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شاعر کا تعارف :

تبديليوں اور زندﮔﯽ کے فلﺳفے کا بيان بہت
خوبصورت انداز ميں ملتا ﮨے۔

مير تقﯽ مير اﮔﺳت  1723کو آﮔره ميں پيدا

* مير کے کﻼم ميں خوبصورت ترکيبيں،
محاورات اور روزمره کا اﺳتعمال فطری
انداز ميں ﮨے۔

ﮨوﺋے۔ ان کے والد کا انتقال بچپن ﮨﯽ ميں ﮨو
ﮔيا تها۔ والد کﯽ طرف ﺳے کﺳﯽ قﺳم کﯽ
جاﺋيداد انہيں حاصل نہيں تهﯽ۔ جس کﯽ وجہ
ﺳے مير کﯽ زندﮔﯽ شروع ﺳے ﮨﯽ پريشانﯽ
ميں ﮔزری۔ خاندانﯽ جهگڑوں کﯽ وجہ ﺳے
مير کو ﮔهر چهوڑنا پڑا اور دﮨلﯽ آﮔﺋے پهر
اپنے ماموں ﺳراج الدين علﯽ آرزو کے يہاں
رﮨنے لگے۔ تاﮨم مير ماموں کے يہاں بهﯽ
زياده دن نہيں رﮨے۔ اپنﯽ خوددار طبيعت کے
باعث مير کہيں بهﯽ ﺳکون ﺳے نہ ره ﺳکے۔
اور پهر لکهنؤ چلے ﮔﺋے۔ وﮨاں نواب آصف
الدولہ نے ان کﯽ بڑی قدر و منزلت کﯽ۔
لکهنؤ ميں ﮨﯽ  1810ميں ان کا انتقال ﮨوﮔيا۔
* اردو شاعری ميں مير کو نماياں مقام حاصل
ﮨے۔ مير نے غزل کو ايک بلند مقام عطا کيا۔
اﺳﯽ لﺋے انہيں”خداﺋے ﺳخن“ اور ” شہنشاه
غزل“ بهﯽ کہا جاتا ﮨے۔ مير کﯽ غزل ميں
زندﮔﯽ کے دکه درد' ﺳياﺳﯽ و ﺳماجﯽ

* مير کے بارے ميں غالب نے ان کﯽ عظمت
کو تﺳليم کرتے ﮨوﺋے کہا تها:
ريختے کے تم ﮨﯽ اﺳتاد نہيں ﮨوغالب
کہتے ﮨيں اﮔلے زمانے ميں کوﺋﯽ مير بهﯽ تها
* مير نے خود اپنﯽ شاعری کے بارے ميں
کہا تها:
جانے کا نہيں شور ﺳخن کا مرےﮨرﮔز
تا حشر جہاں ميں مرا ديوان رﮨے ﮔا۔
اشعار کا مفہوم:
الٹﯽ ﮨو ﮔﺋيں ﺳب تدبيريں کچه نہ دوا نے کام
کيا
ديکها ،اس بيمارئ دل نے آخر کام تمام کيا

اس مطلع ميں ظاﮨر ﮨوتا ﮨے کہ بيماری کے
عﻼج کﯽ بہت تدبيريں کﯽ ﮔﺋيں ليکن کﺳﯽ
دوا ﺳے فاﺋده نہيں ﮨوا اور ﺳاری کوششيں بے
کار ﮔﺋيں تاﮨم دوﺳرے مصرع ﺳے پتہ چلتا
مرض عشﻖ ﮨے اور اﺳﯽ دل کﯽ
ﮨے کہ
ِ
بيماری کﯽ وجہ ﺳے عاشﻖ کﯽ جان ﮔﺋﯽ۔
مرض عشﻖ ميں ﮔرفتار ﮨونے کے بعد اس
ِ
ﺳے چهٹکارا پانا نا ممکن ﮨے يعنﯽ عشﻖ کا
مرض ﻻعﻼج ﮨے۔
عہد جوانﯽ رو رو کاٹا پيری ميں ليں آنکهيں
موند
يعنﯽ رات بہت تهے جاﮔے صبح ﮨوﺋﯽ آرام
کيا
اس شعر ميں عہد جوانﯽ رو رو کاٹنے کا
مطلب ﮨے کہ وقت ﺳخت مشکﻼت ﺳے ﮔزرا
يعنﯽ جوانﯽ کے زمانے تکليفوں ،پريشانيوں
اور مصيبتوں ميں ﮔزارے اور جب زندﮔﯽ
ميں آﺳانياں ميﺳر ﮨوﺋيں تو بڑهاپے ميں يعنﯽ
زندﮔﯽ کے آخری وقت ميں۔ نچوڑ يہ ﮨے کہ
زندﮔﯽ بهر کا تهکا مانده انﺳان آخری وقت
ميں اپنے آپ کو وقت کے ﺳپرد کرديتا ﮨے۔
ناحﻖ ﮨم مجبوروں پر يہ تہمت ﮨے مختاری
کﯽ
چاﮨتے ﮨيں ﺳو آپ کرے ﮨيں ﮨم کو عبث بد نام
کيا۔
اس شعر ميں شوخﯽ کے ﺳاته خدا کومخاطب
کرکے انﺳان کﯽ بے بﺳﯽ اور مجبوری کﯽ
طرف اشاره کيا ﮔيا ﮨے کہ نہ تو انﺳان خود
مختار ﮨے اور نہ اپنﯽ مرضﯽ کا مالک ﮨے۔
جو کچه ﮨوتا ﮨے ﺳب خدا کﯽ مرضﯽ ﺳے
ﮨوتا ﮨے۔ اس ليے انﺳان کو خود مختار کہنا
درﺳت نہيں ﮨے۔ اس ليے ﷲ نے انﺳان کو
اپنﯽ تابعداری کے ليے کہا ﮨے۔

