикандар Њаёт тамос гирифтанд. Вай дар он рўзњо барои ширкат дар љаласаи 
Муслим Лиг ба Калкутта рафта буд. Сэр Сикандар Њаёт бо он мањал барои дафни 
Иќбол мувофиќат накард ва замини Коллељи исломиро воќеъ дар хиёбони Роњи Оњан 
пешнињод кард. Вузарои њинду ва сикњи њизби «Иттињод» низ ба он мањалли дафн 
эътироз доштанд. Албатта, вузарои мусалмон пешнињоди Сэр Сикандар Њаётро 
таъйид намуданд. Аз тарафи дигар, баъзе аз гурўњњо пешнињод карданд, ки мањалли 
холии рўбарўйи масљиди Гунбади Обиро мадфани вай ќарор дињанд. Вале дўстони 
Иќбол ањаммияте ба ин пешнињодњо надоданд ва ба ќарори хеш содиќ буданд. 
Сипас, панљ нафари онњо бо шањрдори Панљоб, Сэр Њенрї Крояк мулоќот намуданд. 
Ў то нисфирўзии он рўз барои ќитъаи замини пешнињодшуда аз Дењлї иљозат гирифт 
ва то соати чор тамоми расмиятчигиро анљом дод. 

Хабари марги Иќбол монанди оташ дар љангал ба њама љо печид. Рўзномањо 
фавќулодда мунташир шуданд. Маќомоти давлатї, мадрасањо, донишкадањо, 
додгоњњо, идороти исломї таътил намуданд. Мардум ба тарафи «Љовид манзил» 
њуљум карданд. Њазорон нафар омаданду рафтанд ва охирон бор чењраи Иќболро 
дида, бо ў видоъ карданд. Соати панљи бегоњ љанозаи Иќболро аз манзил берун 
бурданд.  

Њазорон нафар аз мардуми Панљоб, новобаста ба мазњабу миллат, ба дунболи 
љаноза мерафтанд. Тобут бо гулњои фаровон пўшонда шуда буд. Нависанда (Љовид) 
дар сафи охирини рањпаймоёни љаноза мерафт. Барои адои намози љаноза майитро 
ба майдони васеи Коллељи исломї бурданд. Дар он љо таќрибан бист њазор нафар 
љамъ шуда буданд. Ваќте ки љанозаро аз хиёбони Брандартња ба Дењлї-дарвоза 
бурданд, теъдоди мардум ба панљоњ-шаст њазор мерасид.  

Баъд аз соати 7-и бегоњї љаноза ба Масљиди Шоњї расид. Соати 8 Мавлоно 
Ѓулом Муршид дар сањни Масљиди Шоњї намози майитро хонд. Сипас, љаноза ба 
мањалли дафн бурда шуд ва мунтазир буданд, ки бародари Иќбол – Шайх Ато 
Муњаммад ва чанд тани дигар аз Сиёлкут биёянд. Онњо таќрибан соати 9.30 ба 
мањалли дафн расиданд. Шайх Ато Муњаммад барои охирин бор чењраи бародарро 
дид ва бо ў видоъ кард. Соати 9.45 љасади Аллома Муњаммад Иќболи ошиќи Расули 
Худо ва доии эњёи ислом ба хок супурда шуд. 

Аз соли 1938 ба манзури сохтмони мазори Иќбол кумитае ба раёсати Чаудњрї  
Муњаммад Њусайн ташкил шуд. Вале дар муддати њашт сол кори сохтмони он оѓоз 
нашуд. Дар ин муддат љасади Иќбол дар як маќбараи одї дафн буд. Ба њар њол, соли 
1946 кори сохтмони мазор оѓоз гардид ва баъди чор сол, яъне соли 1950 ба итмом 
расид. Махориљи онро хосони боргоњи Иќбол ба ўњда гирифтанд ва лозим нашуд, ки 
аз мардум пул љамъ кунанд. Наќшаи сохтмони оромгоњи Иќболро давлати 
Афѓонистон тавассути коршиноси итолиёии худ ба Маљлиси марказии Иќбол 
фиристод, вале маљлис онро тасвиб накард. Зеро ки тарњи сохтмон ѓайриисломї, 
тибќи суннати католикии итолиёї буд ва бар турбат Иќболро даст ба сина нишон 
медод. Баъд аз он муњандиси навоби Њайдарободи Дакан – Навоб Зайн Ёр Љанг 
тарњи дигареро ироа дод. Вале ин наќша њам мавриди ќабул ќарор нагирифт. Зеро ин 
тавр ба назар мерасид, ки булбулеро дар ќафаси тиллої зиндонї карда бошанд. 
Чаудњрї  Муњаммад Њусайн Навоб Зайн Ёр Љангро ба Лоњур даъват кард ва бар 
сари мазори Иќбол бурду рўйи зинањои Масљиди Шоњї истоду гуфт: «Бубинед, 
љаноби Навоб, як тараф масљид аст, ки мазњари нерўи динии мусалмонон аст ва 
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тарафи дигар ќалъаест, ки нишонгари ќудрати дунявии онњост. Дар миёни ин ду 
бинои боазамат сохтмони оромгоњи Иќбол дар сурате шоистаи шаъни эшон хоњад 
буд, ки бинои содаву мањкам дошта бошад, њамон гуна, ки шахсияти Иќбол 
нишонгари чунин авсоф буд. Бинобар ин Навоб Зайн Ёр Љанг наќшаи мазори 
кунуниро тањия намуд ва кору масъулияти сохтмони онро Чаудњрї  Фатњ Муњаммад 
ба ўњда гирифт. Муњаммад Сулаймон муњандиси сохтмон ва Миён Башир Ањмад 
назоратгари он буданд. Сангњои мармару сурх, ки барои сохтмон истифода шудааст, 
аз њукумати Нишин Дуњулпури Њинд оварда шуд. Сангтарошони Дењлї, Агра ва 
Макрона њаккокиро анљом доданд. Оёти Ќуръонї ва ашъори дар маќбара 
кандакоришударо Чаудњрї Муњаммад Њусайн интихоб кард. Хаттотии оёти 
Ќуръониро Њофиз Муњаммад Юсуфи Саидї ва ва ашъори Иќболро Муњаммад 
Иќбол Ибни Парвин анљом доданд.  

Давлати Афѓонистон санги лољувардї барои лавњи мазор ва таъвизу сакуи он 
њадя кард. Иборатњое, ки дар рўйи санг њак шуда буд, дар Афѓонистон анљом 
гирифтааст.  

Ба њар њол, ин њам зикре буд аз мањалле, ки љисми Иќбол дар он љо ба хок 
супурда шудааст. Вале рўњи ў тибќи маъмул бетобу беќарор аст. Чаро чунин 
набошад? Ў «Зиндарўд» аст ва љўйи оби њаётофаринест, ки њамеша љорист: 

Пас аз ман шеъри ман хонанду дарёбанд, мегўянд: 
Љањонеро дигаргун кард як марди худогоње. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Поён 
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ФФеењњррииссттии  ммааннооббееъъ  

Фасли аввал 
1. Барои акси тањрир руљўъ шавад ба «Рўзгори фаќир», љилди дуввум, Сайид 

Вањидиддин, сањ.120. 
2. «Анвори Иќбол», аз Башир Ањмад Дар, сањ. 51-87. 
3. «Таърихи аќвоми Кашмир», љилди аввал, сањ. 43-44. Барои тамоми матни нома 

руљўъ шавад ба «Анвори Иќбол», сањ. 70-77. 
4. Асли нома назди Шайх Эъљоз Ањмад аст. Барои дидани акс руљўъ шавад ба 

«Сањифа» (маљаллаи урдузабон), шумораи Иќбол, бахши аввал, декабри 1973.  
5. «Мискин», сањ.133-134. 
6. «Рўзгори Фаќир», љилди дуввум, сањ. 113-114. 
7. «Таърихи Бадшоњї», чопи 1944, сањ. 294, 295, 298, 299, 306-309. 
8. «Фавќ», сањ. 320-323. 
9. Хат, ба номи роќим (Љовид). 
10. «Таърихи аќвоми Кашмир», чопи 1943, сањ. 320-323. 
11. Фаќир Сайид Вањидиддин, сањ. 115-116. 
12. «Кашмир» (англисї), љилди аввал, сањ. 296-338, љилди дуввум, сањ. 699-750. 
13. Руљўъ шавад ба шумораи «Иќбол», 27 июни 1938. 

Фасли дуввум 
1. «Таърихи аќвоми Кашмир», чопи 1943, сањ. 230-323. 
2. «Таърихи Сиёлкут», сањ. 126. 
3. «Зикри Иќбол», сањ. 10-11. 

Фасли севвум 
1. Барои акси асл руљўъ шавад ба «Рўзгори фаќир», чопи дуввум, аз Сайид 

Вањидиддин, сањ. 232. 
2. «Анвори Иќбол», сањ. 79. 
3. «Рўзгори фаќир», чопи дуввум, сањ. 232. 
4. «Анвори Иќбол», сањ. 10. 
5. «Боли Љабраил» (англисї), сањ. 229-237. 
6. «Гузориш» (англисї), аз Шайх Эъљоз Ањмад (барои кумитаи марказии Иќбол, 

дар бораи таърихи таваллуди Иќбол). 
7. Барои акси аслї руљўъ шавад ба «Рўзгори фаќир», чопи дуввум, сањ. 233. 
8. Њамон љо, сањ. 231. 
9. «Иќбол даруни хона», сањ. 157. 
10. «Гузориш» (англисї, аз Шайх Эъљоз Ањмад). 
11. Барои мулоњизаи акс руљўъ шавад ба «Рўзгори фаќир», љилди дуввум, сањ. 

119. 
12. «Иќбол даруни хона», сањ. 155. 
13. «Нуќуши Иќбол», шумораи 2, декабри 1977, сањ. 39. 
14. «Гузориш» (англисї, аз Шайх Эъљоз Ањмад). 
15. «Мутолеаи тањќиќии адабиёти классикї», чопи «Мактаби адаби љадид», 

Лоњур, 1965, сањ. 306-307. 
16. «Наќши Иќбол», сањ. 17. 
17. «Нуќуши Иќбол», шумораи 2, декабри 1977, Таърихи таваллуди Иќбол,  



Фењристи манобеъ 

 274 

18. сањ. 18. 
19. Њамон љо, сањ. 30. 

Фасли чањорум 
1. Иќбол худаш дар бораи ин хоб тавзењ додааст. Руљўъ кунед ба «Дар њузури 

Иќбол», асари Сайид Назир Ниёзї, љилди аввал, сањ. 59. Њамчунин «Зикри Иќбол», 
асари Абдулмаљид Солик, сањ.10 ва «Фикри Иќбол», асари Халифа Абдулњаким, сањ. 
14-15. 

2. Ин истинтољ мабно бар ин аст, ки Шайх Нур Муњаммад набераи худ, яъне 
Шайх Эъљоз Ањмадро дар њамин синну сол пеши Сайид Мирњасан барои омўзиш 
бурд. Ба назари Сайид Назир Ниёзї, Иќбол аввал ба мактаби Умаршоњ рафт, ки дар 
масљиди Мир Њисомиддин дарси Ќуръон медод ва баъдан аз Мавлоно Ѓуломњасан 
дарс гирифт. 

3. Сайид Мирњасан то синфи панљум аз форсї, арабї, њисоб (математика), 
љуѓрофї ва ѓайра дарс медод ва дар синфњои 8-10 низ дарс мегуфт. Руљўъ шавад ба 
«Устод Аллома Сэр Иќбол», аз Шайх Офтоб Ањмад (дар «Найранги хаёл», шумораи 
Иќбол, 1933, сањ. 65.) 

4. «Анвори Иќбол», номаи 24 феврали 1916 ба номи Шоњ Сулаймон Бањлаворуй, 
сањ. 178. 

5. «Њаёти љовид», асари Алтоф Њусайн Њолї, бахши аввал, сањ. 127, 137-139, 140- 
144, 152-169. 

