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لااقب4

  

  ار طرفان ٻه اکرسنڌيك
  اقبال جي مکيه سڃاڻپ هك شاعر واري آهي ۽ کيس اردو جو 

جا  غالب کانپو سڀ کان وڏو شاعر مڃيو وڃي ٿو. سندس شاعريمرزا 

گوناگون آهن جن ۾ اسالم، قرآن ۽ رسول، عشق ۽ عقل،  هموضوع ب

ون ڳالهيون اچي وڃن ٿيون. اقبال خودي، مشرق ۽ مغرب ۽ فطرت جهڑي

ڻيك فلسفي كوٺڻ کان كيٻايو وڃي ٿو پر کيس هك ڳوڙهو ي جيتوک

جي جديد تشكيل جي نالي سان چئي سگهجي ٿو. اسالمي فكر مفكر 

جن ۾ اسالمي  ڳالهه جي ساک ڀرين ٿا، سندس مشهور خطبات انهي

عقيدي جي كجهه بنيادي ڳالهين کي مغربي دانش جي محاوري ۾ پيش 

کان وڌيك ڄاڻ رکندڙ ماڻهو به  كيو ويو آهي. اقبال بابت عام رواجي

هن كتاب جي چوٿين باب سندس خطبات کان ناواقف هوندا آهن. اها کوٽ 

مان پوري ٿي وڃي ٿي جنهن ۾ انهن ستن ئي خطبن جا خالصا ڏيڻ سان 

گڎوگڎ انهن ۾ آيل مركزي خيالن جي به سولي انداز ۾ اپٹار كئي وئي 

  آهي. 

آهي جيكا پاكستان  پاكستان جي شايد اها واحد شخصيت ،اقبال

کان ٻاهر جي علمي حلقن ۾ به چڱي حد تائين سڃاتي وڃي ٿي ۽ اقبال 

انهي  زبان ۾ به چڱو خاصو كم ٿيو آهي.تي اردو سان گڎوگڎ انگريزي 

 جنهن ۾ پنجن ،يمان ملي ويند جي شاهدي كتاب جي آخري باب

بن جا ناال ۽ مختصر صفحن تي فقط اقبال بابت لکيل مقالن ۽ كتا

. انهي مان اسان سنڌ واسين کي گهٹ ۾ گهٹ ايترو ف ڏنل آهنتعار

سوچڻ جو موقعو ته ملي ويندو ته اسان جو شاهه عبداللطيف کي دنيا جو 

ئي نه آهيون انهن شاهه کي ٻاهرئين دنيا  وڏي ۾ وڏو شاعر چوندي ٿكبا

۾ متعارف كرائڻ ال انگريزي ۾ ايترو كم كيو آهي جيترو اقبال تي 

ن ته اقبال جو كو وڏي ۾ وڏو مداح به کيس دنيا جو وڏي ٿيل آهي. جڎه

  ۾ وڏو شاعر نه ٿو كوٺي.

اصل انگريزي كتاب اقبال اكيڈمي پاكستان الهور پاران ڇپيو 

هو. انهي اداري طرفان اقبال جي زندگي كالم ۽ فكر بابت سنڌيء ۾ 

 لطف ا بدوي ۽ ڊاكٹر شيخ محمد ابراهيم خليل جو هك هك كتاب
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اقبال جي خطبات جو  كيل پاران عبدالغفار سومرو صاحب ڊاكٹر ۽

  سنڌي ترجمو پڻ شايع ٿي چكا آهن.

اهو سلسلو اكيڈمي طرفان سنڌي ۾ كتابن جي اشاعت جو 

بيهجي ويو هو تان جو اكيڈمي جي موجوده ڊائريكٹر گهڻي وقت کان 

 چونڈيو. انهي جناب سهيل عمر صاحب هن كتاب کي سنڌي ترجمي ال

هو مباركباد جا مستحق آهن. جناب ڊاكٹر عبدالغفار سومرو صاحب  ال

جي شكريي ادائي جو حق هنن رسمي لفظن جي ذريعي كڎهن به ادا نه 

۾ ترجمي جي هن كم ال نه فقط منهنجو  ٿي سگهندو جو اكيڈمي

يائون پر جڎهن مون پاران ترجمو كيل كتاب جو پهريون نالو تجويز ك

 ويو ته پنهنجي علم دوستي جو ثبوت ڏيندي مون باب هنن وٽ را ال

سان فون ذريعي رابطو كري كجهه رهجي ويل لفظن ۽ جملن کي 

پورو كيائون ۽ پڻ كم کي بهتر نموني ۾ مكمل كرڻ ال مفيد 

وڌيك سندن انهي ال به مهرباني مڃڻ واجب آهي ته هن  مشورا ڏنائون.

ا ويا هئا مون اكثر كتاب ۾ جتي اقبال جي خطبات مان اقتباس ڏن

جاين تي انهن جوپاڻ ترجمو كرڻ بجاء اهي ٹكرا سندن پاران كيل 

خطبات جي سنڌي ترجمي تان ُاتاري ڇڎيا آهن.

ضروري آهي ته اصل به آخر ۾ ترجمي بابت هيء وضاحت كرڻ 

كتاب ۾ جتي اقبال جي كالم جي اردو توڙي فارسي ٹكرن جو 

 شعرن جو سنڌي ۾ ترجمو ڏيڻ انگريزي ۾ ترجمو ڏنو ويو هو اتي اردو

فارسي شعرن جي ترجمي تي ته جڎهن  بجا اصل اردو شعر ڏنا ويا آهن

  ئي اكتفا كئي وئي آهي.

  محمد احمد منصور عباسي                بمطابق هه1430شوال  – 25

  (سنڌي شعبو) ليكچرار        ع2009آكٹوبر  – 15

  گورنمينٹ شاهه لطيف كاليج         

  كاپورش          

لااقب6

  پيش لفظ

هن كتاب جو مقصد ڏکڻ ايشيا جي هك وڏي شاعر ۽ فلسفي 

) کي انگريزي ڳالهائيندڙ دنيا جي عام ع1877 - 1938محمد اقبال (

پڑهندڙن سان متعارف كرائڻ آهي. اقبال بابت انگريزي زبان ۾ كتابن 

جو چڱو خاصو انگ موجود آهي پر انهن مان اهڑا بلكل ٿورا هوندا 

دڙ کي اقبال جي پنهنجين تحريرن جي اصل معنٰي ۽ مطلب جيكي پڑهن

خال کي  كتاب پنهنجين حدن ۾ رهندي انهي. هي کان واقف كرائين

جي تحريرن جي سنئين كتاب اقبال  ڀرڻ جي كوشش كري ٿو. هي

 هي ڳالهه مدنظر رکي وئي ته هي هو لکندياسڌي اڀياس تي ٻڌل آهي. 

ابن کان اڳواٽ ندو جن کي اقبال جي كتاهڑن پڑهندڙن ال هوكتاب 

. هن كتاب ۾ اقبال جي فكر جي بنيادي رخن كابه واقفيت نه هوندي

کي غير فني ٻولي ۽ اصل كتاب مان آندل شاهدين جي مدد سان پيش 

كرڻ جي كوشش كئي وئي آهي. هن ۾ موضوع بابت وضاحتي ۽ 

کي  صورتحال ۾ اقبالتجزياتي انداز اختيار كيو ويو آهي. اهڑي 

 كنهن خاص فلسفي يا فكري نظام جو حامي يا پيش كندڙ ڏيکارڻ ال

سندس فكر بابت جيكي مختلف تنقيدي رايا پيش كيا ويا آهن انهن 

جو بيان ڏيڻ جي به كا كوشش نه كئي وئي آهي. نه ئي اقبال جي 

شخصي زندگي يا سندس پاران هندستان جي سماجي ۽ سياسي مسئلن 

بت كو جامع بحث كيو ويو آهي. آخر ۾ ۾ عملي طور حصو وٺڻ با

سرچشمن ۽ فكر  ته كجهه ڳالهين کي ڇڎي، اقبال سوچ جيهي ڳالهه 

جي نواڻ جي مسئلي تي كو تفصيلي بحث نه كيو ويو آهي. اقبال 

بابت لکيل كيترائي كتاب (ڏسو وڌيك اڀياس ال كتاب) پڑهندڙ کي 

وڌيك وضاحتون انهن ۽ ٻين ڳالهين کان روشناس كرائيندا. هتي ٻه 

بيجا نه ٿينديون. پهرئين ڳالهه ته مون اقبال جي تحريرن کي تاريخي 

البت اقبال جي سان  انهيترتيب جي لحاظ کان بحث هيٺ نه آندو آهي. 

فكر جي ارتقا ۽ ان ۾ آيل تبديلين جو سوال بحث طلب رهي ٿو. 

۾  - جهڑوڪ قوميت ۽ تصوف بابت -كجهه ڳالهين بابت اقبال جي خيالن

وقت گذرڻ سان كافي تبديلي اچي وئي هئي. پر اسين جيكڎهن سندس 

ع) واري دور کي سندس فكري 1905 –ع 1908يورپ ۾ قيام (پاران 
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ارتقا ۾ اهم نقطو سمجهي وٺون ته به سندس يورپ کان پو واري دور 

مان جي تحريرن ۾ كافي هم آهنگي نظر اچي ٿي. اقبال جي يورپ 

 کان جلد ئي پو ن جي تقريرن، تحريرن ۽ بيانن جي لوارن ساواپسي

سندس زندگي جي آخري چند سالن جي تحريرن، تقريرن ۽ بيانن جي 

تقابلي اڀياس مان ڏسڻ ۾ ايندو ته زندگي جي اهم مسئلن بابت اقبال 

جي فكر ۾ كا وڏي تبديلي نه آئي هئي. البت انهي جا كيترائي 

يادي عقيدن جي اندروني منطق اندروني تهه ظاهر ٿيا هئا ۽ اهو سندس بن

هو. ٻيو ته اها ڳالهه به فرض كري وٺڻ سان مطابقت اختيار كري ويو 

جا سبب آهن ته اقبال جي يورپ مان واپسي واري دور جي فكر جا ٻج 

سندس يورپ وڃڻ کان اڳ واري دور ۾ ئي پئجي چكا هئا. اها ڳالهه 

ل رنگا رنگي بهرحال تسليم كرڻي پوندي ته اقبال جي فكر جي مكم

کي سمجهڻ ال سندس تحريرن جو تفصيلي تاريخي اڀياس ضروري 

  آهي.

ي ڳالهه ته هن كتاب ۾ اقبال جي نثري تحريرن کي سندس ٻ

۽  ي۽ ٹيون باب شاعر نشاعري کان جدا بحث هيٺ آندو ويو آهي. ٻيو

انهي انداز مان شايد اهو . ون ۽ پنجون باب سندس نثر بابت آهنچوٿ

ته انهي پٺيان اها سوچ هوندي ته اقبال جو نثر ۾ ٿيل محسوس ٿئي 

كم مواد ۽ سوچ جي لحاظ کان سندس شاعري کان مختلف آهي. مون 

کي اها ڳالهه نهايت وضاحت سان بيان كري ڇڎڻ گهرجي ته منهنجي اها 

سوچ نه آهي. مون کي يقين آهي ته اقبال جي نثر ۽ نظم کي مجموعي 

مطابقت ڏسڻ ۾ ايندي. هن ننڍڙي  طور ڏسڻ سان انهن ۾ هك گهري

کي اقبال جي نثر توڙي نظم ۾  كتاب جي به ڌيان سان پڑهندڙ قاري

عمومي هك جهڑائي نظر اچي ويندي. بدقسمتي سان منهنجي ال هن 

مسئلي جي هتي وڌيك وضاحت ممكن نه آهي. پر منهنجو ارادو آهي ته 

يندس ته اقبال جي آ ايندڙ كنهن اڀياس ۾ اها ڳالهه ثابت كري ڏيکار

ٿيندڙ و ويندڙ سوال ۽ انهي سان گڎ ينثر ۽ نظم ۾ تعلق وارو گهڻو پڇ

ٻنهي مان كنهن کي اوليت  اهو بحث ته اقبال جي خيالن جي تشريح ال

بلكل اجايو آهي. مون پاران اقبال جي شاعري ۽ نثر کي جدا  ڏني وڃي؛

سبب اهو به جدا بابن ۾ بحث آڻڻ جو هك سبب ته سهوليت هو ۽ ٻيو 

هو ته اقبال جي شاعري واري مرتبي سندس شاعري کي گهري نظر سان 

بحث هيٺ آڻڻ جي تقاضا ٿي كئي. وڌيك اهو ته نثر جي عقلي ۽ 

لااقب8
منطقي ۽ شاعري جي خطيباڻي انداز ۾ فرق کي مدنظر رکندي به اقبال 

كجهه ڳالهيون تفصيلي طور فقط نثر ۾ ئي بحث هيٺ آڻي سگهيو 

ين ڳالهين کي اقبال جي نثر ال وقف بابن ۾ بحث ٿي. تنهنكري اهڑ

  هيٺ آڻڻ مناسب سمجهيو ويو.

  هيٺ بابن جو خالصو پيش كجي ٿو.

 ال پهريون باب اقبال جي زندگي جو خالصو پيش كري ٿو. انهي

 كم آندو ويو آهي جيكا اقبال جي فرزندبنيادي طور زنده ُرود کي 

و ۾ سوانح حيات آهي. هن ۾ جاويد اقبال پاران لکيل اقبال جي ارد

اقبال جي فكري ارتقا ۾ مختلف دورن جي اهميت پيش كرڻ جي 

جا آخري ٻه حصا باترتيب اقبال جي  . بابكوشش كئي وئي آهي

كيترن  ن تي نوٹن تي ٻڌل آهن. ٻئين باب جيشخصيت ۽ سندس تصنيف

ئي حصن ۾ اقبال جي شاعري جا مکيه موضوع مختصر طور پيش كيا 

ي فن جي كجهه رخن جو جائزو ئين بابت ۾ اقبال جي شاعراڻآهن. ٹويا 

 ورتو ويو آهي. چوٿين باب ۾ اقبال جي نثر ۾ ٻن فلسفياڻن كتابن 

The Development of Metaphysical Thought in Persia  ۽The Reconstruction of 

Religious Thought in Islam ب جي آخري کي بحث هيٺ آندو ويو آهي. با

ديد تشكيل جي ڀيٹ كئي وئي آهي. مابعدالطبعيات ۽ جحصي ۾ 

پنجين باب ۾ اقبال جي ٻين نثري تحريرن ۾ موجود سندس سماجي ۽ 

پوري ساري سياسي فكر جو جائزو ورتو ويو آهي. مون موضوع کي 

نموني بحث هيٺ آڻڻ ال پنهنجي حوالي طور اقبال جي تحريرن، 

ي وارو مجموعو كم آندو بيانن تي ٻڌل لطيف احمد شيروانتقريرن ۽ 

آهي ۽ فقط كجهه جاين تي اقبال جي كالم مان حواال ڏنا آهن جيكو 

خود اقبال جي سياسي ۽ سماجي نظرين بابت اهم سرچشمو آهي. (ٻيو 

باب جزوي طور انهي کوٽ جو پورائو كري ٿو) ڇهين باب ۾ اقبال جي 

  علمي ميراث بابت رايا ڏنا ويا آهن.
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مان حواال ڏنا ويا آهن. اقبال جا كتاب جن  
 نظم

اقبال جي فارسي ۽ اردو شاعري ال شيخ غالم علي وارا ڇاپا كم 

اردو اقبال ع) ۽ كليات 1973آندا ويا آهن. كليات اقبال فارسي (

ن. جا ترجما منهنجا پنهنجا آهاقتباس طور ڏنل سموري مواد  .ع)1973(

ن يا آهن. نظم وارصفحا نمبر ڏنا و انفرادي كتابن بجا مجموعي وارا

جا ناال ۽ ال انهن جي نالن جا منڍ وارا اکر ڏنا ويا آهن. انهن  كتابن

  اشاعت جا سال هيٺ ڏجن ٿا.

 فارسي
  ع1918ع ٻيو ڇاپو 1915  سرار خودي:ا  ا خ:

  ع1918  رموز بيخودي:  ر ب:

  ع1923  پيام مشرق:  پ م:

  ع1927  زبور عجم:  ز ع:

  ع1932  جاويد نامه:  ج ن:

  ع1936  اقوام مشرق: ه بايد كرد ايپس چ  پ چ بك:

  ع1938  ارمغان حجاز فارسي:  ا ح ف:

 اردو
  ع1924  بانگ درا:  ب د:

  ع1936  بال جبريل:  ب ج:

  ع1937  ضرب کليم:  ض ڪ: 

  ع1936  ارمغان حجاز اردو:  ا ح ا:

 نثر
ي حوالي طور ع) ج1908ايران ۾ مابعد الطبعيات جو ارتقا (لنڈن 

ر جي آندو ويو آهي. اسالمي فك بعيات كمطلمختصر عنوان مابعد ا

ع) 1996اقبال اكيڈمي پاكستان الهور (جديد تشكيل ايڈيٹر شيخ سعيد 

  جي حوالي طور مختصر عنوان جديد تشكيل كم آندو ويو آهي.

Letters of Iqbal to Jinnah (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1974. first

Published 1942)

لااقب10
 SWS: Speeches, Writings and Statements of Iqbal ed. Latif ت ت ب

Ahmed Sherwani (Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 3rd edn. 1977. (1995

reprint)

RMI: Ruh-i-Matakib-I Iqbal (اردو) ed. Muhammad Abdullah Qureshi 

(Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 1977).

 ,SR: Stray Reflections, ed Javed Iqbal (Lahore: Iqbal Academyب خ

rev. edn. 1992).





11 اقبال
باب پهريون

  شخصيت ۽ تصنيفون - حياتي 

I  - ) ع)1877 - ع 1895سيالكوٽ  
ع تي سيالكوٽ ۾ پيدا ٿيو جيكو پاكستان 1877نومبر  -9اقبال 

جي پنجاب صوبي جو هك قديم شهر آهي. سندس پيدائش کان تقريباً 

همڻ ابن ڏاڏن كشمير ۾ اسالم قبول ساڍيون چار صديون اڳ سندس بر

هين صدي جي شروعات ۾ يكيو هو. ارڙهين صدي جي آخريا اوڻ

كمران ٿي رهيا هئا ته اقبال جڎهن كشمير ۾ افغانن جي جا تي سک ح

ڏاڏو يا سندس ُپٹ كشمير مان لڎي سيالكوٽ ۾ آيا. اقبال جو پڑ

د ڏانهن بنيا پنهنجي كشميري اصل نسل ۽ برهمڻ بڻ پنهنجن شعرن ۾

اشارا ڏنا آهن. هن كشمير جي سهڻي وادي جي ماڻهن جي ڏکن ۽ 

تكليفن تي افسوس جو اظهار كيو آهي. هن پنهنجي هك شعر ۾ 

۽ پڻ اها ڳالهه ذهن ۾ آڻي  -انهي ڳالهه تي حيرت جو اظهار كيو آهي

باوجود اهڑين ته هو كيئن پنهنجي برهمڻ پس منظر  -خوش ٿيو آهي

جن کان فقط وڏا صوفي بزرگ  کان باخبر ٿيو آهيفياڻين حقيقتن صو

). اقبال جو پئ نورمحمد، جيكو ڌنڌي جي 405واقف هوندا هئا (زع 

لحاظ کان درزي هو، صوفياڻا الڙا رکندڙ هك نيكو كار شخص هو. 

ورتي هئي پر هو اردو ۽ فارسي هن جيتوڻيك كا رسمي تعليم نه 

بت جو وڏو كتاب پڑهي سگهندو هو ۽ عالمن ۽ صوفين جي صح

“ اڻ پڑهيل فلسفي”شوقين هوندو هو جن مان كجهه کيس پيار وچان 

 Studyسڎيندا هئا. سندس گهر ۾ باقاعدگي سان ٿيندڙ اڀياسي حلقي (

circle ۾ مشهور صوفياڻا كتاب پڑهيا ويندا هئا ۽ انهي ذريعي اقبال (

ن دفعو تعارف ٿيو هوندو. نورمحمد جو مسلمان تصوف سان پهريو

ي پٹ کي مذهبي تعليم ڏيارڻ جي خواهش رکي کيس چئن پنهنج

جتي هو قرآن پڑهڻ ورهين جي ڄمار ۾ هك مسجد ڏانهن موكليو 

سکيو. اقبال اهڑا كيترائي واقعا ڏاڍي شوق سان بيان كيا آهن جن مان 

ظاهر ٿئي ٿو ته كيئن نه سندس سوچن ۽ الڙن سندس پئ جي مذهبي 

. اقبال جي ماء به جيتوڻيك اڻ كردار مان اڻ لکو پر مضبوط اثر ورتو

پڑهيل هئي پر هك داناء ۽ سخي عورت جي روپ ۾ کيس كٹنب ۾ 

لااقب12
وڏي عزت جي نگاه سان ڏٺو ويندو هو جيكا غريب ۽ گُهرجائو عورتن 

جي ماٺ ميٺ ۾ مالي مدد پئي كندي هئي ۽ پاڙيسرين جي تكرارن جا 

ثر نظم ع ۾ سندس وفات تي لکيل ُپرا1914به فيصال كندي هئي. اقبال 

  ۾ سندس ڏاهپ ۽ رحمدلي تي کيس خراج تحسين پيش كيو آهي.

 اقبال قرآن مكتب ۾ داخل ٿيڻ کان مشكل سان هك ورهيه پو

ع) جو شاگرد 1844 –ع 1929پنجن ورهين جي ڄمار ۾ سيد مير حسن (

ٿيو. هو مذهب ۽ ادبيات جو هك مشهور عالم هو ۽ شهر ۾ هك 

حسن جي ڊگهي تعلق دوران مير  مدرسي جو سربراهه هو. اقبال ۽ مير

۾ اعلٰي ادبي حسن اقبال کي نه فقط اسالمي مذهبي تعليم ڏني پر هن 

ستان جي ٻين كيترن ئي يدا كرڻ ۾ به هن جي مدد كئي. هندذوق پ

عالمن جي برعكس مير حسن محسوس كيو ٿي ته مسلمانن کي 

ذهبي کان غير م ظجيكا عملي لحا -مذهبي تعليم سان گڎوگڎ يورپي

ع ۾ دهلي 1857جي اشد ضرورت هئي. انگريز  تعليم حاصل كرڻ -يئه

تي قبضو كري هندوستان جا قانوني حكمران به ٿي ويا جنهن جا وڏا 

انگريزن جيئن ته حصا عملي طور اڳيئي انهن جي كنٹرول هيٺ هئا. 

ع جي بغاوت جو الزام مسلمانن جي سر مڑهيو ٿي تنهنكري انهن 1857

گريز حاكمن سان الڳاپيل هر شي کي رد كاوڙ ۽ مايوسي سبب ان

كري ڇڎيو ۽ انگريزن کي ڏوهي قرار ڏيڻ لڳا ته اهي اهڑيون پاليسيون 

ال جوڙي رهيا آهن جيكي سندن اڳوڻي غالب سياسي ۽ سماجي حيثيت 

هاڃيكار آهن. تعليم جي ميدان ۾ سماج مان جلد ئي علم جي روايتي 

ايان حيثيت ختم ٿي وئي اسالمي شعبن ۽ فارسي ۽ عربي ٻولين جي نم

۽ سائنس اهميت حاصل كرڻ شروع كئي. ۽ انگريزي ۽ جديد آرٹس 

لڳي ۽ عربي ۽ فارسي جي عالمن جي ضرورت گهٹ ٿيڻ نتيجي طور 

انگريزي علم جي جديد شعبن جي عالمن جي گهرج وڌي وئي. كيترائي 

جنهن کي هو  -مسلمان مذهبي ليڈر پنهنجن پيروكارن کي انگريزي

پڑهڻ ۽ جديد تعليم  -غاصب كافرن جي ٻولي كوٺيندا هئا جيهندستان 

ع) نالي 1817 -ع 1898حاصل كرڻ کان ٹاهيندا هئا. سر سيد احمد خان (

اختالف كيو. هن کي هك تعليمدان ۽ سماج سڌارڪ انهي سوچ سان 

بنيادي ستاني مسلمانن جي نجات حقيقي دنيا ۾ آيل پك هئي ته هند

روايتي اسالمي يل هئي. هن کي جيئن ته تبديلي کي قبول كرڻ ۾ رک

واري هئا، جنهن کي هن جامد ۽ غير پيداتعليمي نظام تي اعتراض 
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 انگريزي ۽ يورپي آرٹس ۽ كوٺيو ٿي. تنهنكري هن مسلمانن ال

سائنس جي تعليم جي ضرورت تي زور ڏنو. مير حسن سر سيد سان 

جي پئ کي  يكراء هو ۽ سندس ڳالهه جي حمايت ٿي كيائين. هن اقبال

انهي ڳالهه تي آماده كيو ته هو اقبال کي سيالكوٽ جي اسكاچ مشن 

كاليج ۾ داخل كرائي جتي مير حسن عربي جو پروفيسر هو. اقبال 

ع). 1895كيو (انهي كاليج مان فيكلٹي آف آرٹس جو ڊپلوما حاصل 

ها اسكول کان پو ٻن ورهين جي تعليم هو ۽ انهي ڊپلوما جو مطلب 

هن كاليج مان ملندڙ سڀ کان وڏو ڊپلوما هو. (اسكاچ مشن كاليج تڎ

به انهي نالي سان  كاليج جو نالو ڏنو ويو جيكا اڃا کي پو مري

  موجود آهي.)

ڃا اسكاچ مشن ۾ ئي هو جو ورهين جي ڄمار ۾ ا 16يا  15اقبال 

شروع كيا هئائين جن مان كجهه ڇپيا هئا. هندستان جي ٻين  شعر ٺاهڻ

خط ع) جو 1831 – 1905اڀرندڙ شاعرن وانگر هو به مرزا داغ (كيترن 

بلبل ”هك مشهور اردو شاعر هو ۽  كتابتي شاگرد ٿي ويو. مرزا داغ

جي نالي سان سڃاتو ويندو هو. داغ اقبال جي صالحيتن کي “ هند

پسنديدگي جي نظر سان ڏسندو هو ۽ اقبال سندس شاگرد هئڻ تي 

. اقبال داغ جي وفات تي لکيل هك كندو هو رسدائين فخر جو اظها

نظم ۾ سندس باكمال فني مهارتن تي کيس خراج تحسين پيش كيو 

  آهي.

ورهين جي ڄمار تائين اهو سڀ كجهه حاصل كري ورتو  18اقبال 

جيكو سيالكوٽ جو شهر کيس ڏئي سگهيو ٿي. انهن شروعاتي 

ن اقبال جي كجهه بنيادي ۽ امتيازي الڙن، همدردين ۽ دلچسپيورهين 

ذهبي ۽ صوفياڻي کي جنم ڏنو. سندس ما ۽ پئ کان کيس گهري م

جيكا هن ۾ سموري زندگي باقي رهي. اقبال  ذهني سوچ ملي هئي

قرآن جي باقاعدگي سان تالوت كندو هو ۽ اهو هن ال اتساهه جو هك 

مستقل سرچشمو رهيو. اقبال ته اهو به چيو آهي ته سندس شاعري قرآن 

ان سوا كجهه به نه آهي. اقبال جي پئ کيس جي پيغام جي تشريح ک

ان  طرح پڑهي ڄڻ اهوهك دفعو اها صالح ڏني هئي ته هو قرآن اهڑي 

آهي. اهڑي طرح ئي هو  وي ٿي رهيخدا جي طرفان وح تي سنئون سڌو

انهي ڳالهه اقبال جي ذهن  .انهي کي صحيح نموني سمجهي سگهندو

هن سندس فكري ۽ جذباتي تي هك اڻ مٹ نقش وجهي ڇڎيو ۽ قرآن ڏان

لااقب14
الڙي جو رخ متعين كري ڇڎيو. اها ڳالهه پو هك يادگار شعر جي 

  صورت ۾ ظاهر ٿي:
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ع) ۽ ابوالقاسم محمود الزمخشري 1150 - ع1210((فخر الدين الرازي 

زمخشري جي تفسير جو نالو قرآن جا مفسر هئا.  ]ع1075 -ع1144[

كٹريٹ جي . كجهه ماڻهن جو رايو آهي ته اقبال پنهنجي ڊاكشاف آهي)

اڻ سڌي  -ايران ۾ مابعدالطبعياتي فكر -مقالي جي عنوان جي چونڈ

طرح پنهنجي پئ جي اثر هيٺ كئي هئي. اقبال پاڻ تي پنهنجي پئ جي 

و ته هن زندگي بابت پنهنجو نظريو مضبوط روحاني اثر بابت چوندو ه

۾ مليو “ ورثي”فلسفياڻي ڳولها ڦولها ذريعي نه ٺاهيو آهي پر اهو کيس 

۽ هو فقط انهي جي حمايت ۽ انهي کي برحق ثابت كرڻ ال منطق آهي 

  ۽ عقلي دليل كم آڻي ٿو.

 اقبال تي مير حسن جو اثر به تشكيلي نوعيت جو هو. هو هك

جنهن اقبال ۾ نه فقط فكري ۽ ادبي  عالم هو ارپنا وارو ۽ روشن خيال

ورثي ال گهري محبت پيدا كئي پر کيس جديد علم سان به متعارف 

كرايو. اقبال مير حسن جي ذريعي ئي سر سيد کان واقف ٿيو. اقبال 

جي سرسيد جي تعليمي تحريك ال همدردي کان به هركو واقف آهي. 

عليمي نظام جو پرچار كيو ٿي اها ٻي ڳالهه آهي ته انهي جنهن يورپي ت

انهي جي قدر قيمت بابت اقبال جي ذهن ۾ ڳنڀير خدشا موجود هئا. ٻي 

ڳالهه ته اقبال جو فكر جيكڎهن مشرق ۽ مغرب جي علمي روايتن 

اج کي جيكڎهن زاج پيش كري ٿو ۽ انهي امتزجوهك منفرد امت

 بنيادي طور شاعري جي اهڑي ذريعي طور اظهار مليو جنهن ۾ هك ئي

وقت ڳنڀيرتا ۽ فصاحت موجود هيون ته انهي امتزاج جا پهريان بنياد 

سيالكوٽ ۾ ۽ خاص طور مير حسن جي رهنمائي هيٺ رکجي چكا هئا 

۽ انهي جي اظهار جو وسيلو يعني شاعري به تڎهن ئي چونڈجي چكو 

هندستان جي هك مسلمان ولي جي تعريف ۾ لکيل هك نظم ۾ هو. 

ري استاد جي فكري ۽ ادبي احسانن جو ڏاڍي اقبال پاڻ تي پنهنجي پيا

ع ۾ جڎهن کيس 1922زت سان ذكر كيو آهي. برطانوي حكومت سن ع

جو خطاب ڏيڻ جو فيصلو كيو ته اقبال انهي اعزاز جي قبوليت “ سر”
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کي مير حسن جي علميت جي مڃتا سان مشروط كيو. اقبال کان جڎهن 

ب ڏنو ته هو خود مير حسن جي لکيل كتاب بابت پڇيو ويو ته هن جوا

 – 1يف كيل كتاب آهي. اهڑي طرح اقبال کي جڎهن نمير حسن جو تص

ع تي سر جو خطاب مليو ته مير حسن کي شمس العلماء 1923جنوري 

  ڏنو ويو. (عالمن جو سج) جو خطاب

ورهين جي ڄمار ۾ كريم بيبي سان شادي  16ع ۾ 1893اقبال 

ا شادي شايد تكڑ ۾ ۾ هن کان ٹي سال وڏي هئي. اه عمركئي جيكا 

 هكئي وئي هئي ۽ اهڑا اشارا ملن ٿا ته اقبال انهي تي راضي نه هو ته ب

انهي معاملي ۾ پنهنجن وڏن جي فيصلي آڏو سر جهكائي ڇڎيو 

پيدا ٿيا. جوڙي جي  هئائين. كريم بيبي مان کيس هك پٹ ۽ هك ڌي

ريم الڳاپن ۾ موجود ڇكتاڻ سبب انهن ۾ جدائي ٿي وئي پر اقبال ك

جي وفات بيبي کي ذميواري سان خرچ پکو ڏيندو رهيو جيكا اقبال 

  ورهيه پو به زنده رهي.  8کان 

II) ع)1895 –ع 1905. الهور  
الهور شهر جي تعليمي موقعن اقبال کي پاڻ ڏانهن ڇكي ورتو 

اوڏانهن ويو هليو. پنجاب جو وڏو شهر الهور پنهنجن ۾ ع 1895۽هو 

سرگرمين جي سبب مشهور هو. اقبال اتان جي فتي تعليمي ادارن ۽ ثقا

مشهور گورنمينٹ كاليج ۾ داخال ورتي جتي هن چار ورهيه گذاريا ۽ 

ع ۾ فلسفي ۾ 1899بي. اي. ۽  ع ۾1897انگريزي، عربي ۽ فلسفو پڑهي 

نٹل كاليج ۾ ن. کيس جلد ئي پو الهور جي اورئاي. كيائيايم.

تاريخ، فلسفي ۽  هنوڊ عربك ريڈر مقرر كيو ويو جتي يكليم

تي  كجهه رٿائناقتصاديات جا مضمون پڑهايا ۽ تحقيق ۽ ترجمي جي 

ع تائين وقفي وقفي سان انهي عهدي تي رهيو. هن 1904كم كيو. هو 

ٿوري وقت ال گورنمينٹ كاليج ۽ شهر جي هك ٻي كاليج ۾ 

  طور پڻ كم كيو.پروفيسر انگريزي جي اسسٹنٹ 

دبي صالحيتن ۾ پختگي اچي وئي. الهور ۾ اقبال جي فكري ۽ ا

هو گورنمينٹ كاليج ۾ يورپ جي وسيع ۽ سگهاري علمي روايت کان 

 –ع 1930واقف ٿيو. هن تي سڀ کان وڏو اثر شايد سرٿامس آرنلڈ (

ع ۾ گورنمينٹ كاليج ۾ اچڻ کان اڳ 1898جو هو جيكو ع) 1864

ن کي عليگڑهه كاليج ۾ پڑهائيندو هو. آرنلڈ جلد ئي اقبال جي صالحيت

لااقب16
پرکي ورتو ۽ كيترين ئي ڳالهين ۾ سندس تربيت كيائين. هن اقبال 

رائي تحقيقي پراجيكٹ کي رسمي طور پڑهائڻ سان گڎوگڎ کيس كيت

عربك ريڈر طور كم كندي آرنلڈ جي اقبال ميكليوڊ  .کڻڻ تي اڀاريو

يلي جو انسان كامل ئي سان مسلمان صوفي عبدالكريم الجهمٿ افزا

ي تحقيقي مقالو لکيو، ٻن انگريزي كتابن جو جو تصور جي عنوان ت

انگريزن جي شروعاتي  ۾ ترجمو ۽ تلخيص كئي (انهن مان هكاردو 

تاريخ ۽ ٻيو اقتصاديات تي هو) ۽ اقتصاديات جي اصولن تي اردو ۾ 

  پهريون كتاب لکيو.

الهور ۾ كيتريون ئي ادبي سوسائٹيون هونديون هيون جن جون 

نديون هيون. انهن ذريعي مشهور معروف باقاعدگي سان گڎجاڻيون ٿي

توڙي اڀرندڙ شاعرن کي پنهنجو كالم عام ماڻهن تائين پهچائڻ جو 

موقعو ملندو هو. اقبال جلد ئي هك سٺي شاعر طور پنهنجي ساک قائم 

كري ورتي. شروع ۾ هن اردو شاعري جا رواجي موضوع كم آندا 

ليفون ۽ کان جدائي جي نتيجي ۾ ملندڙ تكجهڑوڪ محبت، محبوب 

شهور اردو غزل محبوب سان وصل جي تمنا ۽ انهي ال مخصوص ۽ م

نظم جنهن جي لفظي معنٰي آهي عورتن سان  (غنائي شعرن ۾ عشقيه

قت پو هن كم آندائين. كجهه وپيار محبت جون ڳالهيون) جي صنف 

ين. نظم (بياني شعر) جي چونڈ كئي ۽ انهي کي تكميل تي پهچايائ

ور انهي شكل ۾ اچڻي هئي. پر تي هلي بنيادي طسندس شاعري اڳ

كڎهن كڎهن غزل لکندڙ طور به اقبال جي خيالن جي نواڻ روايت جي 

سخت ڍانچي مان ٻاهر نكري ايندي هئي ۽ سندس نوان عكس ٻڌندڙ 

جي توجهه ڇكي وٺندا هئا ۽ کيس وقت جي مشهور شاعرن ۽ نقادن کان 

  داد ڏياريندا هئا.

ي هن دور ۾ ٹي ڳالهيون اهميت رکن اقبال جي شعري سفر ج

جو وڌندڙ ڳالهه اقبال جي شاعري مان انگريزي شاعري ٿيون. پهرئين 

مثال طور سندس فطرت بابت كيترن ئي  اثر ظاهر ٿئي ٿو جنهن جي

نظمن مان شاهدي ملي ٿي پر اقبال هندستان جي فارسي زده اردو 

 يزي شاعريبجا انگر جي روايت کان مكمل طور كٹجي وڃڻ شاعري

روايت جي ادبي سرچشمن مان ورتل موضوعن کي كم آڻيندي انهي 

کي كم آڻي ٿو. اهو هك نئون تجربو هو ۽ انهي وقت اردو ۾ مروج 

هٹ واري ماحول ۾ انهي جي شعر گوئي جي اسلوبن سبب پيدا ٿيل گُ 
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هوا جي هك تازي جهوٹي طور آجيان كئي وئي. هن سلسلي جو هك 

  باب ٻئين ۽ ٹئين ۾ بحث هيٺ آندو ويو آهي.“ هماله”مثالي نظم 

ٻئين ڳالهه ته اقبال انگريزي ادب ۽ يورپ جي سياسي فكر سان 

ب الوطني جا متاثر ٿي حگڎوگڎ هندستان جي سياسي حالتن کان 

اچھا سارڳ جھاڻ سڳ”موضوع پڻ كم آڻڻ شروع كيا. سندس 

مقبول ٿيو تمام گهڻو  “ترانهء هندي”سان شروع ٿيندڙ “ ھندوستان ھمارا

۽ اكثر موقعن تي سموري ملك ۾ اسكولن ۽ ٻين گڎجاڻين ۾ 

  كورس ۾ ڳايو ويندو هو. 

ٹئين ڳالهه ته انجمن حمايت اسالم سان تعلق جي سبب اقبال جي 

ع ۾ هندستان جي مسلمانن 1884کي هك نئون رخ مليو. انجمن شاعري 

 جي فالح و بهبود جو مقصد سامهون رکي قائم كئي وئي هئي. اها

خانا خاص طور شاگردن کي مالي مدد ڏيندي هئي، الئبريريون ۽ يتيم 

مدد  ۾ن کي پنهنجن پيرن تي بيهڻ کوليندي هئي ۽ بيواهن ۽ غريب

 طور انهن کي هنري سکيا ڏيندي هئي. انهي اسالمي ادب جي اشاعت ال

هك پرنٹنگ پريس به قائم كئي هئي. انجمن جي ساليانن فنڈ گڎ كرڻ 

خصيتون به شريك مي شماڻهن سان گڎوگڎ اهم قو جي جلسن ۾ عام

ي مسئلن تي تقريرون سماجٿينديون هيون. انهن جلسن ۾ اهم قومي ۽ 

مذهبي جذبا جاڳائيندڙ نظم پڑهيا ويندا هئا. اقبال ٿينديون هيون ۽ 

نالي پنهنجو نظم پڑهيو. “ ناله يتيم”سالياني جلسي ۾ ع واري 1900

کيس اهو بار بار پڑهڻ جي  ڌو ۽هن حاضرين تي تمام گهڻو اثر وجن

فرمائش كئي وئي. انجمن جي انهي سال واري فنڈ گڎ كرڻ واري 

  جلسي جي غير معمولي كاميابي جو هك سبب اقبال جو اهم نظم هو.

اقبال مشرق ۽ مغرب جي علمي روايتن کان سيالكوٽ کان الهور 

۾ وڌيك متعارف ٿيو. اها ڳالهه عربي، انگريزي ۽ فلسفي جهڑن 

يكٹن مان به ڏسي سگهجي ٿي جيكي هن گورنمينٹ كاليج ۾ سبج

رسمي طور پڑهيا. اقبال کي سيالكوٽ وانگر الهور ۾ به هك قابل 

استاد ملي ويو. سيالكوٽ ۾ مير حسن پاران لڌل قيمتي پٿر کي الهور 

۾ آرنلڈ چمكائي هك جركندڙ جواهر كري ڇڎيو. آرنلڈ جي محبت 

يمدان به ٿي ويو. اقبال جي ڏو تعلڀري سرپرستي هيٺ شاعر اقبال هك و

تعليم، تحريرن ۽ دلچسپين ۾ هك وڏي رنگارنگي ۽ تنوع اچي ويو. 

هو مختلف كاليجن ۾ انگريزي، فلسفو، تاريخ ۽ اقتصاديات پڑهائيندو 

لااقب18
هو ۽ سندس تحريرن ۾ به اهڑا ئي جدا جدا قسمن جا موضوع بحث هيٺ 

يو ته هو مغرب ۾ اعلٰي آرنلڈ اقبال کي انهي ڳالهه تي اڀارايندا هئا. 

تعليم حاصل كري. اقبال مشرقي ۽ مغربي روايتن ۾ فكري امتزاج 

پيدا كرڻ جو كم شايد اڳيئي شروع كري ڇڎيو هو. الهور جي زرخيز 

  زمين ۾ سيالكوٽ جو ٻوٹو هك مضبوط وڻ ٿي ويو.

III. ) ع)1905 - ع 1908يورپ  
ع ۾ 1904ڈ جڎهن ۽ اقبال ٻئي هكٻئي جا وڏا قدردان هئا. آرنلآرنلڈ 

ڈ روانو ٿيو ته اقبال هك ڏاڍو پر اثر نظم لکيو جنهن ۾ آرنلڈ کي نانگلي

خراج تحسين پيش كيائين ۽ پنهنجي انهي عزم جو اظهار كيائين ته هو به 

هن جي پٺيان انگلينڈ ايندو. اقبال پنهنجي ڀا جي مالي مدد سان پنهنجي 

ع ۾ كيمبرج 1905و. هو خواهش کي عملي جامو پهرائڻ جي قابل ٿي وي

پهتو ۽ ريسرچ اسكالر طور ٹرنٹي كاليج ۾ داخل ٿيو. كيمبرج ويهين 

صدي جي شروعاتي حصي ۾ عربي ۽ فارسي تعليم جو هك وڏو مشهور 

م نكلسن جهڑو يا مركز هوندو هو. اتان جي معروف شخصيتن ۾ رينالڈ

“ خودياسرار ”فارسي كالم  اڳتي هلي اقبال جيماڻهو به شامل هو جنهن 

ع). اقبال كيمبرج ۾ به جان ميك ٹيگرٽ 1920انگريزي ۾ ترجمو كيو(جو 

نالي فلسفي سان مليو ۽ مغربي فكر بابت سندس ليكچرن ۾ شريك ٿيو. 

اقبال انهي دوران قانون جي شاگرد طور لنڈن جي لنكنز اِن ۾ به داخال وٺي 

نيورسٹي ۾ ڊاكٹريٹ جي شاگرد طور ميونخ يوڇڎي ۽ آرنلڈ جي تجويز تي 

ع ۾ كيمبرج مان بي. اي. جي ڊگري 1907رجسٹريشن كرائي ڇڎيائين. اقبال 

جي موضوع تي “ ايران ۾ مابعد الطبعيات”ورتي. کيس ميونخ يونيورسٹي 

ع ۾ پي. ايڇ. ڊي جي ڊگري عطا كئي. 1907لکيل سندس مقالي تي نومبر 

 يو. ع ۾ لنڈن ۾ بئريسٹر جي حيثيت ۾ رجسٹر كيو و1907کيس جوال

  ساڳئي سال سندس ڊاكٹريٹ جو مقالو لنڈن مان شايع ٿيو. 

اقبال جي زندگي جو يورپ وارو دور كيترن ئي سببن جي كري 

اهميت رکي ٿو. اقبال انهي دور ۾ پنهنجي سموري توجهه پڑهائي کي 

ڏني. هن انهي کان اڳ يا وري پو كڎهن به اهڑي سخت تعليمي 

ڳن نتيجا به ڏيکاريا. ٹن ورهين ۾ ٹن زندگي نه گذاري. سندس اهڑي ل

باوقار ادارن طرفان ٹي ڊگريون كنهن به لحاظ کان هك وڏو كارنامو 

هو. اقبال يورپ ۾ پنهجي رهائش دوران جرمن زبان جي مكمل ڄاڻ 
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حاصل كئي. هو اڳيئي جرمن زبان جي كيترن ئي كتابن کان ترجمي 

ويو هو جو جي صورت ۾ واقف هو پر هاڻي هو انهي حيثيت ۾ اچي 

۽ ادبي روايت جو سڌو سنئون ۽ گهرائي سان اڀياس  فكريجرمن 

كري سگهيو ٿي. هن دور کان پو اقبال جي تحريرن ۾ جرمن ليکكن 

۽ سندن فكر بابت گهڻا حواال اچڻ لڳا ۽ هاڻي هو پاڻ کي هندستان ۾ 

اهڑو كردار ادا كندي ڏسڻ لڳو جهڑو جرمني ۾ گوئٹي ادا كيو هو. 

هو. اهڑي ح ي جو وڏو مداٹهه به بيان كري ڇڎجي ته هو گو ئهتي اها ڳال

طرح لڳي ٿو ته جرمن فكر ۽ ادب جي اثر انگريزي فكر ۽ ادب جي اثر 

کي برابر كرڻ جو كم كيو. كجهه ماڻهن جي اها را به بيجا نه آهي 

ته اقبال جي جرمن فكر ۾ دلچسپي جو هك سبب مشرقي تحريك 

)Oriental Movementكرٽ، وتي اچڻ جو جنهن سبب هرڊر، ر ) جو منظر

۽ هائين جهڑن ليکكن جي تحريرن مان حافظ، سعدي،  شلرگوئٹي، 

  رومي ۽ ٻين فارسي شاعرن جو اثر ظاهر ٿيو ٿي.

مشغوليت سبب شاعري جو به  اقبال کي يورپ ۾ پنهنجي تعليم ۾

خير كو موقعو مليو. انهي دور ۾ سندس لکيل نظمن جو تعداد ٿورو 

ندستان مان رسالن ۽ اخبارن ال شاعري موكلڻ جي آهي. کيس ه

پوندي هئي. حقيقت اها آهي ته درخواستن تي اكثر معذرت كرڻي 

اقبال يورپ ۾ رهندي شاعري جي ضرورت بابت ئي شك شبهي جو 

شكار ٿي ويو هو. لڳي ٿو ته يورپ ۾ رهڻ دوران کيس جيكو غور و 

يو ته هو سماج ۾ فكر ۽ مشاهدي جو موقعو مليو انهي کيس مجبور ك

شاعري جي كردار بابت نئين سر سوچ ويچار كري. هندستاني ماحول 

کي ذهن ۾ رکندي هو انهي نتيجي تي پهتو ته اردو شاعري پنهنجن 

زوال پذير موضوعن ۽ ساڳين بار بار ورجايل اظهارن جي موجودگي ۾ 

قوم جي تعمير جي اعلٰي مقصد ال بلكل ناكافي هئي. اقبال انجمن

سان تعلق جي نتيجي ۾ اڳيئي هندستان جي مسلمانن ال  محمايت اسال

شعر چوڻ لڳو هو ۽ هاڻي لڳي ٿو ته کيس فن کي زندگي ال وقف 

ساڳئي وقت لڳي ٿو ته  كرڻ جي ضرورت بابت وڌيك يقين ٿي ويو.

کيس پاڻ ۾ به اها کوٽ محسوس ٿيڻ لڳي ته هن ۾ اها شاعري كرڻ 

جيكا وقت جي ضرورت آهي. تنهنكري جي صالحيت جي کوٽ آهي 

 هن شاعري لکڻ بند كرڻ جو فيصلو كيو. جڎهن سندس دوستن انهي

لااقب20
فيصلي جي مخالفت كئي ته هن آرنلڈ جي را آڏو كنڌ جهكائي ڇڎيو 

  جنهن به کيس شعر لکڻ جو كم جاري رکڻ تي آماده كيو هو.

يجهه آرنلڈ الهور وانگر يورپ ۾ به اقبال جي تعليم ۽ فكري واڌ و

ادا كيو ۽ اقبال جي يورپ ۾ رهائش ٻنهي جي تعلق کي ۾ اهم كردار 

وڌيك مضبوط كيو. آرنلڈ ئي قبال جي انگلينڈ ۾ پهچڻ کان اڳ ئي 

سندس ٹرنٹي كاليج ۾ داخال جو بندوبست كري ڇڎيو هو. اقبال جڎهن 

لنڈن ويندو هو ته گهڻو كري آرنلڈ وٽ رهندو هو ۽ آرنلڈ جڎهن لنڈن 

ان ڇهن مهينن جي موكل ورتي ته اقبال هن جي جا تي يونيورسٹي م

عربي جي پروفيسر طور كم كيو. اقبال پاران ميونخ يونيورسٹي ۾ 

ڊاكٹريٹ كرڻ دوران آرنلڈ سميت كجهه ٻين ماڻهن جي سفارش تي 

جون ضرورتون پوريون كرڻ کان  يونيورسٹي ۾ حاضرياقبال کي 

يٹ وارو مقالو ڇپجڻ تي آرنلڈ آجو قرار ڏنو ويو هو. اقبال جو ڊاكٹر

  ڏانهن منسوب ٿيل هو.

اقبال يورپ ۾ رهندي مغربي تهذيب جو ويجهي ۽ تنقيدي نظر 

سان مطالعو كرڻ جي قابل ٿي ويو جنهن تي پو سندس اكثر تصنيفن 

۾ کيس را ڏيڻي هئي. هو جيتوڻيك انهي تهذيب جي كجهه رخن جي 

 مذهبي كردار تي اعتراض هئا ه به كندو هو پر کيس انهي جي الساراه

۽ هن مسلمانن کي مغرب جي انڌي تقليد كرڻ جي خطرن کان خبردار 

ו�ΎϳΩήپنهنجي هك شعر ۾ چيو آهي: كيو. اقبال  �ؑΎϤϠδϣ�Ϯו �ؑΎϤϠδϣ

). هي ڳالهه سڀ کان اڳ بجاطور اقبال 267(بانگ درا  طوفاِن مغرب نڳ

سندس قوميت جي اقبال پاران يورپ ۾ رهائش دوران  تي الڳو ٿئي ٿي.

۾ هك وڏي تبديلي آئي. يورپ  اهميتنظريي ۽ ان جي سندس نظرن ۾ 

وڃڻ کان اڳ هن هندستاني قوميت جي سرواڻي كئي  هئي ۽ هندو 

مسلم اتحاد ال كم كيو هو. هن جي نظر ۾ ملك سان وفاداري كنهن 

كنهن به ٹكراء کان سوا موجود رهي جي به مذهب سان وابستگي سان 

نتيجي طور هن اهڑا نظم لکيا جن ۾ هندستاني قوميت جي  سگهي ٿي.

واکاڻ كئي اٿائين. اقبال يورپ ۾ انهي ڳالهه جو براهه راست مشاهدو 

كيو ته ُپرتشدد قوميت يورپ جي وڏين طاقتن ۾ كيتري نه شديد 

ناموافقت پيدا كري ڇڎي هئي جيكا كجهه ورهيه پو پهرئين جنگ 

يورپ جي سياسي وئي. اقبال عظيم جي صورت ۾ عروج تي پهچي 

صورتحال تي غورو فكر كرڻ کان پو يورپ جي عالئقائي ۽ نسلي 
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قوميت ۽ اسالم جي نظرياتي آفاقيت ۾ فرق كرڻ جي قابل ٿي ويو ۽ 

آخركار يورپي قوميت کي رد كري اسالمي قوميت اختيار كيائين. 

۾ انهي تبديلي کي سندس فكر ۽ كالم تي دور رس اقبال جي سوچ 

  ر وجهڻا هئا.اث

IV۾ هك خاص مقصد جو احساس زندگي .  
 ۾ هندستان موٹڻ تي الهور ۾ وكالت جو كم  1908اقبال جوال

شروع كيو. جتي كجهه وقت پنهنجي مادرعلمي گورنمينٹ كاليج ۾ 

فلسفو پڻ پڑهايائين. مالي طور پنهنجن پيرن تي بيهڻ جي جدوجهد ۾ 

س پهرئين شادي ناكام سندس وقت تي وڏي ڇك ٿي رهي هئي. سند

ع ۾ مختار بيگم 1913 ۽ ع ۾ سردار بيگم سان1910ٿي وئي هئي. هن 

پنهنجين ادبي سان شادي كئي. سندس ذاتي زندگي ۾ ڏکيائين هن وٽ 

دلچسپين ال ٿورو وقت ٿي ڇڎيو ۽ نتيجي طور هن يورپ مان موٹڻ 

ل هو شاعري كئي. بهرحا گهٹکان پو پهرين ٻن يا ٹن ورهين ۾ تمام 

 جي تنظيمن جي سرگرمين ۾ جيئن پو تيئن مختلف سماجي ڀالئي

اينگلو اورئينٹل كاليج  نمحمد حصو وٺڻ لڳو ۽ پنجاب يونيورسٹي ۽

سميت كيترن ئي تعليمي ادارن سان مختلف حيثيتن ۾ تعلق قائم 

  كري ورتائين.

كندي ع ۾ هندن جا سياسي مطالبا منظور 1911برطانوي حكومت 

ل بنگال جو ورهاڱو منسوخ كري ڇڎيو. انهي فيصلي سان ع ۾ ٿي1905

مسلمانن کي شديد مايوسي ٿي. عالمي منظرنامو به مسلمانن ال مايوس 

ع ۾ لبيا تي قبضو كري ورتو ۽ فرانس 1911-12كندڙ هو. اٹلي 

ن ئي بالقاني رياستن تركي تي يمراكش تي قبضو كري ڇڎيو ۽ كيتر

ارن عالئقن تي قبضو كري ڇڎيو. حملو كري انهي جي اوڀر يورپ و

پنهنجي ملك توڙي ٻاهرين دنيا ۾ ٿيندڙ واقعن اقبال سميت كيترن ئي 

حساس مسلمانن ۾ مايوسي ۽ بي يارو مددگاري جو احساس پيدا كري 

ڇڎيو. تڎهن کان وٺي ارادي جي پختگي اقبال جي زندگي جي هك 

نه فقط  ۾ . اقبال هاڻي پنهنجي نثر توڙي نظمخاص نشاني ٿي وئي

هندستان پر سموري دنيا جي مسلمانن جي خراب حال جو ذكر كرڻ 

۽ سياسي خيال به وڌيك  علميشروع كري ٿو ۽ انهي دوران سندس 

سندس واضح شكل اختيار كندا وڃن ٿا. خود اقبال جي چوڻ مطابق 

لااقب22
انگلينڈ ۾ قيام دوران ئي سندس ذهن تي تاريخي مسلمان امت جي 

يو هو. اها ذهني مشغولي سندس پو ايندڙ زوال جو خيال حاوي ٿي و

  ادبي پيداوار ۾ واضح ڏسي سگهجي ٿي.

. پر سندس رهندا هئااقبال جا اردو نظم جيتوڻيك رسالن ۾ ايندا 

اسرار  -فارسي ۾ - ۾ ع 1915شاعري جو پهريون شايع ٿيندڙ كتاب 

جنهن ۾ اقبال جي اسريل فكر جي مركزي تصورن کي  خودي هو

ش كرڻ جي كوشش كئي وئي هئي. انهي كتاب منظم انداز ۾ پي

ع) اقبال کي مغرب ۾ هك 1920جي نكلسن پاران انگريزي ترجمي (

برٽ ريڈ انگريزي  هر۽ ادبي ليکك طور متعارف كرايو.  فكريوڏي 

ر آمريكي شاعر والٹ وٹمئن ترجمي تي تبصرو كندي اقبال جي مشهو

نيا جي مسلم ع) سان ڀيٹ كئي. اسرار خودي ۾ سموري د1819-ع1892(

 کان پو شاعري جا كيترا ئي فارسي ۽ امت کي خطاب ٿيل آهي. انهي

اردو مجموعا ايندا ويا. اقبال هاڻي فكري، تعليمي ۽ سماجي محاذن تي 

علمي  ويو. هن عام جلسن کي خطاب ٿي كيا،مصروف ٿيندو پئي 

ليكچر ٿي ڏنا ۽ اخبارن ۽ رسالن ال ليک پئي لکيائين. اسكول ۽ 

يج سطح جي شاگردن ال درسي كتاب تيار كرڻ ۾ معاونت ٿي كال

كيائين ۽ كيترن ماڻهن سان سندس خط كتابت جو سلسلو به هلندو 

وارن  بين االقوامي اهميت ٿي رهيو جن مان اكثر ۾ هو ملكي ۽ 

 فلسفي بابت اهم ر كندو هو. سندسمعاملن تي پنهنجن خيالن جو اظها

Reconstructionكتاب  of Religious Thought in Islam  سن

ع ۾ رهوڊس ليكچر ڏيڻ جي دعوت ڏني 1934ع ۾ شايع ٿيو. کيس 1934

  سبب انگلينڈ ڏانهن سفر نه كري سگهيو.  وئي پر صحت جي ناسازي

يورپ کان واپسي واري دور ۾ سموري دنيا جي مسلمان امت 

ھندي ھیڻ ھم ”اقبال جي توجهه جو مركز ٿي وئي. اقبال جنهن اڳ ۾ 

) لکيو (هن 83چوندي ترانه هندي (بانگ درا، “ ن ھیڻ سارا جھاڻ ھمارا وط

וΖϴ̳�ϲϣϮϗ�Ύ سلسلي ۾ �ؑ Ϯ̪ Α�ϲϧΎΘγϭΪϨϫ ،جو ذكر به 87(بانگ درا (

مسلم ھیڻ ھم انهي هاڻي ترانهء ملي لکيو ۽ چيائين ته كري سگهجي ٿو). 

جي ترقي ۽ بهبود ال اونو . اقبال جو امت وطن ھیڻ سارا جھاڻ ھمارا

ترن ئي عالمي اسالمي معاملن سان سندس سرگرم وابستگي مان كي

حكمران امان ا خان  بچھ سقھع ۾ جڎهن 1929ظاهر ٿئي ٿو. جنوري 

کي بيدخل كري كابل تي قبضو كري ورتو ته اقبال هندستان جي 



23 اقبال
شكست ڏيڻ جي مهم ۾ کي  بچھ سقھمسلمانن کي اپيل كئي ته هو 

قبال برطانوي سرپرستي هيٺ افغان جنرل نادرشاه جي مدد كن. ا

فلسطين ۾ وڌندڙ صهيوني اثر رسوخ خالف احتجاج طور سيپٹمبر 

ع ۾ ٿيل هك وڏي عوامي ميڑ جي صدارت كئي. هن پنهنجي 1929

تقرير ۾ واضح كيو ته برطانيا فلسطين ۾ جيكا تحقيقاتي كميشن 

ع 1931کي انهي تي كو اعتبار كونهي. هن  مسلماننموكلڻ گهري ٿو 

اسالمك كانگريس جي فلسطين ۾ ٿيل گڎجاڻي ۾ هندستان ۾ ورلڈ 

جي مسلمانن جي نمائندگي كئي. هن وري هندستان جي سياسي 

 ع ۾ لنڈن ۾ ٿيل گول ميز 1932ع ۽ 1931مستقبل جو فيصلو كرڻ ال

ن جي نمائندگي كندي شركت كانفرنسن ۾ هندستان جي مسلمان

ي دعوت تي ع ۾ نادرشاه ج1933كئي. اقبال ۽ سندس ٻن دوستن 

افغانستان جو سفر كيو جو نادرشاه افغانستان جي تعليمي نظام بابت 

  هنن سان صالح مشورو كرڻ گهريو ٿي.

ون اكثر سياسي سرگرميون هندستان بهرحال عملي طور اقبال ج

ع ۾ پنجاب ليجسليٹو كائونسل جو 1926تائين محدود رهيون. هو 

وٽ رهيو. هن مسلم  ع تائين هن1930ميمبر چونڈيو ويو. اهو منصب 

جي راهه متعين كرڻ ۾ اهم كردار ادا كيو جيكا هندستان جي ليگ 

سڀ کان وڏي مسلمان سياسي پارٹي ٿيڻي هئي. جڎهن شڌي ۽ سنگهٹن 

جهڑين هندو ويڑهاڪ ۽ دين کان ڦيرائيندڙ تحريكن جي نتيجي ۾ هندو 

 يمسلمان فساد ٿيا ته اقبال مسلمانن تي زور ڀريو ته هو هندستان ج

۽ ترقي ال پاڻ تي ڀاڙين. اقبال اڳ  هندن جي پيروي كندي پنهنجي بقا

 ۾ ته هندو مسلمان اتحاد جو حامي هو پر هاڻي سندس ذهن ۾ انهي

هو انهي  منصوبي جي قابل عمل هئڻ بابت شك شبها پيدا ٿي ويا ۽

ستان جي مسلمانن ال پنهنجو جدا مذهبي ۽ نتيجي تي پهتو ته هند

ع ۾ اله آباد ۾ آل 1930د قائم رکڻ ضروري آهي. هن ڊسمبر ثقافتي وجو

شهور صدارتي خطبو انڈيا مسلم ليگ جي سالياني جلسي ۾ پنهنجو م

. جنهن ۾ گهٹ ۾ گهٹ اتر اولهه هندستان جي مسلمانن ال هك پڑهيو

ع ۾ 1947جدا وطن قائم كرڻ جي تجويز پيش كيائين. اقبال جيتوڻيك 

لااقب24
سگهيو پر کيس انهي جي روحاني ڏسي  پاكستان جو وجود ۾ اچڻ نه

  پيء ۽ قومي شاعر طور عزت جي نگاهه سان ڏٺو ويندو آهي.

V. شخصيت  
اقبال پنهنجي شخصي زندگي بابت پڇا ڳاڇا جي همٿ افزائي نه 

كو شوق هو.  جوكندو هو نه ئي کيس پنهنجي سوانح حيات ڇپجڻ 

را بهرحال سندس كتاب اسان کي سندس شخصيت بابت كافي ترو

س خط كتابت جو ركارڊ به ائين ٿا. سندس سوانح عمريون ۽ سندپس

 )59(بانگ درا،  زھد اور رنديهن بابت معلومات جا قيمتي سرچشما آهن. 

نالي هك آتم كهاڻك نظم ۾ اقبال پنهنجي هك پاڙيسري مذهبي 

عالم جو ذكر كيو آهي جنهن ٻڌو هو ته اقبال جيتوڻيك اسالمي قانون 

هو  .اهر آهي پر هو بلكل نيكوكار شخص به نه آهي۽ مذهب جو وڏو م

جيتوڻيك فجر جي وقت قرآن پڑهندو آهي پر موسيقي جو پڻ شوقين 

آهي جنهن کان اسالم منع كري ٿو ۽ پنهنجي فلسفياڻي تعليم جي زير 

اثر هندن کي كافر نه ٿو سمجهي، سهڻين عورتن سان اٿي ويٺي جي به 

، مختصر طور چئجي ته اقبال نه آهي. شيعي الڙا پڻ رکي ٿو خالف

سامهون  آمهونانهي عالم سان آهي. اقبال هك ڏينهن “ مجموعه اضداد”

ٿيندي پاڻ اقرار كيو ته کيس پاڻ کي به پنهنجي بابت معلوم نه آهي ۽ 

اهو ته هن کي پاڻ تمنا آهي ته كنهن ڏينهن اقبال کي ڏسي. نظم جي 

  پڄاڻي هيٺئين شعر تي ٿئي ٿي:
سڳ آگاه نھیڻ ھڳاقبال بھي اقبال

״� ϫ�ؒ ϴϬϧ�ௌϭ�ؒˬ ϴϬϧ�ήΨδϤΗ�ؒϴϣ�α �ϪϬ̪ ו
آهي پر انهي  ننظم ۾ جيتوڻيك غير سنجيدگي جو عنصر نمايا

 -ته اقبال هك گهڻ رخي شخصيت آهي -۾ پيش كيل بنيادي نقطو

  بلكل درست آهي.

فطرت توڙي تربيت جي لحاظ کان هك ڳنڀير ۽ اقبال پنهنجي 

ارو ماڻهو هو. هن جي پرورش اهڑي ماحول ۾ سوچ ويچار كندڙ مزاج و

ٿي هئي جتي مذهبيت ۽ علم کي اهميت ڏني ويندي هئي. اقبال ٻاروتڻ 

۾ ئي پنهنجي گهر ۾ ٿيندڙ نشستن ۾ ڏاڍي ڌيرج سان ويهندو هو. انهن 

نشستن ۾ پڑهيل لکيل ماڻهو اسالمي تصوف جا اهڑا كتاب پڑهندا هئا 

وندا هئا. هن کي نه فقط جيكي تڎهن سندس سمجهه کان مٿاهان ه
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اسالمي تاريخ پر سموري دنيا جي تاريخ جي نمايان مذهبي ۽ صوفي 

شخصيتن ال گهري عزت هوندي هئي. سندس كالم مان پڻ انهي ڳالهه 

  جي شاهدي ملي ٿي.

اقبال جي زندگي ۾ بنيادي وابستگي بابت ته كو شك شبهو نه 

سان وابسته هو ۽ انهي  آهي. هو فكري ۽ جذباتي طور اسالم جي آدرش

۾ وقت گذرڻ سان گڎوگڎ واڌارو ايندو ويو ايستائين جو خود  وابستگي

ٿي ويو هو. پر “ قرآنياتي”سندس چوڻ مطابق سندس فكر مكمل طور 

شدت پسند نه هو. كيترن ئي ليکكن اقبال كنهن به لحاظ کان مذهبي 

ت لکيو سندس پاران وسيع انساني همدردي جي اصولن کي اپنائڻ باب

آهي. سندس سڀ کان ويجهن دوستن ۾ نه فقط مسلمان پر عيسائي، 

هندو ۽ سک پڻ شامل هوندا هئا. هن پنهنجي شاعري ۾ كيترن ئي 

  جون تعريفون كيون آهن. مسلماننجديد ۽ قديم دور جي غير 

اقبال جن خصوصيتن جي تعريف كئي آهي انهن مان هك فقر 

شاعري آهي پر اهو لفظ اقبال جي آهي. انهي جي لفظي معنٰي ته غربت 

اهري نشانين کان التعلقي ۽ شهرت ۽ طاقت جي ظكرڻ ۾ قناعت 

وڌ ساڳئي مطلب ۾ كم آندو  ي کي به گهٹ(اقبال درويشڏيکاري ٿو

ر جو نه فقط پرچار كيو پر انهي تي پاڻ عمل به كيو. اقبال فق .آهي)

هو وكيل طور هك وقت فقط چند كيس ئي وٺندو هو جنهن مان 

سندس مقصد اهو هوندو هو ته کيس ايتري آمدني ٿي وڃي جنهن مان 

سندس هك يا ٻه مهينا گذارو ٿي وڃي. جڎهن حيدرآباد جي وزيراعظم 

ڏانهن هك هزار رپين جو چيك موكليو ته اقبال سر اكبر حيدري 

محسوس كري ورتو ته سر اكبر مٿس عنايت كرڻ گهري ٿو اقبال 

ين ۽ هك نظم لکيائين جنهن ۾ تنهنكري چيك واپس موكلي ڇڎيائ

يعني پنهنجي عزت نفس  -اها آڇ قبول كرڻ کان انكار جو سبب فقر

  ٻڌايائين.  -جو احساس

واکاڻ كئي آهي اها آهي هك ٻي خصوصيت جنهن جي اقبال 

همٿ، حوصلو ۽ جوانمردي. هن کي به ايمان جو حوصلو هو. هن کي 

لکي پنهنجي  جڎهن سر جو خطاب مليو ته هن جي هك دوست کيس خط

انهي خوف جو اظهار كيو ته اقبال جيئن ته هاڻي انگريز حكومت جو 

ٿورائتو ٿي ويو آهي تنهنكري قومي اهميت جي معاملن تي پنهنجي 

لااقب26
را ُکلي طرح ظاهر نه كري سگهندو. سندس جواب ۾ اقبال چيو ته 

 زمين جي كابه طاقت کيس سچ ڳالهائڻ کان روكي نه ٿي سگهي. پو

  کيس صحيح ثابت كيو. جي واقعن

اقبال محبت وارو مزاج رکندڙ هو. انهي جو سبب سندس عقيدي 

۾ جماليات سان حساس تعلق هو. هو قرآن جي تالوت كندي روئي 

قرآن وارو نسخو ڳوڙهن سبب ايترو پوندو هو. كڎهن كڎهن ته سندس 

ر ته پسي ويندو هو جو انهي کي خشك ٿيڻ ال ُاس ۾ رکڻو پوندو هو. پُ 

ي اثر وجهندا هئا. هك دفعو ته هو شعر به ساڳئي طرح سندس دل ت اثر

كجهه شعر پڑهڻ کان پو جذبات کان ايترو ته مغلوب ٿي ويو جو 

) سندس جذباتي زندگي جو 211بيهوش ٿيڻ تي هو. (روح مکاتيب اقبال 

ي. سندس پاران اسپين ۾ مسجد قرطبه گهمڻ آههك وڏو واقعو هن 

اهڑين بلندين تي وٺي ويو جن جو ”و سير کيس پنهنجن لفظن مطابق اه

سندس )“ 459مون اڳ ۾ كڎهن مشاهدو نه كيو هو(روح مکاتيب اقبال 

  ماڻهو سندس شاهكار كري مڃين ٿا.نظم مسجد قرطبه کي اكثر 

کي اهڑا كم  ناقبال صالحيت جو وڏو پارکو هو. هن كيترن ماڻه

کي هو اهميت هٿ ۾ کڻڻ جون آڇون كيون يا انهن ال همٿايو جن 

 - ي هلي پاكستان جو بانياڳ -وارو سمجهندو هو. هن محمد علي جناح

کي انگلينڈ مان هندستان موٹي اچڻ ۽ ملك جي مسلمانن کي سياسي 

اڳتي هلي جماعت  -قيادت ڏيڻ تي آماده كيو. هن ابواالعلي مودودي

کي اسالمي فقهه جي  -اسالمي نالي مذهبي سياسي پارٹي جو باني

كيل نموني مطابق نئين تشكيل جو كم هٿ ۾ کڻڻ جي  كنهن مقرر

آڇ كئي (كجهه وقت کان پو اقبال جي وفات سبب اهو منصوبو شروع 

نه ٿي سگهيو) هن امير مينائي جي كيترن ئي مريدن کي اردو جي 

انهي وڏي شاعر جي سوانح حيات لکڻ ال زور ڀرڻ سان گڎوگڎ اها 

كيو وڃي ۽ برطانيا جي كنهن صالح به ڏني ته اهو كم انگريزي ۾ 

  رسالي يا اخبار ۾ ڇپجي.

