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Abstract: 

"Inshaia is Urdu term for the genre of light Essay. English word “Essay” has actually been 

derived from French “Essai” which is taken from Greece, which is a derivation of Arabic 

word “Al-sai”. Light Essay has been introduced for the first time by French writer 

Montaigne. He expressed his feelings and emotions in a light way and called it “Eassi”. 

After that Lord Beacon has developed this genre in English literature. In this article, the 

tradition of Urdu Inshaia has been traced back to English and French Light Essay and its 

development in Urdu has been discussed and analyzed." 

لفظ   نگریزی ۱کا اُردو مفہوم ہے۔ Essayزبان کے لفظ  نگریزی ۱، انشائیہ 
Essayلفظ    سینسی۱،فرEssai    صورت ہے۔ جس کے لغوی معنی کسی موضوع کے    نگریزی۱کی

 : ہیں ز ۱ن مدنی رقم طریلد ۱ر  ید ظہ یلے سے س۱ش کر نا ہیں۔ اس حو لیے کو ش 
عربی Eassiسائی  ۱ور  ۱نگریزی شکل ہے  ۱  کیEssaiنسیسی لفظ  ۱، فرEssayیسے۱”لفظ  
لفاظ کوشش کے مفہوم کو ظاہر ۱نسیسی شکل معلوم ہو تی ہے۔ دونوں ۱لسعی“ کی فر۱لفظ ”

نسیسی زبان میں آیا ہے۔ مگر ۱و نانی زبان سے فریEassiکرتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ لفظ 
ور جنوبی ۱دلس  ن۱صل ہے۔ صدیوں تک  ۱س کی  ۱لسعی“ ہی  ۱گمان غالب ہے کہ عربی لفظ ”

نسیسی زبان میں الطینی سے ۱س وجہ سے فر۱نس پر عربوں کا سکہ چلتا رہا ہے۔ ۱فر
س ۱یک ہو۔ آج کل  ۱ن میں سے  ۱(Eassiسائی )۱ئج ہیں۔ ممکن ہے  ۱لفاظ ر۱بھیزیادہ عربی  

 (۱)نشائیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔“۱صنف کو 

۔  یان نے متعارف کروایمفکر مون ت فرانسیسی کو بطور صنف ادب سب سے پہلے  انشائیہ 
۔  یاکا نام د Eassiانھیںن کر کے یا انھوں نے اپنے تاثرات و محسوسات کو ہلکے پھلکے انداز میں ب 

۔ اس کے عالوہ جوزف اےڈےسن، ڈاکٹر  یاکو فروغ د  انشائیہمیں بےکن نے  انگریزی بعد ازاں 
یا وولف اور رابرٹ  نی لوکس ، ورج، ڈی کو ئنس ، ای۔وی  مب یس ل ی، چارل جانسن ، جونا تھن سوفٹ 

 ۔  یانڈ نے اس صنف ادب کے فروغ کے لیے کام کیل
وردوسری مقامی زبانوں  ۱دب کے اُردو  ۱  نگریزی ۱کی آمد کے بعد    نگریزی ۱میں    غیر برص 

  ۱ضافہ ہو ۱دب کا  ۱صناف  ۱دب میں کئی نئی ۱ثرات مرتب ہوئے۔ اُردو  ۱دب پر بہت گہرے ۱کے  
ثر جن  ۱  زیر دب کے  ۱  نگریزی ۱سامنے آئے۔    یب سال۱ر کے بھی نئے  س کے ساتھ ساتھ اظہا۱ور  ۱
 بھی شامل ہے۔ نشائیہ ۱ن میں ۱حاصل کی   یت دب نے اُردو میں مقبول۱صناف  ۱

ل مبنی بر  یاخ  یہمگر  یاکو ابتدائی طور پر مضمون کا بدل سمجھا گ انشائیہ اُردو وادب میں  
کے اعتبار سے مضمون سے بہت سے حوالوں  اپنے مزاج اور اسلوب  کیونکہانشائیہنہ تھا  حقیقت 

ت کے اعتبار  یااپنی خصوص انشائیہ ۔ ہیںکی حدود الگ الگ  انشائیہ سے مختلف ہے۔ مضمون اور 
، مدلل اور مر بوط گفتگو کی   سنجیدہسے مضمون سے الگ ہے۔ مضمون میں کسی موضوع پر 

  انشائیہ جا تا ہے ، جبکہ  اور خارجہ حقائق کو مد نظر رکھا  اویوں زجاتی ہے۔ موضوع کے فکری 
ن کر تا چال جاتا ہے۔  یامیں مصنف اپنے تا ثرات ومحسوسات کو ہلکے پھلکے انداز میں ب

ں نظر  یا کی جھلک نما  داخلیت اور گپ شپ کا انداز لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس میں    یہتحریرغیرسنجیدہ
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اصطالحات استعمال  کی    ایسے اورال ئٹ  Personal Essayمیں    انگریزی کے لیے    انشائیہ آتی ہے۔
 ۔ ہیںہو تی  

تا   ت اور محسوسات کا اظہار ہے۔ اس میں مصنف اپنے ذاتی یافیی ک مصنف کی داخل انشائیہ 
بے تکلفی کے ساتھ مختصر انداز میں   غیر انداز میں ، کسی منطقی ربط کے ب رسنجیدہ یثرات کو غ 

پاتا ہے۔ انشائیے کی ان   اختصار انشائیے کا جزو الزم قرار جازو ہے۔ اس لیے اے دیتان کر یا ب
 :   ہیںل آذر لکھتے  یکے حوالے سے ڈاکٹر جم ت یاخصوص 
دی تجربات ، بے ۱نفر۱ور  ۱ت  ۱تی تاثر۱نشائیہ وہ صنف نثر ہے جس میں مصنف اپنے ذ۱”  

فسانے کا ۱جاز، ی۱نشائیہ میں غزل کا سا ۱ختصار کے ساتھ پیش کر تا ہے۔۔۔۱ور ۱تکلفی 
س کے پس منظر ۱ور  ۱نتظاریہ لمحات  ۱مے کے  ۱ور ڈر۱  حیات  ۂ  ختصار ،ناول کا سافلسف۱

