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Abstract: 

"Ethics is that part of philosophy which deals with good and bad or right and wrong. Basically, 

all the religions came for the completion of ethics and gave a clearer picture of humanity. 

Philosophy and ethics have two distinct spheres; Ethics pursuit of one's own happiness while 

philosophy has to do with other people's interest. From the very beginning of letter writing, 

the concepts of ethics and morality remained the integral part of Urdu letters. While discussing 

Urdu letters, the roots of ethics and morality come from its culture and civilization. Urdu letters 

not only showed and bowed towards the moral values and virtuous behavior like condolence, 

sympathy, encouraging the depressed, love and care, humanity and hospitality but also have 

philosophical discussion like time and space, humanity, current problems of era, life and death, 

patience and steadfast and science and religion. This article is an effort to bring forth the ethical 

and philosophical perspective of Urdu letter writing from its beginning." 

کہاجاسکتا ہے۔ لفظ اخالق کا تعلق  یکا مترادف بھ یتصفت ہے اوراسے انسان یانسان یکا اخالق

 یمو مفاہ یمعان یحمستعمل ہے۔اخالق کے صح یںم یمن و عن معان یبھ یںاردو م یہ یکنسے ہے ل یعرب

اخالق ،  قبکے مطا یہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فرہنگِ ٓاصفجائ یالغات کا مطالعہ ک یےکے ل یسے شناسائ

 : جمع ہے اور اس سے مراد ہے یخلق ک
سے ملنا، خاطر، مدارت، ٓأوبھگت، وہ  یشانیکشادہ پ ی،ملن سار ی،خوش خوئ یں،خصلت عادتیں،’’

 (۱)‘‘۔بحث ہو یک یرہمدن وغ یاستِ نفس، س یبِ معاد و معاش،تہذ یںعلم جس م

ہا ک یوںاقاعدہ طور پر ادب کا حصہ بننے سے قبل مذہب سے وا بستہ رہا ہے ۔ ب‘‘اخالق’’لفظ  

رت تھے ، ان سے ٓاں حض یبھ ینب یدہکے برگز ی  انسان حضرت ٓادم ؑ جو کہ ہللا تعال ینجاسکتا ہے کہ اول

ہ یتِ ، خش ی  اور انسانوں کو تقو یک یغتبل یفلسفہ اخالق ک ینے عالم یاتک تمام انب ملسو هيلع هللا ىلص  یعےذر د کےوزہ یال 

ہ  یںموعہ ہکا مج یمحترم اور فلسفہ اخالق ہ یتکتب نہا ی۔ تمام ٓاسمان یک ینحاصل کرنے کے تلق یقربِ ال 

 : یںارشاد فرماتے ہ یںقرٓان پاک م ی  ۔ہللا تعال یںباہم منسلک ہ یاتاقدار و روا ی۔ مذہب اور اخالق
 (۴)والقلم:‘‘و انک لعلی خلق عظیم ’’

 یں۔(مرتبے پر فائز ہ ی  اعلاوربے شک ٓاپ اخالق کے )

ہے اور ان  یفرمائ یانتعداد دس ب یعائشہ ؓنے مکارم اخالق کے حوالے سے ان ک یدہحضرت س 

 :ہے یٓائ یوںفہرست کچھ  یمکارم ک
امداد، حسِن سلوک کے عوض حسن سلوک ،رشتوں  یمندک ی،ضرورتخداوند ی،اطاعتگوئ حق’’

 (۲)‘‘۔کرنا  یا، ح یکے حقوق ،مہمان دار یوںھکے حقوق ، سات ی،پڑوسیکو جوڑنا، امانت دار

ائل برے خص یگرد یہ یسےو ا ی، بد افعال یٓاتا ہے اور بد اخالق یےکے ل یلتکم یمذہب اخالق ک 

عدل و انصاف، مہر و محبت، خلوص  یںفلسفہ اخالق کے دائرے م ۔ہے کھتاسے انسان کو محفوظ ر

ں ، جوا ی، تصوف ، انسان دوست یعاتحکمت، ما بعد الطب ، علم و یانت، امانت، د ی، سچائ یعظمِت انسان
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 ،ی، ترِک خواہشات ، محبت اور دوست ی، شجاعت، استقامت، عدل و انصاف، تواضع، حلم و انکسار یمرد

بت اور امن و مح یو سعادت مند یکیو رضا،عزت ِ نفس ، ن یم، صبرو تسل ی، قربان یثار، ا یپسند عتقنا

اقدار کہا  یاالقوام ینبال شبہ ب یںجنھ یںوہ مدارج ہ یہ یقت۔ در حق یںے جاتے ہاجزا شامل ہوتے چل یسےا

 یںرے مکے با یتروا یک قجائے تو اخال یبات ک یبازگشت ک یک یاتاخالق یںعالم م یاتِ جاسکتا ہے۔ ادب

 :یںسے جوڑا ہے۔ لکھتے ہ ینے اسے مذہب ہ یوہارویمحمد حفظ الرحمن س
کا جو باب قبل از طوفان شمار  یخزبان سے سنا۔ تار یسے پہلے مذہب کنے اخالق کا نام سب  دنیا’’

تے نظر آ  یتےقوم کے سامنے اخالق کا درس د یحضرت نوح ؑ اپن یغمبرپ یکا یںہے اس م یاگ یاک

کو  علیمو ت یغتبل یجن ک یںوہ پہلے رسول ہ یہیکے باپ حضرت ٓادم ؑ کے بعد  یاورنسِل انسان یںہ

 (۳)‘‘ہے۔  یجگہ د یںم نے اپنے اوراق یختار

جوڑا  نے فلسفے سے یوناناس کے بہت بعد اس کا تعلق  یکنتعلق مذہب سے رہا ل ینکا اول اخالق

 یاتحث جمالمبا یلیذ یںم یجےکے نت یقتحق ید۔ اس پر مزیااہم حصہ بن گ یتباقاعدہ فلسفے کا نہا یہاور 

ے اس ک اںاور پھر ارسطو کے ہ یوںسب سے پہلے فسطائ یںم یونانو احساسات تک شامل ہوتے گئے۔ 

 یادبن یکرکے اس علم ک یرتحر‘‘ علم االخالق’’قلم ٓاتے رہے ۔ارسطو نے اس پر باقاعدہ کتاب  یرِ مباحث ز

 یاںخراب یبہت س یںاس م یےپر منحصر ہوتا ہے اس ل یق۔فلسفہ چوں کہ ٓازادانہ تحق یبخش یکو باقاعدگ

ہوتا  سے راغب یزیجانب ت یاقدار ک یاخالق یرغ ینیورپم یجےکے نت یمن مان یاور اپن یںہوئ یداپ یبھ

احمد  یدس یںم‘‘ قرٓان کا فلسفہ اخالق ’’ ۔  یاگ یا۔ مذہب کو دوبار ہ سے اس کے رد کے طور پر اپنا یاگ

نے فلسفہ  ہے ۔ انھوں یاسے جڑتے ہوئے دکھا یونانیوںمذاہب کے بعد اس کا تعلق  یالہام یعروج نے بھ

