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عالمہ اقبال کی شاعری کا چوتھا دور
تحسین انجم
ریسرچ اسکالر(ایم فل اردو)منہاج یونیورسٹی الہور

Abstract
Although Allama Muhammad Iqbal's poetry is universal and the influence of traditional
Urdu poetry on his early poetry is significant. Perhaps this is why he thought of giving up poetry
but continued to write at the behest of Sir Abdul Qadir and Professor Arnold. But in this period,
Iqbal wrote deviated from the tradition and gave a new turn to his thinking and imagination. This
poetry of Iqbal jolts the thinking patterns of the Muslims and creates a new way of thinking in
them, it creates in them a hope to live. To understand the views of Allama Muhammad Iqbal, the
Iqbal scholars have divided his poetry into four periods. In his poetry, Allama Muhammad Iqbal
has tried to awaken the dormant emotions of Muslims by using "concept of self", "philosophy of
love" and "man of faith". He established his own theory and philosophy after observation, study
and reflection but he stuck to it till end.
اهجبل کی نطًیت کكی تؼبؼف کی هستبج ًہیں۔ اُؼظو نبػؽی هیں خت ثھی ًئے اكکبؼً ،ئے
ػالهہ هسوع
ؒ
هوَوػبت اوؼ ًئے كلكلوں کی تالل و خكتدو کی خبئے گی اهجبل کب ًبم قؽكہؽقت ہو گب۔ اگؽچہ اهجبل قے پہلے ؿبلت
ثھی ًئے هوَوػبت کو ؿؿل هیں پیم کؽًے هیں اپٌب ثبًی ًہ ؼکھتے تھے هگؽ اهجبل کی ضوثی یہ ہے کہ اًھوں ًے ؿؿل
کے قبتھ قبتھ ًظن هیں ثھی ًئے تًوؼات پیم کیے۔ اى کب هطبِت کالقیکی نبػؽی کی ِؽذ يؽف هسجوة ،ؼهیت یب
ًبير ًہ تھب ثلکہ اى کب پیـبم ،ہوہ گیؽ تھب اى کب تطیل ثے ًظیؽ ،الخواة اوؼ ثے هثبل تھب۔ اهجبل کے ہبں ‟‟ػهن„„ ؼوایتی
ػهن ًہیں ثلکہ نوم ،لگي اوؼ خكتدو کے هؼٌوں هیں آیب ہے اوؼ یہ ‟‟ػهن„„ ًًت الؼیيً ،ظؽیے اوؼ هٌؿل کب
‟‟ػهن„„ ہے یوں تو اهجبل کی نبػؽی ہٌعوقتبى کے ثبقیوں کے لیے تھی ثلکہ یوں کہب خبئے کہ اپٌی نبػؽی کے
غؼیؼے اًھوں ًے هكلوبًوں کے غہٌوں هیں قوچ کی ًئی لہؽ اوؼ ؾًعگی کی ؼوذ پھوًکی توؿلّ ًہ ہو گب هگؽ اهجبل کی
نبػؽی کب یہ پیـبم اتٌب هؤثؽ اوؼ نبًعاؼ تھب کہ اـ کب چؽچب ایؽاى و توؼاى ،ؼوم اوؼ اًگلكتبى تک ہوا اوؼ یوں ػبلوی
قطر پؽ اهجبل کی نبػؽی ،اى کے اكکبؼ ،تًوؼات اوؼ هوَوػبت کو نہؽت و پػیؽائی زبيل ہوئی اوؼ یوں اهجبل کب
اپٌب نؼؽ ہی اى کی نطًیت پؽ ظال ہے۔
{ہؿاؼوں قبل ًؽگف اپٌی ثے ًوؼی پؽ ؼوتی ہے
ثڑی ههکل قے ہوتب ہے چوي هیں ظیعٍ وؼ پیعا}
اهجبل کے اكکبؼ و تًوؼات پؽ ؿوؼ کیب خبئے تو وهت کے قبتھ قبتھ اى هیں پطتگی و هہبؼت واَر ِوؼ پؽ ظکھبئی
ظیتی ہے۔ اگؽچہ هیبم یوؼپ کے ظوؼاى هیں ایک ثبؼ اهجبل ًے نبػؽی تؽک کؽًے کب ثھی هًون اؼاظٍ کؽ لیب تھب اوؼ اـ
ثبت کب غکؽ نیص ػجعالوبظؼ ‟‟ثبًگ ظؼا„„ کے ظیجبچے هیں کچھ یوں کؽتے ہیں کہ:
} ایک ظى نیص هسوع اهجبل ًے هدھ قے کہب کہ اى کب اؼاظٍ هًون ہو گیب ہے کہ وٍ
نبػؽی تؽک کؽ ظیں اوؼ هكن کھب لیں کہ نؼؽ ًہیں کہیں گے اوؼ خو وهت نبػؽی
هیں يؽف ہوتب ہے اقے کكی اوؼ هلیع کبم هیں يؽف کؽیں گے هیں ًے اى قے
کہب کہ اى کی نبػؽی ایكی نبػؽی ًہیں ہے خكے تؽک کؽًب چبہیے ثلکہ اى کے
کالم هیں وٍ تبثیؽ ہے خف قے هوکي ہے کہ ہوبؼی ظؼهبًعٍ هوم اوؼ ہوبؼے کن
ًًیت هلک کے اهؽاٌ کب ػالج ہو قکے اـ لیے ایكی هلیع ضعاظاظ ِبهت کو
ثیکبؼ کؽًب ظؼقت ًہ ہو گب۔}[]1