6. «Рўзгори фаќир», чопи дуввум, сањ. 127. 
7. «Иќбол даруни хона», асари Холид Назир Суфї, сањ. 8-10. 
8. Њамон љо, сањ. 12-13. 
9. «Нуќуш», шумораи худнавишт, 1964, сањ. 6. 
10. «Хумхонаи Љовид», љилди аввал, сањ. 47-48. 
11. «Ривоёти Иќбол», сањ. 13. 
12. «Суруди рафта», асари Ѓулом Расул Мењр, сањ. 143-144. 
13. «Ровии садсола», шумораи Иќбол, апрели 1974, сањ. 80. 
14. Дебочаи «Бонги даро», сањ. «з», «њ». 
15. «Боќиёти Иќбол», сањ. 438. 

Фасли панљум 
1. «Сањифа», шумораи Иќбол, бахши аввал, декабри 1973; «Иќоматгоњњои Иќбол 

дар Лоњур», асари Муњаммад Абдуллоњ Чиѓатої, сањ. 52; «Зикри Иќбол», сањ. 17. 
2. «Таърихи Донишкадаи давлатии Лоњур» (солњои 1864-1914, англисї), сањ. 48. 
3. «Мутолеаи Иќбол», асари Гавњар Навшоњї; маќолаи «Бархе аз ањволи 

Иќбол», асари Ѓулом Бињик Найранг, сањ. 19-20. 
4. Њамон љо, сањ. 22-24. 
5. Њамон љо, сањ. 339. 
6. Њамон љо, сањ. 12, њамчунин «Панљоб газзет», 3 июни 1897, бахши севвум, сањ. 

1099, 3 марти 1898, бахши севвум, сањ. 370. 
7. «Бонги даро», сањ. «њ» (пешгуфтор). 
8. «Анвори Иќбол», маќолаи «Њолоти Иќбол», аз Муњаммади Фавќ, сањ. 80. 
9. Њамон љо, сањ. 330 ва њамчунин руљўъ шавад ба «Панљоб газзет», 8 июни 1899, 

бахши севвум, сањ. 1085. 
10. «Номањо ва тањрироти Иќбол», асари Б. А. Дар (B. A. Dar, англисї), сањ. 36-

40. 
11. «Мактуботи Иќбол», сањ. 96-97. 
12. «Иќбол», сањ. 1-2. 
13. «Таърихи аќвоми Кашмир», љилди севвум, маќолаи «Муншии Муњаммаддин 

Фавќ», аз Муњаммад Абдулло Ќурайшї, сањ. 262-263. 
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14. «Нуќуш», шумораи 104, маќолаи «Чилсии Лоњур»* аз Њаким Ањмад Шуљоъ, 
сањ. 31, 39. 

15. Тамоми ѓазал дар рисолаи Анљумани мушоираи «Шўри машњар» шумораи 
декабри 1896 чоп шудааст.  

16. «Боќиёти Иќбол», аз Ѓулом Расул Мењр, сањ. 27-33, ашъору ќитъаоти Иќбол 
дар бораи Кашмир. 

17. «Бонги даро», сањ. «т» (пешгуфтор). 
18. «Зикри Иќбол», сањ. 27; «Бонги даро», сањ. «т» (пешгуфтор); «Таърихи 

аќвоми Кашмир», љилди севвум, сањ. 262-263. 
19. «Ойинаи Иќбол», аз Муњаммад Абдулло Ќурайшї, сањ. 196. 
20. «Малфузоти Иќбол», аз Абўуллайс Садиќї, сањ. 32-34. 
21. «Фикри Иќбол», сањ. 17-18. 
22. «Шаљароти фикри Иќбол», аз Љовид Иќбол, тарљумаи урду Ифтихор Ањмад 

Садиќї, сањ. 105. 

Фасли шашум 
1. Тибќи шароити дарљшуда дар «Панљоб газзет», 18 феврали соли 1897, бахши 

севвум, сањ. 387, баъд аз ёздањ моњ њуќуќаш њафтоду се рупия буд. 
2. «Таърихи Донишкадаи давлатии Лоњур» (англисї), сањ. 115, њамчунин 

«Мутолеаи Иќбол», аз Гавњар Навшоњї, сањ. 49-51. 
3. «Зикри Иќбол», сањ. 23. 
4. «Малфузоти Иќбол», сањ. 151-152, маќолаи «Мулоќоте бо Иќбол», аз 

профессор Њамид Ањмадхон. 
5. Мутолеаи Иќбол», сањ. 51, њамчунин «Номањо ва навиштаљоти Иќбол», аз 

Б.А.Дар (англисї). 
6. «Мутолеаи Иќбол», сањ. 54-57. 
7. Барои маќолаи мазкур лутфан мурољиат кунед ба «Навиштаљот ва баёноти 

Иќбол», аз Латиф Ањмад Шервонї (англисї), сањ. 69-75. 
8. «Панљоб газзет», 24 феврали 1901, бахши аввал, сањ. 50. 
9. «Панљоб газзет», 9 январ 1903, љилди аввал, сањ. 626. 
10. «Панљоб газзет», 10 декабри 1903, бахши аввал, сањ. 1347. 
11. «Панљоб газзет», 8 июни 1905, бахши аввал, сањ. 372, «Панљоб газзет», 16 

августи 1906, бахши аввал, сањ. 729. 
12. «Сањифа», шумораи Иќбол, бахши аввал, сањ. 54. 
13. Номаи 11 декабри соли 1907 ба номи Алї Бахш, «Иќбол нома», љилди 

дуввум, сањ. 296. 
14. «Зикри Иќбол», сањ. 22-23. 
15. Нома ба номи Сайид Муњаммад Таќишоњ, «Иќбол нома», љилди дуввум, сањ. 

298-299; нома аз 6 августи 1903 ба номи Њабибуррањмон Шервонї, «Иќбол нома», 
љилди аввал, сањ. 6; «Рўзгори фаќир», љилди дуввум, сањ. 147-150. Барои шеъри 
«Барги гул» руљўъ кунед ба «Боќиёти Иќбол», аз Ѓулом Расул Мењр, сањ. 170. 

16. «Зикри Иќбол», сањ. 30. 
17. «Суруди рафта», аз Ѓулом Расул Мењр, сањ. 232. 
18. «Фикри Иќбол», сањ. 46. 
19. «Таронаи њиндї», «Наѓма барои бачањои њиндї», «Шаволаи нав» дар њамин 

даврон навишта шуд, вале «Свами Рам Тиртња» дар даврони иќомат дар Аврупо ба 
риштаи тањрир даромад, «Рам» баъди соли 1908 навишта шуд. Свами Рам Тиртња 
дўсти наздики Иќбол буд.  

20. «Бонги даро», сањ. 50-52. 
21. Њамон љо, сањ. 28-39. 

                                                 
* Чилсии Лоњур - киноя аз мањаллаи Иќбол аст. 
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22. «Ойинаи Иќбол», аз Муњаммад Абдулло Ќурайшї. Маќолаи «Иќбол ва 
анљумани мусалмонони кашмирї», сањ. 196, 198-200, 210. 

23. «Иќбол ва анљумани њимояти ислом», аз Муњаммад Њаниф Шоњид, сањ. 49. 
24. Њамон љо, сањ. 69, 71. 
25. «Таърихи мухтасари анљумани њимояти ислом», сањ. 25. 
26. «Мутолеаи Иќбол», сањ. 479-483. 
27. Њамон љо, сањ. 483-488. 
28. Матлаи шеър ин аст: 

    Монанди акси май даври љом мегардад, 
   Ин њамон намози мост, субњу шом мехонем. 

«Бонги даро», сањ. 139.  

Фасли њафтум 
1. «Иќбол нома», аз Шайх Атоуллоњ, љилди дуввум, сањ. 228-229. 
2. Дар Донишгоњи Кембриљ баъзан муњаќќиќи бурсия дар синфњои дарси он 

ришта ширкат менамояд. Пас аз он метавонад имтињони солонаи «трай пас»-ро 
гузарад. Бад-ин тариќ, баъд аз муваффаќият, метавонад устодони худро аз салоњияти 
худ мутмаин созад. Имкон дорад, Иќбол барои мутолеаи фалсафаи Аврупо дар 
дарсњои он ширкат карда, ё баъдтар аз ин фан имтињон дода бошад ва ё тибќи 
ќоидањои Донишгоњи Мюнхен, барои итминони устодонаш дар фалсафа, арабї ё 
форсї имтињони «трай пас» дода бошад. Иќбол дар Кембриљ аз дарсњои  иќтисодиёт 
низ истифода мекард. 

3. «Суханронињо ва баёноти Иќбол», аз А. Р. Торуќ (англисї), сањ. 142. 
4. «Порањои љавоњири Иќбол», аз Хоља Абдулњамид, сањ. 11-12. 
5. Њамон љо, сањ. 10. 
6. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 353-354. 
7. «Назри Иќбол», сањ. 7-8, 89. 
8. «Осори Иќбол», аз Ѓулом Дастгир Рашид, маќолаи «Ламњоте чанд дар њузури 

Аллома Иќбол», аз доктор Ошиќ Њусайн Батолуй, сањ. 39-41. 
9. «Назри Иќбол», сањ. 89. 
10. «Иќбол аз Атия Бегим» (Ёддоштњои Атия Бегим), тарљумаи Зиёуддин Ањмад, 

сањ. 98-99. 
11. Њамон љо, сањ. 99-100. 
12. «Назри Иќбол», сањ. 89. 
13. «Иќбол аз Атия Бегим», сањ. 103. 
14. Њамон љо, сањ. 106-121. 
15. «Шод Иќбол», аз доктор Муњиддин Зўр, сањ. 45. 
16. «Малфузоти Иќбол», сањ. 89. 
17. «Шоири Машриќ», англисї, сањ. 17-18. 
18. «Осори Иќбол», сањ. 36. 
19. «Назри Иќбол», сањ. 8. 
20. Њамон љо, сањ. 9. 
21. Аз «Паёми Машриќ» ва мутолеаи баъзе ашъори вай дар кутуби дигар 

маълум мешавад, ки ў бо адабиёти Фаронса њам ошної доштааст. 
22. «Асари Эрону Њинд дар шоирии Олмон», аз Ф. Љ. Реми (F. J. Remy) 

(англисї), Тарљумаи Риёзулњасан, сањ. 35, 41, 46, 49-51, 53, 60-61. 
23. «Фикри Иќбол», сањ.75. 
24. «Бонги даро», сањ. 149-150. 
25. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 109.  
26. Њамон љо, сањ. 426. 
27. «Сафинаи њаёт», аз Муншў Ѓулом Ќодир Фаррух, сањ. 22-23. 
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Фасли њаштум 
1. «Сањифа», шумораи Иќбол, сањ. 55. њамчунин «Ривоёти Иќбол». Гирдоваранда 

Абдулло Чиѓатої, сањ. 76-77, 104-105; «Малфузоти Иќбол», сањ. 84; «Зикри Иќбол», 
63-64. 

2. «Номањо ва тањрироти Иќбол» (англисї), сањ.42. 
3. «Иќбол аз Атия Бегим», сањ. 36. 
4. «Номањо ва тањрироти Иќбол», сањ. 43-48. 
5. «Панљоб газзет», 5 ноябри 1909, бахши аввал, сањ. 809. 
6. «Баёноти Миён Аслам ва Мавлавї Муњаммад Алї Ќусурї», «Љоми нав» 

(шумораи Аслам), апрел-майи 1971, љилди 21, раќами 1-2, сањ. 86. 
7. Рисолаи Анљумани исломии Панљоб, январ- июни 1909, сањ. 15; «Сањифа», 

шумораи Иќбол, бахши аввал, сањ. 195-196. 
8. «Ойинаи Иќбол», сањ. 200-206. 
9. Њамон љо, сањ. 234-235. 
10. «Мактубњои Иќбол ба номи Гиромї», гирдоваранда Абдулло Ќурайшї, сањ. 

