
 

 ینتحس فکر و فرہنگ اور نقد  :غالب 

 ***ڈاکٹر سمیرا اکبر ؍  ڈاکٹر فرحت جبیں ورک ؍1ڈاکٹر طارق ہاشمی
Abstract: 

"Mirza Ghalib is a classic figure of Persian and Urdu poetry. His poetic importance is due to 

his rich philosophical thoughts as well as unique style of writing  . There is a venerable & well-

cherished tradition of Ghalib Studies in Urdu criticism and many important critics have richly 

contributed to it. Dr Tehseen Firaqi is one those critics who has discussed poetry and prose of 

Ghalib from an unusual & interesting angle. He has focused on the Persian poetry of Ghalib 

and has written various articles. Dr Tehseen Firaqi has proved logically that Ghalib doesn’t 

have secular tendencies in his writings but has a strong affiliation with religion." 
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ہے اور  ایکردار ادا ک یبینے اپنا تہذ یاتشخص یقیتخل یکا یکئ یںم یاریٓاب یاُردو شعر و ادب ک

نے  یوںتہس یسیو غالب اور اقبال ا یرم یکنکے لحاظ سے اہم ہے ل یفیتنوع اور ک یبالشبہ ہر کردار اپن

ے اور ک یکس ہہے و یک ینمائندگ یو اسلوب یجس طرح فکر یاردو شعرو ادب ک یطکو مح یوںصد ینت

 یر مغرب و مشرق کسطح پ یکے بعد اردو شعرو ادب سماج یر۔ میبن پائ یںورثے کا حصہ نہ یقیتخل

 یقاتتخل یہے جبکہ اقبال ک یمائیاور ا یکشمکش کا شکار ہوا اس کا عکس غالب کے ہاں ابتدائ یبیجس تہذ

 ںیکے نقطہ ٓاغاز پر کھڑے ہ دیاتنوٓابا یبرطانو یں۔غالب ہندوستان میںذرا واضح ہ یںتمثال یاس ک یںم

 یپنا ثقافتاپنا ا یںکشمکش کے دور  پُرہنگام م یبیتہذجبکہ اقبال اُس کے نقطہ انجام پر۔ دونوں اہل  قلم نے 

 ۔یاکردار ادا ک

ہو  ایاور لکھا جا رہا ہے۔جو لکھا گ یاہےلکھا گ یادہسب سے ز یںم یدغالب اور اقبال پر اردو تنق

جن کو  موضوعات یو فن یفکر یکا یکئ یکنجا سکتا ہے ل یاک یںنظر انداز نہ یکا سوال بھ یاراس پر مع

 ۔یںموجود ہ یو استفہام کے پہلو بھ یمتفہ یںہو ان م ایگ یٹاسم

ال  کو کا ہے جو غالب واقب یفراق یناہم نام ڈاکٹر تحس یککا ا یدکاروں پر تنق یقمذکورہ دونوں تخل

ان  یکنجائے گا ل یاآگے ک یلکا ذکر بالتفص یاالتاُن کے خ یںم ۔غالبیںہ یتےکا امام قرار د یاردو شاعر

 :یںہ یجملے کاف یلہو تو درج ذ ھنایکد یںکو اجمال م
 شاعر، جن یسے۔ ایںہ یختار یکاور ا یبتہذ یکبلکہ ا یںشاعر نہ یکمحض ا یےہمارے ل غالب’’

 یانسان شاعر جو نفس یسےا یکا یں،عناصر جلوہ افروز ہ ینکے بہتر یبتہذ یرانیہند ا یںکے کالم م

 ںیکے سچے نباض ہ یہ روح  انسانو یں،دھنک مرتب کرتے ہ یرنگارنگ اور گہرے تنوعات ک یک

 (۱)‘‘۔یںبڑے بڑے سوال اٹھاتے ہ یںکے پس منظر م یکرانیاور ب

 ہے۔ اس یہوت یضرور یمتفہ یموضوع پر لکھتے ہوئے اُس کے جامع پس منظر ک یبھ یکس

 ف  نقدکے ائمہ اعظم پر حر یجائے تو اُردو شاعر یاکا جائزہ ل یدتنق یک یفراق ینڈاکٹر تحس یںسلسلے م
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ت مفصل بہ ےکا جائزہ انھوں ن یدواضح نظر ٓاتا ہے۔ اگرچہ اقبال پر تنق یقہسل یہرقم کرتے ہوئے اُن کا 

اپنے  یکنل یکھاد یںوسعت کے ساتھ نہ یسیتناظر کو ا یدیہے اور غالب پر تنق یااور متنوع جہتوں سے ل

 کو ضرور مدنظر رکھا ہے۔ یتجامع یںاختصار م

‘‘  الکے دس س یداُردو تنق’’ یک۔ ایںالئق ذکر ہ یںدو کاوش ین کاُ  یںکے سلسلے م یغالب شناس

کتب سے متعلق ہے اور دوسرا مضمون  یگئ یکے عنوان سے مضمون کا وہ جزو جو غالب پر لکھ

 ہے۔  یاگ یاعنوان رقم ک یر  کے ز ‘‘یزجائزہ اور تجاو ی__اجمالیغالب شناس یںپاکستان م’’

 یبھ یہخاص پہلو  یکجائے تو ا یااُن کا نقطٔہ نظر معلوم ک یںکے بارے م یغالب شناس یںاُردو م