نیص ػجعالوبظؼهؿیع ثیبى کؽتے ہیں کہ یہ ثبت ػالهہ اهجبل کے ظل کو کچھ لگی اوؼ ِے یہ پبیب کہ پؽوكیكؽ آؼًلڈ قے
ههوؼٍ کیب خبئے اگؽوٍ ػجعالوبظؼ کے ہن ضیبل ہوئے تو نبػؽی خبؼی ؼکھی خبئے گی اوؼ اگؽ وٍ اهجبل کی ثبت قے
هتلن ہوئے تو كوؼاً نبػؽی تؽک کؽ ظی خبئے گی۔ اؼظو اظة اوؼ ثؽيـیؽ کے ػوام کی ضول هكوتی کہ پؽوكیكؽ آؼًلڈ
ًے نیص ػجعالوبظؼ کے ضیبل قے اتلبم کیب اوؼ یوں اُؼظو اظة ایک ػظین نبػؽ اوؼ هلکؽ قے هسؽوم ہوًے قے ثچ
گیب۔اـ کے ثؼع اهجبل ًے نبػؽی پؽ ؾیبظٍ توخہ ظی اوؼ اپٌے تطیل کے ؾوؼ پؽ اـ هیں هؿیع ًکھبؼ اوؼ زكي و
ضوثًوؼتی پیعا کی۔
اهجبل کے غہٌی و كکؽی اؼتوبء کب خبئؿٍ لیتے ہوئے ًبهعیي اظة ًے آقبًی کی ضبِؽ اى کی نبػؽی کو هطتلق
اظواؼ هیں توكین کیب ہے۔ اـ قلكلے هیں پہال ًبم نیص ػجعالوبظؼ کب آتب ہے خٌھوں ًے ‟‟ثبًگ ظؼا„„ کے ظیجبچے هیں اهجبل
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کی نبػؽی کو تیي اظواؼ هیں توكین کیب۔
اثتعا قے 1995ء تک
پہال ظوؼ:
}-1
1995ء قے 1998ء تک
ظوقؽا ظوؼ:
-2
1998ء قے 1924ء تک (یؼٌی ‟‟ثبًگ ظؼا„„ کی انبػت تک) {] ]2
تیكؽا ظوؼ:
-3
نیص ػجعالوبظؼ کے ثؼع چٌع اوؼ ًبهعیي اظة ًے ‟‟ثبًگ ظؼا„„ کے ثؼع کی اؼظو نبػؽی کو هؿیع ایک ظوؼ کب ًبم
ظیب اوؼ یوں اهجبل کی نبػؽی کو چبؼ اظواؼ هیں هٌوكن کیب گیب۔
چٌبًچہ ہن ظیکھتے ہیں کہ ‟‟اهجبل کب غہٌی و كکؽی اؼتوبء„„ هیں لکھب ہے :
{ چٌبًچہ هوالًب ػجعالكالم ًعوي اوؼ ِبہؽ كبؼوهي ًے اهجبل کي نبػؽي کے چبؼ اظواؼ هبئن کئے ہیں -اى ظوًوں
کے ہبں اظواؼ کب تؼیي توؽیجبً یکكبں ہےِ -بہؽ كبؼوهي ًے اپٌي کتبة ”قیؽت اهجبل“ اوؼ ػجعالكالم ًعوي ًے اپٌي کتبة”
اهجبل کبهل“ هیں اى اظواؼ کب تؼیي کیب ہے -اى ظوًوں کے ًؿظیک اهجبل کي نبػؽي کے هٌعؼخہ غیل چبؼ اظواؼ ہیں-
ثـؽٌ تؼلین یوؼپ خبًے تک کی نبػؽی
پہال ظوؼ اؾ اثتعا تب1995ء یؼٌی اهجبل کے
-1
ِ
هیبم یوؼپ کے ؾهبًہ کی نبػؽی
کے
اهجبل
ی
یؼٌ
ء
1998
تب
ء
1995
ظوؼ
ظوقؽا
-2
ِ
تیكؽا ظوؼ 1998ء تب 1924ء یؼٌی یوؼپ قے واپف آًے کے ثؼع ”ثبًگ ظؼا “ کی انبػت تک کی نبػؽی
-3
چوتھب ظوؼ 1924ءتب 1938ء”ثبًگ ظؼا“ کی انبػت قے اهجبل کے وكبت تک کی نبػؽی{[]3
-4
اـ کے ػالوٍ ڈاکٹؽ قیع ػجعہللا ًے اهجبل کی نبػؽی هیں ایک ظوؼ کب اَبكہ کؽتے ہوئے اقے پبًچ اظواؼ هیں توكین کیب
ہے۔ ظؼايل قیع ػجعہللا ًے اى کی نبػؽی کو اى قیبقی واهؼبت کی ؼونٌی هیں توكین کؽًے کی کونم کی خف قے
ہٌعوقتبى کے هكلوبى هتبثؽ ہوتے ؼہے۔ هٌعؼخہ ثبال توكین قے اـ ثبت کب اًعاؾٍ ہوتب ہے کہ اهجبل کی نبػؽی کب اظواؼ
هیں توكین کیب خبًب هطبلؼہ اهجبل کے لیے ًب گؿیؽ تھب وگؽًہ اـ کو قودھٌبػبم هبؼی کی ثبت ًہ تھی۔
اـ زوالے قے هجهؽ ػلی يعیوی لکھتے ہیں :
{ اهجبل کے کالم کب اگؽ ثـیؽ کكی ضبو تؽتیت کے هطبلؼہ کیب خبئے تو هكؽت َؽوؼ زبيل ہو گی۔ لیکي یہ هطبلؼہ
ًبهعاًہ ًظؽ ڈالٌے کے لئے کبكی ًہ ہو گب۔ ایكی يوؼت هیں ہن ثسیثیت هدووػی اهجبل کی نبػؽی کے هتؼلن کوئی ًظؽیہ
هبئن ًہیں کؽ قکتے۔ اهجبل کے غہٌی اؼتوبء کو اچھی ِؽذ قودھٌے کے لیے ہویں اى کے کالم کب هطبلؼہ چٌع ايولوں
کے هبتست کؽًب ہو گب۔ اگؽ کوئی نطى پہلے َؽة کلین کو پڑھے اـ کے ثؼع ثبل خجؽیل اوؼ ثبًگ ظؼا کب هطبلؼہ
کؽے تو ثہت هوکي ہے کہ وٍ ثؼٍ ًظووں کو پڑھ کؽ یہ کہٌے پؽ هدجوؼ ہو خبئے کہ اهجبل کی نبػؽی هیں تُبظ پبیب
خبتب ہے اـ لیے ثہتؽ یہ ہے کہ ہن پہلے اهجبل کی نبػؽی کے ظوؼ هبئن کؽ لیں اوؼ پھؽ اقی تؽتیت قے اهجبل کے کالم کب
هطبلؼہ کؽیں{]4[.
