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التلميحات القر ٓانيۃ في ديوان األسرار
)اسرار خودی( لعالمۃ محمد اقبال۔
ِ

*دکتور محمد أبوذر خليل

Abstract
This article deals with critical studies of Asrar-e-Khudi one of
the most important work of Allama Muhammad Iqbal. In it, I
have presented the life sketch of Allama Muhammad Iqbal,
who is recognized as the poet of east! He is author of many
) books which enlighten the self respect (egoخودی in human
being. Asrar-e-Khudi is one of his marvelous works. Keeping
in view the importance of this work, I intended to introduce it
to the readers, particularly the Allusionsتلميحات occurred in this
work. The real and literal meanings of such Allusions have
been elaborated in it. I also have emphasized on the Quranic
Allusions used by Allama Muhammad Iqbal in this work
“Asrar-e-Khudi” by translating and analyzing them. I hope
this literary work will be a good addition to the Arabic and
Islamic literature.
العالمۃ محمد اقبال :حياتہ وثقافتہ:
ولد محمد اقبال في بلدة )سيالکوت( في اقليم )بنجاب( ،حيث کان مولده سنۃ ١٨۷٣م في
اليوم الثاني والعشرين من شھر فبرائر ،ما يوافق  ٢٠ذوالحجۃ ١٢٨٩ھ ،يرجع نسب
أسرة محمد اقبال الی براھمۃ کشمير ،أسلم أحد أحداده قبل ثالثۃ قرون في أوائل القرن
الثامن الميالدي في عھد الدولۃ المغوليۃ کبری الدول االسالميۃ التي قامت بالھند ،حيث
أسلم ھذا الجد علی يد الشيخ )شاه الھمدانی( أحد أئمۃ المسلمين فی ذلک العصر،
)(١
واألسرة ھذه قد ھاجرت من کشمير أمام الحوادث الی األقليم )بنجاب(۔
بدأ محمد اقبال رحلتہ العلميۃ فی طفولتہ علی يد أبيہ ،ثم ذھب منذ نعومۃ أظافره الی
مکتب تحفيظ القر ٓان حسب التقاليد الشرقيۃ ليتعلم القر ٓان ،وال ندری کم حفظ اقبال من
کتاب ﷲ فی طفولتہ ،وال ريب أنہ حفظ کثيراً منہ فی ھذا السن وبعده ،إذ أن کثرة
اقتباسہ من القرآن فی شعره تدل علی أن القر ٓان کان فی قلبہ وعلی لسانہ۔
ثم أدخل الصبی مدرسۃ البعثۃ األسکوتيۃ ،کانت مدرسۃ انجليزيۃ فی مدينۃ )سيالکوت(،
ويقال أن أباه أدخلہ ھذه المدرسۃ ليکون فی رعايۃ صديقہ )مير حسن( الذی کان أستاذاً
أديبا ً متضلعا ً فی األدب الفارسی عارفا ً بالعربيۃ ،ولبث اقبال منذ ذلک الحين الی أن أتم
الدراسۃ فی کليۃ البعثۃ األسکوتيۃ تحت رعايۃ ھذا األستاذ الجليل وتأديبہ ،ثم انتقل
*األستاذ المشارك ،قسم اللغۃ العربيۃ ،جامعۃ بہاء الدين زکريا ،ملتان
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الشاب الذکی الذی فاق اقرانہ فی المدرسۃ الی )الہور( حاضرة اقليم بنجاب واحدی مدن
باکستان الکبری ،ولحق بکليۃ الحکومۃ فی المدينۃ ھذه ليتم تعلمہ ،ونال بھا الدرجۃ
العلميۃ التی تسمی فی نظام التعليم اإلنجليزی الھندی ) (B.Aوالتی تعادل )الليسانس(
الشھادة العاليۃ فی الجامعات العربيۃ ،وبرز فی امتحان العربيۃ واالنجليزيۃ ونال
وسامين لتفوقہ فی امتحان اللغۃ العربيۃ فی واليۃ بنجاب بأکملھا ،وجوائز أخری ،وذلک
سنۃ ١٨٩۷م ،ثم تابع الدراسۃ وحصل علی درجۃ الماجستير فی الفلسفۃ حتی أکمل
دراستہ الجامعيۃ نائال وساما وجائزة أخری من ھذه الکليۃ وذلک سنۃ ١٨٩٩م۔
بعدأن أکمل دراستہ في الکليۃ تم عليہ الخيار لتدريس اللغۃ العربيۃ کأستاذ في الکليۃ
الشرفيۃ في مدينۃ الھور وفي الوقت نفسہ کان يدرس الفلسفۃ واللغۃ اإلنجليزيۃ في
الکليۃ الحکوميۃ التی تخرج بھا۔ وفی ھذه المدة قد صنف کتابا فی علم االقتصاد الذی
کان أفضل ما قد ألف فی ھذا الموضوع حسب قول اقبال۔
ثم سافر الی )انکلترا( وذلک سنۃ ١٩٠۵م علی اجازة دراسيۃ لثالث سنين ،والتحق
بجامعۃ )کامبرج( ونال بھا شھادة عاليۃ فی الفلسفۃ واالقتصاد ومکث فی عاصمۃ الدولۃ
البريطانيۃ ثالث سنين ،حيث کان يلقی المحاضرات فی الموضوعات االسالميۃ۔ وتولی
خالل تلک المدة تدريس ٓاداب اللغۃ العربيۃ بجامعۃ )لندن( مدة غياب أستاذه ) ٓارنلڈ(
وبعد ذلک سافر الی )المانيا( فتعلم اللغۃ المانيۃ فی زمن قليل ،ثم التحق بجامعۃ )ميونخ(
وحضر بھا الدکتوراة علی موضوع عنوانہ) :تطور ماوراء الطبيعۃ فی فارس( ،وقدم
االھداء الی أستاذه )توماس آرنلڈ( حيث طبعت ونشرت ھذه الرسالۃ بشکل کتاب الفسلفۃ
فی لندن ،وعاد اقبال الی لندن فدرس بھا القانون ،وحاز امتحان المحاماة  ،والتحق
)(٢
کذلک بمدرسۃ العلوم السياسيۃ۔
لبث اقبال فی اوربازھاء ثالث سنوات ثم رجع الی وطنہ سالما غانما سنۃ  ،١٩٠٨ولما