سے  اور اس لحاظ یںکرنا چاہتے ہ یافتخود غالب کو کس طرح در یفراق ینسامنے ٓاتا ہے کہ ڈاکٹر تحس

 :یں۔ وہ لکھتے ہیںمحسوس کرتے ہ یتشنگ یاوہ غالب شناسوں کے ہاں ک
 ںیہے اور بعض صورتوں م یاتو قلم اٹھاپر  یفاُردو تصان یغالب شناسوں نے غالب ک ہمارے’’

ہت کم سے ب یرےنظم و نثر کے اس ذخ یفارس یہے مگر غالب ک یاادا ک یکا حق بھ یہو تجز یقتحق

 یاس سے کس یںم یارہے اور مع یادہز یںسے کہ یےان کے اُردو سرما یںہے جو مقدار م یااعتنا ک

اور  یدہصق یاغزل، ک یاہے کہ ک یہ یقتبلکہ بعض جہتوں سے بمراتب ٓاگے ہے۔ حق یںکم نہ رتصو

ہے  یہ ہیہے۔ ہمارا الم یاکا علم بلند ک یتقابل  رشک انفراد یاپن یںغالب نے ان اصناف م ی،مثنو یاک

 اچککٹ  یا،عرصہ ہونے کو آ  یادہسے ز یصد یکزبان و ادب سے ہمارا رشتہ ا یکہ چونکہ فارس

 یعرف یلےکے سلسلہ در سلسلہ پھ یاتادب یفارسہے جو  یگم ہو گئ یدہے ، ہمارے ہاتھ سے وہ کل

 (۲)‘‘۔یتھ یہو سکت یعہکا ذر یابیبار یالشان محالت تک ہمار

 یراقف ینڈاکٹر تحس یںم یروشن یمذکورہ ارشاد ک یںکے عمل کے بارے م یغالب شناس یںاُردو م

رف کرتے پر ص یقاتخلت یفارس یتر توجہ غالب ک یادہز یجائے تو ٓاپ نے اپن یکھاکے رجحانات  نقد کو د

 مذہب یکہے جس کے مطابق غالب ا یکوشش ک یکے رّد ک یانیےکے اُس معروف ب یدہوئے اُردو تنق

 فرد تھے۔ یزگر یناور د یزارب

 یکقبل ا سے یےکے مفصل کے تجز یاالتکے خ یفراق ینفکر و فرہنگ پر ڈاکٹر تحس یک غالب

ال پر ڈ ‘‘یغالب شناس یںپاکستان م’’اور ‘‘ س سالکے د یداردو تنق’’پر  یننظر ان کے دومضام یاجمال

 فیحصہ غالب سے متعلق بعض تصان یک۔ اول الذکر مضمون بہت مفصل ہے تاہم اس کا ایےچاہ ینیل

 :یںہ یلپر مشتمل ہے جو درج ذ یےتجز ےک

iکامران( یالنی)ج  یتشخص یبیتہذ ی۔ غالب ک 

iiاحمد( یم)سل  ۔ غالب کون؟ 

iii(یشیقر یدر وح)ڈاکٹ  ۔ نذر  غالب 

iv(ی)ڈاکٹر فرمان فتح پور ۔ غالب __شاعر امروز و فردا 

vالرحمن( یّدمعین)س ۔غالب اور انقالب  ستاون 

vi(ی)مجنوں گورکھپور ۔ غالب__شخص اور شاعر 

قم سے ر یلوجہ سے ظاہر ہے کہ تفص یمضمون کا جزو ہونے ک یکا یاتمذکورہ کتب کے تجز

ٹر ہے جو ڈاک یاگ یکھاان کتب کے مندرجات کو اُس غائر نگہ سے د یجانے ممکن نہ تھے اور نہ ہ یےک

 صنفم ہے جو منشائے یگئ ینکتے پر بات ک یاُس مرکز یںم یاتنقد ہے۔ ان تجز یاز  کا امت یفراق ینتحس

 دروازہ کھلتا ہو۔ یقابل  لحاظ پہلو جن سے بحث کا کوئ یسےا یاہے 

 زبانوں کے یکے بجائے عالقائ ینےعصر قرار د کامران نے غالب کو مومن و ذوق کا ہم یالنیج

 :یںسوال اُٹھاتے ہ یہ یفراق ینہے۔ ڈاکٹر تحس یاشعرا کا معاصر قرار د
بلکہ وہ  یںاعتبار سے غالب کے ہم عصر، مومن اور ذوق نہ یفکر یکصاحب کے نزد جیالنی’’

رہے تھے، مومن  کر یانواردات ب یاپن یعےزبانوں کے ذر یعالقائ یںجو اس زمانے م یںشاعر ہ

روح )خصوصاً  یعلوم اور اُن ک یکیکالس یہاںطرف، خود ذوق کے  یکا یرجہاد تو خ یٔ مثنو یک

 یںعطا نہ یتہم عصر یوہ غالب کو ذوق ک یاہے ک ی( جس اعتبار سے جلوہ گر ہوئیںقصائد م



 (۳)‘‘۔یکرت

حث اس کے مبا نیکسے بہت اہم کاوش ہے ل یےزاو یاتینفس‘‘ غالب کون’’کتاب  یاحمد ک یمسل

 یگہرائ یکس نے یفراق ینڈاکٹر تحس یں۔ اس کتاب کے جائزے میںرکھتے ہ یچیدگیبہت پ یںاپنے باطن م

