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 دراسة تحليلية في شعر إقبال:الصامتة من مظاهر الطبيعة 
(Analytical Study of the Illustrations of the Silent Natural 

Scenes in Iqbal’s Poetry) 
 زلمد ظاىرشاه*
 د/مسرت مجاؿ 

Abstract 
Natural sceneries and landscapes play an important role in 
the growth of human’s cultural and intellectual dimensions.  
The feelings and emotions of a person attain its peak using the 
medium of poetry. Hence, the poet skillfully sums up the 
charming of nature into his words and whenever reader goes 
through them, he enjoys the beauties of nature in his 
imagination.  In the present paper, the thoughts of the 
legendry poet of the East Mu╒ammad Iqb┐l have been selected 
for highlighting the sublime purpose and objectives of setting 
a direction for the future Muslim generation.   

 

,فاالشاعر ؼللد وين فكر اإلنساف الثقايف واألديبشلاالشك فيو أف الطبيعة ذلا دور كبَت يف تك
ميلة,وذلك أاهامن نن  اجل ,ورسالتولو وسيلة لتعبَتمشاعره,وأحاسيسو,وغلعؿ الطبيعة بأسلوبومجا

 اهلل عزوجل,الذي أحسن كل شئ خلقو وأمر اإلنساف بالتدبر فيها.
وقد أشرنا يف ىذاادلقاؿ إذل ادلعاشل واحلكم والعرب اليت يستلهمها العالمة زلمد إقباؿ من الطبيعة 

  :لنقاط التاليةم اجلديد وذلك يف اويهديها إذل اجليل ادلسل
 صلة الشاعربالطبيعة -1

عة بشكل عاـ واجلباؿ واألشجار بشكل يقبل أف طلوض يف ونف العالمة زلمد اقباؿ للطب
ألف  نلة الشاعر بالطبيعة,ومظاىرىا اليت يراىا الشاعر,ويناجيها, خاص ,غلدر بنا أف نشَت إذل

باؿ،وانبساط السهوؿ,وتلأل  يف ىدأةالسحر، وبزوغ الشمس ,ومشوخ اجل-اجلماؿ الكامن فيها
،  النجـو ,وادلروج اخلضراء، ورماؿ الصحراء ,واجلدوؿ الصغَت ينساب بُت اخلمائل يف رقة,وحناف

يف األفق، والرذاذ عند منحدر ادلياه,والندى ,يتوج  والبحر احمليط ؽلتد م  بصرؾ,حىت يغيب
ماؿ،وادلطر ادلنهمر ػلِت األرض أوراؽ البنات،والسمآءالصافية، والغماـ,يعرض لوحات الفن واجل

                                                 
 احملاضر ٔتعهد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ,جامعة بشاور  *


 ة ٔتعهد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ,جامعة بشاورشاركذة ادلاألستا 
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بعد موهتا ,والثلج يكسوىا نان  البياض ,والبساتُت ,واحلدائق ,واألزىار ,والورود ,وباسقات 
األشجار,وزواحف النبات,وحركة ادلاء ,وانسيابو يف رقتو,ونفائو,والنسمة العليلة تداعب أوراؽ 

الورؽ ,وزقزقة العصافَت ,وادلنظر  الشجر,وتغريد الطيور ,وىديل احلماـ ,وخرير النهر ,وحفيف
البهيج ,واللوف ,واحلركة ، والصوت ,واألريج, من تناسق,وانسجاـ ,وعطور شذية ,وأزىار ندية 

 ال الشاعر إليها,وىذه الظاىرة اجلمالية يف الطبيعة, غلذب-حلاف ,وأسرار ,ورموز,ونغمات,وا  
لكوف ,واإلنساف مدعو إذل تطبيق ىذا تستمد وجودىا من الفلسفة ,وإظلا من ادلنهج االذلي يف ا

 1ادلنهج ,لكي ػلقق اجلماؿ يف كيانو النفسي ,ويف سلوكو ,ويف انتاجو.
فذلك اجلماؿ الذي يستشعره كل مرىف احلس ذواؽ,ؼللده الشاعر بأسلوبو,وغلعلو وسيلة 

سعيد ,وأحاسيسو,ورسالتو ,وإذا استقر ىذا اجلماؿ الكوشل يف نفس اإلنساف ,فهو هلتعبَتمشاعر 
حقيقي ,ومن حـر ىذه النعمة,فقدحـر السعادة احلقيقية اليت ال حقيقة سواىا،واليرى يف الوجود 

 السعادة ,واجلماؿ, يقوؿ إيليا أبوماضي:
 والذي نفسو بغَت مجاؿ

[ 

 2ال يرى يف الوجود شيئاً مجيالً  
تو ,ويعرؼ ئوينصح أبوماضي اإلنساف ادلتشاءـ اخلارل عن احلب ,واجلماؿ ,أف ينسجم م  بي

  سر مجاؿ احلياة , يقوؿ:
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزازا يف عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت
 ال غرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود يف األ
 كػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػديراً يسػػػػػػػػػػػػهر يف األرض رقػػػػػػػػػػػػرا
 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحم النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ويلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ال وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء  يقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ,حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت
 كػػػػػػػػن مػػػػػػػػ  الفجػػػػػػػػر نسػػػػػػػػمة ,توسػػػػػػػػُ  األز
 ال مسومػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػػػػػػواقي اللػػػػػػػػػػػػػػػػواي
 ومػػػػػػػػػػػػػػ  الليػػػػػػػػػػػػػػل كوكبػػػػػػػػػػػػػػاً يػػػػػػػػػػػػػػونس الغػػػػػػػػػػػػػػا
 ال ُدَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُه العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادل والنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ا بك داءٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيهذا الشاكي وم

 ومػػػػػػػػػػػػػ  الكبػػػػػػػػػػػػػل ال يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال 
 ض وبومػػػػػػػػػػػا يف الليػػػػػػػػػػػل يبكػػػػػػػػػػػ  الطلػػػػػػػػػػػوالر 

 قا,فيسػػػػػػػػػػػػقي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػػػػػػػانبيو احلقػػػػػػػػػػػػػوال
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػ   وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػئ مثػػػػػػػػػػػػيال
 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحيل ادليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُه فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ,وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ,وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًة تقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال
 ٘تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلأ األرض يف الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػهوال  بػػػػػػػػػػػػػػػػػات ,والنهػػػػػػػػػػػػػػػػػَر وال ػػػػػػػػػػػػػػػػػر  والس 
 َس فيلقػػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػػ  اجلميػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُسػػػػػػػػػػػػػػػػدوال

 3يالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال ,تر الوجوَدمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن مج
,يعرب عن سر احلياة بأسلوبو التشاؤمي,كأاها كلها تعب, يّ الء ادلعر خر نرى أبا العآوإذل جانب 

,وليل ,وحياة, ,ونوت النعي ,ونوت البشَت ,واهاروكد,ال فرؽ عنده ,بُت سرور,وحزف 
 وموت, يقوؿ:
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 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يف ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت واعتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي
 وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي, إذا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ تلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم احلمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ,أـ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ 
 تعػػػػػػػػػػػػػٌب كلهػػػػػػػػػػػػػا احليػػػػػػػػػػػػػاُة ,فمػػػػػػػػػػػػػا أعَجػػػػػػػػػػػػػبُ 
 إّف ُحزنػػػػػػػػػػػػػػػػا يف سػػػػػػػػػػػػػػػػاعة ادلػػػػػػػػػػػػػػػػوت أضػػػػػػػػػػػػػػػػعا
 كػػػػػػػػػػل بيػػػػػػػػػػغ للهػػػػػػػػػػدـ ، مػػػػػػػػػػا تبتػػػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػػػور
 والفػػػػػػػػػػػىت ظػػػػػػػػػػػاعٌن ويكفيػػػػػػػػػػػو ظػػػػػػػػػػػّل الّسػػػػػػػػػػػدرِ 
 واللبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب اللبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس

 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ وال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزُل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 س بصػػػػػػػػػػػػػوت البشػػػػػػػػػػػػػَت يف كػػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػػاد
 نَّػػػػػػػػػػػػُغ علػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػرع غصػػػػػػػػػػػػنها ادليّػػػػػػػػػػػػاد 
 االّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن راغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يف ازديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
 ؼ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرور يف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالد

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػػػػػػادقػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء ,والسػػػػػػػػػػػػػػػػػيُد الر 
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب األ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب واألوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
 4يغتَػػػػػػػػػػػػػػػر  بكػػػػػػػػػػػػػػوٍف مصػػػػػػػػػػػػػػَته للفسػػػػػػػػػػػػػػاِد 

 

رأينا أف كل واحد منهما يعرب عن الطبيعة ,واحلياة ,بأسلوبو اخلاص بو ,وموضوع مجاؿ الطبيعة 
وقبحها ,موضوع سلتلف فيو ,والحاجة إذل اخلوض العميق يف كافة النظريات اليت ٖتدثغ  ,

 5۔عن اجلماؿ
 ن الكريم من الطبيعةموقف القرآ -2

أما موقف القرآف الكرصل من الطبيعة,ومجاذلا ,وعرضو كثَتا من مشاىدىا,ولفغ النظر إذل كثَت 
من دقائقها,فالبد من ذكره يف ىذا اجملاؿ,لنعرؼ مدى تأثَته يف الفكر اإلنساشل, ألف القرآف 

ف نفسو,يلفغ النظر إذل  الكرصل منهج إذلي,يأخذ بيد اإلنساف ليصرفو إذل اهلل الواحد ,والقرآ
كتاب آخر منظور,وىو"الكوف"حيث يكوف التصرؼ إذل اهلل يف ادليداف النظري ادلشاىد بعد 

 ادليداف القليب ,والفكري.
وإذا ذىبنا نتتب  األغراض القرآنية اليت كانغ خلف مشاىد الطبيعة اإلمجالية ,والتفصيلية، 

ىية ,والوحدانية, والبعث, والتذكَت بنعم اهلل تعاذل ألفيناىا تسَت يف إتاىات شىت ,من داللة األلو 
  عل  اإلنساف .......اخل

عة يف حديثنا ىنا,ألف مجاؿ الطبيعة أمر يلكننا اهدؼ التصرؼ إذل اجلانب اجلمارل يف الطب
مقرر،يف مقدور احلواس,ولفغ القرآف الكرصل إذل ىذا اجلماؿ باإلشارة إذل بعض األشياء الصغَتة 

يث عن العوادل الكبَتة تارة أخرى,ففي ميداف األشياء الصغَتة,قاؿ اهلل تعاذل: تارة،وباحلد
"واألنعاـ خلقها لكم فيها دؼء ومناف  ومنها تأكلوف، ولكم فيها مجاؿ حُت ترػلوف وحُت 
تسرحوف، وٖتمل أثقالكم إذل بلد دل تكونوا بالغيو إاّل بشق األنفس. إف ربكم لرؤوؼ رحيم، 

 6حلمَت لًتكبوىا وزينة وؼللق ماال تعلموف"واخليل والبغاؿ وا
وادلالحظ يف ىذه اآليات الكرؽلة ,أف الن  ي كد عل  العنصر اجلمارل مرتُت: مرة يف قولو 
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تعاذل:"ولكم فيها مجاؿ" ومرة ثانية يف قولو تعاذل: " لًتكبوىا وزينة" وهبذا تكوف اآليات 
يال ,وض  عل  قدـ ادلساواة م  أعلية ىذا اجلانب باعتباره عنصرا أن  ,قد أكدت عل
 ادلناف  األخرى.

وىو  وإذا كانغ ىذه اآليات ىنا,تلفغ النظر إذل اجلماؿ يف البيئة اليت نزؿ فيها القرآف الكرصل,
ما يستشعره العرب الذين نزؿ فيهم ىذا الكتاب الكرصل ,فإف القرآف، ذلك الكتاب اخلالد،دل 

قاؿ  إذل عادل األرض,وعادل السماء ,-انتقل بو إذل العمـو يًتؾ ىذا اجلانب زلصوراً يف بيئة,وإظلا
 8وقاؿ تعاذل:"إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. 7تعاذل:"إنا جعلنا ما عل  األرض زينة ذلا"

وىكذا اجلماؿ يعم األرض، إذكل ما عليها زينة ذلا, ويف مقابل ذلك تقـو الكواكب ٔتهمة 
 9اؿ الكوف أرضو ,ومسائو.تزيُت السماء ,وهبذا يتقرر مج

ف نل   القوؿ فيما سبق ,أف الطبيعة مجيلة,وذلك أاها من نن  اهلل عزوجل الذي أوؽلكننا 
 أحسن كل شئ خلقو ,وينتج عن ذلك أمراف: 

 نفي القوؿ الذي يصف الطبيعة بالنق  والقبح. - أ
,أو أف  نفي تلك النظرة اليت ٕتعل من اإلنساف ندا هلل عزوجل , ػلاوؿ أف ؼللق مثلو - ب

 يتغلب عليو ,أو أف يهـز القدر: 
نا إذل النظر فيها ,والتأمل حىت ر الطبيعة,دور ادلعلم ,حيث أرشدكما اتضح شلاسبق,أف دو 
 10نعلم ,ونستفيد ,و نستنتج.

 وصف العالمة محمد إقبال للطبيعة -3
طبيعة،ألنو العالمة زلمد إقباؿ لل وبعد عرض ىذه ادلقدمة عن الطبيعة ومجاذلا,نتطرؽ إذل ونف

يستلهم من مناظر الطبيعة معاسل حكمتو،يهديها إذل اجليل اإلسالمي اجلديد الذي,ىو مناط 
 11.ستقباؿ العصر اجلديد الذي ظهرت تباشَته إلويهيئو , آمالو

هبائو, وهبيجتو اإلنساف فيو ليستمت  عن حسنو ,و  وذلك كما نراه يف حديثو عن الربي , ؼلا ب
  يف رحاب الصحراء, وأودية اجلباؿ,وقامغ دولة الزىور والرياحُت، شرت جنود الربيتحيث ان

 ودبغ احلياة إذل الص رات,واحلجارة ,حىت كادت تنطق أو تنطلق ، وغشيغ العادل سحابة,
 من ادلرح,والسرور ,حىت أبغ الطيور أف تستقر يف أوكارىامرحا ,وانطلقغ عيوف اجلباؿ ٘تيس ,

أحيانا، وٕتري برفق,وىدوء ,وتتدفق أخرى,وٕتري بقوة وتنساب ,كاحليات يف الصعيد تدب 
وسرعة،وإذا حبسها حابس,فلفغ الص ور, واذلضبات, وشقغ  ريقها إذل األماـ ,وإاها ٓتريرىا 

 , يقوؿ:12الدائم ,تغٍت نشيد احلياة وتردحقائقها
 زد ارب اہبر زیخ ہک دروک ہ ه دتش ہمیخ
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 تسم رتمن زہار
 ربرطف وج ابیر

 
 ه اسر ,ه دراج ,وطیط

 زار تشک لگ هالہل
 مشچ امتاش ایبر

زد ارب اہبر زیخ ہک دروک ہ ه دتش ہمیخ
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  :التعريب
 فػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ,والػػػػػػػػػػػػػػػػػوىػػػػػػػػاد ىلّػػػػػػم فػػػػػػإف سحػػػػػػػاب الػػػػػػربيػػػػػػػػػػػ 