 یہکہ  ہیسےیاٹھائے ج یبلکہ اس سے متعلق اہم سواالت بھ یکوشش ک یک یافتصرف بازنہ  یاخالق ک

مل کون سے عوامل شا یںم یاراور اس کے دائرہ اخت یںہ یاک یودحدود و ق اسکیـہے؟ یافلسفہ بذاِت خود ک

ش وشک یتالش ک یاوران سواالت کے جوابات ک ینشان دہ یاس کے اہم مباحث ک یککے نزد یونانیوں۔یںہ

نام کا ہر گز  ینسقراط کے اول یںم ینکہ فلسفہ اخالق کے مرتب یںقائل ہ یہے۔البتہ وہ اس بات کے بھ یک

ہ سے وج یکا وجود نہ تھا اور ارسطو ک یہ یاتاخالق یاالتیاخ یہے کہ اس سے پہلے اخالق یںنہ یہمطلب 

احمد  دیرائج تھے ۔س یںم یادن یاالتتصورات اور خ یاخالق ی۔ اس سے قبل بھیافلسفہ اچانک رونما ہوگ یہ

 :کہ یںکرتے ہ یرتحر یںعروج اس ضمن م
؟ ان  یںہ یا؟ ان کے اسباب و علل ک یںہ یاک ینہے؟ ان کے اصول وقوان یاک یقتحق یاعمال ک "انسانی

ہے؟ اس وقت سے لے کر ٓاج تک فلسفہ اخالق ان سواالت پر بحث کر رہے  یاک یتغرض و غا یک

 (۴)‘‘کرسکے۔ یںجواب حاصل نہ یقینیاور  ینکا متعان سواال ت  یکنل یںہ

کتوب م یںجائے تو اردو م یاکا جائزہ ل یتفلسفہ اخالق پر نظر ڈالتے ہوئے روا یںم یبمکات اردو

درست  یکن یہطور پر غالب کو پہال مکتوب نگار سمجھا جاتا ہے ل یہے۔ عموم یںنہ یمقد یادہبہت ز ینگار

نثر نگار اردو  یگراور د(2191-2711)، غالم غوث بے خبر(2781-2871)سرور یگب ی۔ رجب عل یںنہ

اور بے  یٓاسان پسند یپہلے سے روا رکھے ہوئے تھے ۔ البتہ غالب ک یکا سلسلہ غالب سے بھ یبمکات

 اردو کا پہال صاحِب طرز مکتوب نگار یرےبال شرکت غ یںکہ انھ یارواج پا یساا یںکا انداز عوام م یتکلف

کاذکر ٓاتا  مباحث سفیانہو فل یاخالق یںجب اردو م یےل یاور ان کا انداز تا حال قائم ہے۔ اس یاگ یاکر ل یمتسل

 یانہلسفو ف یکون سے اخالق یسےا یںپڑتا ہے کہ اس دور م یکھنادونوں کے ہاں د ینو موخر ینہے تو متقدم

 یںموجود ملتے ہ یںم یبتو مکات ینمضام یطور پر غالب سے قبل اخالق یموجود تھے ۔ عموم ینمضام

 یعموم یطرح غالب کے ہاں بھ ی۔ اس یتےد ہیںن یفلسفے دکھائ یمکان یزمان یالگ سے کوئ یںان م یکنل

-2728)احمد خان  یدملتا ہے۔سر س یانب یادہکا ز یہ یرہوغ یاتطور پر فلسفہ جبرو قدر ، موت و ح

ان کا عجز و انکسار  یںتہ ان مالب یںانداز کے حامل ہ یطور پر خشک اور دفتر یکے خطوط عموم(2717

 یگھومت یکے گرد ہ یاتاخالق یجہت بھ یانہفلسف یکے خطوط ک یہے۔ اکبر الہ ٓاباد یتاد یبڑا واضح دکھائ

ہ نسبتاً و یںکے خطوط م یرمق کم موجود ہے۔ شبل یک یفلسفہ ہائے زندگ یگرد یںہے اس م یتید یدکھائ



خطو  گئے یےک یرالعلوم کے حوالے سے تحر ۃے ندوبالخصوص ان ک یںاپنائے نظر ٓاتے ہ یہسخت رو

جب کہ اس کے برعکس ان کے  یںاپنا ئے ہوئے ہ یہرو توہ نصاب کے حوالے سے خاصا سخ یںط م

 کے یآباد یا۔ عبدالماجد در یںوہ سراپا محبت اور انکسار نظر ٓاتے ہ یںکے نام خطوط م یضیف یہعط

و د یںتعداد جلد اول و دوم م یخطوط ک یسےے اور امختص ہ یہ یےکے ل یتتعدا دتعز یبڑ یخطوط ک

 یدکھائ یتمام فلسفوں پر حاو یگرد یفلسفہ اخالق ہ یان کے ہاں بھ یعنیہے۔  یسے زائد نظر ٓات یسسو ب

ے کرت یرکا تاج سمجھتے ہوئے اعزا و احباب کو خطوط تحر یتکو شرِف انسان یہے اور وہ ہمدرد یتاد

ے سامن یںعمدہ نثر نگار اور مزاح نگار کے روپ م یکوہ ا یبھ یںوط مکے خط یقیاحمد صد ید۔ رش یںہ

سے  طخطواہم بات ان کے یککے ٓاگے دبتا چال جاتا ہے۔ ا یاتکا عنصر اخالق یمزاح نگار یکنل یںٓاتے ہ

 بانہیاد یاور اپن یںمدنظر رکھتے ہ یشہکو ہم یاور صلح جوئ یہے کہ وہ امن پسند یظاہر ہوت یبھ یہ

ق کے فلسفہ اخال یںم یقتحق یں۔ اردو م یںہ یتےعتراف کے بجائے عجز و انکسار سے کام لعظمت کے ا

نگار  یبکاتم یگرکہ د یںنہ یسافلسفوں کا چلن ڈاکٹر عالمہ محمد اقبال کے ہاں ملتا ہے البتہ ا یگرعالوہ د

 یزندگ یکے خطوط اس کے نج یتشخص یبھ یکس یقتنہ ہو۔درحق یہر گز موجود ہ یتروا یہکے ہاں 

کردہ فلسفوں کو جانچنے کے حوالے سے  یانسمجھنے اور اس کے ب یاتاخالق یجھانکنے، اس ک یںم

 : کہ یںکرتے ہ ریرذوالفقاراس حوالے سے تح ین۔ ڈاکٹر غالم حسیںاہم ہوتے ہ یتنہا
ش تال یوحدِت فکر و احساس ک یںجاتا ہے تو ان م یاکے خطوط کا مطالعہ ک یتشخص یکس جب’’

 ‘‘۔ یںطرح متنو ع اور رنگا رنگ ہوتے ہ یک یعتطب یانسان ک یقتہے۔ خطوط در حق یعبث ہوت
(۵) 

