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عالمہ اقبال کا نظریہ خودی
عالهہ الجبل ؒگضؽتہ فذی کےعظین هقٌف ،ؽبعش ،لبًوى داى  ،هبہش هعبؽیبت،
فوفی  ،فلغفی ،عیبعتذاى اوس احیبئے اعالم کے داعی تھے ۔عالهہ کی وخہ
ؽہشت اگشچہ اى کی اسدو و فبسعی ؽبعشی ہے لیکي عالهہ کب فلغفہء خودی
ثھی اپٌی ؽہشت هیں کغی دسخے کن ًہیں ہے ۔ عالهہ ًے خود اپٌی صًذگی هیں
ثھی فلغفہ خودی کو خبؿ اہویت دی اوس عالهہ کی وفبت کے ثعذ ثھی اى کے
لذسداى اى کے اط فلغفے کو عبم کشًے هیں آج تک ععی هغلغل هیں هقشوف
ہیں ۔ لیکي اط کے ثبوخود عبم عوام آج تک حکین االهت اوس اپٌے لوهی ؽبعش
کے اط فلغفے عے ثے خجش ہے۔

عالهہ الجبل کے فلغفہ خودی کے تؾشیح پش اپٌے پبط عے کچھ کہٌے عے ثہتش ہے خود اًہی کے خو
کب ایک حقہ خو اًہوں ًے پشوفیغش ًکلغي کو اى کی فشهبئؼ پش لکھب تھبً ،مل کشدوں خظ کو ڈاکٹش
اعشاس احوذ ًے اپٌی کتبة "عالهہ الجبل اوس ہن" هیں ًمل کیب ہے۔
" ظبہش ہے کہ کبئٌبت اوس اًغبى کے هتعلك هیشا ًظشیہ ہیکل ا وس اط کے ہن خیبلوں اوس اسثبة وحذت
الوخود عے ثبلکل هختلف ہے خي کے خیبل هیں اًغبى کب هٌتہبئے همقود یہ کہ وٍ خذا یب حیبت کلی هیں
خضة ہوخبئے اوس اپٌی اًفشادی ہغتی کو هٹبدے ۔۔۔ هیشی سائے هیں اًغبى کب هزہجی اوس اخاللی هٌتہبئے
همقود یہ ًہیں کہ وٍ اپٌی ہغتی کو هٹب دے یب اپٌی خودی کو فٌب کشدے ثلکہ یہ ہے کہ وٍ اپٌی اًفشادی
ہغتی کو لبئن سکھے ،لشة الہی کب همقذ یہ ًہیں کہ اًغبى خذا کی رات هیں فٌب ہو خبئے ثلکہ اط کے
ثشعکظ یہ کہ خذا کو اپٌے اًذس خزة کش لے .هیں ًے افالهوى کے فلغفے پش خو تٌمیذ کی ہے اط عے
هیشا همقذ اى فلغفیبًہ هزاہت کی تشدیذ ہے خو ثمبء کے عوك فٌب کو اًغبى کب همقذ لشاس دیتے ہیں  ،اى

کی تعلین یہ ہے کہ هبدٍ کب همبثلہ کشًے کے ثدبئے اًغبى کو اى عے گشیض کشًب چبہئیے ۔ حبالًکہ اًغبًیت
کب خوہش یہ کہ اًغبى هخبلف لوتوں کب همبثلہ کشیں اوس اًہیں اپٌب خبدم ثٌبلے  ،اط ولت اًغبى خلیفۃ ہللا کے
هشتجے تک پہٌچ خبئے گب۔

عالهہ کے
عالهہ الجبل ًے تقوس خودی کی ومبحت پش ایک هغتمل کتبة ( هثٌوی) اعشاس خودی تقٌیف کی خو
ؒ
فلغفے کی ثہتشیي تؾشیح ہے ،ریل هیں اعی کتبة عے خودی کے هختلف پہلوں کو ثیبى کیب خب سہب ہے۔
نظام عالم کی اصل خودی :
ہن یہ خہبں کہتے ہیں خظ کو افل هیں یہ آثبس خودی ہےاوس آًکھ خو دیکھتی ہے وٍ اعشاس خودی ہیں ،خت تک خودی