پر اقبال جهڑي سنجيده مفكر جي شخصيت جو هك هلكو رخ به 

جي وڏي حس هئي ۽ هو ڏاڍي اثرائتي چوٽ به كري  . هن کي مزاحهو

سگهندو هو. سندس شاعري جي كيترن كتابن ۾ طنز ۽ مزاح جا 

درا جو ظريفانه جي كيترائي مثال ڏسي سگهجن ٿا. انهي ال بانگ 

نالي سان آخري حصو پڻ ڏسي سگهجي ٿو. انهي حصي جي هك نظم 
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) ۾ جديد مغربي تعليمي نظام ۾ استاد ۽ شاگرد جي وچ 284(بانگ درا 

۾ كاروباري قسم جي تعلق جي روايتي مشرقي تعليمي نظام ۾ استاد 

۽ شاگرد جي وچ ۾ محبت واري تعلق سان ڀيٹ كئي وئي آهي. فارسي 

و جي لفظ دل ۽ انگريزي لفظ بِل تي ٻڌل لفظي کيڎ سان ڀيٹ ۽ ارد

نمايان ٿي بيهي ٿي. اقبال چوي ٿو ته هك وقت اهڑو هوندو هو جو 

شاگرد استاد جي محنت تي احسانمندي طور پنهنجي دل پيش كرڻ 

گهرندو هو جڎهن ته هن بدليل دور ۾ شاگرد پڑهائي پوري كرڻ کان 

پو”�ϞΑ�ˬϪו ״� γ�ή՝γΎϣ״� ϫ�ΎΘϬ״�ו ΌΠϴו �ζ ϴ̡“

اهگار ماڻهو نه هو پر کيس پاڻ تي كنهن به لحاظ کان كو گن اقبال

مالمت كرڻ ۾ ڏاڍو مزو ايندو هو ۽ گهڻو كري پاڻ کي اهڑي شخص 

۽ انهي تي كجهه ماڻهن کي اعتبار به اچي  -جي روپ ۾ پيش كندو هو

جنهن کي مذهبي احكامن جو كو لحاظ نه هجي. كجهه  - ويندو هو

ي ظاهر كيو. اهي ل ۾ هن اهڑي طرح مالمتين جو اثر ٿاماڻهن جي خي

مسلمان صوفي تطهيرذات ال ڄاڻي واڻي اهڑا كم كندا آهن جن سان 

  انهن تي لعنت مالمت كندا آهن.عام ماڻهو 

اقبال جو ادبي ذوق به نهايت لطيف هو. هن جي عادت هوندي هئي 

دو هو جنهن ته هو پنهنجي ٿيل كم تي ڏاڍي ڌيان سان نظرثاني پيو كن

جي سبب گهڻو كري ڇپائي ۾ دير ٿي ويندي هئي. هو گهڻو كري اهڑا 

نظم به ضايع كري ڇڎيندو هو جيكي سندس خيال مطابق عمدگي جي 

كنهن معيار تي پورا نه لهندا هئا. فارسي ۽ اردو تي سندس مهارت جو 

ثبوت وڏن فاضلن سان سندس انهي خط كتابت مان ملي ٿو جن ۾ هن 

كتب آڻڻ جي دفاع ۽ ۽ اصطالحن جي پنهنجي طرفان كجهه لفظن 

بهرحال ٻنهي ٻولين جي وڏن استادن جا حواال ڏنا آهن.  پنهنجي حمايت ۾

هو درست تنقيد کي تسليم كرڻ ۽ ان جو قدر كرڻ ۾ به دير نه كندو 

  هو.

اقبال کي موسيقي پسند هوندي هئي ۽ هو گٹار سٺو وڄائي 

و هو ۽ عام جلسن ۾ اكثر کانئس سگهندو هو. هن جو آواز سريلو هوند

پنهنجا نظم ڳائڻ جون فرمائشون ٿينديون هيون. هو ٿورو کائيندو هو. 

جاويد اقبال مطابق اها  نه کائيندو هو. سندس فرزند هو وڏو گوشت

جهجك شايد سندس برهمڻ ابن ڏاڏن پاران ڳئون جي احترام جي رهيل 

و جي کٹاڻ نشاني هجي. انب سندس دلپسند ميوو هو ۽ کيس گوگڑ
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وڻندي هئي. (كشميري اصل نسل جي ماڻهن جي ڀاڄين سان محبت 

گڎ كرڻ جو به شوق مشهور آهي) کيس مشهور شاعرن جون تصويرون 

  هوندو هو.

مشهور معروف شخصيت ٿي ويو هو ۽  اقبال پنهنجي زندگي ۾ ئي

سندس حيثيت ۾ تڎهن کان اضافو ٿيندو وڃي ٿو. گهٹ ۾ گهٹ 

ي نقطئه نظر جي حمايت ۾ اقبال جو كو شعر پاكستان ۾ ته پنهنج

پڑهي ڇڎڻ جو مطلب عملي طور بحث کي پنهنجي فائدي ۾ آڻي ڇڎڻ 

پر هميشه اهڑي صورتحال نه رهي آهي. كيترن ئي موقعن هوندو آهي. 

ن. ن جي چونڈ سبب تنقيدون به ٿيون آهتي مٿس سندس خيالن يا لفظ

آهن. هن تي سر جو اقبال تي تنقيدون كرڻ وارا به كيترائي رهيا 

طور نظم لکڻ  خطاب قبول كرڻ، كجهه خاص موقعن جي يادگيري

(جهڑوڪ جارج پنجين جي تاجپوشي يا راڻي وكٹوريا جي وفات) 

برطانوي حاكمن خالف سول نافرماني تحريك جي حمايت کان انكار 

نموني مخاطب ٿيڻ تي  پنهنجي شاعري ۾ خدا سان گستاخاڻي كرڻ ۽

كجهه مشهور مذهبي عالمن ۽ اديبن سميت اقبال  جُهلون به ٿيون. پر

 جو دفاع كرڻ وارا به موجود رهيا آهن ۽ انهن اقبال تي مڑهيل الزامن

بوطي سان دفاع كيو آهي. اقبال سادي، باعزت ۽ بااصول جو مض

نگار ٻڌائين ٿا ته اقبال پنهنجي سموري زندگي گذاري. سندس سوانح 

۾ جڎهن هو شهرت جي اوج تي  هينزندگي خاص طور پنهنجن آخري ور

مالي طور ڏکي حالت ۾ گذاري ۽ هو جيكڎهن اهڑي درخواست  هو؛

كري ها ته برطانوي حكومت وڏي خوشي سان سندس سرپرستي كري 

The“ (غريب ترين سر”ها ۽ کيس مالي مدد ڏئي ها. کيس بجا طور 

poorest knight .چيو ويندو آهي (  

VI.تصنيفون  

۽ انگريزي ٹنهي ٻولين ۾ وڏي رواني سان  اقبال اردو، فارسي

لکندو هو ۽ ٹنهي ۾ تصنيفون كيون اٿائين. هن انگريزي ۾ نثر، 

 فارسي ۾ نظم ۽ اردو ۾ نثر توڙي نظم ٻنهي ۾ لکيو آهي. هيٺ
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تصنيفن جو مختصر تعارف ڇپائي جي ترتيب جي لحاظ کان  سندس

  ڏجي ٿو.

  تصنيفون: نظم ۾

ع) اقبال هن كتاب ۾ اسالم جي 1915: (فارسي اسرار خودي

مذهبي، روحاني ۽ ادبي سرچشمن کي كم آڻيندي پنهنجي خودي جي 

فلسفي جو تفصيلي بيان پيش كندي انهي فلسفي جي بنيادي عنصرن 

جي حكايتن ۽ واقعن ذريعي سمجهاڻي ڏني آهي. هن مثنوي ۾ اقبال 

پنهنجي دور جي مسلمانن ڏانهن نبوي پيغام آڻيندڙ جي حيثيت ۾ 

جدوجهد ۽  جوهر عمل،جو اقف آهي. انهي پيغام پنهنجي كردار کان و

جي ذريعي متحرڪ انساني يلينجن کي منهن ڏيڻ زندگي جي چ

رومي جي اثر کي  شخصيت جي تعمير آهي. اقبال هن مثنوي ۾

اتساهه ۽ رهنمائي جو سرچشمو رهيو هن ال جيكو  تسليم كيو آهي

مثنوي اقبال جي انهي جي به وضاحت كري ٿي ته فن  يقين هو. هي

  جي ال مناسب كم زندگي کي شرف بخشڻ آهي.

جو ع) هي تصنيف اسرار خودي 1918: (فارسي رموز بيخودي

ساٿي كتاب آهي. اسرار خودي جو جيكڎهن فرد جي خودي جي 

نشوونما سان تعلق آهي ته رموز بيخودي فرد جي سماج ۾ كردار ۽ 

جي نظر ۾ فرد پنهنجي مخفي  كم سان بحث كري ٿي. اقبال

صالحيتن کي سماج ۾ ۽ تڎهن ئي پروان چڑهائي سگهن ٿا جڎهن اهي 

 .جنهن طبقي سان واسطو رکن ٿا انهي جي وسيع مقصدن ال كم كن

بلكل حقيقي معنٰي ۾ گروهي خودي بابت به بلكل ائين ڳالهائي 

  سگهجي ٿو جيئن انفرادي خودي بابت ڳالهائبو آهي. 

ع) اقبال پيام مشرق جي ديباچي ۾ 1923: (فارسي رقپيام مش

West چوي ٿو ته هن کي گوئٹي جي  Ostlicher Divan  مان پيام

ترغيب ملي. هائين مان انهي مطلب جو حوالو ڏيڻ کان  لکڻ جومشرق 

پو ته گوئٹي جي ديوان روحاني طور كمزور مغرب پاران مشرق مان 

ائندگي كري ٿو، اقبال چوي قوت ۽ طاقت اخذ كرڻ جي كوشش جي نم

بي صداقتن کي نمايان ٿو ته پيام مشرق جو مقصد انهن اخالقي ۽ مذه

سان واسطو  ار جي تربيتفردن توڙي قومن جي كرد كرڻ آهي جيكي

رکن ٿيون. انهي تصنيف جو هك وڌيك تكڑو ۽ عملي مقصد به آهي 
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ور جو اقبال ڏٺو پئي ته سندس دور ۾ هندستان جي حالتن گوئٹي جي د

۽  فكريواري جرمني سان مشابهت رکي ٿي. پيام مشرق كيترن ئي 

ادبي موضوعن ۽ عنوانن کي بحث هيٺ آڻي ٿو ۽ اقبال جي شاعراڻي 

فن جي كجهه اعلٰي ترين نقطن جي نمائندگي كري ٿو. 

۾ ورهايل آهي جن مان ٹن حصن  ع) هي1924: (اردو بانگ درا

ي ختم ٿئي ٿو. اقبال جع ۾ 1908ٻيون حصو  ۽ع 1905پهريون حصو 

كتاب اسان کي سندس فكر ۽  ٻئي كنهن به كتاب کان وڌيك هي

. پهرئين حصي ذهني بيهك جي مختلف رخن کي سمجهڻ ۾ مدد ڏئي ٿو

۾ فطرت بابت كجهه يادگار نظم، ٻارن بابت كيترائي نظم، جن مان 

ا يا مغربي مثالن تان ماخوذ آهن ۽ كجهه حب الوطني بابت كجهه ترجم

رائتو پس اتعارف كتاب بابت كپاران لکيل م آهن. سر عبدالقادر نظ

  منظر مهيا كري ٿو.

ع) اقبال پنهنجي هك خط ۾ چئن 1927: (فارسي زبور عجم

حصن تي ٻڌل هن كتاب جو خالصو ڏنو آهي. پهريان ٻه حصا باترتيب 

ا تي را انسانن جي دنيانسان جي خدا سان ڳالهه ٻولهه ۽ انسان پاران 

ٿا. ٹئين حصي ۾ تيرهين ۽ چوڏهين صدين جي هك مسلمان  پيش كن

ياڻن سوالن جي هك سلسلي جا جواب آهن ۽ صوفي پاران اٿاريل فلسف

چوٿين حصي ۾ قومن جي مذهب ۽ ثقافت تي غالمي جي اثر تي بحث 

كيو ويو آهي. البت عام استعمال ۾ زبور عجم جو عنوان پهرين ٻن 

مثنوي طور پنهنجي جدا حيثيت حصن تي الڳو ٿئي ٿو. آخري ٻن حصن 

۽ اسلوب جي  زبور عجم خيال جي گهرائي .(1)حاصل كري ورتي آهي

  جا واالري ٿو.  نعمدگي سبب اقبال جي شعري ذخيري ۾ نمايا

ائين ڊوع) انهي جي اكثر ڊانٹي جي 1932: (فارسي جاويد نامه

كئي ويندي آهي. اقبال جاويد نامي ۾ رومي جي كاميڈي سان ڀيٹ 

نمائي هيٺ مختلف گرهن جي روحاني سفر جو بيان ڏنو آهي. اهو ره

سفر اقبال پاران خدا جي حضور ۾ پهچڻ ۽ خدا سان مخاطب ٿيڻ تي 

 فكريپڄاڻي تي پهچي ٿو. اقبال اڳ ۾ پنهنجين تحريرن ۾ جن به وڏن 

جي ته ٹئين حصي جو عنوان گلشن راز جديد ۽ چوٿون حصو بندگي نامه واضح ه (1)

  جي نالي سان مثنوي آهي(سنڌيكار).
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حث تي هتي يكسان تناظر ۾ ب ۽ ٻين مسئلن تي بحث كيو هو انهن

فكري نظام جي شكل ٺاهي بيهن  جيكي هك مربوط كيو ويو آهي

ٿا. اقبال هن تصنيف ۾ كيترن ئي فكري نظامن، تحريكن ۽ قديم ۽ 

  جديد تاريخي شخصيتن کي بحث هيٺ آندو آهي.

: اقبال نادر شاه جي دعوت تي افغانستان جو سفر كيو هو. مسافر

هن مثنوي ۾ اقبال جا افغانستان جي تاريخ بابت ويچار آهن ۽ گڎوگڎ 

افغان قرآن مان د جو اظهار ٿيل آهي ته دلير ۽ آزادي پسند انهي امي

  رهنمائي وٺندي اسالم جي عظمت کي زنده كندا.

ع) هي كتاب اردو ۽ پڻ فارسي جي 1936: (اردو بال جبريل

جو انهي ۾  كري ٿو انداز ۾ پيشي نئين ه صنف غزل کروايتي عشقي

کي كم صنف موضوعن کي كم آڻڻ ال هن  فكريمختلف مذهبي ۽ 

دنيا جي واقعن ته ٻئي طرف مسلمان آندو ويو آهي. انهي ۾ هك طرف 

ن ۽ سماجن تي را جو اظهار كيو ويو آهي ته وري مسلمان رادا

مخاطبن کي بي عملي ۽ روايتن جي انڌي تقليد مان جان ڇڎائڻ ۽ 

حرڪ نموني منهن ڏيڻ تي پڻ اڀاريو ويو زندگي جي چيلينجن کي مت

و وڏو حصو غزلن تي ٻڌل آهي. پر انهي ۾ رباعيون آهي. بال جبريل ج

۽ كجهه ڊگها نظم به موجود آهن جن مان هك مشهور مسجد قرطبه آهي 

کي ڳايو ويو  آهي جنهن ۾ حركت، تبديلي ۽ تخليقيت۽ ٻيو ساقي نامه 

  آهي.

ϕήθϣ�ϡϮϗ׳� �Ωήו �ΪϳΎΑ�Ϫ̩ �β ع) اٹلي جيئن ته 1936: فارسي (̡

تنهنكري هن مثنوي جو  ي ڇڎي هئي،ع ۾ حبشه تي كاهه كر1936

۾ آڻڻ آهي. انهي ۾ مقصد مسلمانن کي ڇركائي حقيقت جي دنيا 

بنيادي توجهه جيتوڻيك سياسي مسئلن تي آهي پر اهڑا ٻيا كيترائي 

موضوع به اڀاريا ويا آهن جيكي اقبال جي ٻين  فكريمذهبي ۽ 

  تصنيفن ۾ به ڏسجن ٿا. 

ϢϴϠו �Ώήο انهي کي موجوده دور جي خالف ع) اقبال 1936: (اردو

خاص طور چئجي ته  يا اڃا -ديدن كوٺيو هو. انهي ۾ ججنگ جو اعال

 نسياست، ثقافت ۽ طرز زندگي جي كجهه رخن تي وڏيو مغربي

تنقيدون ٿيل آهن. هن ۾ مسلمان معاشرن توڙي سموري دنيا جي مذمت 
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ن. كئي وئي آهي ته اهي اعلٰي اصولن مطابق زندگي گذاري نه ٿا سگه

  اهو پنهنجن پڑهندڙن کان دنيا کي تبديل كرڻ جي طلب پڻ كري ٿو.

هي كتاب اقبال جي ع) 1938: (اردو ۽ فارسي ارمغاِن حجاز

 ڇپيو. هن جا ٻه حصا آهن. هك اردو ۽ ٻيو فارسي. انهي وفات کان پو

جو وڏو حصو رباعين تي ٻڌل آهي جنهن ۾ مختلف نظرين ۽ خيالن 

واري حصي ۾ مشهور  بابت اقبال جي را کي سهيڑيو ويو آهي. اردو”

�ԻϱέϮη�β ϠΠϣ�ϲ ו �β ϴϠΑ “ آهي جنهن ۾ ابليس يا شيطان پنهنجن مشيرن

تحريكن جي جيكي دنيا ۾ نون فلسفن ۽  -جون ڳالهيون ٻڌڻ کان پو

انهن کي ٻڌائي ٿو ته ابليسي حكمراني ال  -اڀرڻ تي ڊپ ۾ ورتل آهن

  .حقيقي خطرو فقط اسالم ئي آهي

  نثري تصنيفون

ع) اقبال مهاڳ ۾ چوي ٿو ته علم 1903(اردو : علم االقتصاد

ند كتاب آهن ۽ انهي ۾ تاالقتصاد جو بنياد كيترائي مشهور ۽ مس

) كتاب ۾ 32كجهه جاين تي سندس شخصي رايا به موجود آهن. (ص 

اقتصاديات جي ماهيت ۽ طريقه كار بيان كرڻ کان پو پيداوار، مٹاسٹا، 

۽ دولت جي کاپي کي بحث هيٺ آندو ويو آهي. اقبال انهي ورهاست 

كتاب ۾ اقتصاديات جي كيترين ئي انگريزي اصطالحن جا اردو 

ملك جي اقتصادي انهي ۾ اقبال رايو ڏنو آهي ته كنهن متبادل ٺاهيا. 

ترقي عوام جي تعليم سان ُجڑيل آهي. سندس پو جي كيترين ئي نثر 

اقتصادي نظرين جو سڌي يا اڻ سڌي  ۽ نظم جي تحريرن ۾ پيش كيل

  طرح بنياد علم االقتصاد آهي.

ع اشاعت 1907: (انگريزي ايران ۾ مابعد الطبعيات جو ارتقا

ع) اقبال پاران ميونخ يونيورسٹي ۾ پيش كيل ڊاكٹريٹ جي 1908

مقالي جو عنوان آهي. اهو جيتوڻيك لڳ ڀڳ هك صدي اڳ لکيو ويو 

چڱي خاصي دلچسپي رکي ٿو ۽ انهي جا  هو پر اهو هاڻي به عالمن ال

  كيترائي حصا عام پڑهندڙ ال به قابل فهم آهن.

Stray : (جاويد اقبال پاران ايڈٽ ٿيلالتابي ترتيب خي

Reflections 1910(انهي نوٽ بك ۾ اقبال جا انهي دور ۾  ع انگريزي

هو جنهن ماحول ۾  ؛سندس مطالعي هيٺ آيل كتابن بابت مختصر نوٽ

ي انهي بابت سندس سوچون ۽ احساس ۽ سندس شاگردي واري رهيو ٿ
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) اها ڳالهه ذهن ۾ Iدور جون يادگيريون آهن. (ايڈيٹر جو تعارف صفحو 

ع جي چند مهينن جي عرصي ۾ لکيا 1910رکندي ته اقبال اهي نوٽ سن 

هئا ماڻهو حيرت ۾ وٺجي وڃي ٿو ته نوجوان اقبال جي فكري ۽ ادبي 

نه وسيع هو ۽ اهو ته هن كيترن ئي  دلچسپين جو دائرو كيترو

ادارن ۽ تاريخي واقعن ۽ تحريكن بابت كيترا  ،ليکكن، نظرين، خيالن

نه ڏاهپ تي ٻڌل رايا ڏنا آهن. هتي پيش كيل كيترن ئي خيالن کي 

Strayاهڑي طرح  اقبال پو واڌ ويجهه وٺرائي. Reflections کي

  جي ٿو.سندس پختي فلسفياڻي فكر ال هك ڏاكو چئي سگه

ع وڌايل آكسفورڊ 1930: ((1)اسالمي فكر جي جديد تشكيل

ع) هي كتاب اصل ۾ انهن ڇهن ليكچرن تي مشتمل هو 1934ايڈيشن 

ع ۾ هندستان جي مختلف شهرن ۾ ڏنا ويا هئا. لنڈن 1929جيكي سن 

 جي ارسٹا ٹالين سوسائٹي جي گذارش تي ڏنل ستون ليكچر پو شامل

کي جديد اسالم جو سڀ کان اهم  هن كتابكيو ويو. كيترائي ماڻهو 

  كم سمجهن ٿا. فكري

اقبال مختلف موضوعن تي اخبارن ۽ رسالن ۾ كيترائي ليک 

ڇپرايا، كيترن ئي موقعن تي بيان جاري كيا ۽ زندگي جي عملي طور 

حمد شيرواني جي ماڻهن سان خط كتابت كئي. لطيف اسڀني شعبن 

,Speechesجو  Writings and Statements of Iqbal  اقبال اكيڈمي)

تحريرن جو هك مثالي نمونو آهي.  ) اهڑينع1977الهور ٹيون ڇاپو 

جو مقصد اقبال جي خطن جي كا چونڈ پيش كرڻ نه  يجيتوڻيك انه

  آهي. انهي كتاب ۾ شامل هي شيون خاص اهميت واريون آهن. 

ع ۾ كيل 1930آل انڈيا مسلم ليگ جي سالياني اجالس ۾ 

صو پهريون). مضمون: اسالم، اخالقي ۽ سياسي آدرش صدارتي تقرير (ح

اڀياس؛ اسالم ۾ سياسي  مسلمان ُامت: هك سماجياتي ؛جي حيثيت ۾

مشرق ۾ عورتن جي حيثيت. (حصو ٻيون):  تصوف؛ فكر؛ اسالمي

، 4، 3کليل خط، اسالم ۽ احمديت (حصو ٹيون): ۽ جواهر الل نهرو ڏانهن 

ارا خط ۽ بيان. (حصو چوٿون): نمبر و 35۽  34، 31، 30، 25، 19، 17

Lettersواني جي كتاب تي اضافي طور بي. اي. ڊارجو رشي and

انهي كتاب جوسنڌي ترجمو ڊاكٹر عبدالغفار سومرو كيو. جيكو اقبال  (1)

  ع ۾ ڇپيو.1982اكيڈمي طرفان 

لااقب34
Writings of Iqbal  اقبال اكيڈمي پاكستان الهور ٻيون ايڈيشن)

ع) ڏسڻ گهرجي جنهن ۾ اقبال جي هك رٿيل كتاب 1967

Introduction to the Study of Islam  جو خاكو موجود آهي. وري

Letters of Iqbal to Jinnah  پهريون  ع،1974(الهور شيخ محمد اشرف

ع) اقبال جي سياسي فكر جي كجهه رخن جي ڏاڍي اهم 1942ڇاپو 

  تشريح پيش كري ٿو.

فلسفي مرزا عبدالقادر بيدل (وفات  -مسلمان هندستان جي شاعر

ع) بابت اقبال جو هك انگريزي مسودو تحسين فراقي اردو ترجمي 1721

Bedilهي. كتاب سميت ايڈٽ كيو آ in the Light of Bergson

ع) تقابلي 1988ع پهريون ڇاپو 1995(الهور اقبال اكيڈمي پاكستان 

فلسفي ۽ ادب جي ميدان ۾ هك تمام دلچسپ اڀياس آهي ۽ اقبالياتي 

  عالمن جي مطالعي جو منتظر آهي. 
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  باب ٻيون

  جا اهم موضوع شاعري

ر معمولي گوناگوني آهي. ۾ موضوعن جي غي اقبال جي شاعري

كنهن بي ترتيب ٺاهيل لسٹ ۾ مذهب ۽ سياست، عقل ۽ وجدان، آزادي 

د ۽ سماج، مشرقي ۽ مغربي ۽ جبريت، زندگي موت ۽ انهن جا اسرار، فر

علم ۽ تعليم، آقا ۽  ؛ادب ۽ فن ۽ انهن جو سماج ۾ كردار ثقافتون؛

ممتاز  جي فسيات، قدرتي مظهر ۽ عالمي تاريخٻانهو ۽ انهن جي ن

وڌيك  ضوع شامل هوندا. هر موضوع تي اڃاشخصيتن جهڑا مو

وڌيك چٹي ٿي  ن جي گوناگوني اڃاتفصيلي نظر وجهڻ سان موضوع

بيهندي. هتي مثال طور اهڑن مشهور ماڻهن جي هك اڻپوري لسٹ ڏجي 

  ٿي جن جو اقبال پنهنجي شاعري ۾ ذكر كيو آهي. 

عالمت رام (قديم هندو شخصيت جيكو كامل انسان جي -

  آهي)

جو اصحابي ۽ اسالم جو پهريون ملسو هيلع هللا ىلص ابوبكر (حضرت محمد -

 ع634خليفو وفات 

 ع ۾ اسپين711مسلمان جرنيل جنهن طارق بن زياد (نوجوان -

 كئي) اتفتح جي شروع جي

مسلمان اسپين ۾ اموي حكومت جو باني وفات عبدالرحمان (-

 ع)788

 ع)1058ي (شامي شاعر ۽ نثر نگار وفات ابوالعال معر-

ع ۾ 1273ل الدين رومي (فارسي شاعر قونيه، اناطوليه ۾ جال-

 وفات)

 ع)1539گرونانك (هندستان جي سک ڌرم جو باني وفات -

 ع1616وليم شيكسپيئر (انگريز شاعر ۽ ڊراما نگار وفات -

فارسي ۾ شاعري كيائين  ؛عبدالقادر بيدل (هندستاني شاعر-

 ع)1720وفات 

 ع)1821شاهه وفات ۽ شهن جنرلنيپولين بونا پارٽ (فرانسي -

جوهان وولف گانگ وون گوئٹي (جرمن شاعر، ڊرامانگار ۽ -

 ع)1832ناول نگار وفات 

 ع)1849سپاهي وفات  - سينڈور پيٹوفي (هنگريائي شاعر -
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 ع)1857آگسٹ كومٹي (فرانسي فلسفي -

 ع)1869اردو شاعر وفات  يمرزا اسدا خان غالب (هندستان-

 ع)1883ت كارل ماركس (جرمن سوشلسٹ مفكر وفا-

 ع)1898جمال الدين افغاني (جديد مسلمان مفكر وفات -

 ع)1900(جرمن دانشور وفات  نٹشيفريڈرڪ -

 ع)1910ليوٹالسٹاء (روسي ناول نگار ۽ مفكر وفات -

 ع)1924والد مير لينن (روسي بولشيوڪ اڳواڻ وفات -

 ع)1938مصطفي كمال (جديد تركي جو باني وفات -

 ع)1941فات هينري برگسان (فرانسي فلسفي و-

 ع)1945مسوليني (اطالوي ڊكٹيٹر وفات  بينيٹو-

  ع)1955آلبرٽ آئن اسٹائين (جرمني ڄائو طبعياتدان وفات -

اقبال جي موضوعاتي رنگا رنگي کان وڌيك متاثر كندڙ شايد اهو 

كردار آهي جيكو سندس شاعري ادا كري ٿي. مشرق ۽ مغرب ۾ 

سوال کي بلكل  كيتريون هك جهڑايون ۽ كيترا اختالف آهن انهي

هك پاسي تي رکندي هي ڳالهه شايد درست آهي ته عام طور شاعري 

کي مغرب کان وڌيك مشرق ۾ نه فقط ذاتي احساس ٻين تائين پهچائڻ 

پر فكري نظام پيش كرڻ جي به وڌيك كم آندو وڃي ٿو. انهي ڳالهه 

جي وضاحت وڏين اسالمي ٻولين جي اعلٰي شاعري جي وڏي حصي مان 

ي. به انهي ادبي روايت جو حصو آهٿي. اقبال جي شاعري  ملي سگهي

عملي طور اقبال جي سموري شعري مجموعي جو كنهن نه كنهن 

يا بيان طور اڀياس كري نقطهء نظر جي تشريح  فكريسطح تان كنهن 

نوعيت هن بحث کي جنم ڏنو  فكريسگهجي ٿو. اقبال جي كالم جي 

و سوال انهي كري ٿو پيدا آهي ته اقبال شاعر آهي يا فلسفي آهي؟ اه

سان  ٿئي جو اقبال کي كنهن اڳ ۾ موجود ۽ ناال لڳل خانن ۾ سوالئي

نه ٿو رکي سگهجي. انهي جو سبب به سندس كم جي امتيازي 

خصوصيت جي پرک نه ٿي سگهڻ آهي. فلسفي ۽ شاعري جون نام نهاد 

ك واضح ڌارائون به اقبال ۾ گهڻيون واضح نه آهن. اهڑا مسلمان ليک

كي بلكل ٿورا لڀندا جيكي ٻنهي ڌارائن جو امتزاج كرڻ يا اهڑو 

كم پيش كرڻ ۾ ايترا كامياب ٿيا هوندا جيكو هك زاويي کان ڏسڻ 

۾ ڳوڙهو فلسفو ۽ ٻئي زاويي کان اعلٰي ترين ادبي خوبي رکندڙ 

مطالعي مان انهي ڳالهه جو  شاعري ڏسڻ ۾ اچي. اقبال جي شاعري جي
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و وسيلي ججي  يفلسفياڻو فكر پهچائڻ ال شاعر ته اقبال ندومل ثبوت

ماهراڻو استعمال كيو آهي. هن باب ۾ سندس شاعري جي چونڈ 

موضوعن کي نظر مان كڍڻ کان پو ايندڙ باب ۾ سندس شاعراڻي فن 

جي رخن تي نظر وجهڻ سان كجهه اندازو ٿي ويندو ته اقبال اهو مقصد 

  كيئن حاصل كيو آهي.

Iفطرت .  
ائي نظم خاص طور فطرت بابت لکيا آهن ۽ كيترن ۾ اقبال كيتر

جو كم ڏئي ٿي. اقبال پاران فطرت ثانوي موضوع آهي يا پس منظر 

  فطرت کي چئن سطحن تي كم آڻڻ جي نشاندهي كري سگهجي ٿي.

پهرين سطح تي اقبال جي كجهه نظمن ۾ فطرت جي سادي حسن 

וέΎδϫϮ”کي ڳايو ويو آهي. جهڑوڪ:  �ήΑ “ ،هن ۾ ككرن ) جن91(ب د

ה�ϡΎη”جي چرپر ۽ مينهن اچڻ جو بيان آهي. يا  ϳ  “ هائيڈل 128(ب د (

برگ ۾ نيكر درياء جي كناري تي هك خاموش شام جو بيان آهي. اهڑا 

نظم به هن قسم سان تعلق رکن ٿا جيكي سادي بيان کان ٿورو اڳتي 

جي واکاڻ كن ٿا يا فطرت جو  وڌي فطري ماحول جي پاكيزگي

“ھمالھ”ي رخ دريافت كن ٿا. انهي سلسلي جو هك سٺو مثال ديوماالئ

آهي جنهن سان بانگ درا جي شروعات ٿئي ٿي. هي اقبال جي شروعاتي 

ڇپجندڙ نظمن مان هك آهي ۽ اقبال جي فطرت ۾ گهري دلچسپي جي 

خبر ڏئي ٿو. انهي جي شروعاتي مصراعن ۾ هماليه جي ابديت بابت 

ا جبل سان ڀيٹ كئي وئي آهي. جتي قرآن نجي سي ٻڌائڻ کان پو انهي

عليہ مطابق ا تعالٰي حضرت موسٰي  142جي سورت اعراف آيت 

  جي گذارش تي پنهنجي تجلي ڏيکاري هئي.السالم 

וΎΘγϭΪϨϫ�έϮθؑ�ھماڳ �Ϟ˶ϴμ ϓ׳� ��ϪϟΎ
ה�چوم ϬΟ�Ϯו �ϲϧΎθϴ̡�ϱήϴΗ״� ϫ�ΎΘ�ήו

آسماڻ
ϪϬ̪ ו �٩�ϪϬΠΗ״� ו �ϱ ί ϭέ�ϪϨϳήϳΩ�ؒϴϬϧ�Ϊϴ̡

نشاڻ
�ؑ ϮΟ�ϮΗ״� ו �ήΤγ�ϭ�ϡΎη�ε Ωή̳ ״� ϫ

درمیاڻ
״ ϴϟ״� ו �ΎϨϴγ�έϮρ�ϢϴϠו �ΎϬΗ�ϩϮϠΟה� ϳ

لااقب38
״��� ϴϟ״� ו �ΎϨϴΑ�Ϣ˶θ̩ �Ύ̡ήγ״� ϫ�ϲϠΠΗ�ϮΗ) 21بانگ درا(

باغ عدن مان پنهنجي عليہ السالم روايت مطابق حضرت آدم 

کان پو هماليه جبل تي لٿو هو. هماليه کي جيئن ته انسان جا  نيكالي

هن تنهنكري اقبال کي جبل کان انهي دور زمين تي اهي ڏينهن ياد آ

جي ڳالهه ٻڌڻ جو شوق آهي جڎهن انسان سادي ۽ خالص زندگي گذاريندا 

هئا. هيٺين مصراعن ۾ تهذيب تي اڻ سڌي تنقيد به كنهن کان لكي نه 

  سگهندي: 

וΎϨγ�ϲϮاڳ �ϲ ו �Ζϗϭ�α �ϥΎΘγΩ��ϪϟΎϤϫ
״� ΎΑ�Ϧז δϣήΗ�ϦϣΩ�ΎϨΑ�ΐ Ο�ؑ Ύδϧ

ϪϬ̪ �ϲϫΪϴγ�αו �ΎΘΑ�Ύו �ϲ ̳ Ϊϧί �ϱΩΎγ
ماجرا

ΎϬΗ�Ϫϧ�Ύו �ϒϠז Η�̲ ϧέ�˯ϩί ΎϏ�ή̡ �β Ο�ύΩ
ھاڻ دکادڳ اڳ تصور! پھر وه صبح شام تُو

���ϮΗ�ϡΎϳ�ε Ωή̳ ׳� �ϑ ήρ�ϲ ו ״� Ϭ̪ ϴ̡�֞ϭΩ) 23بانگ درا(
وڌائي انهي ۾ اهڑا نظم به شامل كري  نظم جي هن قسم کي اڃا

دڙ سگهجن ٿا جن ۾ فطرت جي ظاهري حسن کي ڳائڻ سان گڎوگڎ پڑهن

کي فطرت ۾ كا اونهي معنٰي ڳولهڻ جي دعوت ڏني وئي آهي. انهي 

) آهي جنهن ۾ ستن ستن مصراعن 261(پ م، “ فصل بھار”جو هك مثال 

وارن ڇهن بندن ۾ باغ جي منظرن جي جاندار بيان کان زندگي تي 

مختصر ُپر فكر ڳالهين تائين سلسلو هلندو وڃي ٿو.

هي. انهي جي آرامده هنج ٻئين سطح تي فطرت هك وڻندڙ ساٿي آ

عام اٿي ويٺي جي يكسانيت ۽ زندگي جي ڳڻتين کان بچاء مهيا كري 

ϭί”ٿي.  έה� ϳ “الي هك اوائلي نظم ۾ نFar From the Madding

Crowd  وارو مركزي خيال نظر اچي ٿو. اقبال تمنا كري ٿو ته جبل

  جي پاڙ ۾ هك ننڍڙي جهوپڑي هجي جتي

٩�Ζϟΰϋ�ؑ Ϯϫ״� γ�ήז ϓ�Ωί دن گذاروڻ
Ϯϫ�Ύϴ̳�Ϟז ϧ�Ύ՝ϧΎו ״� γ�ϝΩ�Ύו �ϢϏ״� ו �ΎϴϧΩ
٩�ؑϮϬ̪ Ϭ̩ ״� ו �ؑϮϳ֟ ̩ �Ϯϫ�ϲ ו �Ωϭήγ�Εάϟ
Ϯϫ�Ύϫέ�ΞΑ�Ύγ�ΎΟΎΑ�٩�ؑϮηέϮη�ϲ ו ״� Ϥθ̩
�ϲδו ׳� Ω�ϡΎϐϴ̡�ήו ה� Ս̩�ϲϠו �ϲ ו �Ϟ̳

Ύו
Ϯϫ�ΎϤϧ�ؑ ΎϬΟ�Ϯז Πϣ�ΎϳϮ̳ �Ύγ�έΫ�ήϏΎγ
ΎϧϮϬ̪ Α�Ϯϫ�Ύו �ϩΰΒγ�ΎϧΎϫήγ�Ύו �ϪϬΗΎϫ�Ϯϫ
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ھوشرمائڳ جس سڳ جلوت خلوت ۾ وه ادا 

  بلبل انوس اس قدر ھو صورت سڳ میريم
�ϪϬ̪ن ו �Ϫϧ�Ύז ՝Ϭו ״� ו �α �٩�ϝΩ״� γ״� ϬϨ
راھوم

׳�صف با ήϫ׳� ήϫ״� ՜ϮΑ�ΐ ϧΎΟ�ؑϮϧϭΩ״� ϫΪϧ
ھوڻ

״�Ϯϫ�Ύϫέند ϟ�ήϳϮμ Η�ϲϧΎ̡�ϑ Ύλ �Ύו �ϱ
ϓ�ϝΩ�ϮϫϩέΎψϧ�Ύו �έΎδϬו �Ύδϳ�ΐ ϳή

�ΎΘϬז ϳΩ״� ו �ϪϬ՜�ϪϬ՜�ήו �ϦΑ�ΝϮϣ�ϲϬΑ�ϲϧΎ̡
ھو

ϩΰΒγ�Ϯϫ�Ϯϫ�ΎϳϮγ�ϲ ו �ؒ ϴϣί �٩�ε ϮϏ
ו �ήϬ̡�ήϬ̡Ϯϫ�Ύϫέה� Ϥ̩ �ϲϧΎ̡�٩�ؑϮϳ֞ ΎϬΟ״�

�Ϟ̳ ״� ו ה� ϬΟה� ϬΟ�Ϯϫ�ϲϫέ�Ϯռ�Ϯו �ϲϧΎ̡
ϲ ϨϬ՜� ϲ ו
Ϯϫ� ΎΘ̰ϳΩ� ϪϨϴ� ϲϮו � ϦϴδΣ� ״ δϴΟ
Ϯו �ϦϬϟΩ�ϲ ו �ϡΎη�ΐ Ο�ΝέϮγ״� Ύ̴ϟ�ϱΪϨϬϣ

��Ϯϫ�ΎΒϗ�ϲ ו �ϝϮ�ήϫ�ϱήϬϨγ״� ϴϟ�ϲΧήγ) ،47بانگ درا(

ٹئين سطح تي فطرت سنجيده سوچ ويچار ال مهميز جو كم ڏئي 

جو اڀياس انسانن ال واضح سبق مهيا كري ٿو. ٿي. فطرت جي نمونن 

۾ سج جهڑو ٿيڻ جي خواهش كري ٿو جيكو  “آفتاب صبح”اقبال 

ان هك جهڑو برتاء آسمان مان هيٺ ڏسڻ وقت مٿئين ۽ هيٺئين سڀ س

انسانذات کي ورهائيندڙ هٿراڌو ركاوٹن مان مٿي ٿي  كري ٿو. اقبال

برابر سلوڪ كرڻ سڀني انسانن کي هك نظر سان ڏسڻ ۽ انهن سان 

  جي خواهش كري ٿو.

ίϳ״� ו �ؑϮϫΎ̴ϧ�ϱήϴΗ�ؒϴϫה� ϳ�ϻΎΑ�ϭή
لیڳ

�ϲ ו �ΎηΎϤΗ�˶Ϣθ̩ �ϲγ�ջו ״� ϫ�ϭί έ
مجھڳ

�ΩΎΑה� ηήγ�٩�ϢϏ״� ו �έϭ�ϱήϴϣ�̮ ϧ
ھو

)47(بانگ درا -ڳ دل آزاد ھوــــامیتاز ملت و آئیڻ س

فطرت اقبال ال كڎهن كڎهن خود پنهنجي يا ٻين انسانن جي 

۾ “ موج دريا”كرڻ ال مركزي نقطي جو كم ڏئي ٿي. حالت تي غور 

لااقب40
ڇولي پنهنجي بي آرامي جو ذكر كرڻ کان پو انهي جي وضاحت به 

پيش كري ٿي ته کيس سمنڈ سان گڎجڻ جي َسڌ آهي جنهن کان هو 

ڇولي جي صورت ۾ ڌار ٿي آهي. انهي نظم ۾ اقبال جو اهو دلپسند 

رچشمي يا شي کان موضوع كم آيل آهي ته پنهنجي محبت جي س

جدائي درد ۽ بي آرامي کي جنم ڏئي ٿي جڎهن ته ان سان ملڻ سان 

خوشي ۽ اطمينان ملي ٿو. اهو موضوع صوفي ادب ۾ به نمايان رهيو 

كمل نظم پيش كجي ٿو. چئي سگهجي ٿو ته ٻين آهي. هتي اهو م

  كيترن ئي نظمن وانگر هن ۾ به آتم كهاڻك عنصر شامل آهن:

را دل بیتاب میمضطرب رکتا ھڳ
مجھڳ

پایاب ھڳ را، بحر موج ھڳ نام م
مجھڳ

�ΏΎϤϴγ�ΕέϮλ �̟ ֟ Η״� ϫ�ϲΘδϫ�Ϧϴϋ
مجھڳ

�ΏΩή̳ �˯ϪϘϠΣ�ϲϬΒו �ήϴΠϧί �Ϫϧ�Ϯϫ
مجھڳ

سن میراآب ۾  مثل ھوا جاتا ھڳ تو
ו�ϦϣΩ�ϲϬΒخاِر م �Ύז Ռ�Ϫϧ״� γ�ϲϫΎ

میرا.
ו�ϞϣΎمیڻ اڇلت �Ϫϣ�˶ΏάΟ�ϲϬΒו �ؑ Ϯϫ�ϲ

  سڳ
έ�ϩϭ�ؑ ϮϫΤϣ�Ϫו �ϭήϫ״� ϬΠϣ״� ϫ�ΖΒ

  سڳمنزل 
՝̡�Ϯו �ήγ�٩�ε ϮΟتז�ϲϬΒו �ؑ Ϯϫ�ϲ

  ساحل سڳ
�ϲϮו ״� ռϮ̡ �Ϫϳ�ˬ ؑ Ϯϫ�ϲ Θ̡֟ Η�ؑ Ϯϴו
میرڳ دل سڳ
زحمِت تنگيء دریا سڳ گریزاڻ ھوڻ ۾

Ϯϫ�ؑΎθϳή̡ �٩�Ζϗήϓ�ϲ ו �ήΤΑ�˶Ζόγϭ62(بانگ درا  .۾ ڻ(

۾ اڳ ۾ پاڻ ۽ چنڈ ۾ كجهه هك جهڑايون نظر “ چاند”اقبال کي 

منزل جي ڳولها ۾ آهن ۽  اچن ٿيون. ٻئي اكيلي زندگي گذارين ٿا. ٻئي

 جي ٻئي محبت جا ماريل آهن. چنڈ سج جي محبت جو جڎهن ته اقبال خدا



41 اقبال
ابدي حسن جي محبت جو. پر وڌيك سوچ ويچار كرڻ تي اقبال 

  محسوس كري ٿو ته ٻئي تمام مختلف پڻ آهن:

اور ھوڻ تو اور پھر بھي اڳ ماِه مبیڻ! ۾ 
ھڳ

�έϭ�ϮϠϬ̡�ϩϭ�Ϯϫ�ΎΘϬ՜درد جس پھلو سڳ
ھڳ

گرچھ ۾ ظلمت سراپا ھوڻ، سراپا نور تو
�έϭΩ״� γ�ϲ Ϭ̳�˶ϕϭΫ״� ϫ�ϝΰϨϣ�ؑϭ֟ ז ϴγ

  تو
״� ϬΠϣ״� ϫ�Ϊμ Ϙϣ�Ύו �ϲΘδϫ�ϱήϣ�ϮΟ
معلوم ھڳ

�̲ ϧΎΑ�״�� ϫ�ϡϭήΤϣ�ϱήΗ״� γ�β Ο�ؒϴΒΟ�ˬ״ ϫ�ϩϭה� Ϥ̩ �Ϫϳ
)80درا 

ٻين لفظن ۾ چئجي ته فطرت سان ڀيٹ انسانن کي پنهنجي سڃاڻپ 

جي نوعيت مقرر كرڻ قائم كرڻ ۽ زندگي ۾ انهن جي خاص فريضي 

۾ انهن جي مدد كندي انسانن جو امتياز ظاهر كري ٿي. هن قسم ۾ 

) آهي جنهن تي كنهن 288(پ م “ تنھائي”اقبال جو سڀ کان وڻندڙ نظم 

  ٻئي هنڌ تفصيل سان بحث كيو ويو آهي. 

چوٿين سطح تي فطرت انسان جون مخفي صالحيتون ٻاهر كڍڻ 

خدا جو نامكمل كم آهي. جيكا  ال هك اوٽ جو كم ڏئي ٿي. فطرت

كنهن اڻ گهڑيل پٿر وانگر سنگ تراش جي انتظار ۾ آهي جيكو انهي 

انسان فطرت ۾ نامكمل  .هڑي ٺاهي كنهن شاهكار کي جنم ڏئيکي گ

کي مكمل كندي دنيا ۾ پنهنجو اصلي كردار ادا كرڻ سان گڎوگڎ 

ابین م محاوره”ڀائين ٿا. نخدا جي شريك كار طور پنهنجي ذميواري 

ترجمي ۽ سمجهاڻي ال ڏسو ي ٿو (نظم رهك اهم نقطو اڀا“ خدا و انسان

Mir, Tulip in the Desert. pp. خدا انسان جي سر تي الزام  11-20

فطري شين کي خراب كمن  فائديمندٿو مڑهي ته هن سندس پيدا كيل 

  ۾ كتب آندو آهي:

  مون مٹي مان خالص لوهه ٺاهيو.

  ، تير ۽ بندوق ٺاهي.تون انهي لوهه مان تلوار

لااقب42
انسان پنهنجي ڌيان سان چونڈيل لفظن واري جواب ۾ الزام کي سڌو 

ن نه اڻ گهڑيل ۽ اڻ سڌريل رد كرڻ بجا ٻڌائي ٿو ته هن كيئ سنئون

  فطرت ۾ پنهنجي پاران واڌارو كيو آهي.

  تون بيابان، جبل ۽ واديون ٺاهيون.

  مون باغ، چراگاه ۽ ساوا ميدان ٺاهيا.

  ن آئينو ٺاهيومون پٿر ما

  )284۽ زهر مان مٺو ۽ لذيذ مشروب ٺاهيو. (پيام مشرق 

اهو فطرت هك اوٽ کان فطرت هك فتح كرڻ جهڑي شي ڏانهن 

ننڍڙو قدم آهي. تنهنكري اقبال پاران فطرت سان تعلق جي چوٿين 

سطح ۾ انسان پاران فطرت تي كنٹرول حاصل كرڻ جي كوشش به 

نالي هك اهم نظم ۾ “ رتتسخير فط”شامل آهي. پيام مشرق ۾ 

 جنهن فطرت جو مالك  -حضرت آدم شيطان پاران ورغالئجڻ کان پو

فطرت تي كنٹرول حاصل كرڻ جو عزم  -هئڻ جي دعوٰي كئي هئي

گوڏن ڀر جهكائي سگهي. كري ٿو جيئن هو شيطان کي مات ڏئي کيس 

,Mir(نظم جي ترجمي ۽ وڌيك اڀياس ال ڏسو  Tulip in the Desert.

pp. 21-4.

هلندي هلندي هي ڳالهه به بيان كري ڇڎجي ته انسان پاران فطرت 

جي تسخير سان گڎ اهو ضروري نه آهي ته مٿس سدائين خود انساني 

ڏکي  وشن ٿين ۽ انهي ناموافقت مان جيكاذهن جون تاريك راهون به ر

۾ اچڻ کان بچي نه سگهي  ل جنم وٺي ٿي اها به اقبال جي نظرصورتحا

  آهي.

II. انسان جي حالت  
 انسان ذات، اقبال جي نظر ۾ مخلوق جو اهم قسم آهي. هن

) ۾ تاريخ ۾ انسان جي حاصالت جو 81-82(بانگ درا  “سرگذشتِ آدم”

وانگي رڏاڍو مختصر ۽ جامع بيان ڏنو آهي. نظم آدم جي باغ عدن مان 

سان شروع ٿي مختلف دورن ۽ عالئقن مان گذرندو وڃي ٿو. نظم ۾ جن 

تن جو ذكر كيو ويو آهي انهن ۾ نه فقط نبين (موسٰي، اهم شخصي

Elijahعيسٰي،  of Tishbe،  پر قديم يوناني ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت محمد

ماهر طبعيات  ع) انگريز1642اتدان گليلو (وفات مفكرن، اطالوي فلكي

سائنسدان مائيكل فيراڊي (وفات  ع)، انگريز1727آئزڪ نيوٹن (وفات 
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جا ناال اچي ع) 1923ونٹجن (وفات م رلينسدان ولهع) ۽ جرمن سائ1867

 بي شخصيتن جي ساراهه كئي وئي آهيوڃن ٿا. نظم ۾ انهن دلير مذه

جن دنيا ۾ روحاني روشني آڻڻ ال مسلسل جاکوڙ كئي ۽ تكليفون 

سٺيون. انهي سان گڎ نشآه ثانيه جي انهن بي خوف جانبازن جو به ذكر 

جي سرواڻي  علم ۽ سائنس باوجودآهي جن مذهبي تشدد ۽ ڏاڍ جي 

  كئي.

جهڑي طرح انساني ذهانت ۽ دليري ڀلي جتي به هجي ۽ جنهن ۾ 

به هجي انهن ال اقبال جي دل ۾ ساراهه جا جذبا پيدا ٿين ٿا ساڳئي طرح 

انسانن جي حالت به عالئقي ۽ ماڻهن جي فرق کان سوا اقبال جي توجه 

آهي ته  ي ٿي. اقبال کي خبرائڇكي وٺي ٿي ۽ هن کان رد عمل پيدا كر

هر سٺي ۽سهڻي شي ناپائدار آهي: كنڈو وڏي عمر کي پهچي وڃي ٿو 

پر گالب جو گل جواني کي پهچڻ سان ئي فنا ٿي وڃي ٿو (پيام مشرق 

). هو انهي ڳالهه تي افسوس جو اظهار كري ٿوته انسانن کي 198

كرڻ ال فقط محدود صالحيت  نپنهنجا المحدود ارادا ۽ امنگون پوريو

(بانگ  (1)پر اکيون نظر کان محروم آهنٿي . دل ڏسڻ گهري مليل آهي

ته ڇا هو انهي مٹي جي لپ کي  ،هو خدا کان سوال كري). 216درا 

  كو عملي ڀوڳ كرڻ ٿو گهري: ي۾ گرفتار كر تمصيب

یھ مشِت خاڪ، یھ صر صر، یھ وسعتِ 
افالڪ

�ϞϳήΒΟ�ϝΎΑ��ΩΎΠϳ�˶Εάϟ�ϱήϴΗ�ˬϢΘγ�Ϫו Ύϳ״� ϫ�ϡή300ו(
زندگي جي اها هك ئي مشكالت آهي. انسانن  نه ئي انساني

ٻاهرئين فطرت جي دنيا فتح كرڻ ۾ ته وڏا كارناما كري ڏيکاريا آهن 

پر پنهجا ذاتي ۽ سماجي مسئال حل كرڻ ۾ انهن جو ركارڊ مايوسي 

  جهڑو آهي:

ؑ ϭέΎΘγ� ϻϭ� ״ ϧփϧϮϫւ�ϲ ו
Ύו � ؑ ϮϫΎ̳έά̳
�ήϔγ�٩�ΎϴϧΩ��ϲ ו �έΎז ϓ״� Ϩ̡
Ύז γ� Ϫϧήו

ϴ̡״� ו �ΖϤז Σ�ϲ Ϩ̡�٩�ϢΧ�ϭ�̨
الجھا ایسا

.سنڌيكار دل طالب نظاره ھڳ، محروم نظر آنکاقبال جا لفظ:(1)

لااقب44
�ˬϢϴϠו �Ώήο ���Ύז γ�Ϫϧήו �έήο �ϭ�ϊ ϔϧ�ϪϠμ ϴϓה� Η�Ν

531(
رازن کي ”اهڑي طرح اها ڳالهه بجا طور چئي سگهجي ٿي ته 

  )200آدم خود هك راز آهي. (پيام مشرق “ کوليندڙ

اقبال آخر ۾ البت انسانذات تي پنهنجو اعتماد ڏيکاري ٿو ۽ 

 ٺاهڻ ۾ ادا كيل كردار سبب انسانن پاران هن دنيا کي هك سهڻي جا

اهو اعتماد صحيح ثابت ٿئي ٿو. اقبال خدا سان مخاطب ٿيندي ڄڻ ته 

  انسانذات پاران ڳالهائي ٿو ته: 

  .ڇا تو نه ڏٺو آهي ته انسان جن جو اصل مٹي آهي

كيترو نه سهڻي نموني سينگاريو آهي.  يهن مٹي جي دنيا ک

  )900فارسي  (ارمغان حجاز

كا نه كا قدر قيمت ڏئي ۽ دنيا ۾ بهتري آڻي انسان هر شي کي 

هك تمام اعلٰي مقام تي پهچي ويو آهي:

  خدا دنيا جي تخليق كئي پر آدم انهي ۾ بهتري آندي،

  )198آدم شايد خدا جو شريك كـار آهـي. (پيـام مشـرق 

اقبال کي انهي نظريي ۾ ڏاڍي دلچسپي هوندي هئي ته انسان 

انهن ۾ هك اهڑو عنصر آهي  جيتوڻيك مٹي مان پيدا ٿيل آهي پر

 جيكو انهن کي پنهنجي زميني ركاوٹن کان آزاد ٿي اعلٰي مقصدن ال

جيتوڻيك اها ڳالهه پك اڻکٹ جدوجهد ۾ مصروف ٿيڻ تي اڀاري ٿو. 

پر اها پك آهي  سان نه ٿي چئي سگهجي ته انهي عنصر جو اصل ڇا آهي

اسين انهي ته اهو پنهنجي كردار جي لحاظ کان غير مادي آهي. هتي 

  ) سڎينداسين.Mind) يا نفس (Spiritکي سهوليت جي لحاظ کان روح (

غير طبعي، مادي ۾ نفس يا جسم ۾ روح جو هئڻ يا  طبعي ۾

راب جو هئڻ هك اسرار ن نظم ۾ چوي ٿو جام ۾ شيئٺجيئن اقبال هي

وڏو اسرار اهو آهي جو غير طبعي عنصر طبعي جسم کي  آهي. پر اڃا

۽ كهكشائين “ جستجو جي درد“ ”پرجوش تمنا” هالئي ٿو ۽ انهي کي

بلندين تي پهچڻ جي شوق سان ڀري ٿو ڇڎي. هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته 

صليت وارو سوال حقيقي اقبال جو انسانذات ۾ غير طبعي عنصر جي ا

انه؟ هتي توڙي ٻين جاين تي اقبال جي انهي مشغولي سبب آهي يا خطيب

ٿو كري سگهجي. اهو نظم  پهرئين امكان کي مكمل طور خارج نه

  هي آهي:
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  اســـان جـــي ســـيني ۾ آرزو جـــو ســـوز كٿـــان آيـــو؟

  جــام اســان جــو آهــي پــر جــام ۾ شــراب كٿــان آيــو؟

  مڃيوســــــــين تــــــــه هــــــــي جهــــــــان مٹــــــــي آهــــــــي ۽ 

  پـــــــــــر ناســـــــــــين مٹـــــــــــي جـــــــــــي لـــــــــــپ آهيـــــــــــو

  اسان جي ذري ذري ۾ جستجو جو درد كٿـان آيـو؟

  اسان جي نگاه كهكشان جي گريبان تائين پهچي ٿي.

  هــي جنــون ۽ هــي گــوڙ شــور كٿــان آيــو؟اســان جــو 

IIIخودي .  
اقبال کي اكثر خودي جو فلسفي چيو ويندو آهي. اهو سوال ڏاڍا 

پيچيدا مسئال پيدا كري ٿو ته اقبال خودي مان كهڑو مطلب وٺي ٿو؟ 

  اسين هتي انهي جو مختصر جواب ڏينداسين.

خودي مابعد الطبعياتي لحاظ کان سڀني وجودن جو آخري مقام 

اسالمي فكر جي جديد اها هك اصل کان موجود قوت آهي. اقبال  .هيآ

Ultimateتشكيل ۾ انهي کي مطلق حقيقت ( Reality يا مطلق انا (

كوٺي ٿو جنهن جو ذاتي نالو ا يا خدا آهي. اها طاقت جنهن کي اسين 

Divineالوهي خودي ( Khudi چئي سگهون ٿا سا اثبات يا اظهار ذات (

  اسن جي ذريعي محسوس ٿيندڙ دنيا کي وجود ۾ آڻي ٿي.جي ذريعي حو

  ڏسڻ ۾ ايندڙ وجود خودي جو هك نقش آهي.

تون جيكو كجهه ڏسين ٿو اهو خودي جي اسرارن مان هك اسرار 

  آهي.

  خودي جڎهن سجاڳ ٿي ته،

  فرضي وجود جي دنيا منظر تي آندائين. ته هي

  خودي ۾ هك سو جهان لكيل آهن.

هار كندي آهي ته خودي کان سوا اظ جو اها جڎهن پنهنجي قوت

  هك جهان پيدا ٿيندو آهي.

هان پاڻ کان سوا الوهي خودي اختالف جا ٻج پوکيندي پاڻ منج

پيدا كري؟ اهڑي طرح جو انهي پيدا ٿيندڙ ٹكراء  ٻيو كجهه ڇو ٿي

جي نتيجي ۾ اها پنهنجي طاقت کان باخبر ٿي سگهي ٿي ۽ پيدا ٿيندڙ 

لااقب46
ون قدرن ۽ اعلٰي آدرشن جي تخليق جي راهه مقابلي واري كوشش ن

  هموار كري سگهي.

جهڑي طرح الوهي خودي جي فطرت ۾ پاڻ کي ظاهر كرڻ شامل 

جي فطرت ۾ اها ڳالهه شامل آهي ته اهو آهي اهڑي طرح هر وجود رکندڙ 

پاڻ کي ظاهر كري ڇاكاڻ ته هر وجود رکندڙ کي پنهنجي خودي هوندي 

وجود مان حقيقي معنٰي ۾ ايترو  آهي. حقيقت ۾ كابه شي پنهنجي

قدر انهي ۾ پنهنجي اظهار جي تڑپ حصو ئي وٺي سگهندي آهي جيتري 

) ساڳئي طرح وجود جي درجي بندي ۾ 14هوندي آهي. (اسرار خودي 

 جو دارومدار انهي تي هوندو آهي ته سندس خودي كنهن جي جا

جي  كيتري حد تائين واڌ ويجهه وٺي چكي آهي. زمين جي خودي چنڈ

وڌاري گردش خودي کان وڌيك طاقتور آهي تنهن كري چنڈ زمين جي چ

وري سج جي چوڌاري گردش كري ٿي ڇاكاڻ ته  كري ٿو. پر زمين پاڻ

سج جي خودي زمين جي خودي کان وڌيك طاقتور آهي. (اسرار خودي 

خودي سان آهي تنهنكري بنيادي تعلق جيئن ته انساني ) پر اسان جو 15

  ن رخ كريون ٿا.اسين انهي ڏانه

اقبال خودي جي وصف منطقي طور ُتز اصطالحن ۾ نه ٿو كري. 

هو فقط اهو چوندي ته خودي روشني جو نقطو آهي خودي کي خود 

زندگي جي برابر قرار ڏئي ٿو. خودي اسان جي مٹي جي وجود ۾ 

) پر خودي جي روشني جو 18زندگي جو شعلو آهي (اسرار خودي 

دي خدا جي نور مان روشن ٿئي ٿي. ۽ انهي سرچشمو الوهي آهي. خو

). خودي 1003جي وجود جو دارومدار الوهي وجود تي آهي. (اح ف 

 رکيجيتوڻيك طبعي دنيا ۾ عمل كري ٿي پر انهي سان واسطو نه ٿي 

۽ انهي جي وقت جي ماپ به اسان کي معلوم راتين ۽ ڏينهن ۾ نه ٿي 

ٹ ۾ نسبتاً مكمل ). انسان کي سموري مخلوق جي ڀي230ٿئي. (پ م 

ن اخودي آهي ۽ انهي جي كري اهو پيدا ٿيل شين جي سلسلي ۾ سڀ ک

جڎهن ته كنهن انفرادي انساني خودي جي آزادي هك مٿي آهي. 

هاكاري قدر آهي پر هك انساني خودي جي ٻي انساني خودي کان 

عليحدگي كو هاكاري قدر نه آهي. ڇاكاڻ ته اهڑي عليحدگي كنهن 

هكٻئي کان ڌار كري ڇڎيندي. انهي سان هر  گروهه جي فردن کي

خودي کي پنهنجي مٿي هك قانون ٿيڻ جو موقعو ملي ويندو جنهن سان 

وڳوڙ واري حالت پيدا ٿي سگهي ٿي. تنهنكري اهو ضروري آهي ته 



47 اقبال
كنهن مشترڪ ضابطه اخالق کي مڃين. اهڑي  كنهن به سماج جا فرد

يڻ بجا اهو انهن كنهن ضابطي کي مڃڻ سان انساني آزادي جي نفي ٿ

کي صحت بخش راهن تي هالئي هر فرد جي خودي کي هك هم آهنگي 

واري ڍانچي ۾ رهندي سندس اعلٰي ترين نقطي تي پهچڻ جي راهه 

هموار كندو. كنهن اسالمي سماج ال اهڑو ضابطو شريعت آهي جيكو 

مسلمانن کي حكم ڏئي ٿو ته اهي هك خدا تي ايمان آڻين، پيغمبر جي 

هك اهڑي  پيغمبر جي سنت جي پيروي كنديكن ۽ قرآن ۽ اطاعت 

عالمي مسلمان امت جي تشكيل كن جيكا آزاد هجي، مساوات جي 

اصولن تي هلندي هجي ۽ ترقي پسند هجي. اهڑي طرح اسين خودي کان 

بيخودي ڏانهن وڌون ٿا. يعني خودي پنهنجي انفرادي حيثيت ۾ ڏسڻ 

ڏانهن رخ كريون ٿا. اهو  کان خودي کي پنهنجي سماجي حيثيت ۾ ڏسڻ

چوڻ درست ٿيندو ته خودي پنهنجي مكمل كمال تي تڎهن ئي پهچي 

  ).85 - 88، ر ب 231ٿي جڎهن اها بيخودي ٿئي ٿي. (پ م 

اسرار خودي ۽ رموز بيخودي ۾ پر ٻين كتابن اقبال خاص طور 

۾ به اهو تفصيل ڏئي ٿو ته خودي جي نشوو نما كئين ٿي سگهي ٿي. 

ضبوط كندڙ عنصر به بيان كري ٿو (جهڑوڪ ا ۽ هو خودي کي م

سان محبت، كنهن اعلٰي مقصد سان وابستگي، ذاتي ملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد 

 كمنظم و ضبط ۽ ڏکيائين خالف جدوجهد) ته انهي کي كمزور كندڙ 

ڻ ۽ زندگي جي نفي كندڙ يان كري ٿو. (مثال طور ٻين تي ڀاڙبه ب

ٻنهي کي وري عمل جي فلسفو ۽ ادب) اقبال خودي کي زندگي ۽ انهن 

برابر قرار ڏئي ٿو. عمل ذريعي يعني زندگي جي چيلينجن کي منهن 

ڏيڻ جي ذريعي ئي انساني خودي جو وجود برقرار رهي ٿو ۽ اها 

جمود انهي جي موت جو سبب مضبوط ٿئي ٿي. ٻئي طرف بي عملي يا 

و بڻجن ٿا. زندگي جي ڏکيائين کان نفرت كرڻي يا انهن کان پاس

) 638تكليفون خودي کي مضبوط كن ٿيون. (جاويد نامه  نه آهي، كرڻو

كنهن وهندڙ ندي جو منظر كيترو نه وڻندڙ هوندو آهي جيكا پٿرن 

). 991سان ٹكرائبي انهن جي پاسن کان وهندي ويندي آهي (ا ح ف 

جي فطرت انساني خودي آڏو چيلينج پيش كري ٿي جنهن کي فطرت 

  رجي.تسخير کي پنهنجو مقصد ٺاهڻ گه

اقبال پاران پنهنجو خودي جو تصور تيار كرڻ وقت هك خاص 

صدي جي شروعات وقت دنيا جي  ويهينمقصد سندس ذهن ۾ هو. 

لااقب48
مسلمان ملكن جي اكثريت سياسي طور كمزور، اقتصادي طور پٺتي 

ظر ۾ مسلمانن جي انهي پيل ۽ سماجي طور منتشر هئي. اقبال جي ن

انهن اهو وساري ڇڎيو هو ته اهي حقيقت هئي ته سبب اها  عام زوال جو

كير هئا ۽ پنهنجي شاندار روايت تي فخر كرڻ کان عار ٿي كيائون ۽ 

خود اعتمادي جي بحران جو شكار هئا. عزت نفس جي کوٽ هئن ۽ 

پنهنجي ال شاندار مستقبل ٺاهڻ کان مايوس ٿي ويا هئا. مختصر طور 

رض جي چئجي ته انهن پنهنجي خودي کي ضايع كري ڇڎيو هو. م

مان عالج جو اشارو به ملي ٿي ويو ته مسلمان پنهنجي خودي تشخيص 

جي نئين سر تعمير كن ۽ ائين كرڻ ال انهن کي سڀ کان پهريان اهو 

يقين پيدا كرڻو پوندو ته انهن ۾ پاڻ کي درپيش مسئلن کي حل كرڻ 

۽ استعارن جي ذريعي اها ن ئي تشبيهن يجي صالحيت آهي. اقبال كيتر

ال نه بنائڻ گهرجي مجهائي ٿو. مسلمانن کي پرواني کي مثڳالهه س

شني جي چوڌاري ڦري ٿو پر انهن کي ٹانڈاڻي جي جيكو ڌارئين رو

). انهن 287بتي پاڻ بڻجي ٿو (پ م پيروي كرڻ گهرجي جيكو پنهنجي 

خيمو کوڙڻ وقت ٻين کان رسيون اڌاريون نه وٺڻ گهرجن (ا ح ف کي 

ياد رکڻ گهرجي ته  وڏي کي ڏنل صالحاٺ جي پنهنجي تکي ). انهن 944

) ۽ انهن کي چنڈ 993سدائين پنهنجو بار پنهنجي پٺي تي کڻ (ا ح ف 

)23وانگر پنهنجو ُقوت پنهنجي وجود مان حاصل كرڻ گهرجي (ا خ 

يا بد بختي ال خدا کي الزام  نصيبوڌيك اهو ته مسلمانن کي پنهنجي 

ديل كرڻ جي كوشش ڏيڻ بجا دنيا کي پنهنجين كوششن ذريعي تب

  كرڻ گهرجي:

ؑ Ωΰϳ�ήϳΪϘΗ�ϩϮז η״� ϫ�ΚΒϋ
��Ρ��״�� ϫ�ؒϴϬϧ�ؑϮϴו �ؑΩΰϳ�ήϳΪϘΗ�ΩϮΧ�ϮΗ

998(
بقا جو دارومدار به خودي تي آهي تنهنكري فردن وانگر قوم جي 

قوم کي به پنهنجي خودي جي نشوونما ۽ حفاظت كرڻ گهرجي. هو 

اكاڻ ته اها ڏئي اهو كم كري سگهي ٿي. ڇ پنهنجي روايت کي مانُ 

تاريخ ئي آهي جيكا قوم جي ماضي، حال ۽ مستقبل ۾ ربط رکي ٿي. 

  )145(ر ب 

خودي جو تصور اقبال کي فيصلي ال هك كسوٹي مهيا كري 

ڏئي ٿو ته جيكا به شي خودي جي نشوونما كندي اها بهتر هوندي ۽ 



49 اقبال
جيكا به شي خودي کي كمزور كندي يا ماريندي اها خراب هوندي. 

زندگي جي ناكار كندڙ، سماج کي كمزور كندڙ ۽ اهڑي طرح 

كاهلي پيدا كندڙ فلسفن جي مذمت كئي وڃڻي آهي ۽ جيكو ادب ۽ 

به حسن کي صداقت کان خالي كري ڇڎي اهو زوال پذير سمجهيو فن 

غير محسوس جي ”ي آهي. وڃي. اقبال افالطوني سوچ جي به نندا كئ

هن وجود جي هنگامي افالطون جن“ جي ويل اهو پوڙهو راهبموهه ۾ منڈ

جي حقيقت کان انكار كيو ۽ ڏسڻ ۾ نه ايندڙ شكليون ٺاهيائين 

۾ رڍ كوٺي ٿو ). اقبال کيس انسان جي لباس 32 – 33(اسرار خودي 

كري جيكو زندگي بجا خواب کي ترجيح ڏئي ٿو ۽ عمل کي ناپسند 

) تي به تنقيد كئي Artsٿو. اقبال ساڳين سببن جي كري اهڑن فنن (

ڏياريندڙ ٿئي ٿو ۽ اهي خودي جي تعمير  و انسانن تي اثر ننڈن جآهي ج

بجا انهي کي ماري ڇڎين ٿا. اقبال انهي را جو آهي ته اسالمي ادبي 

بخش، طاقت ڏيندڙ ۽ زندگي  صحتروايت ۾ عربي عنصر بنيادي طور 

خاص طور  -جي تائيد كندڙ آهي جڎهن ته عجمي يا غير عربي عنصر

كمزور ۽  -ايراني صوفين طرفان پيش كيل وچئين دور جي كجهه

ُسستي پيدا كندڙ هو. تنهنكري مسلمان پڑهندڙ انهي کان پاسو كن.

