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سبق کا خﻼصہ:
غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی
عشق و محبت کی باتيں کرنا ،تاہم غزل کسی
بهی زمانے ميں اپنے لغت کے معنی کی پابند
نہيں رہی۔ ہر دور کے شاعروں نے مختلف
موضوعات کو غزل کا موضوع بنايا ہے۔
غزل ميں زندگی کے ہر رنگ کو پيش کيا جا
سکتا ہے يہی وجہ ہے کہ غزل انسانی زندگی
کے بہت قريب ہے۔ غزل کی يہی خوبی
اسے شاعری کی دوسری اصناف سے ممتاز
کرتی ہے۔ اسی وجہ سے رشيد احمد صديقی
کا کہنا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو
ہے۔ غزل کی تاريخ بہت پرانی ہے۔ تاريخی
حوالوں سے معلوم ہوتا ہےک ہندوستان ميں
اردو شاعری کی ابتدا بارہويں صدی عيسوی
ميں ہو چکی تهی۔
دکن ميں قلی قطب شاه سے ولی دکنی تک
اردوغزل گو شاعروں کے جو نام ملتے ہيں
ان ميں ﷴ قلی قطب شاه ،عبدﷲ قطب شاه،
ملک نصرتی ،غواص ،مﻼوجہی ،عوامی،
لطفی کے نام اہم ہيں۔ ان شعراء نے غزل کو
ہندوستانی رنگ دينے اور اس کو زياده سے
زياده خوبصورت بنانے کے لئے اچهی
کوششيں کی ہيں۔

نمونے کے چند اشعار:
دنيا کا حکمت نا پوچهيں ہرگزحکيماں علم
سوں
گاؤ ترانہ عيش کا ہر دم پيا کے نام پر
معانی
مفلسی سب بہار کهوتی ہے
مرد کا اعتبار کهوتی ہے
ولی دکنی
تاريخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمالی
ہند ميں اردو غزل کی راه ولی کے ذريعے
ہموار ہوئی۔ ولی کے دلی آنے کے بعد شمالی
ہند کے شعرا نے اردو غزل کی طرف توجہ
کی۔
شمالی ہند ميں غزل کا يہی دور ہے ،جس
ميں شاه مبارک ،آبرو ،فائز دہلوی ،يکرنگ،
مظہر جان جاناں ،اور خان آرزو جيسے
مشہور شاعر ہوئے۔ مظہر جان جاناں معنی،
سراج الدين ،علی خان آرزو نے زبان کی
درستگی ،صفائی اور سادگی پر زور ديا۔ نئے
خياﻻت کو غزل ميں پيش کيا۔ اور ايہام گوئی
کی روايت کو غزل ميں ختم کيا۔ دکنی الفاظ
کی جگہ فارسی الفاظ پہ زياده توجہ دی۔ دلی
جذبات کے گداز نے ان کی غزل کو دلکشی
بخشی۔

اٹهارويں صدی سے انيسويں صدی تک غزل
ميں کئ طرح کے موڑ آئے۔ اس زمانے ميں
شعراء نے غزل پر خاص توجہ دی۔ خواجہ
مير درد ،مير تقی مير ،ﷴ رفيع سودا ،انشاﷲ
خان مصحفی اور جرات اس دور کے مشہور
غزل گو شاعر ہيں۔
کچه نمونے:
گل پهينکے ہيں غيروں کی طرف بلکہ ثمر
بهی
اے خانہء بر انداز چمن کچه تو ادهر بهی
مرزا ﷴ رفيع سودا
نازکی اس کے لب کی کيا کہيے
پنکهڑی اک گﻼب کی سی ہے
مير تقی مير
اٹهارويں صدی سے انيسويں صدی تک
دبستان دہلی اور دبستان لکهنو کا تصور قائم
ہوا تو اردو غزل بهی دہلی اور لکهنؤ اسکول
کے خانوں ميں تقسيم ہوگئی۔ لکهنؤ والوں نے
زبان پر خاص توجہ دی۔ زبان کی درجہ بندی
کر دی گئی۔ عوام کی زبان عﻼحده اور
خواص کی زبان عﻼحده قرار دی گئی۔
نمونہ:
آکے جو ميرے پاس تو منه پهير کر بيٹهے
يہ آج نيا آپ نے دستور نکاﻻ
جرات
جو ترے پاس سے آتا ہے پوچهوں ہی يہی
کيوں جی کچه ذکر ہمارا بهی وہاں رہتا ہے
رنگين
لکهنؤ کے برخﻼف دلی ميں ماحول سنجيده
تها۔ دلی ميں مومن ،غالب ،ذوق اور بہادر شاه
ظفر جيسے شعراء غزل کی زلفوں کو سنوار
رہے تهے۔ دہلی کے شعرا کے يہاں ظاہری
حسن پرستی کی جگہ روحانيت ،تغزل ،اور
تہہ داری ہے۔ زبان و بيان کی پاکيزگی اور
خيال کی لطافت ہے۔