 یسرور کے خطوط جو کہ رقعات ک یگب یسے رجب عل یںنثر نگاروں م یکے ابتدائ اردو

 یگرد گئے، فلسفہ اخالق و یےک یرتحر یںبعد م یسےج یںخطو ط نہ یسےاور باقاعدہ ا یںہ یںم یصورت ہ

اجہ نواب خو یرخان صاحب بہادر المتخلص بہ بقا جو کہ وز ی  ۔ ان کے محمد مرتض یںہفلسفے مل جاتے 

 اتیو رضا، مو ت و ح یمغِم دوراں، فلسفہ صبرو تسل یںخان بہادر تھے، کے نام رقعات تھے، جس م ہللا

 کے نانیکے اطم یزندگ یو رضا انسان یمہے۔ فلسفٔہ صبر و تسل یڈال یپر روشن یقتحق یک یاور زندگ

 یہللا ک اس پر رارادوں کا ٹوٹنا او یہے۔ مشکالت پر صبر، بہت کچھ چاہتے ہوئے بھ یضرور یتنہا یےل

ہ یمرضا کو تسل ہے۔  یقرار پات یزندگ یجن سے انسان یںاعمال ہ یسےرہنا ا یکرنا اور رضا برضائے ال 

 یسےار ہوتا ہے ۔ امستقل طور پر شک یا یدبأو کا عارض یذہن ینہ کس یہے کہ ہر شخص کس یہ یقتحق

مزاج فلسفہ صبر ہے۔ یہیکرتا رہے۔  بمدد طل یک ی  کہ صبر کادامن تھامے اور ہللا تعال یےاسے چاہ یںم

محبت  یارپ یاور باہم یںہ یپا اثر رکھت یرجو بہت د یںاقدار ہ یاخالق یسیا یتاور تعز یپرس یمار، ب یپرس

 ییسا یاپنے آغاز سے ہ یب۔ اردو مکات یںہ یبھ یعہکرنے کا اہم ذر یداکو بڑھانے اور مہر و محبت پ

 یں:سرور لکھتے ہ یگب ی۔ رجب علیںاقدار سے معمور رہے ہ یاخالق ینحس
مطلب طرز بصد سوزو گراز ہوں۔ بعد مدت  یںانتہا نہ یمالقات کہ جس ک یاقاز سالم اور اشت بعد’’

 ںیکے اجاڑنے سے گلزار جہاں نظر م ۔ اس بلبل یادکھا یاہ۔ اسے روز س یانامہ مالتمھارا آ  یمہربان

س کا ا البدلکرے اور نعم  یتصبر عنا یخزاں ہے مگر بجز صبر کے چارہ کہاں ہے ۔ ہللا تم کو بھ

 (۶)‘‘دے۔

 یالقاخ یقدق یں۔ گوکہ ان م یںکا عمدہ نمونہ رہے ہ یاتاخالق یخطوط بھ یاردو کے بالکل ابتدائ 

۔ ان  یںہ موجود یاتاخالق یبھ یںم یان کے اسلوب اور سادگ اس کے باوجود یکنل یںبہتات نہ یفلسفوں ک

 تیہے، براِہ راست کالم ہے اور القاب و ٓاداب سے خطوط کے اختتام تک سب کچھ نہا یپسند یقتحق یںم

بھرکم القاب و ٓاداب کا خاتمہ کرکے خطوط کو مراسلے سے  یہے۔ غالب نے بھار یاگ یاسے نبھا یعمدگ

 یکو د ہیمکتوب ال یعےاور ان کے ذر یچاشن یان القاب و ٓاداب ک یکنتھا ل یاام تو کمکالمہ بنانے کا اہتم

ہن رام مو یںخطوط نگاروں م یںاول یںادب م و۔ اردیتھ یحد تک کم ہوگئ یکس یوہ عزت افزائ یجانے وال

 یںجانب سے گارس یان ک یںم یل۔ ذ یںہ یء سے شروع ہوت ۱۳۸۱یختار یجن کے خطوط ک یںشامل ہ یبھ



خط پہنچنے پر مسرت کا اظہار  یں۔ اس میجیےحصہ مالحظہ ک یکخط کا ا یکگئے ا یجےکوبھ یدتاس

 ہے۔ یاگ یاو مروت کے ساتھ ک اظلح ینخوبصورت اور ع یانکا ب یموجودگ یاور اپن
 کے ساتھ یادٓاوریاالطالق ٓاپ کو اس  ی۔ قدر علیامبارک پہنچا ونبدہ کو مسرور و مغرور ک رقعہ’’

 یںارس مپ یبعن قر ی  ہے۔ انشا ہللا تعال یممق یںم ینڈبند ہ انگل یادہسے ز ینےمہ ینھے۔ تسالمت رک

 (۷)‘‘صاحب کو مالقات حاصل کرے گا۔ یزیتوجہ سے جناب ش یمشرف خدمت ہوگا اور ٓاپ ک

۔ چوں یںملتے ہ یخواجہ غالم غوث بے خبر کے خطوط بھ یںنمونوں م یناول یںم یبمکات اردو

ان  یاتاقدار و روا یےیہاس ل یعالمت تھ یک یاخالق و پاسدار یاتروا یپاک و ہند ک ریکہ متحدہ برصغ

 ےرسوم و رواج، نشست و برخاست ک یتھے ۔ ان ک یتےد یدکھائ یکے ہر گوشے سے جھلکت یزندگ یک

 یاور لکھنو یمہر و محبت اور خلوص و اخالق جھلکتا ہے ۔ دہلو یںم یک، ہر ا یانداز اور مزاج پرس

ہ و یکا حامل تھا۔ خطوط کا ہم روزہ جواب بھ یتاہم یترہنا نہا یںدوسرے سے رابطے م یکا یںم بیتہذ

ہ حال خواج ورتِ ص یہ یسیہوجاتے ۔ کچھ ا ینسمجھتے تھے اور اگر جواب نہ ملتا تو بے چ ینفرض ِع

 یلب ہہے۔ وہ غا یمرزااسد ہللا خاں غالب کے حوالے سے ملت یںمکتوب م یکغالم غوث بے خبر کے ا

 یںو نہمجھے ٓاپ بھول ت یںٓاتا، کہ یںجانب ٓاپ کا خط نہ یریکر م یوںکہ ک یںکرتے ہ یرتحر یںکے انداز م

 : یجیےحصہ مالحظہ ک یہگئے۔ خط کا
ے ، ب یںعزلت گز یشدرو یں،گوشہ نش یرفق یکہوتا ہے کہ ا یالخ یہ یمخدوم ، ٓاپ کو کبھ کیوں’’

 یا کہ وہ ہے یںتو خبر ل یرہتا ہے۔ کچھ اس ک یںالہ ٓاباد م یم،ددعاگوئے ق یرا، نام م یؔں خبؔر دل حز

 (۸)‘‘ہوا؟  یاک

 ہے اور یہوچک یق۔ ان پر تحق یںغالب سے پہلے موجود ملتے ہ یکے خطوط بھ یدامام شہ غالم

جو  ںیگئے ہ یےک یانبہت سے اہم نکات ب یسےا یں بھی۔ ان خطوط م یںجاچکے ہ یےک یبھ ینتدو یہ