جنهن انسان ۾ خودي مكمل طور واڌ ويجهه وٺي ويندي آهي 

Perfectانهي کي انسان كامل ( Man چئبو آهي. اقبال انسان كامل (

 اصطالح كتب آندا جا “ مرد مومن”، بنده آزاد، مومن يا “مرد حق”ال

نٹشي جي سپرمين وانگر پنهنجي قسم جو كو “ انسان كامل”آهن. 

كا شخصيت  واحد شخص نه آهي نه ئي اهو چڱائي ۽ برائي کان ماورا

هو انسانذات ۾ سڀني بهترين ڳالهين جو نچوڙ، انساني كماليت آهي. 

جواوج ۽ سموري مخلوق جي منزل ۽ اهڑو انعام آهي جنهن کي سڀ 

يون حاصل كرڻ جي كوشش كن ٿيون. انسان كامل عام جاندار ش

اهو نٹشي جي  -سان تعلق ختم نه ٿو كريرواجي ماڻهن جي دنيا 

پر انهن ال اهڑو مثال ٿو قائم  -سپرمين سان هك ٻيو اختالف آهي

جهڑا هو ٿيڻ جي تمنا كن ۽ انهن کي اتساهه ۽ ترغيب كري جنهن 

ي پهچن. انسان تسطحن ڏياري ٿو ته هو شخصي واڌ ويجهه جي نين 

). هو زمين تي 1018كامل دلين ۾ زندگي جو روح ڦوكي ٿو (ا ح ف 

). 49خدا جو سچو نمائندو ٿئي ٿو. اقبال کيس نائب حق سڎي ٿو (ا خ 

زندگي جي مخفي صالحيتن  ،انسان كامل تاريخ جو رخ طي كري ٿو

لااقب50
، کي پروان چڑهائي ٿو ۽ اهڑو سماج پيدا كري ٿو جنهن جو بنياد امن

) هو جبرائيل 44 - 46مساوات ۽ انصاف جي اصولن تي هوندو آهي (ا خ 

۽ قرآن جي ڏاهپ جو مجسمو هوندو آهي، انسان ذات کي هك انقالبي 

پيغام ڏيندو آهي، انسانن جي زندگين ۾ بنيادي تبديليون آڻيندي، مٹي 

جي ٹكرن کي چمكندڙ موتين ۾ تبديل كندو آهي ۽ فطرت جي قوتن 

) انسان كامل پنهنجي 808-10آڻيندو آهي. (پ چ ب ڪ کي پنهنجي كم 

خود خدا جو   جي مرضي سان بلكل هم آهنگ كنديمرضي کي ا

). سندس هٿ خدا جو هٿ بڻجي 809حكم بڻجي ويندو آهي (پ چ ب ڪ 

انتظار كري ). هي دنيا انسان كامل جي اچڻ جو 389ويندو آهي (ب ج 

ه خدا پاڻ اهڑي انسان جي ه ت). سڀ کان وڏي ڳاله935(ا ح ف  رهي آهي.

  ).210ڳولها ۾ آهي. (پ م 

انسان كامل آهن. نبي كريم جي ملسو هيلع هللا ىلص اقبال مطابق حضرت محمد 

زندگي بخشيندڙ ساهه عرب جي ريگستان ۾ گل الله ڦٹائي ڇڎيا ۽ 

ابوبكر، عمر، علي ۽ حسين جهڑيون نامور شخصيتون پيدا كيون. (پ 

نهنكري كنهن به مسلمان ) ت190، 188، پ م 95۽ پڻ رب  835چ ب ڪ 

کي نبي سان سڀ کان وڌيك وفادار هئڻ گهرجي ڇاكاڻ ته انهي جي 

پيروي كرڻ سان ئي غير كامل انسان، انسان كامل ٿيڻ جي اميد 

 گوئٹي جيجيكو  - ۾“ جوئڳ آب”كري سگهي ٿو. اقبال 

Mahomet's Gesang  ه ن نبيان كري ٿو ته كيئ -ترجمو آهيجو آزاد

ي خوشي سان اشارو) وڏن جبلن مان ڦٹي وڏنهن ڏاملسو هيلع هللا ىلص ندي ( محمد 

ميدان ڏانهن هلندي اچي ٿي ۽ رستي ۾ پهڻن سان ٹكرائيندي موسيقي 

پيدا كري ٿي ۽ پنهنجي پٺيان چشما پيدا كندي اچي ٿي ۽ كيترين ئي 

كرڻ کان پو هك اهڑي وڏي ٻوڏ ٿي وڃي ننڍين ندين کي پاڻ ۾ شامل 

بي انت بحر (معنٰي ا  -  ٿي جيكا تيزي سان پنهنجي آخري منزل

ڏانهن وڌندي وڃي ٿي. هن نظم کي انسان كامل جي وصف  -تعالٰي)

طور پڑهي سگهجي ٿو جيكو انسان ذات ال پنهنجي رحمدلي ۽ اوني 

  سبب انهي کي كماليت جي راهه تي هالئي ٿو.

مٿئين بيان مان جيئن ڏسڻ ۾ ايندو ته اقبال جو انسان كامل جو 

  الهامي يا مسيحائي نه آهي.جو اعلٰي ترين مجسم يعني خودي  - تصور

انسان كامل جي منظر تي اچڻ جو مطلب تاريخ جي پڄاڻي نه آهي. 

) آهي جيكو هر دور ال قابل Modelانسان كامل هك اهڑو نمونو (
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تقليد آهي. نه فقط اهو ته نظرياتي طور كنهن دور ۾ هك کان وڌيك 

ر حقيقت اها آهي ته كنهن به كامل انسان هئڻ جو امكان موجود آهي پ

دور ۾ هك کان وڌيك كامل انسان موجود هئڻ گهرجن. انسان كامل 

Valueسڀني قدرن جي پيمانن ( - Scales کي فرسوده ۽ غير كارآمد (

هو انهي ڳالهه جي نمائندگي كري به نه ٿو كري ڇڎي. ان جي برعكس 

انهي تي ٿو ته انسان جنهن اعلٰي ترين مقام تي پهچي سگهي ٿو هو 

کي انسان كامل قرار ڏيڻ کي ملسو هيلع هللا ىلص پهچي ويو آهي. اقبال پاران محمد 

جي انسان هئڻ واري حقيقت جي پس منظر ۾ ڏٺو ويندو. ملسو هيلع هللا ىلص به محمد 

جهڑو ٿيڻ جي كوشش ۾ انسان فقط كنهن ملسو هيلع هللا ىلص اهڑي طرح محمد 

جيكا انسان هئڻ جي اهڑي سطح تي پهچڻ جي كوشش كندو آهي 

گڎوگڎ انسانن جي بلكل پهچ ۾ به صورت ۾ هن ال مناسب هئڻ سان 

هوندي آهي. انسان كامل جي تصور کي انسان ۾ سڀ کان الئق مثال 

 - جي عام مقبول مذهبي تصور جي فكريملسو هيلع هللا ىلص جي حيثيت ۾ محمد 

شعري اظهار جي صورت ۾ بهتر نموني سمجهي سگهجي ٿو. پر اها 

 ڳالهه به ذهن ۾ رکڻي پوندي ته اهو تصور قانوني ۽ اخالقي مواد کان

  كڎهن به خالي نه آهي. 

IVزندگي جستجو جي حيثيت ۾  .  
اقبال جي فكر ۾ خودي جو موضوع زندگي جي جستجو ۽ 

تسخیر ”دريافت جي حيثيت واري موضوع سان گهرو الڳاپو رکي ٿو. 

“شھید جستجو”۾ آدم بهشت مان نكرڻ کان پو چوي ٿو ته هو “ فطرت

ن ته اقبال اهڑن فلسفن تي ) آهي. اسين اڳ ۾ ڏسي آيا آهيو257(پ م 

ر واري سوچ ويچار كري ٿو جيكي سخت كم تي بغير ُچرپُ تنقيدون 

پنهنجون  انسانن جي ذمي اهو كم آهي ته اهي کي ترجيح ڏين ٿا.

صالحيتون مكمل طور منظر تي آڻين ۽ دنيا کي پنهنجي دلي خواهش 

ه مطابق قالب ۾ آڻين. اهي ٻئي كم هكٻئي سان الڳاپيل آهن ڇاكاڻ ت

فطرت جي تسخير هك اهڑو كم آهي جنهن ۾ انسان پنهنجي خودي 

کي ثابت كن ٿا. اسرار خودي مان هيٺيون ٹكرو اقبال جي عمل جي 

فلسفي کي پرزور نموني بيان كري ٿو. چوٿين سٹ ۾ قرآن جي 

سورت االنبياء ڏانهن اشارو آهي جنهن ۾ بيان ٿيل آهي ته وقت جي 

لااقب52
اهه ۾ اڇاليو ته خدا کيس كئين بادشاه جڎهن حضرت ابراهيم کي ب

  بچائي ورتو:

  زندگي جي حقيقت عمل ۾ لكيل آهي،

  تخليق جي لذت زندگي جو قانون آهي.

  اٿ ۽ نئين دنيا جو خالق ٿي.

شعلن جي موجودگي ۾ ابراهيم واري ناماچاري پنهنجي آسپاس 

  حاصل كر.

  مخالف دنيا سان مطابقت اختيار كرڻ

  ٹا كرڻ آهيهٿار ڦ جو مطلب جنگ جي ميدان ۾

  ساندنيا پاڻ خود دار ۽ پخته كار ماڻهو 

  مطابقت اختيار كري ٿي.

۽ دنيا جيكڎهن سندس طور طريقن سان مطابقت اختيار نه ٿي 

  كري 

  ته هو آسمان خالف جنگ جو اعالن كري ڇڎي ٿو.

  هو موجود دنيا جي بنيادن کي تباه كري ڇڎي ٿو ۽ 

  ايٹمن کي نئين ترتيب ڏئي ڇڎي ٿو.

  ن ۽ راتين جي گردش کي درهم برهم كري ڇڎي ٿوهو ڏينه

  ۽ نيري آسمان کي هيٺ مٿي كري ڇڎي ٿو.

  هو پنهنجي طاقت سان هك اهڑي نئين دنيا وجود ۾ آڻي ٿو

  هن ال سازگار آهي.جيكا 

  ممكن نه هجي ته ڻجيكڎهن دنيا ۾ مردن وانگر زندگي گذار

  مردن وانگر جان ڏئي ڇڎڻ ئي زندگي آهي.

ي صالحيتن جي كا به حد نه آهي ۽ فطرت جي جيئن ته انسان

تسخير جو كم به پڄاڻي تي پهچڻو نه آهي تنهنكري زندگي جستجو 

ڏانهن جو هك سلسلو ٿي پوي ٿي. اسان کي هك درجي کان ٻئي درجي 

ٿي ويهڻ بجا  مطمئنوڌندو رهڻ گهرجي ۽ پنهنجين كاميابين تي 

  گهرجي. کي فقط رستي جو هك سنگ ميل سمجهڻ پنهنجي منزل

 قوت ۽ طاقت گهربل هوندي آهي ۽ كير به زندگي ۾ كاميابي ال

ڳالهين جي پيروي كرڻ سان طاقتور نه  نماڻهو عام قاعدي قانون واري

تي پنهنجي شخصيت جو ٿيندو پر انهي ال کيس مزاحمت كندڙ ماحول 

سان چپ چاپ مطابقت ساڳيوئي مادو جڎهن ماحول  .نقش هڻڻو پوندو
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و ماحول کي و ته كوئلو بڻجي پوي ٿو پر جڎهن اهاختيار كري ٿ

چمكندڙ هيرو  اهوجي كوشش كري ٿو ته  للكار كندي پاڻ مڃرائڻ

. ماكوڙي تي به ساڳئي ڳالهه الڳو ٿئي )56-57ٿي پوي ٿو. (اسرار خودي 

جنهن کي انهي كري ماكوڙي ٿيڻو پيو جو انهي پنهنجو رزق ٿي 

هي جي برخالف باز نون ان .مٹي مان ڳولهڻ جي راهه اختيار كئي

آسمانن کي به خاطر ۾ نه ٿو آڻي. تاريخ جو غور سان مطالعو كندڙ 

شاگرد جي حيثيت ۾ اقبال کي پك هئي ته كابه قوم كمزور ٿي ويندي 

کي اهڑو گناهه  غير محفوظ ٿي ويندي. هك هنڌ هو كمزوريته اها 

ابه قوم ۽ اهو ته ك -)449چوي ٿو جنهن جي سزا موت آهي. (بال جبريل 

گذاري سگهي ٿي جڎهن انهي وٽ طاقت تڎهن ئي عزت جي زندگي 

). پر 57اسرار خودي ممكن بڻائي ٿي (هجي. طاقت ئي عزت جي زندگي 

اقبال طاقت جي برا طاقت ساراه نه كئي آهي. طاقت کي الزماً سچائي 

جي زير اثر هئڻ گهرجي. طاقت ۽ صداقت جاڙا ٻار آهن (اسرار خودي 

سچائي جي انهي اصولي ڄاڻ کان پو اقبال هك طرف بين ) طاقت ۽ 50

ي هلت چلت تي تنقيد ميدان ۾ يورپي طاقتن جي بي ضميراڻاالقوامي 

كري ٿو ته ٻئي پاسي انهن مسلمان سربراهن ۽ عالمن جي معذرت 

خواهاڻي ۽ خوشامدي رويي کي به نندي ٿو جيكي اسالم جي امن 

لكن کي سنئين سڌي پسندي کي ثابت كرڻ جي شوق ۾ مسلمان م

  جارحيت جي مقابلي ۾ به وڙهڻ جي اجازت نه ٿا ڏين.

واحد خصوصيت نه آهي جنهن جي اقبال تعريف كري ٿو. طاقت اها 

هو زندگي ۾ لطيف انساني جذبن جي كارگذاري ال به كافي جا ڇڎي 

هي ۽ انسان آهي جنهن جو جسم فوالد جو آٿو. سندس آدرش هك اهڑو 

مان رباعين  نٻاجهاري دل آهي. هي اقبال جي بهتريانهي ۾ نرم ۽ 

  هك آهي.

  ،مٹــي جــي مــٺ مــان اهــڑو بــدن پيــدا كــر پنهنجــي

  جيكو پٿر جي قلعـي کـان وڌيـك مضـبوط هجـي.

  انهـــي ۾ اهـــڑي درد کـــان واقـــف دل هجـــي، پـــر

  وهنــــــــــــدڙ نــــــــــــدي. نجيـــــــــــئن جبــــــــــــل مـــــــــــا

زندگي ۾ عمل جي اهميت جو بنياد خود وجود جي ماهيت تي آهي. 

س جي تعليم اها هئي ته هر شي مسلسل تغير جي حالت ۾ آهي. هر قليط

اقبال کي جيتوڻيك كجهه اهڑن مطلق ۽ دائمي اخالقي قدرن جي وجود 

لااقب54
تي ايمان هو جن کي انسانن جي رهنمائي كرڻ گهرجي ۽ کين اتساهه 

ڏاهپ کي به ٻن سببن جي قليطسي ڏيڻ گهرجي پر لڳي ٿو ته اقبال هر

هريون اخالقي قدرن کي حقيقي زندگي ۾ كري كارائتو سمجهي ها. پ

وڏي ذهانت سان كارگر نموني ۾ عمل ۾ تبديل كرڻ ۽ ٻيو انساني 

کي ممكن بنائڻ. اقبال چوي ٿو ته دنيا ۾ اڻ روح يا نفس جي ارتقا 

) مناسب نموني ۾ 148تبديل ٿيندڙ ڳالهه فقط تبديلي آهي. (بانگ درا 

  آندل تبديلي قوت آڻي ٿي:

پیھم سڳ جاِم  پختھ تر ھڳ گردش 
زندگي

)258ھڳ یھي اڳ بڳ خبر راِز دواِم زندگي (بانگ درا 
اونهائين ۾ جنم قبال جي نظر ۾ حقيقي تبديلي انساني اندر جي ا

. جتان اها چشمي جي پاڻي وانگر ٻاهر نكري ٿي ۽ ٻاهرئين دنيا وٺي ٿي

۾ پاڻ کي ظاهر كري ٿي. انسان سماج کي تڎهن ئي تبديل كري 

ڎهن اڳ ۾ انهن جي روحن ۾ تبديلي اچي. هن موضوع تي سگهن ٿا ج

اقبال جي پيام مشرق جي تعارف مان اقتباس پيش كرڻ بهتر ٿيندو.

مشرق خاص طور تي اسالمي مشرق كيتريون صديون هلندڙ ”

مسلسل ننڈ مان وري سجاڳ ٿيو آهي. پر مشرق جي قومن کي اها ڳالهه 

كو ۾ تيستائين  سمجهڻ گهرجي ته زندگي پنهنجي خارجي ماحول

انقالب نه ٿي آڻي سگهي جيستائين اڳ ۾ سندس گهراين ۾ تبديلي نه 

ٿي اچي ۽ خارجي دنيا ۾ تيستائين كنهن نئين دنيا جو ظهور نه ٿو ٿي 

سگهي جيستائين اڳ ۾ انهي جي وجود جو نقشو انسانن جي دلين ۽ 

قرآن سورت  کي دماغن تي نه ٿو ٺهي. فطرت جو اهو اڻٹر قانون جنهن

هي ته خدا ادن پر واضح لفظن ۾ بيان كيو آس۾ ڏاڍن  11 الرعد جي آيت

كنهن قوم جي حالت تيستائين تبديل نه كندو آهي جيستائين اها قوم 

فرد توڙي زندگي جي  -نجي حالت ۾ تبديلي نه آڻيندي آهيخود پنه

ي رخن تي حاوي آهي ۽ مون پنهنجي فارسي تحريرن ۾ اهو سچ اجتماع

   “کڻ جي كوشش كئي آهي.پنهنجي سامهون ر

Vعقل ۽ عشق  .  
اقبال جي شاعري جوهك وڏو موضوع عقل ۽ عشق ۽ انهن جو 

 تجزياتي ذهن آهي. اقبالتعلق آهي. عقل جي معنٰي دليل دالئل ڏيندڙ يا 
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انهي جي مترادف طور كم آڻي ٿو. عشق جي لفظي معنٰي کي فرد 

ي كري جذباتي محبت آهي جيكا خيالن جي هك گروپ جي نمائندگ

پهلو تي  و عقل جي برعكس حقيقت کي اڇت ۽ هرٿي. وجدان، جيك

كنهن آدرش سان  ،حاوي ٿيندڙ جهڑپ جي ذريعي گرفت ۾ آڻي ٿو

۽ گهري ۽ بي غرض وابستگي يا مقصد جي سچائي يا اهڑو پرزور 

متحرڪ عمل جيكو زندگي جي جنگ جي ميدان ۾ كاميابي جي 

مل طور هكٻئي سان ضمانت ڏئي ٿو. عشق جون اهي معنائون مك

جڑيل آهن. جيتوڻيك كنهن خاص صورتحال ۾ كا هك معنٰي ٻين تي 

  غالب ٿي سگهي ٿي.

عقل جو حواسي دنيا سان واسطو هوندو آهي. اهو هن لحاظ کان 

هك اهم كم سرانجام ڏئي ٿو جو زندگي جي گورک ڌنڌي ۾ منطقي 

. اسان جي رهنمائي كري ٿو زيي الئق مسئلن جا جواب مهيا كريتج

اهو جيئن ته طبعي دنيا ۽ تاريخي وقت ۾ عمل كري ٿو تنهنكري 

ي (سلسليوار وقت) حد بنديون به آهن: عقل اڄ ۽ سڀاڻ انهي جون كي

جو قيدي آهي اهو اهڑن بتن جو پوڄاري آهي جيكي ڏسي يا ُٻڌي 

) اهو وقت جي هك نقطي ۾ حقيقت جو هك 209سگهجن ٿا (پ م 

) 13. (ا خ تي هريل آهي“ ي پوڄاجز ج”ٿو. اهو  سگهيٹكرو ئي ڏسي 

اهوئي سبب آهي جو ڏاها ماڻهو مالئكن ۽ خدا بابت ته ڇڎيو پر انسان 

بابت ئي سچ جي مكمل طور وضاحت كرڻ ۾ ناكام رهيا آهن (پ م 

). انهي مان اها هك ڳالهه بلكل سمجهه ۾ اچي وڃي ٿي ۽ ماڻهو 234

ٽ پك جي بجا طور انهي ڳالهه جو اضافو كري سگهي ٿو ته عقل و

) انهي کي جيئن ته پاڻ بابت ئي پك نه هوندي 1019کوٽ آهي. (ا ح ف 

آهي تنهنكري اهو كنهن مسئلي جا هاكاري ۽ ناكاري رخ جاچڻ ۾ 

مصروف هوندو آهي ۽ كنهن عمل جي ممكن نتيجن بابت ڳڻتيون پيو 

كندو آهي ۽ اهڑي صورتحال ۾ به ٻڎتر جو شكار هوندو آهي جيكا 

 وآهي. عشق ايئن نه هوندو آهي. جيكتقاضا كندي  دليراڻي عمل جي

کان آزاد هوندو آهي.  دو آهي ۽ دل وانگر وقت جي حد بنديندل ۾ رهن

عشق کي عقل جي برعكس نه ئي كجهه مخصوص مفادن جي حفاظت 

كرڻي هوندي آهي نه ئي كجهه پس پرده مقصدن کي لكائڻو هوندو 

پر اخالقي قدرن جو  آهي ۽ جيئن عقل منافق مذهبي ماڻهن ۽ هوشيار

 ي ويندو آهي. جو لبادو پهري چاالڪ ۽ غلط كار ٿ لحاظ نه كندڙ فردن

لااقب56
عشق انهي جي برعكس سادو ۽ الطمع رهندو آهي. انهي کان جڎهن 

عمل جي گهر كئي ويندي آهي ته اهو بغير كنهن هٻك جي كاهي 

پوندو آهي: عشق تترن کي اهڑو دلير كندو آهي جو اهي باز کي وڃي 

). اقبال بت پرست بادشاه نمرود پاران توحيد پرست 196ندا آهن. (پ م وٺ

ابراهيم کي باهه ۾ ساڙائڻ جي كوشش جو ذكر كندي ابراهيم کي 

  عشق جو مثالي نمونو كوٺي ٿو:

�٩�ΩϭήϤϧ�ζ Η�̡֟�ΩϮו �ήτΧ״� Α
  عشق

)278ڳ لبِ بام ھڳ ابھي. (بانگ درا ائعقل محِو تماش
آهن. زندگي جا اسرار كتابن وڌيك وسيال عشق وٽ عقل کان 

پڑهڻ جي ذريعي نه پر وجود جي حقيقتن سان سرگرمي سان تعلق ۾ اچڻ 

וϲΑΎΘ”ذريعي کلن ٿا.  �ϡήنالي هك ننڍڙي نظم ۾ كينئون (عقل “ ו

ڏانهن اشارو) شكايت ٿو كري ته هن پاران كيترو عرصو كتاب ڏسڻ 

 - ي پروانوکان پو به مٿس زندگي جي ڏاهپ ظاهر نه ٿي آهي. انهي ت

ئي ته زندگي جا اسرار جواب ٿو ڏ -ٻرندڙ روشني تي پاڻ جالئيندڙ جانثار

فقط ُپرجوش ۽ يكسوئي سان كيل عمل ذريعي ئي عيان ٿين ٿا. (پ م 

74-273.(

عقل ۽ عشق ۾ اختالفن جي باوجود (اقبال جي شاعري ۾ كيترين 

۾ ٻنهي ۾ تفصيلي ڀيٹ  109ئي جاين تي مثال طوررموز بيخودي 

. ٻنهي ۾ گهري مماثلت به آهي. حقيقت ۾ اهي پنهنجي ئي وئي آهي)ك

جوهر، مقصد ۽ عمل جي لحاظ کان متحد آهن. ٻئي جستجو ۽ دريافت 

). اهڑي طرح ٻنهي جي 16جي آرزو مان پيدا ٿيل آهن. (اسرار خودي 

) عقل وٽ جيتوڻيك عشق جهڑي 412سامهون هك مقصد آهي (ز ع 

اهو خودي کان خالي نه آهي: زندگي جي آزادي ۽ وسعت نه آهي ته به 

معيار ۾ بهتري آڻڻ ال زندگي کي منظم كندڙ اصول طور عقل به 

جيكا عشق جي رهائشگاه  - عشق جيترو ئي ضروري آهي. تنهنكري دل

کي عقل جي روشني سان روشن كرڻ گهرجي ۽ ساڳئي طرح   -آهي

ڑي ) اه241عقل جي فيصلن کي عشق جي عدالت ۾ پرکيو وڃي( پ م 

طرح عقل ۽ عشق کي هك هم آهنگ زندگي کي وجود ۾ آڻڻ ال هك 

ٻئي جو پورائو كرڻ گهرجي ۽ هكٻئي کي مضبوط كرڻ گهرجي. 

(اقبال جي نظر ۾ علم اكثر “ محاوره علم و عشق”اقبال جي نظم 
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كري عقل جي اتحادي طور نظر اچي ٿو تنهنكري هن نظم ۾ انهي 

هجي ٿو) کي انهي معاملي ۾ کي عقل جي نمائندگي كندڙ سمجهي سگ

اقبال جي آخري را بيان كندڙ سمجهي سگهجي ٿو. هن نظم ۾ علم ۽ 

 جنهن ۾ هر هك پنهنجي برتري بابت عشق جي وچ ۾ ڏي وٺ کان پو

  ٿو، عشق هنن لفظن ۾ معاملي جو فيصلو كري ٿو:دليل ڏئي 

  هــــــــن مٹـــــــــي جــــــــي دنيـــــــــا کـــــــــي بــــــــاغ بڻـــــــــائي ڇـــــــــڎ اچ

  ائي ڇـــــــــــڎ.پـــــــــــوڙهي دنيـــــــــــا کـــــــــــي وري نوجـــــــــــوان بڻـــــــــــ

  اچ منهنجــــــــــــــي دل جـــــــــــــــي درد مــــــــــــــان هـــــــــــــــك ذرو وٺ

  ۽ آســــــــمانن جــــــــي هيٺــــــــان دائمــــــــي بهشــــــــت ٺــــــــاهي ڇــــــــڎ

  اسين تخليق جي ڏينهن کان وٺي هكٻئي جا دوست رهيـا آهيـون

ــــــــــــون ــــــــــــي نغمــــــــــــي جــــــــــــا ســــــــــــرتال آهي    .۽ ســــــــــــاڳئي ئ

VIاسالم هك زنده عقيدي جي حيثيت ۾ .  
اقبال جي فكر ۽  -هك مذهب توڙي تهذيب جي حيثيت ۾ -اسالم

اعري جو مركزي نقطو آهي. اقبال انهي ڳالهه جو پرچارڪ هو ته ش

اسالم هك زنده مذهب آهي. سندس كجهه تحريرن ۾ اسالمي نظريي 

انداز ۾ بحث كيو ويو آهي پر هو كنهن عام  فكريتي جيتوڻيك 

رواجي ديني عالم کان انهي لحاظ کان مختلف آهي جو سندس توجهه 

اسالم بطور هك زنده حقيقت  - ۾خاص طور سندس شاعري  -جو مركز

  آهي.

اقبال شروعاتي اسالمي تاريخ تي تنقيدي نظر رکندو هو. هن کي 

طرفان ستين صدي ۾ عربستان ۾ شروع كيل اسالمي ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

Islamicمنصوبي ( Project .جي قابل عمل هئڻ تي پكو يقين هو (

جو مقصد اهو هو ته ا جي طرفان ٿيندڙ وحي جي رهنمائي ملسو هيلع هللا ىلص محمد 

هئڻ هيٺ اهڑو مثالي سماج قائم كري جيكو هك ئي وقت مذهبي 

سان گڎوگڎ روحانيت، مساوات ۽ شائستگي وارو هجي. پر اقبال جي 

۽ سندس جانشينن هيٺ ملسو هيلع هللا ىلص ك محمد نظر ۾ اسالمي منصوبي جيتوڻي

ل نتيجا ڏنا پر پو اهو راهه تان هٹي ويو جنهن جا تباهه كندڙ گهرب

منصوبو وقت بوقت هِتي ُهتي جزوي طور  نتيجا نكتا. پر پو به اهو

زنده ٿيندو رهيو. جنهن جي كري مسلمان مختلف ميدانن ۾ اهم 

لااقب58
مسلمان امت جي كارناما سرانجام ڏيندا رهيا. اهڑي طرح سموري دنيا 

  جو جمود ۽ زوال اقبال شاعر جي مکيه ذهني مشغولي ٿي وئي.

 ،راهناقبال مسلمان امت جي زوال جو تجزيو كندي مسلمان سرب

مسلمان عوام ۽ مسلمان ادارن جي ناكامي ڏانهن اشارو كري ٿو. 

ُملو ۽ روحاني  -سندس كجهه سخت ترين تنقيدن جو نشانو مذهبي عالم

ٿيا آهن. مال ننڍڙن اندروني جهيڑن جا عادي آهن ۽ انهن  -صوفي -رهنما

آهن؛ پنهنجون جاگيرون بڻائي  عبادت جون جايونمسجدن کي جيكي 

) ُملي 979ٻه مال هك مسجد ۾ نه ٿا رهي سگهن.(ا ح ف ” ڇڎيو آهي

طرفان هلندڙ مدرسو پنهنجي فرسوده نصاب ۽ بي روح ماحول سبب 

هك اهڑو ريگستان ٿي ويو آهي جنهن ۾ پاڻي جو كو چشمو نه هجي (ا 

مسلمان هئڻ جي دعوٰي ٿو كري پر هن پاران ) ُملو جيتوڻيك 930ح ف 

پر پري ن کي اسالم کان نه فقط و ماڻهاسالم تي عمل كرڻ جو طريق

). صوفي 664ويتر مسلمانن کي غير مسلمان ٿو كري ڇڎي (جاويد نامه 

بابت سمجهيو پئي ويو ته هو پنهنجي خانقاهه ۾ خدا سان ويجهو ۽ 

شخصي تعلق پيدا كندو پر هاڻي سندس دلچسپي خدا جي يكسوئي 

) هن وٽ 415سان ياد کان ڦِري داستانن ۽ حكايتن ۾ ٿي وئي آهي. (ازع 

موجود روحاني شراب جنهن تي هو كنهن وقت فخر كندو هو اهو هاڻي 

كرڻ بجا كاهلي ۽ بي عملي پيدا  سرشارکيس خدا جي محبت سان 

). مال ۽ صوفي ٻئي اسالم 500هك سبب ٿي ويو آهي (ض ڪ  جوكرڻ 

جي سچي ڄاڻ پکيڑڻ جو پيغمبري كم جاري رکڻ ۽ علم ۽ پاكبازي 

۾ ناكام ٿي ويا آهن. اهي ته فقط حاكمن جي كم  جا نمونا پيش كرڻ

اوي مقصدن هن. اهي ناقابل معافي جهالت ۽ دنياچڻ ال بلكل تيار بيٺا آ

جي سبب مذهبي كتابن جي غلط تاويل ٿا كن ۽ عام مسلمانن کي 

  گمراهه ٿا كن.

  منهنجي طرفان صوفي ۽ مال کي سالم.

  وڇاكاڻ ته انهن اسان تائين خدا جو پيغام پهچاي

  پر انهن پاران كيل تاويل سان

حيرت ۾ پئجي ويا آهن. (ارمغان حجاز ملسو هيلع هللا ىلص خدا، جبرائيل ۽ محمد 

  )959فارسي 

پر انهي ال فقط امت جي مذهبي اڳواڻن تي الزام نه ٿو هڻي 

سگهجي. فكري اڳواڻن جو حال به بهتر نه آهي. مسلمان فلسفين اهڑن 
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کي به كا پكي ڄاڻ نه مسئلن بابت مقاال لکيا آهن جن بابت کين پاڻ 

آهي. انهن جو حال كنهن اهڑي ليکك جهڑو آهي جيكو سمنڈ مان 

 هنئينموتي كڍڻ بابت كتاب لکي ٿو پر پاڻ كڎهن سمنڈ ۾ ٹٻي نه 

) مذهبي عالمن کي اهڑن الحاصل مسئلن جي تحقيق 994اٿائين. (ا ح ف 

۾ دلچسپي آهي ته خدا جون صفتون خدا جو عين آهن يا خدا کان جدا 

) وري 656جو كالم حادث آهي يا قديم آهي؟ (ا ح ا  ؛ اهن ۽ ڇا قرآنآ

ٻئي پاسي مغرب زده مسلمان آهي جيكو مذهبي ماڻهن تي انهي كري 

تنقيد كري ٿو جو انهن پنهنجيون ذميواريون وساري ڇڎيون آهن. پر هو 

  اها ڳالهه وساري ٿو ڇڎي ته هو پاڻ به كو اسالم جو سٺو نمائندو نه آهي. 

״ו γ�ϡήΣ�Φϴη״� ϧ�ϝΎΒϗ�ΎϬ
וϥˮϮھ محراب مسجد سوگیات
״�ϲدان γ�ؑ ϭέϮϳΩ�ϲ ו �ΪΠδϣ

ϥˮϮו �Ύϴ̳Ϯ̯ ׳��٩ Ϊז ΘΑ�ϲ ̴ ϧήϓ
مذهبي سوچ رکندڙ توڙي غير مذهبي سوچ وارا ٻئي ماڻهو تقليد 

يعني اختياري جي اکيون بند كري تابعداري جي مرض ۾ ورتل آهن. 

ي اکيون بند كري مذهبي ذهن وارا ماڻهو فقهه جي قديم مكتبن ج

 پيروي كن ٿا ۽ غير مذهبي ماڻهن کي مغرب جي نقالي کان سوا

كجهه اچي ئي نه ٿو. (اقبال کي تركي جي المذهبيت بابت به شك شبها 

پنهنجي اسالمي ماضي سان تعلق ختم كري هئا. کيس ڊپ هو ته ترڪ 

مغرب جي غالمي جو ڳٹ پنهنجين ڳچين ۾ وجهي رهيا هئا. (جاويد نامه 

). مذهبي توڙي غير مذهبي ٻنهي گروپن وٽ آزاداڻي تحقيق 950 -974

جي روح جي کوٽ آهي ۽ نتيجي طور اهي زندگي طرفان روز بروز 

  .لينجن کي منهن ڏيڻ جي قابل نه رهيا آهنپيش ٿيندڙ چي

جيستائين عام ماڻهن جو تعلق آهي ته انهن جي زندگين ۾ تفرقو 

ن تعلق به گهڻو كري جذباتي ۽ بي مقصديت آهي ۽ انهن جو اسالم سا

  نوعيت جو آهي. 

  .مســــلمان هــــك ٻئــــي ســــان ويڑهــــه ۾ مصــــروف آهــــن

ــــــــــوٽ آهــــــــــي. ــــــــــط ڦ ــــــــــين ۾ فق ــــــــــي دل ــــــــــن ج   انه

  هــــــو جـــــــنهن مســـــــجد کـــــــان پـــــــاڻ پـــــــري رهـــــــن ٿـــــــا

  انهي مان كير هك سر به كـڍي ٿـو تـه دانهـن ٿـا كـن.

لااقب60
مسلمانن جا اهي تاريخي ادارا جيكي كنهن وقت ڏاڍا آباد هوندا 

حقيقي ضرورتن جو موثر نموني پورائو كندا هئا هاڻي هئا ۽ سماج جي 

ويران ۽ كمزور ٿي ويا آهن. ُمال جي مكتب ۽ صوفي جي خانقاه جو 

جيكو حشر ٿيو ساڳيو ئي حشر سياسي نظام جو پڻ ٿيو جيكو زوال 

 -جيكا انصاف تي ٻڌل شريعت جي علمبردار هئي -پذير ٿيندي خالفت

۾ تبديل  - الكي ۽ دوکو آهنجنهن جون خصوصيتون چا - مان بادشاهت

) مجموعي طور چئجي ته سندس اڳوڻي ۽ هاڻوكي 972ٿي ويو (ا ح ف 

ي فوجي نه ئي مالي شخصيت ۾ وڏو فرق اچي ويو آهي. هن وٽ نه ئ

طاقت آهي ۽ هن جو سندس روايت جي توانائي ڏيندڙ پاڙن کان تعلق 

  كٹجي ويو آهي. جنهن جو مركز خدا جو كتاب هوندو هو.

  ص رت مـــان چمـــك خـــتم ٿـــي وئـــي آهـــي.ســـندس خـــال

  ســــــندس برپــــــٹ ۾ هــــــاڻي گــــــل اللــــــه نــــــه ٿــــــا ڦــــــٹن.

ـــه خـــالي آهـــي.   ســـندس ڳـــوٿري وانگـــر ســـندس ميـــاڻ ب

  ســـندس كتـــاب ڦٹـــل گهرجـــي جـــاريء ۾ رکيـــل آهـــي.

اسالم جو مکيه ظاهري نشان كعبو آهي. جيكو ابراهيم عليه 

السالم مكي ۾ تعمير كري هك خدا جي عبادت ال وقف كري ڇڎيو. 

انهي کي ملسو هيلع هللا ىلص شركن پو انهي ۾ جيكي بت رکي ڇڎيا هئا محمد م

انهن بتن کان پاڪ كيو ۽ انهي کي وري توحيد پرستي واري عبادت 

كعبو جيتوڻيك بتن ۽ مجسمن کان ته  ال وقف كري ڇڎيو. اڄكلهه

جي جهالت ۽ بي توجهي جي سبب مسلمانن پاڪ آهي پر انهي ۾ 

رسمن ۽ اطمينان جا بت پيا  تفرقي، شدت پسندي، منافقت، روايتن ۽

  آهن.

  كعبـــــي ۾ اســـــان جـــــا بـــــت رکيـــــل آهـــــن.

كفر اسان جي اسـالم تـي کِلـي رهيـو آهـي.

مختصر طور چئجي ته مسلمان هاڻي انهي الئق نه رهيو آهي جو 

پاڻ کي مسلمان سڎائي سگهي. هن ۾ اقبال جي لفظن مطابق خودي جي 

و ڏسڻ ۾ . هو ظاهري طور ٺيك ٺاڪ ٿ)IIIکوٽ آهي (ڏسو سيكشن

پر هوشيار حكيم سندس  -اچي. سندس جسماني ڍانچو مضبوط آهي

اکين جي ڏيک مان ئي سمجهي وڃي ٿو ته هن جي اندر ۾ هن جي 

  ).918خودي مفلوج ٿي وئي آهي(ا ح ف 
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پر صورتحال مكمل طور نااميدي واري به نه آهي. جيئن حضرت  

آهي  آخري نبي طرفان انسانذات جي هدايت ال موكليلملسو هيلع هللا ىلص محمد 

) اقبال قرآن جي سورت 102تيئن مسلمان به آخري امت آهي. (ر ب 

 - کي خاتم النبيينملسو هيلع هللا ىلص جي مثال تي جنهن ۾ محمد  40احزاب جي آيت 

۾ خاتم اقوام جو  81ز بيخودي ومر - چيو ويو آهي - پيغمبرن جي ُمهر

کي ا تعالٰي دنيا ۾ حق ۽ انصاف قائم كرڻ  جنهناصطالح ٺاهيو آهي 

كيو آهي. مسلمان امت زندگي جي نشانين کان خالي نه آهي. ال مقرر 

) ۽ هن پيالي 964پراڻي ٹاري ۾ اڃا تائين كجهه آالڻ رهيل آهي. (ا ح ف 

). مسلمان جو بهرحال خدا 223۾ شراب جا ٻه ٹي ڍڪ اڃا باقي آهن. (پ م 

) ٻيو ته 965۾ ايمان آهي ۽ ان ۾ خدا جون كجهه صفتون آهن (ا ح ف 

مغرب جي محالت   .کي اتساه مسلمان تهذيب مان مليو آهي جديد مغرب

جون كيتريون ئي آرائشي شيون مسلمانن کان اڌاريون ورتل آهن. (ا خ 

ئين دنيا ٺاهڻ مان اشارو ملي ٿو ته مسلمان هك ن ) انهن سڀني ڳالهين74

۽ نئون دور آڻڻ جي صالحيت رکن ٿا. اقبال انهي اميد ۽ اعتماد سان 

نيا جي مسلمان امت جي تجديد جو هك پروگرام ليس ٿي سموري د

  پيش كري ٿو. 

مسلمانن کي شروعاتي قدم پنهنجي مذهب سان وابستگي سان 

) 989جو کڻڻ گهرجي. اهي ساڳيو پراڻو شراب پي (ا ح ف تجديد 

) ته اهي 191پنهنجي شروعاتي ابن ڏاڏن وانگر وري عهد كن (پ م 

) انهن کي پنهنجي 81(ر ب  پنهنجين زندگين ۾ پيغمبر جي تقليد كندا

اتساه ۽ بصيرت جي بنيادي سرچشمي يعني قرآن کي مضبوطي سان 

جهلڻ گهرجي. اهي جيكڎهن قرآن تي سچائي سان عمل كندا ته اهي به 

ڌوڏيندڙ تبديليون آڻي سگهن ٿا. (ا پنهنجن نامور ابن ڏاڏن وانگر ڌرتي 

انهن   )91 - 55) اقبال رموز بيخودي جي كيترن ئي حصن ۾ (955ح ف 

کي هو اسالمي امت جا ٿنڀا  جن ڏني آهيڳالهين جي تفصيلي سمجهاڻي 

كوٺي ٿو. انهن ۾ سڀ کان مٿان وحدانيت آهي. هك خدا ۾ ايمان هر 

چڱائي، هر بصيرت ۽ هر طاقت جو سرچشمو آهي. اهو سوچ، احساس ۽ 

عمل ال مركزي نقطو مهيا كري ٿو. اهو ڊپ ۽ مايوسي جي پاڙ 

همٿ ڏئي ٿو ۽ مسلمانن کي هر قسم جي پابندين کان ۽  پٹيندي اميد

آزاد كرائيندي انهن ۾ برابري قائم كري ٿو. انهي کان پو نبوت اچي 

لااقب62
ئي مسلمانن ڏانهن خدا جو پيغام آندو ۽ انهي ملسو هيلع هللا ىلص ٿي. حضرت محمد 

جي تشريح كئي، قانون ۽ اخالقيات جو برابري وارو نظام عملي طور 

واحد امت جي شكل ۾ متحد كيو. پر قائم كيو ۽ مسلمانن کي هك 

انهن کي عالئقائي قوميت جي محدود اصول تي نه پر انهي عقيدي جي 

ليکيو بنياد تي متحد كيو ته هك خدا جي مخلوق کي هك انسانيت 

پاڻ سان گڎ اسالم جو بنيادي كتاب آندو. اهو ملسو هيلع هللا ىلص وڃي ٿو. محمد 

خالق جو كتاب شريعت جي نالي سان سڃاتي ويندڙ اسالم جي ضابطه ا

بنياد ٺاهيندي مسلمانن ال ابدي رهنمائي جي سرچشمي طور كم اچڻو 

آهي. كعبو جتي سموري دنيا جا مسلمان اچي حج كن ٿا اهو مسلمانن 

  جي ظاهري يا ڏسڻ ۾ ايندڙ مركز جو كم ڏئي ٿو.

پر اسالم سان فقط ظاهري وابستگي سان ئي كي معجزا ظاهر 

ي اها ڳالهه سمجهڻي پوندي ته زندگي ٿيڻ شروع نه ٿي ويندا. مسلمانن ک

هك جدوجهد آهي ۽ حقن جو مجموعو نه آهي جن جي غير مشروط طور 

) انهن کي اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته انهن 190كئي وڃي (پ م گُهَر 

جو جنهن خاص امت سان تعلق آهي اها انهن کان اها طلب كري ٿي ته 

اني اختالف ختم كري اهي پنهنجا قبيالئي، نسلي، ثقافتي، قومي ۽ لس

ڇڎين جيئن اهي اهڑي وحدت قائم كري سگهن جنهن جو بنياد اسالم 

ن جي پهرين سڃاڻپ جي عالمي ۽ جامع اصولن تي هجي. كنهن مسلما

خود انهن کي ) 222تاري نه پر مسلمان آهي. (پ م تا، ترڪ يا افغاني

انحصاري جو سبق به سکڻ گهرجي. انهن کي انهي خوددار ترڪ مالح 

نگر ٿيڻ گهرجي جيكو پنهنجي ٻيڑي هالئيندو ڳائيندو پئي ويو ته هو وا

بت ۾ اچي ويو ته هو ٻئي كنهن کان نه يسمنڈ ۾ جيكڎهن كنهن مص

ي تنقيد ). اقبال جي مسلمان امت ت962پر خود سمنڈ کان مدد وٺندو (پ م 

ثانيه جي پروگرام جو بنيادي نقطو سندس  ۽ سندس پاران امت جي نشاة

يقين هو ته اسالم هك سرگرم ۽ جاندار اصول آهي ۽ مسلمان اهو پختو 

پنهنجي شروعاتي تاريخ ۾ انهي بلكل معقول مفروضي جي بنياد تي 

اسالم کي هك عالمي مذهب ۽ عالمي تهذيب ۾ تبديل كرڻ جي قابل 

عمل جي تقاضا كري ٿي  -دورانديشي ۽ همٿ سان -ٿي ويا هئا ته زندگي

ازي ۽ سطحي پابندي زوال ۽ موت جون ۽ كنهن طبقي ۾ اجائي دليل ب

�β”پكيون نشانيون آهن. سندس هك مشهور نظم  ϠΠϣ�ϲ ו �β ϴϠΑ
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۾ ابليس يا شيطان پنهنجن مشيرن کي ٻڌائي ٿو ته مسلمانن جي “ شوريٰ 

خراب حالت جاري رکڻ ال انهن کي ڇا كرڻ گهرجي. هو انهن کي چوي 

ننڍين ننڍين  ٿو ته انهي ڳالهه جو بندوبست كريو ته هو مذهب جي

ڳالهين بابت موشگافيون ۽ قياس آرايون كندا رهن. اهڑي طرح انهن 

جو حقيقي دنيا سان تعلق ختم ٿي ويندو جتي ترقي ۽ كاميابي جو 

  ).656- 7دارومدار ڏاهپ ڀريو ۽ دليراڻو عمل كرڻ تي آهي (ا ح ا 

VIIغمبر ۽ قرآن. پي  

ن كي عزت نه ٿا جي فقط انهي كرملسو هيلع هللا ىلص مسلمان حضرت محمد 

جو هن انهن وٽ خدائي وحي يعني قران آندو. پر انهي كري به جو هو 

قرآن جو هك زنده مجسمو هو ۽ پنهنجن پيروكارن کي تقليد ال هك 

مكمل نمونو ڏنائين. مسلمانن پاران نبي جي عزت جو عوامي توڙي 

عت نفكري سطح تي اظهار ٿيندو آهي ۽ كيترين ئي زبانن ۾ نبي جي 

جود ۾ اچي وئي آهي. اقبال جي نعتيه كالم جي هك مكمل صنف و

کي فارسي ۽ اردو ادب جي جواهر پارن ۾ ڳڻيو وڃي ٿو. هيٺين سٹن 

  ال گهري عقيدت جو اندازو ٿيندو: مان اقبال جي نبي

ו�Ϟوه دانائڳ سبل ختم الرسل موالئڳ
  جس نڳ

ύϭήϓ�ΎθΨΑ�Ϯו �ϩέ�˶έΎΒϏواديء سینا
  خرنگاِه عشق و مستي ۾ وھي اول وھي آ

ین وھي طٰحھ. (بال جبریل سٰ وھي قرآڻ، وھي فرقان، وھي یٰ 
317(

ٹئين سٹ ۾ اول ۽ آخر قرآن جي سورت الحديد جي ٹئين آيت مان 

سين ۽ ٰطحه باترتيب کنيا ويا آهن. جتي هي ناال ا ال كم آيل آهن. يٰ 

ويهين سورتن جا ناال آهن ۽ فرقان قرآن جو هك قرآن جي ڇٹيهين ۽ 

  . (سورت الفرقان)نالو آهي

جا مركز آدرشي اسالمي معاشري ملسو هيلع هللا ىلص اقبال مطابق حضرت محمد 

) ۾ عالئقائي قوميت تي 160يت (بانگ درا نطآهن. اقبال پنهنجي نظم و

وار كيو آهي ڇو ته اها محمد پاران سيکاريل مذهب جي خالف آهي. 

كنهن کي مسلمان امت ال كو جاگرافيائي هنڌ مقرر كرڻو جيكڎهن 

لااقب64
پيغمبر جي شهر جو  - ته اهو هندستان، ايران يا شام نه پر يثربپوندو 

ו�ԻϱϭΎϣ�ϮΗ�Ύهوندو:  -اسالم کان اڳ وارو نالو �ϢϠδϣ״� ϫ�β ϳΩ��ΏήΜϳ�ϩ

147�έΩ�̲ھڳ تو (بانگ درا  ϧΎΑ��ΎϨ̡�ί ΎΠΣ�ήϴϣ״� ϫ�ؑϭέΎו �έϻΎγ��
۽ اسالم تنهنجو مذهب آهي ۽ تون چونڈيل نبي جو پيروكار  )159

ϲ) ”147آهين. (بانگ درا  ו �β ϴϠΑ ٰن ۾ ابليس پنهنج“ مجلس شوري

مشيرن کي ٻڌائي ٿو ته اهي دنيا ۾ ابليسي حكمراني کي جاري رکڻ 

ال انهي ڳالهه جي پك كن ته مسلمان محمد جي اخالقي ضابطي کان 

غافل رهن جيكو انهن جي پرک كري بهترين ماڻهو اڳتي آڻي ٿو، 

جي غالمي کي ختم عورتن جي آبرو جي حفاظت كري ٿو، هر قسم 

سڀني انسانن ۾ مساوات قائم كري ٿو ۽ اميرن کي اهو  ،كري ٿو

 )654سيکاري ٿو ته هو پنهنجي دولت ذميواري سان كتب آڻين (اح ا 

محمد ئي پنهنجي عمل مان اهو ثابت كري ڏيکاريو ته دين ۽ دنيا يا 

روحانيت ۽ ماديت جو امتزاج كئين كجي. هن مذهب جي كنجي سان 

). جاويد نامي جي تاسين محمد 19دروازن جو قلف کوليو (ا خ  دنيا جي

جي هك شديد ترين مخالف ابوجهل جو ملسو هيلع هللا ىلص ) نالي حصي ۾ محمد 642(

روح كعبي ۾ اچي ٿو جيكو كنهن وقت بت خانو هو ۽ انهي ڳالهه تي 

محمد جي مذهب وحدانيتي ۽ مساواتي افسوس جو اظهار كري ٿو ته 

ن کي تباهه كري ڇڎيو آهي. اقبال نظام آڻي عرب جي مذهب ۽ روايت

رموز بيخودي جي كيترن حصن ۾ پيغمبر جي كم جي سمجهاڻي ڏني 

  آهي.

نه فقط انهي كري تعريف ۽ عزت جو ملسو هيلع هللا ىلص اقبال جي نظر ۾ محمد 

نهي تي عمل كري حقدار آهي جو هو خدائي پيغام آڻيندڙ ۽ ا

ڏيکاريندڙ آهي پر انهي كري به جو هو اتساه جو سڀ کان مضبوط 

يعو ۽ عمل ال سڀ کان اهم حواالجاتي نقطو آهي. مسلمانن کي نبي ذر

سان دل و جان سان اهڑي طرح محبت كرڻ گهرجي جو انهن جي هن 

سان محبت هنن جي زندگين ۾ هك محرڪ قوت بڻجي وڃي ۽ انهن 

کي كماليت تي پهچائڻ جي الئق كري ڇڎي. مسلمانن کي خدائي 

لي هئي جيكي انهن جهڑا ئي جي ذريعي مملسو هيلع هللا ىلص رهنمائي جيئن ته محمد 

گوشت پوست جا انسان هئا تنهنكري مسلمان كنهن لحاظ کان اهو 

خدا کان وڌيك پيارو ٿي وڃي ٿو. (ر چوڻ ۾ حق تي آهي ته انهن ال نبي 

) ۽ اهو ته توهان خدا جو انكار كري سگهوٿا پر محمد جي شان 101ب 
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اهو به کان ) ۾ اهي هك لحاظ 353جو انكار نه ٿا كري سگهو (پ م 

ئي سگهن ٿا ته مديني جو شهر جنهن کي نبي پنهنجي رهائش ال چ

چونڈيو ۽ جتي هو دفن ٿيل آهن اهو انهن کي مكي کان وڌيك پيارو 

آهي، جتي خدا جو گهر كعبو آهي. اقبال خدا کي مخاطب ٿيندي چوي 

  ٿو: 

  منهنجو جسم ٿكيل آهي پر منهنجو روح تكڑو پيو وڃي

  هن جي رستي ۾ مكو آهي.انهي شهر ڏانهن جن

  تون اتي رهه ۽ وڏن ماڻهن سان اٿ ويهه

ــــران ٿــــن گهـــــچــــهـــر پــهــــي شـــت جـــــي دوســـــاڻ ته آ پنهنجــــاكـــــڇ   )901و. (ا ح ف ــ

  ۽ هو محمد کي مخاطب ٿيندي چوي ٿو:

  اسان توهان جي حكم تي مكي جي راهه ورتي آهي

  )928جي منزل توهان کان سوا ٻي كابه نه آهي. (اح ف نه ته اسان 

اقبال هك دفعو چيو هو ته غير مسلمان مسلمانن جي پنهنجي نبي 

ال محبت جي گهرائي جو اندازو ئي نه ٿا كري سگهن. انهي ڳالهه جي 

حقيقت ڀلي كيئن به هجي پر اقبال جي شاعري مسلمانن توڙي غير 

جي محبت هك ملسو هيلع هللا ىلص هي ته كيئن نه محمد مسلمانن ٻنهي ال هك مثال آ

  نامياري مسلمان مفكر ال اتساه جو ذريعو بڻجي سگهي ٿي.

ٿو كري ته سندس شاعري قرآن جي چوگرد ڦري ٿي ۽  اقبال دعويٰ 

چوي ٿو ته سندس شعرن ۾ جيكڎهن كا ڳالهه قرآن جي مطلب جي 

خالف هجي ته شال کيس حشر جي ڏينهن نبي جي قدمن کي ڇهڻ جي 

). انهي بيان مان خبر پوي ٿي ته اقبال 168نصيب نه ٿئي. (ر ب  سعادت

شاعر طور پنهنجي كردار کان واقف هو: هو پنهنجي شاعري کي قرآن 

جي تفسير طور كم آڻي رهيو هو. اقبال جي شاعري جي قرآن مركز 

قرآن مان  هئڻ جا به كيترائي ثبوت ڏئي سگهجن ٿا. اقبال جي شعرن ۾

۽  -ن. كيترين صورتن ۾ جدا جدا لفظ يا فقرابيشمار حواال ڏنل آه

لفظ بلفظ آندا ويا آهن. قرآن سورت البقره  -ته مكمل جمالكٿي كٿي 

خدا جي رنگ ۾ رنگجي ”۾ مسلمانن کي هدايت ٿو كري ته  138آيت 

. اها صبغته ا جي لفظن سان شروع ٿئي ٿي. خدا جو رنگ (1)“وڃو

تي ليکك کان ڀل ٿي آهي جو هو اقبال جي سٹ کي قران جي لفظن جو هوبهو ه(1)

  (سنڌيكار)ترجمو سمجهي ويٺو آهي. 

لااقب66
از ا رقلب ”بال جي مصرع ي رواني سان اقاختيار كريو جنهن کي وڏ

) پنهنجي 62۾ شامل كيو ويو آهي. (اسرار خودي “ ا رنگ ده صبغة

 92قرآن سورت آل عمران جي آيت  دل کي خدا جي رنگ ۾ رنگي ڇڎيو.

۾ مسلمانن کي ا جي راهه ۾ مالي قرباني كرڻ تي اڀاري ٿو. 

يكي توهان ايستائين ن“ تنفقوا حتيٰ  البر لن تنالو”شروعاتي حصو 

حاصل نه كري سگهندا جيستائين توهان (پنهنجين پيارين شين مان) 

خرچ نه كريو. اقبال جي هك فارسي شعر جو پورو مصرعو آهي. (جاويد 

كيترن ئي فارسي ۽ اردو شعرن ۾ قرآني آيتن جو پورو يا ) 668نامه 

ُاو  عمتماز ن”تشريح سمايل آهي. مثال طور لڳ ڀڳ پورو ترجمو يا 

ئي ڀائر ٿياسين. قرآن جي سورت  اسين سندس رحمت سان “اخوان شديم

اخواناً جو ترجمو آهي (۽ توهان خدا  فاصبحتم بنعمتہ 103آل عمران آيت 

كڎهن كڎهن قرآن جي لفظن يا ل اجي رحمت سان ڀائر ٿي ويا) اقب

موافق كرڻ ال انهن جي اظهار کي پنهنجو بڻائيندي انهن کي وزن جي 

  ڦير ڦار كري ٿو.لفظن يا جوڙجك ۾ ٿوري 

اقبال جي شاعري ۾ قرآن مان بيشمار اقتباس اقبال جي ٻولي تي 

قرآن جو اثر ظاهر كن ٿا. قرآن اقبال جي نظر ۾ نه فقط اسالم جي سڀ 

ثانيه آڻڻ ال  ) آهي پر انهي ۾ مسلم نشاةAuthorityکان وڏي سند (

 گهربل رهنمائي پڻ موجود آهي. مسلمان سماج سڌارڪ ۽ تركي جو

وزيراعظم سعيد حليم پاشا جاويد نامي ۾ مسلمانن کي دعوت ڏئي ٿو 

هو چوي ٿو ته انهي “  قرآن ڏانهن رخ كريو ۽ انهي کان هدايت وٺو.”ته 

نيون دنيائون سمايل آهن. هو وڌيك چوي ٿو ته ن ۾ هك سؤ جي آيت

قرآن پراڻي دنيا جي جا تي نئين دنيا آڻڻ ۾ مسلمانن جي مدد كندو. 

) ساڳئي كتاب ۾ هك ٻيو جديد مسلمان مفكر جمال 654امه (جاويد ن

الدين افعاني قرآني دنيا جي چئن بنيادي تصورن (محكمات) جو تفصيل 

). آدم جي نيابت (ا جو نائب يا 656 -63پيش كري ٿو (جاويد نامه 

خليفو هئڻ واري حيثيت) خدائي حكمراني، زمين تي خدا جي مالكي 

اختصار جي مدنظر فقط اهو  .حيثيت ۾ ۽ ڏاهپ هك وڏي چڱائي جي

بيان كري ڇڎجي ته اهي تصور ويندي اهي جن لفظن ۾ ادا كيا ويا آهن 

اهر ٿئي ٿو ته اهي به قرآن مان ورتل آهن جن مان اقبال جو اهو يقين ظ

  ثانيه جي پروگرام جو بنياد قرآن تي هئڻ گهرجي. مسلمان امت جي نشاة



67 اقبال
شايد سڀ کان دلچسپ ڳالهه اقبال پاران قرآني فكر جو تفسير 

آهي. اقبال پاران قرآن کي پنهنجين تصنيفن ۾ كم آڻڻ واري موضوع 

سميت هي موضوع به تفصيلي اڀياس جي تقاضا كري ٿو. اسين هتي 

فقط چند ڳالهيون بيان كنداسين. اقبال قرآن جو هك تفسير لکڻ جي 

  رٿا ٺاهي هئي.

سگهيو پر اسان  هو جيتوڻيك انهي رٿا کي عملي جامو نه پهرائي

کي سندس كتابن ۽ خاص طور شاعري مان اهڑا اشارا ملن ٿا ته اهو 

كم كهڑي انداز ۾ هلي ها. لڳي ٿو ته اقبال روايتي انداز ۾ كو كم 

كرڻ جو ارادو نه كيو هو جنهن ۾ هك هك آيت جي گرامر، عقائد ۽ 

فقهه جي لحاظ کان تشريح هجي ها. پر هن هك اهڑو كتاب لکڻ ٿي 

جيكو قرآن جي متحرڪ ماهيت پيش كري ها ۽ انهي ۾ خاص گهريو 

قرآن مان سکيل سبقن جي عملي رخن کي منظر تي آندو وڃي ها. طور 

انهي انداز جو هك بهترين مثال رموز بيخودي جي پڄاڻي وارن حصن 

۾ ڏسڻ ۾ اچي ٿو. جتي اقبال قرآن جي سورت االخالص جو تفسير پيش 

) هن سورت 156 – 65ي ٿو. (ر ب كندي كتاب جي مواد جو خالصو ڏئ

  ۾ فقط چار آيتون آهن.

  هك آهي.  - ا  - چئه هو 

  ا بي نياز آهي.

  هن كنهن کي ڄڻيو آهي نه هو كنهن مان ڄائو آهي.

  نه ئي كير هن جو ثاني آهي. 

 - جيكو هك آهي -اقبال را ڏئي ٿو ته مسلمانن کي به خدا وانگر

جيكو  -سلمانن کي به خدا وانگرهك متحد امت ٿيڻ گهرجي ۽ اهو ته م

پاڻ تي انحصار  - پنهنجي وجود ال ٻئي كنهن تي دارومدار نه ٿو رکي

كرڻ گهرجي ۽ ٻين جي بخشش تي گذارو كرڻ بجا پنهنجين 

جيكو نه  - صالحيتن کان كم وٺڻ گهرجي ۽ پڻ مسلمانن کي خدا وانگر

ر حسب پنهنجي سڃاڻپ جي بنياد طو -ڄڻي ٿو نه كنهن مان ڄائو آهي

نسب کي رد كري ڇڎڻ گهرجي ڇاكاڻ ته بنيادي ۽ اصلي سڃاڻپ نسلي 

جنهن جو  -۽ قبيالئي نه پر مذهبي آهي ۽ اهو ته مسلمانن کي خدا وانگر

دنيا جي قومن ۾ بي مثال ٿيڻ گهرجي. رموز بيخودي  - كو ثاني نه آهي

۾ كجهه بهترين سٹون شامل آهن پر بدقسمتي سان جي انهن حصن 

هن جو زور ختم ٿي وڃي ٿو. هتي انهن مان كجهه جو ترجمي ۾ ان

لااقب68
ترجمو پيش كجي ٿو: وحدانيت کي ظاهري شكل ڏيندي هك ٿي 

کي ڦيرا ڏيندو رهندين؟  فل جي چراغ). تون كيستائين مح157وڃو(ص 

) 161توکي جيكڎهن دل آهي ته پاڻ کي پنهنجي باهه ۾ ساڙي ڇڎ. (ص 

ق کان وڌيك مضبوط (خدا سان) محبت جو تعلق حسب نسب واري تعل

) توهان کي پنهنجا تعلق انهي سان مضبوط كرڻ گهرجن 163آهي. (ص 

جن جو كو ثاني نه آهي جئين توهان به قومن ۾ بيمثال ٿي سگهو. (ص 

164(

شايد ته رومي ۽ چند ٻين کي ڇڎي ٻئي كنهن مسلمان شاعر اقبال 

  وانگر پنهنجي شاعري جو بنياد قرآن تي نه رکيو آهي. 

VIII. مشرق ۽ مغرب  
غربي دنيا ۽ خاص طور جديد م راقبال مغرب جو لفظ عام طو

انهي جي تهذيب ال كم آندو آهي. پر هن انهي کي كڎهن  يورپ ۽

كڎهن بيٺكي يورپ جي هك يا وڌيك جهڑوڪ انگلينڈ، فرانس ۽ 

اٹلي جهڑن ملكن ال كم آندو آهي. مشرق مان سندس مطلب ايشيا ۽ 

ور هندستاني برصغير ۽ اسالمي دنيا آهن خاص ط -ان جي تهذيب

جيتوڻيك هو انهي کي اكثر كري فقط اسالمي دنيا ال كم آڻي ٿو. 

 .اقبال مشرق ۽ مغرب جو گهڻو كري ڀيٹ طور گڎ ذكر كري ٿو

عريف كري ٿو پر كڎهن كڎهن كڎهن هك کي گهٹ كري ٻئي جي ت

۾ گم تنقيد كري ٿو. ڌيان گيان كندڙ مشرق روح جي دنيا  ٻنهي تي

ٿي ويو آهي ۽ زندگي ۽ مادي ڏانهن ناكاري رويو رکي ٿو. جنهن جي 

سبب حقيقي زندگي ۾ واقع ٿيندڙ تبديلين جو موثر توڙ كرڻ ۽ مادي 

مائل عمل كاميابي حاصل كرڻ ۾ ناكام رهي ٿو. ٻئي طرف وري 

مغرب تبديلي جي ضرورتن کان واقف آهي ۽ پاڻ کي تبديل ٿيندڙ مادي 

 وڃي ٿو. پر انهي پاران روح جي آواز مطابق كندوماحول جي ضرورتن 

کي نظر انداز كرڻ سبب انهي جي روحاني واڌ ويجهه بيهجي وئي آهي. 

اهڑي طرح مشرق ۽ مغرب ٻئي اهم ڳالهين ۾ ناكام ٿي ويا آهن. 

  مشرق وٽ حركت نه آهي ۽ مغرب وٽ اونهائي نه آهي: 

״� ו �Ώήϐϣ�ϭ�ϕήθϣ״� ϧ�٩�ؒϴϫ״� ̰ ϳΩ�ΖϬΑ
میخانڳ
قي نھیڻ پیدا، وھاڻ بڳ ذوق ھڳ صھبا.یھاڻ سا
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غالماڻي ذهنيت رکندڙ مشرق فكر ۽ عمل جي نهايت پراڻن 

رستن تي هلندو ٿو رهي. اهو اڃا پراڻن بتن جي پوڄا كري رهيو آهي. 

اولهه جيتوڻيك پراڻا بت ڀڃي ڇڎيا آهن پر انهن جي جا تي نوان آڻي 

  چورائي ٿو: ڇڎيا اٿائين. اقبال جاويد نامه ۾ ُٻڌ جي واتان

ـــا مشـــرقي فلســـفو ـــپ هجـــي ي   مغـــرب جـــي ڏاه

  )634. (جاويـد نـامو بتن کي ڦيـرا ڏيـڻ بيكـار آهـي - ٻئي بت خانا آهن

اقبال جيتوڻيك مشرق ۽ مغرب ٻنهي تي تنقيدون كيون آهن پر هن 

آهي پر  وڌيك اڻموٽ آهي. مشرق خراب حالت ۾جي مغرب تي تنقيد 

ال جديد مغربي ثقافت جي بنياد ). اقب42مغرب جي حالت بدتر آهي (ز ع 

طور مخالف آهي. هو سياست کي  فكريكجهه اهم مفروضن جو 

مذهب ۽ اخالقيات کان ڌار كرڻ کي ناپسند ٿو كري ڇاكاڻ ته سندس 

خيال ۾ ائين كرڻ سان مغرب ڄاڻ ۽ اتساه جي هك مضبوط ذريعي کان 

جدا ھو دین سیاست سڳ توره جاتي ھڳ چنگیزي محروم ٿي ويو آهي. 

اقبال خضرراه نالي هك ڊگهي نظم ۾ مغرب جي قوميتي ۽ )332(ب ج 

نسلي نظرين ۽ پڻ عيسائيت جي بي ضمير مغربي طاقتن سان سازباز 

تي شديد تنقيد كئي آهي:

�ˬΖϨτϠγ� ˬΎδϴϠו � ˬΖϴϣϮϗ� ˬϞδϧ
تھذیب، رنگ

״� ΎϨΑ״� ו �Ϧ˵̩ �Ϧ˵̩ �ΏϮΧ״� ϧ�ϲ ̴ ΟϮΧ�Εήז δϣ˵
)262(بانگ درا 

مغربي جمهوريت روپ مٹائي آيل  و تهاقبال ساڳئي نظم ۾ چوي ٿ

ريت آهي ۽ اولهه جي قانون ساز ادارن تي سرمائيدارن جو كنٹرول قيص

ميونزم جي وچ ۾ انسانيت كسرمائيداري ۽ ) 261آهي. (بانگ درا 

) يورپ جي نام نهاد جمهوريت جي 653پيسجي رهي آهي (جاويد نامه 

ئي بي ضمير آهي. بين االقوامي طور هلت چلت اٹلي جي فاشزم وانگر 

هنشاهيت جڎهن يورپ جا حكمران مسوليني تي سندس شهك نظم ۾ 

تي اها ڳالهه ڦهكائي ٿو هو انهن جي منهن جي سبب ُجهلون كن ٿا ته 

ڏئي ته انهي معاملي ۾ سندن پنهنجو ركارڊ به كو بهتر نه آهي. (ض 

). اقبال مغرب تي انهي كري تنقيدون كيون آهن ته هن 611 -2ڪ 

ان دنيا جي وحدت کي ختم كري ڇڎيو ۽ پهرئين جنگ عظيم کان مسلم

  پو مسلمانن سان ناانصافي ۽ اره زورائي واري هلت كئي.

لااقب70
اقبال مغربي علم جو ناقد هو جنهن جو بنياد سندس مطابق فقط 

Senseحواسي ادراڪ ( perception تي هو ۽ انهي ٻين ذريعن مان (

  ٿي كيو.حاصل كيل علم جي صداقت کان به انكار 

  جديد علم سڀ کان وڏي ركاوٽ آهي.

  بتن جو پوڄاري، بت ٺاهيندڙ ۽ بت وكرو كندڙ.

سندس پير حواسن ذريعي حاصل ٿيندڙ علم جي قيد خاني ۾ ٻڌل 

  آهن.

