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کاشف الحقائق‘ امداد امام اثر کی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اس  
کی قاموسی حیثیت آج بھی مسلم ہے۔سچ تو یہ ہے کہ اردو ادب کی  

وہ   اس ضمن میں    ر کا نام اسی کتاب کی بدولت ہے۔  اث  تاریخ میں  
جن کا تعلق اثر کے تصور شعر اور تصور   بھی در آئی ہیں   باتیں  

غزل سے ہے۔ اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ  
سے ایک   میں   اپنے عہد کے برعکس امداد امام اثر ان چند لوگوں  

لیکن اپنی     اصالح کے قائل ضرور ہیں  جو شاعری میں   ہیں  
روایت، تہذیب اور ثقافت سے پوری طرح دستبردار ہونے پر آمادہ  

ہوتی ہے   نہیں ۔ کاشف الحقائق کے مطالعے سے یہ بات بھی عیاں  
اردو کی تمام اہم اصناف کو   ’ مقدمۂ شعر و شاعری‘ میں   کہ جہاں  

بے اعتنا سمجھا گیا ہے اور مثنوی کو اغراض شاعری کے لیے بے  
صنف   امداد امام اثر اپنی کتاب میں   بتایا گیا ہے، وہیں  حد کارآمد  

غزل کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں ۔ غزل کی یہ اہمیت اثر کے یہاں  
شاعری سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ امداد   صرف تنقید ہی سے نہیں   

امام اثر کی اس اہمیت اور معنویت پر ڈاکٹر سرور الہدٰی صاحب نے  
مفصل   ِن امداد امام اثر‘ کے مقدمے میں  اپنی مرتب کردہ کتاب ’دیوا 
 اور بامعنی گفتگو کی ہے۔ 

امداد امام اثر شاعری کی تقسیم مضامین کی بنیاد پر کرتے ہیں ۔ ان  
کے نزدیک شاعری ازروے تقاضاے مضامین دو قسم کی ہے کیوں  

کہ عالم دو نہج پر واقع ہوا ہے۔ مادی اور غیر مادی۔ اسی وجہ سے   
خارجی ہے اور دوسری داخلی۔ شاعری کی ان    شاعری کی ایک قسم 

بانٹتے ہیں ، ایک   میں   کی اساس پر شعرا کو تین خانوں   دو قسموں  
خارجی، دوم داخلی اور سوم خارجی و داخلی۔ خارجی رنگ کی  

نظیر اکبر   شاعری کرنے والے اردو کے عمدہ شاعر کی مثال میں  



داخلی دونوں    میر تقی میر اور خارجی و  آبادی، داخلی رنگ میں  
میر انیس کو پیش   میں   پر ید طولٰی رکھنے والے شاعروں   رنگوں   

کیا ہے۔ میر کو سہل ممتنع ، داخلی سوز و گداز، غم و اندوہ اور  
محرومی و محزونی کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ میر کی  

لیکن ان کی پہچان غزل   بے مثال ہیں   مثنویات بھی اپنی طرز میں  
کی جو درجہ بندی کی ہے   ی ہے۔ لٰہذا اثر نے شاعروں  سے قائم ہوئ 

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اثر کے نزدیک غزل کا بنیادی  
وصف کیا ہے۔ باالفاظ دیگر غزلیہ شاعری کی شناخت کن عناصر پر  

لکھتے ہیں   قائم ہوتی ہے۔ اثر خارجی اور داخلی پہلو کے بارے میں  
 : 

کے واسطے اطالع عام کی بڑی  خارجی پہلو کی شاعری برتنے  
معامالت خارجیہ   حاجت ہے۔ برخالف اس کے داخلی شاعری میں  

ہوتی۔ داخلی شاعر کا درون ہی اس   کے دانست کی بہت حاجت نہیں  
کی کائنات ہے جو وارداِت ذہنیہ اور معامالت قلبیہ اس کے ادراک  

 کردیتا ہے۔  وہ موزوں   انھیں   جگہ رکھتے ہیں   میں  
ائق، امداد امام اثر، قومی کونسل فروغ اردو زبان نئی  )کاشف الحق 

 ( ۴۱۱، ص:  ۱۹۹۸دہلی، دوسرا ایڈیشن  
کہ ان کے نزدیک   درج باال بیان سے بھی یہی بات مترشح ہے کیوں  

اطالع عام کی بڑی حاجت ہے لیکن   خارجی پہلو کی شاعری میں  
داخلی رنگ کے لیے اطالع عام یعنی معامالت خارجیہ کی بہت  

کہ معامالت خارجیہ کے بغیر   ہے۔ حاالں   دانست ضروری نہیں  
واردات ذہنیہ کا وجود محال ہے۔ اطالع عام کے بغیر بیشتر معامالت  

آنا بھی مشکل ہے۔ اثر اشیاے خارج کی   قلبیہ کا ظہور میں  
موجودگی کے سبب سے بھی کسی شعر کا رنگ خارجی قرار دیتے  

عام وہ اغیار کے لیے‘‘ پر  ہیں ۔ مومن کی غزل ’’کرتا ہے قتل  
 تبصرہ کرتے ہوئے اثر لکھتے ہیں : 



واضح ہو کہ گہر بار، رخسار، اور زنار اشیاے خارجیہ سے ہیں ۔  
ناچار ان اشعار کے مضامین بھی خارجی پہلو سے بندھے ہیں ۔  

 ( ۴۲۵)ایضاً، ص:  
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