ت جو خاص ۱نکشاف ذ۱د  ۱ن سب پر مستز۱ور  ۱ح کی دھیمی لمفنی ہوتی ہے  ۱میں طنز ومز
 ( ۲)انشائیے کے لیے مختص ہے۔“

کر تا ہے بلکہ    پیشمیں مصنف نہ صرف اپنے ذاتی تاثرات اور انفرادی تجر بات کو    نشائیہ۱ 
ہے۔ وہ انسانی    دیتاکی دعوت بھی    دیکھنےنئے رخ سے    ایک ے زاویے ،  نئ   ایک زندگی کو    ہمیںوہ  

اور مظاہر فطرت   یانئے انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ وہ اش ایک زندگی کی بو قلمو نیوں کو 
ہ رموز کو اس انداز سے ہمارے سامنے ال رکھتا ہے کہ ہمارے شعور کے کئی گو شے  ید کے پو ش

وں کو ہمارے سامنے التا ہے اور ہمارے لبوں پر  حقیقتکی  ہے۔ وہ زندگی دیتا منور کر 
یہ  میں  انشائیہں تر ہو تا ہے۔ یا تا چال جاتا ہے۔ اس کے اندر تازگی کا عنصر نماہٹینبکھیرمسکرا

نظر کے حوالے سے ہوتی ہے بلکہ اس کا اسلوب بھی اپنے اندر    ۂتازگی نہ صرف موضوع اور نقط
ت سے دور  یکسانییہہمیں زندگی کی ہے کہ  یہف ادب کا کمال تازگی لیے ہوئے ہو تا ہے۔ اس صن

اور پر کھنے کا موقع فراہم   دیکھنےنئے انداز اور نئے نقطہ نظر سے  ایک لے جا کر زندگی کو 
کی   انشائیہر کرتی ہے۔ یاہمارے ذہن کو ہر شے کا نئے سرے سے جائزہ لےنے پر ت یہکرتی ہے۔ 

 :   ہیں شی لکھتے ید قریت کے حوالے سے ڈاکٹر وح یاانہی خصوص 
س سے زندگی کو ۱دب پارے کاکام ہے۔ ۱س ۱لنا ۱یک نئی دنیا میں الڈ۱ک لخت ی”ذہن کو 

ور روزمرہ زندگی کے پامال گوشے ۱دا ہو تا ہے  یویے سے دیکھنے کا شعور پ۱یک نئے ز۱
لے ۱ت کے حو۱پنی ذ۱س میں جو بات بھی کی جاتی ہے ۱ختیار کرتے ہیں۔ ۱نئی معنویت 

ل ضرور رکھا جاتا ہے۔ انشائی ادب یس میں دخ۱ت کو  ۱پنی ذ۱زکم  ۱جاتی ہے یا کم  سے کی  
کا اختصار اس کا بنیادی وصف ہے۔ جس طرح ناول کے مقابلے میں افسانہ زندگی کے حقائق 
کوتفصیلی طور پر دیکھنے کی بجائے چند اشاروں سے حقائق کی نقاب کشائی کرتا ہے اور 

ندگی کی معنویت کو ابھارتا ہے۔ اس طرح انشائیہ زندگی کی  اپنی بنیادی فضا کے سہارے ز
 ( ۳)بو قلمونی کے کسی ایک رخ کو پیش کر کے ساری زندگی کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے۔“

ل  یاکا خ ناقدیناور  ادیبوںتر زیادہانشائیے کے حوالے سے اپنی آرا کا اظہار کر نے والے  
میں مزاح کا رنگ بھی موجو د   انشائیہپور ہو تا ہے۔ شگفتگی اور تازگی سے بھر  انشائیہہے کہ 

موجود رہتی   کیفیت لب تبسم کی  زیرہو تا۔ انشائیے میں  ہیںنہ طرز کا نیامزاح عام یہہوتا ہے مگر 
اختصار    خصوصیت اور    ایککی    انشائیہہے۔ اس کا اسلوب شگفتہ ، تر وتازہ اور رواں دواں ہوتا ہے۔  

ر  یانگار مختصر مگر جامع انداز اخت   انشائیہہو تا بلکہ    ہیں کو دخل ن  صیلہے۔انشائیے میں بے جا تفا 
تی سطح پر  یا کرتے ہوئے بات کہتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ انشائیے میں موضوعاتی اور اسلوب

جتنے رنگ اور   ہیں جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انشائیے کے اتنے ہی موضوع اور رنگ    یابڑا تنوع پا
کے بھی نوبہ نو   انشائیہاسی طرح  ہیں ۔ جس طرح زندگی کے نو بہ نو رنگ ہیںانداز زندگی کے 

میں زندگی کے مثبت اور منفی دونوں پہلووں کے حوالے سے   انشائیہ۔ ہیںاظہار  یہائ یررنگ اور پ 
ل کیا جاتا ہے اور انسانی فطرت کے مخفی گوشوں کو سامنے النے کی سعی کی جاتی  یااظہار خ

 ہے۔ 
سے مختلف لکھنے والوں نے اپنی اپنی آرا کا اظہار کیا۔ انشائیے کو   کے حوالے  انشائیہ 

پھر بھی مشکل ہے۔    تعریفانشائیے کی حتمی    لیکن مختلف ادوار میں کئی مختلف نام بھی دیے گئے۔  
کا اظہار اپنے اندر بہت سے رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ہر انسان کا داخل    یت انسان کی انفراد  کیونکہ



  تعریف کی حتمی    انشائیہ۔ اس لیے  ہیںدی تجربات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے  اور اس کے انفرا
 نڈ کا تو کہنا ہے: ی سٹ لیٹرو ی ایک مشکل کام ہے۔ جبکہ پ

