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 **ڈاکٹرمحمد   ناصر  آفریدی     ؍1ڈاکٹر زینت بی بی  

Abstract: 

"The edifice of civilization is built on tradition. Civilization is the name of a collection of these 

traditions. Circumstances of a nation, background, religion, mental retardation are important 

elements of a culture or civilization that is preserved in the form of heritage and passed down 

from generation to generation. Literature and tradition are closely linked. In other words, we 

can say that there is a deep connection between literature and society. The literature of a nation 

is unique due to its tradition. This uniqueness sets it apart from the literature of other nations. 

Literature takes on changing circumstances, demands and needs and continues to evolve. The 

definite success in this situation lies in following the tradition. It is these traditions that keep 

literature from being shaken. If there are no traditions, rules and regulations for literature, then 

it is not possible to form a critical standard in literature." 

 روایت،سماج،تہذیب،تحریک ،دبستان،اصول و ضوابط،نظریات،انفرادیت،اجتماعیت۔کلیدی الفاظ:

ر رکھ کر نظ شیکو پ تیروا ۔جگہ مسلم ہے یاپن تیاہم یک تیروا ےیدونوں کے ل دیاور تنق قیتخل

رنے والوں ک قیہے کہ جہاں تحق ایگ کھایعموماً د ۔ہوتا ہے ریکا عمل بہتر طور پر وقوع پذ دیاور تنق قیتخل

ا درجہ اساس ک ںیاس سلسلے م تیروا۔ یہوت ںیدار نہ جان قیرہتا وہاں تحق ںینہ الیخ ایکا پاس  تیکو روا

ایت پر ۔ادب میں روفضا فراہم کرتا ہے یاور اتحاد ک گانگتی ںیفارمز پر ہم ٹیمختلف پل یہ ۔ہےی رکھت

 یات کب یکس تیروا ہے۔مراد  ا کی سےتفصیلی بحث کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کی روایت 

ر مختلف طور پ ںیمختلف اوقات م ںیہر قوم اور ملک م اتیروا ۔ںیسرگزشت کے ہ ای تیحکا،اظہار ،نقل 

 :روایت کی تعریف کے حوالے سے ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں ۔ںیہ یرہت یہوت ریپذ عوقو
ب جن پر س،کچھ ایسے تصورات ،کچھ ایسی قدریں  ،انسانی زندگی میں کچھ ایسے طور طریقے"

" ۔ں اور افراد جن کو اپنا آدرش یا آئیڈیل مان لیں وہ روایات کہالتی ہیںولوگ بنیادی طور پر متفق ہ
(۱) 

۔وہ براہ راست معاشرے سے وابستہ  بھی ہوتا ہے حصہ ہے  یادیکا بن یا سماج  انسان معاشرے

ے۔جہاں  وہ اپنی فکر اور سوچ کی بدولت سماج اور اس سے عالحدہ بھی اس کی جدا گانہ  حیثیت ہوتی ہ

ے مختلف سطح پر اس یک یزندگ۔گزار سکتا  ںیمعاشرے سے الگ طور پر نہ یوہ زندگسے جڑا رہتا ہے۔

لحوظ م یکو بھ تیسے اجتماعکے ساتھ ساتھ ا   تیانفراد یاپن ۔اپنے معاشرے سے رجوع کرنا پڑتا ہے

 تیثیجس پر معاشرے کا بح ںیہ یاور تصورات ہوت ںیقدر ،اتمشترکہ عاد یسیکچھ ا ۔خاطر رکھنا ہوتا ہے

ارے صورت ہم یک اتیروا ای ںیتے ہابن اتیمشترکہ عناصر مل کر روا یہ یسیا ۔اتفاق ہوتا ہے یمجموع

 :تے ہیںمیں لکھ "تنقید سے تحقیق تکاپنی کتاب "اس حوالے سے ڈاکٹر عنوان چشتی  ۔ںیسامنے آتے ہ

حال اور مستقبل کو ایک لڑی ،ہر ہے جو ماضی لور مسلسل روایت ایک ایسی متحرک ا "

یہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جو ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی طرف  ۔میں پرویتی ہے

                              
 اسسٹنٹ پروفیسر، شہید بینظیر بھٹو خواتین یونیورسٹی پشاور1

 شعبہ  اردو  سرحد  یو  نیورسٹی    آف  سا  ئنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور **



تخلیقی محرکات سب  ،تاریخی شعور ،روایت میں ماضی کی ادبی بصیرت۔۔۔۔۔ چال جاتا ہے

وشش اور ماضی کے تجربات ماضی کو حال کے آئینے میں دیکھنے کی ک ۔کچھ شامل ہے

کی روشنی میں حال کے مسائل کو حل کرنے اور مستقبل کی تعمیر کرنے کی کوشش کو 

 (۲)۔"روایت کہتے ہیں

تہذیب یا کلچر انہی روایات کے  ۔ہے یہوت یپر کھڑ ادیبن یک تیعمارت روا یکلچر ک ای بیتہذ

کے اہم  بیتہذ ایافتاد کلچر  یذہن ،مذہب،پس منظر  ،قوم کے حاالت واقعات یکس ۔مجموعے کا نام ہے

 بیتہذ ہیاس طرح  ۔صورت محفوظ ہوکر نسل در نسل منتقل ہوتا ہے یجو ورثے ک ۔ںیعناصر ہوتے ہ

 ۔ںیہ یتیجنم ل اتیسے روا یاس ۔رکھتا ہے متازقوم سے م یقوم کو دوسر یکس

کہ ادب اور  ںیہ کہہ سکتے ہیہم  گریبالفاظ د ۔گہرا ربط ہوتا ہے ںیکا آپس م تیادب اور روا

 تیانفراد یہی ۔رکھتا ہے تیبدولت انفراد یک تیاروا یقوم کا ادب ان ک یکس ۔معاشرے کا گہرا تعلق ہوتا ہے

 ۔ںیاسے دوسرے اقوام کے ادب سے ممتاز رکھتے ہ

 یاعبلکہ اجتم یہوت ںینہ یزندگ ینظر صرف انفراد شیہو تو اس کے پ قیادب تخل یبھ یکوئ

 یبھ نیسکون کے ساتھ ساتھ درست سمت کا تع یادب کا کردار ذہن۔اسی طرح ہے  ینظر رہت شیپ یزندگ

 یگتو وہ زند یبتات ںیطور حل نہ یراحت اور مشکالت کا کس، یآسان ںیم یزندگ یاگر ادب ہمار ۔ہوتا ہے

نئے  ںیم یزندگ۔ںیہ یبدولت حاصل ہوت یک تیروا اتیتمام خصوص ہی ںیادب م۔ ںیترجمان نہ حیکا صح

قدروں کو باالئے طاق رکھا جاتا ہے  یجہاں پران ۔ہے یجات یپر رکھ ہی روایات پر ان ادیبن یک تجربات

ے بل ک اتیادب کا انحصار روا یاریمع۔ہے اطراب کا باعث بنتضصورت ا یک یخلفشار تنہائ یوہاں ذہن

ا فقدان ک راثت ںیجس م ۔ںیہ یکا باعث بنت قیتخل یادب ک یاریمع ریغ اتیکمزور روا ۔بوتے پر ہوتا ہے

  ۔ ےیہونا چاہ ںیکا پاس ہر صنف ادب م اتیروا ۔ہوتا ہے

شروعات  یکام ک یا  قیتخل،فن  یبھ یکس ۔ںیہاہمیت رکھتی  ںیم یمختلف شعبہ ہائے زندگ اتیروا

تقبل کا رنگ مس یماض ۔ںیہ کھتےیطرف د یک یکارکردگ ںیم یماض یکرتے ہوئے ہم متعلقہ شعبوں ک

ے پچھلے لوگوں نے آن ونکہیہے کاصورت ضرور چھوڑت ینہ کس یا تاثر کسکے ان منصوبوں پر اپن

 ۔چھوڑا ہوتا ہے ہیصورت سرما یتجربات ک ےینسلوں کے ل یوال

 ںیب ماد ونکہیہے ک یادیسے رشتہ بن تیادب کا روا ںیشعبوں کے مقابلے م گریکے د یزندگ

ے احساسات پہلے س و تجربات ہی ۔ےہ یہوت یعکاس یاحساسات اور مشاہدہ ک،کے تجربات  یزندگ یانسان