  و ئي نه آهي.نانهي حواس جي حد کان اڳتي ٹپ ڏ

مغربي علم جيتوڻيك پنهنجي فكري چمك سان دنيا کي حيرت ۾ 

  ي ۾ روح واري گرمائش ۽ قرب جي کوٽ آهي.وجهي ڇڎيو آهي پر انه

�̮ ϳΩ״� ו Ύϣί �έΫ�ϥΎϣ�ϪϧήΑ
اسڳ

�ϝΎΑ��ϱέϮϤόϣ�ϲ ו �ΩήΧ�ˬϲΑήΧ�ϲ ו �ϝΩ�̲ ϧήϓ
)335جبریل 

شامل تضاد طور تهذيب ۾ فطري  ياقبال کي اها پك هئي ته مغرب

سندس بقا کي خطري ۾ وجهي ڇڎيندا. هيٺيون سٹون هك اهڑي نظم 

  ينڈ ۾ رهڻ دوران لکيو هو: مان کنيل آهن جيكو هن انگل

تمھاري تھذیب اپنڳ خنجر سڳ آپ ھي 
ϲ ̳ � ׳ ήו � ϲθו ΩϮΧ

ھوگا (بانگ درا ناپائدار بنڳ گا  پھ آشیانھ نازڪ شاخ  جو 
141(

اقبال پاران مغرب تي تنقيد جا كنهن حد تائين كي عملي ويچار 

ع جي شكست کان پو جڎهن انگريزن مسلمانن کي 1857هئا. سن 

جي مسند تان الهي هندستان تي رسمي طور به قبضو كري ورتو  اقتدار

ته مسلمانن جي اكثريت پنهنجن سوچن جو رخ پاڻ طرف كري ڇڎيو ۽ 

هنن پنهنجو وڏو فرض اهو سمجهي ورتو ته هو پنهنجي مذهبي روايت 

جي حفاظت كن ۽ غالب يورپي ثقافت سان تعلق ختم كري ڇڎين. 

و ته مغرب وٽ مسلمانن کي ڏيڻ انهي وڏي گروهه اهو محسوس ٿي كي

ال كابه هاكاري يا كارائتي شي نه هئي. مسلمانن جو هك ٻيو گروپ 

جيكو شروعات ۾ ننڍو هو پر وقت گذرڻ سان گڎوگڎ انهي جي طاقت ۽ 

تعداد ۾ اضافو ٿيندو ويو، انهي يورپ کي پنهنجو آدرش كري ورتو ۽ 

جيكو اقبال هو  جي كوشش كئي. اهو هك غالمانا الڙومغربي ٿيڻ 
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مطابق احساس كمتري مان پيدا ٿيو هو. اقبال انهن ٻنهي گروهن کي 

تاكيد كيو ته ضرورت هن ڳالهه جي آهي ته يورپ جي كارآمد ڳالهين 

کي بيكار ڳالهين کان ڌار كيو وڃي. هن پنهنجو مثال ڏنو ته هو علم 

جي تالش ۾ يورپ ويو ۽ اتان ماال مال ٿي موٹيو پر پاڻ کي يورپ جي 

ام ۾ ڦاسڻ به نه ڏنائين. (هيٺئين رباعي جي چوٿين سٹ ۾ نمرود ۽ د

ابراهيم واري واقعي ڏانهن اشارو آهي جنهن جو حوالو اڳيئي اچي 

  چكو آهي).

  آ جديد علم جي منڈ مان نكري آيس

  مون دام ڀڃي ڇڎيو ۽ چوڳو پاڻ سان کڻي ويس

  خدا کي خبر آهي ته آ ابراهيم وانگر

  )934سان انهي باهه تي ويهي رهيس (ا ح ف كهڑي نه بي پرواهي 

ن باوجود هو انهي جي پاران مغرب تي شديد تنقيدپر اقبال 

كيترين ئي ڳالهين جو وڏو مداح هو. هن پاڻ مغرب جي علم جي 

چشمن مان ُپر پياال پيتا هئا ۽ هو يورپ ۾ پنهنجي قيام بابت وڏي 

۾ ممتاز  هن پنهنجي نثر توڙي نظم .اكير سان ڳالهيون كندو هو

مغربي شخصيتن جي وڏي واکاڻ كئي آهي. سرٹامس آرنلڈ الهور ۾ 

دوران سندس رهنما اهڑين سندس استاد ۽ يورپ ۾ سندس قيام 

شخصيتن مان هك آهي. اقبال جي را هئي ته مغرب كنهن وقت ۾ 

مسلمان دنيا کان علم پرائي چكو هو ۽ هاڻي مغرب کان علم پرائڻ جي 

اقبال جو هندستان توڙي ٻين ملكن جي  واري مسلمانن جي هئي.

سندس اها صالحيت هئي مسلمانن تي جيكو اثر هو انهي جو وڏو سبب 

ته هو مشرق توڙي مغرب جي علمي روايتن کي تخليقي طور پنهنجين 

  لکڻين ۾ كم آڻي سگهندو هو. 

IXپڄاڻي .  
اقبال شاعر طور پنهنجي امتيازي حيثيت کان واقف هو. زبور 

  ر هن ريت آهي:عجم جو هك شع

پراڻو گيت ڳائيندڙ هك ُقمري منهنجي فرياد ٻڌي ورتي ۽ چيائين

نه ڳايو  باغ ۾ گذريل ڏينهن جو گيت كنهن به اهڑي انداز ۾

  آهي.

لااقب72
نه فقط  ئي کيساقبال جي فقط موضوعن جي رنگا رنگا ۽ تنوع 

اردو ۽ فارسي شاعري پر درحقيقت سموري اسالمي شعري روايت جي 

جو مقام ڏئي ڇڎيندي. ائين به چئي سگهجي ٿو ته اقبال  تاريخ ۾ اعزاز

کي جنهن نموني كتب آندو آهي ان جا مثال دنيا جي شاعري جي ذريعي 

ادبي تاريخ ۾ بلكل ٿورا لڀندا. هو شاعري کي فقط احساسن جي اظهار 

ال نه پر مابعدالطبعياتي، سياسي ۽ اقتصادي مسئلن تي بحث ال پڻ 

 سان گڎوگڎ هن شاعري ۾ ثقافتي ۽ فني مسئلن تي كم آڻي ٿو. انهي

را ڏني آهي. انسان جي وجودياتي حالت تي سوچ ويچار كئي آهي ۽ 

ه ته شاعري کي سڀ شي تي حاوي اخالقي تصور جي هسڀ کان وڏي ڳال

مطابق انفرادي ۽ اجتماعي زندگي ۾ كردار ادا كرڻ ال پڻ كم آندو 

جو رايو آهي ته وچئين دور ۾ آهي. عزيز احمد جهڑي فاضل ۽ داناء 

ڊانٹي ۽ جديد دور ۾ گوئٹي ئي فقط اهڑا شاعر آهن جن جي كم جي 

عالمي فكر جي امتزاج جي لحاظ کان اقبال سان ڀيٹ كري سگهجي 

منهنجي ڄاڻ مطابق اهڑو كو شاعر نه آهي ”ٿي. عزيز احمد چوي ٿو: 

ڌو جنهن پنهنجي قوم جي مستقبل تي ايترو گهرو ۽ پائيدار اثر و

  ).7(نئي تشكيل صفحه  “هجي.
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  باب ٹيون

  شاعراڻو فن

ميٿيو آرنلڈ شاعري جي وصف اها ڏني آهي ته اها زندگي تي تنقيد 

آهي. اهو چوڻ به ساڳئي طرح صحيح ٿيندو ته زندگي شاعري تي تنقيد 

اقبال جا اهي لفظ شاعري بابت سندس سوچ ۽ عمل جو  )49آهي(ب خ 

ن جي نظريي کي رد كندي شاعري کي دنيا تت آهن. اقبال فن برا ف

بابت ڌيان سان تيار كيل ۽ ان سان جذباتي وابستگي واري موقف جي 

اظهار ال كم آندو. اقبال جيتوڻيك هك پيغام رکندڙ شاعر آهي پر 

سندس شاعري کي كنهن تنگ نظر سوچ مطابق علمي يا اخالقي نه ٿو 

ٿي وڃڻ کان سوا چئي سگهجي. سندس فن، سندس فكر هٿان يرغمال 

ي خوبي انهي جي كم اچي ٿو ۽ فن جي حيثيت ۾ پنهنجي آزاداڻ

شاعر طور فضيلت جو سبب به فن ۽ فكر جو برقرار رکي ٿو. اقبال جي 

امتزاج آهي. انهي مان حاصالت جي هك اهڑي سطح جو به پتو پوي ٿو 

 -يا فارسي ڳالهائيندڙ دنيا ۾ -جيكا هن کان پو هندستاني برصغير ۾

شاعر حاصل نه كري سگهيو آهي. خوش قسمتي سان يا  كو ٻيو

  بدقسمتي سان اقبالياتي شاعراڻي روايت بابت نه ٿو ڳالهائي سگهجي.

انهي بابت کڻي حقيقت كهڑي به هجي پر اقبال جي شاعري جو 

امتيازي نشان اهو آهي ته سندس شاعري جي مواد ۽ هيئت ۾ وڏي 

ي فن تي بحث به اقبال جي شاعراڻ نگي آهي. اسان جودرجي جي هم آه

سندس شاعري جي موضوعن بابت بحث وانگر چونڈ رخن بابت ئي 

ٿيندو. اسين سندس شاعري جي كجهه عام خصوصيتن تي نظر 

وجهنداسين ۽ هن شاعري جي مختلف ذيلي صنفن کي جنهن وڏي سوچ 

سان كم آندو آهي يا مختلف مقصدن ۽ موقعن ال جيكي جدا جدا وزن 

  دا آهن انهن جو جائزو وٺنداسين.كم آن

وري اقبال جي شاعري جي كجهه خصوصيتن جي مكمل طور 

پرک فقط اصلي فارسي ۽ اردو ٻولين ۾ ئي ٿي سگهي ٿي. اهڑين 

ي لحاظن کان متوازن اظهارن کي وخصوصيتن ۾ اندروني قافيو، معن

موسيقيائي خصوصيت وارن لفظن جو  ،هكٻئي جي سامهون بيهارڻ

  جنيس جا كجهه قسم اچي وڃن ٿا.استعمال ۽ ت

لااقب74

Iٻولي .  
اقبال جي مادري زبان ته پنجابي هئي پر هن اردو، فارسي ۽ عربي 

ٻولين ۽ ادب جو گهرو مطالعو كيو هو. انهن زبانن جي ادبي روايتن 

جا تي سندس مهارت سندس ٻولي مان ظاهر ٿئي ٿي. اقبال پنهن

ي ٻولي ۾ ٻارن ال انهن ۾ تمام ساد شروعاتي نظم اردو ۾ لکيا هئا.

لکيل كجهه نظم شامل آهن. پر حقيقت اها آهي ته اقبال جيكو كجهه 

لکيوآهي. اهو اعلٰي درجي جي اردو يا اعلٰي درجي جي فارسي ۾ لکيو 

آهي. سندس شاعري بلكل شروعات ۾ ئي پنهنجي اها امتيازي 

۾ بهترين لفظ  خصوصيت حاصل كري ورتي هئي جنهن ال عربي

وه آهي. ٻنهي مان رعب، شان و شوكت ۽ عظمت رسي ۾ شكجالل يا فا

 جو مطلب نكري ٿو. اقبال پاران پنهنجي پختي سوچ جي اظهار ال

وه ۾ واڌارو ٿيو. ختيار كرڻ سبب به انهي جالل يا شكفارسي کي ا

ڇاكاڻ ته هاڻي هو اهڑي زبان جو ذخيرو آزادي سان كم آڻي سگهيو 

ان بهتري ۽ واڌ ويجهه آڻي رهيا ٿي جنهن ۾ فارسي جا استاد صدين ک

ر آهي. ثهئا. اقبال جي فارسي تي عربي جي ادبي نمونن جو به وڏو ا

ته رومي، سعدي ۽ حافظ جهڑن شاعرن به بار بار ۽ وڏي رواني ڇاكاڻ 

سان عربي فقرا ۽ جمال پنهنجي كالم ۾ كم آندا آهن. اقبال پاران 

کي سگهارو ثر طالعي به سندس شاعري ۾ عربي اعربي جي پنهنجي م

 كيو آهي. تنهنكري خاص طور اردو يا فارسي جي عام پڑهندڙ ال

سندس زبان سمجهڻ ڏکيو كم آهي. اها حقيقت آهي ته هندستاني 

برصغير ۾ خاص طور عربي ۽ فارسي زبانن جي معلومات ۾ زوال اچڻ 

گهندڙ ماڻهن کان پو اقبال جي شاعري جي وڏي حصي کي سمجهي س

  و پيو وڃي. گهٹب جو انگ روز بروز

کي اقبال  كجهه ماڻهو ائين سمجهي سگهن ٿا ته اسان جنهن ڳالهه

وه كوٺيو آهي انهي جو سبب شايد سندس جي شاعري جو جالل يا شك

حقيقت ۾  .پاران نمائشي ۽ گونجدار لفظن ۽ اظهارن جو استعمال هجي

اها ڳالهه نه آهي. اقبال جو لفظ ڀنڈار حقيقت ۾ هك ذريعي جو كم 

ٿو. هن زندگي ۽ حقيقت کي جيئن سمجهيو آهي هو انهي جي  ڏئي

رايو  سندساظهار ال پنهنجي لفظ ڀنڈار کي كم آڻي ٿو. مٿال طور 

آهي ته وجود جي خصوصيت اها آهي ته اهو سدائين تبديلي ۽ حركت ۾ 



75 اقبال
را، چنڈ ۽ سج خال ۾ هلي ستا -رهندو آهي. سمورو عالم حركت ۾ آهي

بديلي ۽ حركت واري حقيقت تي نه ٿي فقط تپر هن جي نظر  - رهيا آهن

پوي. پر انهي حقيقت ۾ کيس اها معنٰي نظر اچي ٿي ته آسماني جسم 

انهي كري حركت ۾ آهن جو اهي وڏي سچائي سان هك مقصد ۽ 

منزل جي ڳولها ۾ آهن. اقبال انساني تاريخ، انساني سماج توڙي 

ري ٿو. پر انفرادي طور هر فرد ۾ ساڳئي تبديلي ڳولهڻ جي كوشش ك

هو هك قدم اڳتي وڌائي ٿو. هو انسانن کي كائنات ۾ رکڻ تي مطمئن 

  ائڻ جي كوشش كري ٿو.نه ٿيندي كائنات کي انسانن ۾ سم

انهي ال جو بنيادي حقيقت خود انسان آهي. خدا آدم جي تخليق 

انهي ال كئي هئي جيئن اهو سموري كائنات تي حكم هالئي. ٻي 

ت ثانوي آهي. انسان ئي دنيا جو بندوبست سموري موجودات جي حيثي

۽ ان کي كا قدروقيمت ڏئي ٿو.  كري ٿو، انهي مان فائدو وٺي ٿو

تنهنكري اصولي طور انسان كائنات کان مٿاهون آهي. تنهنكري 

انسان جي كٿا كنهن اهڑي وجود جي كٿا بنجي پوي ٿي جيكو 

ي. هو اهڑو ر تي آهحيثيت ۽ اهميت جي لحاظ کان خدا کان پو ٻئي نمب

  ).198ي اقبال خدا جو شريك كار كوٺي ٿو (پ م وجود آهي جنهن ک

ميه ماحول ڏيڻ کان پو رز اهڑواقبال پاران پنهنجي شاعري کي 

سندس ٻولي اهڑي قوت جي تقاضا كري ٿي جيكا مستند هئن سان 

گڎوگڎ فطري پڻ هجي. حركت جي بنيادي خيال کي جاري رکندي اهو 

قبال حركت کي بيان كندي پنهنجي بهترين انداز ۾ ٻڌائيندو هلجي ته ا

نظر اچي ٿو. پو اها حركت طبعي هجي يا استعاري طور كم آندل 

ڀريل  ندي جي خوشي هجي. ساقي نامه ۾ هيٺين كجهه سٹن ۾ جابلو

  حركت جو بيان آهي:

�ϲΘז ̩ �ؑ ΎΘδϬו ״� ϮΟ˵�ϩϭ
ھوئي

�ϲΘו ήγ� ϲΘז ̪ ϟ� ϲΘז ՜
ھوئي

لتي سنبھلتي ھوئيساڇلتي ڦ
�ϞϳήΒΟ�ϝΎΑ���ϲϮϫ�ϲΘϠז ϧ�ήו Ύ̯�̨ ϴ̡׳� ֟ Α
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لااقب76
هيٺيون فارسي بيت ڏهن فعلن تي مشتمل آهي. هر مصرعي ۾ 

پنج فعل آهن. انهي ۾ خودي جي رنگارنگ سرگرمي جي ڏاڍي جاندار 

  تصوير پيش كيل آهي. 

  ، پـــــــــرد، تابــــــــد، رمـــــــــد،دخيــــــــزد، انگيــــــــز

  ســـــــوزد، افـــــــروزد، کشـــــــد، ميـــــــرد، دمـــــــد.

  ي ٿي، اڏامي ٿي، روشن ٿئـي ٿـي، ڊوڙي ٿـي،اها اٿي ٿي، اٿار

  اها ٻري ٿي، روشن كري ٿي، ماري ٿي، مري ٿي، جوان ٿئي ٿي.

كم آندل فعلن جي مكمل صوتي تناسب مان پيدا ٿيندڙ هم 

آهنگ تاثر کي ترجمي ۾ منتقل كرڻ ناممكن آهي. شعر مان اقبال جي 

وس ۽ انهي صالحيت جو به اظهار ٿئي ٿو ته هو مجرد نظرين کي ٺ

  محسوس لفظن ۾ بيان كري سگهي ٿو.

ماهر آهي ساڳئي طرح هو ۾ اقبال جيئن حركت جو بيان ڏيڻ 

حركت جي غير موجودگي کي بيان كرڻ ۾ به ماهر آهي. سندس پاران 

مناسب لفظن جو استعمال وري به گهربل اثر پيدا كري ٿو. پر اقبال وٽ 

ان خالي حركت جي غير موجودگي جو الزمي مطلب جوش ۽ جذبي ک

جمود نه آهي. اها يا ته پرسكون خاموشي (هوش و حواس خطا كندڙ 

(ناپائيداري ۽ فنا جي ابديت ۽  ياجائي هن وٺ جي برعكس) يا پائيدار

 برعكس) ظاهر كري ٿي. ٻنهي مطلبن ۾ حركت جي غير موجودگي

مسجد قرطبه جي شروعاتي سٹن ۾ ڏاڍي عمدگي سان بيان كيو  کي

پدي اسمن جون لڑهيون هك طرف ماٺ ۽ ٻئي  ويو آهي. جنهن ۾ گهڻ

طرف وقت جي تسلسل جو تاثر پيدا كن ٿيون. انهن سٹن جي آهستي ۽ 

توريل تكيل حركت مٿي حوالو ڏنل خودي بابت شعر جي تكڑي 

  كرائي ٿي.ٹ ڏانهن توجه ڇحركت سان ڀي

ثاتحادگر سلسلٰھ روز و شب نقش 
سلسلٰھ روز و شب اصل حیات و ممات

و شب تار حریر دو رنگسلسلٰھ روز
جس سڳ بناتي ھڳ ذات اپني قبائڳ صفات
ؑ Ύϐ˵ϓ�ϲ ו �ϝί �ί Ύγ�ΐ η�ϭ�ί ϭέ�ԻϪϠδϠγ
ΕΎϨז Ϥϣ�ϢΑ�ϭ�ήϳί �ΕΫ״� ϫ�ϲΗΎ̯Ω״� γ�β Ο
�ΎΘ̯ή̡ �Ϯו �ϪϬΠϣ�Ϫϳ״� ϫ�ΎΘ̯ή̡ �Ϯו �ϪϬΠΗ
ھڳ یھ
ΕΎϨΎו �ϲϓήϴλ �ΐ η�ϭ�ί ϭέ� ԻϪϠδϠγ
έΎϴϋ�Ϣו �ή̳ �ؑϮϫ�٩�έΎϴϋ�Ϣו �ή̳ �Ϯϫ�ϮΗ
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ھڳ میري برات (با جبریل موت برات، موت ھڳ تیري 

385(
اقبال كيترائي نوان ۽ اثرائتا لفظ ۽ فقرا ٺاهيا آهن. هو ضرب 

كليم جي پڑهندڙن کي كتاب جي شروع ۾ مخاطب ٿيندي چوي ٿو ته 

آرام پسند ۽ سوالئي ڳولهيندڙ انداز نه پر فقط پكو ارادو ۽ پختو عمل 

ائيندو. اقبال ئي زندگي جي سخت چيلينجن کي منهن ڏينهن جي قابل بڻ

چوي ٿو ته فطرت جل ترنگ نه پر لهو ترنگ آهي. جل ترنگ پاڻي سان 

کي ڀريل پيالن تي ٻڌل هك موسيقيائي اوزار آهي جنهن جي كنارن 

پاڻ ۾ ٹكرائڻ سان ُسر نكرندا آهن. جل معنٰي پاڻي، لهو معنٰي رت. 

فطرت جيكڎهن جل ترنگ بجاء لهو ترنگ (اقبال جو ٺاهيل فقرو) آهي 

انهي جو مطلب ٿيو ته اها اهڑو موسيقيائي اوزار آهي جنهن ۾ پاڻي  ته

بجا رت سان ڀريل پياال آهن ۽ اهڑي اوزار کي وڄائڻ ال به همٿ ۽ 

عزم گهربل هوندو. ٻي جا تي اقبال المذهبي مغربي ثقافت ۾ كارل 

ماركس جي اهميت بابت ڳالهائيندي قرآن جي سورت االعراف جي آيت 

וΑ�ϢϴϠاشارو كندي کيس ڏانهن  143 �ϩϭ�ϴδϣ�ϩϭ�ϲϠΠΗاح  ڳ صلیبب״�)

) كوٺي ٿو. (مٿئين آيت ۾ آهي ته حضرت موسٰي پاران ا کي 650ا 

  ڏسڻ جي خواهش تي ا جبل سينا تي تجلي ڏيکاري.)

اقبال گهڻو كري اسالمي فني اصطالح كتب آڻيندي انهن کي 

کتاب جي الدو وڃي ٿو. ام نپنهنجي شاعراڻين ضرورتن مطابق ك

اصطالح جي لفظي معنٰي آهي كتاب جي ماء. اهو قرآن ۾ ٻن معنائن ۾ 

جي معنٰي ۾ جيكو تمام معلومات جو كم آيل آهي هك لوح محفوظ 

۽ ٻي قرآن  4 ۽ الزخرف 39آهي. الرعد ۽ ا وٽ محفوظ  .ذخيرو آهي

). اقبال علم جي عشق سان 7جي بنيادي آيتن جي معنٰي ۾ (آل عمران 

״�ϟ�ϦΑدي ۽ عشق کي اوليت ڏيندي چوي ٿو: ڀيٹ كن ϫ�ϢϠϋΏΎΘז

ϟ�ϡ״� ϫ�ϖθϋΏΎΘکتاب اقبال جو ٺاهيل اصطالح ابن ال )483(ض ڪ  ז

و جوڙ ٺاهي ٿو. اثناعشري شيعن آهي جيكو ام اللکتاب سان ڏاڍو سهڻ

جو عقيدو آهي ته خدا طرفان مقرر ٿيل ٻارنهن امامن مان آخري زنده 

كبرٰي. شروع ۾ جا ٻه درجا آهن. صغرٰي ۽  آهي پر غيبت ۾ آهي. غيبت

ع 874امام بابت سمجهيو پئي ويو ته هو ٿوري وقت ال لكي ويو آهي (

ته هو ظاهر ٿيندو. انهي وئي ۾) جنهن جي پڄاڻي تي اميد كئي پئي 

عارضي موجودگي کي غيبت صغرٰي چيو وڃي ٿو پر امام جيئن ته 

ويو ته هو نكري سمجهيو انهي وقت جي پڄاڻي تي به ظاهر نه ٿيو تنه
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وڃي ٿو وڏي وقت ال لكي ويو آهي. انهي وقت کي غيبت كبرٰي چيو 

سماج سڌارڪ سر سيد احمد خان  يجاري آهي. هندستان نجيكو اڃا تائي

جي پوٹي سر راس مسعود بابت مرثيي ۾ اقبال زندگي ۽ موت جي 

نا غيبت صغري آهي يا فمظهرن بابت ويچار كندي پڇي ٿو ته موت 

ٻه فني اصطالح آهن. ل وٺو خبر ۽ نظر )  وري ٻيو مثا667هي. (ا ح ا آ

خبر تاريخي بيان ال كم اچي ٿو جنهن جو خاص اشارو اسالمي علم 

جي ان ذخيري ڏانهن آهي جيكو راوين جي هك سلسلي ذريعي زمانن 

کان روايت ٿيندو پيو اچي. پر انهي لفظ ۾ كڎهن كڎهن ٹوڪ وارو 

اقت جو دارومدار روايت جي آهي جنهن جي صد مطلب شامل ٿي ويندو

شامل خطا كري سگهندڙ فردن تي هوندو آهي. صوفي خبر  سلسلي ۾

کي نظر جي ابتڑ ليکين ٿا جنهن جو مطلب سڌو سنئون ۽ بغير واسطي 

جي ادراڪ يا خاص بصيرت ۽ پڻ كامل مرشد جي نظر هوندو آهي 

ندي آهي. جيكا مريد کي هك سو كتابن کان وڌيك سکيا ڏئي ڇڎي

اچي ويندي ته اقبال جڎهن هنن  سمجهه ۾ انهي پس منظر مان اها ڳالهه

 مطلب سان مخاطب آهي ته سندس مسلمانن لفظن سان موجوده دور جي

  كهڑو آهي. 
ؒ ϴϬϧ�ϲϬΑ�ջו �Ϯγ״� ו �ήΒΧ�α Ύ̡�ϲ ו �ΩήΧ
ؒ ϴϬϧ� ϲϬΑ�ջו � Ϯγ� ״ ו � ήψϧ� Νϼϋ� ήΗ

پڑهندڙ ال  اقبال جي ٻولي ۾ شامل تلميحون ۽ كنايا ان کي عام

چڱو خاصو ڏکيو پر ڌيرج واري عالم ال تمام ڦلدائك كري ٿا ڇڎين. 

) مطابق اقبال هك 1886 -1951ايران جي ملك الشعراء محمد تقي باهر (

تي ٻڌل اسالمي ثقافتي ورثي جو مالك آهي. انهي ورثي هزار ورهين 

کي اقبال جي شاعري ۾ تلميح ۽ كنايي جي صنعتن جي ذريعي 

  فني اظهار ملي ٿو. مثال طور هيٺين شعر تي غور كريو: سگهارو
�٩�ϪϬΠϣ�ϪϨϳήϗ�Ϫϧ�Ύו �ϢϴϠו �٩�ϪϬΠΗ�ϪϘϴϠγ�Ϫϧ
Ύו � ϞϴϠΧ

)252۾ ھالڪ جا دوئڳ سامري تو قتیل شیوه آزري. (بانگ درا 
موسٰي ۽ ابراهيم توحيد ڏانهن اشارو كن ٿا جڎهن ته سامري 

جي غير  مطابق موسيٰ  85-8(جنهن قرآن جي سورت الفرقان آيت 

ر ابراهيم جو موجودگي ۾ اسرائيلين کي عبادت ال گابو ٺاهي ڏنو) ۽ آز

ڪ ڏانهن مطابق بت ٺاهيندڙ) شر 74عام آيت (قرآن جي سورت االن پي

اشارو كن ٿا. اقبال چوي ٿو ته نه هو پاڻ نه ئي سندس مخاطب سچا 
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توحيد پرست آهن (مطلب اهو آهي ته تمام ٿورا مسلمان سچا توحيد 

پرست آهن) ۽ اهو ته مسلمان جيتوڻيك هك خدا ۾ ايمان جو اقرار كن 

بت  انهن پنهنجا روح ٿا پر انهن تي شرڪ جو جادو اثر كري ويو آهي ۽

  ٺاهيندڙن جي حوالي كري ڇڎيا آهن. 

  يا هيٺيون شعر ڏسو: 

  .شـــين بابــــت علــــم اهــــو آهــــي تــــه: هــــن نــــاال ســــيکاريا

  )189اهــوئي لـــٺ ۽ اهـــوئي چمكنــدڙ هـــٿ آهـــي. (پ م 

مان اقتباس  31پهرئين مصرعي ۾ قرآن جي سورت البقره آيت 

جنهن ۾ فرمايل آهي ته ا آدم کي سمورا ناال سيکاريا. اها آيت آهي. 

ا پاران آدم کي پنهنجو نائب مقرر كرڻ ۽ کيس سڀني شين جا ناال 

سيکارڻ جي بيان ۾ آيل اهي. مفسرن مطابق كنهن شي جو نالو ٻڌائي 

طلب آهي انهي تي طاقت حاصل هئڻ ۽ ا آدم کي سڀني سگهڻ جو م

شين جا ناال سيکاري کيس سڀني شين مٿان طاقت ڏئي ڇڎي. ٻين لفظن 

۾ چئجي ته علم طاقت آهي. ٻئي مصرعي ۾ موسٰي عليه السالم جي 

قرآن ۾ بيان ٿيل ٻن معجزن جو ذكر آهي: موسٰي جڎهن پنهنجي لٺ 

) ۽ موسي جڎهن پنهنجي لباس 107اف اڇالئي ته اها نانگ ٿي پئي (االعر

) ا موسٰي 108مان پنهنجو هٿ كڍيو ته اهو چمكندڙ ٿي پيو (االعراف 

سخت مخالف فرعون پنهنجي کي اهي معجزا انهي كري ڏنا جيئن هو 

کي منهن ڏئي سگهي. اقبال اهو چوڻ ٿو گهري ته علم موسٰي وانگر 

سندس چمكندڙ  معجزا ڏيکاري سگهي ٿو. انهي کي موسٰي جي لٺ ۽

هٿ جي طاقت آهي جنهن جي مدد سان هو جهالت جي فرعون کي 

  شكست ڏئي سگهي ٿو. 

IIتخيل .  
اقبال جي تخيل جا سرچشما به مختلف قسمن جا آهن. سندس 

ندي، نهر ) جو وڏو تعداد فطرت مان کنيل آهي جهڑوڪ Imags( نعكس

ندڙ روشني، ۽ سمنڈ، آسمان، افق، سج لٿي ۽ سج اڀرڻ وقت آسمان تي ٿي

جبل ۽ ماٿري، ٻني ۽ برپٹ، ككر ۽ ماڪ، سج، چنڈ ۽ ستارن جي 

روشني، باغ، بلبل ۽ گالب، چيتو ۽ باز، ٹانڈاڻو، باهه، شعلو ۽ چڻنگ. 

اقبال روايتي فارسي ۽ اردو عشقيه شاعري جا به كيترائي روايتي 

عكس كم آڻي ٿو: محبوبا جي وارن جون لڑكندڙ چڳون، شراب ۽ 
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ي ۽ پروانو. عكس جو هك ٻيو قسم اسالمي مذهبي ۽ ساقي، ميڻ بت

ادبي سرچشمن ۽ خاص طور قرآن مان ورتل آهي. پر اقبال ڀلي كهڑي 

قسم جا به عكس كم آڻي هو عام طور انهن کي نئين قالب ۾ آڻي 

معنٰي جو هك نئون رخ ڏئي ٿو. اقبال جي تخيل جي نواڻ به کي انهن 

  هك بند پيش كجي ٿو: ڏاڍي اثر انگيز آهي. هتي هماليه مان 
�ήΑ�Ϯϫ�έϮϫέ�٩��ؑ ϮϬΗΎϫ״� ו

״ τ γϭ� ״ ו
�έΎδϫϮו �ήγ�ϕήΑ�ΎϳΩ׳� Ω�ϪϧΎϳί ΎΗ

  نڳ
ϟΎϤϫ׳� �ϮΗ״� ϫ�ϩΎ̳�ϱ ί ΎΑ�ϲϮו �Ϫ

بھي جسڳ
دست قدرت نڳ بنایا ھڳ عناصر 
״ ϴϟ� ״ ו
�ΎΘϣϮϬΟ�٩�Ώήρ�˶ρήϓ�Ύϴו ״� Ύϫ
جاتا ھڳ ابر

̲�فیل بڳ ϧΎΑ���ήΑ״� ϫΎΗΎΟ֞�ΕέϮλ �ϲ ו �ήϴΠϧί
)221درا 

سٹن ۾ رزميه اسلوب ۾ ٹي عكس كم آندل آهن. پهرين ٻن انهن 

سٹن ۾ هك مكمل تصوير ٺاهي وئي اهي. هوا تيز رفتار گهوڙو آهي، 

ككر سوار آهن ۽ وڄ جو چمكو سوار جي هٿ ۾ چهبك آهي. انهن 

کان پو ايندڙ سٹون فطري عنصرن ۾ تمام وڏي كشمكش کي 

شهر جي گهٹين ۾  پڑهندڙن جي ڌيان تي آڻين ٿيون. آخري ٻن سٹن ۾

ڊوڙندڙ آزاد هاٿي وارو منظر هندستان جي ماڻهن کي سوالئي سان 

سمجهه ۾ اچي سگهي ٿو. ساڳئي نظم جي هك ٻئي بند ۾ هماليه جبل 

شعر کي نظمن جي كتاب سان ڀيٹ ڏني وئي آهي جنهن جو شرعاتي 

آسمان آهي ۽ انهي جي چوٹي واري برف کي اعزاز جي دستار سان 

وئي آهي جيكا دنيا کي روشن كندڙ سج جي تاج تي مشابهت ڏني 

کِلي رهي آهي. اهي به كا شي ياد ڏياريندڙ عكس آهن. اهو چوڻ ته 

هماليه جبلن جو سلسلو شاعري جي هك اهڑي كتاب وانگر آهي جنهن 

جو پهريون شعر آسمان آهي مان اهو مطلب ٿو نكري ته ٻيون چوٹيون 

وڌيك اوچيون آهن. اهو  ڃا(معنٰي شاعري جي كتاب جا ٻيا شعر) ا

مبالغي جو هك بهترين مثال آهي. كيترن ئي روايتي مسلمان سماجن 

۾ كنهن ماڻهو جي دستاربندي جو مطلب ان کي عزت ڏيڻ يا صالحيت 
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جي مڃتا هوندو آهي. (مثال طور ورثي ۾ روحاني اختياري ملڻ وقت يا 

دستار روايتي تعليمي اداري مان سند حاصل كرڻ تي رسمي تقريب ۾ 

 -برف جي هئڻ سبب -ملي سگهي ٿي) هماليه جبلن جي چمكندڙ سفيد

دستار سج جي چمكندڙ تاج کي شرمائي ٿي ڇڎي. ٻين لفظن عزت جي 

۾ چئجي ته هماليه جبل وڏي فخر سان سج جي حاكميت کي چيلينج ٿو 

  كري.

اقبال گهڻو كري پنهنجي خيال جي وضاحت هكٻئي پٺيان تكڑ 

كري ٿو. اقبال ي هك سلسلي جي ذريعي ج ن۾ ايندڙ مختلف عكس

اسرار  .جي شاعري ۾ اهڑن كيترن مثالن مان اسين فقط هك کڻنداسين

خودي ۾ اها وضاحت كندي ته خودي كيئن كماليت جي ڳولها ۾ 

انهي کان وڏي حاصالت جي هك سطح کي قربان ٿي كري ڇڎي جيئن 

. ٻين كيترين شين سان گڎوگڎ تركستان جي سطح تي پهچي سگهي

عالئقي ختن جي مشهور مشك نافي هرڻ، شيرين جي عاشق فرهاد 

واري فارسي حكايت (جنهن شيرين کي ماڻڻ ال جبلن مان واهي کوٹي 

هئي جنهن ۾ کير وهي سگهي)؛ تقدير جي قلم ۽ قرآن جي روايت 

مطابق ابراهيم پاران باهه ۾ سڑڻ واري تكليف جو ذكر كيو آهي. 

  دي آهي:مان مطلب خو انهيءپهرين سٹ ۾ 

  اهــا هــك گــالب جــي ال هــك ســو بــاغن جــو خــون كــري ٿــي،

ــــــي۽ هــــــ ــــــون كــــــري ٿ ــــــك ســــــو آه ــــــي جــــــي ال ه   ك نغم

  اهــــــا هــــــك آســــــمان تــــــي هــــــك ســــــو چنــــــڈ ســــــجائي ٿــــــي،

ـــــي. ـــــاهي ٿ   هـــــك لفـــــظ جـــــي خـــــاطر هـــــك ســـــو ڳـــــالهيون ٺ

  اهــــــــــــــــڑي اســــــــــــــــراف ۽ ســــــــــــــــنگدلي جــــــــــــــــو ســــــــــــــــبب

  معنـــــــــوي ســـــــــونهن جـــــــــي پيـــــــــدائش ۽ تكميـــــــــل آهـــــــــي.

  ڏکـن جـو جـواز آهـي. شيرين جو حسن جبل کـي کوٹينـدڙ جـي

  ن جي موت جو جواز آهي،سو هرڻهك مشك نافو ختن جي هك 

  ســــــمت ۾ جــــــو هـــــي الڳيتــــــو ســــــڑڻ آهــــــي.پـــــروانن جــــــي ق

  جـــــــــــو ســـــــــــبب هـــــــــــك مـــــــــــيڻ بتـــــــــــي آهـــــــــــي. انهـــــــــــيء

ـــو. ـــم هـــك ســـو امـــروز (اڄ) جـــا نقـــش كـــڍي ٿ   انهـــن جـــو قل

  جيـــــــئن اهـــــــا ســـــــڀاڻي جـــــــي هـــــــك صـــــــبح آڻـــــــي ســـــــگهي.

ــــــراهيم جالئــــــي ڇــــــڎيا.   انهــــــي جــــــي شــــــعلن هــــــك ســــــو اب

ـــ ـــد جي   جـــو چـــراغ روشـــن كـــري ســـگهي.ملسو هيلع هللا ىلص ئن هـــك محم
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هتي اقبال تقريباً هر مثال ۾ انهي عكس جو تخليقي استعمال 

۾ بيان ٿيل  68كري ٿو. مثال طور قرآن جي سورت االنبياء جي آيت 

ه ابراهيم کي باهه ۾ اڇلرايو آهي ته كئين ابراهيم جي وقت جي بادشا

 هن ال آرام جو ذريعو ٿي پئي هئي. هو پر باهه ابراهيم کي ساڙڻ بجا

پر اقبال قرآني واقعي کي هك مختلف انداز ڏنو آهي. ابراهيم ۽ باهه 

وارو واقعو مذهبي تاريخ ۾ اهميت رکي ٿو پر ابراهيم جي باهه (اقبال 

انهي کي ان نالي سان سڎيو آهي) جي ذريعي جنهن درجي جي حاصالت 

ملسو هيلع هللا ىلص . انهي ال محمد ٿي انهي کان الزماً هك مٿانهون درجو اچڻ گهرجي

ملسو هيلع هللا ىلص حاصالت محمد  جيجو چراغ كم آيل آهي. انهي مٿاهين درجي 

جي ذريعي ٿي جيكي آخري پيغمبر آهن ۽ سندن پيغام ا طرفان 

  آخري پيغام آهي.

عمال جي خبر هك مثال مان اقبال جي تاريخي عكسن جي است

وه ۾ پيش پوندي اقبال جواِب شكوه ۾ انهي کان اڳئين نظم شك

بحث جو جواب ٿو ڏئي. اهو بحث هي آهي ته ا مسلمانن سان كيل 

سٺو سلوڪ نه كيو آهي جن سموري دنيا ۾ ا جو آخري پيغام 

پهچائڻ ال صدين تائين وڏي محنت كئي آهي. ا، اقبال يا کڻي چئجي 

  ته اقبال جي ڏينهن جي مسلمانن ال چئي ٿو ته: 
ϴΗ�ؑΎόϨו ״� ϫ�ήμ ϣ�ήϫ�Ϫו ״� ϫ�ϒγϮϳ�ϩϭ�ϮΗ�ή

ويهين صدي جي شروعات ۾ دنيا جي كيترن حصن جا مسلمان 

يوسف وانگر جيكو  - بيٺكي حكومت هيٺ اچي ويا هئا ۽ مسلمان

محكومي جي  -كنعان مان مصر آڻي ٻانهي طور وكرو كيو ويو هو

حالت ۾ زندگي گذاري رهيا هئا. انهن جا آبائي عالئقا ائين چئجي ته 

مصر ٿي ويو هو. پر يوسف نهن جو كنعان ڌاريان ٿي ويا هئا. ا الانهن 

جي غير معمولي كردار کيس نه فقط غالمي مان آزادي ڏياري پر کيس 

ٹ ۾ اها اميد رکي ٿو ته مالك پڻ بڻايو. اقبال مٿي ڏنل س مصر جو

مسلمان به بشرطيكه اهي جن مشكل حالتن ۾ آهن انهن ۾ يوسف 

ل طور بدالئي جهڑين خوبين جو مظاهرو كن ته پنهنجي حالت کي مكم

سگهن ٿا ۽ پنهنجي قسمت جا مالك ٿي سگهن ٿا. اهي نه فقط پنهنجي 

غالمي جو خاتمو آڻي سگهن ٿا پر مصر (جتي اهي غالمي جي حالت ۾ 

(پنهنجي وطن) ۾ بدالئيندي پنهنجي دنيا جا حاكم ٿي آهن) کي كنعان 

سگهن ٿا. اسين جيكڎهن اها ڳالهه ذهن ۾ رکون ته اقبال عالئقائي 
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مسلمانن کي هك متحد امت دنيا جي  ميت کي رد كري ڇڎيو هو ۽قو

جي طاقت مكمل  ھرتصور كندو هو ته شعر جي سٹ ۾ كم آندل لفظ 

طور سمجهه ۾ اچي ويندي. انهي جو مطلب اهو ٿيندو ته نه فقط مصر 

نالي وارو كو خاص ملك پر هر مصر معنٰي هر ٻاهريون ملك مسلمانن 

مسلم قبال هك مشهور سٹ ۾ چئي ٿو. جو وطن ٿي سگهي ٿو. جيئن ا

پنجون  ڏسو باب 159. (بانگ درا ھیڻ ھم وطن ھیڻ سارا جھاڻ ھمارا

سيكشن ٻيون) مسلمان امت کي پيغمبر يوسف سان مشابهت ڏيندي 

اقبال اهو مطلب وٺي ٿو ته اها بنيادي طور هك سٺي امت آهي. اها 

كم  يوسف وانگر معصوم ۽ نيكو كار آهي. ۽ اهو ته انهي جو

پنهنجي ماهيت جي لحاظ کان پيغمبرن جهڑو آهي. آخري ڳالهه اها ته 

مسلمان جيتوڻيك ڏکين حالتن کي منهن ڏئي رهيا آهن پر اقبال انهن 

سگهون ٿا ته  سيال روشن مستقبل جي پيشينگوئي كري ٿو. اسين ڏ

كيئن نه شاعر جي هك سٹ مقدس كتاب کي كم آڻيندي مسلمانن 

قبل ڏانهن اشارو كري ٿي ۽ انهن کي آرام ۽ جي ماضي، حال ۽ مست

اميد جو پيغمام ڏيڻ سان گڎوگڎ ساڳئي وقت انهن جي مٿان اها 

ذميواري به وجهي ٿي ته هو يوسف وانگر ڏاهپ ۽ بلند اخالقي سان عمل 

  كن.

اقبال كردار نگاري به سٺي انداز ۾ كري ٿو. سندس كجهه 

رآن جي سورت انساني شخصيت پيش كن ٿا. ق يبهترين عكس آدرش

اشداء علٰي ”سندس پيروكار  ۽ملسو هيلع هللا ىلص ۾ آهي ته محمد  29الفتح جي آيت 

جي عام “ اشداء علي الکفار”پهرئين فقري  آهن“ رحماء بينهم الکفار

ته كافرن تي سخت آهن پر انهي جي  طور اها معنٰي كئي ويندي آهي

جي اصلي معنٰي اها نه آهي ته “شديدون عليٰ ”بنيادي عربي صيغي 

۽ “. و وٺڻ ڏکيو هجيجنهن مان فائد”پر “ ٻين تي سخت هجي جيكو”

ال مهربان ۽ هكٻئي ”جي معنٰي آهي “ ماء بينهمرح”ٻئين فقري 

لڳي ٿو ته هن آيت اقبال تي گهرو اثر وڌو آهي ڇاكاڻ ته هن “ ٻاجهارا.

كيترين ئي جاين تي انهي جو مطلب بيان كيو آهي يا پنهنجي 

ي نئين قالب ۾ آندو آهي. فقط ضرب مخصوص تناظر مطابق انهي ک

كليم ۾ ئي اهڑا ٹي عكس آهن جيكي قرآني َآيت مطابق مسلمان جي 

كردار جي نمائندگي كن ٿا. اقبال هك هنڌ چوي ٿو ته سچو مسلمان 

  هك صورتحال ۾ نرم ۽ مهربان ته ٻي ۾ سخت ۽ درشت هوندو آهي:

لااقب84
�Ρήρ�ϲ ו �ϢθϳήΑ�ϮΗ�ؑέΎϳ�ϪϘϠΣ�Ϯϫ

نرم
و تو فوالد ھڳ مومن. (ض ڪ رزِم حق و باطل ھ

507(
  ٻيو عكس ساڳيو خيال هنن لفظن ۾ پيش كري ٿو:

�ϩϭ�Ϯϫד� փϨϬ՜�٩�Ϫϟϻ�ή̴ Ο״� γ�β Ο
  شبنم

״�دریاوڻ  طوفان. (ض وهجائیڻ دھل  جڳ   جس  دلו
   )522ڪ 

  ساڳيو خيال اڃا ٻئي انداز ۾ ڏسو:
�ϫ֟ Α״� γ�ΏΎϏ�˶ϥήϴη�ϮΗ�̲ ϨΟ�Ϯϫ�ή̳ 

ήו
اتاري. ــــــڱڱڱڱڱت  غزاِل رعنا    تو   صلح   ھو اگر

)633(ض ڪ 
اقبال جي كيترن ئي عكسن مان عالمتي مطلب نكري ٿو. هن 

) جي آهي. انهي گل جي tulipپاران كم آندل هك اهم عالمت گل الله (

ايتري ته مضبوط آهي جو اهو ريگستان جي ناسازگار ماحول شخصيت 

ڑي طرح اهو گل اقبال جي نظر ۾ هك ُپركشش ۾ ڦٹي وڃي ٿو. اه

Role(يا مثل كار  -مثال Model ته ٿو ) بڻجي پوي ٿو. جيكو چاهي

 مسلمان به پنهنجي خودي جي پرورش كن، پنهنجا مسئال حل كرڻ ال

هوندي پنهنجو نصيب پاڻ پيدا كن. پاڻ تي ڀروسو كن ۽ مشكالتن 

بيون آهن جيكي اقبال جي شاعري ۾ باز يا شهباز ۾ اهڑيون خو

 زندگي ۾ كاميابي ال ضروري آهن. انهي جي نظر تيز آهي. انهي کي

شكار كرڻ ال پنهنجي صالحيت  عمل مان خوشي ملي ٿي، اهو پنهنجو

تي ڀروسو كري ٿو. جنهن جو مكمل يكسوئي سان تعاقب كري ٿو ۽ 

خود  ،آزاد ماحول ۾ رهڻ پسند كري ٿو. اهڑي طرح اهو پکي آزادي

صاري، عمل ۽ اطمينان جي عالمت بڻجي وڃي ٿو ۽ انهي الئق آهي انح

جو سندس تقليد كئي وڃي. اقبال جا كيترائي نظم فقط باز بابت آهن. 

  هي نصيحت كري ٿو: هڑي هك نظم ۾ پوڙهو باز پنهنجي ٻچي کيا

  توکي خبر آهي ته سڀني بازن جو جوهر هك آهي.

  ي اٿن.پر دل شينهن ج توڙي جو پرن جي هك مٺ آهن

پاڻ کي چڱائي سان هال ۽ تنهنجي تدبير وڏي سوچ ويچار واري 

  هجي.
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  دلير ۽ باغيرت ٿي ۽ وڏو شكار كر.

  نه رک. ويههتتر، تلير ۽ مينا سان اٿ 

  ها فقط انهي صورت ۾ جو اهي تنهنجا شكار هجن.

  اهي ڏاڍا حقير ۽ ڊڄڻا آهن.

  اهي پنهنجي چهنب مٹي تي هڻي پاڪ كندا آهن.

  كندو آهي. تقليدپنهنجي شكار جي ڳالهين جي جيكو باز 

  اهو خود شكار ٿي ويندو آهي.

  كيترائي شكاري زمين تي لهي. 

  داڻو کائيندڙن جي صحبت ۾ هالڪ ٿي ويندا آهن.

  خوددار ٿي، خوش رهه ۽

  دليري، درشتي ۽ سختي اختيا كر.

  نرم نازڪ جسم واري ٻٹير کي ڇڎي ڏي

  هرڻ جي سڱ جهڑي سخت رڳ پيدا كر.

  يا ۾ خوشي،دن

  ).272دم مان حاصل ٿئي ٿي (پ م سختي، محنت ۽ اُ 

اقبال جي عكسن جو سندس فكر سان اڻ ٹٹ الڳاپو آهي. هو 

روايتي عكس كم آڻڻ وقت به انهن کي هك مختلف رخ ڏئي ٿو ڇڎي. 

انهن جو اطالق وڌائي ٿو ڇڎي يا انهن جي نئين سر تشريح كندي انهن 

ثال طور (پاڻي واري) ڦوٹي جو کي پنهنجي مقصد موافق كري ٿو. م

مثال وٺو جيكو اردو ۽ فارسي شاعري ۾ عارضي وجود جي عالمت 

يا زندگي جي خوشين کي  يآهي. شاعر گهڻو كري زندگي جي ناپائيدار

ڏئي ته انسانن ٿو اقبال جيكو اها تعليم ڦوٹي سان تشبيهه ڏيندا آهن. 

ڦوٹي جي کي هر حالت ۾ پنهنجي خودي جي حفاظت كرڻ گهرجي. هو 

عكس کي هك بلكل مختلف مقصد ال كم آڻي ٿو. اسرار خودي جي 

واري حصي جي آخري شعر ۾ ڦوٹو “ سوال خودي کي كمزور ٿو كري”

  آزادي ۽ غير محتاجي جي عالمت طور اچي ٿو:

ــــرت قــــائم رک ــــوٹي وانگــــر مردانــــي غي   ڦ

  ســمنڈ ۾ بــه پنهنجــي پيــالي کــي اونــڌو رک.

حالت (جهڑوڪ سمنڈ) ۾ جتي معنٰي ته وسيلن جي كثرت واري 

كجهه گهرڻ تي ضرورت کان وڌيك ملي سگهي ٿو اتي به پيالو اونڌو 

خيرات وٺڻ کان انكار، ماحول کان پنهنجي آزادي رکڻ جو مطلب 

لااقب86
مڃرائڻ ۽ پنهنجي آزادي جو اعالن آهي ته توهان ٻئي كنهن جي مدد 

 گهورکي ۽ پنهنجي قسمت پاڻ ٺاهي سکان سوا پنهنجو وجود برقرار 

  ٿا.

  اقبال رموز بيخودي جي تعارف ۾ ساڳئي انداز ۾ چوي ٿو:

  منهنجو كنڌ كنهن بخشش جي زير بار نـه ٿينـدو،

  بـــاغ ۾ منهنجـــي جهـــول مکـــڑي بڻجـــي پـــوي ٿـــي.

هتي به باغ مان گل چونڈڻ ۽ انهن کي پنهنجي جهول ۾ گڎ كرڻ 

واري روايتي عكس کي نئين معنٰي ڏني وئي آهي. شاعر ايترو ته 

جهول نه ٿو  ۾ ٻين پاران پوکيل گلن سان پنهنجيار آهي جو باغ د خود

ڀري. سندس جهول مکڑي وانگر بند ٿي ويندي ۽ فقط اهڑا گل گڎ 

كرڻ ال ُکلندي جيكي هن خود پوکيا هوندا. 

IIIبياني ۽ ڊرامائي عنصر .  
اقبال جي فارسي ۽ اردو كالم ۾ مختلف قسمن جون حكايتون ۽ 

ϲ يون پيون آهن.آکاڻيون ٹڑيون پکڑ ̰ ϣ�έϭ�֟ז ϣה� ϳ  ۽ ) 29 -30(ب د

ϱήז Α�έϭ״� Ύ̳ה� ϳ  ئي نظم جن جو خيال هن جهڑا كيترا) 32(ب د

جون كهاڻيون نئين سر بيان ٻين شاعرن کان ورتو آهي انهن ۾ ٻارن 

ٿيل آهن. كيترائي نظم اسالمي تاريخ جي حقيقي واقعن بابت آهن 

الهه ڏيکاري وئي آهي ته محمد ) ۾ اها ڳ244 -5مثال طور صديق (ب د 

جيكو صديق جي نالي سان مشهور  - جو وفادار اصحابي ابوبكرملسو هيلع هللا ىلص 

کان اسالم ال قربانيون ڏيڻ کان كير به اڳ نه ٿو کٹي سگهي.  -آهي

ع) 1913۾ بيان ٿيل آهي ته ٻئين بالقان جنگ ( )216(ب د  محاصره ادرنھ

سلمان عالمن ۾ گهيري ۾ آيل ترڪ جرنيل شكري پاشا کي شهر جي م

زور كرائي شهر جي غير مسلمانن کان غذائي رسد جو سامان ضبط 

كرڻ جو سندس حكم واپس وٺرايو. اقبال كجهه حالتن ۾ آکاڻي کي 

پيش كرڻ جي ذريعي طور به كم آندو آهي. مثال طور پنهنجا خيال 

). جنهن ۾ انسانن پاران تاريخ ۾ سرانجام ڏنل 81-2آدم (ب د  تسرگذش

۾ اقبال سرگرم ۽ دٻجي نه سگهندڙ انساني  -ن جو بيان آهيوڏن كارنام

) 111 - 2ته محبت (ب د روح ۾ پنهنجي يقين جو اظهار كيو آهي جڎهن 
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ثابت ٿئي ٿو ته محبت سموري كائنات کي پاڻ ۾ جوڙيندڙ شي  مان اهو

  آهي.

پر اقبال پاران بيانيي جو الڳيتو استعمال انهن ڊگهين فارسي 

هن پنهنجي فلسفياڻي فكر جا اهم نقطا پيش  مثنوي ۾ ملي ٿو جن ۾

كرڻ ال حكايتون بيان كيون آهن. مثال طور اسرار خودي ۾ بيان ٿيل 

سندس خودي جو تصور کڻو. هن جي اها سوچ هئي ته غالب قومن پاران 

خودي جي ناكار جو نظريو كتب آڻڻ كمزور قومن کي محكومي ۾ 

هك حكايت بيان  رکڻ جي هك چال هئي. هو انهي جي وضاحت ال

جي  ڌڻكري ٿو ته رڍن جو هك ڌڻ جيكو سدائين شينهن جي هك 

حملي هيٺ رهندو هو انهي شينهن کي اها ڳالهه ذهن ۾ ويهاري ڇڎي ته 

اصلي صالحيت جسماني نه پر روحاني طاقت پيدا كرڻ ۾ آهي. انهي 

جو نتيجو اهو نكتو جو شينهن پنهنجي شكار كرڻ جي صالحيت 

نهن جي حالت قابل رحم كمزور جانورن جهڑي ٿي وئي. وڃائي ويٺا ۽ ا

). اقبال اهو ڏيکارڻ ال ته چيلينجون خودي کي 28 -31(اسرار خودي 

آهي جيكو مضبوط كن ٿيون هك نوجوان جي حكايت بيان كئي 

وٽ اها شكايت  ع) وٽ ويو ۽ هن1072حضرت علي هجويري (وفات 

مقابلو نه ٿو كري جي چوطرف بيٺل دشمنن سان كيائين ته هو پنهن

سگهي. حضرت علي هجويري نوجوان سان همدردي كرڻ بجا چيو ته 

 سگهارو دشمن خدا طرفان رحمت آهي. ڇاكاڻ ته اهڑو دشمن انسان ال

ڏکيائيون پيو پيدا كندو جيكي سندس برداشت کي انتها تي پهچائي 

). 52 -3سندس بهترين صالحيتن کي منظر تي آڻينديون (اسرار خودي 

سرار خودي جي ساٿي كتاب رموز بيخودي ۾ به كيتريون ئي ا

آهن. پر اقبال جي بياني مهارتن کي متاثر كندڙ  يلحكايتون بيان ٿ

رومي جي اظهار جاويد نامي ۾ ملي ٿو. انهي ڊگهي نظم ۾ شاعر پاران 

رهنمائي هيٺ آسماني گرهن جي سير جو بيان آهي. تاريخ، ديوماال، 

) ۽ تخيالتي طور نئين جوڙجك اهي Personificationتمثيل، تجسيم (

سڀئي ڳالهيون گڎجي جاويد نامي کي عالمي ادب ۾ هك شاهكار بڻائي 

  ڇڎين ٿيون. 

مكالمي اقبال جي شاعري ۾ ڊرامائي عنصر به مضبوط آهي. اقبال 

جو طريقو گهڻو كم آڻي ٿو. سندس كيترن ئي نظمن جي جوڙجك 

۽ ) جنهن ۾ عقل 41 -2(ب د مكالمي واري آهي آهي. مثًال عقل و دل 

لااقب88
”وجدان جي خوبين جي ڀيٹ كندي وجدان کي ترجيح ڏني وئي آهي. 

۾ ٹانڈاڻي کي سٺي انداز ۾ پيش كيو  )407(ب ج “ پروانھ اور جگنو

ويو آهي ڇاكاڻ ته انهي وٽ اهڑي روشني آهي جنهن کي هو پنهنجو 

و. چئي سگهي ٿو. جڎهن ته پتنگ هك ڌارئين روشني جي چوگرد ڦري ٿ

ΏΎϘϋ�έϭ�ϲ՝ϧϮϴ̩  ۾ چيو ويو آهي ته ماكوڙي جي حالت 461(ب ج (

انهي كري خراب آهي جو اها مٹي وارن رستن تي پنهنجو رزق ڳولهي 

ٿي جڎهن ته عقاب جي حالت انهي كري مٿاهين آهي جو اهو مٿي 

آسمانن ۾ اڏامي ٿو. انهي مان اهو مطلب كڍيو وڃي ٿو ته هركو 

  پنهنجي قسمت پاڻ ٺاهي ٿو.

اقبال جي كيترن ئي نظمن جي ذهني تخليق ڊرامي طور كئي 

) ۾ آدم جي تخليق، کيس شيطان 255 -8وئي آهي. تسخير فطرت (پ م 

پاران ورغالئڻ ۽ سندس خدا سان ٺهراء جون مکيه ڳالهيون بيان كيون 

,Mirويون آهن. تفصيلي بحث ال ڏسو ( Tulip in the Desert pp 21-

�ԻϱέϮη�βظم ) هن قسم جو هك ٻيو ن4 ϠΠϣ�ϲ ו �β ϴϠΑ  آهي. 647(اح ا (

ابليس پنهنجي افتتاحي تقرير ۾ اها دعوٰي ٿو كري ته هو دنيا جو مڃيل 

سندس مشير انهي ڳالهه تي ڳڻتي جو اظهار كن ٿا ته حاكم آهي. 

انسانذات کي مالك ۽ ٻانهي ۾ ورهائيندڙ ابليسي نظام کي شايد ته 

۽ نظامن کان خطرو  جمهوريت، فاشزم ۽ كميونزم جهڑن فلسفن

 شيطان اختتامي درپيش آهي. مشيرن ۾ كجهه بحث مباحثي کان پو

تقرير ٿو كري. جنهن ۾ هو اهو چوندي مٿي ڄاڻايل سڀني خطرن کي 

نظرانداز ٿو كري ڇڎي ته خطري جي ڳالهه اسالم جي نئين سجاڳي 

آهي. هن مطابق اهو مذهب انسانن کي اتحاد ال اخالقي بنياد فراهم 

ي ٿو ۽ انصاف ۽ مساوات تي ٻڌل اهڑو نظام قائم كري ٿو جيكو كر

قتصادي ابليسي نظام پاران پيدا كيل سياسي ڏاڍ ۽ سماجي ۽ ا

اڻبرابري کي ختم كندو. اهو نظم نه فقط پنهنجي هيئت جي لحاظ کان 

پر انهي ۾ پيش كيل ابليس جي نفسياتي اڀياس جي لحاظ کان به 

ي تقرير جو مطلب سندس مشيرن کي ڊرامائي آهي. ابليس جي افتتاح

اهو يقين ڏيارڻ آهي ته دنيا جي صورتحال مضبوطي سان سندس 

كنٹرول هيٺ آهي. البت كاروائي جي آخر ۾ ابليس پاڻ کي كمزور 

كرائي آهي اها ڏيکاريو آهي ۽ هن پنهنجن مشيرن کي جيكا خاطري 

نه  لڳي ٿو ته وڏي عدم تحفظ کي لكائي رهي آهي. نظم اڳتي وڌڻ سان
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صرف پالٽ ۾ گهرائي ايندي وڃي ٿي پر كردار جي ڊرامائي اکيل به 

  ٿيندي وڃي ٿي. 

) پڻ كردار جي اڀياسن جي 435 -6جبريل و ابليس (بال جبريل 

حوالي سان دلچسپ نظم آهي. لڳي ٿو ته جبرائيل ۽ ابليس ۾ ابليس کي 

 ملڻ کان گهڻي وقت کان پو مالقات ٿي آهي. ابليسجنت مان نيكالي 

جي جنت مان نيكالي جو سبب خدا جي حكم تي آدم کي سجدو كرڻ 

کان انكار هو. جبرائيل ابليس کان پڇي ٿو ته هن کي جنهن ارضي دنيا 

ڏانهن تڑيو ويو آهي اها دنيا كيئن آهي؟ ابليس انهي جو جن لفظن ۾ 

سوز و ساز و درد جواب ڏئي ٿو انهن مان افسوس ۽ ڏک ظاهر ٿئي ٿو. 

جبرائيل جڎهن هن کان پڇي ٿو ته ڇا هن  و آرزو!و داغ و جستجوڳ

ت پاران نقصان جو پورائو كرڻ ۽ خدا جي نظرن ۾ سندس وڃايل حيثي

وري حاصل كرڻ جو كو امكان آهي. انهي تي ابليس غرور ۾ ڀرجي 

وڃي ٿو ڇاكاڻ ته هاڻي کيس تخليق جي ڊرامي ۽ پو انسانن جي 

ار ياد اچي وڃي ٿو. زميني زندگي ۾ پنهنجو اهم ۽ فيصالئتو كرد

گناهه جي معافي سندس موڊ ظاهر ظهور بدلجي وڃي ٿو ۽ هو پنهنجي 

وٺڻ جي كوشش كرڻ جي خيال کي رد كري ڇڎي ٿو (وڌيك تفصيل 

,Mirال ڏسو  Tulip the Desert pp. 35-9(

IVمعنٰي جا تهه .
رومي جي مثنوي کي فارسي ۾ قرآن چيو ويو آهي. اكثر اها ڳالهه 

نازل ٿئي ٿا ته اهو اقبال جي  دي آهي ته قرآن جيكڎهن اردو ۾وين چئي

هي جو چوڻ ته اقبال جي ٻولي انهي الئق آاردو ۾ نازل ٿئي ها. اهو 

آسماني صحيفي جي ٻولي ٿي سگهي جو جزوي طور اهو به مطلب آهي 

نهي صحيفي جي ٻولي وانگر معنٰي جي هك اوته سندس ٻولي آسماني 

است ۽ گهرائي واري مواد ۽ ُپركشش ت ۽ نفکاڻ آهي. جيكي ماڻهو قو

,Schimmelهيئت جو ميالپ ڏسڻ چاهين ٿا ( Iqbal's Persian

Poetry in Yarshter, Persian Literature pp انهن کي اقبال ) 427

كنان تار ڏٹي ڀري، ”جي شاعري نئين عهدنامي جي هك عكس مطابق 

۽ آسماني صحيفي ۾ ) اقبال جي شاعري 6:38 ڏئي ٿي. (لوقا“ ۽ ڀلي ماپ

مشابهت کي البت گهڻو اڳتي نه ٿو وڌائي سگهجي. پر اها ڳالهه بهرحال 

لااقب90
دريافت نه كيا ويا  قبال جي شاعري جا كيترائي رخ اڃاصحيح آهي ته ا

آهن. هتي آ انهي شاعري جي كجهه ادبي خصوصيتن ڏانهن ڌيان 

  ڇكائڻ چاهيندس. 

ي معنٰي جا تهه اقبال جي شاعري ۾ اهڑيون ڳالهيون آهن جن ک

چئي سگهجي ٿو. سندس شعر پنهنجي مكمل معنٰي اهڑي ڳوڙهي ۽ 

سان كيل اڀياس کان پو ظاهر كن ٿا جنهن ۾ انهن ٻنهي ڳالهين ڌيرج 

جو خيال رکڻو پوي ٿو ته انهن ۾ كهڑي ڳالهه چيل آهي ۽ كهڑي ڳالهه 

اڻ چيل ڇڎي وئي آهي. اقبال کي ٿورن لفظن ۾ كيتريون ئي معنائون 

نه فقط كنايي ائڻ جو ڏانء آهي. معنائون سمائڻ جي انهي عمل ۾ سم

جنهن جا اسين اڳيئي كيترائي مثال ڏسي آيا  جي صنعت اچي وڃي ٿي

جي جوڙجك پڻ شامل آهي  . پر انهي ۾ معنائن سان ڀريل موادآهيون

ال هك مثال پيش كري انهي جو كجهه اسين انهي جي وضاحت 

  تفصيل سان تجزيو كنداسين.

) آهي. اقبال 163- 70وه (ب د بال جو هك مشهور اردو نظم شكاق

کي خدا خالف شكايت آهي ۽ شكايت جو مخاطب به اهوئي آهي. نظم 

  هنن لفظن سان شروع ٿو ٿئي:
ؑ Ϯϫέ�ε Ϯϣήϓ�ΩϮγ�ˬؑ ϮϨΑ�έΎו �ؑ Ύϳί �ؑ Ϯϴו

�Ωήϓ�ήז ϓΩ�ϢϏ�˶ϮΤϣ�ˬؑ ϭήו �Ϫϧوش رھوڻ
Ϥϫ�έϭ�ؑϮϨγ״� ו �ϞΒϠΑ״� ϟΎϧϪتن گوش رھوڻ

ϬΑ�٩�ϮϨϤϫؑ Ϯϫέ�ε ϮϣΎΧ�Ϫו �ؑϮϫ�Ϟ̳ �ϲϮו �ϲ
Ψγ�ΏΎΗ�ˬϱήϣ�ί Ϯϣ�ΕήΟˬϮו �ϪϬΠϣ״� ϫ�Ϧ

ΎΧ�ˬ״ γ�ௌ�ϩϮז η�Ϯו �ϪϬΠϣ״� ϫ�ϦϫΪΑ�Ϣו
فارسي ۽ اردو شاعري جي روايتن کان واقف ماڻهن ال بند جي 

بنيادي معنٰي بلكل واضح هوندي. ڳالهائيندڙ هك شاعر آهي. جيئن 

جي خالف هك  دالفظ مان سمجهي سگهجي ٿو. ۽ هو خ همنوا جي

شكايت كرڻ گهري ٿو. سندس شكايت جيئن ته خدا جي خالف آهي 

تنهنكري ڳالهائيندڙن جي ذهن ۾ اها ڳالهه ضرور آئي هوندي ته 

كندڙ حالتن جو ذميوار به خدا آهي. شاعر ماضي تي شكايت پيدا 

افسوس كندي هٻكي ٿو (جيكو الزماً ڏاڍو سٺو رهيو هوندو ڇاكاڻ 

هجي ها ته افسوس كرڻ اجايو هجي ها) شاعر جيئن ته جيكڎهن ائين نه 

ته پنهنجي شاندار ماضي جي پنهنجي غير حتمي مستقبل سان ڀيٹ 

كري ٿو تنهنكري اسين سوالئي سان اهو نتيجو كڍي سگهون ٿا ته 
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به كو قابل رشك نه اهي. مختصر طور چئجي ته هن کي “ حال”سندس 

غير مطمئن آهي ۽  پنهنجي ماضي جي اكير آهي، پنهنجي حال مان

پنهنجي مستقبل بابت انديشا اٿس. پر هو جنهن صورتحال ۾ آهي انهي 

کي قبول كرڻ تي به راضي نه آهي. شاعر پاڻ کي باغ جي بلبل سان 

مشابهت ڏيندي چوي ٿو ته هو جڎهن بلبل جون دانهون ُٻڌي ٿو ته 

پنهنجي دل نه ٿو جهلي سگهي. هو جيكڎهن گل هجي ها ته شايد ماٺ 

يعني پنهنجن جذبن جو موثر  -ي سگهي ها پر هو پنهنجي ڳائڻكر

جي سگهه کان واقف آهي تنهنكري هو پنهنجي  -نموني اظهار كرڻ

خطيباڻين صالحيتن کي انهن جي نمائندگي ال كم آڻيندو جيكي 

پيڑائن ۾ آهن پر انهن پاران ڳالهائڻ وارو كوبه نه آهي. هاڻي اها ڳالهه 

باغ مسلمان امت جي نمائندگي كري ٿو ۽ اهو واضح ٿي وڃڻ گهرجي ته 

  ته شاعر انهي جي ترجمان طور كم كرڻ جو فيصلو كيو آهي.