ایسی صنف ہے ، جس کی تعریف نہیں ہو سکتی  ”ادب کی ساری اصناف میں انشائیہ ہی ایک
حقیقت میں کیا ہے؟دوسرا   شائیہاس کی دو وجوہات ہیں۔ایک تو یہ کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان

یہ کہ انشائیہ گوئی باضابطہ صنف ادب نہیں۔ انشائیہ نظم میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور نثر 
 (۴)میں بھی لکھا جا سکتا ہے“

نگاروں نے اپنے اپنے انداز میں انشائیے لکھے اور زندگی کے مختلف رنگوں کو   انشائیہ 
دی مقصد انسان کو ذہنی تازگی اورشگفتگی بخشنا ہے اور  یا۔ انشائیے کا بنیاک  پیش ہمارے سامنے 

 لوں اور تفکرات سے آزاد کر نا ہے۔یے چند لمحوں کے لیے زندگی کے جھم اس
کی ان   انشائیہکے لیے ضروری ہے کہ ہم  تفہیمکو بہتر طور پر جاننے اور اس کی انشائیہ 
ت ،  یاخصوص یہکی  انشائیہ  ۔ ہیںن کی یاجو مختلف صاحبان نے ب  یں ت پر بھی غور کریاخصوص 

 گی۔   یں میں ہماری معاونت کر  تفہیمکی بہتر   انشائیہ
کے لو ازمات کے حوالے سے   انشائیہ  ہمیںت کے مطالعے سے یاکی ان خصوص  انشائیہ 

نگار اپنے   انشائیہتازگی اور شگفتگی ہے۔  خصوصیت  ترین آگہی حاصل ہو گی۔ انشائیے کی اہم 
تازگی کی مسرتوں سے ہم کنار کر تا ہے اور ہمارے فکر   ہمیںسے  تحریر ہلکے پھلکے انداز 

 :   ہیںوشعور کو زندگی کے نئے رنگوں سے آشنا کر تا ہے۔ اس حوالے سے منور عثمانی لکھتے  
”انشائیہ تو فقط خوشیوں اور رازوں بھری ایک مسافت زاوئیہ نظر اور طرز حیات ہے ، انشائیہ 

ال شعور میں عظیم اسرار کے دروازے پر دستک   کے تحت الشعور میں مسرت کی تالش اور
، قبل ازوجود بھی موجود تھی اور بعدازوجود بھی موجود ہے۔ انشائیہ کی نمود ، مسرت میں 

 ( ۵)چھپے انوکھے پن اور انوکھے پن میں چھپی مسرت کے اچانک پھوٹنے سے ہوئی تھی۔“

اس کو   خصوصیت ی ہ ی”اختصار“ ہے۔ انشائیے کی  خصوصیت اور اہم  ایکانشائیے کی  
مقالے سے الگ شناخت عطا کر تی ہے۔ اس صنف میں اختصار موضوع اور اسلوب   یا مضمون 

کی جاتی۔ مصنف   ہیں سے کسی چےز پر بات ن  صیلتف   میںدونوں حوالوں سے موجود ہوتا ہے۔ اس 
سے پر  نات اور مفصل گفتگو یا ب یلہے۔ وہ طو  دیتا ن کر یا جو کہنا چاہتا ہے وہ مختصر الفاظ میں ب

 ہے۔   دیتاکا اختصار اس کے حسن کو دو چند کر  انشائیہہےز کر تا ہے۔ 
بے ربط ہوتی ہے۔    تحریر کی    انشائیہاس کی بے ربطی ہے۔  خصوصیت اور    ایککی    انشائیہ 

ہوتی ہے۔ اس کے   تحریرغیرسنجیدہہوتی۔  ہیں موجود ن ترتیب اس کے اندر کوئی خاص ربط منطقی 
ہوتا ہے جتنی خود   ترتیب اتنا ہی بے   انشائیہر نا سعی الحاصل ہے۔ اندر منطقی ربط وضبط تالش ک

 زندگی ہے۔  
  صیل میں کوئی بھی بات مکمل تف  انشائیہہے۔    یلیت عدم تکم  خصوصیت اور اہم    ایک کی    انشائیہ 

نگار جہاں    انشائیہ جاتا ہے۔ بلکہ    یا کی جاتی اور نہ کسی موضوع پر بحث کو مکمل ک   ہیں کے ساتھ ن
نگار نا مکمل بات کر کے قاری کو سوچنے اور   انشائیہکو ختم کر سکتا ہے۔  ریر تحچاہے کسی 

ے اور نا مکمل بات کو  ہے کہ قاری خود بخود غوروخوض کر غور کر نے کا موقع فراہم کر تا 
بھی انشائیے کا اہم وصف ہے۔ اس حوالے   یلیت وں عدم تکمیاپنے وجدان کی مدد سے مکمل کر ے 

 :   ہیںآغا رقم طراز  زیر ہار کرتے ہوئے ڈاکٹر والت کا اظیاسے اپنے خ
”انشائیے کی ایک اور امتیازی خصوصیت اس کی ”عدم تکمیل“ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک 

 (۶)( ہو تا ہے۔“Loseزیادہ لچکدار ) مقالے کی بہ نسبت انشائیے کا ڈھانچہ کہیں

ومعانی    ہیمتا ہے۔ وہ مفا  ومعانی کو ہمارے سامنے ال  ہیمومظاہر کے مخفی مفا  یا، اش انشائیہ 
میں ہمارے سامنے   انشائیہ ، وہ  ہیں جو معمول کی زندگی میں ہماری نظروں سے اوجھل رہتے 

نگار ، معانی کے تناظر   انشائیہ ۔ ہیںوں کی نقاب کشائی کرتے حقیقت اور زندگی کی نئی  ہیں آجاتے 
فت کر تا ہے۔ وہ معمولی  یاکو وسعت عطا کر تا ہے اور معانی کے نئے نئے جہان قاری کے لیے در

دیتا ہے۔  بھر  معنویت کر تا ہے اور ان کے اندر  پیش معمولی بنا کر  غیر کو بھی  یا سے معمولی اش
 کیا ہے:  پیش الت کو ان الفاظ میں یادائی نے اپنے خ یاس حوالے سے شاہد ش