220; «Сањифа», шумораи Иќбол, бахши аввал, сањ. 72-76. 
11. «Махзан», июни 1910. Нўњ байти аввали ин ќасида тањти унвони «Намуди 

субњ» дар «Бонги даро» оварда шудааст. 
12. «Иќбол аз Атия Бегим», сањ. 53, 62-63. 
13. «Малфузоти Иќбол», сањ. 85-86. 
14. «Иќбол аз Атия Бегим», сањ. 82. 
15. «Азамати рафта», аз Зиёуддин Ањмад, сањ. 271. 
16. «Сањифа», шумораи Иќбол, бахши аввал, сањ. 21, 28. 
17. «Панљоб газзет», 4 марти 1910, сањ. 24-25. 
18. «Љаласаи иљроии кумитаи китобњои дарсии Панљоб», парвандаи шумораи 

12/37, 1924, даврањои дарсии урду. 
19. «Анвори Иќбол», сањ. 25. 
20. «Малфузоти Иќбол», сањ. 96. 
21. Њамон љо, сањ. 34. 
22. «Рўзгори фаќир», љилди аввал, сањ. 123. 
23. «Куллиёти Иќбол». Гирдоваранда Муњаммад Абдурразоќ. Њайдарободи 

Дакан, 1922, сањ. 50-58. Ин китоб пеш аз нашри «Бонги даро» бидуни иљозаи Иќбол 
мунташир гардид. Ношир маљбур шуд ба маблаѓи њазор рупия ба унвони њаќќи 
ќалам дињад ва фурўши китоб бо минтаќаи Њайдарободи Дакан мањдуд гардид. Як 
нусха аз ин китоб дар музейи Аллома Иќбол мањфуз аст.  

24. «Гуфтори Иќбол». Гирдоваранда Муњаммад Рафиќ Афзал, сањ. 2-3. 
25. Њамон љо, сањ. 3-4. 
26. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 35. 
27. «Иќбол аз Атия Бегим», сањ. 39. 
28. Њамон љо, сањ. 46-51. 

Фасли нўњум 
1. «Донои роз», сањ. 96. 
2. Њамон љо, сањ. 96. 
3. Њамон љо, сањ. 94. 
4. «Ривоёти Иќбол», сањ. 73-74. 
5. «Иќбол аз Атия Бегим», сањ. 36-38. 
6. Офтоб Иќбол дар синни 81-солагї дар Лондон фавт кард. Љанозаи ў ба 

Карочї оварда шуд ва дар њамон љо дафн гардид. 
7. «Донои роз», сањ. 96-97. 
8. «Иќбол аз Атия Бегим», сањ. 85-88. 
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9. Њамон љо, сањ. 42. 
10. Њамон љо, сањ. 56. 
11. Нависанда (Љовид) дар даврони кўдакї аз лавозими Иќбол «айни моникл» 

(айнаке, ки бар як чашм мегузоранд)-ро дидааст. Вале баъдан бо вуљуди љустуљўи 
зиёд онро пайдо накард. 

12. «Ривоёти Иќбол», сањ. 128-129; «Зикри Иќбол», сањ. 72. 
13. Њамон љо, сањ. 122-123; њамон љо, сањ. 67-68. 
14. Њамон љо, сањ. 74-75. 
15. Њамон љо, сањ. 123-124. 
16. «Зикри Иќбол», сањ. 68-69. 
17. «Ривоёти Иќбол», сањ. 125-126. 
18. Њамон љо, сањ. 126. 
19. «Сањифа», шумораи Иќбол, бахши аввал, сањ. 109. 
20. Њамон љо, сањ. 89. 
21. «Зикри Иќбол», сањ. 83-84. 
22. «Сањифа», шумораи Иќбол, бахши аввал, сањ. 101. 
23. Њамон љо, сањ. 109-110. 
24. «Сафарномаи Шамим», сањ. 179-180. 
25. «Ривоёти Иќбол», сањ. 122. 
26. «Иќбол ва Анљумани њимояти ислом», сањ. 95-97. 
27. «Гуфтори Иќбол», сањ. 10-12. 
28. «Зикри Иќбол», сањ. 130. 
29. Номае ба њамин нањв, ки дар «Мактубњои Иќбол» мављуд буд, њам акнун ин 

нома назди нависанда (Љовид) мебошад. 
30. «Анвори Иќбол», сањ. 170; «Зикри Иќбол», сањ. 217. 
31. «Ёди Иќбол», аз Собир Калуруй, сањ. 57. 
32. Асли ин маќола тањти унвони «Љомеаи муслимин. Як мутолеаи иљтимої» дар 

музейи Иќбол мављуд аст. Дар њошияи сањифаи аввал Иќбол тавзењоте ба англисї 
низ навиштааст. Ў ќайд кардааст, ки ин маќола дар соли 1911 дар Алигарњ хонда 
шудааст, вале дар асл он декабри 1910 хонда шуда буд. 

33. «Муосирин дар назари Иќбол», аз Абдулло Ќурайшї, сањ. 231-242. 
34. «Гуфтори Иќбол», сањ. 5-6. 
35. «Ривоёти Иќбол», сањ. 134-135. 
36. «Шод Иќбол», гирдоваранда Сайид Муњиддин Ќодирї, сањ. 6. 
37. «Ойинаи Иќбол», гирдоваранда Абдулло Ќурайшї, сањ. 234. Иќбол ба иллати 

беморї рўза гирифта наметавонист. Як бор се рўз рўза гирифта ба дарди дил 
гирифтор шуд. Дафъаи дигар ба сабаби гармои шадид фаќат ёздањ рўз рўза гирифт. 
Мурољиа шавад ба «Мактуботи Иќбол ба Муњаммад Муњиддинхон», сањ. 4, 24. 

38. «Ривоёти Иќбол», сањ. 136. 
39. «Сањифа», шумораи Иќбол, бахши аввал, сањ. 158-159. 
40. Моњномаи «Оташфишон» дар шумораи мавдудї, соли 1980 нусхаи ин 

маќоларо мунташир кардааст (сањ. 62). 
41. Барои назми «Дину дунё» руљўъ шавад ба «Суруди рафта», сањ. 38-42. 
42. «Порањои љавоњири Иќбол», аз Абдулњамид, сањ. 21-24. 
43. «Малфузоти Иќбол», сањ. 118-119. 
44. «Ойинаи Иќбол», сањ. 241. 
45. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 299. 
46. «Порањои љавоњири Иќбол», аз Абдулњамид, сањ. 51. 
47. Дар асл ин хонум дар Кашмир ба як хонаводаи њинду тааллуќ дошт. Баъд ба 

Лоњур оварда шуд ва дар бозори фасод ба фурўш рафт. Вай то охирин лањзаи њаёт 
фармонбардори њамсари худ буд ва дар Сиёлкут фавт кард. 
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48. «Иќбол даруни хона», аз Холид Назир Суфї, сањ. 123-130. Шайх Эъљоз 
Ањмад, ки дар сафари Кимбалпур њамроњи Иќбол буд, ин ривоятро ба Фаќир Сайид 
Вањидиддин гуфтааст, ки ў дар китоби хеш – «Рўзгори Фаќир», љилди дуввум, сањ. 
159-160 овардааст. Вале љараёни ширкат дар мењмониро ба нависанда (Љовид) 
шифоњан гуфтааст. Шайх Эъљоз Ањмад ба нависанда (Љовид) менависад: «Аз соли 
1908 то 1938 борњо иттифоќ афтод, ки ба манзили эшон рафтам ва чандин бор дар он 
љо иќомат намудам. Вале Иќболро њељ гоњ машрубхўрда ё дар њоли машрубхўрї 
надидам ва дар манзил асаре аз машрубхўрї ва ё васоили онро њам мушоњида 
накардам. Агар вай эътимод ба майгусорї медошт, наметавонист ин амрро аз ман 
пинњон кунад. Бино ба мушоњидоти шахсии худам, мутмаинан мегўям, ки ќиссаи 
майгусории Иќбол як дурўѓи мањз аст». 

49. «Иќбол Ревю», январи 1969, сањ. 47. 
50. «Зикри Иќбол», сањ. 71. 
51. Њамон љо, сањ. 70. 
52. «Донои роз», сањ. 95. 
53. «Малфузоти Иќбол», сањ. 115-116. 
54. «Марњалае эњсосї аз њаёти Иќбол», сањ. 115, 137-156. 
55. «Њаёти Иќбол» (англисї), сањ. 77-78. 
56. «Иќбол даруни хона», сањ. 138-142. 
57. «Малфузоти Иќбол», сањ. 113-114. 
58. «Зикри Иќбол», сањ. 70-71. 
59. Маќолаи «Асмоъ-ур-риљоли Иќбол», табъи «Крисент» – маљаллаи Коллељи 

исломия, феврал-апрели 1951. 
60. «Суруди рафта», сањ. 43-44. 

Фасли дањум 
1. «Фикри Иќбол», сањ. 97. 
2. «Махзан», октябри соли 1904. Ин маќоларо метавон дар нашрияи «Ориентал 

коллељ», шумораи љашни Иќбол аз доктор Ибодат Барилўй низ мушоњида кард (сањ. 
19-39). 

3. Шояд Иќбол бинобар таљрибаи шахсияш навишт. 
4. «Њиндустон ревю», Оллоњобод, январи соли 1909, сањ. 29-38 ва августи 1909, 

сањ. 166-171. Њамчунин мулоњиза намоед «Аз навиштањою баёноти Иќбол», аз Латиф 
Ањмади Шервонї (англисї), сањ. 75-03. 

5. Ин китобча-ёддошт англисї мунташир шудааст ва тарљумаи урдуи онро 
доктор Ифтихор Ањмад Садиќї ба номи «Шаљорати фикри Иќбол» мунташир 
намудааст. 

6. Ин маќола, ки бахше аз он шомили гузориши саршумории Њиндустон 
(англисї) мебошад, соли 1911 (Лоњур, љилди 14), ва соли 1912 милодї (Панљоб бахши 
аввал, сањ. 162-164) мунташир шудааст. Мурољиа шавад ба «Суханронињою 
навиштањо ва гуфтањои Иќбол», гирдоваранда Латиф Ањмади Шервонї (англисї), 
сањ. 103-107. Мавлоно Зафаралихон ќисмати зиёде аз ин маќоларо ба забони озоди 
урду тарљума намуд. Ин маќола агарчи мунташир шудааст, вале акнун нусухи он 
камёб мебошад. Имкони ин вуљуд дорад, ки асли маќола ба таври комил мунташир 
нашуда бошад. Бинобар гуфтаи доктор С.Э.Рањмон, Мавлоно Зафаралихон маќолаи 
дигареро тарљума намудааст. Ва ё ба назари доктор Абдусалом Хуршед, ки мўътаќид 
аст, маќолае, ки Мавлоно Зафаралихон ба урду тарљума намуда, асли англисии он 
мављуд нест. Ба ќавли нависанда (Љовид), њарду назар дуруст нест. Мурољиа шавад 
ба «Саргузашти Иќбол», доктор Абдусалом Хуршед, сањ. 99-107 (асли ин маќола дар 
музейи Аллома Иќбол мављуд аст). 

7. Мулоњиза фармоед «Навиштањо ва баёноти Иќбол», гирдоваранда Латиф 
Ањмади Шервонї (англисї), сањ. 107-121. 
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8. Ин ситораи дунболадор байни солњои 1985 то 1987 зоњир хоњад шуд. 
9. Мурољиа шавад ба «Заминдор», 12 декабри 1924. 
10. Барои матни англисии он мурољиа шавад ба «Мактуботи Иќбол», 

гирдоваранда Башир Ањмаддор (англисї), сањифаи 151-156. Аммо ќисмати бахши 
охири он мављуд нест. Тарљумаи урду, ки аз Суњайл наќл шудааст, комил мебошад, 
аммо таърих надорад. Мурољиа шавад: «Иќбол нома», гирдоваранда Шайх 
Атоуллоњ, бахши дуввум сањ. 212-225. Тарње, ки Иќбол тањия кард, ба гуфтаи Иќбол 
дар Донишгоњи Алигарњ пайдо нашуд. Мурољиа шавад ба «Номаи Иќбол ба номи 
Фазли Карим» (англисї), ки чанд моњ ќабл аз вафоташ навишта шудааст; «Сањифа», 
шумораи Иќбол, бахши аввал, сањ. 335. Иќбол ќасд дошт дини исломро бо афкори 
љадид татбиќ дињад. Дар назди вай поя ва асоси дини ислом ахзшуда аз фалсафаи 
Юнон буд. Бад-ин љињат дар асри њозир тору пуди он аз њам гусехта ва акнун ниёз ба 
созмондењї дошт. Ба аќидаи вай, Аврупо, ки аќлу ирфонро њамоњанг намуда буд, 
барои омўзиш ба мусалмонон буд. Вале Аврупо барои њамоњангии дини худ бо 
фалсафаи љадид хеле аз мусалмонон пештар рафт. Пас, ислом, ки аз масењият хеле 
содатару дини аќлонитар аст, дар ин замина далеле надорад. Назарияи Иќбол 
тасмим дошт, ки идораи диниёт, илоњиёт ва маорифи исломиро тарњи нав андозад 
(«Иќбол нома», гирдоваранда Шайх Атоуллоњ, бахши дуввум, сањ. 281).  