بند جي گهري اڀياس مان خبر پوندي ته انهي کي معنٰي جا 

واري خاصيت  ديهيتجيكا في الب -كيترائي تهه آهن ۽ بند جي ٻولي

سان ڀريل آهي. مان به ظاهر ٿيندو ته اها باريك ۽ اونهي معنٰي  -رکي ٿي

  وئي آهي. هيٺين نقطن تي غور كريو. اهي۽ وڏي فني مهارت سان ٺ

بند ٹن سوالن سان شروع ٿئي ٿو. اسان کي چوٿين سٹ ۾ هلي  .1

ر جي سوالن جو و همنوا (ساٿي شاعر) به آهي ۽ شاعخبر پوي ٿي ته ك

رخ انهي ڏانهن آهي. پهرين ٻن مصرعن جي اوچتي ۽ چڀندڙ انداز مان 

ملي ٿو ته اهي ساٿي شاعر پاران چيل كنهن ڳالهه جي جواب ۾ اشارو 

آهن ۽ اهو ته انهن ٻنهي ۾ ڳالهه ٻولهه اڳيئي كجهه وقت کان هلندڙ 

آهي. لڳي ٿو ته شاعر پنهنجي ساٿي شاعر سان پنهنجي انهي ارادي جو 

اظهار كيو آهي ته هو پنهنجي قوم جي خراب حالت خالف شكايت 

ير شائسته قدم ر انهي کي خراب سوچ يا غساٿي شاع كرڻ گهري ٿو ۽

سمجهندي شاعر کي ايئن كرڻ کان باز رکڻ جي هك ناكام كوشش 

كري ٿو. شاعر جو پنهنجي ساٿي شاعر ڏانهن ٻه دليو رويو به ڌيان ۾ 

رکڻ جي قابل آهي. هو انهي ڳالهه جي ضرورت سمجهي ٿو ته هو 

ڻ جو فيصلو پنهنجي ساٿي شاعر کي سمجهائي ته سندس پاران ڳالهائ

غلط نه آهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته ساٿي شاعر کيس پنهنجي ڏک جو 

اظهار كرڻ کان روكي نه ٿو سگهي. ساڳئي وقت هو پاڻ ۽ پنهنجي 

ساٿي شاعر ۾ ڏاڍي ڌيان سان فرق به قائم رکي ٿو جيكو سندس خيال 
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گروپ سان تعلق رکي ٿو جيكي موجوده ۾ ماڻهن جي هك اهڑي 

ي ويهي رهيا آهن ۽ وقتي مصلحت، نااميدي، صورتحال تي راضي ٿ

احساس ذميواري جي کوٽ يا فقط التعلقي جي سبب انهي کي بدالئڻ 

جي كابه كوشش نه ٿا كن. ڳالهائيندڙ (اقبال) توڙي سندس ساٿي شاعر 

ٻنهي کي پنهنجي قوم جو ضمير جاڳائڻ جي صالحيت آهي پر ٻنهي مان 

حيت كم آڻڻ جو ارادو كيو فقط اقبال ئي انهي مقصد ال پنهنجي صال

آهي. ٻين لفظن ۾ چئجي ته اقبال پنهنجي ساٿي شاعر يا عام مسلمان 

بي احساسي دانشورن تي انهن جي مسلمان قوم جي مسئلن ڏانهن 

واري رويي ۽ سماج ۾ پنهنجو مناسب كردار ادا نه كرڻ سبب تنقيد 

  كري ٿو.

وعات جي شر“ وهشك”صرعي ۾ ساٿي شاعر ڏانهن حوالو چوٿين م

اهو فقط نه کي هك ڊرامائي خصوصيت ڏئي ڇڎي ٿو. ڇاكاڻ ته هاڻي 

مصرعو پر سموري بند کي ائين پڑهي سگهجي ٿو جو اهو ساٿي شاعر 

کي مخاطب ٿي چيل آهي. پهرئين مصرعي ۾ شروع ٿيندڙ سوالن جو 

سلسلو گڎيل زور حاصل كري وٺي ٿو ۽ ساٿي شاعر پاران اقبال کي 

هارو جواب ٿي پوي ٿو. پر جيئن اسين مٿي ماٺ رهڻ جي صالح جو سگ

بيان كري آيا آهيون ته ساٿي شاعر پاران اقبال کي اها صالح ظاهر 

  ڏنل نه آهي پر متن مان ائين سمجهيو ويو آهي.ظهور 

. اسان اڳ ۾ به اها ڳالهه بيان كري آيا آهيون ته جيئن ته شاعر 2

ها سوچ جي شكايت خدا جي خالف آهي تنهنكري هن جي الزمًا  ا

هوندي ته مسلمان قوم جي دکدائك حالت جو ذميوار كنهن لحاظ کان 

ون ته شكايت جو بنيادي ي. اسين جيكڎهن ذهن ۾ اها ڳالهه رکخدا آه

سان ڀيٹ آهي ته اسان کي اها ڳالهه  - ۽ پڻ سڀاڻي - “اڄ”جي “ كالهه”خيال 

سمجهه ۾ اچي وڃڻ گهرجي ته شاعر جي سوچ مطابق مسلمان قوم نظرن 

كري پئي آهي. خدا جو هاڻي انهي قوم تي اهڑو راض نه رهيو آهي  کان

جهڑو اڳين دورن ۾ رهيو هو. شاعر خدا خالف شكايت كرڻ جي 

م بدهن به چئي ا کان به واقف آهي تنهنكري هو خاكمسئلي جي ڳنڀيرت

امكاني طور كا گستاخي واري ڳالهه كرڻ تي ٿو ڇڎي. اهو محاورو 

اهو فقرو جيتوڻيك شائسته نموني ۽ اڻ معافي طور چيو ويندو آهي. 

)Postscriptسڌي ريت چيو ويو آحي پر هتي اهو مذهبي پس نوشت (

بق اجو كم ڏئي ٿو جو پڑهندڙ انهي ئي نتيجي تي پهچندو ته شاعر مط
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مسلمان جيتوڻيك خدا سان وفادار رهيا آهن پر خد انهن جي الطمع ۽ 

 انهن کي كيترين ئي وفاداري سان كيل خدمت جو كو صلو ڏيڻ بجا

ڳالهين ۾ ڏکن ۾ ڇڎي ڏنو آهي. مسلمانن کي اهو احساس آهي ته خدا 

انهن کي مايوس كيو آهي ۽ اقبال انهي احساس کي آواز ڏيڻ گهري 

  ٿو.

. بند انهي ڳالهه جا ٹي سبب ٻڌائي ٿو ته اقبال پنهنجن جذبن جي 3

  اظهار تي ڇو مجبور ٿيو:

تكليفن جي  ب آهي ته، انهي ڳالهه جو هك عملي سبپهريون

جاري رهنديون. سڌاري جي  موجودگي ۾ خاموش رهڻ سان تكليفون

اميد احتجاج كرڻ ۾ ئي آهي. ماٺ ۾ رهڻ جو مطلب نقصان پرائڻ 

ٿيندو. جڎهن ته ڳالهائڻ جو مطلب پنهنجي حالت ۾ سڌاري جي جائز 

كوشش كرڻ هوندو. (مصرعو پهريون) پهرئين مصرعي جي ٻن بنيادي 

لفظي معنٰي جنهن  زيان كار -به كجهه چوڻ مناسب ٿيندوفقرن بابت 

شخص جي عملن مان نقصان ٿئي يا نقصان وارو سودو كندڙ ۽ ُسود 

فراموش (جنهن کي پنهنجي فائدي جي پرواهه نه هجي) سود (نفعو، 

) کي اقبال جي لفظ ڀنڈار ۾ خاص مطلب آهن. فائدو) ۽ زيان (نقصان

يهاريل دنياوي فائدي ۽ دنياوي اهي هميشه حساب كندڙ ذهن طرفان ب

نقصان ال كم اچن ٿا. اهڑي طرح پهرئين مصرعي ۾ ٻنهي فقرن جي 

ابتو مطلب به نكري سگهي ٿو ڇو ته ڳالهائيندڙ استعمال مان هك 

جڎهن زيان كار ۽ سود فراموش نه ٿيڻ جي عزم جو اظهار كري ٿو ته 

چوڻ جو  هو اڻڄاڻائي ۾ پنهنجي خالف هك دليل ٿو ڏئي وڃي. سندس

كاميابي ۽ ناكامي کي فيصالئتو مطلب اهو ٿو نكري ته هو دنياوي 

) ۾ شاعر 199 -281وه (ب د هي ٿو. انهي اقرار کي خدا جواب شكسمج

خالف ۽ سندس ذريعي مسلمانن خالف جوابي دليل جي بنياد طور كم 

  آڻيندو.

هو تكليفن خالف ردعمل ٻيو، اهو انساني مزاج جو حصو آهي ته 

ي. ڇو ته جي كوشش كندو آه يندو آهي ۽ انهن تي حاوي ٿيڻڏيکار

ي اهڑا بي عمل وجود نه آهن جيكي كنهن زبان ٻڌل ٻوٹي انسان ك

وانگر ٻاهرين طاقتن پاران انهن جو نصيب مقرر كرڻ تي راضي ٿي 

ويهي رهن (چوٿون مصرعو) اهي فطري طور پنهنجي حالت ۾ تبديلي 

. انهن جا ذهين ماڻهو ماضي بابت آڻي انهي کي بهتر كرڻ چاهيندا آهن

لااقب94
سوچيندي ماضي جي نقصانن تي ويٺا افسوس نه كندا آهن پر پنهنجي 

ال روشن مستقبل ٺاهڻ جي كوشش كندا آهن. (ٻيو مصرعو) ٻين 

انسانن تي  - انسانن جي امتيازي خصوصيت -لفظن ۾ چئجي ته شعور

انهي ۾  اها ذميواري وجهي ٿو ته اهي پنهنجي حالت جو جائزو وٺن ۽

  بهتري آڻڻ جي هر ممكن كوشش كن.

ٹيون، اقبال اها ڳالهه محسوس كري ٿو ته هن مٿان اها خاص 

کي ڳالهائڻ ذميواري آهي ته هو پنهنجن خيالن جو اظهار كري ڇو ته هن 

جي ڏات عنايت ٿيل آهي (پنجين مصرعي ۾ تاب سخن جي معنٰي 

انهي جي معنٰي  ۾آهي. جڎهن ته ٻئي مطلب  صالحيتڳالهائڻ جي 

هئي ته هو  جي جرئت به ٿي سگهي ٿي. اقبال کي جيئن ته خبر ڳالهائڻ

گهي ٿو. (سخن جي لفظي معنٰي تقرير، گفتگو جوڙي س فصيح شعر

لب به نكري ٿو. اهڑي طرح آهي. هتي انهي مان شاعري جو خاص مط

، شاعراڻي مهارت جو مطلب ڏيکاري ٿو.) تنهنكري هو تاب سخت

ا شديد احساس محسوس كري ته هو پنهنجي قوم جي ذميواري جو اڃ

نمائندگي كري ۽ انهي كري هو وڏي جرات سان ڳالهائي ٿو. هن کي 

احساس آهي ته سندس جرات گستاخي جي حدن کي پهتي آهي پر انهي 

هوندي به کيس الزماً پنهنجن خيالن جو اظهار كرڻ گهرجي. اهڑي طرح 

عو) پنهنجي نظم جو بنيادي هو مناسب نموني معافي وٺندي (ڇهون مصر

  خيال بيان كري ٿو ته هن کي خدا خالف شكايت آهي.

هاڻي اسين سموري بند جي معنٰي جو خالصو بيان كري سگهون 

ٿا. اقبال باغ ۾ هك ڳائيندڙ (معنٰي مسلمان قوم جي هك شاعر) جي 

حيثيت ۾ بلبل جون گل ال دانهون ٻڌي رهيو آهي (معنٰي هو پنهنجي 

يفن کان واقف ٿئي ٿو) ۽ هن ال خاموش رهڻ ڏکيو ٿي قوم جي تكل

اهڑو  -وڃي ٿو. ڇاكاڻ ته هو نه فقط قوم جي ماضي بابت سوچي ٿو

شاندار ماضي جنهن جي وڃائڻ جو ڏک ئي کيس غمگين رکڻ ال كافي 

هن کي اميد ۽ تمنا آهي ته هو  -پر مستقبل تي به سندس اک آهي -آهي

يك اهو ته هو انهي ڳالهه کان به واقف انهن جي مقدر ۾ بهتري آڻي. وڌ

آهي ته کيس ڳالهائڻ جي طاقت ڏني وئي آهي ۽ هو فصاحت سان پنهنجن 

خيالن جو اظهاري كري سگهي ٿو ۽ انهي واقفيت مٿس اها خاص 

ذميواري وجهي ڇڎي آهي ته هو پنهنجي قوم جي نمائندگي كري ۽ 
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بيان كرڻ انهي جي خدشن کي ٻئي كنهن نه پر خود خدا جي سامهون 

  ۾ انهي جي مدد كري.

اسان هن سيكشن ۾ فقط هك مثال ۽ اهو به اقبال جي اردو 

شاعري مان پيش كيو آهي. اقبال جي فارسي شاعري (اقبال جي خود 

اردو شاعري به تمام گهڻي فارسي آميز آهي) مان خبر پوندي ته اها به 

ارسي شاتر جي تجزيي مان فهي. احسان يارمعنٰي جي تهن سان ڀريل آ

اقبال کي كالسيكي فارسي ”ادب جي شاگرد کي كا حيرت نه ٿيندي: 

“ روايت ۾ حافظ کان پو سڀ کان اهم شاعر سمجهي سگهجي ٿو.

)Yarshater in Yarshater p 31(.

لااقب96

  باب چوٿون

  فلسفياڻو فكر

اسين هن باب ۾ اقبال جي ٻن كتابن تي بحث كنداسين. هك 

۾ كردار  ا: مسلمان فلسفي جي تاريخجي ارتقايران ۾ مابعدالطبعيات 

۽ ٻيو اسالمي فكر جي جديد تشكيل. پهريون كتاب اقبال جو 

ع ۾ ميونخ يونيورسٹي ۾ پيش 1907ڊاكٹريٹ جو مقالو آهي جيكو 

كيو ويو هو. ٻيون كتاب ستن ليكچرن تي مشتمل آهي. اسين 

جو مختصر جائزو وٺڻ کان پو پنهنجي توجه نئين “ مابعدالطبعيات”

شكيل تي ڏينداسين جنهن ۾ اقبال جو پختو فلسفياڻو فكر پيش ت

  كيل آهي. 

  . ايران ۾ مابعدالطبعيات جو ارتقا.1
اهو خيال مكمل طور صحيح نه آهي ته مابعدالطبعيات جي كنهن 

وقت وڏي علمي اهميت هئي پر هاڻي انهي ۾ گهڻو كري فقط تعليمي 

يانن ۾ تاريخي دلچسپي وڃي باقي رهي آهي. كتاب ۾ شامل كجهه ب

درستگي جي کوٽ آهي ۽ انهي ۾ پيش كيل كجهه خيال اصلي نه آهن 

پر كتاب جي مواد بابت يورپي سوچ جو عكس آهن. پر وڏي علميت 

رکندڙ ماڻهو اڃا به اقبال پاران كيترن مفكرن ۽ ليکكن جي فكر 

جي ڏنل بيان مان فائدو وٺي سگهن ٿا. مسلمان ۽ مغربي مفكرن بابت 

قابلي نوٽ مستقبل ۾ ٿيندڙ تحقيق ال اڃا به كارائتا اشارا اقبال جا ت

مهيا كن ٿا. اهو كتاب اڃا به وڌيك تفصيل ۽ هك کان وڌيك رخن 

هي کي خود اقبال جي فكري ارتقا کان اڀياس جي تقاضا كري ٿو. ان

پس منظر ۾ رکندي به اڀياس جي ضرورت آهي. (مثال طور  بابت

دت الوجود جي صوفي نظريي ۾ مابعدالطبعيات مان اقبال جي وح

مشغولي ۽ انهي ال ترجيح جو ثبوت ملي ٿو.) اقبال اهو كتاب هندستان 

۽ انگلينڈ ۾ پنهنجي استاد ٹامس آرنلڈ ڏانهن منسوب كندي لکيو آهي. 

هي ننڍڙو كتاب انهي ادبي ۽ فكري تربيت جو پهريون ڦل آهي ”

“ دي رهي آهي.جيكا گذريل ڏهن ورهين کان مون کي توهان کان ملن

اقبال تعارف ۾ كتاب جو مقصد بيان كندي لکي ٿو ته هو پهريان 

جديد فلسفي جي زبان ۾... ايراني فكر جي منطقي ”كوشش كندو ته: 
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تصوف انهي فكري ۽ ”۽ پو اهو ڏيکاري ته “ تسلسل جا بنياد ڳولهي

اخالقي طاقت جي عمل جي الزمي پيداوار آهي جيكي ننڍاکڑي روح 

ي الزماً زندگي جي اعلٰي آدرش ڏانهن وٺي وينديون.جاڳائ“ کي

مابعدالبعيات جو تاريخي موضوع سان تعلق آهي. اهو ٻن حصن ۾ 

ورهايل آهي حصو پهريون: اسالم کان اڳ ايراني فلسفو. انهي ۾ 

زرتشت، ماني ۽ مزدڪ جون تعليمات پيش كيون ويون آهن. يوناني 

ايران جا نو افالطوني  ثنويت نالي ٻئين حصي ۾ پنج باب آهن.

ارسطوئي؛ اسالمي عقليت پسندي، حقيقت پسندي ۽ آدرش پسندي ۾ 

تكرار؛ تصوف ۽ ٻئي دور جو ايراني فكر. كتاب ۾ هك مختصر 

اختتامي باب پڻ آهي. اقبال جي ذهن ۾ اهو تصور هو ته مابعدالطبعيات 

صفحو ايراني مابعدالطبعيات جي ايندڙ تاريخ ال بنياد جو كم ڏيندو. (

xi مابعدالطبعيات جنهن دور ۾ لکيو ويو هو انهي دور جي علم کي (

ذهن ۾ رکندي اهو تمام معلوماتي كتاب آهي. اقبال مذهب، فلسفي ۽ 

گهڻو  -تصوف جي كيترين ئي اهم شخصيتن جي سوچن ۽ نظرين جا

خالصا ڏنا آهن. اهڑين شخصيتن مان كجهه هي  -كري مختصر ۽ جامع

)؛ اشعري 23 -37)؛ ابن مسكويه (صفحا 3 -11آهن: زرتشت (صفحا 

) مال هادي سبزواري (صفحو 116 -64مكتب فكري جا عالم (صفحا 

  ).143 -46) ۽ شيراز جو علي محمد باب (صفحا 135

اقبال انگريزي ۽ جرمن سان گڎوگڎ عربي ۽ فارسي ۾ موجود 

تحقيقي ماخذن کي به مهارت سان كم آندو آهي. هن اسالم کان اڳ 

راني فكر ال جيتوڻيك مغربي ذريعن تي گهڻو انحصار كيو واري اي

آهي (انهي زير باري جي تعارف ۾ مڃوتي به كئي اٿائين) پر هن کي 

برطانوي ۽ جرمن كتب خانن ۾ جيكي مخطوطا ملي سگهيا آهن انهن 

سميت كيترن ئي بنيادي ماخذن جو سنئون سڌو اڀياس به كيو اٿائين. 

كالسيكي دور جي مال صدرا ۽ مال  -اقبال مسلمان فلسفي جي بعد

  هادي جي اهميت ڏانهن ڌيان ڇكرائيندڙ شايد پهريون ليکك آهي.

مابعدالطبعيات بنيادي طور جيتوڻيك هك تاريخي بيان آهي پر 

اهو اقبال جي نه صرف وسيع علميت پر سندس فكر جي اصليت جو 

جهه ثبوت پڻ مهيا كري ٿو. مثال طور اقبال تصوف جي عروج ۽ واڌ وي

جو تجزيو كندي انهي عام مروج تصور کي رد كري ٿو ته مسلمان 

). اسالم ۾ 76 -7فحا تصوف جو بڻ بنياد غير اسالمي تصورات آهن. (ص

لااقب98
ا رايا غلطي تي ۽ اونهين پاڙن کي ذهن ۾ رکندي اهڑ تصوف جي نفوذ

كوبه نظريو كنهن قوم جي روح کي تيستائين  ٻڌل آهن ڇاكاڻ ته

گهي جيستائين اهوكنهن لحاظ کان ماڻهن جو گرفت ۾ نه ٿو آڻي س

پنهنجو نه هجي. خارجي اثر انهي کي پنهنجي گهري الشعوري گهيرٽ 

مان جاڳائي سگهن ٿا پر ايترو چئبو ته انهي کي بغير سبب جي پيدا نه ٿا 

كري سگهن. كنهن قوم جي فكري ارتقا ۾ كنهن مظهر جي مكمل 

سماجي حالتن جي  اهميت انهن اڳ ۾ ئي موجود فكري، سياسي ۽

روشني ۾ ئي سمجهه ۾ اچي سگهي ٿي جيكي ئي سندس وجود ۾ اچڻ 

  )76 -7کي يقيني بڻائين ٿا. (صفحا 

اقبال پو تصوف جي پس منظر جا تفصيل ڏيندي اهي ڇهه ڳالهيون 

ڳڻائي ٿو جن شروعاتي اسالم ۾ صوفياڻن الڙن کي هٿي ڏيڻ ۾ مدد 

دن جو تشكيك وارو كئي: سياسي بي چيني؛ مسلمان عقليت پسن

ذهن، اسالمي فقهي مكاتيب فكر جي غير جذباتي نيكوكاري، ديني 

اختالف، عقليت پسندي جي سبب مذهبي جوش جذبي جو ماٺو ٿيڻ ۽ 

اقتصادي خوشحالي جي سبب اخالقي نرمي ۽ زندگي جي عيسائي آدرش 

اسالم جي نئين سر صوفياڻي ”). اقبال جي را ۽ 77 -80جو اثر (صفحا 

بابت سندس پاران ڏنل وضاحت گهڻي “ هه جي غير معمولي قوتتوجي

  ). سندس لفظ هي آهن:82حد تائين اڄ به درست آهن (صفحو 

تنهنكري اها ڳالهه واضح ٿي ويندي ته تصوف جي جانداري جو ”

اصل راز انساني فطرت جو اهو مكمل نظريو آهي جنهن تي انهي جو 

ايذاء رسائين ۽ سياسي  بنياد آهي. انهي سخت گير روايت پسندن جي

انقالبن ۾ به انهي كري پنهنجو وجود برقرار رکيو آهي جو اهو 

سموري انساني فطرت ال كشش رکي ٿو ۽ اهو خاص طور نفس كشي 

واري زندگي ۾ دلچسپي رکڻ سان گڎوگڎ غوروفكر واري الڙي کي 

  “پڻ آزادي سان عمل كرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.

اران مشرقي ۽ مغربي مفكرن جي ڀيٹ مابعدالطبعيات مان اقبال پ

اظهار ۽ انهن جي فكر ۾ هك جهڑايون ڳولهڻ جي صالحيت جو پڻ 

) 7افالطون ۽ شوپنهار سان (صفحو ٿئي ٿو. اهڑي طرح هو زرتشت جي

ماني جي هندستاني مفكر كپيال، جرمن فلسفي ليبنيز ۽ شو پنهار سان 

ن ڀيٹ كري شلير ميخر سا جي ) ۽ عبدالكريم الجيلي14 -15(صفحا 

ٿو. هو كجهه جاين تي وڏي جاندار انداز ۾ مختلف ثقافتن ۾ هك 
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جهڑن فكري وهكرن جو خالصو به ڏيندو وڃي ٿو. مثال طور: هندستان 

۾ سموري آدرشي قياس آرائي جو نتيجو ٻڌ، ايران ۾ بهاءا ۽ مغرب 

۾ شو پنهار آهي جنهن جو نظام هيگل جي زبان ۾ آزاد مشرقي آفاقيت 

)x) سان ميالپ آهي (صفحو determinatenessبي قطعيت (جو مغر

مابعدالطبعيات جيتوڻيك هك مختصر مقالو آهي پر انهي جي ايڈورڊ 

جي برائون ۽ رينالڈ نكلسن سميت اسالمي تعليمات جي ميدان جي 

  كيترن ئي ماهرن واکاڻ كئي آهي. 

IIاسالمي فكر جي جديد تشكيل .  
“ سالمي فكر جي جديد تشكيلا”فلسفي تي اقبال جو اهم كتاب 

اڃا تفصيلي اڀياس جو منتظر آهي. كتاب ۾ شامل ستن ليكچرن مان 

هك اهڑي وڏي ذهانت بکي رهي آهي جيكا وسيع ۽ متنوع مغربي ۽ 

اسالمي فكري ۽ ادبي روايتن کي كم آڻيندي مسئلن جو ڳوڙهو 

  تجزيو ۽ گهڻو كري مختلف نظرين جو اصلي امتزاج پيش كري ٿي.

اسالم جي فكري روايت ۽ انساني ”و كتاب ۾ مقصد اقبال ج

علم جي مختلف ميدانن ۾ تازي ٿيل ترقي کي ذهن ۾ رکندي اسالمي 

مذهبي فلسفي جي نئين تشكيل جي كوشش كندي مذهبي علم جي 

xxiجو پورائو كرڻ آهي (صفحا “ سائنسي تشكيل جي ضرورت - ii(

سان انهي خاص سندس خيال ۾ جديد ذهن پنهنجي ٺوس فكر جي عادتن 

قسم جو اندروني مشاهدو وري نه ٿو ماڻي سگهي جنهن تي مذهبي 

) ۽ تنهنكري اهو انهي ڳالهه جي طلب xxiعقيدي جو بنياد آهي (صفحو 

ٿو كري ته هن جي سامهون پنهنجو موقف اهڑي انداز ۾ پيش كجي 

جنهن کان هو واقف هجي. ٻي ڳالهه ته مسلمانن کي علم جي ميدان ۾ 

)xxiiرن ڏانهن هاكاري رجحان اختيار كرڻ گهرجي. (صفحو جديد واڌا

تصوف كنهن وقت ۾ اسالم ۾ مذهبي مشاهدي جي ارتقا جي 

صورتگري كرڻ ۽ انهي کي رخ ڏيڻ ۾ ڏاڍو سٺو كم كيو هو پر 

انهي جا پٺئين دور جا نمائندا جديد ذهن کان پنهنجي العلمي جي سبب 

جي بلكل ناقابل ٿي ويا  جديد فكر ۽ مشاهدي مان كو تازو اتساه وٺڻ

آهن ۽ نتيجي طور جديد ذهن ال مناسب كو طريقو پيش كرڻ جي 

). اقبال انهي ئي کوٽ جو كنهن حد xxiصالحيت نه ٿا رکن (صفحو 

تائين پورائو كرڻ گهري ٿو. کيس اميد آهي ته پنهنجن بنيادي اصولن 
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ت مادي تي تنقيد كندڙ طبعيات جي موجودگي ۾ جيكا اوائلي قسم جي

اهڑو ڏينهن پري نه آهي جڎهن مذهب ۽  تي شك شبها اٿاري رهي آهي؛

سائنس كي اهڑيون مشترڪ هم آهنگ ڳالهيون ڳولهي وٺن جيكي هن 

.)ii-xxiوقت تائين نظرن کان اوجهل رهيون آهن (صفحا 

ديني علم جي سائنسي شكل جي ضرورت کي جائز تسليم كندي 

ه ۾ اچڻ جوڳو بنائڻ جي ۽ اسالم کي جديد سائنسي ذهن ال سمجه

مشكل صورتحال کي سمجهندي اقبال بيٺكي دور واري هندستان جي 

ٻن مسلمان گروپن سان تعلق ختم كري ڇڎيو. پهرئين گروپ ۾ روايتي 

ذهن وارا اهي مسلمان عالم شامل هئا جن جديديت سان تعلق رکڻ نه ٿي 

هڑي چاهيو يا انهي جي هنن ۾ صالحيت ئي نه هئي ۽ اسالم جي هك ا

عالمي تناظر تي راضي هئا جنهن ۾ وچيئن دور کان خيركا تبديلي آئي 

هئي. ٻئي گروپ ۾ اهڑا غير مذهبي ذهن رکندڙ مسلمان دانشور شامل 

هئا جن وري پنهنجي پراڻي مذهبي روايت مان اتساه وٺڻ نه ٿي چاهيو يا 

انهي جي هنن ۾ صالحيت نه هئي ۽ اهي چڳ وڍرائي جديد مغربيت جا 

يڻ ال بلكل تيار رهندا هئا. انهن ٻنهي گروپن جا رجحان ذهن چيال ٿ

۾رکڻ سان اسان کي اقبال جي منصوبي جي اهميت ۽ سندس بنيادي 

  فكري موقف جي درست اهميت سمجهڻ ۾ مدد ملندي.

) ۽ دينياتي طريقه كار ۾ فرق كري Faithاقبال مذهبي عقيدي (

اهدي جي هك خاص ٿو. مذهبي عقيدو جنهن جو دارومدار اندروني مش

قسم تي آهي انهي کي روح سان مشابهت ڏئي سگهجي ٿي جڎهن ته 

كري ٿو ۽ عقلي دينياتي طريقه كار جيكو انهي عقيدي جي تشريح 

انهي کي روح پاران اختيار كيل شكل  توجيهه پيش كري ٿو؛

)Form)  چئي سگهجي ٿو. مذهبي عقيدو مستقل (Constant هوندو (

طريقه كار ۾ كا غير يقينيت هوندي آهي. اهو آهي جڎهن ته دينياتي 

كنهن خاص دور ۾ فكر جي مخصوص عادتن پاران اٿاريل مسئلن جي 

جواب ۾ پروان چڑهي ٿو ۽اڳتي هلي جيكڎهن اهي عادتون تبديل ٿين 

ٿيون ته انهن ۾ به نظرثاني يا تبديلي جي ضرورت پوي ٿي. اقبال جي 

ي ساختون جديد ذهن را ۾ مسلمان فكر ۽ روحانيت جون كالسيك

جي ٺوس فكر ڏانهن الڙي سبب پيدا ٿيل مسئلن جو موثر جواب ڏيڻ 

جي صالحيت نه ٿيون رکن ۽ اها حقيقت مسلمان مذهبي فكر جي جديد 

تشكيل کي ضروري بڻائي ٿي. اها جديد تشكيل اجتهاد جي عام نالي 
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 هيٺ اچي ٿي جيكو اسالم جي مذهب جي چڱي خاصي تجديد ال

ي اصطالح آهي. خود اقبال جي جديد تشكيل کي اسالمي اسالمي فن

  اجتهاد جي رخ ۾ ادا كيل كردار جي حيثيت ۾ ڏسي سگهجي ٿو.

اقبال کي اها اميد آهي ته مذهب ۽ سائنس جي وچ هاڻي جيتوڻيك 

دوري آهي پر كنهن ڏينهن اهي كا هك جهڑائي ڳولهي وٺندا. پر ماڻهو 

گهي ته اقبال جديد ذهن کي اهو محسوس كرڻ کان سوا نه ٿو رهي س

مذهبي مشاهدو ماڻي سگهڻ جي صالحيت نه هئڻ کي هك كمزوري يا 

معذوري سمجهي ٿو. اقبال جي هك هندستاني مسلمان پيشرو سيد احمد 

خان مذهب ۽ سائنس جي وچ ۾ دوري کي ختم كرڻ جي اهڑي طرح 

كوشش كئي جو سائنس کي هك مٿاهين مقام تي بيهاريندي مذهب 

مطالبو كيائين ته اهو پاڻ کي سائنس کي گهربل حيثيت جي کان اهو 

مطابق كري وٺي. اقبال کي انهي لحاظ کان سيد احمد خان جي فكري 

ورثي کي جاري رکندڙ كوٺيو ويندو آهي. پر اقبال کي انهي انداز 

فكر جو حامي مشكل سان قرار ڏئي سگهبو جڎهن سندس انهي سوچ 

فائدو نئين سر مذهبي مشاهدو  کي سامهون رکبو ته سائنسي ذهن جو

  ماڻڻ ۾ آهي.

جديد تشكيل ۾ اقبال جي عقلي دليلن جي ذهانت پڑهندڙ کان اها 

حقيقت اوجهل كرائي سگهي ٿي ته انهن دليلن جو بنياد اسالم جي 

فكر ۽ عمل جي نظام طور هك مضبوط تصور مان پيدا ٿيل هك 

  شديد جذبو آهي.

يل جي كوشش كندي اقبال اسالمي مذهبي فكر جي جديد تشك

چيو آهي ته هو اسالمي فكري روايت توڙي علم ۾ ٿيل جديد پيش 

رفت ٻنهي کي ملحوظ رکندو. جديد تشكيل جي اسان پاران ورتل 

جائزي مان خبر پوندي ته اقبال انهي واعدي جي چڱي پاسداري كئي 

آهي. اسين پنهنجي جائزي کي ٻن حصن ۾ ورهائينداسين. پهرئين حصي 

ليكچرن جو خالصو پيش كندي انهي مڃيل ڏکئي كتاب ۾ جدا جدا 

جو عمومي جائزو پيش كنداسين جنهن جي گهڻي ضرورت آهي. هن 

حصي ۾ ليكچرن جا اصل عنوان ئي ذيلي سرخين طور كم آندا ويندا. 

ٻئي حصي ۾ كتاب جي كجهه مکيه بنيادي خيالن ۽ موضوعن جي 

  تشريح ۽ تبصرو پيش كيو ويندو.

لااقب102

  الصاالف: ليكچرن جا خ

  . علم ۽ مذهبي مشاهدو1
مذهب حقيقت جو سنئون سڌو جلوو پسائڻ جي دعوٰي كري ٿو. 

 ڪ ادرامذهب بنيادي طور عقيدو آهي پر عقيدي وٽ احساس کان سوا

) عنصر به آهي. انهي ڳالهه جي خبر علم الكالمي Cognitiveكندڙ (

ي توڙي صوفياڻي فكر وٽ نظرين جي اهميت ۽ انهي حقيقت مان به پو

جنهن جو مقصد انساني زندگي ۽ كردار جي كايا پلٹ  - ٿي ته مذهب

کي سائنس کان اڳ ئي پنهنجو پايو عقلي بنيادن تي رکڻ جي   -آهي

ضرورت جو احساس ٿي ويو هو تنهنكري مذهب کي فلسفياڻي تفتيش 

جي ماتحت كري سگهجي ٿو. پر مذهب جئين ته فقط نظريو، احساس يا 

جو اظهار آهي تنهنكري اهو اهڑي كنهن عمل نه پر سموري انسان 

تفتيش هيٺ به فقط پنهنجن شرطن شروطن هيٺ ئي ايندو ۽ فلسفو 

انهي کي پنهنجي معلومات ۾ كنهن هيٺاهين جا تي بيهاري نه ٿو 

) ۽ وجدان ۾ كو بنيادي فرق نه آهي. thoughtسگهي. ٻيو ته فكر (

تر صورت حقيقت کي ُكلي صورت ۾ پهچندڙ وجدان، فكر جي هك بر

  آهي جيكو حقيقت کي ڏاكي به ڏاكي پهچي ٿو.

پاران پنهنجي مذهب کي عقلي طور سمجهڻ جي جستجو  نمسلمان

گهڻو اڳ شروع ٿي جنهن ۾ متكلمين ۽ صوفين ٻنهي نظرين جو هك 

مربوط نظام ٺاهڻ جي كوشش كئي. مسلمان مفكر يوناني فلسفي 

يونانين جو قياسي جي مضبوط اثر هيٺ اها ڳالهه سمجهي نه سگهيا ته 

senseفكر حسي ادراڪ ( perception تي اعتبار نه ٿو كري جڎهن (

ته قرآن دنيا کي حقيقي سمجهي ٿو ۽ انهي جي مظهرن ڏانهن تجرباتي 

رخ اختيار كري ٿو. غزالي پاران اڳتي هلي يوناني فلسفي خالف 

بغاوت جو سبب به تجرباتي عقل کي مذهب جو قابل عمل بنياد مڃڻ 

نكار هو. انهي سوچ جي زيراثر ئي هن مذهب جو بنياد فقط کان ا

صوفياڻي مشاهدي تي رکيو. پر غزالي جي انداز ۾ قرآني تصديق شامل 

 ننه هئي. پو جا مفكر به اها ڳالهه سمجهي نه سگهيا ته فكر ۽ وجدا

) ۽ المتناهيت finitudeجن جون خصوصيتون ترتيب وار متناهيت (

)infinitudeامياتي طور هكٻئي سان الڳاپيل آهن. فكر ) آهن اهي ن

وجدان بڻجي پوي ٿو. ٻين لفظن ۾ چئجي  ۾پنهنجي اندروني حركت 

serialته اندروني المتناهيت رکندڙ فكر سلسليوار وقت ( time ۾ (
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پنهنجي ذات کي عيان كندڙ حركت جي سبب فقط متناهيت جو روپ 

  اختيار كري وٺي ٿو.

سو ورهين کان جمود جو شكار مسلمان مذهبي فكر گذريل پنج 

رهيو آهي. انهي دوران يورپ اسالمي دنيا کان اتساه وٺي لڳاتار مختلف 

ميدانن ۾ ترقي كندو ۽ نوان نظريا ۽ موقف پيدا كندو رهيو آهي. 

مسلمانن ال پنهنجي مذهب جي بنيادي ڳالهين جو جائزو وٺڻ ال هي 

  مناسب وقت آهي.

دا ۽ كائنات سان سندس الڳاپن قرآن جو مکيه مقصد انسان جي خ

جي آگاهي کي گهرو كرڻ آهي. اسالم عيسائيت سان انهي ڳالهه ۾ 

زندگي کي رفعت ڏيڻ انسان جي اندر هك  روحانيمتفق آهي ته انساني 

نئين دنيا آشكار ٿيڻ سان ئي ممكن آهي. پر عيسائيت جي برخالف 

يا جي خالف اهو انهي ڳالهه تي زور ڏئي ٿو ته اهڑي آشكاريت مادي دن

نه آهي پر اها انهي ۾ سرايت كري وڃي ٿي. قرآن مطابق كائنات جو 

هك ڳنڀير مقصد آهي. انهي ۾ وسعت ۽ تبديلي اچي سگهي ٿي. انهي 

۾ خدا جون نشانيون آهن ۽ انسان ان جي تسخير كري سگهي ٿو. 

انسان فطرت کان برتر آهي. سندس فطرت ۾ اها ڳالهه سمايل آهي ته هو 

فطرت جي مقدر جي صورتگري كندو ۽ لڳاتار هك سطح پنهنجي ۽ 

کان ٻي سطح تائين وڌندو ويندو ايستائين جو خدا جو شريك كار بڻجي 

ويندو. پر سندس حياتي ۽ سندس واڌ ويجهه جو دارومدار سندس انهي 

صالحيت تي آهي ته هو پنهنجي سامهون ايندڙ حقيقت سان درست قسم 

عني فهم ذريعي مضبوط بڻايل حسي ي -جو الڳاپو قائم كري ۽ هو علم

جي مدد سان ئي اهو الڳاپو قائم كري سگهندو. حقيقت مطلق  - ادراڪ

خارجي دنيا ۽ انسان جي اندروني ذات ۾ پنهنجون نشانيون ظاهر كري 

ٿي تنهنكري انهي کي المتناهي جو ظاهري پهلو كوٺي سگهجي ٿو. 

جو اڻ سڌو  فطرت جو غور و فكر وارو مشاهدو انهي حقيقت تي پهچڻ

۽ عقلي انداز آهي جڎهن ته وجدان انهي تي پهچڻ جو سڌو ۽ غير عقلي 

انداز آهي. اهو طريقو جنهن جي درست هئڻ جي تصديق دنيا جي وحي 

ٿيل ۽ صوفياڻي ادب مان پڻ ملي ٿي، معروضي، ٺوس ۽ حقيقي ڄاڻ 

مهيا كرڻ ۾ ايترو ئي فطري، اصلي ۽ كارگر آهي. پر حقيقت جي 

ي ممكن بنائڻ ال اهو ضروري آهي ته علم جا اهي ٻئي مكمل جلوي ک

  قسم هكٻئي جو پورائو كن.

لااقب104
صوفياڻي علم جون خصوصيتون انهي جي الواسطيت، 

معروضيت، مكمل هجڻ ۽ ابالغ ناپذيري آهن. اهو جيتوڻيك مكمل 

هوندو آهي پر عام مشاهدي کان مكمل طور كٹيل نه هوندو آهي. اها 

اهميت کي نه ٿي گهٹائي ته اهو كجهه  ڳالهه صوفياڻي مشاهدي جي

حالتن تحت واقع ٿيندو اهي يا اهو جنسي جذبي جي عمل جو نتيجو به 

ٿي سگهي ٿو. هر قسم جي ڄاڻ كجهه نامياتي حالتن تحت ئي واقع 

ٿيندي آهي ۽ مذهبي شعور پنهنجي كردار يا مقصد جي لحاظ کان 

واري نفسيات گهڻو كري جنسي اڀار کان مختلف ٿيندو آهي. فرائيڈ 

جي مکيه نظريي بابت جيتوڻيك شك شبها اٿاري سگهجن ٿا پر انهي 

مذهبي مشاهدي کي داخلي عنصر کان پاڪ كرڻ ۾ وڏي مدد كئي 

  آهي.

مذهبي مشاهدي جي صداقت جاچڻ ال ذهني ۽ عملي ٻن قسمن جي 

پرک كري سگهجي ٿي. ذهني پرک جيكا ايندڙ ليكچر ۾ كئي 

جو انهي لحاظ کان جائزو وٺي ٿي ته ڇا انهي  ويندي اها انساني مشاهدي

ذريعي اها ساڳئي حقيقت ملي ٿي جيكا مذهبي مشاهدو ڏئي ٿو. عملي 

پرک وري مذهبي مشاهدي جو حقيقي زندگي تي اثرن جي لحاظ کان 

  جائزو وٺي ٿي.

  . مذهبي مشاهدي جي فلسفيانه پرک:2
كرڻ كالمي فلسفي پاران وجود مطلق يعني خدا جو وجود ثابت 

ال پيش كيل كائناتي، غايتي ۽ وجودياتي دليل ناكافي آهن. پهريون 

دليل محدود جي نفي كندي المحدود جو اثبات كري ٿو. ٻيو دليل 

كنهن خالق نه پر كاريگر جو وجود ثابت كري ٿو ۽ ٹيون انهي ڳالهه 

جي وضاحت ۾ ناكام ٿي وڃي ٿو ته مكمل وجود جي نظريي مان اهڑي 

روضي وجود جو الزمي نتيجو كئين ٿو نكري. ٻي كنهن شي جي مع

  ڳالهه ته اهي دليل انساني مشاهدي جو مٿاڇرو بيان ڏين ٿا.

هياتي دليل انهي كري ناكام ٿي وڃن ٿا جو اهي وجودياتي ۽ الٰ 

فكر کي كو اهڑو منظم كندڙ اصول سمجهن ٿا جيكو شين تي 

هيو وڃڻ ٻاهران عمل كري ٿو. جڎهن ته انهي کي كا اهڑي طاقت سمج

گهرجي جيكا خود انهي مادي جي وجود کي تشكيل ڏئي ٿي. اسان 

جي انساني صورتحال جي سبب فكر ۽ وجود جي الزمي طور وجود ۾ 
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ايندڙ ثنويت کي مشاهدي جي تنقيدي تعبير ذريعي حاصل ٿيندڙ وحدت 

)unity قرآن جو اهو ۾ آڻي سگهجي ٿو. انهي تعبير تي پهچڻ ال (

وندو ته انسان جو مشاهدو داخلي ۽ خارجي طور اشارو كم آڻڻو پ

Ultimateحقيقت مطلق ( Reality.جي عالمت آهي (  

مشاهدو وقت جي لحاظ کان پاڻ کي مادي، زندگي ۽ نفس يا شعور 

جي ٹن سطحن تي ظاهر كري ٿو. جيكي ترتيب وار طبعيات، حياتيات 

ي ۽ نفسيات جي اڀياس هيٺ اچن ٿيون. مادي جو روايتي نظريو هاڻ

قابل دفاع نه رهيو آهي. جديد طبعيات حواسي شاهدي کي ذهني تاثرات ۽ 

) کي واقعن جي حيثيت ڏئي ڇڎڻ کانپو ثابت كري thingsشين (

ڏيکاريو آهي ته سڀئي شيون بنيادي طور حركت آهن. جنهن مان اهو 

derivativeاشارو ملي ٿو ته شي فقط ماخوذ خيال ( notion آهي نه ئي (

کي ميكانيكي  -فس جيكو زندگي جو هك قسم آهييا ن -زندگي

طبعيات جي اصطالح ۾ سمجهائي سگهجي ٿو. اهڑي طرح جڎهن مادي، 

زندگي ۽ نفس يا شعور جو تجزيو كيو وڃي ٿو ته اهي هك اهڑي 

حقيقت ڏانهن اشارو كن ٿا جيكا كردار جي لحاظ کان روحاني آهي، 

طور رهنمائي ٿي رهي الڳيتو تخليقيت سان سرشار آهي ۽ ان جي عقلي 

آهي. اسان جي براه راست مشاهدي ۾ به فطرت هك تسلسل جي صورت 

۾ ظاهر ٿيندي آهي. جيكا عملي ضرورتن تحت ذهن ۾ آڻڻ تي مكاني 

) ۾ ورهائجي ويندي آهي ۽ اهڑي entitiesطور هكٻئي کان جدا اسمن (

طرح هك متحرڪ وحدت کي هكٻئي کان جدا غير متحرڪ شين ۾ 

آهي. اهي غير متحرڪ شيون پنهنجي گڎيل وجود ۽  آڻي ڇڎيندي

تسلسل جي سبب اسان جي مكان ۽ زمان کي منظر تي آڻين ٿيون. ذات 

“ هاڻي”) ۽ سلسليوار here“ (هتي”پنهنجي فعال حيثيت ۾ مكاني 

)now جي كثرت کي منهن ڏئي ٿي پر اها پنهنجي قدر شناس (

)appreciative ري كثرت جو جي سمو“ هاڻي”۽ “ هتي”) حيثيت ۾

۾ امتزاج كري ٿي جنهن تي مكان جو كوبه اثر نه “ هاڻي”هك اهڑي 

آهي. اهو خالص وقت هك اهڑو نامياتي كل آهي جنهن ۾ ماضي، حال 

شامل  -غير تبديل ٿيندڙ قسمت بجا هك کليل امكان طور مستقبل -۽

آهن. خالص زمان ۾ وجود رکڻ جو مطلب آهي هك ذات يا انا هئڻ. 

سامهون ايندڙ مكان واري غير ذات يعني فطرت کان ذات  انساني انا

جي امتياز جي سبب وجود ۾ اچي ٿي. پر خدائي يا حقيقي انا سان كير 

لااقب106
اهڑي طرح سامهون نه ٿو اچي جو غير ذات يا فطرت انهي کان جدا نه 

آهن. اِها ُاها شي آهي جنهن کي قرآن خدا جي عادت سڎي ٿو. جنهن کي 

يقي سرگرمي سمجهون ٿا. مطلق انا سرگرم آهي اسين مطلق انا جي تخل

۽ تبديل ٿيندي رهي ٿي پر ان سان جيكا تبديلي الڳو كري سگهجي 

ٿي اها توسيعي يا مقداري نه پر مرتكز يا خاصيتي هوندي آهي. ٻين 

يي کان سوا حقيقي ۽ غير نلفظن ۾ چئجي ته اها تبديلي دورا

  سلسليوار وقت ۾ هوندي آهي. 

جي سطح تي مشاهدي جي فلسفياڻي پرک سان اهڑي طرح فكر 

ظاهر ٿئي ٿو ته حقيقت كردار جي لحاظ کان روحاني آهي ۽ اهو ته 

انهي کي الزماً هك انا جي صورت ۾ ذهن ۾ آندو وڃي ٿو. مذهب هك 

قدم اڳتي وڌندي اسان کي انهي حقيقت جي مشاهدي جي اميد ڏياري 

  ٿو.

  . خدا جو تصور ۽ عبادت جو مفهوم3
سندس  -حقيقي انا بابت قرآني تصور جا اهم عنصر خدا يا

انفراديت، تخليقيت، علم، قدرت كامله ۽ ابديت آهن. المتناهي خدا جي 

انفراديت مان متناهيت جو مطلب نه ٿو نكري. خدائي المحدوديت 

توسيعي نه پر مرتكز آهي. خدا پاران فطرت جي تخليق کي ماضي جي 

كري سگهي. مادو خدا جي هك واقعي جي حيثيت ۾ تصور نه ٿو 

سامهون ايندڙ هك آزاد حقيقت نه آهي. پر اها هك تعبير آهي جيكا 

فكر سندس آزاد تخليقي توانائي تي الڳو كري ٿو. متناهي انا جي علم 

جي ابتڑ جنهن کي معلوم آزاد شي کي اڳواٽ فرض كرڻو پوندو آهي. 

آهي. پر خدا جي علم جي سامهون اها علم واري شي موجود نه هوندي 

کي مختلف درجن جي انا هوندي اها شي پاڻ پيدا كندو آهي. تخليق 

خدا  اها تمام اعلٰي درجي ۾ هوندي آهي.جنهن وٽ  -فقط انسان ئيآهي. 

  جي تخليقي زندگي ۾ شريك ٿيڻ جي قابل آهي. 

قدرت كامله جي تصور مان هك اڳ مقرر ٿيل مستقبل جو اشارو 

ي جي نفي كري ٿو ۽ سندس رٿا ملي ٿو جيكو خدا جي عمل جي آزاد

مان نواڻ کي خارج كري ڇڎي ٿو. ڳالهه جيكڎهن صحيح نموني ذهن 

۾ ويهاري وڃي ته خدائي علم جو مطلب اهو آهي ته مستقبل هك کليل 

  امكان طور موجود آهي.
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خدا جي قدرت كامله جيكا قرآن ۾ خدائي ڏاهپ ۽ خير سان گهرو 

۾ هر هنڌ حاوي طبعي ۽ ڳانڍاپو رکي ٿي انهي کي جيكڎهن دنيا 

اخالقي برائي کي مدنظر رکندي ڏسجي ٿو ته انهي ۾ كافي مونجهارا 

ڏسڻ ۾ اچن ٿا. قرآن جي اصالحيت واري نظريي مان اها اميد ملي ٿي ته 

انسان آخركار برائي تي فتح حاصل كري ويندو. قرآن پاران انسان جي 

ڑو اختيار زمين تي اچڻ واري واقعي ۾ به کيس كو بدچلن نه پر اه

رکندڙ ڏيکاريو ويو آهي جيكو چڱائي ۽ برائي جي چونڈ كري سگهي 

ٿو. ساڳئي طرح انساني انا جي آزادي مان به اهو مطلب نكري ٿو ته انا 

کي چڱائي ۽ برائي مان چونڈ كرڻ جي صالحيت آهي ۽ تنهنكري 

چڱائي ۽ برائي کي هكٻئي کان جدا حيثيت ۾ نه ٿو ڏسي سگهجي. 

جا ضروري حصا آهن. انسان جي محدود انا غلطيون ٻئي ساڳئي كل 

كري سکڻ مان ئي واڌ ويجهه وٺي ٿي. تنهنكري درد کي هك اهڑي 

 ضابطي جو حصو سمجهي سگهجي ٿو جنهن منجهان انسان کي زندگي

۾ گذرڻو آهي. پر انهي ضابطي جا مكمل نتيجا انسان جي انا جي ارتقا 

  هن. جي هن مرحلي تي هن مٿان ظاهر نه ٿيا آ

خالص وقت ۾ سندس  -غير سلسليوار نه پر -خدا جي ابديت کي

وجود جي لحاظ کان تصور كرڻو آهي. تبديلي جي دنيا ۾ خدا جي 

تخليقي حركت جي سبب خالص وقت سلسليوار وقت لڳي ٿو. اهڑي 

هكندڙ ق آهي دوام ۽ تغير هكٻئي سان اڻ ٺطرح جيستائين خدا جو تعل

  درجا نه آهن.

اهو ثابت ٿئي ٿو ته خدا جي اسالمي تصور کي مٿئين بحث مان 

جي لحاظ کان ثابت كرڻ ممكن آهي. پر مذهب خدا جي  فلسفي

فلسفياڻي فهم تي مطمئن نه ٿيندي هن سان تمام ويجهو تعلق قائم 

كرڻ جو مقصد رکي ٿو. مذهب اهو مقصد حاصل كرڻ ال عبادت يا دعا 

طا كري ٿو. جو ذريعو اختيار كري ٿو. جيكو روحاني روشني ع

عبادت انهي لحاظ کان غور و فكر وانگر آهي جو اهي ٻئي انجذابي 

عمل آهن. فلسفياڻي غور و فكر ۾ البت ذهن حقيقت جو مشاهدو 

كري ٿو جڎهن ته مذهبي عبادت ۾ ذهن حقيقي زندگي ۾ شريك ٿيڻ 

جي كوشش كري ٿو. عبادت ۾ كابه پراسراريت نه آهي. علم جي 

عبادت آهي. عبادت حقيقت ۾ فطرت جي ڳولها به هك قسم جي 

سائنسي مشاهدي جو هك ضروري حصو آهي. فطرت جو مشاهدو كندڙ 

لااقب108
سائنسدان عبادت جي عمل ۾ مشغول كنهن صوفي وانگر هوندو آهي. 

جماعت سان عبادت جنهن جو اسالم حكم ڏئي ٿو، روحاني روشني کي 

هٿي سماج ۾ عام كرڻ جو حكم ڏئي ٿي. اها سماجي مساوات کي پڻ 

وٺرائي ٿي. جنهن مان اهو پڻ اشارو ملي ٿو ته انهن جي خالق ۽ رب ا 

  جي وحدت کان پو انسانن جي وحدت جو ڏاكو اچڻ گهرجي.

  سندس آزادي ۽ بقا - . انساني خودي4
قرآن انسان جي انفراديت ۽ يگانگي تي زور ڏئي ٿو. اهو انسان 

شخصيت جو مالك  کي خدا جو چونڈيل، زمين تي خدا جو نائب ۽ آزاد

كوٺي ٿو. اها وري حيرت جي ڳالهه آهي ته انساني شخصيت ۾ مركزي 

حيثيت رکندڙ شعور مسلمان متكلمين وٽ سنجيده موضوع جي 

حيثيت نه وٺي سگهيو. اندروني مشاهدي جي وحدت کي فقط مذهبي 

تصوف ئي سمجهي سگهيو، جنهن کي قرآن علم جي ٹن ذريعن مان 

ريعا تاريخ ۽ فطرت آهن. صوفي حالج جي بيان هك مڃيو آهي. ٻيا ٻه ذ

منجهان درست نموني تعبير كرڻ کان “ آ تخليقي صداقت آهيان.”ته 

پو اهو مطلب نه ٿو نكري ته ڦڑو سمنڈ ۾ گڎجي ويندو پر انهي مان 

اهو مطلب ٿو نكري ته محدود انساني انا هك گهري وجود ۾ به باقي 

ي پختي شكل ۾ اڃا جديد رهي ٿي. اهڑي قسم جو مشاهدو پنهنج

ياتي نظام مرده مابعدالطبعيات نفسيات جي پهچ کان ٻاهر آهي. پر الهٰ 

جي زبان كتب آڻيندي به انهي بابت كو اشارو مهيا نه ٿا كن. 

تنهنكري جديد مسلمان ال ضروري آهي ته هو جديد علم جي روشني ۾ 

د علم کي اسالم جي ميراث ۽ تعليمات جو نئين سر جائزو وٺي. هو جدي

عزت جي نگاه سان ته ضرور ڏسي پر سندس انداز غير جانبداري وارو 

  هجي ۽ هو پنهنجي ماضي سان به تعلق ختم نه كري.

خودي جي حقيقت کان انكار نه ٿو كري سگهجي جو بريڈلي 

جهڑو ماڻهو به جيكو خودي جي وجود کي منطقي بنيادن تي ثابت نه 

پئجي ويو. خودي جي كري سگهيو انهي کي به آخركار مڃڻو 

خصوصيت دماغي حالتن جي اهڑي وحدت آهي جيكا مكان (جو خودي 

جي وحدت مادي شين جي وحدت کان مختلف آهي) يا زمان (خودي جي 

وقت جو عرصو طبعي واقعن جي وقت جي عرصي کان مختلف آهي) 



109 اقبال
جي حدن ۾ نه ٿي اچي. خودي جي هك خصوصيت خلوت پڻ آهي جيكا 

  جي ماهيت جو سوال اڀاري ٿي.“ آ”نفسيات ال منفرد 

غزالي ۽ سندس مكتب فكر خودي کي هك سادو، ورهائجي ۽ 

soulتبديل نه ٿي سگهندڙ روحاني مادو ( substance سمجهندا هئا ۽ (

انسان جي اندروني مشاهدي کي سندس ذهني حالتن جي تبديل نه ٿيندڙ 

فكر  خودي سان تعلق جي سبب هك وحدت سمجهندا هئا. انهي مكتب

کي البت نفسيات بجاء مابعدالطبعيات ۾ دلچسپي هئي پر حقيقت ۾ 

انهي جو نظريو نه مابعدالطبعياتي مقصد (ڇاكاڻ ته جيكا شي ورهائجي 

نه ٿي سگهي اها ضروري نه آهي ته تباه به نه ٿي سگهي) نه ئي نفسياتي 

مقصد (ڇاكاڻ ته اسان جو شعوري مشاهدو اسان کي خودي جي روحاني 

ي حيثيت ۾ كجهه نه ٿو ٻڌائي) پورو كري ٿو. انهي جي باوجود مادي ج

به خودي تائين رسائي فقط اسان جي شعوري مشاهدي جي تعبير ذريعي 

“ شعور جو وهكرو”ئي ممكن اهي. وليم جيمس پاران شعور کي 

كوٺڻ اسان پاران شعور جي كنهن اكيلي، مستقل ۽ لڳاتار شي جي 

  ٿو ٿئي. حيثيت ۾ مشاهدي تي درست ثابت نه

خودي كا شي نه پر هك فعل آهي. كنهن جي شخصيت کي انهي 

جو كنهن شي جي حيثيت ۾ مشادو كرڻ بجا انهي جي فعلن جي 

تعبير جي ذريعي ئي ذهن ۾ آڻي سگهجي ٿو. خودي يا روح ۽ مادي يا 

جسم ۾ كهڑو تعلق آهي؟ مادي کي كو آزاد وجود نه آهي. كو طبعي 

جو هك مجموعو هوندو آهي جنهن جي جسم هيٺيئن قسم جي خودين 

كنهن  -جيكا ماهيت جي لحاظ کان المتناهي آهي -ذريعي مطلق خودي

جي ذات تي عمل كندي انهي کي پنهنجي مشاهدي ۾ يكجاء كرڻ، 

منظم كرڻ ۽ وحدت ۾ آڻڻ جي قابل بڻائيندي آهي ۽ اعلٰي درجي جي 

آهي ته  خودي ۾ ظهور جي اجازت ڏيندي آهي. زندگي جي ارتقا انهي ۾

شروعات واري نفسي عنصر تي طبعي عنصر جي غلبي واري عمل جي 

ابتڑ كم ٿي وڃي ٿو ۽ نفسي عنصر طبعي عنصر کان مكمل آزادي 

واري نقطي تي پهچي وڃي ٿو. انساني خودي جو سرچشمو جيئن ته 

) مطلق خودي آهي تنهنكري اها پڻ باامر آهي. directiveهك باامر (

هك آزاد علت ذاتي آهي. تقدير هك اهم  ساڳئي طرح انساني خودي

قرآني تصور آهي. انهي مان مكمل جبريت جو مطلب نه ٿو نكري. اهو 

هك اهڑي وصال جي تجربي جي نمائندگي كري ٿو جنهن ۾ متناهي 

لااقب110
خودي المتناهي خودي سان هم آهنگ ٿي وڃي ٿي ۽ المتناهي متناهي 

  ي ٿو.کي ميسارڻ کان سوا ان کي پنهنجي آغوش ۾ وٺي ڇڎ

وڌيك اهو ته انساني خودي ۾ الفانيت جي صالحيت آهي پر انهي 

جي الفانيت اجتماعي يا تهذيبي هئڻ بجا شخصي هوندي آهي. قرآن 

مطابق انساني خودي پاڻ تي قبضو رکندي ۽ انفراديت سان واڌ ويجهه 

 وٺندي رهندي آهي. ايستائين جو اها پنهنجي انفراديت وڃائڻ کان سوا

جي حضور ۾ پهچي ويندي آهي. اهڑي طرح اها المتناهي کان  المتناهي

ممتاز هوندي به انهي کان جدا نه آهي. پاڻ تي قبضو رکندي خودي جي 

 واڌ ويجهه عمل ذريعي ممكن ٿئي ٿي. زندگي خودي جي سرگرمي ال

كارگاهه آهي. كمزور خوديون موت وقت تحليل ٿي وينديون آهن. پر 

سهي وينديون آهن انهن کي موت ۽  جيكي خوديون موت جو صدمو

وري زنده ٿيڻ واري ڏاكي ۾ واڌ ويجهه جا نوان موقعا ملندا آهن. 

صوفياڻن مشاهدن مان خبر پوي ٿي ته انهي وقت دوران خودي کي 

تي دي جي نئين ظهور وقت انهي جو صفاشعور حاصل هوندو آهي. خو

يكي مجموعو پاڻ کي بهشت يا دوزخ جي شكل ۾ ظاهر كندو آهي. ج

جايون نه پر حالتون آهن. پر جيئن دوزخ ڏکن جو دائمي ٺكاڻو نه آهي 

تيئن بهشت به جشن جو زمانو نه آهي. خودي کي موت ۽ وري زنده ٿيڻ 

۽ پاڻ کي تخليقي انداز ۾ کان پو نئين زندگي ۾ به ذاتي واڌ ويجهه 

  جا نوان موقعا ملندا رهن ٿا.  ظاهر كرڻ

  . اسالمي ثقافت جو روح5
نبي ۽ صوفي ٻئي قرب ۽ وصال جو مشاهدو ماڻيندا آهن. صوفي 

محو رهڻ گهرندو آهي ۽ هو انهي مان جيكڎهن واپس  انهي مشاهدي ۾

ايندو به آهي ته سندس واپسي کي انسانذات ال كا گهڻي اهميت نه 

هوندي آهي. ٻئي طرف وري نبي سدائين انهي دنيا ۾ تخليقي ۽ 

ن واپس ايندو آهي. نبي جي مشاهدي تعميري تبديلي آڻڻ جي عزم سا

جي قدر و قيمت جي عملي پرک سندس پيغام جي روح پاران پيدا 

كيل ثقافتي دنيا جو جائزو وٺڻ ۾ آهي. هي ليكچر اسالمي ثقافت جي 

كجهه اهم تصورن تي نظر وجهي ٿو. هن جو مقصد انهن تصورن جي 

۾ صورتگري جي عمل کي سمجهڻ آهي. پر سڀ کان پهريان اسالم 

  ختم نبوت جي تصور کي سمجهڻ ضروري آهي.
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انساني ارتقا جي شروعاتي مرحلن دوران نفسي توانائي پيغمبري 

شعور پيدا كري ٿي جيكا انساني فكر ۽ عمل جي قناعت جي 

نمائندگي كندي زندگي جي مختلف حالتن ال تيار فيصال ۽ حل مهيا 

عقلي ۽ تنقيدي كري ٿي. انساني ارتقا جي كنهن پو واري مرحلي تي 

صالحيتن جي پيدا ٿيڻ سان شعور جي غير عقلي انداز جي واڌ ويجهه 

بيهجي وڃي ٿي. انسان بنيادي طور جذبي ۽ جبلت جي هيٺ هلندو آهي. 

استقرائي سوچ جيكا انسان کي ماحول تي كنٹرول ڏئي ٿي اها هك 

قديم ۽ جديد جي سنگم تي بيٺا آهن. ملسو هيلع هللا ىلص حاصالت آهي. حضرت محمد 

غام جو سرچشمو جيتوڻيك قديم آهي پر انهي جو روح جديد سندن پي

آهي ڇاكاڻ ته اسالم جي پيدائش استقرائي عقل جي پيدائش آهي. 

انسان پاران فكري بلوغت تي پهچڻ کان پو ختم نبوت جي نظريي هر 

قسم جي مافوق الفطري طور منظور ٿيل مذهبي توڙي سياسي شخصي 

ي طرح عقل، تجربو، فطرت ۽ اختيار کي ختم كري ڇڎيو آهي. اهڑ

تاريخ علم جي سرچشمن طور خاص اهميت حاصل كري وٺن ٿا. اهو 

نظريو اسان کي مكمل شعور جي حاصالت ال پنهنجن ذريعن تي 

انحصار كرڻ سيکاري ٿو. اهو نظريو صوفياڻي مشاهدي کي جيتوڻيك 

فطري سمجهي ٿو پر انهي مشاهدي مان حاصل كيل علم کي ٻئي 

م جي علم وانگر تنقيدي تفتيش جي عمل مان گذاري ٿو. كنهن به قس

آخري ڳالهه ته اهو نظريو مسيحي نجات جي تصور کي به غير ضروري 

كري ڇڎي ٿو. جيكو اسپينگلر مطابق مجوسي مذهبن جي گروپ جي 

خصوصيت آهي. اسپينگلر غلطي وچان اسالم کي به انهن مذهبن 

  منجهان سمجهي ٿو.

ٺوس شي ۽ كائنات کي متحرڪ قرآن پاران فطرت کي كا 

سمجهڻ سبب مسلمان مفكرن قياسي يوناني فكر خالف بغاوت كئي 

جنهن کي هو شروعات ۾ پنهنجو كيون ويٺا هئا. انهي بغاوت ۾ صدين 

جي سفر دوران مکيه ديني عالم، فلسفي ۽ سائنسدان شامل ٿيندا ويا ۽ 

۾ اها علم جي مختلف شعبن جهڑوڪ رياضي، فلكيات، طب ۽ منطق 

antiظاهر ٿي. اسالم جي ضد كالسيكي ( - classical روح مان پيدا (

جنهن  يقو اسالمي ثقافت جي پيداوار آهيٿيل تجرباتي ۽ استقرائي طر

  کان اهو يورپ اڌارو ورتو.

لااقب112
تناسب يوناني آدرش هو. جڎهن ته المحدوديت اسالمي آدرش هو. 

 -هل آهيجيكو بي حد واڌ ويجهه جو ا - متحرڪ كائنات جي تصور کي

اسالمي فكر ۾ كيترن ئي طريقن ۾ اظهار ملي ٿو. شاعر مفكر 

عراقي مطلق زمان ۽ مطلق مكان جي تصور کي رد كندي كيترائي 

spaceمكاني نظام ( - orders) ۽ زماني نظام (time - orders فرض (

كري ٿو. فلسفي ابن مسكويه زندگي کي ارتقائي حركت جي لحاظ 

خدان ابن خلدون قرآن مان اتساهه وٺندي کان ڏسي ٿو ۽ فلسفي تاري

  تاريخ کي تبديلي جو الڳيتو ۽ تخليقي عمل سمجهي ٿو.

  . اسالم ۾ حركت جو اصول6
هر قسم جي زندگي جو دائمي  -خدا -اسالم ۾ حقيقت مطلق

روحاني بنياد آهي جيكو پاڻ کي تنوع ۽ تبديلي ۾ ظاهر كري ٿو. 

زمي آهي ته اهو دائمي اصولن تنهنكري كنهن اسالمي سماج ال اهو ال

کي تبديلي جي اصولن مطابق كري ۽ انهن ٻنهي اصولن ۾ ثالثي 

كرائڻ ال هن وٽ كو حركت جو اصول هئڻ به ضروري آهي. اجتهاد 

معنٰي آهي آزاد جي اسالم جوهك اهڑو اصول آهي. فني طور انهي 

ي قانوني را قائم كرڻ جي كوشش كرڻ. هتي اسان جو تعلق فقط انه

معنٰي بنيادي سطح تي كم  - ڳالهه سان آهي جنهن کي مكمل اجتهاد

  چيو وڃي ٿو. -آندل اجتهاد جو اصول

پر انهي جو  جيتوڻيك اجتهاد جي اجازت ڏين ٿا ُسني نظرياتي طور

عملي طور اهڑي طرح انكار كن ٿا جو انهن كنهن هك فرد ۾ انهي 

نهي عجيب جي صالحيت هئڻ کي لڳ ڀڳ ناممكن بڻائي ڇڎيو آهي. ا

ذهني الڙي اهڑي مذهب جي قانوني نظام کي جامد بڻائي ڇڎيو آهي 

جنهن جي الهامي كتاب ۾ زندگي جو هك متحرڪ نظريو آهي. 

اسالمي قانون جي جمود جي سببن مان هي سبب اهم هئا: مسلمان 

مفكرن طرفان اسالم جي سماجي ساخت کي عقلي نظرين جي مفروضه 

كوششون؛ خيالي تصوف جي اسالم جي  انتشاري اثرن کان بچائڻ جون

سماجي حيثيت کان التعلقي ۽ فقيهن پاران تيرهين صدي ۾ بغداد جي 

  تباهي کان پو دفاعي قدم طور كنهن به قسم جي نواڻ تي پابندي.

اتان  .اجتهاد ۾ جديد تركي جو تجربو ذهن ۾ رکڻ جي قابل آهي

ين جي جي نيشنلسٹ پارٹي مذهب سميت سڀني ادارن جي كمن كار
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تعين ۾ رياست کي اوليت ڏئي ٿي. پر اسالم مذهبي ۽ دنياوي دائره 

كار ۾ فرق كرڻ بجا كنهن به كم ڏانهن ذهني الڙي کي مدنظر 

رکندي انهي کي روحاني يا غير مذهبي قرار ڏئي ٿو. انسان هك وحدت 

جسم  آهي جنهن کي خارجي دنيا سان الڳاپي سان عمل كندي ڏسبو ته

ل جي آخرين مقصد جي حوالي سان كم كندي ڏسبو پر اهڑي عم آهي

ته ذهن يا روح آهي. اسالمي نقطه نظر کان رياست فقط توحيد، مساوات، 

يكجهتي ۽ آزادي جي آدرشي اصولن کي مكاني زماني ماحول ۾ آڻڻ 

Religiousجو هك ذريعو آهي. تركي جي  Reform Party  مذهبي)

قي آدرشن جي مقامي ٿي اصالح پارٹي) اسالم جي عالمي سماج ۽ اخال

وڃڻ تي افسوس جو اظهار كري ٿي ۽ مسلمانن کي انهن آدرشن کي 

ٻيهر حاصل كرڻ جي دعوت ڏئي ٿي. تركي جي گرانڈ نيشنل اسيمبلي 

اهو فيصلو ڏنو ڏنو آهي ته خالفت كجهه ماڻهن جي گروپ يا كنهن 

چونڈيل جماعت جي حوالي كري سگهجي ٿي. اهو اجتهاد اسالم جي 

ن هم آهنگ آهي ۽ جديد اسالمي دنيا جون سياسي حقيقتون به روح سا

انهي کي برحق قرار ڏين ٿيون. اسالمي بين القوامي آدرش جو تركي 

نظريو ضياء نالي شاعر مفكر جي تحريرن ۾ ملي ٿو. جديد اسالم ۾ 

آزاد خيال حركت جو آڌرڀاء كرڻو آهي پر بغير روڪ ٹوڪ جي آزاد 

  ي ٿي.خيال انتشار جي قوت ٿي سگه

ڇا اسالم جي قانون ۾ ارتقا جي صالحيت آهي؟ درست حالتن هيٺ 

جن عالمن جي قانوني قدامت پرستي تي  اسالم جو انجذابي روح اسان

غلبو حاصل كري ويندو. اسالم جي شروعاتي كجهه صدين ۾ جڎهن 

اوڻيهه فقهي  قرآن ئي اسالم جو واحد تحريري قانون هو اسالم ۾

قانوني مكتبن شروع ۾ قانون بابت  مكتب پيدا ٿيا. اسالمي

استخراجي انداز اختيار كيو پر پو جيئن پو تيئن استقرائي انداز 

قرآن، حديث،  -اختيار كندا ويا. اسالمي قانون جي چئن وڏن سرچشمن

تي هك نظر وجهڻ سان ئي اسان جن وڏن فقهي  -اجماع ۽ قياس

دو ۽ پڻ مستقبل مكتبن جي سختي جو نظريو پنهنجا بنياد وڃائي ويهن

  ۾ وڌيك ارتقا جي امكان جو اشارو ملندو.