‘‘ انشائے بہار بے خزاں ’’۔ ان کے خطوط کا مجموعہ  یںکے حوالے سے اہم ہفلسفہ اخالق 

گورنر  یفٹننٹل یےسکھانے کے ل یسیمکتوب نو یہاور  یامرتبہ منظِر عام پر آ  یپہل یںء م۱۳۱۱یقتدرحق

 یوط کخط یکنل یںہ یکثرت چوں کہ فرض یتھا۔ ان خطوط ک یاگ یاک یرخواہش پر تحر یٹامس ک یمسج

 یرخ الً مثحوالوں سے سامنے آتا ہے  یفلسفہ اخالق کئ یں۔ ان خطوط میںمکمل پورے اترتے ہپر  یفتعر

ور ا یزوںکرنا ، عز یکرنا، مزاج پرس یتپر شدت غم کا اظہار کرنا، تعز یکرنا،دور یافتدر یتو عاف

ان  ۔ یںہسراپا غم نظر ٓاتے  یںم یجدائ یوہ ان ک یں۔ جس میرہمحبت کا اظہارکرنا وغ یےدوستوں کے ل

اور  اریمحبت، پ یےان کے ل ہکا منظر نظر ٓاتا ہے بلک یجدائ یک ینہ صرف ان کے بھائ یںکے الفاظ م

 :یجیےہوتا ہے۔ مالحظہ ک یہونے کا اظہار بھ یادھور یان کے بنا زندگ
 ںیم یوڑھیرہتا ہے۔ ڈ ینبہت بے چ یج یرارہو ۔جب سے تم گھر سدھارے م یتےج یرےم بھائی’’

 یہی کروں یااور چال جأوں پر ک یںسے کہ یہاںچاہتا ہوں کہ  یراتو بہت یںرہتا ہوں ، م یٹھااداس ب

 نہ یںہے کہ تمھ یرامانتا کہ بڑا اندھ یںنہ یسوچ رہتا ہوں کہ جأوں تو کہاں جأوں اور رہوں تو ج

 (۹)‘‘لکھوں۔ یاہے ٓاگے اس کے ک یںکا ٓاسرا نہ ینےرہوں ۔ اب مجھے ج یتااور ج یکھوںد

تر  یشجائے تو ان کے ب یبات ک یفلسفہ اخالق ک یںکے خطوط م(2781-2818)غالب  زامر

ظر ن ینغمگ یںخوش اور غم م یںم یخوش ی۔ وہ دوستوں کیںکا نمونہ ثابت ہوتے ہ یاتخطوط عمدہ اخالق

ان اور  یںہ یتےکا درس د ینےج یں، انھ یں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہ یںکرتے ہ یحتیں، ان کو نص یںٓاتے ہ

مرزا اسد ہللا خان غالب کا مرزا ہرگوپا ل تفتہ کے نام خط  ۔یںہے ، کر گزرتے ہ یجو بن پڑت رخاط یک

و  یموضوعات کے طورپر عاجز یلیکے ذ یاتاخالق یان ک یںجس م یجیےحصہ مالحظہ ک یہکا 

نہ ہے نمو یکا بھ یختار یائیخط جغراف یہمہرو محبت اور خلوص جھلکتا ہے۔ غدر کے بعد کا  ی،انکسار

 ےیرہ گئے تھے اس ل یلے۔ غالب اک یںکے قابض ہونے کے بعد کے حاالت درج ہ یزانگر یںم جس

ے پہنچتا س یرد یرہتے تھے۔ مرزاہرگوپال تفتہ کا خط اگر ذرا سا بھ یںدوستوں سے مسلسل خط و کتابت م

مت ہو سال ندہتھا جو ز نہ یسادوست ا یبھ یکا یہوجاتے۔ ان کا کوئ یشانتو پر یہوت یرتاخ یںجواب م یا



 یخط ان ک یہلپٹا ان کا  یںم یماض یادِ راہ سے رشتہ جوڑے ہوئے نہ ہوں ۔  یک یباور وہ اس سے مکات

 :یجیےمثال ہے۔ مالحظہ ک یکا یک یخوش اخالق
 ںیبعد دو چاردن کے ہوجائے گا کہ ٓاپ کا خط نہ یاہوگا  یاہوگ ینابھرخفا ہو ؟ ٓاج مہ یوںسے ک مجھ’’

نہ  پاس دوچار دوست یرےتھا کہ م یسانہوقت ا یتھا ۔ کوئ یاالحباب ٓادم یرصاف کرو، کتنا کث۔ انیاآ 

 کہ گاہ یںدوشخص ہ یٹا،یہرام برہمن اور بال مکند اس کا ب یشوج یکا یںم یاروںہوتے ہوں۔ اب 

 (۰۱)‘‘۔ یںگاہ ٓاتے ہ

ے لوگ شامل تھے چوں کہ صرف مسلمان نہ تھے بلکہ ہر قوم اور مذہب ک یںکے دوستوں م ان

خصائص و اخالق کا نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ وہ انسانوں  یکوعمدہ انسان یتشخص یغالب ک یبھ یےاس ل

رکھتے اور تعلقات بنانے اور نبھانے پر  یسطح پر پرکھتے ، دوست یکو مذہب کے بجائے محض انسان

ئے بات کرتے ہو یک تیشرِف انسان یںغالب کے خطوط م یموقار عظ یدس یسرمان رکھتے تھے۔پروفیا

 یہ ہے۔ وہ نہ صرف یجانب سفر کرت یک یتفرِد واحد سے اجتماع یاتاخالق یکہ ان ک یںکرتے ہ یرتحر

خطوط  ےکو نشان زد کرتا تھا ۔ وہ ان ک یتاجتماع یانکہ فرد کے مصائب کو سمجھتے تھے بلکہ ان کا ب

 یپرچھائ یدرد ک یےکے ل یتسانان کے ان یرتحار یکہ ان ک یںکرتے ہ یرحوالے سے تحر یکے خصوص

 یتفاقبلکہ آ  یںنہ یےنسل کے ل یکا یاوقت  یکفلسفے ا یںان کے اس ضمن م یےل یاور پرتو ہے۔ اس

 کے مطابق غالب یموقار عظ یدس یسر۔پروف یں۔ وہ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیںرکھتے ہ

س ہے۔ ا یحبت اور خلوص کا رشتہ ہم یےکے ل یتان کا انسان یتخصوص ینتر یاںنما یکے خطوط ک

 : کہ یںلکھتے ہ یںسلسلے م
کہ غالب کو  یےبھرپور کسک موجود ہے ۔ اس ل یک یاداور اس  یاد یعہد ک یکا یںخطوں م ان’’

 کسک کو اپنے یچبھن اور سار یسار یکے درد ک یزندگ یہے کہ وہ اجتماع یاد یقہقدرت نے سل

دوڑتے ہوئے  یںرگوں م یسمولے کہ وہ درِد غالب ک یںمذات  یاپن یوںاندر جذب کرلے اور اسے 