مر بصقليۃ فی طريقہ الی الھند ،سکب علی ترابہ دموعا ،وقال قصيدة افتتحھا بقولہ:
)(٣
‘‘أبک أيھا الرجل أدمعاً ،فھذا مدفن الحضارة الحجازيۃ’’
بلغ اقبال بمدينۃ )الہور( فی السابع والعشرين من حزيران سنۃ ١٩٠٨م واحتفل کثير
من أھل الھور بعودتہ بعد غيبۃ ثالث سنين ،وتعددت الحفالت للترحيب بعود الرجل
النابغ الذی افتقده أصحابہ والمعجبون بہ زمنا طويال ،وأنشدت فی ھذه الحفالت قصائد
جاء فی واحدة منھا ما معناه‘‘ :طال حنيننا الی شعرک يامن طبق اآلفاق صيتہ فی
الشعر’’ وفی ھذا داللۃ علی أن الناس کانوا قد ألفوا أن يقرأو ا شعر اقبال ،وعلی أن
)(۴
اقبال کان لہ صيت فی الشعر قبل سفره الی أوروبا۔
ٓ
والواقع أن تفکير اقبال بأکملہ تفکير اسالمي اذأنہ جمع أفکاره مباشرة من القران،
والروح االسالميۃ واضحۃ فی شعره ومقاالتہ وکتاباتہ وخطبہ ،کما أنہ حصل علی
الکفايۃ والقدرة والمھارة فی العلوم والفنون األوروبيۃ ،وتعمق في دراسۃ نظمھا
الحضاريۃ والحکم الفلسفيۃ ،وکما أنہ أقام مدرستہ الفکريۃ الخاصۃ بعد أن طابق أفکار
و ٓاراء أعظم مفکري الشرق والغرب علی الحقائق القر ٓانيۃ ،وصبغ أفکاره عن الحياة
بصبغۃ علميۃ في ضوء القر ٓان الکريم۔ تلک کانت ثقافۃ اقبال الروحيۃ والعقليۃ التي قد
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جمعت متناقضات الحياة ،وعملت علی امتزاجھا ،وکان اقبال يستضئ لکل نظم الفکر
غير تارک لنظريتہ األصليۃ ،ومن ھنا يتضح أن نظام فکره منتقی ومأ خوذ من کل ما
ھو حسن ،فقد جمع أحسن الورود المختلفۃ األلوان وقدمہ فی صورة شعر الحکمۃ من
)(۵
خالل ٓارأه الفکريۃ۔
العالمۃ محمد إقبال و القر ٓان:
ومن المعلوم أن القر ٓان جامع ألشتات العلوم ،ومنھا اللغۃ العربيۃ و ٓادابھا  ،وأول ما
نذکر في ھذا الصدد قول ابن خلدون حيث أنہ قد أثبت أن القر ٓان أصبح جزءا من تعريف
األدب العربي وال يتم حده إال بہ؛ فيقول :۔۔۔۔۔ ثم انھم إذا أراد واحد ھذا الفن )علم األدب
العربي( قالوا :األدب ھو حفظ أشعار العرب وأخبارھا واألخذ من کل علم بطرف
يريدون من علوم القر ٓان أوالعلوم الشرعيۃ من حيث متونھا فقط وھي القر ٓان و الحديث
)(٦
إذال مدخل بغير ذلک من العلوم في کالم العرب۔۔۔۔
فثبت من ھذا أن األدب العربی ال قيمۃ لہ إال بالقر ٓان ،وکذلک مادام النبی  من أول
يوم يتحدی بہ أساطين قومہ الفصحاء والبلغاء بأن يأتوا بسورة من مثلہ ولو کان بعضھم
المومنين ساوت بينھم علی
لبغص ظھيرا ،واألمثل أن يقال أن القر ٓان وحدة جامعۃ بين ٔ
ھذا المفھوم ،وھو عندالعرب مثال لألسلوب والنظم والنثر ،کما يعرض الشعر في
بالغتہ ،وھذا مايکسبہ عظيم أھميۃ للحياة الثقافيہ في أمۃ من األمم الراقيۃ ،ومن المعلوم
أن کثيراً من األدباء والمفکرين المسلمين وغير المسلمين قد استفادوا بہ في کثير من
العلوم والفنون وخاصۃ المتصوفۃ منھم :کما يقول في ھذا الصدد جالل الدين الرومي من
أشھر شعراء التصوف عند الفرس:
۔۔۔۔ال تظن أن الکالم في القر ٓان ظاھر ،فتحت الظاھر باطن باھر و تحت الباطن بطن
ٓاخر ،يحار فيہ الفکر و النظر ،يا بني ال تکن إلی القر ٓان من الناظرين ،فما يری
الشيطان من ٓادام إال الطين فظاھر القر ٓان کشخص اإلنسان يبدو منہ العيان إال أن روحہ
)(۷
في طي الکتمان۔۔۔
ٓ
ومن ذلک کلہ نستنتج أن معظم مصطلحات الصوفيۃ انما اتخذت من القران الکريم
ويقول في ھذا صاحب کتاب )اإلنسان الکامل( :۔۔۔۔۔ والقر ٓان ھواألصل الذی اشتقت منہ
)(٨
رموز التصوف اإلسالمی۔
ٓ
ٓ
وشاعر نا الفيلسوف العالمۃ محمد اقبال من احاد الشعر اء اإلسالميين الذی قد تأثر
واستفاد من القرآن الکريم ،ولذا نجده أنہ قدذھب مند نعومۃ أظافره إلی مکتب تحفيظ
القر ٓان حسب التقاليد الشرقيۃ اإلسالميۃ ،وال ندری ھل حفظ شيئا منہ أم ال في أيام
طفولتہ ،ولکن التلميحات الموجودة الکثيرة في شعره تدلنا علی أنہ قد حفظ منہ جزء
اکبيرأ وتعمق في أغواره ،وکثرة اقتباسہ من القرآن في نظمہ و نثره تدل علی أن
القر ٓان کان علی قلبہ ولسانہ ،وليس من نافلۃ القول أن نذکر القصۃ التی حدثت في صباه
إذأنہ کان يقرأ القر ٓان صبيحۃ کل يوم ،فکان يمر عليہ أبوه فسألہ يوما :ماذا تقرأ؟
سوال ابيہ فقال لہ :أالتری أنا أقرأ القر ٓان ؛ فقال لہ أبوه :بلی ،ولکن
فتعجب إقبال من ٔ
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أريد يابني اقرأ القر ٓان کأنہ عليک نزل ،وفي ذلک يقول إقبال :۔۔۔ ومنذ ذلک اليوم بدأت
)(٩
أتفھم القرآن وأقبل عليہ فکان من أنواره ما اقتبست ومن نوره مانظمت۔۔۔۔۔۔
والواقع أن تفکير إقبال بأکملہ تفکير اسالمی ألنہ جمع أفکاره مباشرة من القر ٓان الکريم