 ہے۔ یارقم کرنے پر اکتفا ک یہ یراگرافپ یکاور محض ا یاک یںنہ یالجانا مناسب خ یںم

 غالب اور اس’’ ینتوجہ کا مرکز دو مضام یاُن ک یںم‘‘ نذر  غالب’’کتاب  یک یشیقر یدڈاکٹر وح

ان  ہے کہ یبھ یہوجہ  یک یدگیپسند یک ین۔ ان مضامیںبنے ہ ‘‘شعر یہغالب کا نظر’’اور ‘‘ کا ماحول

 یشاعر یجن ک ہے یاگ یکھاد یںشعرا کے افکار و اثرات کے تناظر م یاور فارس یہند یسےغالب کو ا یںم

 ہے۔ یفراوان یک یرتارتقا اور ح یروحان یںم

ے مقطعوں ہے اور غالب ک یگفتگو ک یحوالے سے بھ یاتینے غالب پر نفس یرڈاکٹر فرمان فتح پو

اُن کا موضوع بنا ہے۔ موخر الذکر مضمون  یہے۔ اس کے عالوہ غالب کا اسلوب  طنز بھ یبات ک یپر بھ

مقصد   اظرافت اور طنز دونوں ک’’ہے کہ  یانکتہ واضح ک یہنے  یفراق ینڈاکٹر تحس یںکے سلسلے م

کا ہے اور دوسرے کا نشتر بدست جراح کا۔ دونوں کا  یبکار خوش مزاج طب یقکا طر یکاہے۔  یاصالح

 ‘‘ہے۔ یو روحان یمقصد صحت فکر

 یںم ‘‘یہرو یانقالب  ستاون اور غالب کا شعر’’شامل مضمون  یںم‘‘ غالب اور انقالب  ستاون’’

 سے منسوب یجنگ ٓازاد ںینے اس اعتبار سے سراہاہے کہ اس م یفراق ینکو ڈاکٹر تحس یقطرز  تحق

 ہے۔ یاگ یاہے اور حقائق کو واضح ک یاگ یادکھا یہزاو یاشعار کا اصل زمان یسیوںغالب کے ب

 یہجزت یںم یدپر تنق‘‘ غالب __شخص اور شاعر’’کتاب  یک یپسند نقاد مجنوں گورکھپور یترق

 کہہے  یاس جملے سے ک یہے۔ انھوں نے ابتدا ہ یادہقدرے کم اور طنز کا رنگ ز
کہ  ہے یدھان پان ہوت یکہا تھا کہ وہ اتن یںکے بارے م یدتنق ینقاد نے مجنوں صاحب ک کسی’’

غالب__ شخص اور ’’کتاب  ینتازہ تر ینہ ٓائے تو ان ک یقینہے  یپھونک مارے اڑ جات

 (۴)‘‘۔یجیےمالحظہ کر ل‘‘شاعر

 یک ینتب و مضامک یںکا مضمون ہے جس م یتنوع یاجمال یکا ‘‘یغالب شناس یںپاکستان م’’

 یغالب پر لکھ یںء م۱۲۸۱۔ یںگئے ہ یےجائزے ل یقاُن کے عم ینہ ہ ی،گئ یک یامہ یلتفص ینہ تو کوئ

 ینلطاف حس)ا لبغا یادگار   یفباقاعدہ تصن ی)اعظم الدولہ( اور پہل‘‘ اسد ہللا اسد’’بعنوان  یرتحر یپہل یگئ

 زیبعض کتب اور کچھ اہم مقاالت کا ذکر ن یلجانے وا یک یفتصن یں( سے لے کر تاحال ہندو پاک میحال

ذول جانب توجہ مب یک یےخاص الم یکنے ا یفراق ینڈاکٹر تحس یںہے۔ اس سلسلے م یاک یہتجز یاجمال

ان  یںے مکے سلسل یناشناس ارسیف یںم یدہے جو معاصر تنق یاسوال رقم ک یبیاہم تہذ یککراتے ہوئے ا

اور بعض معاصر  یںکے تو مداح ہ یتروا یک یماض یک یشناسہے۔ وہ غالب  یتاکے ہاں بار بار جنم ل

زبان  یفارس یںہندو پاک م یکنل یںبخش احساسات کا اظہار کرتے ہ یناناطم یاہل  نظر کے حوالے سے بھ

 :یںکرتے ہ محرف  افسوس و استفہام رق یہ یںم یروشن یکے زوال ک
توں نزاک یکبار یسے واقف اور اس ک زبان و ادب یجو فارس یںکتنے ہ یںغالب دوستوں م موجودہ’’

سے عام  یسو پندرہ برس پہلے فارس یکٓاج سے ا یںم‘‘ غالب یادگار  ’’نے  ی۔ حالیںسے ٓاگاہ ہ

 یککر چ یارشکل اخت یک یےخوف ناک الم یکتھا ، وہ ٓاج ا یاجس صورت  حال کا ذکر ک یک یتاجنب

ے مثل ب یسےعالم رہا تو ہم غالب ج یہی کا یباالدست یاستعمار یزبان ک یزیانگر یںہے۔ اگر ملک م

 ںیبنانے سے قاصر رہ جائ یتنہائ یسکالم سے استفادہ کرنے اور اسے ان یمانہشاعر کے حک

 (۵)‘‘گے۔

 یک بیاسال یزہے کہ غالب کے کالم، اُن کے افکار ن یاگ یاپر ک یزاس مضمون کا اختتام اس تجو