ط اصول و ضواب اتیروا ںیاور ارتقا کے عمل م یترق۔ںیپنپتے ہ ںیقدروں کے سائے م یموجود معاشرت

رف ط یسمت ک درستسمت سے منحرف کرکے  غلط  ںیضوابط ہم واصول  ہی ۔ںیہ یادا کرت ضہیکا فر

 ۔ےہ یوجہ بنت یک یصورت رہنمائ یک یکہ خود احتساب ہیدوسرا  ۔ںیگامزن کرنے کا سبب بنتے ہ

ر ۔سماج میں روایت او ےیچاہ یکرن یرویپ شہیہم یک اتیقابل توجہ ہے کہ مثبت روا یامر بھ ہی

کچھ لوگ بغاوت ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس طرح انفرادیت اور جدت بھی اس کے دو اہم سنگ میل ہیں۔

 عیکا دامن بہت وس اتیروا۔جبکہ  ںیکا شکار ہو جاتے ہ یتعصب اور تنگ نظر ںیکے پردے م اتیروا

 ای اتجربنئے ت ںیصورت ہم یبھ یکس اتیکہ روا وںیک ۔ہے یاس کو محدود کرنا سراسر نا انصاف ۔ہے

نئے تقاضے  یبھ ںیطرح ادب م یاس ۔رواں دواں ہے یجس طرح زندگ۔ یروکت ںینئے امکانات سے نہ

" میں  بیعناصر تہذ" یشیقر دیسع ابوسے ۔اس حوالے ںیہ یرہت یتہو دایپ ںیراہ ینئ،نئی ضروریات ،

 لکھتے ہیں:

۔ہالہ زدہ طرز افکار و ہے قائم پر  ادوںیبن نیسنگ یعمارت رسم و رواج ک عیوس یسماج ک"

کو  کردار کی مستحکم دیوار جس نے زمانہ انقالب اور نراج کے نازک لمحات میں ابن آدم 

 ںیکھائراہ نہ د ںیالے رسم و رواج ہمسے چلے آنے و وقتوںمعلوم  ااگر نسنبھالے رکھا ہے۔

۔ہزار ہا متضاد قوتیں بیک وقت بر سر پیکار ںیبھٹک کر رہ جائ ںیتو ہم صحرائے افکار م

 (۳)نظر آئیں اور نسل  آدم کا خاتمہ ہو جائے۔"   



ے زبان س ایعالقے کے ادب  یبھ یکس ۔جگہ مسلم ہے یاپن تیاہم یک تیروا بھی  ںیاردو ادب م

 یربع ںیم ریمخاردو زبان و ادب کے  ۔رکھتا ہے تیلئے اس کے پس منظر کا علم ہونا اہمکے  یشناسائ

کے  یجبکہ عرب بیتہذ یرانیکے ساتھ ا یبلکہ فارس ںینہ یصرف زبان ہ ۔ہے یبس یزبان رچ یوفارس

ھ وقت کے ساتھ سات ۔ںیدر آئے ہ ںیاردو زبان م یحوالے بھ یاور مذہب اتیو حکا اتیروا یساتھ عربوں ک

ورت ص یہم کس یکس قدر کم ہے مگر پھر بھ ہی ںیاگرچہ موجودہ دور م ۔ںیہی رہ ینشوونما پات اتیروا ہی

 ریہے کہ برصغ قتیحق یبھ ہی ۔کرسکتے ںیہن حدہرنگ عال یو عرب یادب سے فارس مقامی کے ہاںی

آمد  یک ںزویانگر ۔رکھا ےیقائم ک یتشخص بھ یانفراد اکے ساتھ اپن اتینے ان روا بوںیکے شعرا اور اد

اور  یشعور بیاس طرح ہمارے اد ۔طرح کے اثرات مرتب ہوئے  مختلف زبان و ادب پر  یک ہاںیسے 

 ۔ںیرہے ہ اثرمت یسے بھ بیتہذ یطور پر مغرب یال شعور

علق صنف سے مت ایموضوع  یبھ یکا ذکر ہے تو کس تیاہم یک تیروا ںیم قیتحق یجہاں تک ادب

 ۔ا ہےہو جات یضرور کی کھوج لگانا بازگشت  ںیم یماض یصنف ک ایع متعلقہ موضو ےیلکھنے کے ل

