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قطعات کا خﻼصہ:
اس سبق ميں اختر انصاری کﮯ چار قطعات
دئﮯ گئﮯ ہيں۔ قطعہ نظم کی ايﮏ ايسی
صنف ہﮯ جو کم از کم چار مصرعوں پر
مشتمل ہوتی ہﮯ۔
قطعہ ميں مصرعوں کی زياه تعداد کا تعين
نہيں کيا جاتا ہﮯ۔ اکثر قطعات رباعی ہی کی
طرح چار مصرعوں پر مشتمل ہوتﮯ ہيں
ليکن رباعی اور قطعہ ميں فرق يہ ہوتا ہﮯ
کہ رباعی کﮯ اوزان متعين اور مخصوص
ہوتﮯ ہيں جب کہ قطعہ کا کوئی وزن مقرر
نہيں ہوتا۔
قطعات لکهنﮯ والﮯ شعراء ميں موﻻنا الطاف
اقبال
اکبر الہ آبادی اور عﻼمہ
ؔ
حسين حال ؔیؔ ،
جيسﮯ شعراء زياده مشہور ہيں۔

ﭘﮩﻠﮯ قطعہ کا خﻼصہ:
يہ قطعہ چار مصرعوں پر مشتمل ہﮯ۔ اس کا
عنوان ’فطرت‘ ہﮯ۔ شاعر نﮯ اس قطعﮯ ميں
فطرت کو ايﮏ ديوی سﮯ تشبيہ دی ہﮯ۔

اصناف
قواعد
اسلوب
نظم کی
صنف
قطعہ

سرگرمياں
عملی کام

قطعات ﮐﺎ
مطﺎلعہ ﮐرنﺎ

وه کہتا ہﮯ کہ دور جنگل ميں ايﮏ ديوی رہا
کرتی ہﮯ جو غم کﮯ ماروں کو خوشی فراہم
کرتی ہﮯ۔ جب کبهی ميں روتا ہوا ’فطرت کی
ديوی‘ کی بزم عشرت ميں جاتا ہوں تو وه
آگﮯ بڑه کر اپنﮯ ريشمی آنچل سﮯ ميرے
آنسو پونچه ديتی ہﮯ۔ شاعر نﮯ فطرت کو
ايسی ديوی کہا ہﮯ جو انسانوں کو ايﮏ خوش
کن نظاره فراہم کرتی ہﮯ۔ جب انسان دنيا کﮯ
غموں سﮯ پريشان ہواٹهتا ہﮯ تو اسﮯ فطرت
کﮯ نظارے ايﮏ تسلی اور سکون فراہم
کرتﮯ ہيں۔

دوسرے قطعہ کا خﻼصہ:
اختر انصاری کﮯ دوسرے قطعہ کا عنوان
’دهوپ اور مينہ‘ ہﮯ۔ اس قطعہ ميں شاعر
نﮯ قدرتی مناظر کی عکاسی کی ہﮯ۔ شاعر
اس قطعہ ميں شعری حسن کو واضح کرتﮯ
ہوئﮯ کہتا ہﮯ کہ جب آسمان پر بادل چهائﮯ
ہوئﮯ ہيں اور بارش کی ہلکی ہلکی پهوار
ہورہی ہﮯ ،تو ايسﮯ ميں اچانﮏ سورج
بادلوں کﮯ بيﭻ سﮯ نمودار ہوا۔ بادلوں کﮯ
بيﭻ سﮯ اچانﮏ سورج کﮯ يوں نکل آنﮯ

سﮯ ايسا احساس پيدا ہوا جيسﮯ وحشت کﮯ
عالم ميں کوئی انسان اچانﮏ روتﮯ روتﮯ
کهلکهﻼکر ہنس پڑا ہو۔ شاعر نﮯ اس قطعہ
ميں نہايت خوبصورتی کﮯ ساته قدرتی حسن
کی منظر کشی کی ہﮯ۔

پہناؤں گا۔ يعنی شاعر اپنی زندگی بهر کی
محنت کﮯ رائيگاں جانﮯ کی بات کرتﮯ
ہوئﮯ اس پر افسوس کا اظہار کررہا ہﮯ۔

