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اصناف
سننا
قواعد
لکهنا
پڑهنا
سبق کا نام
بولنا
اسلوب
مرکب
نئے الفاظ
تشريح
الفاظ،
اور
نظم کا
وضاحت
نظم :چاند
مخدوم محی
تشبيہ،
محاوروں
مطالعہ کرنا
تاروں کا بن سواﻻت کے
الدين
استعاره اور
کا گفتگوميں
جوابات
اسلوب
استعمال

صنف کا تعارف:
نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہيں جس
ميں کسی خاص موضوع پر ايک مسلسل
خيال کو بيان کيا جاتا ہے۔ نظم ميں ايک سے
زياده موضوعات بهی ہو سکتے ہيں۔ تاہم يہ
سب ايک بنيادی موضوع کے تحت ہوتے ہيں۔
نظم کا ايک مرکزی خيال ہوتا ہے جس کے
گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا ہوتا ہے۔ خيال کا
ارتقاء نظم کی ايک خصوصيت ہے۔

سرگرمياں
عملی کام

غزليں اور نظميں دونوں لکهی ہيں۔ ان کی
نظموں ميں بهی غزل کا رنگ دکهائی ديتا
ہے۔

سمجهنے کی باتيں:
نصاب ميں شامل مخدوم کی نظم آزاد نظم
ہے۔ چونکہ آزاد نظم ميں قافيے کی پابندی
نہيں ہوتی اور مصرعے بهی برابر کے نہيں
ہوتے يعنی نظم کے بندهے ٹکے اصولوں کی
پابندی نہيں ہوتی ہے۔

شاعر کا تعارف:
مخدوم محی الدين  3فروری  1908کو
حيدرآباد دکن کے ايک گاؤں ميدک ميں پيدا
ہوئے۔ مخدوم نے  1937ميں عثمانيہ سے
ايم.اے کيا۔ اور سٹی کالج ميں ليکچرر مقرر
ہو گئے۔ مخدوم کا مزاج انقﻼبی تها ،اس ليے
مﻼزمت سے جلد مست ْعفی ہوگئے اور
کميونسٹ پارٹی مستقل طور پر قبول کرلی
اس کے بعد حيدرآباد ميں انجمن ترقی پسند
مصنفين کی بنياد قائم کی۔
مخدوم کی شاعری ميں حرکت و عمل خوب
نظر آتا ہے۔ سياسی مزاج رکهنے کی وجہ
سے مخدوم کی شاعری ميں انقﻼب اور
رومان کا خوبصورت سنگم ہے۔ مخدوم نے

نظم کا خﻼصہ:
* نظم کے پہلے بند ميں شاعر نے بتانے کی
کوشش کی ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کو
آزادی آسانی سے نہيں ملی ہے۔ بہت مصيبت
جهيل کر قربانياں دے کر ،موم کی طرح
جسموں کو پگهﻼ کر يہ آزادی حاصل کی
ہے۔
* دوسرے بند ميں شاعر نے يہ بتانے کی
کوشش کی ہے کہ تمام تر قربانيوں کے بعد
جب آزادی حاصل ہوئی تو ہمارا ملک دو
حصوں ميں تقسيم ہو گيا۔ تقسيم وطن سے جو

قتل وغارت گری کے باعث خون کی ندياں
بہہ گئيں اور جو آزادی کی خوشی تهی وه غم
ميں بدل گئی اس ليے شاعر کہتا ہے کہ جس
آزادی کی ہم نے تمنا کی تهی يہ وه نہيں ہے۔
* شاعر تيسرے اور آخری بند ميں کہتا ہے
کہ تقسيم سے قتل و غارت گری ہوئی اور اس
کا دل خون ميں نہا گيا ،مگر پهر ہمت کرکے
اٹهتا ہے اور ہندوستانيوں کو آواز ديتا ہے کہ
جو ہونا تها ہوگيا اب ہم سب مل کر پهر سے
اپنے ملک کو ٹهيک کريں گے اور اسے
ترقی کی راہوں پر لے جائيں گے۔

خاص باتيں:
يہ پوری نظم استعارے ميں لکهی گئی ہے
ايسی نظم کو عﻼمتی کہا جاتا ہے۔
صبح و دم آزادی کی صبح کا استعاره ہے۔
استعارے کی خوبی يہ ہوتی ہے کہ اس ميں
تشبيہ کا رشتہ تو موجود ہوتا ہے ليکن جس
کو تشبيہ دی جاتی ہے اس کا ذکر نہيں ہوتا۔

اپنی جانچ آپ کيجئے:
متن پر مبنی سواﻻت:
* صبح دم کس کا استعاره ہے؟
[ آزادی کا
]
[ غﻼمی کا
]
[ ناکامی کا
]

مختصر جواب واﻻ سوال:
اس نظم کا عنوان 'چاند تاروں کا بن' کيوں
رکها گيا ہے؟

طويل جواب واﻻ سوال:
اس نظم ميں ہندوستانيوں کو کيا پيغام دينے
کی کوشش کی گئی ہے؟

*************