 ۔ںیبخشتے ہ تیو جامعک قیتحق یہمار اتیروا ای مانیپ ،والے حموجودہ  ںیم یماض

 یےمثالیں موجود ہیں جس میں  لےاور حق کا راستہ اپنانے ک یکیجگہ جگہ ن یبھ ںیم دیقرآن مج

اہ ر یدھیس ای یکیطرح نی اس ۔ہے یگئ ید تیکو فوقطرف رجوع کرنے  یپہلے ادوار کے لوگوں ک

 یخسارہ پانے والوں سے عبرت حاصل کرنے ک یتو وہاں بھ یک نیتلق یسے بچنے ک یساتھ بد ساتھکے

وں حوال،اپنے سے پہلے مثالوں  یےآئندہ کے الئحہ عمل کے ل یاپن ںیہم یعن۔ی ہے ایگ ایک ہطرف متوج

 ۔نظر رکھنا ہوگا شیاور تجربات کو پ

 مختلف اصناف کا حصہ ںیتیمختلف روا ہاںیجائے تو  کھاید ںیکے تناظر م تیاردو ادب کو روا

رجحانات اور اس کے اصول بنتے بگڑتے اور ،کے سہارے ادب کا مزاج  اتیان روا ںیہ یآئ یچل یبنت

 یاس ک ۔اتجا سک ایک ںیکو نظر انداز نہ اتیان روا ںیم دیتنق ای قیتحق، قیتخل یادب ک۔ ںیآگے بڑھتے ہ

اور اس کے مزاج کے  اتینظر ،حاالت یقوم کے سماج یکس اتیروا ہیہے کہ ادب کے  ہیوجہ  یادیبن

آگے  ںی مادب خال یبھ یکوئکیونکہ  ںیزندہ رہناممکن   نہ ریکے بغ اتیادب کا ان روا ۔ںیہ یاثر پنپت ریز

 ۔ہوتا ہے وستہیوہ گزشتہ سے پ۔بڑھتا  ںینہ

 اتینظر مختلف نظر شیوقت کے تقاضوں کے پ ہاںیجائے تو  یبات ک یک تیروا ںیاردو ادب م 

سے  تیوار ںیہم ںیصنف م یبھ یکس ںیاس سلسلے م۔ایگ ایاپنا یسے ہم آہنگ کرنے کے بعد ہ تیکو روا

بب  کامیابی نہ ملنے کے س تو  یک یکوشش بھ ںینے اس ضمن م یاگر کس۔ یآت ںینظر نہ یمکمل روگردان

 :" میں لکھتے ہیںتنقید سے تحقیق تک اپنی کتاب " ڈاکٹر عنوان چشتی ۔ںیہزندہ ن ںیم خیوہ تار

اس ،کار کتنا بھی نیا ہو  فن۔کار بیک وقت پرانا بھی ہوتا ہے اور نیا بھی  اس طرح ہر فن"

یصدی روایت سے سو ف،وہ بت شکن اور باغی ہی کیوں نہ ہو ،کی انفرادیت کتنی بھی مسلم ہو 

س کی تخلیقات میں ماضی یعنی روایت کے زندہ عناصرضرور شامل ا ۔دامن نہیں چھڑا سکتا

 (۴) ۔"   ہوتے ہیں

 یادیفن اور فکر دو بن ہاں۔یکو اہم مقام حاصل ہے  یشاعر ںیکے مباحث مکی اہمیت  تیروا

صورت ساتھ ساتھ چلتے  یکنارے کدوکے  ایدر ہی ۔ہوتا ہے قیادب تخل یاریجس سے مع ۔ںیعناصر ہ

 ،حاتیتلم،استعارات  ،ہاتیتشب، ںیمختلف صورت یزبان اور اس ک ںیم اتیجمال یشعر یعنیفن  ۔ںیہ

طرح  یاس ۔ںیکرتے ہ دایپ تیفیک یاتیجمال ںیجو شعر م ۔ںیشامل ہ یسب ہ رہیوغ تیہ ،اسلوب، التیتمث

سے  تیعموما روا ےیکو پرکھنے کے ل اتیجمال یشعر یفن پارے ک یکس۔اہم ہے یبھ تیمعنو یفکر