11. «Ню-эра» (асри љадид), Лакњнав, 28 январи 1917, сањ. 251; «Суханронињо ва 
навиштањову гуфтањои Иќбол», гирдоваранда Латиф Ањмад Шервонї (англисї), 
сањ.124-125. 

Фасли ёздањум 
1. «Ояндаи дурахшони мусалмонон», аз Латиф Ањмад, сањ. 374-386. 
2. Садњо мазори мусалмонони њиндустонї њамакнун дар нуќоти мухталифи 

Туркия мављуд аст. 
3. «Иќбол аз Атия Бегим» (англисї), сањ. 73 
4. «Анвори Иќбол», сањ. 156. 
5. «Гузориши анљумани адабии Лондон», 6 ноябри 1931; «Ба истиноди инќилоб», 

21 ноябри 1931; «Гуфтори Иќбол», сањ. 249-351. 
6. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 23. 
7. «Иќбол», бахши аввал, сањ. 168-169. 
8. Маќолае аз Абдулмаљиди Солик «Ќабл аз интишори «Асрори худї», њафтагии 

«Ќандил», 21 апрели 1950; «Зикри Иќбол», сањ. 84-85. «Иќбол ва Анљумани њимояти 
ислом», сањ. 85-86. 

9. «Мактуботи Иќбол ба номи Гиромї», сањ. 98, 99, 105-106. 
10. Дар ин љаласа Абдулмаљиди Солик њозир будааст. «Зикри Иќбол», сањ. 84-85. 
11. Баёни Ѓулом Расули Мењр. «Мактуботи Иќбол ба номи Гиромї», сањ. 6-7, 35. 
12. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ 367. 
13. «Рўзгори Фаќир», љилди дуввум, сањ. 136. 
14. «Зикри Иќбол», сањ. 85-86. 
15. «Иќбол», бахши аввал, сањ. 131-132. 
16. «Куллиёти Акбар», љилди дуввум ва севвум, ки тавассути «Базми Акбар» дар 

Карочї мунташир шудааст (сањ. 421). 
17. Ин манзума назди Шайх Эъљоз Ањмад мављуд аст. «Рўзгори Фаќир», сањ. 137. 
18. «Рўзгори Фаќир», сањ. 162-164. 
19. «Маќолоти Иќбол», гирдоваранда Абдулвоњиди Муинї, сањ. 193. 
20. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 53. 
21. «Хутути Иќбол», гирдоваранда Рафеиддин Њошимї, сањ. 208-210. 
22. «Иќбол», бахши аввал, сањ. 67-68. 
23. «Ояндаи дурахшони мусалмонон», сањ. 388. 
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24. «Њинд дар соли 1926-1927 милодї». Гузориш барои маљлиси аз Љ. Коатман (J. 
Coatman, англисї), сањ. 2, 15-16. 

25. «Зикри Иќбол», сањ. 102. 
26. Таърихи миллии нањзати Њинд», аз В. Луват (англисї), сањ. 147-150. 
27. «Шод Иќбол», сањ. 3. 
28. Њамон љо, сањ. 33. 
29. Њамон љо, сањ. 42-43. 
30. Њамон љо, сањ. 46. 
31. Њамон љо, сањ. 61-68. 
32. «Зикри Иќбол», сањ. 87. «Боќиёти Иќбол», сањ. 106. 
33. «Мактуботи Иќбол ба номи Гиромї», сањ. 124-125. 
34. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 75. 
35. «Маќолоти Иќбол», сањ. 191-192. 
36. «Назри Иќбол», сањ. 18. 
37. «Мактуботи Иќбол ба номи Ниёзиддинхон», сањ. 9. 
38. «Иќбол», бахши аввал, сањ. 63-67. 
39. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 71. 
40. Њамон љо, сањ. 73-74. 
41. «Зикри Иќбол» сањ. 90-91. 
42. «Фалсафаи Аљам», сањ. 9. 
43. Њамон љо, сањ. 155-157. 
44. Њамон љо, сањ. 146-149. 
45. «Зикри Иќбол», сањ. 46. 
46. «Ба наќл аз суфї», марти 1926. Њамчунин руљўъ шавад ба «Њалќањои 

камшудаи њаёти Иќбол», аз Абдуллоњи Ќурайшї. Маљаллаи Иќбол», «Базми 
Иќбол», октябри 1953, сањ. 64. 

47. «Матолиби «Асрору румуз», сањ. 5. 
48. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 53. 
49. «Шод Иќбол», сањ. 102. 
50. «Иќбол», бахши аввал, сањ. 181-182. 
51. «Иќбол нома», сањ. 46-47. 
52. «Иќбол», бахши аввал, сањ. 15-17. 
53. Њамон љо, сањ. 18. 
54. «Армуѓони Дакан» аз Бањодурёри Љанг, Академияи Карочї, сањ. 40. Гуфтаи 

Ањмад Муњиддини Ризавї дар таълифи ў ба номи «Наќши Иќбол» комилан мавриди 
таъйиди ман аст. Мурољиат шавад ба сањ. 273. 

55. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 206-207. 
56. «Иќбол ва Њайдаробод», аз Назари Њайдарободї, сањ. 19-20. 
57. «Фазл Њусайн» (англисї), сањ 319. 
58. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 204 то 205. 
59. «Иќбол ва Њайдаробод», сањ. 20. 
60. «Низом Газзет», 4 майи 1929, рўзи панљшанбе. «Иќбол ва базми Иќбол», 

Њайдаробод, Дакан, аз Абдулрауфи Уруљ, сањ. 39. 

Фасли дувоздањум 
1. «Иќбол», шумораи октябри 1953 ва шумораи апрели 1954. 
2. «Боќиёти Иќбол», сањ. 387. 
3. «Ќабл аз интишори «Асрори худї», маќолае аз Абдулмаљили Солик, ки дар 

њафтагии «Ќандил», 21 апрели 1950 мунташир шуд. 
4. Ашъори интисобї ба унвони «Пешкаш», мурољиа шавад ба «Суруди рафта», 

сањ. 67-69. 
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5. Дебочаи «Асрори худї», чопи аввал, маќолаи «Иќбол» аз Абдулвоњиди 
Муинї, сањ. 153-159. 

6. Барои матни комил мурољиа шавад ба «Суруди рафта», сањ. 70-72. 
7. «Матолиби «Асрор ва румуз», сањ. 20-26. 
8. Равиши номанигорї, гирдоваранда Хоља Њасани Низомї, сањ. 41. 
9. Мурољиа шавад ба «Номањои Сэр Муњаммад Иќбол». – Тарроњи аввали 

дебочаи «Покистон» ба номи Хоља Њасани Низомии Дењлавї, гирдоваранда Хоља 
Њасани Низомї. 

10. Моњномаи «Мунодии Дењлавї», июни 1950. 
11. Барои таъйиди ин хоб ба ашъори ибтидоии маснавї ва номае, ки Иќбол ба 

Мањараља Кишан Прасад, ба таърихи 14 апрели 1916 навишт, мурољиа шавад. Дар 
маснавї тартиби ин ашъор фарќ мекунад.  

12. «Маќолоти Иќбол», сањ. 160-170. 
13. «Мактуботи Иќбол ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон», сањ. 1 . 
14. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 49-50. 
15. Њамон љо, сањ. 52. 
16. «Маќолоти Иќбол», сањ. 171-181. 
17. «Мактуботи Иќбол ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон», сањ. 2-4. 
18. «Иќбол», бахши аввал, сањ 165-166. 
19. Њамон љо, сањ. 170. 
20. Њамон љо, сањ 172. 
21. «Анвори Иќбол», сањ. 267-277. 
22. «Мактуботи Иќбол ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон», сањ. 4. 
23. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 34-36. 
24. Њамон љо, сањ. 41-45. 
25. «Мактуботи Иќбол ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон», сањ. 6. 
26. «Маќолоти Иќбол», сањ. 182-186. 
27. «Хутбањои Иќбол», аз Шоњид Њусайн Раззоќї (англисї), сањ. 189-196. 
28. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 53-57. 
29. Њамон љо, сањ. 57-62 
30. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 53-55. 
31. «Иќбол аз назари муосиринаш», аз Абдуллоњи Ќурайшї, сањ. 425-427. 
32. «Анвори Иќбол», сањ. 172-176. 
33. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ 110-111. 
34. Њамон љо, сањ. 84-88, 97. Барои иттилои бештар мурољиа шавад ба 

«Матолиби «Асрор ва румуз», сањ. 30-32. 
35. «Хутбањои Иќбол», сањ. 183-188. 
36. «Рўзгори Фаќир», љилди 2, сањ. 168. 
37. «Хутбањои Иќбол», сањ. 189-196. 
38. «Иќбол дар назари Чаудњрї  Муњаммад Њусайн», аз Муњаммад Њаниф 

Шоњид, сањ. 87-93. 
39. «Рўзгори Фаќир», љилди 2, сањ. 168.  

Фасли сенздањум 
1. «Хилофат», аз Абулкалом Озод, сањ. 203-207. 
2. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 255. 
3. «Иќбол даруни хона», сањ. 55-56. 
4. «Боќиёти Иќбол», сањ. 238. 
5. «Ояндаи дурахшони мусалмонон», аз Тафил Ањмад, сањ. 508-510. 
6. «Сањифа», шумораи Иќбол, бахши аввал, сањ. 140. 
7. «Мактуботи Иќбол ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон», сањ. 24. 
8. «Зикри Иќбол», сањ. 105-106. 
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9. «Анвори Иќбол», сањ. 42-44. 
10. «Мактуботи Иќбол ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон», сањ. 27. 
11. «Рўзгори Фаќир», љилди дуввум, сањ. 180. 
12. «Натсионализм ва империализм» (англисї), сањ. 29, 160. 
13. «Баргузидае аз суханронињо ва навиштањои Мавлоно Муњаммад Алї», 

гирдоваранда Афзал Иќбол (англисї), сањ. 389. 
14. «Ояндаи дурахшони мусалмонон», аз Тафил Ањмад, сањ.515, 529. 
15. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 159. 
16. «Њинд дар 1920 милодї» (англисї), сањ. 52-53. 
17. Мурољиа шавад ба «Маљаллаи љомеаи миллии Дењлї», шумораи Иќбол. 
18. «Иќбол ва Анљумани њимояти ислом», сањ. 98-103. 
19. «Мактуботи Иќбол ба номи Муњаммад Ниёзиддинхон», сањ. 36. 
20. «Мазомини Муњаммад Алї», гирдоваранда Ѓулом Сурур, бахши дуввум, сањ. 

