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Abstract: 

Literature is the source of certified expansion and transferance of cultural elements. 

Poems are a source of the representation of culture on thebasis of its wealth and 

depth Poetry has a deep relation on worth the soil of subcontinent. Poem is the most 

suitable source of the representation of society with regard to composition and 

structure . Tufail Dara,Abdul Waheed and Naghmana Sheikh have used 

Composition andallusions beautifully in Composing Poems. They analyses all the 

aspects of life keendly. They are the ambassider of optimism. They have moulded 

optimism into the form of verses by connecting National life to theinsight and 

intuition. They are well aware of the importance of relations.They equalize 

friendship and blood relations. They embellishes friendship with love, sincerity 

sacrifice. They seems to be successful to explatiate Pakistani civilization and culture 

with reference to the Poems. They may be regards as the true and sincere.The art of 

composing ode is enriched with Social and Cultural values. 

کے حوالے  شناخت    ی ۔ ثقافتیںہ  یکھے و فراز د   یب نش  بہت ین معاشرہ نے آغاز و ارتقا م   ی پاکستان
پروان    ی متواز  یںعشروں م  یکے آخر  یصد   یسویںہے۔ غزل اور نظم ب کا کردار اہم  شعرا کرام  سے  
ے  ان ک  یونکہنسبت ثقافت کے اظہار کا موزوں آلہ ہے ک  ی ۔ حاالنکہ نظم غزل کیںہ ینظرآت  ی چڑھت

  ی خاص طور پر اس کے پس منظر کو بڑ  یںکرتے ہ یغماض ینبہتر یعنوانات مفہوم و مضمون ک
 حاصل ہے۔   یت فوق

کے  ثقافت  یپاکستان  یںمکے حوالے سے ہماری شاعری  ۱۹۶۵پاک بھارت جنگ ستمبر 
  ی، ٹالہور، بھ   یدر،ح  یبر،خ   یم،عصمت، مر   ی،دارا نے محمؐد کا سپاہ  یل طفعناصر نمایاں نظر آتے ہیں۔  

ے استعمال سے ہماری ثقافت کے خدوخال اُجاگر  ک یحات اورتلم یب تراک یسیج ید سنت، توپ اور شہ 
 کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: 

 ی ہو کہ بھٹ  یدر  ہو کہ الہور ح  خیبر 
 ی فاتح ہے محمؐد کا سپاہ  یںرنگ م  ہر
 بھولے  یں سنت نہ  ی ! ہم تر ی  ابن عل اے
 ! یگواہ  یحق ک ی خون مسلمان سے عل پھر
 ۔۔۔
 کا لہو ہے  یدوںشہ   یہ  یمت ق  یک ادیآز
 یں چکے ہ ی کا لہو دے بھ یدوں اپنے شہ  ہم 
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 ( ۱)گے یں رہ  یتےکا لہو د  یدوں اپنے شہ  ہم 
  یں سے معاشرہ م ملسو هيلع هللا ىلص ہے۔بعثت رسول یےخالص ہللا وحدہ کے ل  یت محبت اہل ب یمسلمانوں ک  

ب ہوئے ۔  طرف راغ ی ک یت کے گڑھوں سے نکل کر روحان ی انقالب برپا ہوا۔ لوگ جہالت و گمراہ 
ہے۔    ی ضرور  یے کے ل  یمان ہے کہ ہللا کے ذکر کے ساتھ آقا دو جہاں کا ذکر ہونا ا  یدہمسلمانوں کا عق 

سے ہم کالم ہوئے اور   ی  ہللا تعال  ملسو هيلع هللا ىلص کا حصہ ہے۔ اس رات آپ  یمان شب معراج کا واقعہ ہمارے ا
 : یںکرتے ہ یان ب  ینیوںم ‘‘ یینملسو هيلع هللا ىلصنظم  ’’معراج خاتم النب  ینے اپن  انہوں نمازوں کا تحفہ الئے اس کو 

