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Abstract: 

 "Tarachand Rastogi is one of those writers who oppose Iqbal"s plislosofy logiclessly.He want 

to impose his point of view on readers by hook or crook and in this effort his own statements 

appear to be laughable. He criticises Iqbal's family background, way of life, education and 

philosophy too.In his view all the Philosophy of Iqbal is mere copy of western and eastern 

philosophy. He says that Iqbal has no origonality of thought in his poetry and prose. But it is 

notable that Tarachand Rastogi has many conflicts in his own statements. He doesnt succeed 

in proving his own statments by logic. Thus his books mentioned in this article are worse 

example of enemity against Iqbal. These books are example of baseless statements and can be 

evaluated as trash." 

 ےیکے تراجم ک اس ںیزبانوں م یاور کئ ایمانا گ ںیبھر م ایکے کالم اور افکار کو جہاں دن اقبال

 ںیم نیناقد یہ سےیقد بلند کرنا چاہا۔ ا یکر کے اپنا ادب گنڈاینے اس کے خالف پروپ نیچند ناقد ںیہگئے و

 یسے منسلک رہے اور اس یورسٹیونی۔ تارا چند اٰلہ ٓاباد ںیہ ینقاد تارا چند رستوگ یہندوستان کیسے ا

 مہیپر وہ ماہِر ٓاثار قد طور یادی۔ بنےیانجام د یانھوں نے وائس چانسلر کے فرائض بھ ںیم یورسٹیونی

سے  میشعبٔہ تعل ںیہے۔ عالوہ از خیتار یتر کتب کا موضوع ہندوستان شیب ی۔ ان کںینگار ہ خیاور تار

فہرست  یک کتب اںینما یان ک ںیم لی۔ ذںیک ریرتح یکے سبب انھوں نے اس حوالے سے کتب بھ یوابستگ

 سکتا ہے: جا ایکا اندازہ ک وںیدلچسپ یہے جن سے ان ک یجا رہ ید

1: Influence of Islam on Indian Culture (1211) 

1: Naturel and Ideological Factors in Indian History (1211) 

3: Society and State in the Mughal Period (1292) 

4: Ecucational Technology (1221) 

5: Modern Child Phsychology (1229) 

1:  Educational Phsychology (1111) 

9: Principles of Teaching (1113) 

 Iqbal in FinalاورWestern Influence in Iqbal ںیکتاب ینظر ان ک شِ یپ ہمارے

Countdown ہ جب ک یسے شائع ہوئ یدہل یپبلشنگ ہائوس، نئ شیاش ںیء م۵۸۹۱۔ اّول الذکر کتاب ںیہ

لف اقبال مخا ںیدونوں کتاب ہی۔ یسے طبع ہوئ ی،دہل شنزیک یاوم سنز پبل ںیء م۵۸۸۵مٔوخرالذکر کتاب 

تر  شیسطر سے تعصب جھلکتا ہے۔ دراصل ہندوستان کے ب کیا کیا ی۔ ان کںیمثال ہ نیبدتر یے کیّ رو

بنا پر  یک تیاکثر ی۔ حاالں کہ انھوں نے مذہبںیہندوستان کا سبب سمجھتے ہ مِ یاقبال کو تقس نیمفّکر

کے خالف  میسقت یتھا۔ اس مطالبے کو ہندوستان ک ایکا مطالبہ ک لیتشک یالگ صوبے ک ےیمسلمانوں کے ل

 یبرآں اقبال ک دیاور اقبال سے برگشتہ ہو گئے۔ مز ایاذہان نے الگ مملکت کے مطالبے پر محمول ک

تعصبات کا شاخسانہ ہے کہ  یذہن یضد گردانا۔ انھ یپان اسالم ازم کو انھوں نے ہندومت ک ںیم یشاعر

انعقاد  کے نارزیمیاور اقبال س باتیتقر یسطح پر اقبال صد یحکومت ںیبھارت م ںیء م۵۸۱۱کے بعد  میتقس

 ۔ایگ ایسے اجتناب ک
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اال مذکورہ ب ی۔ چنانچہ انھوں نے اپنںیہ داواریپ یپس منظر ک یذہن یاس یبھ یچند رستوگ تارا

 یک یہر ممکن سع یکو اچھاال ہے اور ان کا مرتبہ گھٹانے ک وںیکمزور یشخص یاقبال ک ںیکتابوں م

 ہے۔

 Westerrnکتاب یاقبال کے حوالے سے پہل یک یجا چکا ہے کہ تارا چند رستوگ ایکہ ذکر ک سایج

Influence in Iqbalکتاب اقبال کے حوالے سے ان کے متعصبانہ  ہی۔ یشائع ہوئ ںیء م۵۸۹۱ہے جو

 یک Iqbal in Final Count Downکتاب  یدوسر یکتاب ان ک ہیہے۔ تاہم  یکڑ یپہل ینقطئہ نظر ک

 سایج ںیکا لہجہ اس قدر تلخ نہ یتاراچند رستوگ ںیحامل ہے۔ اس کتاب م یک انیقدرے معتدل انداِز ب بتنس

نقطئہ نظر  یکا مجموع یتارا چند رستوگ ںیواضح ہے کہ اس م ہیہے۔بہرحال  ںیمٔوخرالّذکر کتاب م

بلکہ  ںیہ ںینہ ںیمماثلت یفکر ںیاور شعرا م فالسفہ یہے کہ اقبال اور مغرب ہیکا حامل ہے اور وہ  تیقطع

 ان الفاظ سے ہوتا ہے: یکا ٓاغاز ہ باچےی۔ اس کتاب کے دںیاقبال ان کے مقلِد محض ہ
"This study is an attempt at bringing to light the contribution of the West seems 

to have made to the poetry of Muhammad Iqbal."(1) 

 :ںیٓاگے چل کر لکھتے ہ ںیم باچےیطرح د یاس
"My thesis is confined to the tracing of the West in him."(2) 

ہے کہ اقبال  یوضاحت کر د ینے اس نقطئہ نظر ک یتارا چند رستوگ ںیم یہ باچےید مذکورہ

 ںیضمن م اس۔ ںیدرست نہ دیکا طرِز تنق نیتر ناقد شیب ںیفالسفہ سے تقابل کے سلسلے م یکے مغرب

 خصوصلکے نام با گیاور عبدہللا انور ب نیالد ی۔اے واحد، ڈاکٹر ولسیخاں،ا نیحس وسفیانھوں نے ڈاکٹر 

بالعموم  ہیا روک نیناقد یاتیبہت سے اقبال گریاور د نیکہ ان ناقد ںیکہتے ہ ہی ی۔ تارا چند رستوگںیہ ےیل

 تےیقرار د وستیکے سر چشموں سے پعظمت  یاسالم ںیجڑ یعظمت ک یشعر یہے کہ وہ اقبال ک یہی

 ریے تعبس الناتیم ای توںمماثل یو فن یفکر ںیشعرا کے اثرات کو دونوں م ایفالسفہ  یجب کہ مغرب ںیہ

تر  شیکہ تمام تر لکھنے والوں پر اپنے سے پ ںیکہتے ہ ہیطرف تو  کیا ی۔ تارا چند رستوگںیکرتے ہ

مثال  یک گوریانھوں نے ٹ ںی۔ اس ضمن مںیہوتے ہ معاصر مصنفوں کے اثرات مرتسم ایلکھنے والوں 

 یپر بھ اقبال ہیکل یہیکہ  ںیکہتے ہ ی۔ تارا چند رستوگےیہے، جنھوں نے مغرب کے اثرات قبول ک ید

 ایک یاقبال نے اس بات کا اعتراف بھ ںیخط م کیتبسم کا نام اپنے ا یغالم مصطف یمنطبق ہوتا ہے۔ صوف

 ۂ یس زاوتک کہ ا ہاںیہے۔  یگزر ںیاور فلسفے کے مطالعے م خیتار یبمغر یتر زندگ شیب یہے کہ ان ک

کو  تینحقا یطور پر وہ اسالم ک یالشعور ای یشعور زیبن چکا ہے۔ ن ہیفطرت ثان یان ک کھناینظر سے د

 ۔ںینقطئہ نظر سے پرکھتے ہ یاس یبھ

کے مندرجات  The Stray Reflections یڈائر ینے اس حوالے سے اقبال ک یچند رستوگ تارا

 روںیتحر یک نیشعرا اور مفکر یاقبال نے بہت سے مغرب ںیم یہے۔ اس ڈائر ایک شیپ لیبہ طور دل یکو بھ

 The Reconstruction of Religionsکتاب  یطرح ان ک یہے۔ اس ایسے منتخبہ اقتباسات کا اندراج ک

Thought in Islam کے یتارا چند رستوگہے، جو  یہوئ یفالسفہ کے حوالوں سے بھر یمغرب یبھ 