425-426. 
21. Ин воќеаро Алї Бахш ба нависанда гуфтааст. Баъдњо низ нависанда 

рўйдодњое мушобењи он мушоњида кардааст, ки дар љойи муносиб ба зикри он хоњад 
пардохт. Ба назари Шайх Эъљоз Ањмад, ин кашфи Иќбол дар соли 1910 иттифоќ 
афтодааст. Вай мегўяд: «Дар манзили Аноркулї Иќбол шабе баъд аз навиштани 
абёте чанд аз табаќаи болої ба табаќаи поён рафт. Мавќеи баргаштан ба табаќаи 
боло марди баландќади ришсафед бо сурати рўњонї ба назараш расидааст. Он марди 
бузург ба вай гуфтааст, ки панљсад мардро њозир кунед ва баъд аз он ѓайб задааст. 
Чанд ваќт баъд, ваќте Иќбол барои таътилоти тобистон ба Сиёлкут рафт, ин воќеаро 
ба падараш наќл кард. Миёнљї ба эшон гуфт: «Ман фикр мекунам ба Шумо илњом 
шудааст, ки мусалмононро ба маънои воќеї зинда кунед ва барои онњо китобе бо 
панљсад байт шеър нависед». Ба эътиќоди Шайх Эъљоз Ањмад барои тањаќќуќ 
бахшидани ин илњом, Иќбол китоби маснавии «Асрори худї»-ро навиштааст. Лекин 
ба назари нависанда (Љовид) сабаби тахлиќи «Асрори худї» хобест, ки Иќбол аз 
Мавлоно Румї дидааст. Мавлоно вайро ташвиќ ба ин кор намудааст. Фаќир Сайид 
Вањидиддин дар «Рўзгори Фаќир», бахши аввал, сањифањои 115-117 менависад: «Ин 
китоб бояд масанвии «Пас чї бояд кард, эй аќвоми Шарќ?» бошад, зеро ки теъдоди 
абёти он 531 байт мебошад. Ва шеър чунин шурўъ мешавад: 

Сипоњи тоза барангезам аз вилояти ишќ, 
Ки дар Њарам хатаре аз баѓовати хирад аст». 

Илова бар ин, Шайх Эъљоз Ањмад ба наќл аз як хонуми нависанда бо номи 
Кањкашон Малик овардааст, ки «Тулўи ислом» назмест, ки дар таъбири он илњом 
навишта шудааст. Хонуми нависанда мўътаќид аст, ки Иќбол худаш дар шеъри 
тўлонии «Тулўи ислом» ба ин матлаб ишора кардааст, њарчанд ки дар таъйиди 
назароташ далели катбї дар даст нест. 

22. «Зикри Иќбол», сањ. 110. 
23. Номае ба таърихи 5 сентябри 1924. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 140. 
24. «Номанигориш», 18 марти 1928. 

 

Фасли чањордањум 
1. «Номанигориш», 24 январи 1923; «Шод Иќбол», сањ. 135. 
2. «Рўзгори Фаќир», љилди аввал, сањ. 41-44; «Зикри Иќбол», сањ. 118-120. 
3. Маљаллаи «Чтон», шумораи Иќбол, 25 апрели 1949, сањ. 15. Барои мушоњидаи 

хитоби «Сэр» ба Иќбол ва тафсирњое, ки рўзномањои њинду ва мусалмон навиштаанд 
ва ё ашъори танзї, ки чоп кардаанд, ба «Иќбол», бахши дуввум, маќолаи «Иќбол Сэр 
шуд» аз Муњаммад Њаниф Шоњид, сањ. 138-151 мурољиа шавад. Дар ин маќола танзи 
Мавлоно Зафаралихон низ дарљ шудааст. 

4. «Номанигориш», 4 январи 1923; «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 206. 
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5. Маљаллаи «Бандї Матарм», 20 январи 1929, сањ. 7 ва 31 январи 1923, сањ. 3. 
6. «Китоб-ул-Њинд», тарљумаи англисї аз И.Сачов, љилди аввал, сањ. 17-179. 
7. Њамон љо, сањ. 19. 
8. «Таърихи даъват ва азимат», бахши чањорум, сањ. 17-19. 
9. «Мунтахаб-ут-таворих», тарљумаи англисї аз Дилю, љилди дуввум, сањ. 375. 
10. Мурољиа шавад ба маќолаи «Видонт – созмони низомии Синосюн» (англисї), 

аз Љ. Н. Фаргуњаур, маљаллаи анљумани салтанатии Осиё (J. N. Fargohaur-Journal of 
Royal Asiatic Society), 1925 милодї, сањ. 483-485. 

11. «Аврангзеби Оламгир дар як назар», аз Мавлоно Шиблї, сањ. 59-69. 
12. «Таърихи нањзати милии Њинд», аз В. Лувет (англисї), сањ. 144-150, 180. 
13. «Шод Иќбол», сањ. 139. 
14. «Номањои Иќбол», сањ. 165-166. 
15. «Њинд дар 1924-1925 милодї», аз Раш Брук Виллямс (англисї), сањ. 301, 320-

322. 
16. «Њинд дар 1924-1925 милодї», сањ. 29, 66; «Њинд дар 1926-1927 милодї», сањ. 

1-2; «Њинд дар 1927-1928 милодї», сањ. 6-16; «Њинд дар 1928-1929 милодї», сањ. 2-4 ва 
24; «Њинд дар 1929-1930 милодї», сањ. 9; «Њинд дар 1930-1931 милодї», сањ. 91, 103; 
«Њинд дар 1931-1932 милодї», сањ. 14, 30-32. 

17. «Заминдор», 6 апрели 1926; њамчунин «Гуфтори Иќбол», сањ. 13-14. 
18. «Даргирии мусалмон ва њинду дар Њиндустон» (англисї), гузориш барои 

парлумон, аз Р. М. Агровел, сањ. 17, 23, 26, 33. 
19. Њамон љо, сањ. 14-17; «Њинд дар 1927-1928 милодї», сањ. 10-11. 
20. «Гузориши Њинд» (англисї), сањ. 177-178. 
21. «Миллигарої ва ислоњ дар Њиндустон» аз Эсмейт (англисї), сањ. 346. 
22. «Суханронињо ва навиштањои Мавлоно Муњаммад Алї», сањ. 66-68. 
23. «Зикри Иќбол», сањ. 110-111. 
24. «Хати нигориш», 10 октябри 1919; «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 107-108. 
25. Барои огоњии бештар мурољиа шавад ба «Иќбол аз назари Чаудњрї  

Муњаммад Њусайн», гирдоваранда Муњаммад Њаниф Шоњид, сањ. 125-144. 
26. Дебочаи «Паёми Машриќ». 
27. Њамон љо. 
28. «Хутути Иќбол», сањ 153-154. 
29. Њамон љо, сањ. 155-157. 
30. «Хати нигориш», 30 июли 1923; «Мактуботи Иќбол ба номи Муњаммад 

Ниёзиддинхон», сањ. 36. 
31. «Додгоњи иёлатии Лоњур ва ќонуни вукалои маъруфаш», аз Р. С. Садњва 

(англисї), сањ. 208. Барои огоњии бештар руљўъ шавад ба «Шод Иќбол», сањ. 154. 
32. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 127; «Иќбол ва Анљумани њимояти ислом», 

сањ. 178-179. 
33. «Иќбол нома», бахши аввал, сањ. 101. 
34. Дар чопи соли 1926-и ин китоб вакили додгустарї – Мавлавї Ањмаддин дар 

бораи ањвол, њадафи шоирї, нашъунамои афкор, мазовими калом ва тарзи баёни 
Иќбол бањс намудааст. 

35. «Бархурди миллигарої дар Њиндустон», аз М. Р. Тай (англисї), сањ. 4-5. 
36. «Њинд дар 1925-1926 милодї», сањ. 6-7. 
37. «Баъзе аз масоили муњимми Њиндустон», аз Сэр Муњаммад Шафеъ (англисї), 

сањ. 6-7. 
38. «Њинд дар 1924-1925 милодї», сањ. 328-329; «Гузориши солонаи Њинд», љилди 

дуввум, гирдоваранда Ч. Н. Метро (англисї), сањ. 472-462. 
39. «Зикри Иќбол», сањ. 131. 
40. «Таърихи даъват ва азимат», бахши чањорум, сањ. 148-149. 
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41. Дар соли 1934 милодї, ваќте ки нависанда (Љовид) таќрибан дањсола буд, ба 
њамроњи Иќбол ду бор ба Сарњиндии шариф* рафт. Нависанда дар њоле, ки ангушти 
Иќболро дар даст дошт, ба мазор ворид шуд. Иќбол дар пойи маќбара нишаст ва 
нависандаро пањлуйи худ нишонд. Баъд як љузв аз Ќуръони Маљид хост, то муддати 
мадиде бо лањни хуше онро хонад. Нависанда дид, ки ашк аз чашмони Иќбол бар 
рухсораш љорї шуд. 

42. «Рўзгори Фаќир», љилди дуввум, сањ. 190-193. 
43. Шайх Эъљоз Ањмад баён мекунад, ки дар «Суруди рафта», (сањ. 219) ин ќитъа 

бо чанд иштибоњ дарљ гардидааст. Аввал он ки таърихи вафот иштибоњ зикр 
шудааст. Сониян, вафот ба соли њиљрї иштибоњан тањрир шуда, илова бар он дар 
мисраи охир бар асари ѓалати чопї, соли њиљрии фавти вайро соли бемор шудани ў 
зикр мекунад. 

44. «Ривоёти Иќбол», сањ. 126-127.  
45. «Зикри Иќбол», Cањ. 126. 
46. «Гуфтори Иќбол», сањ. 10-12. 
47. «Њинд дар солњои 1925-1926 милодї», сањ. 70, 72, 78-80. «Омори солонаи 

Њиндустон» (Indian Annual Register), соли 1925 милодї, љилди дуввум, гирдоваранда 
Љ. Н. Метро (англисї), сањ. 355-361. 

48. «Њинд дар соли 1925-1926 милодї», сањ. 105-110. 
49. «Заминдор», 9 октябри 1925. 
50. «Рўзгори Фаќир», љилди аввал, сањ. 114. 
51. «Ёддоштњои шахсии Сэр Муњаммад Шафеъ», љилди аввал, январи 1920 то 4 

июни 1921 (англисї) дар назди Миён Ањмад Шоњнавоз аст ва нависанда аз он 
истифода намудааст. 

52. «Ривоёти Иќбол», сањ. 134-135. 
53. Рўнавишти ин нома аз тарафи Пандит Апал Нарая Рино – писари Пандит 

Чанд Нарая Рино ва набераи Сэр Тиљ Бањодур Сипарв барои нависанда (Љовид) 
фиристода шуд. Пандит Чанд Нарая Рино ёрдамчии муовини фармондори Панљоб 
буд ва ифтихори шогирдии Иќболро низ дошт. 

54. Рўзномаи «Ню Юркер» (англисї), 23 июни 1929, сањ. 44. 
55. 9 майи 1934. Ба сутуни шазарот руљўъ шавад. 
56. Сэр Шодї Лаъл саранљоми ибратангезе дошт. Биноии худро аз даст дод ва 

дар нињояти танњої ва факру масканат дар манзили духтари худ вафот намуд. 
57. Ба истиноди «Заминдор», 5 октябри 1925; «Зикри Иќбол», сањ. 127-129. 

Фасли понздањум 
1. «Номањои Иќбол», сањ. 165-166. 
2. «Ташкили Покистон», аз Ричард Соемнер (англисї), сањ. 31. 
3. «Сафинаи њаёт», аз Муншї Ѓулом Ќодир Фаррух, сањ. 22-23, номаи Иќбол ба 

таърихи 28 марти 1909. 
4. «Ойинаи Иќбол», сањ. 196, 198-201. 
5. «Иќбол дар ду соли охири умр», сањ. 29, 46, 193. 
6. «Гуфтори Иќбол», сањ. 14. 
7. Њамон љо, сањ. 269. 
8. «Иќбол ва Шўрои Панљоб», аз Муњаммад Њаниф Шоњид, сањ. 7, 74. 
9. Њамон љо, сањ. 74. 
10. «Заминдор», 24 октябри 1924. 
11. Тибќи гуфтаи Миён Амириддин, Сэр Муњаммад Шафеъ ва таќрибан тамоми 

аќвомаш, ки «ороин» номида мешуданд, тарафдори Малик Муњаммаддин буданд. 

                                                 
* «Сарњинд» маконе муборак, ки бисёре аз суфияву машоих дар онњо мадфун њастанд. Мазори Шайх 
Ањмади Сарњиндї низ дар он љо мебошад. 
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Шахсе аз ин аќвом шояд дар њаќќи Иќбол аз овози худ истифода карда бошад. Ба 
ѓайр аз Абдулазиз Вакил, Навоб Сэр Зулфиќор Алихон њам тарафдори Малик 
Муњаммаддин буд.  