 ،إذ أنہ ترک مالحظات خطيۃ علی کتاباتہ تجعلنا قادرين علی تبيان العالقۃ بين القر ٓان
وفلسفتہ۔ حيث نجده يجعل الجملۃ األولی في مقدمۃ کتابہ )تجديد التفکير الديني في
)(١٠
اإلسالم( فيقول )۔۔۔۔۔ إن القر ٓان الکريم کتاب عنايۃ بالعمل فوق عنايتہ بالرأی۔۔۔۔
والحق انہ اتخذ من القر ٓان جو ھراً لکتابہ ھذا الذي ينطوی علی محاضرات ألقاھا في
مدينۃ )مدراس وحيدر ٓاباد و علی کره( ،إ ذنحن ال نکاد نقلب من ھذا الکتاب صفحۃ
أوصفحتين إال وجد ناه يورد ٓايۃ أو آيتين ،بل و ٓايات متتاليات مستمدا منھا حجۃ إذأنہ يقيم
للفلسفۃ کيا نا جديدا۔
مما ال شک فيہ أن القر ٓان ما زال من أھم المقومات التی تشکل منھا مذھب إقبال في
الدعوة إلی تقديم الفکر اإلسالمي وفلسفتہ التی قد انفرد بھا ،وليس ھناک أکثر من ھذا
تواز يا بين الفلسفۃ القر ٓانيۃ وفکر إقبال ،حيث يصف إقبال مراحل التطور الذات المتمثلۃ
في الطاع ٰۃ وضبط النفس والنيابۃ اإللھيہ وطاعۃ الشرع التی ذکرت في القر ٓان في
مواضع عديدة ،وبالنظر إلی النيابۃ اإللھيۃ يتضح من القر ٓان أن اإلنسان مع کل أخطائہ
فھو خليفۃ ﷲ علی األرض يقول عزمن قائل )وإذ قال ربک للمال ئکۃ انی جاعل فی
)(١١
األرض خليفۃ قالو أتجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفک الدماء۔۔۔(
وفي رأی إقبال أن الذات يمکن أن تنمو مع بقيۃ الذاتيات وليس في عزلہ ،ففی داخل
المجتمع الذي وضعہ إقبال کأحسن مايمکن من أجل تحقيق تطور الذات وال يمکن ھذا
إال بالتتبع في االٓيات التی وضعت من أجل المجتمعات اإلنسانيۃ۔) (١٢باإلضافۃ إلی
الفکر الفلسفي فإن إقبال قداستخدم في أدبہ أکثر التراکيب من المصطلحات القر ٓانيۃ
والقصص القر ٓانيۃ ،مثل شرار بولھبی ،بانگ اسرافيل ،الت و منات ،قم باذن ،موسی و
فرعون والطور ،ويوم النشور ،براھيمی نظر ،ال تحزنوا ،لوح و قلم ،طلسم سامری،
ابراھيم کا ايمان تقدير الھی ،ال إلہ إالھو ،بانگ ال تخف  ،وغيرھا من التراکيب التی
استعملھا إقبال بانسجام وقوة البيان والتعبير المعنوي ،بل وضع بعض الکلمات القر ٓانيۃ
للقوا في والرديف ،کما أن تشبيھا تہ النادرة مر ٓاة صادقۃ ألفکاره القر ٓانيۃ کأبيات
مصرعھا ‘‘ :أشھد أ ن ال إلہ أشھد أن ال إلہ’’
وکما أن المنظومۃ الخامسۃ لعصاموسی )ضرب کليم( تنتھی تقفيتھا۔۔۔۔ بال إلہ إال ﷲ۔۔۔۔
ھو فيھا بطريقۃ تفکيره وأسلوبہ تفسير لالٓيۃ )أفرئيتم ماتحرثون أأنتم تزرعونہ أم نحن
)(١٣
الزارعون۔۔۔۔ أفرئيتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ۔
إذا ما نتصفح في ٓاثار إقبال الشعريۃ فنجده علی ما کان من مسلکہ ،وھو يعبر بالشعر
الذی اتخذه ألسلوبہ في اإلبانہ عن نزعتہ الروحيۃ العقليۃ ،فإذا بالقر ٓان في شعره أظھر
مايکون ،وتأثر شعره بالقر ٓان أھم خصيصۃ من خصائصہ الشعريۃ؛ وفيما يلی نقدم
باإليجاز بعض األمثلۃ الحيۃ التی ساقھا إقبال في شعره مقتبسا ً من نورا لقر ٓان وبھا
تظھر منزلۃ القر ٓان في شعر إقبال ومکانتہ في قلبہ وروحہ۔
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في منظومۃ لہ من ديوان ھديۃ الحجاز )أرمغان حجاز( يوجہ الخطاب إلی شعراء
العرب قائال:
بھائے کم نھا دم لعل لب را
بگو ازمن نواخوان عرب را
سحر کردم صد وسی سالہ شب را
ازاں نورے کہ از قر ٓان گر فتم
وقدم ترجمۃ ھذه األبيات شعراً األستاذ الدکتور حسين مجيب المصری فی
کتابہ )ھديۃ الحجاز(:
لياقوت الشفاة البخس منی
وقل للشاعر العربی عنی
جعلت الليل لي فجراً يغنی
قبست النور بالقر ٓان حتی
کان القر ٓان محدداً لشعر إقبال ،يستعير من معانيۃ ويدعو إلی ماورد فيہ ،بحيث يھدی
العقل بالدين ويسمو بالروح إلی ذروة اإليمان مشيراً بمضامين ا ٓ
ال يات المحکمات۔
وکذلک نراه في نصحہ المبذول لمن يريد الخير والسداد في الحياة؛ فيقول:
دگر گوں کشتہ! از خويش بگريز
زقر ٓان پيش خود ٓائينہ ٓاويز
)(١۴
قيا متھائے پيشين را برانگيز
ترازوئے بنہ کرد ار خودرا
ترجمھا إلی العربيۃ األستاذ حسين مجيب المصری فيقول:
ونفسک دع إذا غيرت واھرب
لک القر ٓان کالمر ٓاة فانصب
وفي الماضي قيامات لتطلب
لما قد مت ميزا نا لتصنع
وھذا مثال لمبلغ عالقۃ إقبال بالقر ٓان  ،إذأنہ عده الفيصل الحق يجب الرجوع اليہ في کل
أمرمن أمور الدين والدنيا ،وکما نجده متخذاً موقفہ الخاص من شروط فھم القر ٓان
الکريم ،معينا لہ من رأی صريح في أصول تفسيره ،حين يشير إلی أحد المشاھير من
المفسرين ھو فخر الدين الرازي المتوفی عام ٦٠٦ھ حيث يقول فيہ إقبال:
چراغ از چراغ اوبرافروز
زرازی حکمت قر ٓان بياموز
کہ نتواں زيستن بے مستی وسوز
وے اين نکتہ را ازمن فراگير
)(١۵