ے اس ک یشاعر یعےوہ راستہ ہے جس کے ذر یہی جائے۔ یاکا چلن عام ک یفارس یےکے ل یمدرست تفہ

 وہ اہل  علم و ادب کے یںم یروشن یک یزاس تجو یسمجھا جا سکتا ہے۔ اپن یںم یثیتح یامام  اعظم کو کل

اس قابل ہے کہ فکر غالب کا کماحقہ  یامنظرنامہ ک یبیکہ موجودہ تہذ یںرکھتے ہ یسوال بھ یہسامنے 



 :یںادراک کر سکے۔ وہ لکھتے ہ
کا ہر چہار جانب شور مچا  The Cult of Ordinary Chapجب  یںم یاس صد یک یوںٓادم عام’’

عشق و  یںجو ہم یںکے عنادل ___ضرور موجود رہنے چاہئ یدہہوا ہو، کچھ لوگ___گلشن نآافر

رد م یہ یسےا یکشعور کے حامل ا یدہ۔ غالب بالیںسمجھا سک یاور فکرو فرہنگ کے معان یٓاگہ

؟ افکار کا متحمل ہو سکتا ہے یدہمنظر نامہ غالب کے نادر اور بال یبیہمارا موجودہ تہذ یآاگاہ تھے۔ ک

 (۶)‘‘اہم سوال ہے۔ یکٓاج کے تناظر کا ا یہ

الب ہے۔ انھوں نے غ یادبن یک یغالب شناس یک یفراق ینسوال ہے جو ڈاکٹر تحس یبیوہ تہذ یہی

کل  یباً لکہ تقرب یشترسے ب یںم اُن یںہ یک یںاوشک یدیجو تنق یںکے سلسلے م ینفکر و فرہنگ کے تع یک

 نظم و نثر سے ہے۔ یکا تعلق فارس

 ینضام۔ ان میاہےگ یاحوالوں سے ک یاور روحان یثقافت یبی،متون کا مطالعہ تہذ یغالب کے فارس

 یاگیاک زیانداز سے گر یکے گنت کار یقاور تحق یاہےگ یاعناصر کو بتا یانھ یبھ یادبن یک یقتحق یںم

النے کھنگ ‘‘یہسرما یغالب کا علم’’کام  یہکا  ‘‘یاستخواں شمار’’ یککے نزد یفراق ینے۔ڈاکٹر تحسہ

 ہے۔ یباکو ز یوالے ممتاز غالب شناسوں ہ

 یتشخص یو واقعات کے ساتھ ساتھ غالب ک یاتغالب کا مطالعہ کرتے ہوئے ح یبمکات یفارس

 یںط مان خطو ی  ہ غالب کا احساس  نسب اعلہے ک یاگ یاواضح ک یہبعض صفات پر بات کرتے ہوئے  یک

غالب کے بعض تصورات و افکار  یںسفر کے بارے م ییقخطوط تخل یہکس طرح جلوہ گر ہو رہا ہے۔ 

ت ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان صفحایکے عکاس بھ یاتبعض شخص ی۔ اور اپنے عہد کیںدار ہ ینہآئ یکے بھ

ب سے دلچسپ س یکنہے ل یاگ یارقم ک یکو بھ یادوں یکسفر کلکتہ سے وابستہ بعض واقعات اور ٓاگرہ  یںم

ات ب رغالب کے اسلوب پ یب۔ مکاتیںکے ذوق سے متعلق اظہارات ہ یراہنغالب کے خورونوش و پ یزچ

 ہے کہ  یااخذ ک یجہنت یہنے  یفراق ینکرتے ہوئے ڈاکٹر تحس
ع نمود م یںاول یاس ک یںکرتے ہ یںم یبغالب اُردو مکات ی  کو مکالمہ بنانے کا جو دعو مراسلے’’

ن کے اُ  یقتہے اور مراسلے کو مکالمہ بنانے کا فن درحق یہوئ یںم یہ یبمکات یاعالن اُن کے فارس

 (۷)‘‘ہے۔ یجہذوق  حضور کے وفور کا نت

سے ‘ ‘پنج ٓاہنگ’’نے  یفراق ینہوئے ڈاکٹر تحس یکھتےد یںتناظر م یغالب کو عصر یبمکات

 یسےج یسےہے۔ بالکل و یکھاکے عصر کو اپنے زمانے سے جوڑ کر د ہے اور غالب یااقتباس نقل ک یکا

 :یںتھا۔ غالب کہتے ہ یارات سے مال یکے عہد ک یررات کو م یناصر نے اپنے عہد ک
 ہیادہے۔ داد گاہ کا حال داد خواہوں سے ز یبن ٓائ یہے کہ سفلوں اور کم ظرفوں ک یہصورت  اب’’

چھ ک یہیہوں، دن رات  یاآ  یہاں۔ جب سے یںتر ہ یاہے سس یاںتباہ کن اور ان کے دل چشم بے وفا

و خود پسند۔ ہر طرف زوال کے  ینمروت ہے، نہ خلوص، حاکم خودب یںم یرہا ہوں۔ نہ کس یکھد

 (۸)‘‘۔یںنظر نہ یک یاس کے اسباب پر کس یکنسے ناالں ہے ل یعالم اس تباہ یک۔ ایںٓاثار ہ