 ودراجػػػو, والقطػػػػػػاء ,يف هتػػػػػػػػػػػػادي فػػػػػي كػػل وادوشػػػػػػػدو العنػػػػػػػػػػادؿ 
 شقيػػػػػػق, وورٌد ضحػػػػػػػوؾ ينػػػػػػػػػػػادي عل  حافة النهر جػػذذل شوادي
 ؼليم فػػػػوؽ الػػػػػريب ,والػػػػػػػػػػوىػػػػػػػػػػػػػاد ىلّػػػػػم فػػػػػإف سحػػػػػػػػػػػػاب الربيػػػػػػػػػػ 

 ردیس غ اقہلف لگر ابغ ه رازیخ ہک د

 رمغ ونا آرفدی

 نسح لگ اتزہ دیچ

 زیخ ہک درابغ ه راغ اقہلف لگ ردیس

 وخم نمچ رگل وجش

 در نکش آنیئ وہش

 ہمغن رسالگ وپبش

 ابد اہبراں هزدیٍ 

 الہل رگابیں دردی

 ونرخدی قشع مغ

صگا ں
ب لگا م درریفص ، صل

 دررخهش ب ل

 اے ہک ینیشن ومخش

 ابدہ ینعم ونب ش

ب لگا 
صگا ں درومخشب ل

م درریفص ، صل
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 :التعريب

 ىلػػػػػػػػػػػػم فمػػػػػػػػػػػػلء الػػػػػػػػػػػػر  والسػػػػػػػػػػػػهوؿ
 

 قوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورود 
 

 نسػػػػػػػػػيم الربيػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػود
 

 وللطػػػػػػػػػػػػػػَت إبػػػػػػػػػػػػػػداعها يف النشػػػػػػػػػػػػػػيد 
 

 ومزقػػػػػػػػػػػغ احلبيػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػر احلػػػػػػػػػػػرود
 

 جػػػػػٌت احلسػػػػػن ناشػػػػػئ زىػػػػػر نضػػػػػيد 
 

 وللعشػػػػػػػػػػػػق إبػػػػػػػػػػػػػداع غػػػػػػػػػػػػم جديػػػػػػػػػػػػػد
 

 ىلػػػػػػػػػػم فمػػػػػػػػػػلء الػػػػػػػػػػر  والسػػػػػػػػػػهوؿ 
 

 قوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ازىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورود
 

 نػػػػػػػػػػػفَت البالبػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػلء اجلػػػػػػػػػػػواء 
 

 ونػػػػػػوت الصالنػػػػػػل مػػػػػػلء النسػػػػػػيم
 

 دـ ادلػػػػػػػػػػػػػرج يف جوفػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػاحلميم 
 

 فيػػػػػػػػػػػػػػا قاعػػػػػػػػػػػػػػػداً نػػػػػػػػػػػػػػػامتا ال يػػػػػػػػػػػػػػػرصل
 

 دع الصػػػػػمغ واتػػػػػرؾ وقػػػػػار احللػػػػػػيم 
 

 ومخػػػػػػػػػػػر ادلعػػػػػػػػػػػاشل اشػػػػػػػػػػػربن ياسػػػػػػػػػػػقيم
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػدثر بػػػػػػػػػػػػػػػورد وغػػػػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػػػػدصل 
 

 نػػػػػػػػػػػػػفَت البالبػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػلء اجلػػػػػػػػػػػػػواء
 

 *ونوت الصالنل ملء النسيم 
ىا: ىلم، انتبو، معنااألبيات أف الشاعر استعمل نيغة "التحضيض" "خيز و  من ادللفغ يف ىذه
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قم،اقفز" أرب  مرات,وىذا يدؿ عل  اىتمامو بتحقيق رسالتو السامية ,وىدفو النبيل ,وىو أيقاظ 
ادلسلم ادلنهـز نفسيا,كما أمره بًتؾ اخلموؿ ,والغفلة ,واجللوس يف داره,وعدـ احلركة ,وعدـ نظره 

 لطبيعة بعُت اللبيب ادلتعظ الكيس، يقوؿ: إذل مناظر ا

 رجحہ ینیشن زگار ، وگہش رحصاء زگںی

 نیشنۓرببل وج 

 رنسگ انز آرفںی

ه ںیب 
ب 
 آب رهاں را

 تخل دك رفهدںی

 وبہس زشن رب ںیبج

 رجحہ ینیشن زگار، وگہش رحصا زگںی

 الہل رمک در رمک

 یم دکچش ربرگج

 ر  ددیہ ینعم اشک 
ب

 

خ
ب 

 اے زایعں 

 
ب 
 مہ آشت 

ی

 

ن
 ه رب

 منبش اکش رحس

 درقفش امجن رگن

 ددیہ ینعم اشک، اے زایعں ےب ربخ

 وبد هوبند افصت

 آہچن وتداین ایحت

    چیہ دنارد ابثت

 اخک نمچ ها ومند زار دك اکانئت 

 ولجہ رگ اہیےئ ذات

 آہچن وت وخاین اممت

اخک نمچ ها ومند راز دك اکانئت
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 :التعريب

 دع الػػػػػػػػػػدور ,وا لػػػػػػػػػػب فسػػػػػػػػػػيح الػػػػػػػػػػرباري
 

 وانظػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إذل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحات اجلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حافػػػػػػػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػاء دوف مػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ
 

 تأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ترقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍء زالؿِ  
 

 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ؽ إذل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجس ذي دالؿِ 
 

 بُني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُت نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ذات اختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 

 وقَػبّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عيونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال رل
 

 ح الػػػػػػػػػػربارىسػػػػػػػػػػيدع الػػػػػػػػػػدور وا لػػػػػػػػػػب ف 
 

 وانظرإذل نفحات اجلماؿ
 وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ,فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانظر هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػقأياغػػػػػػػػػػػػػػػػػافال ,عػػػػػػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اخل 
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيق بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا حلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ,يف حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 

 بأعطافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ,قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذات حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ
 

 يلػػػػػػػػػػػػوح نػػػػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػػػػن دمػػػػػػػػػػػػوع الفلػػػػػػػػػػػػق 
 

 َفَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ؽ إذل أصلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفق
 

 وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانظر هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 أياغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اخللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػرج نػػػػػػػػػػػػػػػػػرح يف ىيجػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 



 

 2012يونيو،-يناير من مظاهر الطبيعة الصامتة في شعر إقبال  ١، العدد٣:اجمللديكسپشاوراسالم
 

121                                                

  

 ٔتػػػػػػػػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػػػػػػػػمرُت مهػػػػػػػػػػػػػػػػج الكائنػػػػػػػػػػػػػػػػات
 

 فنػػػػػػػػػػػػاء الصػػػػػػػػػػػػػفات وكػػػػػػػػػػػػػوف الصػػػػػػػػػػػػػفات 
 

 اُبػػػػػػػػػػػدت الػػػػػػػػػػػذات مػػػػػػػػػػػن جلػػػػػػػػػػػواتومػػػػػػػػػػػا 
 

 ومػػػػػػػػػػػػػا خلتػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػن معػػػػػػػػػػػػػاشل احليػػػػػػػػػػػػػاة 
 

 ومػػػػػػػػػػػػػا خلتػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػن معػػػػػػػػػػػػػاشل ادلمػػػػػػػػػػػػػات
 

 فلػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن ثبػػػػػػػػػػػات 
 

 ٔتػػػػػػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػػػػػػمرت مهػػػػػػػػػػػػػػج الكائنػػػػػػػػػػػػػػات   رح يف ىيجوػػػػػػػػػػرج نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثرى ادل
 

يها آيات بينات ونرى يف ىذه اآلبيات رسالة واضحة ,وىي أيقاظ الغافل عن الطبيعة ,واليت ف
ألوذل األلباب ,لذا يشَت الشاعر إذل ,أف اإلنساف ينبغي لو أف يعمل يف ىذه األرض غَتغافل 
عن بيئتو, وأف يتعلم الدروس, والعرب عن مناظر الطبيعة ,ومشاىدىا, ونرى ىذه الفكرة أكثر 