ٓانکھوں سے ٹپک پڑے۔ غالب کے  یحل ہوجائے اور پھر لہو بن کر اس ک یںقطرے م ہرخون کے 

 (۱۱)‘‘ہے ۔ یاعہد بن گ یکذات سے ٓاگے بڑھ کر ا یجو اپن یںاس غالب کا جلوہ دکھاتے ہ یںخط ہم

خود  یںذات م یشامل تھے اور اپن یںم ینمعاصر غالب کے یبھ (2717-2728)احمد خان یدس سر

 یسے چھپ یجدو جہد کس یےمسلمانوں کے ل یاحمد خان ک یدجامعہ کا درجہ رکھتے تھے۔ سر س یکا

 یغالب سے بھ یحاصل رہا ہے ۔ان ک یاردو کا پہال مضمون نگار ہونے کا شرف بھ یں۔ انھ یںنہ یہوئ

 یظتقر یغالب ک یپر لکھے جانے وال یدتاب ٓاثار الصنادک یک یدہے جس کا ثبوت سرس ئیخط و کتابت ہو

ے ک یزندگ یکرتے تھے اور ان ک یرخطوط تحر یںطرح عام فہم اور سادہ اسلوب م یک ی۔وہ غالب ہیتھ

تحرک م یےمقاصد کے ل یاسیتھا بلکہ وہ مسلمانوں کے س یںمقام ومرتبہ کاحصول نہ یمقاصد محض ادب

 یارذکر ملتا ہے۔ وہ س یفلسفوں کا بھ یگرجذبات، فلسفہ اخالق اور د یان کے دل یں۔ ان کے خطوط مےرہ

طرح  یکتب ک ی۔ان ک یخدمت بھ یکرتے رہے اور علم ک یسے فروِغ ادب کا کام بھ یرتحار یاپن یزندگ

 یکے خطوط ک ان۔ یںمل جاتے ہ ینمونے با ٓاسان یاور عمدہ اخالق یانسان دوست یبھ یںان کے خطوط م

ت وجوہا یک یانسان دوست یںخطوط م یںلے سر راس مسعود ان کے مکتوبات کے ٓاغاز مکرنے وا ینتدو

ارمر بڑے رف یکاپنے قوم اور ملک کے ا ۃالرحم یہعل یدکہ سر س یںکرتے ہ یرکرتے ہوئے تحر یانب

 ۔ یں)مصلح( مانے گئے ہ

بھر  یکجذبات  یسےا یاور پاسدار یسگال یرچارہ ، خ یان کے خطوط سے مہر و محبت، بھائ 

اسکتا کہا ج یبا ٓاسان یےاس ل یںہ یتمام صفات چوں کہ اخالق سے تعلق رکھت یہہے۔  یہوت یپور عکاس

 یسانہیںخط ا یبھ یکا یکا کوئ یدنکلتے تھے ۔ سر س یںہے کہ ان کے خطوط فلسفہ اخالق سے باہر نہ

 یہوں۔ وہ اصول وہ خود سے اختالف رکھنے والے اشخاص کو لعن طعن کا نشانہ بناتے یںہے جس م

 :یںے ہکرت یرتحر یمافراہ یرصغ یسرچاہتے تھے۔پروف ییہیبات کرتے تھے اور جواباً بھ یموقف ک
جذبات و احساسات سے ان کے  یسےج یسگال یراور خ یچارے ، پاسدار یمروت، بھائ محبت،’’

جہ و یبات پر اختالف بڑھا جس ک یہللا سے کس یعسم یخاص مولو یقِ رف ۔یںخطوط بھرے پڑے ہ



دونوں  فیاور تکل ی۔ نواب محسن الملک کے نام لکھے خط سے جذبۂ  دوستیپہنچ یفتکل یںسے انھ

 (۱۲)‘‘گر ہے۔ لوہکا احساس ج

ے ہ یرہ ینام یک یاتسے روشن اقدار و روا یہ یشہہوا ہم یانکہ پہلے ب یساج یخطوط نگار اردو

 یچھلکت یبخاص تہذ یکا یں، ان م یعوام الناس کے خطوط ک یابات ہو یکے خطوط ک یرمشاہ یےاس ل

 یں بھیخطو ط م یںٓاداب ہم یہی،  یںہے۔ جس طرح نشست و برخاست کے ٓادا ب ہوتے ہ ینظر ٓات یہوئ

اردو خطوط کا  سے یشہہم یاریٓاب یعزِت نفس ک یعزت اور اپن یےدوسرے کے ل یک۔ ا یںنظر ٓاتے ہ

 ےیجیکے خط کا نمونہ مالحظہ ک یعرش یعل زیاکے نام امت دورٓافریدیحوالے سے  یہے۔ اس یحصہ رہ

 یغالب پر ملنے والے انعام ک یوانِ د ینِ تدو یعرش یعل یازموالناامت یںء ہے اس م۱۳۱۱یرجس کا سن تحر

دعا  یک یو کامران زندگ کامیاب یںاس م کہ یںبجا التے ہ یہشکر یوںمبارک باد وصول کرنے کے بعد

 اور محبت و خلوص سب کچھ در ٓاتا ہے ۔
خوش و خرم  یںمبارک باد کا خط مال۔ کتنا دل چسپ اور پر خلوص ہے ۔ وہ خط خدا تمھ تمھارا

دعا کہنا ۔  یریعطا کرے۔ شاہد صاحب سے مالقات ہو تو م یو کامراں زندگ یابرکھے اور کام

 (۳۱)دعا۔  یادہسالِم شوق ۔ز یاحباب کو بھ یگرد

 ۔یںہ ینجرکے م یمکتبہ جامعہ بمبئ خاں یشاہد سے مراد شاہد عل یں یہاںباال خط م درج

 یسکندر المتخلص جگر مراد ٓاباد یوالے مشہور غزل گو عل ینےرنگ و ٓاہنگ د یاغز ل کو ن اردو

 یادشراب کے ع یادہہے کہ وہ بہت ز یاک یرنے تحر یںمورخ یںکے بارے م یشاعرانہ زندگ یابتدائ یک

 یتھا۔ ٓاخر اینام کما یبھ یںم یانھوننے نعت نگاربعد ازاں وہ نہ صرف تائب ہوگئے تھے بلکہ  یکنتھے ل

ب خطوط کا جوا یکنتھا ل یاہوچکے تھے تو ان سے لکھنا پڑھنا چھوٹ گ یلجب کہ وہ بہت عل یںعمر م

صہ ح یکخط کاا یلسے درج ذ یںتصور کرتے تھے ۔ ان کے خطوط م یاہم ذمہ دار یاپن یوہ پھر بھ یناد

 یرہونے کے باوجود جواب تحر یلاور عل ی، انکسار یعاجز یجو کہ نہ صرف ان ک یجیےمالحظہ ک

 سیسادہ اور سل ینثر کا اسلوب بھ یںکا نمونہ ہے بلکہ اس م یاتکرنے کے حوالے سے عمدہ اخالق

 یںے ہکرت یرتح یوںکر تے ہوئے  یترجمان یسے اپنے کاہلے پن کا احساس اور اس ک یہے۔حوصلہ مند