شاعری کا چوتھا دور
كکؽی لسبظ قے اقے اهجبل کی نبػؽی کب آضؽی ظوؼ کہب خبتبہے۔ یہ ظوؼ 1924ء قے اى کی وكبت 1938ءتک
ہے۔گؿنتہ اظواؼ هیں هطًوو قیبقی هسؽکبت تھے۔ ثؼع هیں اهجبل کب اًعاؾ ثیبں اتٌب پؽخول ًہیں ظکھبئی ظیتب الجتہ اكکبؼ
و ًظؽیبت هیں پطتگی آ گئی تھی گویب یہ ظوؼ اى کے كکؽ و كلكلہ کی پطتگی و تکویل کب ظوؼ ہے۔ اهجبل کی نبػؽی کب
هسوؼ و هؽکؿ هوَوع ‟‟ضوظی„„ ہی ہے۔ اـ ظوؼ هیں كلكلہ ضوظی اپٌی توبم تؽ خؿئیبت کے قبتھ کالم هیں ًظؽ آتب ہے۔
{ضوظی ہو ػلن قے هسکن تو ؿیؽت
خجؽیل
اگؽ ہو ػهن قے هسکن تو يوؼ
[]5
اقؽاكیل}
{ضوظی وٍ ثسؽ ہے خف کب کوئی کٌبؼٍ
ًہیں
ہیں

تو آثدو اقے قودھب اگؽ تو چبؼٍ ًہیں
ڈوثتے
هیں
ضوظی
پھؽاثھؽثھی آتے ہیں
هگؽ یہ زويلہ هؽظ ہیچ کبؼٍ ًہیں} []6
{ضوظی کب قؽ ًہبں ال ٰالہ اِال ہللا
ضوظی ہے تیؾ ككبں ال ٰالہ اِال ہللا } []7
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اهجبل کی ‟‟ضوظی„„ کے توبم هؽازل اـ ظوؼ هیں ًظؽ آتے ہیں اوؼ اًكبًی كُیلت و ػظوت اهجبل کو ضوظی کے ؾًعٍ
ہوًے یب ضوظی والی ؾًعگی گؿاؼًے هیں ہی ظکھبئی ظیتی ہے۔ اـ کب اظہبؼ وٍ اپٌی ًظن ‟‟ضوظی کی ؾًعگی„„ هیں کؽتے
ہیں۔
{ضوظی ہو ؾًعٍ تو ہے كوؽ ثھی نہٌهبہی
ًہیں ہے قٌدؽ و ِـؽل قے کن نکوٍ كویؽ
ضوظی ہو ؾًعٍ تو ظؼیبئے ثے کؽاں پبیبة
ضوظی ہو ؾًعٍ تو کہكبؼ پؽًیبى و زؽیؽ
ًہٌگ ؾًعٍ ہے اپٌے هسیّ هیں آؾاظ
هوج قؽاة ثھی ؾًدیؽ!} []8
ًہٌگ هؽظٍ کو
ِ

‟‟اهجبل کبتًوؼ ضوظی „„ کے هًٌق کے ثہ هول
} اهجبل کے ًؿظیک ضوظی اپٌی توبم خلوٍ آؼائیوں کے قبتھ اـ کبئٌبت هیں اپٌب اظہبؼ چبہتی ہے اـ کی ايل
ؼوذ ؼوزبًی ہے اهجبل كؽظ کی تؽهی کے لیے ضوظی کی تؽثیت پؽ ثہت ؾوؼ ظیتے ہیں کیوًکہ اـ کی تؽثیت اًكبى کی
ؾًعگی کب زویوی ًًت الؼیي ہے۔}[]9
‟‟ضوظی„„ کو اهجبل ًے ‟‟ؿؽوؼ„„ ‟‟ ،تکجؽ„„‟‟ ،ضوظی ؿؽَی„„‟‟ ،ضوظقؽی„„ اوؼ ‟‟كطؽ„„ کے يٌلی
هؼٌوں هیں اقتؼوبل کؽًے کے ثدبئے اقے ‟‟ػؽكب ى غات„„ کے هثجت ؼًگ هیں ڈھبل کؽ پیم کیب ہے۔
{ضوظی کی نوضی و تٌعی هیں کجؽ و ًبؾ ًہیں
خو ًبؾ ہو ثھی تو ثے لػت ًیبؾًہیں} []19
اهجبل اوؼ كلكلہ ضوظی هیں کہب گیب ہے کہ
تًوؼ ضوظی ػبؼكوں کے لئے ہے،اہ ِل ًظؽ کے لئے ہے،نت ثیعاؼوں کے لئے ہےٓ ،ا ٍِ قسؽ گبہی
} اهجبل کب
ِ
اہل ػلن کے لئے ًہیں
قے ٓانٌب ؼوزوں کے لئے ہے،ظل والوں کے لئے ہے،ػهن والوں کے لئے ہے۔ یہ وٍ ػلن ہے خو ِ
ثلکہ اہ ِل ًظؽ کے لئے ہے}۔[]11
}یہ پیبم ظے گئی هدھے ثبظ يجر گبہی
کہ ضوظی کے ػبؼكوں کب ہے هوبم پبظنبہی} []12
اـ هؽزلے کب ظوقؽا اہن خؿو ‟‟ػول و ػهن„„ کب تًبظم ہے خف هیں خیت ہویهہ ػهن کو ہی ًًیت ہوئی۔ اپٌی ًظن
‟‟غوم و نوم„„ هیں اـ ثبت کو کچھ یوں ثیبى کؽتے ہیں کہ:
}ػول و ظل و ًگبٍ کب هؽنع اولیي ہے ػهن
ػهن ًہ ہوتو نؽع و ظیي ثت کعٍ تًوؼات
ؓ
زكیي ثھی ہے ػهن
ضلیل ثھی ہے ػهن ،ضجؽ
يعم ؑ
هؼؽکہ وخوظ هیں ثعؼ و زٌیي ثھی ہے ػهن} ][13
اهجبل کب كلكلہ ػهن„„هیں پؽوكیكؽ ضبلع هجیي لکھتے ہیں :
‟‟ ؒ
} اهجبل کے ًؿظیک خػثہ ػهن ؾًعگی کی توبم يوؼتوں اوؼ اـ کے هوبيع پؽ هسیّ ہے ثلکہ اى کب هٌجغ
وقؽچهوہ ہے۔ یہ ثہ یک ٓاى ضوظی کی هٌلؽظ اکبئیوں هیں ثھی کبؼكؽهب ہے اوؼ اى کے کل هیں ثھی}]14[ ،