شاعر کا مختصر تعارف:
تيسرے قطعہ کا خﻼصہ:
تيسرے قطعہ کا عنوان’آﻻم روزگار‘ ہﮯ۔ اس
قطعہ ميں شاعر کہتا ہﮯ کہ مجهﮯ جن
غموں نﮯ پاﻻ ہﮯ ،ان کﮯ عﻼوه ميرے
نصيب ميں تلخياں ،محرومياں ،ناکامياں اور
نادارياں بهی لکهی ہوئی ہيں۔ اے ميرے رب!
يہ سب تيری طرف سﮯ ہﮯ تو مجهﮯ يہ
خس و خاشاک يعنی يہ تنکﮯ کچرا بهی
منظور ہﮯ۔ کيونکہ تونﮯ مجهﮯ اپنی ايﮏ
خصوصی دين سﮯ نوازا ہﮯ اور تيری وه
دين ،تيری وه عنايت يہ ہﮯ کہ تونﮯ مجهﮯ
ايﮏ ايسا دريا بناديا ہﮯ جس ميں دنيا کﮯ
تمام غموں ،ناکاميوں ،حسرتوں ،محروميوں
اور ناداريوں کﮯ خس و خاشاک کو ساته
بہالﮯ جانﮯ کی صﻼحيت ہﮯ۔ شاعر ان
غموں کو قسمت کا لکها مانتﮯ ہوئﮯ خدا
سﮯ کہہ رہا ہﮯ کہ اگر تونﮯ يہ غم ميری
قسمت ميں لکهﮯ ہيں تو مجهﮯ قبول ہيں،
ميں ان غموں کو اپنﮯ ساته بہاتﮯ ہوئﮯ لﮯ
جاؤں گا۔

اختر انصاری کا حقيقی نام ﷴ ايوب انصاری
تها۔ وه يکم اکتوبر  1909کو بدايوں،
اترپرديش ميں پيدا ہوئﮯ۔  5اکتوبر  1988کو
علی گڑه ميں ان کی وفات ہوئی۔ اختر
انصاری نﮯ اينگلو عربﮏ اسکول ،دہلی
يونيورسٹی ور علی گڑه مسلم يونيورسٹی
جيسﮯ اداروں سﮯ تعليم حاصل کی اور
ٹريننﮓ کالﺞ ميں مﻼزمت اختيار کرلی۔ انهيں
ترقی پسند تحريﮏ کا اہم شاعر مانا جاتا ہﮯ۔
انهيں شاعری کﮯ ساته تنقيد نگاری اور
افسانہ نويسی ميں بهی اہم مقام حاصل ہﮯ۔
نغمہئ روح ،آبگينﮯ ،سرور جاں ،وغيره ان
کﮯ شعری مجموعﮯ ہيں۔

سﺑﻖ کﯽ خاص ﺑاتيں:
ت قلب کا
* اختر انصاری کﮯ قطعات واردا ِ
آئينہ ہيں۔
* ان قطعات ميں فطرت اور قدرتی مناظر کی
عکاسی کی گئی ہﮯ۔

چوتهﮯ قطعہ کا خﻼصہ:

* ان قطعات ميں زندگی کا فلسفہ بهی بيان کيا
گيا ہﮯ۔

اس قطعہ کا عنوان’دل کا باغ‘ ہﮯ۔ شاعر اپنی
کيفيت بيان کرتﮯ ہوئﮯ کہہ رہا ہﮯ کہ ميں
نﮯ عمر بهر اپنﮯ دل کﮯ باغ سﮯ مختلف
پهول چن چن کر ايﮏ ہار گوندها ہﮯ۔ ليکن
اب ميں يہ سوچ کر پريشان ہوں کہ ميں نﮯ
يہ سوچا ہی نہيں کہ اس ہار کو ميں کسﮯ

سمجهنے کی باتيں:
* نظم کی صنف ’قطعہ‘ کی تعريف بيان
کرسکيں گﮯ۔

* زير مطالعہ قطعات کﮯ شعری محاسن بيان
کرسکيں گﮯ۔
* قطعہ اور رباعی کﮯ درميان فرق بيان
کرسکيں گﮯ۔
* قطعات کی تشريح کرسکيں گﮯ۔
* رباعی اور قطعہ ،نظم کی ان دونوں
اصناف کو بہتر طور پر سمجه سکيں گﮯ۔

متن ﭘر مﺑنﯽ سواﻻت:
مختصر جواب والﮯ سوال:
* قطعہ کی تعريف بيان کيجئﮯ۔
* رباعی اور قطعہ کﮯ درميان فرق واضح
کيجئﮯ۔
* پہلﮯ قطعہ ميں شاعر نﮯ کسﮯ ديوی کہا
ہﮯ؟
* دوسرے قطعہ ميں شاعر نﮯ سورج کﮯ
اچانﮏ نکل آنﮯ کﮯ ليﮯ کون سی تشبيہ
استعمال کی ہﮯ؟
* زندگی بهر پهولوں کا ہار گوندهنﮯ کﮯ بعد
شاعر کو کس بات کا افسوس ہﮯ؟

طويل جواب واﻻ سوال:
* اختر انصاری کﮯ قطعات ميں سﮯ اپنا
پسنديده قطعہ چن کر اس کی تشريح کيجئﮯ۔
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