 کا ثبوت ہے۔  دیتقل یمغرب ک یمطابق اقبال ک

رہنما  یاسیس اںیکہ اقبال اور ان کے زمانے کے نما ںیکہتے ہ ہی یطرف تو تارا چند رستوگ کیا

سب اپنے زمانے کے  گوریتلک، نہرو اور ٹ ،یگاندھ ،یمثالً راجا رام موہن رائے، مہارش نیاور مصنف

 یک رتیح اثرات یاقبال کے ہاں مغرب ےیل یوار تھے۔ اس دایپ یک میطرِز تعل یزیگرانتشار اور ان یاسیس

 ںیرتے ہک یاور اس بات کا اعتراف بھ ںیکرتے ہ یبھ میعظمت کو تسل یشعر یوہ اقبال ک زی۔ نںیبات نہ

 یپنہاں ہے کہ انھوں نے مشرق و مغرب دونوں کے دانائ ںیعظمت کا راز اس امر م یشعر یکہ اقبال ک

ت کرنے ثاب ہیکا زور لگا کر  یچوٹ یڑیا ںیکتاب م یطرف پور ی۔ دوسرایکے سر چشموں سے استفادہ ک

کہنا  ںینہ یشاعر اور فلسف میعظ ںیکہ اقبال کے ہاں مغرب کے اثرات کے سبب انھ ںیپر تلے ہوئے ہ

 :ےیکھیالفاظ د ہیکے  یتارا چند رستوگ ںیعظمت کے اعتراف م یشعر ی۔ اقبال کےیچاہ



"Not only was Iqbal himself a great poet he also made Urdu poetry great through 

his poetry. His greatnes lies in the fact that he drank deep at both the eastern 

and western sources."(3) 

ابل کرتے فالسفہ اور شعرا سے تق یاقبال کا مغرب ںیمWestern Influen in Iqbalکتاب  اس

 ےیشاعر کے ساتھ اقبال تقابل کے ل ای یہے کہ ہر معروف فلسف ہیکار  قیکا طر یہوئے تاراچندرستوگ

 یرستوگ ندہے۔ تارا چ ایگ ایمطالعہ ک یتقابل ںیجن م ںیہ سےیابواب ا ۲۲کل  وںیہے۔  ایالگ باب قائم ک

 االتیخ اقبال کے کالم سے مماثل اور پھر ںیکرتے ہ انیب اتینظر یشاعر کے فکر ای یپہلے مذکورہ فلسف

 اقبال کو کرتے ہوئے فکرِ  بیتکذ یک انیاپنے ب یہے کہ خود ہ ہی۔ تاہم دلچسپ بات ںیہ تےید ںیمثال یک

 یے کفکر کو اس سے ٓاگ یاقبال ک ی۔ بالعموم تارا چند رستوگںیہ تےیسے منفرد قرار د یمذکورہ فلسف

 ۔ںیشے کہتے ہ

نے  ی۔ تارا چند رستوگکھےیال اور کانٹ کے تقابل کے مثال دسب سے پہلے اقب ںیسلسلے م اس

عقل اور حواس کے محدود  یانسان ںیم Critique of Pure Reasonکتاب  یہے کہ کانٹ نے اپن ایک انیب

تے کہ یجا سکتا ہے۔ رستوگ ایسے خدا کا ادراک ک یہے اور کہا ہے کہ محض وجدان ہ ایہونے پر زور د

ر انھوں نے اقبال کے کالم سے متعدد اشعا ںیفلسفہ ملتا ہے۔ اس سلسلے م یہی یھکہ اقبال کے ہاں ب ںیہ

ا فرق ک اتیہوئے اقبال اور کانٹ کے نظر ٹتےیبحث کو سم یتارا چند رستوگ ںیہے۔ ٓاخر م یمثال د یک

ال قبہ ثبوت تک پہنچاتا ہے کہ ایاس بات کو پا انیب لیکا درج ذ ی۔ تارا چند رستوگںیدرج کر گئے ہ یبھ

 یستوگفکر کا سر چشمہ قرٓان ہے۔ تارا چند ر انہی۔ ان کے فلسفںیہ ںیفکر و فلسفہ کے مقلِد محض نہ یمغرب

 ۔ںیکہتے ہ
"Both Iqbal and Kant, bend knees to faith, but Kant's faith is universal where as 

Iqbal,s is Islamic."(4) 

پر  بنا یہونے ک یفکر کو اسالم یاقبال ک یتوگہے کہ تارا چند رس ہیقابِل غور نکتہ  ہاںی

 ہیکہ  وںیجا سکتا ہے ک ایاختالف ک نایقی۔ اس نقطئہ نظر سے ںیکے متضاد قرار دے رہے ہ تیریعالمگ

مطالعات  یبلتقا یمسلمانوں اور مذہب گرینقطئہ نظر ہے۔ بہ صورت د یمحض اسالم مخالف قوتوں کا انفراد

۔ ںیہ موجود اتیجملہ خصوص یک تیریعالمگ ںیمذہب اسالم م کیزدکے ن نیکرنے والے بہت سے مفکر

 :ںیلکھتے ہ یٓاگے چل کر تارا چند رستوگ ںیباب م یاس
''That Iqbal goes a long way with Kant is almost undeniable yet he parts 

company after travessing a little distance with him."(5) 

ے فوراً تعصب پر اُتر ٓات یاعتراف کرنے کے باوجود تارا چند رستوگ یشعورریمحولہ باال غ تاہم

کرتے  نایسے ب یاور چاالک یکو اس درجہ مشاق االتیہوئے خ ےیاقبال کانٹ سے ل کہ ںیکہتے ہ اور ںیہ

 ہے۔  یسوچ محسوس ہوت یاپن یسوچ ان ک یہوئ یکہ کانٹ سے مستعار ل ںیہ

ہے۔ تارا  ایگ ای( کا تقابل کLeibniz)بنزیاقبال اور ل ںیس مہے، ج ںیصورِت حال اگلے باب م یہی

 کیحرکت و عمل کے سبب شہرت رکھتا ہے۔ اس کے نزد ہیاپنے نظر بنزیل ںیکرتے ہ انیب یچند رستوگ

 یونانی کیا Monadکرتا ہے۔  لیتشک ی( پر مشتمل ہے، جو مرکب کMonadعنصر ) نیکائنات سادہ تر

سے  ےینظر یکے اس بنزیکہ اقبال نے ل ںیکہتے ہ یتارا چند رستوگ لفظ ہے جس کا مطلب وحدت ہے۔

 ی۔ تارا چند رستوگںیہ تےیکا محور و مرکز قرار د یہے اور وہ فرد کو خود ایمستعار ل ہیکا نظر یخود

 :ںیہ ۔ لکھتےںیکر گئے ہ انیطور ب یشعور ریکو غ یبرتر یاقبال کے تفکر ک یاس نکتے پر بھ
"Iqbal regards, as Leibniz man as a monad, But he does not regard monad as 

windowless."(6) 

کہہ کر ‘‘ Windowless’’( کے تصّور کو Monadکے موناڈ)  بنزیکے ل یتارا چند رستوگ ایگو

 ںیٓاخر م مباحث کے یطرح اس باب کے تقابل یاس ںیکر رہے ہ میکو تسل یبرتر یخود اقبال کے تصّور ک



 :ےیکھیالفاظ د کے ی۔ تارا چند رستوگںیکرتے ہ میتفاوت کو واضح طور پر تسل یل سے فکرکے اقبا بنزیل
"He [Iqbal] does not let his ego merge in God's. It is therefore clear that Iqbal 

distinguishes between Individual Ego and Ultimate Ego but whereas Leibniz 

favours merger in the Ultimate Monad. Iqbal gaurds his ego against any such 

merrgar."(7) 

 بنزیل جب کہ ںیہ وستیپ ںیدوسرے م کیا یاور فلسفہ بے خود یاقبال کے ہاں فلسفہ خود ایگو

 کا تصّور اس کے برعکس ہے۔

 فہیخل ںینے باب کے ٓاغاز م ی(کا تقابل کرتے ہوئے تارا چند رستوگFichteاور فشطے) اقبال

ات نسبت نطشے کے اثر یہے، جن کے مطابق اقبال کے ہاں فشطے ک ایرائے کا حوالہ د یک میعبدالحک

 پرست ہے۔ تیکہ فشطے واحدان وںیک ںیہ ادہیز

شطے کے کہ ف ںیکرتے ہ انیب ی۔ تارا چند رستوگںیوہ وضاحت کرتے ہ یکے تصّورات ک فشطے

 یعلم اور ہونے ک ںیم یہے۔ اس خود شناس یخشتکا ادراک ب یجو خود شناس یمطلق سچائ یخود کینزد

