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غزل کے تاریخی ، تہذیبی اور صنفی خصوصیات و امتیازات سے چشم پوشی کا ہی یہ نتیجہ ہے 
کہ کلیم الدین سلی پرودوم کے نظم کی خصوصیات و امتیازات کوغالب کی غزل میں تالش کرتے ہیں ۔ یہ 

اپنے گھر کے باہر سرکاری بلب کی روشنی میں واقعہ دلچسپی سے خالی نہیں کہ ایک مرتبہ ایک ضعیفہ 
سوئی تالش کر رہی ! کچھ تالش کر رہی تھی ۔ایک راه گیر نے پوچھا بڑی بی کیا تالش کر رہی ہو ؟ بھیا 

ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہاں گری تھی ؟ ضعیفہ نے کہا وه تو اندر کوٹھری میں گری تھی ۔ پھر یہاں کیوں 
یرے کی وجہ سے سوجھائی نہیں دے رہا تھا ۔ اس لیے سوچا یہاں روشنی میں تالش کر رہی ہو ؟ وہاں اندھ

یہی واقعہ کلیم الدین احمد کے ساتھ بھی پیش آیا کہ انگریزی شاعری کی خصوصیات و ! تالش کرلوں 
امتیازات کو اردو شاعری میں تالش کر رہے تھے ۔ جس کے باعث اردو شاعری ان کے معیار و میزان پر 

  اتری ۔پوری نہیں 

شاعری کے عملی مباحث میں کلیم الدین احمد کی عملی تنقید سر فہرست ہے ۔ اس میں ان کا طریق نقد 
بالعموم یہ رہا ہے کہ شعرو ادب کے جائزے سے قبل متعلقہ جائزے کے کچھ بنیادی اصول وضع کیے ہیں 

کیا ہے ۔ فن پارے کو پرکھنے  ۔ بالفاظ دیگر فن پارے کی عملی تنقید سے پہلے اپنی نظری تنقید کو مستحکم
کے لیے انہوں نے جن نکات کی نشاندہی کی ہے یہاں ان کا ذکر ناگزیر معلوم ہوتا ہے ۔ اس لیے اہم نکات 

  :کا خالصہ آپ کے پیش نظر ہے 

اول شعر کی تفہیم کے لیے ان کے نزدیک دو شرطیں ہیں کیا اور کیسے ؟ ان کے نزدیک کیا سے مراد 
سے مراد الفاظ ہیں ۔ یعنی ان کی عملی تنقید موضوع اور ہیت کے مطالعات پر مبنی  مضمون ہے اور کیسے

  :ہیں ۔ وه اس ضمن میں رقمطراز ہیں 

شعر کو سمجھنے ، پورے طور پر سمجھنے ، ان کی خصوصیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا ..……
ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر تجزیہ ضروری ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کیا اور کیسے کی بات اٹھائی جاتی 

  مقصد میں کامیابی بھی ممکن نہیں ؛اس لیے یہ تجزیہ ضروری ہے ، کیا اور کیسے کی بات ضروری ہے ۔

اول نقوش، دوم الفاظ ، سوئم آہنگ یا : فارم کے مطالعے کے لیے ان کے یہاں چار چیزیں ہیں / ہیئت 
ی تشکیل الفاظ کے ذریعہ ہوتی ہے ۔ یعنی شاعرخیال ، وزن،چہارم لب و لہجہ ۔ ان کا موقف ہے کہ شعر ک

ذہنی نقش یا تاثر کی شکل میں کچھ کہتا ہے ۔ اگر یہ خیال یا ذہنی نقوش اعلٰی درجہ کے ہیں اور اس میں 
  تجربے کی باریکی ، تازگی اور گہرائی موجود ہے تو یہ شاعری اعلٰی درجہ کی ہوگی۔

پیش کش ہے ۔ وه لفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آئی اے  شعر کے مطالعہ کادوسرا نکتہ الفاظ کی
رچرڈز کے نظریہ سے استفاده کرتے ہوئے یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ہر لفظ کا ایک پیکر ہوتا ہے ، اسے 
بولتے ہیں تو اس کی ساخت ہم منہ میں محسوس کرتے ہیں ، سنتے ہیں تو ایک خاص صوتی پیکر کا 

ان کا   تو آنکھوں کو ، اندرونی آنکھوں کو اس کا صوری پیکر نظر آتا ہے ۔ احساس ہوتا ہے ،سوچتے ہیں
  خیال ہے کہ شعر مخصوص لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے ؛لیکن لفظوں کا ہر مجموعہ شعر نہیں ہوتا ہے ۔

 کلیم الدین کے عملی تنقید کی ایک خوبی یہ ہے کہ وه تجربات و الفاظ میں ناگزیر ربط تالش کرتے ہیں ۔ ان
کا خیال ہے کہ شاعر تجربات کی پیش کش کے لیے غیر شعوری طور پر بہترین الفاظ تالش کرتا ہے اور 
پھر وه انہیں عمده ترتیب اور مناسبت سے آراستہ کرتا ہے ۔ اس لیے ناقد کے لیے ضروری ہے کہ معنی 