 عشق سے سوبار باوضو ہو کر   جمال
 ہے   یاآ  یںپاک کا احساس دل م حضورر  

 زبان چومو!   یاور ذکر محمؐد! مر  میں 
 ہے  یا خدا کا مجھے اس مکاں پہ ال کرم
 سے تابفلک   یںقادر  مطلق زم بحفظ  
 یں و روح گئے اؐٓپ ، کچھ عجب نہ   بجسم 
 یاں شعاع بے پا یہے نور  خدا ک   بشر
 ( ۲)یںنہ   یب نص  یہاور بات کہ ہر اک کو   ہی

نسبت    یرکھتا ہے۔ اس یثیت ح  یک  یلسنگ م یں م  یختار ی ک یء کا دن پاکستان ۱۹۴۰مارچ  ۲۳
کے   یوںغلط  ی جاتا ہے پران یاجاتا ہے اور اس دن نئے عزم کا اظہار ک  یاسے اس کو ہر سال منا

  یں م  ‘‘ یتوکل سہ   یں نظم ’’آج نہ   ی ارا نے اپند   یلاظہار طف  یکقسم کا ا  یجاتا ہے۔ اس  یاازالہ کا ارادہ ک
 : یںکرتے ہ  یں بات ان الفاظ م ی ک ی جہت یک اور   یجگہ حب الوطن یک۔  ایںکرتے ہ

 اک روح رواں  یہے مر   یےکے جسموں کے ل  سب 
 اذان  یک مگر ا  یہوگ  ی مسجد سے اٹھ کسی
 تم ہو   یں پرتاب شعاع  ی ہوں سورج مر میں 
 ہو تم   یں ہوں گر لفظ اجابت تو دعائ  میں 
 تم ہو  یں آہ ی ک یزی شب خ  یکوشش مر  ی ک دن
 ( ۳)تم ہو  یںپر چل کر مجھے مرنا ہے وہ راہ  جن
  یوسف  کے ہمراہ    یرہ چمن، خون وغ  یل،گالب، دست، روح، قند   ی،صبح، آزاد   یاد،’’نگار  وفا‘‘  

م  ثقافت پنہاں ہے۔ اس نظ یخی تار ی ہمار یں م  یخاو زل  یوسف واقعہ  یونکہہے ک ی استعمال ک یحتلم یک
  اج ملت کو خر  یدانہے اور وہ شہ   ی د   یب ترت  ین چ  یک ا  ی سے اقدرا ک  ی خوبصورت  ی انہوں نے بڑ   یں م
  یہاور دعائ   یں سناتے ہ  ی بھ   ید نو  ی ۔ اس کے ساتھ نئے امکانات کیںہ   یتے د   یکھائی کرتے د   یش پ   یدت عق 

ونے  ہ  یداخو پ  ی ک ی جس سے ہمت وحوصلہ بڑھتا ہے اور بہادر یں کرتے ہوئے کہتے ہ یار انداز اخت 
 ہے :   یوںجھلک   یکا  ی اس ک یںہے۔ نگار  وفا م  یتی د  یکھائی صورت د  یک

 پنہاں ہے آرزوئے کمال  یں م تمہارییاد 
 ی صبح آزاد  یسے ابھرے گ  ید د  تمہاری

 ۔۔۔
 یلیں وہ قند   یںروشن رہ  یں بزم م   تمہاری
 ( ۵)یںلپک ی باد  تند ک  یں بجھانہ سک   جنھیں

۔ معاشرے اور ماحول  ہے جس کے ذریعےکو بہت اہمیت حاصل   ی مصوریں فن  م  ید دور جد 
بھر پور توجہ حاصل کر   ی سے لوگوں ک یمحاکمہ نگار یبلکہ معاشرہ ک ی کی جاتی ہے عکاس  یک
  ی ک یر کے فن پاروں کے حوالے سے تصاو یابن مان  یں م ‘‘ یمت ق ی ’’ماڈل ک طفیل دارا نے  ہے۔ یتی ل