نظر محمد عمر صاحب کا  یشاُن کے پ یےکے لکے جائزے ‘‘ پنج ٓاہنگ’’ یںمذکورہ مضمون م

 ۔یاگ ایک یںنہ یہ۔ تاہم اس کے ترجمے کا تجزیںگئے ہ یےاُردو ترجمہ ہے اور اُس سے اقتباسات درج ک

‘‘ است یتپر تو نوراالنوار حضرت  الوہ یقتکہ از حق یتشان  نبوت ووال ینمودار یان  ب’’ یمثنو

حق  موالنا فضل یقتخل یہ یہے کہ غالب ک یابتا یہ یںم‘‘ البغ یادگار  ’’نے  یموالنا حال یںکے بارے م

ع یہاور  یگئ یفرمائش پر رقم ک یک یٓاباد یرخ ے بعض ک ‘‘یماناال یۃتقو’’ یفتصن یک یدشہ یلشاہ اسم 

 مندرجات کا منظوم جواب ہے۔

ع حکم   کیلکھا تھا کہ ہللا ا یںکے باب م ‘‘یفالتصر یاشراک ف’’ یںم یفتصن ینے اپن یلشاہ اسم 

اس  کر ڈالے۔ یداکے برابر پ ملسو هيلع هللا ىلصاور محمد یلجن اور فرشتہ، جبر ی،اور ول یکن سے چاہے تو کروڑوں نب

 ۔ خدا اپنےیںہ مثالاکرم بے  یہے۔ نب یارازراہ  اخت یں،ازراہ  عجز نہ یہغالب نے کہا کہ  یںکے جواب م

 گوارا کرے گا۔ یوںا ککرن یقاور تخل یساکرتا تو اُن ج یںپسند نہ یبھ یہمحبوب کے ساتھ سا

 است یاندر کمال  ذات منفرد



 است یمثلش محال  ذات الجرم
 

 یاتیدلبھرپور ج یاپن یںم یبتہذ یعجم یاالتکے افکار و خ یتاس نوع یںکے بارے م ملسو هيلع هللا ىلصیمکر ینب

جس  یںاور صفات کے بارے م یہست یک ملسو هيلع هللا ىلصدانش رسول اکرم یمذہب ی۔ ہماریںموجود ہ یںصورت م

 ۔یںنہ یسے مخف یہے وہ کس یہوئ یگھر یںل مصورت  حا یمبارزت ک

ع یںکے تناظر م یمثنو یمضمون غالب ک یہکا  یفراق ینڈاکٹر تحس  یزکے افکار ن یلشاہ اسم 

 ہے کہ: یہبحث  یجۂ ان کا نت یںکوشش ہے اور اس سلسلے م یکا یک یمتفہ یاسلوب  اظہار ک
تو اُن کے موقف کو  یہ ہوتشدت ن یادہضرورت سے ز یںم یرصاحب کے مزاج اور تحر شاہ’’

ہے کہ بدعات و توہمات  یہ یہ۔ بہرحال المیںٓات یںکوشش ظہور م یسمجھنے ک یںانداز م یمعروض

ئے ہے اب سوا یجار یںصورتوں م یشدت اور نت نئ یاس یٓاج بھ یںپاک و ہند م یمبرعظ یلکھ یہکا 

 کہا جائے کہ کیااس کے 

 یریضم ینہوہ ٓائ یریت ینہ رہ باقی

 (۹)‘‘یریو پ یو مالئ یشتٔہ سلطانک اے
 

ع یمولو یٓاج بھ یہے کہ مرد  مومن ہند یقتحق یہ  ینفضل حق کے ماب ‘‘یرپ’’اور  یلشاہ اسم 

 مبارزت  بشر و نور کا کشتہ ہے اور نامعلوم کب تک رہے گا۔

س اسو ٓاٹھ اشعار پر مشتمل ہے اور  ایک‘‘یرچراغ  د’’ یمثنو یںاثاثے م یقیتخل یغالب کے فارس

 کرتے یمنظر کش یغالب نے شہر بنارس کے حسن ک یںم یبحر ہزج مسدس محذوف ہے۔ اس مثنو یک

 ہے۔ یاکے ساتھ ک یسرشار یتہوئے جمال  شہر کے ساتھ اہل  جمال  شہر کا ذکر نہا

ر اس ہے او یاک یںکا جائزہ اس کے اسلوب شعر کے تناظر م ینے اس مثنو یفراق ینڈاکٹر تحس

کے وصف پر بات کرتے ہوئے اس کا تقابل  یبکے ساتھ ساتھ محاکات اور تراکمطالعے  یکے عروض

سو  یڑھسے ڈ ‘‘یرچراغ  د’’ یعنیء ۱۸۲۱ یفجس کا سن تصن‘‘ عشق یرنگن’’ یمثنو یک یکنجاہ یمتغن

ردو رکھا بلکہ غالب کے اُ  یںتک محدود نہ یاتاس تقابل کو محض مثنو یکنہے۔ ل یابرس قبل ہے، سے ک

 ہے۔ مثالً: یاشامل ک یںکو اس جائزے م یببعض اہم تراک یکالم سے بھ

 (یمت)غن ہرذّرہ در جوش  اناالشرق دل  

 )غالب( ہر قطرہ ہے ساز  انالبحر دل  
 

ہے۔  ایکے بعض اشعار کو آمنے سامنے رکھ کر تقابل ک یوںنے دونوں مثنو یفراق ینڈاکٹر تحس

