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Introduction 

کا جنہوں نے اردو ادب ٬فيض احمد فيض ہمارے ادب کے ايک امتيازی حيثيت کے شاعر ہيں
تہذيبی اور شعری مزاج سے ہم آ ہنگی پيدا  ٬گہرا ئی سے مطا لعہ کيا اور اپنے عہد کے فکری

حقيقت تو يہ ہے کہ ہر شاعر اپنی شخصيت اور مطا لعہ ۔ کر کے اپنی شاعری کو جال بخشی
جی دنيا ميں ہو نے والے حاالت و واقعات جو اس کی ذات کے داخلی کے ساته ساته خا ر

۔ فن کار کی تخليق سے ال شعوری طور پر دا خل ہو جاتے ہيں۔ عناصر سے متصادم ہوتے ہيں
يہی وجہ ہے کہ اکثر شعرا کے کالم ميں ہميں ان کے دور کی مختلف جهلکياں دکهائی ديتی 

فيض کی شا عری ميں بهی ۔ ور ہو تا ہےہيں جن سے کسی نہ کسی طرح شاعر متا ثر ضر
وه بهی اپنے ارد گرد کے ماحول سے متا ۔ ہميں ان کے زمانے کے نقوش واضح نظر آ تے ہيں

۔ثر ہوئے اور اس عہد کے حاالت کو مو ضوع قلم ال ئے  
فيض اپنے عہد کے تقاضوں ميں سے سب سے زياده طبقا تی نظام سے پيدا ہوئی خرا بيوں 

عالوه ازيں تقسيم وطن کے موضوع کو بهی ان کے ۔ کی جانب متوجہ ہوئےاور بے اعتداليوں 
فيض کی شاعری ميں ہميں ان کے گہرے شعور وا ردات کا علم ہو تا ۔ يہاں اہميت حاصل ہے

وه اپنے گرد و پيش کے پيچ و خم کو شدت سے محسوس کرتے ہيں اور اپنے ملک کے ۔ ہے
جو قديم جا ۔کيوں کی سب سے بڑی وجہ مانتے ہيںطبقا تی نظام کو سماجی تقا ضوں اور المنا 

اس ليے وه اجتما عی ۔گير دا رانہ نظام رہا ہے وه اس ستم زده رسم کو ختم کرنا چا ہتے ہيں
ان کا ذہن و دل سماج کو خوب سے خوب تر بنانے کی جانب ۔ جدو جہد کے آرزو مند ہيں

خصوصی طور ۔ ہيں چهوڑ تےوه مشکل سے مشکل وقت ميں بهی اميد کا دا من ن۔ گامزن ہے
پر ترقی پسند تحريک سے وابستہ ہو نے کے بعد انہوں نے سماج کا گہرا ئی و گيرا ئی سے 

يہی وجہ ۔ مطالعہ کيا اور اس کے کهردرے پن اور کهو کهلے پن کو شدت سے محسوس کيا
ہے کہ ان کی بيشتر تخليقا ت ان کے مارکسی نظريہ کا عکس معلوم ہو تی ہيں   

ظلم کے دست بہانہ جو کے ليے جو چند اہل جنوں تيرے نام ہوائيں بنے ہيں اہل ہوس  بہت ہے
 مدعی بهی منصف بهی

کس سے منصفی چاہيں ليکن اب ظلم کی ميعاد کے دن تهو ڑے٬کسے وکيل کريں  
ہيں اک ذرا صبر کے فرياد کے دن تهوڑے ہيں اجنبی ہا تهوں کا بے نام گر انبار طلسم آج سہنا 

و نہيں سہنا ہےہے ہميشہ ت  
انہوں نے شروع سے ہی ۔ فيض بچپن سے ہی نازک مزاج اور حساس ذہن کے مالک تهے

يہی وجہ ہے ۔ زمانے ميں ہر طرف پهيلی برا ئيوں کو بڑے قريب سے ديکها اور محسوس کيا
فيض کی خو بی يہ ہے کہ انہوں ۔ کہ ان کی شخصيت پر سماج کے نشيب و فراز کا گہرا اثر پڑا

ی حاال ت سے اثر قبول کر نے کے ساته ہی اپنے شخصی رويے کو بهی قائم رکها نے خا رج
ان کی شاعری کا جائزه لينے پر ہميں احساس ہوتا ۔ جو ايک بڑے فن کا ر کی پہچان ہو تی ہے