تا ہے  ”انشائیہ نگار اشیایا تعقالت کے چھپے ہوئے پہلووں کو ایسی لطافت کے ساتھ پیش کر



 سا ہی جمالیاتی حظ مہیایکہ معنی آفرےنی کا عمل متحرک ہو جاتا ہے جو قاری یا سامع کو و
 (۷)سا کہ تشبیہ اور استعارہ مہیا کر تا ہے۔“یکر تا ہے ج

ے سے اپنے  طریق رسمی  غیر ر کر تا ہے ، وہ یاہ اخت طریقرسمی  غیر ہمیشہنگار  انشائیہ 
  غیر ا ہے۔ وہ یت ناظر کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کر لشخصی ردعمل کا اظہار کر تا ہے اور 

ا ہے اور چند لمحوں کے لیے  یتر کرتے ہوئے رواں دواں اسلوب کا سہارا لیاہ کو اخت طریقرسمی 
ہے۔ ہم زندگی کے تفکرات سے آزاد ہو   دیتازندگی کے ہنگاموں سے دور لے جا کر کھڑا کر  ہمیں

 ۔ہیںمحسوس کر تے  اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا  ہیں جاتے 
نا ممکن ہے۔ مختلف   ہیںن کر نا مشکل ہی نیات کو چند سطور میں بیاکی خصوص انشائیہ 
ں  یو ت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔  یاکی خصوص  انشائیہادب نے    ناقدین نگاروں اور    انشائیہ
  یہ ۔ ہیںقائل ند اور بند شوں کا یوحدود وق  انشائیہت میں بہت وسعت آگئی ہے۔ یاکی خصوص انشائیہ

کا حوصلہ رکھتا ہے    دیکھنے زندگی اور اس کے مختلف مظاہر کوہر نئے رنگ اور نئے انداز سے  
ت کے حوالے  یاکی خصوص  انشائیہن کر نے کے لیے اچھوتا اور منفرد اسلوب بھی۔ یا اور ان کو ب 
 :   ہیںاختر لکھتے  سلیم سے ڈاکٹر  

نیک کے بارے میں بہت کچھ پڑھ کر  تک ”انشائیہ پر مختلف نقادوں کی تحریروں سے اس
مندرجہ ذیل امورذہن میں ابھرتے ہیں ، اختصار ، غیر رسمی طریق کار، اسلوب کی شگفتگی 

نظر اور، عنوانات کا موضوع یا نقطہ نظر سے ہم آہنگ ۂ، عدم تکمیل کا احساس، شخصی نقط
ےنے واال فن پارہ انشائیہ نہ ہو نا ، گویا ان تمام اجزا کے حسین اور فنکارانہ امتزاج سے جنم ل

 ( ۸)ہو گا۔“

  انگریزی صنف ادب ہے جو  ایسی ایک انشائیہکہ  ہیں اس تمام بحث کے بعد ہم کہہ سکتے  
احمد خاں اور بعض دوسرے لکھنے   سید آئی۔ اس کے ابتدائی نقوش سر  میں کے تو سط سے اُردو 

کے لیے    انشائیہجا سکتا ہے۔    یا د   ہیں قرار ن  انشائیہ وں کو  تحریر مگر ان    ہیںوالوں کے ہاں نظر آتے  
نہ ہو ،   تحریرسنجیدہ کا رہو،  طریق رسمی غیراختصار ہو،  میں تازگی وشگفتگی ضروری ہے۔ اس 

کی بجائے گپ شپ کا   تحریربوط رہو اور کسی موضوع پر م یل بے ربطی اور عدم تکم تحریرمیں 
 ہو گا۔  انشائیہں ہو تو وہ یا انداز نما 

 اُردو انشائیہ کی روایت
اثر ہوا۔ مضمون نگاری کی   زیر ادب کے  انگریزی مضمون نگاری کا آغاز  میں اُردو ادب  
مضمون نگاری   ذریعےاالخالق کے  یب احمد خاں نے کی۔ انھوں نے اپنے رسالے تہذ  سید ابتدا سر 

ں طور پر محسوس کی جا  یا کی جھلک نما  انشائیہ   میں جن    مضامینایسےہیں ۔ ان کے کئی  یاکو فروغ د 
ت  یاکاہلی اور گزار ہوازمانہ ، اپنی خصوص ، مضامینامید کی خوشی ، خوشامد ان کے  سکتی ہے۔

اترتے۔    ہیں پر پورے ن  تعریف کی    یدانشائیہ جد   مضامین   یہ   لیکن ۔  ہیں  یب کے قر  انشائیہ کے اعتبار سے  
۔  ہیں ے یتنگار قرار د  انشائیہاحمد خاں کو  سید جو سر  ایسےہیں اس کے باوجود کئی لکھنے والے 

قی  یر صد ینذ  فیسراختر ، پر و سلیم ن مدن ، ڈاکٹر ی ر الد یسید ظہ ،  یشیقر ید ڈاکٹر وح  میں  قدین ناان 
کے حوالے سے ڈاکٹر ملک حسن اختر لکھتے    سید ۔ سر  ہیںں  یااور ڈاکٹر ملک حسن اختر کے نام نما

 :   ہیں
ایک  کھا اور اُردو میںیسے س ”انھوں )سر سید ( نے اُردو انشائیے کا ڈھنگ بھی انگریزی

نئی صنف کی بنیاد رکھی۔خوشامد ،سراب حیات۔ خود غرض ، گزار ہوا زمانہ ، بحث وتکرار 
 )۹)میں آتے ہیں۔“ ، امید کی خوشی اور بعض دوسرے مضامین انشائیے کی ذیل

م  ییر احمد، موالنا عبد الحل آزاد ، مولوی نذ  حسین احمد خاں کے بعد موالنا محمد سید سر  
جن پر انشائیے کا گمان ہوتا ہے۔ بعدازاں   ہیں  ایسیبھی   تحریریںبعض  ناصر علی کی  یر شرراور م