 ۔ہے یکا کام کرت تیاس بابت روا یشاعر کلیکالسقدیم  یا  ۔جاتا ہے ایاستفادہ ک

اور  تیروا۔مرہون منت ہے یک اتیتقاضوں اور ضرور یوقتعموما ً  تیمعنو یو جذبات یفکر

ب کے معنوں اور تعص یکو تنگ نظر تیہے ہم روا ایگ ایکہ پہلے ذکر ک سایج۔ ںیتجربہ ساتھ ساتھ چلتے ہ

ے نہ ہ یکے مناف تیتجربہ روا ونکہیک اہمیت دیں  یائے تجربات کو الزمبج یاستعمال کرنے ک ںیم



 ۔ہے یتجربے پر قدغن لگات تیروا

ہے اور ارتقا کے راستے  تایصورت جنم ل یک اتیتقاضوں اور ضرور ،ادب بدلتے ہوئے حاالت

 یںہ یہ اتیروا ہی ۔ہے ںیم یرویپ یک تیروا یابیکام ینیقی ںیحال م اس صورت ۔ہتا ہےرپر رواں دواں 

صورت موجود  یاصول و ضوابط ک اتیروایے اگر ادب کے ل ۔ںیلزل ہونے سے بچاتے ہذجو ادب کو مت

 یاصول و ضوابط ک یہ اتیروا ونکہیک ںیممکن نہ لیتشک یک اریمع یدیتنق ںیم ںیتو ادب م ں  نہ ہو

 ۔ںیہ عہیاصالح کا ذر یجو معاشرت۔ ںیکرتے ہ دایپ زیتم یرے کصورت اچھے ب  

 عےیمعاشرہ اور ادب کے ذر، اتیروا یعنیصورت  یتکون ک کیمقصد ا یادیکا بن اتیروا ان

اور  کا مضبوط اتیروا یآغاز و ارتقاء پر اس عالقے ک یصنف ک یبھ یکس ںیادب م۔کرنا ہے دایرشتہ پ

ادب  ینیاور الط یونانی ںیادب پر شروع م یزیمثال کے طور پر انگر ۔کو ملتا ہے کھنےید ہوالحدار  جان

چنانچہ ۔ ںیرہ ریادب کے اثر پذ یزیکچھ اصناف انگر یطرح اردو ادب ک یاس۔رہے  اںیکے اثرات نما

 یاس یں ۔ہ یکثرت سے ملت ے کی مثالیں مغرب سے استفاد ںیہم ںیادب م یافسانو ریو غ ینظم اور افسانو

 ۔ںینہ دہیپوش طور  یکا اثر کس بیتہذ یرانیا ی اور طرح شعر و ادب پر فارس

عالمات ،اصطالحات لیےاس  ۔ںیہ اںیاثرات کے نقوش نما یفارس ںیم یشاعر یابتدائاردو کی 

 یرانیطرح ا یاس ۔ہے یکو ملت کھنےید  توجہ  طرف یادب ک یے وقت فارستکو برت انیاور طرز ب

 اتیروا یکو ان فارس یابیاور کام اریادب کے مع ںیچنانچہ آغاز م ۔ ںیہ یکا حصہ رہ یاردو شاعر اتیروا

رہے  تےید یسنائ ںیم یشاعر یکے گل و بلبل کے قصے مقام یشاعر یرانیا۔ ایگ کھاید ںیکے تناظر م

 یاور کبھ یمجاز یکبھ یآج بھ  جس  کی پاس داری ی رہی ۔بن تیروا کیا ہی ںیم یاردو شاعر ۔جو

 یسبھ شاکر تک نیاور پرو ضیف ،اقبال ،غالب،سے لے کر درد  ریم ۔صورت موجود ہے یعالمتوں ک

شعراء  میعظ سےیغالب اور اقبال ج ،ریکہ م ںیہ کھتےیچنانچہ ہم د۔ایشعرا نے اس کا بھرپور استعمال ک

اس ۔کا پاس جاندار رہا تیساتھ رواساتھ    کے  تیدیجہاں جد ایک دایشعرا نے اپنا مقام پ ںیکے بعد  انہ

 ۔ںیہ اںیطرح ع یروشن کنام روز  سےیشاکر ج نیپرو،ناصر کاظمی،  فرازاور   ضیف ںیسلسلے م