ہے کہ انہوں نے کس ہنر کے ساته اپنے فن ميں اس وقت کے عہدو حاالت کو اپنی شخصيت 
وه تخليق ميں مشکل سے مشکل حاالت کو بهی ۔ يا ہےکے خلوص و درد مندی سے بيان ک

بجها جو رو زن زنداں تو دل يہ سمجها ہے مترنم لفظوں ميں ڈهال کر پيش کرتے ہيں   
کہ تيری مانگ ستاروں سے بهر گئی ہوگی چمک اڻهے سالسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر 

 ترے رخ پيہ بکهر گئی ہوگی
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اگر آج تجه سے جدا ہيں تو کل بہم ہوں گے يہ رات بهر کی جدائی تو 
کوئی بات نہيں گر آج اوج پر ہے طالع رقيب تو کيا يہ چار دن کی جدا ئی 

 تو کوئی بات نہيں
عشق کو فيض کی شاعری ميں مرکزی حيثيت حاصل ہے جو روا يتی 

بهی ملتا ہے اور حقيقت سے دو چار ہو نے کے بعد عشق کے روپ ميں 
۔ بنيا دی زندگی سے وابستہ ازلی اور جبلی کشمکش کو بهی پيش کرتا ہے

وه مادی محبوب کو حاصل کر نے کے ۔ وه ذہنی عياشی کے قائل نہيں ہيں
سپنے نہيں ديکهتے بلکہ وا صل عشق کی آ گ سے اپنے آ تش کدے کو 

عشق ان کے داخلی وجود کی گہرائيوں  ان کے ہاں۔ رو شن کرتے ہيں
 ٬بظا ہر وه نسوانی کردار کے پيکر تراش کر وه حياتی۔ سے پيدا ہوتا ہے

ۂ جذباتی اور ذہنی کيفيت کا اظہار کرتے ہيں مگر اصل ميں فيض نے جذب
عشق سے سر شار ہو کر اس کے پر دے ميں حيات و کائنات کے مظا ہر 

  کو بيان کر نے کی سعی کی
ہميں جما لياتی حسن کا بهی احساس دالتا ہے اور اس ميں تازگی ہے جو 

مثالً گلوں ميں رنگ بهرے باد نو بہار ۔و شگفتگی کا بهی علم ہو تا ہے
 چلے چلے بهی آ ؤ کی گلشن کا کارو بار چلے

 
ديکهنا پهر ہم تميز روز مہ و سال کرسکيں اے ياد يار پهر ادهر اک بار  

 
ياد آ ئے وه دل کہ تيرے ليے بے قرار اب  خدا وه وقت نہ الئے کہ تجهے

 بهی ہے وه آنکه جس کو تيرا انتظار اب بهی ہے
عشق کی مختلف کيفيات و تجربات نے فيض کی شاعری ميں بال کی جال 

ايسا معلوم ہو ۔ بخشی ہے کہ قاری ان سے متاثر ہوئے بنا نہيں ره سکتا
ت اور تا ہے کہ عشقيہ تجربات سے گزرتے ہوئے انہوں نے رجحانا

يہی وجہ ہے کہ ان کے بيشتر ۔ داخليت پسندی کو زيا ده اہميت دی ہے
جن ميں بڑی حد تک ان کے ۔ کالم پر عشقيہ جذبات غا لب نظر آ تے ہيں
خواب آ فرينی اور داخليت ۔ ذاتی عشقيہ تصورات کا عکس موجود ہے

۔ پسندی کے يہ رنگ ان کی ذات شناسی ميں مل کر مزيد نکهر گئے ہيں
ہ ہے کہ ان کی عشقيہ شاعری کے عالوه يہ تاثرات سيا سی يہی وج

چا ہا ہے اسی رنگ ميں  مثالً ۔ موضوعات پر بهی طاری نظر آ تے ہيں
لہلہا ئے وطن کو تڑ پا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن کو ڈهونڈی ہے 