 چند امثال مالحظہ ہوں:

 غنیمت غالب

 جلوہ گلستاں یک ادائے

 سرشار

فتنہ  یامتصد ق خرامے

 دربار
 

او ہزاراں جلوہ  ادائے

 بردوش

 او رم  ٓاہو در ٓاغوش نگاہ  
 

___________ 

قد ، انداز   یزانگ ز

 خرامے

 گلبنے ، گستردہ بپائے

 دامے
 

بدن پرگشتہ  یز  انگ ز

 یکسر

 یاںہر عضوش ع ز  

 یگررخسار د
 

____________ 

جلوہ ہا غارت  یںرنگ ز

 گر  ہوش

بستر و نوروز   بہار  

حسن  دلبران  غارت   ز  

 ہوش

داشت صد کنعاں  تماشا



 ٓاغوش
 

 در ٓاغوش
 

طور پر واضح نظر ٓاتا ہے کہ  یامر قطع یہسے  یےکے تجز ‘‘یرچراغ  د’’مذکورہ امثال اور 

گہ ج یبھ یکس یکنل یںسے استفادہ کرتے نظر ٓاتے ہ‘‘ عشق یرنگن’’جابہ جا  یںم یغالب اس مثنو

 کرتے۔ یںکا اشارہ تک نہ یریاثر پذ یارہ استفادے مذکو

ازاں ہے مگر بعد یاکالم کرنے کا اعتراف ک یںسے متاثر ہونے اور اُس کے رنگ م یدل  غالب نے ب

 ۔یانہ ک یالخ یکے شعر کو الئق  التفات ہ یمتاُن کے اثر سے ٓازاد ہوتے گئے جبکہ غن

 جائزے کے اختتام پر کے‘‘یرچراغ  د’’ یںم یروشن ینے مذکورہ حقائق ک یفراق ینڈاکٹر تحس

 لکھا ہے:
ز پر ممتا یشاعر ی۔ غالب کیںبے مثال ہ یںم یاتمثنو یدونوں فارس یرعشق اور چراغ  د نیرنگ’’

والے کے ح یمرد  مبارز طلب کا منتظر ہے۔ غالب شناس یگو اساتذہ کے اثرات کا جائزہ کس یفارس

 یحصح یحکا صح یند یقیحق یہے تاکہ غالب ک یوردرجہ ضر یتنہا ینشان دہ یسے ان اثرات ک

 (۱۱)‘‘جا سکے۔ یاک ینتع

 ہیہے۔  یقباکمال تخل یکا یاُن ک یبھ‘‘ ابر گہر بار’’ یمثنو یطرح غالب ک یک ‘‘یرچراغ  د’’

ہزار سے زائد اشعار پر  یکاختالف ہے۔ ا یںاعتبارسے دونوں فن پاروں م یالگ بات ہے کہ موضوعات

 ۔یںبہ کثرت ہ ینحمد، نعت اور منقبت کے مضام یںم ینومث یلمشتمل اس طو

 یپہل یہطور پر کچھ کہنا مشکل ہوگا۔  یحتم یںکے بارے م یفکے زمانٔہ تصن‘‘ ابر گہر بار’’

 یرسے اشاعت پذ یاکمل المطابع دہل یںء م۱۲۸۱اور  یشائع ہوئ یںم یاتغالب کے کل یںء م۱۲۸۱بار 

ء کے ٓاس پاس اس ۱۲۱۸ یںم یروشن یشواہد ک یگراور بعض د ‘‘یدٓاثار الصناد’’ یک یدسرس یکن۔ لیہوئ

 یک اتیقہو چکے تھے۔ بعض تحق یکا عمل شروع ہو چکا تھا اور غالباًبعض حصے مکمل بھ یقتخل یک

غزوات  رسول کا جوتذکرہ کرنا چاہتے تھے وہ  یںہے اور غالب اس م یںنامکمل حالت م یہ یںم یروشن

 اشعار پر مشتمل ہے۔  یدیتمہ حصہ یابنہ کر سکے اور دست

ڑا ب یکغالب کا ا یہکہ  یںغماز ہ یبھ یاس امر ک یقاتتحق یہ یںکے بارے م‘‘ ابر گہر بار’’

 نہ ہو سکا۔ یرپذ یلمنصوبہ تھا جو بہ وجوہ تکم یشعر

 یروشن یسے سامنے آتا ہے اُس ک یقافتاد  طبع کا جوعکس اس تخل یلحاظ سے غالب ک یفکر

رواہوتے کے بہت سے د یتشخص یہے جس سے غالب ک یاقرار د یدنے اسے وہ کل یفراق ینڈاکٹر تحس یںم

 :یں۔ وہ لکھتے ہیںہ
اتھ کے ساتھ س یوںہے۔ بلکہ مثنو یکا مطالعہ از بس ضرور یاس مثنو یےکے ل یمتفہ یک غالب’’

دالنے  ہطرف متعدد بار توج یکالم ک ی۔ اپنے فارسیںنظر رہنے چاہئ یشپ یقصائد بھ یاُن کے فارس

 یںم سمجھ یکالم کو پڑھ کر ہ یکہ پورا غالب تو اُن کے فارس یںکا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ

 (۱۱)‘‘ٓاسکتا ہے۔

ہے۔  یکے بے شمار درخشندہ عناصر رکھت یتروحان یںاپنے باطن م یقینا‘‘ ابرگہر بار’’ یمثنو