وترجمھا األ ستاذ حسين مجيب المصری؛ قائال:
من الرازی کتاب ﷲ فافھم
ولکن لی کالم فيہ فانظر

و منہ النور خذ فالليل أظلم
تضرم
وما
بالفواد
انحيا
ٔ

وھکذا نجد اقبال في موضع ٓاخر حيث ينصح ابنہ قائال:
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در مسلمانان مجو ٓان ذوق و
شوق
عالماں از علم قر ٓاں بے نياز
گرچہ اندر خانقاہاں ہائے
وہوست
ترجمھا الدکتور حسين مجيب المصري ؛ قائال:
أتروم الذوق عند المسلمينا
ان القر ٓان علما ليس يعرف
الصياح والضجيج في الخوانق

ٓاں يقين ٓان رنگ وبوٓ ،اں ذوق و
شوق
صوفياں در نده گرگ ومودراز
کہ
انمردے
جو
کو
)(١٦
صہبادرکدوست
وتريد الشوق فيھم واليقينا
والذئاب انھم أھل التصوف
أين خمير لحسن ﷲ عاشق

من ھذه األبيات الثالث نقف علی أمرين :أولھما تضمن القر ٓان علما ال غايۃ بعده۔
والثاني تلميح الشاعر إلی المتصوفۃ إثر ذکره لعلم القر ٓان بما يستدل منہ علی صلۃ وثيقۃ
بينہ وبين ھذا العلم۔
ٓ
قد اتضح من ھذا کلہ ان إقبال کان يقتبس من اي الذکر الحکيم ،کما أنہ کان يضنمھا
شعره ماوجد الحاجۃ إلی دعم الدعوة بحجتھا ،وکان ھذا دأبہ في جميع تأليفۃ النثريۃ
والشعريۃ۔

معنی التلميح لغۃ :
يقول في ذلک ابن منظور صاحب لسان العرب في مادة )لمح(:
لمح اليہ يلمح لمحا والمح :اختلس النظر ،وقال بعضہم :لمح نظر والمحہ ھو ،واألول
أصح۔ االزھری :المحت المرأة من وجھھا الما حا اذا امکنت من ان تلمح ،تفعل ذلک
الحسناء تری محاسنہا من يتصدی لہا ثم تخفيھا۔ قال ذوالرمۃ:
رواء خالما أن تشفع المعاظس
والمحن لمحا من خدود أسيلۃ
والتلميح مصدر لمح ،في البديع :ھو تضمين الکالم إلی قصۃ معروفۃ أونحو ھا۔ أو أن
يشار في فحوی الکالم إلی قصۃ أوشعر أومثل بلفظ فيہ ذکر طرف من ذلک ال ذکره
کلہ ،وھو طريقۃ بارعۃ إلسماع شئی أوافھامہ دون التعبير عنہ بصراحۃ ،وھو خالف
التصريح۔ والجمع )تلميحات( لغير المصدرو )تالميح( کذلک ،واللمحۃ :النظرة بالعجلۃ،
) ( ١۷
الفراء في قولہ تعالی :کلمح بالبصر ،قال کخطفۃ بالبصر۔۔
معنی التلميح اصطالحا:
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قال الجرجاني صاحب کتاب التعريفات :التلميح؛ ھو ان يشار في فحوی الکالم الی قصۃ
)(١٨
او شعر من غير ان تذکر صريحا۔
وقال التفتازانی:
‘‘واما التلميح صح بتقديم الالم علی الميم من لمحہ اذا ابصره ونظر اليہ وکثيرا ما
تسمعھم يقولون لمح فالن ھذا البيت فقال کذا أو في ھذا البيت تلميح إلی قول فالن۔۔۔ فھو
ان يشار في فحوی الکالم الی قصۃ او شعر او مثل سائر من غير ذکره ای ذکر کل
واحد من القصۃ او المتن’’۔ وقال الرازي‘‘ :ھو أن يشارفي فحوی الکالم إلی مثل سائر
)(١٩
أوشعر نادر أوقصۃ مشہوره من غير أن يذکره’’
فالتلميح اما في النظم او النثر والمشار اليہ في کل منھما اما ان يکون قصۃ او شعرا او
مثالً والقصد بذلک االيجاز الجميل الحسن في الکالم ،وکذلک البالغۃ والفصاحۃ فيہ،
ولذا قد کثر استخدام ھذا الصنف من البالغۃ عند شعر ٓاء العرب وغيرھم في کالمھم
المنظوم والمنشور۔
التعريف بديوان اسرار اثبات الذات )اسرار خودی(
نشر الشاعر الفيلسوف محمد إقبال أول دوا وينہ الفلسفيۃ )اسرار خودی( سنۃ ١٩١۵م،
وھي منظومۃ طويلۃ في بحر واحد وعلی القافيۃ المزدوجۃ مقسمۃ الی فصول ،يوضح
فيہا الشاعر فلسفتہ الذاتيۃ )أنا( فکرة بعد فکرة ويصورھا في صورة شعريۃ رائعۃ۔
وھو أول ديوان شعر ألفہ اقبال باللغۃ الفارسيۃ ويعتبر ھذا الديوان نقطۃ عروج القبال
في الشعر بالفارسيۃ ،وذلک ألن إقبال أو ضح في اسلوب الغزل الحقائق والمعارف التي
تحث علی اإلخالص واإليمان۔ والحذر من المظاھر الغربيۃ الخداعۃ ،وھذا ما يجعل
اإلنسان راسخ العقيدة ومؤمنا بالحق۔ إذ يقول اقبال في مقدمۃ ھذه المنظومۃ:
‘‘ھذه خالصۃ تاريخ المسألۃ التي ھي موضوع ھذه المنظومۃ ،وقد اجتہدت أن احرر
ھذه المسألۃ الدقيقۃ من تعقيد األدلۃ الفلسفيۃ ،وألوانہا بألوان الخيال ليتيسر إدراک
حقيقتہا۔۔۔ الی ان يقول:
‘‘ان لذة الحياة مرتبطۃ باستقالل )انا( وباثباتہا واحکامھا وتوسيعہا  ،وھذه الدقيقۃ تمہيد
)(٢٠
الی فہم حقيقۃ الحياة بعد الموت’’۔
قدم اقبال ھذه المنظومۃ إلی األمۃ االسالميۃ إالأنہ يخاطب فيہا اإلنسانيۃ الجمعاء۔ وقد
حاول فيہا ذکر األفکار التي تدور حول الفرد والمجتمع ،وبين فيہا ما يستعان بہ فی
سبيل الحفاظ علی األمۃ۔
ٓ
ثم إن االستنباط واالستدالل من القران الکريم في ھذا الصدد انما ھو في منتھی
)(٢١
الوضوح ،ألن األساس الفکری لألسرار والرموز مأخود بأکملہ من القر ٓان الکريم۔۔۔
التلميحات القر ٓانيۃ في ديوان )اسرار خودی( اسرار اثبات الذات:
يقول اقبال في ثاني قصيدة )السرار( في بيان أن حياة الذات بتخليق المقاصد
وتوليدھا:
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از تمنا رقصِ دل درسيناہا
طاق تِ پرواز بخشد خاک را
ترحمۃ وتحليل:
يخفق القلب بہ بين الصدور
يھب الترب جناحا يصعد