مسلمان ڳوڙهي سوچ ويچار ۽ تازي تجربي سان اسالمي نطامن 

نامي تي سياسي يل جي قابل ٿي ويندا. عالمي منظرجي نئين تشك

لااقب114
اقتصادي حالتن جي ذريعي به اسان کي اسالم جي مقدر ۽ اندروني 

معنٰي کان واقف ٿيڻ گهرجي.

ات کي ٹن شين جي ضرورت آهي: كائنات جي روحاني اڄ انسان ذ

تعبير، فرد جي روحاني آزادي ۽ عالمي انداز رکندڙ بنيادي اصولن جو 

مجموعو جن جي مدد سان سماج روحاني بنياد تي ترقي كري سگهي. 

يورپ خالص عقل كم آڻيندي انهي انداز تي جيكي آدرشي نظام 

ي جيكا فقط شخصي وحي جوڙيا آهن انهن ۾ جاندار يقين جي کوٽ آه

يا الهام مان پيدا ٿي سگهي ٿي. مسلمانن وٽ اهڑي وحي يا الهام آهي. 

اهي زندگي جي روحاني بنياد تي يقين رکن ٿا ۽ ختم نبوت جو عقيدو 

انهن کي روحاني غالمي کان آزاد كري ٿو ڇڎي. مسلمان اسالم جو 

آخرين مقصد يعني روحاني جمهوريت حاصل كري سگهن ٿا ۽کين 

  انهي ڏس ۾ كم كرڻ گهرجي.

  . ڇا مذهب جو امكان آهي؟7
مذهبي زندگي ايمان، فكر ۽ معرفت جي ٹن دورن منجهان گذري 

ٿي. مذهب ايمان جي صورت ۾ هك ضابطو آهي جيكو غير مشروط 

اطاعت جي گُهر كري ٿو. مذهب فكر جي صورت ۾ هك عقلي نظام 

وٺي ٿو.  جي صورت اختيار كندي هك مابعدالطبعيات حاصل كري

معرفت جي دور ۾ مذهبي زندگي حقيقت مطلق جي براه راست مشاهدي 

جي تمنا كري ٿي ۽ انهي ۾ مذهبي مابعدالطبعيات جي جا تي مذهبي 

نفسيات اچي وڃي ٿي. ليكچر جي عنوان ۾ مذهب جو لفظ هن ٹئين 

 مطلب ۾ كم آندو ويو آهي. مذهبي زندگي جي ٹئين ۽ آخري دور ال

ح افسوسناڪ آهي ڇاكاڻ ته تصوف کي زندگي جي تصوف جو اصطال

نفي كندڙ ۽ غير تجربي سمجهيو وڃي ٿو جڎهن ته مذهب بنيادي طور 

تجربو آهي. حقيقت اها آهي ته مذهب سائنس کان به گهڻو اڳ پنهنجو 

  بنياد تجربي تي رکڻ جي ضرورت محسوس كري ورتي هئي.

هب تي به كانٹ جو مابعدالطبعيات جي امكان جي خالف دليل مذ

جنهن جو عقل جي پهچ  - ساڳئي طرح الڳو ٿئي ٿو. پر اهو شي بذات خود

۽ شي  -کان ٻاهر هئڻ انهي جو عقلي اظهار ناممكن كري ڇڎي ٿو

جيئن اسان کي نظر اچي ٿي ۾ هك فرق فرض كري وٺي ٿو. پر 

سائنس جي تازين اڳڀراين کي نظر ۾ رکندي عقلي اٰلهيات جو مسئلو به 
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صالح نه ٿو لڳي. كانٹ جي مٿي بيان كيل ٻن ڳالهين ۾ ايترو ناقابل ا

اهو فرض كيو ويو آهي ته مشاهدي جي نام نهاد عام سطح ئي علم ڏيڻ 

جي صالحيت رکي ٿي جڎهن ته تصوراتي تجزيي جي اثر هيٺ نه اچي 

سگهندڙ مشاهدي جون ٻيون سطحون به موجود ٿي سگهن ٿيون جيئن 

  ي.كجهه مسلمان مفكرن به اشارو ڏنو آه

كو شخص اهو اعتراض كري سگهي ٿو ته مشاهدي جون اهي 

سطحون جيكي تصور ۾ نه ٿيون اچي سگهن اهي اهڑو علم ڏينديون 

آهن جيكو عالمي نوعيت جو هئڻ بجاء انفرادي هوندو آهي ۽ اهو ٻين 

تائين نه پهچائي سگهبو آهي. پر مذهبي مشاهدي جي ناقابل ابالغ هئڻ 

 - پتو پئجي سگهي ٿو ته مذهبي زندگي مان اسان کي انهي ڳالهه جو

Mostحقيقي حق ( -جنهن جو جوهر فكر يا سوچ ويچار بجاء عمل آهي

Real سان تعلق جي ذريعي هك اهڑي مقام تي پهچي وڃي ٿي جتي (

) حاصل كري وٺندي آهي Selfhoodخودي هك اهڑي بيمثال شخصيت (

ل جنهن جي اونهائين جو اندازو ئي نه ٿو كري سگهجي. ۽ عم

جيتوڻيك انفرادي ۽ ناقابل ابالغ هوندو آهي ته به انهي کي جيكڎهن 

) سان تعلق جي طريقي طور كم آڻي ته Realماڻهن جو كو گروپ حق (

انهي کي اجتماعي رنگ ۾ آڻي سگهجي ٿو. دنيا جي مذهبي ماهرن جي 

تجربن مان شعور جي عام رواجي کان سوا ٻين قسمن جي وجود جو 

ور جا اهي قسم جيكڎهن حيات بخش ۽ علم ڏيندڙ ثبوت ملي ٿو ۽ شع

آهن ته اهي اڀياس جو صحيح موضوع ٿي سگهن ٿا. اهي تجربا 

سبب آهن يا صوفياڻي نوعيت جا جيكڎهن كنهن اعصابي مرض جي 

ته به اها ڳالهه انهن جي قدروقيمت يا معنٰي کي نه ٿي گهٹائي. جديد  آهن

روضي حقيقت سان نفسيات چوي ٿي ته مذهب انساني خودي جو مع

تعلق جوڙڻ بجاء فقط كنٹرول ۾ نه ايندڙ خودي جي راهه روكڻ جو 

كم ڏئي ٿو جيكا نه ته هوند سماج ۾ بدنظمي پکيڑي. اهو بهرحال 

مذهب جو هك ابتدائي كم آهي. جنهن جو حقيقي مقصد ابدي حياتي 

  جي عمل سان تعلق جي ذريعي المتناهي خودي جي نئين سر تعمير آهي.

تجربي جي  -يا هن صورتحال ۾ مذهبي -جي کان هٹيلعام روا

مسئلي تي سوچ ويچار ال سائنسي يا عملي بنياد پڻ آهن. جديد رياضي 

۽ طبعيات جا علم به اهو سوال اٿاري چكا آهن ته ڇا فطرت کي مكمل 

) جي اصطالح ۾ سمجهائي سگهجي ٿو. جديد Causationsطور تعليل (
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ل جي باوجود وي تمام گهڻي كنٹرانسان فطرت جي طاقتن تي پنهنج

پاڻ ۽ ٻين سان هك ٹكراء واري زندگي گذاري رهيو آهي ۽ نتيجي 

طور زندگي مان ٿكاوٽ جي عمل مان گذري رهيو آهي. فقط مذهب ئي 

روحاني تجديد جو اهڑو طريقو ڏئي ٿو جيكو اسان کي زندگي ۽ قوت 

  جي اڻکٹ سرچشمي سان تعلق ۾ آڻي ٿو.

و مقصد تمام حقيقي ۽ بلكل معروضي مذهب ۽ سائنس ٻنهي ج

تائين پهچڻ آهي ۽ ٻئي مشاهدي جو تنقيدي جائزو وٺندي ۽ انهي کي 

انهي جي داخلي عنصرن کان پاڪ كندي اهو كم كرڻ گهرن ٿا. مذهب 

۽ سائنس ٻنهي جو واسطو ساڳئي حقيقت سان آهي. سائنس جو انهي 

جي  جي مشاهدي هيٺ اچي سگهندڙ كردار سان ۽ مذهب جو انهي

Standسائنسي طريقه كار ۾ خودي جي بيهك ( .اندروني ماهيت سان

point ۾ ٻيو كير شامل نه آهي جڎهن ته مذهبي طريقه كار ۾ انهي ۾ (

ٻيون ڳالهيون به شامل آهن. پر ٻئي عمل هكٻئي جي تكميل كن ٿا ۽ 

  سائنس توڙي مذهب ۾ حاصل ٿيل مشاهدو برابر طور فطري هوندو آهي.

  شرح ۽ تبصروليكچر: ت - ب
اسين هاڻي جديد تشكيل جي چونڈ موضوعن ۽ بنيادي خيالن تي 

  هك نظر وجهنداسين.

  . علم جو نظريو1

جديد تشكيل جو هك مکيه مقصد مذهبي مشاهدي کي علم جو 

هك درست ذريعو ثابت كرڻ آهي. حقيقت اها آهي ته اقبال نه صرف 

ديد اصطالح ۾ مسلمانن پر دنيا جي فكري تاريخ جي عقل ۽ وحي يا ج

سائنس ۽ مذهب جي وچ ۾ تعلق واري پراڻي مسئلي کي بحث هيٺ آڻي 

رهيو هو. مکيه سوال هنن لفظن ۾ بيان كري سگهجي ٿو ته ڇا مذهبي 

نام نهاد عام رواجي  -مشاهدي ذريعي حاصل كيل علم حواسي تجربي

ذريعي حاصل كيل علم جيترو ئي اعتبار جوڳو آهي؟  -يا معروضي

جن مان انهي سوال جو جواب هاكار ۾  -ث جا اهم نقطااقبال جي بح

ملي ٿو. مٿي بيان ٿي چكا آهن. (ڏسو پهرئين، ٻئين ۽ ستين ليكچر جا 

  خالصا) بهرحال هتي كجهه رايا ڏيڻ مناسب ٿيندو.
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اقبال علم ڏيندڙ مشاهدي جي ٻنهي تصورن يعني سائنسي يا 

انهن ۾  مغربي ۽ مذهبي يا اسالمي ۾ كو وچئون رستو ڳولهڻ يا

امتزاج جي كوشش كري ٿو. سندس اهڑي كوشش سندس پاران 

كتابن جي مهاڳ ۾ ڏنل سندس انهي مقصد جي سٺي وضاحت آهي ته 

هو مسلمان مذهبي فكر جي علم جي جديد اڳڀراين جي روشني ۾ جديد 

مثال طور  -تشكيل مان پيدا ٿئي ٿو. جڎهن ته روايتي صوفي تصور

ت مطلق جو علم وجدان ذريعي ۾ حقيق -غزالي جي فكري طريقي

حاصل ٿيندو آهي. اقبال هر هك موقف جا كجهه عنصر قبول  كندي 

ٻين کي رد كري ڇڎي ٿو. هو اها ڳالهه تسليم كري ٿو ته عام رواجي 

حواسي ادراڪ ڀروسي جوڳو علم ڏئي ٿو ۽ دليل ڏئي ٿو ته قرآن قديم 

ن ٿا انهي يونان جي قياسي مفكرن جي برخالف اسين جنهن دنيا ۾ رهو

نظر سان ڏسي ٿو ۽  -يا کڻي چئجي ته تجربي -کي ضد كالسيكي

نتيجي طور دنيا کي حقيقي سمجهي ٿو. قرآن جو اهو عام تجربي انداز 

شين ال عزت جو احساس  ئي هيو جنهن پنهنجن پيروكارن ۾ حقيقي

). پر 1. 11۽ آخركار انهن کي جديد سائنس جو بانيكار بڻايو ( پيدا كيو

انهي ڳالهه کان انكار ٿو كري ته كو حواسي ادراڪ ذريعي اقبال 

حاصل ٿيندڙ علم ئي انسانن ال دستياب علم جو واحد ذريعو آهي. هو 

مثال طور اها حقيقت پيش ٿو كري ته اسان کي ٻين ذهنن جي وجود 

جي ڄاڻ حواسي ادراڪ نه پر استنباطي طور حاصل ٿيندي آهي. اهڑي 

ا پيدا كرڻ کان پو هو الهامي توڙي طرح غير حواسي علم ال ج

صوفياڻي ادب مان وڏين شاهدين جي آڌار تي چوي ٿو ته وجدان علم 

) هو VII 13 ،I. 146 -149حاصل كرڻ جو اعتبار جوڳو ذريعو آهي. (

انهي نتيجي تي پهچي ٿو ته مذهبي مشاهدي جون حقيقتون، انساني 

ان تعبير جي ذريعي مشاهدي جي ٻين حقيقتن وانگر آهن ۽ انهن پار

) I. 13علم ڏيڻ جي حيثيت ۾ كنهن به حقيقت ۾ كو فرق نه آهي (

تنهنكري وجداني علم به عام رواجي حواسي علم جهڑو ئي درست ۽ 

  معروضي آهي.

اقبال جي دليل جو سمورو زور علم ۽ مشاهدي ۾ تعلق جي 

ٿو ته مشاهدو  سندس خاص فهم تي آهي. هو اها ڳالهه ته تسليم كري

پر انهي سان گڎ هو مشاهدي جو بنياد وسيع ٿو كري  م پيدا كري ٿوعل
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ڇڎي جيئن انهي ۾ مذهبي مشاهدو به شامل ٿي سگهي. علم جيستائين 

  حقيقي مشاهدي جو پرتو آهي اهو درست آهي. 

قابل ابالغ آهي ته مذهبي مشاهدو خاص طور نا اها ڳالهه درست

ناقابل ابالغ هئڻ جو اهو هوندو آهي. پر اقبال مطابق انهي مشاهدي جي 

   .مطلب نه آهي ته مذهبي انسان جي كوشش اجائي آهي. حقيقت ۾

انهي مان خودي جي اصلي فطرت جو پتو پوي ٿو. مذهبي زندگي ”

جو عروج اهو آهي ته خودي هونئن عام طور يعني پنهنجي عادت موجب 

 جيكا انفراديت پيدا كري سگهي ٿي ان ۾ كماليت حاصل كري.

س دي جو حقيقي حق سان اهو ڳانڍاپو ئي آهي جيكو کيدراصل خو

تي حيثيت جو عرفان بخشي ٿو ۽ ان پنهنجي يكتائيت ۽ مابعدالطبعيا

کان سوا اڳتي وڌڻ جا امكان پڻ پيدا كري ٿو. سچي ڳالهه اها آهي ته 

اهو تجربو يا مشاهدو جنهن منجهان كو عرفان حاصل ٿئي ٿو يا معرفت 

ن عقلي حقيقت جهڑي نه آهي جو اهو ملي ٿي ان جي حيثيت كنه

تصور ۾ اچي سگهي. بلكه اهو تجربو هك جيئري جاڳندي حقيقت آهي 

۽ هك اهڑو طرز عمل آهي جيكو اندروني حياتياتي تبديلين جي 

نتيجي ۾ وجود ۾ اچي ٿو ۽ انهي کي منطق جي مقولن سان هٿ كري 

)VII. 145نه ٿو سگهجي. (

ته اقبال مذهبي مشاهدي کي  هن ٹكري مان اها ڳالهه واضح آهي

هك ئي وقت مكمل طور فكري قرار ڏئي ٿو ۽ انهي کي روزاني 

زندگي جي عام رواجي يا شعوري تجربي کان ڌار به قرار ڏئي ٿو. اها 

عام  -ڳالهه ياد رکڻ به ضروري آهي ته اقبال شعور جي ٻنهي قسمن

مجهي. کي علم جي ساڳئي ذخيري جا ٻه تناظر نه ٿو س - رواجي ۽ مذهبي

مذهب انهي ساڳئي معلومات جي تعبير نه ٿو كري جنهن جي سائنس 

كري ٿي. انهي جو مقصد انساني مشاهدي جي هك خاص قسم جي 

) ڇو ته مذهب جو حقيقي مقصد آهي I.20حقيقي اهميت تي پهچڻ آهي (

خودي جي نئين سر تعمير كرڻ ۽ اهو تڎهن ٿي سگهي ٿو جڎهن سندس 

سان قائم كيو وڃي. درست مشاهدي جو تعلق زندگي جي ابدي عمل 

انهي ال دائرو وڌائڻ جيئن انهي ۾ مشاهدي جي غير رواجي قسمن کي 

به شامل كري سگهجي. ان مان اهو مطلب نه ٿو نكري ته مشاهدو ڀلي 

كهڑي به قسم جو هجي اهو سدائين ڀروسي جوڳي معلومات ڏيندو. 

ي کي تعبير يا انهي جي برخالف هر قسم جي سائنسي يا مذهبي تجرب
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تنقيدي پرک جي ضرورت هوندي آهي. هك سچي صوفي کي كنهن 

سچي سائنسدان وانگر سدائين انهي ڳالهه جو اونو هوندو آهي ته 

مشاهدي جي حقيقي عنصرن کي نقلي عنصرن کان پاڪ كري جيئن 

انهي مان اندروني عنصرن کي خارج كندو مشاهدي جي معروضي 

  عنصرن تائين پهچي سگهجي.

ال پنهنجي دعوٰي جي مدد ۾ سورهين صدين جي هندستاني اقب

مسلمان صوفي احمد سرهندي جي نظرين ۽ طريقن جو حوالو ڏئي ٿو. 

)144 ،143 ،153 ،152 .VII وري مذهبي مشاهدي جي تنقيدي پرک كرڻ (

) اقبال خود جديد تشكيل جي 1. 13كا بي ادبي جهڑي ڳالهه به نه آهي. (

بي مشاهدي جي فكري ۽ عملي پرک ٻئين ۽ ستين ليكچر ۾ مذه

كري ڏسي ٿو. اها سوچ ته سائنسدان ۽ صوفي ٻنهي جو مقصد 

معروضي حقيقت ئي هوندو آهي انهي مان سائنس ۽ مذهب جي وچ ۾ 

  غايتي هم آهنگي تي پهچي سگهجي ٿو.

سچي ڳالهه اها آهي ته جيتوڻيك مذهب ۽ سائنس ٻئي مختلف 

منزل مقصود ساڳئي آهي.  طريقن تي عمل پيرا آهن پر سندن اصلي

ٻنهي جو مقصد اصل حقيقت تائين پهچڻ آهي. بلك مذهب جيئن آ اڳ 

۾ به ڄاڻائي آيو آهيان ته سائنس جي مقابلي ۾ مطلق حقيقت تائين پهچڻ 

جو وڌيك خواهشمند آهي. ان کان سوا ٻنهي جي نظر ۾ وجود حقيقي 

۽ مشاهدي جي تائين پهچڻ جو رستو اهو آهي ته اسين پنهنجي تجربي 

)VII. 155مسلسل تطهير كندا رهون. (

اقبال مشاهدي جي برتري ۽ علم جي عقلي توڙي غير عقلي 

قسمن جو فطري هئڻ ثابت كري هيٺيون ڳالهيون حاصل كري وٺي ٿو. 

) مذهب کي صحيح نموني حاصل كيل علم جي دائري جي i(الف) هو (

كري ٿو. مذهبي  ) مذهب جي امتيازي حيثيت روشنiiاندر آڻي ٿو. (

مشاهدي جي ذريعي حاصل كيل علم جيتوڻيك غير عقلي قسم جو 

)iiiآهي پر فقط انهي سبب جي كري گهٹ اعتبار جوڳو نه آهي، ۽ (

انهي ڳالهه جي ضرورت تي زور ڏئي ٿو ته انهي علم جي تعبير كئي 

  وڃي ۽ ان کي علم جي ٻين قسمن سان ماليو وڃي. 

ڏئي ٿو ته سائنس جيكا مشاهدي جون  (ب) هو بجا طور تي اهو دليل

يكسانيتون يعني ميكانيكي ورجاء جا قانون ثابت كرڻ چاهي ٿي 

)II.40 سطحن مان فقط هك يعني مادي جي ) اها مشاهدي جي ٹن مکيه
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کي كارگر نموني منهن ڏئي سگهي ٿي. ٻه ٻيون سطحون زندگي  سطح

طلب جيكو مكمل صداقت جي  -) مذهب کيII.26۽ شعور جون آهن (

  )II.34سائنس کان ڊڄڻ نه گهرجي ( -كري ٿو

(ج) هو فلسفي ۽ سائنس جي كيترن ئي انفرادي نظرين جو مشاهدي 

جي تنقيدي كسوٹي مطابق جائزو وٺي ٿو. مثال طور هو چوي ٿو ته 

رسل پاران كينٹر جي رياضياتي تسلسل جي نظريي ذريعي زينو جو 

وڃي ٿي. ڇاكاڻ  ) حل كرڻ جي كوشش ناكام ٿيParadoxمتناقضو (

ته المحدود سلسلي جي حيثيت ۾ تسلسل جو رياضياتي تصور 

جيتوڻيك حركت تي انهي صورت ۾ الڳو نه ٿو ٿئي جو انهي کي هك 

عمل سمجهيو وڃي پر اهو حركت جي ٻاهران نظر ايندڙ تصور تي الڳو 

ٿئي ٿو. حركت جو عمل يعني حركت فكر نه پر عملي صورت ۾ 

)  ساڳئي طرح آئن II.30نه ٿي كري. ( كنهن به تقسيم کي قبول

اسٹائين جو اضافيت جو نظريو جيكو فقط شين جي ساخت سان تعلق 

رکي ٿو پر انهي ساخت وارين شين جي ماهيت تي روشني نه ٿو وجهي. 

)II.31 ٻيو ته اهو نظريو وقت کي چوٿين ُبعد جي حيثيت ڏيندي وقت (

مشاهدي ۾ ايندڙ  جي حقيقت کان انكار كري ٿو ۽ وقت جي اسان جي

  )11.31كجهه خصوصيتن کي نظرانداز كري ڇڎي ٿو. (

مٿئين ڳالهين جي روشني ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته اسالمي 

فكر ۾ اقبال جو وڏو كردار تجزياتي فكر ۽ مذهبي شعور جي وچ ۾ 

(غزالي پاران اڏيل) ڀت کي ڊاهڻ آهي. اڄ تائين كيترن مسلمان مفكرن 

انداز  -يعني صوفياڻو -ي شعور جو هك خاصجي اها را آهي ته غزال

وضع كري اسالم ال ميدان ماري ورتو. اهو انداز صوفياڻي انداز کان 

مختلف آهي ۽ عقليت پسندن جي شك يا حملي خالف هك ثابتي آهي. 

اقبال هن دليل سان انهي نظريي کي رد ٿو كري ته پهريون ته مذهب 

ي ۽ ٻيو ته فكر ۽ وجدان خود هك مضبوط عقلي عنصر کان خالي نه آه

۾ كو پكو سنڌو نه ٿو كڍي سگهجي. انهي مان ظاهر ٿئي ٿو ته 

غزالي مذهب ال هك غير عقلي بنياد جي چونڈ كندي مذهب جي هك 

انهي سوچ کي قرآن جي  -غير ضروري طور محدود سوچ اختيار كئي

  روح مطابق بلكل برحق قرار نه ٿو ڏئي سگهجي.

ٿي ته اقبال حقيقت ڏانهن كنهن هك  اها ڳالهه به ڏسي سگهجي

رستي کي خاص قرار نه ٿو ڏئي. پر هو انهي ڏانهن گهڻ رخي رستي جي 
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وكالت كري ٿو. ڇاكاڻ ته هو چوي ٿو ته حواسي ادراڪ ذريعي وجدان 

جي تكميل كئي وڃي. اها ڳالهه مركزي اهميت نه ٿي رکي ته اقبال 

ت واري ڳالهه هن پاران همياهڑو رستو پاڻ ٺاهڻ ۾ كامياب ٿيو يا نه. ا

هن اهو طريقو اسالمي روايت جي  -يل تفتيش وارو طريقوتجويز ك

۽ اها ڳالهه آهي ته اهڑو طريقو  -پنهنجي اڀياس ۽ فهم مان حاصل كيو

كم آڻڻ سان اسالمي مذهبي ۽ فكري روايت ۾ هك نئون امتزاج پيدا 

  كرڻ جي صالحيت موجود آهي.

لفظ جي “ مذهبي”اهم فقري ۾ جي “ مذهبي مشاهدي”اقبال پاران 

هو اهو  ڎهن ڳڻتي جو اظهار كيو ويندو آهي تهاستعمال تي كڎهن ك

لفظ كيتري ُتز معنٰي ۾ كم آڻي ٿو؟ ڇا هو كڎهن كڎهن مذهبي، 

صوفياڻو، پيغمبري ۽ نفسي جا لفظ كجهه قدر بي ڌياني ۾ ساڳئي 

مطلب ۾ ته كم نه ٿو آڻي؟ هن مسئلي تي هن باب ۾ اڳتي هلي بحث 

  كيو ويندو.

  . وقت 2
اقبال وقت جي مسئلي کي چڱي خاصي توجه ڏئي ٿو. اهو مسئلو 

سڀ کان پهريان انهي ال اهم آهي جو وقت تاريخ ۽ تبديلي ڏانهن اشارو 

كري ٿو. كجهه ليکكن مطابق مذهبن جا ٹي قسم آهن: فطرت جا 

مذهب جن جي توجه فطرت جي بار بار ٿيندڙ ڳالهين تي هوندي آهي ۽ 

ي نتيجي طور تاريخي وقت جي اهميت کان انكار كندا آهن. غور و اه

فكر جا مذهب جيكي تبديل ٿيندڙ مادي جي عارضي دنيا جي برعكس 

تبديل نه ٿيندڙ روح جي پائيدار دنيا ۾ نجات ڳولهيندا آهن ۽ تاريخ جا 

مذهب جيكي سمجهندا آهن ته ماضي، حال ۽ مستقبل جيتوڻيك 

ٿا پر فكر ۽ عمل جا هكٻئي سان  هكٻئي کان ڌار حيثيت رکن

الڳاپيل درجا آهن ۽ سمجهن ٿا ته انساني نجات جو عمل تاريخي وقت ۾ 

ٿئي ٿو. اقبال جي نقطه نظر کان اسالم واضح طور تاريخي مذهب واري 

خاني ۾ ايندو. وقت تاريخ جي تائيد جي نمائندگي كري ٿو جڎهن ته 

گڎوگڎ زندگي جي تاريخ تبديلي جي اصول جي نمائندگي كرڻ سان 

انهي محكم اصول جي قبوليت آهي ته سماجن جي بقا ۽ واڌ ويجهه جو 

دارومدار انهن پاران الڳيتو تبديل ٿيندڙ حالتن جو موثر ۽ كارگر جواب 

لااقب122
تيار كرڻ ۾ آهي. انهي جواب ۾ نه صرف تبديلي ال مطابقت ۽ هم 

آهنگي جون حكمت عمليون شامل آهن پر تبديلي جي اڳكٿي كرڻ، 

نهي کي پنهنجي فائدي ۾ آڻڻ ۽ انهي تي كنٹرول جون ڳالهيون پڻ ا

جيكو مادي دنيا کي حقيقي سمجهي  -شامل آهن. وقت جو اهو تصور

كاميابي ال  -ٿو، انهي دنيا بابت تجربي انداز جي سفارش كري ٿو

عمل کي ضروري قرار ڏيڻ ۽ انهي جي ذريعي انسانن پاران زندگي ۽ 

ميت حاصل كرڻ جي اميد ڏيکاري ٿو. اقبال فطرت جي قوتن تي حاك

جي دنيا جي مجموعي تصور ۽ سندس خودي يا اثبات ذات جي فلسفي 

  سان بلكل ٺهكي اچي ٿو.

پر وقت جو مسئلو ٻين سببن جي كري به اهميت رکي ٿو. اقبال 

تاريخي وقت کي حقيقي ته سمجهي ٿو پر سندس اهو خيال نه آهي ته 

تم كري ڇڎي ٿي. هو خالص وقت ۽ تاريخيت وقت جي حقيقت کي خ

سلسليوار وقت ۾ فرق كري ٿو. سلسليوار وقت اهو آهي جنهن کي 

اسين ڊگهو يا مختصر چئي سگهون ٿا. اهو وقت ماضي، حال ۽ مستقبل 

جي درجن ۾ورهايل هوندو آهي. اهڑي طرح تصور ۾ آندل وقت فعال 

م سان ذات يا روزاني زندگي جي عملي ذات پاران شين جي خارجي نظا

) اهو (II.38پيش اچڻ ال كم آندل هك كارائتو اوزار هوندو آهي. 

) خال مان II.31كانٹ پاران ٻڌايل علت ۽ معلول جو جوهر هوندي (

مشكل سان ڌار سڃاڻي سگهيو آهي. پر سلسليوار مدت جي ظاهري 

) جيكا تواترکان II.48ڏيک جي هيٺيان سچي مدت موجود هوندي آهي. (

). اهو فعال نه پر قدر شناس ذات طرفان اندرئين II.46هي (سوا تبديلي آ

طرف مشاهدي ۾ آيل وقت آهي. اهو وقت جي احساس ۾ آيل صورت 

). سلسليوار وقت انهي II. 40، 38، 39آهي تصور يا حساب ۾ آيل نه (

) حقيقت II.48كري وجود ۾ اچي ٿو جو خالص مدت ۾ وجود رکندڙ (

وين يا پنهنجي اظهار جي عمل دوران مطلق يا ذات خداوندي پنهنجي تك

پنهنجي مسلسل تخليقي سرگرمي کي مقداري پيمائش ۾ ظاهر كري 

  )11. 46-7ٿي (

سلسليوار وقت ۽ خالص مدت جيتوڻيك هكٻئي کان جدا آهن پر 

انهن جو پاڻ ۾ كجهه تعلق آهي. اقبال انهن ٻنهي ۾ فرق كندي 

Stand Point  ۽Point of View و. جنهن مان اهو جهڑا لفظ كم آڻي ٿ
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اشارو ڏئي ٿو ته اهو فرق ٻن هكٻئي کان جدا شين جو نه آهي. آخركار 

سلسليوار وقت جو ابديت سان انهي لحاظ کان نامياتي تعلق آهي جو اها 

  )III. 61غير سلسليوار تبديلي جي هك ماپ آهي. (

سلسليوار وقت ۽ خالص وقت ۾ فرق  - اقبال جو وقت جو تصور

ظرياتي ۽ عملي اثر رکي ٿو. پهرئين ڳالهه ته اقبال كيترائي ن -رکندي

اڳ ۾ ٻنهي ۾ فرق كندي ۽ پو ٻنهي کي مالئي اهو دليل ڏيڻ جي 

جيكو حقيقت سان ٹكرن ٹكرن يعني  -قابل ٿي وڃي ٿو ته فكر

جيكو حقيقت جو مكمل  -۽ وجدان -سلسليوار وقت ۾ پيش اچي ٿو

نامياتي طور  جو پاڻ ۾ -طور يعني خالص مدت ۾ ادراڪ كري ٿو

) فكر ۽ وجدان ۾ اهو الڳاپو مذهب ال هك غير I. 2، 5الڳاپو آهي. (

عقلي بنياد وضع كرڻ جي ضرورت ختم كري ٿو ڇڎي. اهو غزالي 

پاران تجزياتي عقل کي مذهب جي بنياد طور رد كرڻ تي اقبال جي 

تنقيد ۾ شدت ٿو آڻي. وڌيك اهو ته غير مذهبي شين سان اسان جي 

لق جي ذريعي اسان کي حاصل ٿيندڙ بصيرت جي نه فقط ُپرفكر تع

عقلي اهميت هوندي آهي پر اها درست حالتن هيٺ مادي دنيا ۾ عمل جا 

 نوان امكان پيدا كري سگهي ٿي. جهڑي طرح حقيقت مطلق جي ال

الزماني تخليقيت تاريخي وقت جي قابل پيمائش ايكن ۾ تبديل ٿي 

جي قدر شناس ذات جي ذريعي ويندي آهي اهڑي طرح انسان به پنهن

خالص مدت جي تجربي مان گذرڻ کان پو انهي تجربي مان واپس ٿيڻ 

ان امكان پيدا كري ٿو. تي سلسليوار وقت جي ڍانچي ۾ عمل جا نو

زماني تناظر سان ليس ٿي وڃڻ کان پو زماني کي اهڑي طرح  انسان

هن وراء پنهنجي مرضي مطابق هالئڻ جي قابل ٿي وڃي ٿو ڄڻ ته هو كن

ارضي نقطي تان بيهي ارشميدسي لٺ جي مدد سان زمين کي هالئي 

  چالئي رهيو هجي.

ي اها ڏئي د كيل بي انداز توانائي جي سمجهاڻپيغمبرن طرفان آزا

) کي تاريخي Visionسگهجي ٿي ته انهن کي پنهنجي الزماني تصور (

تناظر ۾ فكر ۽ عمل جي ٺوس نمونن ۾ تبديل كرڻ جي صالحيت 

آهي. انسان ۾ تخليقيت جي گنجائش جي حقيقت مطلق جي  هوندي

اقبال انهي جي آڌار تي انسان کي هك کان  .تخليقيت سان مشابهت آهي

  وڌيك جاين تي خدا جو شريك كار كوٺيو آهي.

لااقب124
سلسليوار وقت ۽ خالص وقت ۾ فرق اسان کي تقدير جو اهم 

ي مسئلو سمجهڻ ۾ به مدد ڏئي ٿو. جنهن کي غلطي وچان پكو ۽ ط

ٿيل مستقبل سمجهيو وڃي ٿو. اهڑي سوچ مسلمانن جي فكر ۽ عمل 

  جي واڌ ويجهه روكي ڇڎي آهي. اقبال چوي ٿو:

خالص وقت جيئن اسان جي شعوري مشاهدي جي اونهي تجربي 

مان ظاهر ٿئي ٿو جدا جدا ۽ پوئتي موٹندڙ لحظن جو هك سلسلو ناهي. 

رهجي كونه ٿو بلك اهو هك نامياتي ُكل آهي جنهن جو ماضي پٺتي 

وڃي مگر ساڻس گڎ حركت كري ٿو ۽ سندس حال سان وابسته آهي. 

اهڑي طرح سندس مستقبل اڳيان ايندڙ منزل ناهي جنهن تائين پهچڻو 

آهي بلك مستقبل جو مطلب آهي ته اسان جي آڏو هك واضح ۽ کليل 

امكان موجود آهي... دراصل تقدير اهڑي وقفي جو نالو آهي جنهن جي 

انكشاف اڃا باقي آهي. اهو اهڑو وقت آهي جيكو علت و  امكانات جو

معلول جي قيد کان آجو آهي. هونئن به علت و معلول جي شكل منطقي 

تصورات جي پيداوار آهي. مختصر لفظن ۾ ائين کڻي چئجي ته انهي 

وقت کي اسين رڳو محسوس كري سگهون ٿا باقي نه ته ان جو تصور 

يا اندازو لڳائي سگهجي ٿو...  كري سگهجي ٿو ۽ نه وري سندس حساب

مطلب ته تقدير جي حيثيت ۾ وقت شين جي اصليت کي واضح كري 

  ٿو.

هك کليل امكان ۽ اهو  -هن اقتباس ۾ اهم فقرو آهي: مستقبل

 -فقرو اقبال جي تقدير جي تصور جو تت پيش كري ٿو. تنهنكري تقدير

ن جنهن کي سمجهڻ ۾ اسالم ۾ توڙي اسالم کان ٻاهر تمام گهڻيو

اقبال جي نظر ۾ هك اهڑو متحرڪ نظريو آهي  - غلطيون ٿيون آهن

جنهن کي تخليقي فكر ۽ عمل کي مارڻ ۽ ان جي حوصله شكني كرڻ 

  بجا همٿائڻ ۽ وڌائڻ گهرجي.

عام طور چيو ويندو آهي ته اقبال پنهنجو وقت جو تصور فرانسي 

و اثر فلسفي هينري برگسان کان ورتو آهي. اقبال تي الزماً برگسان ج

رهيو آهي ۽ سندس پنهنجيون تحريرون انهي اثر جي شاهدي ڏين ٿيون. 

مثال طور اقبال ۽ برگسان ٻئي خالص وقت کي آزاد تخليقي حركت 

سمجهن ٿا. پر برگسان هن حركت کي غير نامياتي سمجهي ٿو ڇو ته 

هن جي نظر ۾ غاياتيات وقت کي غير حقيقي كري ٿي ڇڎي جڎهن ته 

ي نامياتي سمجهي ٿو. اها ڳالهه آهي ته اقبال اقبال انهي حركت ک
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) ۽ purposeغاياتيات جي پنهنجي تصور جي وضاحت كندي مقصد (

  ) ۾ فرق كري ٿو. هو لکي ٿو:destinationمنزل (

جيكڎهن مقصد مان مراد كا اڳ ڄاتل منزل آهي يا مقصد مان 

 مراد كا اهڑي ڏورانهين منزل آهي جنهن ڏانهن هي كائنات وڌي رهي

آهي ته پو ان صورت ۾ هن دنيا جو هر عمل يا وقت جي لحاظ کان 

كائنات جي هر حركت ٻئي مقصد کان خالي نه هوندا. هونئن به مقصد 

جي انهي تصور جو مطلب آهي ته هي كائنات اصليت توڙي تخليقي 

كردار ٻنهي کان محروم آهي جيتوڻيك سندس سفر جي پڄاڻي اڳي 

ر انهن مان هر هك غايت کي اچڻو آهي ۽ اهو پو غايت تي ٿئي ٿي پ

ضروري ناهي ته غايت شروع ۾ متعين هجي. ان كري وقت جي 

حركت يا عمل کي اسين هك اهڑي سڌي ليك تصور كري نه ٿا 

ض موجود هجي بلك اها ليك هميشه معرسگهون جيكا شروع ۾ ئي 

وجود ۾ ايندي رهي ٿي يا ائين کڻي چئجي ته اها کليل امكانات جي 

سچي پچي تصوير آهي. منهنجي نظر ۾ كائنات بابت اهو نظريو جنهن 

مطابق هيء كائنات هك اڳ رٿيل منصوبي جي وقتي اٿالڻي آهي 

جيترو قرآن شريف جي نقطه نظر کان بعيد آهي اوترو ٻي كا شي ٿي نه 

  ٿي سگهي.

وڌيك اهو ته اقبال برگسان جي ابتڑ خالص وقت کي هك خودي 

  ڏئي ڇڎي:

ل ۾ برگسان جي غلطي اها آهي ته هو خالص وقت کي منهنجي خيا

 خودي کان مٿڀرو سمجهي ٿو حاالنكه خالص وقت جو اسناد خود خودي

يا انساني نفس کان ٿئي ٿو. ان کان سوا كثرت اشياء يا كثرت 

واقعات جي سمجهاڻي خالص وقت ذريعي نه ٿي ڏئي سگهجي. بلك اهو 

ل آهي جيكا دوران وقت جي هك قائم و دائم انا جي بصيرت جو كما

كثرت يعني جيكا المحدود لمحات جي غير مربوط سلسلي کي پڻ 

  هك نامياتي كل جي حيثيت ڏئي سگهي ٿي.

مفكر عراقي جي هك کان  -آخري ڳالهه ته اقبال صوفي شاعر

timeوڌيك وقت جي نظامن ( orders رکي ٿو. عراقي بابت سٺي را (

دن جي سلسليوار وقت ۽ وجود پاران كثيف جسمن ۽ غير مادي وجو

۾ جيكو فرق رکيو آهي انهي  )III.60-1(باري جي سلسليوار وقت 

کي برگسان وٽ قبوليت نه ٿي ملي سگهي ڇو ته عراقي جي نظر ۾ 

لااقب126
وجود باري جو وقت اقبال جي لفظن ۾ گذرڻ جي خاصيت کان مكمل 

 طور خالي آهي ۽ نتيجي طور انهي ۾ ورهاست، تبديلي ۽ سلسلو به نه

ٿو اچي سگهي. اهو ابديت کان مٿاهون آهي انهي کي نه ئي شروعات نه 

(ئي پڄاڻي آهي .60.III(  .ٻين لفظن ۾ ته خدا وقت کان اڳي آهي)60.

III(  اهو نتيجو برگسان وٽ قابل قبول نه هوندو. انهي مان نظر ايندو ته

اقبال جيتوڻيك پنهنجي فكر جا كجهه عنصر مسلمان ۽ غير مسلمان 

ن کان ورتا آهن پر سندس پاران پيش كيل وقت جي تصور جي مفكر

  مجموعي ساخت پنهنجي آهي.

اها دعوٰي بهرحال نه ٿي كري سگهجي ته اقبال وقت جي فلسفي 

سان الڳاپيل سڀ مسئال حل كري ڇڎيا آهن. اقبال جي مقالي ۾ 

كيترائي عنصر واضح نه آهن. مثال طور اقبال چوي ٿو ته خدا خالص 

رکي ٿو پر انسان جي قدرشناس ذات به كجهه حالتن هيٺ  وقت ۾ وجود

خالص وقت ۾ شريك ٿي سگهي ٿي. هاڻي اهو سوال پيدا ٿي سگهي ٿو 

ن خالص وقت ۾ وجود رکڻ ۽ انسان پاران به خالص وقت ۾ اته: خدا پار

وجود رکڻ ۾ كو خاصيتي فرق آهي ڇا؟ اقبال اهو به چوي ٿو ته خالص 

ر ان جي آڏو كا منزل نه آهي. پر وقت جي حركت مقصد رکي ٿي پ

ن سمجهه ۾ ايندي؟ يا خاص مقصد کان سوا مقصديت كيئكنهن مقرر 

ماڻهو اهو به سوچي سگهي ٿو ته خالص وقت جي حركت جي مطلق 

آزادي جي دعوٰي جي ثبوت ۾ شين مان هر قسم جي مقصد کي ختم 

ته كرڻ جي به ضرورت پوندي ڇا؟ بهرحال اها ڳالهه ذهن ۾ رکي وڃي 

اقبال جو وقت جو تصور فلسفي جي هك مشق هئڻ سان گڎوگڎ انهي 

جو هك عملي كارج پڻ آهي. اهو انهي امكان جي تائيد كري ٿو ته 

ترقي يافته انساني خودي علت و معلول جي سخت ميكانيكي نظام 

مان نكري المكاني سان تعلق يا انهي جي شاهدي جي ذريعي مكاني 

  صل كري سگهي ٿي. دنيا ۾ تخليقي صالحيت حا

  . خدا، فطرت ۽ انسان3
خدا کي هك خودي سڎڻ جو مطلب آهي ته خدا هك شخصيت آهي 

۽ كو تصور يا اصول نه آهي. خدا مطلق لحاظ کان خودي آهي انسان 

notمشروط لحاظ کان خودي آهي. جڎهن ته فطرت غير خودي ( self(

سان ۽ فطرت آهي. (ڏسو ٻئين ليكچر جو خالصو) انهي بيان مطابق ان
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ٻئي خدا تي دارومدار رکن ٿا. جيكو انهن جو خالق ۽ هالئيندڙ آهي. پر 

انهي بيان مان اهو مطلب به نكري ٿو ته خودي هئڻ جي لحاط کان 

انسان خدا ۽ فطرت جي وچ ۾ بيٺل آهي. البت انسان جي جا خدا ۽ 

 فطرت کان برابر فاصلي تي نه آهي. ايئن کڻي چئجي ته هو خدا ۽ فطرت

جو پورو وچ نه آهي. نه ئي هن کي خدا (جنهن جي مطلق خودي ۾ 

ٹياكڑي سان واڌارو نه ايندو) ۽ فطرت (جنهن جي غير خودي ۾ كنهن 

ٹياكڑي سان واڌ نه ايندي) جي وچ ۾ ٹياكڑ سمجهي سگهجي ٿو. خدا 

) تصور كجي ۽ فطرت کي ساكن Stableکي جيكڎهن محكم (

)staticط انسان ئي هك وڏو ) ته انهن ٻنهي جي وچ ۾ فقvariable  ۽

سندس حيثيت جو تعين سندس هلت چلت سان  وجود جي سلسلي ۾

ٿيندو. خدا طرفان اهو كم سندس ذمي كيو ويو آهي ته هو فطرت جي 

طاقتن کي فائديمند مقصدن ال قابو ۾ آڻي. انهي جو علم هو خدا کان 

ن رکندڙ حاصل كري ٿو. هاڻي چئجي ته انسان كا اڳيان ۽ پويان منه

سندس فعال خودي کيس فطرت سان  .جانوس ديوتا جهڑي مخلوق آهي

منهن ڏيڻ جي قابل بڻائي ٿي جيكا سلسليوار وقت ۾ وجود رکي ٿي ۽ 

سندس عمل کي محدود ۽ سوڙهو كندي رهي ٿي. پر سندس قدر شناس 

خودي کيس خالص وقت جو تجزيو كرڻ جي قابل بڻائي ٿي جيكو خدا 

يقيت جو سرچشمو آهي. اهڑي طرح خالص وقت جو وقت آهي ۽ هر تخل

جو تجربو انسان کي تخليقي آزادي سان ليس كري ٿو جنهن کي هو 

فطرت جي كارگاه ۾ عمل جا نوان موقعا پيدا كرڻ ال كم آڻي سگهي 

ٿو. اهوئي نقطو ٿوري مختلف سياق ۽ سباق ۾ جديد تشكيل جي 

  هيٺئين اقتباس مان ثابت ٿئي ٿو:

تخليقي عمل ۾ هك مستقل حيثيت جو مالك  انسان قدرت جي

 .آهي ۽ سندس وجود موجودات عالم جي ڀيٹ ۾ زياده حقيقي آهي

مطلب ته سموري مخلوقات ۾ صرف انسان ئي ان ڳالهه جي قابل آهي ته 

هو صانع عالم جي تخليقي زندگي ۾ ارادي طور حصو وٺي سگهي. 

و آهي ته هو هك خوب ازانسوا انسان کي ان ڳالهه جو پڻ اهل بڻايو وي

تر دنيا جي تالش كري ۽ جيكي كجهه وٹس موجود آهي ان کي آدرش 

جي تكميل ال استعمال كري، لهذا هك اهڑي خودي جيكا هر گهڑي 

وڌيك يكتا بنجڻ گهري ۽ وڌيك جامع انفراديت رکڻ گهري ٿي ان کي 
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کپي ته پنهنجي اڻکٹ سفر دوران اردگرد جي ماحول مان مكمل طور 

  دو كري.استفا

هن اقتباس ۾ اڻکٹ سفر جا لفظ توجه گهرن ٿا. اقبال معياري 

اسالمي نظريي سان مطابقت رکندي سمجهي ٿو ته موت جو مطلب 

انسان ال مكمل فنا نه آهي وڌيك اهو ته انسان جيكو پنهنجي بلكل 

)I.10(اندرئين وجود ۾ هك تخليقي سرگرمي ۽ مٿي ويندڙ روح آهي 

 به ارتقا جو عمل جاري رهي ٿو. (ڏسو چوٿين انهي ۾ موت کان پو

ليكچر جو خالصو). لڳي ٿو ته اقبال جي اها سوچ به آهي ته موت کان 

پو بقا کي رواجي ڳالهه سمجهي نظرانداز نه كيو وڃي. غير فاني ٿيڻ 

جيتوڻيك انسان جو مقدر آهي پر الفانيت اسان جو حق نه آهي اها ذاتي 

آهي. انسان فقط انهي جو اميدوار آهي كوشش سان حاصل كئي وڃڻي 

)95.iv(.

اقبال فطرت کي خدا جي عادت يا سيرت چئي ٿو. هو خدا ۽ فطرت 

جي وچ ۾ تعلق کي جنهن نظر سان ڏسي ٿو انهي کيس خدا جي محيط 

) كري ڇڎيو آهي. هو ڀال خدا جي Immanentistكل هئڻ جو قائل (

نه آهي. اقبال کي  ماورائيت کان انكار ٿو كري ڇا؟ نه اهو ضروري

خدائي ماورائيت ۽ قادريت ۾ كو ٹكراء نظر نه ٿو اچي. جديد تشكيل 

مان كيترائي اشارا انهي نتيجي تي پهچائين ٿا. پهريون، اسين اڳي ئي 

ٻڌائي آيا آهيون ته اقبال موجب فطرت بابت ڄاڻ ته فطرت جي غور و 

 فكر واري مشاهدي مان حاصل كري سگهجي ٿي. پر خدا جو علم

وجدان ذريعي حاصل ٿيندو آهي. اقبال ابن العربي جي انهي مقولي جو 

پسنديدگي جي نظر سان حوالو ڏنو آهي ته: خدا کي ته محسوس كري 

ٻيو خدا  ).VII.144(سگهجي ٿو البت هيء كائنات هك تصور آهي. 

المتناهي آهي پر هو فطرت جي خالف پنهنجي كردار ۾ مكاني هئڻ 

جنهن مان اهو واضح مطلب نكري ٿو ته  )52.111(بجاء مرتكز آهي.

خدا جي قادريت الزماً سندس ماورائيت کان خارج نه آهي. ٹيون ته توريل 

تكيل لفظن ۾ ڳالهائيندي چئجي ته فطرت ۾ خدا جي شخصيت نه پر 

فقط عالمتون ظاهر ٿين ٿيون. تنهنكري هن بابت اهو چئي سگهجي ٿو 

  فطرت هن ڏانهن اشارو كري ٿي. ته هو فطرت کان ماورا آهي ڇاكاڻ ته

اقبال جو پنهنجي فكري سفر جي شروعاتي دور ۾ وجود بابت همه 

اوستي نظريي ڏانهن الڙو هو. پر پو هن انهي نظريي کي رد كري 
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ڇڎيو ۽ اها را قائم كيائين ته انسان جي تقدير جو مطلب اهو نه آهي ته 

و مطلب اهو هو هو پاڻ کي خدا جي هستي ۾ گم كري ڇڎي پر انهي ج

۽ هو سڀ کان وڏي اها ئي شي حاصل كري سگهي  -ته هو خدا جو قرب

حاصل كرڻ کان پو به پنهنجي انفراديت برقرار رکي. اعلٰي درجي  -ٿو

جي اسالمي تصوف مطابق محدود خودي المحدود خودي ۾ پنهنجي ذات 

برعكس المحدود خودي محبت وچان محدود جي کي فنا نه كري پر ان 

انهي سلسلي ۾ هي ڳالهه به  ).IV.88(سان همكنار ٿئي ٿي  خودي

واري ڳالهه جي “ آ تخليقي سچ آهيان”ٻڌائي ڇڎجي ته منصور حالج جي: 

 -اقبال پاران سمجهاڻي تمام اصليت واري آهي ۽ انهي کي انهن مشهور

  لفظن جي تمام مطمئن كندڙ سمجهاڻي چئي سگهجي ٿو. -۽ تكراري

  . اجتهاد4
۾ اسالمي قانون جي “ اسالم ۾ حركت جو اصول”كچر ڇهين لي

نئين تشكيل جي ضرورت تي زور ڏنل آهي. (ڏسو ليكچر جو خالصو) 

اقبال جي اسالمي قانون بابت خيالن تي بحث پنجين باب ۾ مناسب لڳي 

ٿو پر اهو ٹن سببن جي كري هتي پيش كيو ويو آهي: پهريون انهي 

بحث پڄاڻي تي پهچي ويندو. سان جديد تشكيل جي اهم نظرين تي هي 

ٻيو انهي مان اها اهم حقيقت ذهن نشين ٿي ويندي ته اقبال جي قانوني 

رخ آهن ۽ ٹيون انهي سان هك اڃا  فكرينظرين جو بنياد به كي 

۽  -وڌيك اهم حقيقت جي سمجهاڻي ملي ويندي ته اقبال جو فلسفو

نيا کان عملي حقيقت جي د - انهي ۾ سندس مابعدالطبعيات به شامل آهي

ڌار حيثيت ۾ پيش نه كيو ويو آهي پر انهي جو انهي تي سڌو سنئون 

  اثر آهي.

ليكچر جي عنوان ۾ جنهن اصول جو حوالو ڏنو ويو آهي اهو 

كئي ويندي آهي “ آزاد استدالل”آهي اجتهاد جنهن جي عام طور معنٰي 

پر انهي ۾ اها ڳالهه به شامل آهي ته كنهن اهڑي مسئلي بابت قانوني 

صلي تي پهچڻ ال ذميداراڻي ذهني كوشش جنهن بابت اسالمي قانون في

جي بنيادي سرچشمن يعني قرآن ۽ سنت ۾ كو واضح فيصلو ڏنل نه 

هجي. اقبال پاران اجتهاد کي حركت جي اصول طور بيان كرڻ اهميت 

رکي ٿو. ڇاكاڻ ته انهي مان اسالم جي فكري ۽ سماجي زندگي جي 

تهاد جي اهميت تي روشني پوي ٿي. اسين نظام ۾ اقبال جي نظر ۾ اج
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يعني هن جي  -ڏسي آيا آهيون ته اقبال جو دنيا بابت نظريو متحرڪ آهي

ن نظر ۾ تبديلي ۽ حركت هر قسم جي وجود جون بنيادي خصوصيتو

ات جي انهي متحرڪ ماهيت جي آهن. اقبال انساني زندگي ۽ كائن

صور پيش كيا ي تصور ۾ ئي پنهنجا اسالمي قانون جا تفكرعمومي 

آهن. ٻئي كنهن به شي وانگر سماج به مستقل تبديلي جي عمل مان 

گذرندو رهي ٿو ۽ نتيجي طور انهي کي تبديلي جي ضرورت کي مدنظر 

رکڻو پوي ٿو. پر بي لغام تبديلي به انڌي شدت پسندي جيتري ئي تباه 

كن طاقت آهي. اهڑي طرح اجتهاد سماج ۾ تبديلي جي جا پيدا كرڻ 

سالمي اوزار آهي. اهو چوڻ جي كابه ضرورت نه آهي ته اجتهاد کي جو ا

  انهي جي مناسب حدن جي اندر ئي كم آڻڻو آهي.

 -جيئن ته گهٹ ۾ گهٹ سني فقهي تصور مطابق اجتهاد جو دروازو

كيترين صدين کان بند ٿي  -جيكڎهن نظرياتي طور نه ته عملي طور

دازو ٿي ويندو ته اقبال چكو آهي. اها ڳالهه ذهن ۾ رکندي اسان کي ان

اجتهاد جي مسئلي کي كيتري اهميت ٿي ڏني. اهڑي طرح اقبال اجتهاد 

جي ضرورت تي زور ڏيندي تمام پختين پاڙن واري مذهبي قدامت 

پرستي کي للكار كري رهيو هو. تركي ۾ واقع ٿيندڙ كجهه سياسي 

حالتن کي پسنديدگي جي نظر سان ڏسندي اقبال جو اهو بيان پنهنجي 

دور جي لحاظ کان كافي دليراڻو هو ته اسالمي نقطه نظر کان كنهن 

مسلمان سماج جي حاكميت كنهن چونڈيل اسيمبلي جهڑي گڎيل اداري 

اقبال ايترو احتياط كري ٿو  )VI.124(جي حوالي كري سگهجي ٿي 

ته سياسي ۽ سماجي مسئلن ۾ تركي جي تجربي جي غير مشروط 

ئين اصالحي پروگرام جي كجهه حمايت نه ٿو كري ۽ تركن جي ن

رخن بابت تحفظات جو اظهار كري ٿو. پر اقبال جديد دور ۾ مسلمانن 

جي تجربي جي روشني ۾ اسالم جي بنيادي قانوني اصولن جي نئين 

سندس نظر ۾ مسلمانن کي جن  )VI.134(تعبير جي اجازت ڏئي ٿو. 

ائي طور ڳالهين جو بچاء كرڻو ۽ باقي رکڻو آهي اهي هك سماجي ايك

۽ هو اهي آخرين مقصد وچئين  )VI.134(اسالم جا آخرين مقصد آهن 

ع) مطابق پنجن 1388دور جي مسلمان فقيهه ابو اسحاق شاطبي (وفات 

عام ڳالهين جي حيثيت ۾ هي بيان كري ٿو: دين، نفس (زندگي)، عقل، 

مسلمان فقيهن کي انهن پنجن اعلٰي ترين ).VI.134(مال ۽ نسل 

انهن رجوع كرڻ جو مشورو ڏيڻ اسالمي قانون جي مكمل مقصدن ڏ



131 اقبال
نئين تدوين جي سڎ جي برابر آهي. اسالمي قانون کي مقصدي انداز 

سان ڏسڻ ال دليل ڏيندڙ اقبال پهريون جدت پسند نه آهي. ٻين ماڻهن به 

ع) شاطبي ۽ سندس انداز 1935جي رشيد رضا (وفات  (1)خاص طور شام

آهي ته اقبال رشيد رضا جي خيالن مان  جي واکاڻ كئي آهي ۽ ممكن

اثر ورتو هجي. گهٹ ۾ گهٹ هندستاني برصغير ۾ اقبال پهريون 

مسلمان ليکك ڏسڻ ۾ اچي ٿو جنهن اسالمي قانون ۾ بنيادي تحقيق 

كرڻ جي اهميت تي زور ڏنو. جديد اسالمي اصالحي كوششن جي 

کي ٿو جو تاريخ ۾ اقبال شايد انهي لحاظ کان ٻين کان ممتاز حيثيت ر

هو اسالمي قانون جو فقط فقهي نقطئه نظر کان نئين سر جائزو وٺڻ 

گهري ٿو پر هو قانون ۾ هك جديد اسالمي ملك جي تجربن کي 

اسالمي بصيرت جي هك سرچشمي طور زير غور آڻڻ ال به بلكل تيار 

تركي جهڑي خود اعالنيل غير مذهبي  - آهي. توڙي جو اهڑو ملك

جي روايتي طور مڃيل ضابطن ۽ طريقن کان  اسالمي قانون -رياست

چڱو خاصو هٹي وڃي، ۽ پڻ اقبال جديد مسلمان مفكرن جي هك اهڑي 

ننڍڙي گروپ سان تعلق رکي ٿو جنهن کي يقين آهي ته عام ماڻهو 

اسالمي مذهبي فكر جي احياء ۾ كردار ادا كري سگهي ٿو. انهي 

  سلسلي ۾ اجماع بابت سندس نظريا پيش كري سگهجن ٿا.

اجتهاد جو حق كنهن هكڑي مجتهد تائين محددو نه رهندو بلك 

اهو حق هك مسلمان قانونساز اسيمبلي ڏانهن منتقل ٿي ويندو. هونئن 

به موجوده دور ۾ جڎهن مسلمان مخالف فرقن ۾ ورهايل آهن اجماع جي 

اهائي هك ممكن صورت آهي. ان کان سوا ائين كرڻ سان اهو پڻ 

عام ماڻهو به اهڑن قانوني مسئلن تي اظهار  ممكن ٿي پوندو ته هك

كري سگهندو. مطلب ته اهڑي طرح اسين پنهنجي وياكل قانوني نظام 

  ۾ نئون روح ڦوكي سگهون ٿا ۽ کيس ارتقا پذير بنائي سگهون ٿا. 

اسالم ۾ حركت جو اصول ساڳئي وقت انهي يقين جو هك 

ن مطابق ارتقا جي دليراڻو اظهار آهي ته اسالمي قانون ۾ بدلجندڙ حالت

صالحيت آهي ۽ پڻ اهو جديد دور ۾ اسالم جي روح جي اندروني 

ليکك جيتوڻيك کيس شام سان نسبت ڏني آهي پر سندس علمي زندگي جو وڏو  (1)

  حصو مصر ۾ گذريو. (سنڌيكار)
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كجهه ماڻهن  )VI.131(رواداري کي بحال كرڻ جو ُپرجوش سڎ آهي. 

  جي نظر ۾ اهو جديد تشكيل جو سڀ کان بهترين ليكچر آهي.

  اصولن جي حيثيت ۾جي رهنما . اسالمي نظريا سماج 5
ته اسالم مذهب جي حيثيت ۾ تڎهن اقبال کي جيئن ته يقين هو 

ئي كامياب ٿي سگهي ٿو جڎهن هو واڌ ويجهه جي صالحيت رکندڙ 

سماج وجود ۾ آڻي تنهنكري هو مسلسل اسالمي نظرين جون فكري ۽ 

سماجي معنائون ۽ انهن جا اثرات دريافت كرڻ جي كوشش كندو 

رهندو هو. مثال طور اسالم ۾ ايمان جي سڀ کان بنيادي ركن توحيد 

تي غور كريو. اقبال چوي ٿو ته اسالم هك سماج جي صورت ۾ انهي 

اصول کي انسانذات جي فكري ۽ جذباتي زندگي ۾ هك جاندار عنصر 

انساني  اهڑي طرح اسالم )VI.117(ٺاهڻ جو هك عملي ذريعو آهي. 

۽  )116.111(وحدت جي بنياد طور رت جي رشتن کي رد كري ٿو. 

سياتي يا روحاني اصول تي متحد كرڻ جي انسانذات کي توحيد جي نف

كوشش كري ٿو. ڇاكاڻ ته اهو تاجن ۽ تختن سان نه پر خدا سان 

اسين مٿي اقبال جي فكر ۾  )VI.117(وفاداري جي طلب كري ٿو 

اجتهاد جي اهميت بابت ڳالهائي آيا آهيون. اقبال اجتهاد جو اصول سڌو 

جو آخري روحاني  سنئون توحيد مان اخذ كري ٿو. خدا سموري زندگي

بنياد آهي جيكو ابدي آهي ۽ پاڻ کي تنوع ۽ تبديلي ۾ ظاهر كري ٿو. 

تنهنكري توحيد تي عمل كندڙ سماج ال ضروري آهي ته هو ثبات ۽ 

تبديلي جهڑين خصوصيتن کي پنهنجي زندگي سان هم آهنگ كري. 

اجتهاد اهڑو اصول آهي جيكو مسلمان سماج کي اسالم جي ابدي 

تبديلي جي ضرورتن سان آهم آهنگ كرڻ جي قابل بڻائي  اصولن کي

)VI.117(ٿو. 

اقبال ختم نبوت جي تصور کي جيئن سمجهيو آهي انهي بابت به 

كجهه چوڻ مناسب ٿيندو (ڏسو پنجين ليكچر جو خالصو) انهي تصور 

هك طرف استقرائي طريقي جي واڌ ويجهه جي راهه هموار كئي جنهن 

۾ مسلمانن طرفان ادا كيل هك مکيه حصو جي دريافت عالمي تهذيب 

هئي. پر اهو تصور زمين تي انساني صورتحال کي هك وجودياتي رخ 

ڏئي ٿو ڇڎي ته هاڻي کان پو انسان کي پنهنجي نجات ال پاڻ تي ئي 

انحصار كرڻو آهي. اهو تصور پنهنجي منطقي نتيجي تي پهچائڻ سان 
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دور شروع ٿيڻ جي  معجزن جي دور جي پڄاڻي ۽ سائنسي تعليل جو

خبر پڻ ڏئي ٿو. اهڑي طرح هك مكمل مذهبي تصور علم جي ميدان 

۾ عقلي انداز ۽ عمل جي ميدان ۾ مساواتي سماج جو پيڑهه جو پٿر ٿي 

  پوي ٿو.

  ج. جديد تشكيل بابت كجهه عمومي ڳالهيون
جديد تشكيل مصنف جي علميت ۽ تنقيدي سوچ جو هك  .1

سالمي ۽ مغربي فكري ۽ ادبي روايت ثبوت آهي. اقبال هن كتاب ۾ ا

سان تعلق رکندڙ ڏيڍ سو کان وڌيك مفكرن ۽ ليکكن جي كتابن ۽ 

نظرين کي بحث هيٺ آندو آهي يا انهن مان اقتباس ۽ حواال ڏنا آهن. 

انهن ۾ كالسيكي توڙي جديد دور جا عالم، فقيهه، فلسفي، سائنسدان، 

صيتن جي نظرين ۽ تاريخدان صوفي ۽ شاعر شامل آهن. اقبال انهن شخ

خيالن جا خالصا پيش كرڻ سان گڎوگڎ پنهنجا تنقيدي رايا به ڏيندو ويو 

)atomisticآهي. اهڑن بحثن جا كجهه مثال مسلمان عالمن جا جوهري (

)، امام ابوحنيفه جو قانوني نوعيت وارين حديثن بابت VI.54-7(نظريا 

vitalism()4-41 ،8-37، برگسان جي روحيت ()VI.136-7(نظريو

عراقي جوهك  )V.114-3(، اسپينگلر جو ثقافت بابت نظريو )11.

VII8-107.V.44(کان وڌيك زماني ۽ مكاني نظامن جو نظريو 

۽ رومي جا نظريه علم جي حوالي سان اهميت رکندڙ  )،1-60.111

اقبال كڎهن كڎهن مسلمانن ۽ مغربي ليکكن  ).72.111-3(بيت 

مام دلچسپ ۽ معنٰي خيز ڀيٹ به كندو وڃي ٿو. مثال طور جي وچ ۾ ت

هو را ڏئي ٿو ته غزالي ۽ كانٹ ٻنهي جو كم بلكل پيغمبري نوعيت 

جو هو. ٻنهي فلسفين پنهنجي دور جي خود پسند عقليت پسندي کي 

وري ابن رشد جي الفانيت جي تصور جي  (I.4)كاميابي سان للكاريو 

ٿو ته دراصل ابن رشد جو نظريو وليم جيمس سان ڀيٹ كندي لکي 

وليم جيمس جي انهي خيال جي وڌيك ويجهو آهي جنهن مطابق شعور 

جسم کان ماورا هك اهڑي ميكانيت آهي جيكو كنهن طبعي جسم 

تي ٿوري دير ال اثر انداز ٿئي ٿو مگر ان کان پو هك رانديكي وانگر 

.IV)کيس ڇڎي ڏئي ٿو.  ور جي مطلق ۽ اهو ته عراقي جي انهي تص (89

“ هينئر”جو وجود ابد کان باالتر “ هتي”حقيقت جي آڏو مكان کان ماورا 

واري تصور جو  (Space-time)۾ پيهجي وڃڻ مان جديد مكاني زمان 
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اشارو ملي ٿو جنهن کي پروفيسر سموئيل اليگزينڈر پنهنجي كتاب 

,Space)مكان ۽ خدا  زمانُ  Time and Diety)  قالب يا ۾ هر شي ال

اقبال جي خيال ۾ تاريخي اسالمي فكر  (V.109)نچو سمجهي ٿو. سا

۾ جيكي اهم خال رهجي ويا آهن هو انهن ڏانهن به اشارو كري ٿو. 

مثال طور هو پنهنجي را پيش كري ٿو ته: انسان جي انفراديت ۽ 

يگانگت تي قرآن جي زور کي نظر ۾ رکندي اها ڳالهه ڏاڍي عجيب لڳي 

مركز جي حيثيت رکندڙ انساني شعور جي  ٿي ته انساني شخصيت جي

وحدت حقيقت ۾ انساني فكر جي تاريخ ۾ كڎهن به دلچسپي جو نقطو 

ٻيو ته هو مغربي فكري روايت ۾ هك ٻئي سان  (IV.77)نه رهي آهي. 

ٹكراء ۾ ايندڙ سوچ ڌارائن جي نشاندهي كرڻ سان گڎوگڎ انهن جو 

ٿو ته جديد ماديت  يتنقيدي جائزو پڻ وٺندو وڃي ٿو. مثال طور هو چو

پاران الفانيت کي رد كرڻ واري ڳالهه ذهن ۾ رکندي نٹشي جي دائمي 

enternal)ورجاء  recurrence)  واري نظريي ۾ الفانيت کي تسليم

.IV)كرڻ جو امكان هك اهم ڳالهه آهي.  ۽ چوي ٿو ته مسلمان  (91-2

جو  شاگردن ال آئن اسٹائين جي نظريي کان وهائيٹ هيڈ جو اضافيت

آخري ڳالهه ته اقبال  (V.106)نظريو شايد وڌيك كشش رکندو هجي. 