 یکرت قیتوث یک یبے خود ،یوجدان کہتا ہے۔ خود یکے شعور کو فشطے عقل یشامل ہے۔ ہست یبھ یٓاگہ

 ہے۔ 

کالِم  ےیکرنے کے ل انیب ںیمماثلت یفکر یفشطے اور اقبال ک یتارا چند رستوگ یبھ ںیباب م اس

 ںیم انیل کے ہاں بکہ اقبا ںیکرتے ہ میتسل یبھ ہیہوئے  ٹتےیکو سمبحث  کنی۔ لںیہ تےید ںیاقبال سے مثال

 انیب ہیکا  یرستوگ ندواضح ہے کہ تارا چ (۸)۔ںیطبع زاد لگتے ہ االتیہے کہ اقبال کے خ یاس قدر مشاق

پاتے تو  کر ںیکو ثابت نہ انیان کے پہلے سے طے شدہ تعصبات کا شاخسانہ ہے۔ دراصل جب وہ اپنے ب

 تےیر گرا دپ‘‘ مشاقانہ اسلوب’’سارا ملبہ اقبال کے  ےیکے ل نےیع زاد فکر کو مستعار قرار دطب یاقبال ک

 ۔ںیہ

از اس بات بحث کا ٓاغ ینے اپن یتارا چند رستوگ ےیکے اثرات کو ثابت کرنے کے ل گلیپر ہ اقبال

طالعے نے کے م گلیاقبال نے خود لکھا ہے کہ ہ ںیمStray Reflections یڈائر یہے کہ اپن ایسے ک

 یگووضاحت کرتے ہوئے تارا چند رست یفلسفے ک یادیکے بن گلی۔ ہایطرف متوّجہ ک یداخل ک ںیانھ

قوتوں  یقیہے۔ تخل یپر چل رہ ادیبن یکشمکش ک یمتضاد طاقتوں ک ایدن کیکے نزد گلیکہ ہ ںیلکھتے ہ

لق مط کیمام مادے اسوچ سے باال تر ہے۔ کائنات کے ت ینامختنم جنگ شاعروں اور دانشوروں ک ہی یک

حاصل  مقام یمرکز ںیتصّورات م انہیکا تصّوِر روح کو اس کے فلسف گلیہ ای۔ گوںیوجود سے پھوٹے ہ

برعکس اقبال  کے گلیکہ ہ ںیکرتے ہ میخود اس بات کو تسل یہے۔ تاراچندرستوگ امبریتعقل کا پ گلیہے۔ ہ

 یک یاقبال روم ںیہے۔ اس م ایگ ایر دکھاجو سف ںینامہ م دیکہ جاو سایکے ہاں عشق حاصل کائنات ہے۔ ج

ے ک گلیممکن ہے۔ جب اقبال اور ہ یئتک رسا قتیمطلق حق عےیکے ذر یکہ وجدان ہ ںیکہتے ہ یزبان

 االتیخ کس بنا پر اقبال کے یہے کہ تارا چند رستوگ ہیتفاوت ہے تو سوال  یادیاس قدر بن ںیتصّورِ روح م

 یاہ نکالمنفرد ر یاقبال نے تصّورِ روح کے حوالے سے اپن نایقی ں؟یسے مستعار قرار دے رہے ہ گلیکو ہ

 ۔ںیہ کرمن یہے جسے ماننے سے تاراچندرستوگ

ک اقبال اور کہ بے ش ںیکرتے ہ میتسل ہی یتارا چند رستوگ یبھ ںیاور شو پنہار کے تقابل م اقبال

 ینہ ہ اور ںیپسند نہ تیططرح قنو یمماثلت ہے مگر اقبال شو پنہار ک ںیقدر م ہیشوپنہار کے ہاں نظر

 :ےیکھیکے الفاظ د ی۔ تارا چندر ستوگںیہ تےیاور درد کا گھر قرار د یکو برائ ایدن
"Iqbal takes from Schopenhauer the notion of will as the continuous uprush of 

creative desire, but he does not regard it as evil and bling."(9) 

ہے  ایقرار د‘‘ Absorber’’نے اقبال کو  رننی۔ کی۔ جیکہ و ںیکہتے ہ یبھ ہی یتوگچند رس تارا

نے اس بات  یہے۔ اگر چہ تارا چند رستوگ ایفکر کے اثرات کو جذب ک یک وںیفلسف گریاقبال نے د یعنی

کے  یوگسے تقابل کرتے ہوئے خود تارا چندر ست یفلسف یہے مگر ہر مغرب ایکا ذکر بہ طور طنز ک



مطالعات  یہے۔ محولہ باال تمام تقابل یمنفرد راہ نکال یاپن ںیکہ اقبال نے ہر فکر و فلسفہ م ںیگواہ ہ اتانیب

 ۔ ںیاس بات کا ثبوت ہ

 یدونوں کے ہاں فلسفٔہ حرکت و عمل ک یاور برگساں کا تقابل کرتے ہوئے، تارا چندر ستوگ اقبال

و طرف رجحان ک یسفر ک یداخل ںیم یشاعر یک بعد یاقبال ک ی۔ ساتھ ہںیبحث الئے ہ رِ یمماثلت کو ز

 :ےیکھید انیکا ب ی۔ تارا چندرستوگںیہ تےیقرار د یبرگساں سے مختلف بھ
"But in his later poetry the gool-less journey is replaced by an inward journey 

and Iqbal began to regard this as an improvement upon Bergson's view 

point."(10) 

کہنے  ہی یتارا چند رستوگ یہوئے بھ تےیمماثلتوں کا جائزہ ل یک االتیاور مارکس کے خ اقبال

کر مارکس ف انہیاس حوالے سے فلسف یہے مگر ان ک یکے حام تیکہ اقبال بے شک اشتراک ںیپر مجبور ہ

 :ےیکھیاعتراف د ہیکا  یہے۔ تارا چندر ستوگ ںیچربہ نہ نہ  یفکر کا بع یک
"It therefore follows that he is in agreement with Karl Martx a great extent 

though he does not go to the whole way with him."(11) 

 Reconstruction Religousکتاب  یکہنا ہے کہ اقبال نے اپن یبھ ہیکا  یچند رستوگ تارا

Thought in Islam مزیج میول ںیم (William Jamesک )کتاب  یThe Varieties of Riligious 

Experiece مستعار  کتاب سے یاس یک مزیج میتصّوف ول ہیہے۔ بالخصوص اقبال کا نظر ایسے استفادہ ک

 لیور دلبہ ط اناتیکے متعدد مماثل ب مزیج مینے اقبال اور ول یچندر ستوگ تارا ںیہے۔ اس ضمن م ایا گیل

 میاور قد عیوس یتصّوف ک ںیکہ اسالم م ںیفراموش کر گئے ہ ہی ی۔ مگر تارا چندر ستوگںیہ ےیک شیپ

نے  یچند رستوگ اہے۔ پھر جن نکات کو تار یکتاب سے بہت پہلے ک یک مزیج میموجود ہے جو ول تیروا

 تصّوف سے الگ ہوں۔  یجو اسالم ںینہ االتیاسے انوکھے اور منفرد خ یہے وہ کوئ ایمماثل قرار د

 تو واضح طور کیا ی( کا تقابل کرتے ہوئے تارا چند رستوگMctaggrat) ٹیگریٹ کیاور م اقبال

 ہے جب کہ اقبال سراپا شاعر ہے جس کے یطور پر فلسف یادیبن گرٹیٹ کیکہ م ںیپر اعتراف کرتے ہ

ر نے ان دونوں کے ہاں تصوّ  ی۔ جہاں تارا چند رستوگںیباندھے گئے ہ ںیم یشاعر االتیخ انہیہاں فلسف

ال  ایہے کہ اقبال کے ہاں تصّور بقا  ایاعتراف ک یبھ ہیہے وہاں  ایکو مماثل قرار دبقا اور تصّور وقت 

 :ےیکھیکے الفاظ د یکا تصّور مختلف ہے۔ تارا چندر ستوگ تیفان
"Immortalitty in McTaggrat is only 'immortality' of quality which is not the 

same thing as descrihed by Iqbal."(12) 

ے اور اقبال ک ٹیگریٹ کیکہ م ںیدے رہے ہ انیب ہیواضح طور پر  ہاںی یتارا چند رستوگ جب

چندر  تارا۔ہے بیتکذ یک انیخود ان کے اس ب انیہاں تصّور فنا و بقا مختلف سے ہے تو اس سے پہلے کا ب

اقبال ور ا ڈیطرح وائٹ ہ یاسہے۔  یپڑ یسے بھر اناتیکتاب جابجا اس نوع کے شتر گربہ ب یک یستوگ