ل اکرم سے محبت اور دعا و بہ طور  خاص رسو یمتعظ یکرام ک یائےانب یازخدا کے حضور عجز و ن

و  کیتشک یںم یتشخص یکہ غالب پر لکھنے والے بعض اہل  نقد نے اُن ک یںظاہر کرتے ہ یہمناجات 

اس  ںیم یل۔ ذیاک یںاعتبار سے نہ یہے، انھوں نے مطالعٔہ غالب کل یاالحاد کے جن پہلؤوں کواجاگر ک

 کے چند اشعار مالحظہ ہوں: یمثنو

 اںزادگ یقبلٔہ ٓادم خہے

 فرستادگاں یشیںگاہ  پ نظر

 دہ  کعبہ باالئے او بلندی

 او یمائےکن  سجدہ ، س گرامی

 روشن از پر تو روئے او یمن



 او یسوئےگ ینبستٔہ چ ختن

 یلوفریتا گردش  چرخ  ن کہ

 یغمبریبہ پ یشسبز جا بود
 

 

 یںگز یںجو و ٓائ یںورز ، د ادب

 یںگز یںد یوۂ فن  سخن ش بہ

 پائے تو کز یہپو یراہے کن بہ

 تو یمائےس یدچو خورش درخشد

 دست کز ساز  تو یکارے زد بہ

 است ہمراز تو یل  جبرئ دم

 دہاد یاریبخت در کار  ترا

 دہاد یاستوار یںد یوندپ بہ
 

کہ غالب کا باطن کس قدر منور تھا اور  یںاندازہ لگانا مشکل نہ یہ یںم یروشن یمذکورہ اشعار ک

مزاج  یکار غالب کے شعر یقتخل یک۔ بہ طور ایابننے د یںنہ یکردہ راہگم  یںنے انھ یا س روشن یک یقنت

 ی  سوال اور دعو یلکا درج ذ یفراق ینظاہر ہو تا ہے، ڈاکٹر تحس یںکے اشعار م یتکا جو عکس اس نوع

 :یںالئق غور ہے۔ وہ لکھتے ہ یقینا یےاہل  نظر کے ل
ہے، نعرہ بلند کرنے واال  یادب بھ یمنام اسال یکادب کا، جس کا ا ینیکہ د یجیےکہنے د مجھے’’

 ین! ٓائتالش کر یک ینکر! د یارہوئے کہتا ہے کہ ادب اخت یتےپہال شاعر غالب تھا۔ خود کو مشورہ د

ے کرنے کا مفہوم اس ک یاراخت یند یوۂ ش یںکر ! فن سخن م یاراخت یند یوۂ ش یںاپنا اور فن  سخن م

جو  جائے یاسے منسلک کر د یقتائے اور اسے اس حقج یاہے کہ ادب کا قبلہ درست ک یاسوااور ک

 (۱۲)‘‘الحقائق اور نوراالنوار ہے۔ یقۃحق

 یکا جائے تو یاک یکا مطالعہ بھ‘‘ دعائے صباح’’ یمثنو یںکے تناظر م یالناتم ینیغالب کے د

 جمہدعا کا تر یکسے منسوب ا ی  حضرت عل یمثنو یہاشعار پر مشتمل  ۱۸۱سامنے ٓاسکتا ہے۔  یہاور زاو

 ۔یوفات سے دوبرس قبل شائع ہوئ یہے اور غالب ک

۔ ںیملتے ہ یںم یاتمثنو یبعض فارس یجہاں اُن ک یالناتم ینیمرزا اسد ہللا خان غالب  کے ہاں د

 ین۔ ڈاکٹر تحسیںہ یتےد یگواہ یاس ک یکے مندرجات بھ‘‘ روز یممہر  ن’’ یختار یک یموریوہاں شاہان  ت

اور  شعور ینیہوئے اسے گہرے د یتےکا جائزہ اس نقطٔہ نظر سے ل یفاس تصن ینے غالب ک یفراق

 یعل رحمت یدانھوں نے س یںہے۔ اپنے جائزے م یاقرار د یزدستاو یپر تاسف ک یگانیرائ یعمررفتہ ک

 ادگار  ی’’ کتاب  یک یحال یباچے،کردہ د یرکے غالب کے تحر‘‘سراج المعرفت’’ یفتصن یخان بہادر ک

لنے ہے کہ عمر ڈھ یاک ثابت یہہے اور  یابرمحل حوالہ د یسے اقتباسات کا بھ بیاور بعض مکات‘‘ غالب

 تھا۔  یاکا احساس کس قدر غالب ٓاگ یتکے ساتھ ساتھ غالب پر عبد

کے  یبتہذ یاقبال، تصوف اور ہندوستان ی،شمل نے جہاں روم یمر ینممتاز جرمن مستشرق ا

 A Dance of" یفتصن یاُن ک یشائع ہونے وال ںیء م۱۷۹۱سے  یدلّ  یا،الئق  ذکر کام ک یںسلسلے م

Sparksتمثالوں کے حوالے سے الئق  مطالعہ ہے۔ اس کتاب کا  یشرر اور ٓاگ ک یںم یشاعر ی" غالب ک

را کو متعارف ک یقار ینظام سے مغرب یچیدہپ یککے ا یتمثال کار یشمل غالب ک یمر ینبقول ا مقصد