ہے    یاگ   یادکھا   یاالکا ج  ی و دھرتک   یسپاہ  یککا سلوگن سے ا  ینٹنگپ  یکسے ا  یںجس م   کی ہے۔  بات  
 :   وہ لکھتے ہیںہے۔  یاگ یاکے حوالے سے طنز ک یوںبھکار  یںم  یجبکہ دوسر 

 یسپاہ  یک ا یں م  یر اس تصو
 سرحد کے دروازے سے اوپر 

 تانے   ینہرائفل تھامے س



 صورت  یچٹان ک یک ا یسی استادہ ہے ا 
 ۔۔۔ 
 کے پاس لکھا ہے یر اس تصو

 یاال ج یک ا  یسپاہ  یکا
 (۶)کا رکھوالہ یدھرت  ی سوہن

النے سے   یںہے۔ اس کو وجود م  یں نہ  یں فرد کے ہاتھ م  ینظام کائنات کارواں دواں ہونا کس
  ی۔ جس نے انسانوں کیںہ   یں کے ہاتھ م   یکوحدہ الشر  ی  اس کے انجام تک کے اعمال وافعال ہللا تعال

کے بعد اس کا   کرنے  یق ۔ اس کائنات کو تخل یااور رسولوں کو مبعوث ک  یغمبروں پ  یے کے ل  یت ترب 
  یت کو مرکز  ی نظام شمس یں جن م یئے د  یب بہت سے نظام ترت یےو انتصرام چالنے کے ل نتظام ا

 فکر اس سے جدا ہے ۔  ی ک یان اد  یاور باق یپہلو ہے۔ سائنس  ی و تہذب  یہمارا معاشرت  یہحاصل ہے۔  
  یض، مق یش،درو یات، آب ح  یٹر، آنگن، گاشن، ابو، سوئ یحائی، نمک، عطر، مس ینٹ،مقدر، ا

  یان ب  یں کو بڑے خوبصورت الفاظ م یب تراک  یاہم ثقافت  یسی ج یڑ،قرآن، بہار خزاں ثناخواں، رقص، پ
  اور معاشرہ پروان چڑھتا نظر آتا ہے اوروہ بات کو بڑے سادہ  یپاکستان  یں نظموں م یہے۔ ان ک  یاک

  ی ان خود کالمانس یسےمحسوس ہوتا ہے ج  یوں اور  یں ادا کرنے پر ملکہ رکھتے ہ  یںدلکش الفاظ م
 سے کام لے رہا ہے۔ 

بڑا   یان اور ب یس زبان سادہ سل یان ک  یا ثقافت کو مدنظر رکھا گ  ینبھینظموں م ی ک  ید عبدالوح 
ہے    یوںکچھ   یلتفص ی نظموں ک ی شغف نظر آتا ہے ان ک ی واضح ہے۔ جس سے ان کا گہرا معاشرت

  لرحمن بسم ہللا ا یاہے،سکھاد  یناجآگ، فرزند پاکستان، یدعا، گل اللہ، انمو ل سودا،انتظار، سلگت
قسم، کائنات، ہجوم بے کراں، تو خوب ہے، گالب چہکے، کون    یسبز پرچم ک  ید،شہ   ی،سالم  یم،الرح
  ی کوشش ک یجہات کا احاط کرنے ک  یمعاشرت  ی پاکستان  یںان نظموں م یںکون ہارا اور کھلوناہ  یتا ج
مالک    اپنے انسان    یےمنظور خداہو اس ل  ہے جو   ی ہوتا وہ  یکن جتن کرلے ل   ی ہے۔ انسان جتنے بھ  ی گئ

  یرا بن جاؤں اور مجھے ت یاور سخ یا باح  یںاچھا ہو ۔م یب ونص  یرامقدروخالق سے مانگتا ہے کہ م
 ( ینعطا فرما ئے)آم   ی روشن  ی عطافرما اور علم ک  ی ہو ہللا مجھے صحت وتندرست  یب کرم اور رحم نص

