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زبان کﯽ مہارتيں
سبق نمبر

سبق کا نام

20

خواجہ
ﺣيدرﻋﻠﯽ
آتش

سننا
بولنا

لکهنا

پڑهنا

نﺋﮯ الفاظ غزل کو اُس
کﮯ
اورمحاورے
اپنﯽ گفتگو مخصوص
انداز ميں
ميں شامل
پڑهنا
کرنا

غزل کا خﻼصہ:
شاﻋر کﯽ آرزو ہﮯ کہ وه اپنﮯ مﻌشوق کو
ُگل کﮯ ُروبروکرے اور وه يہ بهﯽ چاہتﮯ
ہيں کہ بﻠبل کﮯ ساته بﮯ تاب گفتگو کرے۔
اگرپيامبرنہ بهﯽ مﻼ تو بهﯽ اچها ہﯽ ہوگا
کيونکہ غير کﯽ زبان سﮯ کيا اپنﯽ بات بيان
کرے۔ وه کہتﮯ ہيں کہ ميری طرح چاند اور
سورج بهﯽ آواره پهر رہﮯ ہيں ،شايد انہيں
بهﯽ کسﯽ حبيب کﯽ تﻼش ہﮯ۔ زمانہ تو ہميشہ
سﮯ ہﯽ رنگ بدلتا ہﮯ ،جيسﮯ کہ سفيد رنگ
کو سياه کررہﮯ ہوں ،ميں ہميشہ سﮯ اپنا
گريباں چاک کرتا رہا اور رفو کرنﮯ والﮯ
تمام ﻋمر رفو کرتﮯ رہﮯ۔ اگر کوﺋﯽ تيری
زلف کﮯ پيﭻ و زخم کو ديکهتا تو وه زنجير
کﯽ طرح دکهاﺋﯽ ديتﯽ اور ہم اُس ميں قيد
ہونﮯ کﯽ آرزو کرتﮯ۔

شاعر کا مخﺗصر ﺗعارف:
خواجہ حيدر ﻋﻠﯽ آتش کﮯ بذرگ تﻼش مﻌاش
ميں بغداد سﮯ دہﻠﯽ آﺋﮯ اور يہيں آباد ہوگﺋﮯ۔
آتش کﮯ والد خواجہ ﻋﻠﯽ بخش نواب شجاع
الدين کﮯ ﻋہد ميں دہﻠﯽ سﮯ فيض آباد چﻠﮯ

اصناف
قواﻋد
اسﻠوب

سرگرمياں
ﻋمﻠﯽ کام

غزل ميﮟ
ﺷاﻋﺮی کﯽ
سواﻻت کﮯ استعمال
خﺼوصيات
صنعتوں کو
جوابات
کو سمجهنا
ﺑناﻧا

گﺋﮯ۔ وہيں آتش کﯽ پيداﺋش ہوﺋﯽ۔ آتش کﯽ
تاريﺦ پيداﺋش کﮯ بارے ميں اختﻼف ہﮯ۔
ليکن زياده تر لوگوں کا خيال ہﮯ آتش 1880
ميں پيدا ہوﺋﮯ۔ بچپن ميں والد کا انتقال ہوگيا
جس کﯽ وجہ سﮯ اﻋﻠ ٰﯽ تﻌﻠيم و تربيت سﮯ
محروم رہﮯ۔ کم ﻋمری ميں شﻌرو شاﻋری
کﯽ طرف رحجان تها۔ لکهنؤ آکر مصوری
کﮯ شاگرد ہوگﺋﮯ۔ جﻠد ہﯽ ان کﯽ شاﻋری نﮯ
شہرت حاصل کرلﯽ۔

خاص ﺑاﺗيں:
دبستان لکهنؤ ميں آتش کا لب و لہجہ اور
انداز بيان بالکل منفرد ہﮯ۔ ان کﮯ بيان ميں
صفاﺋﯽ اور طرز ادا ميں سﻼست و روانﯽ
پاﺋﯽ جاتﯽ ہﮯ اپنﮯ اظہار خيال کﮯ لﺋﮯ آتش
نﮯ جو الفاظ استﻌمال کﺋﮯ ہيں ان ميں بڑی
مناسبت اور تصوف کﮯ ساته کہيں کہيں
زندگﯽ کا فﻠسفہ بهﯽ بيان ہوا ہﮯ۔

* گل و محبوب کﮯ حسن کا مقابﻠہ کرکﮯ
شاﻋر يہ ثابت کرنا چاہتا ہﮯ کہ

* آتش کﮯ کﻼم کﯽ سب سﮯ بڑی
خصوصيت زبان کﯽ صفاﺋﯽ اور محاورات کا
فنکارانہ اور دلکش استﻌمال۔

[ اُس کا محبوب گل سﮯ زياده
]
خوبصورت ہﮯ

* آتش کﯽ زبان ﻋام فہم اور ساده ہﮯ۔

[ گل اُس کﮯ محبوب سﮯ زياده خوب
]
صورت ہﮯ

* آتش دبستان لکهنو کﮯ نماﺋنده شاﻋر تسﻠيم
کﺋﮯ جاتﮯ ہيں۔
* کسﯽ چيز يا کام کﯽ کوﺋﯽ ايسﯽ وجہ بتانا
جو دراصل اس کﯽ اصل وجہ نہ ہو ،حسن
تﻌﻠيل کہﻼتا ہﮯ:
مثال :ہميشہ رنگ زمانہ بدلتا رہتا ہﮯ۔
* سفيد رنگ ميں آخر سياه مؤ کرتﮯ چاند اور
سورج نظام قدرت کﮯ تحت چﻠتﮯ ہيں۔ ليکن
شاﻋر نﮯ اس کﮯ مسﻠسل سفر کﯽ وجہ
محبوب کﯽ تﻼش بتاﺋﯽ ہﮯ۔
* کسﯽ بات کو بڑها چڑها کر بيان کرنا بهﯽ
ايﮏ صنﻌت ہﮯ جسﮯ ”مبالغہ“ کہتﮯ ہيں۔
* کﻼم ميں ايسﮯ الفاظ کا استﻌمال ہو جس
ميں آپسﯽ تﻌﻠق ہو ،ليکن يہ تﻌﻠق تضاد کا ہو،
صفت مراﻋات الفظير کہﻼتا ہﮯ۔

]

[ گل اور محبوب ايﮏ جيسﮯ ہيں۔

* دوسرے شﻌر ميں غير کس کﮯ لﺋﮯ
استﻌمال ہوا ہﮯ؟
]

[ رقيب

]

[ پيام بر

]

[ محبوب

طويل جواب واﻻ سوال:
* آتش کﯽ غزل کﯽ تشريﺢ اپنﮯ الفاظ ميں
کيجﺋﮯ۔

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

مﺗن پر مﺑنﯽ سواﻻت:
* محبوب کو گُل کﮯ ُروبرو کرنﮯ کا کيا
مقصد ہﮯ؟
]

[ تﻌارف کرانا

]

[ ُحسن کا موازنہ کرنا

]

[ آپس ميں دوستﯽ کرانا