نمونہ:
تم ميرے پاس ہوتے ہو گويا
جب کوئی دوسرا نہيں ہوتا۔
مومن
ہيں اور بهی دنيا ميں سخنور بہت اچهے
کہتے ہيں کہ غالب کا ہے انداز بياں اور
غالب
انيسويں صدی کے دور ميں سماجی ،ادبی
اور ہر اعتبار سے بہت تبديلياں ہوئيں۔ جديد
تہذيبی رويوں نے زندگی کے بہت سے اقدار
کو بدل ڈاﻻ تو شعروادب پر بهی اس کا اثر
پڑا۔
اس دورميں شاد عظيم آبادی ،حسرت موہانی،
فانی بدايونی اور جگر وه بڑے شاعر ہيں
جنہوں نے اپنی فنکاری سے اردو غزل کو
زمانے اور زندگی کا ترجمان بنايا۔
نمونہ:
چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ ياد ہے
ہم کو اب تک عاشقی کا وه زمانہ ياد ہے
حسرت موہانی
يوں مسکرائے جان سی کليوں ميں پڑ گئی
يوں لب کشا ہوئے ،کہ گلستاں بنا ديا۔
جگر
اقبال نے اردو غزل کو نئی معنويت اور
گہرائی دی۔ انہوں نے نئی فکر اور نيا لہجہ
غزل ميں اپنا کر اس کو فن کی بلندی پر
پہنچا ديا:
ستاروں سے آگے جہاں اور بهی ہيں
ابهی عشق کے امتحاں اور بهی ہيں
اقبال
 1936کا زمانہ غزل کے ليے پهر ايک نيا
موڑ ثابت ہوا۔ ترقی پسند تحريک سے تعلق
رکهنے والے شعراء نے نئی تکنيک اور نئے
تجربوں کو اپنايا تو کچه نے قديم روايات کی
پابندی پر زور ديا۔ ترقی پسند تحريک کے
ساته آزادی کی تحريک بهی جاری تهی۔ اس

زمانے ميں ہندوستان کے حاﻻت سياسی اور
سماجی بڑی تيزی سے بدل رہے تهے۔
اس دور کے شعراء ميں فراق ،مجنون،
مجاز ،مخدوم ،اختر اﻻيمان ،مجروح ،جان
نثار ،فيض احمد فيض جيسے شعراء کا غزل
کی روايات کو آگے بڑهانے ميں اہم رول
ہے۔ يوں تو سبهی نے غزل کی روايات کو
نئے تجربات سے آشنا کيا تاہم فيض اور فراق
کی آواز ميں زياده توانائی دکهائی ديتی ہے۔
نمونہ:
دونوں جہاں تری محبت ميں ہار کے
وه جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے
فيض
بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان ليتے
ہيں
تجهے اے زندگی ہم دور سے پہچان ليتے ہيں
فراق
ہندوستان کی آزادی اور ملک کی تقسيم ايک
اعتبار سے تو زبردست حادثہ تهی مگر ادبی
لحاظ سے يہ بڑا اہم واقعہ ثابت ہوئی۔ اردو
غزل کے شعراء نے اس دور کے حاﻻت اور
کيفيات کو خوب بيان کيا۔ تاہم انہوں نے اس
دور کے تيزی سے بدلتے ہوئے حاﻻت کے
تحت غزل ميں بهی اہم تبديليوں کو راه دی۔
اس دور ميں ناصر کاظمی ،ابن انشاء ،زبير
رضوی ،مظہر امام ،ندا فاضلی ،شہريار اور
ساقی فاروقی قابل ذکر ہيں۔
اردو غزل کے اس ارتقائی جائزے سے
واضح ہو جاتا ہے کہ غزل ابتدا سے آج تک
مختلف مرحلوں اور تجربات سے گزرتی
رہی۔ اور وه بهی کبهی اپنی لغوی معنی ميں،
کبهی محدود نہيں رہی۔
غزل ميں کبهی سرمايہ داری کے خﻼف غم
وغصہ کا اظہار کيا گيا۔ کبهی معاشرے کی
بے چينی اور کرب کو غزل نے آئينہ کر ديا۔
سچ تو يہ ہے کہ ہماری پوری تہذيب غزل
ميں اور غزل ہماری تہذيب ميں ڈهلی ہوئی
ہے۔ اس ليے تاريخی سفر ميں غزل ہميشہ
اپنی روايات سے جڑی رہی۔ غم محبوب اور
عشق کی کسک آج بهی غزل کا موضوع ہے۔
آج بهی غزل کا سفر اسی آب وتاب سے

جاری و ساری ہے جس طرح آغاز ميں تها۔
غزل بوڑهی ہونے کے بجائے دن بہ بدن
جوان ہوتی جا رہی ہے۔

خاص باتيں:
* غزل کا ہر شعر معنی اور مطلب کے
اعتبار سے مختلف اور اپنی جگہ مکمل ہوتا
ہے۔
* غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری
شعر کو مقطع کہتے ہيں۔

سمجهنے کی باتيں:
سولہويں صدی اور سترهويں صدی ميں دکن
کے مشہور غزل گو شعراء کے نام ہيں:
* معانی ،عوامی ،حسن ،مﻼ خيال ،ولی دکنی
* خواجہ مير درد ،مير تقی مير ،انشاء ﷲ
خان انشاء ،وغيره
مير درد نے خاص طور پر روحانيت اور
تصوف کو غزل ميں سمو ديا۔
* جو شعراء دلی ميں ره گئے ان ميں شاه
ظفر ،مومن ،ذوق اور غالب مشہور ہوئے۔
*  1857کے بعد اردو غزل ايک دور ميں
شامل ہوئی۔

اپنی جانچ آپ کيجئے:
متن پر مبنی سواﻻت
مختصر ترين جواب واﻻ سوال:
* غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے کہا
ہے؟
[ غالب
]
[ مير
]
[ رشيد احمد صديقی
]

مختصر جواب واﻻ سوال:
* کﻼسيکل غزل کے دو شعراء کے نام
لکهيے۔

طويل جواب واﻻ سوال:
غالب کے دور کی خصوصيات کيا ہيں اور
اس کے ہم عصر شعراء کون کون سے ہيں؟
*************