سينہ ہا ازتاب او آ ئينہ ہا
خضر باشد موسیٰ ادراک
) ( ٢٢
را
ھو في صدرک مر آ ة تنير
ولموسی العقل خضرا يرشد

األبيات ھذه قد ترجمہا األستاذ عبدالوھاب عزام شعرا،و في الشطر الثاني من البيت
الثاني يشير فيہ اقبال إلی قصۃ معروفۃ المذکورة في سورة الکہف فی القر ٓان الکريم،
وھی قصۃ موسی مع خضر حينما ذھب موسی إلی شاطئ البحر ليستفيد منہ وقال) :ھل
اتبعک علی ان تعلمني مما علمت رشدا( ورد عليہ خضر قائال) :انک لن يستطيع
) ( ٢٣
معي صبرا(
والقصۃ بالتفصيل موجودة فی القر ٓان نکتفي ھنا اإلشارة اليھا ،وھي حينما تحير موسی
بأفعالہ الثالث ،فرد عليہ خضر قائال) :وما فعلت عن امری ذلک تأويل مالم تسطع عليہ
)(٢۴
صبرا۔۔۔(
وإلی ھذا أشار إقبال بقولہ:
‘‘خضر باشد موسی ادراک را’’
وخالصۃ األبيات ھي أن القلب من العقل کالخضر لموسی يھديہ ويبين لہ الحقائق۔
يقول إقبال في ديوان اسرار اثبات الذات )اسرار خودی(:
)(٢۵
چشم اگرداری ،بيابنمائمت
ہست معشوقے نہاں اندر دلت

ترجمۃ وتحليل:
ان في قلبک معشوقا ثوی

اقبلن أنبئک ممن ھذا الجوی

المراد بالمعشوق ھنا ھو المعشوق الحقيقي ھو ﷲ تعالی۔ وأشار بقولہ) :معشوقے نہان
اندر دلت( ای أن المعشوق الخفي في القلب۔ واشاربہ إلی قولہ تعالی) :نحن أقرب اليہ
من حبل الوريد(۔ والغرض منہ ان اقبال يحث المسلمين علی أن يعرفوا انفسہم حق
المعرفۃ قبل ان ينظروا إلی األغيار ،انہم إذا فعلوا ذلک لوجدوا ﷲ في قلوبہم ،وفي ھذا
)(٢٦
إشارة إلی قولہ تعالی) :نحن أقرب اليہ من حبل الوريد(۔
ويقول شاعرنا العظيم:
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لطف وقھرِ اوسراپا رحمتے
ترجمۃ وتحليل :
لطفہ والقہر کلہ

رحمۃ

آ ں بياراں ايں باعدارحمتے

لصديق

وعدو

) ( ٢۷

رأفۃ

وفي ھذا البيت إشارة إلی قولہ تعلی) :محمد رسول ﷲ والذين معہ اشد آ ء علی
) ( ٢٨
الکفار رحم ا ٓء بينہم(۔
وھذا من المعلوم ان حب المؤمن وبغضہ ليس لنفسہ ،بل انہ ألجل طاعۃ أوامر ﷲ
)(٢٩
عزوجل کما قال الرسول ) :الحب  والبغص ( ۔
قال الشاعر محمد اقبال:
)(٣٠
مکۃ را پيغام )التثريب( داد!
در رحمت کشاد
ٓانکہ براعدا ِ
ترجمۃ وتحليل:
الفتح
ويوم

ھذا

الغافر

قال  :ال تثريب وھو القادر

في الشطر الثاني من البيت فيہ إشارة إلی عفو الرسول عليہ السالم يوم فتح مکۃ عن
القريش ،والقصۃ أنہ لما دخل رسول ﷲ مکۃ فاتحا ،وأھلہا کانوا خائفين بأنہم کيف
يقابلون بمن أخرجوه من ھذه البلدة ،ولکن نبي الرحمۃ قال لہم مثل ما قال يوسف
إلخوتہ والقصۃ نقلہا القر ٓان حيث قال عزمن قائل) :ال تثريب عليکم اليوم() (٣١إلی ھذه
ا ٓ
اليۃ القر ٓانيۃ أشار إقبال بقولہ:
‘‘مکہ را بيغام ال تثريب داد’’
ويقول:
سرفارا ِن عشق!
جلوه گر شوبر
لشکرے پيدا کن از سلطا ِن عشق
ِ
)(٣٢
شرح إنی جاعل سازد ترا!
تاخدائے کعبہ بنوازد ترا
ترجمۃ وتحليل:
اقوين بالعشق في سلطانہ
تظفرن بالقرب يا ذا السائل

وابتغ
وتکن

الجلوة
تفسير

في
)اني

فارانہ
جاعل(

في الشطر االول من البيت االول اشارة الی شيخ المتصوفۃ وھو بايزيدا لبسطامی اذا نہ
ما کان ياکل البطيخ الن النبي ؑ لم يأکلہ ،وھذا تقليد کامل يسمی عشقا عند اقبال۔ وکذلک
قولہ )سرفاران( اشارة الی مکۃ وجبالھا۔ وفي الشطر الثاني من البيت الثاني فيہ اشارة
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الی قول ﷲ تعالی) :اني جاعل في االرض خليفۃ() (٣٣المراد بالخليفۃ ھنا ھو االنسان
ولکن اقبال يقول ان کل انسان ال يستحق ان يکون خليفۃ ﷲ في االرض بل اليستحق
لھذا المنصب إال من يعرف نفسہ ومن عرف نفسہ ،فقد عرف ربہ وھذا ھو الذی
يستحفق أن يکون خليفتہ فی األرض۔
قال الشاعر:
)(٣۴
الحذر ازمنت غير الحذر!
خود فرود ٓاازشتر مثل عمر
ترجمۃ وتحليل:
وعن الرحل