  ی نے اس ک ی  ہوا ہے۔ ہللا تعال یاپر ک  ہونے  یب ہللا نے اپنے عالم الغ ینکا تع یب قسمت نص  
  ی ک ینبار بار تلق  ینے دعا مانگنے ک  یبملسو هيلع هللا ىلصہے۔ ہللا اور اس کے حب یہوئ یرکھ  یںاپنے ہاتھ م ی چاب

ہے کہ اس    یدہہمارا عق  یہاور    یںہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر کام کا آغاز بسم ہللا سے کرتے ہ
رسموں کو   ی نسبت سے بہت س  ی رحمت کا باعث ہے۔ اساور  یںبرکت عطا فرماتے ہ   ی  سے ہللا تعال

کو شروع کرنے    یمباقاعدہ تعل  یبچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس ک  یہے۔ جب کوئ   یاگ   یا بسم ہللا کا نام د 
کہ وہ لکھتے   یسا ج  ہللابسم  ی کنج ی ہر کام ک یعنیہے۔  ی جات ی رسم ادا ک ی بسم ہللا ک ی بھ یے کے ل

 : یںہ
 ہرکام 

 کا آغاز 
 ت کرتے وق

 یم رح
 یم کر
 یق شف

 خداکا
 یناہے نام ل

 (۷)رحمت کا باعث 
  ی خوب یمانی ا یواضح نظر آتا ہے توکل ہللا بہت بڑ  یں کا عکس معاشرے م یمات تعل یاسالم

سے    یبے ثبات   ی ک  یادن   ۔ہے  یہو جات   یداپ  یآسان  یں ہے۔ جب بندہ ہللا پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو پھر کام م
۔  یںجائ  یےاور روز  محشر اکٹھے ک  یںوگ آتے اور چلے جاتے ہہو سکتا۔ل یںانکار نہ  ی کو بھ یکس
  ی بندے کو اپن ۔ہے  ی س ی ک ےکھلون یک ا یثیت ح  یگاہ ہے جہاں انسان ک یامق یعارض  یکا  یادن یہ



نا چاہیے۔عبدالوحید لکھتے  کے مطابق گزار یمرض ی کو ہللا ک یزندگ راو یےچاہ  ینی پہچان ل یثیت ح
 ہیں: 

 ا کھلون یک بندے تو ہے ا  او
 کھلونا  یک بندے تو ہے ا  او

 یری ت  یںکے ہاتھ م  ی اس ڈور
 یری ت  ی مرض ینہ سکے گ  چل
 یری ڈھ ی جائے گا راکھ ک بن 
 (۸) یریپھ  یراہ  ی کرنا کوئ مت 

کا   یہست  یکر اس ک یلجان پر کھ  نیاپ ید پر ہوتا ہے۔ شہ  یبقا کا انحصار جذبہ قربان  یقوم ک 
جس کا خون بڑا   یں کہتے ہ ید ان کرنے والے کو شہ جان قرب یں راہ م ی اور ہللا ک یں سامان کر جاتے ہ

لوگ اس بات کا   یکن بہت سےل ی ہے شان بڑھات یاس ک  یذات پاک بھ  یک  ی  مقدس ہوتاہے۔ ہللا تعال
 کرنے سے قاصر ہیں: ادراک 

 پر   یہزاروں پھول دھرت 
 گے   یںکے رواں خون سے کھل یدوں شہ 
 ہے  یقین اور 

 گے  یں پھر سل 
 ہن  یر پ

 کے  یرکشم
 ( ۹)یںہ  یدہجتنے در
سب   یں ہ یںرونق  ی کے لہو کا خراج ہے۔ اس ارض مقدس پر جتن یدوںارض  پاکستان شہ 

راہ    ی جانوں کا نذرانہ ہللا ک  ی خاطر اپن  ی۔ انہوں نے اس کے حصول اور بقا کیںبدولت ہ   یک   یدوںشہ 
کرتے  یشپ  یں ان الفاظ م  ین وطن کو خراج تحس  یدان شہ ینعبدالوحید م ‘‘ یہے۔ نظم ’’ سالم یا ک یش پ یں م