 ,والصبح ,كما تقوؿ الزىرة للندى: ىوضوحا يف احلوار بُت الزىرة، والند
 وھپك:

 اے اقدص االفک ںیہن! دهر ںیہن ےہ۔  اشدی وت یتھجمس یھت هنط دهر ےہ ریما

 التعريب:
  فتجيب الندى: الزىرة: وافَد األفالؾ! ىل خلغ بعيدامو ٍت  ال، إنو غَت بعيد،

 منبش:

 وہات ےہ رگم تنحم رپهاز ےس رهنش

 

 ہی ہتکن ہک رگدهں ےس زنیم دهر ںیہن ےہ 

 

 التعريب:
 أنو غَت بعيدلو يتبُت  رض ومساءمن يطَت مابُت أ

 ويقوؿ الصبح لكليهما:
 دقل رھک امدنن رحس نحص اتسلگم ںیم

 وہوکہ ه ایبابم ےس مہ آوغش ه نکیل

 آےئ ہت اپ وگرھ منبش وت ہن وٹےٹ 

اہوھتں ےس رتے دانم االف ک ہن وھچےٹ

16

 

 التعريب:
 ليس ي ذي و  ه قطر الندى أقبلن يف الروض كالصبح رقيقا -
 *من عرا األفالؾ الٖتلل يد ن اجلباؿ والبيد ولكنواحض -

فاالنساف ادلنهـز الكسوؿ,يرى أف األرض بعيدة عن السماء,لكن الطَتاف يعلمو أف األرض 
 ليسغ بعيدة عن السماء.

اتضح شلاسبق أف العالمة زلمد إقبالكيف يتفاعل م  الطبيعة , وغلعلها وسيلة إلبالغ رسالتو  
 نساف ادلسلم ,أف يفكر يف خلق اهلل,وكونو ,ويتدبر فيو,ويتعلم منو ,السامية  ,فيجب عل  اإل

ما يفيده يف حياتو,كما نرى يف القرآف الكرصل جوالت كثَتة,م  الطبيعة تعرض مشاىدىا وتلفغ 
 17النظر إذل مجاذلا وتدعو إذل تأملها, وإعادة النظر فيها.
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,واهر اجلنج ,والن لة ,كنموذج للطبيعة ونشهد تفاعل إقباؿ م  الطبيعة يف ونفو للجباؿ علااليا
 الصامتو,أوالساكتة,أو غَت ادلتحركة.

 18وصف جبال همااليا:-أ
)ادلتحركة(  ةيعتمد الشاعر العالمة زلمد اقباؿ يف تصويره الفكري, واجلمارل عل  الطبيعة الصائت
)اجلبل ةساني,والصامتة ,ومن مظاف العنانر الطبيعية يف تشكيل نورتو الفكرية, ورسالتو اإلن

 19والنهر، وادلروج ,واألزىار, والطيور, والسحاب, واحليوانات(
ؼلا ب العالمة زلمد إقباؿ ىذه اجلباؿ العمالقة ,كم ا بة اإلنساف الوقور ,الزاؿ يف ريعاف 

حارس  شبابو,م  مرور الزمن الطويل, يبدو يف ظاىره جبل,لكنو يف احلقيقة حصن مني ,وسور
ليو,ويتحل  رأسو بعمامة الشرؼ ادلكونة من الثلوج ساخرة من الشمس للهند,غلذب اإلنساف إ

 ادلضيئة للعادل,ألف  اقتها احلرارية ال تقدر إذابة عمامتو الثلجية ادلضيئة، يقوؿ:
 اے امھال اے لصیف وشکر دنہهاتسم

 ھجت ںیم ھچک دیپا ںیہن دریہنی رهزی ےک اشنم

 اکی ولجہ اھت میلک وطر, انیس ےک ےئل

 ,ددیہ اظرہ ںیم, وکاتسہم ےہ وتااحتمم 

 علطم اهك کلف, سج اک وہ ,هہ دویار ےہ وت

   داتسر  , ےہ ربف ےن ابدنیھ 

 

لی ت

 

ض
ف

 ,ریتے رس 

 
 وچاتم ےہ ریتی اشیپین وک کھج رک آامسم

 وت وجام ےہ رگدش اشل ه رحس ےک درایمم

 وت یلجت ےہ ,رسا اپ ,مشچ انیب ےک ےئل

 م ےہ وتاپابسں اانپ ےہ وت ، دویار دنہهاتس

 وسےئ ولخت اگہ ,دك دانم شک ,ااسنم ےہ وت

رپ   اتب  اعمل  رہم  , الکہ   وج , ےہ   زم   دنخن

20 
 التعريب:

يا علااليا يا سور اذلند ، تقبل السمآء جبينك,حانية عليها ,رغم ارتفاعها ,دل يطرأ عليك أي (
قد ظهر التجلي,دلوس  عليو أثر الشي وخة,الزلغ يف ريعاف شبابك,م  دوؿ األياـ, والليارل، ل

السالـ مرة واحدة,فوؽ جبل  ور سيناء لكنك ضوء مشرؽ, لكل عُت بانرة ,أوناظرة،تبدو 
يف ظاىر اُمرؾ رلرد جبل ,لكنك ,يف حقيقة أمرؾ ,سور حارس للهند ,لذلك ضلسبك مدافعا, 

بشموخك, وزلافظا للهند,أنغ ذاؾ الديواف الذي مطلعو األوؿ,ىو السمآء,أي تالمس السمآء 
وٕتذب اإلنساف ,ّتوؾ, أي إذا أحس اإلنساف ,ّتوؾ ادل يم بالصمغ اذلادئ ,فيتمٌت أف 
ؼلوض ,يف نمغ عميق، وٖتل  رأسك بعمامة الشرؼ ادلكونة من الثلوج, والىت تضحك 

 )ساخرة عن الشمس ادلضيئة للعادل, ألف  اقتها احلرارية ,ال تقدر إذابة عمامتك الثلجية
وج عل  قمم علااليا بالعمامة,لبياضها,وجعل حرارة الشمس ادلضيئة عاجزة,عن شبو الشاعر الثل

 إذابة الثلوج ,واستعارنفةالضحك ,ذلذه اجلباؿ الساخرة من الشمس كما جعل حلظة واحدة ,
من حياة ىذه اجلباؿ مساوية للعهد القدصل برمتو, وونف ينابي  ادلياه اجلارية من ٖتغ ىذه 
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 ة ,وشبو أمواج الرياح اذلائجة بادلنديل الذي يصفي تلك ادلرآة، يقوؿ: اجلباؿ, وشبهها بادلرآ
 ریتی رمع رہتف یک ,اک آم ےہ ,دہع ینہک

 وچایٹں ,ریتی رثای ےس ںیہ, رسرگل نخس

 ہمشچ دارنم رت ,آہنیئ ایسك ےہ

 

 
 هادویں ںیم ,ریتی اکیل اٹھگںیئ, ہمیخ زم

 وت زنیم رپ ,اهر انہپےئ کلف, ریتا هنط

وہ ا, سج ےک ےئل رهامك ےہدانم ومج 

21

 

 

 التعريب:
)حلظة واحدة من ماضي حياتك تساوي العهد القدصل برمتو ,ظلغ السحب السوداء ادلكثفة 
مًتاكمة, يف سهولك الواسعة وىضابك الوعرة, قممك الشاسلة ٖتاور ثريا ,أنغ فوؽ األرض, 

ا مرآة سائلة ,بينما أمواج لكن السمآء العريضة و نك ,ينابي  ادلياه اجلارية من ٖتتك ,وكأاه
 الرياح  اذلائجة ,ىي ٔتثابة  منديل  يصفي تلك ادلرآة(.