  ایک “ جوش ملےح آبادی کا مضمون ”ؤے دوستوں سے بچایر درم کا مضمون ”مجھے میلر  ید سجاد ح
۔ ان لکھنے والوں کے  ہیںروپیشکے  انشائیہجو  ہیں ایسےمضامین ہ بھی غیر رند کا اعالن جنگ، و 

  ایسےہیں  مضامین ما کے بھی کئی یالغفار ، حامد ہللا افسر ، فلک پبد عالوہ سجاد انصاری ، قاضی ع 
رقم   یقیصد  یرنگاروں کے حوالے سے نظ  انشائیہ۔ ابتدائی دور کے ہیں یب کے بہت قر انشائیہجو 



 : ہیں طراز 
بھرے سویں صدی کے آخر میں مغرب سے جن چیزوں کے ابتدائی نقو ش اُردو ادب میں اُ ی”ان

ہے۔ سر سید کا مضمون امید کی خوشی، منشی سجاد حسین اور اودھ پنج  انشائیہ بھی ان میں
انشائیہ نگاری کے پیش روکہے جا   ن کے مزاحیہ خاکے اُردو میںیمعاونکے دوسرے قلمی 

گ ،رشید احمد یسکتے ہیں۔ شر رلکھنوی سجاد حیدر یلدرم ، خواجہ حسن نظامی ، فرحت ہللا ب
ق الرحمن ، کرشن چندر ، سعادت یکنہیا الل کپور، شف  صدیقی، پطرس بخاری ، شوکت تھانوی ،

س ، امجد حسین ، وزیر آغا ان تمام ادیبوں کے یہاں اچھے اور قابل قدر یحسن منٹو ،ابراہیم جل
 (۱۰)انشائیے ملتے ہیں۔“

انشائیے کی   میںوں تحریرکے ہاں بعض  ادیبوں بات درست ہے کہ ابتدائی دور کے  یہ 
جا سکتا۔ سر عبد القادر کے   یاد  ہیں نگار قرار ن انشائیہں کو باقاعدہ یو ن ادبمگر ا ہیںں ملتی یاجھلک

وہ اُردو انشائیے کی   یں شائع ہو ئ تحریریں کے طور پر جو  لطیف انشائے  میں رسالے ”مخزن “ 
وں کے لیے  تحریر میں ۔ اُردو یںاترت  ہیں ف پر پورا نیتعر  ید مگر انشائیے کی جد  ہیںروضرور پیش

انشائیے کے آغاز وارتقا کے   میں۔ اُردو ہیںمختلف اصطالحات استعمال ہوتی ر یںممختلف ادوار 
 :   ہیں احمدخاں لکھتے  یرحوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر نص 

ایک منفرد نثری صنف  ”اُردو میں انشائیے کی عمر سو سال سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن بحیثیت
بھر کر یں صدی کی شروع کی دہائیوں میں اُ سویاُردو انشائیہ اپنے تمام فنی محاسن کے ساتھ ب

سامنے آتا ہے۔ اس دور میں شعوری اور غیر شعوری طور پر ان گنت انشائیے لکھے گئے 
جو کبھی مضمون وپر سنل ایسے ، یا الئٹ ایسے ، کی حیثیت سے گردانے گئے تو کبھی  

 (۱۱)انشائے لطیف کے اہم ادبی شہہ پاروں کے طور پر انہیں پہچانا گیا۔“

حاصل   یت الگ ادبی صنف کے شہرت ومقبول ایک بطور   انشائیہ ہند سے قبل اُردو میں   تقسیم  
شکل سمجھا جا تا رہا اور اسے کوئی اےسا   ایکنہ کر سکا۔ اس صنف کو مضمون نگاری کی ہی 

مضمون “ سے الگ شناخت عطا کرتا۔ آزادی کے بعد ادبانے اس   ایسےیا جو اسے ” یاگ یا نام نہ د 
ں  ؤ کے مختلف پہلو  انشائیہغ کی طرف خصوصی تو جہ دی۔ مختلف ادبی رسائل میں  صنف کے فرو

کے حوالے سے    انشائیہ کے خدوخال نکھر کر سامنے آنے لگے۔    انشائیہ ں  یو پر بحث ہونے لگی اور  
۔  ہیں، اوراق اور دےگر ادبی رسائل شامل  یا“ ادبی دن  لطیف”ادب    میںجن ادبی رسائل نے کام کیا ان  

نے    ادیبوں کے حوالے سے اس دور کے نام ور    انشائیہمیں    مضامین یں شائع ہونے والے  ان رسائل م
کو مضمون سے الگ شناخت عطا کر نے کے حوالے   انشائیہاپنے اپنے خیاالت کا اظہار کیا اور 

ءکے  ۰۸۹۱اور    یا سامنے آ  میں صدی کی چھٹی دہائی    یں بےسو   انشائیہاُردو    ید سے قابل قدر کام کیا۔جد 
 کا آغاز ہوا۔   یں دو انشائیے کے دو رزربعد اُر

ادبی صنف کے پروان   ایک کو بطور  انشائیہ نگاروں نے  انشائیہم پاکستان کے بعد جن یاق 
آذر ، مشتاق قمر ،    یل نی اصغر ،جمیال آغا، غالم ج  زیرڈاکٹر و  میں ان    یا اہم کردار ادا ک  میںچڑھانے  

فی ، کا مل القادری ، جو گند رپال ، جان  ی یر س، بش  یقیصد  یرآغا قزلباش ، حامد بر گی ، نظ  سلیم 
نگاروں نے اس صنف ادب کے فروغ کے    انشائیہ ۔ان ہیںکے نام اہم  یر ی اور نا صر عباس نیرکاشم

 ۔ یںلیے گراں قدر خدمات سر انجام د 
،  ء۱۹۶۱ل پارے“  یا”خ  میںں کے چار مجموعے سامنے آئے ، جن  یو آغاکے انشائ  زیرڈاکٹر و 