عوئی تھی خذا کے عوا کچھ ثھی ًہ تھب اوس خت ثیذاس ہوئی تو ایک عبلن پٌذاس ہوگیب۔ خود ًوبئی خودی کی لذین عبدت
اوس اط کی هبلت عے ہش ؽہ پوؽیذٍ ہے  .یہ لوت اگشچہ خووػ ہے لیکي ثیتبة عول ہے اوس عول کے عبتھ پبثٌذ
اعجبة عول ثھی ہے ۔ اط خہبں کی صًذگی خودی عے واثغتہ ہے .خودی ختٌی هنجوه ہوگی اتٌی صًذگی هنجوه
ہوگی۔ لطشے ًے خت خودی کو پبلیب تو ثے هعٌی لطشے عے لیوتی هوتی ثي گیب .پہبڑ ًے خت خودی کھوئی تو ثلٌذی
عے صوال اط کب همذس ثٌب اوس فحشا کی ؽکل اختیبس کشلی۔ صهیي ًے خت خودی کو پبیب تو چبًذ اط کے گشد هواف
کشًے لگب اوس صهیں عے هنجوه ٹھہشا عوسج خظ کی سوؽٌی کی صهیں ثھی هحتبج ہے۔

حیات خودی مقصد زندگی سے وابستہ ہے:
عالهہ کے ًضدیک خودی کی حیبت کب داسوهذاس اًغبًی صًذگی کے همبفذ پش ہے .عالهہ کے ًضدیک
صًذگی کی ثمب هذعب یعٌی همقذ هیں پوؽیذٍ ہے ،یہی وخہ ہے کہ عالهہ ًے اپٌی اط هثٌوی هیں دل هیں
پختہ آسصو کی هوخودگی کو ہی افل صًذگی عے تعجیش کیب ہے اوس ثے آسصو آدهی کو ایک هشدٍ ؽخـ
لشاس دیب ہے
خودی عشق سے مستحکم ہوتی ہے :
عالهہ کے ًضدیک خودی خزثہ عؾك عے هنجوه ہوتی اوس خودی کی لوتوں کب استمبء عؾك عے ہوتب ہے۔
عالهہ کے ًضدیک ہش هغلوبى کے دل هیں ایک هعؾوق ثغتب ہے اوس وٍ رات دمحم هقطفیﷺ کی ہے۔ عالهہ

کے ًضدیک یہ عؾك ہی تھب خظ عے خبک ثشیب پش پہٌچ گئی  ،عؾك کی کیفیتوں هیں خت وخذ آیب تو صهیں
ثغطبهی کی هثبل دی خٌہوں ًے عؾك
عے خبک ًدذ ًے آعوبں کب عفش هے کیب۔ عالهہ ًے یہبں ثبیضیذ
ؒ
هقطفی هیں خشثوصٍ کھبًب تشک کش دیب اوس هغلوبًوں کے عؾك کب هعیبس ثھی ثبیضیذ ثغطبهی کب عؾك لشاس
ٰ
دیب۔
عؾك کی ایک خغت ًے هے کش دیب لقہ توبم
اط صهیں و آعوبں کو ثے کشاں عودھب تھب هیں

خودی کا ضعف:

