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نظم کا خﻼصہ:

شاعر کا تعارف:

نئی تہذيب نظم ميں شاعر نے ہندوستان کی
نوجوان نسل کو ايک خوبصورت طريقے
سے انگريزی تہذيب کو آنکه بند کرکے تقليد
کرنے کے لئے منع کيا ہے۔ شاعر کو انديشہ
ہے کہ موجوده دور اور آنے والے دور ميں
نئی نسل اپنے ہندوستانی طور طريقوں کو
چهوڑ کر انگريزی رہن سہن کو اپنا ليگی۔
خواتين پردے کا خيال نہيں رکهينگی ۔ کانوں
کو پهاڑ دينے والی موسيقی کا چلن ہوگا۔
انگريزی تقليد ميں ہندوستانی اپنی زبان بهول
کر انگريزی الفاظ زياده استﻌمال کريں گے
اور صرف زبان اور تہذيب ہی نہيں بلکہ
شرافت کے مﻌيار بهی بدل جائيں گے اور
اپنی قدروں کو بهول جائيں گے۔ نظم کے آخر
ميں شاعر کہتا ہے کہ انقﻼب تو برپا ہوگا ہی
سماج ميں تبديلياں بهی ضرور ہونگی۔ اس
ليے افسوس سے کوئی فائده نہيں ہے۔ نئی
نسل کو ان تبديليوں کے ساته ہی جينا ہوگا
مگر وه وقت دور نہيں ہيے جب ہم ان
تبديليوں کو ديکهنے کے ليے زنده نہيں
ہونگے۔

اکبر الہ آبادی  16نومبر  1846کو باره ضلع
الہ آباد ميں پيدا ہوئے۔ ان کا پورا نام سيد اکبر
حسين رضوی تها۔ اکبر الہ آبادی کو بچپن
سے شاعری کا شوق تها۔ يوں تو شاعری کی
ابتدا انہوں نے غزل گوئی سے کی۔ تاہم
طنزيہ اور مزاحيہ شاعری سے انہيں زياده
شہرت حاصل ہوئی۔ اکبر کا مزاحيہ کﻼم
صرف ہنسنے ہنسانے کا ذريﻌہ ہی نہيں بلکہ
انہوں نے اسے اصﻼح قوم کے لئے ايک
ہتهيار کے طور پر استﻌمال کيا۔ انہوں نے
اپنی شاعری کے ذريﻌے انگريزی تﻌليم کے
منفی اثرات اور انگريزی تہذيب کی اندهی
تقليد پر بهرپور وار کيے۔ اور انہوں نے اپنی
چهوٹی چهوٹی نظموں سے وه کام ليا جو بڑی
بڑی تقريريں بهی نہيں کر سکتيں۔
نصاب ميں اکبر الہ آبادی کی نظم ’نئی
تہذيب‘ ايک طنزيہ نظم ہے۔ اس نظم ميں اکبر
الہ آبادی نے جو پيشين گوئی کی تهی کہ آنے
والی نسل انگريزی تہذيب کی چمک دمک کو
ديکه کر اس کی تقليد کرے گی۔ ان کی وه
پيشين گوئی آج کے دور ميں سچ ثابت ہو رہی
ہے۔

خاص باتيں:

مختصر ترين جواب واﻻ سوال:

* طنز و مزاحيہ شاعری ميں اکبر الہ آبادی
کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

* اکبر الہ آبادی کا کليات کس نام سے شائع
ہوا ہے؟

* اکبر اپنی چهوٹی چهوٹی نظموں ميں سماج
کی خرابيوں کو دلچسپ انداز ميں ابهارتے
ہيں۔
* نصاب ميں شامل نظم 'نئی تہذيب' ميں اکبر
نے انگريزی تہذيب کی اندها دهند تقليد اور
اس کے اثرات کا بيان کيا ہے۔
* ’زيروبم‘ موسيقی کی ايک اصطﻼح ہے
سر کا اتار چڑهاؤ۔
جس کے مﻌنی ہيں ُ

غور کرنے کی باتيں:
ملک عدم کے مﻌنی ہيں وه جگہ جہاں لوگ
*
ِ
مرنے کے بﻌد جاتے ہيں۔
نظم ميں 'راہی ملک عدم' کا مفہوم ہے کہ جو
موجوده طريقے اور رسم و رواج ہيں وه ختم
ہو جائيں گے۔
* دوسرے مصرع ميں 'پيچ و خم' اور زلف
اور گيسو الفاظ کا استﻌمال کيا گيا ہے۔ ہم
مﻌنی الفاظ ہيں۔ ايسے الفاظ کو مترادف الفاظ
کہتے ہيں۔
* تال وسم موسيقی کی ايک اصطﻼح ہے
سر اور تال کے ہيں۔
جس کے مﻌنی ُ

اپنی جانچ آپ کيجئے:
متن پر مبنی سواﻻت
مختصر جواب واﻻ سوال
* نئی تہذيب ميں شاعر نے کيا پيغام ديا ہے؟
[ باغی ہونے کا
]
[ بہادر ہونے کا
]
[ انگريزی تہذيب کی تقليد نہ کرنےکا
]

طويل جواب واﻻ سوال:
* نظم ’نئی تہذيب‘ کا خﻼصہ اپنے الفاظ ميں
کيجئے۔
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