12. «Иќбол ва Шўрои Панљоб», сањ. 46-59. 
13. «Гуфтори Иќбол», сањ. 16-17. 
14. «Фазл Њусайн» (англисї), сањ. 217, 219 
15. «Иќбол дар ду соли охири умр», сањ. 274. 
16. «Иќбол ва Шўрои Панљоб», сањ. 80-81. Иќбол њар сол ба узвияти ин 

кумитањо интихоб мешуд. Соли 1929 ў узви шўрои иёлати Панљоб ва Кумитаи 
њукумати мањаллї буд, соли 1930 узви шўрои пизишкии Панљоб шуд. 

17. Њамон љо, сањ. 81. 
18. «Гуфтори Иќбол», сањ. 22-23. 
19. «Корномаи сиёсии Иќбол», аз Муњаммад Ањмадхон, сањ. 101-103. 
20. Њамон љо, сањ. 104. 
21. «Њиндустон дар солњои 1926-1927 милодї», сањ. 16-19, 24; «Натсионализм ва 

ислоњи он дар Њинд», аз Эсмейт (англисї), сањ. 336-346. 
22. «Гуфтори Иќбол», сањ. 26-27. 
23. Њамон љо, сањ. 37. 
24. «Суханронињо ва баёноти Иќбол», сањ. 65-69. 
25. «Гуфтори Иќбол», сањ. 47-49. 
26. Њамон љо, сањ. 53-56. 
27. Њамон љо, сањ. 61-64. 
28. Њамон љо, сањ. 94-97. 
29. Њамон љо, сањ. 105-106. 
30. «Оќои Љиноњи ростгў», аз Сайид Шамсулњасан (англисї), сањ. 50-52. 

Фасли шонздањум 
1. «Нуќуши Иќбол», шумораи сентябри 1977, сањ. 550-571. 
2. Матни англисии тамоми суханронї, руљўъ шавад ба «Навиштањо ва номањои 

Иќбол», сањ. 50-51. 
3. «Анвори Иќбол», сањ. 234-236. 
4. «Гуфтори Иќбол», сањ. 75-84. 
5. «Достони Дакан аз Аллома Иќбол» аз Мир Мањмуд Њусайн, Майсур, сањ. 7. 
6. Руљўъ кунед ба муќаддима аз мутарљим, сањ. 1, «Ташкили љадиди илоњиёти 

исломї» (урду). 
7. Дебочаи ташкили љадиди илоњиёти исломї» (урду). 

Фасли њабдањум 
1. «Китоб-ул-Њинд», аз Берунї, тарљумаи англисии И. Сачов, љилди аввал, сањ 

17, 179. 
2. «Мунтахаб-ат-таворих», аз Мулло Бадоюнї, тарљумаи англисї аз В. Љ. Лав, 

љилди дуввум, сањ. 375. 
3. «Иртиќои Покистон», аз Шарифиддин Пирзода (англисї), сањ. 37-120. 
4. Њамон љо, дебоча. 
5. «Кўшиш барои Покистон» аз Иштиёќ Њусайн Ќурайшї (англисї), сањ. 117-119. 
6. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 230. 
7. «Тасааввуроти ислоњиву мазњабии Сэр Сайид Ањмадхон», аз Љ.М.С.Билљан 

(англисї), сањ. 75-76. 
8. «Шоњроњи Покистон», аз Чаудњрї  Халиќуззамон (англисї), сањ. 237. 
9. М.И.Исфањонї номае барои сардабири «Покистон Таймз» навишт, ки ба 

таърихи 8 майи 1967 чоп шуд. 
10. «Корномаи сиёсмии Иќбол», сањ. 913-914. 
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11. «Оќои Љиноњи ростгў» (англисї), сањ. 52; «Хутбаи Оллоњобод»; њамчунин 
руљўъ шавад ба чанд навиштаи нодир аз Башир Ањмаддор, «Иќбол», бахши дуввум, 
сањ. 1-10. 

12. Маљаллаи «Нуќуш», шумораи «Иќбол», сентябри 1977, сањ. 499-504. 
13. Оќои Љиноњи ростгў (англисї), сањ. 52. 
14. Маљаллаи «Нуќуш», шумораи «Иќбол», сентябри 1977, сањ. 499-504. 
15. Њамон љо, сањ. 503. 
16. «Навиштањо ва гуфтањои Иќбол», сањ. 31. 
17. «Саргузашти Иќбол» аз Абдуссаломи Хуршед, сањ. 323-324. 
18. Њамон љо, сањ. 324-325. 
19. Њамон љо, сањ. 326-327. 
20. Њамон љо, сањ. 328. 
21. «Номаи Иќбол ба таърихи 11 январи 1930 ба номи Сайид Назир Ниёзї». 

Маљаллаи «Фунун», шумораи Иќбол, декабри 1977, сањ. 15. 
22. «Саргузашти Иќбол», сањ. 328.  
23. «Фунун», шумораи «Иќбол», декабри 1977, сањ. 15. 
24. «Саргузашти Иќбол», сањ. 329. 
25. Њамон љо, сањ. 329. 
26. Њамон љо, сањ. 330. 
27. Гузориши кумитаи аќаллиятњо (аввалин конфронси Мизи гирд), сањ. 43-44. 
28. Њамон љо, сањ. 40-41. 
29. «Мактуботи Иќбол», сањ. 54, 64, 66, 67. 
30. «Номањои Иќбол» ба Љиноњ, нашри 1943 милодї (англисї), сањ. 21-23. 
31. «Cаргузашти Иќбол», сањ. 330-331. 
32. «Номањои Иќбол», сањ. 67. 
33. «Саргузашти Иќбол», сањ. 33 
34. «Номањои Иќбол», сањ. 55. 
35. Њамон љо, сањ. 614-690. 
36. «Суруди рафта», сањ. 181-191. 
37. Њамон љо, сањ. 176-177. 
38. «Боќиёти Иќбол», сањ. 204. 
39. «Суруди рафта», сањ. 55-57. 
40. Њамон љо, сањ. 139-200. 
41. «Аллома Иќбол дар Аврупо» ва маќолоти дигар аз Сайидахтар Дурронї 

(дастнавишта, мунташирнашуда). 
42. «Фазл Њусейн, як шарњи њоли сиёсї» (англисї), сањ. 319. 
43. Њамон љо, сањ. 274-275. 
44. «Осори Иќбол», гирдоваранда Ѓуломдастгир Рашид, Њайдаробод, Дакан, 

Cањ. 22-23. 
45. «Иќболнома», гирдоваранда Чароѓ Њасани Њасрат, сањ. 29. 
46. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 124-127. 
47. Маљаллаи «Афкор», ноябри 1981, «Як навиштаи интишорнашудаи Иќбол», аз 

Салимиддин Ќурайшї. 
48. «Малфузоти Иќбол», сањ. 89. 
49. «Фазл Њусейн, як шарњи њоли сиёсї» (англисї), сањ. 319-321. 
50. «Љавњари Иќбол», гирдоваранда Анљумани иттињоди љомеаи миллии 

исломии Дењлї, сањ. 38-39. 
51. «Фазл Њусейн, як шарњи њоли сиёсї» (англисї), сањ. 320, 321. 
52. «Корномаи сиёсии Иќбол», сањ. 654. 
53. «Ќавмияти муттањид ва ислом», аз Мавлоно Њусейн Ањмади Маданї, сањ. 9. 
54. «Љавњари Иќбол», гирдоваранда Анљумани иттињоди љомеаи миллии 

исломии Дењлї, сањ. 40-41. 
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55. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 239-240. 
56. «Навиштањо ва гуфтањои Иќбол», сањ. 10. 
57. «Иќбол нома», бахши дуввум, сањ. 181. 
58. «Малфузоти Иќбол», сањ. 208. 
59. «Суханронињо ва баёноти Иќбол», сањ. 167. 
60. «Иќбол ва тасаввуф», гирдоваранда Ол Ањмад Сурур, сањ. 69. 
61. Маљаллаи «Урду», шумораи «Иќбол», гирдоваранда Мањмуд Низомї, сањ. 

208. 
62. «Корномаи сиёсии Иќбол», сањ. 660-661. 
63. «Иќбол», бахши аввал, сањ. 165.  
64. Маљаллаи «Урду», шумораи «Иќбол», нашри љадид, сањ. 195.   
65. «Осори Иќбол», сањ. 28. 
66. Маљаллаи «Урду», шумораи «Иќбол», нашри љадид, сањ. 235. 
67. Њамон љо, сањ. 314-316. 
68. Њамон љо, сањ. 204-206. 
69. Њамон љо, сањ. 198-199. 
70. Њамон љо, сањ. 58-59. 
71. Барои иќтибос руљўъ кунед: «Иќбол дар ду соли охири умр», сањ. 558, ё 

«Корномаи сиёсии Иќбол», сањ. 831-833. 
72. «Номањо ва навиштањои Иќбол», сањ. 117-118. 
73. Њамон љо, сањ. 119-120. 
74. Њамон љо, сањ. 298. 
75. Њаммон љо, сањ. 326. 
76. Чаудњрї  Рањмат дар дебоча мегўяд: «Ин чопи севвуми ин китоб аст ва пеш аз 

ин як бор дар 1935 ва бори дигар дар 1939 милодї барои аъзои «Љунбиши миллии 
Покистон» поликопї (нусхабардории полиграфї) шудааст. 

77. «Покистон» (англисї), сањ. 214. 
78. Њамон љо, сањ. 219. 
79. Њамон љо, сањ. 221. 
80. «Суханронињо ва баённоти Иќбол», сањ. 38. 
81. Асли дастнавиштаи Иќбол ба англисї дар музей мављуд аст. 
82. «Анвори Иќбол», сањ. 208-209. 
83. «Номањо ва навиштањои Иќбол», сањ. 85; «Покистон ё таќсими Њинд» 

(англисї), сањ. 329. 
84. «Суханронињо ва баёноти Иќбол», сањ. 216. 
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ЛЛууѓѓаатт  

 
 

 
абвоб - бобњо 
абъод - бўъдњо, андозањо, меъёрњо 
авќот - ваќтњо 
авњом - вањмњо,  тасаввурот 
авомил - омилњо 
авомир - амру фармонњо 
авомуннос - мардуми одї 
авосит - миёнањо 
авсоф - васфњо 
аѓроз - ѓаразњо, маќсадњо 
адам - нестї 
адён - динњо 
адоват - душманї 
азњон - зењнњо 
аимма - имомњо 
аланї - фош, ошкор 
алќоб - лаќабњо 
алоим - аломатњо, нишонањо 
алъон - њоло, њамин замон 
аљз - ољизї 
аљнабї - бегона 
аљнос - љинсњо, матоъњо, газворњо 
амвољ - мављњо 
амдан - ќасдан 
амёл - майлњо, хоњишњо 
аммома - салла 
амроз - касалињо, беморињо 
аму - амак 
анњо - нањвњо, тарзњо 
ано - дарду ранљ 
ановин - унвонњо, номњо 
аносир - унсурњо 
анфлуонзо - як навъи грипп 
ањаддият - якї, худо 
ањодис - њадисњо 
аозим - машњурон 
арозї - заминњо 
артиш - армия 
асафнок - таассуфовар,  ѓамнок 
асбоб - сабабњо 
аслоф - гузаштагон,  ниёкон 
асњоб - соњибон 

асотид - устодон 
асфал - заминї, поёнї 
атиббо - табибон 
ахз кардан - гирифтан, ќабул кардан 
ашкол - шаклњо 
аъёд - идњо 
аъмоќ - умќ, ќаър 
 
 
ба симати - ба сифати, ба вазифаи 
бадењист - табиист 
бадраќа кардан - гусел кардан  
бадшонсї - бебарорї, нобарорї, 

бетолеї 
базр - дона, тухм 
баид - дур, ѓайрињаќиќї 
байъат гирифтан - ќасами садоќат 