السحب السوداء  ثريا,كماشبو األبيات,أف الشاعرشبو اجلباؿ باإلنساف,وىوػلاور يف نرى
وجعل اجلباؿ   هبا الوعرة, بالقوافل اليت أقامغ خيامها,يف سهوؿ ىذه اجلباؿ الواسعة,وىضا

لعنانر الطبيعة ونور لنا السحب ادلوجودة يف ىذه السلسلة بصورة رائعة مجيلة ميداف السباؽ 
 وىي ٕتوب من فرط الفرح,وتطارد مطاردة الفيل,انفكغ األغالؿ عن أقدامو، يقوؿ: 

 ارب ےک اہوھتں ںیم, روہار ,وہاےک هاےطس

 اے امہال !وکیئ ابزی اگ ہ ےہ وت یھب ےسج

 ےہ ارب اہےئ ایک رفط رطب ںیم, وھجاتم اجات

 

 
 اتزایہن دے دای ,ربق رسوکاسہر ےن

 دتس دقرت ےن انبای ےہ ,انعرص ےک ےئل

لیف ےب زریجن یک وصرت ,اڑااجات ےہ ارب 

22

 

 

 التعريب:
)الربؽ الالم  عل  قمة اجلبل ناوؿ سو ا إذل سحاب, دلطاردة فرس اذلواء،يا علااليا ! يبدو 

لتسابق عنانر الطبيعة،ما أمجل السحاب!  أنك ميداف السباؽ ,الذي ننعو اهلل عزوجل, وذلك
 وىي ٕتوب من فرط الفرح, وىي تطارد مطاردة فيل,انفكغ األغالؿ عن أقدامو(.

  ،الشاعر براعم األزىار اليت دل تر اليد اجلانية,كما ونف الودياف السيالة من أعل  اجلبل ونف
 شاىد الطبيعة يف ىذه اجلباؿ,وىي أكثر نفاء من الكوثر,والنسيم,ويف احلقيقة ىذه الودياف,وم

 آيات دالة عل  نان  الكوف, دلن يتدبرىا, ويتعظ هبا، يقوؿ:

 شبنج ومج میسن حبص وہگارن ینب

 ویں زابم ربگ ےس وگایں اس یک اخیشم

 ہہک ریہ ےہ ریمی اخومیش یہ ااسفہن ریما

 آیت ےہ دنی رفاز وکہ ےس ,اگیت وہیئ

 
 وھجیتم ےہ ہشن یتسہ ںیم ,رہ لگ یک یلک

 دتس 
 
 

 یک کٹھج ںیم ےن ںیہن دیھکی یھبک لگ چ

 جنک ولخت اخہن دقرت ےہ اکاشہن ریما

 وکرث ,همیسن یک وموجد وک ,رشامیت وہیئ
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 آہنیئ اشدہ دقرت وک دالھکیت وہیئ

  ڑیھچیت

 

لن

 اج اس رعاق د

 

ش

 
 
ن

 ےک اسز وک ں

 

 گنس راہ ےس اگہ یتچب ,اگہ رکٹایت وہیئ

اے اسمرف!د ك اتھجمس ےہ ریتی آهاز وک 

23

 

 

 التعريب:
وىي ,ىي ٔتنزلة ادلهد ذلا,يف الصباح,واألمواج السائرة, ٕتوب يف سكراف الفرح ربرعمة األزىا)

ويق  ,ونمىت ػلكي عن قصة حياي,قط ىزة اليداجلانية,ٖتكي بلساف األوراؽ "علما أنٍت دل أر
 .(بييت يف منأى عاِؿ من أيد جانية

لتصوير حسنا,وهباًء ,كما جاء يف مقابلة "بچتی" مرتُت وهبا,زيد ا" ہگااستعمل الشاعر كلمة "
 24حسن التصوير الفٍت " لزيادة رکٹایت"  "

 برع الشاعر يف تصوير الطبيعة اجلبلية اخلالبة,وتعمق يف اجلوالسماوي,وأنوات الشالالت,
 وضوء الشمس, أثناء غروهبا, واألشجار الصامتة ادلنهمكة يف زحاـ األفكار ، يقوؿ:

 ےہ آےک بج زفل راس یلیل بش وھکیتل

 هہ ومخیش اشل ,سج ہپ ملکت وہ دفا

 رپ  اسہکر  قفش   رگن  ایک ,  ےہ رھپات  اکاتپن 

 
 دانم دك یتچنیھک  ےہ آاشبرهں یک دصا

 هہ دروتخں رپ رکفت اک امسں ,اھچ ای وہا

رپ  راسخر ریتے  اغزہ  ہی   ,   ےہ اتگل   وخامنش

25 
 التعريب:

القوة النا قة بصمغ ادلساء  داءً فو ,ٕتلب القلوب,أنوات الشالالتف,ا أرخ  الليل ستارهمعند)
 , يف زحاـ األفكار،يظهر ضوء الشمس مرتعشا,وكأاها منهمكة,اذلادئ،تقف األشجار نامتة

 (ما أحل  ىذا ادلنظر عل  خدؾ!!فوؽ اجلبل،يا علااليا 
من قريب, فيمكنو إدراكو  ومن ألق  النظرة عل  األزىار ادلرتعشة ّترياف اذلواء,ورأى ىذا ادلنظر

ألزىار,غَتخائفة عن اليد اجلانية,ألنو الؽلكن لكل واحد التسلق عل  ىذه ابصورة تامة,و 
اجلباؿ,ويف األبيات األخَتة ,سأؿ الشاعر علااليا من حياة الذين عاشوا يف حضن علااليا, عيشا 

 ة يف عابراألزماف، يقوؿ: خاليا, عن التكلف,كما سأؿ ىذا اجلبل عن اللحظات الصباحية,وادلسائي
 اے امھال! دااتسں اس هتق یک وکیئ انس

 اس دیسیھ اسدی زدنیگ اک امرجا ھچک اتب

 وت  حبص ه اشل هہ   رھپ وصتر !   اے ,  اہ  داھک دے

 
 نکسم آابےئ ااسنم ,بج انب, دانم ریتا

 داغ سج رپ اغزن رگن فلکت اک ہن اھت

وت  اایل  رگدش  ,اے  رطف یک  ےھچیپ  دهڑ 

26 
 التعريب:

اليت  ,أرنا بسا ة احلياة  ,عاش فيو يف حضنك أسالؼ البشر,إحك لنا عن زمن !اليا ياعلا) 
وادلسائية ، ,لنا اللحظات الصباحية  أعد,األزماف  من التكلف، أيها الت يل لعابر,كانغ خالية 
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  .(يها الدور الزمٍت خذنا إذل  سالف زماننا من جديدأ
 ر يف األبيات ىنا:وادلرادمن أسالؼ البش

اجلنس البشري ,الذي قطن ,للمرة األوذل, يف ىضاب علااليا ,مث اضلدر إذل تلك السهوؿ  -
 ,اليت تسقيها ,مياه علااليا. 