 ہیں: 
 وطن   یدانشہ  
 تم کو  
 سے  یدت عق  
 محبت سے  
 یسالم 
 ( ۱۰)کرتاہوں یش پ 
اور    یر باضم  ی جا رہا ہے۔ پاکستان  یاک  یشپ   ین قوم کو خراج  تحس  ین طرح محسن   ی زندہ قوموں ک 

  ی سے ان ک  یدت وطن کو محبت اور عق  دان  یکرتے ہوئے شہ   ی ترجمان  ی قوم ک   ید ۔ عبدالوحیںبا اصول ہ
۔ اس سے قوم کو اعتماد  یںکرتے ہ یشسالم محبت پ یںارناموں کو سراہتے ہوئے انہ اور ک یوںقربان 

عظمت کا نشان   ی ہے۔ پرچم قوموں ک ی قوت سے ماال مال ہو جات  ی ک یقین اور بھروسہ ملتا ہے اور 
 ۔ عبدالوحید رقم طراز ہیں: شان وشوکت کا مظہر ہے ی پرچم ہمار  یقوم  را ہما ۔ ہوتا ہے
 قسم  ی سبز پرچم ک  
 اے! ارض وطن   
 ی حرمت پہ کبھ ی تر  
 یں گے آنچ نہ آنے د   
 ۔۔۔   
 ی پھر بھ  
 ی بھولے سے کبھ   
 دشمن کا  ی ہاتھ ۔۔۔ کس  
 ( ۱۱)یاس پہ اٹھا جو کبھ  



  یں عظمت پر حرف نہ  ی ک پنے پرچم ا ی ا کر بھ ی لگباز  ی جان ک  یں بہادر قوم یرت مند اور غ
کے ساتھ ساتھ جدت   یت ہے۔ وہ روا کی جھلک ر چاہت او یت اپنائ  یں ۔ نغمانہ کنول الفاظ م یتیںآنے د 

ان کی نظموں میں پاکستانی ثقافت کے عناصر جابجا اپنی  ۔ یںہ ینظر آت  یکرت  ی بھر پور ترجمان یک
 جھلک دکھاتے ہیں۔ 
ال مال ہو جاتا ہے۔  اقوت سے م  یاور کار آمد افراد  ید بجائے مف  ی ک  ی و سست ی معاشرہ کاہل

  ی کرت  یان ب  ییادیں بچپن ک نغمانہ  معاشرہ پھلتا پھولتا نظر آتا ہے۔  ی ا پاکستانپور یں م  ‘‘ید ع  ی ’’بچپن ک
  ھر، گ یا،گڑ ی،مہند  ینہ،آئ یاں، چوڑ یال،م یاں، سو  ید،محبت، مہک، خواب، کپڑے، ع  یں ۔ اس م یںہ

۔  یںہ یےک  یاںرشتے نما یارےپ یسے پیارےج یااور بھ یکے ساتھ ساتھ ماں، خالہ، ماموں، آپ  یاںامب
 یل نظم دیکھیے: درج ذ 

 کپڑے پہن کر صبحدم اترائے سے پھرنا  نئے 
 دل کو دھڑکائے ہوئے پھرنا  یں لگن م  ی ک یدی ع  پھر
 کھانا  ی ک ید ع   یاںماں کے ہاتھوں سے سو  ی اپن وہ
 جانا  یکھنےد  یلہم  ی تھام کر بابا ک  یانگل وہ
 ۔۔۔

 کا بدن دھونا  یالگے ہاتھوں سے گڑ یمہند   کبھی
 کھنا اور خوش ہونا گن کے ر یسےکے پ یدیع   کبھی
 ہمسائے کے گھر سے غبارے لوٹ کر النا   کبھی
 ( ۲۱)کھانا یاںچرا کر امب  یں سنگت م  ی ک یوں سکھ  کبھی