 :ےیکا تقابل کرتے ہوئے خود ان کا اعتراف سن
"According to Whitehead body influences mind but mind affects what the body 

does. Iqbal too advises to look withim but for this he is perhaps not indebted to 

whitehead."(13) 

کا سبق  ےکھنیآنکھ سے د یاندر ک یکہ اقبال بھ ںیکرتے ہ میتسل ہیخود  یتارا چندر ستوگ ایگو

عتراف ا حیکے اس صر یسے مختلف ہے۔ پھر تارا چندر ستوگ ڈیتصور وائٹ ہ ہیمگر ان کا  ںیہ تےید

ے کہ تارا معلوم ہوتا ہ وںیہے؟  یگنجائش رہ جات ایک یسے اکتساب پر بحث ک ڈیکے بعد اقبال کے وائٹ ہ

 طرف ہے۔  یاقبال ک ؤہوتا کہ ان کا جھکا ںیاحساس نہ یکو خود بھ یچندر ستوگ

 :ںیدلچسپ ہے لکھتے ہ تینہا انیکا ب یتارا چندر ستوگ ںیاور دانتے کے تقابل م اقبال
"There is nothing derogatory in having any work as model if one own creation 

bears one's own's stamp. Javaid Nama, although modelled on Devine Comedy, 



remains Iqbalian."(14) 

ے اس ک ںیم یشاعر یک یکہ اگر کس ںیدے رہے ہ انیب ہیدلچسپ صورتِ حال ہے کہ وہ خود  ہی

نے  کہ اقبال سایج ںیحرج نہ ںیہو تو اخذو اکتساب م اںیمنفرد چھاپ نما یک انیاپنے اسلوب اور انداِز ب

 ان،یندازِ با یک امہن دینظر تو رکھا مگر جاو شیکو پ یڈیکام وائنیم ڈنظ ینامہ لکھتے ہوئے دانتے ک دیجاو

 جاتا ہے۔  ںیسراسر اقبال کے حق م انیب ہیکا  یفکر کا نمائندہ ہے تارا چند رستوگ یاپن یفلسفہ اقبال ک

کا انداِز  یتمام فالسفروں اور شعرا سے اقبال کا تقابل کرتے ہوئے تارا چند رستوگ گریازاں د بعد

(، Grayلگتا ہے گوئٹے، ورڈز ورتھ، برائوننگ، گرے) وںیطرف مائل نظر ٓاتا ہے۔  یاختصار ک دیقتن

احساس ہو  کو یگکا اقبال سے تقابل کرتے ہوئے تارا چند رستو اتیبائرن اور برنارڈ شاکے نظر لے،یش

 تیعاف ےیہے اس ل یہو چل بیتکذ یک اناتیان کے اپنے ب ںیصورت م یموازنے ک یلیچال ہے کہ تفص

 جائے۔ یہے کہ مختصر بات ک ںیم یاس

تساب شر گوئٹے سے اک رویکہ اقبال کا تصّور خ ںیکہتے ہ ہیگوئٹے کے حوالے سے وہ  چنانچہ

صورِت حال  یہی۔ ایطرف مائل ک یک تیہے۔ ورڈزورتھ کے مطالعے نے اقبال کو رومانو جہیکا نت

 ے ہے۔گرے، بائرن اور برنارڈ شاکے حوالے س لے،یبرائوننگ ش

 ان سطروں سے ہوتا ہے: ی(کا ٓاغاز ہConclusion) محاکمے
"There is thus enough of the West in Iqbal. The assimilation of thoughts and 

impressions from the sources not indignous in itself not derogatory: rather to 

literary efforts. We have it from as great a poet and artist as Rabinderanath 

Tagore. A sign of gresatness is great geniuses is there enormous capacity for 

borowing, very often without their knowing it: they have unlimited credit in the 

world market of the cultures. Only mediocrites are ashamed and afraid of 

borrowing for they don't kow how to pay back the debt in their own coin,s... 

Iqbal's contact with the west gave a new turn to his poetry."(15) 

ہا ہے کہ ک ہیکے قول کا حوالہ دے کر  گورینے رابندر ناتھ ٹ یتارا چندرستوگ ںیمحاکمے م ایگو

کو  یشاعر یکے مطالعے نے اقبال ک وںیفلسف یطور پر ہوتا ہے اور مغرب یشعور ریاخذ و اکتساب غ

 Iqbal in Final Countکتاب  یدوسر یان ک انیمحاکمہ اور ب ہیکا  ی۔ تارا چند رستوگیجہت د ینئ کیا

Down سر بدل جاتا ہے۔ کیتک ٓاتے ٓاتے 

ہتے ک ںیانداز م ہیتعصبات کا عکاس ہے۔ طنز یتارا چند کے ذہن یکا ٓاغاز ہ باچےیکے د کتاب

 ایقرار د ایک ایک ںیگزار اور پتا نہ ادیمحِب وطن، پاکستان کا بن ،یوقت شاعر، فلسف کیکہ اقبال کو ب ںیہ

 یبہت س یاتن ںیوقت م یہ کیشخص ا کیہے۔ ا یانیکس قدر تضاد ب ہیکہ  ںیکہتے ہ دیجاتا ہے۔ مز

 یاس بات کا اعالن ہے کہ تارا چند اقبال ک یٓاغاز ہ ہیکتاب کا  ایہو سکتا ہے؟ گو سےیکا مالک ک اتیثیح

 :ےیکھی۔ تارا چند کے الفاظ اور لب و لہجہ دںیکرنے جا رہے ہ لنجیکو چ اتیثیان تمام ح
"What an interesting paradox, there are many Iqbal-Iqbal: the poet ,Iqbal: the 

philosopher, Iqbal: the patriot, Iqbal: the precursor of Pakistan, Iqbal: the 

vehicle of fundamentalism, Iqbal: in popular conception, and so forth."(16) 

اقبال کے حوالے سے جن جہات کا  ںیم Iqbal in Final Countdownچند نے اس کتاب  تارا

 (۷۱)ہے: لیجا سکتا ہے جو درج ذ ایفہرست سے ک یہے ان کا اندازہ کتاب ک ایاحاطہ ک

1: To begin with. 

1: Poetry works of Iqbal. 

3: The Development of Metaphysics in Persia. 

4: The Reconstructionof Religious Thought in Islam. 

5: The Letters written by Iqbal and his speeches. 



1: Stary reflections: A note-book of Allama Iqbal. 

9: Iqbal's soft nothings. 

8: Iqbal…Rabindranath Tagore…Sri Aurobindo. 

2: Iqbal and S.Radhakrishnan. 

11: Iqbal and political awakening in India. 

11: Iqbal and Md. Ali Jinnah. 

11: Iqbal and Amin Zuberi. Khado-o-khall-i-Iqbal. 

13: Iqbal viewed by persons of religio-historical persuations. 

14: A Summing-up. 

 چی۔ایں، پکتابو ارہیگ یک یشاعر یتارا چند نے اقبال ک ںیاس کتاب م یسو، سوا سوصفحے ک ایگو

ابل سے اقبال کا تق نیکے جائزے کے عالوہ معروف مفکر یڈائر یکے مقالے، خطباِت اقبال، اقبال ک یڈ

قبال کے ا یک اور مختلف معروف افراد بیان کے مکات ت،یثیح یاسیبرٓاں اقبال کے س دیہے۔ مز ایک یبھ

فہرست  یھب ہیتجز یکتاب خدوخال اقبال کا خصوص یک یریزب نیہے۔ ام ایک ہیتجز یحوالے سے ٓارا کا بھ

 شامل ہے۔  ںیم

 یہے مگر سوا سو صفحے ک ایہے کہ انھوں نے اقبال کا ہر پہلو سے احاطہ ک یٰ چند کا دعو تارا

 ہی یک یت ہے۔ دراصل تارا چند رستوگاس قدر متنوع موضوعات سے انصاف نا ممکن با ںیاس کتاب م

 ےس میفہت یہے جس کا مقصد اقبال ک یسع یاقبال کے محاکمے ک ںیم یروشن یکتاب طے شدہ تعصبات ک

وضوع ہوئے۔ ہر م ںیطرف مائل نہ یک لیمصنف تفص ےیاقبال کے بت کو پاش پاش کرنا ہے۔ اس ل ادہیز

 یپس منظر ان کے محدود فکر یکا کم مرتبہ خاندان ہے کہ اقبال یتان اس بات پر ٓا کر ٹوٹت یان ک ںیم

 کیا کہ اقبال کے والد ںیحقارت سے اس امر کا تذکرہ کرتے ہ تینہا یافق کاسبب تھا۔ تارا چند رستوگ

ے کہ اقبال ک ہی زیکے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ن ینتھو مستر ںیاپنے عالقے م ںیتھے اور انھ یدرز

سے  لحاظ یمیکہ تعل ںیکہتے ہ یبھ ہیرہ محض جھوٹ ہے۔ تارا چند پس منظر کاتذک یخاندان یریکشم

 ںیکوشش م یاور دوسر ںیمدرجے  سرےیت یڈگر یاقبال اس قدر کمزور تھے کہ انھوں نے فلسفے ک

طور پر کمزور ہونے کے  یتھے۔ معاش ںینہ ابیکام ادہیز یبھ لیبرآں وہ بہ طور وک دی۔ مزیحاصل ک

ے سرراس مسعود س ریبھوپال کے وز استیمہاراجہ کرشنا پرشاد شاد اور ر کے درٓابادیسبب انھوں نے ح

 :ےیکھید انی۔ تارا چند کا بیحاصل ک یمدد بھ یمال
'Iqbal had a third class master degree in philosophy, that too in second attempt. 