اهجبل کی نبػؽی هیں ‟‟ػهن„„ ثٌیبظ ہے خف پؽ اًكبًی ؾًعگی کی ػوبؼت اقتواؼ کی خبتی ہے۔ ػهن اـ هوت زیبت
قے ػجبؼت ہے خو اپٌی ايل کی يؽف ؼخوع کؽًے کے لیے ظؼکبؼ ہے۔ کبئٌبت کی ہؽ نے ايول زؽکت پؽ هبئن
ہے۔ ػهن کے هطتلق پہلو اهجبل ًے کچھ یوں واَر کیے ہیں۔
{ػهن قے پیعا ًوائے ؾًعگی هیں ؾیؽ و ثن
ػهن قے هٹی کی تًویؽوں هیں قوؾ ظم ثہ ظم}
[]15
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{زع اظؼاک قے ثبہؽ ہیں ثبتیں ػهن و هكتی کی
قودھ هیں اـ هعؼ آیب کہ ظل کی هوت ہے ظوؼی} []16
{ػول ػیبؼ ہے قو ثھیف ثٌب لیتی ہے
ػهن ثے چبؼٍ ًہ هال ہے ًہ ؾاہع ًہ زکین} []17
اـ ظوؼ کی نبػؽی کب ثہ ًظؽ ؿبئؽ هطبلؼہ کیب خبئے تو پتہ چلتب ہے کہ اهجبل کب تًوؼ ػهن اپٌی هؼؽاج کو
پہٌچب ہوا ہے۔ اوؼ وٍ اپٌے ‟‟هؽ ِظ کبهل„„ (خكے وٍ کجھی ‟‟هؽظ ضعا„„ کے ًبم قے یبظ کؽتے ہیں تو کجھی ‟‟هؽظ
هلٌعؼ„„‟‟،هؽظ هوهي„„‟‟ ،هؽظ هكلوبى„„‟‟ ،هؽظ زن„„ کہہ کؽ پکبؼتے ہیں) کے لیے خہبں ‟‟ضوظی„„ کو َؽوؼی
قودھتے ہیں وہبں ‟‟ػهن„„ کب ہوًب ثھی الؾهی هؽاؼ ظیتے ہیں۔ وٍ اپٌی ًظن ‟‟هكدع هؽِجہ„„ هیں ػهن کی اہویت و
كُیلت ثیبى کؽتے ہوئے اقے ‟‟ايل زیبت„„ کب ظؼخہ کچھ اى اللبظ هیں ظیتے ہیں۔
{ہے هگؽ اـ ًوم هیں ؼًگ ثجبت ظوام
خف کو کیب ہو کكی هؽظ ضعا ًے توبم
هؽظ ضعا کب ػول ػهن قے يبزت كؽوؽ
ػهن ہے ايل زیبت ،هوت ہے اـ پؽ زؽام
تٌع و قجک قیؽ ہے گؽچہ ؾهبًے کی ؼو
ػهن ضوظ اک قیل ہے ،قیل کو لیتب ہے تھبم
ػًؽ ؼواں کے قوا
ػهن کی تووین هیں
ِ
اوؼ ؾهبًے ثھی ہیں خي کب ًہیں کوئی ًبم
ػهن ظم خجؽئیل ،ػهن ظل هًطلیﷺ
ػهن ضعا کب ؼقول ،ػهن ضعا کب کالم
ػهن کی هكتی قے ہے پیکؽ گل تبثٌبک
ػهن ہے يجہبئے ضبم ،ػهن ہے کبـ الکؽام
اهیؽ خٌوظ
ػهن
كویہ زؽم،
ػهن
ػهن ہے اثي الكجیل ،اـ کے ہؿاؼوں هوبم
ػهن کے هـؽاة قے ًـوہ تبؼ زیبت
ػهن قے ًوؼ زیبت ،ػهن قے ًبؼزیب ت} ][18
هبى ضعا„„ هیں ثیبى
اـ ظوؼ هیں اهجبل ًے قیبقی هوَوػبت کو ثھی ًظن کب زًہ ثٌبیب ہے هثالً انتؽاکیت کو ًظن ‟‟كؽ ِ
کیب۔ ایک اوؼًظن ‟‟لیٌي„„ (ضعا کے زُوؼ هیں) هـؽثی تہػیت و توعى اوؼ ثے نوبؼ هبظٍ پؽقتی کی ضؽاثیبں کچھ یوں
ثیبى کی ہیں۔
{وٍ کوى قب آظم ہے کہ تو خف کب ہے هؼجوظ
وٍ آظم ضبکی کہ خو ہے ؾیؽ قوبوات؟
ههؽم کے ضعاوًع قلیع آى كؽًگی
كلؿات
ظؼضهٌعٍ
ضعاوًع
کے
هـؽة
یوؼپ هیں ثہت ؼونٌی ػلن و ہٌؽ ہے
زن یہ ہے کہ ثے چهوہ زیواں ہے یہ ظلوبت
ؼػٌبئی تؼویؽ هیں ،ؼوًن هیں ،يلب هیں
گؽخوں قے کہیں ثڑھ کے ہیں ثٌکوں کی ػوبؼات
ظبہؽ هیں تدبؼت ہے ،زویوت هیں خوا ہے
قوظ ایک کب الکھوں کے لیے هؽگ هلبخبت
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یہ ػلن ،یہ زکوت ،یہ تعثؽ ،یہ زکوهت
پیتے ہیں لہو ،ظیتے ہیں تؼلین ككبظات
ثے کبؼی و ػؽیبًی و هے ضواؼی و اكالـ
کیب کن ہیں كؽًگی هعًیت کے كتوزبت} []19
19
اـ ظوؼ هیں ‟‟قبهی ًبهہ„„ خیكی پؽخول ،هتؽًن اوؼ ؼواں ًظن نبهل ہے۔ اـ کے ػالوٍ ‟‟ہكپبًیہ„„‟‟ ،هكدع
هؽِجہ„„‟‟ ،غوم و نوم„„ِ‟‟ ،بؼم کی ظػب„„ ،خیكی ػوعٍ اوؼ ثہتؽیي ًظویں ثھی اقی ظوؼ هیں تسؽیؽ کی ہیں۔