دوسرے    یکو مسرت بھرا تہوار ہوتا ہے اور لوگ اپنے پرائے کا فرق بھول کر ا  یخوش  ید ع
س کے مناظرگھر  ۔ایںہ  یتے کو فروغ د  یبھول کر صلح جوئ یاںاور لڑائ  یں۔ رنجش یںکو گلے ملتے ہ

  ی زندگ ی سے لے کر معاشرت یست ز یفرد ک یک اور ا یںسے لے کر معاشرے کے تمام اداروں م
 یں۔ ہ  سکتےجا  یکھے د  یں م

لمحہ بہ   یطرح زندگ ی ۔ اسیںو فراز رونما ہوتے ہ یب نش یں سے جذبات م یرات تغ  ی موسم 
ان  جارہا ہے۔  یاک یشمعاشرہ پ ماحول و ینپاکستانیم  ‘‘ی  ہے۔ ’’ذکر سبحان تعال  یلمحہ اپنے رنگ بدلت

 کی نظم سے اقتباس مالحظہ کرتے ہیں: 
 موسم گھنے ساون، دھڑکتے چاند اور سورج  کھلے
 یں مسکراتے ہ یں طلب م ی ک ی جلوہ کشائ تری 
 یں حرمت م   یہے ترے سجدوں ک  یسر کو جھکات  زمیں 
 یں حمد گاتے ہ  ی پنچھ یڑ،جھرنے، سمندر، پ فلک،
 خالق  یںج ہ ہو گدا ہو سب ترے محتا شہنشہ
 ( ۳۱)یںو گلزار جن و انس تجھ سے رزق پاتے ہ گل

ترجمان ہے۔ ’’ذکر   یمعاشرت  ی ہے اور شاعر یں ممکن نہ  یر ثقافت کا وجود معاشرہ کے بغ 
  ی ہست  یماں ک یں ہے۔ ’’ماں‘‘ اور ’’ماں کو رونا پڑتا تھا‘‘ م ینظرآت یب تہذ  یپور یںم  ‘‘ی  سبحان تعال

ادارے کو سموئے ہوئے   یک ہے۔ جو اپنے اندر ا  یت شخص  یسی ا  یک ا یہہے۔  یا کو سامنے رکھا گ
کا شکار ہو   یبتوں ہے جب انسان دکھوں اور مص یبنت  یعہ سکون اور راحت کا ذر یہے۔ وہ مرکر بھ

  یوں حاصل کرتا ہے۔ اس منظر کو    یت جا کر سکون اور اطمان   ر قبر پ  ی ماں ک  ی جاتا ہے تو پھر وہ اپن
 : یںہ  ی کرت  یانب

 ہوں  ی سے ملنے جات ماں  یاپن  یںم جب 
 ہوں  ی رہت یٹھیبس ہو کر گھنٹوں ب   بے
 سے خود کو لپٹا کر  یریڈھ یک  مٹی
 ہوں   ی رہت یسے دل کے دکھڑے کہت  ماں
 ۔۔۔
 ہو تو باہر آجائے  یں کے بس م اس



 ہو کر چھا جائے  یہدھوپ پر سا  میری 
 بدلے گن کر لے  یرے کا بس ہو م  اس
 ( ۴۱)بدلے پھر مر لے یرے کا بس ہو م  اس

  ی جاتا ہے اور اس ک یابھرا رشتہ تصور ک  یارپ  یادہماں کو بہت ز یں معاشرہ م  ی انپاکست 
۔  یںہ  ی کرت یسع یکرنے ک یان عظمت ب  ی جاتا ہے۔ شاعرہ ماں ک یاتصور ک یمکو گناہ عظ ینافرمان 

  ی اجاگر کرت ید شان اور مقام و مرتبہ کو مز یاس ک  یںنظم ’’ماں کو رونا پڑتا تھا‘‘ م یدوسر یاپن
  ی کرت یںانداز م یر پر تاث یکنکا ذکر بڑے سادے ل یوں قربان ی جانے وال یطرف سے د  ی ں ک۔ ما یںہ
  یف ہے۔ وہ تکال   ی مالکہ ہونے کے باوجود اپنے بہت سے حقوق سے دستبردار ہو جات  ی ۔ وہ گھر کیںہ