 أو ,األريوف القدماء, الذين ,وفدوا,من سائبَتيا وسكنوا ىنا. -
 27أو, اعتقاد اذلنود ,بأف الو ن األنلي ذلم ,ىو جباؿ علااليا . -
تبعنا الونف للطبيعة اجلبلية ,عند الشعراء العرب ,فوجدنا ابن خفاجة األندلسي وىكذا,إذا ت 

 واليت مطلعها:-,وانفا للجبل ونفا دقيقا ,حيث يبدأ قصيدتو البائية 
 بعيشػػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػدري أىػػػػػػػػػػوج اجلنائػػػػػػػػػػػب

 

 28َٗتُػػػػػػػػػػػب  ِبَرحلػػػػػػػػػػػي ,أـ ظهػػػػػػػػػػػور النجائػػػػػػػػػػػب  
 

ل  راحلتو وحده, إذ الجارلو غَت بونف الرحلة الليلية ,وادلسافات الطويلة اليت قطعها ع-
حسامو، والدار لو غَترحلو،وىو يقط  رحلتو يف الليل البهيم الذي أضح  ثقيال بطيئا ال ينتهي 

 حىت يصل إذل اجلبل ووقفتو عليو، فيصفو ونفارائعا خالبا,يقوؿ:
 وأرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح الذؤابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذخ

 َيسػػػػػػػػػّد مهػػػػػػػػػػبَّ الػػػػػػػػػػريح ,مػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػل وجَهػػػػػػػػػػةٍ 
 نػػػػػػػػػػػػػػػووقػػػػػػػػػػػػػػػور علػػػػػػػػػػػػػػػ  ظهػػػػػػػػػػػػػػػر الفػػػػػػػػػػػػػػػالة ,كأ

 يَػلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُوُث عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الغَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودعمائم
 أنػػػػػػػػػػ ُغ إليػػػػػػػػػػو ,وىػػػػػػػػػػو أخػػػػػػػػػػرُس نػػػػػػػػػػامغٌ 
 وقػػػػػػػػػػػػػاؿ: إذل كػػػػػػػػػػػػػم كنػػػػػػػػػػػػػُغ ملجػػػػػػػػػػػػػأَ قاتػػػػػػػػػػػػػلٍ 
 وكػػػػػػػػػػػػػػػػم َمػػػػػػػػػػػػػػػػّريب مػػػػػػػػػػػػػػػػن ُمػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  ومػػػػػػػػػػػػػػػػ ّوب
 واَل َػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػن نكػػػػػػػػػػػب الريػػػػػػػػػػػػاح معػػػػػػػػػػػػا في
 فمػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاف إالّ أف  َػػػػػػػػػػػَوهتم يَػػػػػػػػػػػدا الػػػػػػػػػػػّردى
 فمػػػػػػػػػا َخَفػػػػػػػػػُق أَيكػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػََت رجفػػػػػػػػػة َأضػػػػػػػػػػل ُ 
ػػػػػػػػػػػػػلواُف دَمعػػػػػػػػػػػػػي ,وإظّلػػػػػػػػػػػػػا  َوَمػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػيََّض الس 
 فحػػػػػػػػػػػػىتَّ َمػػػػػػػػػػػػىَت أَبَػَقػػػػػػػػػػػػ  ويظَعػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػاحبٌ 
 وحػػػػػػػػػػػىت مػػػػػػػػػػػىت أرعػػػػػػػػػػػ  الكواكػػػػػػػػػػػَب َسػػػػػػػػػػػاِىرًا
 فُر ػػػػػػػػػػػػػػاؾ يػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػوالَي دعػػػػػػػػػػػػػػَوَة ضػػػػػػػػػػػػػػارعٍ 
 فَػػػػػػػػػػػػػػػػَأمسِعٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػن َوَعِظػػػػػػػػػػػػػػػػِو ُكػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ ِعػػػػػػػػػػػػػػػػرُبةٍ 
 َفَسػػػػػػػػػػلَّ  هَبػػػػػػػػػػاَ أَبَكػػػػػػػػػػ  وَسػػػػػػػػػػرَّى ٔتػػػػػػػػػػا َشػػػػػػػػػػَجا

 يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوؿ أعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب 
 ُو بادلناكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَحُم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَهب

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر يف العواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 ذلػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن َومػػػػػػػػػػيض الػػػػػػػػػػربؽ  ُػػػػػػػػػػر ذوائػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػرى بالعجائػػػػػػػػػػػػػب  َفَحػػػػػػػػػػػػدَّ ثَػػػػػػػػػػػػٍت ليػػػػػػػػػػػػػل السَّ
 وَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواِ َن أّواٍه تَػَبتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 وقَػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ بظلػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػن َمطػػػػػػػػػػػػػػػّي َورَاَكػػػػػػػػػػػػػػػب
 َوزََاَحػػػػػػػػػػػػَم مػػػػػػػػػػػػن ُخُضػػػػػػػػػػػػِر البحػػػػػػػػػػػػار غػػػػػػػػػػػػواريب
 و َػػػػػػػػػػػػاَرت هبػػػػػػػػػػػػم ريػػػػػػػػػػػػُح النػػػػػػػػػػػػوى والنوائػػػػػػػػػػػػب

 خِة نَػػػػػػػػػػػػػاِدبوالنػػػػػػػػػػػػػوُح ُوَرقػػػػػػػػػػػػػي َغػػػػػػػػػػػػػََت نػػػػػػػػػػػػػر 
 نَػَزفػػػػػػػػػػػػػُغ ُدُمػػػػػػػػػػػػػوعي يف فػػػػػػػػػػػػػراؽ الصػػػػػػػػػػػػػواحب
 أَُودُّع منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو راِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 فمػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػالٍ  أخػػػػػػػػػػػرى الليػػػػػػػػػػػاؿ, وغػػػػػػػػػػػارب
 ؽُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  إذل نُعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ رَاَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة راَِغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ 
 يُػًَتمجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف التجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِربِ 
ػػػػػػَرى َخػػػػػػَُت نػػػػػػاحب  وَكػػػػػػاَف علػػػػػػ  َعهػػػػػػد الس 
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بػػػػػػػػػػػػػػػػُغ َعنػػػػػػػػػػػػػػػػُو لِطيَّػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   وقُلػػػػػػػػػػػػػػػػُغ َوقػػػػػػػػػػػػػػػػد َنكَّ
 

َسػػػػػػػػػػػػػاَلـٌ فإنَّػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػن ُمِقػػػػػػػػػػػػػيم وَذاِىػػػػػػػػػػػػػػب
29 

 

بعد ونف الراحلة,عمد إذل ونف اجلبل مضفيا عليو نفات العظمة ,والعلو رأينا أف الشاعر 
الشاىق,والشموخ الذي,يسدمهب الريح من جوانبو، فنراه شي ا وقورا الث عمامتو عل  رأسو 
عن  ريق التش ي  خرب األياـ,وخربتو،عامرالدىربشطريو:حلوه ,ومره،ورأينا أيضا يف األبيات,أف 

ن  وؿ اجلبل وض امتو،ألف رلاؿ القوؿ ضيق يف ىذه النواحي الشاعردل يتحدث كثَتًا ع
اجلامدة،فهو يقف عليها وقفة قصَتة,مث يقفز إذل جوانب أخرى متحركة نشيطة ,يتشقق فيو 
الكالـ،وتنفسح آفاقو، وتتشعب فنوفو،فيبعث يف اجلبل روح احلياة ,وؼلل  عليو ثوب 

من حياتو ادلوغلة يف القدـ احلافلة عليو أ رافا  التش ي ،مث يصيخ إليو امس ,وىو يق 
 ،باحلوارث,والعاديات،ادلليئة بادلفارقات وادلتناقضات، العامرة بالعرب والعظات، ويبثو وجده الدفُت
 ولوعتو الساعرة عل  ما فارؽ من أنحابو,وىو مقيم ال يرحل،حىت سئم البقاء ,وحن إذل الفناء

لو أنو قصر ونفو عل  ذات اجلبل,ما ،والشك أف الشاعر قد جاءنا بشيئ  ريف ,بارع،و 
 30غث متبذؿ, متداوؿ.استطاع أف يقوؿ غَت كالـ 

وىكذا الشاعر العالمة زلمد إقباؿ خل  عل  جباؿ علااليا ثوب التش ي  ونب ادلعاشل 
اجلامد,وبالغ يف ذلك كل ادلبالغة ,واستعاف عل  إبراز ادلعاشل بالتشبيهات  اجلامدة,يف اجلو اجلبلي