 : دل نہ ہوں یں بدکہ یہکہ مکتوب ال
 یضعف و نقاہت ہنوز باق یکنہوا ہوں ل یابتھا۔ اب صحت  یلسخت عل یںقدر سلمہ م یگرام عزیزِ ’’

جگہ افسوس ہے۔ اس وقت رات کے  یاپن یہے۔ ٓاپ کے خطوط تشنہ جواب رہے ۔ مجھے خود بھ

۔ ٓاپ  یتک ہوجائے گ ۱۲یسے لکھنو جا رہا ہوں ۔ واپس ینٹر یصبح نو بجے ک یںبارہ بچ چکے ہ

موقع کے  یکس درجے کا کاہل انسان واقع ہوا ہوں ۔تمام ڈاک کے جوابات ٓاخر یںکہ م ہیں جانتے

 (۱۴) ‘‘رکھ چھوڑتا ہوں ۔ یےل

 یبھ یزندگ ی۔ ان ک یںشامل رہے ہ یںم یبوںاد یاںاردو کے نما یبھ(2181-2191) یعارف شاد

مکتوب کا  یکسے ا یںم یبکے نام ان کے مکات یدیہے۔ دور ٓافر یرہ یرخدمت و فروِغ ادب سے تعب

صحت کے باوجود  یوہ خراب یںعمر سے متعلق ہے۔ا س م یٓاخر یجو کہ ان ک یجیےحصہ مالحظہ ک

سکنے  یٹھعمل ہے ورنہ وہ ب یاخالق ینع یہکہ  یںکررہے ہ یرجواب تحر یےل یاس حضکہ م یںلکھتے ہ

تبصرہ  کے کالم پر یکہ کس یںلکھتے ہ ید۔ مزیںکررہے ہ یرکر جواب تحر یٹاور ل یںنہ یکے قابل بھ

ے الجھنا س یکس یکرنا چاہتے اور نہ ہ یںنہ یدل آزار  یک یکہ وہ کس ینکرتےپسند نہ یےکرنا وہ اس ل

ہے لوگ کر ر یخدمت سبھ یادب ک یکنچھوٹا شاعر ل یبڑا شاعر ہے اور کوئ ی۔ چوں کہ کوئ یںہ چاہتے

ے قاصر س ینےجواب نہ د یاتخالق یان ک یکنکرنا چاہتے تھے ل یںنہ یرتبصرہ تحر یہوہ  یےاس ل یںہ

 :یجیےہے ۔ مالحظہ ک
الجھن  یخط بڑ یہچل رہا ہوں ۔ لکھنا پڑھنا بالکل بند ہے ۔  یلتک سخت عل یابھ یںمال مگرم لفافہ’’

جروح م یںکہ اس میونتھا ۔ ک یکہ جواب ضرور یےاس ل یکر لکھ رہا ہوں ۔ وہ بھ یٹکے ساتھ ٓادھا ل

 یرائں ، کینہ یہوئ یکہ مجھ سے وہ غلط یہاور  یکرنا تھ یرکل یشنپوز ینسے، اپ یسلطان پور

 (۱۵)‘‘۔  یتھ یگئ



 یخرا ب معلوم ہوت یادہپہلے سے ز یعتطب یان ک یںجس م یجیےاور خط مالحظہ ک یککا ا انھیں

 یںے ہکرت یرتحر یںتھے اس خط م یےد یسے مجبور دکھائ یٹھنےوہ محض اٹھنے ب یںہے ۔ پہلے خط م

 جواب اخالقاً  یکنل یںہے اور لکھنے سے بالکل مجبور اور بے بس ہ یان کے ہاتھ پأوں پر لرزہ طارکہ 

 ین کا یںکہ جن الفاظ م یںکرتے ہ یرسے تحر یعاجز ی۔ اس کے بعد بڑ یںکررہے ہ یرتحر یپھر بھ

قدر  جس نییعذات ہے ۔  یفلسفہ نف یہ۔ در اصل یںنہ یقتہے حق یتہے ،وہ محض ادب یاذات کو سراہا گ

سم کا ق یتاکہ کس یناکرد ینف یذات ک یکا اظہار اور اپن یعاجز یادہقدر ز یہو ، اس یتشخص یبڑ یبھ

ال تو ان کا شما ر ب یںکے خطو ط کا ذکر کر یافاد ینہ ہونے پائے۔مہد یاس کا شائبہ بھ یاغرور  یکوئ

 ںیالگ رنگ و ڈھنگ تھا جس م یکا ینثر کا اپنا ہ یہوتا ہے ۔ان ک یںشبہ اردوکے اہم انشا پردازوں م

سے متاثر تھے اور  یرتحر یک نعمانی یاور شرات کا عناصر بدرجہ اتم تھے۔ وہ موالنا شبل یشوخ

 سراہتے تھے ۔ یشہکو ہم یرتحار یان ک ینعمان یخودموالناشبل

اور شرارت کے  یشوخ یںجائے تو ان م یاکے خطوط کا بغور جائزہ ل (2112-2721ی)افاد یمہد 

 شیچھوڑتے۔ وہ اپنے موقف پر مثبت رائے پ یںکا دامن نہ یاتاخالق یبھ یکبھ یکن یہل یںاصر موجود ہعن

صاحب الرائے شخص سے ان  یسےا یٓاباد یا۔عبدالماجدر یہے اور جامع بھ یہوت یجو مدلل بھ یںکرتے ہ

 یرائحوصلہ اف یک۔وہ ان  یہوئے اور اتفاق بھ یان سے اختالفات بھ یںجس م یرہ یخط و کتابت جار یک

 ایخواہ وہ اتفاق کا ہو  یںخط م یبھ یکس یکنل یبھ یدپر تنق یگروپ بند یکرتے رہے اور ان ک یبھ

فرِد واحد  قیاتاخال ینے صبر اور اخالق کا دامن نہ چھوڑا۔بہت سے مقامات پر ان ک اعتراض کا ، انھوں

ہ حص یہکا  ینعمان یخط بنام شبل یہ یساا یکہے۔ ا یتیکا دامن تھام ل یریتسے دامن چھڑا کر عالم گ

صورِت حال پر دکھ کا اظہار، قوم  یبگڑ یمحبت کے ساتھ معاشرے ک یوہ بڑ یںجس م یجیےمالحظہ ک

وجہ  یجن ک یںکو سراہتے ہ اتخدم یک ینعمان یاور موالنا شبل یالکے مستقبل کے حوالے سے اظہاِر خ

ب سے ہے ۔ مسلمانوں نے ج یتید یب گامزن دکھائجان یک یےقوم مثبت رو یجبتدر یکنسے ل یسے ٓاہستگ

 یجانب روانہ ہوگئے تھے۔ اس یسے تنزل ک یزیتھا ، وہ بہت ت یاکا خرچ بوجھ سمجھنا شروع کرد یمتعل

 یرتک یانب ینیوںم‘‘  یافاد یمہد یبِ مکات’’ یگم،ب یمہد یعمدہ اور مختصر عکاس یصورِت حال ک یسار