  ی اپن  یخنے دارا  اور نغمانہ ش  یل ۔طفیتیآنے د   یں اپنے بچوں پر حرف نہ   یکنہے ل  یتیکو برداشت کر ل
  ی لڑ  یک پہلوؤں کو ا  ی ہے۔ وہ ثقافت   ی ک  یناجاگرثقافت بڑے خوبصورت الفاظ م  ینپاکستانیم   ینظم نگار 

  یناور کرتے ہ  یاںسے نما  یحات تلم یک  یاور بھٹ  یدر  کے جذبات کو ح ی۔ حب الوطنیںپروتے ہ یں م
غاز کا  کے آ   فت ثقا  ی۔ مسجد پاکستان یںکرتے ہ   یانب  یں کو بڑے جامع الفاظ م   ملسو هيلع هللا ىلصطرح عشق رسول   یاس

 ۔ یںکو مّد نظر رکھتے ہوئے اس کے تقدس کواجاگرکرتے ہ یت اہم یسرچشمہ ہے۔ اس ک
طفیل دارا، عبدالوحید اور نغمانہ شیخ نے حقیقی معنوں میں پاکستانی ثقافتی عناصر کو عیاں  
کیا ہے۔ وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں پاکستانی معاشرت کو بیان کرتے ہیں۔ اُن کی نظمیں ثقافت کی  

 یقی ترجمان ہیں۔ حق
  یا ک  یانب  یںبڑے بھر پور انداز مطفیل دارا، عبدالوحید اور نغمانہ شیخ نے ثقافتی عناصر کو 

کی طرف بھرپور توجہ دی  پہلوؤں کو اجاگر کرتے وقت رسوم و رواج  یہے۔اور انہوں نے مذہب
  ی اوراخالق ی۔ روحان یںتے ہ لیپہلوؤں کا جائزہ بڑے انہماک سے  ی کے تمام معاشرت ی زندگہے۔ 

  ی وساطت سے پاکستان ی ک ی ۔ وہ نظم نگار یںہ  یتے د  یت اہم  ی پہلوؤں کے ساتھ تمام رشتوں کو بڑ
 ۔  یںانداز سے اجاگر کرتے ہ احسن ثقافت کو بڑے 

طفیل دارا کی گمنام شہید، شہادت کا سفر، معراج خاتم النبین، آج نہیں تو کل سہی، نگار وفا،  
ظمیں حب الوطنی ثقافت کا اعلی  شاہکار ہیں۔ عبدالوحید کی نظم  یاد صبح اور ماڈل کی قیمت جیسی ن

نگاری اعلی  ثقافتی اقدار سے مرقع و مسجع ہے۔ وہ ثقافتی عناصر کو موتیوں کی لڑی میں پروتے  
ہیں اور ثقافتی پہلوؤں کا اظہار نہایت جامع انداز میں کرتے ہیں۔ وہ پاکستانی معاشرہ کو مجسم  

ہیں۔ نغمانہ شیخ ثقافت کی حقیقی تصویریں نظموں کی صورت میں نمایاں  صورت میں نمایاں کرتے  
کرتی ہیں۔ موسمی کیفیت ثقافت کے ساتھ گہرا تال میل رکھتی ہے۔ ثقافتی عناصر کو فن  مصوری  
کے قالب میں ڈھالتی ہیں اور صفحہ قرطاس پر اس طرح بکھیرتی ہیں جس سے اُن کی نظمیں ثقافت  

ر آتی ہیں اگر کہا جائے کہ طفیل دارا، عبدالوحید اور نغمانہ شیخ نے  کی رنگ برنگی تصاویر نظ
حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی ثقافتی عناصر کو نہایت اعلی  معنی و فکری حوالوں  

 سے اجاگر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ 
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 ۱۰۳ یضاً،صا ۔۱۳
 ۱۳۰، ص  یاک تنہا رات جدائ یخ،نغمانہ کنول ش ۔۱۴
 





 