ے اندر  یرءاور ”سمندر اگر م ۱۹۸۲، ”دوسرا کنارہ“ ء۱۹۶۶ک“ ”چوری سے یاری ت
میں ”پگڈنڈی  ت کی شکل  یاں کے تمام مجموعوں کو کلیو ۔ بعدا زاں ان کے انشائ ہیںءشامل  ۱۹۸۹گرے“

  یا ت ”پگڈنڈی“ کے عنوان سے شائع ک یاکل  میں ۔ اگلی اشاعت  یاگ  یا ءشائع ک۱۹۸۵لر تک“  سے روڈ رو
 ۔  ہیںشائیے شامل  ان ۷۳ان کے   میں ت یا۔ اس کلیاگ

کے حوالے سے بہت   انشائیہآغانے نہ صرف انشائیے لکھے بلکہ انہوں نے  زیر ڈاکٹر و 
ت  یای نظر تنقید بھی لکھے اور انشائیے کے مختلف پہلووں کے حوالے سے اپنے    مضامینی  تنقید سے  
ی صنف  معتبر ادب  ایکنے انشائیے کو بنانے سنوارنے اور اسے  مضامین ی تنقید کیے۔ ان کے  پیش 

جانداراور   میں ۔ ان کے ادبی رسالے اوراق نے بھی انشائیے کے فروغ یااہم کردارادا ک  میں بنانے 
طنز ومزاح کا عنصر بھی موجود ہے   میںں یو۔ ان کے ابتدائی دور کے انشائیاشاندار کردار ادا ک



  کیفیت ی لب ک زیر اور صرف تبسم  یا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزاح کا رنگ ہلکا ہو تا گ
اور   ہیںجھانکتے  میں، ان کے باطن ہیںے یتق جائزہ ل یگئی۔ وہ مظاہر کائنات کا بنظر عمباقی رہ 

۔ وہ مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے۔ ان  ہیں ے یتن کر د یا پھر اپنے مشاہدات ومحسوسات کو ب
۔  ہیںرہتے    جو عمومی طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل   ہیں ے  یتکے ان پہلووں کا جائزہ بھی ل 

۔  ہیںر کرتے یااظہار اخت  یہائ یراور نو بہ نو پ  ہیں نئے نئے موضوعات التے  میںں یو وہ اپنے انشائ 
 ۔ ہیںانشائیے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے   ید ان کے انشائیے، جد 

د نے بھی  یا  حسین اور مشکور    یقیصد   یرآغا کے ساتھ ساتھ رام لعل نابھوی ، نظ   زیر ڈاکٹر و 
کو ادبی   انشائیہنگاروں نے ،  انشائیہ ۔ ان یااہم کردار ادا ک میں خدوخال کو سنوارنے انشائیے کے 

  حسین ۔ مشکور  یاسے ادا ک  یت اپنا اپناکردار خلوص ن  میںمعتبر صنف ادب کا درجہ دالنے    میں حلقوں  
  میں ں یو انشائیے لکھے۔ ان کے انشائ  ترین د نے بطور خاص انشائیے کی طرف تو جہ دی اور بہ یا

موضوعات کی رنگا رنگی اور اسلوب    میںں  یوومزاح کا عنصر بھی موجو د ہے۔ ان کے انشائ   طنز
 ۔  ہیںنگاروں سے ممتاز کرتی   انشائیہ جو ان کو دوسرے  ہیں ت  یاکا تنوع وہ خصوص 

۔ ان  یںں خدمات سر انجام د یانگاری کے حوالے سے نما  انشائیہنی اصغر نے بھی یالغالم ج  
وہ قاری کو بہت کچھ    ہیں حوالے سے جو مشاہدات واحساسات سامنے آتے  ومظاہر کے    یا کے ہاں اش

ٹنا ، کچھ  ی میں ل”چہرے “ مکان بنانا ، بستر  میںں یو ۔ ا ن کے اہم انشائہیںسوچنے پر آمادہ کرتے 
اور   ہیں۔ ان کے انشائیے تمام فنی لوازمات کو پورا کرتے ہیںہ شامل غیرو میں یت جھوٹ کی حما

 ۔ ہیںال کھڑا کرتے  میں نگاروں کی صف   انشائیہاہم  ہیں ان
اہم نام ہے۔ انہوں نے   ایککے فروغ کے حوالے سے  انشائیہمشتاق قمر کا نام بھی اُردو  

بھی   یت اسلوب کی انفراد  میں ں یو فطرت کی بھر پو ر عکاسی کی۔ ان کے انشائ  میں ں یو اپنے انشائ 
مشتاق “ کے عنوان سے   ہیں موعہ ”ہم ں کا مجیواپنے رنگ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے انشائ

 :   ہیںفی لکھتے ییر س نگاری کے حوالے سے ڈاکٹر بش  انشائیہ شائع ہو چکا ہے۔ ان کی 
”مشتاق قمر موضوع کے چھپے ہوئے گو شوں کو جس طرح دریافت کر نے میں کا میاب 

 ( ۲۱)ہوئے ہیں اس کے پیش نظر مشتاق قمر کو کا میاب انشائیہ نگار کہا جا سکتا ہے۔“

  یا ۔ وہ اشہیںمنفرد قلم کار کے طور پر سامنے آتے    ایک   میں ں  یو احمد جمال پا شا اپنے انشائ  
۔ ان  ہیںن کر نے کا ہنر بخوبی جانتے یا جھانکنے اور اپنے محسوسات کو ب میںومظاہر کے باطن 

ے  ان ک  لیت ں نظر آتی ہے۔ اختصار اور عدم تکمییاکی جھلک نما شخصیت ان کی  میںں یو کے انشائ 
 ۔  ہیںت یا ں کی اہم خصوص یو انشائ 

  میں ء۱۹۶۶نگاری کا آغاز  انشائیہ۔ انہوں نے ہیںنگار  انشائیہب یا کام  ایک آذر بھی  یلجم 
ر طباعت سے  یوز میں ء۱۹۸۱ہے جو یتون“ ں کا مجموعہ ”شاخ زیو ۔ ان کے انشائیااوراق سے ک