 :یںہ
 یق علممذا یحصح یم یافتہ۔ ٓاج کل کے تعل یںہ یںطرف سے مطمئن نہ یکحالت  یمال یالندوہ ک ٓاپ’’

طرح کا استغنا ہے ۔ ٓاپ جس  یکا یجہالت بھ یںم یالاور ان کے خ یںنا ٓاشنا ہ یبقر یبسے قر

 ےہ یئشروع ہو یزیتخم ر یابھ یکنل یںاس سے کچھ توقعات ہوسکتے ہ یںکررہے ہ یارپودھ کو ت

چھ نہ ہے کہ ک یہکا اقتضا  ی۔ تاہم وضع دار یںجائ یےک یدادان کہاں سے پ ٓاتا قدر یںنہ یں۔ سمجھ م

 (۱۶)‘‘۔یںجائ یےکچھ ک

جائے تو غالب کے  یبات ک یفلسفہ اخالق ک یںکے خطوط م (2117-2788)محمد اقبال عالمہ

ے س یورپ۔ وہ چوں کہ یںجاتے ہ یں پائےکے خطوط م یاور فلسفے انھ یاتاخالق یادہبعد سب سے ز

حاصل کر چکے تھے اور مشرق و مغر ب کے جملہ مسائل ان کے سامنے تھے۔ وہ  یڈگر یک یٹٹرڈاک

 ان کے یںسبب انھ ی۔ اسیکوشاں بھ یےان کے مسائل کے حل کے ل اورامت مسلمہ کے نباض تھے 

سے فرد سے معاشرے تک کو اپنے  یعمدگ یتاہم مقام حاصل تھا۔ ان کا فلسفہ اخالق نہا یںم ینمعاصر

خطوط  یالبتہ ان کے نج یںان کے فلسفہ اخالق کے تابع ہ ینظم و نثر دونوں ہ یہے۔ ان ک یتال یںمحصار 

فکر  یںاقبال م یبِ ہے۔مکاتیہزاو یاوہ بالکل مختلف اور ن یںفلسفوں کا احاطہ کرتے ہ کےجس طرز پر ان 

مہ محمد عال یہ کہ فلسفہ اخالق یںکہتے ہ یقاحمد رف یدجائے تو سع یو فلسفہ کے حوالے سے بات ک

 : کہ یںلکھتے ہ یقاحمد رف یدہے۔سع یادبن یفکرک یاقبال ک
پر  طو ر یحاصل ہے۔ اخالق یثیتح یادیاخالق کو بن یں۔ ان کے نظاِم فکر م یںمفکر ہ یکا اقبال’’

 یاک یشپ یںشکل م یام الفضائل ک یککو ا یارمع ینے اخالق ۔ انھوں یںہ یتیبلکہ غا یںنہ یوہ قانون

 (۱۷)‘‘ہے۔ 



غالم  یں ڈاکٹرکہ ان م یوںک یںکے حامل ہ یتعالمہ محمد اقبال کے خطوط ہر حوالے سے اہم

فکر  ی، ان ک یحتوض یکے مطابق فلسفہ اخالق کے ساتھ ساتھ ان کے اشعار و افکار ک ذوالفقار ینحس

 ۔یںموجود ہ یحاالت و واقعات بھ یوضاحت اورسوانح یارتقا اور پس منظر ک یجیکاتدر

کرنا اور عصِر حاضر کے مسائل سے ٓاگاہ  یکجاکے حوالے سے مسلمانوں کو  یاتاخالق عالمی

ھ فلسفہ اخالق کے ساتھ سات یںم یبشامل رہا ہے۔ان کے مکات یںعالمہ محمد اقبا ل کے منشور م یکرنا بھ

د موجو بیان کے بہت سے مکات یںکے بارے م یاتفلسفہ موت و ح ۔یںموجود ہ یاور فلسفے بھ یکئ یگرد

دہ عمل ہے۔ اگر  یفسے جانا بہرحال تکل یاانسان کا دن یکنہے ل یاتموت اصل ح یک۔ ان کے نزد یںہ

مشکل کام  تینہا یقیناالفاظ کا انتخاب  یتیتعز یےبچہ فو ت ہوجائے تو ان کے غم کے ل یکا کوئ ینوالد

مہاراجہ  یںہ موجود وطہے۔ عالمہ محمد اقبال کے بہت اچھے دوست جن کے نام ان کے بہت سے خط

ہ  ۔ بالخصوص و یںکے مباحث موجود ہ یاتان کے ہاں فلسفہ موت و ح یںکشن پرشاد کے ساتھ خطوط م

ہے وہ اس حوالے سے ان  یگئ یک یتکے انتقال پر تعز یٹےمہاراجہ کشن پرشاد کے ب یںخطوط جن م

 انیقک انسان کا اپر اسرار راز ہے جس ت یکموت ا یک۔ ان کے نزد یںڈالتے ہ یپر روشن یاتکے نظر

تو عالمہ  یسے۔ ویںبات نہ یاور اس کے مشموالت کا مکمل ادراک اس کے بس ک یرسائ یکنتو ہے ل

سفہ فل یزندگ یکسے جڑا ہوا ہے۔ان کے نزد یہ یاتکل نظاِم عمل فلسفہ ح یںم یرتحار یمحمد اقبال ک

 :ہیںلکھتے  یشیمحمد عبدہللا قر یدہے ۔اس حوالے سے س یاتحرکت وح
کہ راجہ عثمان پرشاد سرکار کو داِغ فرقت دے  ی یعنی یہوحشت ناک خبر موصول ہوئ یتہان’’

 ینگاہ نظاِم عالم ک ی۔ ٓاپ کیاس خبر کو سن کرہوئ یروحان یفکہوں کس قدر تکل یا،ک یںگئے ہ

ہتے ک یمسے لذت انداز ہوچکا ہے جس کو رضا و تسل یفیاتپر ہے اور ٓاپ کا قلب ان تمام ک یقتحق

 یراز ہے ، خصوصاً بچوں ک یبعج یکاور موت ا یصبر کروں ۔ زندگ ینِ تلق یسےک یںپھر م ۔ یںہ

 (۱۸)‘‘۔  یںراز ہے کہ اس کا انکشاف حضرت انسان سے ممکن نہ یساسربستہا یکموت تو ا

 یبھ یںجائے تو اس م یبات ک یک یبکے مکات(1991-2122)ٓال احمد سرور یسرطرح پروف اسی

ان کے  یےتھے اس ل یدرجے کے محقق اور نقاد بھ ی  ۔ وہ چوں کہ اعلیںملتے ہحوالے  یجا بجا اخالق

 بیان کے مکات یےتھے اس ل یٓادم یدہ۔ وہ جہاں د یںہ یںمثال یک یتبصرے بے الگ، متوازن اور عمدگ

کچھ موجود ہے۔ وہ چوں کہ مختلف رسائل کے  یپند و نصوح اور مہر و محبت سبھ یمسائل،عصر یںم

ا ب یانھوننے کثرت سے ادبا و شعرا کو خطو ط لکھے اور ان کے حال سے بھ یےاس ل رہے یبھ یرمد