گؿنتہ اظواؼ کے تًوؼات کے ثیبى کے قبتھ قبتھ کچھ ًئے اكکبؼ و ًظؽیبت ثھی اـ ظوؼ کی نبػؽی هیں ظکھبئی
ظیتے ہیں۔ اقی ظوؼ کی ًظووں هیں اهجبل ًے نیطبى /اثلیف کے کؽظاؼ کو اہن ثٌب کؽ پیم کیب ہے۔اـ ظوؼ کے کالم هیں
کچھ ًئے تًوؼات قبهٌے آئے هثالً نیطبى کے هتؼلن ًظن” خجؽیل و اثلیف“
{ہے هؽی خؽات قے ههت ضبک هیں غوم ًووظ
هیؽے كتٌے خبهہ ػول و ضؽظ کب تبؼوپو
گؽ کجھی ضلوت هیكؽ ہو تو پوچھ ہللا قے
هًہ آظم کو ؼًگیں کؽ گیب کف کب لہو}
[]29
نیطبى کے اـ ًئے تًوؼ کے قبتھ قبتھ اهجبل ًے انتؽاکیت ،نہٌهبہیت اوؼ خوہوؼیت کے ثبؼے هیں ثھی اپٌی ؼائے کب
اظہبؼ کھل کؽ کیب اوؼ هـؽثی تہػیت کے ضالف ثجبًگ ظہل ػلن ثـبوت ثلٌع کیب اوؼ اـ کے کھوکھلے پي ،اـ کی کوؿوؼی
و ًبتواًی کو پوؼی ِؽذ ػیبں کؽتے ہیں۔ هثالً
{ًہ کؽ اكؽًگ کب اًعاؾٍ اـ کی تبثٌبکی قے
کہ ثدلی کے چؽاؿوں قے ہے اـ خوہؽ کی
][21
ثؽاهی}
{ڈھوًڈ ؼہب ہے هؿًگ ػیم خہبں کب ظوام
وائے توٌبئے ضبم ،وائے توٌبئے ضبم!} []22
خٌوؼی 1935ء هیں اهجبل اک اؼظو هدووػہ کالم ‟‟ثبل خجؽیل„„ نبئغ ہوا۔ اـ کے ظو ثؽـ ثؼع ‟‟َؽة کلین„„ 1937ء
هیں نبئغ ہوئی۔ ػالهہ کی وكبت کے ثؼع ‟‟اؼهـبى زدبؾ„„ نبئغ ہوا۔ اى کتبثوں ًے اؼظو اظة هیں ایک تہلکہ هچب ظیب۔ ہؽ
ِؽف اقی کب چؽچب اوؼ ؿل تھب۔ کیوًکہ اـ قے پہلے اؼظو اظة هیں اتٌب پطتہ ،ػوعٍ ،ٹھوـ اوؼ وهیغ و ظهین کالم ظکھبئی
ًہیں ظیتب۔هسوع خویل ازوع اپٌے هُووى ‟‟ػالهہ اهجبل کی اؼظو نبػؽی„„ هیں لکھتے ہیں کہ:
{اـ چبلیف پٌتبلیف ثؽـ کے ؾهبًہ هیں خت قے ههؽم کے
اـ نبػؽ اػظن ًے نؼؽ گوئی هیں قؽگؽهی ظکھبئی۔ آضؽ تک
ثؽاثؽ اـ کب ػلوی اوؼ غہٌی اؼتوبء خبؼی ؼہب اوؼ زیبت اهجبل کب
آضؽی ؾهبًہ وٍ تھب خت ہن کہہ قکتے ہیں کہ اهجبل اـ اؼتوبء کی
اًتہبئی ثلٌعیوں پؽ قؽگؽم ضؽام تھب لیکي اـ کب قوؾ خكتدو وہبں
پہٌچ کؽ ضتن ًہیں ہوا تھب۔ } []23
‟‟ثبًگ ظؼا„„ ظؼايل اى کی اؼظو نبػؽی کب اثتعائی کالم ہے۔ اـ لیے اـ هیں اؼتوبئی هؼبؼج و هعاؼج يبف ًظؽ آتے
ہیں اوؼ ضوظ اى کی ؼوذ پؽ ایک ؿٌوظگی اوؼ کیق و قؽوؼ کی کیلیت ِبؼی هؼلوم ہوتی ہے هگؽ اة وٍ اپٌی توبم
ػظوتوں کے قبتھ کبئٌبت پؽ چھب چکے تھے۔ اة اى کے لیے کوئی پؽظٍ ًہ تھب۔ اوؼ اى کی ًگبٍ زؽین غات تک پہٌچ چکی
ہے۔
{هیؽی ًوائے نوم قے نوؼ زؽین غات هیں
ؿلـلہ ہبئے االهبى ثت کعٍ يلبت هیں
زوؼ و كؽنتہ ہیں اقیؽ هیؽے تطیالت هیں
هیؽی ًگبٍ قے ضلل تیؽی تدلیبت هیں
گؽچہ ہے هیؽی خكتدو ظیؽ و زؽم کی ًوم ثٌع
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هیؽی كـبں قے ؼقتطیؿ کؼجہ و قوهٌبت هیں
گبٍ هؽی ًگبٍ تیؿ چیؽ گئی ظل وخوظ
گبٍ الدھ کے ؼٍ گئی هیؽے توہوبت هیں
تو ًے یہ کیب ؿُت کیب هدھ کو ثھی كبل کؽ ظیب
هیں ہی تو ایک ؼاؾ تھب قیٌہ کبئٌبت هیں!} ][24
‟‟ثبل خجؽیل„„ اوؼ ‟‟َؽة کلین„„ کی ؿؿلیبت اوؼ ًظووں پؽ ؿوؼ کیب خبئے تو پتہ چلتب ہے کہ اهجبل اـ ظوؼ هیں ‟‟گل و
ثلجل„„ کے قسؽ اًگیؿ ثیبى اوؼ ًباُهیعی و هٌ وِیت پؽ هجٌی ًـووں قے ثے ًیبؾ ہو کؽ ظًیب کو ظوثبؼٍ ؾًعٍ کؽًے کے لیے
پؽخول اًعاؾ ثیبى اوؼ ضطیجبًہ لت و لہدہ کب قہبؼا لیتے ہوئے ظکھتے ہیں۔ اـ کالم هیں ًہ کوئی ؾیؽ و ثن ،کوئی ثلٌعی و