ترحل

کعمر

احذرن من منۃ الناس ،الحذر

قول الشاعر )الحذر( مرتين في الشطر الثاني من البيت فھي کلمۃ عربيۃ ،وتستعمل لھذا
عمر کان
المعنی في العربيۃ۔ وکذا في البيت إشارة إلی قصۃ يضرب بہا مثال ،وھي ان ؓ
في السفر ذات يوم اذ سقط عصاه من يده وھو راکب ،فنزل ليأخذھا ،وأنف ان يسأل أحد
الرجالۃ ان يناولہ عصاه ثم قال) :ال تبغ رزقک من نعمۃ غيرک( وال تستجد ماء ولو
من غبن الشمس ،واستعن ﷲ وجاھد األيام ،وال ترق ماء وجہ الملۃ البيضاء طوبی لمن
)(٣۵
يحتمل الضر من الحرور والظماء ،واليسأل الخضر کأسا من ماء الحياة۔
وھذا البيت في ذم السؤال ألن السؤال تضعف بہ الذات والثقۃ بالنفس واالعتماد عليہا،
واالستغناء بہا يقوی الذات۔ ولذا بدأ اقبال ھذا الفصل يخاطب المسلم قائال:
صرت کالثعلب حبا باحتياج
ايہا الجابي من الليث الخراج
کل ادوائک من ذا المعضل
ذلک االعواز أمل العلل
وخذ الصہبا من دن الوجود
من کنوز الدھر اخرج ما تريد
)(٣٦
ً
احدا وال تعول علی غيرک
يعني اطلب رزقک في أرض ﷲ
تستجد
ال
قولہ:
ٓانکہ خاشاک بتاں از کعبہ ُرفت

ترجمۃ وتحليل:
علم الناس الصدق

الصائب

مر ِد کاسب راحبيب ﷲ گفت

ان

حبيب

ﷲ

ساع

)(٣۷

کاسب
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في الشطر الثاني من البيت توجد فيہ اإلشارة الی األثر )الکاسب حبيب ﷲ۔۔۔( أو کما
)(٣٨
قال۔
قولہ:
)(٣٩
ت او شق می شود!
پنجہ حق می شود
پنجہ او
ماه ازا نگش ِ
ٔ
ٔ
ترجمۃ وتحليل:
يدھا من قوة

الحق

أثر

فاذا

ما

أومأت

شق

القمر

في الشطر األول لھذا البيت فيہ إشارة إلی قولہ ) :ال يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل
حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی يسمع بہ وبصره الذی يبصر بہ ويده التي يبطش
)(۴٠
بہا(
النبي۔ )عن ابي مسعود بيننا
وفي الشطر الثاني فيہ إشارة إلی قصۃ شق القمر باصبع
ؑ
)(۴١
النبي اذا انفلق القمر فلقتين فلقۃ وراء الجبل وفلقۃ دونہ فقال لنا :اشہدوا(
نحن مع
ؑ
قال الشاعر:
)(۴٢
ﱠ
يوم نحس مستمر
اب أشر
نعره زداے قوم کذ َ
بے خبر از ِ

ترجمۃ وتحليل:
قال کل القوم )کذاب اشر(

غافل عن يوم نحس مستمر

يضرب اقبال في ھذا البيت مثال لقطيع من الغنم تسلطت عليہ األسود تصول عليھا وتنال
منہا ما شاءت کل ماشاءت۔ ففکر کبس في أمر جماعتہ فبدا لہ ان يضعف في األسود
نزعۃ التغلب والصولۃ ،ويصرفہا عن اإلعتداء بالقوة۔ فادعی انہ نبي مرسل إلی األسود
ودعاھا إلی الزھد واالستکانۃ وانکار الذات ،ونہاھا عن أکل اللحم وعلمہا ان الجنۃ
للضعفاء ،وان القوة خسران مبين ،يصور الشاعر أثر ھذه الدعوة في األسود بہذه
األبيات :
الدعۃ
عيش
منہ
وتمنت
کانت االسد جہاد املت
ودھاھا الکبش بالسحر العظيم
عن ھوی اصغت الی النصح
المنيم
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يتحدث اقبال في ھذه األبيات عن األمم المغلوبۃ کيف خدعت األقوام الغافلۃ عن نفسہا
وزينت لہا نفي الذات۔ ويقول‘‘ :ان نفي الذات من اختراع األمم المغلوبۃ’’ والبيت
المذکور أعاله من مطلع ھذه األبيات وفيہ إشارة إلی ھذه ا ٓ
اليۃ الشريفۃ )أألقي الذکر عليہ
)(۴٣
من بيننا بل ھو کذاب اشر سيعلمون غدا من الکذاب االشر(
قال الشاعر:
رجعتے سوئے عرب می
فکر صالح در أدب می بايدت
)(۴۴
بايدت!
ترجمۃ وتحليل:
من بفکر صالح في األدب؟

ارجعن يا صاح شطر العرب

في ھذا البيت شاعرنا الفيلسوف محمد اقبال معجب بالعرب الذين حملوا رسالۃ اإلسالم
إلی أقطار األرض ال يصدھم شئ ويکبر الہمۃ والقوة والصبر فيھم ،وکذلک انہ يمدح
األدب العربي القوی في ھذا البيت۔
قال الشاعر:
)(۴۵
ازشام کرد!
صبح حجاز
تادمد
دل بہ سلمائے عرب بايد سپرد
ِ
ِ
ترجمۃ وتحليل:
وسلمی العرب يا صاح اعشقا

لتری

صبح

الحجاز

ائتلتا

وقول الشاعر )سلمی( في الشطر األول من البيت فيہ إشارة إلی أن أدباء العرب يعبرون
عن حبيبتہم وعشيقتہم بإسم )سلمی( واصبح ھذا اإلسم شعارا للحب الخالص في األدب
العربي۔ وقولہ )صبح حجاز از شام کرد( فيہ إشارة إلی قول الشيخ حسام الحق ضياء
الدين )امسيت کرديا اصبحت عربيا( والشيخ کان لہ المنزلۃ العليا في األدب العربي۔
ونستنتج من البيتين المذکورين ان شاعرنا الفيلسوف قد تأثر باألدب العربي أکثر مما
تأثر بما سواه۔
قولہ:
)(۴٦
برحلق پسر!
می نھد ساطور
قطع نظر
می کند از ما سوی
ِ
ِ
ترجمۃ وتحليل:
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معرض عما سوی ﷲ االحد

يضع السکين في حلق الولد

وفي ھذا البيت تلميح إلی وقعۃ ذبح إبراھيم ابنہ اسماعيل التي ھي مذکورة في سورة
الصافات بالتفصيل۔ وملخص القصۃ :انہ لما رأی ابراھيم ؑ في المنام ثالث مرات
متتاليات بانہ يذبح ابنہ فحينئذ حزن حزنا شد يدا۔ لما راه ابنہ في حالۃ القلق ھذه فسألہ
عن ھذا القلق؟ فقص عليہ المنام ،فقال لہ ابنہ :يا ابت ان رؤيۃ األنبياء تکون صادقۃ،
وروء يتک ثالث مرات متتاليات تدل علی صدقہا وانہا حکم من ﷲ تعالی ،اذن قال لہ
ابنہ):يا ابت افعل ما تؤمر( ففمل ابراھيم مارای فی المنام ولکن ذبح مکان اسماعيل
الکبش المرسل من الجنۃ واحب ﷲ ھذا العمل وجعلہ من سننہ إلی يوم القيامۃ۔
قال الشاعر:
)(۴۷
برخودی از عنده حسن المآب!
ازبار فرائض سرمتاب
توھم
ِ
ترجمۃ وتحليل:
فاحمل لفرض قويا ال تہاب