کو  ہیٓال احمد سرور مکتوب ال یسرہے۔ پروف یک ینتدو ینے ان کے مکتوبات ک یعخبر رہے ۔ وارث رف

کہ  یںہ کرتے یرہوئے تحر یتےپر داد د‘‘ کتاب یپہل یاردو ک’’کتاب  یان ک یںمکتوب م یکنام ا ےان ک

وپ بہتر ہے گر یکنہے ل یااپنا نام بنا ل یںکاموں م یہر حوالے سے عمدہ ہے اور گو کہ انھوننے ادب ہی

د ہو سے دماغ بن نبجا یکا یقسم کا بوجھ نہ پڑے اور نہ ہ یپر کس یتسے دور رہا جائے تاکہ ادب یبند

ے خط کا اختتام کرت کلمات سے یہوہ دعائ یںکا حصہ رہ جائے ۔ ٓاخر م یگروہ کے افکار ہ یکا یکرکس

  :یجیے۔مالحظہ ک یںہ
 یرےکے ساتھ م یترعا یکے ماحول ک یر۔ کشم یکھانے غور سے د یںکتاب م یپہل یاردو ک’’

 یتوصخص یاںنما یہے وہ اس ک یگئ یک یدافضا پ یےمہارت کے ل یججس طرح بتدر یںاس م یکنزد

 یمہوتا۔ مجھے تمھارے عل یدو بہت مفسلسلہ مکمل ہوجاتا ت یہمناسب ہے۔ کاش  یالفاظ بھ یرہہے۔ ذخ

ہے۔  یل جگہ بنا یاپن یںحلقے م یمیہے۔ تم نے اب تعل یہوت یکر بہت خوش یکھکاموں کو د ادبیاور 

 (۱۹)‘‘سے علحدہ رہو۔  یذرا گروپ بند

نہ صرف ٓاغاز سے  یکہا جاسکتا ہے کہ اردو خطوط نگار یںم یروشن یدرج باال خطوط ک یوں

ل ہے۔ اردو کا حام یتاہم یدیکل یںبلکہ فلسفہ اخالق اس م یے اندر سمائے ہوئے تھمختلف فلسفے اپن یہ

)مرزا اسد ہللا خاں غالب،سر سید احمد خاں، اکبر آلہ آبادی، موالنا شبلی نعمانی، مولوی  مکتوب نگاروں

ی اور غالم رسول عبدالحق، عالمہ محمداقبال، موالنا ابوالکالم آزاد، رشید احمد صدیقی، عبدالماجد دریا آباد



 وجہ ہے کہ ان کے یہیچھوڑا اور  یںکا دامن نہ یاتمقام پر اخالق یبھ یکس یںنے اپنے مکتوبات ممہر( 

موت و  فلسفے مثالً فلسفہ یگرد یںبلکہ اس م یںدار ہ ینہمکتوبات نہ صرف ان کے فلسفہ اخالق کے ٓائ

 ر مذاقِ او یلو تمدن ،فکر و تخ یبتہذ ، زمان و مکاں کے ساتھ ساتھ یمفلسفہ صبر و رضاو تسل یات،ح

 ہے۔ یموجود ملت یرواضح تصو یتک ک یعلم



 ہ جاتحوال
 

ء ص ۱۷۹۴بازار، الہور:  یٹڈاردولم یل)جلد اول (، مکتبہ حسن سہیہ: فرہنگِ ٓاصفید،مرتباحمد س ی،دہلو ۔۱

:۴۳ 

 ۴۱بکس، س ن ،ص: یکن:ب،الہوریاالدن یازعالمہ ابن اب یتعالمہ،مترجم: احتراِم ٓادم ی،زاہدمحمود قاسم ۔۱

 ، ص :ہء۱۷۹۱ یہ،مولف، اخالق اور فلسفہ اخالق، الہور: مکتبہ رحمان یوہاروی،محمد حفظ الرحمن س ۔۸

 ۱۲،ص:ء۱۱۱۴پبلشرز،  ی: مکتبہ اسالمیدہل یموالنا، قرٓان کا فلسفہ اخالق ،نئ ی،احمد عروج قادر یدس ۔۴

 ۱۸۷، ص:ء۱۷۷۹مطالعہ ، الہور: بزِم اقبال،  یکا ذوالفقار، ڈاکٹر، مولف، اقبال ینغالم حس ۔۲

،لکھنوسرور، انشائے سرور مقف یگب یرجب عل  ۔۱  ۷،ص:ء۱۷۱۱نول کشور،  ی: منشی 

س، : ماڈرن پبلشنگ ہاؤ یدہل یاورغالب، نئ یتروا یک یخط نگار یادب یںفر احمد، ڈاکٹر، اردو م یلون یگمب  ۔۹

 ۹۱، ص:ء۱۱۱۹

 ۹۲ص: یضاً،ا  ۔۳

 ۲۲،ص:ء۱۳۳۷نول کشور ، یانشائے بے بہار خزاں،لکھنو:چھاپہ خانہ منش ی،مولو ید،مام شہغالم ا ۔۷

اردو پاکستان ،  ی: انجمن ترقی، کراچء۱۱۱۳انجم، مرتب: غالب کے خطوط، جلد اول ،اشاعت سوم،  یقخل ۔۱۱

  ۱۹۹ص:

تا  ینامہ جوالئ یقحقعناصر،مشمولہ: ت یسوانح یںمضمون: غالب کے خطوط م ید،پروفیسر،س یم،وقار عظ ۔۱۱

 ۱۱۱ص: ی،ورسٹ یونی یس ی،الہور: ج ۱۱۱۸ ،۱۸دسمبر ،شمارہ :

 دیمشمولہ:فکر و نظر، سر س یہ،تجز یکا معروض یدمضمون: مکتوبات سر س یسر،پروف یم،افراہ یرصغ ۔۱۱

 ۸۴۲، ص :ء۱۱۱۹ی،ورسٹ یونیگڑھ مسلم  یگڑھ:عل ی، عل۱، شمارہ نمبر۲۴نمبر،جلد نمبر

 ۱۲، ص:ء۱۷۹۳ ی،اکادم یسرچپور: اردو ر ین،راممعاصر یبِ ، مرتب، مکات ییددور ٓافر ۔۱۸

 ۱۲، ص:ء۱۷۹۳ یضاً،ا ۔۱۴

 ۴۱ص: یضاً،ا ۔۱۲

 ۴۴ص: ،ء ۱۷۳۱ ی،لکھنو: اردواکادم ی،افاد یمہد یبِ ،مرتب، مکات یگمب یمہد ۔۱۱

 ۴ص: یضاً،ا ۔۱۹

 ۱۱۸، ص:ء۱۷۹۹،  یر: اقبال اکادماقبال ،طبع اول ،الہو یبِ مرتب، روِح مکات یشی،محمد عبدہللا قر ۔۱۳

 ۲۷،ص:ء۱۱۱۸ یوٹرز، سرور،ٓال احمد سرور، لکھنو:پرنٹ الئن کمپ ِیبمرتب، مکات یع،وارث رف ۔۱۷
   



 