ياں کے ﺳپيد و ﺳياه ميں ﮨم کو دخل جو ﮨے
ﺳو اتنا ﮨے
رات کو رو رو صبح کيا اور صبح کو جوں
توں شام کيا
اس شعر ميں بهﯽ اوپر کے شعر کﯽ طرح
اس بات کﯽ طرف اشاره کيا ﮔيا ﮨے کہ انﺳان
دراصل بے بس اور مجبور ﮨے۔ اس کے
اختيار ميں کچه بهﯽ نہيں ﮨے۔ بس اس کو اتنا
اختيار ﮨے کہ وه جيﺳے تيﺳے مشکﻼت اور
پريشانيوں ميں زندﮔﯽ ﮔزارتا ﮨے۔ شاعر نے
ﺳپيد و ﺳياه کﯽ مناﺳبت رات اور صبح کا
ذکر بهﯽ بڑی خوبصورتﯽ ﺳے کيا ﮨے۔
مير کے دين و مذﮨب کو پوچهتے کيا ﮨو ان
نے تو
قشقہ کهينچا دير ميں بيٹها کب کا ترک اﺳﻼم
کيا
مير کے اس آخری شعری مقطع ميں مذﮨبﯽ
رواداری کﯽ بات دکهاﺋﯽ ديتﯽ ﮨيے۔ کوﺋﯽ
بهﯽ مذﮨب انﺳانيت کے بنا ادهورا ﮨے۔ ﮨر
مذﮨب ميں انﺳانيت کا درس ﮨے۔ ظاﮨری
دکهاوا جيﺳے ٹوپﯽ يا ماتهے پر قشقہ لگانے
ﺳے کوﺋﯽ مذﮨبﯽ نہيں ﮨوتا اﮔر اس کے يہاں
انﺳانيت نہيں ﮨے تو۔ اﺳﯽ ليے شاعر نے خود
کو ﺳامنے رکه کر اس شعر ميں کﺳﯽ خاص
طريقے ﺳے منحرف ﮨونے کا ذکر کيا ﮨے۔
شاعر کے نزديک خدا مﺳجد اور مندر دونوں
ميں ﮨے۔ جو لوگ يہ ﺳمجهتے ﮨيں کہ خدا
مندروں ميں نہيں ﮨيے ان کو مخاطب کرکے
شاعر يہ کہنا چاﮨتا ﮨے کے تلک لگا کر مندر
جانا بهﯽ خدا کﯽ عبادت کا ايک طريقہ ﮨے۔
مطلب يہ ﮨے ک شاعر کﺳﯽ بات کو ثابت
کرنے کے ليے مبالغے ﺳے کام ليتا ﮨے اور
اس شعر ميں بهﯽ مبالغے ﺳے کام ليا ﮔيا ﮨے۔

خاص باتيں:
* مير تقﯽ مير کو شہنشاه غزل کہا جاتا ﮨے۔
* مير کﯽ شاعری ميں درد و غم اور مايوﺳﯽ
دکهاﺋﯽ ضرور ديتﯽ ﮨے تاﮨم وه قاری کو
مايوس نہيں کرتے ﮨيں۔
* مير کے يہاں ﺳاده اور ﺳليس انداز بيان
ملتا ﮨے۔
* آپ کے نصاب ميں شامل مير کﯽ اس غزل
ميں انﺳان کﯽ مجبوری کو ظاﮨر کيا ﮔيا ﮨے۔
* مير تقﯽ مير کﯽ شاعری کﯽ تعريف ﮨر دور
کے شاعروں نے کﯽ ﮨے۔

اپنی جانچ آپ کيجيے:
متن پر مبنﯽ ﺳواﻻت:
 ١مختصر ترين جواب واﻻ ﺳوال
مير کو اردو غزل ميں کس لقب ﺳے ياد کيا
جاتا ﮨے؟
 ٢مختصر جواب واﻻ ﺳوال
کﻼﺳيکل شاعری ميں مير کا کيا مقام ﮨے؟
 ٣طويل جواب واﻻ ﺳوال
اردو غزل کﯽ تاريخ ميں مير کے مقام پر
ايک نوٹ لکهيے۔

سمجهنے کی باتيں:
اس ﺳبﻖ ميں خاص طور ﺳے يہ بتايا ﮔيا ﮨے
کہ اردو غزل ميں مير تقﯽ مير کو خداﺋے
ﺳخن کا مقام حاصل ﮨے۔

غور کرنے کی باتيں:
* مير کے اشعار ميں محاورات کا اچها
اﺳتعمال دکهاﺋﯽ ديتا ﮨے۔
* جب بهﯽ شاعر خدا ﺳے مخاطب ﮨوتا ﮨے
تو شوخ انداز ميں ﮔفتگو کرنے لگتا ﮨے۔ مير
کﯽ غزلوں ميں بهﯽ يہ شوخ انداز نظر آتا
ﮨے۔ جيﺳے آپ کے نصاب ميں شامل تيﺳرے
شعر ﺳے اس کﯽ مثال دی جاﺳکتﯽ ﮨے۔
* مير کﯽ شاعری ميں ﺳہل ممتنع ﮨيے۔ مثﻼ
مير بڑی بات کو بہت ﺳاده اور ﺳليس انداز
ميں بيان کر ديتے ﮨيں۔ جيﺳے اس شعر ميں:
نازکﯽ اس کے لب کﯽ کيا کہيے
پنکهڑی اک ﮔﻼب کﯽ ﺳﯽ ﮨے
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