As a lawyer he could make no headway. Iqbal was a total failure; in the 

collection of his letters one can easily find out Iqbal's soliciting help from 

Maharaja Krishna Pershad Shad of Hyderabad and Raas Masu'd, Minister in 

Bhopal State."(18) 

رف ح پس منظر پر یمیاور تعل یاقبال کے خاندان یسے واضح ہے کہ تارا چند رستوگ انیب اس

جہاں تک اقبال کے مہاراجہ کرشنا پرشاد شاد  زی۔ نںیان کا مقام و مرتبہ گھٹانا چاہتے ہ عےیکے ذر یریگ

ہے۔ مذکورہ اصحاب نے اقبال  زیمضحکہ خ ہیبات ہے،  یک نےیامداد ل یاور سر راس مسعود سے مال

سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اعزاز  ہیاور  یتھ یانعام کے طور پر رقم د ںیکاوشوں پر انھ یعمدہ شعر یک

 ۔ںیکے سوا کچھ نہ یہرزہ سرائ نایقرار د یکے مناف یخود یاس بات کو اقبال ک

ور مسکرانے پر مجب انیکا ب یکے مقالے کے حوالے سے تارا چند رستوگ ی۔ڈچیا یکے پ اقبال

بال نے قکہ ا ںیاس حد تک جا سکتا ہے! تارا چند کہتے ہ ںیشخص محض مخالفت م یہے کہ کوئ تایکر د

نے  اقبالکہ  ںیسوال اٹھاتے ہ ہی۔ پھر ایک شیپ ےیکے ل شنیجویگر ںیم یورسٹیونی مبرجیمقالہ ک ہیپہلے 

چند  تارا ا؟یک ںینہ شیپ وںیک ےیکے حصول کے ل یڈگر یاس مقالے کو ماسٹرز ک ںیاس کے بعد م



ابل تھا کہ اسے مقالہ اس ق ہیسوال کا واضح جواب موجود ہے کہ ‘‘ معصومانہ’’کے اس  یرستوگ

 ریمقالے کو غ اس ی۔ تارا چند رستوگایک یہ سایجاتا۔ چنانچہ اقبال نے ا ایک شیپ ےیسند کے ل یک ٹیڈاکٹر

ک نہ ہوتا۔ کام منظور ت ہیسے  یورسٹیونی یکہ کس ہندوستان ںیتک کہتے ہ ہاںیہوئے  تےیقرار د یاریمع

 :ےیکھیان کے الفاظ د
"His thesis which was first submitted to Cambridge University committee for a 

Bachelor's Degree and later to the University of Munich for a Ph.D Degree is 

just a trash; such a work can never be approved by any University of India."(19) 

 یکہ اقبال نے اپن ںیکہتے ہ یبھ ہیکے مقالے کے حوالے سے  ی۔ڈچیا یچند اقبال کے پ تارا

 یاس حد تک شدبد حاصل کر ل یمدد سے جرمن زبان ک ی( کEmma Veginast) گناسٹیو مایدوست ا

۔ یگئ یدے د یڈگر یک ٹیڈاکٹر ںیانھ ےیاس ل ںیدے سک ںیامتحان جرمن زبان م یکہ مقالے کا زبان یتھ

رادف پر سوال اٹھانے کے مت اریکے مع یٹورسیونی یک یجرمن ہی زیسے تعصب جھلک رہا ہے۔ ن انیب سا

نا سطح پر تعلقات ب یٰ اس قدر اعل ںیم یماہ کے اندر اقبال نے جرمن نیکس طرح ممکن ہے کہ ت سایہے۔ ا

ب مقالے کو ج یجائے۔ اس ایسے نواز د یڈگر یک ٹیڈاکٹر یکام پر بھ یاریمع ریغ ںیہوں کہ انھ ےیل

ے حد الفاظ درج تھے کہ مقالہ ب ہیتو سند پر واضح طور پر  ایگ ایک شیپ ےیکے ل یڈگر یک شنیجوایگر

اقبال کے پاس محفوظ ہے جس پر واضح طور پر مقالے کے  بیسند اقبال کے پوتے من ہیہے۔  یاریمع

 ہے۔ ایگ ایکا اظہار ک نانیپر اطم اریمع

 ںیتے ہہک ہیاور  ںیسوال اٹھاتے ہ یپر بھ یزندگ یمطمئن عائل ریغ یاقبال ک یچند رستوگ تارا

کے  وںیماریب یعلت کے سبب الحق ہونے وال یوفات اس یکرتے تھے اور ان ک ایکہ اقبال بازاِر حسن جا

 :ےیکھید انی۔ تارا چند کا بیباعث ہوئ
"Iqbal Singh in his work An Ardent Piligrim (Oriental Long man, 1951) has 

reffered to Iqbal's bubbling youth seeking solace in brotheles…the symptoms 

of the disease he suffered from resembling those of venereal disease."(20) 

ر ک یٓارائ اسیمحض ق یحّصے سے واضح ہے کہ تارا چند رستوگ یباال اقتباس کے ٓاخر محولہ

جائے تو کون شخص ہے جس  ایل ی۔ اقبال کا بازاِر حسن جانا مان بھںینہ نیقیاس امر کا  ںی۔ انھںیرہے ہ

 یرشع یہم عالمہ اقبال ک زی۔ نںیسے انسان مبّرا نہ وںیکمزور یہو؟ شخص تیکامل ںیم تیشخص یک

ے ہوں تو اس س یکا مرقع بھ وںیکر سکتے۔ اقبال بہ طور شخص کمزور ںیعظمت سے تو چنداں انکار نہ

ڑ اس کا جو یتھ یکر رکھ عتیو د تیجو شاعرانہ صالح ںیتعلق ہے؟ خدا نے انھ ایکا ک یشاعر یان ک

 ہیبارہا  ںیاس کتاب م یبھ ی۔ چنانچہ خود تارا چند رستوگںیچارہ نہ ریبغ ےیک می۔ اسے تسلںیممکن نہ

 یعرش یان ک ںیتعلق نہ یسے کوئ یشاعر یکا اقبال ک وںیکمزور یکہ ان شخص ںیاعتراف کرتے ہ

 مسلمہ ہے: تیثیح
"However this has no bearing on the poetry he wrote."(21) 

 فضول اعتراضات اٹھانے سے یتارا چند رستوگ یپر بات کرتے ہوئے بھ یشاعر یاقبال ک تاہم

ِِ جبر یہے کہ اقبال ک انیآتے۔ ان کا ب ںیباز نہ ۔ پر ہے لیشہرت کا دار و مدار محض بانگِ درا اور باِل

 ۔ںیحامل ہ یک یکمزور شاعر ںیسب کتاب یباق

 ںیتے ہہے۔ کہ یٓات یکہ پڑھ کر ہنس ںیاعتراض اٹھاتے ہ سےیٓافاق نظموں پر وہ ا شہرۂ  یک اقبال

 یوئک ںیہے ورنہ اس م یکو پسند ٓا سکت یکے حامل قار اتینظم صرف مسلم نفس‘‘ مسجد قرطبہ’’کہ 

 یمعان یمعن داور دل پسن نایبات کو پکڑ کر اسے من چاہا رنگ د یچھوٹ یچھوٹ ی۔ اقبال کںیخاص بات نہ

پر ‘ ‘مسجد قرطبہ’’نظر ٓاتا ہے۔ نظم  ںیکتاب م یکا خاص انداز ہے جو پور یڈھالنا تارا چند رستوگ ںیم

مالل  ںیپڑھ سکے اس بات کا انھ ںیکہ وہ وہاں نماز نہ ںیاقبال کہتے ہ ں،یتبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہ

ر اس بات پ ںینداز ما ہیطنز یرستوگ۔ تارا چند یتھ یہو چک لیتبد ںیوہ مسجد اب چرچ م ونکہیہے ک



 یان ک تو کی۔ ان کے نزدیتھ یکب ک یکوشش ہ یکہ اقبال نے وہاں نماز پڑھنے ک ںیتبصرہ کرتے ہ