كيترين جاين تي اها ڳالهه ٻڌائيندو هلي ٿو ته جديد دور ۾ اسالمي فكر 

جي جديد تشكيل جو كم كهڑي رخ ۾ ٿيڻ گهرجي.مثال طور هو 

انهي ڳالهه جي اهميت تي زور ڏئي ٿو ته كالسيكي اسالمي مذهبي 

.III)طبعيات جي روشني ۾ كيو وڃي.  فكر جو اڀياس جديد 54-5)

اقبال کي هك اصلي مفكر كوٺيو وڃي ٿو ۽ جديد تشكيل انهي 

سوچ جو جواز پيش كري ٿو. جيئن مٿي ٻڌايو ويو آهي ته جديد 

تشكيل ۾ مختلف پس منظرن سان الڳاپيل كيترن ئي مفكرن ۽ 

هر جا ليکكن جا خيال بحث هيٺ آندا ويا آهن پر اهي سوچون ۽ نظريا 

تي اقبال جي پنهنجي فكري منصوبي جي حمايت ۾ كم آندا ويا آهن ۽ 

ا ٿي وڃن. اقبال خود پنهنجي اهي كٿي به انهي منصوبي تي حاوي نه ٿ

جا كيترائي عنصر مختلف سرچشمن مان اخذ كري ٿو پر هو  فكر

انهن کي تنقيد، تطابق يا نئين تعبير جي ذريعي پنهنجي فكري نظام 

  يندو وڃي ٿو جيكو بالشك سندس پنهنجو آهي.جو حصو بڻائ

. جديد تشكيل کي غور سان پڑهڻ سان اها ڳالهه ڏسڻ ۾ ايندي ته 2

Systematic)اقبال کي كنهن خاص محدود لحاظ کان منظم مفكر 
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thinker)  چئي سگهجي ٿو. جديد تشكيل هك ڏکيو كتاب آهي ۽

ان اهو اقبال جي اسلوب جي كجهه خصوصيتن ۽ پيشكش جي انداز م

تاثر پيدا ٿي سگهي ٿو ته اقبال جيكي مسئال کڻي ٿو انهن تي مربوط 

بحث نه ٿو پيش كري. كجهه جاين تي تمام گهڻي اختصار ۽ كٿي 

وري موضوع کان گهڻي هٹي وڃڻ سبب به بحث جي رخ کي ذهن ۾ 

رکڻ ڏکيو ٿي پوي ٿو. بهرحال مجموعي طور ڏٺو وڃي ته كتاب هك 

۽ انهي جا چند موضوع به واضح بيان ٿيل واضح دائره كار رکي ٿو 

آهن. اقبال پهرئين ليكچر جي موضوع جو تعارف كرائيندي لکي ٿو: 

هن ابتدائي ليكچر ۾ منهنجو ارادو علم ۽ مذهبي مشاهدي جي كردار 

) شروعاتي ليكچر حقيقت ۾ كتاب جي I.7کي زير بحث آڻڻ آهي. (

ي اكثريت وڏي حصي جي خاكي جو كم ڏئي ٿو ۽ باقي ليكچرن ج

انهن ئي موضوعن جي تشريح كري ٿي جيكي پهرئين ليكچر ۾ 

سڌي يا اڻ سڌي طرح بيان كيا ويا آهن. اقبال سموري كتاب ۾ انهن 

موضوعن تي توجه مركوز رکي ٿو ۽ اكثر جاين تي قاري جو ڌيان 

كتاب جي ٻين حصن ۾ انهن موضوعن تي ٿيل بحث ڏانهن ڇكائيندو 

طلق، مشاهدي ۽ وقت جي تصورن تي هلي ٿو. مثال طور حقيقت م

مختلف رخن کان كيترن ئي ليكچرن ۾ بحث ٿيل آهي. اهڑا تصور پاڻ 

ي بحث جو بنياد ٺاهن ٿا. وري ڎجي اقبال جي كتاب ۾ شامل فكر۾ گ

هر ليكچر ۾ جدا جدا موضوعن تي بحث به بلكل چٹو ۽ مضبوط 

ادت جو خدا جو تصور ۽ عب”دليلن تي ٻڌل آهي. مثال طور ٹئين ليكچر 

جو حوالو ڏئي سگهجي ٿو جيكو سمجهڻ ۾ نسبتاً سولو آهي “ مفهوم

پر پنهنجي جاء تي اقبال جي فكر جو مخصوص انداز رکي ٿو. آخري 

ڳالهه ته جيئن انهن جي مواد جي اڀياس مان پڻ خبر پوندي ستن ئي 

ليكچرن جو پاڻ ۾ گهاٹو تعلق آهي. مثال طور اقبال پهرئين ليكچر 

ي مشاهدي جي فكري ۽ عملي پرکن جي ڳالهه كئي جي آخر ۾ مذهب

آهي. ٻئي ليكچر (مذهبي مشاهدي جي فكري پرک) ۾ فكري پرک 

کي مذهبي مشاهدي تي الڳو كيو ويو آهي. جڎهن ته پنجين ليكچر 

(اسالمي ثقافت جو روح) ۾ عملي پرک کي الڳو كيو ويو آهي. ساڳئي 

وٿين ليكچر طرح ٹئين ليكچر ۾ مطلق انا تي بحث منطقي طور چ

(انساني خودي سندس آزادي ۽ بقا) ۾ انساني خودي تي بحث ڏانهن 

وٺي وڃي ٿو. منهنجي سوچ مطابق جديد تشكيل مجموعي طور هك 
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كليدي نظريي تي تفصيلي بحث جي نمائندگي كري ٿو. جنهن کي 

Immanent)“المتناهي جو ظاهري پهلو”اقبال مختصر لفظن ۾ 

Infinite)(I.5)  بيان كيو آهي. بهرحال انهي مسئلي جي جي فقري ۾

سمجهاڻي ال هك ڌار اڀياس جي ضرورت آهي. وري اها ڳالهه ته اقبال 

هك منظم مفكر آهي مان اهو مطلب نه ٿو نكري ته اقبال جي فكر ۾ 

كي كمزور نقطا نه آهن يا اهو مكمل طور تضادن کان آجو آهي يا 

انهن سڀني ڳالهين جي  انهي تي بي ربطي جو الزام نه ٿو هڻي سگهجي.

باوجود اها دعوٰي كري سگهجي ٿي ته كتاب ۾ موجود كجهه خامين ۽ 

جهولن جي باوجود انهي جي فكري مواد جي ساخت ۾ بنيادي هك 

 جهڑائي آهي ۽ انهي ۾ بظاهر ڀلي كي كمزوريون نظر اچن پر انهي

  ۾ كم آيل طريقه كار ۾ هك بنيادي ربط موجود آهي.

پڑهندڙ کي اها ڳالهه ضرور محسوس ٿيندي  . جديد تشكيل جي3

ديني  -ته اقبال جي فكر جو مركز قرآن آهي. سڀئي مسلمان مفكر

توڙي جو انهن جي قرآن بابت سوچ يا  -عالم، فقيهه، فلسفي يا كي ٻيا

انهن پاران قرآن جي كيل تفسير ۾ فرق هجي ته به اهي پنهنجي فكر 

آهن. اهڑي طرح قرآن جي جي آخري جواز طور قرآن ڏانهن رجوع كندا 

اسالمي فكري تفسير جي روايت موجود آهي. چئي سگهجي ٿو ته اقبال 

جو به انهي روايت سان تعلق آهي پر هو انهي ۾ هك منفرد جا تي 

بيٺل نظر اچي ٿو. كجهه ٻين مسلمان فلسفين جي برخالف جيكي 

ن جو قرآني آيتن کي اهڑين نظرين ال ٹنگڻين طور كم آڻيندا آهن ج

قرآن جي لفظن يا روح سان كو تعلق ئي نه هوندو آهي. اقبال پنهنجو 

بنيادي اتساهه ئي قرآن مان حاصل كري ٿو. مثال طور سندس پاران 

انسان ۽ كائنات جي اسالمي نقطه نظر (ليكچر پهريون) ۽ (ٹئين 

ليكچر ۾) خدا جي تصور تي بحث جو بنياد قرآن آهي. اقبال ساڳئي 

اهڑيون ڳالهيون به بيان كندو وڃي ٿو جيكي نيون  وقت كيتريون ئي

هجڻ سان گڎوگڎ ڇركائيندڙ پڻ آهن. مثال طور هك ٻه ڳالهيون پيش 

كجن ٿيون. اقبال انسان جي انفراديت تي زور ۽ شخصي پڇاڻي ۽ ٻئي 

جي بدلي ۾ نجات جي قرآني تصور ۾ واضح تعلق نظر اچي ٿو: انسان 

ي ۾ ئي هك انسان ال ٻئي جو جي انفراديت جي انهي تصور جي نتيج

بار کڻڻ ناممكن ٿي پوي ٿو ۽ کيس فقط پنهنجي عمل جي صلي جو 

حقدار بڻائي ٿو قرآن ٻين پاران نجات وٺي ڏيڻ جي تصور کي رد كري 
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. هو دليل ٿو ڏئي ته قرآن آدم جي حكايت بيان كندي آدم (IV.76)ٿو 

پنهنجي جو نالو اسم خاص بجاء هك تصور طور كم آندو آهي. هو 

حمايت ۾ قرآن جي سورت اعراف جي آيت يارهين جو حوالو ڏئي ٿو 

جنهن ۾ انسانن کي پهريان اجتماعي طور مخاطب ٿيندي پو آدم جي 

نالي سان سڎيو ويو آهي. ڄڻ ته اهي هك فرد هجن. آيت جو ترجمو هي 

اسان توهان کي پيدا كيو پو اسان مالئكن کي چيو ته توهان ”آهي: 

اها ڳالهه درست آهي ته اقبال تي سندس قرآني “ دو كريو.آدم کي سج

آيتن جي تفسير جي حوالي سان تنقيدون ٿيون آهن ۽ سندس اكثر 

مطلبن کي كمزور كوٺيو ويو آهي. اهڑا فيصال كجهه تكڑ ۾ ڏنا ويا 

آهن ۽ لڳي ٿو ته انهي دوران فكري تفسير جي خاص انداز کي به ذهن 

نام نهاد قانوني، دينياتي يا صوفياڻي ۾ نه رکيو ويو آهي. قرآن جي 

فكر بابت اهڑا فيصال ڏئي سگهجن ٿا. اقبال جو فكري تفسير شايد 

سندس پنهنجو خاص انداز آهي ۽ ٻئي كنهن تان ورتل نه آهي. (مثالن 

ال ڏسو باب ٻئين جو سيكشن ستون) اهو انهي ڳالهه جي طلب كري 

اهو جن اصولن تحت ٿو ته انهي جو پنهنجي مٿي اڀياس كيو وڃي ۽ 

مان اخذ كيا وڃن. جيكو هلي ٿو اهي به اقبال جي پنهنجين لکڻين 

کي پنهنجي شخصي زندگي ۾ روحاني ۽ فكري رهنمائي  ماڻهو قرآن

جو تمام اهم سرچشمو سمجهندو هجي، جنهن پنهنجي زندگي جو 

بهترين حصو زندگي جي اهم مسئلن تي قرآن جي روشني ۾ غور و 

ريو هجي ۽ جيكو پنهنجي تحريرن ۾ تمام سوالئي فكر كندي گذا

سان قرآن مان حواال ڏيندو هجي اهڑي ماڻهو جي قرآن جي تفسير کي رد 

كرڻ کان اڳ گهٹ ۾ گهٹ معقول ۽ غور سان اڀياس جي قابل ته 

خاص طور سندس نثري تحريرن  -سمجهيو وڃي. اقبال جي سنجيده فكر

جو اهو نكتو آهي جو هو کي نظر انداز كرڻ جو هك نتي - ۾ بيان ٿيل

قرآن کي جنهن انداز ۾ ڏسي ٿو انهي کي سمجهڻ ۾ پڻ ناكامي ٿئي 

  ٿي.

. اهي ليكچر مغربي تعليم يافته هندستاني حاضرين (پهريان ڇهه 4

 ليكچر) يا مغربي حاضرين (ستون ليكچر) جي سامهون پيش كرڻ ال

جي ٻولي ۽ لکيا ويا هئا. اها ڳالهه ذهن ۾ رکڻ سان پڑهندڙ کي اقبال 

محاورو سمجهڻ ۾ سوالئي ٿيندي ۽ انهي سان خاص طور اهي شك 

شبها دور ٿي ويندا جيكي كجهه مسلمان پڑهندڙن جي ذهن ۾ پيدا ٿي 
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سگهن ٿا. كڎهن كڎهن لڳي ٿو ته اقبال کي به اهڑين ڳالهين جو اڳواٽ 

اندازو ٿي وڃي ٿو ۽ هو وضاحت پيش كري ڇڎي ٿو. مثال طور 

و جملو پهرئين جي وضاحت ڏسڻ ۾ اچي ٿو: عالمي هيٺئين ٹكري ۾ ٻي

وجداني طور پنهنجون ضرورتون محسوس  (World-life)زندگي 

كري وٺي ٿي ۽ كجهه خاص موقعن تي پنهنجي رخ جو پاڻ تعين 

كري وٺي ٿي. مذهب جي ٻولي ۾ انهي کي اسين پيغمبري مذهب 

ندڙ و روايتي مذهبي ذهن رکحاضرين ۾ ك (VI.117)سڎيندا آهيون. 

عالمي زندگي وجداني طور پنهنجون ضرورتون محسوس ” مسلمان

كري وٺي ٿي ۽ كجهه خاص موقعن تي پنهنجي رخ جو پاڻ تعين 

مان اهو مطلب كڍي سگهي ٿو ته اها كا پنهنجو رخ “ كري وٺي ٿي.

پاڻ متعين كندڙ غير شخصي قوت آهي جيكا يا ته شخصي خدا جي 

خدا کان آزاد ٿي كم كري  وجود جو انكار كري ٿي يا اهڑي كنهن

ٿي. جڎهن ته اقبال جو سادو سودو مطلب اهو آهي ته هو روايتي اسالمي 

ٻولي ۽ جديد فلسفياڻي محاوري ۾ وڇوٹي ختم كرڻ گهري ٿو. پر 

كڎهن كڎهن ماڻهو انهي ڳالهه تي سوچڻ لڳي ٿو ته ڇا اقبال پنهنجا 

ل طور كي مکيه اصطالح گهربل منطقي قوت سان كم آندا آهن؟ مثا

مان هن جو مطلب “ مذهبي مشاهدي”كير اهو سوال كري سگهي ٿو ته 

ڇا آهي؟ ڇاكاڻ ته لڳي ٿو ته هو مذهبي مشاهدي جو اصطالح گهڻو 

كري صوفياڻي يا كڎهن كڎهن نفسي مشاهدي جي مترادف طور كم 

آڻي ٿو يا انهن ۾ صحيح فرق نه ٿو كري سگهي. پر مواد جو غور سان 

ي پهچائي ٿو. اقبال کي علم جي ميدان ۾ فقط اڀياس مختلف نتيجي ت

عقلي ۽ غير عقلي علم ۾ فرق كرڻ ۾ دلچسپي آهي. پيغمبري، 

صوفياڻو يا نفسي علم غير عقلي يا وجداني علم جي درجي ۾ اچن ٿا. 

علم جي انهن ٹنهي قسمن جو عقلي علم کان عام فرق ئي اقبال جي 

عقلي علم ۾ فرق تي  ٿو ۽ اقبال پاران انهن ۽ رٿا ۾ وڏي اهميت رکي

زور سبب اهو تاثر پيدا ٿي سگهي ٿو ته اقبال انهن ٹنهي علمن کي 

پنهنجي مٿي يا ته بلكل ساڳئي ڳالهه يا هكٻئي جي بلكل مشابهه 

سمجهي ٿو. پر باوجود انهي جي جو اهي كجهه ڳالهين ۾ هكٻئي سان 

مشابهت رکندا هجن يا اهي كجهه ميدانن ۾ گڎجي سڎجي به وڃن پر 

بال علم جي انهن ٹنهي قسمن ۾ فرق رکي ٿو. مثال طور سندس اق

هيٺيون بيان مذهب ۽ تصوف جي وچ ۾ اهم فرق تي زور ڏئي ٿو: 
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صوفين طرفان جو عقل جي مذمت كئي وئي آهي ته انهي مان كو ”

علم ۽ عرفان حاصل كونه ٿو ٿئي سو مذهب جي تاريخ ۾ اهڑي كنهن 

اقبال ائين به چوي ٿو ته  “.(I.17-8)به ڳالهه جي گنجائش كونهي 

پيغمبري شعور جي حالت ۾ عبادت جو كم تخليقي هوندو آهي. 

(III.71)  .جڎهن ته صوفياڻي شعور جي حالت ۾ اهو تعقلي هوندو آهي

(III.71)  پيغمبر ۽ صوفي ٻئي جيتوڻيك حضوري مشاهدي مان موٹي

 اچن ٿا پر صوفي جي واپسي جي برخالف پيغمبر جي واپسي انسان ذات

-I.18)ال المحدود معنائن سان ڀريل ٿي سگهي ٿي.  V.99)  اقبال هك

ٻي جا تي ڊنكن بلئك ميكڈونالڈ تي انهي كري تنقيد كري ٿو ته 

ٻين  (I.4)هو پيغمبري ۽ نفسي علم ۾ فرق نه كري سگهيو آهي. 

لفظن ۾ اقبال جو وڏو زور غير عقلي علم جو اعتبار قائم كرڻ تي 

کان پو مذهب بابت سائنسي انداز ۾ گفتگو  آهي. اهو كم ٿي وڃڻ

كرڻ هر لحاظ کان بجا ٿيندي ۽ پو وحي ذريعي حاصل ٿيل علم ۽ 

صوفياڻي ۽ نفسي علم ۾ فرق جهڑن مسئلن جو حل به تمام درستگي 

سان كڍي سگهبو. آخري ڳالهه اها ته اسان کي اها ڳالهه به ذهن ۾ رکڻ 

مي فكر بجا مغربي فكر ضروري آهي ته هنن ليكچرن جا ٻڌندڙ اسال

کان وڌيك واقف هئا ۽ مغربي محاوري ۾ پيغمبري، صوفياڻي ۽ نفسي 

علم کي گهڻو كري مذهبي علم سان الڳاپيل ڏيکاريو ويندو آهي يا 

انهن کي نالو ئي مذهبي علم جو ڏنو ويندو آهي. اقبال انهي سوچ سان 

مام گهڻو ن هو تڇاكاڻ ته ائين كرڻ سا -كو اختالف كرڻ کان سوا

پر ساڳئي وقت انهي سوچ کي الزماً قبول كرڻ  -اڳتي نكري وڃي ها

کان سوا پنهنجا خيال پنهنجي حاضرين تائين پهچائڻ جي كوشش 

  كئي آهي.

جديد تشكيل مان اقبال جو اهو پكو يقين ظاهر ٿئي ٿو ته جديد  .5

دور ۾ اسالم جي نشاة ثانيه ممكن آهي. اقبال کي پك آهي ته اسالمي 

پر سندس سوچ مطابق انهي نشاة  (VI.12)نشاة ثانيه هك حقيقت آهي. 

ثانيه کي الزماً كجهه شرطن جو پورائو كرڻو آهي جيئن اها ترقي ۽ 

مان هك تمام اهم واڌ ويجهه جي هك مكمل تحريك ٿي سگهي. انهن 

فكري وسعت آهي. اقبال انهي ڳالهه تي زور ڏئي ٿو ته مغرب  شرف

اقبال  (V.103-4)سي انداز اسالم کان ورتا آهن. سائنسي سوچ ۽ سائن

به بغير هٻك جي قبول كري ٿو ته هاڻي مغرب  هساڳئي وقت اها ڳاله
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کان سکڻ جي واري مسلمان جي آهي. اسالم جي دنيا جنهن رفتار سان 

روحاني طور مغرب ڏانهن وڌندي ٿي وڃي انهي ڏانهن اشارو كندي هو 

ڳالهه نه آهي. ڇاكاڻ ته يورپي چوي ٿو ته هن تحريك ۾ كا به غلط 

ثقافت پنهنجي فكري رخ کان اسالمي ثقافت جي كجهه تمام اهم 

کيس فقط اها ڳڻتي آهي ته  (I.6)دورن جي فقط ترقي يافته شكل آهي. 

مسلمان انهي ثقافت جي حقيقي اندروني تهه تائين پهچڻ جي كوشش 

يشان نه ٿي ۾ انهي جي ٻاهرئين رخ کان تمام گهڻو متاثر ٿي حيران پر

تنهنكري هو مسلمانن کي صالح ٿو ڏئي ته هو انهي ڳالهه  (I.6)وڃن. 

جو کليل دل سان جائزو وٺن ته يورپ فكري ميدان ۾ ڇا حاصل كيو 

آهي ۽ اها جن نتيجن تي پهتي آهي اهي اسالمي ديني فكر جي 

نظرثاني ۽ جيكڎهن ضروري هجي ته ان جي جديد تشكيل ۾ كيتري 

اقبال کي بنيادي طور  (I.6)مدد كري سگهن ٿا.  حد تائين اسان جي

اسالمي فكر جي جديد تشكيل جو اونو آهي ۽ انهي كم ۾ هو نه فقط 

اسالمي پر غير اسالمي فكري ۽ ثقافتي ميراث به پنهنجي فائدي ۾ 

كم آڻي ٿو. جديد تشكيل جو تعارف هنن لفظن تي ختم ٿئي ٿو: 

اڌ ويجهه تي ڌيان سان جو فرض اهو آهي ته انساني فكر جي و اسان”

.P) “نظر رکون ۽ انهي بابت آزادانه انداز به برقرار رکون xxii)  پر

فكري وسعت ٻين ڳالهين کان وڌيك انهي ڳالهه جي تقاضا كري ٿي ته 

مسلمان پنهنجي ميراث جو تنقيدي نظر سان جائزو وٺڻ ال آماده هجن. 

تركي جي جدت اقبال انهي سلسلي ۾ تركي جو حوالو ڏئي ٿو. اقبال 

پسند سوچ کي جيتوڻيك مكمل طور قبول نه ٿو كري پر ايترو چوي 

اڄ جي مسلمان ملكن مان فقط تركي ئي پنهنجي شدت پسندي ”ٿو ته 

واري ننڈ مان سجاڳ ٿيو آهي ۽ شعور ذات حاصل كيو اٿائين، فقط 

انهي ئي فكري آزادي جو حق حاصل كيو آهي ۽ فقط اهو ئي آدرش 

اقبال چوي ٿو ته جديد  (VI.108)دنيا ۾ پهتو آهي. کان حقيقت جي 

ترڪ انهن فقيهن جي كالمي دليلن مان اتساه نه ورتو آهي جن مختلف 

حالتن هيٺ زندگي گذاري ۽ سوچ ويچار كئي پر هن تجربي جي 

هن کي شك يا شايد  (VI.125-6)حقيقتن مان اتساه حاصل كيو آهي 

کي پڻ كنهن ڏينهن تركن  اميد آهي ته اسان (هندستان جي مسلمانن)

وانگر پنهنجي فكري وراثت جو نئين سر جائزو وٺڻو پوندو. 

(VI.121)  اقبال مسلمان عوام جي قدامت پرستي تي افسوس كندي
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(VI.131)  مسلمان عالمن کي آزاد پر ذميدار تفتيش جو روح جاڳائڻ تي

ته  اڀاري ٿو. هن كتاب ۾ كيترين جاين تي اها ڳالهه به ٻڌائي ڇڎي آهي

اسالمي فكر جي جديد تشكيل جي منصوبي کي كهڑي رخ ۾ هلڻ 

)III.55.6-58گهرجي. (مثال طور

III. مابعدالطبعيات ۽ جديد تشكيل ۾ ڀيٹ  
هيٺين ڳالهين ۾ ڀيٹ ٿي  مابعدالطبعيات ۽ جديد تشكيل ۾

  سگهي ٿي. 

  . مشترڪ عنصر1
مابعدالطبعيات ۽ جديد تشكيل جيتوڻيك مقصد، دائره كار ۽ 

داز جي لحاظ کان مختلف آهن پر ٻنهي ۾ كجهه ڳالهين ۾ هك ان

جهڑايون آهن. ٻئي كتاب تمام عالماڻي حيثيت جا آهن. اقبال ٻنهي ۾ 

وسيع مشرقي ۽ مغربي علمي ذخيري کي كم آندو آهي. اينميري شمل 

Gabriel’sپنهنجي كتاب  Wing  ۾ اقبال جي مشرقي ۽ مغربي تندن

ڻ جي منفرد انداز جو ذكر كيو آهي. مان فكر جي عظيم گلكاري ٺاه

(P. xv)  اقبال جو اهو انداز جيتوڻيك جديد تشكيل ۾ تمام متاثر

  كندڙ آهي پر مابعدالطبعيات ۾ به انهي جو اظهار ٿي چكو هو.

ٻنهي كتابن مان اقبال جون كجهه بنيادي فكري مشغوليون ظاهر 

ت جي ٿين ٿيون. هن مابعدالطبعيات ۾ پاڻ کي خدا، انسان ۽ فطر

(P-4)فلسفي واري مقدس ٹمورتي جي تفتيش تائين محدود رکيو آهي. 

  ۽ اهو ئي بنيادي طور جديد تشكيل جو موضوع آهي.

فكر ۽ تجزيي جا كجهه درجا ٻنهي كتابن ۾ مشترڪ ڏسڻ ۾ 

اچن ٿا. انهي سلسلي ۾ اقبال پاران سامي ۽ آريائي جا اصطالح كم آڻڻ 

مغربي عالمن طرفان ٺاهيل  جو مثال ڏئي سگهجي ٿو. اهي اصطالح

هو جذباتي ۽ عمل مائل ال سامي ۽ سنجيده، عقلي ۽ سوچ مائل ال  .آهن

آريائي جو اصطالح كم آڻيندا آهن. اقبال مابعدالطبعيات ۾ چوي ٿو ته 

آريائي ايران، سامي اسالم کي بلكل اهڑي طرح پنهنجي فكري عادتن 

فكر اڳ ۾ هك سامي مطابق تبديل كري ڇڎيو جيئن آريائي يوناني 

هو ساڳئي كتاب  (P-21)جي تعبير كري چكو هو.  -عيسائيت -مذهب

تصوف جي پائيدار فكر ۽ عمل جو ”۾ هك ٻي جا تي چوي ٿو ته 
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سبب اهوئي آهي ته تصوف سامي ۽ آريائي الڙن جو كاميابي سان 

هو جديد تشكيل ۾ را ڏئي ٿو ته امام مالك ۽ .(P-83)“ امتزاج كيو.

افعي پاران ابوحنيفه جي قياس واري فقهي اصول تي تنقيد امام ش

حقيقت ۾ انهي آريائي الڙي تي موثر سامي روڪ هئي جنهن تحت 

آريائي ٺوس بجا مجرد ۾ هٿ وجهندا هئا ۽ واقعي بجا نظريي مان 

. درجاتي نظرين جو هك ٻيو مثال اقبال (VI.140)لطف اندوز ٿيندا هئا. 

قوم جي ڏاهپ عملي قسم جي هوندي هئي. جي اها سوچ آهي ته عرب 

اقبال جي كجهه راين ۽ تجزين جو بنياد اها سوچ آهي. هو 

مابعدالطبعيات ۾ چوي ٿو ته عرب ڏاهپ مكمل طور عملي نوعيت جي 

هوندي هئي تنهنكري افالطون جو فلسفو توڙي جو پنهنجي حقيقي 

(P-136)روشني ۾ پيش كيو وڃي ها ته به انهن کي پسند نه اچي ها. 

هو جديد تشكيل ۾ را ڏئي ٿو ته حجاز جي فقيهن پنهنجي قوم جي 

عملي ڏاهپ جي عين مطابق عراقي فقيهن جي كالمي باريكين خالف 

اقبال جي كتابن ۾ فكر ۽ تجزيي جي  (P-140)سخت احتجاج كيو. 

اهڑن درجن جي موجودگي مان اهو اشارو ملي ٿو ته سندس كجهه نظريا 

چكا هئا ۽ هن پاران سندس فكري سفر جي  گهڻو اڳ تشكيل وٺي

  مختلف ڏاكن تي كم اچي چكا هئا.

. فرقَ 2
اقبال جي تاريخي ڄاڻ جو مابعدالطبعيات ۽ جديد تشكيل ٻنهي 

مان واضح ثبوت ملي ٿو. پر اها جديد تشكيل جي تنقيدي ۽ تعميري 

. مابعدالطبعيات ۾ ڏو ماتحت حيثيت اختيار كري وڃي ٿيانداز آ

داز كم آيل آهي ۽ ايراني مابعدالطبعياتي فكر ۾ آيل تاريخي ان

تبديلين تي تاريخي تسلسل مطابق بحث كيو ويو آهي. جڎهن ته جديد 

تشكيل ۾ يك زماني انداز كم آڻيندي سموري كتاب ۾ بحث 

. مابعدالطبعيات جو ن الڳاپيل مسئلن جي چوگرد ڦِري ٿوهكٻئي سا

رخن جو قبل اسالم کان  مقصد ايراني مابعدالطبعياتي فكر جي كجهه

جديد دور تائين هك باضابطي بيان پيش كرڻ آهي. جديد تشكيل جي 

هك اڃا حوصلي مند پيماني تي رٿ رٿيل آهي. انهي ۾ اسالمي مذهبي 

فكر جي جديد مغربي فكر جي روشني ۾ نئين تشكيل كرڻ جي 

  كوشش كئي وئي آهي. 
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فرق آهي. ٻنهي كتابن ۾ قرآني فكر جي مقام جي لحاظ کان به 

مابعدالطبعيات ۾ قرآن بابت چند حواال ذيلي يا عام نوعيت جا آهن. جديد 

تشكيل ۾ قرآن جي حوالن جو تعداد وڌي وڃي ٿو پر اهم ڳالهه اها ته 

  قرآن كتاب جي فكر ۽ بحث ال تاڃي پيٹي جو كم ڏئي ٿو.

جديد تشكيل جا پهريان ڇهه ليكچر مابعدالطبعيات جي اشاعت 

پو ڇپيا هئا. انهي عرصي دوران اقبال جي فكر ۾ نه  ورهيه 20کان 

صرف وسعت ۽ گهرائي آئي پر لڳي ٿو ته انهي ۾ خاصيتي تبديلي آئي 

۽ كنهن حد تائين انهي جو رخ به تبديل ٿي ويو. مثال طور ٻنهي 

كتابن ۾ اقبال جو تصوف ڏانهن الڙو مختلف آهي. مابعدالطبعيات جو 

ف ال مخصوص آهي ۽ تصوف کي سڀ کان ڊگهو پنجون باب تصو

اسالمي بنياد ڏيندڙ ۽ انهي جي اسالمي قانون سان ڀيٹ كندڙ اقبال 

اوستي تصوف ڏانهن همدرداڻو رويو رکي ٿو.  همهبظاهر تصوف يعني 

پر هو جديد تشكيل ۾ وري انهي جي برخالف همه اوستي روحاني 

هڑن نظريي جي كجهه حد کان وڌيل ڳالهين کان خبردار كري ٿو ۽ ا

صوفين جي تعريف كري ٿو جن اسالمي تصوف کي زوال پذير عنصرن 

کان پاڪ كرڻ جي كوشش كئي. ٻي ڳالهه ته هو انهي كتاب ۾ 

اسالمي فكر جي اصالح جي پنهنجي مجموعي رٿا ۾ اسالمي قانون 

کي اهم جا ڏئي ٿو ۽ اسالم ۾ حركت جي اصول يعني اجتهاد جي 

  تصور تي تفصيلي بحث كري ٿو.

بال پاران مابعدالطبعيات کان جديد تشكيل تائين پهچندي اق

كئي آهي انهي جو هك  كيئنپنهنجن خيالن ۾ تبديلي يا ترميم 

دلچسپ مثال رومي جي هك ٹكري مان ملي ٿو جنهن جو ترجمو هن 

)IV.97، جديد تشكيل 91ٻنهي كتابن ۾ ڏنو آهي (مابعدالطبعيات 

ان كيو ويو آهي ته كيئن غير انهي ٹكري ۾ ارتقا بابت ڳالهائيندي بي

نامياتي وجود نباتاتي ۽ حيواني حالتن مان گذرندو آخركار انساني 

حالت ۾ پهچي ٿو. جنهن مان پڻ اڳتي ارتقا جي اميد كئي وڃي ٿي. 

اقبال مابعدالطبعيات ۾ اهو ٹكرو انهي ال آڻي ٿو جيئن ڏيکاري 

صور جي سگهي ته شاعر كيتري نه كاميابي سان ارتقا جي جديد ت

اڳكٿي كئي آهي جنهن کي هو پنهنجي عينيت جو حقيقي رخ 

اقبال پاران جديد تشكيل ۾ انهي ٹكري جي كٿ  (P-91)سمجهي ٿو. 

۾ تبديلي اچي وڃي ٿي. اقبال هاڻي رومي کي جديد ارتقا پرستن جو 

لااقب144
پيشرو سڎڻ بجا رومي جي فكر جي فلسفياڻن اثرن جي ارتقا جي 

ا كندڙ فكر سان ڀيٹ كري ٿو. ارتقا جي جديد حامين جي مايوسي پيد

نظريي جديد دنيا ال اميد ۽ جوش جذبي بجا مايوسي ۽ ڳڻتي آندي آهي. 

(IV.97)  ڏئي ٿو ته اڄ جي دنيا ”هو اهو اقتباس پيش كرڻ کان اڳ را

کي هك رومي جي ضرورت آهي جيكو اميد جو الڙو پيدا كري ۽ 

حقيقت اها آهي  )97(“. سگهي۽ جذبي جي باه ڀڑكائي  شزندگي ال جو

ته اقبال کي رومي جي ارتقا جي نظريي ۽ ارتقا بابت جديد تصور ۾ 

ايترو ته چٹو اختالف ٿو نظر اچي جو هو جديد تشكيل ۾ هك جا تي 

انهي ڳالهه تي تمام حيرت جو اظهار كري ٿو ته ساڳئي نظريي اسالمي 

.VII)و آهي. ۽ يورپي ثقافتن تي كيتري نه مختلف انداز ۾ اثر وڌ

147-8).

  . مابعدالطبعيات، جديد تشكيل جي پيشرو جي حيثيت ۾.3
ٻنهي كتابن ۾ اهم اختالفن جي باوجود مابعدالطبعيات کي 

كنهن لحاظ کان جديد تشكيل جو پيشرو چئي سگهجي ٿو. 

مابعدالطبيعات جي مواد، طريقه كار ۽ علميت جي اسلوب کان واقف 

كرڻ ۾ كابه ڏکيائي نه ٿيندي ته جديد ماڻهو کي اها ڳالهه تسليم 

تشكيل ساڳئي قلم مان كجهه وقت پو نكتل ۽ وڌيك پختي تحرير 

آهي. لڳي ٿو ته مابعدالطبعيات تي كيل كم اقبال کي تحقيق جي 

اهڑن اوزارن سان ليس كري ڇڎيو جيكي وڌيك حوصلي مند منصوبا 

غربي هٿ ۾ کڻڻ ال ضروري هئا. انهي کيس علم جي اسالمي ۽ م

روايتن ۾ مضبوطي پڻ ڏئي ڇڎي. آخري ڳالهه ته انهي سنجيده مسئلن ۾ 

ي رجحان کي پختو كيو ۽ سندس تنقيدي طاقتن رسندس مشغولي وا

کي تيز كري اهڑي فكري سفر ال تيار كيو جنهن جا ثمر جديد 

  تشكيل ۾ ظاهر ٿيا. 
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  باب پنجون

  سماجي ۽ سياسي فكر
  . سماج1

  . فرد ۽ سماج1
ل سماج ۽ فرد جي وچ ۾ تعلق تي بحث كيو آهي. سماج به اقبا

) آهي. وجودياتي، عملي ۽ غاياتي لحاظ Organismفرد وانگر هك ناميو (

کان چئي سگهجي ٿو ته انهي کي فرد تي اوليت حاصل آهي. سماج کي 

پنهنجي انفرادي جزن جي زندگي جي قطع نظر پنهنجي ڌار زندگي 

ك شعور، ارادو ۽ عقل هوندو آهي. هوندي آهي. انهي کي پنهنجو ه

اهڑي صورت ۾ فرد فقط هك مجرد خيال ۽ سماجي حوالي جي 

سهوليت ال هك ٺهيو ٺكيو اظهار آهي. فرد بابت هر ڳالهه جو تعين 

سماج جون ضرورتون كنديون آهن جنهن جي اجتماعي زندگي جو هو 

فقط هك جزوي اظهار هوندو آهي. فرد جي سرگرمي جي حيثيت كنهن 

خاص كم جي ال شعوري ادائيگي کان سوا كجهه نه هوندي آهي 

). 119جيكو سماجي اقتصاديات هن جي ذمي كيو هوندو آهي (ت ت ب 

فرد جي برعكس سماج المحدود هوندو آهي انهي جي جزن ۾ بيشمار 

اڻ پيدا ٿيل نسل موجود هوندا آهن. انهن کي كنهن زنده سماج جو 

آهي ڇاكاڻ ته كامياب گروهي زندگي تمام اهم حصو سمجهڻ ضروري 

) كنهن به سماج جو 120 ايضاً ۾ مستقبل حال کي كنٹرول كندو آهي. (

ڇاكاڻ ته هر  .هوندو آهي“ لڳاتار قومي زندگي”سڀ کان اهم مسئلو 

سماج پاڻ کي مستقل طور قائم رکڻ ۽ الفانيت حاصل كرڻ جي 

)120-1ايضاً كوشش ۾ هوندو آهي. (

رد جي اهميت جو انكار نه ٿي كري. سماج پر سماج جي اوليت ف

کي جيتوڻيك پنهنجو ذهن هوندو آهي پر سندس ذهانت جو وهكرو 

) اقبال جي نظر 119فردن جي ذهنن جي ذريعي ئي وهندو آهي. (ت ت ب 

۾ حقيقت ۾ هر انسان هك مخفي طاقت جو مركز هوندو آهي جنهن 

ن ئي جون پوشيده صالحيتون خاص قسم جي كردار پيدا كرڻ سا

) وڌيك اهو ته سڀئي ماڻهو اهڑين 139پروان چڑهي سگهن ٿيون. (ب خ 

صالحيتن جا هك جهڑا حامل يا كنهن سماج جي روايت جا اهل نمائندا 

  نه هوندا آهن.

لااقب146
كنهن سماج جون قانوني، تاريخي ۽ ادبي روايتون انهي سماج 

جي قانوندانن، تاريخدانن ۽ ادبي ليکكن جي شعور ۾ ته موجود 

ون آهن پر سماج مجموعي طور انهن کان اڻ لکي نموني ئي هوندي

)130ايضاً باخبر هوندو آهي. (

ساڳئي طرح اقبال خود مرتكز فردن جي پرورش كرڻ جي اهميت 

تي زور ڏئي ٿو ڇاكاڻ ته فقط اهڑا فرد ئي زندگي جي اونهائي تائين 

  )120پهچن ٿا. (جديد تشكيل 

اقبال جا خياالت مختلف ڀال فرد ۽ سماج جي نسبتي اهميت بابت 

آهن ڇا؟ اقبال جي نظر ۾ فرد توڙي سماج ٻنهي مان كنهن کي مطلق 

اهميت حاصل نه آهي: سماج فردن جي ذريعي انهن جي ذات ۾ وجود 

رکي ٿو پر فرد جڎهن گڎجي سماج ٺاهين ٿا ته اهي هك اهڑي ايكائي 

وجود ۾ آڻين ٿا جيكا انهي جي ميمبرن جي مجموعي طاقت کان 

هوندي آهي. ساڳئي طرح اقبال اهڑي كليت پسند نظام کي رد  وڌيك

كري ٿو جنهن ۾ فرد جي سڃاڻپ کي دٻايو وڃي. پر هو ساڳئي طرح 

اهڑي بي لغام انفراديت پرستي کي به ناپسند كري ٿو جيكا سماج جي 

بنيادن کي كمزور كري ڇڎي. فرد ۽ سماج کان آخركار اها توقع كئي 

خالقي ضابطي جي تابعداري كن. انهي کي وڃي ٿي ته اهي هك اعلٰي ا

اسالمي اصطالح ۾ وحي تي ٻڌل ضابطي جي اطاعت چيو وڃي ٿو. اهو 

ضابطو فرد ۽ سماج کي هكٻئي جو حريف سمجهڻ بجا فردن جي 

كوششن کي يكساريکو كرڻ جي كوشش كري ٿو جيئن هك متحد 

سماجي تصور قائم كرڻ سان گڎوگڎ اهڑو سماجي ماحول پيدا كري 

كو پنهنجن ميمبرن کي تمام موثر نموني ۾ پنهنجون شخصي جي

صالحيتون حاصل كرڻ ۾ مدد ڏئي. انهي مان اهو محسوس كري 

ها سگهجي ٿو ته اقبال کي فرد ۽ سماج ۾ اڻ ٹٹ تعلق نظر اچي ٿو. ا

کان وڌيك ٿئي ٿي. جي زندگيفردن  حقيقت آهي ته قومن جي زندگي

) پر هر 240و به باقي رهيو (پ م مثال طور ايران شهنشاه جمشيد کان پ

  )657فرد به پنهنجي قوم جي مقدر جو ستارو ٿي سگهي ٿو. (اح ا 

  . مسلمان سماجن جي زوال جا سبب2
فردن جي اهميت کي ذهن ۾ رکندي جيكي سماج جي نمائندگي 

كن ٿا ۽ ان جي نمائندن جي حيثيت ۾ كم كن ٿا سماج جي ترقي ۽ 
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فردن جي هلت چلت تي دارومدار رکي ٿو.  تنزل به وڏي حد تائين انهن

اقبال هك مختصر اردو نظم ۾ قوم کي كنهن جسم ۽ انهي جي فردن 

کي انهي جي عضون سان مشابهت ڏئي ٿو: صنعتن ۾ كم كندڙ ماڻهو 

حكومت جو انتظام هالئڻ ۾ مدد كندڙ انهي  -قوم جا هٿ ۽ پير آهن

اقبال  -ڑهائيندڙجو سهڻو منهن آهن ۽ مختلف هنرن ۽ فنن کي پروان چ

انهي جون اکيون  -هن طبقي جي نمائندن طور شاعرن جو ذكر كري ٿو

). انهي مان اهو مطلب ٿو نكري ته كنهن سماج جي 63آهن (ب د 

اڳواڻن يا نمائندن جي ناكامي سموري سماج ال تباه كن نتيجا آڻي 

سگهي ٿي. هن سوچ جي پٺيان اقبال جي تاريخي اسالمي سماجن جي 

تي سخت تنقيد آهي. اقبال موجوده صدين ۾ اسالمي دنيا جي  اڳواڻن

  يوار هيٺين ٹن عنصرن کي سمجهي ٿو:عام زوال جو خاص طور ذم

اقبال روايتي مذهبي عالمن يا ُملن جي تنگ نظر رويي  مالئيت: - الف

کي اهو نالو ڏئي ٿو. عالِم اسالم ال هميشه وڏي طاقت جو سبب رهيا 

صو گذرندي خاص طور بغداد جي تباهي هئا پر اهي صدين جو عر

ع) کان پو تمام قدامت پرست ٿي ويا ۽ اجتهاد (يعني قانوني 1258(

معاملن ۾ آزاد را قائم كرڻ) جي آزادي جي اجازت نه ڏنائون. (ت ت 

  ).231ب 

: تصوف مسلمان سماجن جي تاريخ ۾، اقبال جي لفظن ۾ تصوف - ب

 جي صدين ۾ انهي ۾ زوال روحاني تعليم جي طاقت ٿي رهيو هو. پو

اچي ويو ۽ مسلمانن کي زندگي جي حقيقتن کان كٹي ڇڎيائين. 

صوفياڻا عمل ڏينهون ڏينهن عوام جي خوش اعتقادي ۽ جهالت مان 

اها ڳالهه اسالم جي روح جي خالف  .غلط فائدو وٺڻ جو ذريعو ٿيندا ويا

كرڻ  هئي. جنهن جو مقصد مادي کان فرار نه پر انهي تي غلبو حاصل

). اسالم عربستان ۾ پنهنجي بنياد ۾ هك متحرڪ 231-2هو( ت ت ب 

مذهب هو پر ايران جي اثر انهي کان پنهنجي مرداڻي سيرت کسي ورتي. 

ايران جي فتح مان مطلب ايران جو مسلمان ٿيڻ نه پر اسالم جو ايراني 

) ايراني اثر واري تصوف حقيقت کي اهڑين جاين 155 ايضاً ٿي وڃڻ هو (

ولهڻ جي كوشش كئي جتي ان جو وجود ئي نه هو. اهو باطني ۽ تي ڳ

خارجي ۽ سچي اندروني حقيقت ۽ ُپر فريب ظاهري مظهر جي فرق ۾ 

گم ٿي ويو ۽ اهڑي طرح مسلمانن ۾ قانون کي نظرانداز كرڻ جو الڙو 

پيدا كيائين جيكو مسلمان سماج کي جوڙي رکندڙ واحد قوت هو ۽ 

لااقب148
Spiritual)وحاني وڏ گهراڻائپ مسلمان جمهوريت جي جا تي ر

Aristocracy) ) 154-3ايضاً آڻي ڇڎيائين.(

مسلمان بادشاهن جي پهرئين ترجيح پنهنجن خانداني مفادن بادشاهت:  -ج

جو تحفظ هئي تنهنكري انهن کي پنهنجا ملك سڀ کان وڏو واڪ 

  ).232ڏيندڙ جي هٿ وكرو كرڻ ۾ كابه هٻك نه ٿي (ت ت ب 

بوطي اها تقاضا كري ٿي ته انهن جي مسلمان سماجن جي مض

زوال جي ذميوار قوتن جو مقابلو كيو وڃي. جمال الدين افغاني، محمد 

عبده ۽ زغلول پاشا جهڑن جديد مسلمان مصلحن اسالم جي دنيا تي 

(مٿي بيان كيل) انهن ٹنهي قوتن جي حكمراني ڏٺي ۽ پنهنجي 

ي مرتكز سموري توانائي انهن قوتن جي خالف بغاوت پيدا كرڻ ت

  ).232پڻ  231كري ڇڎي (ت ت ب 

اقبال پاران مالئيت، تصوف ۽ بادشاهت کي مسلمان سماجن جي 

زوال جا ذميوار عنصر قرار ڏئي انهن تي تنقيد كرڻ جو اهو مطلب نه 

آهي ته هو سڀني مسلمان فقيهن، صوفين ۽ بادشاهن تي تنقيد كري ٿو. 

قانون، تصوف ۽ سياست  اقبال جو رايو هو ته شروعاتي اسالمي تاريخ ۾

جا ٹي ادارا مختلف عرصن ال اسالم جي متحرڪ روح جا نمائندا رهيا 

هئا. پر پو جي دورن ۾ فقيهه روايت جا اسير بڻجي ويا، صوفي انهي 

غلط عقيدي جا شكار ٿي ويا ته مادو ۽ روح ٻه جدا شيون آهن ۽ 

هي حاكمن شخصي فائدي تي اجتماعي فائدا قربان كري ڇڎيا. ان

حقيقت ته ساڳيا ئي ادارا هك وقت ترقي جي قوتن ته ٻئي وقت زوال 

جي قوتن طور كم كري سگهن ٿا مان اهو اشارو ملي ٿو ته انهن ۾ 

اصالح جي ضرورت آهي ۽ اهڑي اصالح ٿي سگهي ٿي. تنهنكري اقبال 

روايت کي مكمل طور رد كرڻ بجا انهي کي تنقيد جي جائزي هيٺ 

وٽ رکي انهي جي کل اڇالئي انهي کي سگهارو  آڻي انهي جو مغز پاڻ

  كرڻ گهري ٿو.

يعني  - اقبال دنيا ۾ مسلمانن جي مسئلن ڏانهن بلكل جديد

انداز اختيار كيو. هو مسلمان سماج: هك سماجياتي  -تاريخي سماجياتي

اڀياس نالي پنهنجي هك ليک ۾ سراسري هندستاني مسلمان جي بدحال 

کان پو ڏاڍي چڀندڙ انداز ۾ پڇي ٿو  اقتصادي حالت ڏانهن اشارو كرڻ

ته: ڇا اسان كڎهن سماجي مسئلن جي انهن رخن تي سوچ ويچار كئي 

). اقبال اسالم جي گذريل عظمت کي رومانوي انداز 136آهي ( ت ت ب 
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۾ پيش كرڻ يا مسلمان دنيا جي سڀني مرضن جو الزام بيٺكي طاقتن 

د جي سببن ال خود جي سر تي مڑهڻ بجا مسلمانن جي تنزلي ۽ جمو

مسلمان امت جو جائزو وٺڻ جي كوشش كري ٿو: سندس تجزيو کيس 

انهي نتيجي تي پهچائي ٿو ته مسلمانن جي سياسي ۽ سماجي اهنجن جو 

مکيه سبب ادارن جي تباهي آهي. هن پاران مسلمانن جي مذهبي عمل ۽ 

سياسي ۽ سماجي هلت چلت تي اڻموٽ تنقيد جو سبب سندس اهو پكو 

) جي پيش لفظ ۽ ٻين جاين تي بيان 1918جيكو رموز بيخودي ( - نيقي

ٿيندي  (Self)آهي ته فردن وانگر قومن کي به خودي يا ذات  -ٿيل آهي

آهي ۽ بلكل اهڑي طرح جئين فرد جي واڌ ويجهه جو دارومدار انفرادي 

خودي جي اثبات تي هوندو آهي تيئن قوم جي بقا ۽ ترقي جو دارومدار 

خودي ۽ انهي جي قومي تاريخي حافظي جي بچاء تي  انهي جي قومي

  هوندو آهي.

  . عوام3
كنهن سماج جي واڌ ويجهه ۽ ترقي ال جيئن اهل اڳواڻن جو وجود 

خاص طور تي اقتصادي  -ضروري هوندو آهي تيئن عوام جي بهبود

انن جي صورتحال به ضروري هوندي آهي. اقبال هندستاني مسلم - بهبود

اسان جي عوام جي عام حالت ۾ بهتري آڻڻ جي  ڏانهن اشارو كندي

ضرورت تي زور ڏيندي چوي ٿو ته سراسري مسلمان جي اقتصادي حالت 

). عوام ئي كنهن قوم جو 135تمام افسوسناڪ آهي (ت ت ب 

كرنگهي جو هڎو هوندو آهي. انهن کي سٺي غذا، سٺا گهر ۽ مناسب 

ن سان اختالف آهي ). اقبال کي انهن ماڻه109 ايضاً تعليم ملڻ گهرجي (

جيكي سماج جي وڏي حصي جي فاقه كشي واري حالت جو ذميوار 

پردي کي قرار ڏين ٿا. اسان جا سماجي سڌاري جا كجهه نوجوان حمايتي 

جي سماج جي عام  جيئن اها را ڏيکاريندا آهن ته انهي جو ذميوار اسان

ذميوار حالت تي پردي وڏو اثر وڌو آهي پر حقيقت اها آهي ته انهي جو 

). مسلمان 136 ايضاً اسان جي سماج جي هيٺين طبقن جي غربت آهي (

سماجي تنظيمن کي اها ڳالهه محسوس كرڻ گهرجي ته انهن جو اهم 

فرض فردن کي مٿي آڻڻ نه پر عوام جي حالت بهتر كرڻ آهي ۽ 

مسلمان عوامي كاركنن کي انهن سببن جو ڌيان سان اڀياس كرڻ جي 

جي عام اقتصادي حالت پيدا كرڻ ۾ حصو ضرورت آهي جن هندستان 

)ايضاً ورتو آهي. (

لااقب150
غير جانبداراڻي ۽  ،اقتصادي پس ماندگي جي مسئلي کي وسيع

غير فرقيواراڻي انداز ۾ کنيو وڃي ڇو ته اقتصادي طاقتون سڀني طبقن 

). انهي مقصد ال سڀني 136تي هك جهڑو اثر وجهن ٿيون ( ت ت ب 

ادي بحث جي هك نقطي تي گڎ طبقن جي عوامي كاركنن کي اقتص

). مسلمان عوامي كاركنن پاران وڌ کان وڌ سركاري ايضاً ٿيڻ گهرجي (

نوكريون حاصل كرڻ تي زورڏيڻ به صحيح نه آهي ڇاكاڻ ته سركاري 

نوكري ۾ چند فردن جي اقتصادي ترقي جو امكان هوندو آهي جڎهن 

جي ته كنهن طبقي جي عام صحت جو دارومدار وڏي حد تائين انهي 

) ٻين لفظن ۾ 136- 7 ايضاً اقتصادي خود انحصاري تي هوندو آهي. (

اقتصادي سرگرمي جا ٻيا دائرا به آهن جيكي ايترائي اهم ۽ وڌيك 

)137ايضاً فائديمند آهن (

اقبال جي نظر ۾ اعلٰي تعليم کان فني تعليم جو كو نظام وڌيك 

حالت تي  اهميت رکي ٿو . ڇاكاڻ ته اهڑو نظام عوام جي عام اقتصادي

اثر انداز ٿيندو ڇاكاڻ ته عوام ئي كنهن طبقي جو كرنگهي جو هڎو 

 هوندو آهي. فني تعليم جي ابتڑ اعلٰي تعليم فقط چند اهڑن فردن جي ال

فائديمند ٿيندي جن جي ذهني توانائي سراسري کان وڌيك هوندي. (ت ت 

دار ادا پنهنجو كر ). خوشحال ماڻهن کي هن ڳالهه ۾ الزماً 245پڻ  137ب 

ڏنل خيرات جو اهڑي  خوشحال ماڻهن پاران جي كرڻ گهرجي. اسان

طرح بندوبست ٿيڻ گهرجي جيئن انهي مان سماج جي ٻارن جي فني 

تعليم جا موقعا پيدا ٿين. ساڳئي وقت فني ۽ اخالقي تعليم جي وچ ۾ 

  ويجهي تعلق کي به كڎهن نظر انداز نه كيو وڃي. 

ي كافي نه آهي. اقتصادي پر فقط صنعتي ۽ تجارتي تعليم ئ

مقابلي ۾ اخالقي عنصر به ساڳيو اهم كردار ادا كري ٿو. كفايت 

شعاري، هكٻئي تي اعتماد، ديانتداري، وقت جي پابندي ۽ تعاون جون 

خوبيون به كاروباري مهارت جيترا ئي قيمتي اثاثا آهن. اسين جيكڎهن 

هه ته سٺا سٺا كاركن، سٺا دكاندار، سٺا هنرمند ۽ سڀ کان وڏي ڳال

شهري پيدا كرڻ گهرون ٿا ته اسان کي سڀ کان پهريان انهن کي سٺو 

  مسلمان كرڻو پوندو.

اقبال جو عام ماڻهن جي اقتصادي بهبود جو اونو کيس ارڙهين 

سماج سڌارڪ شاه ولي ا سان  -صدي جي هندستاني مسلمان عالم

كنهن ڳنڍي ٿو ڇڎي جنهن جو رايو هو ته انصاف ڀريو اقتصادي نظام 
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سٺي سماج جو الزمي حصو هوندو آهي. اقبال شاه ولي ا کان ڏيڍ 

صدي پو اچي، ويهين صدي جي شروعات جي روسي انقالب ۽ ارڙهين 

صدي جي آخر ۾ شروع ٿيندڙ صنعتي انقالب کي به مدنظر رکندي عام 

اقتصادي خوشحالي حاصل كرڻ جي هك ذريعي طور فني تعليم جي 

  اهميت تي زور ڏنو.

  . ثقافت، كردار ۽ تعليم. 4
مسلمانن جي گروهي زندگي جو دارومدار فقط مذهبي عقيدي 

جي وحدت تي نه پر مسلمان ثقافت جي يكسانيت تي پڻ آهي (ت ت ب 

). مسلمان ثقافت انهي لحاظ کان نسبتاً عالمي حيثيت رکي ٿي جو 125

) اسالم جي شروعاتي ايضاً اها فقط هك نسل جي پيداوار نه آهي (

سياسي توسيع جيتوڻيك گهڻو كري عربن هٿان ٿي پر اسالم کي ادب 

). اسالمي 121-2 ايضاً ۽ فكر جي تمام وڏي دولت غير عربن کان ملي (

ثقافت ۾ ايران جو كردار خاص طور اهميت رکي ٿو. اسالم جي تاريخ 

۾ سڀ کان اهم واقعو ايران جي فتح آهي. ڇاكاڻ ته انهي فتح عربن 

و ملك ڏنو پر هك اهڑي قديم قوم پڻ ڏني جيكا کي نه فقط هك سهڻ

سامي ۽ آريائي خام مال مان هك نئين تهذيب جي تشكيل كري 

سگهي ٿي. اسان جي مسلمان تهذيب سامي ۽ آريائي نظرين جي پيوند 

 جي پيداوار آهي. انهي کي آريائي ماء جي نرمي ۽ لطافت ۽ سامي پي

اثر کان سوا اسان جي جو مضبوط كردار ورثي ۾ مليا آهن. ايراني 

).125-6ايضاً ثقافت بلكل هك پاسائين هجي ها (

سڀني مسلمانن ال پنهنجي سماج جو ذي حيات ميمبر ٿيڻ ال ۽ 

اهي جيكڎهن حال جو ماضي ۽ مستقبل سان تسلسل محسوس كرڻ 

گهرن ٿا ته انهن ال ضروري آهي ته اسالم جي ثقافت پاڻ ۾ مكمل طور 

)126ايضاً جذب كن. (

انهي جذب جي عمل جو مقصد هك اهڑو يكسان ذهني انداز، دنيا 

بابت هك مخصوص رويو ۽ اهڑو خاص موقف آهي جنهن جي ذريعي 

شين جي قدروقيمت جي كٿ كري سگهجي. اهو اسان جي سماج جي 

جتي وصف بيان كري ٿو ۽ انهي کي هك خاص مقصد ۽ آدرش ڏيندي 

).126ايضاً و (انهي کي هك اجتماعي فرد ۾ تبديل كري ٿ

لااقب152
اهڑا فرد جن جي اسالمي ثقافت ۾ پختي پيڑهه هوندي اهي 

مخصوص مسلمان كردار پيدا كرڻ ۾ كامياب ٿي ويندا. اهڑو 

مخصوص كردار حاكميت ذات جو آدرش رکي ٿو ۽ انهي تي زندگي 

). شخصيت جي مسلمان 127 ايضاً بابت سنجيده نقطه نظر حاوي آهي (

رکڻو آهي جيكو وجود جي جدوجهد جي قسم کي جنگجو قسم کان جدا 

نتيجي ۾ منظر تي ايندو آهي. وجود جي اها جدوجهد اوائلي سماجن ۾ 

زندگي جي خاص نشاني هوندي آهي. مسلمان كردار خوش طبع كردار 

کان پڻ مختلف آهي جيكو زندگي جي لذتن مان حصو وٺي ٿو ۽ پاڻ ۾ 

  ٿو. آزادي، سخاوت ۽ ڀل مانسائي جون خصوصيتون شامل كري

انهي نقطي تي پهچڻ کان پو مخصوص مسلمان كردار جي تعمير 

  ال تعليم جي اهميت واضح نموني سمجهه ۾ اچي سگهي ٿي.

اسان جي سموري تعليم جو مقصد اهڑي قسم جي مخصوص 

جو مقصد جيكڎهن سماج جي  كردار کي پروان چڑهائڻ هجي. اسان

خصوص كردار پيدا لڳاتار زندگي حاصل كرڻ آهي ته اسان کي اهڑو م

كرڻ گهرجي جيكو هر قيمت تي پنهنجي بنيادي خصوصيتن تي 

محكم بيٺل هجي ۽ اهو ٻين مخصوص كردارن مان بهتر شيون پاڻ ۾ 

جذب كرڻ سان گڎوگڎ پنهنجي زندگي مان اهڑيون شيون ڌيان سان 

هجن  خارج كندو وڃي جيكي سندس روايتن ۽ آدرشن سان ٹكراء ۾

).127ايضاً (

وانگر تعليم جو تعين به سکندڙ جي ضرورتن مطابق ٻين شين 

كيو وڃي. اهڑي قسم جي تعليم جنهن کي انهي مخصوص كردار سان 

كو واسطو نه هجي جيكو توهان پروان چڑهائڻ گهرو ٿا ته اها بلكل 

).109ايضاً بيكار آهي (

انفرادي ذهن وانگر سماجي ذهن جي به پنهنجي شخصي سڃاڻپ 

جي ذريعي محفوظ رهندي آهي. سماجي ذهن  هوندي آهي جيكا تعليم

جي تسلسل جو دارومدار انهي جي تسلسل جي نسل درنسل ترسيل تي 

هوندو آهي. تعليم جو مقصد انهي منظم ترسيل کي يقيني بنائڻ ۽ 

سماجي ذهن کي شخصي سڃاڻپ جي شعور ذات جي وحدت ڏيڻ هوندو 

لف حصا آهي. تعليم جي ذريعي ترسيل ٿيل اجتماعي روايت جا مخت

اهڑي طرح سموري سماجي ذهن ۾ جذب ٿي ويندا آهن ۽ اهڑن چند فردن 
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جي واضح شعور جا مقصد ٿي ويندا جن جي زندگي ۽ فكر سماج جي 

).130ايضاً مختلف مقصدن ال خاص حيثيت اختيار كري ويندا آهن (

هندستان ۾ مسلمانن جي تعليمي نظام کي انهي نقطه نظر کان 

ايوسي ٿئي ٿي. سندس را ۾ جديد مسلمان نوجوان ڏسندي اقبال کي م

كيئن اهڑي كردار جو نمونو ٿي پيو آهي جنهن جي فكري زندگي 

مسلمان ثقافت جو كوبه پس منظر نه ٿي رکي. هن ڇاكاڻ ته خطرناڪ 

حد تائين مغربي فكري عادتون اختيار كري ورتيون آهن تنهنكري 

-1ايضاً ئي آهي (سندس ذهني زندگي مكمل طور غير مسلمان ٿي و

). اسان پنهنجي تعليمي معاملي ۾ مشكل سان اهو سچ محسوس 130

كري سگهيا آهيون ته كنهن ڌارئين ثقافت سان مكمل عقيدت مندي 

ايضاً ڄڻ ته غير محسوس طور انهي ثقافت کي پنهنجو كري وٺڻ آهي (

). اسان جي تعليمي مسئلي جي پٺيان اصلي محرڪ فوري اقتصادي 131

ن. تنهنكري اسان جي تعليمي پيداوار ۾ كابه قابل توجه شي نه فائدا آه

آهي. اقبال هي سخت فيصلو ڏئي ٿو ته: سندس سماج جي ذهن تي حاوي 

سماجي، اخالقي ۽ سياسي آدرش کان ناواقف مسلمان شاگرد روحاني 

) اسان کي پنهنجيون ترجيحون تبديل كرڻ ايضاً طور مري ويو آهي. (

جي حيثيت ۾ اسان جي سرگرمين جو جي ضرورت آهي. هك قوم 

دارومدار فقط اقتصادي معاملن تي ئي نه هئڻ گهرجي. فقط فوري 

مقصدن جي حاصالت کان سماج جي وحدت جو بچاء ۽ مسلسل قومي 

) اقبال پنهنجي هك تدريسي 132 ايضاً زندگي اعلي آدرش آهن. (

). هو 110پڻ  133 ايضاً يونيورسٹي جي ضرورت تي به زور ڏئي ٿو (

 -ساڳئي وقت انهي ڳالهه تي به زور ڏئي ٿو ته منتشر تعليمي قوتن

کي هك  -كجهه قدامت پرست مذهبي ۽ كجهه كنهن حد تائين مغربي

ايضاً وڏي مقصد واري تعليمي اداري جي شكل ۾ منظم كيو وڃي (

131.(

اقبال مسلمان عورتن جي تعليم بابت بغير كنهن رک رکاء جي 

  چوي ٿو: 

انهن ال جدا كم خاص كيا آهن ۽انهن كمن  لڳي ٿو ته فطرت”

 جي صحيح نموني ادائيگي انساني كٹنب جي صحت ۽ خوشحالي ال

) اقبال عورتن جي آزادي جي 134 ايضاً “ (برابر طور الزمي ۽ اڻٹر آهي.

  مغربي تحريك مان بلكل متاثر نه ٿيو آهي.
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مخصوص اقتصادي حالتن جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل غير صحتمند 

ي مقابلي ۽ مغربي انفراديت پرستي جي سبب وجود ۾ آيل نام قسم ج

نهاد مغربي عورت جي آزادي منهنجي خيال ۾ هك اهڑو تجربو آهي 

 جيكو بي حساب نقصان ۽ پيچيدا سماجي مسئال پيدا كرڻ کان پو

)ايضاً ناكام ٿيندو (

سماج ۾ انهي ساڳئي کي هن کي يقين آهي ته مسلمان عورت 

جي جيكا اسالم هن کي عطا كئي آهي. سندس حيثيت تي رهڻ گهر

تعليم جو تعين به سندس حيثيت کي كرڻ گهرجي. مون مٿي اهو 

ڏيکارڻ جي كوشش كئي آهي ته اسانجي سماج جي يكجهتي جو 

دارومدار اسان پاران اسالم جي مذهب ۽ ثقافت کي قابو جهلڻ تي آهي. 

ي. اسالمي نظريي کي سنڀاليندڙن ۾ مکيه حيثيت عورت جي آه

تنهنكري مسلسل قومي زندگي جي مفاد ۾ اها ڳالهه تمام ضروري آهي 

ته کيس سڀ کان پهريان مضبوط مذهبي تعليم ڏني وڃي. البت انهي 

سان گڎوگڎ اسالمي تاريخ، گهريلو اقتصاديات ۽ صحت بابت عام 

هوء انهن جي مدد سان پنهنجي مڑس کي  .معلومات به ضروري آهي

ت ڏيڻ جي قابل ٿي ويندي ۽ پنهنجيون كنهن حد تائين فكري رفاق

مادري ذميواريون به كاميابي سان ادا كري سگهندي جيكي منهنجي 

نظر ۾ كنهن عورت جو مکيه كم آهن. اهڑا سڀئي مضمون جيكي هن 

مان عورتپڻو ۽ مسلمانيت كڍي ڇڎين انهن کي سندس تعليم مان 

)134-5ايضاً خارج كري ڇڎڻ گهرجي. (

نظريا اوڻيهين صدي واري هندستان جي تناظر  اقبال جا تعليم بابت

۾ رکڻ کان پو ئي مكمل طور سمجهه ۾ ايندا. هندستان ۾ برطانوي 

حكومت قائم ٿيڻ کان پو سر سيد احمد خان پهريون ليکك ۽ سماج 

سڌارڪ هو جنهن مسلمانن جي ذهنن ۾ اها ڳالهه ويهاري ته سماجي 

ضروري آهي. سرسيد جي  ترقي جي مقصدن ال جديد تعليم حاصل كرڻ

تعليمي اقدام سبب اتر هندستان ۾ هك جديد طرز جو كاليج قائم ٿيو 

جنهن جا مسلمان گريجوئيٹ سركاري توڙي ٻين نوكرين ال غير 

مسلمانن سان مقابلو كرڻ جي قابل ٿي سگهيا. اقبال سرسيد احمد خان 

۽ سندس كوشش جي تعريف كري ٿو ته هن مسلمانن کي هندستاني 

اج ۾ پنهنجي اڳوڻي حيثيت واپس ڏيارائي آهي. هو جيتوڻيك سم

كنهن سماج جي مجموعي بهبود ۽ ترقي ال تعليم جي اهميت تسليم 
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ته كندو هو پر کيس تعليم جي مقصد بابت سيد احمد خان سان فكري 

اختالف هئا. اقبال جي نظر ۾ تعليم جو بنيادي مقصد نوكري وٺڻ جي 

ه هو پر انهي جو مقصد اهڑي مخصوص قابل گريجوئيٹ پيدا كرڻ ن

كردار وارا فرد پيدا كرڻ هو جيكي سماج جي بقا ۽ تسلسل جي 

خاطري كرائين. انهي كسوٹي تي پرکڻ سان نه ئي روايتي اسالمي 

مدرسن نه ئي جديد غير مذهبي تعليمي نظام ۾ كا خوبي نظر ايندي. 

پروگرام جون  اهڑي طرح اقبال پاران مسلمانن ال تجويز ٿيل تعليمي

خاص ڳالهيون پنهنجي انداز توڙي دائره كار جي لحاظ کان سرسيد جي 

پروگرام کان بلكل مختلف هيون.سر سيد جو اصالحي پروگرام تقريبًا 

تعليمي هو جڎهن ته اقبال جي سماجي تبديلي جي جامع رٿا ۾ تعليم 

ڏاكي جي حيثيت رکي ٿي. سر سيد  - جيتوڻيك تمام اهم -فقط هك

كس اقبال عوام ال فني تعليم جي ضرورت تي زور ڏيندو هو جي برع

۽ وڌيك اهم ڳالهه اها ته تعليم کي فقط كنهن خاص قسم جي انفرادي 

كردار نه پر هك خاص قسم جي انداز نظر جي تشكيل جو ذريعو 

سمجهندو هو. سڀ کان وڏي ڳالهه اها ته اقبال مسلمانن کي انهي ڳالهه 

هنجي ثقافتي ۽ فكري روايت جو گهرو ۽ تي اڀاريندو هو ته هو پن

تنقندي اڀياس كن ۽ وري جديد مغربي فكر جو به انهي نظر سان 

ڳوڙهو اڀياس كن ته جيئن اسالمي ميراث کي نئين سر جيارڻ جا 

تخليقي طريقا ڳولهي لهجن ۽ انهي کي جديد تناظر ۾ قابل عمل ۽ 

اسالمي دنيا  الڳاپيل بڻائي سگهجي. ٻين لفظن ۾ اقبال کي يقين هو ته

  ۾ فكري نشاة ثانيه آڻڻ ال تعليم کي كم آڻي سگهجي پيو.

شروع ۾ اقبال جو اسالمي تاريخ ۾ ايران جي كردار بابت نظريو 

كجهه مبهم يا متضاد لڳي ٿو پر ڳوڙهي نظر سان مسئلو مختلف رخ 

۾ نظر ايندو. اقبال سخت عربي كردار تي ايران جي نفاست پيدا كندڙ 

وڻيك واکاڻ جا لفظ ڳالهائي ٿو پر هو اسالمي ثقافت تي اثر بابت جيت

ايران جي كمزور كندڙ اثر تي ڏاڍي تنقيدي پڻ كري ٿو. پر انهي جو 

مطلب فقط اهو آهي ته اقبال جو ايراني اثر بابت تجزيو نهايت لطيف 

آهي. هو جديد اسالمي تاريخ تي مغرب جي اثر بابت پڻ ساڳيو ئي انداز 

مغربي ثقافت جي كجهه پاسن تي شديد تنقيد اختيار كري ٿو. هو 

كري ٿو پر هو ساڳئي وقت انهي ئي ثقافت جي كجهه پاسن جي واکاڻ 
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كري ٿو ۽ گهيرٹن ۾ پيل مسلمان دنيا کي مغرب پاران جاڳائڻ کي 

  تمام هاكاري عمل سمجهي ٿو.

II.سياست  
ع ۾ مغل سلطنت جي خاتمي کان پو 1857هندستان جا مسلمان 

، مايوسي ۽ نراسائي محسوس كري رهيا هئا انهي انهن جيكو صدمو

مان كيترن کي بي عملي ۽ جمود جي حالت ۾ ڌكي ڇڎيو. سيد احمد 

خان پاران مسلمانن کي نين حقيقتن پاران پيش كيل چيلينجن کي 

منهن ڏيڻ ال اڀاري انهن ۾ نئين سر جذبو جاڳائڻ جي كوششن جي 

مزاحمت كئي وئي پر شروع ۾ مذهبي قدامت پرست طبقي طرفان 

گهڻي وقت کانپو آخركار اهي كوششون چڱي حد تائين كامياب 

ΖΑήΗ�ΡϮϟ�ϲ”ع جي 1903ٿيون. اقبال سن  ו �Ϊϴγ “ نالي نظم ۾ چوي ٿو

ته اسالم مسلمانن کي دنيا تياڳڻ جي تعليم نه ٿو ڏئي. نظم جو هك 

Ύμ”مصرعو  ϋ�Ύו �ΖγΎϴγ�ΏΎΑέ�ΖγΩ�ϱήϴϟΩ״� ϫ“ اقبال پاران موسٰي

لٺ جي گهڻي كم آندل عكس جو هك شروعاتي اهڃاڻ آهي جي 

جيكو هو گهڻو كري سياسي طاقت جي عالمت طور كم آڻيندو هو. 