وارجون من عنده حسن المآب

الشطر الثاني من البيت معظمہ اقتباس من قول ﷲ عز وجل في سورة ٓال عمران:
)(۴٨
)ذلک متاع الحياة الدنيا وﷲ عنده حسن المآب(
قال الشاعر:
جان بچشم اوزباد ارزاں
بايکی مث ِل ھجوم لشکر است
)(۴٩
تراست!
ترجمۃ وتحليل:
واحد من نفسہ في عسکر

يبدل

الروح

بيوم

الخطر

في ھذا البيت قد اشار اقبال الی ھذه ا ٓ
اليۃ الکريمۃ )ان ابراھيم کان أمۃ قانتا  حنيفا ولم
)(۵٠
يک من المشرکين(
قال الشاعر:
راحج أصغر نماز!
ب مسلم
ال إلہ باشد صدف گوھر نماز
قل ِ
ِ
)(۵١
قاتل فحشاء وبغئ ومنکرأست!
مثال خنجر أست
درکف مسلم
ِ
ِ
ِ
ترجمۃ وتحليل:
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درة التوحيد ،فاحفظھا الصالة
فی يد المسلم ھذا الخنجر

حجک األصغر ،فاعرفہا الصالة
يقتل والفحش وبہ والمنکر

في الشطر األخير من ھذه األبيات فيہ إشارة إلی قولہ تعالی) :ان الصالة تنھی عن
)(۵٢
الفحشاء والمنکر(
قولہ:
ھم مساوات ٓاشنا سازد زکوة!
ب دولت رافنا سازد زکوة
ح ِ
)(۵٣
ت زرکم کند!
دل زحتی تنفقوا محکم کند
زرفزايد الف ِ

ترجمۃ وتحليل:
بالزکاة العابد
وتکثر المال

والمال ادکر
وشحا تمحق

وعلمت حب المساواة
لن تنالوا البر حتی

البشر
تنفقوا

في الشطر الثاني من ھذه األبيات توجد اإلشارة إلی قولہ تعالی) :لن تنالوا البر حتی
)(۵۴
تنفقوا مما تحبون(
قال الشاعر:
ٓ
تاج¥¥¥¥¥¥¥دار مل¥¥¥¥¥¥¥ک ال يبل¥¥¥¥¥¥¥ی ش¥¥¥¥¥¥¥وی
تاجہ¥¥¥¥اں باش¥¥¥¥د جہ¥¥¥¥اں ارا ش¥¥¥¥وی
برعناص¥¥¥ر حکم¥¥¥ران ب¥¥¥ودن خ¥¥¥وش
نائ¥¥ب ح¥¥ق درجہ¥¥اں ب¥¥ودن خ¥¥وش
(۵۵
أس¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ت
أس¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ت
ترجمۃ وتحليل:
مشرقا في االرض ما دار الفلک
نائب الحق علی األرض سعيد

فتری الملک الذی يخلدلک
حکمہ في الکون خلد اليبيد

في الشطر الثاني من البيت الثاني توجد فيہ اإلشارة إلی ھذه ا ٓ
اليۃ الشريفۃ:
)(۵٦
)فوسوس اليہ الشيطن قال يا ٓادم ھل ادلک علی شجرة الخلد وملک ال يبلی(
قال الشاعر:
سرﱢ سبحان الذی أسری ستے!
ُم ّدعائے علم األسماء ستے
ت کامل بعلمش توام است!
ت سفيدش محکم أست
قدر ِ
ازعصا دس ِ
می برداز مصراسرائيل را!
خشک سازد ہيبت اونيل را
مرده جانہا چوں صنوبر
گورتن
از قم او اخيز داندر
ِ
)(۵۷
درچمن
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ترجمۃ وتحليل:
مقصد من )علم االسماء( ھوه
محضر من تحتہ طرف الزمان
يبعث االرواح منہ قول )قم(
العالم
ذات
تتبع
ذاتہ

سر )سبحان الذی اسری ( ھو ه
حينما يمسک منہ بالعنان
وھي في ابدانہا مثل الرمل
العالم
نجاة
فيہ
سطوة

ان جميع األبيات ھذه فيھا خطاب لإلنسان الکامل أو النائب اإللھی وقدر فيہا قواتہ
وطاقاتہ الروحيۃ والجسمانيۃ ،وفي البيت األول إشارة إلی ٓايۃ قرانيۃ ) :وعلم ٓادم
)(۵٨
االسماء کلہا( ثم عرضھم علی المالئکۃ۔۔۔
وفي البيت الثاني إشارة إلی يد موسی البيضاء ،وإلی عصاه۔ ھذه کانت من معجزاتہ
الثالث المذکورة في القر ٓان الکريم۔ وفي البيت الثالث إشارة إلی معجزات سيدنا موسی ؑ
بشق البحر حينما مر موسی وقومہ ؑ ووصلوا الی بالد الشام ونجاھم ﷲ عن قہر فرعون۔
والکل ذلک تلميح إلی قصص موسی المذکورة في القر ٓان ،وفي البيت الرابع فيہ إشارة
عيسی لما کان يحي الموتی بقولہ) :قم بإذن ﷲ(
إلی معجزة سيدنا
ؑ
قال الشاعر:
)(۵٩
ظالم وجاھل زغير ﷲ شو!
رموز زندگی ٓاگاه شو
از
ِ
ترجمۃ وتحليل:
الغافل
ايہا

عما

حمال

انت في الکونين اعلی منزال

وفی البيت إشارة إلی قولہ تعالی) :انہ کان ظلوما جہوال(۔
وقدم العالمۃ محمد اقبال تفسير ھاتين الکلمتين تفسيرا عجيبا وھو انہ ابعد عن جميع ما
سوی ﷲ الن منبع العلم والعدل ھو ﷲ تعالی ،ولذلک فکر ود برفي ذاتہ وصفاتہ ،وفي
ھذه الصورة الجھل عن المخلوق بأجمعہ وحوائجہ ھو ھدف الحياة ،وحياة اإلنسان کاملۃ
العيش في جميع جوانبہا ،وألن االنسان يرفع من قيود الزمان والمکان المعروفۃ۔ ويبقی
في الدوام المحض وھو ﷲ سبحانہ وتعالی۔
قال الشاعر:
)(٦٠
عشق رانا موس ونام وننگ ده!
قلب رااز صبغۃ ﷲ رنگ ده
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قلبکا