ی ان کے اثرات بھ۔ ںیہ یرہ یابھرت یبھ ںیکیمختلف تحر ںیادب کے تحت مختلف اوقات ماردو 

 اور تحریک  گڑھ یعل ی تحریک ،رومانو  ی،گوئ ہامیاتحریک  ہیں۔ان میں  مرتب ہوتے رہے ادب پر 

 اہمیت  یحوالے سے خصوص کے تیروابھی   یدہل ودبستان لکھنؤ  تحریک کے ساتھ ساتھ  پسند  یترق

نے کھیطور پر د یاور ال شعور یشعور یان کے اثرات بھ ںیم دیو تنق قیتحق یچنانچہ ادب ۔ںیکے حامل ہ

منظر  پس یاور سماج یاسیس ی،معاشرت ی،اس دور کے معاش ںیدبستانوں م ورا کاتیان تحریں۔ہکو ملتے 

سند  تحریک  کافی   نمایاں  رہی ۔ اس  تحریک ۔ا  س  حوالے  سے  ترقی  پجا سکتا ہے  کھاید یکو بخوب

 کی مقبولیت کے بارے میں  ڈاکٹر  عبدالعلیم  لکھتے  ہیں:

 کنی۔ لںیقائم ہوئ ںیسب اہم زبانوں کے عالقوں مًً  بایتقر یہندوستان ک ںیشاخ یاس انجمن ک"

 ےیل اس ۔ایحصہ ل اںینما ادہیزنے نسبتا ً بوںیاردو کے بعض اد  ںیم امیچونکہ اس کے ق

 یاس ک۔ہے  تاید یدکھائ ادہیکا اثر ز کیسے اردو ادب پر  اس تحر یطور پر شروع ہ یفطر

 ںیاصطالح ہند اور پاکستان کے ہر حصے م ہیہے کہ اب  ہی لیدل یسب سے بڑ یک تیمقبول

 اپنے آپوہ بھی ہے  ںیجن کا اس انجمن سے براہ راست تعلق نہ یرائج ہے اور وہ لوگ بھ

 (۵)۔"  ںیکہتے ہ بیدپسند ا یکو ترق

لسفہ ف اس سلسلے میں۔ے ہیںز رہکا ج   اتیروا یبھ ہمختلف مکتبہ فکر اور فلسف ںیمختلف ادوار م

کا حصہ  یاردو ادب بالخصوص شاعر ںیمختلف انداز م  یحسن و عشق اور حرکت و عمل بھ،تصوف 

کھنے جو نئے ل ۔ںیئے ہبن گ تیبدولت  بھرپور روا یطرح کچھ فن پارے اپنے اسلوب ک یاس۔ ںیرہے ہ

لے کے سلس انیطرز بخصوصا ً ۔ںیموجود ہ ںیصورت م یک مانےیپ ایاصول  ،اریمع کیا یےوالوں کے ل

جو  ان سے  پہلے  کالسک  کا  ہے یجات یتوقع ک یک اتیخصوص یانہ نئے  لکھنے والوں سے  ںیم

 درجہ  رکھتے  ہیں۔



 ۔ہے یا روایت  ہم حوالہااردو ادب کا  یکا جذبہ بھ یجائے توحب الوطن کھایاس حوالے سے  د

کا جذبہ  آب و تاب کے ساتھ موجود  یحب الوطن ںیسے لے کر عصر حاضر تک کے شعراء م ریچنانچہ م

باقاعدہ عنوان کے  یکس ےیاس ل۔طرف  رجحان عام تھا  یک یاگرچہ غزل گوئ ںیکے دور م ریم۔ہے 

محبت  وطن سے یشاعر یکہ ان ک ںیہ کھتےیود ہم داس کے باوج کنیل۔آتا ںیجذبہ سامنے نظر نہ ہیتحت 

 یک دلی  ۔ہے یگئ یک یعکاس یاس دور ک ںیکے حوالے سے اکثر اشعار م یدلشہر  ۔ہے یشاعر یک

ب ح یغالب کے ہاں بھ ۔رکھا ےیکو متاثر ک یشاعر ین ککے کرب نے ا   یو برباد یاور تباہ یرانیو

  ۔ںیکو ملتے ہ کھنےیاس کے مضبوط حوالے د ںینثر ماور  یشاعر یان  ک۔کا جذبہ موجود ہے  یالوطن