 :ےیکھیکے الفاظ د ی۔ تارا چند رستوگینماز تھ یان ک ینواہ
…"since there was no permission for the performance of Islamic prayers Iqbal 

could not have done so as a matter of fact, he didn't attempt to offer Namaz; else 

he would not have said: 

HE IHI MERI NIMAZHE IHI MERA WAZU 

MERI NAWAAON MEIN HAY MERAY JIGAR KA LAHOO 

(My prayer and my oblation both-consist in my Melodies watered by my life-

blood) ."(22) 

ال ۔ حاالں کہ اقبںیہ تےیطرف فرار قرار د یک یکو ماض‘‘ مسجد قرطبہ’’نظم  یچند رستوگ اتار

کرنا ہے۔ تارا  ریتعم یطرف رجوع سے حال کو سنوارنا اور مستقبل ک یک یکا مطمِح نظر شاندار ماض

 یفن و یفکر یک‘‘ مسجد قرطبہ’’پاتے! جہاں تک  ںینہ ینکتے تک پہنچ ہ کیاس بار یچند رستوگ

ند سطح سے بل یذہن یاوسط درجے کا ذہن اپن کیہے تو واضح ہے کہ ا ہیظمت کا سوال اٹھانے کا قضع

اور اس  ںیہ دیمق ںیکا حال ہے۔ وہ اپنے عقائد کے گنبد م یتارا چند رستوگ یہیسراہ سکے گا۔  اینظم کو ک

 یکھلت ںیان پر نہ نظموجہ ہے کہ  یہی ںیسے محروم ہ تیصالح یک کھنےیاعتبار سے د یاتینظم کو نظر

 کرتے۔ ںینہ میتاہم وہ اس امر کو تسل

 ںینہ فروگزاشت قہیدق یکوئ ںینظموں کا محاکمہ کرتے ہوئے وہ ان کا مضحکہ اڑانے م یک اقبال

نظم  یاوسط درجے کے شاعر ک سےیج یاعظم یفیکا تقابل ک ‘‘یٰ مجلس شور یک سیابل’’کرتے۔ نظم 

۔ اس نوع ںیلگتے ہ تےینظم سے برتر قرار د یاسے اقبال ک ںیاور جوش مخالفت م ںیسے کرنے لگتے ہ

کا  یٰ لس شورمج یک سیابل’’نظم  یک یفیجا سکتا ہے! ک ایک ایکے تبصروں پر سوائے ہنسنے کے اور ک

ہ نظم کا خاک یاقبال ک ینے بھ یاعظم یفیک ںیمرغوب ہے کہ اس م ںیانھ ےیمحض اس ل‘‘ دوسرا اجالس

 :ںیلکھتے ہ یہے۔ تارا چند رستوگ ایاڑا
"Kaifi in his poem takes Iqbal to task for his lack of knowledge and negation of 

negation. Kaifi's is thought provoking poem; as a matter of fact Iqbal was 

unknown to this variety of reasoning. The background he came from was quite 

ordianary and as such the collective unconsious was prone to historical rather 

legendary, role of the conquests made by the Mongoles converted to Islam."(23) 

پر نا صرف اعتراض ہے  اتینسواں کے حوالے سے نظر میکو اقبال کے تعل یچند رستوگ تارا

رتے ک ںیمتعصبانہ انداز م بیسے عج یزندگ یذات یکا تقابل ان ک وہ ان کے اشعار ںیبلکہ اس ضمن م

 اقبال نے لکھا تھا: ںی۔ کہتے ہںیہ

 کنیل یفالطوں نہ لکھ سک مکالماتِ 

 کے شعلے سے ٹوٹا شراِر افالطون یاس
 

 :ںیکہتے ہ یچندرستوگ تارا
 قبال نے اس نوعا ےی۔ اس لںیسے واسطہ پڑا وہ ان پڑھ تھ نیجن خوات ںیم یزندگ یکا عائل اقبال

 نیخوات اور شاندار قینستعل ،یلکھ ینہ تھے کہ پڑھ یاقبال اس قابل ہ زی۔ نایکا اظہار ک االتیکے خ

کے  یکا سامنا کرنا پڑا۔ تارا چند رستوگ یناکام ںیہوتے۔ چنانچہ انھ ابیکام ںیسے ربط رکھنے م

 :ےیکھیالفاظ د

"It my be noted here that all the three ladies Iqbal married were unlettored; and 

he met with only failure whenever he chanced upon comming into contact with 

any lady, refined and elegant."(24) 

 یزندگ ینج وںی ںیکے ضمن م حیتصر یک یپر اس نوع کا اعتراض اور پھر شاعر یزندگ ینج



کردہ  انیب ںیپن کا عکاس ہے۔ محولہ باال اشعار م چیتعصب اور ن یہنکے ذ یتارا چند رستوگ ٹنایکو گھس

 یجن یہے۔ اس شعر اور ان ک ایتو اور ک ںیتعصب نہ یکردار کش یاقبال ک وںی ںیکے ضمن م تیمعنو

 چایو نکہ ہر صورت اقبال ک ںیہ ٹھےیتلے ب یربط ہے؟ سوائے اس کے کہ تارا چند رستوگ ایکا ک یزندگ

 ہو جاتا ہے۔ اںیان کا اپنا اُتھال پن ع ںیم یگے مگر اس سع ںیدکھا کر چھوڑ

 اور ںیتارا چند معترض ہ یپر بھ یاور رموِز بے خود یاسراِر خود فیتصان یفارس یک اقبال

ہے کہ  ایھااٹ ہیپر سب سے بودا اعتراض  فی۔ ان تصانںیہ تےیقرار د ںیریکم رتبہ تحر یاقبال ک ںیانھ

چند  تارا ‘‘رضفاضل معت’’جاتا تو لطف جاتا ر ہے۔  ایترجمہ ک یزیانگر ایہ اگر ان اشعار کا اردو ترجم

 ۔ کہ گوئٹے کا معروف قول ہے:ںیاس امر سے نآاشنا ہ یرستوگ
"Poetry can never be translated" 

ڈھاال جائے تو پھر صرف  ںیکا رس جاتا رہتا ہے جب اسے ترجمے کے قالب م یشاعر یعنی

 ریاور پُرتاث یٰ ہے کہ وہ ان اعل ینارسائ یتو ترجمے ک ہی وں؟یاعتراض ک ہی پر یشاعر یک یاقبال ہ

ان  نیمرجو مت نیبھر کے ناقد ایتو وجہ ہے کہ دن یسکتا۔ ٓاخر کوئ ٹیسم ںینہ ںیکو اپنے قالب م االتیخ

ل فضو ےیچاہتے اس ل ںیجانتے بوجھتے اس بات کو ماننا نہ ی! مگر تارا چند رستوگںیکے قائل ہ فیتصان

کھا کہ تمام ل ےیاس ل ںیزبان م یاقبال نے فارس ںیکہتے ہ ی۔ تارا چند رستوگںیسوال اٹھاتے چلے جاتے ہ

 یوداور رموِز بے خ یاسراِر خود یعنی فیمگر پھر انھوں نے ان تصان ںیپہنچائ غامیعالِم اسالم تک اپنا پ

 یپنا عےیاور اس کے ذر یشاعر یظاہر ہے اقبال کا مقصود اپن ں؟یلکھے ہ وںیک ںیاردو م باچےیکے د

 ںیو نہپڑھوانا ت باچےیتمام عالِم اسالم تک پہنچانا تھا۔ ان کا مقصد د غامیاپنا پ عےیاور اس کے ذر یشاعر

ض مح یکے قار فیان تصان زیہوں۔ ن ںیم یفارس یبھ ہیکہ  تےتھا جو اس حوالے سے خاص اہتمام کر

ھے جو شامل ت یبھ یہندوستان یمقام ںیم نیکے قارئتھے۔ ان کتابوں  ںیشناس تو نہ یفارس یملک ریغ

 ینظر رہے کہ فارس شیپ یامر بھ ہی ںیاور اردو سے ٓاشنا تھے۔ عالوہ از یفارس یعنیدونوں زبانوں 

ر نقطٔہ تھا اس پ ایکا تتبع ک تیکا حّصہ تھا اور اقبال نے اس روا تیروا کھنال باچہیپر اردو د فیتصان

 ئے اعتراض کے مترادف ہے۔اعتراض اٹھانا اعتراض برا

 ںیے ہکرت میکو بال چون و چراں تسل تیثیح یشاعر ک یاقبال کے مقابل عالم یچند رستوگ تارا

اس  تو ہے مگر یاچھ یشاعر یکہ زبوِر عجم ک ںی۔ کہتے ہںیمگر اقبال کے ان سے تقابل پر معترض ہ