يو نہی شوق نے آسائش منزل رخسار کے خم ميں کبهی کاکل کی شکن 
 ميں
 

کی مہر لگتی ہے تو فيض! دل ميں ستارے ابهرنے  در قفس پہ اندهيرے
 لگتے ہيں

 
صبا نے پهر در زنداں پہ آ کے دستک دی سحر قريب ہے دل سے کہو نہ 

 گهبرا ئے
انہوں نے اپنی زندگی ۔ فيض ايک با اميد اور بہت حوصلہ مند شاعر ہيں

ميں قيد و بند کی صحبتيں بهی اڻهائيں اور زندگی کے بہت سے مسائل کو 
وه ان۔ ت قريب سے ديکهابہ  

خارزاروں کے بہت قريب سے گذرے مگر انہوں نے اپنی زندگی کے تلخ 
سے تلخ ايام ميں کسی بهی مو ڑ پہ ما يوسی کو گلے نہيں لگايا بلکہ ان 

ان کے سخت حاالت کہيں ۔ کے يہاں آرزو اور تمناؤں کی شمع رو شن ہے
وه مشکل ۔ بنےبهی ان کے لب و لہجے کی شيرينی ميں رکا وٹ نہيں 

وه ۔ سے مشکل وقت ميں بهی حياتی لذتوں سے سر شار نظر آ تے ہيں
يہ غم جو اس رات نے ديا ہے يہ غم سحر کا يقيں بنا ہے  کہتے ہيں 

 يقين جو غم سے کريم تر ہے سحر جو شب سے عظيم تر ہے
 

صبا نے پهر در زنداں پہ آ کے دستک دی سحر قريب ہے دل سے کہو نہ 
 گهبرا ئے

رو مانيت ان کے کالم ۔ ض کی شاعری در اصل رو مان کی شاعری ہےفي
يہی وجہ ہے کہ رو مانيت نے فيض کے ۔ ميں غو طہ زن نظر آ تی ہے

يہاں ايک دائمی روپ اختيار کر ليا ہے جو مغربی رو مانيت سے قريب تر 
انہوں نے اپنے فن سے اپنے عہد کے عکس کو اپنے قلم ۔ معلوم ہوتا ہے

ان کی ابتدا ئی شاعری اختر شيرا نی کی ۔ ی سعی کی ہےميں سمو نے ک
رو مانی شاعری سے متاثر نظر آ تی ہے جو ايک نو جوان عمر کے 

مگر جلد ہی وه اس ۔ جذبات و احساسات کی ترجمان معلوم ہوتی ہے
دائرے سے با ہر نکل آتے ہيں اور رو ما نيت کے گہرے اور کشاده 

گتا ہے کہ فيض خواب آور جذ بات ايسا ل۔ رنگوں کو اختيار کرتے ہيں
سے ہروقت سر شار رہتے ہيں اور سنگين حاالت کو بهی وه رومانيت کی 

يہی وجہ ہے کہ ان کا کالم رو مانيت ميں ڈو با ہوا ۔ قبا پہنائے رکهتے ہيں
ان کا آنچل ہے کہ رخسار کا پيرا ہن ہے کچه تو ہے جس سے  ہے 

موہوم گهنی چها ؤں ميں  ہوئی جاتی ہے چلمن رنگين جانے اس زلف کی
 ڻمڻما تا ہے وه آ ويزه ابهی تک کہ نہيں

جب کوئی بات بنا ئے نہ بنے جب کوئی بات نہ چلے جس گهڑی رات 
 چلے

 جس گهڑی ما تمی سنسان سياه رات چلے
 پاس رہو!

 ميرے قاتل! ميرے دلدار! ميرے پاس رہو!
تی تناظر اس طرح ہم ديکهتے ہيں کہ فيض کے يہاں سماجی مسائل اور ذا

۔ کی کار فر مائی کے ساته آ فاقيت اور عصری حسيت کا امتزاج ملتا ہے
انہوں نے اپنے عہد کے متعدد مو ضو عات کو اپنے مزاج کی نزاکتوں 

جو روا يت کی رو شنی اور ۔ اور قلم کی لطافتوں ميں ڈهال کر پيش کيا
وتے تجربے کی چاشنی سے پر ہيں اور جديد شاعری پر بهی اثر انداز ہ

يہی وجہ ہے کہ فيض اردو شاعری کی روا يت ۔ ہوئے معلوم ہوتے ہيں
۔ميں ايک اہم درجے کے حامل ہيں  

 