پنے ا ہیجائے تو  ید بیغالب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر ا ن کو مناسب ترت بیخصوصاً مکات

 ے۔ہ خیمکمل تار کیا یدور ک

 یک یجذبہ انفراد ہیاور  ایک اریانداز اخت این کینے ا یحب الوطن ںیم بوںیبعد کے دور کے اد 

اکبر ۔ ےیک شیکے نمونے پ یجذبے سے سرشار  ینے اس یاور اور حال دیسرس۔آواز بنا  یتماعبجائے اج

 تیطنو یجو ش بھ ۔ےکا رنگ غالب ہ تیجہاں وطن۔سلسلہ اقبال تک پہنچتا ہے  ہیسے ہوتا ہوا  یالہ آباد

 یذہبں مجہا ۔ہے یکو ملت کھنےید یلیتبد ںیاس رجحان م ںیبعد م۔ںیشمار ہوتے ہ ںیم وںیکے بڑے حام

نظر  کےہاں ضیعمدہ مثال ف کیا ی۔اس ک ںیمحبت پر غالب آجاتے ہ یاثرات وطن ک یبیاور تہذ یاسیس،

 ۔ہے اںیکا عنصر نما یپسند یمحبت تو ہے مگر اس پر ترق یجہاں وطن ک۔ ںیہ یآت

کو  تیمقصد ںیاور ادب م یڈال لیداغ ب یک تیروا ینئ کیاحمد خان نے ا دیسرس ںیاردو ادب م

 ،استیس،مذہب ، خیتار ںیاور نثر م ایک عیانہوں نے ادب کے دامن کو وس ںیاس سلسلے م ۔اید رواج

وا کا آغاز ہ تیوار ینئبھی   ںیم دیاس طرح تنق ی۔سے موضوعات کو جگہ د سےیج میصحافت اور تعل

کھ ل" یمقدمہ شعر و شاعر"کے حوالے سے  دیتنق ینے بھ یحال نیاثر الطاف حس ریان کے ز ںیبعد م۔

سر سید کی ان کاوشوں کے حوالے  ۔ایسے متعارف کرا وںینئے زاو ںیکر کر شعر و ادب کے بارے م

 سے نسیم عباس احمر لکھتے ہیں:

ہ ہے ک یتیکر ل اریاخت تیاہم یبھ ےیاس ل ںیزمانے م ہمارے تیروا یک یشناس دیسرس"

 جود کے مثبتاپنے و یںہم تیروشن روا ہی یفکر ک ںیانتشار م یزمانے کے فکر ہمارے

ر نظ یتیزور د ادہیسے ز ادہیضرورت پر ز یاور اجتہاد ک یعطا کرت یسے آشنائ وںیزاو

 (٦)"    ہے۔ یآت

ہونے  یرویپ یک دیسرس ںیاور نظم و نثر دونوں م یپروان چڑھ تیروا ینئ کیا ایاس کے بعد گو

اور سفرنامہ  یل نگارناو، ینگار خیتار ی،نگار دیتنق ی،سوانح نگار ی،اس طرح مضمون نگار ی۔لگ

ردہ ک عتیود یک دیاور فکر و ادب سرس یلم یرائیہر سطح پر ان کے افکار کو پذ کہیہ  غرض ینگار

ردو اور ا ایعہد کو متاثر ک کینے پورے ا تیروا ای کیاس تحر۔ یکے اصولوں پر پروان چڑھ تیمقصد

اس سلسلے ۔ملے  بینامور اد سےیج یچراغ عل یمحسن الملک اور مولو،احمد  رینذ یڈپٹ، یالحادب کو 

جائزہ  یو فکر یاردو نثر کا فن یان کے نامور رفقا ک وراحمد خان ا دیسرس"کتاب  یعبدہللا اپن دیس ںیم

 :ںیلکھتے ہ ںیم"

مقاصد سے روشناس  یہے کہ انہوں نے نثر اردو کو اجتماع ہیکا سب سے بڑا کارنامہ  ان"