عالهہ الجبل کے ًضدیک عوال کشًے  ،دوعشوں پش اًحقبس کشًے  ،هحٌت ،ہوت و کوؽؼ کو تشک کشًے اوس
دوعشوں کے احغبى اٹھبًے عے خودی معیف ہوتی ۔عالهہ هغلوبًوں کو تلمیي کشتے ہوئے فشهبتے ہیں کہ اپٌی
سوصی آپ حبفل کش اوسوں عے ًہ هبًگ ،ثھیگ عے اخضاء خودی آؽفتہ ہوتے ہیں ،چبًذ ثي اوس اپٌی سوصی
اپٌے پہلو عے حبفل کش لیکي یہبں عالهہ ًے ایک اوس ًمطہ ثھی ثیبى کیب کہ چبًذ خو کہ عوسج عے اپٌی سوصی
( سوؽٌی) پبتب ہے اعلیے اعکے اپٌے دل پش احغبى کب داغ ہے  ،هغلوبًوں کو تلمیي کشتے ہیں ثھلے توہیں
پشیؾبًیبں گھیش لیں تو ثھی غیش کی ًعوتوں عے سوصی حبفل ًہ کش تبکہ توسوص حؾش تو دمحم هنطفیﷺ کے
عبهٌے ؽشهٌذٍ ًہ ہو خت دل و خبں عت ثڑی هؾکل هیں ہوں گے۔
ؽبى عکٌذسی کیب ہے
ًگبٍ فمش هیں ِ
خشاج کی خو "گذا" ہو وٍ لیقشی کیب ہے؟

تربیت خودی کے تین مراحل :
اول ) اطاعت-:
عالهہ الجبل کے ًضدیک خودی کی تشثیت کے تیي هشاحل ہیں خي هیں پہال هشحلہ اهبعت کب ہے ۔ الجبل کے ًضدیک اهبعت
اوس فشهبثشداسی ہی کبهیبثی و کبهشاًی عے ہوکٌبس کشتی ہے ۔ الجبل ًے اوًٹ کو ثطوس هثبل پیؼ کیب ہے۔ اوًٹ ہش ولت هحٌت

 ،ہوت اوس کوؽؼ هیں هقشوف سہتب ہے  ،فجش و اعتمالل کب داهي تھبهے سکھتب ہے  ،کوئی خٌگل ایغب ًہیں خظ کی لغوت
هیں اعکے ًمؼ پب ًہ ہو اہل فحشا کی یہ کؾتی خیغی ثھی هٌضل ہو خوؽی عے اپٌے هبلک کے احکبم کے آگے عش تغلین خن
کیے چل پڑھتی ہے۔ الجبل هغلن اهت کو ثھی تلمیي کشتے ہیں کے اپٌے فشائل عے سو گشداًی ًہ کش ثلکےاهبعت کب داهي
تھبهے سکھو اوس اپٌے آپ پش خجش کشو تب کہ توہیں خود پش اختیبس حبفل ہو ۔
اهبعت هعجود عے ًب کظ ثھی کظ ہو خبتب ہے اوس عشکؾی عے آگ ثھی هبًٌذ خظ ہو خبتی ہے ،ہوا ًے گل ( پھولوں ) کے
صًذاى خبًوں هیں سٍ کش خوؽجو کی ففت پبئی ،لطشٍ وفل کے آئیي عے دسیب ثي گیب ،رسٍ اعی آئیي کی پبثٌذی عے فحشا ثي
گیب ،اےغبفل اًغبى خت کبئٌبت کی ہش ؽہ ًے آئیي کی پبعذاسی و وفبداسی عے لوی اوس هنجوه دل حبفل کش لیے توتن کیوں
آئیي کی پبعذاسی عے غبفل ہو ،اے هغلوبى خود کو آئیي عے آصاد ًہ کش ثلکے اط آئیي ( حك) کی صًدیش کو اپٌے گلے کی
صیٌت ثٌب لے اوس آئیي کی عختی کب گلہ ًہ کش ثلکے خود کو حذود هقطفیﷺ کب پبثٌذ کش۔