پكتی اوؼ کوئی ًبہوواؼی ًہیں ۔ یہی وخہ ہے کہ اة اى کب کالم یکكبں اوؼ ثؽاثؽ ًظؽ آتب ہے۔ اـ هیں ثلٌعی ہی ثلٌعی ہے۔
پھؽ وٍ اى کب كلكلہ ضوظی ہو یب ػهن ،تًوؼ هؽظ هوهي کب ثیبں ہو یب ػهن ؼقولﷺ ،انتؽاکیت کب غکؽ ہو یب اثلیف کے
ًئے تًوؼات ہؽ زوالے قے کالم اپٌے ػؽوج اوؼ ثلٌعی پؽ ہے۔
[ ثبًگِ ظؼا کی ِجبػت اول ۴۲۹۱ء هیں ہوئی اوؼ اـ کی انبػت کے ثؼع آپ ًے اؼظو هیں خو کچھ ثھی لکھب وٍ اى کی
نبػؽی کب چوتھب ظوؼ ہے ۔ اة اى کے پبـ ایک هکول كکؽی ًظبم تھب اوؼضبؼخی ظًیب کے هوبثلے هیں ؼوزبًی اوؼ
ة کلین هیں ضوظی کی
ت نبػؽی ثٌے ۔ ثب ِل خجؽیل اوؼ َؽ ِ
ثبٌِی ظًیب ؾیبظٍ اہن ثي گئی اوؼ ضوظی کے تًوؼات هسؽکب ِ
گوًح قٌبئی ظیتی ہے۔}[]25
‟‟َؽة کلین„„ کی ًظن ‟‟هؽظ هكلوبى„„ خہبں اكکبؼ اهجبل کے ػؽوج کی ػوعٍ هثبل ہے وہیں ‟‟تًوؼ هؽظ هوهي„„ ثھی
تؽهی کے قت ؾیٌے ِے کؽتب ظکھبئی ظیتب ہے۔
{ہؽ لسظہ ہے هوهي کی ًئی نبىً ،ئی آى
گلتبؼ هیں کؽظاؼ هیں ،ہللا کی ثؽہبى!
هہبؼی و ؿلبؼی و هعوقی وخجؽوت
یہ چبؼ ػٌبيؽ ہوں تو ثٌتب ہے هكلوبى
ضبکی
ثٌعٍ
اهیں
خجؽیل
ہوكبیہ
ہے اـ کب ًهیوي ًہ ثطبؼا ًہ ثعضهبں
یہ ؼاؾ کكی کو ًہیں هؼلوم کہ هوهي
هبؼی ًظؽ آتب ہے زویوت هیں ہے هؽآى!
هعؼت کے هوبيع کب ػیبؼ اـ کے اؼاظے
ظًیب هیں ثھی هیؿاى ،هیبهت هیں ثھی هیؿاى
خف قے خگؽاللہ هیں ٹھٌڈک ہو ،وٍ نجٌن
ظؼیبؤں کے ظل خف قے ظہل خبئیں وٍ ِوكبى
كطؽت کب قؽوظ اؾلی اـ کے نت و ؼوؾ
آہٌگ هیں یکتب يلت قوؼٍ ؼزوي
ثٌتے ہیں هؽی کبؼگ ِہ كکؽ هیں اًدن
لے اپٌے هوعؼ کے قتبؼے کو تو پہچبى! } []26
‟‟ثبل خجؽیل„„ اوؼ ‟‟َؽة کلین„„ کی ؿؿلیبت ثھی اـ ظوؼ کی نبػؽی هیں ضبو هوبم و هؽتجہ ؼکھتی ہیں۔ اى ؿؿلیبت
هیں ثھی اهجبل کب كکؽ و كي ضبو اًعاؾ قے خلوٍ گؽی کؽتب ہے۔ ‟‟ثبل خجؽیل„„ کب آؿبؾ ہی ؿؿلیبت قے ہوتب ہے اوؼ یہ
اهجبل کے اؼظو کالم کب ثہتؽیي ًووًہ ہیں۔ اگؽچہ ایک ظوؼ هیں ثؼٍ ايسبة کی ِؽف قے یہ اػتؽاٌ کیب گیب تھب کہ
اهجبل کی نبػؽی ؿؿل کی غیل هیں ًہیں آتی کیوًکہ یہ ؿؿل کے هتؼیي کؽظٍ هؼیبؼات پؽ پوؼا ًہیں اتؽتی لیکي یہ
اػتؽاٌ هسٍ اى لوگوں کی ِؽف قے تھب خو هعین ؼوایبت کی اًعھی تولیع کؽتے ہیں اوؼ اظة هیں ًئے هؼیبؼات اوؼ
زكي کے ًئے ايولوں کو کھلے ظل قے هجول ًہیں کؽتے۔ ‟‟ثبل خجؽیل„„ کی یہ نبػؽی یویٌب اُؼظو ؿؿل هیں ثے ًظیؽ
اَبكہ ہے۔ اى ؿؿلیبت ًے اؼظو ؿؿل کو ایک ًئی نبہؽاٍ پؽ گبهؿى کیب اوؼ خعیع ؿؿل کے ضعوضبل وَغ کیے۔ اـ کے
ظاهي کو ًئے هوَوػبت قے هبالهبل کیب۔
{ػبلن آة و ضبک و ثبظ! قؽػیبں ہے تو کہ هیں
وٍ خو ًظؽ قے ہے ًہبں ،اـ کب خہبں ہے تو کہ
هیں
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وٍ نت ظؼظ و قوؾ و ؿن ،کہتے ہیں ؾًعگی خكے
اـ کی قسؽ ہے تو کہ هیں ،اـ کی آغاں ہے تو کہ
هیں
کف کی ًووظ کے لیے نبم و قسؽ ہیں گؽم قیؽ
نبًہ ؼوؾگبؼ پؽ ثبؼگؽاں ہے تو کہ هیں
کق ضبک و ضوظ ًگؽ
تو کق ضبک و ثے ثًؽ هیں ِ
کهت وخوظ کے لیے آة ؼواں ہے تو کہ هیں
[]27
}
ُ
‟‟ثبل خجؽیل„„ هیں اهجبل کے كکؽ و كي کے هالپ ًے ایكی نبػؽی کو خٌن ظیب ہے خف کی کوئی ظوقؽی هثبل اؼظو
نبػؽی هیں اهجبل کے ثؼع ظکھبئی ًہیں ظیتی یہی ؼًگ اى کی ثؼع کی کتبة ‟‟َؽة کلین„„ هیں ثھی ظکھبئی ظیتب ہے۔ وٍ