مطالب کے  یکا ترجمان اور علم یزندگ یاجتماعبنا کر عام  سیاور اس کو سہل اور سل ایک

 (۷)۔"ایبنا لہیاظہار کا وس

 ینظم نگار دیجد ںیردو م۔ اکے حوالے سے اہم ہے یکے بعد کا دور نظم نگار ء۷۵۸۱اسی طرح 

آزاد    محمد  حسین  ںیم  یسرپرست یک ڈیجو کہ کرنل ہالرائ۔ یانجمن پنجاب کے توسط سے آئ تیروا یک

ہونے  یادب کے طرز پر شاعر یزیانگر ںیاس طرح اردو م  ی۔آگے بڑھ عےیاء کے ذرن کے رفقاور ا  

 ۔ےہونے لگ (ںیسے اردو م یزیانگر )اور ساتھ ساتھ منظوم ترجمے  یٹھہر تیروا کیا ہی ںیبعد م ی۔گل

 ےسیج عالمہ اقبال   اور ،الطاف حسین حالی  یاکبر الہ آباد ،آزاد نیمحمد حس ، یرٹھیم لیاس طرح اسماع



 یطبع آزمائ ی  اسی  میدان  میں آنے والے شعراء بھ ںیبعد م ںیم تیروا یک ینظم نگار یاہم شعراء ک

 ۔کرتے رہے کامیابی سے 

 شاعری اور نثر دونوں حوالوں سے نے اردو ادب کو اتیکہ ان مختلف روا ںیہ کھتےیچنانچہ ہم د

بلکہ بدلتے تقاضوں  ایروشناس کرا رجحانات سے اور    اتینظر الیب،اس ،نہ صرف متنوع موضوعات

 ۔نظر رکھامد یو سماج کو بھ بیاور تہذ

تا سے تعلق رکھ یپھر نثر نگار ایسے ہو  دانیم ےک یچاہے وہ شاعر بیہر اد یمجموع تیثیبح 

 یکس بازگشت یپہلے سے موجود فن پاروں ک ںیم روںیتحر ین کا   ۔ہے تایکا سہارا ضرور ل تیواہو وہ ر

 یک تیکے ہاں انفراد بوںیاد سےیکہ ا ںیہر گز مراد نہ ہیاس سے ۔ہے یہوت وجود م  صورت ینہ کس

ھ لے کو سات اتیروا بیبلکہ وہ اد ںیوہ نئے تجربات سے قاصر رہتے ہ ایہے  یہوت یصورت کم یکس

 اتیروا ہی ۔ںیکرتے ہ تعین کا  سفر ےآگے ک ںیم یروشن یاس ک،سمجھ کر  عہیکا ذر یسے رہنمائا  ،کر 

ہاں وہ ج ۔ںیمدد کرتے ہ یان ک ںیم نیدرست سمت کے تع ۔ںیبھٹکنے سے بچاتےہ ںیم روںیاندھ ںیانہ

 ۔ںیمعراج پاتے ہ یکے بل بوتے پر فن ک تیانفراد یاپن



 ہ جاتحوال
 

 ۲،ص ۷۵۸۱انجمن ترقی اردو پاکستان ،: ، کراچیکی اہمیت روایت،ڈاکٹر  ،عبادت بریلوی ۔۷

 ۵۷،ص۷۵۱۱،پی  کی  پبلی  کیشنز  : ، دہلی  ے تحقیق تکتنقید س،ڈاکٹر  ،عنوان چشتی   ۔۲

 ۲۵ء،ص۷۵۱۱، مکتبہ اردو : الہور، احمد  رینذ یردھچو، بیعناصر تہذ، یشیقر دیسع ابو  ۔۱

 ۵۱،صتنقید سے تحقیق تک،ڈاکٹر  ،عنوان چشتی   ۔۱

 ۷۵ص،محل  ںکال آزاد کتاب گھر: یدہل، نظر  کیاردو ادب کے رجحانات پر ا  ، ڈاکٹر ،میعبد العل  ۔۸

 ۷۵صء،۲۱۷۷، ہیثقافت اسالم ادارہ: الہور ،ےیکے چند اہم زاو یشناس دیسر س،عباس احمر مینس  ۔٦

 یعل ،جائزہ یو فکر یاردو نثر کا فن یاحمد خان اور ان کے نامور رفقا کا ک دیسرس، ڈاکٹر، عبدہللا  دیس  ۔۱

 ء۲۱۱٦، بک ہاؤس  شنلیجوکیا: گڑھ

 


 