гирифтан 
балво - шўриш 
банудрат - хеле кам 
бањра - фоида аз пуле, ки дар бонк 

гузошта мешавад 
бармало сохтан - ошкор кардан 
бармало шудан - фош шудан 
бароњима - барањманњо 
бароњин - бурњонњо, далелњо 
басиљ кардан - сафарбар кардан  
басират - дид, назар 
башшош - хушњол 
баъсат - пайѓамбарї 
бедаранг - зуд, њамоно 
бетањаррукї - беамалї 
беъсат - пайѓамбарї 
бидъат - навоварї; равияе дар дин 
бознишаста - нафаќахўр 
боир - лалмї (замин) 
ботил - дурўѓ 
бушќоб - коса,  зарф  
бўъд - андоза, меъёр 
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ваќф кардан - бахшидан,  васият 
кардан 

вањла - лањза 
варшикастагї - банкрот 
васотат - миёнаравї 
вафќ - мутобиќат,  мувофиќат 
вахим - хатарнок, пуршиддат, шадид 
вахомат - печидагї, пуршиддатї 
велхарљї - харљи бењуда 
вилоят - соњибият 
виросат - ворисият 
вожа - калима, мафњум 
вокуниш - аксуламал  
вопасгарої - кўњнапарастї, 

консерватизм 
восифбор - таассуфовар 
вузўњ - равшан, возењ 
вукало - вакилон 
вуррос - ворисон 
вусул - гирифтан,  ба даст овардан 
вуфур - хеле, зиёд 
 
 
гилоя - гила, шикоят 
гом – ќадам 
 
 
ѓавр - умќ, чуќурї 
ѓалт задан - ѓел задан 
ѓаноим - ѓаниматњо 
ѓосиб - ѓасбкунанда, забткунанда 
 
 
даовї - даъвоњо; вакили даовї - 

адвокат 
даровиш - дарвешон 
дарюза - гадої 
дасиса - фитна,  макр,  њила 
даъво - љанљол 
додгустарї - адлия 
дувал - давлатњо 
дурушка – фойтун 
 
 
ёѓигарї - шўриш,  ошўб 
 
 
завобит - роњбарон,  њокимон 
залолат - залилї 
замир - дил 
заранг - боаќл, њушёр 

заъф - сустї, нотавонї 
зириќќа - шўъла 
зовия - нуќтаи назар, кунљ 
зуамо - роњбарон, пешвоён 
зуафо - заифон, камќувватон 
 
 
ибњом - норавшанї, номуайянї 
иѓтишош - шўриш 
идѓом - якљошавї,  муттањидшавї  
идѓом кардан - муттањид сохтан, як 

кардан 
иксир - эликсир, дору 
иќтизо - таќозо, талаб 
илал - иллатњо, сабабњо 
иллат - сабаб 
илњод - бединї,  бехудої 
илтиём - сињатёбї, васлшавї 
иљборан - маљбуран 
иљлос - маљлис 
иљмолї - таъљилї 
иљтинобнопазир - ногузир, њатмї 
иљтињод - саъю кўшиш; ба даст 

овардан   
имрор - ба даст овардан 
имтиноъ варзидан - рад кардан 
инкисор - шикастан 
инњидом - несту нобуд кардан,  пахш 

кардан 
инњироф - канораљўї 
инњитот - таназзул,  пастравї 
интибоќ - мутобиќат, муќоиса 
интиќод - танќид 
интисоб - таъйин кардан, бахшида 

шудан 
инфиолї - эњсосї,  њаяљонї 
ињонат - дашном, тавњин 
ирљоъ шудан - супурда шудан 
ироа кардан - арз кардан,  гуфтан,  

изњор кардан 
ирсол кардан - фиристодан 
иртикоб - содиркунї (амал) 
иртиќоъ - боло, болоравї 
иртифоъ - баландї 
иршод - дастур,  роњбарї 
исор - нисор, ќурбонї 
истифто - фатво 
истиѓно - таъмин будан, мўњтољ 

набудан 
истидлол - далел,  далел овардан 
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истиќрої - индуктивї,  дар асоси 
хулосањои шахсї ба дастомада 

истинбот кардан - фањмидан,  ба 
хулоса омадан; собит сохтан  

истинтољ - хулоса, натиља 
истифсор - пурсуљў 
истихдом шудан - ба кор пази-руфта 

шудан  
истихрољ - гирифтан, истењсол 

кардан 
итлоќ - рањої,  наљот;   татбиќ;  

талоќ 
иттико - такя 
иттињомот - тўњматњо 
иттисол - васл,  њамроњшавї 
иттихоз кардан - гирифтан, ќабул 

кардан 
ифлос - муфлисї, камбаѓалї 
ифроту тафрит - азњадгузаштагї 
ифтиро - тўњмат 
ихрољ кардан - хориљ кардан  
ихтилот - омехтагї 
ихтитом - хатм, анљом 
ишкол - мушкилї 
ишроќ - тобиш; ишроќї - пайрави 

Афлотун 
иштиѓол - шуѓл, машѓулият 
иштињор - шўњрат 
иштирок – умумият 
 
 
кайфият - сифат 
касрат – бисёрї 
козиб - дурўѓ, дурўѓгў; субњи козиб - 

шафаќи бомдод 
коло - мол, чиз 
куля – гурда 
куту шалвор - шиму кастум 
 
 
ќабењ - зишт,  бад 
ќаввол - гўянда, сухангў 
ќаййим - васї, сарпараст 
ќалил - кам 
ќарења - истеъдод,  мањорат 
ќидам - ќадим будан 
ќозиюлќузот  - раиси суди олї 
ќоњирї - бузургї,  пирўзї 
ќосир - ољиз, нотавон 
ќулуб - ќалбњо 
ќуюд - монеањо, мањдудиятњо 

 
 
лаѓв кардан - бекор кардан 
лаљољат - саркашї, якравї 
ламс кардан - расидан, даст 

расондан 
лањ - тарафдорї 
лизо - аз ин рў, бинобар ин 
ломазњаб - бедин 
лоязол - абадї 
лоянфак - људонопазир 
лоятаноњї – беинтињо 
 
 
мабзул доштан - тўњфа кардан,  

пешкаш кардан 
мабоњис - бањсњо 
маворид - мавридњо 
маврусї - меросї,  бамеросмонда 
мавт - мурдан 
мавъуд - ваъдагї 
маѓмум - ѓамгин 
маѓфула - дарѓафлатбуда 
маддоњ - мадњкунанда 
мадориљ - дараљањо 
мадрак - санад 
мадюн - ќарздор 
мазбур - номбурда, мазкур 
мазмум - замимадор, идомадор 
мазомин - мазмунњо 
мазоњиб - мазњабњо, динњо 
маќар(р) - љой, макон 
маќдур - ќавї, ќудратнок 
маќдуф - имконпазир 
маќосид - маќсадњо 
малбус - либос,  пўшида (бо ли-бос) 
маљд - шањомат,  шукўњ 
маљзуб - љазбшуда, мањбуб 
маљљонї - бепул 
мамзуљ - омехта 
мамлу - пур, саршор 
манобеъ - манбаъњо 
мансух гардидан - бекор шудан, лаѓв 

шудан 
маншур - барнома 
манъаќид намудан - ањд бастан 
мањараља - њоким 
мањв: њолати мањв - бедорї 
мањрам - махфї 
маобид - маъбадњо,  ибодатгоњњо 
маонї - маънињо 
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марњун - ќарздор,  ўњдадор 
мароњил - марњалањо 
масир - роњ,  тариќ 
масоиб - мушкилињо 
масх - табдил,  тањриф 
матбўъ - хуш, форам 
матмаъ - ѓаразнок 
матрук - таркшуда, мурда 
мафоњим - мафњумњо 
махориљ - харољот 
машкук - шубњанок 
машњуд - маълум, дорои шањодат 
машоих - шайхњо 
машоњир - машњурон,  шахси-ятњои 

намоён 
машруњ - мукаммал,  шарњдода- 

шуда 
машрутахоњон - тарафдорони 

конститутсия 
машрўъ - шаръї 
машъуф - шод,  масрур 
маъдуд - мањдуд, кам 
маъќулот - дарк,  идрок,  фањмиш 
маъмурият - кор, вазифа 
маънус - унсгирифта 
маътуф доштан- равона кардан 
маъхуз - гирифташуда 
медод - ќалам 
мин  њайсулмаљмўъ - умуман, љамъан 
моваро - байн 
молиёт - андоз 
муаззаз - азиз, иззатманд 
муассир - таъсирнок 
мубаллиѓ - таблиѓотчї, таблиѓ-

кунанда 
мубњам - норавшан 
мубтано - бар асоси,  дар асоси 
мувањњид - пайрави вањдати вуљуд 
муваххар - интињо, охир, дуввум 
муѓоир - бегона, ѓайр 
мудавван - тањияшуда, мураттаб 
муддаї - даъвогар 
мудовим - давомдор, доимї 
музир - зарарнок 
музмањил - азбайнрафта, нобуд-

шуда 
музњик - хандаовар 
музоаф - дучанд 
музоњим - халалдињанда 
музтариб - пуризтироб, нигарон,  

хавотир 
муќаддам - аввал, асосї, ибтидо 

муќаддар - таќдир 
муќанана - ќонунгузорї 
мукарраран - такрор ба такрор, чанд 

маротиба 
муќаррарї - алимент 
муќтазиёт - талабот 
мулаббас - пўшида 
мулѓо шудан - бекор шудан,  лаѓв 

шудан 
мултамисона - илтимосомез 
мулукуттавофї - феодалї, паро-

канда 
муљаввиз - иљозат 
муљаддад - нав 
муљаллал - зебо,  бошукўњ 
муљозо - љазо 
муљозот кардан - љазо додан 
муљрим - гунањкор 
муљтањид - љањдкунанда; њуќуќ-

шиноси шиа 
мунзавї - ќаландар 
мунзаљир шудан - бадбин шудан, бад 

дидан 
мунзамид - яхбаста, шахшуда 
мунќасим - таќсим 
мунќатеъ кардан - ќатъ кардан, људо 

кардан 
мунљар шудан - рўбарў шудан, анљом 

ёфтан 
мунњадам - вайрон, хароб 
мунњал шудан - њал шудан, нест 

шудан 
мунњариф шудан - берун шудан, бо 

роњи каљ рафтан 
мунњасир - нисбатдошта, мањ-

дудбуда 
мунофиќ - душман 
мунофот - зиддият, фарќият, 

номувофиќатї 
мунсариф кардан - сарфи назар 

кардан, рад кардан  
мунтабиќ сохтан - татбиќ кардан 
мунтаљ - натиља 
мунтањо  -  нињоят,  дар нињояти кор 
мунтафир будан - нафрат доштан 
мунтафї шудан - бекор шудан 
муншафеъ - шафоаткунанда,  

тавсиядињанда 
муњаввал шудан - вогузор шудан 
муњаввата - њавлї 
муњаддис - ровии њадис 
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муњаррик - тањриккунанда, бања-
ракаторанда 

муњассил - тањсилкунанда, до-нишљў 
муњиб - њайбатнок 
муњлик - ќотилона, њалокатбор 
муовиза - ивазкунї 
муошират - гуфтугў, сўњбат 
мураффањ - хушњол, осуда 
мурољиат кардан - баргаштан 
муртабит - пайваст, алоќаманд 
муртакиб шудан - содир кардан 
муртаљеъ - иртиљої 
мурувват - дўстї, вафодорї 
мурур - нигоњ, назар (барои санљиш) 
мусаммим - тасмимгирифта, ќа-

рордода 
мусаммир - самардињанда, муфид 
мусин(н) - солхўрда 
муслењ - сулњхоњ, оштидињанда 
мусовї - баробар 
мусовот - баробарї 
мусоибат - мушкилї,  вазнинї 
мусоида - мусоидат, дастгирї 
муставлї - тасаллутдошта, 