والھوی والصيت دع فی حبکا

في الشطر الثاني من البيت فيہ اشارة الی
)(٦١
ٓايۃ قر ٓانيۃ وھي قولہ تعالی) :صبغۃ ﷲ ومن احسن من ﷲ صبغۃ(
قال الشاعر:
مسلم ارعاشق نبا شد کافراست!
طبع مسلم از محبت قاہراست
ِ
)(٦٢
خورد نش نوشيد نش خوابيدنش
تابع حق ديدنش ناديد نش
ِ
ترجمۃ وتحليل:
المسلم
انما
غض بالحق

بالحب
وبالحق

قہر
نظر

مسلم ال حب فيہ قد کفر
ولہ في الحق نوم وسحر

نستنتج من ھذه األبيات بان جميع أعمال المؤمن ملزمۃ ألحکام ﷲ تعالی ،وانہ يستعمل
األشياء المباحۃ والجائزة لہ ،ويجتنب من األشياء الممنوعۃ ،النہا تخالف مرضات ﷲ
تعالی ،ويظہر من ذلک کلہ أن الشاعر يقصد بہذه األبيات ا ٓ
اليۃ التاليۃ) :قل ان صالتي
)(٦٣
ونسکي ومحيای ومماتي  رب العلمين(۔
قال الشاعر:
درجہاں شاھد علی الناس آمدست!
ميدان إال ﷲ زدست
خيمہ در
ِ
)(٦۴
شاہدے صادق تري ِن شاہداں!
بنی إنس و جان
شاھ ِد حالش
ِ
ترجمۃ وتحليل:
في ربی التوحيد أرسی العمدا
وعليہ يشھد الداعي األمين

وعلی
شاھد

الناس
اصدق

جميعا شہداء
کل الشاھدين

وقول الشاعر )شاھد علی الناس( بلفظہ العربي فيہ اشارة الی قول ﷲ عزوجل:
)وکذلک جعلنا کم أمۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ويکون الرسول عليکم
)(٦۵
شھيدا(
قال الشاعر:
)(٦٦
ٓ
ٓ
ٓ
تيغ را )ھل من مذيد( اموختے
از ھو س اتش بجان افروختے
ترجمۃ وتحليل:
بالہوی اضرام

نارا

قلبہ

مقرئا ً )ھل من مزيد( عضبہ
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قول الشاعر) :ھل من مزيد( في الشطر الثاني من البيت بلفظہ العربي مأخود من قول
)(٦۷
ﷲ عزوجل) :يوم نقول لجہنم ھل امتالئت وتقول ھل من مذيد(
قال الشاعر:
معنئ إسالم ترک ) ٓافل( است!
علم مسلم کامل از سوز دل است
ِ
)(٦٨
ٓ
درميان شعلہ ہانيکو نشست!
رست
ابراھيم
فل
ا
زبند
چون
ِ
ترجمۃ وتحليل:
من لہيب القلب علم الکامل
يأفل
عما
ابراھيم
صد

مقصد
فحوتہ

االسالم ترک ا ٓ
الفل
الشعل
کالجنان

في البيت األول فيہ إشارة إلی قصۃ ابراھيم ؑ المزکورة في القر ٓان الکريم ،وقول الشاعر
)ترک ٓافل( إشارة إلی قول ابراھيم ؑ حينما غابت الکواکب بعد طلوع القمر ال احب
ا ٓ
الفلين۔ وکان الشاعر يصور ا ٓ
الفل خاسرا فقال :ان علم المسلم من نار القلب ،واالسالم
ھو ترک الشئ الذی يغيب وال يثبت۔
والی ھذا أشار شاعرنا العظيم في األبيات المذکورة ويقصد بذلک قول ﷲ عزوجل:
)فلما جن عليہ الليل رای کوکبا قال ھذا ربي فلما أفل قال ال أحب ا ٓ
الفلين() (٦٩وفي البيت
الثاني اشارة الی قصۃ القاء ابراھيم في النار وکونہابردا وسالما علی الخليل ؑ۔
قال الشاعر:
)(۷٠
رمز وقت ازلی مع ﷲ ياد گير!
تاکجادر روز و شب باشی اسير
ِ
ترجمۃ وتحليل:
يا اسير الصبح والمسئ اعقلن

لي مع ﷲ بہا الوقت اعرفن

قول الشاعر )لی مع ﷲ( في الشطر الثاني من البيت بلفظہ العربي فيہ اشارة الی األثر
)(۷١
)لي مع ﷲ وقت ال يسعني فيہ نبي مرسل وال ملک مقرب(
قال الشاعر:
فرمان نبی
ال تسب ﱠوا ال ﱠدھر
زندگی از دھر ودھر از زندگی
ِ
)(۷٢
است!
است
ترجمۃ وتحليل:
الحياة الدھر

يامن

عرفا

ال تسب الدھر قول المصطفی

ان ضعاف العقيدة وقصار الہمم يسبون الدھر عند مواجہۃ المصائب وا ٓ
الالم ويستريحون
بذلک ،ولکن فکرة اقبال ال تحصل التغلب علی المصائب االبالجد والعمل المتواصل ال
بالبکاء والحزن والسب بالدھر۔ ولذا منع في الحديث عن السب بالدھر ألنہ من صنع ﷲ
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ومظاھر قدرتہ وانہ مرکز معرفتہ تعال ٰی ،والساب لہ کأنہ ساب  ولذلک منع في
الحديث عن السب بالدھر ،واشار اقبال في البيت المذکور أعاله الی ھذا الحديث ا ٓ
التي:
)(۷٣
)عن ابي ھريرة عن النبی قال :ال تسبوا الدھر فان ﷲ ھو الدھر(
قال الشاعر:
ت ماتقسيم
حرف إقرأحق بما تعليم کرد
رزق خويش ازدس ِ
ِ
ِ
)(۷۴
کرد!
ترجمۃ وتحليل:
اقرأ الحق لنا

قد

علما

بيدينا

قد

رزقہ

قسما

والشاعر يشير في ھذا البيت إلی أول سورة في القرآن الکريم وھو قولہ تعالی) :اقرأ
)(۷۵
باسم ربک الذی خلق خلق االنسان من علق(۔
قال الشاعر:
)(۷٦
اعناق اعدا خاضعين!
نا شود
مبين
ت
ٓايتے بنماز
ٓايا ِ
ِ
ترجمۃ وتحليل:
ٓ
ٓايۃ اظھر من االی المبين

لنری

اعناق

قوم

خاضعين

في الشطر الثاني من البيت فيہ قول الشاعر) :اعناق( وقولہ )خاضع( بلفظہما العربي
ماخوذتان من قول ﷲ عزوجل) :ان نشأ ننزل عليہم من السماء ٓايۃ فظلت اعناقہم لہا
خاضعين()(۷۷

مجلہ علو م اسال ميہ شماره نمبر19
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