ے حوالے سے مشاہدات  عصری مسائل اور واقعات ک میںں یو آراستہ ہوا۔ انہوں نے اپنے انشائ 
۔  ہیںکے حامل  یت ن کیا۔ ان کے انشائیے اپنے موضوعات کے حوالے سے انفراد یا ومحسوسات کو ب

ں  یو آذر کے انشائ  یلنظر آتا ہے۔ جم  میں موضوعاتی تنوع بھی بھر پور انداز  میں ں یو ان کے انشائ
 :   ہیںفی رقم طراز ییر سکے حوالے سے ڈاکٹر بش 

ئیے اس لیے بھی قابل تو جہ ہیں کہ انہوں نے مجرد اور فکری ”ان )جمیل آذر ( کے انشا
موضوعات کی بجائے ایسے موضوعات پر انشائیے تحریر کیے ہیں جو عصری واقعات اور 
مسائل سے بھی متعلق ہیں۔ چنانچہ ان کے انشائیے اس الزام کو بھی غلط ثابت کرتے ہیں کہ 

 ( ۱۳)انشائیہ زندگی سے مر بوط نہیں۔“

نے بھی بڑے خو بصورت اور متاثر کن انشائیے لکھے۔ ”ذکر اس پری وش    ید ور سد ڈاکٹر ان  
لب لہر آخر تک موجود    زیر   ایک تبسم کی    میں ں  یو ں کا مجموعہ ہے۔ ان کے انشائیوکا “ ان کے انشائ

”مچھر کی مدافعت   انشائیہ ۔ ان کا ہیںرہتی ہے اور قاری کو غوروفکرکے نئے زاویے فراہم ہوتے 
 نگاری کی عمدہ مثال ہے۔    فی“ تحر  میں 

ب  یاکا م  میںآغا قزلباش بھی انشائیے کے حوالے سے اپنا الگ مقام اور پہچان بنانے  سلیم 
ں  یوشائع ہوا۔بعدازاں ان کے انشائ  میں ء۱۹۸۰ں “  یاں کا پہال مجموعہ ” سر گو ش یورہے۔ ان کے انشائ



ے  یتنئے نئے سوااالت کو جنم د   میں  ںیو بھی شائع ہوا۔ وہ اپنے انشائ   میںء۱۹۹۲اور مجموعہ    ایک کا  
کے ظاہر    یا ت اور استعجاب کا مرقع بن جاتا ہے۔ وہ مختلف اش یرمعصوم ح   انشائیہ ں ان کا  یواور    ہیں

ڈوبتا چال   میں ت یرکہ قاری ح  ہیںپہلووں کو سامنے التے  ایسےایسے اور باطن کے حوالے سے 
ندر ، بر گد  حت کرنا، چوہے ، موم بتی ، سم یکھنا ، نصیمیں ”خواب د ں یوجاتا ہے۔ ان کے اہم انشائ

فی رقم  ییر سں کے حوالے سے ڈاکٹر بشیو ۔ ان کے انشائ ہیںں  یا ن اور سرگوشی ، جال ، کرسی ، دورب
 : ہیں طراز 

”سلیم آغا کے انشائیوں کی ایک اہم خصوصیت ان کی معصوم حیرت اور استعجاب ہے جو 
 ( ۱۴)و تا ہے۔“مختلف اشیا کی ماہیت جاننے کی خواہش سے پیدا ہ

حاصل کی۔ وہ معمولی   یت نگار ، شہرت ومقبول انشائیہکامل القادری نے بھی بطور  
اور    یب ۔ وہ عموما قدےم تہذ ہیںمہارت رکھتے    میںں کو سامنے النے  ؤ موضوعات کے معمولی پہلو

، مگر ان کا خوبصورت انداز ان معمولی   ہیں کے حوالے سے موضوعات پر لکھتے  یختار
اسلوب کی چاشنی   میں ں یو کر تا ہے۔ ان کے انشائ پیش میںمعمولی انداز غیرو بھی موضوعات ک

اپنے   یہانشائیہ ہے۔  انشائیہبھی اپنا رنگ دکھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ”الگنی “ ان کا معروف 
”فٹ نوٹ “ بھی اپنے اندر معنی   انشائیہاور  ایککے کئی رنگ لیے ہوئے ہے۔ ان کا  یت اندر انفراد 

  ایک لیے ہوئے ہے۔ اس انشائیے کو پڑھتے ہوئے قاری کو شگفتگی اور تازگی کا  یںی پر ت کی کئ 
 احساس ہو تا ہے۔ یب عج

اہم نام ہے۔ ان کے انشائیے   ایکرام لعل نابھوی کا نام بھی اُردو انشائیے کے حوالے سے  
ں  یو ہم انشائ ۔ ان کے ا ہیںت لیے ہوئے یااظہار کی خصوص  یہ ائ یرموضوع کی تازگی اور نوبہ نو پ

۔ ان کے ہاں موضوعات کی رنگا  ہیںہ شامل غیرت اور مسکرانا “ و یر”انتظار، پوسٹ کارڈ ، ح میں 
 ں کی بہار بھی۔ ؤ رنگی بھی نظر آتی ہے اور ان موضوعات کے نئے نئے پہلو 

صنف ادب کے اپنے آپ   ایکنے بطور  انشائیہنگاروں کی کا وشوں سے اُردو  انشائیہ ان  
نگار    انشائیہآغا ، ان کے رفقاءاور ان کے رسالے ”اوراق “ کی کوششوں سے    زیرٹر و۔ ڈاکیاکو منوا

آئی جس کی   میںکہکشاں وجود  ایکایسینگاروں کی  انشائیہاور  یای کی تحرےک نے فروغ پا 
بہت سے نئے ستارے بھی شامل    میں اُردو انشائیے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کہکشاں    میں روشنی  