کی رہنمائی اور منزل  اور جذبات سے عالحده ہوکر پہلے الفاظ کی طرف متوجہ ہو ؛ کیونکہ الفاظ ہی ناقد
مقصود تک لے جاتے ہیں ۔ یعنی شعر کے محاسن و معائب سے آگاه کرتے ہیں ۔ اگر چہ انہوں نے 



موضوعات کے حوالے سے بھی متعدد شعرا کے کالم کا جائزه لیاہے ؛لیکن ان کی عملی تنقید کا بیشتر 
  :حصہ ہیتی مطالعات پر مبنی ہے ۔مثالَ◌َ 

نہ ٹوٹی شیخ سے زنارتسبیح    ہوا جب کفر ثابت ہے وه تمغائے مسلمانی  ا مطلعسودا کا مشہور قصیده جس ک
  :سلیمانی کی تشبیبکے متعلق وه لکھتے ہیں 

ان شعروں میں چند اخالقی خیاالت کا بیان ہے ۔ ان میں کوئی ناگزیر ربط و تسلسل نہیں ، کوئی خاص 
کن سودا نے انہیں شعر کے سانچے میں ڈھاال ہے ۔ ارتقائے خیال نہیں ۔ ان کا بیان نثر میں بھی ممکن تھا لی

نثر میں یہ باتیں سیدھے سادے طریقے سے ہوتیں، شعر میں انہیں نقوش کے قالب میں ڈھاال گیا ہے ۔ہر 
شعر کے دوسرے مصرعے میں کوئی تشبیہ یا استعاره ہے ۔ اور یہ تشبیہ یا استعاره صرف ایک زیور نہیں 

سے خیاالت کا مطلب وسیع اور پر اثر ہوجاتا ہے ۔ ہر خیال گویا ایک  بلکہ جز وخیال ہے ۔اس کی وجہ
کلیم الدین فن پارے کی  حسین تصویر ہے ۔ جذبات کی گرمی ، تخیل کی رنگینی ہر شعر میں موجود ہے ۔

ہیئت کا سہارا لیتے ہیں ۔ اگرو ه کسی فن پارے کے خیاالت کا / خصوصیات کو نمایاں کرنے کے لیے فارم 
ہ کیوں نہ کرتے ہوں ؛ لیکن ان کے یہاں ہیتی مطالعہ غالب رہتا ہے ۔ دوسری بات یہ بھی قابل غور ہی تجزی

ہے کہ اردو شاعری پر ایک نظرمیں عملی تنقید کی جو مثالیں ملتی ہیں ان میں استخراج نتائج کے باعث 
فن پارے کے معائب  متن کی تفہیم میں تشنہ لبی کا احساس ہوتا ہے ۔نیزاپنے مخصوص نکتہ نظر کے تحت

سخن ہائے گفتنی ، عملی   کی جستجو متن کی توضیح میں حائل رہتی ہے ۔جبکہ بعد کی تحریروں میں مثالً 
میں شاعری کی عملی تنقید پر مبنی تمام مثالیں انکشاف متن کے لحاظ سے   تنقید اور اقبال ایک مطالعہ

  عمده اور پختہ ثبوت فراہم کرتی ہیں ۔

الدین نے اپنے طریقئہ نقد میں تقابل اور توازن کو ایک خاص اہمیت دی ہے ۔ ان کا بیشتر اسی طرح کلیم 
تنقیدی سرمایہ موازنہ پر مبنی ہے ۔ کبھی تو وه موازنہ کے ذریعہ استنباط نتائج کو مستحکم کرتے ہیں اور 

اور محسن کاکوری کبھی فن پارے کے تجزیاتی مطالعہ کی اساس تقابل پر قائم کرتے ہیں۔ایک مثال سودا 
کے مشہور قصیدے کے مطلع سے مالحظہ ہو ۔ انہوں نے ان دونوں شعرا کی تشبیب کا موازنہ موضوع 

  :کے پیش نظر جزوی طور پر پیش کیا ہے ۔ سودا کا مطلع دیکھیے 

  اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستان سے عمل

  تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل

  :محسن کاکوری کا مطلع 

  شی سے چال جانب متھر بادلسمت کا

  برق کے کاندھے پہ الئی صبا گنگا جل

  :کا تقابل کرتے ہوئے وه رقمطراز ہیں 

سودا بہار کا نقشہ پیش کرتے ہیں ، محسن کاکوری برسات کا ۔ سودا کی تشبیب سے کم سے کم بہار کی 
یدا ہوتی ہے ۔ اور کوئی رنگینی و فراوانی کا اندازه ملتا ہے ۔ محسن کاکوری کے اشعار سے پراگندگی پ

صاف مکمل نقشہ مرتب نہیں ہوتا۔ سودا میں ایک زور ہے جس نے آورد کو آمد میں تبدیل کر دیا ہے ۔ 
  محسن کاکوری میں یہ زور موجود نہیں ۔
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