тасхиркарда 
мустаѓнї - мўњтољнабуда,  ѓанї 
мустаѓриќ - ѓарќшуда (ба фикре) 
мустаѓриќ намудан - ѓарќ намудан 
мустадал - асоснок 
мустазъиф - бечора, камбаѓал, заиф 
мустаќар шудан - љойгир шудан 
мусталзим - зарурї,  лозимї 
мустамеъ - шунаванда 
мустамир - маош 
мустанад - њуљљатї 
мустањаќ - шоиста,  њаќдор 
мустањсан - хуб,  ањсан, ќобили 

таъриф 
мустаор - лаќаб 
мустарад - додашуда,  баргар-донда 
мустафид - фоидагиранда 
мустафиз - бањраманд 
мутааддид - бисёр 
мутааќќид шудан - боварї пайдо 

кардан 
мутаваљљењ шудан - хабардор шудан,  

огоњ шудан 
мутавассит - миёна 
мутаволиян - пайдарпай 
мутаѓаййир - таѓйирёфта 
мутадаййин - диндор 

мутазаммин шудан - зомин шудан, 
кафолат додан 

мутазилзил - ноустувор, љунбанда 
мутазод - зид 
мутаќќї - таќводор, диндор 
муталлеъ - хабардор 
муталотум - пурталотум 
муталошї - харобшаванда,  дар њоли 

вайроншавї буда 
мутамаввил - бой, сарватманд 
мутамаддин - пешрафта 
мутамодї - дурудароз, тўлонї 
мутамоил - майлдошта, моил 
мутањаммил шудан - тањаммул 

кардан 
мутањассир - њасраткунанда, пу-

шаймон 
мутањњар - пок,  муќаддас 
мутаоќибан - дар баробари он, ба 

дунболи он 
мутарассид - интизор 
мутародиф - яксон, монанд 
мутассарриф - тасарруфкунанда, 

дардастдошта 
мутафарриќ - гуногун 
мутафовут - тафовутдор, фарќ-

кунанда 
мутахосим - душманона, хасмона 
мутмаин будан - боварї доштан 
мутталеъ сохтан - хабардор кар-дан 
муттафиќ - иттифоќчї, тарафдор 
муфассир - тафсиркунанда 
муфсид - фасод 
мухайяр - соњиби њуќуќи интихоб 
мухотара - хатар 
мухталит - омехта 
мухтасот - хусусиятњо 
мушмаизкунанда - нафратовар 
мушобењ - монанд 
мушољара - бањс,  љанљол 
муштамил - соњиб, доро, шомил, 

муштамил будан - шомил будан,  дар 
бар гирифтан 

мўљиб - сабаб 
мўњтаво - мазмуну мундариља 
мўњтотона - эњтиёткорона 
мўътариз - эътирозкунанда 
мўътариф будан - эътироф кардан 
 
 
навоќис - нуќсонњо 
найир - мунир,  нуронї 
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найл - ноил шудан, расидан 
наќќод - мунаќќид 
наљас - ахлот 
наљво - гуфтугўи махфї,  гўшакї 
наљобат - олињимматї,  некўах-лоќї 
насбулайн - намуна,  нусха (барои 

таќлид) 
насоењ - насињатњо, маслињатњо 
нафй кардан - инкор кардан 
нашв - нашъунамо,  инкишоф 
нигаронї - хавотирї, ташвиш 
ниёбат - иљро, роњбарї 
ниём - ѓилоф 
ниќрис - дарди мафосил,  подагра 
нисоб - меъёр 
нозї - натсист,  фашист 
ноњид - мунаќќид 
нофиз - пуртаъсир, таъсирбахш 
ношї аз чизе будан - натиљаи чизе 

будан,  аз чизе ба амал омадан 
нубувват – пайѓамбарї 
 
 
обо - падарон 
озим шудан - рафтан, азми љое 

кардан 
 
 
пероя - зебої, зару зевар 
пешавар - њунарманд, косиб 
пешкасват - собиќадор, пешќадам 
пизишк - духтур 
пуштвона - хазина, фонд 
 
 
раќиќулќалб - њассос 
руњбоният - роњибї,  парњезгорї 
рањил - сафар,  ба љое рафтан 
расид - њуљљати бонкї 
рифоњ - хушњолї 
рия - шуш; бемории риявї - бемории 

шуш 
робит - миёнарав 
роиљ - ривољёфта, маъмулї 
рокид - шахшуда, бетаѓйир 
росих - сахт,  мустањкам, ќавї 
руасо - раисон, њокимон 
рубубият - худопарастї,  имон-дорї 
рубъ - чоряк 
рузњонот - бартарї 
рукуд - пастравї, таназзул 

руспї - фоњиша 
русто – дења 
 
 
сабќат - пешдастї 
сабуият - вањшоният 
савќ додан - равона кардан 
сад(д) - банд (обанбор) 
сайёс - сиёсатмадор 
саку - минбар; курсї 
салб кардан - мањрум сохтан 
салотин - султонњо 
самољат - саркашї, якравї 
сангин - вазнин 
сандалї - курсї 
саноеъ - саноат, иќтисод 
санъат - саноат 
сањим - сањмдор, њиссагузор 
сањл - осон 
сарењан - кушоду равшан 
сароб - мираж, манзараи хаёлї 
сароњат - равшанї, возењї 
сароњат - ростї,  самимият,  равшанї 
саффок - хунхор 
саффокї - хунхорї, хунрезї 
сифот - сифатњо 
соир - дигар 
сонавї - дуввумдараља 
сотеъ - нуронї,  равшан 
сувар - суратњо 
судур - содир шудан, баромадан, 

эълон шудан 
сукр - мастї 
султа - салтанат, подшоњї 
сулук - рафтор,  муносибат 
сунан - суннатњо, расму оинњо 
суњулат - осонї 
сутур - сатрњо 
сутўњ - сатњњо 
сўйизанн - гумони бад 
сўйитафоњум - њамдигарнофањмї,  

бадбинї 
 
 
тааддуди заваљот - бисёрзанї 
тааммул - андеша кардан 
таассуб - њирс,  фанатизми динї 
табаият - пайравї 
табањњур - дониши амиќ,  олимї 
табъид – бадарѓа 



  Луѓат 

 297 

табъиз - мањдудкунии њуќуќ,  
дискриминатсия 

таваќќўъ - умеду орзу 
тавањњум - гумон, гумонбар шудан 
тавќиф шудан - мавќуф шудан 
тавлид - истењсол 
тавњин - дашном,  њаќорат  
тавоиф - тоифањо,  ќабилањо 
тавотур - пайдарпаї,  доимият 
тавофуќ - мувофиќат 
тавсеа - вусъат, инкишоф 
тавтеа - бадандешї, забоняккунї 
тавъаман - якљоя 
таѓзия - хўрондан, ѓизо додан 
тадвин - тартиб,  тањия 
тадовум - давом,  идома 
тадофеї - мудофиавї 
тазмин - кафолат,  зимомат 
тазоњурот - намоиш 
таййиба - соф,  пок,  кори нек 
таќаддум - аввалият 
таќаддус - муќаддасият,  муќаддас 

будан 
такзиб кардан - дурўѓ баровардан, 

рад кардан 
талфиќ - мувофиќат 
талхис - хулоса,  ихтисор 
таљаллї - љалол,  шукўњ, нурпошї 
таљассус - љустуљў,  кофтукоб 
таљдид - азнавсозї 
таљзия - тањлил 
таљоњум - њуљум, њамла 
тамљид - ситоиш, таъриф 
тамрин - машќ 
таназзул - пастравї 
танаффур - нафрат 
танз - шўхї,  мазоњ 
танозўъ - мубориза,  бањс 
таноќис - нуќс, камбудї 
тансух - нодир 
танфиќ - нифоќангезї 
тањзиб - ислоњ 
тањрик - барангехтан 
тањрим кардан - манъ кардан 
таодул - баробарї, мувозинат 
тарвиљ - ривољ 
тардид - рад кардан, шубња кардан 
тарљењ додан - бартар шумурдан 
тасаддї - раёсат,  идоракунї 
тасаллут доштан - огоњ будан, 

донистан 
тасалсул - пайдарпаї 

тасаннун - суннї 
тасбит шудан - исбот шудан 
тасвиб - тасдиќ 
тасмим гирифтан - ќарор додан 
тасовї - баробарї 
татаббўъ - тањќиќ,  тадќиќ 
татобуќ - мутобиќат 
тафкик - људо кардан 
тафоњум - њамдигарфањмї 
тафоњумнома - мувофиќатнома, 

созишнома 
тафосир - тафсирњо 
тафосул - фосила, дурї 
тафрењ - истироњат, танаффус 
тахдир - анестезия, бедардкунї 
тахфиф - коњиш, кам кардан 
ташайюъ - ањли шиа 
ташаккук - шаккокї, скептисизм 
ташарруф - эњтиром,  њурмат 
ташаххус - муайянї 
ташрењ - шарњ 
ташриќ - рў овардан ба Шарќ 
таъвиз гаштан - иваз шудан 
таъвиќ - таъхир 
таъвил - тањриф;   ташрењ 
таъйид - тасдиќ 
тезор - подшоњ 
торик - тарккунанда 
тоун - як навъ беморї 
туллоб - талабагон, донишљўён 
туљљор - тољирон 
тумур - љадда, ѓуррї 
тундрав - зудрав 
турд шудан - нарм шудан 
 
 
убур кардан - гузаштан 
узом - бузург 
уќбо - охират,  он дунё 
улво - осмонї, болої 
улгу - ќолаб, шакл 
уммат - пайравон 
урафо - орифон 
ухравї - ондунёї 
уюб – айбњо 
 
 
фаќењ - олими фиќњ 
факкоњї - латифа 
фалоњ - озодї, наљот 
фалосифа - файласуфон 
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фасх кардан - бекор кардан  
фойиз - файзбор 
фоќид; фоќиди чизе будан- аз чизе 

мањрум будан 
фориѓуттањсил - хатмкарда, 

дастпарвар 
фуќањо - фаќењон, олимони фиќњ 
футуњот - ѓалабањо,  пирўзињо 
 
 
хабис - зишт, бад 
хасоис - хислатњо 
хатти машй - равия, идея, таълимот, 

пайравї 
хузўъ ва хушўъ - итоаткорї 
хулус - холисї 
хутабо - хатибон 
хутба - хитобнома 
хутур кардан - ба сар омадан 
хушунат – душманї 
 
 
њадди нисоб - кворум 
њадша - зарар 
њазарот - њазратњо, бузургон 
њазф шудан - афтидан, гирифта 

шудан 
њаќќа: њуќуќи њаќќа - њуќуќи ќонунї 
њаќорат - њаќирї, бечорагї 
њасана - хуб, зебо 
њасб: бар њасби одат  -  аз рўйи одат 
њирфаї - њунарманд, косиб 
њовї - дарбаргирифта 
њоил будан - монеъ будан 
њосид - њасадхўр 
њубб - муњаббат, ишќ 
њувийят - моњият 
њукком - њакимон 
њуррият – озодї 
 
 

чаповул - дуздї,  ѓоратгарї 
чирадаст - моњир,  боистеъдод 
чоплусї - фиребгарї, маккорї 
 
 
љавониб - љонибњо 
љадд(-и аъло) - бобо(калон) 
љалилулќадр - иззатманд, мўъ-табар 
љањл - нодонї 
љузва - китобча, брошюра 
 
 
шааф - нињояти шодї,  сурур 
шайъ - чиз 
шаккок - шубњакунанда, скептик 
шаљар - дарахт 
шаљаранома - силсилаи насаб 
шаоир - расму оинњо 
шероза - тасма, њошиядўзї 
ширк - бисёрхудої, политеизм 
шоеъ(от) - овоза(њо) 
шурур - бад, бадињо 
шуюх - шайхњо 
шуюъ ёфтан - пањн гаштан 
шўъбадабозї – чашмбандї 
 
 
эљоб - талаб 
эњроз намудан - ба даст овардан 
эњтироз - худдорї,  эњтиёткорї, 

канораљўї 
эъдом кардан - ба ќатл расонидан 
эъљоз - мўъљиза 
эътилои ислом - панисломизм 
эътисоб - корпартої; эътисоби ѓизо - 

гуруснанишинї 
эъто - ато, њадя 
 
 
язраъ - коштан 
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