ہے  راضاک بودا اعت یبھ ہیہے۔  ایکا تتبع ک اتیاقبال نے محض حافظ کے زبان و محاورہ اور لفظ ںیم

تا ہے اندازہ لگا سک یہو وہ بخوب ایمطالعہ ک قیحافظ اور اقبال کے کالم کا بہ نظِر عم یجس شخص نے بھ

 ںیجو ان م ںیہ ںیتیانفراد یاپن یاپن یاشتراکات ہونے کے باوجود ان ک یو فن یفکر ںیکہ حافظ اور اقبال م

اور  ںیر ہرکھنے پر ُمص ےیآنکھ بند ک یگ۔ تاہم تارا چند رستوںیہ یکو مسلم بنات تیثیح یک کیسے ہر ا

 ںینھا ےیجس کا محرِک محض تعصب ہے اس ل دیتنق یان ک زیجمع خرچ ہے ن یمحض زبان دیتنق یان ک

 ہے۔  یکم تر لگت یشاعر یاقبال ک

 شتریکے باقبال اردو  اتِ یہے۔ کل ہیکا نظر یتصّور خود یدیاور کل یادیکابن یشاعر یک اقبال

 گریکے عالوہ د یاور رموِز بے خود یاسراِرخود زین ںیواضح کرتے ہ‘ اشعار اس تصّور کو کماحقہ

 ںیہ نکرتاًمیاس امر سے کل ی۔ تاہم تارا چند رستوگںیشارح ہ یکے تصور ک یخود یبھ فیتصان یفارس

تارا چند  ہے۔ ایک ‘‘یخود’’ ںیکہ واضح کر یک ںینہ یپروا ہ یاس امر ک یکہ اقبال نے کبھ ںیاور کہتے ہ

 :ےیکھیکا انداِز طنز د
"All in all his work centeres upon pointing up the potentialities of the self but 

never cares to define what the SELF is."(25) 

 ‘‘یخود’’جو  ںیہ سےیتو اقبال کے بہت سے اشعار ا ںیکر ہیاقبال )اردو( کا تجز اتِ یمحض کل ہم

 :ےیکھیکے اشعار د لی۔ ذںیکامل وضاحت کرتے ہ یکے اجزا ک

 لیجبر رتِ یہو علم سے محکم تو غ یخود



 (۶۲)لیہو عشق سے محکم تو صوِر اسراف اگر
 

 

 یخود غیسان پہ ت یہے جب فقر ک یچڑھت

 (۶۷)ہے کاِر سپاہ یضرب کرت یک یسپاہ کیا
 

 

 ڈوب جا ںیم یخود یبتاں سے ہاتھ اٹھا اپن عشقِ 

 (۶۸)خوِن جگر نہ کر تلف ںیم ریو نگاِر د نقش
 

 یک یسے کنارہ کش، خود رہللایاشعار سے واضح ہے کہ علم، عشق، فقر اور غ نیان ت محض

 یّور ککے تص یخود ہی ایک ےیکھیاقتباس د لیطو ہیسے  لیپھر باِل جبر ںیامِر الزم ہ ےیحفاظت کے ل

 کرتا؟ ںیگوناگوں جہات واضح نہ

 ہے تابناک ںیاجالے م رےیاندھ

 من و تو سے پاک دایو تو سے پ من

 ابد سامنے چھےیاس کے پ ازل

 نہ حد سامنے چھےیحد اس کے پ نہ

 یہوئ یبہت ںیم ایکے در زمانے

 یہوئ یاس کے موجوں کے سہت ستم

 یہوئ یبدلت ںیراہ یک تجسس

 یہوئ یبدلت ںیدم نگاہ دما

 سنگ گراں ںیاس کے ہاتھوں م سبک

 رواں گِیضربوں سے ر یاس ک پہاڑ

 اس کا انجام و آغاز ہے سفر

 کا راز ہے میتقو یاس ک یہی

 ںیہے شرر سنگ م ںیچاند م کرن

 ںیبے رنگ ہے ڈوب کر رنگ م ہی

 سے شیکم و ب ایواسطہ ک اسے

 سے شیو فراز و پس و پ بینش

 ریاس ںیکشمکش م ہیسے ہے  ازل

 ریصورت پذ ںیخاک ٓادم م یہوئ

 ہے ںیترے دل م منیکا نش یخود

 ہے ںیجس طرح ٓانکھ کے تل م کفل

 کے نگہباں کو ہے زہرناب یخود

 آب یرہے اس ک یناں جس سے جات وہ

 ارجمند ےیناں ہے اس کے ل یوہ

 گردن بلند ںیم ایجس سے دن رہے

 و فال محمود سے در گزر فر

 نہ کر یازیکو نگہ رکھ ا یخود

 ہنگامٔہ رنگ و صوت ہیعالم  ہی

 ہے فقط خورد و نوش یزندگ جہاں

 ںیہے منزِل اّول ہی یک یخود

 ںینہ منینش رایت ہی مسافر



 دیموال جہاں اس کا ص رِ یش یخود

 (۶۲)دیٓاسماں اس کا ص دیص یاس ک ںیزم
 

 یسجگہ اردو اور فار یکئ ںیم فیتصان گرید یاقبال ک ں،یمحولہ باال اقتباسات پر بس نہ محض

وضاحت ہے۔ اب تارا چند  یپور یر ککے تصوّ  یخود ںیجن م ںیشعر ملتے ہ سےیا ںیدونوں زبانوں م

 صورتجا سکتا ہے! اقبال کے  ایک ایتو ک ںیکے سبب اسے سمجھنے پر ٓامادہ نہ یتنگ ذہن یاپن یرستوگ

 :ںیکا استخراج کرتے ہ جےیاس نت یکے حوالے سے تارا چند رستوگ یخود
"As a matter of fact the the KHUDI (the self) Iqbal enjoined upon in against the 

perspective of legendary. Islamic history; it is more or less an abrasive and 

aggressive posturing which cannot but remind his role as a Muslim leaguer."(30) 

ات اشتراک یان کے فکر ااوریمطالعہ ک یسے تقابل نینے اقبال کا فالسفہ اور مفّکر نیسے ناقد بہت

ث بح رِ یمماثلت ز یفکر یاور اقبال ک یروم ادہیسب سے ز ںیہے۔ اس ضمن م یحاصل بحث ک ریپر س

 تےیکا مقلد محض قرار د یاپنے متعصبانہ ذہن کے باعث اقبال کو روم یہے۔ جب کہ تارا چند رستوگ یٓائ

 ںیجن م ں،یہ ےیک رینے کتب اور مقاالت تحر نیکے حوالے سے بہت سے مفکر ی۔ اقبال اور رومںیہ

ر صاف ہے او ایپر اکتفا ک نےیداغ د انینے محض ب ی۔ اس کے مقابل تارا چند رستوگںیدالئل ہ یدالئل ہ

 میتسل ےسیکے سبب ک یراہمعدم ف یدالئل ک انی۔ ان کا بںیواضح ہے کہ دالئل فراہم کرنے سے قاصر ہ

 جا سکتا ہے؟ ایک

رتے سے تقابل ک نیمفکر گرید ںینہ ہینظر ہیکا  یکے حوالے سے تارا چند رستوگ یروم محض

ال اور رادھا ۔ اقبںیکو گھٹا کر دکھانا چاہتے ہ تیثیح یاالمکان اقبال ک یحت یتارا چند رستوگ یہوئے بھ

 Iqbal and Radha Krishananکتاب  ینے اپن یقیصد ریمماثلت کو نظ یافکار ک انہیکرشن کے فلسف

 یک اتی۔ دونوں شخصںیہ ےیدالئل د یلیتفص ںیسلے منے اس سل یقیصد ریہے۔ نظ ایموضوع بنا ںیم

 ںیر آتے ہپر اڑے نظ انیب لیبے دل یبھ ہاںی ی۔ جب کہ تارا چند رستوگںیہ یک شیپ ںیسے مثال روںیتحر

 :ںیاور کہتے ہ
''In the final analysis, Radha Krishan's is an integrative and most reasoned 

approach and Iqbal's is a stance that is not an inch away from theological 

one."(31) 

کا  ان ےی۔ اس لںیہ کھتےینقطٔہ نظر سے د یہے کہ اقبال ہر شے کو مذہب ہی لیدل کیا یک ان

 یہے بھ تفاوت ہی ںیم ریجا سکتا۔ اقبال اور رادھا کرشنن کے انداز تحر ایک ںیرادھا کرشنن سے تقابل نہ

کتے۔ ہو س ںیکے مالک نہ ریسے طرِز تحر کیدو مصنف سرتاپا ا یبھ یر ہے کہ کوئامر قابل ذک ہیتو 