انهي وقت سياست ۾ سندس گهڻي مشغولي نه هوندي هئي ۽ انهي 

شروعاتي دور جي چند واضح قومي يا وطني رنگ وارن نظمن (جهڑوڪ 

ו83�ϲϣϮϗ�Ύترانھ ھندي ب د  �ؑϮ̪ Α�ϲϧΎΘγϭΪϨϫ�ˬ�Ω�Ώ�Ζϴ̳87 والھ شنیا۽

) مان به باترتيب نموني تيار ٿيل سياسي نظرين جو اظهار نه ٿو 88 ب د

  ٿئي.

اقبال نئين صدي جي شروع ٿيڻ وقت اكثر هندستاني مسلمانن يا 

کڻي چئجي ته اكثر ٻين هندستانين وانگر ملك ۾ رونما ٿيندڙ سياسي 

اهڑيون  واقعن کي دلچسپي سان ڏسي رهيو هو. وري كيتريون ئي

مسلمان تنظيمون هيون جن سان اقبال جو گهاٹو تعلق هو. انهن مسلمان 

جي نه صرف هك مذهبي طبقي جي حيثيت ۾ حقن جو دفاع كرڻ 

چاهيو پئي پر انهن جو مقصد مسلمانن جي تعليم کي هٿي وٺرائڻ ۽ 

مسلمانن ۾ عام توڙي سياسي سجاڳي پيدا كرڻ هو. پر لڳي ٿو ته 

لن ۾ سنجيده دلچسپي يورپ ۾ رهڻ دوران پيدا اقبال کي سياسي مسئ

ٿي هئي جتي کيس نه فقط يورپي ۽ قوميتي پاليسين تي عملدرآمد ۽ 

يورپ کان ٻاهر گهڻو كري بيرحماڻين بيٺكي پاليسين جي نتيجي ۾ 



157 اقبال
پيدا ٿيل هاڃيكار اثرن جو پڻ جائزو ورتو. اقبال انگلينڈ ۾ اسالمي 

تي ليكچر ڏنا هئا پر سياسي فكر سميت مختلف اسالمي موضوعن 

ع ۾ آل 1908بدقسمتي سان انهن جو كوبه ركارڊ موجود نه آهي. سن 

انڈيا مسلم ليگ جي هك برطانوي كميٹي ٺاهي وئي ته اقبال کي انهي 

جو سيكريٹري مقرر كيو ويو. هن پاران انگلينڈ مان واپسي کان جلد 

ال طور ئي پو سندس نظم ۽ نثر ۾ سياسي موضوع نمايان ٿيڻ لڳا. مث

ع کان پو وارا نظم شامل 1908بانگ درا جي ٹئين حصي ۾ جنهن ۾ 

انهي نظم جو  160-1) ۽ وطنيت (ب د 159( ب د  ترانھ مليآهن انهن مان 

״ذيلي عنوان  ו �έϮμ Η�ϲγΎϴγה� ϳ�ΖϴΜϴΤΑ�Ϧρϭ  آهي) نظمن مان

عالئقائي قوميت کي رد كرڻ ۽ قوميت جي بنياد طور اسالم کي 

ور ظاهر ٿين ٿا. اهو نظريو اقبال جي پو جي پنهنجو كرڻ جا تص

  كيترن ئي نظمن ۽ كيترين ئي نثري تحريرن ۾ بيان ٿيل آهي. 

اقبال كڎهن كڎهن محدود انداز ۾ عملي سياست ۾ به حصو 

وٺندو هو. هن يورپ مان واپسي تي كيترين ئي ريلين کي خطاب كيو 

ن االقوامي جيكي نه فقط ملك جي اندروني سياسي مسئلن پر اهڑن بي

مسئلن تي مسلمانن جو آواز اٿارڻ ال منعقد ٿينديون هيون جن جو اثر 

ع ۾ پنجاب ليجسليٹو 1926سموري اسالمي دنيا تي پوندو هو. هو 

كائونسل جو ميمبر چونڈيو ويو. هن كيترا سال پنجاب مسلم ليگ 

جي صدر طور كم كيو ۽ هندستان جي ايندڙ آئيني حيثيت تي بحث 

 ع ۾ لنڈن ۾ ٿيل گول ميز كانفرنسن ۾ هندستان جي 1932۽  ع1931ال

مسلمانن جي نمائندگي كيائين. هو تقريباً ٹن ڏهاكن تائين هندستان 

جي مک سياسي اڳواڻن سان ڳالهين ٻولهين ۾ شريك رهيو. پر سياست 

 -۾ سندس سڀ کان پائيدار كم شايد انهي موضوع تي سندس تحريرون

آهن جن ۾ نه فقط تجزيا ۽ تبصرا پر  مضمون، خط، تقريرون ۽ بيان

تمام تعميري تجويزون پڻ موجود آهن. سندس سياسي تحريرن مان ٹي 

ع)، اسالم: اخالقي ۽ 1908مضمون اهم آهن: اسالم ۾ سياسي فكر (

) ۽ مسلمان سماج: هك سماجياتي 1909سياسي آدرش جي حيثيت ۾ (

ليگ جي  ع). ٻه صدارتي تقريرون هك آل انڈيا مسلم1910اڀياس (

ع 1932ع واري اجالس ۾ كيل ۽ ٻي آل انڈيا مسلم كانفرنس جي 1930

واري اجالس ۾ كيل ۽ اسالمي فكر جي جديد تشكيل جون پنجون ۽ 

ڇهون ليكچر. اهي ٹي مضمون ۽ ٻه صدارتي تقريرون لطيف احمد 
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۾ شامل “ اقبال جون تقريرون، تحريرون ۽ بيان” “ شيرواني جي كتاب 

  ي حواال ڏئي آيا آهيون.آهن جتان اسان مٿ

  . قوميت ۽ اسالم1
اقبال قومي رياست جي جديد تصور جي بلكل خالف هو. اقبال 

وطنيت نالي نظم ۾ چوي ٿو ته قوميت جي تصور انسانذات کي اهڑين 

هٿراڌو ايكائين ۾ ورهائي ڇڎيو آهي جيكي اللچ ۽ خود غرضي تحت 

ل ۽ خوني اقتصادي وسيلن جي كنٹرول ال هكٻئي سان بي اصو

جنگيون وڙهن ٿيون. ضرب كليم جي كيترن ئي نظمن ۾ نام نهاد 

مهذب ملكن جي ُپرتشدد قوميت طرفان دنيا ۾ آندل تباهي تي شديد 

تنقيدون ٿيل آهن. مغرب ۾ مذهب ۽ رياست ۾ جدائي رياست کي 

اخالقي حد بندين کان آزاد كري ڇڎڻ سبب رياست مالك جي قبضي 

جدا ھو دین سیاست سڳ تو ره جاتي ”آهي: مان نكتل هك ديو ٿي پئي 

) 332اقبال جي شاعري جي هك مشهور سٹ آهي (ب ج “ ھڳ جنگیزي

مسلمانن ال مذهب زندگي جو مركزي حصو آهي. مذهبي نظريو ئي 

). اقبال 123مسلمان سماج جي آخرين ساخت جو تعين كري ٿو (ت ت ب 

  لکي ٿو ته:

ان گهڻي اهميت آهي. اهو اسالم ال اسان کي فقط كنهن مذهب ک

هك خاص قومي مطلب رکي ٿو جو اسالمي اصول تي مضبوط گرفت 

ي. جکان سوا اسان جي قومي زندگي جو تصور ئي نه ٿو كري سگه

ٻين لفظن ۾ کڻي چئجي ته اسالم جو نظريو اسان جو ابدي گهر يا ملك 

آهي جنهن ۾ اسين رهون ٿا، گهمون ڦرون ٿا ۽ جنهن ۾ اسين وجود 

ن ٿا. اهو اسان ال ٻي كنهن به شي کان مٿي آهي. جيئن انگريز ال رکو

 انگلينڈ ۽ جرمن الDeutschland uberalles  .هر شي کان مٿي آهن

جنهن وقت اسالمي اصول تي اسان جي گرفت ڍري ٿي ويندي انهي 

)124-5ايضاً وقت اسان جي سماج جي يكجهتي ختم ٿي ويندي. (

يد كري سگهجي ٿي ته اسالم قوميت ال اهڑي صورتحال ۾ اها ام

هك خاص بنياد فراهم كندو. حقيقت ۾ ته صورتحال به اها ئي آهي. 

  اقبال مطابق:

مسلمان سماج ۽ دنيا جي ٻين سماجن ۾ بنيادي فرق اسان جو 

قوميت بابت خاص تصور آهي. اسان جي قوميت جو بنيادي اصول زبان 
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كجهڑائي نه آهي. اسين يا ملك جي وحدت يا اقتصادي مفادن جي ه

جئين ته كائنات بابت هك خاص تصور ۾ يقين رکون ٿا ۽ ساڳئي 

تاريخي روايت ۾ شريك آهيون تنهنكري ئي اسين پيغمبر اسالم 

طرفان بنياد رکيل سماج جا ميمبر ٿيا آهيون. اسالم هر قسم جي مادي 

حد بندين کي ناپسند كري ٿو ۽ پنهنجي قوميت جو بنياد هك خالص 

Lifeاصول تي رکي ٿو. اهو پنهنجي زندگي جي اصول ( مجرد

Principle كنهن خاص قوم جي سيرت ۽ ذهانت تي دارومدار نه ٿو ال (

).121ايضاً رکي. اهو پنهنجي جوهر ۾ غير ارضي ۽ غير مكاني آهي. (

اقبال جو اهو تصور ته دين سياست سميت هر قسم جي زندگي ۾ 

بنياد انهي فلسفياڻي تصور تي آهي مركزي حيثيت رکي ٿو انهي جو 

ته حقيقت مطلق پنهنجي سيرت جي لحاظ کان روحاني آهي ۽ انهي جي 

VIزندگي انهي جي ارضي سرگرمي تي مشتمل آهي (جديد تشكيل 

) ۽ اهو ته مادو مكاني زمان واري حوالي ۾ روح جي حيثيت رکي 123

  ). اقبال چوي ٿو ته:122 ايضاً ٿو (

مساوات، آزادي ۽ انساني ايكتا آهن. هاڻي توحيد جو عملي روح 

جيكڎهن ان لحاظ کان ڏٺو وڃي ته اسالمي رياست دراصل انهن آدرشي 

وتن ۾ تبديل كرڻ جي كوشش آهي اصولن کي زمان و مكان جي ق

به ائين کڻي چئجي ته اها هك اهڑي خواهش آهي جنهن جي ذريعي  اڃا

فرما ڏسي كنهن مخصوص انساني معاشري ۾ انهن اصولن کي كار

سگهجي ٿو. اسالمي رياست صرف انهي لحاظ کان هك مذهبي 

آهي، باقي ان جو مطلب اهو قطعاً ناهي ته ان (Theocracy)حكومت 

جو هالئيندڙ هن ڌرتي تي خدا جو نمائندو آهي، جيكو كڎهن به غلطي 

كري نه ٿو سگهي. اسالمي نقطه نظر مطابق رياست هك اهڑي كوشش 

يعي انساني معاشري اندر روحانيت جو حصول جو نالو آهي جنهن ذر

ممكن ٿي سگهي. هاڻي ان لحاظ کان ڏٺو وڃي ته هر اها رياست مذهبي 

رياست آهي جيكا محض اقتدار ۽ غلبي تي بيٺل ناهي بلك جنهن جو 

)122-3ايضاً مقصد آدرشي اصولن جو حصول آهي. (

 آزادي، مساوات ۽ يكجهتي جي آفاقي آدرشن مان اشارو ملي ٿو

ايضاً ته اسالم جو آخري مقصد هك روحاني جمهوريت قائم كرڻ آهي (

) يعني اهڑي جمهوريت جنهن تي كنهن به قسم جي عالئقائيت جون 142

  كي حد بنديون نه هجن.
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اقبال پاران قوميت جي بنياد طور عالئقائيت کي رد كرڻ ۽ 

سندس روحاني جمهوريت جي تصور مان اهو اشارو ملي سگهي ٿو ته 

خيال ۾ اسالم خود مختيار انفرادي ملكن جي تصور جي خالف  سندس

آهي. پر هروڀرو اها صورتحال نه آهي. جڎهن ته اسالم جو سياسي آدرش 

سڀني نسلن ۽ قوميتن جي آزاد ميالپ مان وجود ۾ آيل هك قوم جي 

) پر آدرشي قوم جو تصور انفرادي رياستن جي 141تخليق آهي (ت ت ب 

كندڙ نه آهي ڇو ته ان جي ساخت جو تعين خودمختياري سان اڻ ٺه

طبعي طاقت نه پر كنهن مشترڪ آدرش جي روحاني طاقت سان ٿيندو 

). اسالم پاران عالئقائي قوميت کي رد كرڻ يا عالمي اسالمي 143 ايضاً (

اهو مطلب نه ٿو نكري ته  يكجهتي جي اصولن کي اپنائڻ مان الزماً 

رياست جي شكل ئي وٺي  اسالمي سياسي تصور فقط كنهن باال قومي

سگهي ٿو. اسالمي تصور بابت اهم حقيقت اها آهي ته اهو كردار جي 

  لحاظ کان روحاني آهي.

اسالمي يكجهتي مسلمان رياستن جي سياسي ڳانڍاپي ۾ 

سهوليت پيدا كري ٿي. اهڑو ڳانڍاپو عالمي رياست (آدرش)، مسلمان 

جي شكل اختيار رياستن جي انجمن يا اهڑين كيترين ئي آزاد رياستن 

كري سگهي ٿو جن جا معاهدا ۽ اتحاد فقط اقتصادي ۽ سياسي 

  ضرورتن تحت ٿيندا هجن.

پيهي وڃڻ  موجوده حالتن ۾ هر مسلمان ملك کي پنهنجي ذات ۾

گهرجي ۽ عارضي طور پنهنجي توجه فقط پاڻ تي مرتكز رکڻ گهرجي 

ايستائين جو سڀ ملك ايترا مضبوط ۽ طاقتور ٿي وڃن جو هك 

وريه جي جاندار كٹنب جي تشكيل كري سگهن. (جديد تشكيل جمه

VI 126 فكري حيثيت ۾، مسلمان دولت مشتركه جو بنياد قانون جي (

نظر ۾ سڀني مسلمانن جي مطلق مساوات جي اصول تي آهي (ت ت ب 

). انهي جو بنياد مذهبي ۽ غير مذهبي اختياري جي وحدت 161پڻ  140

ال اسالم جو ُمک پادري هئڻ  جي اصول تي پڻ آهي. البت خليفي

ضروري نه آهي، هو ٻئي كنهن به فرد وانگر قانون جي غير شخصي 

).141-2ايضاً اختيار جي ماتحت هوندو (

جيستائين اسالمي سياسي نظريي جي تاريخي ضابطي بندين جو 

تعلق آهي ته اقبال انهن کي مسلمان فقيهن پاران قبل اسالمي ريتن 

گهير سمجهي ٿو جن جو تعلق قبيالئي جانشيني روايتن جي اهڑي ڦير 
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)142ايضاً ). اقبال انهن ٹن وڏن سياسي نظرين (138- 9سان هو (ت ت ب 

تي بحث كري ٿو جيكي اسالم ۾ شروعاتي دور ۾ منظر تي آيا. اهي 

نظريا هي آهن: انتخابي بادشاهت جو ُسني نظريو، معصوم امام پاران 

و ۽ جمهوري حكومت جو خدائي حق تحت حكومت جو شيعي نظري

). سندس خيال ۾ قرآن ۾ پيش كيل بنيادي 143- 54 ايضاً خارجي نظريو ( 

اصول چونڈ جو اصول آهي. پر انهي نظريي پاران تزاسالمي انداز ۾ 

واڌ ويجهه نه وٺي سگهڻ جا ٻه سبب آهن: انهي اسالم کي مذهب طور 

سان  قبول كندڙ ٻن مکيه قومن يعني ايرانين ۽ منگولن جي كردار

بلكل مناسبت نه ٿي رکي ۽ شروعاتي دور ۾ مسلسل سياسي وسعت 

جو رجحان به انهي ڏانهن هو جو سياسي طاقت چند هٿن ۾ مرتكز رهي 

). اقبال جمهوريت کي اسالم جي سياسي آدرش جو تمام اهم 153 ايضاً (

). مغربي سياسي فكر جي اثر هيٺ مسلمان 151 ايضاً رخ سمجهي ٿو (

جا آثار ڏيکارڻ لڳا آهن پر مسلمان سياسي مصلحن  ملك سياسي زندگي

کي اسالم جي آئيني اصولن جو جامع اڀياس كرڻ جي ضرورت آهي 

). ڇاكاڻ ته اهي تنهن کان پو ئي اهو ڏيکارڻ جي قابل ٿي 153 ايضاً (

سگهندا ته انهن پاران آزادي جو بظاهر اڌارو ورتل آدرش حقيقت ۾ 

).154ايضاً اسالم جو آدرش آهي (

اقبال جي قوميت بابت نظرين جي هك جائزي مان ڏسڻ ۾ ايندو ته 

اقبال جديد دور جي پس منظر ۾ مسلمانن جي سياسي وحدت ال هك 

كارآمد بنياد جي ڳولها ۾ آهي. هو انهي تصور سان وفادار رهڻ گهري 

ٿو ته اسالم هك اهڑو قانوني ضابطو آهي جيكو سياسي سميت زندگي 

ئي مهيا كري ٿو. بهرحال اهو انهي ضرورت کان جي هر دائري ۾ رهنما

به واقف آهي ته مغربي تهذيبي باال دستي هيٺ سياسي نظريي ۽ عمل ۾ 

جيكي بنيادي تبديليون اچي ويون آهن انهن بابت بامعنٰي رد عمل ظاهر 

كيو وڃي. هو اسالمي ۽ مغربي سياسي تصورن ۾ كجهه هك جهڑا 

نهي بيان ته قرآن چونڈ جي اصول نقطا به ڏيکاري ٿو. مثال طور سندس ا

تي وڏو زور ڏئي ٿو. جو مطلب اهو ڏيکارڻ هو ته اسالمي سياسي نظريو 

كنهن لحاظ کان مروج مغربي سياسي نظريي سان هم آهنگ آهي ۽ 

انهي مان سندس مطلب اهو اشارو ڏيڻ به هو ته مسلمان چونڈ جو مغربي 

ي لڳائيندا. لي پنهنجي روايت جي ئي هك حصي کي ڳتصور اپائيند

اقبال بهرحال اها ڳالهه مدنظر رکي ٿو ته هن ڳالهه ۾ پنهنجي دليل جو 
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بنياد قرآن کي بڻائي ٿو. هو مسلمانن جي صديون پراڻي شاهي حكمران 

گهراڻن جي تاريخي ريت کي پڻ رد كري ٿو ۽ انهي کي سخت تنقيد 

مي هيٺ آڻي ٿو. حقيقت اها آهي ته هو جڎهن اها ڳالهه چوي ٿو ته اسال

سياسي نظريي جي تاريخي ضابطي بندين کي مسلمان فقيهن جي قبل 

اسالمي عربي سياسي ريتن روايتن جي ڦير گهير سمجهڻ گهرجي ته هو 

اسالمي سياسي نظريي جي موجوده حالتن جي روشني ۾ جديد ضابطي 

  بندي جو دروازو کولي ٿو ڇڎي.

وامي گهڻو كري اها ڳالهه چئي ويندي آهي ته اقبال بين االق

اسالمي اتحاد جو حامي هو پر اها ڳالهه غلط نتيجن تي پهچائي سگهي 

ٿي. اقبال دنيا جي مسلمانن کي متحد كرڻ گهريو ٿي پر سندس خيال 

۾ انهي اتحاد جو بنياد جاگرافيائي بجا روحاني هجي ها. هن كٿي به اها 

تجويز نه ڏني آهي ته موجوده اسالمي ملك پنهنجون سرحدون ختم 

هك خليفي جي حكمراني هيٺ هلندڙ عالمي مسلمان رياست جي كري 

تشكيل كن. البت هو هك ئي وقت كيترين مسلمان رياستن ۽ 

  كيترن ئي مسلمان حكمرانن جي امكان کي تسليم كري ٿو.

هن پاران مسلمان ملكن جي انجمن اقوام ٺاهڻ جي تجويز ۾ به 

ن رياستون اها ڳالهه اڳواٽ فرض كيل هئي ته هك کان وڌيك مسلما

هونديون جن مشترڪ مقصدن جي گڎيل طور حاصالت ال آزادي سان 

ع جي هك 1933كنهن تنظيم جو ركن ٿيڻ قبول كيو هوندو. اقبال 

بيان ۾ بين االقوامي اسالمي اتحاد بابت پنهنجي نظريي جي وضاحت 

كئي هئي. هو بين االقوامي اسالمي اتحاد جي بحيثيت هك سياسي 

ك انسان دوست آدرش ۾ فرق كري ٿو. هو پهرئين نظريي ۽ بحيثيت ه

ڳالهه رد كندي اها ڳالهه تاكيد سان چوي ٿو ته جمال الدين افغاني (بين 

االقوامي اسالمي اتحاد جي نظريي جو نام نهاد خالق) کي به اها ڳالهه 

وهم گمان ۾ به نه هئي ته مسلمانن جوهك سياسي رياست جي صورت 

). البت هو ٻئين ڳالهه کي بغير كنهن 282۾ اتحاد كيو وڃي (ت ت ب 

شرط شروط جي قبول كري ٿو. جيتوڻيك انهي صورت ۾ به هو بين 

  االقوامي اسالمي اتحاد جي جا تي فقط اسالم جو لفظ كم آڻي ٿو.

اها ڳالهه بهرحال درست آهي ته اسالم فقط هك نسل نه پر سڀني 

يا مذهبن جي ميالپ جي كنهن عملي رٿا طور نسل، قوميت 

جاگرافيائي سرحدن جون حدبنديون قبول نه ٿو كري. انهي سان انسان 
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 - دوستي واري آدرش جي لحاظ کان بين االقوامي اسالمي اتحاد

جيكڎهن كير سادي لفظ اسالم بجا اهو غير ضروري ڊگهو اصطالح 

  جو وجود رهيو آهي ۽ هميشه رهندو. -كم آڻڻ گهري ٿو ته

  . هندستاني سياسي منظر نامو2
اقبال جي سياسي فكر جو وڏو حصو هندستاني مسلمانن جي 

صورتحال بابت آهي. اها ڳالهه عام مشهور آهي ته هو كجهه وقت 

هندستاني قوميت جو حامي هو. سندس كيترن ئي شروعاتي نظمن ۾ 

هماليه جبل جي قديم خطي، هندستاني تاريخ جي مشهور شخصيتن ۽ 

ڳايل آهن. کيس اميد هئي ته هندستان جي كثير ثقافتي جوڙجك جا ڳڻ 

خاص طور هندو ۽ مسلمان پاڻ ۾  -هندستان جي آبادي واريون قومون

امن ۽ هم آهنگي سان گڎجي رهڻ جي قابل ٿي وينديون پر ملك جي 

سياسي حالتن جي سبب کيس اهو چوڻو پئجي ويو ته: هندستان جو سڀ 

سلمانن ۾ ) يعني هندن ۽ م14 ايضاً کان ڏکيو مسئلو نسلي مسئلو آهي. (

تكرارن تي ٻڌل الڳاپن وارو مسئلو. آخركار کيس يقين ٿي ويو ته 

)25هندستان جي ٻن ثقافتي ايكائين جي وچ ۾ موجود اڻبرابري (ايضاً 

سبب جيكا اميد كئي پئي وئي ته ٻئي گڎجي رهي سگهندا اها حاصل 

ع ۾ ٿيل آل آنڈيا مسلم ليگ جي 1930نه ٿي سگهندي. اقبال الهه آباد ۾ 

لياني اجالس ۾ هندستان جي مسلمانن ال هك رياست جي تشكيل سا

  جي تجويز ڏني هئي.

آ پنجاب، اتر اولهه سرحدي صوبي، سنڌ ۽ بلوچستان کي هك ”

رياست جي شكل ۾ گڎيل ڏسڻ گهران ٿو. مون کي اها ڳالهه ڏسڻ ۾ 

اچي ٿي ته برطانوي سلطنت ۾ رهندي يا برطانوي سلطنت کان ٻاهر خود 

اتر اولهه هندستاني مسلمان رياست جو قيام گهٹ ۾ گهٹ حكومت ۽ 

  “اتر اولهه هندستان جي مسلمانن جي قسمت ۾ لکجي ويو آهي.

اهو ٹكرو پهريون واضح طور بيان ٿيل بنياد آهي جيكو اڳتي 

هلي هندستان جي مسلمانن ال ڌار وطن جي گُهر بڻيو ۽ انهي گُهر جي 

  ع ۾ پاكستان ٺهيو.1947نتيجي ۾ 

ل هندستان جي مسلمانن ال وطن جي قيام ال نظرياتي محرڪ اقبا

مهيا كرڻ سان گڎوگڎ هندستاني مسلمانن کي هك سياسي جهنڈي هيٺ 

متحد كرڻ ال عملي قدم به کنيا. هن سڀ کان پهريان مسلم ليگ کي 
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ملك جي مسلمانن جي نمائنده سياسي جماعت ٺاهڻ ال كوششون 

صل كرڻ ال حريف مسلمان گروپن كيون. هن کي پنهنجو مقصد حا

سان كجهه سياسي جنگيون پڻ جوٹڻيون پيون. ٻئين نمبر تي هن كجهه 

ٻين ماڻهن سان گڎجي محمد علي جناح کي سياست ۾ ٻيهر سرگرم ٿيڻ 

۽ هندستاني مسلمانن کي گهربل اڳواڻي مهيا كرڻ تي آماده كيو. جناح 

کان ع 1936ڏانهن مئي اڳتي هلي پاكستان جو باني ٿيو. اقبال جا جناح 

. پنجاب ۾ مسلم ليگ جي تنظيم ع جي وچ ۾ لکيل خط1937نومبر 

Lettersكاري كرڻ ۾ اقبال جي كردار تي روشني وجهن ٿا. جناح  of

Iqbal to Jinnah  تي پنهنجي پيش لفظ ۾ مسلم ليگ کي هندستان

جي مسلمانن جي  مکيه سياسي پارٹي ٺاهڻ ۾ اقبال جي كردار کي 

ع واري قرارداد الهور ۾ 1940و آهي ۽ اقبال جي نظرين ۽ تسليم كي

). انهي قرارداد سان تحريك 6-7سڌو تعلق قائم كيو اٿائين (صفحا 

پاكستان جي رسمي طور شروعات ٿي. اقبال اتر اولهه هندستان ۾ هك 

ع واري تجويز کي بنياد 1930مسلمان رياست جي تخليق بابت پنهنجي 

جي مسلمانن بابت ڳالهائي ٿو ته انهن کي به  بڻائيندي هنن خطن ۾ بنگال

بل طي كرڻ جو حق آهي (صفحو جو مستقهك قوم جي حيثيت ۾ پنهن

). خطن مان اهو به اشارو ملي ٿو ته اقبال جي نظر ۾ عالمي مسلمان 24

  امت ۾ هندستان جي مسلمانن کي كهڑي اهم حيثيت حاصل هئي.

۽ سياسي قوت اقبال جي نظر ۾ اسالم جي ايشيا ۾ هك اخالقي 

جي حيثيت ۾ مستقبل جو دارومدار هندستاني مسلمانن جي مكمل 

). اقبال پنهنجي كجهه ٻين تحريرن وانگر 13تنظيم تي آهي (صفحو 

خطن ۾ به مسلمان ثقافتي سڃاڻپ جي تحفظ کي هندستان جي مسلمانن 

). هو اهو موقف اختيار 14جي پهرئين ترجيح قرار ڏئي ٿو (صفحو 

هر الل نهرو جي انهي را کي رد كرڻ جي كوشش كندي پنڈت جوا

كري ٿو ته هندستان جو مکيه مسئلو اقتصادي آهي ۽ اهو ته هندستان 

جي مسلمانن کي پاڻ کي جدا سياسي وحدت طور منظم كرڻ بجاء 

هندستان ۾ غربت جو مسئلو حل كرڻ ال هندن سان گڎجي كم كرڻ 

ه مسلمانن جي غربت جو گهرجي. حقيقت ۾ ته اقبال جو دليل اهو آهي ت

مسئلو اسالمي قانون الڳو كرڻ سان حل ٿي سگهي ٿو جيكو هر فرد 

ال گذاري الئق ملڻ جي حق جي ضمانت ڏئي ٿو. اها ڳالهه آهي ته اسالمي 

قانون جو نفاذ هك يا وڌيك آزاد اسالمي رياستن جي قائم ٿيڻ جي 
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ب آڻيندي ته هو ). اقبال جناح ال هي لفظ كت17- 8تقاضا كري ٿو (صفحا 

موجوده هندستان ۾ اهڑو واحد مسلمان آهي جنهن ڏانهن امت کي انهي 

طوفان ۾ رهنمائي ال وجهائڻ جو حق آهي جيكو اتر اولهه هندستان ۽ 

) اهو مشورو 20-1شايد سموري هندستان ڏانهن اچي رهيو آهي. (صفحا 

جي ڏئي ٿوته مسلم ليگ کي مضبوط ۽ كامياب ٿيڻ ال اعلٰي طبقي 

، 18مسلمان گروپن بجا مسلمان عوام تي انحصار كرڻ گهرجي (صفحا 

17-16.(

اقبال جا جناح ڏانهن خط مسلمان هندستان جي تاريخ جو هك اهم 

دستاويز آهن. انهن مان اهو اشارو ملي ٿو ته اقبال کي هندستاني 

جنهن  ي حكومت جي حق بابت جيكو يقين هومسلمانن پاران پنهنج

ع ۾ كيو هو. اهو وقت گذرڻ سان 1930پهريون دفعو  جو اظهار هن

وڌيك پختو ٿيندو ويو ۽ اهو ته اقبال مسلم ليگ کي اعلٰي طبقي جي 

ماڻهن بجا عوامي پارٹي ٺاهڻ ۾ اهم كردار ادا كيو. انهن مان اهو 

خيال به ظاهر ٿئي ٿو ته اقبال سياسي مسئلن کي وڏي معاشرتي تناظر ۾ 

ٿي. هن کي سياست، اقتصاديات ۽  آڻي حل كرڻ جي كوشش كئي

ثقافت ۾ واضح تعلق نظر ٿي آيو. خط اسان کي اقبال جي شخصيت جي 

هك جهلك پڻ پسائين ٿا. شيال ميكڈونالڈ مطابق، انهن مان اسان کي 

اقبال جي خوش اخالقي، رحمدلي، مقصديت ۽ رهنمائي ڏيڻ جي انداز 

The)جي خبر پوي ٿي.  Authority of the Past. page 18)

اسين مٿي ٻڌائي آيا آهيون ته اقبال بين االقوامي اسالمي اتحاد کي 

يا  -انسان دوستي جي برابر قرار ڏئي ٿو. ڇا اقبال جي انسان دوستي

اقبال جي عالئقائيت  -جنهن کي كجهه ماڻهو آفاقيت سڎين ٿا

(Localism) وطن جي گُهر يعني اقبال پاران هندستاني مسلمانن ال

۾ آهي؟ اقبال جي كجهه نقادن پاران سندس شاعري بابت سان ٹكراء 

  اٿاريل مسئلي تي خود اقبال جواب ڏنو هو:

شاعري ۽ فلسفي ۾ انسان دوستي وارو آدرش هميشه هر هنڌ 

موجود رهيو آهي. پر توهان جيكڎهن انهي کي هك كارگر آدرش ٺاهي 

 ٿا وٺو ۽ انهي کي حقيقي زندگي ۾ زير عمل آڻيو ٿا ته توهان کي

شاعرن ۽ فلسفين کان نه پر كنهن سماج کان شروعات كرڻي پوندي ۽ 

اهو سماج انهي لحاظ کان ٻين کان جدا هوندو جو انهي کي پنهنجو 

عقيدن جو مجموعو ۽ انهي جون كي معلوم حدون هونديون پر اهو 
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عمل ۽ ترغيب جي ذريعي انهن حدن کي وڌائيندو رهندو (اقبال جو 

,Hassan)نكلسن ڏانهن خط  Sword and the Sceptre page 364).

ٻين لفظن ۾ اهڑو كو آفاقي تصور جنهن کي جيكڎهن زمين تي 

گذاريل زندگي تي اثر وجهڻو آهي ته انهي کي مقامي تناظر ۾ گرفت ۾ 

آڻڻو آهي. هندستان جي مخصوص سياسي حالتن لڳي ٿو ته اقبال کي 

سالم جي آفاقي اهو يقين ڏيارائي ڇڎيو هو ته گهٹ ۾ گهٹ هندستان ۾ ا

آدرشن کي اسالمي رياست جي ڍانچي ۾ بهتر نموني عملي جامو 

  پهرائي سگهجي ٿو.

اقبال جي سياسي ۽ سماجي نظرين جو سرچشمو سندس اهو يقين 

آهي ته اسالم فقط هك عقيدو نه پر هك سياسي نظام آهي ۽ اهو نه 

فقط هك مذهبي آدرش پيش كري ٿو پر انهي آدرش سان مطابقت 

). مجرد آدرش ۽ 8هك سماجي نظام پڻ پيش كري ٿو (ت ت ب رکندڙ 

انهي جي اداراجاتي شكل ۾ اساسي تعلق اها ڳالهه الزمي كري ٿو ته 

انهي آدرش کي سماجي حقيقت ۾ بدالئڻ جي كوشش كئي وڃي. پر 

انهي سماجي حقيقت کي جائزي هيٺ پڻ رکيو وڃي جيئن انهي جي 

قبال انهي سوچ جي روشني آدرش سان مطابقت جي پرک ٿيندي رهي. ا

۾ ئي اتساه جي سرچشمي طور اسالمي آدرشن جي اهميت تي زور ڏئي 

ٿو ۽ مسلمان ملكن جي حالتن تي انهي كري تنقيد كري ٿو ته اهي 

آدرش تي پوريون نه ٿيون لهن. پر آدرش ۽ حقيقت جي وچ ۾ بين عمل 

وميت جو ال اهڑو كو واحد مثالي نمونو به موجود نه آهي. مثال طور ق

اسالمي مذهبي نظريو مختلف اقتصادي حالتن يا آبادي جي انگن اکرن 

بابت مختلف حقيقتون رکندڙ ملكن ۾ مختلف انداز ۾ ظاهر ٿي 

سگهي ٿو. ساڳئي طرح مسلمان اقليت واري ملك ۾ مسلمانن کي 

مسلمان اكثريت واري ملك کان مختلف سياسي بندوبست کي قبول 

جي مشترڪ بال جي سبب به ساڳئي  كرڻو پئجي سگهي ٿو ۽ غربت

ملك ۾ رهندڙ مسلمانن ۽ غير مسلمانن ۾ اشتراڪ عمل ضروري ٿي 

پوندو. ٻين لفظن ۾ ته كنهن مذهبي نظريي کي زندگي جي عملي 

حقيقتن کي الزماً مدنظر رکڻو پوندو ۽ انهن جي جا ٺاهڻي پوندي.
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. اقبال مختلف مسئلن بابت مخصوص جامع انداز اختيار كري ٿو

. ب) هو سماج جو اڀياس كندي ۽ انهي 11(ڏسو باب چوٿون، سيكشن 

اقتصادي عنصرن، مذهبي آدرشن ۽  - ال الئحه عمل تجويز كندي سماجي

اخالقي ريتن کي اهميت ڏئي ٿو. مثال طور کيس پكو يقين آهي ته 

اقتصادي مقابلي ۾ اخالقي قدر اهم كردار ادا كن ٿا ۽ اخالقي قدرن 

كر ۽ عمل جي نظام طور اسالم وٽ پهچائي ٿي. جي ڳولها کيس ف

سندس نظر ۾ سماج جا مسئال خالص طور سياسي، اقتصادي يا اخالقي 

نوعيت جا نه آهن پر انهن کي هك ئي وقت سياسي، اقتصادي ۽ اخالقي 

رخ آهن ۽ انهن جو حل اها تقاضا كري ٿو ته انهن کي مجموعي طور 

  نظر هيٺ آندو وڃي.
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  باب ڇهون

  ل جي ميراثاقبا

اها عام طور مڃيل ڳالهه آهي ته اقبال جديد دور جو هك سڀ کان 

اهم ۽ سڀ کان اثرائتو مسلمان ليکك ۽ مفكر هو. سندس شاعري فقط 

انهن عام ماڻهن جي ئي دلين ۽ دماغن کي موهي نه وٺندي هئي جيكي 

المن، انهي کي وڏن جلسن ۾ ڳائجندي يا پڑهجندي ٻڌندا هئا پر اها ع

جي مشهور ماڻهن تي به ايترو ئي  ۽ زندگي جي مختلف شعبن مفكرن

اثر وجهندي هئي. اقبال جي تصنيفن نه فقط ماڻهن جي دلين ۾ واکاڻ جا 

جذبا جاڳايا پر انهي کين عمل تي به اڀاريو. هندستان جي مشهور علي 

 -ع)1938ع) ۽ شوكت علي (وفات 1931محمد علي جوهر (وفات  - برادران

سرگرمين تي قيد كٹڻ دوران اقبال جي شاعري مان  کي برطانيا خالف

آٿت ۽ اتساه ملندو هو. محمد علي جوهر بابت مشهور آهي ته هن هك 

دفعو اها ڳالهه چئي هئي ته هن ۽ هندستان جي ٻين مسلمان اڳواڻن 

اسالم جي صحيح معنٰي اقبال جي كتابن مان سکي هئي ۽ محمد علي 

كيل كرڻ ۽ پاكستان جي جناح هندستان ۾ مسلمان شناخت جي تش

شكل ۾ توڙ تي پهچندڙ فكري ۽ عملي تحريك کي هك رخ ڏيڻ ۾ 

اقبال جي بنيادي كردار کي تسليم كيو هو. كيتريون ئي پاكستاني 

تنظيمون جن مان كجهه سركاري سرپرستي ۾ هلندڙ آهن، اقبال جي 

اڀياس کي هٿي وٺرائڻ جي كوششن ۾ مصروف آهن. پاكستان ۾ 

خاص طور شاعري مان چونڈ ٹكرا اسكولن ۽  اقبال جي كتابن

كاليجن جي نصاب ۾ شامل آهن. يونيورسٹين ۾ اقبال تي تحقيقي 

ليکكن ۽ ڊاكٹريٹ جي مقالن جو چڱو خاصو تعداد هر سال ڇپجي 

رهيو آهي. هر سال يوم اقبال جون تقريبون وڏي جوش جذبي ۽ احترام 

ن اقبال جا نظم سان ملهايون وڃن ٿيون ۽ ڳائڻا موسيقي جي سنگت سا

ڳائين ٿا ۽ مصور اقبال جي نظرين کي كينواس تي آڻڻ جي كوشش 

كن ٿا. عالمي پيماني تي شاعر ۽ فلسفي جي حيثيت ۾ اقبال جي 

حيثيت کي مڃيو وڃي ٿو. اقبال جا كتاب نه فقط كيترين اسالمي پر 

مغربي ٻولين ۾ به ترجمو ٿيا آهن ۽ بين االقوامي حيثيت رکندڙ فكري 

شخصيتن اقبال کي خراج تحسين پيش كيو آهي ۽ كيترن ئي  ۽ ادبي
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مغربي ملكن ۾ اقبال اسپيشلسٹ پڑهائڻ ۽ لکڻ جي كم ۾ مصروف 

  آهن.

اقبال کي هندستاني برصغير ۽ سموري دنيا ۾ جيكا توجه ۽ 

تعريف ملي آهي انهي جي باوجود دل کي چڀندڙ اهو احساس موجود 

ک ۽ توجه نه ملي آهي جنهن رهي ٿو ته سندس كمن کي اهڑي تنقيدي پر

جا اهي حقدار آهن. هك ڳالهه اها به آهي ته سندس بابت ڇپيل اكثر 

كتاب سندس كالم ۽ خاص طور سندس فكري تحريرن ۾ اظهاريل 

گهڻ رخي فكر کي صحيح نموني منهن نه ٿا ڏئي سگهن. اردو ۾ 

 جيكي چند واقعي اهميت وارا كتاب لکيل آهن اهي ترجمو ٿيڻ ال

اكثر كري  -ئي رهيا آهن. وري اقبال جي گهڻو كري ٻين مشهورواجها

مفكرن جهڑوڪ نٹشي، برگسان، گوئٹي ۽ ڊانٹي سان ڀيٹ  -يورپي

كئي وڃي ٿي. اهڑي تقابلي جاچ مان اهو مطلب نكري ٿو ته اقبالياتي 

مطالعي جو كو آزاد معيار اڃا وجود ۾ ئي نه آيو آهي. بهرحال موجوده 

ڀياسن مان ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته اڳين ڳالهين کان دور ۾ اقبال تي ٿيل ا

مختلف ڳالهين تي توجه مركوز ٿي رهي آهي. اقبال هك کان وڌيك 

دفعا پنهنجي ال شاعر جي خطاب کان التعلقي اختيار كئي هئي. هو 

چوندو هو ته سندس بنيادي توجه شعر جوڙڻ بجاء كجهه نظريا پيش 

کيس انهي ڳالهه جي كابه كرڻ تي آهي ۽ هو ته اهو به چوندو هو ته 

خواهش نه آهي ته ماڻهو کيس شاعر جي حيثيت ۾ ياد رکن. اها به خاطري 

هئڻ گهرجي ته اقبال پنهنجي شاعراڻي حيثيت کان اڻ واقف نه هو پر هن 

پنهنجي شاعراڻي فن بجاء پنهنجي فكر تي جيكو زور ڏنو آهي اهو 

اهم ڳالهه اسان کي سندس فريضي بابت سندس پنهنجي ادراڪ بابت 

ٻڌائي ٿو. هن جڎهن پنهنجي شاعر هئڻ کان انكار كيو هو ته انهي مان 

سندس مطلب اهو هو ته کيس انهي لفظ جي روايتي معنٰي ۾ شاعر نه 

سمجهيو وڃي ڇاكاڻ ته هو شاعري براء شاعري جي نظريي ۾ يقين نه 

ٿو رکي پر شاعري کي فقط خيال جي اظهار جي ذريعي طور كم آڻي 

ل کي هيستائين بنيادي طور فقط شاعر جي حيثيت ۾ ڏٺو ويو ٿو. اقبا

آهي ۽ سندس فكر جي نثر توڙي نظم ۾ بيان كيل سنجيده فكري 

رخ کي مكمل طور سمجهيو ئي نه ويو آهي. انهي رخ هاڻي وڌيك 

توجه حاصل كرڻ شروع كئي آهي ۽ انهي بدلجندڙ رجحان جو كنهن 

ي كيل تنقيدي ۽ تجزياتي حد تائين سبب مغربي عالمن پاران اقبال ت
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اڀياس آهن. اهو رجحان مضبوط ٿيڻ سان اقبال جي نثري كمن جن جي 

اكثريت انگريزي ۾ آهن ڏانهن توجه وڌندي ويندي ۽ انهي سان اها اميد 

كجي ٿي ته سندس نظم ۽ نثر جي وڌيك متوازن اڀياس تي ٻڌل نئون 

  امتزاج منظر تي ايندو.

ن مصلح كوٺي سگهجي ٿو. اقبال کي سوالئي سان جديد مسلما

) اهو اسالم کي جامع 1سندس اصالحي فكر ۾ ٹي ڳالهيون نمايان آهن (

 -يا مذهب توڙي ثقافت -نظر سان ڏسندي انهي جي نظريي توڙي عمل

ٻنهي حيثيتن ۾ تائيد كري ٿو ۽ انهن ٻنهي رخن ۾ هك مضبوط تعلق  

فقط انهي  ) اهو انهي لحاط کان متحرڪ آهي ته اهو نه2قائم كري ٿو. (

ڳالهه جي امكان کي تسليم كري ٿو پر انهي جي ضرورت تي به زور 

) 3ڏئي ٿو ته اسالمي روايت جي مواد جي نئين سر تعبير كئي وڃي. (

سالمي ۽ غير ااهو انهي لحاظ کان وسيع نظري جو مالك آهي جو اهو 

اسالمي روايتن ۾ بين عمل کي روا رکي ٿو. اهي نقطا كجهه وضاحت 

  گهرن ٿا.

اقبال اسالم ۾ تاريخي اڳڀراين جي سمجهاڻي توڙي مسلمانن جي 

ترقي بابت پنهنجي تجويزن ۾ انساني زندگي ۽ سرگرمي جي مختلف 

رخن ۾ بنيادي تعلق کان واقف آهي. اهڑي طرح انهن جديد مسلمان 

مفكرن جي برعكس جيكي مسلمان دنيا جي سڀني بيمارين ال تعليم 

ن عالئقن جي مغربي بيٺكي حكمراني کي اكسير سمجهن ٿا ۽ مسلما

کان آزادي کي مسلمان قومن جي ترقي جو بنيادي شرط سمجهن ٿا ۽ 

جن جو اهو رايو آهي ته فقط اقتصادي ترقي ئي مسلمان دنيا جا سڀئي 

مسئال حل كري ڇڎيندي، اقبال اهڑي جامع سڌاري جو حامي آهي 

ي، جيكو مسلمانن جي زندگي جي مذهبي، فكري، سماجي، سياس

معاشرتي مطلب ته سڀني رخن ۾ تبديلي آڻي ڇڎي. هو سمجهي ٿو ته 

سماجياتي ۽ اداراجاتي تبديلي ال روحاني نقطهء نظر ۽ ثقافتي الڙن ۾ 

بنيادي تبديلي ضروري آهي ۽ اهو ته مسلمان جيكڎهن سماج ۾ حقيقي 

تبديلي آڻڻ جي اميد رکن ٿا ته انهن کي عام غربت ۽ پس ماندگي جي 

به ضرور حل كرڻ گهرجي. هو ساڳئي انداز ۾ توحيد جي  مسئلن کي

  اسالمي نظريي جي سماجي ۽ ثقافتي اهميت تي به بار بار زور ڏئي ٿو.
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اقبال شايد انهي نقطي کي جديد دور جي ٻئي كنهن به مسلمان 

ليکك کان وڌيك وضاحت سان بيان كيو آهي ته قرآني نظام ۾ بنيادي 

  اهميت سوچ بجاء عمل کي آهي.

بال جي فكر جي مركز ۾ رکيل بصيرت کي اسالم جي اڀياس اق

۾ اقبال جو پائيدار كردار چئي سگهجي ٿو. انهي جا تنقيدي توڙي 

تعميري ٻه رخ آهن. انهي جي تنقيدي رخ کان اهو اقبال کي يونان جي 

قياسي فلسفي کي رد كرڻ جي قابل بڻائي ٿو. وري اسالمي قانون 

ي ۾ جيكو مركزي كردار ادا مسلمان امت کي متحد رکڻ ۾ ماض

كيو آهي ۽ انهي سلسلي ۾ اهو مستقبل ۾ جيكو كردار ادا كري 

سگهي ٿو اقبال انهي جي تعميري رخ سبب انهي نقطي تي زورڏيڻ جي 

قابل ٿيو. انهي جي نتيجن کي مكمل طور سمجهڻ کان پو خبر پوندي 

رت ته اقبال جي نثر ۽ نظم ۾ ظاهر كيل فكر جو وڏو حصو انهي بصي

  تي مرتكز ٿئي ٿو.

موجوده دور جا روايت ۽ جدت جي ٹكراء ۾ ڦاٿل مسلمان جيكو 

رويو اختيار كري سگهن ٿا لڳي ٿو ته اقبال ٻئي كنهن جديد مسلمان 

مفكر کان انهن جي بهتر نموني نمائندگي كري سگهي ٿو. اقبال لڳي 

ٿو ته روايت ۽ جدت ٻنهي کي ڳلي لڳايو آهي پر انهن مان هر هك تي 

همدرداڻي ۽ تنقيدي نظر ضرور رکي آهي. هو ڏاڍي جذباتي انداز ۾ ۽ 

بغير كنهن رک رکاء جي مذهب اسالم سان پنهنجي وفاداري جو اظهار 

جي خاتم النبيين هئڻ جهڑي نظرياتي مسئلي ملسو هيلع هللا ىلص كري ٿو ۽ محمد 

جي اهميت تي فكر انگيز رايا پيش كري ٿو. ساڳئي وقت هو اسالمي 

مي ۽ تاريخي يا عارضي رخن ۾ فرق به بيان روايت جي دائمي يا الز

كري ٿو ۽ اجتهاد جي تصور کي كم آڻيندي جنهن کي هو اسالم ۾ 

مسلمانن کان اها طلب ٿو كري ته اهي علم  -حركت جو اصول چوي ٿو

۽ فكر جي سڀني ميدانن ۾ جديد اڳڀراين جي روشني ۾ اسالمي 

هب ۽ روايت جي نئين تشكيل جوكم هٿ ۾ کڻن. سندس پاران مذ

سائنس ۾ آخركار ٺهراء ٿيڻ جي امكان ۾ پكي يقين، هن پاران 

كيترين حالتن ۾ اهو ثابت كري ڏيکارڻ ته اسالمي مذهبي عقيدا ۽ 

جديد سائنسي مفروضا هكٻئي سان ٺهكي اچن ٿا ۽ سندس پاران 

پنهنجي فكري توڙي عملي زندگي ۾ اسالمي ۽ مغربي عنصرن جي 

صيت كري بيهارين ٿا جنهن امتزاج جي كوشش کيس هك اهڑي شخ
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جي روايتي توڙي جديد پس منظر وارا مسلمان عزت ۽ تقليد كري 

  سگهن ٿا. 

اهو بحث ته اقبال محدود سوچ مطابق اسالمي مفكر هو يا عالمي 

مفكر هو انهي جو مطلب ته ڄڻ اقبال جي فكر جي جوهر کي يرغمال 

ها زبان ئي كري وٺڻ هوندو. جيئن اها ڳالهه سوچڻ غلط آهي ته فقط ا

حقيقي معنٰي ۾ بين االقوامي ٿي سگهي ٿي جنهن جون كنهن خاص 

ثقافت ۾ كي پاڙون نه هجن يا ان جو كنهن خاص قوم سان تعلق نه 

هجي (اتي ايسپرانٹو جو مثال ذهن ۾ اچي ٿو) تيئن اها ڳالهه سوچڻ به 

غلط آهي ته فقط اهو ليکك يا مفكر ئي حقيقي معنٰي ۾ عالمي ٿي 

نهن جو كنهن خاص روايت يا قوم سان كو تعلق نه هجي. سگهي ٿو ج

نه ٿو كري ڇڎي. اقبال جي عظمت انهي  کي خارجمقامي حوالو آفاقيت 

۾ آهي ته هن اسالمي ثقافت جي روح جي اهڑي انداز ۾ تشريح كئي 

آهي جيكا اسالم کي متحرڪ، مستقبل تي نظر رکندڙ ۽ اهڑن سڀني 

اري ٿي جنهن کي نه فقط رخن تي حاوي تحريك جي صورت ۾ ڏيک

به خير جي  مذهب ۾ ايمان رکندڙ ال گهري معنٰي آهي پر اهو دنيا ۾

قوت طور كم اچن جي اميد ڏيکاري ٿو. اقبال جي مجموعي فكري 

تناظر ۾ انساني فكر ۽ تجربي جي قافلي ۾ هر قوم ۽ نسل جا ماڻهو 

ٿو ته شامل آهن. انهي يقين سبب اقبال اها ڳالهه فخر سان نوٽ كري 

جديد مغربي ثقافت اسالمي ثقافت جي كجهه رخن جي ترقي يافته 

شكل آهي. انهي سبب ئي هو پنهنجي فخر جي احساس کي كو ڇيهو 

رسائڻ کانسوا اها ڳالهه چئي سگهي ٿو ته موجوده دور جا مسلمان به 

ساڳئي طرح مغرب جي علم ۽ تجربي جي دولت مان فائدو وٺي سگهن 

  ٿا.

جڎهن اها تاريخ كنهن غير مغربي جي  -ريخ ۾جديد فكر جي تا

اقبال اهڑي  -كمن جي خوبيء کي تسليم كرڻ جي مهرباني كري

شخص جي حيثيت ۾ ياد رکيو ويندو جنهن نام نهاد سائنسي دور ۾ 

مذهب جي امكان جو پرجوش بچاء كيو. اقبال جي انداز جي جرئت به 

يش كرڻ ۽ اها ڏاڍي متاثر كندڙ آهي. هو مذهب پاران معافي نامو پ

دعوٰي پيش كرڻ بجا ته هو اهڑو ڏکيو ۽ مبهم مسئلو آهي جنهن جي 

فلسفو پرک نه ٿو كري سگهي هو فلسفي کي للكار ٿو كري ته هو 

حقيقت کي مجموعي طور ڏسڻ جي كوشش طور مذهب جو اڀياس 
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كري. ساڳئي وقت خدا جي وجود يا كنهن روحاني عالم ال پراڻن 

ز ۾ پيش كرڻ بجاء بحث جا رخ ئي نوان ٿو متعين دليلن کي نئين اندا

كري. هو بنيادي طور مشاهدي تي انحصار ٿو كري. هو حواسي ادراڪ 

۽ حواسي ادراڪ تي ٻڌل سائنسي علم کي تسليم كرڻ سان گڎوگڎ اهو 

به چوي ٿو ته علم جا اهڑا ئي فطري ٻيا ذريعا به موجود آهن. هو انهي 

ا صوفياڻو مشاهدو پنهنجي وصف نظريي کي رد ٿو كري ته مذهبي ي

جي لحاظ کان رمزي يا ُپراسرار آهي. انهي جي بجاء هو اها را رکي ٿو 

ته نام نهاد سائنسي علم وانگر اهڑي مشاهدي کي به تنقيدي تفتيش 

هيٺ آڻي سگهجي ٿو. اقبال پاران مذهب ۽ فلسفي ۾ طريقه كار واري 

۾ هك  (epistemology)فرق کي ختم كرڻ جي كوشش علميات 

  اهم خدمت آهي. 

پر اقبال جي شايد سڀ کان پائيدار ميراث هن پاران زندگي جي 

ُپرجوش تائيد آهي. اقبال جي زندگي جي اڀياس مان ظاهر ٿيندو ته کيس 

هر انهي شي ۾ دلچسپي هئي جيكا زندگي آڇي سگهي ٿي. هو تمام 

۽ تمام  تمام گهڻو سوچيندو، تمام گهڻا خواب ڏسندو هو’گهڻو پڑهندو 

وڏيون اميدون رکندو هو. هن جي كيترن ماڻهن سان خط كتابت هلندي 

هئي ۽ هن جون مختلف قوميتن ۽ نسلن جي ماڻهن سان گهاٹيون 

دوستيون هونديون هيون ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته سندس ذهن نون 

نظرين ال کليل رهندو هو. سندس پڑهندڙن کي سندس كتاب اتساهك 

ي ڏانهن تمام هاكاري رويو به كو گهٹ اتساه لڳن ٿا پر سندس زندگ

  ڏياريندڙ نه آهي. 
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  وڌيك اڀياس ال كتاب

هتي جيتوڻيك فقط انگريزي ۾ لکيل كتابن جا ناال ئي ڏنا ويندا 

پر آ پنهنجي پسنديدگي جي اعتراف طور اردو ۾ لکيل گهٹ ۾ گهٹ 

مدد ملي ٹن كتابن جا ناال ڏيندس جن مان مون کي هي كتاب لکڻ ۾ 

آهي: يوسف حسين خان جو روِح اقبال (الهور القمر انٹرپرائيزز ڇهون 

ع ۾ ڇپيل): عزيز احمد جو نئي تشكيل 1946. پهريون دفعو 1966ڇاپو 

ِر ع) ۽ خليفي عبدالحكيم جو فك1968و (الهور گلوب پبلشرز ٻيو ڇاپ

ع ۾ ڇپيل). كنهن 1957. پهريون دفعو 1988اقبال (الهور بزم اقبال 

بال اسكالر ال اهو سٺو پراجيكٹ ٿيندو ته هو انهن ۽ اقبال تي اق

  لکيل ٻين كتابن جي چونڈ ٹكرن جا انگريزي ۾ ترجما كري.

ع ۾ لکيل هك ليک ۾ اقبال بابت حوالي ۾ 1966رابرٽ وٹمور 

چيو ته: يورپي ۽ آمريكي فلسفي جي كنهن جديد ترين كتاب ۾ اقبال 

  اٿالئڻ اجايو ٿيندو. جي فقط نالي جي ذكر ال به پنا 

فلسفي جي ڊكشنرين ۽ انسائيكلوپيڈيائن جا مرتب به هن کان 

Selectionsواقف نه آهن (وحيد قريشي جي  form the Iqbal Review

تي آيل). پرهاڻي  257ع ۾ صفحي 1988الهور اقبال اكيڈمي پاكستان 

صورتحال تبديل ٿي چكي آهي. گذريل كجهه ڏهاكن دوران مغرب ۾ 

ئي اسكالرن اقبال جو اڀياس كيو آهي. ۽ هاڻي مغربي ملكن  كيترن

۾ ڇپجندڙ فلسفي جي انسائيكلوپيڈيائن، ڊكشنرين ۽ هينڈ بوكن ۾ 

هن جو ذكر اچي ٿو ۽ هن تي بحث پڻ ٿئي ٿو. مثال طور رابرٽ ايل 

Aايرنگٹن جي ايڈٽ كيل  Companion to the Philosophers

واري  فكريي ۽ يهودي ع) ۾ اسالم1999(آكسفورڊ: بليك ويل 

سيكشن ۾ شامل اٺن فلسفين ۾ هك اقبال به آهي. هو رابرٽ 

Fiftyولكنسنز ۽ٻين پاران مرتب كيل  Eastern Thinkers  لنڈن)

) ۾ به شامل آهي. اقبال جو مکيه فلسفياڻو كتاب اسالمي 2000روٹليج 

فكر جي جديد تشكيل آهي ۽ جديد اسالمي فكر جي انهي اهم ترين 

اڀياس ۾ سعيد شيخ جي تفصيلي حاشين واري اشاعت مان  كتاب جي

Gabriel’sولت ٿي پئي آهي. اينميري شمل جي كتاب هوڏي س Wing
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) ۽ 1963، پهريون دفعو 1989(الهور اقبال اكيڈمي پاكستان ٻيو ڇاپو 

,Iqbalحفيظ ملك جي ايڈٽ ٿيل  Poet- Philosopher of Pakistan

ع) ۾ شامل كتابيات جا 1971ريس (نيويارڪ: كولمبيا يونيورسٹي پ

حصا اڃا كار آمد آهن. بهرحال كنهن مطابق حال كيل ۽ حاشين سميت 

كتابيات جي وڏي ضرورت آهي خاص طور جنهن ۾ انگريزي ۽ ٻين 

  مغربي زبانن ۾ لکيل كتابن تي تبصرا ٿيل هجن.

اقبال جي انگريزي ۾ هك تفصيلي سوانح حيات جي سخت 

پاران سندس پي جي اردو ۾ لکيل سوانح ضرورت آهي. جاويد اقبال 

ع) جيئن ته بنيادي 1989حيات زنده ُرود (الهور: شيخ غالم علي اينڈ سنز 

ماخذن تي ٻڌل آهي تنهنكري اها نه فقط اقبال جي زندگي پر سندس 

فكر جي پس منظر ال به مستقبل ۾ ٿيندڙ كنهن تحقيق ال نهايت 

و يا ويندي تلخيص جو ترجمو ضروري هوندي. انهي جو انگريزي ترجم

ئي وڏي كارائتي شي ٿيندو. عطيه بيگم اقبال پاران سندس يورپ ۾ 

قيام دوران اقبال جي دوستن ۾ شامل رهي هئي. هن اقبال پاران هن 

ع) ۾ ڏنا 1947ع، پهريون دفعو 1977ڏانهن لکيل خط (الهور: آئينه ادب 

شامل كيا آهن ۽ پڻ يورپ ۾ سندس تعليمي سفر بابت تاثرات پڻ 

  اٿائين. 

اقبال تي انگريزي ۾ سٺي انداز ۾ ۽ كتابي ڊيگهه ۾ لکيل 

تعارفن جو انگ ٿورو آهي. سيد عبدالواحد جي پڑهڻ جهڑي كتاب 

Iqbal His Art and Thought   ع) گهڻو كري 1959(لنڈن: جان مري

اقبال جي شاعري بابت آهي. جنهن مان مصنف حواال ڏئي ٿو ۽ ڊگهن 

Glimpsesما پيش كري ٿو. ساڳئي ليکك جو ٹكرن جا ترج of Iqbal

ع) كيترن ئي موضوعن تي 1974(كراچي: اقبال اكيڈمي پاكستان 

دلچسپ ننڍن مضمونن تي مشتمل آهي. جن ۾ اقبال استاد جي حيثيت 

۾ ۽ اقبال جي تحريرن کي ترجمو كرڻ بابت مضمون به شامل آهن. 

Theاقبال سنگهه جو  Ardent Pilgrim  دهلي آكسفورڊ (نيو

ع). هندستان ۽ 1951ع پهريون ڇاپو 1997يونيورسٹي پريس، ٻيو ڇاپو 

يورپ ۾ اقبال جي دور جي صورتگري كندڙ نظرين ۽ سياسي اڳڀراين 

مددگار آهي. پر انهي كتاب جي ٻئي ۾ جي پس منظر جي سمجهاڻي 

ڇاپي جي اقبال جي شخصي زندگي تي اڻ سڌن حملن سبب صورت ئي 

۽ حيرت ٿي ٿئي ته انهي ذريعي پهرئين ڇاپي تي  بگڑجي وئي آهي
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Studiesكهڑي بهتري آندي وئي آهي. (ڏسو  in contemporary

Islam ) رفعت 2: 83- 9، 2001) 3۾ شيال ميكڈونالڈ جو تفصيلي تبصرو (

Anحسين جو  Iqbal Primer: An introduction to Iqbal's

Philosophy  پي. ايڇ. ڊي جي  ع) سندس1979(الهور: عزيز پبليشرز

اڀياس ال شروعاتي تياري طور لکيو ويو هو. سندس ڊاكٹريٹ جي 

Philosophicalمقالي جو عنوان  Ideas in the writings of

Muhammad Iqbal  آهي. اصل كتاب اقبال جي نثر ۽نظم جي كتابن

بابت مختصر پر ٺوس تعارف مهيا كري ٿو. تعارفن کان پو هك باب 

كالڊ ميٹر جو  -فياڻن نظرين بابت آهي. لوساقبال جي فلس

Introduction to the thought of Iqbal  ترجمو مال عبدالحكيم ڊار

ع) مختصر پر كارآمد تبصرو آڇي ٿو. 1961(كراچي: اقبال اكيڈمي 

Iqbalليني ايس. مئي جو  his life and times (الهور:  1877-1938

زندگي گذاري ۽ لکيو انهي ) اقبال جنهن دور ۾ 1974شيخ محمد اشرف 

بابت حقيقتن ۽ اقتباسن سان ڀريل بيان مهيا كري ٿو. علم خندميري جا 

اقبال بابت چٹائي سان لکيل مضمون ايم.ٹي انصاري جي ايڈٽ ٿيل 
Secularism, Islam and Modernity: Selected Essays of Alam

Khundmiri رين جي ٹئين حصي تي مشتمل آهن. پر اقبال بابت بهت

Gabriel'sعام تعارف شمل جو  Wing .آهي  

كيترائي ايڈٽ ٿيل كتاب اقبال بابت معلوماتي ۽ تنقيدي تناظر 

Iqbalپيش كن ٿا.  as a Thinker Essays by Eminent Scholars

,Iqbalع) حفيظ ملك (ايڈٽ) 1944(الهور: شيخ محمد اشرف  Poet-

Philosopher of Pakistan نيورسٹي پريس (نيويارڪ: كولمبيا يو

Studiesع) محمد سعيد شيخ 1971 in Iqbal's Thought and Arts:

Selected Articles from the Quarterly Iqbal  الهور: بزم اقبال)

Iqbalع). اسلوب احمد انصاري 1972 Essays and Studies  :نيو دهلي)

Selectionsع) وحيد قريشي ايڈٽ 1978غالب اكيڈمي  from the

Iqbal Review  ع) ۽ علي سردار جعفري ۽ 1978(الهور: اقبال اكيڈمي

:Iqbalكي. ايس ڊگل (ايڈٽ)  Commemorative Volume  نيو دهلي)

ع کانپو) رفعت 1977آل آنڈيا اقبال سينٹينري سيليبريشن كميٹي (

Theحسين جي  Sword and the Scepter  الهور: اقبال اكيڈمي)

جي جنهن ۾ اقبال جي شاعري تي ع) جو ذكر به ضرور كرڻ گهر1977
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  دستياب نه ٿا ٿي سگهن. 

Islamكجهه ذكر اقبال بابت لکيل مقالن جو: اينميري شمل  in

the subcontinent  ۾ اقبال جي زندگي ۽ كمن بابت كم جو خالصو

Islamicعزيز احمد  .ڏنو آهي Modernism in India and Pakistan

ع) ۾ اقبال جي 1967(لنڈن آكسفورڊ يونيورسٹي پريس  1857-1964

شيال  .فلسفياڻي، مذهبي ۽ سياسي فكر جو مختصر احوال ڏنو آهي

Theميكڈونالڈ  authority of the Past: A study of three

Muslim Modernists  چيمس برگ، پينسلوانيا، آمريكن اكيڈمي)

ع) ۾ اقبال جي بنيادي فلسفياڻن نظرين جو بيان ڏنو 1971آف رليجن 

آهي ۽ پڻ سندس كجهه نظرين جي سر سيد احمد خان جي نظرين سان 

Aڀيٹ كئي آهي. محمد صادق  History of Urdu Literature  لنڈن)

ع) ۾ اقبال جي اردو شاعري تي 1964آكسفورڊ يونيورسٹي پريس 

اقبال جي فارسي شاعري  كافي مثالن سان چڱو بحث كيو آهي. شمل

Persianتي ننڍي پيماني ۾ احسان يارشاتر جي ايڈٽ كيل  Literature

ع) ۾ 1988(الباني، نيويارڪ: اسٹيٹ يونيورسٹي آف نيويارڪ پريس 

Overcomingبحث كيو آهي. رابرٽ ڊي. لي  Tradition and

Modernity: The Search for Islamic Authenticity بولڈر)

ع) ۾ اقبال جي فكر جو كجهه 1977ويسٹ ويو پريس  كولوريڈو:

موضوعي رخن کان جائزو ورتو آهي. اقبال بابت انسائيكلويڈيائن ۾ 

لکيل ٻن ليکن مان هك اينميري شمل جو انسائيكلوپيڈيا آف اسالم 

جي سري  Ikbalع، جاري) ۾ 1960جي ٻئين ڇاپي ليڈن: اِي، َجي برل 

Theهيٺ آهي. حفيظ ملك جو  Oxford Encyclopedia of the

Modern Muslim World  نيوياڪ ۽ آكسفورڊ: آكسفورڊ)

ع) ۾ اقبال، محمد هيٺ مقالو ٹئينٹيٿ سينچري 1995يونيورسٹي پريس 

جلد ۾ هك سيكشن اقبال بابت آهي. انهي  28لٹريري كرٹيسزم جي 

۾ ايم. اي. فارسٹر، اليسانڈرو بوساني، سيد عبدالواحد، فيض احمد 

قادن جي يسپوسيٹو سميت كيترن ئي ليکكن ۽ نن ايل افيض ۽ جا

  ليکن مان ٹكرا شامل آهن. 

جا كيترائي كتاب انگريزي ۾ ترجمو كيا ويا  اقبال جي شاعري

آهن. (انهي ال مالك ۽ شمل ۾ كتابيات ڏسو) پر ترجمن جي درستگي 
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۽ بهتري بابت اكثر سوال اٿندا رهن ٿا. اقبال جي شاعري جي مجموعن 

Poemsشامل آهن: وي. ِجي كيئرنان جو  ۾ هي from Iqbal  :لنڈن)

Iqbalع) ڊي. َجي. ميٿيوز جو 1955جان مري ٻيو ڇاپو  A selection of

the Urdu verse- Text and translation  لنڈن: يونيورسٹي آف لنڈن)

ع) ۽ مستنصر مير جو 1993اسكول آف اورئينٹل اينڈ افريقن اسٹڈيز 
Tulip in the Desert: A Selection of the Poetry of

Muhammad Iqbal  لنڈن: هرسٹ، مونٹريال: كئينز ميك گل)

) ميٿيو جي 2000يونيورسٹي پريس؛ ۽ نيو دهلي: اورئينٹ النگ مئن 

كتاب ۾ جيئن عنوان مان ئي ظاهر آهي اقبال جا اردو نظم شامل آهن. 

آهن. ٻنهي  كيئر نان پيام مشرق مان كجهه فارسي نظم به شامل كيا

۾ اقبال جي جدا جدا كتابن جي نظمن کي بالڪ شكل ۾ پيش كيو 

ي. جي زماني ترتيب مطابق رکيو ويو آهآهي ۽ بالكن کي وري كتاب 

مير جو مجموعو موضوعن مطابق ترتيب ڏنل آهي ۽ انهي ۾ فارسي ۽ 

  اردو نظمن جا ترجما سمجهاڻين سميت ڏنا ويا آهن.

بابت به كجهه كتابن جو ذكر  اقبال جي فكر جي جدا جدا رخن

Iqbalكري ڇڎجي. بشير احمد ڊار جي  and Post- Kantian

Voluntarism  ع) ۾ اقبال جي خودي جي تصور 1956(الهور: بزم اقبال

جي نشوونما جي مغربي پس منظر جو اڀياس كندي اقبال جي كيترن 

ئي معربي ليکكن ۽ مفكرن سان ڀيٹ كئي وئي آهي. كي. جي. 

Educationalو سعيدين ج Philosophy of Iqbal  الهور: شيخ محمد)

ع) هك مشهور شاهكار 1938ع، پهريون دفعو 1954اشرف چوٿون ڇاپو 

آهي. انهي جي خاكي کي اقبال پسنديدگي جي نظر سان ڏٺو هو. محمد 

Iqbalاكرام چغتائي جو  and Goethe  ،اقبال اكيڈمي پاكستان)

ي ليکن جو مجموعو آهي. خالد مسعود ع) مختلف مصنفن ج2000الهور، 

Iqbal'sجي  Reconstruction of Ijtihad  قبال اكيڈمي (الهور: ا

ع) ۾ اقبال جي 1995وٽ ياسالمك ريسرچ انسٹيٹ پاكستان، اسالم آباد

كتاب جديد تشكيل جي ڇهين ليكچر (اسالم ۾ حركت جو تصور) 

  تي تفصيلي بحث كيل آهي. 

 تمت باالخير