 تمنا ہے۔ یک ینےد یئتک رسا یدانکے م یاتکے اس کو تقابل ادب

 یشاعر یاور غالب ک یںہ یہوئ یاببہت حد تک کام یںاس ٓارزو کو برالنے م یشمل اپن یمر ینا

بعض اہم شعرا کے ہاں خاص ہے اور انھوں  یںم یشاعر یہے جو عالم یاپہلو کو اجاگر ک یسےا یککے ا

 ہے۔ یااوصف بن یاںتمثالوں کو اپنے اسلوب کا نما یٓاگ ک یںم یشاعر ینے اپن

"A Dance of Sparksاُن  یںہے اس سلسلے م یاک یککے نزد یفراق ینڈاکٹر تحس یتاہم ی" ک



 مالحظہ ہو: یانب یہکا 
 یاُردو اور فارس یغالب ک یں" )تمثال رقص شرار( مA Dance of Sparksکتاب " ینے اپن شمل’’

تمثالوں کے  یٓاگ ک ایہے جو شرر، شعلے  یااشعار چنے اور ان کا محاکمہ ک یسےسے ا یشاعر

شمل نے بعض مقامات پر  یں۔ اس باب میںکرتے ہ یانمحسوسات کو ب یتوسط سے غالب کے باطن

شعلہ  بعض نقادوں نے یکہ شمل سے پہلے بھ یںکہنا بے محل نہ یہ۔ تاہم یںاٹھائے ہ نکاتقابل  قدر 

 (۱۳)‘‘۔یںہ یک یںتمثالوں کے حوالے سے بعض فکر افروز بات یو ٓاتش ک

س ا یکہے۔ ا یانے دو پہلؤوں سے ل یفراق یناس کتاب کا جائزہ ڈاکٹر تحس یشمل ک یمر نیا

 یےے تجزک یفراق ینکتاب کے مباحث دوسرا اشعار کے تراجم۔ اّول الذکر پہلو کے حوالے سے ڈاکٹر تحس

 یرغ یں" مGhalib's Qasida in Honour of the Prophetہے کہ شمل کے مقالے " یہکا ماحصل 

 وںیرایعالمت نو بہ نو پ یہے۔ غالب کے ہاں ٓاگ ک یصداقت نظر ٓات یگہر یاور عشق ک یدتعق ولیمعم

 ۔ یاک یںشمل نے بعض اہم اشعار سے استشہاد نہ یکنہے ل یجلوہ گر ہوت یںم

ن کا اُ  یںعبدالصمد کے بارے م یرمحل نظر ہے۔ خصوصاً م یصداقت بھ یک یاناتاُن کے بعض ب

 یشاعر یہندو فارس ک یبترک ی۔ دارورسن کیکھیںس یںنزاکت یزبان ک یسے فارس کہ غالب نے اُن یانب

 بیموضوع کا درجہ نص یجبکہ شمل کے مطابق اسے غالب کے بعدمرکز یبہت پہلے سے مروج تھ یںم

 ۔واہ

 یاُن ک یںہے کہ اشعار کے ترجمے م یہاُن کا تجز یںشمل کے ترجمے کے سلسلے م یمر ینا

 ںیہے۔ اس کے عالوہ بعض عالمات و تالزمات کے سلسلے م یوں سے ظاہر ہوئحوال یکا یکئ یکمزور

 انیعشاعر کے متعدد م یقو دق یقبے مثال اور عم یسےآتا۔ وہ غالب ا یںاُن کا ادراک مستحکم نظر نہ یبھ

 ۔یںگزر گئ یسے سرسر

ہے۔  یدبہت متوازن رائے  یںشمل کے بارے م یمر یننے ا یفراق ینڈاکٹر تحس یمجموع یثیتبح

 :یںلکھتے ہ
سے غالب کے فکروفن کو متعارف کرانے کے  ینقارئ یشمل نے مغرب یمر ینہے کہ ا یہ حقیقت’’

سے  ینقارئ ینینکتہ ٓافر ی۔ جگہ جگہ ان کیںالئق داد ہ یقیناوہ  یںک یںکاوش یجو متعدد علم یےل

۔ اے ہے یرل کا باز یںم یلاور تعج یرطے ہے کہ تحر یہہے مگر  یوصول کرت یبھ یفخراج  توص

رفتار  یاور اپنے لکھنے ک یںاستقالل اور تسلسل سے کرت یادہز یلتحص یک یاتادب یوہ فارس شکا

 (۱۴)‘‘۔یںپر روک لگات

ہے ان کا  اینے جن پہلوئوں پر قلم اٹھا یفراق ینڈاکٹر تحس یںم یمتفہ یفکر و فرہنگ ک یغالب ک

۔اس سے ہے یابہت کم لکھا گ یںم یدپر معاصر تنق گوشہ ہے جس یساا یہکال م سے ہے اور  یتعلق فارس

بلکہ  یںہ جو نہ صرف نئے یںگئے ہ یےنتائج مرتب ک یقیتحق یسےاور الئق ذکر ہے کہ بعض ا یہبڑھ کر 

ے واضح کرت یہالگ زاو یککا ا یانیوںبعض معروف ب یںکے سلسلے م یاور شاعر یتشخص یغالب ک

ن دالئل ان کا موقف ج یںہ یسامنے آ سک یںصورت یاختالف ککے نقطہ نظر سے  یفراق ین۔ ڈاکٹر تحسیںہ

 ۔ یںممکن نہ یہے اس سے رو گردان یاسامنے آ  یرےپر م یادبن یک
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