ہوں گے۔ ان اختالفات سے اشتراکات  یاشتراکات ہوں گے تو کچھ نکات مختلف بھ یان کے ہاں اگر فکر

مسلمہ امر ہے کہ رادھا کرشنن اور اقبال کے  کیا ہیجا سکتا۔  ایک ںیان سے انکار نہ ای یپر حرف زن

 ایک شیسے پ لیتفص ںیم کتاب ینے اپن یقیصد رینظ ںیجنھ ںیبہت سے نکات مماثل ہ ںیو فلسفے م فکر

 ہے۔ 

مثال ہے۔ تارا چند  یمطالعے ک ی( اور اقبال کے تقابلSiri Aurobindoاربندو ) یطرح سر یاس

لسفہ کے فاقبال کے فکرو  ی۔ تارا چند رستوگںیاربندو، اقبال سے بڑے مفکر ہ یسر کیکے نزد یرستوگ

 آسمان کے قالبے مالتے نیزم ںیم فیتعر یاربندو ک یجب کہ سر ںیمتنوع جہات سے منکر نظر ٓاتے ہ

 ۔ ںینظر ٓاتے ہ

 :ںیعبث ہے۔ لکھتے ہ یسع یاربندو کے تقابل ک یاقبال اور سر کیکے نزد یچند رستوگ تارا
"One would left only gap if the attempts were made to stand Iqbal beside 

Aurobindo. The latter's acadamic achievements, revolutionary zest and zeal, 

insightful and intuitive views and visions transcending even human reachouts, 



and the aesthetics be worked on are all superb and sublime. Iqbalian 

metaphysics on the other hand, gets enmeshed in the Self/Ego; he failed to 

differentiate between the self and Ego even. Islam to Iqbal in cosmopolotanism; 

his message in nothing but the creatin of crusading Ego that would even have a 

tyrest with God. Iqbalean latitudes and parameters of thoughts could never go 

beyond the confines of paronia and magalomania born of his coming from low 

profiled background."(32) 

ابق وہ حسب س یبھ ہاںیمتعصبانہ سوچ واضح ہے۔  یک یباال اقتباس سے تارا چند رستوگ محولہ

منظر کو  پس یاقبال کے کم تر خاندان زی۔ نںیقرار دے رہے ہ کے اقبال کے افکار کو کم درجہ لیدل ریبغ

 حد تک چال جاتا ہے۔ ی۔ ان کا لب و لہجہ ہر بار زہر اگلنے کںیہ تےیاس کا سبب قرار د

 ںیہتے ہک یبھ ہیساتھ  یساتھ ہ ں،یہ تےیطرف تو اقبال کو بالکل رد کر د کیا یچند رستوگ تارا

وہ خود  ےسیلگتا ہے ج وںیتضاد الجھن کا باعث ہے۔  ہیکا  اناتیب شاعر تھے۔ ان کے میعظ کیکہ اقبال ا

 قتی۔ چنانچہ اس حقںیطور پر اسے ماننے پر ٓامادہ نہ یمگر شعور ںیہ لیطور پر اقبال کے قا یالشعور

وہ اقبال  ںیجس م ےیکھیکا اقتباس د لی۔ ذںیواغتے چلے جاتے ہ اناتیب لیبے دل ےیکو جھٹالنے کے ل

ہوئے  تےیشاعر قرار د یصفت سے عار یک تیریتراف کے باوجود اسے عالمگعظمت کے اع یک

 :ںیرقمطراز ہ
"Iqbal was indeed a Great poet but his greatness does not throb with universility 

thus gets besmeared."(33) 

 ازیہے۔ بال امتکا درس  تیقوت اور حم یکا درس دراصل فرد ک یہے کہ اقبال کے ہاں خود ہی بات

 ہے؟ ایتو اور ک ںینہ تیریعالمگ ہیفرد پر منطبق ہوتا ہے  کیدرس ہر ا ہیرنگ و نسل اور زمان و مکان 

خطبات اقبال پر  ںی" مThe Reconstruction of Religious thought in Islamباب" چوتھے

 ینشاندہ یاغالط ک یکThe Reconstructin of Religious thought in Islamکتاب  یمشتمل اقبال ک

کتاب محض اسالم کا پرچار ہے اور  ہیکا سارا زور اس امر پر ہے کہ  یکرتے ہوئے تارا چند رستوگ

 :ںیلکھتے ہ ںیم یمغرب سے مختلف ہے۔ چنانچہ باب کے ٓاغاز ہ الماس
…"The book in nothing than a crude attempt at what may be called 

"Westscaping" Islam; Islam is viewed against the background of the western 

thoughts."(34) 

 :ںیطرح ان خطبات کا محاکمہ کرتے ہوئے لکھتے ہ یاس
"From the religious or metaphysical viewpoints these lectures seem to lead into 

a blind alley. The audiences must have experience lethergic snaps of sleep, the 

readers too get bored."(35) 

پڑھے  سے یخطبات بے توجہ ہینے  یسے اندازہ ہوتا ہے کہ تارا چند رستوگ اناتینوع کے ب اس

 اناتیب ےیکو ان سے برگشتہ کرنے کے ل نیقارئ گرید زی۔ نںیماننے پر ٓامادہ نہ تیاہم یان ک ےی۔ اس لںیہ

 ںیتعداد م ادہیز یاتن وقابِل ذکر نہ ہوتے ت ایاِت اقبال اگر اہم نہ ہوتے کرتے۔ خطب ںینہ زیداغنے سے گر

 اناتیب ےسیکے ا یجاتے۔ ان سب کے مقابل تارا چند رستوگ ےینہ ک ریکتب و مقاالت تحر یدیان پر تنق

 ۔ںیکے سوا کچھ اور نہ صیبے جا تنق

ہتے ہے اور ک یگرفت ک یاور خطوط پر بھ ریتقار ینے اقبال ک یچند رستوگ تارا ںیکتاب م اس

 ںینہ یاس قابل ہ ںیکہ وہ انھ وںیک یرکھ ںیجناح نے محفوظ نہ یکاپ یکوئ یکہ اقبال کے خطوط ک ںیہ

 ۔یک ںیزحمت نہ یبتانے ک ہینے  یتارا چند رستوگ ؟یتھ ایوجہ ک ی( مگر اس ک۲۵سمجھتے تھے۔)

 ںیم استیس یعمل یک و ہند کپا ریکہ اقبال کا بِرصغ ںیمنکر ہ یقطع یچند اس امر سے بھ تارا

ر مسلم پ مایا یحکمرانوں ک زیکہ وہ انگر ںیہ تےید انیمتعصبانہ ب تینہا ںیاہم کردار تھا۔ اس معاملے م



 :ںیکھتے ہل یرستوگطبقے کے نمائندہ تھے۔ تارا چند  ردرانہیوہ جاگ گریرہے تھے۔ بصورتِ د لیکارڈ کھ
"Iqbal was basically a poet, not a politician and yet he could not distance himself 

away from the feudal element who were playing the muslim card according as 

the British rulers wanted."(36) 

 ۔ںیکے عالوہ کچھ نہ یہرزہ سرائ انیکا محولہ باال ب یتارا چند رستوگ 

بحث کتاب سے واضح ہے کہ  رِ یز یک یرستوگ جائے تو تارا چند کھایطور پر د یمجموع وںی

دے  ےیک صرف ںیتیصالح بانہیتمام تر خط یاپن ںیاور اس م ںیچاہتے ہ نایرد کرد کسریمصنف اقبال کو 

رائے  یہے کہ ان ک ہی قتی۔ حقںیفراہم کرنے سے قاصر ہ ںیلیدل ںیکے حق م اناتیتاہم اپنے ب ں،یرہے ہ

 انتہا درجے تعّصب کا شکار ہے۔

 دیقنظر رکھ کر تن شیعکاس ہے جو اپنے طے شدہ تعصبات کو پ یتاب اس مخصوص ذہن کک ہی

ہ اقبال کابت پاش پاش کر کے توج ادہیسے ز میتفہ ی۔ مصنف کا مقصد اقبال کںیطرف مائل ہوتے ہ یک

 حاصل کرنا ہے۔

 عےیکے ذر یاقبال دشمن یدونوں کتب کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ تارا چند رستوگ ان

 یان ک گری۔ بصورِت دںیرہے ہ یبھ ابیاور اس حوالے سے وہ کام ںیدراصل توجہ حاصل کرنا چاہتے ہ

 ۔ںیکے سوا کچھ نہ یپرزہ سرائ تیثیح یکتب ک

 کے کاندھوں پر چڑھ کر ان کا اتیشخص میجو عظ ںیہ اںینما ںیم نیناقد سےیا ،یتاراچندرستوگ

 ۔ںیکرتے ہکوشش  یبت پاش پاش کر کے اپنا قد بلند کرنے ک
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