ات,والتلميحات اجلميلة الرائعة ,للعنانر ادلوجودة يف علااليا,من السحب,والرياح، ,واإلستعار 
والعيوف اليت تتمت  ْتياهتا الفطرية احلرة ,دوف تدخل يف ش وف بعضها من بعض,وىذا ىو 

 31السبب احلقيقي ,لوجود ىذه اجلباؿ الشاسلة,وسرحسنها, ومجاذلا.
ت عوا فو ,وشعر بدبيب ادلعاسل, واألحاسيس يف فكل من قرأ أبياتو ىذه ,فجاش خا ره ,وثار 

 32نفسو.
 گنگا(وصف نهر الجنج ) -ب
من أعظم أاهار اذلند,يستمد ماءه من ثلوج علااليا,وىو أقدسها نج اجل أوالكنج  أو"گنگا",اهر

، ؼ عابد من عباده,من الشيوخ ,والرجاؿمجيعا عند اذلنادكة,حىت ليتطهروا ٔتاءه كل يـو آال
النساء,ويغمسوف أنفسهم يف مياىو, وىم يرتعشوف من لذعة الربدة يف فجر والعجائز من 

  33بل إاهم ليلقوف ّتثث موتاىم فيو تربكا ماأفلتوا من الرقابة"  ،الشتاء
ونف العالمة زلمد إقباؿ ىذا النهر بأسلوبو القصصي احلواري الرائ  ,واستطاع أف ينطق النهر 

د األفكار ادلعنوية ,كأاها زلسوسات نكاد نلمسها يف واجلبل من مظاىر الطبيعة الصامتة وجس
سهولة,ويسر،حك  لنا الشاعر أف رجال برعليا,يف مدينة بنارس,التق  برجل من رجاؿ اهلل 
 عزوجل,فوجهو بعض النصائ  القيمة, واحلكم الغالية,منها احملاورة بُت اهر اجلنج ,وجبل علااليا ,
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,فف  ىذه احملاورة  عَت اهر اجلنج التمسك بسنتها" أن دوام حياة األمة مكنون فييف معٌت "
نو بيغ للثلوج,وتنفجر من بطنو اجلداوؿ العديدة,كما ونفو ادلسَت,وونفو بأاجلبل,بالعجز عن 

بالعلو, والشموخ,لكن ىذه نفات دوف فائدة ,ألف رِْجَل اجلبل قيدت عن السَت,واحلركة ,بينما 
 تو، يقوؿ:يتمت  النهر  باحلركة ,والسيالف يف حيا
 گنچ آب زد در دانم اسہکر 

 خی دبهش اے زحبص آرفشین

 قح رتا  اب آامسم رمہاز استخ

 د ر وب    تی اپ   ز ا    راتفر   اطتق

 تفگ رهزے ابامہہل رهد گنگ 

 رکیپت از رهداہ زانر وپش

 اپت رحمهل رخال انز استخ

؟وسد  ہچ  نیکمت  ه   رتعف  ه هاقر    انی

34

 

 
 

 :التعريب
 يف سفوح من علاال قائػػػػػػػػػػال اهر اجلنج يوماً جائالجاش 

 عاقػػػػداً مػػػػػػػػن أهبػػػػػػر زنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّره جامال مػػػػػػػػػػن بػػػػػػػرد أوقػػػػػػػػػػػػػػػاره!
 و   رجلك سَتا يف العراء ناغك احلػػػػػػػػػػػػق صليا للسماء
 ػػػػػة فيلك ,ورأٌس قدمساىيبػػػػػ قيدت رجلك عن سَت,فما
 وحيػػػػػػػػػػاة ادلوج يف أف غلفال إظلا العيش مسػػػػػػػػػػػَُت ونػػػػػػػػػػػػال

فغضب اجلبل وقاؿ للنهر: كم من األاهار قدحوى ندري ,وأنغ تتباى  بسَتؾ الذي ي دي 
ثابغ ,وراسخ يف  إذل اذلالؾ, والفناء,أما احلياة السرمدية,فهي حياة ظلاء يف ادلكاف الثابغ,وأنا

مكاشل ما تزحزحغ أرجلي, رغم مرور الزمن ,والباليا, واحملن علي, مث ينصحو ,بأف يكوف كالورد 
يف رباه عاكفا, وأف غلاىد األمواج ,وأف غلنب اليأس, أو الكدر , أوالسحاب ادلمطر, أي: إذا 

,غلتدي منك كنغ ماء,فاحفظ نفسك يف البحر,حىت تصَت ل ل ة,أو كن سحابا ذا برؽ, ورعد
 البحر ماءه، يقوؿ:

 مہ وچ رحبآشت ازںیک ربددیم  وکہ وچم اںی ہنعط ازدري   دینش

 وچں وتدص درای درهم ہنیس ال  تفگ اے انہپےئ وت آہنیئ ال

 از وخد رتف اشایم انفتس رہ  انی رخال انز اسامم انفتس

 رب زایم وخشی انزی ایہلب  از اقمل وخد دناری آیہگ

 ازوت رتہب اسلح ااتفدہ  داں زادہاے زنطب رچخ رگ

 شیپ رزہم دقن اجم ادنا یتخ  یتسہ وخد ذنر زلقل اسیتخ

 رہب رشن وبےئ   وچمہلگ دراتسلگں وخد دار وش
 
 

 رمه لگ چ



 

 2012يونيو،-يناير من مظاهر الطبيعة الصامتة في شعر إقبال  ١، العدد٣:اجمللديكسپشاوراسالم
 

128                                                

  

  ابم وخدو   زدنیگ رب اجےئ وخد ابدیلم اتس

 

د لگازخ  
 
 م اتسچ

  ذگب

 

 از امگم داری ہک دهراز زنممل  درملاپتش هنم رقن

م 
 

ی

 

شن
ہ 

 زری دااممن رثای آردیس  ابدیل ه انرگدهں ردیس

 ذرهہ نم دجسہ اگہ امجن اتس  یتسہ وت ےب اشنں درزلق راتس

 آانش وگ مش زي   هاز هلک  مشچ نم انیبےئ ار رسار کلف

م وسمتخ
 

ب ہ ی

 لعل ه ااملس هرہگ ادنهمتخ  اتز وسز یعس 

 آب را ربانرنم وبند ذگار  در دره من گنس ه ادن رگنس انر

   رطقہ وخدرا اپبےئ وخد رمزی

 

 

 

 

 در التمط وک ش ه اب زلقل ب

 رہب وگش اشدہ ے آهزیہ وش  آب وگ رہ وخاہ ه وگرہ رزیہ وش

 ارب ربق ادناز ه درای ابر وش  کبس راتفر وش ای وخد ازفا وش

ی داامں دنک  از وت زلقل دگہی وطافم دنک

 

گی

 

ب

 

ن

 وکشہ اہ از 

وخشی را  اپےئ وت دگازدشیپ   اوخشی ر رتمک از ومج امشرد

35

 

 التعريب:
 غضػػػػػػػػػػػػػػػػب الطػػػػػػػػػػػػػػػػود لقػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ النهػػػػػػػػػػػػػػػػر

 

 
 فرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ أ نفاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر 

 

 قػػػػػػػػػػػػػػاؿ: يػػػػػػػػػػػػػػامرآة وجهػػػػػػػػػػػػػػي! ويلكػػػػػػػػػػػػػػا
 

 
 كػػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػػوى نػػػػػػػػػػػدري ْتػػػػػػػػػػػارا مثلكػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػَت فيػػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػػُت لػػػػػػػػػػك  إف ىػػػػػػػػػػذا السَّ
 

 
 مػػػػػػػن يػػػػػػػػزؿ عػػػػػػػن نفسػػػػػػػػو يػػػػػػػو مػػػػػػػػا ىلػػػػػػػػك

 

 ٔتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالّ تأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 
 أف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالردي ,يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو!