ؿؿلیں ثھی اـ کب تكلكل هسكوـ ہوتی ہیں۔‟‟اظثی كکؽی تسؽیکبت اوؼ اهجبل„„اـ هیں کہب گیب ہے کہ [ؿؿل کے كي هیں
ة
ثبل خجؽیل هیں زبيل کؽ لی تھی ٓ ،اگے چل کؽ وٍ َؽة ِکلین کی ؿؿلوں هیں ثؽهؽاؼ ؼہی۔ َؽ ِ
خو پطتگی اهجبل ًے ِ
کلین ثٌیبظی ِوؼ پؽ ًظن کب هدووػہ ہے لیکي اـ هیں نبهل پبًچ ؿؿلیں ثھی اپٌی خگہ اہویت کی زبهل ہیں۔ یہ ؿؿلیں اپٌے
اقلوة  ،كٌی پطتگی اوؼ كکؽی ثبلیعگی کے اػتجبؼ قے ثب ِل خجؽیل کے تكلكل هیں ہیں۔}[]28۔‟‟اؼهـبى زدبؾ„„ کی اؼظو
ًظووں هیں پٌعو ًًیست اوؼ اضالهی هوَوػبت کب ؼًگ ؿبلت ظکھبئی ظیتب ہے۔ ‟‟اثلیف کی هدلف نوؼی„„ ‟‟ ،ثڈھے
ثلوچ کی ًًیست ثیٹے کو„„ ‟‟ ،ػبلن ثؽؾش„„‟‟ ،ظوؾضی کی هٌبخبت„„ اهجبل کی نبػؽی کے کوبل و كي کی ػوعٍ اوؼ
ثہتؽیي هثبلیں ہیں۔ اهجبل خت اپٌی هوم کی ثے زكی پؽ چیص اتھتے ہیں تو پھؽ ‟‟آواؾ ؿیت„„ ثلٌع ہوتی ہے۔
{آتی ہے ظم يجر يعا ػؽل ثؽیں قے
کھویب گیب کف ِؽذ تؽا خوہؽ اظؼاک
کف ِؽذ ہوا کٌع تؽا ًهتؽ تسوین
ہوتے ًہیں کیوں تدھ قے قتبؼوں کے خگؽ چبک
تو ظبہؽ و ثبِي کی ضالكت کب قؿاواؼ
کیب نؼلہ ثھی ہوتب ہے ؿالم ضف و ضبنبک
اة تک ہے ؼواں گؽچہ ہو تیؽی ؼگوں هیں
ًے گؽهی اكکبؼً ،ہ اًعیهہ ثے ثبک
ؼوني تو وٍ ہوتی ہے خہبں ثیں ًہیں ہوتی
خف آًکھ کے پؽظوں هیں ًہیں ہے ًگہ پبک
ثبهی ًہ ؼہی تیؽی وٍ آئیٌہ َویؽی
اے کهتہ قلطبًی و هالئی و پیؽی!} []29
اـ ظوؼ هیں اهجبل ًے كبؼقی کالم پؽ ؾیبظٍ توخہ ظی اوؼ ثہتؽیي تًبًیق هٌظؽ ػبم پؽ آئیں۔ ‟‟ؾثوؼػدن„„ خو
کہ 1927ء هیں نبئغ ہوئی اـ کب غکؽ اهجبل اپٌے ایک ضّ هیں ثھی کؽتے ہیں اوؼ اـ کے اويبف ثھی ثیبى کؽتے ہیں۔
 31خٌوؼی 1927ء کو هوالًب گؽاهی کے ًبم یہ هکتوة لکھب گیب:
{ؾًعگی کب کوئی اػتجبؼ ًہیں ظیؽیٌہ ہن ضیبلوًکی يسجت هیں خو
ظم گؿؼ خبئے ؿٌیوت ہے۔ اـ کے ػالوٍ یہ ػؽٌ ہے کہ هیؽی
کتبة ‟‟ؾثوؼ ػدن„„ ضتن ہو گئی ہے۔ ایک ظو ؼوؾ تک کبتت کے
ہبتھ هیں خبئے گی اوؼ پٌعؼٍ ظى کے اًعؼ اًعؼ نبئغ ہو خبئے گی۔
اقکے چبؼ زًے ہیں پہلے زًے هیں اًكبى اک ؼاؾ و ًیبؾ
ضعا کے قبتھ ،ظوقؽے زًے هیں آظم کے ضیبالت آظم کے
هتؼلن۔ ِؽؾ ظوًوں کی ؿؿلیبت کے هواكن یؼٌی الگ الگ ؿؿل
ًوب ٹکڑے ہیں -پف تیكؽے زًے هیں هثٌوی گلهي ؼاؾ (هسووظ
نجكتؽی) کے قوالوں کے خواة هیں اـ کب ًبم هیں ًے هثٌوی
گلهي ؼاؾ خعیع تدویؿ کیب ہے۔ چوتھے زًے هیں ایک هثٌوی
ہے خف کب ًبم هیں ًے ثٌعگی ًبهہ تدویؿ کیب ہے۔ هثٌوی کب
هُووى یہ ہے کہ ؿالهی کب اثؽ كٌوى لطیلہ هثالً هوقیوی و
هًوؼی وؿیؽٍ پؽ کیب ہوتب ہے۔ کل هدووػہ کب ًبم ‟‟ؾثوؼ ػدن„„
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ہے۔ } []39
اػلی ظؼخہ و هوبم ػطب کیب ہے۔ ‟‟ؾثوؼ ػدن„„ کے
اـ کتبة هیں اهجبل ًے كبؼقی ؿؿل ،هكتؿاظ اوؼ هثٌوی کو
ٰ
هكتؿاظ آهیؿ هٌظوهبت کی کچھ هثبلیں ظؼج غیل ہیں۔
۴۔
{یب هكلوبں ؼازعٍ كؽهبں کہ خبں ثؽ کق ثٌہ
یب ظؼیں كؽقوظٍ پیکؽ تبؾٍ خبًی آكؽیں
چٌیں
یب
کي
چٌبں
یب
۹۔
هبًٌع يجب ضیؿ و وؾیعى ظگؽ آهوؾ
ظاهبى گل و اللہ کهیعى ظگؽ آهوؾ
اًعؼ ظلک ؿٌچہ ضؿیعى ظگؽ آهوؾ}[]31
اـ ظوؼ کی ظوقؽی ثڑی اوؼ هبثل غکؽ كبؼقی تًٌیق ‟‟خبویع ًبهہ„„ ہے۔ اـ کے ثبؼے هیں اهجبل کب اپٌب کہٌب