منور کرتے گئے۔ انشائیے کے    ید ت کی روشنی سے مزیراُردو انشائیے کو اپنی بصہوتے گئے اور  
شہزاد احمد ، حامد برگی ، ارشد   میں نگاروں نے کاوش کی ان  انشائیہ فروغ کے لیے جن دےگر 

ی ، سلمان بٹ ، انجم  یر ، جان کا شم   یشیر قرید نس بٹ ، ح یو ، محمد اسد ہللا ، محمد    یرسیفی ، بش  یرم
ید احمد  ض الرحمن ، رش یاصر، راجہ ر ییل ، شہزاد قامجد طف     ، یب ، محمد اقبال انجمہر اد زی ، اظیان

۔ ان کے  ہیںکے نام اہم  یر بلو چ، ڈاکٹر نا صر عباس ن شفیق ی ، ید ، اکبر حم یقی جہ ، خالد صد یرگو
نگاری کے حوالے سے گراں قدر خدمات سر انجام   انشائیہعالوہ بھی بہت سے لکھنے والوں نے 

  میں نگاروں  انشائیہاضافہ ہو رہا ہے۔ ان  میںنگاروں کی تعداد  انشائیہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ یںد 
  یہنگاری کے موجودہ رجحان کو دےکھ کر    انشائیہاور نو آموز بھی۔  ہیں نگار بھی    انشائیہ کہنہ مشق  

نے بھی پسند  بڑی تعداد  ایککی  ئینکو قار  انشائیہکا مستقبل روشن ہے۔  انشائیہکہاجا سکتا ہے کہ 
 گی عطا کی ہے۔ ید 

پائی جانے والی موضوع کی وسعت   میں،سب سے اہم چےز اس  میں یت کی مقبول  انشائیہ 
بدرجہ اتم موجود   یت لےنے کی صالح  میں نئے نئے موضوعات کو اپنی گرفت  میں ہے۔ اس صنف 

کے چھپے   نہ لکھا جا سکے۔ موضوع انشائیہسا کوئی موضوع ہو جس پر یہی ا ید کا شا  یاہے۔ دن 
کام جتنی   یہنگار  انشائیہنگار کاکام ہے۔  انشائیہ ں کو سامنے النا ؤ ہ پہلو ید ہوئے گو شوں اور پو ش

اتنا ہی مقبول ہو گا۔انشائیے کا اسلوب بھی جاندار ہو تا ہے جو   انشائیہمہارت سے کرے گا اس کا 
اور عمدہ اسلوب انشائیے    یہن یانگار کا ب  انشائیہقاری کو مسرت ، تازگی اور شگفتگی عطا کر تا ہے۔

جس انداز سے اپناسفر جاری رکھے ہوئے ہے اسے دےکھ    انشائیہ بی کی ضمانت ہے۔ اُردو  یاکی کا م
کر کہا جا سکتا ہے کہ اُردو انشائیے کا مستقبل تانباک ہے۔ اُردو انشائیے کے مستقبل کے حوالے  

 :  ہیں سے عامر عبدا ہلل لکھتے  



اہم وجہ  نشائیوں کی اشاعت اور انشائیے پر تنقید ی کام کی ایک”متنوع موضوعات پر متعدد ا
زی ہے اور دوسری اہم وجہ انشائیے کا بدلتے ہوئے ادبی اور ثقافتی یاس صنف کی داخلی زرخ

 منظر نامے سے ہم آہنگ ہو نا ہے۔۔۔وہ چند اصناف جواس نئی ادبی وثقافتی صورت حال میں
یہ فرد کی انفرادیت کا  ن میں سر فہرست ہو گا۔ کیونکہاپنا وجود برقراررکھ سکیں ،انشائیہ ا

علمبردار ہے اور فرد کو سے نکال کر ایک الگ پہچان دیتا ہے۔ آنے والے وقت میں جو 
معاشرتی نظام ابھرے گا ، اس میں فرد کو اپنی شناخت اور انفرادیت کی بقا کی زیادہ ضرورت 

ی تکمیل کا تخلیقی وسیلہ بنے گا۔ گویا انشائیہ انسان کی اس ضرورت ک ہو گی اور اس میں
 ( ۱۵)انشائیے کا مستقبل روشن ہے۔“

روزافزوں اضافہ ہو   میں لکھنے اور پڑھنے والوں کی تعداد  انشائیہ زی سے یکیونکہ جس ت 
  انشائیہ میںکہ جس انداز  یدیہ کے روشن مستقبل کی خبر سنا رہا ہے۔ مز انشائیہ رہا ہے وہ 

صرف اس صنف ادب کا کام ہے۔   یہ ن کے داخل کی تر جمانی کر تا ہے۔ ءومظاہر اور خود انسا یااش
کر سکتی۔ دورحاضر کا انسان جس   ہیں کوئی اور صنف ادب اس حوالے سے انشائیے کا مقابلہ ن

سے بہتر اور کوئی صنف    انشائیہ طرح گونا گوں مسائل کا شکار ہے اس کی ذہنی آسودگی کے لیے  
ب ہے جو انسان کو شگفتگی، تازگی اور مسرت بخشتی ہے اور  ہی وہ صنف اد  انشائیہ ۔ ہیںادب ن

ی ہے۔ اس لیے اس صنف ادب کا مستقبل روشن  یت انسان کو تفکرات سے آزاد کر کے ہلکا پھلکا کر د 
 ضرورت ہو گی۔ زیادہکی آج کی نسبت  انشائیہ مستقبل کے انسان کو  کیونکہہے 
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 ۲۶۰ء، ص۱۹۸۹نز پبلشرز ، ر سنیالہور ، نذ ،یہ نگاریں انشائیڈاکٹر، اُردو م یفیر سیبش ۔۱۲
 ۲۶۱ضا ً،ص یا ۔ ۱۳
 ۲۷۲ضاً ، صیا ۔۱۴
 ۳۴ء، ص ۲۰۰۰رہن ، اکتوبر ی، پ یں مشمولہ ، کاغذیء، م۲۰۰۰ہ۔۔ یعامر عبدا ہلل ، انشائ ۔ ۱۵
 

 

 

  



 