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ادلرتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت دوف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحل ادلتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 قػػػػػػػػػد وىبػػػػػػػػػػغ الػػػػػػػػػػنفس ْتػػػػػػػػػػرا غانػػػػػػػػػػبا
 

 
 وأْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروح لصاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبا

 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػورد يف ربػػػػػػػػػػػػػػػػاه عػػػػػػػػػػػػػػػػاكف
 

 
 ال تػػػػػػػػػػػػػػػػرى للػػػػػػػػػػػػػػػػريح كػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػا ف

 

 إظلػػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػػيش ظلػػػػػػػػػػػػػػػػاء,يف ادلكػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 

 
 وبػػػػػػػػػػروض الػػػػػػػػػػذات ,قطػػػػػػػػػػف األقحػػػػػػػػػػواف

 

 يف دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور,دل تزحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزح أرجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 
 أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراشل زائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرل

 

 و إذل األفػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد
 

 
 فعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحي الثريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ترقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 

 أنػػػػػػػػػػػػػغ تفػػػػػػػػػػػػػٌت يف خضػػػػػػػػػػػػػم خضػػػػػػػػػػػػػـر
 

 
 وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرل مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد للأصلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 

 وبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت الح سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

 
 ؤتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتاف ادللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
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 وبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد, وؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر
 

 
 قػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػوى نػػػػػػػػػدر نػػػػػػػػػفوؼ اجلػػػػػػػػػوىر

 

 نػػػػػػػػػػ ر قلػػػػػػػػػػيب ,ونػػػػػػػػػػاري يف الصػػػػػػػػػػ ر
 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء,إذل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري شلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 

 قطػػػػػػػرة إف كنػػػػػػػغ فػػػػػػػا حفػػػػػػػظ نفسػػػػػػػك
 

 
 يأسػػػػػػػػػػػػكا جاىػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػواج ,واجنػػػػػػػػػػػػب

 

 وابتػػػػػػػػػػػػػػػغ النػػػػػػػػػػػػػػػور وكػػػػػػػػػػػػػػػن درا يضػػػػػػػػػػػػػػػيئ
 

 
 مث كػػػػػػػػػػػػن قر ػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػ  وجػػػػػػػػػػػػو وضػػػػػػػػػػػػيئ

 

 أو فػػػػػػػػػػػػػػػزد واعػػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػػحابا شلطػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 
 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ ويهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 

 يبسػػػػػػػػػػػػػػػػط البحػػػػػػػػػػػػػػػػر ّتػػػػػػػػػػػػػػػػدواؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

 
 شػػػػػػػػػػػػاكيا مػػػػػػػػػػػػن فاقػػػػػػػػػػػػة ,يرجػػػػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػػػػدى

 

 فهػػػػػػػػػػػػػػػػو يف فيضػػػػػػػػػػػػػػػػك, دوف ادلوجػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 
 *وىػػػػػػػػػػػػػػو يف جػػػػػػػػػػػػػػدواؾ ,بػػػػػػػػػػػػػػادي الذلػػػػػػػػػػػػػػة

 

أسلوبو القصصي احلواري الذي لو دور أنيل يف تأثَت رأينا الشاعر يبث نظريتو وأفكاره خالؿ 
 النفوس ,واستعاف بو يف تصوير أفكاره وتقريبها إذل مستمعيو. 

نرى يف األبيات فن التش ي  ,حيث شبو الشاعر النهر, واجلبل باإلنساف,وحذؼ ادلشبو بو 
نوره عندمارسم  ورمزلو بشيء من لوازمو ,عل  سبيل اإلستعارة ادلكنية ,وأجاد الشاعر يف عرض

لنا النهر يف نورة إنساف ؼلا ب اجلبل بأسلوب مجيل, يض  أماـ ادل ا ب نورة جديدة ٘تلك 
 36عليو مشاعره.

 ة بالذات,وق,والتمت  هبا,والثةوىذا ادلشهد التمثيلي يأخذ بأيدى القارئ إذل هبجة الطبيع
نزلة ,وادلكانة إاّل احلصوؿ عل  منزلة رفيعة.يف ىذا الكوف,والؽلكن احلصوؿ عل  ىذه ادل

بالكفاح,والبذؿ,والتضحية ,والفداء,واجلهد ادلتوانل ادلستمر,واإلتعاظ بادلشاىد الطبيعية, مثل 
ثبات اجلباؿ اليت منذ أياـ خلقها,ال تتزحزح بدوؿ األياـ،والزىور يف احلدائق,وادلروج اجلاذبة 

لثابغ اجلذاب,والسحب ادل يفة للناس بروائحها الطبيعية الطيبة,وأغصااها الناعمة ,ووجودىاا
زير,واليت تبث يف الطبيعة احلياة اجلديدة,وإضافة إذل غالناس بربقها,ورعدىا, وتكرؽلهم ٔتطرىا ال

 ذلك نرى اإلحساس الصادؽ والعا فة اجلياشة والعقل ادلعلم والنفس الصافية اليت تبث الضفاء
امة،ويعا  الشاعر موضوعاتو ,والثقة يف نفوس مسلمي اذلند خانة,ومسلمي العادل كلو ع

علية غارقة يف عبادة ق ,وىو ظهور ش صية بر الفكرية,وعنانر رسالتو األساسية بًتتيب دقيق أني
تم   اإلنساشل ,تنصح فية القلب,ٖتمل  فكرة انالح اجملاألوثاف,مث ظهور ش صية م منة نا

يت يتعظ منها أولواأللباب, الرجل الربعلي بأسلوبو ادلأخوذ من نن  اهلل عزوجل,ومظاىر كونو ال
 توح, دلن كاف لو قلب واعي,وعُت بانرة .فوىذه ادلظاىر يف الوقغ نفسها,كتاب م

وإذل جانب آخر,نرى األلواف البيانية من اجملاز ,واإلستعارات ,والتشبهات الرائعة يف أسلوب 
وذة من الشاعر التش يصي ,من اثبات نفات اإلنساف للجبل ,والنهر والتشبيهات كلهامأخ

الطبيعة ,كالورود ,والثريا, والص ور ,وغَتىا, وشلا يلفغ النظر ,أف الشاعر يعا  القضايا 
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ى األحداث البارزة يف القصة, والش صيات ادل تلفة احلواري ,الذي نر  باألسلوب القصصي
الشريرة,والصاحلة فيها,وىذا إف دؿ عل  شيئ,فإظلا يدؿ عل  مقدرتو الشعرية,وحسن ترتيبو 

ىٍت العقلي ادلنطقي,واجلدير بالذكر فيو,أف الش صية الصاحلة,تنصح الربعلي ,مث ينصح اجلبل الذ
 ثاـ.أنفسهم ,وأجسامهم ,من الدنس ,واآلاهر جنج ,الذي يقدسو اذلنود ,ويطهروف فيو 

وإذا تتبعنا ىذا الونف ,أي إثبات الصفات اإلنسانية للنهر,أوالبحر, فوجدنا ادلتنيب يصف ْتَتة 
الصفات اإلنسانية, حيث أثبغ ذلا اجلسم الناعم,وذلا بنات وماذلا رحم ,وشبو موجها هبذه 

ما ػلدؽ هبا من  هبدير الفحوؿ,والطَت فوقها باالفرساف ,والرياح ,والقمر,كما شبو البحَتة م 
 ة ادلطوقة، يقوؿ:البساتُت ,بادلرا  

كبال امشعري كيف يس تلھم كبرييف امصامتة مھا ٔاثر مطبيعة بق ٔاّن اوميكن ٔان جنمل ما س   تكوين فكر محمد ا 
هھزام  يلاظ امشعب امھندي املسمل من امغفةل وامجلود وال  منھا دروًسا وعرًبا متوضيح رسامته امسامية وھي ا 

 امنفيس وامس يايس وامعلمي ۔
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