ہے کہ یہ هیؽا توبم ؾًعگی کب زبيل ہے۔ اوؼ ایک خگہ کہتے ہیں کہ اـ ‟‟خبویع ًبهہ„„ کی تکویل هیں هیؽا ظل ،ظهبؽ
ًچڑ کؽ ؼٍ گئے ہیں۔خبویعًبهہ کے ػالوٍ كبؼقی نبػؽی کی هثٌوی پف چہ ثبئع کؽظ اے اهوم نؽم اوؼ‟‟ اهـبى زدبؾ„„
هیں نبهل كبؼقی کالم ثھی هبثل غکؽہیں۔اـ ظوؼ کی ؾیبظٍ تؽ نبػؽی كي قے ؾیبظٍ كلكلے کی ػکبـ ہے۔ ثیهتؽ زوالوں
قے یہ ظوؼ پچھلے اكکبؼ کی تکویل کؽتب ہے۔ ضًويب ً اقالهی اهعاؼ ،اقالهی كلكلہ ،هـؽثی اوؼ ههؽهی تہػیت کب
هواؾًہ،ػ بلوگیؽی ،هكلن ،اتسبظ و اضوت ،یہ توبم اكکبؼ اـ ظوؼ هیں تکویل پبتے ہوئے ًظؽ آتے ہیں۔ اـ لسبظ قے یہ
ظوؼ اهجبل کی نبػؽی کب اہن ظوؼ ہے۔
{َویؽ هـؽة ہے تبخؽاًہَ ،ویؽ ههؽم ہے ؼاہجبًہ
وہبں ظگؽگوں ہے لسظہ لسظہ ،یہبں ثعلتب ًہیں ؾهبًہ
اًعاؾ هدؽهبًہ
کٌبؼ ظؼیب ضُؽ ًے هدھ قے کہب یہ
ِ
قکٌعؼی ہو ،هلٌعؼی ہو ،یہ قت ِؽیوے ہیں قبزؽاًہ
زؽیق اپٌب قودھ ؼہے ہیں هدھے ضعایبى ضبًوبہی
اًھیں یہ ڈؼ ہے کہ هیؽے ًبلوں قے نن ًہ ہو قٌگ
آقتبًہ
ؿالم هوهوں کے ػلن و ػؽكبى کی ہے یہی ؼهؿ آنکبؼا
ؾهیں اگؽ تٌگ ہے تو کیب ہے كُبئے گؽظوں ہے ثے
کؽاًہ
ضجؽ ًہیں کیب ہے ًبم اـ کب ،ضعا كؽیجی کہ ضوظ كؽیجی
ػول قے كبؼؽ ہوا هكلوبى ثٌب کے توعیؽ کب ثہبًہ
هؽی اقیؽی پہ نبش گل ًے یہ کہہ کے يیبظ کو ؼالیب
کہ ایكے پؽ قوؾ ًـوہ ضواں کب گؽاں ًہ تھب هدھ پہ
آنیبًہ} []32
اهجبل کے كکؽی و كي اوؼ اـ کے اؼتوبء پؽ ثسث کؽتے ہوئےػجعلوـٌی لکھتے ہیں کہ:
} اهجبل کے كکؽ و كي کب اؼتوب ،اى کی هوت کے قبتھ هکول یب
ضتن ہوا اوؼ اگؽ وٍ کچھ ظى اوؼ ؾًعٍ ؼہتےتو یویي ہے کہ اى کے
هلن قے هؿیع ًئی تطلیوبت ظًیبئے اظة کو هلتیں۔ ضوة قے ضوة
تؽ کی خكتدو اهجبل کے لیے هسٍ ایک كلكلہ ًہیں تھب۔ اى کی
ؾًعگی کب الئسہ ػول ثھی تھب خف کب قت قے هؼتجؽ اوؼ هؤثؽ
اظہبؼ اى کی نبػؽی ہی هیں ہوا۔ اـ لیے هؽًے کے ثؼع ثھی
ٰ
نوؼی„„ خیكب تطلیوی کبؼًبهہ اهجبل ایک
‟‟اثلیف کی هدلف
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ایكے كکؽی وكٌی وؼثے کے ِوؼ پؽ چھوڑ گئے خف کے
اهکبًبت ًظن کے هُوؽات قے ہو ا۔ چٌبًچہ اهجبل کے کالم و
پیبم کی ػظوت کب ایک ؼاؾ اـ کب هكلكل و هؽثوِ كکؽی و كٌی
اؼتوب ثھی ہے خو ثدبئے ضوظ نبػؽی کی تبؼیص هیں ایک ثے
ًظیؽ ًووًہ کوبل ہے۔ }][33
اهجبل کی نبػؽی کے توبم اظواؼ کب خبئؿٍ لیں تو ہن اـ ًتیدے پؽ پہٌچتے ہیں کہ وٍ كکؽی اػتجبؼ قے هطتلق هٌبؾل قے
گؿؼے۔ اثتعا هیں اگؽ وِي پؽقت ًظؽ آتے ہیں تو ؿوؼوكکؽ کے ثؼع اـ کب ظؼـ اپٌی هوم کو ثھی ظیتے ہیں۔ اًھوں ًے
ههبہعے ،هطبلؼے ،ؿوؼوكکؽ کے ثؼع اپٌب ایک ًظؽیہ اوؼ كلكلہ هبئن کیب لیکي پھؽ آضؽی وهت تک اقی پؽ هبئن ؼہے اوؼ
هكتول هؿاخی قے اـ کب اظہبؼ کؽتے ؼہے۔
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http://urduiat.com/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%88/
ثوهت12 :ثح کؽ  39هٌٹ ،ظى۔ ثتبؼیص3خوالئی2929ء
و749،759،
کلیبت اهجبل۔الہوؼ
اهجبل،ػالهہ هسوع
اهجبل کب غہٌی و كوؽی اؼتوب ًئی ظہلی  ،اًدوي تؽهی اؼظو و128،
ػجعالوـی()1991
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