دوم ) ضبط نفس:
الجبل کی خودی کی تشثیت کب دوعشا هشحلہ مجو ًفظ ہے ۔ فشهبتے ہیں تیشا ًفظ کظ دسخہ خود پشوس ہے ،خود عشی اوس
خود پشعتی عے اط کب عیٌہ پش ہے۔ صًذٍ هشد ثي اوس اپٌے ًفظ کی هہبس کو اپٌے ہبتھوں هیں لے اوس دًیب هیں اپٌی عضت و
عمجی ،دًیب ،ایوبں
ولبس حبفل کش ،خو اپٌے آپ پش فشهبں سوا ًہ ہو وٍ دوعشوں کے احکبم کے تبثع ہو خبتب ہے ۔ تیشے دل هیں
ٰ
اوس خبى کب خوف ہے  ،تیشادل دولت  ،خبٍ و هٌقت ،وهي ،فشصًذ ،الشثبء اوس صى کی هحجت کب هغکي ثٌب ہوا ہے۔ تیشے ہبتھ
هیں خت تک الالہ کب عقب سہے گب ہش خوف و هلغن کو ثبهل ثٌبئےگب ،ایغے ؽخـ کو کغی چیض کب خوف ًہیں سہتب اوس اط
کب دل غیش ہللا کےڈس عے پبک ہو خبتب ہے۔ خو الالہ کی حمیمت کو پب خبتب ہے وٍ ہش فکش عے آصاد ہو خبتب ہے یہبں تک ساٍ حك
هیں اپٌے ثیٹے کی لشثبًی ثھی اط کو گواسا ہوتی ہے۔الالہ ایک فذف ہے گوہش خظ کب ًوبص ہے  ،هغلوبں کے ہبتھ هیں

ؽوؾیش ہے خظ کب کبم لتل فحؾب اوس ًہی وهٌکش ہے۔ سوصٍ تي پشوسی کے خیجش کو ثشهال توڑتب ہے ،هوهي کی فطشت حح
عے خال پبتی ہے ،صکوات دل کو ُحت دولت عے پبک کشتی ہے اوس هغبوات پیذا کشتی ہے۔ یہ عت احکبم اوس تعلیوبت تیشے
لیے وخہ اعتحکبم ہیں(یعٌی مجو ًفظ هیں هعبوى ہیں ،اى احکبم پش عول ہی عے مجو ًفظ کے هشحلے هیں کبهیبثی هوکي
ہے ۔ سالن) اوس توہبسی پختگی اوس مجو ًفظ ثھی لبئن ہوگی اگش اعالم تیشا هحکن یعٌی هنجوه ہے۔یب لوی کے وسد عے اپٌی
هبلت ثشلشاس سکھ اوس اؽتش خبکی پش عواس ہو خب۔

سوم) نیابت الہی:
اے هغلوبں خت تو اط اوًٹ پش عواس ہو خبئے گب تو تیشے عش پش تبج ہوگب۔ حك کب ًبئت اط عبلن کی
خبں ہوتب ہے اوس اط کب ًبم اعن اعظن ہوتب۔ وٍ ثڑھبپے هیں ؽجبة کی ففبت پیذا کشتب ہے ،وٍ صًذگی

کی ًئی ًئی تفغیشیں اوس تعجیشیں ثیبى کشتب ہے۔ غشمیکہ صهبًے کو خیٌے کب اًذاص عکھبتب ہے۔
ت ٰالہی دًیب هیں اًغبًی استمبءکی آخشی هٌضل ہے خو ؽخـ اط هٌضل پشپہٌچ خبتب
آپ کے هطبثك ًیبث ِ
ہے اط دًیب هیں خلیفہ ہللا ہوتب ہے ۔ اگش اًغبى کب اپٌے ہللا پش ایوبى هنجوه ہو تو اط کی خود هنجوه
ہوتی ہے۔ اگشاًغبى کب ہللا کے عبتھ سؽتہ هنجوه ہو تو وٍ ہش کبم کے لیے تیبس ہو خبتب ہے۔الجبل ًے
ت لجُبة
عشفبى خودی اوس تعویش خودی پش ثہت صوس دیب ہے اوس دسحمیمت اى کی عبسی ؽبعشی کب لُ ّ
ِ
عشفبى خودی اوس تعویش خودی ہے۔
ِ

